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با بانکداری دیجیتال، هزینه بانک ها ۳۰درصد کاهش می یابد

نقشهراه
بانکداریدیجیتال

در ابتدای قرن حاضر بود که نخستین بانک ایرانی شکل گرفت و سپس کمتر از نیم قرن طول کشید تا تکنولوژی وارد بانکداری 
ایرانی ش��ود؛ چنانچه س��یر ورود تکنولوژی به صنعت بانکداری ایران به سال ۱۳۵۰ برمی گردد که بانک های پایتخت در آن برهه، 
اولین دستگاه های خودپرداز پول را در شعبه های خود نصب کردند. سپس در سال ۱۳8۱ مبادله اطالعات و عملیات های بین بانکی 
در شبکه بانکی ایران اتفاق افتاد که به شبکه »شتاب« معروف شد؛ به این ترتیب، اداره شتاب بانک مرکزی در این سال راه اندازی 
شد و با هدف فراهم کردن زیرساخت تکنولوژی در بانکداری ایرانی شروع به کار کرد.  سپس به مرور دستگاه های کارتخوان پدید 
آمدند و به طور قابل مالحظه ای گسترش یافتند تا عالوه بر بانک ها، شرکت های پرداخت نیز اقدام به ارائه دستگاه های کارتخوان...

ارزش بورس تهران در پایان مهرماه به بیش از ۱۱۲۰ هزار میلیارد تومان رسید

هشتمین ماه متوالی بازده مثبت بورس
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تخلیه جو روانی ناشی از افزایش قیمت بنزین در بازارها آغاز شد

حال و هوای بازارهای موازی

روش استفاده از قانون ۲۰/8۰ برای موفقیت بیشتر در زندگی
مدیران و کارآفرینان، شما سوپرمن نیستید

چگونه عملکرد برندمان را ارزیابی کنیم؟
راه هایی برای افزایش جذابیت پادکست

فروش مؤثر بدون فشار و تحمیل
5 نکته ای که هر فروشنده بزرگی به کار می بندد

8 تا ۱6

مدیریتوکسبوکار

اپل برای ساخت نسل بعدی 
نرم افزار چندرسانه ای خود برای 

ویندوز آماده می شود

4 صاحبـان کسـب و کار معتقدنـد محدودیت هـای 
اینترنت و مشکالت مربوط به درگاه های پرداخت...

کاهش تراکنش ها و خریدهای اینترنتی بر اثر قطعی اینترنت 
در هفته گذشته

مقصرکاهشپرداختهای
اینترنتیکیست؟

یادداشت
تکرار یک رفتار 

غیرمنصفانه

موضوع افزایش قیمت س��وخت 
و دس��تور عدم افزایش قیمت کاال 
به تولیدکنندگان، موضوع جدیدی 
نیست. زمانی که در دولت گذشته، 
مسئله هدفمندی یارانه ها به میان 
آمد، ن��رخ س��وخت افزایش یافت 
تش��کل ها،  و  تولیدکنن��دگان  و 
دولت��ی  مراج��ع  از  را  نامه های��ی 
دریافت کردند ک��ه به هیچ عنوان 
اجازه تغییر قیمت ندارند و هر نوع 
تخطی از این دس��تور، برخوردها و 
بگی��ر و ببندهای مرب��وط به خود 
را داش��ت. به مدت شش ماه هیچ 
تولیدکنن��ده ای در آن زمان اجازه 
تغیی��ر قیمت را نداش��ت، درحالی 
در  به وی��ژه  تولیدکنن��دگان  ک��ه 
صنایع تبدیلی، تا ش��هریورماه آن 
س��ال، نهاده های تولید را با توجه 
به روند تورم و واقعیت های اقتصاد 

تهیه کرده بودند.
درواق��ع، تولیدکنندگان پس از 
یارانه ها  قانون هدفمن��دی  اجرای 
به م��دت ۱۰ م��اه کاالی��ی را که 
هزینه نهاده های تولید، بسته بندی 
و لجس��تیک آن را ب��ه قیمت روز 
پرداخ��ت ک��رده بودند، ب��ا قیمت 
س��ال گذش��ته عرض��ه می کردند. 
زمان��ی که ب��ه این رون��د اعتراض 
کردیم، دولت وقت اعالم کرد که از 

محل درآمدهای ناشی از 
۳هدفمندی یارانه ها به...
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با ادامه تحقیقات درخصوص پرونده اوکراین گیت جزییات جدیدی از این ماجرا آشکار شده و طبق 
گفته ناظران عرصه بر ترامپ تنگ تر ش��ده اس��ت. به گزارش خبرآنالین به نقل از بی بی سی، حدود 
هشت روز پیش بود که نخستین جلسه علنی رسیدگی به تحقیقات برای استیضاح دونالد ترامپ رئیس 
جمهوری آمریکا در پرونده موسوم به اوکراین گیت در مجلس نمایندگان آغاز به کار کرد. ترامپ نیز 
همزمان با آغاز جلسات علنی، با انتشار ویدئویی در توییتر رسمی کاخ سفید تحقیقات استیضاح خود 
را »بزرگترین کالهبرداری در تاریخ سیاسی آمریکا« خواند.  در بحبوحه تحقیقات مجلس نمایندگان 
آمریکا برای استیضاح ترامپ، کاخ سفید متن مکالمه اول او با رئیس جمهوری اوکراین را منتشر کرد 
و جلساتی با حضور مقام های مختلف برای شهادت دادن در مجلس نمایندگان آمریکا برگزار شد. بیل 
تیلور، سرپرست سفارت آمریکا در اوکراین و جورج کنت یکی از مقام های ارشد دیپلماتیک آمریکا در 
امور اروپا و اوراسیا اولین افرادی بودند که در جریان رسیدگی علنی به تخلف ادعایی دونالد ترامپ در 

گفت وگو با همتای اوکراینی اش در مجلس نمایندگان آمریکا شهادت دادند.
در ادامه دومین جلس��ه برگزار ش��د و دونالد ترامپ، رئیس جمه��وری آمریکا در جریان تحقیقات 
استیضاح، سفیر سابق خود در اوکراین را که شاهد این جلسه بود، به باد انتقاد گرفت. همزمان با دومین 
جلسه استیضاح در آمریکا، ترامپ در حساب توییتری خود نوشت: »هرجا که پای ماری یووانویچ رسیده 
وضع خراب ش��ده، کارش را با سومالی شروع کرد. وضعیت آنجا چطور است؟« ماری یووانویچ، سفیر 
سابق آمریکا در اوکراین در واکنش به این توییت ها گفت این رفتار بسیار »مرعوب کننده است.« ترامپ 

کمی بعد دوباره در توییتر نوشت، حرف هایش به هیچ وجه مرعوب کننده نیست.
در همی��ن راس��تا و در بحبوحه تحقیقات کنگ��ره ایاالت متحده برای اس��تیضاح »دونالد ترامپ« 
رئیس جمهور این کش��ور، »نانسی پلوس��ی« رئیس مجلس نمایندگان آمریکا گفت ترامپ به ارتشا و 
رشوه گیری در پرونده »اوکراین گیت« اعتراف کرده است. به نوشته خبرگزاری »رویترز« پلوسی با تاکید 
بر اینکه ارتشا جرمی است که طبق قانون اساسی آمریکا می توان با آن یک رئیس جمهور را استیضاح 
کرد، افزود: »چیزی که ترامپ به آن اعتراف کرده و می گوید درست است، من می گویم که کامال غلط 
اس��ت. این رشوه گیری است.« موضوع استیضاح ترامپ که به سوژه رسانه های آمریکایی تبدیل شده 
اس��ت این بار به یک مچ گیری در ماجرای اوکراین گیت انجامید. در همین راستا دو رسانه آمریکایی 
در گزارش های جداگانه به حذف یک بخش از اولین تماس تلفنی رئیس جمهور این کشور با همتای 

اوکراینی در بحبوحه تحقیقات برای استیضاح دونالد ترامپ، اشاره کرده اند.
»نیویورک تایمز« و »سی ان ان« با انتشار گزارش هایی به اقدام کاخ سفید در انتشار متن اولین مکالمه 
تلفنی »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا و »ولودمیر زلینسکی« رئیس جمهور اوکراین به تاریخ ۲۱ 
آوریل )اول اردیبهشت(، از حذف جنجالی و سوال برانگیز یک جمله ترامپ خبر دادند. نیویورک تایمز 
نوشت: »متن منتشرشده کاخ سفید در ماه آوریل، روایت متفاوتی ارائه می کرد. در خالصه )متن تماس 
تلفنی ترامپ و زلینسکی( که با فاصله کوتاهی بعد از این تماس در اختیار خبرنگاران قرار گرفت، دولت 
)آمریکا( اعالم کرده بود که آقای ترامپ »برای اجرای اصالحات به منظور تقویت دموکراسی، افزایش 
رفاه و ریش��ه کن کردن فس��اد )در اوکراین(« به آقای زلینسکی قول همکاری داده بود.« سی ان ان نیز 
نوشت: »یک مورد مهم از حذفیات وجود دارد. ترامپ )طبق این متن( هرگز اشاره ای به فساد نمی کند 
به رغم آنکه در روایت رسمی آن زمان کاخ سفید او بر تعهد خود برای همکاری به منظور »ریشه کنی 

فساد« )در اوکراین( تاکید کرده بود.«
به گزارش رویترز، در حالی که جلسات علنی تحقیقات برای استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهور 
آمریکا به خاطر رسوایی »اوکراین گیت« در مجلس نمایندگان این کشور ادامه دارد، »جنیفر ویلیامز« 
مشاور و دستیار مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا که یکی از افراد حاضر در تماس تلفنی جنجالی 
دونالد ترامپ با همتای اوکراینی خود بوده، در جلس��ه محرمانه و پش��ت پرده مجلس نمایندگان این 

کشور گفت، اظهارات ترامپ، »نامناسب« و »غیرمعمولی« بوده است.
با افش��ای جزییات جدید در جلسات، آدام شف رئیس کمیته اطالعاتی مجلس نمایندگان آمریکا 
دونالد ترامپ را یک »ش��ارالتان« و »بزرگترین تهدید برای دموکراسی« در کشورش دانست. شف در 
سخنرانی در یک مراسم مربوط به حزب دموکرات در شهر النگ بیچ ایالت کالیفرنیای آمریکا با اشاره 
به ترامپ گفت: بزرگترین تهدید علیه حیات و سالمت دموکراسی کشور ما از داخل سربرآورده است. 
به نوشته خبرگزاری اسپوتنیک، او در ادامه صحبت هایش وعده داد، ترامپ را »به همانجایی که اول بود 

بفرستد« اما این کار باید با سنت دموکراتیک یعنی از طریق رأی گیری انجام شود.

به گزارش س��ی بی اس، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا ضمن مقایس��ه دونالد ترامپ با ریچارد 
نیکس��ون، گفت، این »همتای بدنام ترامپ« دس��ت کم آنقدر به کش��ورش اهمیت می داد که قبل از 
استیضاح، خودش استعفا داد. نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در مصاحبه ای با شبکه 
سی بی اس به استعفای ریچارد نیکسون، رئیس جمهور سابق آمریکا پس از رسوایی واترگیت اشاره کرد 
و گفت: آنچه دونالد ترامپ، رئیس جمهور کنونی آمریکا انجام داده »بس��یار بدتر« از آن چیزی است 
که نیکسون انجام داده بود. نیکسون دست کم آنقدر برای آمریکا اهمیت قائل بود که قبل از استیضاح، 
خودش استعفا داد و پذیرفت که اینگونه نمی شود ادامه داد. پلوسی در بخش دیگری از مصاحبه خود 
تاکید کرد: به ترامپ هشدار داده ام که اگر بخواهد افشاگر دولت را که به آغاز این روند استیضاح کمک 
کرد، مورد تهدید و ارعاب قرار دهد با من طرف خواهد بود. من مطمئن هستم که ترامپ این افشاگر 

را مورد تهدید و ارعاب قرار نخواهد داد.
به گزارش خبرگزاری فرانس��ه، رئی��س مجلس نمایندگان آمریکا در نام��ه ای به نمایندگان حزب 
دموکرات، به شدت با این استدالل برخی از جمهوریخواهان آمریکا مبنی بر اینکه آینده دونالد ترامپ 
نه از طریق استیضاح بلکه باید از طریق انتخابات تعیین شود، مخالفت کرد. وی تاکید کرد، این وظیفه 
مجلس نمایندگان آمریکا بر طبق قانون اساسی است که درباره تخلفات رئیس اجرایی کشور تحقیق 
کند. او در این نامه خود نوشت: این حقیقتی بی چون وچرا است که رئیس جمهور از قدرت و اختیاراتش 
در راستای منافع شخصی و سیاسی و به قیمت چشم پوشی از منافع امنیت ملی ما سوءاستفاده کرده 
اس��ت. این گفته که »بگذاریم انتخابات درباره ترامپ تصمیم بگیرد« یک پاس��خ ضعیف به جلس��ات 

استماع )روند استیضاح ترامپ( است.
پلوسی تاکید کرد: این موضع گیری خطرناک تنها موجب تشدید فوریت برای برخورد ما می شود زیرا 

رئیس جمهور یکپارچگی فرآیند انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ را به خطر می اندازد.
به گزارش خبرگزاری اس��پوتنیک، با موج حمالت جدید علیه ترامپ وی در توئیتی دستیار معاون 
خ��ود را پس از آنک��ه در جریان ایراد ش��هادت در کنگره، گفت وگوی تلفن��ی ۲۵ ژوئیه او با همتای 
اوکراین��ی اش را »نامناس��ب و غیرعادی« خواند مورد حمله و انتقاد ق��رار داد و وکیل ترامپ هم روند 
ایراد شهادت شاهدان این تحقیقات را »مضحک« و بدون دستاورد خوانده است. رئیس جمهور آمریکا 
در توئیتی به این اظهارات ویلیامز واکنش نشان داده و گفت: »به جنیفر ویلیامز، هر کسی که هست، 
بگویید هم متن مربوط به گفت وگوهای تلفنی ریاست جمهوری را بخواند و هم بیانیه هایی که اخیرا 
اوکراین منتشر کرده است و بعد از آن برود با دیگر کسانی که هرگز حامی ترامپ نبودند، که من آنها 
را نمی شناسم و هرگز درباره آنها هم چیزی نشنیده ام، مالقات کرده و روی یک حمله بهتر علیه رئیس 

جمهور کار کند.
ترامپ در توئیتی دیگر هم به آنچه که او »دموکرات های دیوانه و بیکار« خواند، حمله کرده و آنها را 
متهم کرد به اینکه »استیضاح را تبدیل به یک سالح حزبی روتین کرده اند« او نوشت: »این بسیار برای 

کشور ما بد است و چیزی نیست که بنیانگذاران کشور ما مدنظر داشتند.«
ترام��پ در توئیت دیگری هم گفت: »جمهوریخواهان و دیگران باید به یاد داش��ته باش��ند رئیس 
جمهور و وزیر امور خارجه اوکراین هر دو گفتند که هیچ فش��اری )از س��مت دولت آمریکا( روی آنها 
وجود نداش��ته اس��ت. آنها صحبتی از اینکه پول در نظر گرفته شده به آنها پرداخت نشده نکرده اند و 
بدون هیچ پیش شرطی پول شان را به دست آوردند، اما چرا آلمان، فرانسه و اروپا پولی به اوکراینی ها 

پرداخت نمی کنند.«
با این حال، همانگونه که نش��ریه اینترنتی بازفید نیوز گفته اس��ت، دموکرات ها امیدوارند تا بتوانند 
از طریق جلس��ات استماع اس��تیضاح دیدگاه گروه ها و افکارعمومی را نسبت به ترامپ  تغییر دهند. 
همچنین دموکرات ها تصور می کنند در پرونده استیضاح با موفقیت به پیش می روند اما در طرف مقابل 
جمهوریخواهان نیز از جلسات استماع برای یافتن بهترین واکنش ها و بهره برداری از سخنان شاهدان 

در چارچوب تئوری توطئه تالش می کنند.
تحلیلگران می گویند شاید دموکرات ها بتوانند در مرحله نخست در مجلس نمایندگان این پرونده 
را با موفقیت به پیش ببرند و رأی بیش از نیمی از نمایندگان را کسب کنند اما کسب رأی موافق دو 
س��وم سناتورها امری سخت و حتی بعید به نظر می رسد. با این وجود، کارشناسان هدف دموکرات ها 
را نه اس��تیضاح و برکناری ترامپ بلکه استفاده از ظرفیت های استیضاح برای تغییر نگرش ها در پای 

صندوق های رأی انتخابات ۲۰۲۰ ارزیابی می کنند. 

وقتی شهادت یک زن طومار ترامپ را درهم پیچید 

پرونده ای از روند یک استیضاح
بانک  پاسارگاد ۳ هزار کتاب به کتابخانه های کشور اهدا کرد

افتتاح ساختمان جدید کتابخانه عمومی شهدای کوهدشت توسط بانک پاسارگاد
س��اختمان جدید کتابخانه عمومی شهدای کوهدش��ت که توسط بانک پاسارگاد و در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی 
س��اخته ش��ده است، افتتاح ش��د. به گزارش روابط عمومی بانک  پاسارگاد، طی مراس��می با حضور امام جمعه کوهدشت، معاون 
سیاسی و امنیتی استاندار لرستان، معاون مدیرعامل بانک  پاسارگاد، فرماندار کوهدشت، مدیرکل کتابخانه های لرستان، شهردار، 
رئیس و اعضای ش��ورای ش��هر و جمعی از مسئوالن بانک پاس��ارگاد و شهرستان، س��اختمان جدید کتابخانه عمومی شهدای 
کوهدشت افتتاح شد. براساس این گزارش، حجت االسالم ابراهیم طهماسبی در این مراسم با اشاره به کم بودن فضای کتابخانه 
در کوهدش��ت گفت: خداوند متعال هم زمان با خلقت انس��ان هادیان، مربیان و پیامبرانی نیز آفرید، بحث دانش و کتاب خوانی 
سرچش��مه تمام پیشرفت ها به شمار می رود. وی افزود: کوهدشت بایس��تی وارد مسیر سیاست  زدگی نشود و رفاقت و تالش را 
سرلوحه قرار دهد زیرا این پیام قرآن است که بصیرت دینی داشته باشیم. امام جمعه کوهدشت ضمن تقدیر از بانک  پاسارگاد به 
دلیل احساس مسئولیت در انجام امور عام المنفعه ادامه داد: باید زمینه مطالعه کتاب های مفید را برای نسل جدید که سرمایه 
پیش��رفت جامعه هس��تند، فراهم کرد زیرا امری بسیار ارزشمند اس��ت. هر کس به دین و آگاهی مردم خدمت کند، والیتمدار 
است. معاون سیاسی و امنیتی استاندار لرستان نیز طی سخنانی با اشاره به اهمیت علم و سواد از منظر الهی گفت: پیامبران در 
جهت آگاه سازی و مشخص کردن مسیر هدایت الهی نیاز به آگاه کردن مردم  دارند و آگاه سازی و مطلع کردن مردم با بی سوادی 
و کم س��وادی امکان پذیر نیس��ت. محمود ثمینی ادامه داد: امروز به خاطر افتتاح مرکزی که می تواند در افزایش آگاهی مردم، 
جوانان، دانش��گاهیان و ... مورد بهره برداری قرار گیرد، حضور داریم و در این زمینه از بانک  پاس��ارگاد تقدیر کرده و امیدواریم 

بازهم این موارد توسط دولت و خیرین توسعه یابد.
اس��ماعیل دوس��تی، معاون بانک پاس��ارگاد نیز ضمن تش��کر از حضور مردم و مسئوالن در مراس��م افتتاح کتابخانه شهدای 
کوهدش��ت، اظهار داشت: کوهدش��ت دارای مردمی بافرهنگ بوده و اگر آثار باستانی لرستان را مرور کنید متوجه می شوید که 
این شهرس��تان مهد علم و تاریخ اس��ت. وی افزود: کوهدشت و نورآباد در خط مستقیمی قرار دارند، به طوری که طوایفی که در 
این شهرستان هستند، عین همان نیز در نورآباد وجود دارد، این دو خطه همیشه نسبت به  نظام و انقالب وفادار بوده و والیی 
واقعی هس��تند. معاون مدیرعامل بانک  پاسارگاد، توس��عه مدارس و کتابخانه های کشور را از مسئولیت های اجتماعی این بانک 
برش��مرد و تصریح کرد: برای کتابخانه ش��هدای کوهدشت که به همت بانک  پاسارگاد ساخته شده و یکی از کتابخانه های نمونه 
کشور به حساب می آید، بیش از یک میلیارد تومان هزینه شده  است، از مدیرعامل بانک  پاسارگاد و از حمایت های نماینده مردم 
در مجلس تشکر می کنیم. وی با اشاره به اینکه بانک  پاسارگاد در راستای مسائل فرهنگی از فیلم هایی که پیام اسالم و انقالب 
را به مردم می رس��اند حمایت کرده  اس��ت، خاطرنشان کرد: در زمینه مس��ئولیت های اجتماعی، برای توسعه مدارس در کشور 
برنامه های ویژه ای داریم، به طوری که در لرس��تان ۱۲ مدرس��ه با اعتباری در حدود ۱۵ تا ۱6 میلیارد تومان، در حال س��اخت 
است که هشت مورد از آن در دهه فجر افتتاح خواهد شد و شش مدرسه دیگر نیز مهرماه سال آینده به بهره برداری می رسد.

فرش��ته طهماس��بی مدیرکل کتابخانه های لرس��تان در این مراس��م گفت: مردم کوهدش��ت باس��واد، اهل ادب، هنر و واقعاً 
فرهنگ دوست هستند، خیلی از مردم این دیار شاهنامه خوان و شاعر و استقبال شان از بحث کتاب خوانی تایید این موارد است.

وی افزود: ساختمان قدیم کتابخانه شهدای کوهدشت از لحاظ استحکام مورد تأیید نبود و چند سال بالتکلیف بود، ما از بانک  
پاسارگاد که در اسرع وقت با همان قول شش ماهه، ساختمان را به بهره برداری رساند، تشکر می کنیم.

مدیرکل امور کتابخانه های لرستان ضمن تشکر از همکاری شهرداری، شورای شهر و سایر مسئوالن کوهدشت، اظهار داشت: 
با توجه به جایگاه فرهنگی کوهدش��ت، همچنان به این چنین مکان هایی احتیاج دارد، کتابخانه ش��هدای کوهدشت با توجه به 
قدمتی که دارد، شناسنامه کتابخانه ای کوهدشت به حساب می آید، امیدواریم شاهد درخشش استعدادهای خوب و فعالیت های 

مستمر فرهنگی و جمعی این منطقه باشیم.
گفتنی اس��ت ساختمان جدید کتابخانه شهدای کوهدش��ت با متراژ ۲67 متر و اعتباری بالغ  بر یک میلیارد تومان، به همت 

بانک  پاسارگاد ساخته شد و تعداد 4۰۰ جلد کتاب علمی، آموزشی و پژوهشی نیز از سوی این بانک به کتابخانه اهدا شد.
همچنین بانک  پاسارگاد به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی، ۳ هزار جلد کتاب به ۱4کتابخانه و سه مدرسه در استان های 
مختلف کشور اهدا کرد. این بانک در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی خود و به منظور ترویج فرهنگ کتابخوانی، تعداد ۳ 
هزار جلد کتاب با موضوعات علمی، فرهنگی، تاریخی، مذهبی و ... به ۱4 کتابخانه و سه مدرسه در استان های اردبیل، همدان، 

کهگیلویه و بویراحمد، لرستان، آذربایجان شرقی، البرز، خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان اهدا کرد.
براس��اس این خبر، بانک  پاس��ارگاد پیش از این و در جهت انجام رس��الت های اجتماعی خود، برای کمک به ارتقای س��طح 
دانش و توس��عه زیرس��اخت های رشد و پیشرفت کش��ور، اقدام به س��اخت این ۱4کتابخانه  در مناطق کمتر توسعه یافته  کشور 
کرده  اس��ت. همچنین این بانک به  منظور برخورداری اقش��ار مختلف کشور از امکانات تحصیلی و علمی آموزشی، تاکنون شش 
مدرس��ه در نقاط محروم و آسیب دیده کشور ساخته  و در حال س��اخت ۲۰مدرسه، در مناطق سیل زده در استان های لرستان، 

خوزستان و گلستان است.
بانک پاسارگاد، این اقدامات مسئوالنه را با هدف مشارکت در ایجاد زیرساخت های مناسب برای آگاهی بخشی و توانمندسازی 
فرزندان مستعد ایران اسالمی به انجام می رساند و توسعه  علم و فرهنگ را، پشتیبان رشد و پیشرفت همه جانبه و توسعه  پایدار 

کشور می داند.

