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دهمین رویداد »فیناپ« با موضوع »بانکداری باز« برگزار شد

حرکتبانکها
بهسمتبانکداریباز

فرصت امروز: »فیناپ« ترکیبی از دو واژه »فین تک« و »اس��تارت آپ« رویدادی در حوزه فناوری های مالی اس��ت که با تمرکز بر 
آموزش فین تک در سراسر کشور و شبکه سازی در این حوزه فعالیت می کند. رویداد فیناپ از شهریورماه 1396 تاکنون 10 رویداد 
برگزار کرده و آخرین رویداد آن نیز با موضوع »بانکداری باز« پنجشنبه ۴ مهرماه و همزمان با تولد دوسالگی آن در سالن آمفی تئاتر 
پژوهش��کده فرهنگ، هنر و معماری برگزار ش��د. این س��ومین رویداد فیناپ در س��ال 9۸ و دهمین رویداد آن در دو سال گذشته 
بود و در این نشس��ت، چالش های حوزه بانکداری باز و فین تک ها با حضور مدیران و متخصصان صنعت بانکی بررس��ی شد. ازجمله 
بخش های دهمین رویداد فیناپ، پنل گفت وگوی بانکداری باز بود و فرهاد اینالوئی معاون فناوری اطالعات بانک ایران زمین، امید...

علت آرامش بازار ارز چیست؟

خبرهای جدید همتی درباره بازار ارز 
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پیشنهادات شش گانه سازندگان برای خروج مسکن از رکود

طناب پیچ شدن سازندگان در رکود مسکن

فین تک چیست؟
توصیه های مدیریتی برترین کارآفرین های جهان

نکات مدیریتی سری فیلم های ماموریت غیرممکن
پیشتازی گوگل در دنیای تبلیغات آنالین

روزنامه ها یکی  بعد از دیگری می میرند
شکار ُچرت مردم پس از خوردن ساندویچ

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

بی  ام   و 6 هزار نفر از کارکنانش را 
اخراج می کند

5
در شـرایطی که بازار مسکن، خودرو، طال و سکه در رکود به 

سـر می برند و قیمت ارزهای خارجی هم روندی رو 
به کاهش را طی می کنند؛ بازار سرمایه و بورس به...

سود چشمگیر بورس بازان در هفته اول مهرماه

روزهایطالیی
تاالرسرمایه

یادداشت
استارت آپ  های بزرگ ایرانی 

چه می کنند؟

اکوسیس��تم  تحلیل وضعیت  در 
اس��تارت آپی کشور در سال 9۸ باید 
اس��تارت آپ های کوچ��ک و بزرگ 
را از هم جدا کرد. در س��ال گذشته 
تبلیغ��ات اس��تارت آپ های کوچک 
و جدید ش��دت گرفته بود، درحالی 
که در مورد این اس��تارت آپ ها، یک 
ش��وخی در اکوسیس��تم رایج شده 
ب��ود و می گفتند »ه��ر ایرانی یک 
اس��تارت  آپ«. م��ا گاه��ی از این ور 
بوم می افتیم و گاهی از سوی دیگر، 
درحالی که نمی توان در اکوسیستم 
اس��تارت  آپی اینطور کار کرد. اما در 
مورد اس��تارت آپ های ب��زرگ قرار 
نبود اس��تارت آپ های بزرگ ایرانی 
از آغ��از کار به س��وددهی برس��ند. 
اس��تارت آپ های بزرگ باید مس��یر 
رشد را طی کنند، توسعه پیدا کنند 
و در ای��ن مس��یر نه لزوما از س��ود 
عملیاتی بلکه از سرمایه سهامداران 
جدی��د در هر یک از مراحل رش��د 
اس��تفاده کنند. به دلیل مش��کالت 
ناشی از خروج ایاالت متحده آمریکا 
از برجام و عقب نشینی سرمایه گذاران 
خارج��ی و حت��ی داخل��ی، تزریق 
س��رمایه های بزرگ به شرکت ها به 
راحتی ممکن نیست. همین مسئله 
فضای کار استارت آپ های بزرگ را 
متحول کرده و آنها را به فکر تغییر 

اس��تراتژی انداخته است. 
3دیجی کاال اکنون...
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رئیس جمهوری اس��المی ایران پس از ش��رکت و سخنرانی در هفتاد و چهارمین 
اجالس سران مجمع عمومی سازمان ملل متحد، روز جمعه به تهران بازگشت. دکتر 
حس��ن روحانی در فرودگاه مهرآباد با اشاره به حضور گسترده هیأت های عالی رتبه 
کش��ورها در اجالس امس��ال مجمع عمومی س��ازمان ملل گفت: امسال وقتی وارد 
نیویورک شدیم احساس کردیم دو فضای منفی چه در میان دیپلمات ها و بیشتر در 

میان رسانه ها نسبت به ایران به وجود آورده اند.
 روحان��ی اف��زود: اولین فضای منفی بر محور این ش��ایعه و اتهام بود که حوادث 
آرامکوی عربس��تان، از توان یمنی ه��ا و ارتش یمن خارج بوده اس��ت و در واقع در 
سازمان ملل و رسانه ها یک شبهه افکنی را شروع کرده بودند که این حادثه از کجا رخ 
داده و دنبال این بودند که افکار عمومی و همچنین سیاسیون را دور این محور اتهامی 
جمع کنند. رئیس جمهور گفت: به نظر من در این زمینه هیأت ایرانی بیان روشن 
و کافی داشت. حتی از برخی از سران اروپا که بیانیه ای داده بودند و به نحوی گفته 
بودند ایران هم نوعی مس��ئولیت دارد، پرسیدم که به چه دلیل و چه مدرکی این را 
می گویید. به گزارش ایسنا، روحانی با بیان اینکه »به آنان صراحتا و محکم گفتم این 
مدرک را نیاز دارم و حتما برای من بفرستید«، گفت: آنان پاسخ دادند با بررسی هایی 
که کارشناس��ان ما کرده اند گفته اند که توانمندی یمنی ها و به تعبیر آنها حوثی ها  
کمتر از این عملیات است. گفتم حاال فرض می گیریم کمتر است پس چه کسی این 

کار را کرده است؟ گفتند ما نمی دانیم اما جهتش، جهت شمال و غرب بوده است!
رئیس جمهور افزود: به آنان گفتم آیا  این منطق و اس��تدالل ش��د؟ اوالً اطالعات  
شما نس��بت به یمن و حوثی ها چقدر است. اطالعات شما نسبت به دشمنان یمن 
زیاد اس��ت چون اس��لحه آنها را شما می دهید اما از اینکه یمنی ها و حوثی ها چقدر 
توانمند هستند، خبر و اطالع ندارید. ثانیاً شما وقتی اتهامی را متوجه جایی می کنید 
آیا معنایش را می فهمید؛  معنای آن، آشوب و شعله ور شدن فتنه و آتش در منطقه 
است. روحانی گفت: آنها پاسخی نداشتند و گفتم در تهران منتظرم شما مدارک تان 
را برای ما بفرس��تید. این موضوع را هم در نطق سازمان ملل، در مذاکرات دوجانبه، 
دو جلسه مهمی که با فرهیختگان و اندیشمندان آمریکا و مدیران مسئول رسانه های 
آن کش��ور داشتم و همچنین در دو مصاحبه اختصاصی و یک مصاحبه جمعی، باز 

کرده و مفصل توضیح دادم.
روحانی با اشاره به اهمیت دیدارها و مصاحبه های انجام شده در نیویورک، تصریح 
کرد: توطئه ای که توسط آمریکا و عربستان و برخی از کشورهای دیگر طراحی شده 
بود، بعد از توضیحاتی که داده شد، بسیار کمرنگ شده است. ضمن اینکه برخی از 
مقامات کشورهای مهم از جمله روسیه و ترکیه نیز به صراحت اعالم کردند که این 

اتهام نسبت به ایران اتهام نادرستی است.
رئیس جمهور خاطرنش��ان کرد: درخصوص این موضوع، ضرورت داشت که افکار 
عمومی و مجامع بین المللی آن را بدانند ضمن اینکه آن را برای دبیر کل سازمان ملل 

هم به تفصیل توضیح دادم.
فشارهای آمریکا باعث انسجام بیشتر در داخل ایران می شود

رئیس جمهوری اسالمی ایران اما در آخرین روزهای هفته ای که گذشت، ساعات 
شلوغی را در نیویورک پشت سر گذاشت و شامگاه چهارشنبه به وقت نیویورک ابتدا 
با حضور در جمع نمایندگان رسانه های بین المللی، به پرسش های آنان پاسخ داد و 

سپس با نخبگان سیاست خارجی آمریکا دیدار و گفت وگو کرد.
روحانی در دیدار با نخبگان و صاحبنظران سیاس��ت خارجی آمریکا با بیان اینکه 
تحریم های غیرانس��انی آمریکا به اهداف خود نخواهد رسید، گفت که در این زمینه 
انسجام کاملی در داخل ایران وجود دارد. برخالف انتظار واشنگتن، فشارهای آمریکا 
سبب شده تمامی احزاب و گروه ها در ایران آمریکا را تنها مقصر مشکالت کنونی در 

زمینه های مختلف بدانند.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه برجام بهترین توافقی بود که امکان رسیدن به آن 

وجود داشت، ادامه داد: گزارشات متعدد آژانس در تایید پایبندی جمهوری اسالمی 
به تعهدات خود، علی رغم خروج آمریکا از برجام نش��ان می دهد که ایران به دنبال 
انحراف از قوانین هسته ای نیست. ایران آمادگی دارد در مقابل تصویب برجام و رفع 
دائمی تمام تحریم ها توس��ط کنگره آمریکا، طرح تصویب فوری پروتکل الحاقی در 

مجلس ایران به عنوان قانونی دائمی را پیگیری کند.
او با اشاره به وضعیت نابسامان کنونی در منطقه گفت: مردم یمن تحت بمباران 
ش��دیدی قرار دارند که توس��ط آمریکا و برخی کش��ورهای اروپایی فراهم می شود. 
کشورهایی که در حادثه اخیر آرامکو قضاوت کردند و به ایران اتهام زدند، در جنگ 
یمن بی طرف نیس��تند و حق قضاوت ندارند. این سیاست ها نیاز به بازنگری دارند و 

ادامه این روند می تواند موجب یک فاجعه شود.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت، روحانی در پایان سخنان خود گفت: دو نکته 
درباره ایران را باید دانست. اول اینکه ایران به دنبال سالح هسته ای نیست و نخواهد 
بود و دوم اینکه همان گونه که در نطق خود در مجمع عمومی س��ازمان ملل طرح 
ائتالف صلح هرمز یا امید تشریح نمودم، جمهوری اسالمی ایران به دنبال صلح و ثبات 
در کل منطقه بوده و خواهد بود و از پیوستن سایر کشورها به این ائتالف استقبال 
می کند. رئیس جمهور س��پس در بخش پرسش و پاسخ، با اشاره به خطرناک بودن 
روند فعلی در منطقه، پرهیز از درگیری را وظیفه همه کشورها دانست و در پاسخ به 
اتهامات مقامات آمریکا علیه ایران در حادثه اخیر حمله به تاسیسات نفتی عربستان، 
اظهار داشت: کسانی که عکس یک حادثه جزئی در ایران را منتشر می کنند، چرا به 
جای اتهام زدن، دلیل و مدرک خود و عکس های ماهواره ای دقیق درباره منشأ شلیک 

این موشک ها را ارائه نمی دهند؟
روحانی در بخش دیگری از صحبت هایش موضوع زندانیان را یک مس��اله انسانی 
دانست که گفت وگوی درباره وضعیت آنان در دو طرف مثبت خواهد بود و همچنین 
گف��ت: اگرچه ایران با صهیونیس��م هیچ گونه موافقتی ندارد، ام��ا با یهودی ها رابطه 
خوبی دارد. آنها در ایران آزادانه زندگی می کنند. یهودیت به عنوان دین الهی مورد 
احترام است و در قرآن کریم از پیامبران یهود و همچنین حضرت عیسی و حضرت 
مریم به نیکی یاد ش��ده اس��ت. ما به دنبال جنگ و کشتار دیگران نیستیم، اما این 
رژیم صهیونیستی اس��ت که مکررا حاکمیت همسایگانش را نقض کرده و به گفته 
نخس��ت وزیر این رژیم، بیش از 200 بار به س��وریه تجاوز کرده اس��ت. این اقدامات 
و تجاوزات بس��یار خطرناک است و طبق منشور ملل متحد مردم منطقه حق دفاع 
مشروع از خود را دارند. رئیس جمهور در پایان سخنانش تاکید کرد که سیاست فشار 
درخصوص ایران جواب نمی دهد و این آمریکاس��ت ک��ه با خروج یکجانبه از برجام 

مذاکره را ترک کرده و خود او نیز باید فضا را برای مذاکره فراهم کند.
اگر دولت آمریکا منطق را انتخاب کند، امکان مذاکره وجود دارد

رئیس جمه��ور همچنین پیش از این نشس��ت در جمع نمایندگان رس��انه های 
بین الملل��ی حض��ور یافت و به پرس��ش های خبرنگاران پاس��خ داد. روحانی در این 
نشست خبری با اشاره به برنامه های خود در این سفر، گفت: امسال برنامه های بسیار 
فشرده ای داشتیم و عمدتاً بحث ها، مالقات ها و گفت وگوهای ما پیرامون مسأله برجام 
و نحوه اجرای توافقات هس��ته ای و نیز موضوع ثبات و حساس��یت و ضرورت صلح و 

امنیت در منطقه و پایان جنگ خونین بی ثمر یمن بود.
رئیس جمهور ادامه داد: در هفتاد و چهارمین اجالس س��ازمان ملل متحد، طرح 
ابتکار صلح هرمز را ارائه کردیم و نظر ما بر این بود که در مسأله خلیج فارس، تنگه 
هرمز و دریای عمان، تنها راهی که وجود دارد گفت وگوی س��ازنده بین کش��ورهای 
منطقه، تفاهم بین آنها و همکاری برای امنیت و پایان یافتن جنگ یمن اس��ت که 

می تواند امنیت منطقه را تضمین کند.
روحانی خاطرنشان کرد: در برخی موارد در مذاکرات مان موفقیت هایی داشتیم و 
در برخی از موارد همچنان باید موضوع را دنبال کنیم تا به ثمر برسد؛ یعنی برخی 

از تالش های ما به نتیجه نهایی نرس��ید و برخی از تالش های ما تالش های موفقی 
بود؛ ضمن اینکه با کشورهایی که مذاکره می کردیم به طور طبیعی مسائل دوجانبه 
و مسائلی که در روابط اقتصادی و سیاسی بین دو کشور بود هم بحث و بررسی شد.
رئیس جمهور در پاس��خ به سوالی مبنی بر اینکه برخی اطالعات نشان می دهند 
صدمه ای که به تأسیسات نفتی سعودی وارد شده، از شمال عربستان بوده تا اینکه 
اینها از یمن آمده اس��ت؛ آیا ایران مدرکی دارد که این را نقض کند، گفت: در مورد 
یمن و حمله ای که به تأسیسات نفتی آرامکو شده چرا ما توضیح دهیم؟ به عبارتی 

ما در فارسی می گوییم نه سر پیازیم و نه ته پیاز.
روحانی ادامه داد: امروز یک جنگ خونینی در منطقه وجود دارد؛ جنگ بی ثمر و 
غلطی به نام تجاوز به یمن و مردم یمن هم حق دفاع مشروع داشته و باید از خودشان 
دفاع کنند و همه دنیا می دانند که نیروهای یمنی و ارتش یمن دارای هم موشک های 
برد بلند و هم دارای پهپاد است و اینها بارها به مناطقی از عربستان و امارات حمله 
کردن��د. رئیس جمهور تاکید کرد: آنهایی که به دیگران اتهام می زنند، باید س��ند و 
مدرک خودشان را ارائه بکنند؛ اگر این تهاجم از سمت جنوب نبوده و از شمال، شرق 

و یا غرب بوده آن کسی که ادعایی دارد باید مدارک ادعای خودش را روشن کند.
روحانی تصریح کرد: از برخی رهبران اروپا که در این باره اظهارنظر نادرستی کرده 
بودند پرسیدم که مدرک شما چیست و آنها گفتند که ما مدرکی نداریم؛ منتها فکر 
کردیم که نیروهای یمنی توانمندی ش��ان کمتر از آن چیزی است که در این حمله 
واقع شده است و در پاسخ آنها گفتم آیا عدم اطالع شما از توانمندی های جدید یمن 

باعث می شود که شما به دیگران تهمت بزنید؟! و آنها پاسخی نداشتند.
رئیس جمه��ور افزود: حتی به آنها گفتم اگر مدارکی دارید حتماً برای ش��خص 
من بفرس��تید و مایلم که مدارک ش��ما را ببینم که چه است، بنابراین باید به جای 
اتهام پراکنی به این یا آن همه بیاییم دس��ت به دست هم بدهیم و شعله آتش را در 
منطقه خاموش کنیم. روحانی افزود: به آمریکا، فرانس��ه، انگلیس و آلمان که مداوم 
اس��لحه می دهند به عربس��تان و امارات برای کشتار مردم یمن، توصیه می کنم که 

ارسال اسلحه را متوقف کنند و به عربستان و امارات برای صلح فشار بیاورند.
رئیس جمهور اظهار داشت: مردم و ارتش یمن چند روز پیش اعالم کردند آمادگی 
برای آتش بس کامل دارد و همه فعالیت های خود را متوقف می کنند به شرط اینکه 
عربستان و امارات هم حمالت شان را متوقف کنند. متأسفانه بعد از این اعالم همچنان 

شاهد حمالت هواپیماها به مردم بی گناه یمن هستیم.
خبرنگار الجزیره انگلیسی در این نشست خبری از رئیس جمهور پرسید آیا امید 
ش��ما این است که ترامپ در آمریکا استیضاح شود یا اینکه در انتخابات دوره بعدی 
پیروز نش��ود؟ روحانی در پاس��خ گفت: بهترین آرزوی ما این است که رئیس دولت 

آمریکا هر کسی که هست، سیاست های درست را انتخاب کند.
رئیس جمهور تاکید کرد: چه آقای ترامپ و چه یک فرد دیگر، چه جمهوری خواه، 
چه دموکرات اگر آمریکا سیاست هایی  به نفع مردم آمریکا و منطقه و صلح انتخاب 

کند، این به نفع همه است.
روحانی تصریح کرد: اگر آمریکا بخواهد امروز مذاکره کند و بعد از دو سال مذاکره 
به یک توافق برس��د و آن توافق را امضا و اجرا کند و بعد از چند ماه پش��یمان شود 
و بگوید آن توافق خوب نبود و چیز دیگری می خواهم ما در زبان فارسی می گوییم 
بعضی ها هر روز »دبه« در می آورند و هر روز که با مشکلی مواجه می شوند، تقصیر را 

به گردن طرف مقابل می اندازند.
رئیس جمهور افزود: ما هفت کشور بودیم که دو سال مذاکره کردیم و به نتیجه 
رسیدیم و عالوه بر ما سازمان ملل متحد و شورای امنیت نیز در قطعنامه 2231، این 
توافق را تأیید کرده است، بنابراین، چنین حرکتی نقض  قطعنامه سازمان ملل است.
 روحانی ادامه داد: اینکه در داخل آمریکا چه خبر است، ما هم خبرها را می شنویم 
اما برای ما مهم نیس��ت، چون این موضوع، موضوع داخلی خود آمریکا اس��ت و این 

مردم آمریکا و کنگره است که باید تصمیم بگیرند و هر تصمیمی بگیرند در مقررات 
داخلی خودشان است و برای ما اهمیت ندارد.

رئیس جمهور تاکید کرد: برای ما این مهم است که دولت آمریکا اعتمادی را که 
خدش��ه دار  کرده به جهان برگرداند و بگوید اگر من در آب و هوا و در یونسکو تعهد 
کردم پای تعهدم می ایس��تم و قطعنامه ها در مورد فلسطین را نقض نمی کنم و اگر 

توافقی با شش کشور دیگر انجام دادم آنها را نقض نمی کنم.
رئیس جمهور در پاس��خ به س��وال خبرنگار ایتارتاس مبنی بر اینکه آقای ترامپ 
تصمیم گرفته که جلوی ورود به آمریکا را برای تمام سران دولت ایران و خانواده آنها 
بگیرد و در رابطه با ویزا برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل هم محدودیت 
اعمال کرده است، آیا فکر می کنید مرکز سازمان ملل باید از نیویورک به جای دیگر 
انتقال داده شود؟ اظهار داشت: البته با این مشکل از قبل هم مواجه بودیم و ایرانیانی 
که قصد ورود به آمریکا داش��تند با مش��کل مواجه می ش��دند و حتی اخیراً در یک 
مسابقه علمی در زمینه هوانوردی و فضا، بنا بود دانشجویان دانشگاه شریف شرکت 
کنند اما آمریکا به اینها ویزا نداد و آنها ناچار شدند از طریق ویدئو کنفرانس در این 

مسابقه علمی شرکت کنند و اتفاقاً برنده این مسابقه هم شدند.
روحانی تصریح کرد: در اینکه دولتی به این جایی برسد که با علم، مسائل بهداشتی 
و حتی بیماران و مردم عادی که می خواهند رفت و آمد کنند، بجنگد، به نظرم این 
به معنای استیصال این دولت است و اال مقامات ایرانی عالقه ای برای سفر به آمریکا 
ندارند البته این بدان معنا نیست که ما با کشور آمریکا یا با مردم بزرگ آمریکا مشکلی 

داریم بلکه با سیاست های ظالمانه دولت آمریکا مخالفیم.
رئیس جمهور خاطرنش��ان کرد: سفر ما به آمریکا و نیویورک به خاطر حضور در 
مجمع سازمان ملل است و آمریکا حق ندارد رفت و آمد مقامات کشورها را در سازمان 
ملل محدود کند به دلیل اینکه سازمان ملل به عنوان خانه همه دولت ها و ملت های 
جهان اس��ت. اینجا خانه صلح و ارتباط با یکدیگر اس��ت. آمریکا نباید از میزبانی اش 

سوء استفاده کند و به کسی که عالقه دارد ویزا دهد.
روحانی اضافه کرد: البته ممکن اس��ت آمریکا برای کسی که می خواهد به کشور 
آمریکا سفر کند، ویزا بدهد یا ندهد، این مهم نیست اما سازمان ملل کامالً مستثنی 
است و بسیاری از کشورها به ویژه مسلمان ها، به ویژه کشورهای جهان سوم و حتی 
همسایگان آمریکا از قبیل مکزیک، اینها هم با مشکل ورود به آمریکا مواجه هستند و 

فکر می کنم این مسیر و راهی که آمریکا انتخاب کرده به نفع کسی نیست.
رئیس جمهور تاکید کرد: اینکه محل سازمان ملل عوض شود، تصمیم مهمی است 
و در این خصوص هر وقت از ما بپرس��ند ما رأی موافق می دهیم که سازمان ملل از 
آمریکا به یک جای امن تر و بهتر و کشوری که دارای سعه صدر است و تنگ نظری 

ندارد، منتقل شود.
روحانی در پاسخ به اینکه شما چندین بار شرط مذاکره با آمریکا را لغو تحریم ها 
و بازگش��ت به برجام و س��پس مذاکره در داخل برجام  اعالم کرده اید، چند درصد 
احتمال مذاکره را محتمل می دانید؟ گفت: آنچه اعالم می کنیم، سیاس��ت ما است. 
اینکه احتمالش چند درصد است، هر زمانی ممکن است یک کشوری احساس کند 
که سیاست های قبلی اش غلط بوده و به راه درست برگردد بنابراین آنچه ما می گوییم 

این است که آمریکا پیش شرطش را بردارد.
رئیس جمهور خاطرنش��ان کرد: آمریکا شرط کرده که تحریم های شدید و فشار 
حداکثری بر ملت ایران وارد کند و بعد مذاکره کند و ما می گوییم این پیش ش��رط، 
پیش ش��رط غلطی است و باید پیش ش��رط و تحریم ها را بردارد و دست از سیاست 

فشار حداکثری بردارد.
روحانی تصریح کرد: آمریکا باید سیاست مذاکره و سیاست منطق و سیاستی که 
به نفع ملت آمریکا و جهان است را انتخاب کند و در شرایطی که آن پیش شرط های 

غلط را بردارد، امکان مذاکره با آمریکا وجود دارد.

روحانی پس از شرکت در اجالس سران مجمع عمومی سازمان ملل

به شبهه افکنی ها درباره حادثه آرامکو پاسخ دادیم

علیرضا کالهی صمدی
عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران



پس از هش��ت س��ال وزارت بازرگانی بار دیگر با هویتی مس��تقل به 
کابینه دولت بازمی گردد. نمایندگان مجلس در جلسه علنی چهارشنبه 
گذش��ته طرح تفکیک وزارت بازرگاني از وزارت صنعت، معدن و تجارت 
را ب��رای چندمین بار به معرض رأي گذاش��تند و ای��ن بار با اکثریت آرا 
تصویب کردند. این چندمین باری است که حوزه بازرگانی در چرخه ای 
از آزم��ون و خطای تفکی��ک و ادغام از مجموعه صنع��ت و معدن جدا 
ش��ده و یا به دامن آن باز می گردد؛ چنانچه س��یر تطور تفکیک و ادغام 
حوزه های »صنعت و معدن« با حوزه »بازرگانی« در اقتصاد ایران نشان 
می دهد از س��ال 130۸ تا 139۸ این مس��ئله بارها دستخوش تغییر و 

تحول شده و قدمتی 90 ساله دارد.
در انتظار وزارتخانه بیستم در دولت دوازدهم

آخری��ن  بار هش��تم تیرماه س��ال 1390 بود ک��ه وزارت بازرگاني در 
آخری��ن تغیی��ر و تحول در وزارت صنعت و مع��دن، ادغام و یا به تعبیر 
درس��ت تر، الصاق و تجمیع شد. به موجب »قانون تشکیل دو وزارتخانه 
تع��اون، کار و رفاه اجتماعی و صنع��ت، معدن و تجارت« وزارت صنایع 
و معادن و وزارت بازرگانی در این س��ال در یکدیگر ادغام ش��دند و حاال 
با گذش��ت هشت س��ال از تجربه ادغام و رفت وآمد چهار وزیر در قامت 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، این اقدام گویا نتوانسته اقناع الزم برای 

تداوم مدل ادغام را در اقتصاد ایران فراهم بیاورد.
ب��ه همین دلیل، موضوع تفکیک حوزه بازرگانی از وزارت صمت بارها 
از س��وی دولت در سه سال اخیر مطرح شد و هر بار هم با جواب »نه« 
نمایندگان مجلس مواجه ش��د، تا اینکه س��وم مهرماه امس��ال با 116 
رأی مواف��ق، ۴6 رأی مخال��ف و 3 رأی ممتنع از مجموع 19۴ نماینده 
حاضر در جلس��ه علنی مجلس، جزییات طرح »تشکیل وزارت تجارت و 
خدمات بازرگانی« به تصویب رسید و حاال تنها به تایید شورای نگهبان 
احتیاج اس��ت تا بیستمین وزارتخانه دولت دوازدهم نیز به منصه ظهور 
برس��د. در مصوبه جدید مجلس آمده اس��ت که از تاری��خ تصویب این 
قانون، »وزارت بازرگاني« تش��کیل مي ش��ود و »وزارت صنعت، معدن و 
تجارت« از این پس به عنوان سابق »وزارت صنایع و معادن« و »وزارت 
جهاد کش��اورزي« نیز بدون تغییر با کلیه وظایف و اختیارات س��ابق به 

فعالیت خود ادامه مي دهد.
تجرب��ه تفکی��ک و ادغ��ام در اقتصاد ایران نش��ان می ده��د تغییرات 
ساختاری در دو حوزه »صنعت و معدن« و »بازرگانی« تا پیش از انقالب 
1357 بیشتر در قالب ادغام در وزارت اقتصاد و یا تفکیک از آن صورت 
می گرفت و این موضوع تا سال 1352 ادامه داشت، اما در سال های پس 
از پیروزی انقالب، درحالی وزارت اقتصاد و وزارت بازرگانی مستقل بوده 
و دستخوش جرح و تعدیل ساختاری نشدند که عمده تحوالت ادغام یا 
تفکیک به حوزه صنایع و معادن متمرکز بود؛ تا اینکه در تیرماه 1390 
و پس از یک دوره ثبات ۴0 ساله در شکل گیری وزارت بازرگانی مستقل 
مج��ددا حوزه های »صنایع و معادن« و »بازرگان��ی« به موجب »قانون 
تش��کیل دو وزارتخانه تع��اون، کار و رفاه اجتماع��ی و صنعت، معدن و 

تجارت« با هم ادغام شدند.
مقایسه تطبیقي ساختار وزارتخانه ها

سیاس��ت های اصالح س��اختار در کش��ورهای مختلف جهان نش��ان 
می دهد کشورها معموال براس��اس الگوی توزیع اولویت ها در حوزه های 
مختل��ف و تجانس عملکرد دس��تگاه های اجرایی حاض��ر در حوزه های 
مختلف، اقدام به ادغام یا تفکیک وزارتخانه های خود می کنند. براساس 
تجرب��ه جهانی، مهمتری��ن دالیل تفکیک یا ادغ��ام وزارتخانه ها، اهداف 
توسعه ای و کارکردی کش��ورها تحت استراتژی و راهبردهای بلندمدت 
است. در کشورهای مختلف دنیا نسخه های مختلفی از ادغام یا تفکیک 
در حوزه های صنعتی و تجارت استفاده می شود، اما نکته مهم آن است 
که در عمده این کشورها، سیاست های تجاری و صنعتی با هم هماهنگ 
و سازگار هس��تند و این سیاست ها در یک نهاد مستقل یا چند نهاد به 

هم مرتبط، همساز شده و به اجرا درمی آیند.
تجربه جهانی نش��ان می دهد در حوزه تحوالت س��اختاری در سطوح 
وزارتخانه، هیچ نسخه واحدی در جهان وجود ندارد و شاید بتوان گفت 
تنها نسخه ای که از بررس��ی تجربیات جهانی به دست می آید شامل دو 
توصیه اس��ت؛ اول اینکه هر اقدامی در این زمین��ه باید برمبنای برنامه 
و راهبرد مش��خص و با ه��دف کاهش هزینه و بهب��ود تخصیص منابع 
ص��ورت پذی��رد و دوم اینکه هر تصمیمی در رابطه ب��ا ادغام یا تفکیک 
در رأس هرم اجرایی دولت باید براس��اس ش��رایط اقتص��ادی و میزان 
 Path( توس��عه یافتگی و توزیع اولویت های هر کش��ور در مسیر توسعه

Expansion( باشد.
اصوال تعداد وزارتخانه ها رابطه معکوس��ی با س��طح توس��عه و رابطه 
مس��تقیمی با وس��عت کش��ورها و ش��کاف موجود بین وضع موجود و 
چشم انداز ترسیم شده در اسناد راهبردی دارد. کشورهای آلمان، آمریکا 
و ژاپن هر کدام 15 وزارتخانه، فرانسه و انگلیس 19وزارتخانه، ایتالیا 20 
و کانادا 33 وزارتخانه دارند. این درحالی اس��ت که تعداد وزارتخانه های 

ایران درحال حاضر با احتس��اب وزارت جدید »میراث فرهنگی، صنایع 
دس��تی و گردش��گری« به 19 وزارتخانه می رس��د و با تش��کیل وزارت 
بازرگان��ی به 20 وزارتخان��ه افزایش می یابد. هند نیز ب��ا 50 وزارتخانه 
رکورددار بیش��ترین تعداد وزارتخانه است و کشورهای مصر و اندونزی 
هم به ترتیب با 32 و 31 وزارتخانه در زمره کش��ورهای دارای بیشترین 
تعداد وزارتخانه هس��تند. جالب اینجاس��ت که کشور چین هم به عنوان 

پرجمعیت ترین کشور جهان، 20 وزارتخانه دارد.
استراتژی چهارگانه ادغام در ایران و جهان

کش��ورها معموال از چهار اس��تراتژی مختلف برای ادغام وزارتخانه ها 
استفاده می کنند که شامل ادغام جهشی، ادغام تعدیلی، ادغام تدریجی 
و ادغام تلفیقی است. در ایران، عمده ادغام ها از نوع جهشی بوده و این 
نوع ادغام ها معموال در غیاب پشتوانه فنی و چارچوب راهبردی بلندمدت 
انجام می ش��ود. بررس��ی تجربه جهانی نش��ان می دهد ادغام و تفکیک 
جهشی بیش از اینکه ریشه در انگیزه های فنی داشته باشد، تحت تأثیر 
انگیزه های سیاس��ی صورت می گیرد. برای مثال، سیاست گذاران مالزی 
در س��ال 2013 در ی��ک تصمیم آنی و لحظ��ه ای، دو وزارتخانه علوم و 
آموزش و پرورش را با هم ادغام کردند و هدف ش��ان تمرکز برنامه ریزی 
آموزش��ی در وزارتخانه جدید بود، اما به دلیل غیر فنی بودن تصمیم در 

کمتر از دو سال مجددا این دو وزارتخانه از هم جدا شدند.
در اس��تراتژی ادغ��ام تعدیلی، هر یک از س��ازمان ها ب��دون دخالت 
در ام��ور یکدیگر به تعدیل مأموریت ها و ش��رح وظای��ف و فعالیت های 
خود می پردازند و در این اس��تراتژی ب��رای اجتناب از هزینه های ادغام، 
س��ازمان ها در یکدیگر ادغام نمی ش��وند. در واقع، هدف در اس��تراتژی 
تعدیل��ی، کاهش موازی کاری و تحمیل کمترین هزینه در صورت تغییر 
اس��ت. در ادغام تدریجی اما س��ازمان ها با پذیرش ادغام به زمینه سازی 
تدریج��ی برای اجرای کام��ل آن می پردازند و به خاط��ر تدریجی بودن 
فرآیند ادغام، این اس��تراتژی مخاطره باالی استراتژی جهشی را ندارد. 
در کش��ور ژاپن پس از تصویب قانون ادغام وزارتخانه ها در سال 199۸ 
و گذشت دو سال از آن، درحالی که مقدمات اجرای این تصمیم فراهم 
ش��ده ب��ود، در اول ژانویه 2001 ای��ن قانون اجرایی ش��د. نوع چهارم 
اس��تراتژی های ادغام نیز استراتژی تلفیقی است و مناسب سازمان هایی 
اس��ت که حوزه فعالیت آنها گسترده است. در این نوع ادغام، سازمان ها 
به ص��ورت یکپارچ��ه ادغام نمی ش��وند، ولی بخش ه��ای گوناگون بنا به 

ضرورت و به شیوه های متفاوت ادغام می شوند.
در نگاه شکلی و فرم وزارتخانه ها، بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای 
جنوب شرق آسیا که رشد سریع صنعتی آنها به معجزه آسیایی مشهور 
 )MITI( است، از الگوی ادغام دو حوزه تجارت و صنعت و مدل میتی
ژاپن اس��تفاده کردند و کش��ورهای کره جنوبی، هنگ کنگ، سنگاپور و 

مالزی ازجمله این کشورها هستند.
در کش��ورهای بزرگ صنعتی مثل آمریکا، آلمان، فرانسه و روسیه نیز 
حوزه ه��ای صنعت و تجارت ادغام هس��تند، اما عموما همانند س��اختار 
وزارت اقتصاد ایران در سال 13۴1 اداره می شوند. در مقابل، کشورهای 
زیادی مانند کانادا، ترکیه، انگلس��تان، ایتالی��ا، چین، اندونزی و بلژیک 
دارای وزارت بازرگانی مستقل از وزارت صنعت هستند، اما در همه این 
کش��ورها، سیاس��ت های تجاری و صنعتی به صورت متمرکز و هماهنگ 

تصمیم گیری و اجرا می شود.
دالیل منتقدان تفکیک وزارت صمت

در همین حال و همزمان با موافقت مجلس با تشکیل وزارت بازرگاني، 
نهاد پژوهش��ی مجلس در گزارشی به دالیل موافقان و منتقدان احیای 
وزارت بازرگان��ی پرداخت��ه و در پایان با طرح این پرس��ش که چه باید 
کرد، دو راه حل را پیش پای مخاطب گذاش��ته اس��ت. مرکز پژوهش ها 
در این گزارش ابتدا به دی��دگاه منتقدان تفکیک وزارت صنعت، معدن 
و تجارت پرداخته و از دالیلی س��خن می گوید که به گواه این منتقدان، 
تفکیک وزارت صمت را تنها تغییر شکلی و نه محتوایی معرفی می کند.
* اتخ��اذ سیاس�ت های تج��اری و صنعت��ي واحد، ضرورت ادغام را 
ایجاب می کند. مخالف��ان تفکی��ک معتقدن�د سیاس���ت ه�ای تج�اری 
بای�د در خدم�ت تولی�د ق�رار گی�رد و از ای�ن رو، سیاس�ت ه�ای تج�اری 
و صنعت���ی بای�د ب�ه ص�ورت یکپارچ�ه اتخ�اذ ش��ود. منتقدان تفکیک 
می گویند ب�دون سیاس���ت تج�اری هماهن�گ ب�ا صنع�ت نم�ی ت�وان 
تولی���د قدرتمن�د داش���ت. همچنی���ن زنجی�ره کام���ل از تولی�د ب�ه 
مص���رف در اختی�ار ی�ک وزارتخان�ه خواه�د ب�ود و م�ی ت�وان منفع�ت 

کل زنجی�ره را تأمی�ن ک�رد.
* وظای���ف بازرگان�ي ب���ا صنع�ت تداخ���ل دارد و همی�ن تداخ�ل 
موج�ب اخت�الف مي ش���ود؛ چنانچه دو وزارتخان�ه س�ابق درخص�وص 
سیاس�ت ه�ای تج�اری و تداخ�ل آن ب�ا تولی�د با هم اختالف داش�تند 

ک�ه ب�ا ادغ�ام، این مش�کل برط�رف ش�ده اس�ت.
* تنظیم سیاس��ت های تجاری با هدف تقوی��ت تولید و جلوگیری از 
واردات بي رویه کاالهای مصرفي و نهایي توسط بخش بازرگاني مستقل 

الزم است.
* همگرای��ي صنعت و تجارت برای تس��هیل فرآیند صادرات، واردات 
و حمای��ت از تولی��د و برقراری موافقتنام��ه و قطعنامه های تجارت آزاد 

منطق��ه ای، بین الملل��ي و چندجانبه با کش��ورهای دیگ��ر در قالب یک 
وزارتخانه قابل انجام است.

* از آنج��ا ک��ه فعالیت های تولی��دی و صنعتی در ارتباط مس��تقیم 
ب��ا فعالیت های بازرگانی ق��رار می گیرد، س��ازماندهی آنها در قالب یک 
وزارتخانه و پیش بین��ی اختیارات کافی از جه��ت برنامه ریزی، نظارت، 
تخصیص منابع و سیاس��ت گذاری و تنظی��م بازار در عرصه های تولید و 
بازرگانی می تواند مس��ئولیت توسعه و رش��د صنعتی کشور را پاسخگو 

باشد.
دالیل موافقان تفکیک وزارت صمت

بازوی کارشناس��ی مجلس در ادامه گزارش س��پس به دالیل موافقان 
تفکیک وزارت صمت رجوع می کند و از اس��تدالل هایی سخن به میان 
م��ی آورد که این تفکیک را اقدامی ضروری و راهبردی در اقتصاد ایران 

می داند.
* سیاس��ت گذاری و مدیریت، متمرکز می ش��ود؛ از یک س��و، بخش 
»صنعت و معدن« بیش��تر دغدغه تولید و بهره برداری را دارد و از دیگر 
س��و، بخش »بازرگانی« ماهیت��ی فرابخش��ی دارد و دغدغه اش تجارت 
و حض��ور در بازاره��ای جهانی و نیز حمایت از مصرف کنندگان اس��ت. 
همچنین ماهیت وظایف فرابخشی وزارت بازرگانی سبب شده تا با ادغام 
در وزارت صنع��ت، معدن و تجارت، نظام بازرگانی کش��ور بدون متولی 
کارآمد باقی بماند. ازسوی دیگر، با ادغام فعالیت های تجاری و بازرگانی، 
بخش های مؤثر در صنعت همانند صنایع پتروشیمی، صنایع مخابراتی، 
صنای��ع داروی��ی، صنایع نظامی و صنایع کش��اورزی م��ورد غفلت قرار 
می گیرند و در انتها، دیپلماس��ی تجاری و موضوع پیوس��تن به سازمان 

تجارت جهانی فراموش می شود و مسکوت می ماند.
* ب���ا ادغ�ام بازرگانی در صنای�ع و مع�ادن، ای�ن وزارتخان�ه بس���یار 
ب�زرگ ش���ده و به عنوان یک سیستم دچار چنان پیچیدگی و سنگینی 
ش��ده که مدیری��ت چاب��ک و کارای آن امری تقریبا مح��ال می نماید، 
بنابرای���ن حتی ی�ک وزی�ر توانمن�د هم قدرت اداره ای�ن س���اختار را 
ن�دارد و برخ�ی وظای�ف ب�ه ص�ورت ضعی�ف و ناق�ص ص�ورت می گی�رد.
* در ساختار فعلی وزارتخانه بیشتر تجمیع یا چسبیدن دو وزارتخانه 
صورت گرفته است و نه ادغام و تغییر خاصی در رویکردها و پارادایم های 
وزارتخانه صورت نگرفته اس��ت. از این رو، بهتر است تفکیک نهایی شود. 
نبود بس��تر مناس��ب جهت ادغام به جهت عدم خ��روج کامل وزارتخانه 
از فعالیت ه��ای صنعتی، معدنی و تج��اری و ادامه تصدیگری ها، مانع از 

تکمیل روند ادغام شده است.
* افزایش قاچاق، بخش��ی نگری در تعیین تعرفه ها و فروپاش��ی نظام 
حمایت از حقوق مصرف کننده، افزایش سهم کاالهای مصرفی از واردات، 
از بین رفتن نظام یکپارچه بازرگانی با تغییر متولیان ثبت سفارش و عدم 
حمایت ه��ای س��اختاری از نظام صنفی کش��ور در دوره ادغام به وجود 

آمده است.
مشکل بوروکراسی ایرانی؛ از فرم تا محتوا

مشکل بوروکراسی ایرانی، فرم نیست بلکه محتوا است و بنابراین مصوبه 
اخیر مجلس برای تفکیک حوزه بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
دردی از دردهای اقتصاد ایران را دوا نمی کند. تجربه نش��ان داده است که 
تغییر و تحوالت در ش��کل و فرم، تاثیری در محتوای یک اقتصاد دولتی، 

آن هم از نوع بوروکراسی پیر و خسته ایرانی باقی نمی گذارد.
دی��دگاه مرک��ز پژوهش های مجلس نیز گواه آن اس��ت که اس��تراتژی 
ادغام یا تفکیک وزارتخانه ها اگر به صورت جهش��ی، بدون پش��توانه فنی 
و بدون اس��تراتژی اجرا شود نه تنها هدف چابک سازی، افزایش بهره وری، 
همگرایی بیش��تر حوزه های تولید و تجارت و در نهایت رش��د اقتصادی را 
مهیا نمی کند، بلکه به دلیل تش��دید شکست در هماهنگی ها و نابسامانی 

بازار داخلی، به تضعیف حوزه های ادغام شده می انجامد.
روند متغیرهای تولید و تجارت کشور نشان دهنده ناموفق بودن استراتژی 
ادغ��ام وزارت صنای��ع و معادن و وزارت بازرگان��ی در ایران بوده و موجب 
تحول آفرینی در هر دو بخش تولید و تجارت را فراهم نکرده اس��ت. حال 
باید به این سؤال پاسخ داد که چه باید کرد؟ آیا باید همین ساختار حجیم، 
غیرچابک و میراث ادغام جهشی ناکارآمد را حفظ و ادامه داد یا فرآیندهای 
ناقص ادغام را تکمیل کرد؟ در نهایت به نظر مي رسد دو راه حل وجود دارد 
که تصمیم گیری درباره آن منوط به وزني است که نمایندگان مجلس برای 

هر یک از ادله موافقان و مخالفان تفکیک وزارتخانه قائل هستند:
* تداوم س��اختار فعلی و تقویت بخش های بازرگانی ذیل وزارتخانه های 
صمت و جهاد کشاورزی و امید به اصالح فرآیندهای بهبوددهنده ادغام که 
این امر نیازمند راهبرد ش��فاف و هدفمند در سطح دستگاه های اجرایی و 

اصوال اعتقاد دولت به اجرای فرآیندهای بهبوددهنده ادغام است.
* برگش��ت به س��اختار قبل از ادغام و بهره گیری مجدد از استراتژی 
ادغام تعدیلی و یا تدریجی تحت یک برنامه و راهبرد مش��خص با هدف 
یکپارچگ��ی حوزه تولید و تجارت در یک ش��رایط باثب��ات اقتصادی و 
سیاس��ی مش��روط به اینکه در این دوره گذار، وزارت بازرگانی در قانون 
مکلف شود که برای اتخاذ هرگونه سیاست تجاری الزم است هماهنگی 
کامل با وزارتخانه های صنایع و معادن و جهاد کشاورزی و سیاست های 

حوزه تولید داشته باشد.