حسن فروزان فرد
رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد



در ابت��دای قرن حاضر بود که نخس��تین بانک ایرانی ش��کل گرفت و 
س��پس کمتر از نیم قرن طول کشید تا تکنولوژی وارد بانکداری ایرانی 
ش��ود؛ چنانچه س��یر ورود تکنولوژی به صنعت بانکداری ایران به سال 
۱۳۵۰ برمی گردد که بانک های پایتخت در آن برهه، اولین دستگاه های 
خودپرداز پول را در شعبه های خود نصب کردند. سپس در سال ۱۳8۱ 
مبادل��ه اطالعات و عملیات های بین بانکی در ش��بکه بانکی ایران اتفاق 
افتاد که به شبکه »شتاب« معروف شد؛ به این ترتیب، اداره شتاب بانک 
مرکزی در این س��ال راه اندازی ش��د و با هدف فراهم کردن زیرس��اخت 

تکنولوژی در بانکداری ایرانی شروع به کار کرد. 
س��پس به مرور دس��تگاه های کارتخوان پدید آمدن��د و به طور قابل 
مالحظه ای گسترش یافتند تا عالوه بر بانک ها، شرکت های پرداخت نیز 
اقدام به ارائه دس��تگاه های کارتخوان به متقاضیان خود کنند. همچنین 
با مصوبه هیات وزیران از س��ال ۱۳88 امضای دیجیتال در ایران مطرح 
ش��د، اما به دلیل اینک��ه این طرح هنوز در همه بانک ها فراگیر نش��ده 
اس��ت، گفته می شود که امضای دیجیتال تا سال آینده یا نهایتا تا سال 
۱4۰۰ به عنوان زیرس��اخت چک های الکترونیک توس��ط بانک مرکزی 
اجرایی خواهد شد؛ اینها تنها نمونه هایی از کاربرد تکنولوژی در صنعت 
بانکداری ایران است و استفاده از فناوری در بانک ها به گونه ای است که 
گفته می شود در س��ال های نه چندان دور نیز هوش مصنوعی به کمک 
بانک ه��ا می آید و به عنوان ی��ک نیروی کار برتر و قاب��ل اعتماد باعث 

تسریع در عملکرد بانک ها می شود.
نقشه راه تحول دیجیتال در شبکه بانکی ایران

با اینکه بانکداری دیجیتال بر بس��تر شبکه اینترنت پدید آمده است، 
اما تجربه این روزها که اینترنت در ایران به دلیل حاش��یه های افزایش 
قیمت بنزین تقریبا مس��دود شده است، نشان می دهد که زندگی بدون 
اینترنت در هزاره س��وم می��الدی چقدر محال و تصورناش��دنی به نظر 
می رس��د. با این حال، بانکداری دیجیتال چند س��الی است که در ایران 
کلید خورده و وزارت اقتصاد به تازگی با تدوین سند بانکداری دیجیتال 
مبتنی بر پارادایم اقتصاد هوشمند، آن را برای اجرا به بانک های دولتی 
ابالغ کرده است. به دلیل اهمیت این موضوع، میزگردی با عنوان »نقشه 
راه تحول دیجیتال« چند روز پیش در همایش »ایران تراکنش« برگزار 
ش��د و ش��هاب جوانمردی مدیرعامل هلدینگ فن��اپ، علیرضا لکزایی  
قائم مقام مدیرعامل بانک ملت، سیدجعفر صدری  مدیر فناوری اطالعات 
بان��ک صادرات، فرهاد اینالوئی معاون فناوری اطالعات بانک ایران زمین 
و علی عبداللهی رئیس مرکز فناوری اطالعات و اقتصاد هوشمند وزارت 
اقتصاد به بحث و بررس��ی درباره وضعیت بانک��داری دیجیتال در ایران 

پرداختند.
در ابت��دای ای��ن میزگرد، عل��ی عبداللهی، فناوری اطالع��ات را تنها 
محصول ظهور یک فناوری ندانست و گفت: پدیده ای که از آن به عنوان 
فناوری اطالعات یاد می ش��ود تنها محصول ظهور یک فناوری نیست و 

تمام حوزه ها را دربر می گیرد.
او ب��ا بیان اینکه دنیای بدون اینترنت و ش��بکه های مجازی دیگر در 
حال حاضر برای انس��ان امکان پذیر نیس��ت، گف��ت: نوآوری ها در تمام 
زمینه ها تحول آفرین هس��تند و در حوزه ه��ای کاربردی با ظهور هوش 
مصنوع��ی، رایانش ابری، بالک چین و بیگ دیتا، روند کس��ب وکارها در 

صنایع مالی دستخوش تغییر و تحول شده است.
رئی��س مرکز فن��اوری اطالعات و اقتص��اد هوش��مند وزارت اقتصاد 
ادامه داد: هوش��مندی از س��طح سیستم به س��طح اکوسیستم ها آمده 
اس��ت. با توجه به این مهم، وزارت اقتصاد روندهای نوآوری را بررس��ی 
ک��رده تا از این منظر از دنیا عقب نمانیم، زیرا از س��ال ۲۰۱7 میالدی 
توسعه کس��ب وکارها مبتنی بر معماری سازمانی هوشمند شکل  گرفته 
و پارادایم دیجیتالی ش��دن جای خود را به هوشمندس��ازی داده اس��ت 
ک��ه این مهم یک فرصت بزرگ اس��ت و باید در ای��ن بخش، فعالیت ها 

به صورت سازمان یافته دنبال شود.
به گفته وی، وزارت اقتصاد در حال تدوین سند اقتصاد هوشمند است 
و در اولین گام، س��ند بانکداری دیجیتال را در پارادایم اقتصاد هوشمند 
تدوین کرده و کارگروهی برای آن تش��کیل داده است، بنابراین حرکت 
در این مس��یر برای نظام بانکی الزام آور ش��ده اس��ت و بانک ها براساس 
مؤلفه های س��ند تحول دیجیتال از س��وی وزارت اقتصاد مورد بررسی 

قرار می گیرند.

وضعیت استقرار بانکداری دیجیتال در ایران
علیرض��ا لکزای��ی،  قائم مقام مدیرعام��ل بانک ملت نی��ز در ادامه این 
نشس��ت، به ارزیابی وضعی��ت بانکداری دیجیتال در ای��ران پرداخت و 
گفت: از آنجا که سیس��تم بانکی، طیف گس��ترده ای از کس��ب وکارها را 
ش��امل می ش��ود، نمی توان معدل نمره بانک ه��ا را در این بخش تعیین 
ک��رد. اگرچه بانک ه��ا از منظرهای مختلف، در مدل های کس��ب وکار و 
بهره گی��ری از فناوری های نوین ب��ا یکدیگر تفاوت های��ی دارند، اما در 
تمام��ی بانک ها حرکت به س��مت بانکداری دیجیتال ش��کل  گرفته که 

البته میزان و عمق آن متفاوت است.
به گفت��ه لکزایی، ن��گاه تحول گرایان��ه در صنعت بانکی ای��ران قابل  
مش��اهده است و این صنعت در ابتدای مسیر تحول دیجیتال قرار دارد، 
اما ت��ا زمانی که بانک ها در فرآیندهای بانکی خود تحولی ایجاد نکنند، 
صرف بهره گی��ری از کانال های دیجیتال به تحول دیجیتال در ش��بکه 

بانکی نمی انجامد.
همچنین ش��هاب جوانمردی، مدیرعامل هلدینگ فناپ در پاس��خ به 
این پرس��ش که نق��ش ذی نفعان را در تحول دیجیت��ال چگونه ارزیابی 
می کنی��د، گفت: تحول دیجیتال قرار اس��ت منجر ب��ه یک تحول کلی 
در فضای کس��ب وکار کش��ور ش��ود؛ از این رو، باید تخمین مناسبی از 
این تغییرات داش��ته باش��یم تا درخصوص نوع قانون گذاری، روابط بین 

ذی نفعان و بقیه موارد، برنامه ریزی کنیم.
مدیرعامل هلدینگ فناپ با اش��اره به اینکه حرکت در مسیر نوآوری 
بای��د ب��ا نظارت همراه باش��د، ادامه داد: در این روند باید اندیش��ید که 
بازیگران در حوزه فناوری چگونه قرار است رگولیت شوند، زیرا نمی شود 
در بخ��ش فن��اوری جلوی ارائ��ه خدمات را گرفت و اگر به این س��مت 
حرکت نکنیم طبیعتا با تضاده��ا و چالش های مختلفی مواجه خواهیم 

شد.
به گفته جوانمردی، تمام روندهای نوآوری ممکن اس��ت در زیر چتر 
مقررات زدای��ی منجر به فس��اد و برخی اختالل ها ش��وند، بنابراین باید 
قانون گ��ذاری در این بخش صورت گیرد و تمام این حرکات بایس��ت با 

نظارت انجام شود تا تبعات آن گریبان گیر اقتصاد ایران نشود.
در ادامه این میزگرد، سیدجعفر صدری،  مدیر فناوری اطالعات بانک 
صادرات به تکنولوژی زدگی در اس��تقرار بانکداری دیجیتال اش��اره کرد 
و گف��ت: در رون��د تحول دیجیت��ال باید بانک های ب��زرگ را از کوچک 
تمیز داد، زیرا اس��تقرار فرهنگ س��ازی در بانک های بزرگ در الیه های 
مدیریتی، کارکنان و حتی مش��تریان، تفاوت چش��مگیری با بانک های 

کوچک دارد.
به گفته او، تکنولوژی زدگی در استقرار بانکداری دیجیتال نباید تکرار 
شود و در بحث بازیگران جدید حوزه مالی در بانکداری دیجیتال ازجمله 
فناوری ها باز این س��وال مطرح می شود که اعتمادسازی در کجای این 
روند قرار دارد، بنابراین باید بیشتر برروی استانداردسازی و احراز هویت 
بازیگران جدید تمرکز کرد و تحول دیجیتال در بانک های بزرگ بایستی 

با احتیاط بیشتری دنبال شود.
صدری یادآور ش��د: ابالغ نقش��ه راه تحول دیجیتال از س��وی وزارت 
اقتص��اد، حرکت خوبی بود و باعث ش��د تا بانک ها در الیه های مدیریت 

خود نگاه جدی تری به فناوری های نوین داشته باشند. 
مهمترین چالش های توسعه بانکداری دیجیتال

فرهاد اینالوئی، معاون فن��اوری اطالعات بانک ایران زمین هم در این 
نشس��ت به چالش های توس��عه بانکداری دیجیتال اش��اره کرد و گفت: 
مشتری در محوریت بانکداری دیجیتال قرار دارد، اما پرسش اصلی این 
اس��ت که چگونه باید خدمات و محصوالت مش��تری محورانه ارائه داد؟ 
به همین خاطر، فرهنگ  س��ازمانی بانک ها برای تحقق تحول دیجیتال 
باید تغییر کند و باز این س��وال مطرح می ش��ود که ای��ن تغییر چگونه 

باید رخ دهد؟
او با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی تحول دیجیتال نمی تواند محقق 
شود، ادامه داد: برای داشتن بانک دیجیتال باید یک بانک  تمام دیجیتال 
کوچک بسازیم و بعد به تدریج، بانک های بزرگ را به این سمت هدایت 
کنی��م؛ زیرا با تغییرات مس��تمر صنعت بانکی، تح��ول دیجیتال امکان 

تحقق ندارد.
اینالوئی با بیان اینکه اگر در گذش��ته، مجوز یک بانک تمام دیجیتال 
صادر  ش��ده بود، هم اکنون در شرایط بهتری برای حرکت در این مسیر 
قرار داش��تیم، به س��ند تحول دیجیتال در وزارت اقتصاد اش��اره کرد و 
گفت: در تدوین این س��ند از رگوالت��ور و از بانک های خصوصی دعوت 
نشده و همچنین از کسب وکارهای دیجیتال نیز نظرخواهی نشده است 

و این نشانگر ضعف این سند است.
به گفته وی، استقرار بانکداری دیجیتال ۳۰درصد هزینه ها را کاهش 
دهد و اگر این کاهش هزینه با بانکداری دیجیتال اتفاق نمی افتد حتما 

یک جای کار می لنگد.
همچنی��ن قائم مقام مدیرعامل بانک ملت در ادام��ه این بحث درباره 
نق��ش وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در تح��ول دیجیتال گفت: وزارت 
اقتص��اد در ارتباط با سیس��تم بانکی و مقوله بانک��داری دیجیتال از دو 
منظ��ر، نق��ش حاکمیتی دارد که ش��امل نقش س��هامداری و مالکیتی 
بانک های دولتی اس��ت، اما عمده نقش این وزارتخانه، راهبری در تحول 

دیجیتال به عنوان نقش سهامداری است.
ب��ه گفته وی، در کارگروه وزارت اقتص��اد، بانک های دولتی و تجاری 
م��ورد هدف قرار گرفتند و همچنین از بازیگران عمده صنعت بانکداری 

و پرداخت در این کارگروه نظرخواهی شده است.
لکزایی یادآور ش��د: در مس��یر تحول دیجیتال به دنبال تحقق تحول 
هس��تیم و بانک ها ناگزیر به همراهی در رویکرد دیجیتالی شدن هستند. 
البت��ه فرهنگ س��ازی در بانک های ب��زرگ و در روند تح��ول دیجیتال، 
زمان ب��ر اس��ت؛ زیرا فرآیندها براس��اس مقررات نوش��ته می ش��ود و نه 
انتظارات مش��تری، که خود این مهم نیز در تحول دیجیتال که رویکرد 

مشتری محورانه دارد، یک چالش است.
او ب��ا طرح این پرس��ش که آیا س��هامداران بانک ه��ا آمادگی تحول 
دیجیتال را دارند یا خیر، افزود: ایجاد نگاه تحولی در این بخش، زمان بر 

است و این امر مستلزم کمک وزارت اقتصاد است.
وی ب��ر همسوس��ازی روش های بخش کس��ب وکار ب��ا بخش فناوری 
اطالعات در روند تحول دیجیتال تاکید کرد و گفت: مالکان و سهامداران 
بانک ها باید برای تحول دیجیتال پیشرو باشند تا این روند محقق شود، 

بنابراین به یک نقشه راه قابل انعطاف در این مسیر نیازمندیم.
چالش رگوالتور در روند تحول دیجیتال

س��پس مدیرعامل هلدینگ فناپ در ادامه این نشست به چالش های 
فنی تحول دیجیتال اش��اره کرد و گفت: من مس��ائل فنی را در تحول 
دیجیت��ال دغدغه نمی بینم و ش��رکت ها از حیث توس��عه فناوری دچار 
مشکل نیستند، اما رویکردهای فنی ازجمله چالش ها هستند و رویکرد 
کل نگر که همه چیز از کس��ب وکار شروع می ش��ود نیز چالش اصلی در 

این مسیر است .
به گفته ش��هاب جوانمردی، در دنیا به این پرس��ش، پاسخ  داده  شده 
ک��ه مردم به محصوالت و خدماتی که از س��وی ش��رکت های غیربانکی 
ارائه می ش��ود، چقدر اعتماد دارند و مشخص  ش��ده که آحاد جامعه به 
کمپانی های بزرگ بیشتر از بانک ها اعتماد دارند، ولی فشار رگوالتورهای 

مالی در این بخش یکی از چالش ها است.
او با تاکید بر اینکه با چالش های فنی در روند دیجیتالی ش��دن مواجه 
نیستیم، گفت: برای دیجیتالی شدن باید از مدل های کسب وکاری شروع 

کرد و غیر از این راهکار، تحول دیجیتال محقق نمی شود.
همچنین مدیر فناوری اطالعات بانک صادرات درخصوص ارائه راهکار 
برای تحقق تحول دیجیتال در ایران گفت: تحول دیجیتال اگر درس��ت 
محقق شود ۳۰درصد هزینه ها کاهش می یابد، اما بانک ها به دلیل مدل 
کارمزدی فعلی از قبال خدم��ات الکترونیکی که ارائه می دهند، متضرر 

شده اند.
به اعتقاد صدری، توس��عه فناوری در بانک ها ب��ه دلیل هزینه و عدم 
سودآوری، توجیه ندارد و با چالش های متعددی روبه رو است، به طوری 
که بانک ها برای توس��عه فناوری به جایی رسیده اند که دیگر توان تأمین 

هزینه های آن را ندارند.
معاون فناوری اطالعات بانک ایران زمین هم در ادامه این بحث گفت: 
یکی از چالش ها در روند تحول دیجیتال، رگوالتور اس��ت و راهکار این 
اس��ت که کسب وکار باید با حرکت به س��مت دیجیتالی شدن و توسعه، 
رگوالت��ور را برای تغییر تحت  فش��ار قرار دهد و قدرت ریس��ک پذیری 

داشته باشد.
ب��ه گفته اینالوئی، رگوالتور وقتی نمی تواند رمز دوم را قانونمند کند، 
پلیس فتا برای وی راهکار تعیین می کند. اگر بانک ها تسهیالتی داده اند 
که معوق ش��ده، این رقم در شرکت های غیربانکی به یک چهارم بانک ها 
رس��یده است و اگر سازمان ها به س��مت دیجیتال شدن حرکت کرده و 
هزینه های آنها کاهش نیافته، نش��انه این است که راه را اشتباه رفته اند. 
بنابراین کسب وکارها و همچنین بانک ها با پذیرش ریسک باید به سمت 
دیجیتالی ش��دن حرکت کنند و برای ارائه خدمات نوآورانه، رگوالتوری 

را تحت  فشار قرار دهند.

با بانکداری دیجیتال، هزینه بانک ها ۳۰درصد کاهش می یابد

نقشهراهبانکداریدیجیتال
نگاه

ارزیابی الیه های مختلف بانکداری ایرانی
بانک های ایرانی چقدر مدرن هستند؟

بانک های ایرانی چقدر مدرن هس��تند؟ این س��والی است که برای 
یافتن پاس��خ آن باید الیه های مختلف بانکداری ایرانی را تحلیل کرد 
و بانک های مان را از منظر این الیه های س��ه گانه نگاه کرد. به گزارش 
تج��ارت ف��ردا، اولین الیه، س��طح کس��ب وکاری و فیزیکی اس��ت و 
سرویس هایی که بانک به مشتری ارائه می دهد از افتتاح حساب گرفته 

تا پرداخت وام و ارائه دسته چک، در این الیه تعریف می شود.
الیه دوم، س��طح فنی و تکنولوژیک اس��ت، یعنی سیس��تم های 
نرم افزاری و سخت افزاری الزم برای اینکه بانک بتواند سرویس های 
مالی و بانکی خود را به مشتری بدهد. همچنین زیرساخت ارتباطی 
الزم برای اینکه داده ها به خوبی بین سیس��تم های داخلی بانکی و 
ابزارهای بانکی نزد مشتری جریان پیدا کند، در این الیه می گنجد.

الیه سوم نیز سطح راهبری و مدیریتی است؛ این الیه برای هر دو 
الی��ه فوق، راهبردها را تعیین می کند و به مدیریت تصمیم گیری ها 
و پیاده س��ازی آن کمک می کند. با تفکیک این س��ه الیه حاال بهتر 
می توان به قضاوت نشس��ت که بانک های ایرانی نسبت به بانک های 

خارجی چقدر مدرن هستند.
آیا بانک های ما در سطح کسب وکار مدرن هستند؟

تقریبا، بله. از آنجا  که نیازهای مالی مش��تریان بانک های ایرانی و 
خارجی فرق چندانی با هم ندارند، س��رویس های این الیه شباهت 
زی��ادی به هم دارند، اما چرا می گویی��م »تقریبا، بله«؟ در این الیه 
بانک های ایرانی از حیث کانال ارتباطی و نحوه ارائه س��رویس ها به 
مشتریان ش��ان با بانک های خارجی تفاوت هایی دارند. در تحقیقی 
که ش��رکت گالوپ در س��ال ۲۰۱۵ روی ۱۰۰ بان��ک آمریکایی و 
اروپای��ی انجام داده، تنها ۱4درصد مدی��ران عامل بانک ها گفته اند 
قصد دارند شعب فیزیکی خود را بیش از ۱۰درصد افزایش دهند و 
حدود یک سوم مدیران بانک ها اعالم کرده اند که قصد کاهش شعب 
فیزیک��ی خود را دارند. ای��ن منطق اما با نگاه رای��ج در ایران فرق 
می کند. همچنین در تحقیق دیگری که از س��وی موسسه کودیگو 
)Codigo( روی ۲۵۰ موسس��ه مال��ی در آمریکا در س��ال ۲۰۱۵ 
انجام ش��ده، ۵۱درصد ش��رکت کنندگان در حال تغییر س��اختار و 
کارکرد ش��عب خود بوده اند که اغلب آنها، بهبود تجربه مش��تری را 
علت این تغییر بیان کرده اند. در این تفکر، ش��عب بانکی نقش های 
جدیدی همانند س��فیر دیجیتال یا مرکز مش��اوره و رفع مش��کل 
خواهن��د داش��ت. این در حالی اس��ت که در بانک ه��ای ما معموالً 
مکانیس��م بازخوردگیری از ش��عب برای درک نیازهای مشتریان یا 
کامال وجود ندارد یا کارکنان شعب تمایل چندانی برای پاسخگویی 

به نیازهای مشتریان از خود نشان نمی دهند.
آیا بانک های ما در سطح تکنولوژیک مدرن هستند؟

تغییر در تکنولوژی هایی که از سوی مشتریان استفاده می شود منجر 
به ایجاد نیازهای جدیدی در آنها ش��ده است؛ افزایش تمایل مشتریان 
به اس��تفاده از کانال های دیجیتال همانند شبکه های اجتماعی، انتظار 
مش��تری برای پاسخگویی آنی و ۲4 س��اعته در هفت روز هفته، انتظار 
مشتریان برای دریافت خدمات و محصوالت نوآورانه و شخصی سازی شده 
از این دست هستند. در این زمینه، بانک های ایرانی آمادگی خوبی برای 

خرید و توسعه تکنولوژی های جدید و به روز دنیا دارند.
اما خرید و توس��عه تکنولوژی به تنهایی کافی نیست. در گزارش 
The need for speed ک��ه KPMG در س��ال ۲۰۱6 منتش��ر 
ک��رده، گفته می ش��ود که 9۲درصد از مش��تریان ۲۱ تا ۳4 س��ال 
معتقدند ارائه س��رویس های شخصی با کیفیت باال برای شان مهم تر 
از تخصص مالی تامین کننده س��رویس اس��ت. برای اینکه بانک ها 
بتوانند س��رویس های شخصی سازی ش��ده به مشتریان خود بدهند 
نیازمن��د برخورداری از داده های دقیق و کامل از مش��تریان بانکی 
هس��تند. ضمن اینکه تخص��ص داده کاوی و تحلیلی باالیی در این 
مرحله نیاز اس��ت که ه��ر دوی آنها )وجود داده مناس��ب و وجود 

تخصص کافی( در صنعت بانکی ایران کمیاب است.
نکت��ه دیگری ه��م در این الیه وج��ود دارد؛ در گزارش مش��ترک 
Capgemini و EFMA که در س��ال ۲۰۱6 منتش��ر ش��ده است، 
گفته ش��ده »دوس��وم کاربران خدمات مالی و پرداخت، خدمات خود 
را از  فین تک ه��ا دریاف��ت می کنن��د. ارائه محصوالت، س��رویس ها و 
خدم��ات موثر همراه با تجربه خوب مش��تری از مزیت فین تک ها در 
برابر بانک هاس��ت.« در ایران هم همین طور اس��ت. فین تک ها هر روز 
بیشتر و بیشتر می شوند. برخی از آنها از طریق خود بانک ها و برخی از 
طریق شرکت های غیربانکی یا افراد حقیقی توسعه داده می شود. به نظر 
می رسد بانک ها کم کم به این تجربه رسیده اند که بهتر است از لحاظ 
سرعت و تجربه کاربری، به کیفیت محصوالت فین تکی اشخاص ثالث 
اعتماد بیشتری داشته باشند تا محصوالتی که خود تولید می کنند، اما 
مشکل اینجاست که بانک های ایرانی هنوز به این درک نرسیده اند که 
می توان با یک فین تک بی نام کار کرد و مالک آن نش��د ولی از لحاظ 
امنیت اطالعات به مشتری این اطمینان را داد که اطالعاتش نزد بانک 
محفوظ خواهد ماند. این در حالی است که در دنیا بانک های مجازی ای 
وجود دارند که از الف تا یای سرویس های بانکی را از طریق فین تک ها 
به مشتریان ش��ان ارائه می دهند یا ابزارهایی وج��ود دارند که به همه 
مش��تریان بانکی از همه بانک ها سرویس مالی می دهند، بدون اینکه 

هیچ بانکی مالک آنها باشد.
آیا بانک های ما در سطح مدیریتی مدرن  هستند؟

از لح��اظ راهبردی، اتفاق های خوب��ی در صنعت بانکداری ما رخ 
داده اس��ت. در سند »سیاس��ت های بانک مرکزی ایران درخصوص 
فن��اوری مال��ی« ک��ه در مهرماه س��ال 96 منتش��ر ش��ده، رئوس 
سیاس��ت های بانک مرک��زی در حوزه فین تک در ۱۲ بند ترس��یم 
شده است. استفاده از مشاوره های افراد پیشرو نیز از اقدامات بسیار 
خوب رگوالتور است. به موازات انتشار اسناد راهبردی از این دست، 
 )Sand Box( تالش هایی برای ایجاد س��ند باکس های رگوالتوری
به منظور اطمینان از عملکرد خوب فین تک ها انجام شده است. این 
اتفاق ها نش��ان می دهد گرچه کمی دیر است، اما باالخره در فضای 
راهبردی هم تالش برای پاس��خگویی به نیازهای به روز مشتریان و 

بانک ها شروع شده است.
جمع بندی اینکه بانک ها و رگوالتورها در ایران نباید به فکر ایجاد 
نیاز و تقاضا در مشتریان باشند. تقاضا ایجاد شده است و نیاز جدی 
مش��تریان به خدمات خاص، مدرن و شخصی سازی ش��ده در همه 
الیه های صنعت بانکی احس��اس می ش��ود. خوبی داستان این است 
ک��ه نمونه های موفق زیادی در خ��ارج از ایران وجود دارد که فقط 

باید دوید تا این نیاز را پاسخ داد.
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فرص��ت امروز: پس از گذش��ت بیش��تر از ی��ک هفته از اج��رای طرح 
س��همیه بندی بنزین و افزایش قیمت بنزین آزاد به ۳ هزار تومان، تخلیه 
جو روانی حاصل از این اتفاق گویا در بازارها آغاز ش��ده است. پس از آنکه 
تصمی��م دولت درخص��وص افزایش قیمت بنزین در بیس��ت و چهارمین 
روز از آبان ماه با اعتراضاتی در برخی ش��هرها همراه ش��د، دالالن با سوار 
شدن بر موج اعتراض و استناد به افزایش قیمت بنزین، تحرکاتی را برای 
بهره گیری از این وضعیت آغاز کردند. بازار ارز و سکه اولین مقصد دالالن 
برای تنش آفرینی بود و درست در اولین ساعات افزایش قیمت بنزین، در 
حالی که هنوز بازارها در تعطیلی به س��ر می برند، برخی اعدادی واهی را 
برای قیمت دالر و سکه اعالم می کردند؛ از دالر ۱۳ هزار تومانی گرفته تا 

سکه چهار و نیم میلیون تومانی.
از افزایش تا کاهش قیمت سکه و ارز در هفته گذشته

به گزارش خبرآنالین، بازگشایی بازار در روز شنبه با تصمیم مهم بازارساز 
برای باال بردن قیمت دالر و یورو و سایر ارزها در صرافی های بانکی همراه 
بود، به طوری که پس از چند ماه برابری نرخ دالر در بازار آزاد و صرافی های 
بانکی، فاصله ای قابل توجه در این بازار شکل گرفت و دالر در صرافی های 
بانکی تا مرز ۱۲ هزار تومان پیشروی کرد تا برخی دالالن، قیمت دالر در 
بازار آزاد را تا ۱۳ هزار تومان هم اعالم کنند. از روز دوش��نبه نیز با رش��د 
روز به روز قیمت ارز، کم کم شمار خریداران در بازار ارز، روندی افزایشی را 
تجربه کرد تا سرمایه گذاران خرد بار دیگر با این انگیزه که ممکن است دالر 
گران شوند، سرمایه های شان را به ارز تبدیل کنند. این وضعیت سبب شد 
تا رئیس کل بانک مرکزی به مردم هشدار دهد که مراقب سرمایه های شان 

باشند و در دام دالالن نیفتند.
نهایتا دالر از روز سه ش��نبه با کاهش قیمت روبه رو شد و در آخرین روز 

هفته متوسط قیمت در صرافی  های بانکی به ۱۱ هزار و 8۰۰ تومان رسید 
. برخی صرافان می گویند قیمت ها هنوز برای کاهش جا دارند و جو روانی 

ناشی از افزایش قیمت بنزین در حال تخلیه در بازار ارز است.
به عبارت بهتر، پس از س��همیه بندی بنزین در بیس��ت و چهارمین روز 
آبان، زمزمه های دهان به دهان برای افزایش نرخ ارز ش��روع ش��د و نهایتا 
تاثی��ر نگرانی مردم از این موضوع، خودش را روی تابلوی صرافی ها به رخ 
کشید؛ چنانچه دالر بانکی از حوالی نرخ ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان دور شد و 
آنقدر خودش را به سمت باال کشید تا توانست به کانال ۱۲ هزار تومان هم 

وارد شود و حتی سقف ۱۲ هزار و 7۰۰ تومان را هم رد کند.
ام��ا ای��ن روند یکی دو روز بیش��تر دوام نیاورد و در حالی که بس��یاری 
از م��ردم، افزایش نرخ ارز را نتیجه مس��تقیم طرح س��همیه بندی بنزین 
می دانس��تند، بازگش��ت نرخ دالر به کانال ۱۱ هزار تومان، آب پاکی روی 
دست همه آنها ریخت؛ چنانچه روز چهارشنبه گذشته، عبدالناصر همتی با 
اعالم اینکه »بر بازار کنترل کامل داریم« خاطرنشان کرد که سهمیه بندی 
بنزین هیچ تاثیری بر نرخ ارز نداش��ته اس��ت. در نهایت، قیمت ارز تا روز 
پنجشنبه گذشته به روند نزولی خود ادامه داد و سرانجام دالر روی تابلوی 
صرافی های بانکی ۱۱ هزار و 8۰۰ تومان درج شد که کاهش ۱۰۰تومانی 

نسبت به روز چهارشنبه را نشان می داد.
 قیمت س��که تمام بهار آزادی نیز در هفته گذش��ته، روندی کاهشی را 
از روز سه ش��نبه طی کرد. سکه که مدت ها در کانال ۳میلیون تومان قرار 
داش��ت، با رش��د قیمت ارز بار دیگر روندی افزایش��ی را طی کرد و تا 4 
میلیون و ۳۰۰ هزار تومان نیز پیش��روی کرد، اما با معکوس ش��دن روند 
در بازار ارز، وضعیت بازار س��که نیز تغییر کرد تا قیمت ها در این بازار نیز 
با کاهش روبه رو ش��ود. نهایتا سکه در آخرین روز هفته گذشته با کاهش 

قابل توجه قیمت مواجه شد و در کف کانال 4 میلیون تومان به استقبال 
تعطیالت رفت.

از گیجی بازار خودرو تا خرق عادت در بازار مسکن
در حالی که قیمت ها در بازار ارز و س��که در حال عقب نشینی بود، بازار 
خودرو اما تحت تاثیر رشد قیمت بنزین با وضعیتی نامتعارف روبه رو شد، 
چنانچ��ه فعاالن بازار می گویند قیمت ها در این بازار هرچند افزایش یافته 
اس��ت، اما با این حال، مش��تری چندانی در بازار خودرو نیست. بازاری ها 
از اصطالح »گیج��ی بازار« برای توصیف وضعیت به��ره می برند. پراید از 
محدوده ۵۰ میلیون تومان حاال به ۵4 میلیون تومان پا گذاش��ته و وانت 
نیز رشد قیمت قابل توجهی را در بازار شاهد بوده است. سایر خودروها نیز 
به فراخور با رش��د دو تا س��ه میلیونی قیمت روبه رو شدند. فعاالن بازار اما 
می گویند هنوز معلوم نیست تعدیل قیمت ها در بازار چه زمانی آغاز شود، 
اما آنچه مس��لم است اینکه رشد قیمت ها، بازار خودرو را بیش از پیش در 

رکود فرو برده است .
در همین حال و درست در روزهایی که قیمت طال و سکه و ارز، روندی 
افزایش��ی را تجربه می کرد، برخی از باال رفتن قیمت مس��کن نیز س��خن 
می گفتند. باال رفتن قیمت در بازاری که مدت های طوالنی اس��ت با رکود 
مواجه اس��ت، خرق عادت تلقی می ش��ود. با این ح��ال، قیمت ها در بازار 
مس��کن تغییر چندانی را تجربه نکرده است. بازار مسکن حاال حتی تحت 
تاثیر ش��ایعات نیز نیس��ت. این بازار  در سال ۱۳97 با رشد شدید قیمت 
مواجه ش��د و همین امر بازار مس��کن را با رکود مواج��ه کرد و در نتیجه 
قیمت ها از اوایل امس��ال عقب نش��ینی در بازار را آغاز کرد. به این ترتیب، 
بازارهای موازی از هفته گذشته و با افزایش قیمت بنزین در حال بازیابی 

تدریجی خود هستند.

تخلیه جو روانی ناشی از افزایش قیمت بنزین در بازارها آغاز شد

حالوهوایبازارهایموازی
یادداشت

تکرار یک رفتار غیرمنصفانه

موضوع افزایش قیمت س��وخت و دستور عدم افزایش قیمت کاال به 
تولیدکنندگان، موضوع جدیدی نیس��ت. زمانی که در دولت گذشته، 
مس��ئله هدفمندی یارانه ها به میان آمد، نرخ سوخت افزایش یافت و 
تولیدکنندگان و تشکل ها، نامه هایی را از مراجع دولتی دریافت کردند 
ک��ه به هیچ عنوان اجازه تغییر قیمت ندارن��د و هر نوع تخطی از این 
دستور، برخوردها و بگیر و ببندهای مربوط به خود را داشت. به مدت 
شش ماه هیچ تولیدکننده ای در آن زمان اجازه تغییر قیمت را نداشت، 
درحالی که تولیدکنندگان به ویژه در صنایع تبدیلی، تا شهریورماه آن 
س��ال، نهاده های تولید را با توجه به رون��د تورم و واقعیت های اقتصاد 

تهیه کرده بودند.
درواقع، تولیدکنندگان پ��س از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها 
به مدت ۱۰ ماه کاالیی را که هزینه نهاده های تولید، بسته بندی و 
لجس��تیک آن را به قیمت روز پرداخت کرده بودند، با قیمت سال 
گذش��ته عرضه می کردند. زمانی که به ای��ن روند اعتراض کردیم، 
دول��ت وقت اعالم کرد که از محل درآمدهای ناش��ی از هدفمندی 
یارانه ها ب��ه تولیدکنندگان کمک خواهد کرد و این در قانون آمده 
است، اما در عمل، این بخش از قانون هرگز به اجرا در نیامد. در آن 
زمان پس از گذش��ت ۱۰ ماه، با تالش تشکل ها اصالحاتی جزئی و 
محدود در قیمت کاالها ایجاد شد، اما این هم نتوانست هزینه های 

تحمیل شده به تولیدکنندگان را جبران کند.
در آغاز هفته گذشته هم با افزایش قیمت بنزین، مسئوالن دولتی 
از عدم افزایش قیمت انواع کاال گفته اند و اینکه تولیدکنندگان حق 
افزایش قیمت را ندارند. مسئوالن شاید از تالش برای جبران هزینه 
ناش��ی از این تصمیم به تولیدکنن��دگان بگویند، اما نباید فراموش 
ک��رد زمانی ک��ه حمایت از تولید در قانون آم��ده بود، خبری از ما 

نگرفتند، چه برسد به االن که تنها از این حمایت حرف می زنند.
به عنوان تولیدکننده با سروس��امان گرفت��ن قیمت ها نه تنها در 
مورد ان��رژی بلکه در م��ورد دیگر بخش ها، باره��ا و بارها موافقت 
خ��ود را اعالم کردیم، چراک��ه به بهره وری و رقابت بیش��تر منجر 
می ش��ود. همه دالیل دول��ت را در این زمین��ه درک کرده و با آن 
همراه��ی می کنیم، اما هر زمان قرار اس��ت اتفاق��ی درباره اصالح 
قیمت ها بیفتد، هزینه های آن منحصرا و جدای از دیگر بخش های 
اقتصاد ایران باید توس��ط تولیدکنندگان پرداخت ش��ود. زمانی که 
قرار اس��ت چنین تصمیماتی اعمال شود، مس��ئولیت آن با دولت 
اس��ت و موفقیت آن به نام دولت نوش��ته می شود، اما هزینه آن را 
باید تولیدکننده در بخش خصوصی بپردازد. این رفتار به هیچ وجه 

منصفانه نیست.

۲۰ میلیون نفر در انتظار بسته حمایتی دولت
جاماندگان چگونه اعتراض کنند؟

س��ومین مرحله از یارانه حمایت معیش��تی از فردا یکشنبه دوم 
آذرماه به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود.

به گزارش خبرآنالین،  در پی اجرای طرح سهمیه بندی بنزین، 
دولت حمایت معیش��تی از 6۰ میلیون نفر را در دستور کار خود 
قرار داده است. در آخرین روزهای آبان ماه مرحله اول واریز بسته 
حمایتی به حس��اب ۲۰ میلی��ون نفر در دس��تور کار قرار گرفت 
و ت��ا ام��روز 4۰ میلیون نفر براس��اس اعالم دولتمردان از بس��ته 
حمایتی برخوردار ش��ده اند. در همین حال، طبق پیش بینی های 
صورت گرفت��ه ف��ردا ۲۰ میلی��ون نف��ر باقیمانده نیز قرار اس��ت 
س��همیه بنزی��ن خ��ود را دریافت کنن��د. طبق گفته مس��ئوالن 
دولت، روستاییان و عشایر، مس��تمری بگیران،  مددجویان کمیته 
ام��داد،  کارگران، معلمان، مددجویان بهزیس��تی، کارمندان، زنان 
سرپرس��ت خانوار، اقش��ار کم درآمد و بازنشستگان مشمول طرح 

دولت می شوند که ۱8 میلیون خانوار را دربر می گیرد.
هر خانوار چقدر یارانه حمایتی می گیرد؟

براس��اس این گ��زارش، افزایش یاران��ه ب��رای خانوارهای یک 
نف��ره ۵۵ هزار تومان، برای خانواره��ای دو نفره ۱۰۳ هزارتومان، 
خانوارهای سه نفره ۱۳8 هزار تومان،  خانوارهای چهار نفره ۱7۲ 
ه��زار توم��ان و خانوارهای پن��ج نفره و بیش��تر ۲۰۵ هزار تومان 
خواهد بود. همچنین خانوارهایی که مشمول یارانه نقدی هستند 
نیاز نیست اقدامی در جهت ارائه شماره حساب بانکی انجام دهند 
و همان حساب مربوط به یارانه نقدی مبنای واریز بسته حمایتی 

قرار می گیرد.
شرایط اعتراض جاماندگان چیست؟

در این میان، س��وال این است که آنهایی که مشمول این بسته 
حمایت��ی قرار نگرفته اند چه باید بکنند و ش��کایت آنها چگونه از 
سوی دولت رسیدگی می شود؟ بر این اساس،  تدابیری درخصوص 
اعالم شکایت برخی خانوارها که خود را واجد شرایط دریافت این 
کمک می دانند و مبلغی برای آنها واریز نشده، صورت گرفته است. 
به عبارت دیگر، مقرر اس��ت از اواسط هفته  #6۳69* برای ثبت 
این ش��کایات فعال شود. در این راس��تا افرادی که فکر می کنند 
مشمول این طرح حمایتی هستند اما وجهی برای آنها واریز نشده 
و در واقع، از طرح حمایتی جا مانده اند، می توانند پس از ثبت کد 
ملی از طریق #6۳69* در س��امانه اینترنتی که آدرس آن اعالم 

خواهد شد، درخواست خود را در قالب ۲۰۰ کلمه ثبت کنند.
آزمون وسع برای جاماندگان انجام می شود

در همین زمینه، حس��ین میرزایی، سخنگوی ستاد تبصره ۱4 
گفته است: برای افرادی که درخواست می دهند آزمون وسع انجام 
خواهد ش��د و چنانچه ش��رایط الزم برای دریاف��ت طرح حمایت 
معیش��تی را داشته باش��ند این امر به آنها اعالم می شود، بنابراین 
حق افراد درخواس��ت دهنده از زمان آغاز طرح محفوظ می ماند و 

وجه طرح کمک معیشتی این افراد از آغاز طرح واریز می شود.
براس��اس اعالم دولت تا اطالع بعدی هیچ گونه پیامکی از سوی 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر مش��مول بودن یا عدم 
مش��مولیت برای مردم ارسال نمی شود و تمام پیامک های ارسالی 
ب��ه طور حتم، جعل��ی و فاقد اعتبار هس��تند بنابراین مردم دقت 

کنند که مورد سوءاستفاده و کالهبرداری قرار نگیرند.

۳اقتصاد امروز www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

حسن فروزان فرد
رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد

آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد علی رغم آنکه تعداد معامالت آپارتمان های 
مس��کونی ش��هر تهران در مهرماه امسال به ۳ هزار و 4۰۰ واحد رسیده و نسبت به 
ماه گذش��ته ۲۲درصد افزایش یافته، اما نسبت به ماه مشابه سال گذشته، کاهشی 
6۳درصدی داش��ته است. گزارش های میدانی همچنین نشان می دهد قیمت ها در 
بازار اجاره نسبت به شهریورماه تا ۲۰درصد کاهش یافته، اما نسبت به زمان مشابه 
سال قبل تا ۵۰درصد افزایش را نشان می دهد؛ به همین دلیل، مستأجران به خاطر 

نگرانی از تحمیل هزینه های بیشتر اقدام به تمدید قرارداد می کنند.
به گزارش ایس��نا، بازار »خری��د و فروش« و »اجاره« مس��کن در پایتخت روند 
معکوسی را طی می کنند. با وجود اینکه رشد قیمت در بخش فروش متوقف شده، 
جهت ش��یب اجاره بها به س��مت باال است. تحقیقات میدانی نشان می دهد سیکل 
باالنس قیمت بین اجاره و فروش از نیمه دوم س��ال گذش��ته آغاز شده و این روند 
ادامه دارد. رکود معامالت مسکن، کاهش نرخ سود بانکی و تورم عمومی تاثیر خود 
را در بازار مسکن ایجاد کرده و موجران در محاسبات خود این موضوعات را لحاظ 

می کنند.
اگرچه با توجه به رکود در بخش خرید و فروش، آپارتمان های فروش نرفته وارد 
بازار اجاره شده، منحنی قیمت در این بخش کماکان صعودی است. البته از ابتدای 
مهرماه با اتمام فصل جابه جایی نرخ های پیشنهادی  اجاره بها نسبت به شهریورماه 
ح��دود ۲۰درصد کاهش یافته اما عمده مالکان در زمان انعقاد قرارداد و با توجه به 
تمایل مس��تأجران برای تمدید، نرخ اجاره را حدود ۵۰درصد نس��بت به سال قبل 

افزایش داده اند. مهرماه  امس��ال ۱۲ هزار و 9۱۳ اجاره نامه در تهران به امضا رسید 
که نس��بت به شهریورماه ۲.9درصد افزایش نشان می دهد. به تعویق انداختن زمان 
جابه جایی با هدف رسیدن قیمت ها به کف می تواند مهم ترین دلیل باالرفتن تعداد 
قراردادهای اجاره در مهرماه باش��د؛ اتفاقی که س��ال گذشته نیز رخ داد و برخالف 
س��ال های قبل که قراردادهای اجاره در مهرماه ۲۰ تا ۵۰درصد نس��بت به شهریور 
کاهش می یافت، اجاره نامه ها در مهرماه ۱۳97 بالغ بر ۱۱درصد نسبت به شهریورماه 
همان سال افزایش یافت. با اینکه قیمت اجاره تا حدودی نسبت به تابستان پایین 
آمده اما هیچ تناسبی بین توان مستأجران با نرخ ها دیده نمی شود؛ بخصوص اینکه 

ارقام نجومی در سایت های عرضه ملک به چشم می خورد.
گزارش بانک مرکزی همچنین نشان می دهد که مهرماه  امسال نرخ اجاره بها در 
تهران نسبت به مهرماه پارسال ۳۵درصد افزایش داشته  است. سال گذشته این رقم 
۱۵درصد و س��ال ۱۳96 نیز میزان افزایش سالیانه اجاره بها در پایتخت 8.4درصد 
گزارش شد. به بیان دیگر تورم اجاره بها طی دو سال گذشته ۵8درصد بوده است؛ 
در حالی که نرخ رش��د قیمت مس��کن از مهرماه ۱۳96 تاکنون عدد ۱6۵درصد را 

نشان می دهد.
با توجه به پیروی قیمت اجاره از قیمت مسکن پیش بینی می شود بازار اجاره 
در بازه زمانی یک تا دو سال آینده فاصله ایجادشده با نرخ خرید و فروش را پر 
کن��د. هرچند عواملی همچون توان متقاضیان و نرخ تورم نیز در قیمت اجاره 
تاثیرگذار اس��ت و به همین دلیل روند افزایش اجاره بها کندتر از رشد قیمت 

مس��کن نمود پیدا می کند. به دنبال افزایش قیمت اجاره در تهران، گروهی از 
مس��تأجران، پایتخت را ترک کرده اند؛ به طوری که گزارش های میدانی نشان 
می دهد در یک سال گذشته جمعیت برخی شهرهای اطراف تهران به تدریج 
افزایش داشته است. کوچ طبقاتی برای دستیابی به مسکن  در استطاعت در 
ش��رایطی کلید خورده که مطابق سرشماری سال  ۱۳9۵ در تهران49۰ هزار 
واحد مس��کونی خالی وجود داشته است. همچنین سال ۱۳96 در تهران  6۵ 
هزار و ۱۱8 واحد و سال ۱۳97 بالغ بر 76 هزار و ۵۱۱ واحد مسکونی مجوز 
ساخت گرفته اند. با توجه به رکود بازار مسکن پیش بینی می شود دست کم دو 
سوم از واحدهای احداثی در دو سال گذشته  به خانه های خالی تهران اضافه 
شده باشد. یعنی ممکن اس��ت تا پایان سال گذشته تعداد واحدهای خالی از 
س��کنه تهران به حدود ۵8۰ هزار واحد رس��یده باش��د. در پنج ماهه نخست 
امس��ال نیز ۲7 هزار و ۳84 واحد مسکونی براساس پروانه های ساختمانی در 
ح��ال احداث بوده و پیش بینی می ش��ود این رقم تاکنون ب��ه حدود ۳۵ هزار 

واحد رسیده باشد.
بر این اس��اس مالکانی که با توجه به افت 64درصدی معامالت مس��کن تهران 
موفق به فروش آپارتمان های خود نشده اند آنها را وارد بازار اجاره کرده اند. از سوی 
دیگر عمده فایل هایی که در فصل جابه جایی، اجاره نرفته بزرگ متراژ هس��تند، اما 
مش��اهدات حاکی  از آن اس��ت که نرخ اجاره واحدهای نوساز بسیار بیش از دیگر 

واحدها است.

معاون وزیر راه و شهرس��ازی از ثبت نام طرح ملی مس��کن در شهرهای جدید به 
صورت استانی خبر داد.

حبی��ب اهلل طاهرخانی با بیان اینکه 7۰ هزار واحد مس��کونی در قالب طرح ملی 
مس��کن در شهرهای جدید ایران ساخته می شود،  گفت: زمین ساخت این واحدها 
در شهرهای جدید تامین شده است و فرآیند اجرایی ساخت واحدهای طرح اقدام 

ملی تولید و عرضه مسکن در شهرهای جدید پس از ثبت نام متقاضیان آغاز می شود.
به گزارش تسنیم، به این ترتیب، ثبت نام شهرهای جدید پرند و پردیس همزمان 
با آغاز ثبت نام در تهران )تهرانس��ر( در پایان ماه جاری انجام می شود. ثبت نام طرح 
ملی مس��کن در ش��هر هش��تگرد نیز با ثبت نامه های این طرح در استان البرز آغاز 
می شود که البته هنوز زمان آن مشخص نیست. گویا ثبت نام به صورت استانی، نظر 

معاون مس��کن و س��اختمان وزارت راه و شهرسازی بود که برای شرکت در مجمع 
اس��کان بشر سازمان ملل متحد )هبیتات( به کنیا سفر کرده است. نظر طاهرخانی 
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید این بود که ثبت نام به صورت جداگانه در 
ش��هرهای جدید و از هفته اول ماه جاری آغاز ش��ود. سهم شهرهای جدید از 4۰۰ 

هزار واحد طرح ملی مسکن ۲۰۰ هزار واحد است.

کاهش 64درصدی معامالت آپارتمانی نسبت به سال گذشته

فصل سرد مستأجران از راه رسید

معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد

ثبت نام طرح ملی مسکن در شهرهای جدید، استانی شد
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از تقویت زیرساخت ارتباطی تا جلوگیری از فرار مالیاتی
الزمه تحقق جامعه بدون پول نقد چیست؟

» Cashless society« ی��ا همان »جامعه ب��دون پول نقد« امروزه در 
اقتصاد کشورها مفهومی جاافتاده است و اغلب دولت ها تالش می کنند تا از 
پول نقد فاصله گرفته و بیشتر پرداخت های خود را با استفاده از گزینه های 
غیرنقدی انجام دهند. س��وئد، نخستین کشوری است که در جهان به دلیل 
عدم استفاده از پول نقد، عنوان »اولین جامعه بدون پول نقد« را از آن خود 
کرده است. در این کشور ۱9درصد پرداخت ها با پول نقد است که این رقم 
در کل اروپا به طور متوس��ط 8۰درصد اس��ت. بانک مرک��زی نروژ هم اعالم 
کرده که کمتر از ۱۰درصد از مردم این کش��ور همچنان از اس��کناس و پول 
کاغذی در معامالت خود اس��تفاده می کنند و ظرف ۱۰ سال آینده استفاده 
از اسکناس در نروژ به طور کامل از بین خواهد رفت. اما وضعیت در ایران به 
نظر می رس��د به گونه ای دیگر رقم خورده اس��ت. نگاهی به آمار منتشر شده 
توسط بانک مرکزی نشان می دهد که مجموع اسکناس و مسکوک در پایان 
خردادماه امس��ال به 6۵.7 هزار میلیارد تومان رسیده که این میزان نسبت 
به خرداد سال 97 حدود ۱6.8درصد افزایش داشته است. در حال حاضر با 
توجه به الزام س��ازمان مالیاتی به استفاده از کارتخوان، برخی مشاغل برای 
ف��رار از تور مالیاتی، مش��تریان خود را ملزم ب��ه پرداخت پول نقد می کنند. 
این موضوع خطر افزایش مبادالت نقدی و فاصله گرفتن از اهداف بانکداری 
الکترونیک را به دنبال دارد. در همین زمینه، کامران ندری کارشناس بانکی 
معتقد اس��ت که زیرس��اخت توس��عه بانکداری الکترونیک و حرکت جوامع 
به س��وی جامعه بدون پول نقد، در گروی تقویت زیرساخت های ارتباطی با 
تأکید بر دو مؤلفه پوش��ش و س��رعت باالی اینترنت در کشور است. وی در 
گفت وگ��و با پایگاه خبری اتاق ایران خاطرنش��ان می کند: به نظر من، یکی 
از مش��کالت موجود در ایران برای تجربه آنچه مثاًل در سوئد، اتفاق می افتد 
و ش��هروندان مایل به اس��تفاده از پرداخت های غیرنق��دی به جای پول نقد 
هستند، عدم تقویت زیرس��اخت ها در کشور است. تجربه شخصی خود من 
نش��ان داده که در بس��یاری از مکان ها چون اینترنت پوشش داده نمی شود 
یا پوش��ش ضعیف است، مجبور به اس��تفاده از پول نقد هستم. اما در جایی 
که نظ��ام بانکی افزارهای پرداخ��ت الکترونیکی را برای ش��هروندان فراهم 
کرده باش��د، چه نیازی به حمل پول نقد وجود دارد؟ این کارش��ناس بانکی 
همچنین با اش��اره به تجربه کشوری مانند سوئد در حوزه اقتصاد بدون پول 
نقد تاکی��د می کند که معامالت و مبادالت اقتص��ادی با پول نقد بی هویت 
است و جایگزین کردن ابزارهای پرداخت الکترونیک به جای پول نقد برای 
این اس��ت ک��ه دولت ها خواهان ایجاد ش��فافیت در اقتصاد هس��تند. ندری 
تصریح کرد: این نکته را هم نباید از توجه خارج کنیم که عدم تمایل برخی 
از اش��خاص حقیقی یا حقوقی به اس��تفاده از ابزارهای پرداخت الکترونیک، 
به انگیزه این افراد در حوزه »پولش��ویی« برمی گردد، چراکه هویت افراد از 
طریق ابزارهای الکترونیک مش��خص اس��ت اما باید باز این مقوله را از حوزه 
IT بانک ها مجزا کنیم که به نظر می رس��د در طول سال های اخیر پیشرفت 
قابل توجهی داش��تند، اما همان طور هم که گفتم پوش��ش و س��رعت  باالی 
اینترنت، دو مؤلفه کلیدی در توسعه پرداخت الکترونیک محسوب می شوند.