8 سال پس از آخرین ادغام، وزارت بازرگانی بار دیگر از وزارت صمت جدا شد

تفریقصنعتازتجارت
نگاه

مرکز پژوهش های مجلس گزارش داد
جغرافیای استانی امنیت سرمایه گذاری

مرک��ز پژوهش ه��ای مجل��س در تازه تری��ن گ��زارش خ��ود ب��ه پایش 
امنیت س��رمایه گذاری در زمس��تان گذش��ته پرداخت و جغرافیای امنیت 
س��رمایه گذاری در این مقطع زمانی را بررس��ی کرد. این گزارش، پنجمین 
سنجش فصلی شاخص امنیت سرمایه گذاری در ایران است و نشان می دهد 
که از نگاه فعاالن اقتصادی، امنیت سرمایه گذاری اندکی در زمستان 1397 

بهتر شده است.
بازوی کارشناس��ی مجلس در این گزارش با اس��تفاده از آمارهای رسمی 
در دسترس و همچنین مشارکت فعاالن اقتصادی از سراسر کشور، وضعیت 
مؤلفه های امنیت س��رمایه گذاری در زمستان سال 1397 را استخراج کرده 

و به تفکیک استان ها، مؤلفه ها و حوزه های کسب وکار منتشر کرده است.
به گفته مرکز پژوهش های مجلس، امنیت س��رمایه گذاری در ش��رایطی 
به طور کامل برقرار می ش��ود که متغیرهای اقتصاد کالن ش��امل نرخ تورم، 
ن��رخ ارز و... باثبات یا قابل پیش بینی باش��د، قوانی��ن و مقررات و رویه ها و 
تصمیمات اجرایی باثبات، برای همه شفاف و قابل درک باشد و به طور سهل 
و مؤثری اجرا ش��وند و در ص��ورت ضرورت تغییر، تغییرات ش��ان در زمان 
معقول��ی پیش از اجرا به اطالع ذی نفعان برس��د، همچنین س��المت اداری 
برقرار باش��د و اطالعات مؤثر بر فعالیت های اقتصادی به طور ش��فاف و برابر 
در دس��ترس همه ش��هروندان باش��د، جان و مال همه شهروندان از تعرض 
مصون باش��د، حقوق مالکیت برای همه دقیق تعریف و تضمین ش��ده باشد، 
نهادهای قضایی و انتظامی چنان مجهز و س��الم و کارآمد باشند که هرگونه 
اس��تفاده خودس��رانه و بدون اجازه از دارایی های فیزیکی یا فکری دیگران، 
برای هیچ کس مقرون به صرفه نباشد و شهروندان مالباخته بتوانند با مراجعه 
ب��ه نهادهای قضایی و انتظامی با کمترین هزینه و در کوتاه ترین زمان، مال 
ازدست رفته خود را به همراه خسارت مربوط، دریافت کنند و در آخر اینکه 

فرهنگ وفای به عهد و صداقت در مراکز اقتصادی رایج باشد.
براس��اس این گزارش، ش��اخص کل امنیت س��رمایه گذاری در زمستان 
1397 کمیت 6.1۸ از 10 ارزیابی  ش��ده اس��ت. نمره 10 بدترین حالت در 
این پایش اس��ت. مقدار عددی این ش��اخص در مطالعه پاییز گذشته 6.۴3 
محاسبه   شده بود که نشان می دهد کمیت امنیت سرمایه گذاری در زمستان 
1397 نس��بت به فصل قبل از آن مناس��ب تر ارزیابی ش��ده است. به عبارت 
دقیق تر، وضعیت کلی امنیت س��رمایه گذاری در زمس��تان 1397 نسبت به 
فصل قبل از آن از منظر فعاالن کس��ب وکار مشارکت کننده در این مطالعه، 

بهتر ارزیابی  شده است.
براس��اس ارزیابی فعاالن اقتصادی مش��ارکت کننده در این پیمایش، در 
زمس��تان 1397 سه مؤلفه »عمل مس��ئوالن ملی به وعده های داده شده«، 
»اِعم��ال نفوذ و تبان��ی در معامالت ادارات حکومتی« و »عمل مس��ئوالن 
اس��تانی و محلی به وعده های اقتصادی داده شده«  به عنوان نامناسب ترین 

مؤلفه های امنیت سرمایه گذاری ارزیابی شده  اند.
از س��وی دیگر، مناس��ب ترین مؤلفه های امنیت سرمایه گذاری نیز نسبت 
به سایر مؤلفه ها در زمستان 1397 عبارتند از »رواج توزیع کاالی قاچاق«، 
»اس��تفاده غیرمجاز از ن��ام و عالئم تجاری یا مالکیت معن��وی« و »میزان 

اختالل ایجادشده در اثر تحریم های خارجی«.
این درحالی اس��ت که براس��اس ارزیابی فعاالن اقتصادی مشارکت کننده 
در پیمای��ش پاییز 1397، مناس��ب ترین مؤلفه های امنیت س��رمایه گذاری 
نس��بت به س��ایر مؤلفه ها عبارت بودند از »س��رقت مالی ش��امل پول نقد، 
کاال، تجهیزات و ماش��ین آالت«، »اس��تفاده غیرمجاز از نام و عالئم تجاری 

یا مالکیت معنوی« و »رواج توزیع کاالی قاچاق«.
این گزارش با استفاده از دو مجموعه داده های پیمایشی و آماری 
و ش��اخص کلی )ترکیب دو مجموعه داده پیمایشی و آماری( تهیه 
 شده است. براس��اس یافته های داده های پیمایشی این پژوهش در 
زمس��تان 1397، فعاالن اقتصادی مشارکت کننده در این پیمایش 
از کرمانش��اه، زنجان، قزوین نامناس��ب ترین ارزیابی و از استان های 
خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، یزد مناسب ترین ارزیابی را 
از وضعیت امنیت س��رمایه گذاری در استان های شان ارائه کرده اند. 
پس از تلفیق داده های آماری و یافته های پیمایشی در این پژوهش، 
اس��تان های کهگیلویه و بویراحمد، تهران و قزوین نامناس��ب ترین 
و اس��تان های خراس��ان جنوبی، سیستان و بلوچس��تان و همدان 
مناسب ترین وضعیت را از نظر شاخص امنیت سرمایه گذاری نسبت 
به سایر استان ها در زمستان 1397 کسب کرده اند. مقایسه شاخص 
امنیت سرمایه گذاری بین دو مطالعه پاییز 1397 تا زمستان 1397 
نش��ان می دهد در مطالعه فصل پاییز 1397 به ترتیب س��ه استان 
مرکزی، س��منان و یزد جزو مناس��ب ترین ها ارزیابی  شده بودند و 
سه اس��تان ایالم، خوزس��تان و البرز به ترتیب جزو نامناسب ترین 

استان ها ارزیابی  شده بودند.
ای��ن نتای��ج می تواند حاک��ی از فاصله می��ان ذهنیت فع��االن اقتصادی 
)پیمایش( با داده های آماری اقتصاد ایران نیز باش��د. انتظار می رود بخشی 
از ای��ن فاصله با افزایش تدریجی در حجم نمونه های قابل قبول پیمایش به 

حداقل قابل تعمیم )حدود 11۴70 مورد( کاهش یابد.
براس��اس نتایج این مطالعه، در زمس��تان 1397، از بین 9 حوزه 
فعالیت اقتصادی، فعاالن اقتص��ادی در حوزه های ارتباطات، توزیع 
و ... )حمل ونقل، انبارداری، عمده فروش��ی و خرده فروشی(، بدترین 
ارزیاب��ی و فع��االن اقتصادی در حوزه های مع��دن به جز نفت و گاز 
بهتری��ن ارزیابی را از وضعیت امنیت س��رمایه گذاری ارائه کرده اند. 
درحالی ک��ه در پایی��ز 1397)مطالعه فصل قب��ل(، از بین 9 حوزه 
فعالیت اقتص��ادی، فعاالن اقتصادی در حوزه های صنعت )ش��امل 
کلی��ه صنع��ت و م��وارد مرتبط با س��اختمان(، بدتری��ن ارزیابی و 
فعاالن اقتصادی در حوزه های هتل، رس��توران، تهیه و توزیع غذا و 
حوزه های نفت خام و گاز طبیعی، تأمین آب و برق و گاز مش��ترکاً 

بهترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایه گذاری ارائه کرده اند.
مرک��ز پژوهش های مجل��س در انتهای این گ��زارش می افزاید؛ 
انتظ��ار می  رود با تداوم تهیه و انتش��ار گزارش ه��ای فصلی امنیت 
س��رمایه  گذاری، توجه و حساس��یت عموم مس��ئوالن کشور به این 
عامل کلیدی سرمایه گذاری و رشد اقتصادی )اما مغفول  مانده( در 
سیاست گذاری اقتصاد ایران جلب شود و این مجموعه گزارش های 
فصلی، به ترویج گفتمان امنیت س��رمایه  گذاری، قانونگذاری بهتر، 
رعایت قانون، احترام بیش��تر به حقوق مالکیت و نیز بهبود عینی و 
واقعی امنیت اقتصادی و فضای سرمایه گذاری در ایران کمک کند. 
عالوه بر اینها، امید است با انجام مستمر این ارزیابی و انتشار نتایج 
آن، مس��ئوالن اجرایی کشوری و استانی در قبال فعاالن اقتصادی، 
متعهدتر و مس��ئولیت پذیرتر ش��ده و قوای مقننه و قضاییه نیز در 
ایجاد بس��تر امن و رقابتی ب��رای س��رمایه گذاری و تولید در ایران 

بیشتر و مؤثرتر بکوشند.
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بخش خصوصی به عنوان بدنه اصلی س��اخت و ساز در حال حاضر به 
دلیل درگیری با چهار قانون مزاحم و اختالل در روند دریافت نقدینگی، 
توان الزم را برای ایجاد تعادل در بازار مس��کن از دس��ت داده است. بر 
این اساس، سازندگان ش��ش پیشنهاد رونق بخش را به معاون مسکن و 

ساختمان وزیر راه و شهرسازی ارائه کرده اند.
به گزارش ایس��نا، از اوایل سال 1396 با بروز اولین نشانه های مثبت 
در بخش مس��کن، اصالح قانون پیش فروش ب��ه عنوان مهمترین بازوی 
تامین نقدینگی بخش س��اخت و س��از کلید خورد، ام��ا با وجود رفت و 
برگش��ت های مکرر بین مجلس و دولت، هن��وز الیحه اصالحی تدوین 
نشده اس��ت. تسهیالت 160میلیون تومانی خرید نیز با توجه به جهش 
قیمت مس��کن، کمک چندانی به جریان تولید مسکن نمی کند؛ چراکه 
بخش تقاضا به دلیل عدم توازن بین قیمت مسکن با قدرت پوشش دهی 
تس��هیالت بانکی توان ایجاد تحرک در بازار مس��کن را به طور کامل از 

دست داده است.
تحمیل 20 نوع هزینه در پروانه های ساختمانی

با وجود آنکه کش��ور ایران س��الیانه به تولید ح��دود 900 هزار واحد 
مس��کونی نیاز دارد بخش عرضه مس��کن با قوانی��ن مزاحمی همچون 
بیمه کارگران و مالیات های مس��تقیم درگیر است. افزایش شدید هزینه 
پروانه س��اختمانی نیز به رکود این بخش دامن زده اس��ت. سال 1397 
کمیس��یون تلفیق امالک در تهران اعداد و ارقامی برای ارزش معامالتی 
امالک لحاظ کرده که به اعتقاد انبوه س��ازان در صورت اجرا تورم بسیار 
س��نگینی را در قالب 20 نوع عوارض، مالیات و سایر وجوه پرداختی به 

صنعت ساختمان تحمیل می کند.
البته زمستان سال گذشته 11۴ هزار پروانه مسکونی با میانگین 2.5 
واحد برای هر پروانه در کش��ور صادر ش��ده، اما علت اصلی این تحرک 
نسبی ارائه تخفیفات صدور پروانه از سوی شهرداری عنوان می شود. این 
موضوع به خوبی نش��ان می دهد در صورتی که قوانین دست و پاگیر از 
سر راه سازندگان برداشته شود، تولید مسکن می تواند تکافوی تقاضا را 
بدهد و بخش مسکن از نوسانات ادواری مصون خواهد ماند، با این حال 
ش��واهد گویای آن است که بعد از فصل زمس��تان، تقاضا برای دریافت 
پروانه س��اختمانی به طور محسوس��ی افت کرده و بخش تولید به نوعی 

مجددا وارد رکود شده است.
ضرورت اجرای قانون ساماندهی و حمایت از تولید مسکن

چالش های ش��ش گانه در بخش عرضه مس��کن، انبوه س��ازان را بر آن 
داشته تا مشکالت این حوزه را طی نامه ای با محمودزاده معاون مسکن 
و س��اختمان وزیر راه و شهرسازی که به تازگی این سمت را در اختیار 
گرفت��ه مطرح کنند. در این نامه با اش��اره به م��واد 2 و 3 قانون بهبود 
مستمر محیط کسب و کار، راهکارهایی برای برون رفت از وضعیت فعلی 

ارائه شده است.
ض��رورت اجرای کامل قانون س��اماندهی و حمای��ت از تولید و عرضه 
مس��کن خصوصاً ماده یک آن به عنوان اولین ظرفیت قانونی اس��ت که 
به آن اشاره شده است. این قانون در سال 13۸7 به منظور تحقق اصل 
31 قانون اساس��ی که دولت را مکلف به تأمین مس��کن مناس��ب برای 

آحاد جامعه با اولویت اقش��ار کم درآمد کرده به تصویب مجلس شورای 
اسالمی رسیده اس��ت. طبق ماده یک این قانون دولت مکلف به تأمین 
زمین مناس��ب با کاهش یا حذف بهای زمین از قیمت تمام شده مسکن 
است و به موجب ماده 6 آن کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های 
دولتی موظ��ف به واگذاری زمین های در اختیار خود، به صورت رایگان 
به وزارت راه و شهرس��ازی ش��دند. همچنین دولت در ماده 1 مکلف به 
تأمین تسهیالت بانکی ارزان قیمت و اعمال معافیت مالیاتی شده است. 

اجرای کامل ماده 1 این قانون مغفول مانده و عزمی جدی می طلبد.
لزوم اصالح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

 تدوین آیین نامه، اصالح یا حذف شیوه نامه های صادره از ناحیه وزارت 
راه و شهرس��ازی در خصوص قانون نظام مهندس��ی و کنترل ساختمان 
مصوب 137۴ نیز از دیگر موارد اشاره شده در این نامه است. به استناد 
ماده 29 قانون نظام مهندس��ی و کنترل س��اختمان، وزارت مس��کن و 
شهرسازی )راه و شهرسازی( موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه 
از تاریخ تصویب قانون ) اس��فند 137۴( آیین نامه نظام صنفی کارهای 
س��اختمانی موض��وع قانون را تهی��ه و جهت تصویب ب��ه هیأت وزیران 
پیش��نهاد کند، اما هنوز پس از گذشت 2۴ سال وزارت راه و شهرسازی 

اقدام مؤثری در این خصوص به عمل نیاورده است.
از دیگر معضالت اساس��ی در م��ورد اجرای قانون نظام مهندس��ی و 
کنترل س��اختمان، ش��یوه نامه ابالغ��ی وزارتخانه در اج��رای آیین نامه 
اجرایی ماده 33 قانون فوق الذکر اس��ت. به باور سازندگان، صرف نظر از 
آنک��ه آیین نامه مغایرت های قانون��ی دارد و فراتر از مفاد ماده 33 قانون 
اس��ت. از آن مهمتر ش��یوه نامه ابالغی نیز دارای ایرادات قانونی متعدد 
اس��ت که حتی برخی از مواد آن توسط دیوان عدالت اداری ابطال شده 
اس��ت. احترام به آرای صادره از دیوان عدالت اداری و اجرای آن توسط 

مقامات دولتی مورد انتظار است.
اخیراً دو فراخوان جهت مش��ارکت در س��اخت از طرف سازمان ملی 
زمین و مسکن و شرکت بازآفرینی شهری ایران داده شده که انبوه سازان 
می گوین��د به دلی��ل یکطرفه بودن قرارداد و اینکه »ش��ریک« در قالب 
»پیمانکار« دیده ش��ده و نه »س��رمایه گذار« مورد استقبال قرار نگرفته 
اس��ت. به قرارداد تنظیم ش��ده از ناحیه سازمان ملی زمین و مسکن ۴2 
ایراد اساس��ی و به قرارداد تنظیمی شرکت بازآفرینی شهری ایران هفت 
ایراد وارد بود که ش��رکت بازآفرینی ش��هری به نظرات این کانون توجه 
و اع��الم کرد که ایرادات مذکور مرتفع خواهد ش��د ام��ا در فرم قرارداد 

منتشرشده از ناحیه سازمان زمین و مسکن هیچ اصالحی رؤیت نشد
تسریع در اصالح قانون پیش فروش ساختمان

همچنین سرعت بخشیدن به اصالح قانون پیش فروش از دیگر موارد 
تاکیدشده در این قانون است. انبوه سازان معتقدند قانون پیش فروش که 
در سال 13۸9 به تصویب رسید قانونی کامال یکطرفه است و هیچ یک از 
مواد منافع مشروع تولیدکننده در آن نشده است. بسیاری از نمایندگان 
مجلس، مقامات ق��وه قضائیه و مجریه اذعان دارند که قانون مزبور باید 
اص��الح ش��ود و هم اکنون نیز در کمیس��یون قضایی مجلس پیش��نهاد 
اصالحی آن در دس��ت بررسی اس��ت ولی روند بررسی بسیار کند پیش 

می رود و نیاز اس��ت از طرف وزارت راه و شهرس��ازی از طرق قانونی و 
مذاکره با نمایندگان محترم ضرورت تسریع موضوع تأکید شود.

 اصالح ماده 5 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی نیز یکی 
دیگر از خواسته های سازندگان عنوان شده است. تا قبل از سال 13۸6 
حق بیمه کارگران پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی ۴درصد حداقل 
دستمزد روزانه بود در سال 13۸9 حق بیمه به ۴درصد حداقل دستمزد 
ماهان��ه افزای��ش یافت)یعنی 30 براب��ر( و هدف از تصوی��ب این قانون 
برخورداری کلیه کارگران ساختمانی از تمامی خدمات سازمان بود ولی 
با سهمیه بندی و تعیین محدودیت از طرف سازمان تامین اجتماعی این 
ه��دف قانون گذار تحقق نیافت و مجددا ماده 5 اصالح و مقرر ش��د این 
هدف با اخذ 15درصد از مجموع عوارض صدور پروانه ساختمان محقق 
ش��ود. لکن کماکان کارگران ش��اغل در پروژه های انبوه سازان محروم از 
این خدمات هستند. مگر آنکه انبوه ساز یک بار ابتدای درخواست پروانه 
س��اختمان بیمه کارگران را به س��ازمان پرداخت کند و یک بار هم آخر 
هر ماه فهرست کارگران و کارکنان کارگاه خود را برای تامین اجتماعی 
ارسال کند. به هرحال انبوه سازان مجبور هستند بیمه کارگران را دوبار 

پرداخت کند.
از سوی دیگر ماده 6۴ نحوه قیمت گذاری کمیسیون ماده 6۴ براساس 
بلوک بن��دی و نه تعیین قیمت برای هر معبر متناس��ب باش��د ارزش و 
مرغوبیت آن اس��ت و پهنه این بلوک بندی آنقدر وس��یع است که هیچ 
مناس��بتی بین امالک واقع در هر بلوک دیده نمی ش��ود. ضمنا برخالف 
س��ال های گذشته که قیمت گذاری کمیس��یون ماده 6۴ مبنای تعیین 
عوارض صدور پروانه س��اختمانی بود شهرداری رأساً به تدوین دفترچه 
ارزش معامالتی جهت تعیین عوارض اقدام کرده اس��ت. عبارت »س��ایر 
وج��وه« مندرج در تبصره 3 ماده 6۴ هنوز تعیین نش��ده و بعد از چهار 

سال همچنان بالتکلیف است.
پیشنهاد افزایش وام خرید تا 300 میلیون تومان

افزایش تس��هیالت بانکی برای خرید مسکن به عنوان آخرین راهکار 
برای رونق دهی به تولید و عرضه مسکن پیشنهاد شده است. با توجه به 
افزایش قابل توجه قیمت تمام ش��ده ساخت و در نتیجه افزایش قیمت 
واحدها، مبلغ تسهیالت فعلی برای خرید مسکن انفرادی با سپرده گذاری 
قبل��ی به میزان 60 میلیون تومان به اضافه 20 میلیون تومان به عنوان 
جعاله، س��هم ناچیزی در قیمت واحدهای مسکونی دارد و برای خانه دار 
ش��دن گروه هدف جامعه ب��ه هیچ عنوان کافی و مؤثر نیس��ت. در این 
خصوص افزایش س��قف تس��هیالت خرید و افزایش مبلغ قابل تقسیط 
هم��راه با افزایش م��دت بازپرداخت می تواند موجب تس��هیل و تقویت 
قدرت خرید متقاضیان و خانه دار ش��دن فاقدین مسکن، علی الخصوص 
گروه هدف جامعه گردد. انبوه س��ازان پیشنهاد داده اند سقف تسهیالت 
خرید به صورت انفرادی و با سپرده گذاری حداقل تا مبلغ 150 میلیون 
تومان افزای��ش یافته و مدت بازپرداخت آن نیز متناس��باً افزایش داده 
ش��ود. همچنین برای متقاضیان خرید بدون س��پرده گذاری، تسهیالت 
خرید تا سقف 250 میلیون تومان و با سود تسهیالت حداکثر 12درصد 

پیش بینی شود.

پیشنهادات شش گانه سازندگان برای خروج مسکن از رکود

طنابپیچشدنسازندگاندررکودمسکن
یادداشت

استارت آپ  های بزرگ ایرانی چه می کنند؟

در تحلیل وضعیت اکوسیس��تم اس��تارت آپی کش��ور در سال 9۸ 
بای��د اس��تارت آپ های کوچک و بزرگ را از هم جدا کرد. در س��ال 
گذش��ته تبلیغات استارت آپ های کوچک و جدید شدت گرفته بود، 
درحالی که در مورد این اس��تارت آپ ها، یک شوخی در اکوسیستم 
رای��ج ش��ده ب��ود و می گفتند »ه��ر ایرانی ی��ک اس��تارت  آپ«. ما 
گاه��ی از این ور بوم می افتیم و گاهی از س��وی دیگر، درحالی که 
نمی توان در اکوسیس��تم اس��تارت  آپی اینطور کار کرد. اما در مورد 
اس��تارت آپ های بزرگ قرار نبود اس��تارت آپ های ب��زرگ ایرانی از 
آغاز کار به سوددهی برسند. استارت آپ های بزرگ باید مسیر رشد 
را طی کنند، توس��عه پیدا کنند و در این مس��یر نه لزوما از س��ود 
عملیاتی بلکه از س��رمایه س��هامداران جدید در ه��ر یک از مراحل 
رشد استفاده کنند. به دلیل مشکالت ناشی از خروج ایاالت متحده 
آمری��کا از برج��ام و عقب نش��ینی س��رمایه گذاران خارجی و حتی 
داخلی، تزریق س��رمایه های بزرگ به ش��رکت ها ب��ه راحتی ممکن 
نیس��ت. همین مسئله فضای کار اس��تارت آپ های بزرگ را متحول 
ک��رده و آنها را به فکر تغییر اس��تراتژی انداخته اس��ت. دیجی کاال 
اکنون به س��متی حرکت می کند که دیگر زیانده نباشد با این حال 
عالوه بر دش��واری های سرمایه گذاری با دو چالش عمده دیگر رو به 
روست که اولین مشکل در تامین کاال و دیگری کاهش قدرت خرید 
مصرف کننده اس��ت. اسنپ، دیگر استارت آپ بزرگ ایرانی است که 
متحمل دردهای ناش��ی از رشد شده اس��ت. کیفیت سرویس افت 
ک��رده و برخوردهای رانندگانی که کمترین آموزش را هم در زمینه 
ارائه خدمات مناس��ب ندیده اند مش��کل آفری��ده و این مجموعه به 
آیینه ای برای انعکاس فرهنگ اجتماعی کش��ور تبدیل ش��ده است. 
از س��وی دیگر، دخالت س��ازمان هایی مثل شهرداری و ... مشکالت 
تازه ای را در مس��یر این اس��تارت آپ ایجاد کرده است. در سال های 
گذشته دیجی کاال از یک گروه مدیریتی اروپایی استفاده کرده و به 
همین دلیل مورد انتقاد بعضی قرار گرفته اس��ت. باور این افراد این 
اس��ت که هزینه استفاده از این گروه به زیان این استارت آپ ایرانی 
شده اس��ت درحالی که چنین نیست و مش��خص نیست این انتقاد 
با چه زاویه و دیدگاهی مطرح می ش��ود. آیا منتقدان از اس��تراتژی 
ش��رکت خب��ر دارند؟ واقعیت این اس��ت که در ای��ران مدیرانی که 
فرهنگ مدیریت س��ازمان های بزرگ و جهانی را داش��ته باشند کم 
داریم. مدیرانی که بتوانند در مسیر ارتقای شرکت و براساس نمودار 
رش��د و سقوط، پیش از سقوط ش��رکت حرکت بعدی را انجام داده 
و راه را ادامه دهند. س��ازمانی که در پنج س��ال از 30 نفر به 3هزار 
نفر در مجموعه خود رس��یده دردهایی دارد و طبیعی است. جاری 
کردن فرآیندهای الزم برای بهبود ساختار سازمانی و مدیریت یک 
مجموعه 3هزار نفره به دانش مدیریتی نیاز دارد که در بین مدیران 
ایرانی کم اس��ت. هرچن��د حضور این گروه اروپای��ی در دیجی کاال 
هزینه باالیی داش��ت، اما به ارتقای فرهنگ سازمانی آن منجر شد. 
این گروه نیروهای ایرانی سازمان را توانمند کردند و اکنون از همه 
کرسی های مدیریتی که اروپایی ها در دیجی کاال در اختیار داشتند، 

غیر از یک کرسی همه در اختیار مدیران ایرانی قرار گرفته است.

وزیر ارتباطات پاسخ داد
چرا آنتن دهی تلفن همراه ضعیف است؟

وزیر ارتباطات چهارشنبه ش��ب گذشته در اینس��تاگرام به صورت 
زنده پاس��خ س��واالت مخاطبان خ��ود را داد و کمب��ود پهنای باند و 
طرح های تشویقی را دالیل کندی شبکه تلفن همراه در ایران دانست. 
محمدجواد آذری جهرمی درخصوص دالیل ضعف آنتن دهی ش��بکه 
تلفن همراه در کشور گفت: ش��بکه تلفن همراه برای انتشار خودش 
از فرکانس اس��تفاده می کند. میزان پهنای بان��د در اختیار اپراتورها 
پارامتر حائز اهمیتی در کیفیت س��رویس اس��ت. در یک ماه گذشته 
با توجه به نیازهایی که هواپیمایی کش��وری داش��تند، مجبور شدیم 
در باند 900 مگاهرتز میزانی از پهنای باند را به سیس��تم هواپیمایی 
کش��ور اختصاص دهیم. جهرمی یادآور شد: این میزان پهنای باند از 
پهنای باند فرکانس��ی که از اختیار همراه اول و مخصوص نسل سوم 
بوده، کاس��ته شد. خدمات وویس همراه اول هم روی همین فرکانس 
بود ک��ه به همین دلیل با اش��باع جدی در کانال فرکانس��ی مواجه 
ش��ده اس��ت. به گفته وی، این کیفیت بد ناشی از کمبود پهنای باند 
فرکانسی در دسترس اپراتورهاست. مسئله ای که مزید بر علت شده، 
طرح های تشویقی اپراتورهاست که به صورت رایگان به کاربران داده 

می شود و ظرفیت کانال فرکانسی را تکمیل می کند.

پیامک های کالهبرداری همچنان ارسال می شوند
باز هم پیامک کالهبرداری کارت سوخت

پ��س از اجرای طرح الزام اس��تفاده از کارت س��وخت ش��خصی، 
عده ای اقدام به سوءاستفاده از افراد کرده اند و با ارسال پیامک هایی 

درخصوص کارت سوخت، حساب شهروندان را صفر می کنند.
به گزارش ایسنا، از بیست و دوم مردادماه طرح الزام استفاده از کارت 
سوخت شخصی با هدف ساماندهی به وضعیت سوخت کشور اجرا شد 
که از همان زمان ش��اهد برخی کالهبرداری ها در این حوزه هس��تیم. 
هرچند که پلیس فتا تاکنون اقدامات پیشگیرانه ای را انجام داده است 
اما بازهم پیامک هایی با موضوعات فریبنده مربوط به کارت سوخت برای 
برخی از شهروندان ارسال می شود. البته پس از ارسال اینگونه پیام ها، 
با گذشت مدت زمانی پیام دیگری برای آگاه سازی و اعالم هشدار برای 
افراد ارسال می شود. چندی پیش نیز شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی ایران در اطالعیه اعالم کرد که »با توجه به ارس��ال پیامک هایی 
به تلفن همراه برخی هموطنان با موضوع سهمیه بندی بنزین و معرفی 
سایت های غیرقانونی و جعلی برای سوءاستفاده از اطالعات شخصی و 
بانکی مردم، الزم اس��ت هموطنان در این باره هوشیاری کامل داشته 
باش��ند و از ه��ر گونه ثبت ن��ام، ارائه اطالعات ش��خصی و بانکی و نیز 
پرداخت وجه از طریق وب سایت های یادشده خودداری کنند.« هزینه 
مصوب برای صدور کارت هوشمند سوخت، مبلغ 10 هزار تومان است 
که ب��ه صورت حضوری در دفاتر پلی��س 10+ یا هنگام تحویل کارت 

هوشمند سوخت توسط مأموران پست دریافت می شود.
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علیرضا کالهی صمدی
عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران

هرچند بازار مس��کن در رکودی سخت و س��نگین به سر می برد، اما 
خبرهای رسیده از افزایش تعداد فایل ها برای فروش واحدهای مسکونی 

در تهران حکایت دارد.
به گزارش خبرآنالین، آخرین بررس��ی ها نش��ان می دهد در دو هفته 
اخیر ش��مار فروش��ندگان در بازار مس��کن افزایش محسوسی را تجربه 
کرده است، به طوری که بسیاری از فعاالن بازار مسکن انتظار دارند در 
نیمه دوم س��ال، خرید و فروش مسکن شرایط تازه ای را نسبت به نیمه 

اول سال تجربه کند.
دست اندرکاران بازار مسکن معتقدند مهمترین دلیل افزایش مراجعه 
فروش��ندگان برای تبدیل ملک، پیش بینی ریزش آت��ی قیمت در بازار 
مسکن اس��ت، چراکه به نظر می رسد قیمت ها در بازار روند نزولی خود 
را طی می کند و در نتیجه وقت خروج س��رمایه گذاران از بازار مس��کن 

فرا رسیده است.
یکی از فعاالن بازار مس��کن در تهران در این خصوص گفت: »کسانی 
ک��ه تنها به قصد س��رمایه گذاری وارد این بازار ش��ده اند، حاال می دانند 
ماه های آتی باید واحدهای مس��کونی خود را به قیمت کمتری از امروز 
به فروش برسانند چراکه افزایش قیمت ها سبب شده ابزار وام کارآمدی 
خود را از دس��ت بدهد. در نتیجه جمعیت قابل توجهی که با اس��تفاده 
از تس��هیالت قصد خرید مسکن را داشتند از بازار خارج شده اند، اما به 
نظر می رسد با تعدیل قیمت مسکن، بازگشت خریداران خصوصا خرید 

اولی ها به بازار از هفته های آتی آغاز شود.«
او که در منطقه گلبرگ تهران فعالیت می کند، ادامه داد: »واحدهایی 
که تا چهار ماه قبل با نرخ 1۴ میلیون تومان در هر متر مربع به فروش 

می رس��یدند، امروز ب��ا قیمت هایی بین 11 تا 12 میلی��ون تومان فایل 
ش��ده اند و پیش بینی ها نشان می دهد تعدیل قیمت ها ادامه دارد چراکه 
نرخ این منطقه در سال گذشته بین 6 تا ۸ میلیون تومان بود و ناگهان 

از مرز 15 میلیون تومان در برخی محالت این مناطق فراتر رفت.«
به گفته وی، »وضعیت بازار نشان می دهد امکان تعدیل بیشتر قیمت 
وج��ود دارد و غالبا خانه اولی ها نی��ز طرفدار واحدهای ۴0 تا 50 متری 

هستند تا وام های 160 میلیون تومانی به کارشان بیاید.«
 بازار مسکن آماده ریزش است

از س��وی دیگر، مهدی س��طان محمدی کارشناس مسکن درخصوص 
ریزش بازار مس��کن گف��ت: »باید به این موض��وع توجه کرد که کندی 
ش��دن نرخ تورم و آرامش بازار ارز زمینه را برای عقب نش��ینی قیمت ها 
در س��ایر بازارها فراهم کرده است، اما بهتر است سیاست گذاران به این 
نکته بس��نده نکنند و با تدوین برنامه های دقیق و افزایش سطح ساخت 
و س��از بتوانند به تقاضای رو به رشد در سال های آینده پاسخ دهند، در 
غیر این صورت انفجارهای دوباره در بازار مس��کن در سال های آتی دور 

از ذهن نیست.«
 وی افزود: »در عین حال باید در نظر داشت که در سال های گذشته 
حجم س��اخت مسکن متناس��ب با نیاز نبوده و در شرایط کنونی نیز با 
کاهش ش��دید خرید و فروش رکودی بر بازار مس��کن حاکم شده است 
که ورود س��رمایه گذاران جدید به بازار را دش��وار می کند. از این رو باید 

برای توسعه ساخت و ساز تدبیر الزم را داشت.«
 بازار یکپارچه فروشنده است

بررس��ی فایل های مس��کن در مناطق مختلف تهران نش��ان می دهد 

در هفته های اخیر بازار مس��کن به اصط��الح فعاالن این حوزه یکپارچه 
فروشنده شده است، این در حالی است که در سال گذشته بازار مسکن 
در س��یطره خریداران بود و روند رو به رش��د قیمت ها س��بب شده بود 

متقاضیان خرید بیش از متقاضیان فروش در بازار باشند.
پیشنهاداتی ویژه از س��وی مالکان واحدهای متراژ باال برای پرداخت 
بخشی از پول به صورت غیرنقدی نیز این روزها در بازار مسکن به وفور 
ارائه می ش��ود به این صورت که برخی اعالم می کنند حاضرند بخشی از 
پ��ول ملک را با خودرو تاخت بزنند یا دوره طوالنی تری را تنظیم س��ند 

در نظر بگیرند.
فرهاد، یکی از فعاالن بازار مسکن در میرداماد نیز درخصوص وضعیت 
بازار گفت: »این روزها خریدار صرف در بازار نایاب است و اغلب کسانی 
که به دنبال خانه هس��تند، در صدد تبدیل به احس��ن هس��تند، به این 
ترتیب خانه خودش��ان را برای فروش می گذارند و خرید خانه جدید را 
منوط به فروش خانه خودشان می کنند، در عین حال که این معامالت 
بای��د همزم��ان صورت گی��رد و در نتیجه فرآیند مذک��ور کندی کار را 

موجب می شود.«
به گفته این فعال بازار مس��کن، »وقتی بازار فروش��نده می شود، بدان 
معنی اس��ت که احتمال ریزش قیمت باال م��ی رود. در میرداماد، برخی 
واحدهای مس��کونی حتی تا 5 میلیون تومان کاهش قیمت در هر متر 
مرب��ع داش��ته اند، خصوصا واحدهای بزرگ که البته همچنان مش��تری 
ندارند، در نتیجه برای پول الزم ها، مش��تریان هستند که شرط و شروط 
تعیین می کنند، در حالی که بازار س��ال گذش��ته در سیطره خریداران 

بود.«

شمارش معکوس سرمایه گذاران برای خروج از بازار ملک

چرا در بازار مسکن همه فروشنده شده اند؟
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علت آرامش بازار ارز چیست؟
خبرهای جدید همتی درباره بازار ارز 

در حالی که برخی انتظار داش��تند تنش ه��ای ارزی در منطقه، زمینه را 
برای شوک های کوچک ارزی و پس لرزه های سیاسی در بازار ارز فراهم کند، 
اما روند تحوالت نش��ان می دهد اثر وقایع سیاس��ی به چند س��اعت در بازار 

ارز محدود شده است.
در همی��ن زمینه، رئیس کل بانک مرک��زی، با بیان اینکه کنترل کامل بر 
بازار ارز برقرار اس��ت، گفت: »ادعای آرامش قبل از توفان که مطرح ش��ده، 
فقط باعث خالی کردن دل مردم می ش��ود. اکنون روند خوبی حاکم شده و 
در آینده بهتر نیز می ش��ود. هدف ما تامی��ن ارز مورد نیاز کاالهای ضروری 
است.« عبدالناصر همتی در نشست با مدیران دبیرخانه شورای عالی مناطق 
آزاد تج��اری، صنعت��ی و ویژه اقتصادی در کیش با اش��اره ب��ه تالش ناکام 
دش��من در حداکثرسازی فشار اقتصادی گفت: »در شرایط جنگ اقتصادی 

چاره ای جز اولویت بندی مسائل اقتصادی نداریم.«
ب��ه گ��زارش بان��ک مرک��زی، او ب��ا تاکید ب��ر نق��ش مقاومت م��ردم و 
برنامه ریزی ه��ای صورت گرفته در عبور از ش��رایط س��خت اقتصادی گفت: 
»بحمداهلل دش��منان به هدف اصلی خود که فروپاش��ی اقتص��اد ایران بود، 
نرس��یدند.« همتی با یادآوری شرایط ارزی کشور در شهریور و مهرماه سال 
گذش��ته افزود: »علی رغم تمام تحریم ها و فشارهای واردشده در حال حاضر 
ش��رایط ارزی باثبات��ی داری��م و این آرامش ب��ه ما اجازه داده که به س��ایر 

اولویت ها از جمله شرایط مناطق آزاد بپردازیم.«
رئی��س کل بانک مرکزی ب��ا تاکید بر اینکه اولویت اصل��ی بانک مرکزی، 
تامین ارز کاالهای اساس��ی و دارو اس��ت، ادامه داد: »خوشبختانه با تدابیر 

اتخاذشده ذخیره کاالهای اساسی و دارو در کشور مطلوب است.«
وی همچنی��ن ب��ه کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه و ماهانه اش��اره کرد و 
گف��ت: »حضور تیم مدیران بانک مرکزی در جزیره کیش به معنای اهمیت 
مناطق آزاد اس��ت. مشکالت س��رمایه گذاران و تجار در مناطق آزاد را درک 
می کنی��م. لذا به اینجا آمده ایم تا ضمن گفت وگو با فعاالن اقتصادی منطقه 
آزاد کی��ش و بقیه مناط��ق آزاد، راه حل هایی برای رفع موانع یافته و با تمام 

توان برای اجرای آنها اقدام کنیم.«

 امکان پرداخت مستقیم در »کیپاد«
برای همه بانک ها فراهم می شود

چگونگی برداشت مستقیم در بانک پاسارگاد
بس��یار پیش آمده اس��ت که برای انج��ام پرداخت های ثاب��ت ماهیانه از 
قبیل قبوض ش��هری، اقساط و شارژ تلفن همراه، ناچار شده ایم چندین بار به 
دستگاه های خودپرداز مراجعه کرده و یا از درگاه های اینترنتی و موبایل بانک 
اس��تفاده کنیم. پرداخت به موقع این موارد نیز دغدغه ای اس��ت که همواره 
وجود دارد. به گزارش وب سایت راه پرداخت، بهمن ماه سال گذشته بود که 
عبدالناص��ر همتی، رئیس کل بانک مرک��زی در همایش بانکداری الکترونیک 
از اجرایی ش��دن خدمت »برداشت مستقیم« در نظام بانکی کشور خبر داد 
و گفت: »یکی از اتفاقاتی که می تواند تأثیر مهمی بر توس��عه کس��ب وکارها 
داشته  باشد، خدمات برداشت مستقیم است و این در اغلب بانک های کشور 
عملیاتی ش��ده و می توانیم آن را به عنوان یک ابزار و بس��تر مهم در توسعه 

کسب وکارهای نوپا و یا همان استارت آپ ها به کار بگیریم.«
برداشت مستقیم چگونه کار می کند؟

برداش��ت مس��تقیم یا Direct debit به عملیاتی گفته می ش��ود که با 
اس��تفاده از آن، مش��تری می تواند پرداخت های موردنیاز خود را انجام دهد. 
در این عملیات، مش��تری برای کارگزار، اجازه برداش��ت از حساب خاصی را 
جهت پرداخت هزینه هایی مانند صورت حس��اب قبض در قالب یک دستور 
پرداخت، صادر می کند. در این سیس��تم، بانک بابت هر تراکنش درصدی را 
به عنوان کارمزد از کارگزار دریافت می کند. کارشناس��ان حوزه فناوری های 
مالی پیش بینی می کنند با توس��عه این روش می توان تا 2میلیون تراکنش 
بانکی را بدون نیاز به مراجعه حضوری مشتریان از بین برد که خود کمکی 

به نظام های پرداخت خواهد بود.
در همین رابطه بانک  پاسارگاد، پرداخت خودکار صورت حساب همراه اول 
را با س��امانه خود راه اندازی کرده تا مش��تریان بتوانند قبض خود را ماهانه 
با توجه به س��قف مبلغی که تعیین می کنند، پرداخت کنند. مهرداد حداد، 
رئیس اداره نرم افزار بانک  پاسارگاد درباره این خدمت و چگونگی استفاده از 
آن گفت: »نزدیک به دو سال است که سرویس برداشت مستقیم از حساب 
در س��امانه بانک  پاسارگاد راه اندازی شده اس��ت و از اواسط سال گذشته با 
تفاهم��ی که این بانک با ش��رکت هم��راه اول انج��ام داد، این خدمت برای 
مش��تریان عملیاتی شد. رئیس اداره نرم افزار بانک  پاسارگاد درباره چگونگی 
استفاده از پرداخت خودکار صورت حساب همراه اول توضیح داد: »مشتریان 
می توانند از طریق س��امانه »بانکداری مجازی« بانک  پاسارگاد و منویی که 
در آنجا تعریف ش��ده، پرداخت خودکار صورت حس��اب قب��ض همراه اول را 
به ص��ورت ماهانه، در یک روز خاص در ماه به درخواس��ت خود فعال کنند. 
آنها همچنین سقف پرداختی خود را مشخص می کنند. پس از آن در روزی 
که مشتری برای پرداخت قبوض تعیین کرده، نسبت به استعالم مبلغ اقدام 
و با توجه به س��قفی که او برای پرداخت مش��خص کرده، پرداخت به صورت 

خودکار انجام شده و مبلغ از حساب مشتری برداشت می شود.«
پرداخت بدون کارمزد در بانک پاسارگاد

در اجرای طرح برداش��ت مس��تقیم و به طور کلی خدمات بانکی در دنیا، 
برای مش��تریان بانک ها و در واقع فرد صاحب حس��اب، کارمزدی نیز تعیین 
می ش��ود، اما رئیس اداره نرم افزار بانک پاس��ارگاد درباره سرویس برداشت 
مس��تقیم این بانک گفت: »در حال حاضر در ارائه این خدمت کارمزدی از 
مش��تری اخذ نمی شود و س��رویس به صورت رایگان ارائه شده  است، به این 
دلیل که بحث برداش��ت مس��تقیم در کش��ور ما هنوز جا نیفتاده است، در 
صورتی که در کشورهای توس��عه یافته تر، برداشت مستقیم قسمت عمده ای 
از پرداخت خرد را پش��تیبانی می کند.« به گفته حداد، »به نظر می رس��د در 
ابتدا باید فرهنگ س��ازی عمومی در اجرای این طرح انجام شود تا بتوانیم با 
تبیین مزایای این خدمت برای مشتریان، بهره مندی از آن را ترویج دهیم.« 
او ادامه داد: »هدف ما این اس��ت که س��ایر شرکت های خدماتی نیز بتوانند 
ای��ن امکان را در اختیار ما قرار دهند تا بتوانیم خدمت را به صورت جامع تر 
در اختیار مش��تریان قرار دهیم. البته ش��رکت های خدمات عمومی خود از 
راه اندازی این سیس��تم منتفع خواهند شد، چراکه می تواند مطالبات خود را 
زودتر و س��اده تر وصول کنند.« ح��داد همچنین درخصوص برنامه های آتی 
بانک  پاس��ارگاد توضیح داد: »استفاده از امکان پرداخت مستقیم را به زودی 
در اپلیکیشن کیپاد فراهم می کنیم تا از این طریق مشتریانی که کیف پول 

آنها نزد ماست نیز بتوانند از این امکان استفاده کنند.«
او همچنی��ن از ش��روع مذاک��رات با س��ایر بانک ها و نهاده��ای رگوالتور 

درخصوص تبادل این سرویس خبر داد.