تازه ترین آمار انسداد کارتخوان های خارج از کشور
۱5۰۰ کارتخوان  مسدود شد

با هماهنگی های صورت گرفته از سوی بانک مرکزی حدود ۱۵۰۰ کارتخوان 
فعال در خارج از کش��ور توس��ط ش��رکت های ارائه دهنده خدم��ات پرداخت، 
شناس��ایی و مسدود شده اس��ت. به گزارش فرصت امروز، تراکنش های مالی از 
طریق کارتخوان های خارج از کشور معموال برای پولشویی و یا خرید ارز انجام 
می شود که نتیجه آن، بی ثباتی نظام مالی و بانکی کشور است، بنابراین شناسایی 
و قطع فعالیت آنها، پیوسته دنبال می شود بنابراین، تراکنش های انجام شده در 
شبکه پرداخت الکترونیکی کشور به روش های مختلف تحت پایش قرار می گیرد 
ت��ا در حد ممکن از بروز هرگونه تخل��ف اعم از انجام تراکنش با کارتخوان های 
خارج از کش��ور جلوگیری ش��ود. بر این اس��اس، ش��بکه الکترونیکی پرداخت 
کارت )ش��اپرک( اعالم کرد: این شبکه، ش��امل ارائه دهنده خدمات پرداخت و 
شاپرک، تراکنش های انجام شده در این شبکه را به طور مرتب زیر نظر دارند و 
با روش های مختلف و متنوعی به دنبال کاهش فعالیت هایی مانند ارائه خدمات 
به کارتخوان های خارج کش��ور اس��ت.  این نظارت از جمله الزامات همیشگی 
ش��اپرک برای ش��رکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت الکترونیکی به شمار 
می  رود و در صورتی  که کوتاهی در اعمال آن توسط شرکت های پی اس پی انجام 
شود، جریمه های بازدارنده ای در مورد آنها اعمال خواهد شد. درنتیجه این رصد 
دائمی و حساسیت نسبت به رفتار پذیرندگان از ابتدای اعالم و ابالغ ممنوعیت 
فعالیت کارتخوان های خارج از کشور حدود ۱۵۰۰ پایانه فعال در دیگر کشورها 
توس��ط ش��رکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت شناسایی و مسدود شده اند. 
شبکه پرداخت الکترونیکی کش��ور نیز که پیش از این با استفاده از روش های 
حضوری بیش از ۲۰۰ پایانه فعاِل خارج از کش��ور را شناس��ایی و مسدود کرده 
بود موفق شده در  یک ماه اخیر با به  کارگیری روش های داده محور برای رصد 
رفتار پذیرندگان، بیش از ۵۰پایانه دیگر را شناس��ایی و مس��دود کند. کاهش 
بیش  از پیش فعالیت کارتخوان های خارج از کشور نیازمند برخی هماهنگی های 
فنی میان بانک مرکزی و وزارت ارتباطات اس��ت که در ماه های اخیر از سرعت 
چش��مگیری برخوردار شده اس��ت. با به نتیجه رسیدن این هماهنگی ها تعداد 
کارتخوان ها و تراکنش های این قبیل پایانه ها در حد فراوانی کاهش می یابد، اما 
باید توجه داشت که ماهیت فناوری های مالی به گونه ای است که اطمینان دادن 

از صفر شدن این تراکنش ها، ادعای درستی نیست.

معاون بیمه مرکزی اعالم کرد
ممنوعیت سپرده گذاری منابع شرکت های 

بیمه در یک بانک
آنط��ور ک��ه معاون بیمه مرک��زی می گوید، با اصالح مق��ررات دیگر هیچ 
شرکت بیمه ای نمی تواند تمام منابع خود را در یک بانک سپرده گذاری کند.

به گزارش ایس��نا، مصدق، معاون طرح و توس��عه بیمه مرکزی در جریان 
برگزاری نمایشگاه بانک، بیمه و بورس در جزیره کیش، از تعیین محدودیت 
س��رمایه گذاری خب��ر داد و گف��ت پیش از ای��ن در س��رمایه گذاری منابع 
شرکت های بیمه از حقوق صاحبان سهام تا پول هایی که از مردم گرفتند و 
می توانند طبق قانون سرمایه گذاری کنند از جمله سپرده بانکی، بورس و یا 
س��اخت و ساز محدودیتی وجود نداشت، اما با اصالح مقررات در بخش های 

مختلف سقف تعیین شد.
به گفته وی، دیگر یک ش��رکت بیمه نمی تواند تمام منابع خود را در یک 
بانک س��پرده گذاری کند و حداکثر یک سوم س��پرده گذاری را می تواند در 

یک بانک انجام دهد.

سکهوارز

فرصت امروز: س��رانجام اس��تخراج ارز دیجیتالی در ایران قانونی شد و 
طبق دستورالعملی که وزیر صمت ابالغ کرده، درخواست های صدور مجوز 
استخراج رمزارز از طریق سامانه بهین یاب دریافت می شود. به نظر می رسد 
این دستورالعمل، نقطه پایان تمام مناقشه هایی است که در چند وقت اخیر 
بر س��ر ارز دیجیتال رخ داده بود؛ چنانکه مصرف برق باالی استخراج این 
مرزارزها، آن را به مسئله ای الینحل برای وزارت نیرو بدل کرده بود و حاال 
به نظر می رس��د این مهم نزد دولتمردان به نتیجه رسیده و دستورالعمل 
ص��دور جواز و پروانه بهره برداری اس��تخراج رمزارز از س��وی وزیر صمت 
ابالغ شده است. براساس این دستورالعمل، دریافت درخواست های صدور 
مجوز از طریق س��امانه خدمات صنعت، معدن و تجارت )بهین یاب( انجام 
می شود و صدور مجوز از طریق سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها 
صورت می گیرد. آنطور که گفته می ش��ود، پس از بررس��ی و هم فکری و 
مشورت با فعاالن، دانشگاه ها و دستگاه های مختلف، صدور جواز تأسیس و 
بهره برداری برای متقاضیانی که جمع توان برق مصرفی تجهیزات استخراج 

رمزارز آنها بیش از ۲۵۰ کیلووات )ولت � آمپر( باشد، امکان پذیر است.
به گفته سعید زرندی، معاون طرح و برنامه وزارت صمت، امکان استقرار 
واحد استخراج کننده رمزارز دارای کاربری صنعتی و مشمول ضوابط استقرار 
واحده��ای صنعتی بوده و صرفا در ش��هرک ها و نواحی صنعتی مصوب و 
ی��ا مناطق آزاد تجاری � صنعتی و وی��ژه اقتصادی و نیروگاه ها امکان پذیر 
است، اما امکان استقرار واحدهای استخراج کننده رمزارز شامل محدودیت 
محدوده ۱۲۰ کیلومتری ش��هر تهران، ۵۰ کیلومتری شهر اصفهان و ۳۰ 

کیلومتری مراکز سایر استان ها نیست. به این ترتیب، براساس دستورالعمل 
ابالغی، صدور و یا اصالح جواز تأسیس و پروانه بهره برداری، برای استخراج 
رم��زارز در محل واحدهای تولیدی فعال صنعتی و معدنی موجود ممنوع 
است، ولی اخذ مجوز برای این فعالیت در محل واحدهای تولیدی غیرفعال 
صنعتی که س��ه سال از عدم فعالیت آنها گذشته باشد، مجاز است. عالوه 
بر این، صدور جواز تأس��یس به نام چند ش��خص حقیقی و یا چند شخص 
حقوقی مجاز نیست. البته متقاضیان در صورت تشکیل شرکت می توانند 
 درخواس��ت جواز تأسیس را در س��امانه ثبت کنند. همچنین صدور جواز 
تأس��یس در محل استیجاری با حداقل اجاره یک س��اله در چارچوب این 
دستورالعمل امکان پذیر است. اعتبار جواز تأسیس صادرشده نیز شش ماه 
بوده و با ارائه گزارش پیش��رفت فیزیکی طرح و تأیید آن توس��ط سازمان 
برای یک دوره  دیگر قابل تمدید اس��ت. تأمین زیرساخت های الزم شامل 

برق، گاز، آب و اینترنت هم برعهده دارنده جواز تأسیس است.
براس��اس آنچه معاون وزیر صمت درباره مصرف برق این واحدها گفته، 
تأمین انرژی برق مورد نیاز از طریق شبکه سراسری برق کشور و یا تولید 
ب��رق به صورت خصوص��ی از طریق انرژی تجدیدپذی��ر، CHP، نیروگاه 

خصوصی و... در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط امکان پذیر است.
زرندی ادامه داد: براس��اس دستورالعمل، در صورتی که سرمایه گذار بعد 
از فراهم کردن امکانات طرح از قبیل زمین، برق، س��اختمان و تجهیزات، 
تقاضای صدور جواز تأسیس نماید و اقدامات انجام شده مطابق ضوابط این 
دستورالعمل باشد، صدور جواز تأس��یس یا پروانه بهره برداری امکان پذیر 

اس��ت؛ به طوری که پس از صدور جواز تأس��یس و ب��ه منظور تأمین برق 
موردنیاز، اطالعات مجوز در سامانه به وزارت نیرو ارسال می شود و پس از 
اختصاص انشعاب برق، وزارت نیرو اطالعات آن را از طریق سامانه به وزارت 
صنعت، معدن و تجارت اعالم می کند، اما در صورتی که متقاضی، تقاضای  
تأمین برق از طریق احداث نیروگاه حرارتی را داش��ته باشد، جهت تأمین 

سوخت موردنیاز به وزارت نفت معرفی می شود.
معاون وزیر صمت بر رعایت ضوابط برچس��ب انرژی تاکید کرد و گفت: 
رعای��ت ضوابط مربوط به برچس��ب انرژی و اس��تانداردهای کیفیت توان 
الکترونیکی و استانداردهای فناورانه مرتبط برای تولید و واردات تجهیزات 
فرآورده های پردازش رمزنگاری ش��ده )ماینینگ( در صورت ابالغ از سوی 

مراجع ذی ربط از جمله سازمان ملی استاندارد الزامی است.
ب��ه گفته زرندی، در زمان درخواس��ت صدور پروان��ه بهره برداری، ثبت 
مشخصات دستگاه های منصوبه، وفق فرم موجود در سامانه، شامل تعداد، 
نوع، میزان مصرف انرژی، ش��رکت س��ازنده، توان پردازش و... در س��امانه 
الزامی است و تغییرات تجهیزات نیز توسط متقاضی در سامانه به روزرسانی 

خواهد شد.
او در پایان به این نکته اش��اره کرد که براس��اس مصوبه هیأت وزیران، 
اس��تفاده از رمزارزها با قبول مس��ئولیت خطرپذیری )ریس��ک( از سوی 
س��رمایه گذاران و متعاملین صورت می پذیرد و مشمول حمایت و ضمانت 
دولت و نظام بانکی نبوده و اس��تفاده از آن در مبادالت داخل کشور مجاز 

نیست.

با ابالغ دستورالعمل صدور مجوز استخراج رمزارزها

باالخرهاستخراجارزدیجیتالدرایرانقانونیشد

صاحبان کس��ب و کار معتقدند محدودیت های اینترنت و مش��کالت مربوط به 
درگاه های پرداخت  بانک ها باعث کاهش تراکنش و لطمه به فعالیت شان شده است 
اما بانک ها تالش دارند که همه مشکالت مربوط به تراکنش های ناموفق اینترنتی را 

به گردن قطعی و کندی اینترنت انداخته و خود را تبرئه کنند.
به گ��زارش ایرنا، میزان خریده��ای اینترنتی در روزهای اخی��ر به دلیل قطعی 
اینترنت کاهش زیادی یافته است؛ به طوری که بسیاری از کسب و کارهای خرد و 
نوپایی که فعالیت آنها بر اینترنت و اپلیکیش��ن های تلفن همراه استوار است، دچار 
مشکل شده اند. برخی از صاحبان این کسب و کارها، بانک ها را مسئول این مشکل 
دانس��ته و می گویند به دلیل ضعف درگاه های پرداخت بانک ها، امکان واریز وجه و 

انجام عملیات توسط مردم و خریداران وجود ندارد.
اما مس��ئوالن ش��بکه بانکی در واکنش به این ادعاها می گویند: مشکلی از سوی 
بانک ه��ا وج��ود ندارد و ب��ه دلیل قرار گرفتن س��رورهای بانکی در داخل کش��ور، 
محدودیتی در ارائه خدمات آنها اعمال نشده و قطعی اینترنت بیشتر برای سایت ها 

و سرورهایی است که در خارج قرار دارند.
کاهش تراکنش ها و خریدهای اینترنتی

سعید محمدی از مدیران فروش��گاه اینترنتی دیجی کاال گفته است: در روزهای 
اخیر شاهد خطاهایی در درگاه های پرداخت بانکی بوده ایم. این خطاها معموال موقت 

بوده و به سرعت رفع می شود، اما در عصر چهارشنبه شمار آنها زیاد بود.
مصطفی امیری، مدیرعامل زرین پال نیز در این باره گفت: پیش از بروز مش��کل 
قطع��ی اینترنت، ش��مار تراکنش های موف��ق از طریق درگاه ه��ای پرداخت باالی 
6۰درصد بود، اما اکنون میزان تراکنش های موفق به زیر ۳۰درصد افت کرده است.

وی با بیان اینکه حدود ۱۰۵ هزار کسب و کار خرد از خدمات درگاه پرداخت ما 
استفاده می کنند، اظهار داشت: تا پیش از وقایع اخیر، روزانه به طور میانگین ۱۵۰ 
هزار تراکنش داش��تیم، اما در روز دوم قطعی اینترنت )یکشنبه( به یک باره میزان 

تراکنش ها به 4هزار کاهش یافت و روز چهارشنبه به ۱۲ هزار رسید.
مدیرعامل زرین پال ادامه داد: میزان تراکنش ۱۰۵ هزار کس��ب و کار در پلتفرم 
م��ا پیش از قطعی اینترنت روزانه به طور میانگین ۱۵ تا ۲۰ میلیارد تومان در روز 
بود که در روز چهارشنبه هفته گذشته به 4۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان کاهش یافت.

ای��ن فعال بخ��ش خصوصی درباره قطع��ی خدمات پرداخ��ت بانک ها گفت: در 
روزهای نخست قطع اینترنت، درگاه های پرداخت و خدمات بانک ها برای نیم ساعت 

تا دوساعت قطع می شد، اما به تدریج میزان قطعی خدمات بانک ها کاهش یافت.
او با بیان اینکه ایرادات مربوط به پرداخت ها هنوز وجود دارد، افزود: مشکل این 
اس��ت که به دلیل سرعت پایین اینترنت، صفحات مربوط به درگاه های پرداخت به 

طور کامل، باز نمی شوند؛ بنابراین مشتریان نمی توانند تراکنش را انجام دهند.
امیری با هشدار نس��بت به آسیب دیدن کسب و کارهای خرد، گفت: بسیاری از 
کس��ب و کاره��ای کوچک به ورود روزانه پول نیاز دارن��د، بنابراین در صورت قطع 

فروش خود به شدت لطمه دیده و امکان دارد که فعالیت شان متوقف شود.
همچنی��ن حام��د تاج الدین، بنیان گ��ذار پلتفرم »آچاره« در نشس��ت تخصصی 
»جهش ها و چالش های کارآفرینی در فضای مجازی« با اشاره به مشکالت رخ داده 
در روزهای اخیر گفت: بس��یاری از کاربران جدید آچاره از طریق سیس��تم »سئو« 
وارد این پلتفرم می شوند اما با قطع اینترنت در چهار روز گذشته، تعداد ورودی به 

سیستم بسیار کم شده و فروش ما تقریبا به یک سوم رسیده است.
مدیرعامل شیپور نیز در این باره، گفت: قطع اینترنت و استفاده از اینترنت داخلی 
رشد، توسعه و به روز ماندن استارت آپ ها را متوقف می کند. به گفته رضا اربابیان، 
اگر اینترنت برقرار نش��ود، کشور ضربه بزرگی می بیند و می تواند به اندازه ۲۰ سال 

رشد و توسعه در ایران را عقب بیندازد.
اختالالت موقت در نخستین روز قطع اینترنت

پیگیری ها از ش��بکه بانکی نشان می دهد در نخستین ساعت های قطع اینترنت، 
برخی از درگاه های پرداخت بانکی به طور موقت دچار مش��کل ش��دند، اما پس از 
مدتی نسبت به شناسایی مشکالت و رفع محدودیت آی. پی های اینترنتی آنها اقدام 
شد. به ادعای مدیران نظام بانکی، در پایان روز نخست قطعی اینترنت یعنی شنبه 
گذش��ته، وضعیت درگاه های پرداخت بانکی و اپلیکیشن های بانکی به حالت عادی 
بازگش��ت، اما شواهد نش��ان می دهد که هنوز ثبات و تعادل الزم در پرداخت های 
اینترنتی بانک ها برقرار نشده است. بررسی وضعیت اپلیکیشن های بانکی نیز حاکی 
از این است که آنها اکنون در شرایط عادی در حال فعالیت هستند، در روز شنبه به 
دلیل قطع گسترده اینترنت، اپلیکیشن های بانک ها نیز برای مدتی، متوقف شد اما 

پس از مدتی به مدار فعالیت بازگشتند.
IOS محدودیت در فعالیت نرم افزارهای مبتنی بر

مشکل عمده ای که قطعی اینترنت ایجاد کرده مربوط به نصب و اجرای برنامه هایی 
اس��ت که بر بس��تر آی. او. اس اپل )IOS( قرار دارند. لیال به آیین، مدیر اپلیکیشن 
صاپ بانک صادرات در این باره گفت: یکی از علل کاهش تراکنش های بانکی مربوط 
به سایت ها و نرم افزارهای مرتبط با IOS است که یک سایت خارجی محسوب شده 

و در نتیجه امکان نصب نرم افزار، به روز رسانی و انجام تراکنش را ندارند.
مدیر بازاریابی ش��رکت داتین )ارائه دهنده نرم افزاره��ای مالی بانکی( نیز در این 
 IOS )زمینه گفت: اپلیکیش��ن ها و نرم افزارهایی که نیاز به مجوز )سرتیفیکیش��ن

)محصوالت اپل( دچار مشکل شده اند.
استقرار چرخه کامل نظام پرداخت در داخل کشور

فرهنگ فرزان، مدیر یک ش��رکت که در زمینه تامی��ن نرم افزارهای بانکی برای 
بانک های مختلف فعالیت دارد هم گفت: سه دسته از کسب و کارهای کشور اکنون 

دچار مشکل شده اند که نخست، کسب و کارهای خانگی هستند.
ای��ن مدیر ارا ئه دهنده خدمات بانکی افزود: کس��ب و کارهای خانگی 
از طریق ش��بکه های اجتماعی و فضای مج��ازی خارجی مانند تلگرام و 

اینس��تاگرام فعالیت می کردند که فعالیت آنها اکنون متوقف شده است. 
گروه دوم مربوط به کس��ب و کارهایی اس��ت که دسترسی به اطالعات 
تم��اس آنه��ا از طریق اینترنت، فضای مجازی و موتورهای جس��ت وجو 
مانند گوگل اس��ت که لطمه دیده اند. گروه س��وم نیز کسب و کارهایی 
هس��تند که تکیه زیادی بر روی تبلیغات در فضای مجازی داشته اند که 

آنها نیز صدمه دیده اند.
فرزان درباره زیرس��اخت های پرداخت بانکی، گفت: س��رویس های موبایل بانک 
و پرداخت در روزهای اخیر فعال بوده و مش��کلی نداش��ته اند، زیرا زیرس��اخت ها و 

سرورهای آنها در داخل کشور است.
او با بیان اینکه آن دسته از سایت هایی که سرور آنها در خارج کشور است دچار 
قطعی شده اند، اضافه کرد: چرخه کامل نظام پرداخت بانکی )بانک ها، تامین کننده ها 
و بهره برداران و مشتریان( در داخل کشور قرار دارد و با محدودیتی مواجه نیستند. 
تجربه سال های گذشته نیز نشان داده در زمان وقوع شوک های سیاسی، اقتصادی 
و اجتماع��ی مانند روزهای اخیر، میزان تراکنش های مالی در کش��ور کاهش قابل 

توجهی می یابد و پس از مدتی به حالت عادی باز می گردد.  
وضعیت فعالیت کارتخوان ها

کارتخوان ها و پایانه های فروش که در اختیار فروشندگان هستند نیز 
اکنون به صورت عادی در حال فعالیت بوده و مش��کلی نداش��ته اند. آن 
دس��ته از کارتخوان هایی که از طریق خط��وط تلفن فعالیت دارند هیچ 
مش��کلی نداشته اند، اما آن دس��ته از کارتخوان هایی که از طریق شبکه 
بیسیم و وای فای به اینترنت متصل بوده اند در برخی موارد دچار قطعی 
ش��ده بودند که نس��بت به شناس��ایی آی. پی های اینترنتی آنها و رفع 

مشکل شان اقدام شده است.
س��روش صاحب فصول، مدیر روابط عمومی ش��اپرک در این باره گفت: فعالیت 
کارتخوان ها هم اکنون مش��کلی ندارد و همه به ش��بکه متصل هستند. آن دسته از 
کارتخوان هایی که از طریق خطوط تلفن متصل بودند در روزهای اخیر بدون هیچ 
مشکلی فعالیت می کردند و هیچ گزارشی از قطعی فعالیت آنها وجود نداشت. سرور 
و پذیرش همه ابزارهای پرداخت در داخل کش��ور اس��ت، بنابراین قطعی اینترنت 

روزهای اخیر، مشکلی برای آنها ایجاد نکرده است.
او درباره پرداخت اینترنتی و تلفن همراه نیز گفت: آنها نیز به دلیل قرار داشتن 
بر روی شبکه های داخلی، بدون هیچ محدودیت و مشکلی مشغول فعالیت هستند. 
امکان دارد شماری از سایت های فروش که از طریق سرورهای خارجی کار خود را 

انجام دهند دچار مشکل شده باشند.
به گفته وی، به دلیل مش��کل اتصال به اینترنت، امکان دارد که افراد نتوانند به 
راحتی وارد سایت های موردنظر شوند، اما در صورت ورود به صفحه و بخش مربوط 

به پرداخت، مشکلی در پرداخت از طرف بانک ها وجود ندارد.

کاهش تراکنش ها و خریدهای اینترنتی بر اثر قطعی اینترنت در هفته گذشته

مقصر کاهش پرداخت های اینترنتی کیست؟

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
شنبه
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عوامل موثر بر بازار سهام
 بودجه 99 مهمتر از افزایش

قیمت بنزین است
ب��رای پیش بینی وضعیت بازار و نتیجه تعدیل قیمت بنزین یا 
افزایش قیمت ارز هنوز زود اس��ت، البته برای داشتن یک نتیجه 
بهتر و بررسی دقیق تر باید منتظر الیحه بودجه 99 دولت باشیم، 

زیرا اثرات بودجه ای بسیار مهمتر از اثرات قیمتی هستند.
ب��ه گ��زارش پای��گاه خبری ب��ازار س��رمایه، احمد اش��تیاقی 
مدیرعامل کارگزاری بانک آینده با اش��اره به اینکه افزایش نرخ 
بنزین و ارز هر دو بازار س��هام را تحت تاثیر قرار می دهند اما نه 
ب��ه یک اندازه، گفت: افزایش قیمت بنزین بر روی برخی صنایع 
تاثیرگذار اس��ت اما مهمترین س��هامی که به طور طبیعی تحت 
تاثیر قرار می گیرند، سهام شرکت های پاالیشی هستند؛ هرچند 
شرکت های پاالیش��گاهی برای محاس��به قیمت تولیدات شیوه 

خاصی دارند.
وی اضافه کرد: پاالیش��گاه ها محصوالت خود را با ارز نیمایی و 
در محدوده قیمت فوب خلیج فارس عرضه می کنند. تنها اتفاقی 
که با افزایش نرخ بنزین رخ می دهد این اس��ت که حاشیه سود 
این ش��رکت ها کم می ش��ود، اما تغییر خاصی در س��ودآوری یا 

وضعیت شرکت به وجود نمی آید.
اشتیاقی با اشاره به اینکه در حال حاضر وضعیت تولید بنزین 
ش��رایط خاص��ی دارد و ما با مازاد تولید بنزین مواجه هس��تیم، 
توضیح داد: اگر روند تولید بنزین مختل نش��ود )چون  صادرات 
و بازگشت ارز حاصل از صادرات، به دلیل تحریم ها بسیار دشوار 
اس��ت(، این نکته سبب کاهش س��ودآوری شرکت های پاالیشی 

می شود.
به گفت��ه وی، افزایش قیمت بنزین تنه��ا در روندهای بعدی 
محاسبات و س��ایر عوامل مانند برق، گازوئیل، کاالها و خدمات 

ثانویه تاثیرگذار است.
مدیرعام��ل کارگزاری بانک آینده در مورد افزایش قیمت دالر 
و تاثی��ر آن )ولو مقطعی( در بازار س��رمایه گف��ت: به طور کلی 
قیمت ارز بیشتر بر شرکت های کاالیی که متاثر از دالر هستند، 
می تواند تاثیر مثبت یا منفی داش��ته باش��د و ب��ه طور حتم بر 

قیمت تمام شده کاالها و خدمات نیز تاثیرگذار است.
این کارشناس بازار سرمایه درباره روند سودآوری بازار در سال 
آینده تاکید کرد: موضوع اصلی، بودجه س��ال ۱۳99 اس��ت. بر 
این اس��اس، باید توجه داشت که بودجه سال آینده چطور بسته 
می شود و تعیین قیمت دالر در بودجه و حامل های دیگر انرژی 

می تواند در این خصوص بسیار تاثیرگذار باشد.
وی اضافه ک��رد: در واقع فعاالن بازار بی��ش از افزایش قیمت 
حامل های انرژی یا کاالها نگران حاشیه های این افزایش قیمت 

و پیامدهای آن هستند.
اشتیاقی در مورد دالیل اهمیت بودجه 99 و تغییرات احتمالی 
آن گفت: یکی از موضوعاتی که این روزها دولت با آن دس��ت به 
گریبان است مالیات در بودجه است؛ با توجه به افزایش قیمت ها 
به احتمال زی��اد بازار منتظر تغییر در ح��ق بهره برداری و بهره 
مالکانه معادن اس��ت. این موضوع ه��م می تواند تاثیر در تورم  و 

توان خرید داخلی داشته باشد.
مدیرعامل کارگزاری بانک آینده اش��اره کرد: با توجه به اینکه 
احتمال دارد ایران گام چهارم خروج از برجام را بردارد، بازار وزن 

بیشتری به موضوعات سیاسی به خصوص تحریم ها می دهد.
وی اظه��ار کرد: ای��ن احتمال نیز وجود دارد ک��ه نرخ ارز در 
بودجه ب��ه جای چهار یا 4۲۰۰ تومان حداق��ل به 8هزار تومان 
افزای��ش پیدا کند. در مجموع همه این اتفاق ها نش��ان می دهد 
بودجه 99 با همه ش��اخص هایش یک��ی از مهمترین مولفه هایی 

است که می تواند روند آینده بازار را تعیین کند.

نگاه

بورس اوراق بهادار در مهرماه امسال برای هشتمین ماه متوالی، رشد 
مثبت را ثبت کرده و  این بازه رشد، یکی از طوالنی ترین بازه های رشد 

متوالی بورس در دهه ۱۳9۰ بوده است.
به گزارش سنا، ارزش بورس تهران در پایان مهرماه به بیش از ۱۱۲۰ 
هزار میلیارد تومان رسیده است که این رقم، رشدی 87درصدی را طی 
هش��ت ماه اخیر یعنی از اس��فند ۱۳97 تا مهر ۱۳98 نش��ان می دهد. 
در همی��ن حال، میزان رش��د ارزش بورس ته��ران در فاصله فروردین 
۱۳9۲ تا آذر ۱۳9۲ معادل ۱49درصد بوده که بس��یار بیش��تر از رشد 
اخیر بورس بوده اس��ت. ارزش دالری بورس تهران نیز در پایان مهرماه 
معادل 98 میلیارد دالر بوده که بیش��ترین میزان از ابتدای سال ۱۳9۵ 
تاکنون اس��ت. رس��یدن ارزش دالری بازار به این سطح که متناسب با 
مقادیر میانگین های بلندمدت اس��ت، گویای این امر اس��ت که در حال 
حاضر پتانس��یل رشد بیشتر بازار تا حد زیادی متوقف شده است. البته 
باید توجه داش��ت که تغییر در قیمت ه��ای جهانی کاالهای پایه یا نرخ 
ارز، دو عاملی است که می تواند معادل دالری ارزش بورس تهران را باز 
ه��م افزایش دهد. هرچند که بورس تهران در مهرماه نیز بازدهی مثبت 
داش��ته اما باید توجه داش��ت که از یکسو رش��د بازار در این ماه بسیار 
محدود و معادل ۱.8درصد بوده است و از سوی دیگر، شدت نوسانات در 
این ماه به ش��کل مشهودی افزایش یافته است. برخالف نیمه اول سال 
۱۳98 که ش��اخص کل دارای روند صعودی کامال مشخصی بوده، طی 
مهرماه شدت نوسانات بسیار زیاد بوده و در این ماه طی پنج روز کاری، 
ش��اخص کل نوس��انات بیش از منفی ۵ هزار واحد را تجربه کرده است. 
با این توصیف، به نظر می رس��د رالی صعودی بورس در سال ۱۳98 به 
تدریج به پایان خود نزدیک می ش��ود. البته باید توجه داشت که منظور 
از عبارت توقف احتمالی رشد، کاهش رشد سریع و کلی بازار به صورت 

محسوس است.
در م��ورد نوس��انات بازار به نظر می رس��د که در ماه ه��ای آتی میزان 
نوس��ان باز ه��م افزایش یابد، چراکه از یک س��و انتظ��ار می رود تخلیه 
تدریجی حباب قیمتی ایجاد ش��ده در سهام شرکت های کوچک منجر 
به افت ارزش بازار شده و به این ترتیب نوسانات منفی قابل مالحظه ای 
در شاخص کل ایجاد کند. از سوی دیگر، با توجه به آنکه شمار زیادی از 
معامله گران در ماه های اخیر سودهای مناسبی را کسب کرده اند، انتظار 
می رود که این افراد با مش��اهده ریزش در قیمت س��هام خود به تدریج 
اقدام به شناس��ایی س��ود کرده و از بازار خارج شوند که این مساله خود 

می تواند بر شدت نوسانات بیفزاید.
گسترش حضور سهامداران حقیقی و خرد نیز عامل دیگری است که 
می تواند نوسانات بازار را در ماه های آتی تشدید کند. بازدهی چشمگیر 
بازار س��هام در ماه های اخیر که با عدم بازدهی مثبت سایر بازارها نظیر 

ارز و ط��ال همراه ش��ده، عامل زمینه س��ازی بوده ک��ه موجبات افزایش 
جذابیت این بازار برای بس��یاری از افراد را فراهم آورده و به این ترتیب، 
ش��مار زیادی از افراد جدید در ماه های اخیر وارد بازار س��هام ش��ده اند. 
بررس��ی آمار معامالت به تفکیک افراد حقیقی و حقوقی نشان می دهد 
که رش��د معامالت افراد حقیقی از ابتدای ش��هریورماه، نقش مهمی در 

نوسانات بازار داشته است.
در مورد معامالت افراد حقیقی به نظر می رس��د که مساله عرضه های 
اولیه نیز نقش مهمی در جذب این افراد به بازار س��هام داش��ته اس��ت. 
مقایس��ه آمار شرکت کنندگان در عرضه های اولیه در سال جاری با سال 
گذش��ته، نشانگر رش��د بیش از ۱۳۰درصدی میانگین شرکت کنندگان 
در عرضه های اولیه در س��ال ۱۳98 است. با توجه به آنکه قیمت گذاری 
سهام در عرضه های اولیه اساسا به شکلی است که جذابیت باالی قیمتی 
را برای خریداران ایجاد می کند و بازدهی مناس��بی را با ریسک صفر در 
مدت زمانی کوتاه نصیب س��رمایه گذاران می کند، بس��یاری از افراد )به 
توصیه نزدیکان و آش��نایان( با هدف برخورداری از این س��ود  اقدام به 
دریافت کد س��هامداری کرده اند. کسب سودهای سریع و بدون ریسک 
از عرضه های اولیه س��بب شده که بس��یاری از افراد تازه وارد با ذهنیت 
و تصور نادرس��ت از بورس و با انگیزه های س��فته بازانه اقدام به افزایش 
س��رمایه خ��ود در بازار کنند و از آنجا که این اف��راد غالبا از دانش مالی 
پایین و رفتار هیجانی برخوردار هس��تند، برآیند این مسائل شیوع رفتار 
توده وار در بازار س��رمایه بوده است. عدم رشد محسوس بازار سرمایه در 
ماه های آتی، نگاه کوتاه مدت این افراد به بازار س��هام و س��رمایه گذاری 
در س��هام نامناسب، مجموع عواملی اس��ت که می تواند منجر به خروج 
تعداد قابل مالحظه ای از این افراد در ماه های آتی شود و به این ترتیب 
نوس��انات بازار را تشدید کند. بررسی میزان خالص خرید )خرید منهای 
فروش( افراد حقیقی در بورس تهران نش��انگر رشد پیوسته دارایی این 
افراد در بازار س��رمایه طی نیمه اول س��ال است؛ به ش��کلی که تنها از 
ابتدای شهریورماه تا میانه مهرماه، بیش از 4 هزار میلیارد تومان خالص 
خرید س��هام این افراد افزایش یافته اس��ت. البته با آغاز نوس��انات بازار 
س��هام از میانه مهرماه، مطابق انتظارات، جهت گی��ری افراد حقیقی به 
س��مت خروج از بازار س��رمایه بوده است. به ش��کلی که حدود ۱۰۰۰ 
میلیارد تومان فروش س��هام توسط این افراد صورت گرفته است. با این 
توصیف و با در نظر گرفتن ش��مار باالی افرادی که به تازگی وارد بازار 
س��هام شده اند، تداوم نوسانات بازار در ماه های آتی چندان دور از انتظار 

نخواهد بود.
ترکیب رش��د ب��ازار در مهرماه به ش��کلی بوده ک��ه گروه های بزرگ 
ب��ازار نظیر ش��یمیایی، فلزات اساس��ی، فرآورده های نفت��ی و کانه های 
فلزی رشدهای مثبت و نس��بتا مطلوبی داشته اند و در مقابل گروه های 

کوچک تر رشد منفی را تجربه کرده اند. سهم در رشد گروه های کوچک 
طی مهرماه معادل منفی ۲.۱درصد بوده اس��ت که مقایس��ه این رقم با 
عملک��رد مطلوب گروه های کوچک در نیمه اول س��ال، نش��ان می دهد 
بخش��ی از حباب قیمتی شکل گرفته در صنایع و بنگاه های کوچک طی 

مهرماه به تدریج تخلیه شده است.
محاسبه نسبت قیمت به درآمد گروه های عمده بازار در پایان مهرماه 
نیز نشان می دهد که در این ماه با توجه به افزایش قیمت در گروه های 
بزرگ و کاهش قیمت در گروه های کوچک، نسبت قیمت به درآمد نیز 
در دو جهت متفاوت حرکت کرده اس��ت؛ ب��ه نحوی که برای گروه های 
کوچک افت نسبت قیمت به درآمد و برای گروه های بزرگ رشد نسبت 
قیمت به درآمد ایجاد ش��ده اس��ت. هرچند که با این تغییرات، بخشی 
از حباب قیمتی ایجادش��ده در گروه های کوچک بازار تخلیه شده اما به 
نظر می رسد که کاهش بیشتر قیمت و تعدیل نسبت قیمت به درآمد تا 
رسیدن به سطوح بلندمدت، می تواند در ماه های آینده نیز ادامه داشته 
باشد. مقایسه میزان بازدهی بازارهای مختلف از شهریور ۱۳96 تاکنون 
نش��ان می دهد که بازدهی بازار سهام )بورس( برای نخستین بار از سایر 
بازارها )مس��کن، ارز و طال( فراتر رفته اس��ت. با این وجود، طی مهرماه 
بازده��ی فرابورس نس��بت به ماه قب��ل کاهش یافته اس��ت. با توجه به 
ایجاد آرامش نس��بی در بازارهای مختلف، به نظر می رسد که همگرایی 
ایجادش��ده در بازارهای مالی در ماه های آینده نیز تداوم یافته و رش��د 
محس��وس در هر ی��ک از بازارها )و ایجاد موج جدی��د واگرایی( چندان 

محتمل به نظر نمی رسد.
محاس��به نس��بت ارزش فراب��ورس )مجموع ارزش ب��ازار اول و دوم( 
به بورس نش��ان می دهد که از ابتدای فصل پاییز س��ال ۱۳97، رش��د 
فرابورس از رش��د بورس تهران پیشی گرفته و در شهریورماه امسال به 
اوج خود رسیده است. هرچند که طی مهرماه، این نسبت کمی کاهش 
یافته اما به نظر می رس��د که کاهش بیشتر این نسبت طی ماه های آتی 
همچنان محتمل اس��ت. به این ترتیب می توان انتظار داش��ت که بازده 

کلی فرابورس در نیمه دوم سال کمتر از بازده بورس باشد.

ارزش بورس تهران در پایان مهرماه به بیش از ۱۱۲۰ هزار میلیارد تومان رسید

هشتمینماهمتوالیبازدهمثبتبورس
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بیشترین تخلفات کشف شده مربوط به کدام 
کاالهاست؟

مدی��رکل بازرس��ی و ام��ور قاچاق س��ازمان حمای��ت مصرف کنندگان و 
تولیدکنن��دگان از ارس��ال 4۵76 مورد پرونده تخلف ب��ه تعزیرات در چهار 
روز اول هفته گذشته خبر داد و تصریح کرد: عمده پرونده های تشکیل شده 
مربوط به میوه، قند،  شکر،  مرغ،  برنج، لبنیات،  گوشت قرمز،  تخم مرغ، حمل 

و نقل،  الستیک،  روغن موتور و مصالح ساختمانی بوده است.
داریوش بهنود قاس��می در گفت وگو با ایسنا، از بازرسی بیش از 6۳ هزار 
و ۳۰۰ مورد در سراس��ر کش��ور در چهار روز اول هفته گذش��ته از س��وی 
س��ازمان های صنعت،  مع��دن و تجارت )صمت( اس��تان ها خبر داد و گفت 

که این تخلفات گران فروشی و امتناع از عرضه کاال را نیز شامل می شود.
البت��ه به گفت��ه وی تغییرات ش��دید قیمت در بازار مش��اهده نش��ده و 
پرونده های تش��کیل ش��ده در بعضی از بخش ها مانند می��وه و صیفی جات 
ربطی به قیمت بنزین نداش��ته و به دلیل تغییرات آب وهوایی و مش��کالت 
حمل و نقل اتفاق افتاده اس��ت.   این مقام مس��ئول همچنین از تش��کیل 
گش��ت ویژه برخورد با محتکران و امتناع کنندگان از عرضه کاال خبر داد و 
اظهار کرد: بیش��ترین نظارت بر روند توزیع کاالهایی مانند میوه، ش��وینده، 
برنج، قند، شکر، مرغ،  روغن،  لبنیات، گوشت قرمز و تخم مرغ انجام می شود.

مدی��رکل بازرس��ی و ام��ور قاچ��اق س��ازمان حمای��ت مصرف کنندگان 
و تولیدکنن��دگان نظ��ارت ب��ر بخ��ش خدمات مانن��د انبارها،  س��رخانه ها، 
فروش��گاه های زنجیره ای و حمل و نقل سیس��تماتیک را از جمله مهم ترین 
اهداف این س��ازمان عنوان کرد و گفت: رعایت نصب قیمت،  صدور فاکتور و 
رعایت سود عمده و خرده فروشی نیز جزو مواردی است که بازرسان رعایت 
آنها را کنترل می کنند. بهنود قاس��می در پایان خاطرنش��ان کرد که ساعت 
کاری س��امانه ستاد خبری ۱۲4 از روز بیست و پنجم آبان ماه به دو شیفت 
افزایش پیدا کرده، به طوری که از هفت صبح تا ۱۰ ش��ب به صورت اپراتور 
پاسخگوی مردم است و از ۱۰ شب تا صبح روز بعد نیز به صورت سیستمی 
ص��دای گزارش ه��ای مردمی ضبط می ش��ود و مردم می توانن��د با تماس با 
سامانه ۱۲4 و ستادهای خبری سازمان های صمت استان ها شکایات خود را 
ارائه کنند. به گزارش ایسنا، از ۲4 آبان ماه قیمت هر لیتر بنزین سهمیه ای 

۱۵۰۰ تومان و نرخ هر لیتر بنزین آزاد ۳۰۰۰ تومان تعیین شد.

رشد تولید 8 محصول منتخب معدنی
در ش��ش ماهه نخست امسال از بین ۱۲ محصول منتخب معدنی؛ هشت 
محصول رشد تولید داشته اند. به گزارش ایسنا، جدیدترین آمار منتشرشده 
از س��وی وزارت صنعت، معدن و تجارت نش��ان می دهد که از ۱۲ محصول 
منتخب معدنی در ش��ش ماهه نخست سال جاری؛ هشت محصول افزایش 
۵.۲درص��د تا ۲۲درصدی تولید و 4 محصول نیز کاهش تولید 4.6 درصدی 
تا ۳۳.۲ درصدی را نس��بت به مدت مش��ابه سال 97 تجربه کرده اند. بر این 
اساس تولید فوالد خام رشد تولید 6.6 درصدی را در شش ماهه اول امسال 
با تولید بیش از ۱۲ میلیون تن تجربه کرده اس��ت. میزان تولید فوالد خام 
در مدت مشابه سال گذشته ۱۱ میلیون و ۳۲۱ هزار تن بوده است. در این 
مدت تولید محصوالت فوالدی نیز با رش��د 6.9درصدی از 9 میلیون و 9۱۰ 
هزار تن محصول تولیدش��ده در شش ماهه نخست سال 97، به ۱۰ میلیون 

و ۵94 هزار تن در شش ماهه ابتدایی امسال رسیده است.
کاتد مس نیز در حدود ۱۳4 هزار تن در ش��ش ماهه نخست سال جاری 
تولید شده که نسبت به مدت مشابه سال پیش که ۱۱۵ هزار تن تولید شده 
بود، رش��د تولید ۱۵.9درصدی داشته است. همچنین سیمان، شیشه جام، 
ظروف چینی، ظروف شیش��ه ای و چینی بهداشتی نیز در مدت شش ماهه 
ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد تولید داشته اند. در 
ش��ش ماهه ابتدایی امسال سیمان ۳۱ میلیون و ۱۳6 هزار تن، شیشه جام 
۵47 هزار تن، ظروف چینی ۲8 هزار تن و ظروف شیشه ای ۲66 هزار تن و 
چینی بهداشتی به میزان ۵۳ هزار تن تولید شده اند که به ترتیب ۵.۲درصد، 
۱8.4درصد،  ۲۲درصد، ۱6.6درصد و ۱4.7درصد رشد تولید داشته اند. آمار 
نش��ان می دهد که ظروف چینی بیشترین رشد تولید را در این مدت نسبت 
به مدت مش��ابه سال گذشته داشته است. اما در مقابل شمش آلومینیوم به 
میزان ۳۳.۲درصد، آلومینا 4.8درصد، س��نگ آهن 4.6درصد و کنس��انتره 
زغال سنگ 4.9درصد در شش ماهه نخست سال جاری نسبت به شش ماهه 
نخست سال 97، کاهش تولید داشته اند. بر این اساس تولید آلومینا از ۱۲۲ 
هزارتن در ش��ش ماهه سال گذش��ته به ۱۱6 هزارتن در شش ماهه امسال 
رس��یده است. س��نگ آهن نیز از ۱8 میلیون و ۲4۳ هزار تن در شش ماهه 
نخست سال گذشته به  ۱7 میلیون و 4۰8 هزار تن رسیده است. کنسانتره 
زغال س��نگ نیز در شش ماهه نخست امس��ال 786 هزار تن تولید شده در 
حالی که میزان تولید این محصول معدنی در مدت مش��ابه س��ال گذشته، 

8۲7 هزار تن بوده است.
همچنین ش��مش آلومینیوم نیز ۱۲۳ هزار تن و در مدت مش��ابه س��ال 
گذش��ته ۱84 هزار تن تولید شده است که نش��ان از کاهش ۳۳.۲درصدی 

تولید دارد.

شریان نقدینگی را قطع کرده و از واحدهای 
تولیدی انتظار معجزه داریم

رئی��س اتاق بازرگانی گفت طبق بررس��ی ها در اتاق تبری��ز، منابع کافی 
در اس��تان ها وجود دارد ولی این منابع در اس��تان ها خرج نمی شود، شریان 
نقدینگی را قطع کرده و از واحدهای تولیدی انتظار معجزه داریم. به گزارش 
ایس��نا، یونس ژائل��ه، در بیس��ت و پنجمین همایش ملی توس��عه صادرات 
غیرنفتی کش��ور، با اش��اره به ه��دف برگزاری این همای��ش، اظهار کرد: در 
حال حاضر کش��ور در شرایط جدیدی قرار دارد، دشمنان با اعمال تحریم ها 
در صدد هس��تند تا ارتباط تجاری ایران را با س��ایر کش��ورها قطع و فضای 
تنگی ب��رای تولیدکنندگان ایجاد کنند. وی با بی��ان اینکه در جنگ نابرابر 
اقتصادی قرار داری��م و باید در مقابل آن، در بخش اقتصاد حرکت جدیدی 
آغاز کنیم، افزود: این حرکت به کمک صنعتگران و صادرکنندگان و ارتباط 
با کشورهای همس��ایه تحقق می شود، امروزه  اقتصاد کشور نباید اقتصادی 
وابس��ته به نفت ش��ود، بلکه باید درهای کش��ور را به روی سایر کشورها باز 
ک��رده و تج��ارت آزاد انجام دهیم، معتقدم ای��ن کار با همت و تالش بخش 
خصوصی و اتاق بازرگانی ها انجام می ش��ود. رئیس اتاق بازرگانی تبریز بیان 
کرد: امروزه ایران به کشورهای اوراسیا پیوسته و براساس آن عصر جدیدی 
را در اقتص��اد آغ��از کرده ایم، ای��ران همزمان می تواند کری��دور جدید برای 
تجارت باش��د. وی با بیان اینکه متاس��فانه ش��اخص های اقتصادی و فضای 
کسب و کار وضعیت مناسبی ندارد، گفت: کسب رتبه  ۱۳۲ در فضای کسب 

و کار کشور در جهان، عدد قابل قبولی نیست.

اخبـــار

مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت 
با وجود تحریم های بین المللی، مشکالت ارزی، کمبود نقدینگی واحدها و کاهش 
نس��بی قدرت خرید مردم، تولید اکثر لوازم خانگی در هفت ماهه امس��ال از برنامه 

پیش بینی شده برای آن جلوتر است.
عباس هاش��می روز جمعه  در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، افزود:  تولید 
۵۲۵هزار دستگاه در هفت ماهه امسال برای یخچال و فریزر برنامه ریزی شده بود، 
اما با وجود تحریم ها و به ویژه خروج ش��رکت های ال جی و سامسونگ از ایران که 
س��هم باالیی در تولید این محصوالت داش��تند، تا پایان مهرماه 67۰ هزار دستگاه 

یخچال و فریزر تولید شد.
به گفته وی، این آمار در ماش��ین لباسشویی ۳6۰ هزار دستگاه، کولر آبی ۵۰۰ 
هزار دستگاه، رادیاتور فوالدی یک میلیون و ۱۰۰ هزار متر مربع و پکیج ۳۰۰ هزار 
دستگاه به ثبت رسید و فقط در تولید تلویزیون با حدود 4۰۰ هزار دستگاه از برنامه 

هفت ماهه عقب هستیم.
این مقام مس��ئول درباره برگزاری میزهای تعمیق س��اخت داخل، خاطرنشان 
کرد:  این میزها تاکنون برای بخش خودرو و پتروش��یمی ها برگزار ش��ده و مطابق 

برنامه ریزی انجام شده و هماهنگی با واحدهای تولیدی و قطعه ساز، مقرر است در 
هفته نخست دی ماه نخستین میز تعمیق ساخت داخل قطعات لوازم خانگی برگزار 
ش��ود. وی ادامه داد: تولید انواع فن ه��ا، پمپ ها و . . . و کاهش ارزبری تولید لوازم 

خانگی، از برگزاری این میزها انتظار می رود.
هاشمی درباره کمرنگ شدن حضور خارجی ها در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی 
لوازم خانگی، بیان داش��ت:  طبیعی اس��ت محدودیت های بین المللی بر این مساله 
تاثیرگذار ش��ده، اما از ش��رکت های ایرانی می خواهیم ارتباط ش��ان را با شریکان، 
همکاران و تامین کنندگان خارجی خود قطع نکنند و در ادامه به تعمیق س��اخت 

داخل قطعات و اتکا به توانمندی های خود بپردازند.
نوزدهمی��ن نمایش��گاه بین المللی لوازم خانگی سه ش��نبه گذش��ته )۲8 آبان( 
با مش��ارکت بیش از 4۰۰ ش��رکت داخل��ی و خارجی در محل دائمی نمایش��گاه 
بین المللی تهران آغاز به کار کرد که در آن شرکت های آلمانی، چینی و ترکیه ای 
از جمله حاضران محس��وب می شوند.۵۳ شرکت خارجی در این دوره از نمایشگاه 

حضور دارند که در مقایسه با پارسال افت 96درصدی دارد.
آمار شرکت های داخلی و خارجی حاضر در این نمایشگاه به ترتیب ۳94 و ۲7 

شرکت اعالم شده که در فضایی به وسعت ۲8 هزار و ۱۱6 مترمربع حضور یافته اند 
و به مدت چهار روز تا یکم آذر دایر است.

برندهای ایرانی جایگزین ال جی و سامسونگ
مدی��رکل دفتر صنایع فل��زی و لوازم خانگی وزارت صنع��ت در ادامه به خروج 
ال جی و سامس��ونگ از ایران در ماه های گذش��ته اشاره کرد و گفت:  این موضوع 

برخالف میل باطنی این شرکت ها و متاثر از فشار آمریکایی ها انجام شد.
وی افزود: مدیران ش��رکت هایی که قبال محصوالت سامس��ونگ و ال جی را در 
کش��ور تولید می کردند پس از این موضوع به دنبال تامین کنندگان چینی قطعات 
و تجهی��زات با حداکثر کیفیت رفتند و اکنون محصوالت آنها از جمله تلویزیون با 
بهترین کیفیت روانه بازار شده است. هاشمی تاکید کرد:  وزارت صنعت نیز به دلیل 
س��رمایه گذاری زیاد این ش��رکت ها، از آنها حمایت می کند و به زودی به ظرفیت 

۱۰۰درصدی خود در زمان پیش از اعمال تحریم ها باز خواهند گشت.
پیش از این س��ید مرتضی میری« رئیس اتحادیه صن��ف توزیع کنندگان لوازم 
خانگ��ی تهران ب��ه ایرنا، گفته ب��ود:  با خروج ش��رکت های ل��وازم خانگی کره ای، 

نشان های ایرانی جایگزین برندهای سامسونگ و ال جی می شوند.

تولیدلوازمخانگیازبرنامهپیشبینیشدهجلوتراست

مدیرکل دفتر بهبود کیفیت، فرآوری و توسعه بازار آبزیان سازمان شیالت ایران 
گفت براس��اس میزان تولید آبزیان از محل صید و آبزی پروری، امس��ال صادرات 
۱۵۰ هزارتن انواع محصوالت شیالتی به ارزش 6۰۰ میلیون دالر پیش بینی شده 
اس��ت. »عیسی گلشاهی« روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، 
افزود: پارس��ال بیش از یک میلیون و  ۲۰۰ هزار تن انواع محصوالت ش��یالتی از 
محل صید و آبزی پروری در کشور تولید شد که از این میزان بیش از ۱4۳ هزار 

تن به ارزش ۵۲8میلیون دالر صادر شده است.
وی با بیان اینکه س��ال گذشته بازار آبزیان با التهاب نرخ ارز مواجه بود، اظهار 
داش��ت: حجم تولید آبزیان امسال به گونه ای بوده که نسبت به سال گذشته ۱7 
تا ۲8درصد در برخی گونه ها کاهش قیمت داشتیم که موجب متعادل شدن بازار 

محصوالت شیالتی شده است.
مدی��رکل دفتر بهبود کیفی��ت، فرآوری و توس��عه بازار آبزی��ان تصریح کرد: 
علت های کاهش و افزایش قیمت آبزیان در فصل س��رما، به منطقه و زمان صید 

بستگی دارد و براساس بازه زمانی و مقدار عرضه متغیر است.
گلشاهی گفت: با توجه به افزایش حجم تولیدات آبزی پروری، پیش بینی ها این 

است که با کاهش قیمت ها مواجه شویم.
مدیرکل دفتر بهبود کیفیت، فرآوری و توس��عه بازار آبزیان س��ازمان ش��یالت 
ای��ران از افزای��ش قیمت نهاده ه��ای تولید آبزی��ان خبر داد و اف��زود: در بحث 

تولیدات آبزی پروری، قیمت نهاده ها نس��بت به س��ال گذشته نه تنها کاهش پیدا 
نکرده اس��ت، در برخی موارد افزایش قیمت هم داش��ته ایم؛ شرایط ایده آ ل برای 
پرورش دهندگان این است که قیمت بازار با قیمت تمام شده کاال متعادل باشد.