بانکنامه

فرصت امروز: »فیناپ« ترکیبی از دو واژه »فین تک« و »اس��تارت آپ« رویدادی 
در حوزه فناوری های مالی است که با تمرکز بر آموزش فین تک در سراسر کشور و 
شبکه سازی در این حوزه فعالیت می کند. رویداد فیناپ از شهریورماه 1396 تاکنون 
10 رویداد برگزار کرده و آخرین رویداد آن نیز با موضوع »بانکداری باز« پنجشنبه ۴ 
مهرماه و همزمان با تولد دوسالگی آن در سالن آمفی تئاتر پژوهشکده فرهنگ، هنر 
و معماری برگزار شد. این سومین رویداد فیناپ در سال 9۸ و دهمین رویداد آن در 
دو سال گذشته بود و در این نشست، چالش های حوزه بانکداری باز و فین تک ها با 

حضور مدیران و متخصصان صنعت بانکی بررسی شد.
ازجمله بخش ه��ای دهمین رویداد فیناپ، پنل گفت وگ��وی بانکداری باز بود و 
فره��اد اینالوئی معاون فناوری اطالعات بانک ای��ران زمین، امید ترابی عضو هیات 
مدیره توس��ن، محمد فرج��ود مدیرعامل س��ازمان فناوری اطالع��ات و ارتباطات 
ش��هرداری تهران، صادق فرامرزی مدیرعامل فرابوم، سعید احمد پویا معاون کسب 
و کار دیجی پی و عماد ایرانی مدیر ش��بکه ش��اتوت، تجربیات خود را در حوزه های 

مختلف کارآفرینی بیان کردند.
فرهاد اینالوئی نخستین کسی بود که در این پنل صحبت خود را آغاز کرد و گفت: 
فین تک ها برای فعالیت و جذب سرمایه به وی سی ها مراجعه می کنند، اما متاسفانه 

از بیزینس مدل مناسبی برخوردار نیستند .
او در پاسخ به این پرسش که چرا بانک ها باید به دنبال این باشند که سرویس های 
خود را باز کنند، گفت: زیرا هزینه ارائه خدمات جدید به مش��تریان بانکی افزایش 
یافته و فین تک ها با نیازس��نجی مش��تری می توانند خدمات جدید با ارزش افزوده 
به مش��تریان و کاربران خود ارائه دهند، پس فین تک خأل بین بانک و مش��تری را 

پر می کند.
اینالوئ��ی ادام��ه داد: فین تک ها باید با نوآوری در ارائ��ه خدمات بتوانند بیزینس 
مدل مناسبی طرح کند تا بتوانند از قبل آن درآمد کسب کنند و اگر تنها در حوزه 
بانکی و پرداخت به ارائه خدمات مش��ابه بانک  ها و ش��رکت های PSP بپردازد کار 

اشتباهی است.
بعد از اینالوئی، نوبت امید ترابی بود تا به این پرس��ش بپردازد که آیا فین  تک ها 
خطری برای بانک ها هستند یا خیر و در پاسخ به این سوال گفت: واقعیت این است 
اگر ما داریم راجع به نوآوری صحبت می کنیم قرار نیست کسی که زیرساخت بانک 
و کر بانک را ارائه می دهد به آن واکنش نش��ان دهد .هرچه بانک ها خصوصی ترند 
بیش��تر به دنبال نوآوری و اخذ س��هم بیشتری از بازار هستند ولی بانک های بزرگ 

این روند کمرنگ تر است .
تراب��ی ادامه داد: باید ابتدا روی نوآوری تمرکز کنیم واگر این نوآوری واقعا بدیع 
باش��د و ارائه سرویس های قبلی نباش��د به طور قطع موفق خواهد شد و بانک ها با 
رضایت کامل به ش��رکت هایی که توانسته اند با استفاده از نوآوری خدمات جدیدی 

ارائه دهند، api ارائه داده اند.

ب��ه گزارش ایِبنا، س��پس محمد فرجود، مدیرعامل س��ازمان فن��اوری اطالعات 
شهرداری تهران در این پنل در پاسخ به این پرسش که چه دلیلی منجر به باز کردن 
سرویس ها در فاوای شهرداری شده است، گفت: آنچه که من می بینم کشور در حال 
حرکت به یک اکوسیستم باز هست که بانک ها، شهرداری و خیلی سازمان های دیگر 

حضور دارند و به عقیده من این روند باید در کل کشور اجرایی شود.
فرجود خاطرنشان کرد: در یک نت ورک باز یک بازی برد- برد در حال شکلگیری 
اس��ت که با ترکیب س��رویس های مختلف می توان خدمات جدیدی ارائه کرد که 
در نهایت منجربه تس��هیل زندگی ش��هروندان می ش��ود و دلیل اصلی این روند در 

شهرداری هم همین مهم بوده است.
صادق فرامرزی مدیرعامل فرابوم، دیگر کس��ی بود که در این پنل صحبت کرد 
و در پاسخ به این پرس��ش که چرا باید سرویس های integration و پلتفرم های 
نوآوری باز وجود داش��ته باش��د و این موضوع این فرآین��د را کند نمی کند، گفت: 
استارت آپ ها و فین تک ها به تنهایی نمی توانند به  راحتی از بانک ها api بگیرند و 
وقتی که پلتفرم نوآوری باز در این وسط باشد هم می تواند به دلیل اعتبار به راحتی 
این کار را انجام دهد و همچنین با ترکیب آنها خدمات جدیدی مثل کراودفاندینگ 

و بازار متشکل ارزی را ارائه دهد و کار مدیریت ریسک را نیز انجام دهند.
به گفته وی، حضور پلتفرم های نوآوری باز فعالیت فین تک ها را سرعت می دهد.

همچنین سعید احمد پویا، معاون کسب و کار دیجی پی در این پنل در پاسخ به 
اینکه یک اس��تارت آپ می تواند از بانک ها سرویس های باز دریافت کند، گفت: فین 
ت��ک باید یک نوآوری با مزیت رقابت��ی ایجاد کند ولی فین تک ها فعال قادر به اخذ 
اصلی ترین سرویس  های خود نیز نیستند و روند اخذ یک سرویس برای یک فین تک 

گاهی از هشت ماه تا یک سال زمان می خواهد.
اینالوئی نیز در پاس��خ به این پرسش که دیجی پی با توجه به اینکه یک فین تک 
ش��ناخته شده است چرا نمی تواند از بانک ها س��رویس بگیرد، اظهار داشت: انتظار 
اینکه همه بانک ها در این مقطع زمانی تمام سرویس های خود را باز کنند زود است 
و شبکه بانکی در حال حاضر به این بلوغ نرسیده و این شرکت باید بیزینس مدل 
خود را تغییر دهد و در ابتدای کار تنها به سراغ بانک هایی برود که این سرویس ها را 
ارائه می دهند و طرح بیزینس مدل برای تمام بانک ها منجر به شکست خواهد شد.

ترابی هم در پاسخ به این پرسش که چرا شرکت الی مثل توسن به تمام بانک ها 
کمک نمی کنند که تمام آنها س��رویس های باز را ارائه دهند، اظهار داشت: واقعیت 
این است که در حال حاضر بانک هایی هست که کربانکینگ ندارند و بانک هایی که 
الیه سخت امنیتی دارند که انجام شدنی نیست ولی اخذ سرویس های بانکداری باز 

از بانک ها که این روند را آغاز کرده اند و پلتفرم های بانکداری باز قابل اخذ است .
به گفته ترابی، در بوم توس��ن 12 بانک حضور دارند و در کل 20 بانک در حال 
حاضر س��رویس های خود را به صورت باز ارائه می دهند، ولی تمام بانک ها در حال 
حاضر نمی خواهند یا قادر به ارائه س��رویس های بانکداری باز نیس��تند و ش��رکت 

دیجی پی باید به سراغ آن دسته از بانک هایی برود که این روند را آغاز کرده اند.
فرج��ود نی��ز در پاس��خ به اینکه س��رویس های ش��هرداری به نس��بت بانکی از 
پیچیدگی های بیشتری برخوردار هستند و با چه راهکاری این فرآیند ارائه می شود، 
خاطرنشان کرد: همچنان سرویس های زیادی در شهرداری وجود دارند که ما هنوز 
آنها را  ارائه نکرده ایم؛ اما با توجه به اینکه فناوری اطالعات در شهرداری در وضعیت 
خوبی قرار دارد و در مرحله اول آسانترین سرویس ها است آنها را باز کردیم. ایجاد 
زبان مش��ترک در این روند تاثیر زیادی در ارائه س��رویس های بیشتر به شرکت ها 
داش��ت؛ البته در این روند بس��یار نیازمند تجربه های موفق اس��ت برای اینکه بقیه 

سازمان ها هم به این حرکت وارد شوند.
وی ادامه داد: در وصول عوارض این بازکردن س��رویس ها کمک خوبی در وصول 
درآمدهای شهرداری داشت و دیگر شهرداری ها از این تجربه موفق استقبال کردند 

و این روند تکثیر شد.
احمدی پویا نیز س��پس در این نشس��ت گفت: ش��رکت دیجی کاال مس��تقیم با 
مشتریان طرف است و در تعامل با پنج بانک بزرگ کشور که 70درصد کارت های 
مردم به آنها تعلق دارد برای اخذ س��رویس های باز با مش��کالت متعددی برخوردار 
هس��تیم از جمله اس��تفاده از رمز یکب��ار مصرف و یا پرداخت هزین��ه در قبال هر 
تراکنش، مسائل امنیتی و موارد دیگر مواجه شدیم که به صورت عملی فعالیت ما 

را با وقفه مواجه کرده است .
احمدی پویا، عدم اطمینان بانک ها به شرکت های فین تکی را اصلی ترین مسئله 

دانست و گفت: این  مهم فعالیت فین تک ها را با کندی مواجه کرده است.
همچنین اینالوئی گفت: ارائه سرویس های باز به فین تک ها ریسک زیادی دارد و 

من برای ارائه آن ریسک آن را پذیرفته ام.
ترابی نیز یادآور ش��د: در کشور در اول راه بانکداری باز قرار داریم و به طور قطع 
مش��کالت فراوانی برای فین تک ها در اخذ س��رویس ها بانکداری باز قرار دارد و به 
عقیده من در اول راه قرار داریم و خوب در این مس��یر در حال حرکت هس��تیم و 

رقابت در این بازار به تدریج بازار را به ثبات و جایگاه خودش می رساند.
فرجود هم گفت: در ارائه س��رویس های باز در سازمان های امنیت؛ بیزینس مدل 
و ری رگولیش��ن مباحث جدی است و قوه قضائیه و بسیاری از سازمان های دولتی 
در حال  باز کردن س��رویس هایی برای تس��هیل امور برای مردم هس��تند و در این 
اکوسیس��تم که همه چی قرار اس��ت باز باش��د اگر به این بلوغ نرسد از بازار عقب 
خواهد ماند. سپس احمدی پویا با اشاره به اینکه بانک های ما ریسک پذیر نیستند، 
گفت: ذات بیزینس براساس ریسک است و فین تک برای فعالیت در حال ریسک با 
تمام قوایش است و از بانک ها و سازمان درخواست کرد که برای توسعه فین تک ها 

ظرفیت ریسک پذیری خود را افزایش دهند.
فرامرزی هم در پایان این نشست گفت: حرکت به سمت بانکداری باز برای تمام 

بانک ها الزامی است و این تغییر اجتناب ناپذیر است.

دهمین رویداد »فیناپ« با موضوع »بانکداری باز« برگزار شد

حرکتبانکهابهسمتبانکداریباز

طبق آمار ش��رکت ش��اپرک ۴5درصد تراکنش های انجام ش��ده با ابزار 
پذیرش موبایلی در مرداد امسال کمتر از 2000 تومان و 35درصد نیز بین 
5000 تا 15 هزار تومان بوده که حاکی از استفاده گسترده از درگاه های 

پرداخت برای خریدهای خرد است.
به گزارش ایس��نا، ش��رکت ش��اپرک گ��زارش وضعیت دامن��ه مبلغی 
تراکنش های ابزارهای پرداخت یعنی کارتخوان فروشگاهی، ابزار پذیرش 
موبایلی و ابزار پذیرش اینترنتی در مردادماه را منتش��ر کرده که براساس 
آن وضعیت دامنه مبلغی تراکنش های کارتخوان های فروشگاهی و دامنه 
مبلغی تراکنش های ابزار پذیرش اینترنتی و موبایلی در مردادماه امس��ال 

بررسی شده است.

در مردادم��اه س��ال جاری بالغ ب��ر 2 میلی��ارد و 355 میلیون  و 977 
تراکنش به ارزش 2616میلیارد ریال در ش��بکه شاپرک انجام شده است 
که در س��هم ابزارهای پذیرش، ابزار پذیرش اینترنتی با تعداد 979 هزار 
پایان��ه در حدود 136 میلی��ون و 600 هزار تراکنش را به خود اختصاص 
داده و س��همی 5.۸0درصدی از تمام تراکنش های شبکه پرداخت داشته 

است.
آمار اعالم شده از دامنه مبلغی تراکنش های ابزار پذیرش اینترنتی نشان 
می دهد که بیش��ترین تراکنش با س��همی بالغ بر 35.۴۴درصدی از کل 
تراکنش های با استفاده از درگاه اینترنتی در کشور دارای مبالغی در بازده 

بیشتر از 5000 تومان تا 15 هزار تومان بوده است.

همچنین حدود 7۸.5۸درصد از کل تراکنش های انجام شده با استفاده 
از ابزار پذیرش اینترنتی دارای مبلغی کمتر از 25 هزار تومان بوده اس��ت 
که نش��ان از استفاده گسترده از درگاه های پرداخت برای خریدهای خرد 
دارد. بررس��ی نمودارهای منتشرشده از سوی شاپرک همچنین نشان از 
وضعیت متفاوت تراکنش ابزار پذیرش موبایلی با کارتخوان فروش��گاهی 
و اب��زار پذی��رش اینترنتی دارد. در واقع بالغ ب��ر ۴5.59درصد از مجموع 
تراکنش های ابزار پذیرش موبایلی دارای مبلغ کمتر از 2000 تومان بوده 
اس��ت و 6۸.۸6درصد تراکنش ها دارای مبلغ کمتر از 5000 تومان بوده 
اس��ت که نشان از اس��تفاده عموم ش��هروندان به صورت گسترده از ابزار 

پذیرش موبایلی برای تهیه کارت شارژهای کمتر از 5000 تومان دارد.

ش��ایعه ای در فضای مجازی مطرح ش��ده مبنی بر اینکه قرار اس��ت 
حس��اب های بانکی باالی یک میلیارد تومان مسدود شده و از صاحبان 

حساب خواسته شود تا منبع تامین این پول را مشخص کنند.
به گزارش ایرنا، براس��اس این ادعا که در روزهای اخیر مطرح ش��ده، 
مسدود شدن حس��اب این افراد با هدف مقابله با پولشویی و جلوگیری 
از نقل و انتقال پول های مش��کوک انجام می شود. انتشار این خبر، باعث 
نگرانی دارندگان حس��اب های بانکی عمده ش��ده است. حتی برخی نیز 
در واکن��ش به ای��ن موضوع، اع��الم کردند احتم��ال دارد که صاحبان 
حس��اب های بزرگ اقدام به خارج کردن پول های خود از بانک و تبدیل 
آن به طال، س��که، دالر و ... کنند. با وجود گس��تردگی انتشار این خبر، 
اما پیگیری ها نش��ان داد که این ادعا، تنها یک ش��ایعه ساخته ش��ده در 
فض��ای مجازی ب��وده و صحت ن��دارد؛ چنانچه موضوع مس��دودکردن 

حساب های بانکی باالی یک میلیارد تومان در بانک ها رخ نداده و آنها از 
وجود بخش��نامه ای درباره مسدودکردن حساب های یک میلیارد تومانی 
بی اطالع هس��تند. مسئوالن بانک تجارت نیز در این باره گفتند: نه تنها 
حس��ابی به علت دارابودن موجودی باالی یک میلیارد تومان مس��دود 
نش��ده، بلکه هیچ بخش��نامه ای تاکنون در این باره به آنها ابالغ نش��ده 
اس��ت. همچنین پیگیری از بانک ملی نیز از نادرس��ت ب��ودن این ادعا 
حکایت داش��ت. بررس��ی ها نش��ان می دهد که در بانک ملت نیز چنین 

اقدامی صورت نگرفته و هیچ بخشنامه ای به آنها ابالغ نشده است.
در همی��ن زمینه، میثم امی��ری رئیس مرکز اطالع��ات مالی وزارت 
اقتصاد با تکذیب این ادعا، گفت: هیچ بخش��نامه ای درباره مسدودکردن 
حس��اب های بانکی باالی یک میلیارد تومان وجود نداشته و به بانک ها 

اعالم نشده است.

مرکز اطالعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در زمینه بررس��ی 
معامالت و عملیات مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم، ردیابی 
جریان وجوه انتقال اموال و بررسی و ارزیابی نحوه تحصیل و مشروعیت 
دارایی ها و عملیات مشکوک اشخاص در گزارش های واصله و ارسال آنها 

برای رسیدگی به مراجع ذی صالح را برعهده دارد.
البته بررسی ها نشان می دهد که دس��تورالعمل هایی توسط نهادهای 
مس��ئول به بانک ها ابالغ ش��ده اس��ت تا تراکنش های مشکوک رصد و 
شناس��ایی شده و در صورت لزوم منشأ پول ها مشخص شود که شماری 
از این دستورالعمل ها جنبه محرمانه دارند، اما وجود بخشنامه ای مبنی 
بر مس��دودکردن حساب های بانکی باالی سقف یک میلیارد تومان و یا 
س��وال از صاحبان آن حساب ها برای ش��فاف کردن منشأ پول، واقعیت 

خارجی ندارد.

شاپرک گزارش داد

45درصد پرداخت های موبایلی کمتر از 2000 تومان است

بی خبری بانک ها از مسدودکردن حساب های میلیاردی

بازی فضای مجازی با حساب های بانکی یک میلیارد تومانی

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
شنبه
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بورس در بلندمدت خود را اثبات کرده است
پیام روشن بازار سرمایه 

یک کارش��ناس بازار س��رمایه با بیان اینکه بورس تهران، همیشه خود را 
در بلندمدت اثبات کرده اس��ت، گفت در همین دوس��ال و نیم اخیر دیدیم 
برخ��الف کس��انی که ریس��ک ب��ازار ارز را پذیرفته و وارد آن بازار ش��دند، 
سهامداران در بورس به سادگی و بدون استرس و فراز و فرود شدید، ارزش 

دارایی خود را حفظ شده دیدند و بازدهی مناسبی کسب کردند.
همای��ون داراب��ی در گفت و گو با س��نا، گفت: البته ای��ن انتظار که بازار 
باید همیش��ه سبز یا در حال رشد باشد، انتظار معقولی نیست چون در این 

صورت شاخص ها و قیمت ها باید به سمت بی نهایت میل کنند.
وی با بیان اینکه قطعا بازار در ذات خود فراز و فرود دارد، افزود: هم اکنون 
بیش از 17ماه اس��ت که رش��د در بازار را ش��اهد هستیم؛ هرچند بخشی از 
این رش��د ناش��ی از ماهیت تورم��ی و کاهش ارزش ری��ال و تنظیم بازار با 
سطوح جدید قیمتی بوده است. دارابی گفت: در این شرایط تجربه دوره های 
اص��الح و اس��تراحت که در آن قیمت ه��ا خود را با واقعیت های ش��رکت ها 
–مندرج در گزارش ها-تطبیق داده یا معامله گران اقدام به شناس��ایی س��ود 
می کنند، طبیعی اس��ت و ما باید فضای بازار س��رمایه را به این سمت ببریم 
که س��رمایه گذاران کمتر به این نوس��ان ها و اصالح و ف��راز و فرودها توجه 
کنند و بیشتر دید بلندمدت داشته باشند. این کارشناس بازار سرمایه افزود: 
بورس تهران، همیش��ه خ��ود را در بلندمدت اثبات کرده اس��ت؛ در همین 
دوس��ال و نیم اخیر دیدیم برخالف کس��انی که ریس��ک بازار ارز را تحمل 
کردند و وارد آن بازار ش��دند سهامداران به س��ادگی بدون استرس و بدون 
فراز و فرود شدید ارزش دارایی خود را در بورس حفظ شده دیدند. به گفته 
دارابی، این مس��اله یک پیام روش��ن برای س��رمایه گذاران دارد و آن اینکه 
بورس در بلندمدت یک محل س��رمایه گذاری کم ریس��ک با بازدهی معقول 
و مناس��ب اس��ت پس توصیه عمده به س��رمایه گذاران این است که بدون 
توجه به نوس��ان های مقطعی، س��هام خود را برای بلندمدت نگه دارند . وی 
افزود: ش��رکت   ها از ابتدای دهه 90 دوره های مختلفی از تحریم را پشت سر 
گذاش��ته اند و اگر عملکرد گروه های س��هام بنی��ادی را در این دوره ها  نگاه 
کنید، بیش��تر از ش��رایط کلی بازار –که البته در کوتاه مدت بیشتر به چشم 
می آید- در بلندمدت بازار س��اختار مس��تحکم، باثبات و کم ریس��کی را به 
نمایش می گذارد و نشان می دهد که بورس از دیگر بازارهای سرمایه گذاری 

قابل اتکاتر است.
عرضه اولیه یک شرکت در هفته ممکن است؟

این کارش��ناس بازار سرمایه در پاسخ به این سوال که با توجه به افزایش 
نقدینگ��ی تزریق��ی به بازار س��رمایه، چقدر احتمال کاهش فش��ار عرضه و 
افزایش تقاضا وجود دارد، گفت: این یک چالش س��نتی در بازار سهام بوده 
ک��ه در مواقع اقبال گس��ترده عمومی مردم به ب��ورس چالش های متعددی 

در بازار رخ می دهد و یکی از آنها کمبود عرضه و افزایش قیمت ها است.
 دارابی با بیان اینکه این یک فرصت اس��ت و مس��ئوالن بازار و دولت باید 
از ای��ن مقوله اس��تفاده کنند، افزود: قطعا باید عرضه ه��ای اولیه را به تعداد 
باال انجام داد؛ هم اکنون لیس��ت بلندی از ش��رکت ها ب��رای حضور در بازار 
س��رمایه منتظر هستند و جا دارد که در این دوره رشد، به مساله پذیرش ها 

سرعت داده شود.
وی ادام��ه داد: کام��ال طبیعی اس��ت که همه صنوف و رش��ته ها در یک 
دوره رش��د یا رونق بیش��تر فعالیت کنند و االن بورس هم همین ش��رایط 
را دارد؛ اقتص��اد ایران قطع��ا ظرفیت و زایش عرضه اولیه یا پذیره نویس��ی 
حداقل یک ش��رکت در هفته را دارد.  این کارش��ناس بازار س��رمایه تاکید 
کرد: باید به دنبال ش��رکت  ها و انجمن  ها و هلدینگ ها رفت و آنها را به بازار 
آورد؛ این امر هم س��فره بازار را متنوع می کند و هم از تاثیرات منفی ورود 
حجم بزرگی از نقدینگی خواهد کاس��ت. دارابی با بیان اینکه باید در همین 
حال س��هام صندوق ه��ای تثبیتی و کنترلی بازار عرضه ش��وند و دولت نیز 
مورد مطالبه گری قرار گیرد، اظهار داش��ت: س��ال گذشته وزیر کار و تعاون، 
وعده عرضه س��هام ش��رکت های زیرمجموعه و خروج از بن��گاه داری را داد؛ 
این مطالبه گری باید باش��د که این وعده با عرض��ه چند گاوداری آن هم به 
صورت محدود خاتمه نیابد؛ بلکه باید ش��رکت های بزرگ با کمک مسئوالن 
بازار عرضه ش��وند و همه اینها کمک می  کنند تا بازار وضعیت رش��د خود را 

برای مدت طوالنی تری حفظ کرده و تنوع و عمق بازار افزایش پیدا کند.
تجدید ارزیابی دارایی ها، نیازمند قانون دائمی

وی در ادامه در پاس��خ به این س��وال که در تحلیل ش��رایط آتی بازار چه 
وزنی ب��ه اخبار تجدید ارزیابی دارایی  ش��رکت ها می دهی��د، گفت: تجدید 
ارزیابی در کشورهای دارای تورم باال یک مساله مهم است؛ واقعا این مساله 
باید به صورت سیستماتیک و با یک قانون دائمی در مجلس شورای اسالمی 
حل ش��ود، چون اختالف می��ان ارزش روز دارایی  ها و ارزش دفتری یکی از 
عوامل ایجاد فس��اد و رانت است و به زیان مستقیم سهامداران بنگاه ها تمام 

خواهد شد.

دریچه

قیمت هر برگ از اوراق تس��هیالت مسکن بانک مسکن در این روزها 
حدود ۴0 هزار تومان اس��ت؛ بدین ترتیب هزینه وام مس��کن به عالوه 

جعاله حداکثر به 9 میلیون و 600 هزار تومان می رسد.
به گزارش ایس��نا، قیمت اوراق تسهیالت مسکن بانک مسکن نسبت 
به هفته گذشته چندان تفاوتی نداشته است و در حدود قیمت ۴0 هزار 
تومان داد و ستد می شود. امتیاز تسهیالت مسکن مردادماه سال 139۸ 
در حال حاضر کمی بیش��تر از ۴2 هزار تومان اس��ت و امتیاز تسهیالت 

مسکن فروردین ماه 139۸ حدود ۴1 هزار و 200 تومان است.
در مقاب��ل برخ��ی از این اوراق کمت��ر از ۴0 هزار تومان داد و س��تد 
می شود. نمونه آن اوراق آبان ماه سال 1396 که قیمتش به 3۸ هزار و 
۸00 تومان می س��د. همچنین تسه خرداد 1397 حدود 39 هزار تومان 
اس��ت. در عین حال اکثر تس��ه ها حدود قیمت ۴0 هزار تومان هستند 

و به همین دلیل این گزارش با توجه به این قیمت نوشته شده است.
با توج��ه به اینکه زوج ه��ای تهرانی برای دریاف��ت وام 100 میلیون 
تومانی مس��کن باید 200برگه تسهیالت مسکن خریداری کنند، هزینه 
این تعداد اوراق آنها ۸ میلیون تومان می ش��ود. به این مبلغ با احتساب 
20 میلی��ون توم��ان وام جعاله ک��ه بابت خرید آن باید ۴0برگ تس��ه 
خریداری شود، یک میلیون و 600 هزار تومان اضافه می شود. در نتیجه 
در مجموع باید برای دریافت وام 120 میلیون تومانی مس��کن حدود 9 

میلیون و 600 هزار تومان هزینه شود.

همچنین زوج های غیرتهرانی که در ش��هرهایی با جمعیت بیش��تر از 
200 هزار نفر جمعیت زندگی می کنند، می توانند تا س��قف ۸0 میلیون 
توم��ان وام بگیرند ک��ه برای گرفتن ای��ن مبلغ بای��د 160 ورق بهادار 
خریداری کنند و با این حساب باید حدود 6میلیون و ۴00 هزار تومان 
بابت خرید این اوراق بپردازند که با احتس��اب یک میلیون و 600 هزار 
توم��ان برای خرید اوراق وام جعال��ه، در مجموع برای دریافت وام 100 

میلیون تومانی باید ۸ میلیون تومان پرداخت کنند.
عالوه بر این، زوج های س��اکن در سایر شهرهای با جمعیت زیر 200 
هزار نفر می توانند برای گرفتن 60 میلیون تومان وام مسکن، 120 برگ 
به��ادار خریداری کنند که باید ۴میلیون و ۸00 هزار تومان بابت خرید 
اوراق بپردازند. همچنین برای دریافت 20 میلیون تومان دیگر بابت وام 
جعال��ه نیز باید ی��ک میلیون و 600 هزار توم��ان پرداخت کنند که در 
مجموع برای وام ۸0 میلیون تومانی، حدود 6میلیون و ۴00 هزار تومان 
از س��وی زوجین باید پرداخت ش��ود. مجردهای تهرانی نیز می توانند تا 
س��قف 60 میلیون تومان و مجردهایی که در مراکز اس��تان های باالی 
200 ه��زار نفر جمعیت دارند تا س��قف 50 میلی��ون تومان و در نهایت 
غیرزوج های س��اکن در س��ایر مناطق تا س��قف ۴0 میلیون تومان وام 
دریاف��ت کنند که به ترتیب هر کدام باید 120، 100 و ۸0 برگ بهادار 

اوراق تسهیالت مسکن را از فرابورس ایران خریداری کنند.
با این حس��اب مجردهای تهرانی باید برای خرید این اوراق ۴میلیون 

و ۸00 هزار تومان، افراد س��اکن در مراکز اس��تان باالی 200 هزار نفر 
جمعیت مبلغ ۴میلیون تومان و افراد گروه س��وم مبلغ 3میلیون و 200 
ه��زار تومان پرداخت کنند. البته در صورت تمایل برای دریافت وام 20 
میلی��ون تومانی جعاله باید مبلغ یک میلی��ون و 600 هزار تومان دیگر 
هم بپردازند. اوراق تسهیالت مسکن قابلیت معامله در فرابورس ایران را 
دارد و ارزش اسمی هر برگ 5میلیون ریال است. مدت اعتبار اوراق تسه 
حداکثر تا دو دوره ش��ش ماهه قابل تمدید اس��ت. این اوراق با توجه به 
اینکه چقدر تا زمان اعتبارش باقیمانده، قیمت متفاوتی دارد. در صورتی 
که مدت اعتبار این اوراق به اتمام رسیده و دارنده اوراق از تسهیالت آن 
اس��تفاده نکند، نماد معامالتی آن متوقف خواهد ش��د و وجوه پرداختی 

دیگر به دارنده اوراق بازپرداخت نخواهد شد.

قیمت وام مسکن و جعاله برای مجردهای تهرانی چقدر است؟

آخرین قیمت خرید وام مسکن و جعاله

در شرایطی که بازار مسکن، خودرو، طال و سکه در رکود به سر می برند و قیمت 
ارزه��ای خارجی هم رون��دی رو به کاهش را طی می کنند؛ بازار س��رمایه و بورس 
به بازار اصلی س��رمایه گذاری تبدیل ش��ده اس��ت و بورس روزهای فوق طالیی را 
س��پری می کند. مطابق داده های موجود در شهریور ماه امسال سرمایه گذاران جمعا 
37ه��زار میلیارد تومان اوراق به��ادار در بورس داد و س��تد کرده اند که این مقدار 
نس��بت به مرداد 70درصد افزایش نش��ان می دهد. این خود مالک محکمی برای 
افزایش جریان ورود پول به بورس است. از ابتدای امسال حجم ورود پول به بورس 
به قدری پرش��تاب بوده که روزانه به طور میانگین 3هزار میلیارد تومان س��هام در 
بورس و فرابورس خریدو فروش ش��ده اس��ت. بورس تهران از ابتدای امسال بارها و 
بارها رکوردش��کنی کرده است و به نظر می رسد که این روند در ماه های آینده هم 

ادامه خواهد داشت.
بازار بورس تهران س��ال 1397 را در شرایطی شروع کرد که شاخص کل در مرز 
100 هزار واحد بود و برای نخس��تین بار در تاریخ بورس ایران شاخص کل در 25 
خرداد سال 1397 به عدد 100 هزار واحد رسید و حاال بعد از یک سال و سه ماه 

از آن روز شاخص سه برابر شده است و رکوردهای جدیدی برجای گذاشته است.
شاخص کل بورس تهران که در خرداد سال 1397 به 100 هزار واحد رسید در 
26فروردین سال 139۸ عدد 200 هزار واحد را رد کرد و حاال بعد از گذشته حدود 

پنج ماه رکورد 300 هزار واحد را هم زده و در یک هفته گذشته 13 هزار واحد رشد 
داشته است. بورس تهران روز اول مهر را در حالی شروع کرد که به جای برگ ریزان، 
توفان به پا شد و با صعودی عجیب میانگین بازده سرمایه گذاری ) از ابتدای سال ( به 
75درصد رسید. در پنج روز کاری هفته ای که گذشت، شاخص کل بورس توانست 
بی��ش از 20 هزار واحد رش��د را تجربه کند و بدین ترتی��ب وارد کانال 31۴ هزار 
واحدی شود. در پایان معامالت هفته منتهی به سوم مهرماه 9۸، شاخص کل با 20 
هزار و 2۴3 واحد افزایش نسبت به هفته قبل، به تراز 31۴ هزار و ۴09 واحد رسید. 

شاخص کل هم وزن با 7303 واحد افزایش رقم 91551 واحدی را تجربه کرد.
شاخص بازار اول با 1۴ هزار و ۴۴1 واحد افزایش به رقم 22۸ هزار و 665 واحد 
بالغ شد و شاخص بازار دوم با ۴2 هزار و 3۸1 واحد افزایش عدد 63۸ هزار و 651 
واحد را تجربه کرد و به این ترتیب شاخص بازار اول 7۴.6درصد افزایش و شاخص 

بازار دوم  با 7.11درصد افزایش نسبت به هفته قبل همراه شدند.
در پنج روز کاری هفته گذش��ته، ارزش کل معام��الت اوراق بهادار به 106 هزار 
و ۸۸5 میلیارد ریال بالغ ش��د که نسبت به هفته قبل 66.۸درصد کاهش یافت. در 
ضمن تعداد 25 هزار و 337 میلیون انواع اوراق بهادار در بیش از 2میلیون و 300 
ه��زار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب 7.32درصد و 1.26درصد کاهش را 

نسبت به هفته گذشته تجربه کردند.

آمارها و نظرات کارشناسی نش��ان می دهد بخش زیادی از رشد پرشتاب بورس 
در ماه های گذشته ناشی از هجوم نقدینگی به بازار سرمایه بوده است و در این بین 
دلیل اصلی رکود در بازارهای دیگر از جمله مس��کن، طال، ارز و... اس��ت. همچنین 
کارشناس��ان رش��د حبابی بازار س��رمایه را رد می کنند و می گویند از سال 1397 
تاکنون دالر از مرکز ۴ هزار تومان به 12 هزار تومان رس��یده اس��ت یعنی سه برابر 

شده است و ارزش بازار سرمایه هم سه برابر شده بنابراین حبابی در کار نیست.
کارشناسان بازار سرمایه معتقدند در ماه های گذشته دو گروه سهام در بازار رشد 
چشمگیر داشته اند گروه نخست، سهم صنایع بزرگی همچون فوالدی و پتروشیمی 
و پاالیشگاهی بوده است که احتماال همچنان رشد خواهند داشت و گروه دوم، سهام 
شرکت هایی است که به سبب افزایش ارزش دارایی هایی همچون زمین یا افزایش 
ارزش مطالب��ات یا افزایش س��رمایه از محل مازاد تجدی��د ارزیابی دارایی ها جذاب 

شده اند و پتانسیل رشد همچنان خواهند داشت.
در این بین البته کارشناس��ان به س��رمایه گذاران عادی که بدون دانش و باتوجه 
به هیجان و رشد بازار سرمایه می خواهند وارد این بازار شوند، هشدار می دهند که 
به دلیل بی تجربگی و نبود دانش مواظب باشند که سرمایه خود را از دست ندهند. 
کارشناسان توصیه می کنند افراد عادی اگر قصد خرید سهام باتوجه به شرایط بازار 
را دارند بهتر است از شرکت های تخصصی این حوزه و کارشناسان مشورت بگیرند.

سود چشمگیر بورس بازان در هفته اول مهرماه

روزهایطالییتاالرسرمایه

5بــــورس www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

قابل توجه سرمایه گذاران صندوق 
سرمایه گذاری نیکوکاری میراث 

ماندگار پاسارگاد
از کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری مدیریتی و عادی 
صندوق نیکوکاری میراث ماندگار پاسارگاد دعوت می گردد، 
در مجمع صندوق که با موض��وع تصویب صورت های مالی 
و گ��زارش عملکرد س��ال منتهی ب��ه 31 خردادماه 139۸ 
در روز ش��نبه م��ورخ 139۸/07/13 س��اعت 11:00 در 
محل شرکت مشاور س��رمایه گذاری ارزش پرداز آریان واقع 
در ته��ران، کوی نصر)گیش��ا(، خیابان بلوچس��تان، خیابان 
الب��رز، پالک 9 برگزار خواهد ش��د، حضور به هم رس��انند.
 برای آگاهی از جزئیات بیش��تر دس��تور جلسه به وب سایت
www.mirasfund.com و سامانه کدال مراجعه فرمایید.

شنبه
6 مهر 1398

شماره 1400



5.۷3 میلیارد دالر ارزش ذخایر معادن 
اکتشافی

 مدیرعامل ش��رکت تهیه و تولید م��واد معدنی ایران گفت ارزش 
ذخایر معادن اکتش��اف ش��ده در کش��ور بالغ بر 5٫73 میلیارد دالر 

گزارش شده است.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، وجیه اله جعفری با اشاره به 
فعالیت های اکتشافی ایمپاسکو گفت: ارزش ذخایر معادن اکتشاف 
ش��ده توسط این ش��رکت، 5٫73 میلیارد دالر است و در این میان 
میزان ذخایر اکتشاف ش��ده 2 میلی��ارد و 1۸1 میلیون تن بوده که 
بیش��تر در حوزه پلی متال، سنگ آهن، زغال سنگ و شورابه ها بوده 

است.
او بیان کرد: اکتش��اف اولویت اول ایمپاس��کو است و تاکنون 27 
هزار و 317 کیلومتر مربع عملیات اکتش��افی بررسی و خاتمه داده 

شده است.
جعف��ری تصریح ک��رد: از 13 پهن��ه اکتش��افی خاتمه یافته، 57 
محدوده امیدبخش معرفی ش��ده و 35 درخواس��ت اکتشاف انجام 
شده که از این تعداد، هفت فقره پروانه اکتشاف و چهار فقره گواهی 

کشف صادر شده است.
مدیرعامل ش��رکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران اظهار داشت: 
اکن��ون 36 هزار و 53۸ کیلومتر مربع پهنه اکتش��افی نیز پیگیری 

می شود که بین 30 تا 60درصد پیشرفت فیزیکی دارند.
او گفت: امس��ال نیز ۴۴ هزار و 556 کیلومتر مربع پهنه اکتشافی 
در استان های کهگیلویه و بویراحمد، اصفهان، هرمزگان، سیستان و 
بلوچس��تان، قزوین، گیالن، فارس، چهارمحال و بختیاری، خراسان 

جنوبی و خراسان رضوی اخذ شده است.
مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران با اشاره به انجام 
فعالیت های اکتش��افی موردی توسط این شرکت بیان کرد: از سال 
92 تاکنون، ۴6 مورد پروانه اکتشاف صادر شده که 21 مورد آن به 

گواهی کشف انجامیده است.
جعفری گفت: 21 محدوده اکتش��اف به مساحت 315۸ کیلومتر 
مربع به س��رمایه گذار بخش خصوصی واگذار شد تا فرآیند اکتشاف 

را تکمیل کنند.
وی در خاتمه با اش��اره به عملکرد حفاری ش��رکت تهیه و تولید 
مواد معدنی ایران از س��ال 92 تاکنون گفت: 3379۸3 متر عملیات 
حفاری در این مدت انجام ش��ده که در این میان بیش��ترین میزان 
حفاری صورت گرفته در س��نگ آهن ب��ه میزان 16۴97۸ متر بوده 

است.

تولید فوالد ایران از 1۷ میلیون تن گذشت
انجمن جهانی آهن و فوالد اعالم کرد تولید فوالد ایران در هشت 
ماهه نخس��ت س��ال جاری میالدی با رش��د 6.۴درصدی نسبت به 

مدت مشابه سال قبل به 17.1۸۸میلیون تن رسید.
ب��ه گزارش تس��نیم، انجمن جهانی آهن و ف��والد در جدیدترین 
گزارش خود از رش��د 6.۴درصدی تولید فوالد ایران در هش��ت ماه 

نخست سال جاری میالدی خبر داد.
تولید فوالد ایران که در هش��ت ماه نخس��ت سال 201۸ بالغ بر 
16.153 میلیون تن گزارش ش��ده بود در هش��ت ماه نخست سال 

جاری میالدی به 17.1۸۸ میلیون تن افزایش یافته است.
رش��د بیش از 6درصدی تولید فوالد ایران طی سال 2019 در 
حالی است که دولت آمریکا با خروج از توافق هسته ای تحریم ها 
ب��ر اقتصاد ای��ران از جمله تحریم بر صنعت ف��والد را بازگردانده 

است.
دونال��د ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در اوایل ماه می 2019 با 
صدور یک فرمان اجرایی صنایع فوالد، آهن، مس و آلومینیوم ایران 
را تحری��م کرد. این فرمان که ۸ ماه می صادر ش��د درآمد صادرات 

صنایع فلزی ایران را هدف قرار داده است.
تولید فوالد جهان در هش��ت ماهه نخس��ت سال جاری میالدی 
نس��بت به مدت مش��ابه س��ال قبل رش��د ۴.۴درصدی داشته و به 

12۴0 میلیون تن رسیده است.
براس��اس این گزارش در هشتمین ماه سال جاری میالدی تولید 
فوالد ایران 2.2 میلیون تن بوده اس��ت که این رقم نسبت به مدت 
مش��ابه سال قبل رشد 6.7درصدی داشته است. ایران در اوت سال 

قبل 2.062 میلیون تن فوالد تولید کرده بود.

قیمت نان سفارشی در چند روز آینده 
تعیین می شود

رئی��س اتاق اصناف تهران با اش��اره به اینکه ه��دف اصلی اعالم 
نرخنام��ه جدید، ارائه نان باکیفیت به مردم اس��ت، گفت واحدهای 
آزادپز هم آرد یارانه ای دریافت می کنند و در چند روز آینده قیمت 

نان سفارشی تعیین خواهد شد.
قاسم نوده فراهانی در گفت وگو با ایسنا، در رابطه با قیمت گذاری 
جدید ن��ان گفت: هدف اصل��ی اعالم قیمت های جدی��د، ارائه نان 
باکیفیت به مردم بوده و در کنار آن اتاق اصناف و س��ازمان حمایت 
مصرف کنن��دگان و تولیدکنن��دگان ب��ه دنبال آن هس��تند که به 

بهانه های واهی نان سفارشی به اجبار به مردم ندهند.
رئیس اتاق اصناف تهران خاطرنش��ان کرد: در حال حاضر قیمت 
نان س��اده بررسی، تصویب و به اتحادیه های مربوطه ابالغ شد و در 
چند روز آینده قیمت نان سفارش��ی )به همراه کنجد یا سبزیجات( 

تعیین خواهد شد.
وی ب��ا بیان اینکه برای نان های سفارش��ی س��قف قیمتی تعیین 
خواهد ش��د، گفت: نانوایی های آزادپ��ز در خرید آرد و گندم، یارانه 
دریافت می کنند از این رو باید قیمت های مصوب و ابالغی را رعایت 

کنند.
نوده فراهانی یادآور ش��د: نانوایی ها نباید به اجبار نان سفارشی به 
مردم عرضه کنند و از سوی دیگر به هیچ واحد نانوایی بدون کسب 

مجوز از اداره غله، پروانه کسب اعطا نخواهد شد.
رئی��س اتاق اصناف تهران در انتها تاکید کرد: نرخنامه جدید نان 

باید در دید مشتریان قرار بگیرد.
به گزارش ایس��نا، چند روز پیش رئیس سازمان صنعت، معدن و 

تجارت استان تهران از نرخ جدید انواع نان خبر داد.

اخبـــار

رئیس س��ازمان چای گفت از ابتدای فصل برداش��ت تاکنون بیش از 
105 هزارت��ن برگ س��بز چای با ارزش بالغ ب��ر 29۴ میلیارد تومان از 

چایکاران خریداری شده است.
 حبی��ب جهان س��از در گفت و گو با گروه باش��گاه خبرنگاران جوان، 
با اش��اره به اینکه برداش��ت چای تا پایان مهر ادامه دارد، اظهار داشت: 
براساس آخرین آمار از ابتدای فصل برداشت تاکنون بیش از 105 هزار 
تن برگ س��بز چای ب��ا ارزش بالغ بر 29۴ میلی��ارد تومان از چایکاران 

استان های گیالن و مازندران خریداری شده است.
وی از پرداخ��ت 73درص��د مطالبات چایکاران خب��ر داد و گفت: در 
روز ه��ای آتی بخش اعظم مطالبات چای��کاران پرداخت و مابقی پس از 

واریز قدرالسهم کارخانه ها و دولت به حساب چایکاران واریز می شود.

به گفته جهان ساز، 56 هزار و 2۴ تن برگ سبز خریداری شده معادل 
53درص��د درجه یک و ۴9 هزار و 2۴7 تن مع��ادل ۴7درصد درجه 2 

است.
رئیس سازمان چای با اشاره به اینکه میزان خرید تضمینی برگ سبز 
چای نس��بت به مدت مشابه س��ال قبل ۴ تا 5درصد رشد داشته است، 
بیان کرد: با توجه به شرایط مساعد اقلیمی پیش بینی می شود که 120 

تا 125 هزار تن برگ سبز چای از چایکاران خریداری شود.
او مجموع تولید چای خشک را 23 هزار و 6۸6 تن اعالم کرد و گفت: 
در صورت تحقق تولید 120 هزار تن برگ سبز چای پیش بینی می شود 

که 26درصد نیاز کشور از منابع تولید داخل تامین خواهد شد.
جهان ساز درباره تاثیر کاهش تعرفه واردات چای بر تولید داخل بیان 

کرد: با توجه به اعالم مس��ئوالن وزارت صم��ت مبنی بر کاهش تعرفه 
واردات به 5درصد، میزان خرید و فروش چای داخل با مشکالتی روبه رو 

شده چراکه تعرفه نرخ برابری چای تولید داخل وارداتی است.
این مقام مسئول ادامه داد: با کاهش تعرفه واردات، بخشی از نگاه ها به 
سمت واردات است و تا زمان متعادل شدن تعرفه واردات، خرید و فروش 

عمده ای در چای داخل صورت نمی گیرد.
جهان س��از در پای��ان درباره تاثیر کاهش تعرف��ه واردات بر بازار چای 
خارجی، تصریح کرد: مسئوالن تنظیم بازار باید درخصوص تاثیر تعرفه 
واردات بر چای خارجی پاسخگو باشند، اما این موضوع بر کاهش خرید 
و فروش چای داخل تاثیرگذار است، چراکه تجار پس از تحلیل اقتصادی 

ترجیح می دهند به چای ایرانی چای خارجی خریداری کنند.

خرید برگ سبز چای از 105 هزار تن گذشت

کاهشتعرفهوارداتچایبررکودبازارداخلدامنزد

با گذشت پنج روز از به پایان رسیدن مهلت قانونی دولت برای اعالم نرخ خرید 
تضمینی گندم افق روشنی نیست.

  به گزارش  باش��گاه خبرنگاران جوان، با گذش��ت پنج روز از به پایان رسیدن 
مهل��ت قانونی ش��ورای اقتص��ادی برای اع��الم نرخ خرید تضمین��ی محصوالت 
کش��اورزی از جمله گندم اُفق روش��نی پیش رو نیس��ت که این امر نگرانی هایی 
نس��بت به آین��ده محصوالت اس��تراتژیک ایجاد کرده اس��ت چراک��ه دولت در 
س��ال های اخیر قانون خرید تضمینی را به درستی اجرا نکرده و در اجرای قانون 

مرتکب تخلفاتی شده است.
براس��اس تبصره 6 قانون خرید تضمینی محصوالت اساس��ی کشاورزی دولت 
موظف اس��ت نرخ خرید تضمینی تمامی محصوالت را قبل از شروع فصل کشت 
ب��ه گونه ای تعیین کند ک��ه میزان افزایش آن هیچ گاه از تورم اعالم ش��ده بانک 

مرکزی کمتر نباشد.
ب��ی توجه��ی دولت و ش��ورای اقتصاد به قان��ون خرید تضمین��ی محصوالت 
کش��اورزی که امس��ال برای چندمین بار متوالی تکرار می شود پیامد های جدی 
را به همراه دارد به طوری که اگر مس��ئوالن ذی ربط باز هم به نظر کارشناس��ان 
و دست اندرکاران بخش کش��اورزی اهمیت ندهند بی تردید کشاورزان به سمت 

تغییر الگوی کش��ت می رون��د که این امر آینده خودکفای��ی گندم را در معرض 
خطر قرار می دهد.

افزایش 35درصدی قیمت تضمینی گندم مورد قبول کشاورزان 
نیست

مس��عود اسدی عضو ش��ورای مرکزی خانه کش��اورز با انتقاد از تأخیر شورای 
اقتصاد در اعالم نرخ خرید تضمینی گندم اظهار داش��ت: براس��اس قانون دولت 
باید نرخ خرید تضمینی محصوالت کش��اورزی را تا پایان شهریور اعالم کند که 

متأسفانه با گذشت چند روز از آغاز مهر هنوز اتفاق خاصی رخ نداده است.
او افزود: در آخرین روز مهلت مقرر شورای اقتصاد در اعالم نرخ خرید تضمینی 
وزیر جهاد کش��اورزی قیمت پیشنهادی خود را به سازمان برنامه و بودجه اعالم 

کرد که این امر نشان از نقض قانون خرید تضمینی است.
اس��دی بی��ان کرد: ب��ا توجه به پیش��نهاد وزیر کش��اورزی مبنی ب��ر افزایش 
35درصدی خرید تضمینی گندم نس��بت به مدت مش��ابه سال قبل و اطالعات 
موثق می توان گفت که نرخ پیشنهادی وزیر نرخ تحمیلی و مدنظر رئیس سازمان 
برنامه و بودجه به وزارت جهاد کش��اورزی است چراکه نرخ پیشنهادی وزارتخانه 

باالتر از این رقم بود.

عضو ش��ورای مرکزی خانه کش��اورز ادامه داد: اگر نرخ 2 هزار و 295 تومانی 
به ازای خرید تضمینی هر کیلو گندم در ش��ورای اقتصاد به تصویب برسد بدون 
تردی��د آینده خودکفایی گندم در معرض خطر قرار می گیرد چرا که بر حس��ب 
هزینه های تولید کارشناس��ان حداقل نرخ را برای خرید تضمینی هر کیلو گندم 

2 هزار و 700 تومان اعالم کردند.
او با اش��اره ب��ه اینکه افزایش 35درصدی ن��رخ خرید تضمینی گندم 
نس��بت به مدت مش��ابه سال قبل مورد قبول کش��اورزان نیست، اظهار 
داش��ت: متأسفانه همان سوء مدیریتی که سال گذشته رخ داد و موجب 
ش��د میزان خرید گندم در س��ال زراعی س��ال 9۸- 97 کمتر از میزان 
تولید باش��د امسال مجدد تکرار خواهد ش��د چراکه نرخ 2 هزار و 295 
تومان��ی به هیچ عنوان توجیه اقتصادی برای کش��اورزان ندارد و با این 

وجود آنها ترجیح می دهند گندم خود را صرف خوراک دام کنند.
ب��ه گفته او در ش��رایط فعلی که تولید گندم در امنیت غذایی تأثیر بس��زایی 
دارد تأخیر در اعالم نرخ می تواند منجر به دلس��ردی کشاورزان نسبت به کشت 
محصول و تغییر الگوی کش��ت به س��مت و س��وی محصوالت دیگر را به همراه 

داشته باشد.

برای دس��تیابی به ش��کوفایی اقتصادی به معنای واقعی کلمه باید ضروریات و 
اقتضائات این مهم مهیا شود که یکی از آنها به توسعه تجارت معطوف می شود و 

این امر خطیر نیز به خودی خود نیازمند تبلیغات هوشمندانه و هدفمند است.
 به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، کش��ور ایران در طول ۴0س��ال اخیر به 
موفقیت های بسیاری در عرصه های گوناگون نائل شده، اما این توفیقات در حوزه 

اقتصادی آنچنان که باید ملموس به نظر نمی رسد.
البته قضاوت در این خصوص نباید س��فید یا سیاه باشد؛ به هر ترتیب در حال 
حاضر و با توجه به اینکه کشور در جنگ اقتصادی به سر می بََرد می باید از هیچ 
تالش��ی برای عبور از فش��ار ها و تنگنا های اقتصادی )ضمن حفظ منافع ملی در 

تمامی ابعاد( دریغ نکرد.
یکی از ضروریات تحقق این امر به توس��عه و افزایش میزان تجارت و بازرگانی 
معطوف می شود که پیش از این در قالب گزارشی با محتوای ظرفیت های تجاری 

ایران با کشور های همسایه به گذاره هایی از آن اشاره شد.

اما فاکتور و وجه مش��ترک توس��عه تجارت در تمامی ابعاد و با هر کشوری در 
کره زمین، بازاریابی مناسب و معقوالنه است.

بازاریاب��ی نیز ابع��اد مختلف و گوناگون��ی دارد که مهمتری��ن آن به تبلیغات 
هدفمند معطوف می ش��ود، به واقع به واس��طه تبلیغات مناسب می توان مشتری 

مناسب و دائمی را برای کاال ها و محصوالت داخلِی بومی فراهم ساخت.
اساس��ا زمان��ی می توان مدعی حمای��ت از کاالی ایرانی یا تولی��د ملی بود که 
تولیدات داخلی به صورت مناس��بی عرضه و فروخته شود، در غیر این صورت با 
تولید فالن کاال و انبار کردن آن نمی توان به دستاورد چندانی در حوزه اقتصادی 
نائل ش��د. متاس��فانه در س��الیان و دهه های گذش��ته در زمینه بازاریابی شاهد 
کوتاهی های بسیاری بوده ایم و غفلت از این امر مهم باعث شده تا تولیدکنندگان 

داخلی و در نهایت ُکلَیت اقتصاد کشور متضرر شود.
این در ش��رایطی اس��ت که بس��یاری از محصوالت ایرانی از حیث کیفیت در 
تراز قابل قبولی قرار دارد و حتی فراتر از آن نمونه های مش��ابه خارجی نیز برتر 

اس��ت، اینکه متاسفانه یک ذهنیت و تفکر غلط این تصور را ملکه ذهن بسیاری 
از آحاد جامعه س��اخته که لزوما تولیدات خارجی از هر جهت برتر از محصوالت 
داخلی هس��تند خود حدیث مفصلی است که در آینده و در قالب گزارشی مجزا 
و تفصیلی به آن پرداخته خواهد شد، اما اینکه عرضه و فروش محصوالت ایرانی 
در بازار های بین المللی سخت و دشوار است نیز صرفا به مبحث تحریم ها خالصه 
نمی ش��ود و بخش اعظم این نارسایی ها را باید در غفلت هایی جست وجو کرد که 

عمر آن به درازای چندین دهه می رسد.
اساس��ا برای تولید هر کاال و محصولی باید به ذائقه و نیاز بازار توجه کرد و در 
صورت کم توجهی به این مولفه، به اصطالح عوامانه کاالی تولیدی در انبار ها و یا 

در محل دپوی کاال های تولیدشده کارخانجات باد می کند.
با بازاریابی هوشمندانه می توان به شناخت دقیقی از نیاز و ذائقه بازار نائل شد 
و حتی فراتر از آن می توان کاال و محصول تولیدشده را به عنوان نیاز مشتری در 

ذهن و افکار عمومی القا کرد.

تاخیر مجدد در اعالم نرخ خرید تضمینی گندم

 هشدار به مسئوالن نسبت به کاهش 30درصدی سطح زیر کشت

بازاریابی هوشمندانه، گذرگاه توسعه تجارت و شکوفایی اقتصادی

صنعت، معدن ، تجارت تلفن مستقیم: 686073290 www.forsatnet.ir
شنبه
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خیز شهرداری برای تعویض کاتالیست تاکسی ها
 یارانه 4 میلیونی و تخفیف 20درصدی

برای داوطلبان
مدیرعامل س��ازمان تاکسیرانی ش��هر تهران با اعالم اسامی مراکز 
تعویض کاتالیس��ت تاکس��ی ها اعالم کرد که در صورت تعویض این 
قطعه، رانندگان تاکس��ی مش��مول تخفیف 20درص��دی در بهای 

خدمات می شوند.
 به گزارش پایگاه خبری »عصرخودرو« به نقل از ایس��نا، علیرضا 
قن��ادان در مورد طرح تعویض کاتالیس��ت تاکس��ی ها با بیان اینکه 
کاتالیس��ت نقش زی��ادی در کاهش آالیندگی هوا دارد زیرا س��بب 
می شود، س��ه ترکیب هیدروکربن ها، منوکسید کربن و اکسیدهای 
نیتروژن خارج شده از موتور؛ به ترکیبات بی ضرر تبدیل شود، گفت: 
کاتالیست نقش مهمی در کاهش آلودگی هوا دارد و  به همین علت 

طرح تعویض آن در دستور کار شهرداری تهران قرار گرفته است.
وی ب��ا بیان اینکه به دلیل تردد باالی تاکس��ی ها و نقش آنها در 
کاهش یا افزایش آالیندگی هوا، تالش داریم کاتالیس��ت تاکسی را 
نوس��ازی کنیم، گفت: با همراهی س��تاد معاینه فنی،  هر تاکس��ی 
که به یکی از ش��ش مرکز مشخص ش��ده، مراجع��ه کند  و به دلیل 
مش��کالت ناش��ی از کاتالیس��ت نتواند معاینه فنی برت��ر اخذ کند، 

مشمول تعویض کاتالیست می شود.
قنادان با اشاره به یارانه ۴00 هزار تومانی شهرداری برای تعویض 
کاتالیس��ت تاکس��ی ها، گفت: برای رانندگان تاکس��ی که احساس 
مس��ئولیت کرده و نس��بت به تعویض کاتالیس��ت خود اقدام کنند،  
ع��الوه بر یارانه ۴00هزار تومانی، بس��ته به نوع خ��ودرو، رانندگان 
مشمول دریافت تخفیف 20درصدی در بهای خدمات نیز می شوند 
و همچنی��ن ت��الش داریم در  ارائ��ه خدمات بیش��تر همچون وام، 

دریافت قطعات و... این افراد در اولویت باشند.
مدیرعامل س��ازمان تاکسیرانی شهر تهران در مورد آدرس مراکز 
معاینه فنی نیز گفت: مرکز معاینه فنی چمران، ش��قایق،  س��راج،  
الغدیر، آبشناس��ان و نیایش برای تست کاتالیست تاکسی ها انتخاب 

شدند.

1500 خودروی وارداتی پشت در گمرک
مش��تریان بالتکلیف، وارد کنن��دگان بالتکلیف را ب��رای دریافت 
خودروهای ثبت نامی تحت فشار قرار داده اند. این در شرایطی است 
که هیات دولت ظاه��را تصمیمی برای تمدید مصوبه خود مبنی بر 

ترخیص خودروهای جامانده در گمرک ندارد.
به گزارش پایگاه خبری»عصرخ��ودرو«، دلیل اینکه چرا دولت با 
ترخیص خودروهای دپویی که تا در خروج گمرکات پیش رفته  اند، 
اما امکان ترخیص نیافته اند موافقت نمی کند، مش��خص نیست، اما 
این مس��اله که مش��تریان محصوالت وارداتی نزدیک به یک س��ال 
است موفق به دریافت خودروی خود نشده اند و هنوز در بالتکلیفی 
به سر می برند، به طور حتم برای دولت دلیلش مشخص است. دولت 
در دو مهلت در نظر گرفته ش��ده، مجوز ترخیص خودروهایی که با 
تصمیم خلق الس��اعه امکان ورود به کش��ور را پیدا نکرده اند،  صادر 
کرد؛ حال آنکه مشخص نبودن سازوکار ترخیص این خودروها مانع 
از خروج تمام خودروهای جا مانده در گمرک ش��د، به طوری که بعد 
از مج��وز اولیه هیات دولت ب��رای ترخیص این خودروها رئیس کل 
بانک مرکزی مصوبه ش��رایط تخصیص خودروهای مانده در گمرک 
را مح��ل ایراد دانس��ت و با عنوان کردن این مس��اله که منش��أ ارز 
خودروها مش��خص نیس��ت به نوعی از ترخیص وارداتی ها ممانعت 
کرد. به این ترتیب ناهماهنگی میان دیگر دس��تگاه ها سنگ بزرگی 
پیش پای ورود خودروهای یادش��ده انداخت. حاال نیز میراش��رفی، 
رئیس گمرک ایران با تاکید بر اینکه با دو مجوز هیات دولت 7500 
خودرو از گمرکات ترخیص ش��ده اند، تاکید دارد که 1500 خودرو 
نیز تش��ریفات گمرکی را انجام داده و پش��ت در خ��روج گمرکات 
متوق��ف مانده اند؛ چرا که هن��وز مصوبه دولت ب��رای ترخیص آنها 
تمدید نش��ده اس��ت. حاال اینکه دولت چه زمان��ی تصمیم خواهد 
گرفت تکلیف وارد کنندگان و مش��تریان را روش��ن کند، مش��خص 

نیست.

تولید خودرو در کشور به نصف رسید
بررس��ی میزان تولید ان��واع خودروها طی مردادماه س��ال جاری 
خب��ر از کاه��ش حدود 50درصدی تولید نس��بت به مدت مش��ابه 
س��ال گذش��ته می دهد. در بازه پنج ماهه ابتدایی سال جاری تولید 
محص��والت ایران خودرو با کاهش 5۸.7درص��دی و تولیدات گروه 
خودروس��ازی سایپا نیز با افت 23.۴درصدی نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته رو به رو شده است.
به گزارش فارس، از ابتدای امس��ال تا پایان مردادماه حدوداً 31۴ 
هزار خودرو دس��تگاه انواع خودرو در کشورمان به تولید رسیده که 
سهم همه خودروهای س��واری از این رقم حدودا معادل 290 هزار 
دس��تگاه اس��ت. این کاهش تولید در حالی اتفاق می افتد که پیش 
از این خودروس��ازان برنامه داش��تند به منظور بهبود وضعیت بازار، 
افزای��ش رونق و کاهش قیمت ه��ا روند تولید خود را افزایش داده و 

تعهدات معوق خود را به صفر برسانند.
حت��ی در این رابطه رضا رحمانی، وزی��ر محترم صنعت، معدن و 
تج��ارت نیز بارها وعده افزایش تولید خودرو داده بود. به هر صورت 
برای جلوگیری از تش��کیل بازار س��یاه خودرو و واقعی شدن هرچه 
بیشتر قیمت خودروها خودروسازان باید روند تولید محصوالت خود 

را افزایش داده تا عرضه و تقاضا به تناسب برسد.

اخبار

عضو هیات رئیسه کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی 
اع��الم می کند که یکی از محورهایی که می تواند به فضای صنعت خودرو 
کش��ور، کمک جدی کند تقویت بخش خصوصی است و برای حمایت از 
ش��رکت هایی نظیر گروه بهمن در ابتدا باید مشکالت آنان شناسایی شود 

که تامین نقدینگی و قطعه از عمده این مشکالت است.
عبدال��ه رضیان در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، درخصوص ضرورت 
حمایت دولت از خودروس��ازان بخش خصوصی اظهار داشت: برای اینکه 
بتوانیم انحصار را در حوزه خودروس��ازی کشور بشکنیم و رقابت را در این 
حوزه ایجاد کنیم و به منظور اینکه بازار خودرو از شرایط بغرنج فعلی خارج 

ش��ود، تقویت بخش خصوصی ضروری است تا در نتیجه آن، ظرفیت های 
جدیدی ایجاد ش��ود و برندس��ازی صورت گیرد و فضایی ایجاد ش��ود که 
مش��کالت فعلی صنعت خودرو برطرف ش��ود. نماینده مردم قائمش��هر، 
سوادکوه، جویبار، سیمرغ و س��وادکوه شمالی در مجلس شورای اسالمی 
اف��زود: یک��ی از محورهایی ک��ه می تواند کمک جدی ب��ه فضای صنعت 
خودرو کشور داشته باشد تقویت بخش خصوصی است. عضو هیات رئیسه 
کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی درخصوص حمایت 
دولت از گروه بهمن گفت: در ابتدا باید مشکالت این گروه شناسایی شود 
و دریابیم که عمده مش��کالت آنها چیس��ت. قاعدتا دولت باید در راستای 

آنچه که از عهده آن برمی آید کمک و حمایت کند تا این مش��کالت رفع 
شود؛ یکی از مش��کالت عمده، تامین نقدینگی است. اگر دولت بتواند در 
این زمینه کمک کند تا مشکالت فعلی برطرف شود اقدام مثبت و موثری 
خواهد بود. رضیان افزود: تامین قطعه یکی از مهم ترین این مشکالت است 
که تسهیل این امر نیازمند حمایت گمرکی و بحث هایی است که باید در 

حوزه واردات قطعه به وجود آید تا به نیازها پاسخ داده شود.
نماینده مردم قائمشهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی در 
مجلس شورای اسالمی افزود: وزارت صمت می تواند با برگزاری نشست و 

هماهنگی و همفکری در جهت رفع این مشکالت اقدام کند.

تقویتبخشخصوصی،کمکجدیبهصنعتخودروکشوراست

اس��تاندار کرمان گفت دولت و نظام نمی گذارند صنایع خودروس��ازی کرمان 
تعطیل بمان��د زیرا عقب افتادگی ها را در این حوزه ب��ا راهکارهای جدید جبران 
می کنی��م. به گ��زارش پای��گاه خبری»عصرخ��ودرو«، محمدج��واد فدائی عصر 
پنجش��نبه در کارگروه تس��هیل و رف��ع موانع تولید در شهرس��تان بم افزود: دو 
تصمیم خوب با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت گرفته شد از جمله مقرر شد 
شرکت های بزرگ ایران خودرو و سایپا برای تامین قطعات خود با قطعه سازان بم 

قرارداد منعقد کنند که رونقی به فعالیت صنعتی این منطقه می دهد.
وی اظهار داشت: تصمیم بعدی نداشتن سقف برای دریافت تسهیالت از محل 
تبصره 1۸ بود و نیاز مالی واحدهای تولید و مش��کالت نقدینگی استان را با این 
اعتبارات رفع می کنیم. استاندار کرمان گفت: مردم همانگونه که در جنگ نظامی 
تبعات را تحمل کردند و پیروز ش��دیم، پیامدهای جنگ اقتصادی را تا رس��یدن 

به پیروزی تحمل کنند.
وی تاکی��د کرد: با دانش مدیران بومی تالش می کنیم واحدهای تولیدی نیمه 
فعال اس��تان کرمان و شهرس��تان بم فعال شوند که شاهد رونق بیشتری در این 
حوزه باشیم و امیدواریم تصمیمات وزیر صنعت با خودروسازان بم زودتر اجرایی 

و مشکالت آنان رفع شود.

4 واحد تولیدی خودرو کرمان غیرفعال شدند
فرمان��دار ب��م هم با بیان اینکه ۴3 واحد تولیدی در ب��م وجود دارد که از این 
میزان هفت ش��رکت خودروسازی هستند، گفت: شش واحد تولیدی خودرو طی 
س��ال های گذش��ته فعال بودند که چهار ش��رکت به تازگی غیرفعال شدند و دو 

شرکت اکنون فعال هستند که نگرانی هایی ایجاد کرده است.
هادی شهس��وارپور افزود: با برنامه ریزی مناس��ب باید به سمت تولید قطعات 

داخلی پیش رویم که این امر موجب اشتغال زایی 50 هزار نفر در بم می شود.
وی بی��ان کرد: زیربنا و امکان بومی س��ازی قطع��ات در منطقه ارگ جدید بم 
فراهم شده و در این زمینه قطعه سازان این شهرستان باید با خودروسازان بزرگ 

قراردادی امضا و آینده خودروسازی کشور را تضمین کنند.
فرماندار بم ادامه داد: سرس��یلندر، ش��اتون و پیس��تون در منطقه ارگ جدید 

می تواند برای خودروسازان بزرگ کشور تولید شود.
وی گفت: تولید و اش��تغال خودروس��ازی منطقه ارگ جدید بم پس از برجام 
آغاز به رشد کرد و سال 96 تعداد 11۴ هزار دستگاه خودرو در این منطقه تولید 
ش��د و تحریم های مجدد رقم تولید را در س��ال 97 به میزان ۸0 هزار دس��تگاه 

رساند و امسال وضعیت بحرانی داریم.

شهسوارپور افزود: میزان اشتغال در خودروسازی از 10 هزار و 500 به 6 هزار 
و 72 نفر رسیده است.

وی عنوان کرد: س��ال گذشته 3300 میلیارد تومان از محل حقوق گمرکی از 
ش��رکت خودروسازی بم پول به حس��اب خزانه دولت واریز کردیم و فعالیت این 

مجموعه موجب درآمد دولت می شود.
شهس��وارپور افزود: تعدیل نیروی ش��رکت های خودروس��ازی بر دوش دولت 
هزینه های اجتماعی تحمیل می کند لذا باید ش��رکت های خودروس��ازی کرمان 

فعال بمانند.
وی عنوان کرد: حقوق گمرکی ش��رکت های خودروسازی امسال ۴77 میلیارد 
تومان به خزانه دولت واریز ش��ده و کاهش 266درصدی داشته است که خطری 

برای دولت محسوب می شود.
فرماندار بم تصریح کرد: ۴0درصد مالیات بر ارزش افزوده استان کرمان توسط 
مجموعه ارگ جدید پرداخت شده که این اعتبار صرف فعالیت عمرانی در شهرها 

و روستاها می شود.
وی گفت: کرمان موتور و مدیران خودرو برای فعال ماندن هر کدام به 10 هزار 

میلیارد ریال تسهیالت نیاز دارند.

اکن��ون فعالیت 17 هزار نیروی انس��انی به 3 هزار نفر کاهش پیدا کرده 
است که کسب وکار تجارت خودرو آنها را از دور خارج کرده است.

 به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، مدتی اس��ت که بحث خودروهای 
هیبریدی بر سر زبان ها افتاده است. این خودروها جایگزین مناسبی برای 
خودروهای بنزینی هس��تند چراکه با اس��تفاده از منابع مختلفی از جمله 
انرژی هایی همچون برق و انرژی خورش��یدی، به جای سوخت بنزین برای 
حرکت تغزیه می کنند و آلودگی کمتری نسبت به خودروهای دیگر دارند. 
امروزه در کشور های پیشرفته خودرو های هیبریدی را به عنوان جایگزینی 

برای اتومبیل های با سوخت فسیلی می دانند.
خودرو های هیبریدی اثر ۴0درصدی در مصرف سوخت دارند

علی پاکزاد مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفت وگو 
با خبرنگار صنعت، تجارت و کش��اورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران 

جوان، با اش��اره به خودرو های دپو ش��ده در گمرکات، گفت: از تعداد 1۴ 
هزار و 600 دس��تگاه خودرو، تقریبا بالغ  بر 6 هزار و 700 دس��تگاه خودرو 
که براس��اس مصوب��ه 97/10/16 که ت��ا 9۸/0۴/16دارای اعتبار بودند، از 
گمرکات خارج ش��دند، مابقی خودرو ها حدود 6 تا 7 هزار دستگاه خودرو 
همچنان در  به دلیل عدم تمدید این مصوبه در گمرکات باقی مانده است.
او بیان ک��رد: از تعداد خودرو های باقی مانده، ۸00 دس��تگاه  اظهارنامه 
گمرکی گرفته اند و گواهینامه گمرکی آنها صادر ش��ده اس��ت. بالغ  بر یک 
هزار و ۸00 دس��تگاه صرفا اظهارنامه گرفته اند مابقی نیز دارای قبض انبار 
هستند، از این تعداد 2 هزار و 600 دستگاه توسط مرجع قضایی با توجه به 
تخلفات توقیف شده بود که مرجع قضایی رفع توقیف خودرو هایی که دچار 

مشکل نبودند را صادر کرد، اما امکان ترخیص در گمرک وجود نداشت.
دبی��ر انجم��ن واردکنندگان خ��ودرو با اش��اره به مص��رف خودروهای 

هیبری��دی، ادامه داد: خودرو ابزاری نیس��ت که کاهش مصرف بنزین را به 
همراه داش��ته باش��د، اما اگر خودرو هایی با رنج ترکیبی سیکل شش لیتر 
هدف گ��ذاری کنیم، حداقل اثر 30 تا ۴0درصدی در کاهش مصرف بنزین 
خواهد داش��ت. پاک��زاد مهدی دادفر افزود: خودرو ه��ای هیبریدی مصرف 
بس��یار پایینی دارند و در صد کیلومتر از ۴ تا 6 لیتر بنزین می س��وزانند، 
بنابراین اگر امکان واردات این نوع خودرو ها فراهم شود در مصرف سوخت 
بس��یار تأثیرگذار خواهد بود چراکه با این خودرو ه��ا غلظت آالینده ها نیز 
کاهش پیدا می کند. او تشریح کرد: تا پایان سال فعالیتی در حوزه تجارت 
خودرو نخواهیم داش��ت، چراکه اکثر این فعالیت ها تعدیل شده اند. فعالیت 
17 هزار نیروی انس��انی به 3 هزار نفر کاهش پیدا کرده است و آنها اکنون 
از بیمه بیکاری اس��تفاده می کنند و این برای فضای کس��ب وکار و اشتغال 

اصال مساعد نیست.

دولت نمی گذارد صنایع خودروسازی کرمان تعطیل بماند

جای خودرو های هیبریدی در کشور خالی است

 ترخیص خودرو های دپوشده در انتظار رفع تخلفات
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به همت ش��بکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری در س��ال ج��اری تس��هیالت ویژه ای به گس��ترش خدمات 
آزمایشگاهی در حوزه تحقیق و توسعه به شرکت های دانش بنیان ارائه می شود.

به گ��زارش مرک��ز ارتباط��ات و اطالع رس��انی 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، شاید 
بتوان نقطه آغاز شکل گیری واحد تحقیق و توسعه 
در س��ازمان ها و شرکت ها را به سال 1960 نسبت 
داد؛ سالی که برای نخس��تین بار این واحد مهم و 
تاثیرگذار به ش��کلی رس��می و جدی وارد چارت 
س��ازمانی برخی ش��رکت ها ش��د. انجام تحقیق و 
توس��عه ب��رای پیش��برد کاره��ا و برنامه های یک 
سیس��تم ب��ه نوعی یک اق��دام خالقانه اس��ت که 
می توان��د کاربردهای ت��ازه ای از یک محصول را با 
بررسی های بیشتر به محققان نشان دهد. این کار 
به حدی جدی و کاربردی اس��ت که این روزها به 
یکی از هس��ته های اصلی شکل گیری شرکت ها و 

س��ازمان های جهانی بدل ش��ده اس��ت. با توجه به اهمیت باالی انجام تحقیق و 
توس��عه در پیش��برد اهداف سازمانی و ش��کوفایی صنایع در دنیا، ایران نیز چند 
سالی است که به این حوزه ورود کرده است و محققان زیادی در صنایع مختلف 

کش��ور در واحد تحقیق و توسعه به فعالیت مشغول هستند. اهمیت این موضوع 
در صنایع صرفا علمی که با س��المت مردم س��ر و کار دارن��د اهمیتی دوچندان 
می یابد. یکی از این صنایع حیاتی، صنعت خدمات آزمایش��گاهی اس��ت.  شبکه 
آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری نیز با توجه به اهمیت 
این کار در س��ال جاری اقدام به ارائه تسهیالت 
برای گسترش واحد تحقیق و توسعه شرکت های 
دانش بنیان کرده اس��ت. ش��بکه آزمایش��گاهی 
فناوری های راهبردی معاون��ت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری در راس��تای کمک به رشد و 
توس��عه ش��رکت های دانش بنیان، تامین هزینه 
خدمات آزمایش��گاهی مورد نیاز واحد تحقیق و 
توسعه این شرکت  های دانش بنیان را تقبل کرده 
اس��ت و در این راس��تا به این ش��رکت ها، یارانه 
30 میلیون ریالی پرداخت می کند. ش��رکت های 
دانش بنیان ب��رای دریافت اعتب��ار طرح مذکور 
و اس��تفاده از تخفیف 50درصدی دریافت خدمات آزمایش��گاهی، باید به پایگاه 
اینترنتی ش��بکه آزمایشگاهی به نش��انی www.LabsNet.ir مراجعه و پس از 

ثبت نام در باشگاه مشتریان، درخواست خود را ثبت کنند.

مع��اون علمی و فناوری رئیس جمهوری از تدوین س��ند همکاری مش��ترک 
25س��اله ایران و چی��ن خبر داد و گفت س��ند جامع همکاری های 25س��اله 
دو کش��ور تدوین ش��ده اس��ت و به زودی نهایی خواهد ش��د. این سند عرصه 

همکاری ه��ای فراگیر دوجانب��ه در حوزه های 
گوناگون می شود.

 به گ��زارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی 
معاون��ت علم��ی و فناوری ریاس��ت جمهوری، 
آیین گرامیداش��ت هفتادمین سالگرد تأسیس 
جمهوری خلق چین، میزبان س��ورنا س��تاری 

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری بود.
س��تاری در این مراس��م، به پیشینه تاریخی 
همکاری های ایران و چین به عنوان دو کشوری 
ک��ه ظرفیت های��ی ب��رای توس��عه همکاری ها 
در زمینه ه��ای  گوناگون  دارند، اش��اره کرد و 
گفت: ایران در غرب و چین در ش��رق آسیا دو 
تمدن کهن و غنی آس��یایی هستند که گستره 

فرهنگی و دستاوردهای تمدنی، دو ملت را همسایگان فرهنگی یکدیگر ساخته 
است.