وی ب��رای ایجاد تعادل در بازار محصوالت ش��یالتی برنامه ریزی برای صادرات 
را یک اصل برش��مرد و اظهار داشت: صادرات برای مازاد تولید عالوه بر ارزآوری 

برای کشور می تواند موجب انگیزه برای تولیدکنندگان شود.
گلشاهی درباره نرخ کنسرو ماهی گفت: با توجه به کاهش قیمت هر کیلوگرم 
از تن ماهیان، توانس��ته ایم با همکاری سندیکای کنسرو کشور و تولیدکنندگان 
قیمت این محصول را کاهش بدهیم به طوری که قیمت مصوب کنسرو ماهی تن 
در روغن گیاهی ۱4 هزار و ۵۰۰ تومان است اما اکنون بین ۱۲ هزار تا ۱۳ هزار 
تومان فروخته می شود. وی ادامه داد: مشکل تن ماهیان این بود که در یک مقطع 
زمانی میزان صید کاهش پیدا کرد و به س��مت انتهای صید تن ماهیان رفتیم و 
در مقابل به دلیل بروز حوادث و بالیای طبیعی در کشور همانند زلزله کرمانشاه 
بخش قابل توجهی از کنس��روهای تن توسط دستگاه های امدادی خریداری و به 

مناطق آسیب زده ارسال شد.
مدیرکل دفتر بهبود کیفیت، فرآوری و توس��عه بازار آبزیان س��ازمان ش��یالت 
ایران افزود: همین امر باعث کاهش موجودی کارخانه ها و به ناچار خرید آنها در 

زمان کاهش صید شده بود.

گلش��اهی تصری��ح ک��رد: اکن��ون در اس��تان های جنوبی یا ش��مالی کش��ور 
صیدگاه ه��ای پره کاری انجام می دهند تحت عنوان چوب زنی یا حراج ماهی که 
به صورت س��نتی انجام می شود و به باالترین قیمت ماهی را می فروشند ممکن 

است خریدار یک عمده فروش، خرده فروش یا مصرف کننده خانگی باشد.
وی از برگزاری جش��نواره های فروش ویژه آبزیان در مناطق خاص کشور خبر 
داد و افزود: با همکاری سندیکای کنسرو کشور تالش داریم تا در مناطق خاص 
جشنواره های فروش ویژه آبزیان داشته باشیم که همین امر نیز در کاهش قیمت 

محصوالت شیالتی در کشور موثر است.
مدیرکل دفتر بهبود کیفیت، فرآوری و توس��عه بازار آبزیان ادامه داد: هرگونه 
تجارت ماهیان صیدش��ده روی آب های جنوب کش��ور  به صورت عمده ممنوع 
اس��ت و باید بار در اس��کله تخلیه و خریداران عمده ماهی خود را در اس��کله و 
بن��ادر تامین کنن��د؛ در غیر این صورت، معامله با حج��م باال روی آب تخلف به 

شمار می رود.
وی اضافه کرد: سال گذشته با توجه به اینکه مواردی از این قبیل درخصوص 
ماهیان تجاری داش��تیم که توانس��ت ب��رای مصرف کنن��دگان از لحاظ افزایش 

قیمت ها مشکالتی ایجاد کند.
گلش��اهی افزود: بنابراین تمامی شناورهای اس��تان های ساحلی جنوب کشور 

موظفند درصد مشخصی از ماهی را در بازار و مناطق تعریف شده بفروشند.

در شرایطی که اکنون سایت های ایرانی با اتکا به سرورهای داخلی پاسخگوی 
نیاز کاربران هس��تند، اما برخی ش��واهد نش��ان می دهند پیام رسان های داخلی 
در غی��اب ۱۰۰درصدی نمونه های خارج��ی، هنوز کامال از پ��س اقناع کاربران 

برنیامده اند.
به گزارش ایس��نا، پس از فیلترینگ شبکه های اجتماعی از فیس بوک و توییتر 
و پیام رس��ان هایی مانن��د وایبر و وی چت، با روی کار آم��دن واتس اپ، تلگرام و 
اینستاگرام به عنوان ش��بکه های اجتماعی نسل جدید انتظار می رفت سرنوشت 
مش��ابهی گریبانگیر آنها ش��ود و حتی در برهه ای انتقال س��رورهای شبکه های 

اجتماعی خارجی به داخل مطرح بود که در نهایت به جایی نرسید.
هرچند با فیلترینگ موقت تلگرام و اینس��تاگرام و رفع فیلتر آنها، این امید در 
دل کاربران ایرانی ایجاد ش��ده بود که وعده هایی مبنی بر اینکه فیلترینگ اتفاق 
نمی افت��د، تحقق یابد، ام��ا بنا به مقتضیات زمان و ل��زوم تصمیم برای پاالیش، 
باالخ��ره تلگرام فیلترینگ ادامه دار را برای مدت بیش از یک س��ال و نیم تجربه 

می کند.
اما این روزها در حالی که با وجود محدودیت هایی که برای اینترنت جهانی و 
دسترسی کاربران ایجاد شده، سایت های ایرانی با بهره گیری از سرورهای داخلی، 
ب��ه فعالیت خ��ود ادامه می دهند، در کن��ار انواع اپلیکیش��ن های حمل و نقل و 

مسیریاب، فروشگاه های آنالین داخلی شبکه شتاب بانکی و شبکه خدمات رسانی 
بانک ها، اگرچه پیام رس��ان هایی هم هس��تند که با مراجعه کاربران مواجه ش��ده 
باش��ند، اما همین جاس��ت که نقص خدمات بومی بر بس��تر شبکه ملی اطالعات 

نسبت به نمونه های خارجی آن آشکار می شود.
پیام رس��ان های داخلی در طول چند سال گذشته آغاز به کار کرده و مشغول 
فعالیت ش��ده اند، اما بیشترین نمود اس��تفاده از این ابزارهای داخلی زمانی خود 
را نش��ان داد که پیام رس��ان خارجی تلگرام فیلتر ش��د و این موضوع فرصتی به 

پیام رسان های داخلی داد که وارد عرصه رقابت شوند.
هرچن��د برخ��ی کارشناس��ان و تحلیلگ��ران همان زم��ان هم معتق��د بودند 
فیلترینگ پیام رسان های خارجی تنها راه مناسب برای حمایت از پیام رسان های 
داخلی نیس��ت، این روند تا امروز ادامه دار ش��ده اس��ت و البت��ه از طرف برخی 
مس��ئوالن همواره به رشد پیام رس��ان های داخلی پس از اعمال فیلترینگ روی 
تلگ��رام و خ��روج اکثر کاربران از آن و کوچ به ش��بکه های داخلی اش��اره ش��ده 
است. البته فعالیت ادامه دار تلگرام اصلی با فیلترشکن و نسخه های فارسی اش با 

پروکسی های داخلی، همواره مورد انتقاد قرار داشته است.
از طرفی در حال حاضر که دسترس��ی به اینترن��ت جهانی و به تبع آن تمامی 
ش��بکه های اجتماعی و پیام رس��ان های خارجی هم امکانپذیر نیس��ت و حتی با 

اس��تفاده از فیلترشکن هم در دسترس نیس��تند، مراجعه مردم به سرویس های 
داخلی از موتورهای جس��ت وجو تا پیام رس��ان های داخلی افزایش یافته است. با 
وجود این، به نظر می رس��د این پیام رس��ان های بومی نتوانس��تند آنطور که باید 
و شایس��ته اس��ت، نیاز کاربران را برطرف کنند،  یک��ی از علت های آن می تواند 
مش��کالت فنی این پیام رسان ها باش��د. بنا به مواردی که در سند تبیین الزامات 
شبکه ملی اطالعات آمده است، دسترسی مردم به محتوا و خدمات داخلی نباید 
منوط به اتصال به اینترنت باشد؛ کما اینکه اتصال به سرویس های داخلی در این 
روزها که اینترنت جهانی از دس��ترس خارج شده، حاکی از همین موضوع است، 
ام��ا در کنار تمامی خدماتی که با وجود محدودیت های ایجادش��ده همچنان به 
فعالیت خود ادامه می دهند، به اذعان کاربران، پیام رس��ان های داخلی نتوانستند 

جای خالی پیام رسان های خارجی و حتی فیلترشده را پر کنند.
همچنین درحالی که مس��ئوالن ارتباطی کشور ادعای پیاده سازی 8۰درصدی 
ش��بکه ملی اطالعات را دارند، به گفته سیدابوالحس��ن فیروزآبادی -رئیس مرکز 
ملی فضای مجازی- این 8۰درصد حاکی از پیاده س��ازی ش��بکه ارتباطی اس��ت 
و طبق س��ند الزامات شبکه ملی اطالعات که به ش��فافی خدمات کاربردی پایه 
همچون موتور جس��ت وجو، پیام رسان، خدمات ابری و ایمیل را اعالم کرده، این 

شبکه هنوز به طور کامل پیاده سازی نشده است.

ارزش صادرات محصوالت شیالتی امسال 6۰۰ میلیون دالر پیش بینی شد

پیام رسان های داخلی چقدر آمادگی دارند؟

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

ناوگان مسافربری به سامانه پیمایش مجهز 
می شوند

مدی��رکل راه��داری و حمل و نقل جاده ای اس��تان اردبیل 
گفت ناوگان مس��افربری استان اردبیل همچون ناوگان حمل 
و نقل به س��امانه پیمایش مجهز می شود تا براساس عملکرد 

بنزین سهمیه ای به آنها اختصاص یابد.
 علی رحمتی در جلس��ه ستاد تنظیم بازار در اردبیل اظهار 
ک��رد: در اس��تان اردبیل یک ه��زار و ۲۰۰ دس��تگاه ناوگان 
مسافربری وجود دارد که ۵6۱ دستگاه سواری، ۱8۰ دستگاه 

مینی بوس و 48۰ دستگاه اتوبوس هستند.
وی به اس��تقرار ۱7 شرکت حمل و نقل مسافری در سطح 
استان اش��اره و خاطرنشان کرد: ۲۵۰ دستگاه ناوگان سواری 
اس��تان تک گانه و مابقی تبدیل به دوگانه سوز شده اند که از 
طریق پنج ش��رکت فعال در اردبیل، س��ه شرکت در خلخال، 
سه ش��رکت در مشگین شهر، سه ش��رکت در پارس آباد، سه 
ش��رکت در گرمی و دو شرکت نیز در بیله سوار به مردم ارائه 

خدمات می کنند.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اردبیل بیان 
ک��رد: در یک هفته اخیر و با افزایش قیمت بنزین جلس��اتی 
را ب��ا انجمن های صنفی و نمایندگان خودروهای مس��افربری 
داش��تیم و تمام جوانب امر را مورد بررس��ی ق��رار دادیم تا از 
افزایش قیمت ها جلوگیری ش��ده و ممنوعیت افزایش قیمت 

کرایه ها را اعمال کنیم.
رحمتی به س��همیه 7۵۰ لیتری ناوگان عمومی تک گانه و 
4۵۰ لیتری دوگانه س��وز اش��اره کرد و گفت: این سهمیه دو 
ماهه اعمال خواهد ش��د تا ایرادات و اش��کاالت رفع و در این 
مدت سعی بر این خواهد بود تا ناوگان مسافربری نیز همچون 

باری به سامانه پیمایش مجهز شود.
وی در مورد شناس��ایی ناوگان ش��خصی فع��ال در مناطق 
روس��تایی و اختصاص س��همیه س��وخت برای صاحبان این 
خودروه��ا خب��ر داد و اضافه کرد: هرچند س��ازمان راهداری 
هرگونه حمل و نقل مس��افر توس��ط خودروهای ش��خصی را 
ممنوع کرده اما در مناطق روس��تایی همچون مس��یر اردبیل 
– هی��ر، اردبیل – ثمرین راه حلی ج��ز فعالیت این خودروها 
نداریم که قرار است سهمیه ویژه برای این خودروها اختصاص 

یابد.
مدی��رکل راه��داری و حمل و نقل جاده ای اس��تان اردبیل 
اف��زود: افزایش قیمت کرایه برمبنای باال رفتن نرخ س��وخت 
بین ۵ تا ۱۰درصد خواهد بود که ما در همه مسیرها براساس 
کیلومت��ر میزان مصرف س��وخت را با احتس��اب مابه التفاوت 
قیمت بنزی��ن در چند روز اخیر محاس��به کرده و به صورت 

دقیق به مسئوالن امر اعالم کردیم.
رحمتی بیان کرد: ناوگان سواری و اتوبوس ما عمر ۱۰ ساله 
دارند اما عمر متوس��ط ناوگان مینی بوس ما ۲8 س��ال است 
که با توجه به افزایش تقاضا برای نصب مخزن و دوگانه س��وز 
ک��ردن خودروها از طری��ق مراکز معاینه فن��ی این امر مورد 

توجه جدی است.
وی گفت: هرچند در ح��ال حاضر در برابر افزایش کرایه ها 
مقاومت می کنیم اما در آینده اعمال نرخ جدید اجتناب ناپذیر 
خواهد بود و ظرف روزهای آینده ما پیش��نهادات خودمان را 
در ارتباط با ساماندهی ناوگان عمومی و تامین سهمیه بنزین 

آنها ارائه خواهیم کرد.

ذخیره سهمیه سوخت آبان ماه خودروها تا 6 
ماه قابل استفاده است

اس��تاندار تهران از قابل اس��تفاده بودن س��همیه س��وخت 
آب��ان همه خودروها تا ش��ش ماه و محفوظ ماندن س��همیه 

خودروهایی که کارت سوخت دریافت نکرده اند، خبر داد.
ب��ه گ��زارش ایس��نا و بناب��ر اع��الم پای��گاه اطالع رس��انی 
استانداری تهران، انوشیروان محسنی بندپی با اشاره به طرح 
مناسب س��ازی بنزین اظهار داشت: ذخیره س��وخت آبان ماه 

همه خودروها تا شش ماه قابل استفاده است.
وی تاکی��د ک��رد: ذخیره س��همیه س��وخت آبان م��اه همه 
خودروها اعم از وانت بارها، تاکس��ی ها و غیره تا شش ماه قابل 

استفاده است.
اس��تاندار تهران همچنین با اش��اره به وضعیت خودروهایی 
که کارت س��وخت ندارند، افزود: سهمیه سوخت مالکانی که 

تاکنون کارت سوخت دریافت نکرده اند نیز محفوظ می ماند.

ممنوعیت افزایش خودسرانه کرایه های 
تاکسی، آژانس ها و سرویس مدارس

رئیس س��ازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری 
بیرجند اظهار کرد رانندگان اجازه افزایش قیمت خودس��رانه 

نرخ کرایه را به بهانه سهمیه بندی بنزین ندارند.
ی��داهلل غالم پور ۳۰ آبان در جمع خبرنگاران ضمن تش��کر 
و قدردان��ی از رانن��دگان قانونمن��د از راه اندازی گش��ت ویژه 
نظارت بر حمل و نقل درون ش��هری جهت نظارت بر عملکرد 
رانندگان ضمن تشدید نظارت ها با مشارکت بازرسین سازمان 

صنعت، معدن و تجارت خبر داد.
به گزارش ایس��نا، وی خاطرنش��ان کرد: بدیهی اس��ت در 
صورت مش��اهده هرگونه افزایش خودس��رانه و دریافت کرایه 
اضاف��ی، مطابق قوانین و مقررات حم��ل و نقل و یا تعزیرات 

اعمال قانون خواهد شد.
رئیس س��ازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری 
بیرجند یادآور شد: ش��هروندان می توانند در صورت مشاهده 
افزایش نرخ در هر مسیر با اعالم کد یا پالک تاکسی موردنظر 
از طری��ق ش��ماره تلفن ۵-۳۲۳۳8۰۳4 مرات��ب را گزارش و 

پیگیری کنند.

به گزارش ایسنا، »دو روز است که خیابان های کالنشهرها مثل سابق شلوغ نیست 
اما بس��یاری از پمپ های بنزین غلغله اس��ت. صف خودروها چند متری از جایگاه 
بیرون زده و امتدادش به خیابان ها رس��یده اس��ت. برخی تاکسی هستند و برخی 
دیگر س��واری. در حالی که تصور می ش��د با س��همیه بندی و اصالح قیمت بنزین 
سوخت گیری ها خیلی کمتر شود. پیگیر شدیم که چه عاملی مردم را در صف های 
طوالنی پمپ بنزین ها نگه می دارد؟ رس��یدن ب��ه روزهای پایانی آبان ماه بی تأثیر در 

وضع موجود نیست.
سهمیه ها می سوزد؟

برخی از رانندگانی که در صف های طوالنی ایس��تاده اند، از دیگران شنیده اند که 
س��همیه بنزین ۱۵۰۰ تومانی آبان ماه، از س��اعت صفر روز اول آذر می س��وزد، اما 
براس��اس اطالعیه ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی، سهمیه های بنزین برای 
س��واری های شخصی و موتورسیکلت ها تا ش��ش ماه ذخیره می شود. سقف ذخیره 
سهمیه برای سواری های شخصی تا ۳6۰ لیتر است؛ یعنی تمام سهمیه ای که برای 

خودروهای سواری بنزین سوز در این شش ماه ریخته می شود.
به این ترتیب خودروهای س��واری و موتورس��یکلت ها اگر س��همیه بنزین خود 
را مصرف نکرده اند، نگران نباش��ند. پنج ماه فرصت دارند تا از س��همیه موجود در 

کارت های خود سوختگیری کنند.
داستان تکراری دالل ها و سهمیه ها

مصوب��ه دول��ت تاکنون ای��ن بوده ک��ه فقط س��همیه خودروهای ش��خصی و 
موتورسیکلت ها ذخیره می ش��ود و سهمیه ناوگان عمومی در پایان ماه، به ماه بعد 

منتقل نمی ش��ود. این موضوع باعث شده که برخی از تاکسی ها و ون های شهری و 
وانت ها در پی فروش سهمیه خود در بازارهای جانبی و سوءاستفاده از این شرایط 
باشند؛ به ویژه تاکسی ها و وانت های دوگانه سوز که ظرفیت استفاده از گاز طبیعی 
)سی ان جی( را دارند. در این میان حتی برخی از راننده ها که باک خودروهای شان 
کوچک تر از میزان بنزین باقیمانده در کارت شان است، اقدام به سوخت گیری گالنی 

می کنند.
حض��ور این خودروها در صف ها بی تأثیر در طوالنی ش��دن صف ها نیس��ت. این 
وضعیت در دور قبلی س��همیه بندی بنزین نیز مش��اهده می شد. ش��اید به زودی 

کارشناسان و تصمیم سازان راهکاری برای آن بیندیشند.
آقا زودباش آخر کد ملی رو وارد کن!

مدت زمانی که یک خودرو س��وخت گیری انجام می دهد، با اجباری ش��دن کارت 
س��وخت بیشتر ش��ده اس��ت؛ به  طوری که حتی گفته می ش��ود، این اتفاق زمان 
س��وخت گیری را تا دو برابر افزایش داده اس��ت. حتی برخ��ی از رانندگان هنوز در 
وارد کردن رمز خود مشکل دارند. به این ترتیب زمان بیشتری صرف سوخت گیری 

می شود و صف های بنزین کند تر جلو می رود.
هجوم به یک جایگاه

ع��ده ای فکر می کنند که بهتر اس��ت به اولین پمپ بنزینی که در مس��یر خود 
رس��یدند، سوخت گیری کنند و همین موضوع منجر به ایجاد صف های طوالنی در 
برخی از پمپ بنزین ها می ش��ود اما فاطمه کاهی، س��خنگوی شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی با تأکید بر اینکه خودروها می توانند در صورت مش��اهده ش��لوغ 

بودن یک پمپ بنزین به جایگاه دیگری بروند، توضیح می دهد: »در سراس��ر کشور 
جایگاه های سوخت با حداکثر ظرفیت، سوخت گیری می کنند و تمام جایگاه ها توان 

عرضه بنزین دارند.«
وی می گوید: »هیچ مش��کلی از نظر تأمین س��وخت وجود ندارد و مردم نگران 

نباشند.«
البته در جریان ناآرامی های اخیر تعدادی از پمپ بنزین ها توس��ط اش��رار مورد 

حمله قرار گرفت اما اینها محدود هستند و مشکلی در عرضه سوخت وجود ندارد.
اکنون پمپ های س��ی ان جی نیز ش��لوغ تر از قبل شده اند؛ به  طوری که مصرف 
گاز بیش از ۲ میلیون متر مکعب در روزهای اخیر افزایش داش��ته و به ۲4 میلیون 
متر مکعب رس��یده اس��ت. این ۲ میلیون متر مکعب معادل ۲ میلیون لیتر بنزین 
است. خودروهای دوگانه سوز ترجیح می دهند که گاز طبیعی کیلوگرمی 6۵6 تومان 

مصرف کنند تا بنزین سهمیه ای ۱۵۰۰ تومانی و بنزین آزاد ۳ هزار تومانی.
صف ها کوتاه می شود

اما با وجود این پیش بینی می شود که از ابتدای آذرماه صف ها کوچک تر 
و به مرور با افزایش آگاهی مردم روند سوخت گیری کوتاه تر شود. در همین 
چند روز با وجود شلوغ بودن پمپ بنزین ها، مصرف بنزین کمتر از قبل شده 
است. فعاًل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی از اعالم این آمار خودداری 
می کند و معتقد اس��ت برای اعالم آمارهای قابل اتکا باید حداقل یک ماه 
صبر کرد اما شنیده ها حاکی از آن است که در برخی از روزها میزان مصرف 

بنزین ۲۰درصد کمتر از هفته قبل بوده است.

چرا پمپ های بنزین شلوغ  شده است

چهعاملیمردمرادرصفهایطوالنیپمپبنزینهانگهمیدارد؟

هم زمان با اجرای طرح سهمیه بندی بنزین تقاضا برای گاز سوز کردن 
خودروه��ا افزایش یافت��ه به طوری که روزانه ۳۰ ه��زار تقاضا برای این 
مساله ثبت می شود، افراد متقاضی نیز می توانند برای ثبت نام به سامانه 
NGVI.IR مراجعه کنند و آنطور که مس��ئوالن اعالم کرده  اند حداکثر 

ظرف مدت دو ماه آینده به همه درخواست ها رسیدگی می شود.
به گزارش ایسنا، متقاضیان برای گازسوز کردن خودروها می توانند به 
س��امانه جامع اطالعات خودروهای دوگانه س��وز )NGVI.IR( مراجعه 
کنن��د و از طریق گزینه تبدیل خودروها، برای ثبت نام تبدیل خودروی 
خ��ود اقدام کنن��د. در مدت ی��ک هفته از طرف اتحادیه س��وخت های 
جایگزین پیامکی برای متقاضیان ارس��ال می شود و این افراد می توانند 
از طریق مراجعه به س��امانه، نزدیک ترین مرکز مجاز به محل س��کونت 
خ��ود را برای تبدیل انتخاب و مراجعه کنند. محمودیان رئیس اتحادیه 
س��وخت های جایگزین در این باره با اش��اره به دریافت روزانه ۳۰ هزار 

تقاضا برای گازسوز کردن خودروها هم زمان با اجرای طرح سهمیه بندی 
بنزی��ن اظهار کرد: اولوی��ت تبدیل خودروها با افرادی اس��ت که زودتر 
در س��امانه ثبت نام کرده اند و الزم است متقاضیان تبدیل هرچه زودتر 
درخواست خود را ثبت کنند و حداکثر ظرف دو ماه آینده خدمات رسانی 
به همه متقاضیان گازس��وز کردن خودروها انجام خواهد شد و مردم از 
این بابت نگرانی نداشته باشند. وی هزینه تبدیل خودروها به دوگانه سوز 
را بس��ته به کیفیت کیت، نوع خودرو و س��ایز مخزن به صورت میانگین 
۲.۵ تا 4.۵ میلیون تومان اعالم کرد و اطمینان خاطر داد: این رقم ثابت 
اس��ت و به هیچ وجه در روزهای آینده شاهد افزایش قیمت تجهیزات و 

هزینه نصب نخواهیم بود.
وی همچنین با اشاره به لزوم گازسوز کردن خودروها از طریق سامانه 
جامع اطالع��ات خودروهای دوگانه س��وز )NGVI.IR( و مراکز مجاز 
تبدیل تاکید کرد: مردم به منظور دریافت خدمات و محصوالت باکیفیت 

و قیمت مناس��ب و نیز تامین ایمنی خود و خانواده از مراجعه به مراکز 
و کارگاه های غیرمجاز تبدیل خودروها خودداری کنند.

محمودیان افزود: خوشبختانه قطعات و تجهیزات موردنیاز این صنعت 
کامال بومی س��ازی ش��ده و با توجه به افزایش تعداد تقاضاها، هم اکنون 
کارخانج��ات تولید تجهیزات موردنیاز این صنعت ظرفیت تولید خود را 

افزایش داده است و به صورت شبانه روزی و دو شیفته کار می کنند.
وی همچنی��ن با تاکید ب��ر اینکه تبدیل خودروها به گازس��وز تحت 
نظ��ارت وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( و س��ازمان اس��تاندارد 
انجام می ش��ود، گف��ت: هم اکنون ۲۵۰ واحد کارگاهی مجاز در کش��ور 
آماده خدمات رس��انی به هم وطنان هستند که با احتساب ۱۳۰ واحد در 
حال ساخت، تا یک ماه آینده این تعداد به ۳8۰ واحد افزایش می یابد.

محمودی��ان تصریح کرد: ام��کان افزایش تع��داد واحدهای کارگاهی 
تبدیل خودروها تا یک هزار واحد در کشور نیز وجود دارد.

فرماندار ابرکوه گفت طرح اصالح قیمت بنزین که طی 4۰ س��ال گذش��ته به 
صورت خفیف صورت گرفته بود، این بار به منظور بازتوزیع درآمدهای کشور در 
بین اقش��ار مختلف جامعه و دهک های تعریف ش��ده اقتصادی به صورت عادالنه 

کلید خورده است.
»محمد کاظمی نس��ب« در گفت وگو با خبرنگار ایس��نا، یک��ی از وظایف ذاتی 
دولت ه��ا را توزیع و بازتوزیع درآمدهای کش��ور به نح��و عادالنه بین دهک های 
مختل��ف درآمدی خواند و اظهار کرد: در حال حاضر در ایران متناس��ب با توان 
اقتصادی اقش��ار مختلف از کمترین میزان تا باالتری��ن میزان درآمد، ۱۰ دهک 

اقتصادی تعریف شده است.
وی تصریح کرد: یکی از راهکارهای اجرای عملیات فوق، پرداخت یارانه اس��ت 
که به صورت مستقیم )یارانه نقدی ماهانه( و پنهان )یارانه حامل های انرژی( به 

ملت ایران پرداخت می شود.
وی عدد یارانه پنهان که ساالنه به مردم پرداخت می شود را 98۰ هزار میلیارد 
توم��ان عنوان ک��رد و افزود: در حال حاض��ر این مبلغ به ص��ورت غیرعادالنه و 
ناکارآمد توزیع می ش��ود، بدین ترتیب که افراد متمکن و ثروتمند در دهک های 
باالیی به میزان بیش��تری از آن نسبت به افراد دهک های پایین استفاده کرده و 
در نتیجه یارانه پنهانی که به ثروتمندان تعلق می گیرد، بس��یار بیش��تر از یارانه 

پنهان اقشار ضعیف است.