 وی ادام��ه داد: س��ابقه دیرینه همکاری ها و اش��تراکات ف��راوان فرهنگی و 

تاریخی و دیدگاه مش��ترک نسبت به بسیاری از مسائل مهم بین المللی گواهی 
اس��ت به این مهم، چنانچه در طول تاریخ هرگز چالش��ی س��خت بین این دو 

کشور وجود نداشته و هرچه هست همکاری است و همکاری.
معاون علم��ی و فناوری رئیس جمهوری، با 
تبریک هفتادمین سالگرد تأسیس جمهوری 
خلق چی��ن، ارتباط راهب��ردی ایران و چین 
را مبنای��ی برای توس��عه تعامل ه��ا در حوزه 
اقتصاد دانش بنیان دانست و گفت: با توجه به 
راهبردی بودن روابط دو کش��ور ایران و چین 
بر توس��عه همکاری ها در عرصه های مختلف 
اعم از سیاس��ی، اقتصادی، فرهنگی، علمی و 

فناوری بین دو کشور تأکید می کنم.
ستاری با بیان اینکه جاده ابریشم در طول 
تاریخ همواره دس��تاوردهای علمی و فرهنگی 
این دو تمدن آس��یایی را برای س��ایر ملل در 
قاره ه��ای دیگر به ارمغان برده اس��ت، اظهار 
داش��ت: مزیت های سرزمینی و پیشینه تاریخی تعامل دو تمدن ایران و چین، 
زمینه ساز همکاری های ویژه اقتصادی به ویژه در حوزه شرکت های دانش بنیان 

و استارت آپ ها خواهد شد.

همکاری ایران و چین با تدوین سند همکاری 25 ساله توسعه می یابدبا تحقیق و توسعه نوآوری را به صنعت آزمایشگاهی تزریق کنیم

مدیرکل تروی��ج، آموزش و تحقیقات تعاونی ه��ای وزارت کار گفت 
اگر کس��ب و کارهای خرد و خانگی در قالب تعاونی های پش��تیبان و 
تامین نیاز ساماندهی شوند، موجب کاهش قیمت تمام شده کاال و حل 

مشکل بازاریابی و فروش محصوالت می شوند.
مس��لم خانی در گفت وگو با ایس��نا، با تاکید بر نقش موثر و جایگاه 
تعاونی ها در ش��رایط رکود تورمی ناش��ی از تحریم ه��ا گفت: در تمام 
کش��ورهای دنی��ا از تعاونی ها ب��ه عنوان الگویی برای غلبه بر ش��رایط 

س��خت اس��تفاده می ش��ود تا هم 
ب��ه تجمی��ع س��رمایه های خرد و 
هم به س��ازماندهی و س��اماندهی 
مناب��ع انس��انی منج��ر ش��ود؛ لذا 
الگ��وی تعاونی در هم��ه جای دنیا 
این دو رس��الت را ب��ر دوش دارند 
دارایی ه��ای  و  اندوخته ه��ا  ک��ه 
ان��دک مردم را مدیری��ت و تبدیل 
ب��ه س��رمایه های ب��زرگ کنند و 
در اختی��ار پروژه ه��ای عمران��ی و 
خدماتی و کسب و کار قرار دهند.
تعاون، بهترین مدل کسب و 

کار برای جویندگان کار
ب��ه گفته وی تعاونی ها می توانند 
بهترین مدل کس��ب وکار باشند و 
جوانان جویای کار دارای مهارت را 
در قالب یک مدل حقوقی متوازن 
و کارآفرین��ی گروه��ی همگن در 

کنار هم قرار بدهند.
و  آم��وزش  تروی��ج،  مدی��رکل 
کار  وزارت  تعاونی ه��ای  تحقیقات 
در ادام��ه با اش��اره ب��ه راه اندازی 
س��امانه جام��ع هوش��مند بخش 
تع��اون درباره مزای��ای آن توضیح 
داد: ای��ن س��امانه در هفته تعاون 
به تعاونگران معرفی ش��د تا از این 
طریق تعاونی ه��ا بتوانند از مرحله 
درخواست تش��کیل تعاونی  و ثبت 
تا نظارت ب��ر عملکرد هیات مدیره 
و آگاه��ی از تم��ام اتفاقات��ی ک��ه 
در تع��اون روی می ده��د را پایش 
و رص��د کنن��د. این س��امانه نظام 
ش��فافیت، پایش و ارزیابی عملکرد 

را دنبال و به شفافیت بیشتر عملکرد تعاونی ها کمک می کند.
شفافیت عملکرد تعاونی ها با سامانه هوشمند بخش تعاون 

وی درب��اره مقاوم��ت اداره ثب��ت برای تش��کیل این س��امانه،  ابراز 
عقی��ده کرد و گفت: هرگون��ه اقدام نوآورانه در ابت��دا با مقاومت هایی 
روب��ه رو می ش��ود ولی در میان م��دت صاحبان کس��ب و کارها به این 
نتیجه می رس��ند که این مدل ها به نفع ش��ان اس��ت لذا شاید در گام 
اول ناهماهنگی هایی وجود داش��ته باشد ولی فناوری های روز ارتباطی 

نشان داده که جای خود را به سرعت باز می کند و در حوزه کسب وکار 
تعاونی به هر میزان نفوذ فناوری را داشته باشیم اثرگذار خواهد بود.

مدیرکل ترویج، آموزش و تحقیقات تعاونی های وزارت تعاون درباره 
ط��رح تامین مالی خ��رد گفت: این ط��رح درباره ص��دور ضمانت نامه 
برای کس��انی اس��ت که در پروژه های تعاونی تایید ش��ده مش��ارکت 
مال��ی می کنند. درواقع صندوق ضمانت س��رمایه گذاری بخش تعاون، 
پروژه های آن دس��ته ش��رکت های تعاونی که قابلی��ت توجیه دارد را 
در س��ایت بارگ��ذاری می کند و 
افراد می توانن��د در این پروژه ها 
و سرمایه گذاری  سهامدار شوند 
اص��ل  ه��م  صن��دوق  کنن��د؛ 
س��رمایه گذاری آنه��ا را ضمانت 

می کند.
تجمیع نقدینگی های 

سرگردان با طرح تامین مالی 
جمعی

ب��ه گفت��ه خان��ی ب��ا اجرای 
طرح تامی��ن مال��ی جمعی در 
قال��ب تعاونی ه��ا نقدینگی های 
تجمی��ع  جامع��ه  س��رگردان 
می ش��ود و اج��رای پروژه ه��ای 
بیش��تری  ب��ا ضمانت  تعاون��ی 

صورت می گیرد.
کارش��ناس ارش��د بازاریاب��ی 
و کس��ب و کار از بازاریاب��ی و 
فروش به عنوان مشکل اساسی 
تعاونی های زنان نام برد و گفت: 
در دنی��ا زن��ان تعاون پذیرت��ر و 
گ��روه گراتر هس��تند به همین 
دلیل از دوام و پایداری بیشتری 
برخوردارن��د. تعاونی ه��ای زنان 
در ای��ران نیز ج��زو تعاونی های 
موف��ق به ش��مار می رون��د و از 
طریق الگ��وی تعاونی می توانند 
وارد فعالیت ه��ای اقتص��ادی و 
اجتماعی ش��وند و به اش��تغال 

کمک کنند.
وی تصریح ک��رد: اگر بتوانیم 
کس��ب و کارهای خرد و خانگی 
را در قالب تعاونی های پشتیبان 
و تامین نیاز بانوان سازماندهی کنیم،  در رفع مشکل بازاریابی و فروش 
محصوالت آنها و اتصال به زنجیره و شبکه کسب و کار موثر خواهد بود 

و قیمت تمام شده کاال و خدمات را کاهش خواهد داد.
به گزارش ایسنا، براساس آمارها در حال حاضر 10 هزار تعاونی زنان 
در کشور فعالیت دارند که 11درصد تعاونی های فعال کشور را به خود 
اختصاص داده اند. تعاونی های زنان سهم باالیی در نوآوری و شکوفایی 

اقتصادی دارند و در اشتغال زایی و درآمدزایی خانوارها اثر گذارند.

گزارش ها حاکی از آن اسـت که بی  ام و قصـد دارد به زودی 6 هزار نفر 
از کارکنـان خود را اخراج کند. هدف از ایـن تصمیم، کاهش هزینه های 

شرکت عنوان شده است.
بـه گزارش زومیت، بـی  ام  و قصد دارد بین 5 تا 6 هـزار نفر از کارکنان 
خود شامل مدیران رده باال را به منظور کاهش هزینه های شرکت در آلمان 
اخراج کند. براسـاس گزارشـی که در یکی از روزنامه های آلمانی منتشر 
شده، مدیر بخش مالی بی ام و، نیکوالس پیتر تا پیش از پایان سال 2019 
این تعداد را اعالم خواهد کرد. اخراج این تعداد از کارمند تا سـال 2022 

به طور کامل انجام خواهد شد.
بنابـر برخـی گزارش ها، یکی از اعضـای هیأت مدیره  بـی ام و نیز جزو 
افرادی اسـت که در برنامه  جدید از سمت خود برکنار خواهد شد. بی ام و 
در واکنـش به این گزارش ها اعالم کرده که شـرکت با این اقدامات قصد 
دارد تمرکز خود را روی آینده و افزایش بهره وری قرار دهد. بی ام و برای 
کاهش هزینه های خود تنها به کاهش تعداد کارکنان اکتفا نکرده اسـت؛ 
اوایل سـال جاری میالدی گزارشی منتشر شـد که نشان می داد، بی ام و 
برای کاهش هزینه ها اقدام به توقف تولید تعدادی از مدل های کم فروش 

خود خواهد کرد.
در میان خودروهایی که تولید آنها متوقف خواهد شـد، نام محصوالتی 
همچون سـری 2 کانورتیبل، سـری 8، نسخه  استاندارد سری ۷ و Z4 به 
چشم می خورد. بی ام و با به پایان رسیدن تولید نسل فعلی این خودروها، 
دیگر نسـل جدید از آنها را معرفی نخواهـد کرد. احتماال کراس اور کوپه  
X2 نیز بعدا به این فهرسـت اضافه خواهد شـد. بی ام و قبال هم سـابقه  
توقف تولید محصوالت کم فروشـی مثل سـری 1 سـه در، سـری 3 گرن 

توریزمو و سری 2 گرن تورر را دارد.

مدیرکل ترویج، آموزش و تحقیقات تعاونی ها اعالم کرد

بهترین مدل کسب و کار برای جوانان جویای کار

بیامو۶هزارنفراز
کارکنانشرااخراجمیکند

دریچــه

با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، پذیره نویسی هفتمین صندوق 
جسورانه بورسی با سرمایه 200 میلیارد ریالی از ششم مهرماه آغاز می شود.

به گزارش مرکز ارتباطات و اطال ع رس��انی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
پذیره نویس��ی هفتمین صندوق جسورانه بورسی با نام صندوق سرمایه گذاری جسورانه 
پارتیان با س��رمایه 200 میلیارد ریال از ششم مهرماه آغاز می شود و تا پانزدهم مهرماه 
س��ال ج��اری ادامه خواهد داش��ت. حوزه فعالیت ای��ن صندوق، »فن��اوری اطالعات و 
ارتباطات مالی )فین تک(« و »زیس��ت فناوری« خواهد بود. دوره فعالیت این صندوق 
هفت س��ال اس��ت و از طریق کارگزاری  های عضو فرابورس ایران امکان مش��ارکت در 
پذیره نویس��ی فراهم اس��ت. در این دوره از پذیره نویسی، موسسان 3۴درصد سرمایه را 

تعهد می کنند و مابقی را از طریق پذیره نویسی تامین خواهد شد.

پذیره نویسی هفتمین صندوق سرمایه گذاری 
جسورانه در فرابورس آغاز شد

شنبه
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معاون تحقیقات، فناوری و نوآوری دانش��گاه آزاد، تربیت کارآفرینان 
را هدف نسل سوم دانشگاه ها عنوان و گفت دانشگاه آزاد باید به سمت 

نسل سوم دانشگاه ها حرکت کند.
به گ��زارش خبرنگار مهر، روح اهلل دهقانی 
پیش از ظهر چهارش��نبه در حاشیه بازدید 
از دس��تاوردهای دانش��گاه آزاد اس��المی با 
بیان اینکه مردم انتظ��ار دارند با حضور در 
دانش��گاه اعتبار اجتماعی به دست بیاورند، 
اظهار داش��ت: هدف تحصیل در دانشگاه ها 

اشتغال به کار و کسب درآمد است.
وی ب��ا بیان اینکه دانش��گاه آزاد با هدف 
جب��ران کمب��ود ظرفیت در دانش��گاه های 
دولت��ی ایجاد ش��د، افزود: دانش��گاه آزاد با 
این رویکرد آغاز به کار کرد و خوش��بختانه 
اس��تقبال خوبی نیز از آن صورت پذیرفت، 
اما به مرور زمان نس��ل نخست دانشگاه آزاد 

کارکرد خود را از دست داد.
معاون تحقیقات، فناوری و نوآوری دانش��گاه آزاد با بیان اینکه نسل 
دوم دانش��گاه آزاد ب��ا ورود تحصیالت تکمیلی آغاز ب��ه کار کرد، ابراز 

داش��ت: با ورود تحصیالت تکمیلی مجددا دانش��گاه آزاد رونق گرفت 
و دانش��جویان برای تحصیالت تکمیلی در این دانش��گاه مش��غول به 
تحصیل ش��دند، اما این نس��ل نیز امروزه بازده قابل قبولی ندارد چرا 
که تحصیل در بهترین دانش��گاه کشور در 
باالتری��ن مقطع تحصیل��ی تضمینی برای 

اشتغال نیست.
وی با بیان اینکه نس��ل س��وم دانشگاه 
آزاد باید به گونه ای باشد که هر فرد بتواند 
با تحصیالت برای خود ش��غل ایجاد کند، 
گفت: تغییر ماهیت به سمت نسل سوم از 
الزامات امروزی است به نحوی که دانشگاه 
آزاد بای��د به گون��ه ای عمل کن��د که هر 
محص��ل در انتهای تحصیالت خود به یک 
کارآفرین تبدیل شود. دهقانی ضمن اشاره 
به ویژگی های نسل سوم دانشگاه آزاد ابراز 
داشت: متاس��فانه هنوز دانش��گاه آزاد به 
سمت نس��ل سوم دانشگاه ها حرکت نکرده در حالی که اگر والدین ما 
یقین پیدا کنند فرزندشان پس از تحصیل امکان ایجاد و مدیریت یک 

شرکت را پیدا می کند مجدد دانشگاه آزاد رونق پیدا می کند.

دبیر س��تاد فرهنگ س��ازی اقتصاد دانش بنیان گفت معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری در کنار حمایت از کارهای مرز دانشی در کشور، به حمایت 
از کس��ب و کارهای حوزه دیجیتال، کسب و کارهای نو و استارت آپ ها در این 

زمینه می پردازد.  پرویز کرمی در مراسم رونمایی 
از اکوسیس��تم کارآفرین��ی اقتص��اد دیجیتال در 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری افزود: 
معاونت سعی دارد در اشتغال زایی جوانان ایرانی 
ب��ه یک اش��تغال پایدار برس��د و در حلقه ای که 
مفقود اس��ت افراد را شناس��ایی و در اکوسیستم 

کارآفرینی جای دهد و نقش خود را ایفا کنند.
وی اظهار داش��ت: بوت کمپ های مختلفی به 
همت س��تاد اقتصاد دیجیتال اجرا ش��ده اس��ت 
و ب��وت کمپ زعف��ران که ام��روز کار خود را در 
حوزه برنامه نویسی اپلیکیشن آغاز کرده براساس 
تفاهم نامه س��ه جانبه ای که منعقد شده، تا پایان 
س��ال 100نفر به صورت حض��وری و هزار نفر به 

ص��ورت آنالین آموزش می بینند. کرمی ادام��ه داد: اپ بازار که امروز رونمایی 
شده، موجب می شود یک بازار مجانی در دل بازار اقتصاد دیجیتال شکل گیرد، 
محل��ی برای تحریک تقاضا و مهارت آموزی به افرادی اس��ت که از این  برنامه 

اس��تفاده می کنند و امیدواریم در اکوسیستم کارآفرینی شاهد اشتغال باشیم. 
وی افزود: اقتصاد دیجیتال در کش��ورهای پیش��رفته از درآمدس��ازی و ارزش 
اف��زوده باالیی برخوردار اس��ت، کارهایی که معاونت علم��ی انجام می دهد در 
راستای این امر است. دبیر ستاد فرهنگ سازی 
اقتص��اد دانش بنیان اف��زود: معاون��ت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری در اجرا به هیچ عنوان 
ورود نمی کن��د و از ش��رکت های دانش بنیان و 
اس��تارت آپ ها حمایت می کند، معاونت علمی 
باعث می ش��ود شرکت ها دیده شوند، بازار خود 
را پیدا کنن��د و حمایت هایی که از آنها صورت 
می گیرد باعث اشتغال شود. تفاهم نامه همکاری 
سه جانبه روز چهارش��نبه در راستای گسترش 
زیست بوم کارآفرینی اقتصاد دیجیتال و حمایت 
از رش��د محصوالت ایران ساخت به کمک بازار 
اف��راد برنامه نویس و تعدی��ل قیمت های بازار با 
اس��تفاده از ظرفیت بخش خصوصی میان ستاد 
فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان، س��تاد فناوری های حوزه اقتصاد دیجیتال و 
هوشمندس��ازی معاونت علمی و یکی از شرکت های دانش بنیان توسعه دهنده 

کسب و کارهای حوزه اقتصاد دیجیتال به امضا رسید.

حمایت معاونت علمی ریاست جمهوری از فعاالن اقتصاد دیجیتال تربیت افراد کارآفرین هدف نسل سوم دانشگاه هاست

17 سال پیش سازمان جهانی بهداشت به صورت رسمی اعالم کرد که 
یکی از بیماری های عفونی از س��طح کره زمین ریشه کن شده است. این 
موفقیت به مدد تولید واکسنی بود که توانست جان میلیون ها انسان را از 

مرگ حتمی نجات دهد.
 به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری، آمارهای موجود در دنیا نشان می دهد که واکسن ها هر سال از 
مرگ و میر تعداد قابل توجهی از کودکان در جهان پیش��گیری می کنند. 
با توجه به اهمیت واکس��ن ها در کنترل بیماری های واگیردار، تالش های 
روزافزونی ب�رای تولید واکسن های جدید و پیشگیری از دیگر بیماری ها در 

دنیا صورت می گیرد.
کش��ف واکسن در دنیا در 
کنار پیشگیری از مرگ و میر 
نوزادان و کودکان، متوس��ط 
امید به زندگی را نیز افزایش 
داده اس��ت. یکی از آرزوهای 
تمام ناش��دنی انس��ان ها این 
اس��ت که بتوانند واکس��ن 
همه بیماری ه��ا را بیابند و 
دیگر هیچ بیماری بر اثر نبود 
درمان مناسب جان خود را از 

دست ندهد.
ایران یکی از کش��ورهایی 
اس��ت که از دیرهن��گام در 
زمین��ه تولید واکس��ن پا به 
میدان گذاش��ت و س��الیان 
داخلی کشور  نیازهای  سال 
را ب��دون نیاز ب��ه بازارهای 
بین الملل��ی تامی��ن و حتی 
برخی واکس��ن های تولیدی 
داخ��ل را به دیگر کش��ورها 
نیز ص��ادر می ک��رد، اما در 
س��ال های اخی��ر ب��ه دلیل 
تولید  کم توجهی ه��ا  برخی 
واکسن در کشور از روزهای 
پررونق گذش��ته خود فاصله 
گرفته است و نیاز مبرمی به 
اس��تفاده از حضور جوانان و 
توانمندی شرکت های دانش 
بنیان برای توس��عه و رونق 

دوباره این صنعت دارد.
با وجود قدمت تقریبا 100 
س��اله برای تولید واکسن در 

انیستیتوهای رازی و پاستور به گفته متخصصان، کشور ما در این زمینه 
متناسب با ظرفیت ها و نیازهای روز پیش نرفته است.

هومن کاغذیان، دبیر کارگروه واکس��ن س��تاد توس��عه زیست فناوری 
معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت جمه��وری از راه ان��دازی بخش تولید 
واکس��ن های نوترکیب همچون واکسن هپاتیت خبر می دهد و می گوید: 
یک��ی از ماموریت هایی که رئیس جمهوری برای ما تعریف کرده اس��ت، 

تولید واکسن های مختلف برای درمان بیماری های قابل پیشگیری است.

وی ادامه می دهد: اقدامات مختلفی در حوزه تولید واکس��ن در کش��ور 
صورت گرفته است که  نتیجه این تالش ها، رونق دهی به بازار شرکت های 

دانش بنیان است.
به گفته کاغذیان، مقدمات انتقال فناوری و تولید واکسن های پنتاواالن، 
رتاویروس، هاری انس��انی، پنوموکوک و فلج اطفال تزریقی فراهم ش��ده 

است.
 بازاز 24 میلیارد دالری واکسن

براس��اس آمارهای موجود در منابع علمی، بازار صنعت واکسیناسیون 
در دنیا حدود2۴میلیارد دالر اس��ت. این در حالی است که به دلیل رشد 
عفونی  بیماری ه��ای  باالی 
در دنیا، ای��ن صنعت بازاری 
به بزرگ��ی 60 میلیارد دالر 

خواهد رسید.
انتق��ال فن��اوری یکی از 
موثرترین راه ها برای تعامالت 
علمی میان کش��ورها است. 
کشورهایی که قصد دارند در 
کنار تعامل و کمک گرفتن 
از دیگ��ر کش��ورها، راه��ی 
برای توسعه صنایع مختلف 
کشور خود بیایند. راهی که 
به توانمندی جوانان و رونق 
اقتصادی کشورها می انجامد.

کن��ار  در  نی��ز  ای��ران 
تالش هایی که ب��رای تولید 
واکسن های موردنیاز داخلی 
دارد ب��رای تامی��ن برخ��ی 
واکس��ن ها اقدام ب��ه انتقال 
فناوری ه��ای موردنی��از این 
واکس��ن ها کرده اس��ت. به 
طور مثال در هفته گذش��ته 
واکس��ن های  تولید  فناوری 
انس��انی کش��ور اندونزی با 
امض��ای تفاهم نام��ه ای بین 
معاونت علم��ی و فناوری و 
وزارت بهداش��ت اندونزی به 

ایران منتقل شد.
یکی از این واکس��ن های 
تولی��دی که فن��اوری آن به 
زودی به کش��ورمان منتقل 
می شود واکسنDTP است. 
این واکسن جزو واکسن های 
سه گانه است که برای درمان سه بیماری دیفتری، کزاز و سیاه سرفه مورد 
استفاده قرار می گیرد. دیگر واکسنی که فناوری آن طی این تفاهم نامه به 
کشور اندونزی منتقل می شود واکسن پنج گانه دیفتری، سیاه سرفه، کزاز، 

هپاتیت B و هموفیلوس آنفلوآنزای نوع B است.
ایران در زمینه صنعت واکسن سازی و تولید واکسن های موردنیاز داخلی 
یکی از قوی ترین کشورهای منطقه محسوب می شود و می تواند به نیازهای 

داخلی و خارجی پاسخ دهد.

در مقابل تحریم ها واکسینه شویم

یادداشـت

معاون سیاس��ی، امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین گفت خروجی دانشگاه ها و مراکز 
آموزش عالی، امروزه باید کارآفرینی باش��د. به گ��زارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی 
ظهر چهارشنبه در جمع روسای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی اظهار داشت: در کنار 
ظرفیت های صنعتی، کش��اورزی و گردشگری، استان قزوین امتیاز بالقو ه ای دارد که در 
واقع مکمل ظرفیت های دیگری اس��ت، آن هم ظرفیت علمی و دانش��گاهی اس��ت. وی 
افزود: ظرفیت علمی و دانشگاهی استان در واقع سمت و سوی سایر ظرفیت های استان 
را مشخص می کند. حبیبی بیان کرد: حوزه علمی و دانشگاهی، سرعت حرکت صنعت، 
کش��اورزی و گردشگری استان را ش��تاب می دهد. وی ادامه داد: خروجی دانشگاه ها و 

مراکز آموزش عالی، امروزه باید کارآفرینی باشد.

خروجی دانشگاه ها و مراکز آموزش 
عالی باید کارآفرینی باشد



ش��رکت گوگل یکی از بزرگترین غول های دنیای دیجیتال محس��وب می شود. 
امروزه اغلب کاربران برای جس��ت وجو محتوای موردنظرش��ان از گوگل اس��تفاده 
می کنند. توسعه خدمات این غول آنالین در طول چند سال اخیر کاربردهایش برای 
کاربران را به شدت افزایش داده است. ساماندهی یوتیوب به عنوان بزرگترین پلتفرم 
پخش ویدئوی آنالین، ایجاد تحول در سرویس ایمیل و بسیاری نکات دیگر موجب 

ایجاد فاصله ای معنادار میان گوگل و سایر رقبا مانند یاهو و MSN شده است. 
ش��رکت مادر گوگل به نام آلفابت برنامه های بس��یار جالبی برای توسعه گوگل 
دارد. این برنامه ها تا به حال موجب توس��عه س��ریع و شگفت انگیز این پلتفرم شده 
اس��ت. نکته جال��ب اینکه موقعیت فعلی گوگل به هیچ وجه ب��رای مدیران آلفابت 
راضی کننده نیس��ت. آنها در پی ایجاد تحوالت تازه در حوزه فعالیت برند تابعه شان 
هستند. س��رمایه گذاری عظیم آلفابت بر روی فناوری هوش مصنوعی، خودروهای 
بدون راننده و سرویس های ابری به خوبی بیانگر این امر است. چالش اصلی گوگل 
در برخی از حوزه های تازه مدنظرش فعالیت وسیع بسیاری از برندها از مدت ها قبل 
در چنین حوزه هایی است. تیم مدیریتی گوگل با همراهی آلفابت از امکان موفقیت 

در این حوزه ها اطمینان دارد. 
یکی از پرسش های اصلی به هنگام مواجهه با کسب و کار گوگل نحوه درآمدزایی 
چنین برندی است. به راستی گوگل هزینه موردنیاز برای طرح های خود را از کجا 
تامین می-کند؟ در این مورد باید به چند نکته مهم توجه داشت. گوگل بسیاری از 
خدمات خود در حالت پیشرفته را به فروش می رساند. به عنوان مثال، برای استفاده 
از فضای بیشتر در سرویس ایمیل باید هزینه اشتراک پرداخت کنیم. به طور معمول 
این هزینه فقط برای برندها و شرکت ها مورد نیاز خواهد بود، بنابراین کاربران عادی 
بدان توجه نخواهند کرد. نکته بعد در مورد اهمیت تبلیغاتی گوگل اس��ت. امروزه 
بس��یاری از برندها برای توسعه کس��ب و کارشان به سراغ تبلیغات آنالین می روند. 
در این فضا دو غول اصلی وجود دارد: نخس��ت گوگل و س��پس فیس بوک. افزایش 
تمایل برندها در طول چند سال اخیر به تبلیغات آنالین موجب بهبود وضعیت مالی 
گوگل و به طور مش��ابه فیس بوک شده است. براساس گزارش رسمی گوگل میزان 
درآمد این ش��رکت از تبلیغات آنالین روز به روز در حال توس��عه است. در حقیقت 
گوگل رهبر اصلی دنیای تبلیغات آنالین است. به این ترتیب حضور فعال در دنیای 
تبلیغ��ات آنالین بدون همکاری گوگل امکان پذیر نیس��ت. افزایش هزینه برندهای 
مختلف بر روی تبلیغات آنالین موجب افزایش س��هام کلی آلفابت می شود. به این 
ترتیب اکنون هر س��هام آلفابت به ارزی بی س��ابقه 1۴50 دالر رسیده است. در این 
مقاله هدف اصلی من بررسی هفت نکته اساسی در مورد دلیل توسعه سریع گوگل 

در دنیای تبلیغات است. 
1. جذابیت های تبلیغات اکتشافی و هدفمند

یکی از تازه ترین نوآوری های گوگل در عرصه تبلیغات مربوط به تبلیغات اکتشافی 
است. این سرویس براساس اعالم مدیران شرکت تا پایان سال جاری به بهره برداری 
خواهد رس��ید. پلتفرم های هدف در این پروژه نیز یوتیوب و جی میل اند. براس��اس 
ادعای گوگل این س��رویس امکان جست وجو میان تبلیغات را به کاربران می دهد. 
به عالوه، دیگر خبری از نمایش یک تبلیغ مشخص برای تمام کاربران یک منطقه 
نیس��ت. از پایان س��ال 2019 در یوتیوب و جی میل براساس نوع فعالیت هر کاربر 
اطالعات دقیق ارائه خواهد ش��د. مزیت این ش��یوه امکان دسترس��ی برنده به 3.5 
میلیارد کاربر فعال در ماه اس��ت. بی تردید این دامنه آماری تاثیر بس��یار زیادی بر 
روی وضعیت برندها خواهد داشت. به همین خاطر کارشناس ها رونمایی از سرویس 
تازه تبلیغاتی گوگل را همراه با افزایش ارزش کلی آن در کنار سود سرشار آلفابت 
می دانند. براس��اس گزارش خبرگ��زاری US News نمایش تبلیغات هدفمند در 
کن��ار ویژگی خرید درون برنام��ه ای بدون نیاز به خروج از اپ یا س��ایت موردنظر 
انگیزه کاربران برای خرید را دوچندان خواهد کرد. فرصت پیش روی گوگل در این 
زمینه جای کار بسیار زیادی دارد. دقیقا به همین خاطر دست اندر کاران گوگل در 
راستای رونمایی از این سرویس هیچ عجله ای ندارند. نکته جالب در این میان ثبت 
حق استاده انحصاری از این ایده است. به این ترتیب تا چند سال آینده سایر رقبای 

گوگل امکان بهره مندی از این ویژگی را نخواهند داشت. 
2. تبلیغات مجموعه ای و افزایش عالقه کاربران

تبلیغ��ات مجموع��ه ای )Gallery Ads( یکی دیگر از ایده ه��ای تازه و خالقانه 
گوگل محسوب می ش��ود. در این طرح برندها امکان ساماندهی تبلیغات مبتنی بر 
یک متن اصلی و مجموعه ای تصاویر را دارند. به این ترتیب کاربران فرصت مشاهده 

هشت تصویر مجزا در قالب یک تبلیغ را خواهند داشت. نکته جالب در مورد الگوی 
تازه تبلیغاتی گوگل عدم نیاز به اش��غال فضای زیاد اس��ت. به این ترتیب فقط یک 
متن و تصویر اولیه برای مخاطب نمایش داده می ش��ود. س��پس با گذش��ت زمان 
تصوی��ر اصلی تغییر خواهد کرد. همچنین کارب��ران در صورت عالقه امکان کلیک 
بر روی تبلیغ موردنظر و مش��اهده هر هش��ت تصویر را خواهند داش��ت. براساس 
پیش بین��ی گوگل تبلیغ��ات مجموعه ای توجه کاربران به تبلیغ��ات مورد نظر را تا 

25درصد افزایش می دهد. 
یکی از چالش های اصلی برندها در حوزه تبلیغات آنالین عدم توجه کاربران است. 
بسیاری از برندها هزینه های گزاف شان را بدون هرگونه نتیجه منطقی از دست می-

دهن��د. به این ترتیب همکاری با گوگل برای تضمین تاثیرگذاری تبلیغات ضروری 
خواهد بود. براس��اس وعده مدیران گوگل س��رویس تبلیغات مجموعه ای تا س��ال 
2020 قابل بهره برداری خواهد بود. با این حس��اب کارش��ناس های گوگل هنوز در 
پی ارتقای سطح کیفی این مجموعه هستند. حوزه اصلی تمرکز این الگوی تبلیغاتی 
گوشی های همراه است. پیش بینی کارش��ناس ها از درآمد 1.۴ میلیارد دالری این 
سرویس تبلیغات در سال 2021 حمایت دارد. با این حساب ما یک سرویس کامال 

حرفه ای و تاثیرگذار را پیش روی خود داریم. 
3. خرید مستقیم از گوگل

یکی از نوآوری های تاثیرگذار گوگل در سال 2019 بخش خریدش بود. این امر 
به کاربران امکان خرید محصوالت مختلف از درون سایت گوگل را می دهد. به این 
ترتیب دیگر نیازی به مراجعه به صفحه فروش برندها پس از مشاهده تبلیغات شان 
نیس��ت. این امر تاثیر بسیار زیادی بر روی آینده تبلیغاتی گوگل دارد. پیش از این 
چنین ایده ای از سوی فیس بوک نیز مورد استفاده قرار گرفته بود، با این حال نمونه 
گوگل دارای امکانات بسیار بیشتری است. بر این اساس کاربران امکان تجربه خرید 
بسیار ساده و مستقیم را خواهند داشت. در صورت بروز هرگونه مشکل جانبی نیز 

خدمات پشتیبانی گوکل به صورت 2۴ ساعته پاسخگوی مشتریان خواهد بود. 
براساس اظهارنظر بسیاری از کارشناس ها اقدام تازه گوگل و فیس بوک در راستای 
حذف فروش��ندگان میانی، به ویژه آمازون، از عرصه تبلیغات و فروش است. امروزه 
آمازون یکی از خرده فروشی های بزرگ در عرصه آنالین محسوب می شود. افزایش 
قدرت تبلیغاتی این پلتفرم در طول چند س��ال اخیر موجب احساس خطر گوگل 
شده است. به این ترتیب گوگل برای جلوگیری از کاهش درآمد تبلیغاتی خود اقدام 
به حرکتی اس��تراتژیک کرده است. این امر برای کاربران نیز خوشایند خواهد بود. 
یکی از تجربیات منفی در زمینه خرید براساس تبلیغات آنالین ضرورت مراجعه به 
صفحات جانبی است. به این ترتیب دست اندرکاران گوگل دیگر نیازی به مراجعه به 
صفحات جانبی نخواهند داشت. گوگل پیش از رونمایی از امکان خرید مستقیم با 
بیش از 2 هزار برند مختلف تماس برقرار کرده است. براساس انتظار مدیران آلفابت 
رونمایی از این سرویس سود ۴.۸ میلیارد دالری برای گوگل به همراه خواهد داشت. 

این امر به نوبه  خود موجب افزایش سود و بودجه آلفابت نیز خواهد شد. 
4. اهمیت کمپین های محلی

گوگل در فکر رونمایی از یک ابزار تازه برای کمپین های محلی نیز هست. براساس 
ادعای گوگل رونمایی از این ابزار موجب افزایش درآمد ش��رکت از تبلیغات محلی 
خواهد ش��د. اکنون بسیاری از برندها طرف قرارداد تبلیغاتی گوگل ماهیت جهانی 
دارند. این امر در عمل به معنای بی توجهی به برندهای فعال در مقیاس محلی است. 
به همین خاطر بسیاری از کارشناس ها رویکرد گوگل و سایر پلتفرم های بزرگ مانند 

فیس بوک به حوزه تبلیغات محلی را اجتناب ناپذیر می دانند. 
براساس تحقیقات کارشناس های گوگل میزان تاثیرگذاری کمپین های محلی به 
مراتب از نمونه های جهانی بیشتر است. به همین خاطر ایده کسب درآمد تبلیغاتی 
از برندهای محلی از مدت ها قبل فکر دست اندر کاران گوگل را به خود مشغول کرده 
اس��ت. نکته مهم در این میان ناتوانی گوگل در دریافت هزینه های تبلیغاتی باال از 
برندها محلی اس��ت. بی ش��ک این نقطه ضعف با پوشش سطح وسیعی از برندهای 
محلی جبران خواهد شد. به عالوه بسیاری از برندهای بین المللی نیز در طول چند 
دهه اخیر به س��راغ برگزاری کمپین های مح��ل رفته اند. به این ترتیب جایی برای 
نگرانی در مورد میزان درآمد گوگل نخواهد بود. نکته مهم در اینجا برنامه بلندمدت 
گوگل برای رونمایی از ابزار خود است. پیش بینی من رونمایی سرویس تازه گوگل 
در پنج س��ال آینده اس��ت. البته گوگل هنوز هیچ اظهارنظر رسمی در مورد زمان 
رونمایی از این سرویس نکرده است. این امر یک پیام واضح در پی دارد: گوگل هنوز 
به جمع بندی نهایی در مورد نحوه مدیریت سرویسش نرسیده است. اکنون الگوی 
تبلیغات در گوگل مپ موجب افزایش 15۴2درصدی در جس��ت وجوی مکان های 
نزدیک از س��وی کاربران شده اس��ت، بنابراین گوگل در پی ترکیب هر دو عامل با 

یکدیگر است. این امر به آنها فرصت بهتری برای جلب نظر مشتریان خواهد داد. 
5. گوگل مپ، پلتفرمی تازه برای تبلیغات

براساس پیش بینی موسسه INC پلتفرم گوگل مپ یکی از مستعدترین حوزه ها 
برای توس��عه تبلیغات اس��ت. امروزه بس��یاری از کاربران برای یافتن نقاط مختلف 
جغرافیایی از گوگل مپ اس��تفاده می کنند. اگرچه هن��وز نمایش تبلیغات در این 
اپ ش��روع نشده اس��ت، اما کارشناس ها آینده مناسبی برای این پلتفرم پیش بینی 
می کنند. مزیت اصلی گوگل مپ پایگاه وس��یع اش در میان کاربران اس��ت. اگر از 
همین امروزه گوگل اقدام به شروع بارگذاری تبلیغات در گوگل مپ کند، براساس 
پیش بینی ها توانایی کسب 2 میلیارد دالر درآمد را خواهد داشت. نکته مهم در این 
میان برنامه ریزی مدیران گوگل برای ارائه ابزارهای کاربردی برای تبلیغات در مپ 
اس��ت. به این ترتیب درآمد مدنظر آنان 9.6 میلیارد دالر است. براساس پیش بینی 
بانک آمریکا با شروع به کار بخش تبلیغاتی گوگل مپ در دو ماه پایانی سال 2019 

سود 2 میلیارد دالری عاید گوگل خواهد شد. 
6. تاثیر هوش مصنوعی بر روی تبلیغات گوگل

گوگل س��رمایه گذاری بسیار زیادی بر روی فناوری هوش مصنوعی برای افزایش 
دقت تبلیغاتش کرده است. شکایت سنتی بسیاری از افراد نسبت به خدمات گوگل 
ع��دم دقت در ارائه تبلیغات ب��ه کاربران عالقه مند بود. به همی��ن خاطر گوگل از 
مدت ها قبل به س��راغ توس��عه فناوری هوش مصنوعی رفته است. براساس ادعای 
رسمی گوگل استفاده از هوش مصنوعی در فرآیند ارائه تبلیغات به مخاطب عالوه 
بر افزایش دقت موجب کاهش هزینه ش��رکت ها نیز می ش��ود. بر این اساس برای 
راه اندازی کمپین تبلیغاتی دیگر نیازی به نمایش محتوای کمپین به ش��مار باالیی 
از کاربران نیست. در عوض تبلیغات فقط برای کاربران عالقه مند به حوزه کسب و 
کارمان به نمایش درمی آید. تا همین چند سال پیش فناوری هوش مصنوعی امری 
مربوط به آینده محسوب می شد، با این حال اکنون کارایی آن در متن کسب و کار و 
به ویژه حوزه تبلیغات قابل مشاهده است. از نظر بسیاری از کارشناس های حرفه ای 
کس��ب و کار و من )اگر من را نیز کارش��ناس حرفه ای لحاظ کنید( استفاده گوگل 
از فناوری هوش مصنوعی دنیای تبلیغات را دس��تخوش تغییرات اساس��ی خواهد 
کرد. نکته مهم در اینجا جهت گیری دیگر غول دنیای تبلیغات یعنی فیس بوک به 
سوی هوش مصنوعی است. نخس��تین تاثیر تحول موردنظر در فعالیت فیس بوک 
بر روی پیام رس��ان این پلتفرم قابل مشاهده است. پیام رسان فیس بوک با پیشرفت 
ش��گفت انگیز بدل به یکی از بزرگترین نمونه ها در دنیا ش��ده اس��ت. اکنون برندها 
امکان استفاده از پیام رسان فیس بوک به عنوان یک دستیار کامال هوشمند را دارند. 
اگر تا همین چند س��ال پیش مسنجر فیس بوک در زمینه پاسخگویی به مشتریان 
عملکرد بدی داش��ت، اکنون ماجرا به طور کلی متفاوت اس��ت. نسل جدید هوش 
مصنوعی در زمینه بازاریابی مبتنی بر پیام رس��ان ها تغیی��رات بنیادی ایجاد کرده 
است. بحث یادگیری ماشینی نیز نیاز به برنامه نویسی سنگین برای ابزارها را به طور 

کلی کاهش داده است. 
۷. تحلیل عمیق لینک ها

گوگل در طول چند ماه گذش��ته س��رمایه گذاری وس��یعی بر روی حوزه تحلیل 
عمی��ق لینک ها و ایج��اد ارتباط میان آنان انجام داده اس��ت. این امر موجب ایجاد 
فرصت مناس��ب ب��رای ارائه تبلیغات هدفمند به کاربران می ش��ود. به طور معمول 
وبالگ ها بخ��ش بزرگی از درآمد خود را مدیون نمایش تبلیغات هس��تند. در این 
مورد گوگل مهم ترین شریک تجاری آنها محسوب می شود. پلتفرم گوگل با تحلیل 
عمیق لینک ها امکان یافتن ماهی��ت اصلی آنها را دارد. به این ترتیب دیگر خبری 
از ارائه محتوای تبلیغاتی تصادفی به کاربران نخواهد بود. وقتی تبلیغات برند ما به 
صورت هدفمند دنبال ش��ود، تاثیرگذاری آن به مراتب بیشتر خواهد بود. به عالوه، 
در بس��یاری از موارد برندها در تالش برای ارتقای جایگاه تبلیغاتی ش��ان با مشکل 
کمبود بودجه مواجه اند. با تبلیغات هدفمند در سایت های دارای کاربران عالقه مند 
به کسب و کارمان هزینه های تبلیغاتی نیز به شدت کاهش خواهد یافت. براساس 
گزارش خرده فروشی ماگالو در برزیل همکاری با گوگل در این زمینه بسیار سودآور 
است. آنها از طریق همکاری با گوگل در زمینه تبلیغات هدفمند و کامال هوشمند 
میزان فروش ش��ان را در طول یک سال اخیر ۴0درصد افزایش داده اند. به نظر من 
حوزه فعلی تبلیغات هوشمند هنوز هم جای کار دارد، با این حال نکته مهم ایجاد 
س��ازگاری هرچه بیش��تر میان کس��ب و کارمان و این نوع تبلیغات است. این امر 
هزینه های جاری ما را به شکل قابل توجهی کاهش می دهد. به عالوه، دیگر خبری 
از ایجاد مزاحمت برای کاربران بی عالقه به کسب و کارمان هم نخواهد بود. در نتیجه 

جایگاه و اعتبار برندمان خدشه دار نمی شود. 
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روزنامه ها یکی  بعد از دیگری می میرند
درس��ت مثل ویدئو ک��ه آن را قات��ل رادیو می دانن��د، تلفن های 
هوش��مند که با س��وخت اینترنت کار می کنند هم، قاتل روزنامه ها  

قلمداد می شوند.
داری��م و ج��وری در  اینترنت��ی ک��ه خیل��ی دوس��تش  ای��ن 
زندگی های م��ان جا خوش کرده که محال اس��ت دل م��ان را بزند، 
خیلی از عادت های مان را عوض کرده اس��ت. تغییر عادت  هم باعث 
شده ش��کل ارائه  بسیاری از خدمات با گذش��ته متفاوت باشد و به 

دنبالش برخی از کسب و کارها تعطیل شوند.
م��ا مثل قبل روزنام��ه نمی خوانی��م؛ در تمام دنی��ا همین اتفاق 
می افتد. اگر اهل خواندن خبر باش��یم، نسخه های الکترونیکی را به 

کاغذی ترجیح می دهیم.
روزنامه اکس��پرس که در متروی واش��نگتن رایگان توزیع می شد 
همین چند وقت پیش بسته شد. این روزنامه مانند قربانی ای که در 
آخرین لحظه ها انگشتش را به سمت قاتلش می گیرد، قاتل خود را 

معرفی می کند: »نصب وای فای در مترو«
آنها در روی جلد آخرین روزنامه ش��ان به مردم می گویند که حاال 
دیگ��ر می توانند با تلفن های متعفن ش��ان خوش باش��ند و در جای 
دیگ��ر اضافه می کنند که حاال البد مس��افران مترو به جای خواندن 

روزنامه، سرهای شان در گوشی های شان است.
بای��د بپذیریم که اختراع ه��ای جدید، چیزه��ا و خاطرات خوب 
گذش��ته را از ذهن ها پاک می کنند. اینجا تصمیم گیرنده س��رعت و 
کارایی ا س��ت و نه خاطره های ش��یرین. باید ببینیم آخرین روزنامه  

روی زمین چه زمانی خداحافظی می کند.

شکار ُچرت مردم پس از خوردن ساندویچ
وج��ود مس��تندهایی مبنی بر خوابی��دن مردم پ��س از خوردن 
برگرهای سورپرایز ابزاری برای تبلیغ برگرهای فوق العاده بزرگ آن 

در قالب »مجموعه  King« به شمار می رود.
در مکزیک و دیگر کشورهای آمریکای التین، »Siesta« یا چرت 
بین روز یک س��نت رایج اس��ت. ترکیب آب و ه��وای گرم و وعده 
غذای سنگین دستورالعمل مناسبی برای چرت زدن یک نفر است. 
در حال��ی که این آیین معموال در خانه یا ش��اید یک پارک نزدیک 
خانه برگزار می ش��ود، ش��ما انتظار وقوع آن در وسط یک رستوران 

فست فود شلوغ مثل برگرکینگ را ندارید.
در این بحبوحه مدیران رس��توران در مکزیکو سیتی متوجه این 
رفتار برخی مش��تریان خود ش��دند. پس از تم��ام کردن وعده های 
غذایی شان، که به گفته یکی از مدیران معموال ساندویچ های بزرگ 
در »مجموعه King« برگرکینگ را دربر می گرفت، او شاهد چرت 
زدن آنها، دقیقا وسط رستوران بود. هرچه برگر بزرگ تر، تعداد افراد 
چرت زن بیش��تر. در گفت وگو با »گوستاوو الریا«، یکی از موسسان 
یکی از آژانس های تبلیغاتی »We Believers« برگرکینگ، او به 
مش��اهدات خود اشاره کرد که س��پس باعث راه اندازی یک کمپین 
کلی با محوریت جاسوس��ی های مرتبط ب��ا وعده غذایی برگرکینگ 
شد. س��ری جدید تبلیغات چاپی مش��تریان برگرکینگ را در حال 
چرت زدن پس از خوردن برگرهای این رس��توران فس��ت فود شکار 
می کند. قهرمانان بی  س��ر و صدا، در مرکز یک دنیای ش��لوغ چرت 
می زنند. بسته های برگر در کنار جمع پراکنده ای از سیب زمینی های 
سرخ کرده باز ش��ده اند. ذکر جمله »آنها آنقدر بزرگ هستند« کنار 
هر نفر، به تبلیغ مجموعه ساندویچ های King برگرکینگ مکزیکو 
می پردازد که متش��کل از بزرگ ترین برگرهای رس��توران است. در 
گوش��ه هر آگهی تبلیغاتی، یک س��ری اطالعات اضافی به چش��م 
می خورد: تاریخ، س��اعت و موقعیت مکانی رستوران – زیرا به گفته 

الریا، همه عکس ها واقعی هستند.
پس از ش��نیدن مش��اهدات مدیر، آژانس تبلیغاتی او از یک عدد 
عک��س برای تح��ت نظر ق��رار دادن رس��توران های برگرکینگ در 
مکزیکو س��یتی برای یک ماه کامل و ثبت این پویایی در عمل بهره 
ب��رد. به نقل از او، به محض بیدار ش��دن از خ��واب، عکاس به آنها 
نزدیک ش��د تا درب��اره پروژه حرف بزند. در ادامه به آنها پیش��نهاد 
داد ت��ا عکس خود را امضا کنند. این همان کاری اس��ت که ش��ما 
معموال وقتی در قالب یک مطالعه موردی با دوربین مخفی مردم را 

شگفت زده می کنید، انجام می دهید.
با وجود آنکه این کمپین برای بازار مکزیک است، به اعتقاد الریا 
آن شاید به دیگر نقاط جهان نیز سفر کند. برای کسب اطمینان از 
پوشش دهی برگرکینگ، مدیران و کارمندان آژانس تبلیغاتی حقوق 
جهانی مش��تریان )در حال چرت زدن( را رعای��ت کردند، بنابراین 

حاال هر بازاری فرصت استفاده از تصاویر فوق را دارد.

اینستاگرام؛ بهشت بدن های استاندارد
اینس��تاگرام با ش��عار توجه به وضعیت روان��ی مخاطبان، پس از 
اقدام به حذف نمایش الیک ها پس��ت های کاه��ش وزن و جراحی 
پالس��تیک را ممن��وع می کند. ای��ن پلتفرم قرار ب��ود زمانی محل 
به اشتراک گذاش��تن زندگی باشد؛ جایی که بدون اتکا به متن بتوان 
روزمرگی ه��ا را به نمایش گذاش��ت، اما خیل��ی زود کمال گرایی و 
عکس های بدن های بی نق��ص و روش های مختلف رژیم راه خود را 
به آن باز و خریداران خود را پیدا کرد. خیلی ها دل شان می خواست 
به تصویر ایده آل  از خودش��ان دست پیدا کنند و اگر نمی توانستند، 
در خفا حس��رتش را می خوردند. مدیران اینس��تاگرام فکر می کنند 
پلتفرم شان به جای اینکه فضایی برای تزریق نشاط باشد، به جایی 
ب��رای نمایش زیبایی و تعیین اس��تاندارد برای ای��ن زیبایی تبدیل 
شده است. بنا به این قانون جدید که در فیس بوک هم اجرا خواهد 
شد، پست هایی که محصوالت کاهش وزن یا جراحی های زیبایی را 
تبلیغ و مخاطب را به خرید تشویق می کنند، شامل محدودیت های 

سنی خواهند شد و برای زیر هجده ساله ها نمایش داده نمی شوند.
در عین حال پست های مرتبط با محصوالت کاهش وزن که بنا بر 
ادعای شان معجزه می کنند و به عنوان مثال تخفیف هایی را در این 

زمینه ارائه می کنند، ممنوع و حذف می شوند.
هدف مدیران اینستاگرام از این قوانین جدید، خلق فضایی مثبت 
و بدون استرس برای مخاطبان است؛ جایی که مردم بتوانند قوانین 

بدن شان را خودشان تنظیم کنند.
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در روزهای نخس��ت ظهور شبکه های اجتماعی اغلب برندها از آن به عنوان یک 
پل ارتباطی اضافه برای انتقال پیام های تبلیغاتی ش��ان اس��تفاده می کردند. امروزه 
شرایط به طور کامل تغییر کرده است. دیگر خبری از تمرکز صرفا تبلیغاتی برندها 
بر روی شبکه-های اجتماعی نیست. پلتفرم های اجتماعی تاثیر بسیار زیادی بر روی 
سرنوشت برندها دارند. تالش برای ایجاد ارتباط عمیق با کاربران، جلب اعتماد، ارائه 
ارزش اضاف��ه با محتوای کاربردی و در نهایت ارائه محتوای هیجان انگیز بخش های 

مهمی از فعالیت برندها در شبکه های اجتماعی حسوب می شود. 
بی تردید دس��تیابی به مخاطب وفادار در شبکه های اجتماعی کار بسیار دشواری 
اس��ت. امروزه اغلب برندها در تالش برای فعالیت مناس��ب در شبکه های اجتماعی 
با شکس��ت مواجه می ش��وند. این امر ناش��ی از دالیل مختلفی است. در این مقاله 
انجم��ن کارآفرینان جوان از 15 کارآفرین برتر خود ب��رای اظهارنظر در این رابطه 
درخواست کرده است. اعضای این انجمن بیشتر توصیه های خود را در ارتباط با امور 
و تکنیک های س��اده بهبود وضعیت برندها در شبکه های اجتماعی مطرح کرده اند. 
به ای��ن ترتیب حتی کارآفرینان مبتدی در حوزه ش��بکه های اجتماعی نیز امکان 

بهره مندی از این توصیه ها را خواهند داشت. 
1. اهمیت پاسخ به کامنت ها

Formidable Forms استفانی ولز: موسسه
یکی از ساده ترین تکنیک های فعالیت تجاری در شبکه های اجتماعی که به طور 
معمول مورد بی توجهی قرار می گیرد، پاس��خگویی به کامنت های کاربران است. به 
طور معمول کاربران نسبت به پست های جذاب از خود واکنش نشان می دهند. این 
واکنش در قالب الیک، کامنت و بازنش��ر جلوه گر می ش��ود. نکته مهم در این میان 
نحوه واکنش ما نس��بت به کامنت کاربران اس��ت. در صورت طرح پرسش از سوی 
کاربران باید به س��رعت به آن پاسخ مناس��ب داده شود. امروزه انتظارات کاربران از 
برندها افزایش چشمگیری یافته  است. به این ترتیب تاخیر در پاسخگویی به کامنت 
کاربران نتایج نامناسبی در پی خواهد داشت. این امر در مورد برندهای بزرگ بیشتر 
حالت گزینش��ی دارد. به این ترتیب آنها به مهم ترین پرس��ش های کاربران پاس��خ 
می دهند. به عنوان یک کسب و کار کوچک شما باید به تمام کامنت ها پاسخ دهید. 
در این میان تفاوتی میان پرسش یا یک نقطه نظر معمولی نیست. نمایش توجه تان 

به نظرات کاربران تاثیر مثبتی بر نگرش آنها نسبت به شما خواهد داشت.
2. پرسش و پاسخ با کاربران از طریق ویدئوی آنالین

بلیر ویلیامز: برند ممبر پرس
ش��بکه های اجتماعی در طول چند سال اخیر پیشرفت بسیاری کرده اند. یکی از 
پیشرفت های حاضر مربوط به امکان بارگذاری ویدئوی آنالین است. به این ترتیب 
ما فرصت برقراری ارتباط زنده و مستقیم با مخاطب مان را داریم. ایده من در اینجا 
راه اندازی ویدئو آنالین برای پاسخگویی به پرسش های کاربران است. نکته مهم در 
اینجا آمادگی ما برای دامنه وس��یعی از پرسش هاست. بدون تردید در برخی موارد 
ما پاسخ پرسش های کاربران را به صورت دقیق نمی دانیم. در این موارد باید به آنها 

وعده پاسخگویی در اسرع وقت را دهیم. 
3. طرح سوال از کاربران

WPBeginner سید بلخی: موسسه
کاربران در صورت طرح پرس��ش از آنها عالقه بیش��تری به تعامل با محتوای ما 
خواهند داش��ت. اگر ش��ما از تعامل اندک کاربران با محتوای برندتان رنج می برید، 
اس��تفاده از پرسش های هیجان انگیز در بخش کپشن راهکار مطمئنی خواهد بود. 
س��اده ترین ش��یوه نظرخواهی از کاربران تقاضای بیان دیدگاه شان است. به عنوان 
مثال، پس از بارگذاری تصویری از محصول تان از آنها درخواس��ت بیان نظرات شان 
درب��اره ای��ن محصول را کنید. به این ترتیب ما با دامنه وس��یعی از نظرات کاربران 

مواجه خواهیم شد. 
4. برگزاری مسابقات جذاب

eMechantBroker بلیر توماس: موسسه
همه افراد از ش��رکت در مس��ابقه لذت می برند. در بسیاری از موارد هدف اصلی 
برنده شدن نیست. حضور در میان دیگران و تجربه لحظات شاد ارزش بسیار زیادی 
دارد. به همین خاطر شمار باالیی از برندها در شبکه های اجتماعی اقدام به برگزاری 
رقابت های هیجان انگیز می کنند. س��اده ترین شیوه برگزاری مسابقه در اینستاگرام 
و فیس بوک تقاضا برای بارگذاری تصاویر تهیه ش��ده از س��وی هر کاربر با استفاده 

از هش��تگ اختصاصی برندمان اس��ت. به این ترتیب ما آرشیو وسیعی از محتوای 
تولیدی کاربران مان را در اختیار خواهیم داش��ت. اس��تفاده از این نوع محتوا برای 
جلب نظر مخاطب در بازه های زمانی مختلف بسیار مفید خواهد بود. این امر به دلیل 
توجه بیش��تر کاربران به محتوای سایر افراد حقیقی در مقایسه با محتوای تولیدی 
برندهاست، بنابراین برگزاری مسابقه عالوه بر افزایش سطح تعامل کاربران موجب 

دسترسی به محتوای رایگان و تاثیرگذار نیز می شود. 
5. استفاده هوشمندانه از استوری اینستاگرام و فیس بوک

کریس کریستوف: برند مانتستر اینسایت
سرویس استوری نخستین بار در اسنپ چت رونمایی شد. از آن زمان تا به حال 
بسیاری از پلتفرم های دیگر مانند فیس بوک و اینستاگرام نیز از این سرویس نهایت 
اس��تفاده را برده اند. امروزه کاربران بیش از مش��اهده پست به بخش استوری توجه 
دارند. به همین خاطر برندها باید استفاده مناسبی از بخش استوری نمایند. ماهیت 
بخش استوری نیازمند تولید محتوای ساده و بدون نیاز به تمرکز طوالنی برای فهم 
پیام است. نکته جالب اینکه در بخش استوری اینستاگرام امکان بارگذاری ویدئوهای 
15 ثانیه ای نیز وجود دارد. بارگذاری مداوم محتوای جذاب در بخش استوری عالوه 
بر تاثیرگذاری بر روی مخاطب موجب تقویت انگیزه وی برای مش��اهده پست های 

ما نیز خواهد شد. 
6. بارگذاری ویدئوی زنده در فیس بوک

اندی کاروزا: موسسه فنسنز
بارگ��ذاری ویدئوی آنالین در فیس بوک یکی از راهکارای تاثیرگذاری برای جلب 
نظر کاربران اس��ت. امروزه اغلب کاربران به جای مطالعه متن پس��ت ها به مشاهده 
تصوی��ر یا ویدئو عالقه دارند. به همین خاطر برندها نیز باید به س��وی پذیرش این 
واقعی��ت حرکت کنند. مزی��ت اصلی بارگذاری ویدئوی آنالین امکان پاس��خگویی 
مستقیم به کاربران است. به این ترتیب پرسش های آنها در لحظه پاسخ داده خواهد 
ش��د. به طور معمول کاربران تمایلی به طرح پرس��ش های خود در بخش کامنت 
پس��ت ها یا اس��توری ندارند. به همین خاطر ویدئوهای زنده بهترین فرصت برای 

ترغیب کاربران به طرح پرسش های خود خواهد بود. 
۷. صحبت پیرامون سرگرمی ها

Beat The CPA برایس ولکر: موسسه
فضای ش��بکه های اجتماعی برای نزدیکی بیشتر افراد ایجاد شده است، بنابراین 
نیازی به برخورد جدی با آن نیست. توصیه من در این میان اندکی صحبت درباره 
س��رگرمی ها هست. همیش��ه نباید به دنبال پیگیری اهداف بسیار جدی در فضای 
ش��بکه های اجتماعی بود. گاهی اوق��ات گفت وگوی صمیمی و نه چندان مربوط به 
حوزه کسب و کار نیز ضروری است. به این ترتیب کاربران احساس نزدیکی با برند 
ما را خواهند داشت. مشکل اصلی بسیاری از برندها تالش برای القای هویتی کامال 
تجاری از خود نزد مش��تریان است. به این ترتیب در عمل مشتریان به آنها اعتماد 
نمی کنند. نظر من در اینجا مبتنی بر تالش برای القای روحیه انسانی از برندمان در 
نظر مخاطب اس��ت. به این ترتیب شانس مان برای جلب نظر آنها به شدت افزایش 

خواهد یافت. 
8. درخواست برای طرح بازخورد

متیو پودولسکی: موسسه مشاوره حقوقی فلوریدا
یک��ی از بهترین راهکارهای برای جلب تعامل کاربران در ش��بکه های اجتماعی 
درخواس��ت مبنی بر طرح نقطه نظرات و بازخوردش��ان به ش��یوه  طنزآمیز است. 
بی تردید بسیاری از برندها این درخواست را از مشتریان شان دارند، با این حال نکته 
مهم ایجاد فضایی طنز و اس��تفاده از عنصر شوخ طبعی است. به این ترتیب انگیزه 
کاربران برای تعامل و مشارکت با ما افزایش می یابد. این شیوه به طور معمول مورد 
بی توجهی برندها واقع می شود. در نتیجه شما با استفاده از آن تفاوت معناداری میان 

خود و آنها ایجاد خواهیم کرد. 
9. شروع کار با یک گروه منحصر به فرد

کالین کاسابوف: برند پرو تکستینگ
هر اس��تارت  آپی دامنه محدودی از مخاطب ها را مدنظر دارد. امکان هدف گذاری 
ی��ک برند بر روی تمام کاربران ی��ک پلتفرم اجتماعی وجود ندارد. به همین خاطر 
بای��د بر روی دامن��ه محدودی از کارب��ران تمرکز کنیم. این امر ع��الوه بر کاهش 
هزینه های تبلیغاتی ما موجب تاثیرگذاری بیشتر محتوای مان نیز می شود. به عالوه، 
دیگر خبری از اذیت س��ایر کاربران هم نخواهد بود. به طور معمول یافتن مخاطب 
هدف کار چندان دشواری نیست. این امر نیازمند جمع آوری اطالعات مانند بررسی 
کاربران فعال در زمینه اس��تفاده از هش��تگ های مرتبط با کس��ب و کارمان است. 

همچنین بررس��ی وضعیت کاربران رقبا نیز نقش انکارناپذیری در این زمینه دارد. 
به این ترتیب امکان دس��تیابی به س��طح باالتری از کاربران برای ما فراهم خواهد 
شد. هرچه دامنه مخاطب هدف ما محدودتر باشد، تاثیرگذاری بر روی آنها ساده تر 
خواهد بود. این امر ناشی از یکدستی بیشتر سلیقه کاربران در مقیاس محدود است. 

10. اهمیت زمان بندی دقیق
OneIMS ساالمون تیموتی: برند

اس��تفاده از ترندهای برتر دنیا به ش��یوه  درس��ت و به موقع اهمیت زیادی دارد. 
متاسفانه بس��یاری از برندها در زمینه شناسایی ترندهای برتر کند عمل می کنند. 
به این ترتیب در عمل همیش��ه عقب تر از رقبا خواهند بود. اس��تفاده از یک ترند 
پس از پایان محبوبیت اش نه تنها نش��انه به روز بودن برندمان نیست، بلکه ماهیت 
غیرحرفه ای آن را نیز نش��ان می-دهد. بهترین راهکار برای دسترس��ی س��ریع به 
ترندهای برتر مش��اهده نحوه فعالیت رقباس��ت. به این ترتیب ما همیشه از آخرین 

ترندهای موجود به سرعت آگاه می شویم. 
11. توجه به آموزش مخاطب

فردریک بوسلر: موسسه بیتگریت
ش��بکه های اجتماعی فقط فضایی برای تفریح نیست. امروزه بسیاری از کاربران 
به دنبال یادگیری نکات مختلف در این فضا هس��تند. به همین خاطر تالش برند 
م��ا برای تولید محتوای آموزش��ی اهمیت زیادی دارد. بس��یاری از برندها با زمینه 
فعالیت تخصصی در پی آموزش نکات کلیدی کسب و کارشان به مخاطب هستند. 
به این ترتیب امکان ترغیب آنها به خرید یا دست کم توجه به سایر پست ها فراهم 
می ش��ود. برندهای فعال در زمینه آموزش کاربران همیش��ه جایگاه خاص تری در 
ذهن مردم دارند. به همین خاطر برند ما نیز باید هرچه سریع تر اقدام به مشارکت 

در این زمینه کند. 
12. ضرورت استفاده از محتوای تولیدی کاربران

شو سایتو: موسسه گودای
یکی از ایده های جالب برای دسترس��ی به محتوای رایگان استفاده از پست های 
دارای هشتگ برندمان است. به طور معمول کاربران در مورد برندهای محبوب شان 
محتوای قابل توجهی بارگذاری می کنند. استفاده از آنها هزینه های فعالیت برندها را 
به شدت کاهش می دهد. نکته مهم در اینجا تاثیرگذاری به مراتب بیشتر پست های 
کاربران حقیقی در مقایس��ه با برندهاس��ت. به این ترتیب م��ا فرصت بهتری برای 

تاثیرگذاری بر روی مشتریان خواهیم داشت. 
13. اعتبار یعنی همه چیز

دیزی جینگ: موسسه بانیش
بس��یاری از برندها در تالش برای نمایش اعتبار و اصالت برندش��ان دست به هر 
کاری می زنند. این امر اش��تباهی هولناک از س��وی آنها خواهد بود. الزمه فعالیت 
مناسب در زمینه اعتباربخشی به برندمان پایبندی به ارزش های مان است. متاسفانه 
بس��یاری از برندها هن��وز ارزش خاصی برای خود پی��دا نکرده اند. به همین خاطر 
در زمینه اعتباربخش��ی به خود با مشکالت عمده مواجه هستند. یافتن ارزش های 
مرکزی برند نخس��تین گام در راس��تای بهبود وضعیت مان اس��ت. به طور معمول 
ارزش ه��ای هر برن��د در پیوند با ماهیت و نوآوری آن در عرصه کس��ب و کار معنا 

می شود. 
14. اهمیت گفت وگو در شبکه های اجتماعی

کیس شیلدز: برند دزینگلی
هنگام بارگذاری محتوا در ش��بکه های اجتماع��ی باید به ماهیت گفت وگومحور 
آن توجه داش��ت. از نظر من برندها باید تمام تالش خود برای ترغیب مخاطب به 
گفت وگ��و با خود را انجام دهند. فق��ط در این صورت امکان جلب نظر و توجه آنها 
فراهم خواهد شد. اشتباه بسیاری از برندها بی توجهی به گفت وگو با مخاطب است. 

در فرآیند گفت وگو امکان فهم بسیاری از نقطه ضعف های برندمان وجود دارد. 
15. تقویت حس کنجکاوی مخاطب

Conscious Lifestyle جاستین فائرمن: مجله
بهترین راهکار جلب نظر مخاط��ب به محتوای برندمان تقویت حس کنجکاوی 
آنهاست. به این ترتیب امکان تاثیرگذاری بر روی آنها فراهم می شود. امروزه بسیاری 
از مردم در پی کنجکاوی نس��بت به امور مختلف اقدام به پیگیری اخبار و محتوای 
مرتبط در شبکه های اجتماعی می کنند. استفاده بهینه برندها از این وضعیت شامل 
ت��الش ب��رای ترغیب حس کنجکاوی مخاط��ب خواهد بود. به ای��ن ترتیب امکان 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب به بهترین شکل فراهم می شود. 
influencive :منبع

راهکارهای بهینه کردن صفحات فروش و باال 
بردن میزان بازدید

از آنجای��ی ک��ه امروزه اکثر کس��ب و کارها به ص��ورت اینترنتی 
فعالیت می کنند و س��عی می کنند صفحات اینترنتی برای معرفی یا 
فروش محصول خود طراحی کنند مسئله بهینه کردن این صفحات 

اهمیت پیدا می کند.
بهینه ک��ردن صفحات از ای��ن رو اهمیت دارد که می��زان بازدید 
از صفح��ه ش��ما را افزای��ش می دهد. ه��ر چقدر میزان مش��اهده و 
بازدیدکنندگان صفحه ش��ما بیشتر باش��د، به همان اندازه احتمال 
باالرفتن میزان فروش ش��ما افزایش پیدا می کند. بزرگترین معظلی 
که بس��یاری از کس��ب و کارها با آن روبه رو هس��تند این است که 
کاربرانی که با ترفندهای مختلف به سایت آنها ارجاع شده اند بسیار 
س��ریع از صفحه آنها خارج می شوند، بنابراین برای جلوگیری از این 
خروج کاربران الزم اس��ت مطالب سایت آنها بهینه سازی شود. الزم 
است محتوایی را تولید که از نرخ بازدید باالیی برخوردار باشد. برای 
تولی��د محتوایی که نرخ بازدید از صفحه ش��ما را افزایش دهد باید 

نکات زیر را رعایت کنید.
1- مخاطبین صحیح

بهتر اس��ت قبل از اینکه به مسئله بهینه کردن صفحات اینترنتی 
خود بپردازید به این مس��ئله فکر کنید که آیا مخاطبین هدف خود 
را به درستی انتخاب کرده اید؟ ممکن است محتوایی که شما تولید 
می کنید محتوای مناسبی باشد ولی به دلیل اینکه مخاطبان و گروه 
هدف خود را به درس��تی انتخاب نکرده اید از میزان بازدید مناسبی 

برخوردار نیستید.
2- انتخاب محل مناسب برای کلید خرید

در س��ایت هایی که برای فروش محصول طراحی کرده اید، درگاه 
خرید و نحوه ورود کاربران به آن اهمیت زیادی دارد. زیرا این دکمه، 
مشتریان را به خرید محصول هدایت می کند و خرید آنها را به پایان 
می رساند. سعی کنید این دکمه را در کنار محصولی که برای فروش 
معرفی کرده اید قرار دهید. اگر فاصله دکمه خرید با عکس محصول 
فاصله داش��ته باشد، مش��تریان باید دنبال مسیر خرید بگردند و در 
این فاصله، بس��یاری از مش��تریان از خرید منصرف می ش��وند. پس 
طراحی کردن محل مناس��ب برای کلید خرید می تواند مسیر خرید 

را سریع تر و آسان تر سازد.
3- تهیه عکس های مناسب

ش��اید اگر چندی��ن صفحه درباره محصول توضی��ح دهید و هیچ 
عکس��ی از محصول در صفحه خود قرار ندهید رغبتی در مشتریان 
برای خرید محصول ایجاد نشود. در صورتی که با نوشتن یک جمله 
کوت��اه یا یک معرف��ی کوتاه ولی ق��رار دادن عکس های باکیفیت از 
محص��ول می تواند نقش بس��یار زیادی در ترغیب مش��تریان برای 
خرید محصول داش��ته باش��د. س��عی کنید عکس های��ی از زوایای 
مختلف محصول تهیه کنید تا مشتریان به خوبی بتوانند ویژگی های 

محصول را ببینند.
4- بارگذاری تصاویر محصول با رنگ های مختلف

ش��ما محصول��ی که ب��رای ف��روش در س��ایت گذاش��ته اید اگر 
رنگ بندی های مختلف دارد باید از تمامی رنگ های آن عکس هایی 
را تهی��ه کنید و در صفحه فروش بارگ��ذاری کنید. زیرا این عکس 
می تواند به خوبی، محصول شما را معرفی کند و مشتریان را از ابهام 

در مورد محصول خارج کند.
5- توضیح کافی محصول

مش��تریانی که به صورت اینترنتی خرید می کنند نگرانی شان این 
اس��ت که بدون اطالع��ات کافی محصولی را خری��د کنند و پس از 
خرید پشیمان شوند. برای این منظور بهتر است توضیحات کافی از 
محصولی که برای فروش گذاشته اید در سایت بنویسید تا مشتریان 

با شناخت کافی اقدام به خرید محصول کنند.
6- نحوه نوشتن توضیحات

س��عی کنید توضیح��ات محصول تان را به گونه ای بنویس��ید که 
مش��تریان تصور کنند با خرید این محصول تمامی خواس��ته آنها از 
یک محصول برآورده می ش��ود. نحوه نوش��تن توضیحات در میزان 

بازدید و خرید مشتریان بسیار موثر است.
۷- نوشتن نظر مشتریان

مش��تریان که قباًل محصول ش��ما را خریداری کرده اند و از خرید 
خود راضی هس��تند را در س��ایت معرفی کنی��د و پیام های آنها را 
در س��ایت بنویسید. نظر سایر مش��تریان درخصوص محصول شما 
می توان��د به مش��تریان دیگر ای��ن اطمینان را بده��د که محصول 

موردنظر را به درستی انتخاب کرده اند.
qmpmarketing :منبع
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نکات مدیریتی سری فیلم های ماموریت 
غیرممکن

در دنیای س��ینما، تعداد فیلم های چند قس��متی که موفق شده 
باش��ند همچنان محبوبیت خود را حفظ کنند، زیاد نیست. در این 
بین س��ری فیلم ه��ای ماموریت غیرممکن با ب��ازی تام کروز، بدون 
ش��ک از جمله بهترین ها محس��وب می شود که در هر قسمت کامال 
انتظارات بیننده را برآورده کرده اس��ت. اگر هیجان و جذابیت های 
ای��ن فیلم را کنار بگذاریم، نکات مدیریت ارزش��مندی را می توان از 
درون آن پیدا کرد. در همین راس��تا و در ادامه به بررس��ی ۴ مورد 

منتخب آن خواهیم پرداخت. 
1-از به روزترین فناوری ها استفاده کنید 

از جمل��ه مهم ترین دالیلی که باعث می ش��ود تا ش��خصیت اتان 
هانت)با بازی تام کروز( بتواند در تمامی ماموریت های دش��وار خود، 
با موفقیت همراه باش��د، اس��تفاده از تکنولوژی های به روز توسط او 
در تمامی افراد تیم اس��ت. این امر بس��یار مهم است که با توجه به 
پیش��رفت تکنولوژی، شما نیز کامال آماده باشید. در غیر این صورت 
در انجام کارها و رقابت با س��ایرین همواره با مشکل مواجه خواهید 
بود. در این رابطه فراموش نکنید که طریقه اس��تفاده و گزینش بین 
آنه��ا نیز کامال مهم خواهد بود. درواقع ش��ما دقیق��ا باید بدانید که 
چه ابزار و تکنولوژی  هایی برای صنعت ش��ما کاربردی بوده و طریقه 

استفاده بهینه از آنها چه است. 
2-همواره آمادگی خود را حفظ کنید 

ش��ما دقیق��ا نمی توانی��د پیش بینی کنی��د که در آین��ده به چه 
چیزهایی نیاز خواهید داش��ت. به همین خاطر همواره باید آمادگی 
الزم برای بدترین ش��رایط را نیز داش��ته باش��ید. در تمامی س��ری 
فیلم های ماموریت غیرممکن، اتان هانت انواع تجهیزات را با خود به 
همراه داشته و از آمادگی بدنی مثال زدنی ای برخوردار است. همین 
امر به وی کمک می کند تا از هر شرایطی، زنده بیرون آید. در زمینه 
کاری نیز تمام افراد تیم باید برای ش��رایط س��خت پیش بینی نشده 
نیز آمادگی داش��ته باشند. به همین خاطر ضروری است تا آموزشی 
مداوم و تمرینات مستمری را در دستور کار خود قرار دهید. در آخر 
فراموش نکنید که آموزش تنها مختص به کارمندان نبوده و مدیران 

نیز باید در این زمینه کامال کوشا باشند. 
3-تمرکز خود را حفظ کنید

تحت ش��رایط سخت، بسیار مهم اس��ت که آرامش خود را حفظ 
ک��رده و ب��ر روی هدف خود متمرکز بمانید. این امر درس��ت کاری 
اس��ت که اتان هان��ت و تیم او همواره انجام می دهند. بدون ش��ک 
در مس��یر رسیدن به اهداف، ممکن است حتی به نقاطی برسید که 
شانس موفقیت خود را بسیار کم تلقی کنید، با این حال اگر بتوانید 
این س��دهای ذهنی را کنار بگذارید، موفق خواهید ش��د. فراموش 
نکنید که ش��خصیت اتان هانت، همواره در نق��ش یک رهبر ظاهر 
ش��ده و از کاهش روحی��ه تیم جلوگیری می کن��د. به همین خاطر 
بس��یار مهم اس��ت که در کنار وظایف مدیریت، به عنوان رهبر تیم 

نیز ایفای نقش کنید. 
4-ریسک کردن را امری ضروری تلقی کنید 

اگر ش��جاعت انجام کارهای خطرناک و س��خت را نداشته باشید، 
بدون ش��ک شایس��تگی بهترین ها را پیدا نخواهید کرد. درواقع در 
راس��تای رسیدن به یک هدف، شما به ریس��ک کردن نیاز خواهید 
داشت. در غیر این صورت شانسی برای رسیدن به نتیجه دلخواه به 
دست نخواهید آورد. این امر درست اقدامی است که شخصیت اتان 
هانت ب��رای نجات جهان انجام داده و هر خطری را برای رس��یدن 
به هدف، انجام می دهد. این امر بیانگر تعهد وی نس��بت به وظایف 
اس��ت. به همین خاطر اگر تمایلی به انجام ریس��ک های مختلف را 
ندارید، عمال عدم تعهد خود به کار را نش��ان خواهید داد. در نهایت 
فراموش نکنی��د که موفقیت در هیچ زمینه ای آس��ان نبوده و الزم 

است تا سختی های آن را قبول کنید. 
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رهبری

مدیریت کسب و کار تلفن مستقیم: 1286073290 www.forsatnet.ir

وجود رهبری مناس��ب برای هر ش��رکتی ضروری اس��ت. درواقع هیچ شرکت 
موفقی را نمی توان بدون رهبر تلقی کرد. در این رابطه بسیاری از مدیران جوان، 
به علت عدم تجربه کافی با مش��کالت متعددی مواجه می شوند. به همین خاطر 
بس��یار مهم اس��ت که با توصیه های برترین ها آشنا ش��وید. در همین راستا و در 

ادامه به بررسی 15 مورد منتخب خواهیم پرداخت. 
1-انتظارات واقعی داشته باشید 

بس��یاری از مدیران تص��ور می کنند که در بدو ش��روع کار خ��ود، باید نتایج 
عظیمی را رقم بزنند. همین امر نیز باعث می ش��ود تا تصمیمات سریعی را اتخاذ 
کنند، با این حال این تغییر س��ریع، عمال تیم شرکت را با مشکل مواجه کرده و 
زمینه انواع نارضایتی ها را به همراه خواهد داش��ت. در این رابطه فراموش نکنید 
ضروری اس��ت تا تغییرات ش��ما با توجه به توانایی های تیم باشد. درواقع تمامی 
مدیران ش��رکت نوپایی را تاسیس نکرده و همین امر باعث می شود تا همه چیز 
مطابق انتظار ش��ما نباشد. درواقع حتی در بهترین حالت ممکن نیز شما قادر به 
تغییر تمامی افراد تیم نخواهید بود. به همین خاطر ضروری اس��ت که از همان 
ابتدا، تیم را ناراحت نکرده و به دنبال اقداماتی اصولی باشید. فراموش نکنید که 
تمامی اقدامات شما باید در راستای هدفی درست باشد تا بهترین نتیجه ممکن 
به دس��ت آید. به همین خاطر ضروری اس��ت تا برنامه ریزی های شما در راستای 
اهداف کوتاه و بلندمدت کامال مرتبط با یکدیگر باشند. در نهایت توصیه می شود 
ت��ا اقدامات خ��ود را برای مدتی مورد آزمایش قرار دهید تا با بررس��ی نتایج آن 

بتوان نسبت به کارایی هر یک، اطمینان حاصل کرد. 
2-شنیدن صحبت ها و سوال کردن را نشانه ضعف تلقی نکنید 

هیچ کس از ش��ما انتظار نخواهد داشت که نس��بت به همه موضوعات آگاهی 
داش��ته باش��ید. به همین خاطر نباید فش��اری را بر خود وارد کرد. در این رابطه 
فراموش نکنید که برای آگاهی کافی، ضروری است تا از کارمندان خود سواالتی 
ک��رده و به نظرات آنها گوش دهید. این امر نه تنه��ا به ایجاد زمینه برای ارتباط 
عالی میان شما و افراد تیم شرکت منجر خواهد شد، بلکه اطالعات کاملی را در 
اختیار ش��ما قرار خواهد داد. در این رابطه بسیار مهم است که تصورات غلط در 
رابط��ه با مدیریت را از همان ابتدای کار خ��ود کنار بگذارید. در غیر این صورت 

تغییر تصور اولیه شکل گرفته در کارمندان، امری کامال دشوار خواهد بود. 
3-آموزش خود را متوقف نکنید 

اشتباه بزرگ بسیاری از مدیران این است که تصور می کنند رسیدن به جایگاه 
مدیریت، هدف نهایی بوده و تنها کافی است تا سطح خود را حفظ کنند. این امر 
در حالی اس��ت که رسیدن به این جایگاه، درواقع شروع کار شما محسوب شده 
و ضروری اس��ت تا خود را به س��طح های باالتری برسانید. در این رابطه فراموش 
نکنید که برای هیچ دانش��ی نمی توان نقطه پایانی را متصور شد. همچنین شما 
در رقابت با س��ایرین نیز قرار دارید. به همین خاطر تعلل در این زمینه می تواند 
به طور کامل همه چیز را نابود س��ازد. برای این امر هیچ گاه معضل کمبود وقت 
را ب��ه بهان��ه ای برای خود تبدیل نکنید. درواقع هر ف��رد با کمی بهبود در زمینه 
مدیریت زمان خود و اس��تفاده از زمان های مرده، به خوبی می-تواند زمان کافی 
برای چنین اقداماتی را پیدا کند. فراموش نکنید که امروزه روش های آموزش��ی 
بس��یار متنوع شده و حتی می توان در حین رانندگی، به یک کتاب صوتی گوش 
داد، با این حال شما باید طبق یک برنامه مشخص و مداوم رفتار کنید تا این امر 

به عادت رفتاری شما تبدیل شود. 
4-به دنبال تحت کنترل قرار دادن همه چیز نباشید 

اش��تباه بزرگ بسیاری از مدیران این اس��ت که تصور می کنند باید همه چیز 
را تحت کنترل داش��ته و تمامی افراد طبق نظر آنها رفتار کنند، با این حال این 

امر بیش از حد آرمانی بوده و تنها زمانی مفید خواهد بود که افراد تیم ش��رکت 
را روبات ها تش��کیل داده باشند. به همین خاطر نباید در این زمینه بیش از حد 
وس��واس فکری به خرج داده و جو دوستانه شرکت را به محیطی خشک و کامال 
مقررات��ی تبدیل کنید. در این رابطه با نگاهی به ش��یوه عملکردی بهترین ها، به 
عدم اجبار افراد به انجام کارها طبق اصول و اعمال فشارهای بی مورد پی خواهید 
برد. به همین خاطر تنها وظایف و اهداف را با هم فکری افراد تیم خود مش��خص 
ک��رده و آنها را در نحوه انجام کار، کام��ال آزاد بگذارید. این امر خود زمینه بروز 

خالقیت های زیادی را نیز به همراه خواهد داشت.
5-به شخصیت افراد توجه داشته باشید 

اش��تباه بسیاری از مدیران این است که براساس رزومه افراد اقدام به مدیریت 
آنه��ا می-کنن��د. در این رابطه برخی از مدیران نیز ب��ا توجه به جایگاه ها در این 
رابطه اقدام کرده و شیوه های کلی را در دستور کار خود قرار می دهند. این امر در 
حالی است که افراد از شخصیت های مختلفی برخوردار بوده و مدیریت براساس 
این معیار، باالترین نتایج را به همراه خواهد داشت. در این رابطه فراموش نکنید 
که علی رغم یکسری سیاست های کلی مدیریتی، الزم است تا برای تمامی افراد 
به صورت جداگانه برنامه ریزی کنید. بدون ش��ک این امر راندمان ش��رکت را به 

باالترین حد ممکن خواهد رساند. 
6-از تیم خود محافظت کنید 

ش��اید مهم ترین وظیفه یک مدیر را بتوان حفاظت و پش��تیبانی از تیم تلقی 
کرد. فراموش نکنید که ش��ما در ش��رکت تنها نبوده و سهامداران، اعضای هیأت 
مدیره و س��ایر افراد تاثیرگذار می توانند تیم شما را تحت فشار قرار دهند، با این 
حال ش��ما نباید اج��ازه چنین مواردی را به آنها دهی��د. درواقع یک مدیر خوب 
باید خود عهده دار رفع تمامی مش��کالت باشد تا تیم بتواند به خوبی تمرکز خود 
را بر روی انجام کارها، حفظ کند. در این رابطه فراموش نکنید که ش��ما باید از 
افراد تیم خود در برابر اش��تباهات نیز حمای��ت کنید. در غیر این صورت روحیه 

ریسک پذیری و تالش برای نوآوری به طور کامل نابود خواهد شد. 
۷-تحت هر شرایطی ریسک پذیر باشید  