فرمان��دار ابرکوه در توضیح ای��ن مطلب، اضافه کرد: طبق آمار رس��می مرکز 
آم��ار ایران و بان��ک مرکزی دهک های باالیی جامعه در ح��وزه دارو ۱9.۵ برابر، 
در کاالهای اساس��ی چه��ار برابر، در گاز و برق به ترتی��ب ۲.۵ و ۳.6 برابر و در 
مصرف بنزین ۲۳ برابر افراد در دهک های پایین و قشر آسیب پذیر، یارانه پنهان 

دریافت می کنند.
کاظمی نسب با بیان اینکه این مقایسه تنها مربوط به دهک اول و دهم است، 
ادامه داد: این آمار و اعداد در مقایس��ه سایر دهک ها بسیار بزرگ تر و توزیع این 
یارانه متأس��فانه ناعادالنه تر و به عبارتی ظالمانه تر اس��ت به نحوی که ۵۰درصد 
مردم از یارانه پنهان محروم بوده و میزان بهره مندی س��رمایه داران در مقایسه با 

قشر ضعیف و متوسط جامعه از این یارانه بسیار متفاوت است.
وی با بیان اینکه روزانه ۱۰۵ میلیون لیتر بنزین در کش��ور مصرف می ش��ود، 
یادآور ش��د: با توجه به خودروهای موجود در کش��ور در حالت عادی این میزان 
مص��رف باید حدود 8۰ میلیون لیتر باش��د که متأس��فانه از می��زان ۲۵ میلیون 
لیتری که بیشتر مصرف می شود، ۱۲ میلیون لیتر آن به صورت قاچاق از کشور 

خارج می شود.
فرمان��دار ابرک��وه تأکی��د کرد: س��ود یک لیت��ر بنزین قاچاق در کش��ورهای 
آذربایجان، عراق، افغانستان، پاکستان، ارمنستان و ترکیه از 8 تا ۱۵ هزار تومان 

است که این موضوع خود نشان دهنده ارزان بودن قیمت بنزین در ایران است.

کاظمی نسب خاطرنشان کرد: در همین راستا به  منظور کاهش اختالف میزان 
بهره من��دی دهک ه��ای مختلف از یاران��ه پنهان و برقراری عدال��ت در بازتوزیع 
درآمده��ا و همچنین جلوگیری از قاچاق بنزین، دول��ت تصمیم بر اجرای طرح 

سهمیه بندی بنزین گرفته است.
وی ادام��ه داد: تاکن��ون در طول 4۰ س��ال پ��س از انقالب اق��دام به افزایش 
قیم��ت حامل های ان��رژی به طور خفیف و در چندین مرحل��ه صورت گرفته که 
به خاطر مصلحت اندیش��ی در مقاطع مختلف زمانی، هیچ گاه متناس��ب با قیمت 

واقعی نبوده است.
فرمان��دار ابرکوه ابراز کرد: هجمه اس��تکبار جهانی، پایبن��د نبودن طرف های 
مذاکره در برجام، تبدیل شدن ایران به یک ابرقدرت و اندیشه های شوم دشمنان 
برای شکستن این اقتدار و ناامیدکردن مردم از نظام، جنگ اقتصادی و فشارهای 
حداکثری و کاهش درآمدهای نفتی همگی عواملی بودند که س��بب انتخاب این 

موقعیت زمانی برای اصالح قیمت بنزین شد.
کاظمی نس��ب ب��ا تأکید ب��ر اینک��ه هم��ه ارکان حاکمیت پای ای��ن تصمیم 
ایس��تاده اند، عنوان کرد: در ش��رایط س��خت اقتصادی فعل��ی دولت و حاکمیت 
چاره ای جز اجرای طرح مذکور نداشته و گذشتن از این گردنه سخت نیز تنها با 
هوش��یاری مردم و نخبگان میّسر خواهد بود و برای ترامپ و سایر دشمنان این 

ملت، روسیاهی را به جا خواهد گذاشت.

راهی برای کاهش هزینه سوخت خودرو

بازتوزیع عادالنه درآمدهای کشور با اصالح قیمت بنزین
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رئیس هیات مدی��ره انجمن زنان مدیر کارآفرین��ی تاکید کرد که 
همایش ها و س��مینارهایی که بدون داش��تن تخصص در این زمینه 
برگزار می ش��وند، باید تعطیل شوند. »رویا کوهستانی« در گفت وگو 
ب��ا خبرن��گار اقتص��ادی ایرنا، ضمن انتق��اد از برگزاری جش��ن ها و 
همایش هایی که ب��ه کارآفرینان جایزه می دهند، گفت: اینها تعریف 
کارآفرین را تغییر داده اند؛ بسیار دیده ایم که برخی موسسات فرمی 
را براساس اطالعات شان به افراد ارسال می کنند و خواهان برگزاری 
همای��ش انتخاب زن برتر کارآفرین هس��تند. وی ب��ا تاکید بر اینکه 
باید جلوی برگزاری اینگونه همایش ها گرفته ش��ود، تصریح کرد: در 
بس��یاری از همایش ها تنها مدرکی به فرد ارائه می ش��ود و متاسفانه 
کس��انی که نه کارآفرین اس��ت و نه مدرک دانشگاهی خاصی دارد، 
به صرف داش��تن مدرکی که از این همایش دریافت کرده شروع به 
تدری��س حتی در دانش��گاه ها می کنند. کوهس��تانی ادامه داد: هیچ 
ش��اخصی برای انتخ��اب یک فرد به عنوان کارآفری��ن نمونه در این 
همایش ه��ا و کنفرانس ه��ا وجود ن��دارد. مثال مدیر یک آرایش��گاه 
می ش��ود کارآفرین برت��ر و هم زمان فردی با یک ش��رکت معدنی و 
۱۵۰ نیرو می شود کارآفرین برتر که الزم است این موضوع را اصالح 
کنیم. رئیس هیات مدی��ره انجمن زنان مدیر کارآفرین با بیان اینکه 
باید بین کارآفرینان تفاوت قائل ش��د، بیان کرد: اکنون صاحبان هر 

کس��ب و کاری کارآفرین محسوب می ش��وند، اما به عقیده من باید 
ش��اخص برای کسب و کارها تعیین شود. وی با اشاره به طرح انتقال 
تجربه گفت: ما به عنوان اعضای انجمن مس��ئولیت اجتماعی داریم 
اگر در دانش��گاهی یا شهری از تجارب خود صحبت کرده و تعاریف 
کارآفرین��ی را ارائه می کنی��م، این کار به هزینه ش��خصی خودمان 
باش��د. کوهس��تانی ادامه داد: این در حالی اس��ت که برخی افراد با 
معرف��ی خود به عنوان فرد کارآفری��ن و در ازای دریافت هزینه های 
کالن، همای��ش برگزار کرده و به  این صورت تجارب خود را منتقل 
می کنند. وی معتقد اس��ت که بسیاری از ش��رکت ها و موسسات از 
این راه کسب درآمد می کنند که روش مناسبی نیست.   کوهستانی 
درباره پرداخت تس��هیالت به زنان کارآفرین گفت: یک زمانی گفته 
می شد ایده جدید کسب و کار بدهیم و در صورت تایید، وام به آنها 
تخصیص می یابد، اما در حال حاضر هیچ تس��هیالت ویژه ای به زنان 
کارآفرین پرداخت نمی شود و آنها تنها می توانند از تسهیالت عادی 

استفاده کنند.
وی تصریح کرد: مثال در حوزه صنعت کمیته ای با همکاری وزارت 
صنعت تش��کیل دادیم، اما متاس��فانه دیدیم هیچ مزیتی برای زنان 
قائ��ل نیس��تند و حتی زنان در بس��یاری از موارد به دلیل مس��ائل 

فرهنگی جامعه با دشواری رو به رو بودند.

رئیس دانش��گاه شهید مدنی آذربایجان با بیان اینکه جایگاه تولید 
علم در دانش��گاه های کش��ور به برکت سیاست گذاری های صحیح و 
اصولی کشور ارتقا یافته اس��ت، گفت اما در کنار پرداختن به تولید 
علم و توس��عه مرزهای دانش، باید به کارآفرینی، فن آفرینی و ایجاد 

ثروت در همه فعالیت های علمی دانشگاه توجه کرد.
به گزارش ایسنا، حس��ن ولی زاده در نشست تخصصی زمینه های 
کاربردی تولید واکس��ن ها و داروهای نوترکی��ب در گیاهان با بیان 
اینکه تمامی مس��ائل و مشکالت کش��ور، راهکار علمی دارد، افزود: 
ایجاد علم، فقط به خاطر مردم و حل مس��ائل مختلف در حوزه های 
اجتماعی اس��ت که در این راستا دانشگاه باید برای تمامی مسائل و 

مشکالت اجتماعی راهکار ارائه بدهد.
وی با بیان اینکه کش��ور در شرایط یک جنگ اقتصادی قرار دارد، 
تاکی��د کرد: باید از منابع انس��انی به صورت همه جانبه و شایس��ته 
اس��تفاده ک��رد؛ همچنین با برنامه ری��زی مطلوب در ب��ه کارگیری 
فرهیخت��گان و نخبگان دانش��گاه از طرح ه��ا و پروژه های فن آفرین 
حمایت کرد که در این راستا باید درآمد و ثروت خود را به دانشگاه 

گره بزنیم.
ولی زاده در پایان از ابتکار ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی 
ریاس��ت جمهوری درخصوص توزیع مناسب امکانات و ماموریت گرا 

کردن دانش��گاه ها و منابع موجود در آنها برحسب تخصص اساتید و 
تجهیزات دانشگاهی مربوطه تقدیر کرد.

در ادام��ه دبی��ر علم��ی و اجرای��ی این همای��ش با بی��ان اینکه 
زیس��ت فناوری از مهمترین فناوری های پیشرفته است، اظهار کرد: 
نیازهای کش��ور به فناوری های پیش��رفته را بای��د از طریق توجه به 
پتانس��یل های داخل کشور برطرف کرد و در راستای رقابت و کسب 

سهمیه از بازارهای خارجی نیز اندیشید.
محمد احمدآب��ادی بیان کرد: اس��تفاده از فرصت های اقتصادی، 
پرهیز از موازی کاری ها و تالش در راس��تای رفع موانع ایجادش��ده 
از مهمترین اولویت های س��تاد توسعه زیستفناوری معاونت علمی و 

فناوری ریاست جمهوری در حوزه فناوری های زیستی است.
وی ادام��ه داد: این س��تاد جهت تس��هیل در ارزیابی فعالیت های 
انجام شده توس��ط دانشگاه ها و سایر مراکز علمی_پژوهشی اقدام به 
تقس��یم کار ملی و ماموریت محور کردن دانشگاه ها و مراکز علمی_

پژوهشی کرده است.
وی درخصوص اهداف کوتاه مدت و بلندمدت س��تاد تشریح کرد: 
کشت بافت گیاهان چوبی و تولید نهال های عاری از بیماری و تولید 
واکسن ها و داروهای نوترکیب در گیاهان زراعی جزو اهداف ستاد از 

تقسیم کار ملی حوزه زیستفناوری است.

لزوم توجه به کارآفرینی، فن آفرینی و ایجاد ثروت در همه فعالیت های علمی دانشگاههمایش های کارآفرینی غیرتخصصی باید تعطیل شوند

معاون آموزش��ی جهاد دانش��گاهی علوم پزشکی ش��هید بهشتی در 
همایش »فرصت ها و چالش های س��المت« با تاکید بر اینکه آمادگی، 
پیش��بینی، انعطاف پذیری و س��ازگاری با محی��ط از مهمترین عوامل 
پایداری س��ازمان ها و کسب و کارها در محیط پرتالطم امروزی است، 
گفت: نیازس��نجی و شناس��ایی اولویت ها اولین قدم برای آغاز کسب و 
کار در حوزه س��المت اس��ت. به گزارش ایس��نا، دکتر ساالر ارزیده در 
این همایش که از س��وی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی 
برگزار شد، با ارائه توضیحاتی در ارتباط با وضعیت و تغییرات کسب و 
کارهای فعال در حوزه سالمت و با اشاره به سرعت باالی رشد داده ها 
در دنیای امروز، تصریح کرد:  دنیای امروز دنیای تغییرات نمایی است و 
به دنبال س��رعت باالی تغییرات، آینده کسب و کارها به سادگی قابل 
پیش��بینی و پیشگویی نیس��ت. وی با ذکر مثال هایی در رابطه با رشد 
باالی تغییرات در داده ها و اطالعات حوزه سالمت، با اشاره به موضوع 
»ژنوم انس��انی«، عنوان کرد: به عنوان نمونه امروز با رشد تکنولوژی و 
س��رعت باالی تغییرات در علم، می توان با پرداخت ۱۳۰ دالر، نس��خه 
ژنوم افراد را تنها با نمونه بزاق تهیه کرد، در حالی که این رقم در سال 

۲۰۰7 بیش از ۱۰ میلیون دالر بود.
بیشترین پتنت ها در حوزه سالمت

ارزیده با اش��اره به پیامدهای مهم فناوری  در حوزه سالمت از جمله 
دیجیتالی ش��دن، پول زدایی و دموکراتیزه شدن، اظهار کرد: بیشترین 
پتنت های ثبت شده از سال ۱98۰ تا ۲۰۱7 در حوزه سالمت به ترتیب 

در زمینه تجهیزات پزشکی، داروسازی و زیست فناوری بوده است.
معاون جهاد دانش��گاهی علوم پزش��کی با بیان اینکه طی دهه های 
اخیر مدل کس��ب و کار در حوزه س��المت کامال متحول ش��ده است، 
خاطرنشان کرد: شایسته است فعاالن این حوزه گزارش های عمومی و 
 GII(Global( کاربردی حیطه سالمت مانند گزارش های اختصاصی
Innovation Index، ک��ه س��ال ۲۰۱8 آن به س��المت اختصاص 
دارد را مطالعه کنند. وی با اش��اره به تکنولوژی های نوین پزش��کی در 
حوزه  تجهیزات پزش��کی، تصویربرداری و تش��خیص پزشکی، پزشکی 
بازس��اختی و پزشکی ش��خصی محور عنوان کرد:  تامین مالی در حوزه 
نوآوری در تجهیزات پزش��کی، ایجاد ارتباط موثر بین بالین و آموزش، 
حرک��ت از درمان به س��مت پیش��گیری، بهبود ارزیابی ه��ای هزینه-
اثربخش��ی در نوآوری های پزش��کی و توجه به ارزش ه��ای اجتماعی 
و ارزش ه��ای زندگی برخی از اقداماتی  اس��ت ک��ه دولت ها باید برای 
بهره برداری از فرصت های موجود در حیطه کس��ب وکار نوین سالمت 
مدنظر قرار دهند. ارزیده با اشاره به برخی از مثال ها در حوزه داده های 
کالن در س��المت، اظهار کرد: آنالین ش��دن ۱7۰ میلی��ون نفر برای 
جس��ت وجوی اطالعات س��المت طی ماه، حدود ۳6 میلیارد تعامل و 
تبادل اطالعات ساالنه در زمینه سالمت و  ۵۰۰ میلیون جست وجوی 
اطالعات س��المت در گوگل طی ماه برخی از این داده های قابل توجه 

است.
آینده کسب و کارهای نوین سالمت

وی همچنین با اش��اره به آینده سازماندهی محل های ارائه خدمات 
مراقبت��ی س��المت، عنوان کرد: ۵ تا ۱۰درصد به خدمات بس��تری در 
بیمارس��تان، ۱۰ تا ۱۵درصد به بخش خدمات بیمارس��تانی در منزل، 
۱۰ ت��ا ۲۰درصد به مجموعه های مراقبت هوشمندس��ازی و 4۵درصد 
ب��ه س��ایر خدمات هوش��مند مراقبت��ی اختصاص خواهد داش��ت که 

همگی اهمیت توجه به تغییرات در س��اماندهی خدمات حوزه سالمت 
را دوچن��دان می کند. م��درس دوره های »ام بی ای س��المت« جهاد 
دانش��گاهی علوم پزش��کی شهید بهش��تی با تاکید بر ضرورت حرکت 
به س��مت پیشگیری با استفاده از تکنولوژی و اپلیکیشنهای هوشمند، 
تصری��ح کرد: اگر همگام با رش��د اطالعات و داده ه��ا و تکنولوژی های 
نوین حوزه سالمت  در جهت به روزرسانی مهارت و دانش خود حرکت 
نکنیم در آینده با مش��کالت زیادی روب��ه رو خواهیم بود و تازه بعد از 

چند سال باید به دنبال مهارت آموزی باشیم.
تاثیر تغییرات فناوری بر تخصص های مختلف حوزه سالمت

وی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به تاثیر تغییرات فناوری بر 
تخصص های مختلف حوزه سالمت، گفت: تکنولوژی سالمت بیشترین 
تاثی��ر را در بخش های رادیولوژی، درماتولوژی، آنکولوژی و پاتولوژی و 
کمترین تاثیر را در بخش خدمات پرس��تاری و درمان های اورژانس��ی 
خواهد داشت. ارزیده با اشاره به اهمیت مطالعه و بررسی پیشرفت های 
تکنولوژیک حوزه سالمت توس��ط  دانشجویان، اساتید و فعاالن حوزه 
س��المت، عنوان کرد:  برای موفقیت در کسب و کارهای نوین سالمت 
نیازمن��د تغییر نگرش، دانش و مهارت ه��ا و همچنین تغییر مدل های 

ذهنی خود برای ارائه خدمات سالمت هستیم.
وی ب��ا تاکی��د بر اینکه خالقیت و نوآوری الزمه موفقیت در کس��ب 
و کارهای نوین اس��ت، گفت: خارج ش��دن از پشت درهای بسته و حل 
مس��اله، کش��ف و یا خلق به ش��یوه نوآورانه از بهتری��ن تعاریف برای 

خالقیت است.
وی با تاکید بر اینکه نیازس��نجی و شناس��ایی اولویت ها اولین قدم 
برای آغاز کس��ب و کار در حوزه سالمت اس��ت، تصریح کرد: می توان 
با بررس��ی مس��ائل و چالش های اصلی س��المت در مطالع��ات بومی، 
مش��اهدات تجربی در محیط کار و فعالیت روزمره، گزارش ها و اسناد 
جام��ع مانند نقش��ه جامع علمی، نقش��ه س��المت ۱4۰4، برنامه های 
توس��عه، گزارش��ات رس��می، ملی و بین المللی منتشرش��ده در حوزه 
س��المت، نسبت به شناس��ایی نیازها و تحوالت اساس��ی این حوزه و 

ایده پردازی برای حل آنها اقدام کرد. 
معاون آموزش��ی جهاد دانش��گاهی علوم پزش��کی ش��هید بهشتی 
با اش��اره به مهمترین تفاوت های صنعت س��المت با س��ایر صنایع، بر 
نبود رقابت پذیری، حاکمیت مش��تری، آزادی در انتخاب، جریان آزاد 
اطالعات و آگاهی مش��تری، تصمیمگیری عقالنی، همگونی محصول و 
بازار کامل تاکید کرد و گفت: بازار س��المت به س��ادگی در چارچوب 
نظریههای اقتصادی کالسیک قرار نمی گیرد و بنابراین توصیه می شود 
که برای ورود به این حوزه، به جای رویکردهای مرس��وم رایج در نگاهِ  
کس��ب و کاری به س��المت در این حوزه، رفتار کارآفرینانه و نوآوری 

برای حل مسائل اصلی را سرلوحه کارهای خود قرار دهید.
توجه به »سالمت ارزش بنیان«

ارزی��ده در پای��ان تاکی��د کرد: در این مس��یر س��المت ارزش بنیان 
Value Based Healthcare ب��ه عن��وان رویک��ردی نوین، ضمن 
توجه تؤامان به حل مس��ائل جامعه س��المت و فعالیت کسب و کارها 
در این حوزه، بس��تر مناسبی برای توسعه نوآوری، رفتار کارآفرینانه و 
بیمارمح��ور را در این حوزه فراهم کرده و می تواند به عنوان جایگزین 
مناسبی برای رویکردهای کاسب مآبانه فعلی رایج در توسعه کارآفرینی 

سالمت نقش ایفا کند.

متن دعوت به کاری از طرف اپل منتشـر شـده که از افراد واجد شرایط خواسته تا برای 
ساخت نرم افزارهای چند رسانه ای تحت ویندوز، به این شرکت بپیوندند.

بـه گزارش زومیت، اپل به دنبال مهندسـان نرم افزار اسـت تا به شـرکت برای سـاخت 
نرم افزارهای چند رسانه ای ویندوز کمک کنند. سازنده  آیفون طرح های خود را در فهرست 
کاری در اوایل ماه آشکار ساخت که توسط )Neowin( شناسایی شد. این متن افراد واجد 
شـرایط را دعوت به پیوستن به این شـرکت برای تولید نسل بعدی نرم افزارهای رسانه ای 
وینـدوز می کند. اپل نرم افزارهای ویندوز موجود مانند آی تیونز و آی کالد را حفظ می کند، 

اما این دو نرم افزار برنامه های دسـکتاپ قدیمی هسـتند و سن شـان این موضوع را نشان 
می دهد. اپل اوایل امسـال اعالم کرد که آی تیونز را به سـه برنامه  مجزا تقسـیم می کند: 
پادکسـت ها، تلویزیون و موزیک. هیچ کدام از این نرم افزارها به ویندوز راه پیدا نکرده اند 
و  اپل کاربران ویندوز را با آی تیونز تنها گذاشـته اند. اگر شـخصی اشتراک اپل موزیک یا 
اپل TV پالس را داشته باشد، باید به جای نرم افزارهای اختصاصی ویندوز ۱۰ از نسخه های 
تحت وب اسـتفاده کند. متن دعوت به کار اپـل با عنوان کردن »تجربه  UWP یک مزیت 
بزرگ اسـت.« به این موضوع اشاره دارد که این شرکت به دنبال ساخت نسخه   یونیورسال 

معاون جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی مطرح کرد

راهکارهای موفقیت در کسب و کارهای نوین

اپلبرایساختنسلبعدینرمافزارچندرسانهایخودبرایویندوزآمادهمیشود

دریچــه

بنیاد ملی توس��عه فناوری در حوزه های بالک چین، هوش مصنوعی و اینترنت اش��یا 
صبح روز پنجش��نبه با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین دبیر شورای 

عالی فضای مجازی افتتاح شد.
به گزارش خبرنگار مهر، اولین بنیاد ملی توسعه فناوری با محوریت بالک چین، هوش 
مصنوعی و اینترنت اشیا صبح روز پنجشنبه ۳۰ آبان ماه با حضور محمد شریعتمداری 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی  

و عیسی منصوری معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار آغاز به کار کرد.
ای��ن نهاد پس از افتتاح بنیاد ملی کارآفرین��ی در حوزه محتوای دیجیتال، به عنوان 
دومین نهاد توس��عه اش��تغال پایدار در رش��ته فناوری اطالعات و ارتباطات راه اندازی 

شده است.

آغاز به کار بنیاد کارآفرینی بالک چین، 
هوش مصنوعی و اینترنت اشیا 

شنبه
2 آذر 1398

شماره 1435
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رض��وی بنیانگذار کوچینگ کس��ب و کار در کش��ور گفت در 
کارآفرینی تنها ایده خوب کافی نیس��ت، باید به دنبال این باشیم 
که ایده در نهایت نوآوری و خالقیت با تبدیل ش��دن به محصول، 
بازارپس��ند باش��د تا روند تجاری س��ازی را طی کند. به گزارش 
ایس��نا، رادمرد قدیری در همایش آموزشی- انگیزشی »خالقیت 
و نوآوری«، »استارت آپ و کارآفرینی« که در کاشمر برگزار شد، 
اف��زود: گاه م��ا در زمان طرح یک ایده با امکان س��نجی در ذهن 
خود، متوقف می ش��ویم، زیرا زوایای درونی ما در میان قالب های 
ذهنی منفی ش��رایط تبدیل ایده به محصول را فراهم نمی کنند. 
وی عن��وان کرد: اگ��ر اغلب ایده ه��ای افراد عملیاتی نمی ش��ود 
چون در براب��ر ایده  های مان وارد قالب های ذهنی می ش��ویم که 
به حل مس��أله کمک نمی کن��د، لذا اگر ش��رایطی را برای بحث 
مؤث��ر فراهم کنیم، در پی طراحی ایده ای ن��و و بکر برای تبدیل 
آن به محص��ول تدبیر می کنیم و در ای��ن لحظه نوآوری صورت 
گرفته و در مرحله بعد باید به دنبال تجاری سازی محصول باشیم 
که عماًل این تغییرات نیازمند تغییرات نگرش��ی اس��ت. این عضو 
هیأت علمی دانش��گاه فردوس��ی مش��هد و دانش آموخته انجمن 
بینالمللی کوچینگ کس��ب و کار، تصریح کرد: با توجه به اینکه 
اولین ایده ها در افراد به دنبال رس��یدن به این مطلب اس��ت که 

ای کاش دس��تگاهی ساخته می ش��د که کار مدنظرمان را انجام 
ده��د، می توان با اس��تفاده از تکنیک توفان ذهن��ی در مورد هر 
موضوع��ی ایده ای مطرح کرد و س��پس به دنبال امکان س��نجی 
ب��رای تبدیل این ایده به محصول برآمد. وی در ادامه داد: میزان 
دانش افراد صرفا عامل موفقیت نیس��ت بلکه برداشت و نگرش ها 
نسبت به موضوعات در موفقیت ما مؤثر است، افرادی که خود را 
شناخته و نسبت به احساسات و توانمندی های خود آگاهند و از 
درون خود ش��ناخت الزم را دارند با قضاوت صحیح از خود مسیر 

موفقیت شان را به خوبی ترسیم می کنند.
وی  ک��ه نویس��نده کتاب های کوچینگ و مال��ک بیش از پنج 
برند تجاری اس��ت؛ افزود: اگر می خواهیم در مسیر موفقیت گام 
برداریم باید از داشتن نگرش منفی پرهیز کنیم، حضور در لحظه 
داش��ته باشیم و به ارزشمندی فرصت ها توجه کنیم همچنین به 
دنبال اثبات خودمان برای دیگران نباشیم و تواضع فکری داشته 
باش��یم. قدیری تصریح کرد: هر حرکت کوچکی در جهت رش��د 
حت��ی در مرحله طرح ایده موفقیت محس��وب می ش��ود، در گام 
بعدی باید بدانیم موفقیت بدون تغییر به دس��ت نمی آید و  برای 
کس��ب هر موفقیت��ی ابتدا باید تغییراتی درون��ی و بیرونی ایجاد 

کنیم که به طور خاص تغییرات درونی در اولویت قرار دارد.