اگر روحیه ریس��ک پذیری نداشته باشید، همواره فرصت ها را از دست خواهید 
داد. این امر در شرایط به شدت رقابتی حال حاضر به معنای نزدیک شدن شما با 
پایان کار شرکت خواهد بود. به همین خاطر ضروری است تا در رابطه با مسائلی 
که آنها را برای شرکت خود ضروری و یا حتی مهم تلقی می کنید، از انجام هیچ 
ریس��کی واهمه نداشته باشید. این امر اگرچه ممکن است در برخی از شرایط با 
شکست شما همراه باشد، با این حال اگر روحیه خود را از دست ندهید، همواره 
ق��ادر به جبران آن خواهید بود. فراموش نکنید ک��ه نباید به دنبال حفظ اعتبار 
شخصی خود باشید. درواقع هدف اصلی هر مدیر موفقی، تنها بهبود شرکت بوده 

و در این رابطه منافع شخصی را مورد توجه قرار نمی دهند.
8-مهارت تاثیرگذاری بر روی سایرین را در خود بهبود بخشید

به عنوان یک مدیر، ش��ما باید فردی باش��ید که قادر اس��ت با یک سخنرانی، 
روحیه تیم خود را کامال دگرگون س��ازد. در غیر این صورت فردی شایسته برای 
جایگاه خود نخواهید بود. به همین خاطر ضروری است تا تمرین کافی را داشته 
باشید. فراموش نکنید که بسیاری از مدیران، در کالس های سخنوری و یا حتی 
صداس��ازی ش��رکت می-کنند تا تاثیر گفته های خود را افزایش دهند. به همین 

خاطر ضروری است تا همواره برای یک سخنرانی روحیه بخش، آماده باشید. 
9-به دنبال پیشگیری از وقوع اتفاقات بد باشید 

اگرچه بس��یاری از افراد تصور می کنند که بهترین مدیران، افرادی هستند که 
در ش��رایط س��خت بهترین عملکرد را از خود نش��ان داده و تیم را از یک بحران 
بیرون می کش��ند، با این حال واقعیت این اس��ت که یک مدیر موفق، نباید اجازه 
بروز یک بحران را برای ش��رکت خود بدهد. به همین خاطر ضروری اس��ت تا به 
دنبال روش هایی برای پیش��گیری باشید. فراموش نکنید که هر شرایط بد، روند 

پیش��رفت ش��ما را بیش از حد کن��د کرده و این امر به معن��ای جلو افتادن رقبا 
خواهد بود. به همین خاطر ضروری اس��ت تا همواره پیشگیری را بهتر از درمان 

دانسته و برای آن برنامه ریزی دقیقی را داشته باشید. 
10-از کمک خواستن واهمه نداشته باشید 

ب��دون ش��ک تمامی مدی��ران برتر، ب��دون هیچ گونه ترس��ی در مواقع الزم از 
افراد تیم خود کمک می گیرند. این امر باعث خواهد ش��د تا تیم در ش��رکت به 
معنای واقعی خود دست پیدا کند. فراموش نکنید که کمک خواستن ابدا نشانه 
ضعف نبوده و در بس��یاری از موارد، تنها برای افزایش س��رعت کارها خواهد بود. 
همچنین فراموش نکنید که کمک گرفتن از یک کارمند ساده شرکت، در روحیه 
و اعتماد به نفس آنها نیز تاثیر بس��زایی را خواهد داش��ت. به همین خاطر نباید 
در این رابطه خود را محدود کنید. با توجه به این امر که ش��ما به عنوان الگوی 
ش��رکت محسوب می ش��وید، این اقدام ش��ما باعث خواهد شد تا فرهنگ کمک 

گرفتن از یکدیگر، به خوبی در شرکت شکل گیرد. 
11-روابط همه چیز خواهد بود 

هی��چ گاه به دنبال رئیس بودن در تیم خود نباش��ید. این امر بزرگترین ضربه 
را به ش��رکت وارد خواهد کرد. درواقع رئیس فردی اس��ت که به تنهایی تصمیم 
گرفت��ه و کمترین ارتباط ممکن را ب��ا افراد تیم دارد. درواقع چنین فردی را ابدا 
نمی ت��وان رهبری واقعی تلقی ک��رد. به همین خاطر از هم��ان ابتدای کار خود 
بای��د به دنب��ال ایجاد بهترین ارتباطات با افراد اطراف خود باش��ید. این امر تنها 
به کارمندان محدود نبوده و س��ایر افراد نظیر مش��تریان و حتی رقبا را نیز دربر 
می گی��رد. فراموش نکنید که بس��یاری از برندهای رقیب، ب��ه علت روابط خوب 

مدیران به همکاران فوق العاده ای تبدیل شده اند. 
12-صداقت و شفافیت را همه چیز بدانید

بدون ش��ک هیچ کارمندی، از مدیری که صداقت الزم را ندارد، رضایت کافی 
را نخواهد داشت. در این رابطه فراموش نکنید که عدم صداقت حتی روابط شما 
با مش��تری و س��ایر برندها را نیز نابود خواهد ساخت. به همین خاطر هیچ گاه به 
دنبال سوءاستفاده از هیچ فردی نبوده و نتایج کوتاه مدت را نباید فدای موفقیت 

طوالنی مدت کنید.
13-استعدادها را استخدام کنید 

ش��ما باید درس��ت به مانند یک تیم فوتبالی رفتار کنید. بدون شک برترین ها 
در تالش برای جذب استعدادها هستند. تحت این شرایط تیم هایی که از بودجه 
کمتری برخوردارند، استعدادس��ازی را در دس��تور کار خود قرار می دهد، با این 
حال کار کردن در یک شرکت، چندان به سن افراد ارتباطی نداشته با این حال 

ضروری است تا از استعداد آنها برای پیشرفت، اطمینان حاصل کنید. 
14-در ابتدا رهبر خود باشید 

هیچ ف��ردی نمی تواند رهبری و مدیریت س��ایرین را برعه��ده گیرد تا زمانی 
که این امر را برای خود انجام نداده باش��د. در این رابطه توجه داش��ته باش��ید 
که ش��ما باید تمامی مواردی را که می خواهید به عنوان ش��یوه مدیریتی خود به 
اجرا بگذارید، باید از مدت ها قبل برای خودتان پیاده س��اخته باشید. در غیر این 

صورت با مشکالتی جدی مواجه خواهید شد.
15-خودتان باشید 

بسیاری از مدیران تصور می کنند که باید شبیه به الگوی خود باشند. این امر 
در حالی اس��ت که هر فردی با دیگری متفاوت بوده و کپی برداری در این زمینه 
ابدا نتیجه ای را به همراه نخواهد داش��ت. درواقع شما باید تنها به دنبال استفاده 
از تجربیات و توجه به ویژگی های مثبت آنها برای بهبود خود باشید. بدون شک 
این امر باعث خواهد ش��د تا شما نیز بتوانید به سطحی مشابه و یا حتی فراتر از 
برترین ها دست پیدا کنید. این جمله را فراموش نکنید که منحصر به فرد بودن، 

همواره بهتر از بهترین نسخه های کپی خواهد بود.
forbes :منبع
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با حضور وزیر نیرو
افتتاح و کلنگ زنی سه هزار میلیارد ریال پروژه برق در کهگیلویه و بویراحمد 

اهواز – شــبنم قجاوند: وزیر نیرو صبح روز پنج شنبه وارد استان کهگیلویه و بویراحمد شد و 
پروژه هایی با ارزش ســرمایه گذاری بیش از ســه هزار میلیارد ریال را در این اســتان در حوزه برق 
افتتاح کرد. رضا اردکانیان با هدف ارزیابی وضعیت صنعت آب و برق استان کهگیلویه و بویراحمد در 
سفری یک روزه به این استان چندین پروژه را افتتاح و کلنگ زنی کرد و در پایان در جلسه شورای 
اداری کهگیلویه و بویر احمد شرکت کرد. وزیر نیرو در این سفر، هشت پروژه زیرساختی شرکت برق 
منطقه ای خوزستان در کهگیلویه و بویراحمد با ارزش سرمایه گذاری بیش از سه هزار میلیارد ریال 

را افتتاح کرد.

تقدیر استاندار از مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه لرستان

لرستان- خبرنگار فرصت امروز: تالش شبانه روزی کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه لرستان در سیل اخیر از سوی استاندار مورد تقدیر قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه لرستان ، سید موسی خادمی استاندار لرستان با اهدای 
لوحی به پیمان بهرامی مدیر منطقه از تالش و کوشــش صادقانه و خدمات شبانه روزی مدیریت و 

کارکنان این شرکت در سیل اخیر لرستان قدردانی کرد

دیدارصمیمانه مدیرعامل گازگلستان با فرماندارکالله
گرگان – خبرنگار فرصت امروز: مهندس رحیمی مدیر عامل گاز گلستان  بهمراه مهندس موذنی معاون امور بهره برداری ، محمد شفیع 
رئیس امور مالی و پشتیبانی  با حضور در دفتر فرمانداری کالله با فرماندار شهرستان دیدار و گفتگو کردند.به گزارش روابط عمومی ، در این دیدار 
مهندس رحیمی پیرامون گازرسانی به روستاهای در دست اجرای  شهرستان مطالبی را ارائه نموده و درخواست داشت تا فرماندارشهرستان در 
زمینه تسریع در روند گازرسانی و فراهم نمودن شرایط الزم ، هماهنگی باسایردستگاههای ذیربط و کمک در وصول مطالبات معوق مشترکین  
مســاعدت الزم بعمل آورند.درهمین راستا فرماندارکالله نیز پس از خوشــآمدگویی ،از تالشهای ارزشمند مدیرعامل و مجموعه گازگلستان 
وهمچنین رئیس و کارکنان اداره گازکالله تشکرو قدر دانی نموده و ضمن اعالن حمایت خود گفت: الزم است  جهت پیشرفت امورات ، همگی 

دست به دست هم داده تا با همفکری و هم یاری هم  مشکالت را آنگونه که شایسته است  به نحو مطلوبی مرتفع نماییم.

برگزاری جلسه هماهنگی و برنامه ریزی ستاد بازسازی شهرستان آق قال
گرگان – خبرنگار فرصت امروز: بنا به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان گلستان، جلسه هماهنگی و برنامه ریزی 
ستاد بازسازی بنیاد مسکن شهرستان آق قال با حضور مهندس فرشچیان، رئیس گروه نظارت و ارزیابی معاونت بازسازی و مسکن روستایی بنیاد 
مسکن کشور، مهندس خسروی، سرپرست معاونت بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن استان ، مهندس جندقی، رئیس ستاد بازسازی 
بنیاد مسکن شهرستان آق قال و همکاران ستاد برگزار شد.مهندس جندقی در این جلسه با بیان اینکه در شهرستان آق قال ۷۲۰ واحد احداثی 
شهری، ۱۱۲۰ واحد احداثی روستایی و ۲۳۵۵ واحد تعمیری و معیشتی وجود دارد، از معرفی ۵۰۹۷ واحد ) ۳۴۳ واحد احداثی شهری، ۸۷۳ 
واحد احداثی روستایی، ۱۳۴۵ واحد تعمیری شهری، ۱۱۲۷ واحد تعمیری روستایی، ۴۹۴ واحد معیشتی شهری، ۹۱۵ واحد معیشتی روستایی( 
به بانکهای عامل خبر داد که از این تعداد ۳۵۴۶ واحد موفق به عقد قرارداد با بانکهای عامل شده اند.مهندس جندقی ادامه داد: تا کنون به ۳۴۵ 
واحد معیشتی، ۲۴۴۶ واحد تعمیری و ۷۰۴ واحد احداثی شهری و روستایی کمک بالعوض پرداخت شده است و کار تعمیرات ۲۱۶۴ واحد 
نیز به پایان رسیده است.رئیس ستاد بازسازی بنیاد مسکن شهرستان آق قال گفت تا کنون آواربرداری ۱۱۶ واحد، پی کنی ۶۵۰ واحد، اجرای 

فونداسیون ۴۹۶ واحد، اجرای اسکلت ۳۱۲ واحد، اجرای سقف ۸۳ واحد و دیوارچینی ۳۵ واحد انجام شده است.

مدیرکل دیوان محاسبات گیالن با مدیرعامل شرکت گاز استان دیدار کرد 
 رشت- مهنازنوبری: روز دوشنبه اول مهرماه ۹۸ مدیرکل دیوان محاسبات گیالن و هیئت همراه با حضور در شرکت گاز با مدیرعامل شرکت گاز 
استان گیالن دیدار کرد.در این دیدار حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن ضمن عرض خیر مقدم، گرامیداشت هفته دفاع مقدس و آغاز 
فصل پاییز و بازگشایی مدارس، گزارشی از وضعیت گازرسانی در استان ارائه نمود.اکبر با بیان اینکه عملیات توسعه گازرسانی در استان رو به اتمام 
است اظهار داشت: هم اکنون درصد بهره مندی روستایی استان بیش از ۹۵ درصد می باشد و با توجه به گازدار بودن همه شهرهای استان متوسط 
بهره مندی گاز درگیالن ۹۸ درصد می باشد..وی با اشاره به مشارکت شرکت گاز استان گیالن در امر گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان گفت: 
عملکرد شایسته این شرکت در اجرای پروژه های بند »ق« سبب گردید شرکت ملی گاز ایران در  هیئت مدیره خود مصوب گرداند تا شرکت گاز 
استان گیالن بعنوان استان معین طرح گازرسانی به شهرستان زابل را به انجام رساند.مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن  همچنین به اجرای پروژه 
های کیفی متنوع در جهت ارتقای ســطح رضایتمندی مشــترکین اشاره کرد و گفت: راه اندازی مرکز مکانیزه پیام و اتفاقات در کل استان یکی از 
اقدامات برجسته شرکت گاز استان گیالن در سطح کشور می باشد..در ادامه احمد پری پور مدیرکل دیوان محاسبات گیالن با اشاره به نقش سازمان 
دیوان محاسبات به عنوان دستگاه نظارتی گفت: همه سازمانها جزیی از یک مجموعه بزرگ هستیم و دیوان محاسبات نقش نظارتی مجموعه را ایفا 

می کند که هدف آن مراقبت از دیگر اعضای مجموعه می باشد.

به مناسبت هفته دفاع مقدس :
نشست مسئولین کانون های بسیج جامعه پزشکی دانشگاه علوم پزشکي 

مازندران برگزار شد
ســاری – دهقان : در این نشست که با حضور دکتر سید عباس  موسوی رئیس دانشگاه علوم 
پزشکي مازندران ، دکتر رنجبران جانشین رئیس و معاون بهداشتي  و دکتر پنبه چي معاون توسعه 
مدیریت و منابع دانشــگاه علوم پزشــکي مازندران  ، سرهنگ بخشي معاون هماهنگ کننده سپاه 
کربالي مازندران ، دکتر لزگي رئیس بســیج جامعه پزشکي استان مازندران  و جمعي از مسئولین 
کانوهاي بســیج جامعه پزشکي دانشگاه  علوم پزشکي مازندران و اعضاي شوراي اجرایي برگزار شد 
گزارشــاتي در خصوص برگزاري برنامه شهید دکتر رهنمون ، نحوه اجراي  ویزیت رایگان در مناطق 

محروم و ... مطرح و مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

دومین نشست شورای بهورزی در شبکه بهداشت و درمان شهرستان آوج برگزار شد
 قزوین – خبرنگار فرصت امروز: دومین نشست شورای بهورزی با حضور مدیر شبکه بهداشت 
و درمان شهرستان آوج و مسئول امور بهورزی شبکه و همچنین نمایندگان بهورزی مراکز خدمات 
جامع سالمت، در دفتر مدیریت شبکه برگزار شد. در این برنامه، ابوذر رئیسوندی، مدیر شبکه بهداشت 
و درمان شهرستان آوج به اهمیت برگزاری این نشست ها در پیشبرد برنامه های بهداشتی و درمانی 
اشاره کرد و ضمن قدردانی از تالش ها و مسؤولیت پذیری نمایندگان بهورزان، به برگزاری منظم این 
نشست ها و پیگیری مصوبات این شورا تأکید کرد. فهیمه طاهرخانی، مسؤول امور بهورزی شهرستان 
آوج هم با ارائه شاخص های سامانه "سیب" از جمله: شاخص پیامک دعوت به خدمت، ثبت و اصالح 
شماره های همراه و شاخص رضایت سنجی، خواستار اهتمام ویژه در ارتقای این شاخص ها شد.پیگیری حصار کشی خانه های بهداشت، 
ارتقای شــاخص های ســامانه "سیب"، ارائه گزارشی از وضعیت گرمایش خانه های بهداشــت و پیگیری راه اندازی زیر ساخت به منظور 

دسترسی به اینترنت در خانه های بهداشت از مهمترین مصوبات نشست بود.

ثبت بیش از یک میلیون و 861 هزار تردد در محور های مواصالتی استان ایالم
ایــالم – هدی منصوری: معاون فنی و نظارت اداره کل راهداری و حمل و نقل جــاده ای از ثبت بیش از یک میلیون و ۸۶۱ هزار تردد در 
محورهای مواصالتی استان ایالم از اول محرم تاکنون خبر داد. کاظم رضانیا گفت: بر اساس ثبت تردد توسط دستگاه های تردد شمار از اول محرم 
تاکنون بیش از یک میلیون و ۸۶۱ هزار خودرو در ایام محرم به استان ایالم وارد یا خارج شده اند که نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۱۴ 
درصد افزایش داشته است.وی با بیان اینکه بیشترین تردد با ۱۵۳ هزار و ۹۷۴ خودرو در محور صالح آباد به ایالم و بلعکس بوده است گفت: بعد از 
محور صالح آباد به ایالم ، محور ایوان - ایالم با ۱۳۶ هزار و ۹۶۴ تردد، بصورت رفت و برگشت بیشترین مقدار تردد را داشته اند.رضانیا ادامه داد: در 
حال حاضر در مجموع تعداد ۹۲ سامانه دوربین نظارت تصویری و دستگاه تردد شمار و دوربین ثبت تخلف در جاده های استان نصب و مورد بهره 
برداری قرار گرفته است که شامل ۲۷ دستگاه دوربین نظارت تصویري ،۱۷ دستگاه دوربین ثبت تخلف و۴۸ دستگاه سامانه تردد شمار می باشد.

برگزاری تور اراک گردی با حضورکودکان کار و خانواده های تحت پوشش 
بهزیستی توسط شهرداری اراک

اراک – مینو رستمی: تورگردشگری اراک گردی با حضور کودکان کار و خانواده های تحت پوشش بهزیستی برگزار گردید.  این تور 
با حضور کارشناس سازمان و بازدید از موزه چهارفصل، پارک وحش اراک و موزه مفاخر صورت پذیرفت.تور اراک گردی ویژه شهروندان و 
میهمانان کالنشهر اراک بوده و مطابق برنامه ریزی به عمل آمده در فواصل مختلف سال در مناطق دیدنی شهر اراک پیگیری خواهد شد. 
شهروندان و میهمانان محترم می توانند با ارسال مشخصات خود به سامانه ۳۰۰۰۴۰۳۷ در این تور ثبت نام و براساس برنامه ریزی به صورت 

رایگان از اماکن دیدنی و تاریخی شهر اراک بازدید نمایند.
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اخبار

همدان- فاطمه صنیعی وحید : وزیر میراث فرهنگی ،صنایع دستی 
و گردشــگری گفت :  در بخش گردشگری بالغ بر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان 
ســرمایه گذاری رخ داده است و رتبه اول ثبت های جهانی صنایع دستی را 

در دنیا کسب کردیم.
 علی اصغر مونســان : با وجود تحریم پروازهای مســتقیم شاهد رشد 
گردشــگری در کشور هستیم از ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار گردشگر سال ۹۶ 
به ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر در ســال ۹۸ رسیده ایم به طوری که حضور 
گردشــگر خارجی ۳۷ درصد رشد داشت.وی افزود: در حوزه منطقه ای و 
بازارهای هدف جدید اقدامات خوبی انجام شده و به محصوالت گردشگری 
تنوع دادیم.وی گفت: تعداد کشورهایی که به ایران گردشگر می فرستند 
افزایش یافته است که در بعد گردشگری طبیعت گردی، زیارتی، فرهنگی، 
ســالمت و... در حال فعال کردن ظرفیت های کشــور هستیم.مونسان از 
انجام اقدامات روان ســازی برای ورود گردشگران خبر داد و افزود: حضور 
گردشــگر به ایران از کشور عمان بعد از لغو روادید یک طرفه ۴۰۴ درصد 
رشد داشته است و کشور چین لغو روادید انجام شده و از ترکیه ۲ میلیون 
و ۲۰۰ تا ۲ میلیون و ۴۰۰ گردشــگر خروجی به ســمت ترکیه و ۴۵۰ 

هزار گردشــگر ورودی داشتیم که اکنون از یک میلیون گردشگر ورودی 
از ترکیه بــه ایران عبور کرده ایم.وزیر میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری  گفت: تولیدکنندگان شرایط را درک کرده و به کشور کمک 
می کنند به طوری که توانســته اند زورگویی آمریکا را بشکنند.وی  افزود: 
پیش بینی می شود گردشگری در آینده به اقتصاد اول جهان تبدیل شود.
مونسان گفت: گردشــگری می تواند با سرعت باال و حجم سرمایه گذاری 
پایین اشتغالزایی کند، این مهم در کشور ما یک مزیت  است زیرا در تمام 

نقاط کشور آثار تاریخی و فضاهای طبیعی داریم که می تواند اکوتوریسم 
را فعال کند.وی از وجود بیش از ۶۰۰ موزه تاریخی فعال در کشــور خبر 
داد و تأکید کرد: گردشــگری هنوز جزو اقتصاد اول و دوم و اولویت اول و 
دوم کشور قرار نگرفته است.وزیر میراث فرهنگی تبدیل مجموعه میراث 
فرهنگی به وزارتخانه به منظور ارتقای زیرساخت های گردشگری را اتفاقی 
مطلوب دانست و افزود:  براساس آمار بانک مرکزی ۱۱.۸ میلیارد دالر سهم 
گردشگری از جی دی پی کشور بوده که عدد مناسبی است.وی بیان کرد: 
اقتصاد کشور ۴۲۰ تا ۴۳۰ میلیارد دالر است که نشان می دهد سهم ایران 
از جی دی پی حدود ۳ درصد است که باید هدفگذاری خود را به عدد ۱۰ 
درصد یعنی متوسط جهانی برسانیم.مونسان با اشاره به اینکه برای تحقق 
این مهم باید سهم جی دی پی کشور را به ۴۰ میلیارد دالر برسانیم افزود: 
باید گردشگری بتواند به تنهایی به اندازه بخش نفتی برای کشور ارز آوری 
داشــته باشد.وی با بیان اینکه سال گذشته بیش از ۲۰۰ هزار شغل سهم 
ایجاد شــده در بخش گردشگری بوده است ادامه داد: آمارها باالتر است؛ 
بخش زیادی از فعاالن گردشــگری بیمه نیستند و اداره کار فقط کدهای 

بیمه ای را رصد می کند.

قم - خبرنگار فرصت امروز: شهردار قم گفت: ۱۵۰ میلیارد تومان 
برای خرید ۱۱۰ دســتگاه اتوبوس برای ناوگان حمل و نقل شــهری قم 
هزینه شــد. به گزارش روابط عمومی شهرداری قم ؛ دکتر سید مرتضی 
ســقائیان نژاد در آیین ورود ۱۱۰ اتوبــوس جدید به ناوگان حمل و نقل 
شهری قم در بلوار پیامبر اعظم)ص( با اشاره به نیازهای شهروندان قمی 
اظهار کرد: یکی از نیازهای  شــهروندان، حمل و نقل پایدار است که با 
ورود ۱۱۰ اتوبوس جدید به ناوگان حمل و نقل شــهری، به سمت ایجاد 
حمل و نقل پایدار در شهر قم حرکت می کنیم. وی ادامه داد: قرار است 
که ۲۵۰ دستگاه اتوبوس از طریق خرید اتوبوس های جدید و نیز اورهال 
اتوبوس های مســتهلک به ظرفیت ناوگان حمل و نقل شهری قم افزوده 
شــود و قراردادها در این زمینه بسته شــده است، با ورود این اتوبوس ها 
بخشــی از مشــکالت موجود در ناوگان حمل و نقل شهری قم برطرف 
می شود. شهردار قم افزود: ۱۵۰ میلیارد تومان برای خرید ۱۱۰ دستگاه 

اتوبوس برای ناوگان حمل و نقل شهری قم هزینه شد، در گذشته دولت 
۸۲.۵ درصد پول خرید یک اتوبوس را می داد، اما اکنون به دلیل مشکالت 
مالی دولت، تمام هزینه خرید اتوبوس را شهرداری می دهد، البته طرحی 
اســت که در صورت اجرای آن و تصویب شورای اقتصاد، نیمی از هزینه 
خرید این اتوبوس ها بر عهده دولت قرار می گیرد. دکتر ســقائیان نژاد با 

اشــاره به تغییرات در نحوه محاسبه عملکرد اتوبوس های شهری در قم 
اظهار کرد: براســاس طرح پیمایش سنجی، آمار پیمایش هر اتوبوس در 
روز استخراج و این آمار به صورت وضعیت تبدیل می شود. وی ادامه داد: 
تمام اتوبوس های جدید خریداری شده برای شهر قم مجهز به کارت خوان 
هستند تا از پرداخت پول نقد توسط مسافران به راننده جلوگیری شود. 
شهردار قم افزود: شهریورماه قم کارت رونمایی شد که با این کارت امکان 
پرداخت کرایه اتوبوس وجود دارد، البته ۴۰۰ هزار کارت قدیمی در دست 
شهروندان قمی است که این کارت ها اعتبار دارند و پس از پایان شارژ با 
قم کارت جایگزین می شوند. وی خاطرنشان کرد: با وجود وضعیت بودجه 
کشور، ۱۵۰ میلیارد تومان برای خریداری اتوبوس های جدید برای شهر 
قم هزینه شــد که نشــان از اهمیت حمل و نقل عمومی برای مدیریت 
شهری قم دارد و شــهروندان نیز باید در نگهداری این اتوبوس ها کوشا 

باشند، اتوبوس های تمیز و مجهز در شان مردم قم است.

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل بنادر و دریانوردی 
هرمزگان از جابجایی ۴۲میلیون تن انواع کاالی نفتی و غیرنفتی در بنادر 
این اســتان با آهنگ رشد ۴درصدی و ترابری ۸.۵ میلیون نفر سفر در 
پایانه های دریایی با افزایش ۷درصدی طی پنج ماهه ســال جاری خبر 
داد. بــه گزارش روابط عمومی اداره کل بنــادر و دریانوردی هرمزگان، 
"اله مراد عفیفی پور" با تشــریح گزارشی از عملکرد مجموعه ۷۱ بندر 
استان هرمزگان در دوره زمانی پنج ماه نخست سال ۹۸، اظهار داشت: 
از مجموع ۴۱ میلیون و ۷۷۷ هزار تن کاالی تخلیه و بارگیری شده، ۲۸ 
میلیــون و ۱۲۲ هزار و ۳۳۰  تن مربوط به کاالهای غیر نفتی با رشــد 
۸ درصــدی و ۱۳ میلیون و ۸۳ هــزار و ۵۱۵ تن به فرآورده های نفتی 
اختصاص دارد. رشد ۱۴ درصدی صادرات کاالهای غیرنفتی وی حجم 
صادرات غیرنفتی از طریق بنادر تجاری این استان را ۱۷ میلیون و ۶۴۰ 
هزار و ۷۸۰ تن با رشــد ۱۳.۹ درصدی اعالم کرد و افزود: از آغاز ســال 
۹۸ تا ابتدای شــهریور ماه جاری، یــک میلیون و ۵۷۷ هزار و ۵۰۷ تن 
از این کاالها، با رشــد مثبت  ۲۴.۶ درصدی ترانشیپ و یک میلیون و 

۵۷۴ هزار و ۶۳۴ تن نیز ترانزیت شد. عفیفی پور از کابوتاژ )کران بری( 
ســه میلیون و ۵۱۳ هزار و ۱۹۸ تن با افزایش ۶.۶ درصدی و همچنین 
واردات سه میلیون و ۴۱۷ هزار و ۸۳۸ تن کاالی غیرنفتی در بنادر این 
استان خبر داد. ترانزیت فرآورده نفتی ۵۸ درصد افزایش یافت مدیرکل 
بنادر و دریانوردی هرمزگان حجم صادرات فرآورده های نفتی در بنادر 
این اســتان را پنج میلیون و ۷۴ هزار و ۴۳۲ تن اعالم کرد و گفت: طی 
مدت یاد شده، ۳۴ هزار و ۳۰۰ تن، با افزایش چشمگیر ۵۸.۴ درصدی 

در همسنجی با مدت مشابه سال گذشته، ترانزیت و هشت میلیون و ۵۴ 
هزار و ۷۵۳ تن، کابوتاژ شد که در این بخش رشد ۷.۷ درصدی به ثبت 
رسید.۶۸۱ هزار TEU کانتینر تخلیه و بارگیری شد وی اظهار داشت: 
 TEU ۳۴ در دوره زمانی پنج ماهه نخست ســال جاری، ۶۸۱ هزار و
کانتینر )هر تی.ای. یو معادل یک کانتینر بیست فوت( در مجموعه بنادر 
بازرگانی این استان تخلیه و بارگیری شد .تردد ۳۴ هزار فروند شناور به 
بنادر مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان از پهلوگیری ۳۴ هزار 
و ۴۴۸ فروند شناور در بنادر این استان خبر داد و گفت: از این رقم، دو 
هزار و ۱۱۱ فروند شــامل کشتی های باالی هزار تن و ۳۲ هزار و ۳۳۷ 
فروند از شــناورهای پهلو گرفته در این بنادر، زیر هزار تن وزن داشــته 
است.عفیفی پور هرمزگان را پایتخت مسافرت های دریایی ایران توصیف 
کرد و گفت:از آغاز امسال تا ابتدای شهریور ماه جاری که یک دوره زمانی 
پنج ماهه راشامل می شود، ترابری هشت میلیون و ۴۸۳ هزار و ۴۴ نفر 
سفر در بنادر و پایانه های مسافری دریایی این استان به ثبت رسید. که 

رشد مثبت ۷.۷درصدی را شاهد بودیم.

اصفهان- قاسم اســد: به گزارش روابط عمومــی شرکت توزیع برق 
شهرستان اصفهان به مناسبت آغاز سال تحصیلی ۲ هزار نفر از دانش آموز 
ان مستعد شهرستان اصفهان در مناطق کم برخوردار یک مهرماه از دست 
مدیران ارشد شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان بسته نوشت افزار و لوازم 
التحریر دریافت نمودند این مراســم در یکی از دبستان های محدوده امور 
برق شــمال واقع در خیابان دارک زینبیه با حضور معاون توســعه و برنامه 
ریزی ادره کل آموزش وپرورش استان اصفهان و رییس اداره ناحیه ۴ استان 
اصفهان و در جمع مدیرعامل شــرکت توزیع برق اصفهان و معاونت فروش 

وخدمات مشترکین و مدیر دفتر حراست و امور محرمانه برگزار شد . 
مهندس حمید رضاپیرپیران مدیر عامل شــرکت توزیع برق شهرستان 
اصفهــان در این همایش دانش آموزی از حضور دانش آموزان فعال در این 
مدارس که سرمایه های امروز و فردای ایران هستند احساس رضایت نمود 
و گفت با حذف قبوض کاغذی برق ،منابع جدید در صنعت برق ایجاد شد 

که بخشی از آن به عنوان هدیه به دانش آموزان مستعد تقدیم می شود 
این مقام مســئول خاطر نشان کرد : ســالیانه یک میلیارد تومان صرفه 
جویی در حوزه فرمانداری شهر اصفهان با حذف قبوض کاغدی صورت می 
گیرد که درصدی سهم نوشت افزارهای دانش آموزان می شود و مابقی نیز 
برای روان ســازی و ایجاد زیر ساخت های شبکه به کار گرفته می شود که 
به دنبال آن برق پایدار و مطمئن و همچنین در نهایت رضایتمندی مردم را 
به دنبال دارد  وی درادامه گفت :صنعت برق ثابت کرده اســت هر جا مردم 
در فرهنگ سازی مصرف مشارکت داشته باشند صرفه جویی های صورت 
گرفته به مشــارکت کنند گان در طرح های گوناگون اهدا می شود و این 
روند در آینده نیز ادامه خواهد داشت  وی تاکید کرد :دانش آموزان در این 
سالها به عنوان همیاران انرژی ترویج دهنده فرهنگ مدیریت مصرف در خانه 
و مدرســه بوده اند و به عبارتی دانش آموزان در سالهای اخیر همکاران ما 
هستند که بسیار خوب در عرصه های درست مصرف نمودن با ما همکاری 

داشته اند و این عزیران امروز افتخار ما هستند و حضور در این جمع پر شور 
و نشاط برای بنده و همکاران مایه مباهات می باشد 

در این مراســم مهندس میر پور معاون توســعه و برنامه ریزی اداره کل 
آموزش و پرورش استان اصفهان نیز از زحمات مدیر عامل شرکت توزیع برق 
اصفهان تشــکر و قدردانی نمود و در ادامه گفت : روحیه جهادی و بسیجی 
ایشان بسیار قابل تقدیر است چرا که توجه ویژه ای به مناطق کم برخوردار 
دارند و همچنین در شرایطی که تاسیسات برق این منطقه دچار کوچکترین 
مشکلی شود دغدغه زیادی برای رفع مشکل دارند و این نشان از مسئولیت 

پذیری و تعهد ایشان دارد 
وی در ادامــه به دانش آموزان تاکید کرد : مردان وزنان زیادی در عرصه 
برق رسانی تالش می کنند تا برق مطمئن در اختیار ما قرار گیرد پس باید 
قدر شناس زحمات این عزیزان بوده و فرهنگ درست مصرف نمودن را ایجاد 

کنیم و آن را به کار گیریم .

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: ســیدنورالدین امیری شهردار بندر 
بوشهر از پروژه احداث پارک حاشیه ای در ورودی شهر بوشهر خبر داد.

به گــزارش واحد خبر و رســانه مدیریت ارتباطات و امــور بین الملل 
شهرداری بندر بوشهر سیدنورالدین امیری با اشاره به اینکه ورودی هر شهر 
می تواند نمایی کلی و چشــم انداز شهر را در ابتدای ورود به شهر در ذهن 
هر شــخصی تداعی کند و با توجه به اینکــه تاکنون هیچ اقدام موثری در 
خصوص لزوم توجه به زیباسازی در ورودی شهر بوشهر انجام نگرفته است، 
می طلبد که مدیریت شهری عالوه بر توجه به مسائل زیباسازی و مبلمان 
شهری در ســطح شــهر و به ویژه خیابان خلیج فارس )نوار ساحلی شهر 

بوشــهر( اهتمام ویژه ای با تاکید بر رعایت تمامی جوانب و مسائل زیست 
محیطــی در این زمینه انجام دهد. امیری تصریح کرد: در اولین قدم پروژه 

احداث پارک حاشیه ای به مساحت ۵۰۰۰  مترمربع شامل: پیاده روسازی، 
فضای ســبز، آالچیق، پارکینگ و سایر امکانات و تجهیزات الزم با قابلیت 
اسکان موقت مسافرین محترم طراحی و عملیات اجرایی آن آغاز شده است 
که انشــاهلل تالش داریم تا پایان سال جاری به بهره برداری برسد و چشم 
انداز زیبایی را در دل مسافرین و سایر شهروندان ایجاد نماید. گفتنی است 
۱۵ اسفند ماه سال گذشــته و همزمان با گرامیداشت روز درختکاری و با 
همکاری سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری و معاونت فنی و عمرانی 
شــهرداری بندر بوشهر اقدام به کاشــت ۲۰ هزار اصل نهال درخت حرا در 

بزرگراه امام علی)ع( نمود.

اهواز- شبنم قجاوند: سید محمد مرعشی مدیر کل تأمین اجتماعی 
استان خوزستان با حجت االســالم والمسلمین علی ابراهیمی امام جمعه 

آبادان دیدار و گفتگوکرد
ســید محمد مرعشی مدیر کل تأمین اجتماعی استان خوزستان با 
اعالم اینکه ســازمان تأمین اجتماعی از پیشگامان عرصه ارائه خدمات 
از طریــق فناوری های نوین ، گســترش آن و ایجــاد نهضت IT در 
کشــور اســت گفت : قریب به۶۸  درصد از مردم آبادان تحت پوشش 
سازمان تأمین اجتماعی هستند که در دو شعبه به این عزیزان خدمات 
و تعهدات بیمه ای ارائه می گردد. مرعشی با اشاره باینکه سازمان تأمین 
اجتماعی سعی دارد تا در راستای خدمات غیرحضوری نقش بیشتری 
برای رفاه حال مخاطبان خود فراهم نماید افزود : عالوه بر ارائه خدمات 

غیرحضوری دو دفتر کارگزاری رسمی نیز در حوزه عملکرد شعب یک و 
دو آبادان فعال هستند که در تسریع و تسهیل امور جاری بیمه شدگان 

، کارفرمایان و بازنشستگان اثرگذار خواهد بود.

در ادامه حجت االسالم والمسلمین علی ابراهیمی امام جمعه آبادان 
صداقت ، متانت ، پاســخگویی و تکریم ارباب رجوع را از شاخصه های 
مدیران و کارکنان تأمین اجتماعی برشمرد و ضمن تقدیر از عملکرد 
مثبت این ســازمان افزود : حق الناس بودن منابع ســازمان و ترویج 
عدالت محوری و رعایت حقوق شهروندان از اهم موضوعاتی است که 
می بایست بیش از پیش به آن عمل شود و خوشبختانه سازمان تأمین 
اجتماعی با تحت پوشش داشتن بیش از نیمی از مردم این شهرستان 
خدمات خوب و مفیدی ارئه نموده است. امام جمعه آبادان همچنین 
با تقدیر از عملکرد حوزه درمان تأمین اجتماعی خواســتار رسیدگی 
بیشتر به افراد و آحاد آسیب پذیر تحت پوشش بویژه مستمری بگیران 

و بازنشستگان شدند.

وزیر میراث فرهنگی در همدان : 

گردشگری در آینده به اقتصاد اول جهان تبدیل می شود

صرف هزینه 15۰ میلیارد تومانی برای خرید اتوبوس های جدید

رشد مثبت 4درصدی تخلیه و بارگیری کاال در بنادر هرمزگان

 صادرات غیرنفتی 14 درصد و ترانشیپ 24 درصد افزایش یافت

پر شدن کیف 2 هزار دانش آموز محروم با نوشت افزار؛ نتیجه حذف قبوض کاغذی برق در شهر اصفهان
سالیانه یک میلیارد تومان صرفه جویی با حذف قبوض کاغذی برق در اصفهان 

شهردار بندر بوشهر خبر داد: ضرورت ایجاد چشم اندازی زیبا در ورودی شهر بوشهر

دیدار مدیر کل تأمین اجتماعی استان خوزستان با امام جمعه آبادان

شنبه
6 مهر 1398

شنبهشماره 1400
6 مهر 1398

شماره 1400



کسب و کـار نویــن تلفن مستقیم: 1486073290 www.forsatnet.ir

فین ت��ک در س��ال های اخیر حوزه های متعدد خدمات مال��ی را متحول کرده 
اس��ت و به عنوان یک��ی از مهم ترین حوزه های فعالیت اس��تارت آپ های فناوری 

شناخته می شود.
فناوری و تمام دستاوردهای آن امروز به عنوان عضوی جدانشدنی از زندگی ما 
شناخته می شوند. حوزه های متعدد خدماتی و تولیدی در سال های اخیر توسط 
این پدیده متحول ش��ده اند. تقریبا همه  زمینه های زندگی انس��ان از تعامل های 

اجتماعی تا خرید تحت تأثیر فناوری قرار دارد.
از میان حوزه هایی که توسط فناوری متحول شده اند، خدمات مالی هم جایگاه 
ویژه ای دارند. در س��ال های گذشته استارت آپ های متعددی در حوزه  نوظهوری 
به نام فین تک )Fintech( ظهور کرده اند که از فناوری برای تسهیل فعالیت های 
مالی و اقتصادی کاربران اس��تفاده می کنند. فین تک ترکیبی از دو کلمه  خدمات 
مالی )Financial( و فناوری )Technology( محس��وب می ش��ود که در نام 
خود، حوز ه  عملکرد و هدف را ش��رح می دهد. فین تک به  کاربران امکان می دهد 
تا فرآیندهایی همچون س��رمایه گذاری، پرداخت و حتی دریافت وام را آس��ان تر 

انجام دهند.
نس��ل جوان ام��روزی از هر خدماتی مبتن��ی بر فناوری و خصوص��ا اینترنت 
اس��تقبال می کنند. آنها با گوش��ی های هوشمند رش��د کرده اند و انجام خدمات 
مالی با استفاده از فناوری هایی همچون اینترنت، وب و اپلیکیشن ها، می پسندند. 
آنها دوس��ت دارند خدمات مالی را مانند دیگر خدمات همچون اش��تراک گذاری 
عکس با دوستان، رزرو خدمات و درخواست شغل به صورت مدرن و با استفاده از 
جدیدترین فناوری ها انجام دهند. اس��تارت آپ ها و دیگر فعاالن حوزه  کسب وکار 
به این نیاز و درخواس��ت کاربران پی برده  اند و س��رمایه گذاری عظیمی روی آن 

انجام داده اند.
ش��هرت فین تک تنها به خاطر رویکرد جدید آن به خدمات مالی نیس��ت. این 
فناوری ه��ا ام��کان جم��ع آوری کالن داده را نیز فراهم می کنند ک��ه کاربردهای 
فراوانی خواهد داش��ت. تحلیل کالن داده های استخراج ش��ده از خدمات فین تک 
می توان��د منجر ب��ه طراحی و تولی��د محصول و خدمات دیگر ش��ود که چرخه  
اقتصادی فناوری را تکمیل می کند. در این مطلب معرفی کلی از فناوری فین تک 

خواهیم داشت که آشنایی اولیه را با فناوری انقالبی مالی فراهم می کند.
فین تک چیست؟

فین تک در تعریف س��اده به فناوری جدیدی گفته می شود که با هدف بهبود 
و خودکارس��ازی ارائه و اس��تفاده از خدمات مالی توسعه می یابد. این فناوری در 
الیه های هس��ته ای تالش می کند تا به ش��رکت ها، مالکان کسب وکار و مشتریان 
نهایی، خدماتی همچون مدیری��ت بهتر عملیات، فرآیندها و به طور کلی زندگی 
مال��ی بهینه ت��ر را ارائه کند. فناوری که با اس��تفاده از نرم افزارها و الگوریتم های 
ویژه در کامپیوترهای شخصی و بیش از آن، گوشی های هوشمند ارائه می شود.

عب��ارت فین ت��ک در ابتدای ق��رن 21 ظهور کرد و بیش��تر ب��ه فناوری های 
پش��ت صحنه مدیریت س��ازمان های مالی می پرداخ��ت. از آن زمان تغییر جهت 
قابل توجه��ی در فن��اوری رخ داد که آن را بیش ازپی��ش مبتنی بر مصرف کننده  
نهایی کرد. درنتیجه تعاریف فین تک نیز به مرور مبتنی بر مش��تریان شدند. این 
فناوری امروز بخش های متعددی دارد و صنایع گوناگون را تحت تأثیر قرار داده 
اس��ت. به عنوان مثال می ت��وان به آموزش، بانکداری مخصوص مش��تری، جذب 

سرمایه، فعالیت های غیرانتقاعی و مدیریت سرمایه گذاری اشاره کرد.
برخی از دسته بندی های مالی، بیت کوین و دیگر رمزارزها را هم در زیرمجموعه  
فین تک قرار می دهند. شاید درحال حاضر بتوان رمزارزها را خبرسازترین دسته  
فین تک دانس��ت، اما هزینه ها و س��رمایه گذاری های اصل��ی در صنعت بانکداری 

جهانی سنتی دیده می شود که ارزش بازار چندین تریلیون دالری دارد.
درک مفهوم فین تک

از دی��دگاه کلی عب��ارت فین تک را می توان به هرگونه ن��وآوری اعطا کرد که 
نحوه  انجام تراکنش ه��ای مالی کاربران را متحول می کند. نوآوری  های موردنظر 
می توانند ش��امل موارد س��نتی تر همچون حس��ابداری دوطرفه تا پول دیجیتال 
باش��ند. البت��ه می ت��وان ادعا کرد ک��ه از زمان انق��الب اینترنت و گوش��ی های 
هوشمند، فناوری های مالی رشد انفجاری داشته اند. فین تک که زمانی که تنها به 
آسان سازی فرآیندهای مدیریتی س��ازمان  های مالی می پرداخت، امروز به عنوان 

خدماتی مخصوص مشتری شناخته می شود که تأثیرات گسترده  تر هم دارد.
خدم��ات مالی مبتنی ب��ر فناوری امروزه در نقاط گوناگون جهان در س��طوح 
گس��ترده ای ارائه می ش��وند. به عنوان س��اده ترین مثال می توان به تبادل پول با 
گوشی هوشمند اشاره کرد. نمونه های پیشرفته تر حتی نقد کردن چک، دریافت 
اعتبار به صورت غیرحضوری، جذب س��رمایه و مدیریت س��رمایه گذاری را بدون 
دخال��ت نیروی انس��انی انجام می دهند. آمارها نش��ان می دهد که یک س��وم از 
کاربران امروز دنیای فناوری حداقل از دو س��رویس فین تک یا بیش��تر استفاده 
می کنند. به عالوه آن کاربران، فین تک را به عنوان بخش مهمی از زندگی روزمره  

خود می شناسند.
کاربرد فین تک

امروزه اس��تارت آپ های فین تک که بیشترین جذب سرمایه را انجام می دهند، 
خصوصیات مش��ترکی دارند: آنها به گونه ای طراحی ش��ده اند ت��ا ارائه دهندگان 
س��نتی س��رویس های مالی را به چالش بکش��ند و به نوعی تهدی��دی برای آنها 

محس��وب شوند. اس��تارت آپ ها چابکی بیش��تری دارند و به دسته  بزرگ تری از 
کاربران خدمت رس��انی می کنند. به عالوه کاربران همیشگی خدمات مالی هم با 

استفاده از فناوری ها، عملکرد سریع تری خواهند داشت.
از میان استارت آپ های نوآور و ساختارشکن صنعت فین تک در سطح جهانی 
می توان به Affirm اش��اره کرد که با هدف حذف کارت های اعتباری از فرآیند 
خرید آنالین کاربران فعالیت می کند. آنها وام های کوتاه مدت را با روش��ی جدید 
به کاربران ارائه می کنند تا بدون نیاز به کارت های اعتباری، پرداخت های آنالین 
را انجام دهند. ش��اید خدمات و بازپرداخت های Affirm در ابتدا گران باش��ند، 
اما ارائه  کارت و اعتبار به مش��تریان بدون تاریخچه  اعتباری خدمت قابل توجهی 

محسوب می شود که شاید ارزش هزینه  بیشتر ابتدایی را داشته باشند.
فرآیندهای رهن  و اجاره در کش��ورهای گوناگون با ساختارهای متفاوتی انجام 
می ش��وند. دراین میان اس��تارت آپ های هر منطقه تالش می کنند تا نقش��ی در 
 Better.آسان س��ازی فعالیت های اعتباری و مالی رهن و اجاره داش��ته باش��ند
Morgage یکی از مش��هورترین اس��تارت آپ های این حوزه محسوب می شود 
ک��ه انجام فرآیندها به ص��ورت کامال دیجیتال را به عنوان فناوری ساختارش��کن 
ارائ��ه می کن��د. فرآینده��ای دریاف��ت و پرداخ��ت وام هم در این مس��یر هدف 
ساختارش��کنی های متعدد هستند. از میان استارت آپ های آن حوزه می توان به 

GreenSky اشاره کرد.
ارائ��ه  خدم��ات مال��ی ب��ه ش��هروندان کش��ورهای مح��روم از اه��داف مهم 
اس��تارت آپ های فین تک محسوب می ش��ود. به عنوان مثال Tala به افراد بدون 
س��ابقه و حساب اعتباری در کش��ورهای درحال توسعه، وام های جزئی پرداخت 
می کن��د. فرآیندهای اعتبارس��نجی ب��ا داده کاوی از تراکنش های مالی گوش��ی 
هوشمند کاربر انجام می شود. Tala تالش دارد تا خدمات وام را بهتر و سریع تر 
از بانک های محلی، وام دهنده های غیرقانونی و دیگر مؤسسه های مالی و اعتباری 

ارائه کند.
ب��ا توجه ب��ه رویکرد اس��تارت آپ های فین تک می توان ادعا ک��رد که هرگونه 
خدمات مالی نه چندان مناس��ب و آس��ان، ظرفیت ساختارشکنی و بهبود توسط 
آنه��ا را دارند. درواقع اگر ت��ا امروز برخی از خدمات مال��ی و اعتباری خود را با 
دش��واری های غیرالزامی انجام داده اید، احتماال استارت آپی برای رفع آنها وجود 
خواهد داش��ت یا به زودی متولد خواهد شد. در کشورهایی که خدمات اعتباری 
را به صورت گس��ترده به ش��هروندان خود ارائه می کنند، فین تک حضور و تأثیر 
بیشتری دارد. مفاهیم اعتباری پیچیدگی های سنتی باالیی دارد و استارت آپ ها 

می توانند آنها را به مفاهیم ساده تری تبدیل کنند.
افق های توسعه  فین تک

مؤسس��ه های خدمات مالی تاکنون خدم��ات متنوعی را زیر یک چتر و عنوان 
ارائه  می کردند. حوزه  فعالیت آنها گس��تره  وس��یعی از خدمات مالی از بانکداری 
س��نتی تا وام و رهن و ان��واع فرآیندهای تجاری را پوش��ش می داد. فین تک در 
پایه ای ترین س��طوح خود این س��رویس ها را از هم مجزا می کند. سپس ترکیب 
خدمات ساده  ش��ده با فناوری، به اس��تارت آپ های فین تک ام��کان می  دهد تا با 
بازدهی باالتری فعالیت کنند و هزینه های مرتبط با هر فرآیند را کاهش دهند.

برای توصیف تأثیر فین تکر بر بانکد اری، تجارت، سرمایه گذاری و انواع مفاهیم 
مال��ی و اعتباری، هیچ کلمه ای بهتر از ساختارش��کن وجود ندارد. درحال حاضر 
خدماتی که زمانی تحت س��لطه  بانک ها، نماینده های مالی آنها و مؤسس��ه های 
عری��ض و طوی��ل مال��ی و اعتباری بود، به راحتی در گوش��ی های هوش��مند در 
دس��ترس کاربران قرار دارند. به بیان دیگر شاهد دموکراتی تر شدن خدمات مالی 

هستیم.
به عنوان نمونه ای از اس��تارت آپ های ساختارشکن می توان اپلیکیشن تجارت 
سهام Robinhood را مثال زد. در دسته بندی خدمات وام و رهن و اجاره هم 
 Prosper نمونه ه��ای متعددی وجود دارند که از می��ان مهم ترین آنها می توان
Marketplace، Lending Club و OnDeck را ن��ام ب��رد که فرآیندهای 
وام ده��ی ش��خص به ش��خص را تس��هیل می کنن��د. در بخش خدم��ات وام به 
کس��ب وکارها نی��ز Kabbage، Lendio، Accion و Funding Circle از 
مشهورترین ها هستند که به اس��تارت آپ ها و دیگر انواع کسب وکار، پلتفرم های 

آسان و سریعی را برای مدیریت سرمایه های کاری ارائه می کنند.
اس��تارت آپ های فین تک عالوه بر خدمات مال��ی، خدمات بیمه ای را هم ارائه 
می کنند که البته جزئی از مجموعه  مالی و اقتصادی محس��وب می شود. از میان 
اس��تارت آپ های بیمه ای می توان به OScar اش��اره کرد که در ماه مارس سال 
201۸ موفق به جذب س��رمایه  165میلیون دالری ش��د. چنین س��رمایه گذاری 

نشان دهنده ظرفیت باالی رشد برای استارت آپ های بیمه ای خواهد بود.
بانک های سنتی با مشاهده  پیشرفت استارت آپ های فین تک همه  تالش خود 
را ب��ه کار گرفتند تا بیش ازپیش به آنها ش��بیه ش��وند. درواق��ع آنها هم به مرور 
خدمات فین تک مخصوص مصرف کننده را به خدمات خود اضافه کردند تا هرچه 
س��ریع تر با ساختارکنی اس��تارت آپ ها مقابله کنند. از پیشگامان چنین حرکتی 
می توان به بانک س��رمایه گذاری گلدمن س��اکس اش��اره کرد که در سال 2016 

پلتفرم وام دهی به مشتری را راه اندازی کرده بود.
بس��یاری از کارشناس��ان صنعت اعتقاد دارند بانک های س��نتی برای تطبیق 
هرچه بهتر با ش��رایط درحال تغیی��ر دنیای اقتصاد، بای��د فعالیت هایی بیش از 

س��رمایه گذاری عظیم انجام دهن��د. آنها برای رقابت با اس��تارت آپ های چابک 
بای��د تغییرات مهم��ی در فرآیندهای تفکر، تصمیم گیری و حتی س��اختار کلی 

سازمان های خود ایجاد کنند.
فناوری های جدید در فین تک

فناوری پدیده ای پویا و درحال رش��د است که پدیده های جدید آن با سرعت 
بس��یار باالیی متولد می ش��وند و رش��د می کنن��د. فناوری ه��ای جدید همچون 
یادگیری ماشین، هوش مصنوعی، تحلیل رفتاری مبتنی بر پیش بینی و بازاریابی 
مبتنی بر داده توانایی ایجاد تغییرات عظیم در تصمیم گیری های مالی را دارند.

اپلیکیش��ن های امروزی مبتنی بر یادگیری، نه تنه��ا رفتار و عادت های پنهان 
کارب��ر را می آموزن��د، بلکه فعالیت های��ی را هم متمرکز بر یادگی��ری آنها انجام 
می دهن��د. کاربران با یادگی��ری مفاهیم از طریق این اپلیکیش��ن ها، فرآیندهای 

هزینه و پس انداز خودکار و ناخودآگاه را بهتر انجام می دهند. 
فناوری خدمات خودکار به مش��تری، یکی از مهم ترین مفاهیمی است که در 
فین تک اس��تفاده می شود. اس��تفاده از هوش مصنوعی و چت بات برای برقراری 
ارتباط با مش��تری و رفع اش��کال ها، امروز اهمیت باالیی در شرکت های فین تک 
دارد. به ع��الوه ثب��ت تاریخچ��ه  فعالیت ه��ا و تراکنش ها ه��م در اقدام های ضد 

کالهبرداری و موارد مشابه، کاربرد باالیی خواهد داشت.
چشم انداز فین تک

استارت آپ های جهانی فین تک در سال 2016 به صورت مجموع ۴/17 میلیارد 
دالر سرمایه جذب کردند و تا پایان سال 2017 به سمت شکستن آن رکورد پیش 
رفتند. CB Insights در گزارش خود پیرامون این اس��تارت آپ ها، تعداد انواع 
یونیک��ورن را 26 عدد بیان کرد ک��ه در مجموع ۸/۸3 میلیارد دالر ارزش گذاری 
شدند. در سال 201۸ همین شرکت تعداد استارت آپ های یونیکورن را در سال 

گذشته 39 عدد بیان کرد که 37/1۴7میلیارد دالر ارزش دارند.
آمریکای ش��مالی بیش��ترین تعداد اس��تارت آپ های فین تک را دارد و آسیا با 
فاصل��ه ای نزدیک رتبه  دوم را به خود اختصاص می دهد. رکورد س��رمایه گذاری 
در اس��تارت آپ های فین تک در فصل اول س��ال 201۸ شکس��ته ش��د که سهم 
عمده ای از آن به خاطر افزایش سرمایه گذاری در آمریکای شمالی بود. آسیایی ها 
نیز رش��د مناسبی را در آن دوره طی کردند و شاید آمریکا را پشت سر بگذارند. 
دراین می��ان اروپا پس از ثبت رکورد نه چندان مناس��ب در فصل اول 201۸، در 
فصل دوم رویکرد خود را جبران کرد و رش��د سرمایه گذاری در استارت آپ های 

آن اعالم شد.
در چش��م انداز آتی فین تک، برخی حوزه ها مهم تر از س��ایر به نظر می رس��ند. 

از میان آنها می توان به موضوعاتی اشاره کرد که حول موارد زیر جریان دارند:
• رمزارزها و پول دیجیتال

• فن��اوری بالک چی��ن که خدمات دفتر کل توزیع ش��ده را با س��طح باالیی از 
امنیت به کاربران ارائه می کند.

• قراردادهای هوش��مند که با اس��تفاده از یک برنامه کامپیوتری )عموما تحت 
بالک چین( اجرای خودکار قراردادها را بین فروشنده و خریدار ممکن می کنند.

• بانک��داری باز، مفهومی اس��ت که با اس��تفاده از بالک چین تالش می کند تا 
خدم��ات و داده ه��ای بانکی را در اختیار ش��رکت های متفرقه ق��رار دهد. آنها با 
اس��تفاده از این داده ها توانایی توسعه  اپلیکیش��ن و شبکه های گسترده خواهند 
داش��ت که بانک ها را هرچه بیش��تر به ش��رکت های متفرقه و مش��تریان نهایی 
نزدیک می کند. از میان اس��تارت آپ های این حوزه می توان به خدمات یکپارچه  

مدیریت پول Mint اشاره کرد.
• فناوری موس��وم ب��ه Insurtech که تالش می کند با اس��تفاده از مفاهیم 

فناورانه، صنعت بیمه را ساده  و سریع کند.
• فناوری موس��وم به Regtech که هماهنگی شرکت های خدمات مالی را با 
قوانین مرسوم و استانداردها تسهیل می کند. از مهم ترین قوانین و تنظیم گری ها 
 )KYC( هم می توان به فعالیت های ضد پولش��ویی و قوانین ش��ناخت مشتری

اشاره کرد.
• روبات های تحلیلگر که پیش��نهادهای هوش��مندانه  س��رمایه گذاری و خرید 
و ف��روش ارائه می کنن��د. از میان آنه��ا می ت��وان Betterment را نام برد که 
پیش��نهادهای س��رمایه گذاری را خودکار می کند تا با کاهش هزینه ها، آنها را در 

دسترس افراد بیشتری قرار دهد.
• خدم��ات بانکی به اف��راد با توانایی ه��ای مالی و اعتباری پایین که توس��ط 
بانک های سنتی قادر به دریافت خدمات نبوده اند. درواقع سازمان های بدنه  مالی 
و اقتص��ادی کش��ورها به برخی از ش��هروندان خود خدمات ارائ��ه نمی کنند که 

فین تک می  تواند در این زمینه ساختارشکنی کند.
• امنیت س��ایبری امروز به بخش��ی کامال الزامی به فین تک تبدیل شده است. 
سودآوری باالی جرایم سایبری مالی و ذخیره سازی غیرمتمرکز داده ها، فین تک 

و امنیتی سایبری را به مفاهیمی درهم تنیده تبدیل می کند.
کاربران فین تک

چه��ار دس��ته بندی بزرگ ب��رای کاربران فین ت��ک تعریف می ش��ود: بانک ها 
)به صورت B2B(، مش��تریان ش��رکتی آنها، کس��ب وکارهای کوچک )B2C( و 
مصرف کننده ه��ای نهایی. روندهای کنونی به س��مت بانکداری موبایلی، افزایش 
اطالعات در گردش، کالن داده، تحلیل های عمیق تر و از همه  مهم تر دسترس��ی 

غیرمتمرک��ز به اطالعات، فرصت هایی را ب��رای هر چهار گروه باال فراهم می کند 
تا با روش هایی جدید و ساختارشکن، به فعالیت های مالی و اعتباری بپردازند.

در دس��ته بندی مصرف کننده ه��ای نهای��ی، کاربران جوان ت��ر درک بهتری از 
فناوری فین تک دارند و کاربرد بیشتری را هم از آن استخراج می کنند. به هرحال 
نس��ل نوجوان و جوان امروزی تمایل بیشتری هم به هزینه کردن دارد و همین 
فرآیند هزینه ک��ردن را ترجیحا در فضای آنالین و مبتنی بر فناوری های جدید 
انج��ام می دهد. البته برخ��ی از ناظران صنعت اعتقاد دارن��د تمرکز بیش از حد 
روی نس��ل هزاره و نسل جوان لزوما به خاطر درک بیشتر و تمایل بیشتر آنها به 
فناوری نیست، بلکه ابعاد چنین بازاری بیشتر از نسل های قبلی است. به هرحال 
فین تک امروز در ارائه  خدمات به نسل های گذشته موفقیت چندانی ندارد، چون 

مشکالت آنها را به خوبی درک نمی کند.
دس��ته بندی کسب وکارها و خصوصا انواع نوپا، کاربردهای متعددی از فین تک 
استخراج می کنند. آنها قبال برای دریافت سرمایه باید درگیری زیادی با بانک ها 
متحمل می ش��دند. به عالوه آنها برای اضافه کردن خدمات مالی به سرویس ها و 
محصوالت خود موانع متعددی داش��تند، ام��ا امروز به لطف فناوری های متعدد، 
تراکنش های مالی از طریق ش��رکت های فین تک واس��ط و زیرساخت های دیگر 

ممکن شده است.
تنظیم گری قوانین فین تک

خدم��ات مال��ی از قانون مندتری��ن حوزه های کس��ب وکار در س��طح 
جهانی محس��وب می شوند. به همین دلیل با ظهور و توسعه  شرکت های 
فین ت��ک، دولت ها بی��ش از هر چیز نگران تنظیم گ��ری قانونی فعالیت 
آنه��ا بوده اند. ب��ا ورود و ادغام فن��اوری به فرآینده��ای خدمات مالی، 
مش��کالت تنظیم گری قانونی آنها نیز چندبرابر ش��ده اس��ت. در برخی 
موارد مشکالت به خاطر ماهیت فناوری و از توابع آن محسوب می شوند، 
اما در بسیاری از نمونه های دیگر، عجله  ذاتی بازیگران صنعت فناوری بر 

ساختارشکنی های مالی، موجب بروز مشکالت قانونی می شود.
خودکارس��ازی فرآیندها و دیجیتالی کردن داده ها، سیستم  های فین تک را در 
برابر حمله  مجرمان س��ایبری آس��یب پذیر می کند. اخبار متعدد از نفوذ مجرمان 
سایبری به شبکه های بانکی و سرقت اطالعات و دارایی های کاربران، نشان دهنده 
ظرفی��ت باالی این صنعت برای درآمد مجرمان اس��ت. مصرف کننده های نهایی 
خدم��ات، در چالش های امنیتی بیش از همه به مس��ئولیت پذیری ش��رکت های 
فین تک و همچنین عدم استفاده از اطالعات شخصی و داده های مالی در مقاصد 

دیگر اهمیت می دهند.
در برخی از نمونه های ظهور و رش��د اس��تارت آپ های فین تک، شاهد برخورد 
فرهنگ اس��تارت آپی مبتنی بر حرکت سریع و ساختارشکنی با فرهنگی سنتی 
و محافظه کار هس��تیم. چنین برخوردهایی عموما نتایج نامناسب به همراه دارند. 
به عنوان مثال استارت آپ بیمه ای Zenefirts مستقر در سان فرانسیسکو که در 
بازارهای خصوصی بیش از یک میلیارد دالر ارزش گذاری ش��د، در ارائه  خدمات 
بیمه ای مدرن به مش��تریان، مرتکب قانون شکنی شد که برخورد جدی مقام های 
قانونی را به همراه داشت. سازمان SEC جریمه ای 9۸0 هزار دالری برای آنها در 
نظر گرفت و سازمان بیمه  کالیفرنیا نیز 7میلیون دالر خسارت از این استارت آپ 

دریافت کرد.
تنظیم گری قانونی در دنیای رمزارزه��ا هم چالش های فراوانی ایجاد می کند. 
عرضه اولیه  س��که یا ICO یکی از مدرن ترین فرآیندهای جذب س��رمایه برای 
اس��تارت آپ ها محس��وب می شود که امکان جذب س��رمایه به صورت مستقیم را 
از اش��خاص فراهم می کند. در بس��یاری از کش��ورهای جهان این فرآیند بدون 

تنظیم گری قانونی انجام می شود و زمینه ای برای کالهبرداری شده است.
تنوع باال در خدمات فین تک و تعدد صنایعی که تحت تأثیر آن قرار می گیرند، 
ایجاد راهکاری واحد برای همه  مش��کالت موجود را دش��وار می کند. دولت ها در 
اکث��ر موارد از قوانین موجود و س��نتی خود برای تنظیم گری فین تک اس��تفاده 
می کنند. البته در برخی موارد هم ش��اهد تصویب قوانین جدید یا بهینه س��ازی 

قوانین قدیمی برای هماهنگی با دنیای جدید فین تک هستیم.
کش��ورهای گوناگون در سرتاس��ر جهان، مراکزی را برای آزمایش و بررس��ی 
تأثیر فین تک بر صنایع گوناگون تأس��یس کرده ان��د. از فعالیت های قانونی مفید 
هم می توان به تصویب و اجرای قانون GDPR در اروپا اشاره کرد که چارچوبی 
برای دسترس��ی سازمان ها به داده های ش��خصی افراد ایجاد می کند. کشورهایی 
همچون ژاپن و کره جنوبی که ICO در آنها متداول تر اس��ت، قوانین کاربردی 
و انعطاف پذیری برای اس��تفاده از این س��بک از س��رمایه گذاری تصویب و اجرا 

کرده اند.
فین ت��ک در میان خیل عظیم فناوری های��ی قرار دارد که برای ایجاد 
تحول در جامعه بش��ری به وجود آمده است. روند آهسته و پیوسته این 
فناوری در س��ال های گذشته باعث ش��د تا تمامی ذی نفعان از کاربران 
تا کس��ب وکارها و دولت ها، به مرور با ظرفیت و کاربرد آن آشنا شوند. با 
وجود تمام چالش های کنونی، روند رو به رش��د فین تک در کش��ورهای 
گوناگون خصوصا مناطق درحال توسعه، امید به ساختارشکنی عمیق تر 

از سوی فناوری را زنده نگه می دارد.
GOODCALL-INVESTOPEDIA/zoomit :منبع
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تجسم و طراحی »بیزینس مدل« در 5 گام ساده
مترجم: نازنین توکلی: بلوک های س��اختاری مدل کس��ب و کار عبارتند از »مشتریان«، »پیشنهادها« و »اهداف« 
ش��ما و من آن را مدل »COG« در بیزینس مدل می نامم. مش��تریان افرادی هس��تند که پیشنهاد شما را خریداری 

می کنند. چراکه پیشنهاد شما راه حلی برای مشکل آنها است. هدف نقطه ای است که می خواهید به آن برسید.
»کانال ها«، »روابط« و »رش��د«، حلقه های اتصال بیزینس مدل تان هستند. »کانال ها« مسیری هستند که مشتریان 
ش��ما آن را دنبال می کنند تا از مرحله ندانس��تن و نشنیدن درباره کس��ب و کارتان، به سوی خرید آنچه شما پیشنهاد 
می دهید،  بروند. »روابط« مسیری است که مشتریان پس از خرید پیشنهاد شما دنبال می کنند. »رشد« همان اتفاقی 

است که پس از ارائه پیشنهادتان برای هم تراز کردن پیشنهاد شما و دستیابی به هدف  روی می دهد.
فهرست ها گره هایی از بیزینس مدل شما هستند که نیاز به شرح جزییات بیشتری دارند. به عنوان مثال، چالش های 
احتمالی که در حال حل و فصل کردن آنها در مدل نوآورانه مشاوره  هستم؛ به فهرستی برای توضیح احتیاج دارد. نکته 
کلیدی در این فهرست ها رعایت اعتدال و میانه روی است. از فهرست ها فقط در مواردی استفاده کنید که جزییات آن 

بتواند به شفافیت و وضوح بصری مدل کمک کند.
5 گام آسان برای تجسم و طراحی بیزینس مدل:

1. اس��اس و بنیان کس��ب و کارتان را به کمک بلوک های س��اختاری بیزینس مدل طراحی کنید. به این ترتیب که 
مشتریان را سمت چپ، پیشنهادها را وسط و اهداف  تان را در سمت راست قرار دهید.

2. حلقه های اتصال بلوک ها را در میان نقش��ه رس��م کنید. »کانال ها«؛ مش��تریان را به پیش��نهادهای ش��ما متصل 
می کنند. »روابط«؛ بین مشتری و پیشنهاد شما حلقه اتصال ایجاد می کند. »رشد«؛ بین پیشنهاد و هدف شما ارتباط 

برقرار می کند.
3. با استفاده از فهرست ها، گره های کلیدی را توضیح دهید. به طور کلی کسی که مدل شما را نگاه و بررسی می کند 
احتماال روی گره های کلیدی مکث می کند و می پرسد: »اینجا چه خبر است؟« در بعضی موارد، فهرست ممکن است 
خود حلقه دیگری باش��د که تغییر چهره داده اس��ت. برای شناسایی این موارد به دنبال وابستگی های متقابل بین نقاط 

فهرست باشید.
۴. به نقش��ه خود نگاه کنید. س��ه مرحله فوق چارچوبی ساده برای ساخت اس��کلت نقشه بیزینس مدل شما است. 
با دقت روی آن و  جست وجوی نقاط ضعف، نقاط گیج کننده و فرصت ها، می توانید مدل کسب و کارتان را پاالیش کنید 

تا روح و ماهیت کسب و کارتان را به صورت موثر توصیف کند.
5. به احتمال زیاد درمی یابید که حلقه های بازخورد بیش��تری دارید که می توانند پیش��نهاد ش��ما را تقویت  کند. در 
این صورت، دس��ت تان باز اس��ت که در صورت تمایل حلقه های بیشتری -فراتر از سه حلقه اصلی-  اضافه کنید. هدف 
این است که کسب و کارتان را با توجه به قسمت های اصلی آن پاالیش کنید. سپس نشان دهید که چگونه ارتباط این 

بخش ها با گذشت زمان ادامه می یابد.
سخن پایانی

من مراحلی که مطرح شد را »هستی شناسی ترسیم مدل کسب و کار« یا »BMM« می نامم. این مراحل، فرآیندی 
برای س��اده کردن سیستم های پیچیده هستند و تلفیقی از تفکر سیس��تمی، مدل سازی کسب وکار، تدوین استراتژی 
و زبان بصری اس��ت. وقتی می خواهید پیامدهای فناوری های جدید را بشناس��ید، در س��ازمان موجود نوآوری یا برای 

سرمایه گذاری جدید برنامه ریزی کنید، می توانید از پنج مرحله گفته شده کمک بگیرید.
medium/modirinfo  :منبع

تکنیک هایی برای انگیزه دادن به کارمندان
حتما می دانید عمل، تاثیر بیش��تری نس��بت به کلم��ات دارد. این تاثیر در محیط کار، بیش��تر نمود می کند. وقتی 
کارمندان انگیزه بیش��تری داش��ته باشند، وظایف ش��غلی خود را بهتر انجام می دهند. پس انگیزه دادن به کارمندان و 

جلب اعتماد آنها سبب بهبود عملکردشان می شود.
برای اینکه به عنوان رهبری فوق العاده معرفی شوید، باید توانایی باالیی در انگیزه بخشی داشته باشید. همیشه بیان 
نقل قول رهبران بزرگ موثر نیس��ت. برای اینکه بتوانید به دیگران انگیزه دهید، ابتدا باید خودتان سرش��ار از انگیزه و 

امید باشید. پس به کارمندان نشان دهید بسیار پرانگیزه و باانرژی هستید و تنها به گفتن آن اکتفا نکنید.
در این مقاله به شما می گوییم از چه روش هایی به کارمندان خود انگیزه دهید:

زبان بدن مثبتی داشته باشید
اگ��ر روز بدی داش��ته اید، این حالت را ب��ه کارمندان و محیط کاری انتقال ندهید. نیاز نیس��ت خود را مجبور کنید 
حالت مثبتی در رفتارتان نش��ان دهید، اما حداقل نس��بت به برقراری ارتباط و افکار انتقادی، روی خوش نشان دهید. 
هیچ یک از اعضای گروه دوست ندارند با مدیری مواجه شوند که مدام در مورد زندگی شخصی خود گله و شکایت دارد.

زبان بدن مثبت را نشان دهید تا کارمندان متوجه شوند تمام حواس تان به آنهاست:
• قفل دستان تان را باز کنید و در کنار خود قرار دهید.

• صورت خود را به سمت فردی بچرخانید که در حال صحبت با شماست.
•  از واژه های »هممم« یا »آهان« استفاده کنید و واکنش خود را نشان دهید.

• زبان بدن طرف مقابل را تکرار کنید. با این کار به مخاطب نشان می دهید توجه تان به سمت اوست.
با استفاده از این نکات ساده، به کارمندان می فهمانید آنها را درک می کنید.

با اعضای تیم ناهار بخورید
قبال در ش��رکتی کار می کردم که مدیرعامل آن در هنگام دریافت گزارش های مستقیم، مشغول ناهار خوردن بود و 

این رفتار انگیزه بخشی برای کارمندان بود.
نیاز نیس��ت به عنوان مدیرعامل همیش��ه ای��ن کار را انجام دهید اما وقتی همراه با اعض��ای تیم خارج از محل کار 
هس��تید، آنها ش��ما را یک ش��خص همانند خود و نه مدیر می بینند. وقتی امکان برقراری ارتباط این چنینی به وجود 
می آید، کارمندان ارزش بیش��تری نسبت به درخواس��ت های بعدی شما قائل می شوند. صرف ناهار به همراه تیم نشان 

می دهد شما هم عضوی از آنها هستید.
با آنها گشاده رو باشید

گش��اده رو بودن با اعضای تیم بدین معناس��ت با آنها روی باز و ذهن باز داش��ته باشید. بدون شک، یک مدیرعامل و 
رهبر خوب کارهای زیادی برای انجام دادن دارد، اما همیش��ه باید در دس��ترس باش��د. کارمندان همیشه باید به مدیر 
خود دسترس��ی داشته باش��ند و نگران نادیده گرفته شدن و طرد شدن نباشند. وقتی اعضای تیم بتوانند با مدیر خود 
به راحتی حرف بزنند، انگیزه بیشتری برای عملکرد بهتر خواهند داشت، زیرا می دانند مدیر از آنها پشتیبانی می کند.

اعتماد به وجود آورید
اعتمادس��ازی نیاز به صرف زمان دارد. اگر بتوانید اعتماد باالیی ایجاد کنید، کارمندان از این موقعیت سوء اس��تفاده 
نخواهند کرد. بلکه برای حفظ این ش��رایط، س��خت تر کار خواهند کرد. به عنوان یک مدیر موفق، از کنترل محسوس 
کارمندان دست بکشید و به قول های خود پایبند باشید. اگر بتوانید اعتماد کارمندان را به دست آورید و نتیجه مثبت 

کار کردن را تجربه کنید، انگیزه اعضای تیم برای حرکت در مسیر پیشرفت بیشتر می شود.
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مدیر مسئول و سردبیر: محمدرضا قدیمی
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در قسمت های پیشین به 16 نکته طالیی موفقیت اشاره کردیم 
و حال بعه ادامه آنها می پردازیم.

1۷-شانس را فراموش کنید 
ش��انس بی معنا ترین لغتی اس��ت که ه��ر ف��رد می تواند مورد 
اس��تفاده قرار دهد. درواقع تنه��ا راز موفقیت تالش با حس خوب 
است. درواقع هیچ چیز غیرممکن نیست و همه چیز به عملکرد ما 
بس��تگی دارد. به همین خاطر نباید خود را با چنین تفکراتی، در 

سطح محدود نگه داشت. 
18-انتقاد را بهتر از تعریف و تمجید بدانید 

تنها انتقاد اس��ت که شما را متوجه اشتباهات کرده و در نهایت 
زمینه پیش��رفت را فراه��م خواهد کرد. به همی��ن خاطر ضروری 
است تا همواره خواهان انتقاد از خود باشید. در این رابطه فراموش 
نکنی��د که اگرچه تعریف و تمجید به افزایش روحیه ش��ما کمک 
خواهد کرد، با این حال اگر تنها به این موارد توجه نش��ان دهید، 
احتم��ال غ��رور کاذب و راضی ش��دن به س��طح فعلی، افزایش��ی 
چشمگیر را پیدا خواهد کرد. در نهایت توجه داشته باشید که باید 
اصول یک انتقاد درس��ت را بشناسید تا هر گفته ای را مورد توجه 
قرار ندهید. این امر که خود بزرگترین منتقد باشید، بهترین اقدام 

در این زمینه محسوب می شود. 
19-به کارما ایمان بیاورید

کارما یک اصل اس��ت که بیان می کند تمای اقدامات ش��ما در 
نهایت به خودتان بازخواهد گش��ت. اگر به این جمله ایمان داشته 
باشید، بدون شک تمامی اقدامات شما در بهترین وضعیت ممکن 
قرار خواهد گرفت. برای مثال اگر خواهان آرامش هس��تید، نباید 
آرامش دیگران را برهم بزنید و یا اگر خواهان شادی هستید، باید 
ب��رای افزایش آن در  اطرافیان خ��ود تالش کنید. باور به این امر، 
شما را متوجه تمامی اقداماتی خواهد کرد که باید در طول زندگی 

خود انجام دهید. 
20-به دنبال رفع حداقل یک مشکل موجود باشید 

ب��ا نگاهی به موفق ترین افراد جهان، پی به این نکته خواهید 
برد که آنها با رفع یک کمبود، موفق شده اند تا به جایگاه فعلی 
خود دست پیدا کنند. در این رابطه حتی توجه به نیازهای خود 
نیز کافی خواهد بود. برای مثال ایده اوبر)نخستین برند فعال در 
زمینه تاکسی اینترنتی( زمانی به ذهن تراویس کاالنیک خطور 

ک��رد که وی در یکی از س��فرهای خود، با مش��کل پیدا کردن 
تاکسی مواجه شد. در این رابطه هنری فورد نیز عقیده دارد که 
با رفع حتی یک نیاز خود  و یا جامعه، می توان به موفقیت الزم 
دس��ت پیدا کرد. به همین خاطر ضروری است تا نگاهی عمیق 
به اطراف خود داش��ته و در تالش برای پیدا کردن کمبود های 

موجود باشید. 
21-تصور نکنید که همواره فرصتی وجود دارد 

بزرگتری��ن دروغی که ه��ر فرد می تواند به خ��ود بگوید این 
اس��ت که همواره فرصتی وجود خواهد داشت. این امر در حالی 
اس��ت که بس��یاری از موقعیت ها دیگر تکرار نخواهند ش��د. به 
همی��ن خاطر ضروری اس��ت تا هر فرصتی را غنیمت ش��مرده 
و ب��ه دنبال موقعیت های بهتر نباش��ید. برای مثال یک بازیکن 
جوان، در ابتدار باید پیش��نهادات موجود را مورد بررس��ی قرار 
دهد تا با درخشش در آن تیم ها، در نهایت توجه بهترین تیم ها 

را جلب کند. 
22-شروع خود را به تاخیر نیندازید 

تقریبا تمامی افراد به دنبال موقعیتی مناس��ب برای ش��روع کار 
خود هس��تند. این امر در حالی است که موقعیت مناسب، هیچ گاه 
به وجود نیامده و شما باید برای ساخت آن تالش کنید. به همین 
خاطر ضروری اس��ت ت��ا اولویت فرصت برای ش��روع کار را مورد 
توجه قرار دهید. از دس��ت رفتن زمان باعث خواهد شد تا احتمال 
اس��تفاده از ایده های شما توسط برندهای دیگر افزایش پیدا کند. 
در نهایت به تاخیر انداختن، تردیدهای افراد را نیز افزایش خواهد 
داد. ب��ا نگاه��ی به برندهای برتر جهان نیز پی به ش��روع ایده آنها 

خواهید برد. 
23-صبر داشته باشید 

تونی هسیه یکی از موسسین برند زاپوس است که به دلیل این 
امر که برای نخس��تین بار سیاست تحویل رایگان را مورد استفاده 
ق��رار داد و ب��ا این اقدام به موفقیتی چش��مگیر دس��ت پیدا کرد. 
اگرچه در ش��روع کار وی، برندهای مختلف پیشنهادهای مناسبی 
را ب��رای خرید این برند ارائه کردند، با این حال وی مصرانه اعتقاد 
داش��ت که قادر به خلق ارزشی به مراتب باالتر خواهد بود. همین 
امر نیز باعث ش��د تا آم��ازون پس از چند ماه ای��ن برند را با رقم 
فوق العاده 1.2 میلیارد دالر خریداری کند. وی در حال حاضر نیز 
یکی از اعضای هیأت مدیره آمازون محس��وب می ش��ود. به همین 
خاطر بس��یار مهم است که در کار خود صبر داشته و بیش از حد 

عجوالنه رفتار نکنید. 

24-طبق قوانین رفتار کردن شما را از قدرت حل 
مسئله دور خواهد ساخت 

تمام��ی اقدام��ات بزرگ، به ای��ن علت به نتیجه رس��یده اند که 
حالت نوآورانه داش��ته و برطبق قوانین رایج انجام نش��ده است. به 
همین خاطر ضروری اس��ت تا هر ف��ردی قوانین را در صورت نیاز 
به س��ادگی کنار گذاش��ته و با این اقدام خود را برای حل مسائل 

پیش رو محدود نکند. 
25-نحوه اقدام کردن از خود آن مهم تر است 

علت اصلی شکس��ت افراد، عملکرد بد آنها است. درواقع نمی توان 
ش��رایط ب��د بازار و یا هر چیزی را به بهان��ه ای تبدیل کرد. علت این 
ام��ر به این خاطر اس��ت که حت��ی در بدترین حوزه ه��ای کاری نیز 
اف��راد و برندهایی موفق به خلق نتایج فوق العاده ش��ده اند. به همین 
خاطر تفاوتی ندارد که در چه حوزه ای مش��غول به فعالیت هس��تید. 
بدون شک این امر که هدفی درست و برنامه ریزی ای دقیق را داشته 
باش��ید، دیگر تفاوت��ی ندارد که در چه حوزه ای مش��غول به فعالیت 

خواهید بود. 
26-زمان های مرده را نیز مورد توجه جدی خود قرار دهید 
بدون ش��ک برای هر فردی 2۴ ساعت زمان در شبانه روز وجود 
دارد، با این حال برخی به علت اس��تفاده و مدیریت فوق العاده، با 
کمب��ود وقت مواجه نمی ش��وند. برای این ام��ر توجه به زمان های 
مرده، کامال ضروری اس��ت. برای مثال می توان در حین رانندگی، 

به کتاب های صوتی گوش داد. 
2۷-از تاثیر پول های کم غافل نشوید

عادت اقتصادی بس��یار بد افراد این اس��ت که توجهی به مبالغ 
کوچک ندارند، با این حال جمع این موارد، در نهایت رقم بس��یار 
بزرگی خواهد ش��د. به همین خاطر ضروری اس��ت تا برای کنترل 

آن برنامه ریزی کنید. 
28-دیروز را مهم تر از امروز بدانید 

بهتری��ن زمان برای کاش��ت یک درخت، 20 س��ال پیش بوده 
و امروز دومین زمان مناس��ب محس��وب می ش��ود. این جمله یک 
ضرب المث��ل معروف چینی اس��ت که اهمیت روزهای گذش��ته را 
نش��ان می دهد. درواقع امروز همان فردای دیروز است. شما تحت 
هیچ ش��رایطی نباید اجازه گذر بیهوده زمان را بدهید، با این حال 
درس گرفتن از گذش��ته نیز کامال مهم اس��ت. به همین خاطر در 
صورتی که اش��تباهی را مرتکب شده اید، ضروری است تا آن را در 

جایی یادداشت کرده و از تکرار مجدد آن جلوگیری کنید. 
success :منبع

موفقیت با 28 نکته طالیی)5( 

مدرسهمدیریت

مسیرموفقیـت

به قلم: بنجامین هاردی
روانشناس