پدر سم شناس��ی ایران با اش��اره به لزوم خدمت رس��انی به 
جامع��ه بومی و تالش برای رفع نیازهای واقعی کش��ور، گفت 
ادب، نظ��م، سختکوش��ی و متانت از مهمتری��ن عوامل برای 

نخبه پروری است. 
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی نخبگان، مراس��م 
پنجمی��ن دوره اعط��ای جایزه مرحوم عالم��ه طباطبائی )ره( 
و اولی��ن دوره اعط��ای جایزه برگزی��دگان آیین نامه های ادبی 
و قرآن��ی بنیاد ملی نخبگان با حضور س��ورنا س��تاری؛ معاون 
علمی و فن��اوری ریاس��ت جمهوری و رئی��س بنی��اد نخبگان، 
قائم مقام و معاونان و مش��اوران بنیاد ملی نخبگان و جمعی از 

نخبگان و مفاخر کشور برگزار شد. 
در این مراس��م، مهدی باللی مود؛ پدر سم شناس��ی ایران با 
اشاره به لزوم خدمت رسانی به جامعه بومی و تالش برای رفع 
نیازهای واقعی کش��ور، گفت: ادب، نظم، سختکوشی و متانت 
از مهمترین عوامل برای نخبه پروری اس��ت. وی افزود: تالش 
مستمر فرد در یادگیری و عالقه مندی به حوزه کاری، از دیگر 

عوامل مهم در ثبات قدم در مسیر نخبگی است. 
باللی م��ود در ادام��ه با اش��اره به مس��یر طی ش��ده خود در 
حوزه ه��ای تخصص��ی، ادام��ه داد: خانواده مح��وری یک��ی از 

مهمترین ارکان توس��عه فردی و رس��یدن ب��ه جایگاه برتر در 
حوزه های علمی اس��ت. پدر سم شناسی ایران با اشاره به لزوم 
توجه نخبگان و دانش��گاهیان به نیازهای واقعی کشور، یادآور 
ش��د: با توجه به جنگ  تحمیلی و استفاده رژیم بعث از سالح 
ش��یمیایی، نیاز مبرمی به تخصص های مرتبط با سم شناسی و 
شیمی وجود داش��ت، تحصیل و تدریس در خارج از کشور را 
رها کردم و برای خدمت رس��انی به جانبازان کشور و رفع یکی 
از نیازهای داخلی، به کش��ور بازگشتم تا توفیق خدمت رسانی 
داش��ته  باشم. برگزیده جایزه عالمه طباطبائی تصریح کرد: در 
مواردی که کش��ور نیاز واقعی به تخص��ص و یا مهارتی دارد، 
نخبگان و متخصصان باید داش��ته های خود را روی آن نیازها 

متمرکز کنند. 
الزم به ذکر اس��ت، محمود س��عادت فومنی؛ قائم مقام  بنیاد 
ملی نخبگان، آریا الس��تی؛ معاون س��رآمدان و نخبگان بنیاد 
ملی نخبگان، حس��ن س��االریه؛ معاون آینده سازان  بنیاد ملی 
نخبگان، حسین شجاعی؛ معاون مستعدان بنیاد ملی نخبگان، 
احس��ان چیت ساز؛ معاون توس��عه مدیریت و منابع بنیاد ملی 
نخبگان و س��عید سهراب پور؛ مشاور رئیس بنیاد ملی نخبگان 

از حاضران در این مراسم بودند.

لزوم توجه نخبگان و دانشگاهیان به نیازهای واقعی کشوربرای کارآفرینی تنها ایده خوب کافی نیست

قاضی زاده هاش��می، نماینده مردم فریمان و س��رخس در 
مجلس شورای اسالمی گفت با توجه به افزایش نرخ بیکاری، 
راه رش��د و توسعه کشور بدون استفاده از نفت در کارآفرینی 

و نوآوری خالصه می شود.
به گزارش خبرنگار گروه دانش��گاه و آموزش ایرنا، سیدامیر 
حس��ین قاضی زاده هاش��می در مراس��م اختتامیه جشنواره 
ایده های برتر دانش��جویی دانشگاه علم و صنعت ایران افزود: 
هر کش��وری برای اداره و توسعه تمدن خود منبعی دارد که 
از ۱۰۰ سال پیش، فروش نفت به عنوان یک منبع ارزشمند 
برای احداث زیرس��اختها، رش��د و توس��عه کش��ور در همه 

حوزه ها در ایران مورد استفاده قرار می گرفت.
وی گفت: در این سال ها ایران با استفاده از منبع ارزشمند 
نفت توانست در جایگاه ۱7 تا ۱8 کشورهای توسعه یافته دنیا 
قرار بگیرد و در همه حوزه ها پیشرفت کند. البته ممکن است 
سایر کشورها به دلیل نداشتن منابع نفتی، از ظرفیتی دیگر 

برای توسعه تمدنی خود و رشد شاخص ها استفاده کنند.
عضو هیأترئیس��ه مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه 
ایران و جهان به پایان خام فروش��ی نفت رسیده است، گفت: 
جنبش های محیط زیس��تی، توسعه پتروش��یمی، تحریم ها، 
مسائل سیاسی و اس��تخراج نفت شیل سبب شده تا آهسته 

آهسته به پایان دوران خام فروشی نفت برسیم.
قاضی زاده هاشمی با اش��اره به اینکه امکان سرمایهگذاری 
در حوزه پتروشیمی و فوالد در کشور خیلی کم است، افزود: 
با توجه به افزایش نرخ بیکاری باید راه رشد و توسعه را بدون 
استفاده از نفت در راستای برخورداری از زندگی واقعی شکل 
داد که راه آن استفاده از شرکت های دانش بنیان و کارآفرینی 

خالقانه و نوآورانه است.
وی ادام��ه داد: نگاه کش��ور به ش��رکت های دانش بنیان و 
ایده های نو، استراتژیک است. از طرفی ریسک سرمایه گذاری 
در کش��ور زیاد است و باید کم کم برای موفقیت شرکت های 
دانش بنیان سرمایه گذاری کرد و این کار با تکیه بر نیروهای 
خودباور انس��انی ک��ه دارای ایده های نو هس��تند، قابل اجرا 
اس��ت. به گفته نماینده مردم فریمان و س��رخس در مجلس 
شورای اس��المی برای رسیدن به این هدف باید قالب فکری 
تمام حوزه های دانش��گاهی تغییر یافته و کارآفرینی توس��عه 

داده شود.
وی خاطرنش��ان کرد: اگر کارآفرینی ص��ورت نگیرد، همه 
نیروهای کار جامعه تالش می کنند حقوق بگیر دولت شده و 

کار و ایده نو شکل نخواهد گرفت.
اتاق ایران حامی ایده ها و طرح های خالق و نو است

حسین سالح ورزی )نایبرئیس اول اتاق بازرگانی ایران( نیز 
در این مراس��م در س��خنانی گفت: در فاصل��ه بین ۱8 تا۲4 
نوامبر)۲7 آبان ماه تا ۳ آذرماه( ۳۵ هزار رویداد کارآفرینی با 
حضور ۱۰ میلیون نفر در جهان برگزار می شود که هدف آن 

نوآفرینی و کارآفرینی برای توسعه زیست بوم فناوری است.
وی گف��ت: به رغم اینک��ه برای افزایش رش��د و بهره وری 

اقتصاد در کش��ور برنامه ریزی می کنیم، ول��ی از نظر آماری 
به هدف های تعریفش��ده نمی رسیم. از طرفی تحریم ها نیز به 
کشور آس��یب می زند و در چنین شرایطی ایده های نوآورانه 
می توانن��د در برابر تحریم ها ایس��تاده و س��بب بهبود فضای 

کسب و کار کشور شوند.
نایب رئی��س اول اتاق بازرگانی ایران ب��ا تاکید بر اینکه در 
حوزه اجرا هنوز موانع زیادی وجود دارد، اظهار داشت: بیش 
از دو س��ال اس��ت که حمایت از کسب و کارهای نوآورانه در 
دس��تور کار اتاق بازرگانی قرار گرفته و  اتاق ایران از ایده ها 
و اس��تارت آپ های خالق اس��تقبال ک��رده و از آنها حمایت 

می کند.
استارتآپ ها روشی برای زندگی بهتر هستند

افش��ین کاله��ی )رئیس مجم��ع تش��کل های دانش بنیان 
اتاق ایران( نیز در س��خنانی اظهار داشت: کارآفرینی نیاز به 
اکوسیس��تم دارد و دانش��گاه علم و صنعت به خوبی در این 

مسیر قرار گرفته است.
وی گف��ت: ات��اق بازرگان��ی برنامه هایی ب��رای حمایت از 
استارت آپ ها تهیه کرده است. البته استارت آپ ها فقط تولید 
ثروت نمی کنند بلکه روش��ی برای اثرگذاری بر جامعه و ارائه 
چگونگی زندگی بهتر برای ما هس��تند و در آینده بیش��تر از 

استارت آپ ها خواهیم دید و شنید.
8 ایده برتر از بین ۱۰6 ایده انتخاب شدند

  علی اصغر بهشتی )عضو مرکز رشد دانشگاه علم و صنعت 
ایران( دیگر سخنران این مراسم هم گفت: زیستبوم فناوری 
دانش��گاه شامل مراکز رشد، ش��رکت توسعه و مراکز فناوری 
اس��ت تا دانش��گاه را از پژوهش محوری به کارآفرینمحوری 
تبدیل می کند. وی افزود: ۲۲ ش��رکت توسعه در مراکز رشد 
در س��ال ۱۳9۵ وجود داش��ت و قرار شد این تعداد به ۱۰۰ 
شرکت دانش بنیان برسد که یکی از روش های رسیدن به این 

هدف، برگزاری جشنواره ایده های برتر است.
عضو مرکز رشد دانشگاه علم و صنعت با تاکید بر شناسایی 
و اس��تفاده از ایده های برتر در امور دانش بنیان اظهار داشت: 
این جش��نواره برای س��ال های آین��ده ادام��ه دارد تا فضای 
کارآفرینی در بین دانشجویان و اساتید بیشتر گسترش داده 
ش��ود، اما از بین طرح ها و ایده هایی که به جش��نواره ارسال 
ش��د، ۱۰6 ای��ده پذیرش ش��د و 8 ایده به عن��وان ایده برتر 
انتخاب ش��دند. البته 48 ایده نیز با قابلیت س��رمایه گذاری 

معرفی شدند.
صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه علم و صنعت از ایده های نو 

حمایت می کند
 عب��اس طائب )رئیس هی��ات مدیره صن��دوق پژوهش و 
فناوری دانش��گاه علم و صنعت( در پایان این مراس��م عنوان 
کرد که این صندوق از پژوهش های دانشگاهی و ایده های نو 
حمایت می کند و دانشجویان می توانند با مراجعه به صندوق 
ب��رای طرح ها و ایده های ن��و و خ��الق از حمایت های مالی 

برخوردار شوند.

اما این دو نرم افزار برنامه های دسـکتاپ قدیمی هسـتند و سن شـان این موضوع را نشان 
می دهد. اپل اوایل امسـال اعالم کرد که آی تیونز را به سـه برنامه  مجزا تقسـیم می کند: 
پادکسـت ها، تلویزیون و موزیک. هیچ کدام از این نرم افزارها به ویندوز راه پیدا نکرده اند 
و  اپل کاربران ویندوز را با آی تیونز تنها گذاشـته اند. اگر شـخصی اشتراک اپل موزیک یا 
اپل TV پالس را داشته باشد، باید به جای نرم افزارهای اختصاصی ویندوز ۱۰ از نسخه های 
تحت وب اسـتفاده کند. متن دعوت به کار اپـل با عنوان کردن »تجربه  UWP یک مزیت 
بزرگ اسـت.« به این موضوع اشاره دارد که این شرکت به دنبال ساخت نسخه   یونیورسال 

پلتفرم ویندوز )UWP( نرم افزارهای چند رسانه ای خود برای ویندوز ۱۰ است. این مسئله 
می تواند به اپل کمک کند تا برنامه هایی هم برای ویندوز ۱۰ و هم برای ایکس باکس وان به 
ارمغان آورد؛ این اتفاق برای سـرویس اپل TV پالس بسیار مهم است؛ زیرا در حال حاضر 

هیچ راهی برای مشاهده  محتوای این سرویس روی ایکس باکس وجود ندارد.
مشـخص نیسـت که این نرم افزارها چه زمانی برای ویندوز ۱۰ عرضه می شـوند، اما این 
واقعیت که اپل روی ویندوز ۱۰ سرمایه گذاری می کند، خبر خوبی برای دارندگان تبلت های 

ویندوزی است؛ چون می توانند از نرم افزارهای جدید برای خدمات اپل استفاده کنند.

 نماینده مجلس:
رشد اقتصاد کشور در کارآفرینی خالصه می شود

اپلبرایساختنسلبعدینرمافزارچندرسانهایخودبرایویندوزآمادهمیشود

یادداشـت

سرپرس��ت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراس��ان جنوبی گفت برای کس��ب 
و کاره��ای نو به مهارت ها و دانش منحص��ر به فرد نیاز داریم. به گزارش ایرنا، غالمرضا 
اش��رفی در بازدید از واحد تعاون و کارآفرینی جهاد دانش��گاهی خراسان جنوبی افزود: 
تقویت ارتباط بین دانش��گاه، صنعت، تعاون و تجاری س��ازی موج��ب پویایی در عرصه 
پژوه��ش کارآفرین��ی اس��ت. وی گفت: س��عی ما بر این اس��ت تا بتوانی��م از حضور و 
ظرفیت های جهاد دانش��گاهی در سراس��ر استان اس��تفاده کنیم و هرچه ارتباط مراکز 

دانشگاهی با دستگاه ها بیشتر باشد در ارزیابی ها نتیجه بهتری خواهیم داشت.
او با بیان اینکه نگاه ما، تعامل، آموزش و توجه به جوانان اس��ت، گفت: این اداره کل 
آمادگی خود را برای انجام طرح های کارآفرینی از سوی جهاد دانشگاهی اعالم می کند.

معاون آموزش��ی و مدیر سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال جهاد دانشگاهی نیز 
در این بازدید گفت: جهاد دانشگاهی به عنوان دانشگاه نسل سوم عمل می کند.

کسب و کار نو نیازمند مهارت است
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اغلب صاحبان کسب وکارها به خوبی از نحوه عملکرد جاری شرکت شان 
اطالع دارند. ش��مار بس��یار زیادی از چنین افرادی ب��ه هنگام مصاحبه با 
خبرگزاری ه��ا یا اف��راد دیگر آمارهای مختلفی از وضعیت برندش��ان ارائه 
می کنند. با این حال اگر پیرامون منابع چنین آمارهایی از آنها سوال کنیم، 
به احتمال زیاد حرفی برای گفتن نخواهد داشت. اگرچه اصرار زیادی روی 
اعتبار باالی حرف های خود دارند. اجازه دهید پرسش��ی را طرح کنم: چه 
تعداد صاحب کس��ب وکار را می شناس��ید که توانایی بیان دقیق وضعیت 

فعلی برندش را دارد؟ 
پاس��خ پرس��ش فوق در بس��یاری از موارد به تعداد انگشتان دست نیز 
نخواهد بود. تجربه ش��خصی من نیز گویای همین ماجراس��ت. این امر به 
دلیل تعامل یک برند با مشتریان، شرکا و سرمایه گذار های مختلف بسیار 
تکاندهنده خواهد بود. در هر صورت بدون اطالع از وضعیت واقعی برندمان 
برنامه ری��زی برای آینده و همچنین رویارویی با مش��کالت جاری بس��یار 

مشکل خواهد بود. 
ب��ا توجه به آنچه در س��طر قبلی گفتیم، معیار نظ��ارت بر عملکرد یک 
برند چیس��ت؟ پاسخ ساده اس��ت، فر آیند ارزیابی عملکرد برند. با طراحی 
چند فرآیند نسبتا س��اده برای ارزیابی عملکرد برندمان به راحتی از تمام 
کس��ب وکارمان اطالع کافی کس��ب خواهیم کرد. در این مقاله من قصد 

بررسی دلیل اهمیت ارزیابی وضعیت برند و چیستی آن را دارم. 
ارزیابی برند چیست؟

ارزیابی برند ناظر بر بررس��ی دقیق اطالعات جزئی برندمان اس��ت. این 
اطالعات مرتب��ط با موقعیت فعلی برندمان و جایگاه��ش در بازار فروش 
خواه��د ب��ود. چنین تحلیلی اطالعات مناس��بی در راس��تای فهم الگوی 
بازاریابی و تبلیغاتی مناس��ب برندمان به ما می دهد. مهم تر از این، فرآیند 
ارزیابی برند به مدیران آن در زمینه فهم هر آنچه برای برندشان مضر است، 
کمک شایانی خواهد کرد. بدون تردید با کسب اطالعات اساسی در مورد 

برندمان تصمیم گیری پیرامون مشکالت اصلی آن راحت تر خواهد شد. 
فرآیند ارزیابی وضعیت برند روی وضعیت بصری و زبانی آن برند تاکید 
دارد. ب��ه این ترتیب با توس��عه بخش بصری و زبان��ی برندمان حوزه های 
بازاریابی، تبلیغات، برندس��ازی و مدیریت های آنالین )س��ایت رس��می و 
ش��بکه های اجتماعی( دچار تحول بنیادی خواهد ش��د. بنابراین به طور 
خالصه، بخش ارزیابی عملکرد برند به ما در ش��ناخت نقاط قوت و ترمیم 

نقاط ضعف کمک می کند.
چرا فرآیند ارزیابی برند اهمیت دارد؟

فرآین��د ارزیابی برند به ما درک واضحی از وضعیت فعلی و نقاط ضعف 
و قوت برندمان می دهد. به عالوه چنین فرآیند آگاهی ما از مزیت رقابتی 

برندمان در مقایسه با سیار رقبا را افزایش خواهد داد. 
با فهم نحوه عملکرد رقبا، برند ما فرصت بهتری برای مقابله و س��بقت 
از آنها خواهد داش��ت. در ه��ر حال دنیای امروز بر م��دار اطالعات دقیق 

می چرخ��د. به همین دلیل باید تا جای ممکن ارزیابی برندمان را مد نظر 
قرار دهیم.

چگونه فرآیند ارزیابی برند را انجام دهیم؟
به منظور انجام فرآیند ارزیابی برند باید شش گام ذیل را مد نظر داشت:

۱. شناخت رقبا
برای ش��روع باید به س��راغ شناس��ایی رقبای اصلی برندمان برویم. در 
این راس��تا ابتدا پنج رقیب اصلی خود را مش��خص کنید. بدون تردید هر 
کس��ب وکاری دریافت نس��بی از رقبای اصلی خود دارد. با این حال برای 
برخی از برندها تعیین رقبا اندکی دش��وار است. نکته مهم در این مرحله 
اختصاص زمان مناس��ب اس��ت. اگر هم واقعا در تعیین رقبای خود دچار 
مش��کل هستید، به سراغ برندهای ش��بیه به خود بروید. در هر صورت در 

بازار فروش برندهای مشابه رقیب یکدیگر محسوب می شوند. 
۲. گردآوری اطالعات ارزشمند

با داش��تن لیس��تی از پنج رقیب اصلی مان باید به س��راغ شروع فرآیند 
جمع آوری اطالعات پیرامون آنها برویم. عالوه بر دیگر برندها باید اطالعات 
اصلی برند خودمان را نیز گردآوری کنیم. اطالعات مهم به طور کلی شامل 
هر داده  مرتبط با هویت بصری و زبانی یک برند است. به این ترتیب بررسی 
کمپین های بازاریابی و تبلیغاتی و همچنین نحوه ارائه خدمات به مشتریان 

از جمله کارویژه های ما در این بخش خواهد بود. 
آگاهی به نحوه کار با موتورهای جس��ت وجو تاثیر تعیین کننده ای روی 
نتیجه کار ما در این بخش دارد. به این ترتیب باید آمار دقیق سایت رقبا 
و اکانت های ش��ان در شبکه های اجتماعی را داش��ته باشیم این آمارها به 
م��ا در جه��ت تعیین نوع رفتار و واکنش مان در قبال رقبا کمک ش��ایانی 

خواهد کرد. 
۳. تحلیل هویت بصری

پیش از این به اهمیت تحلیل هویت بصری برندها )رقبا و برند خودمان( 
اشاره کردم. به طور کلی هویت بصری شامل لوگو، رنگ های مورد استفاده 
در آن، فونت لوگو و سایر جلوه های بصری )حتی تصاویر مورد استفاده از 
شبکه های اجتماعی( می شود. اهمیت تحلیل هویت بصری رقبا در ایجاد 
فرصت های��ی برای ایج��اد تمایز میان خودمان و آنهاس��ت. به این ترتیب 
برند ما در زمان مناس��ب عملکرد بس��یار متفاوتی از اکثریت رقبا عرضه 
خواهد کرد. این عملکرد متفاوت به ما در راس��تای بهبود وضعیت مان در 
نزد مش��تریان کمک شایانی می کند. به هنگام تالش برای بررسی هویت 
بصری یک برند طرح پرس��ش هایی نظیر »محتوای بصری آن در پی بیان 

چه پیامی است؟« به شما کمک زیادی خواهد کرد. 
به منظور اس��تفاده از اطالعات پیرامون وضعی��ت بصری یک برند باید 
اطالع��ات کافی در مورد برند خودمان نیز داش��ته باش��یم. به این ترتیب 
ش��ناخت کامل از برندمان به نوعی پیش نیاز استفاده مطلوب از اطالعات 

کسب شده از سایر رقبا خواهد بود. 
4. تحلیل هویت زبانی

ه��ر برندی از ن��وع خاص��ی از زبان دس��توری برای ن��گارش پیام ها و 
اطالعیه های خود اس��تفاده می کند. با نگاهی س��اده به پیام های هر برند 

در ش��بکه های اجتماعی و سایت رسمی اش به راحتی از این هویت مطلع 
خواهیم ش��د. توجه داشته باش��ید که منظور من از پیام در اینجا به طور 
مشخص به محتوای متنی برندها در شبکه های اجتماعی اشاره دارد. برای 
هم��ه ما پیش آمده که از زبان ی��ک برند خوش مان نیاید. این امر به ویژه 
در ش��بکه های اجتماعی بارها و بارها رخ می دهد. به همین دلیل بسیاری 
از اف��راد هی��چ دلیلی به جز »عدم پس��ند کلی« برای ص��رف نظر از یک 
برند ندارند. در چنین مواقعی نه کیفیت محصول در میان اس��ت و نه نوع 
س��رویس دهی. برعکس ماجرا به طور کامل در ارتباط با زبان دستوری آن 
برند خواهد بود. در صورت اس��تفاده از زبان نامناسب مشتریان ما به مرور 

زمان کاهش چشمگیری خواهد یافت. 
5. یافتن جایگاه مناسب برندمان

پ��س از آنکه هویت بص��ری و زبانی رقبا و برند خود را مورد تحلیل قرار 
دادیم، ام��کان نتیجه گیری پیرامون تعیین جایگاه برندم��ان وجود دارد. 
در این مرحله باید براس��اس اطالعات جمع آوری ش��ده تا به اینجای کار 

پرسش های ذیل را پاسخ دهید:
• مزیت اصلی استراتژی ما در مقایسه با رقبا چیست؟

• عملکرد بازاریابی و تبلیغاتی رقبا دارای چه نقاط الهام بخشی است؟ )از 
این نکات باید در راستای بهبود وضعیت برندمان استفاده کنیم(

• مزیت رقابتی ما در مقایس��ه با رقبا در کدام بخش برندمان قرار دارد؟ 
نقاط ضعف مان را چگونه باید رفع کنیم؟

• تفاوت هر کدام از برندهای رقیب ما در چه المانی نهفته است؟ 
6. تهیه نسخه نهایی گزارش ارزیابی

در نهای��ت باید یافته های خود را در قالب یک گزارش جامع قرار دهیم. 
این گزارش نهایی باید عالوه بر تحلیل وضعیت رقبا ش��امل دستورالعملی 
جامع و کاربردی برای توسعه جایگاه برند خودمان نیز باشد. هدف اصلی از 
تهیه چنین گزارشی استفاده از آن در بخش های مختلف برندمان است. به 
این ترتیب نیازی به انتشار عمومی گزارش نخواهد بود. در غیر این صورت 
دیگر رقبا از نتیجه زحمات ما به طور رایگان بهره مند خواهند شد. اگر به 
دنبال تاثیرگذاری و س��هولت کاربرد گزارش تان برای بخش های مختلف 
برندتان هس��تید، توصیه من دس��ته بندی هر بخش از گزارش و ارس��ال 
قسمت مرتبط با هر بخش برندمان به مدیر آن است. به این ترتیب نتیجه 
ارزیابی م��ا در کوتاه ترین زمان ممکن تاثی��رش را روی عملکرد برندمان 

نشان خواهد داد. 
ب��ه طور معمول انجام فرآیند ارزیاب��ی عملکرد برند به ما اطمینان الزم 
در مورد عملکرد مناس��ب بخش های حیاتی برندمان را خواهد داد. به این 
ترتیب همیش��ه فرصت کافی برای جلب توجه مخاطب و توس��عه پایدار 
کسب وکارمان را خواهیم داشت. به عنوان سخن پایانی باید به مدت زمان 
تک��رار هر دوره از ارزیابی عملکرد برند اش��اره کن��م. در حالت ایده ال هر 
شش ماه یکبار باید ارزیابی وضعیت برند صورت گیرد. اما اگر برند شما با 
محدودیت بودجه مواجه است، ارزیابی ساالنه گزینه چندان بدی نخواهد 

بود. 
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راه هایی برای افزایش جذابیت پادکست
پادکست ها به عضو جدایی ناپذیر هر کسب وکار موفق تبدیل شده اند. 
برای افزایش تعداد دانلودهای پادکس��ت باید دنبال راهکاری باشید که 

مخاطبان به شنیدن آن تشویق شوند.
پادکست یا پادپخش فناوری جدید و شبیه به برنامه  رادیویی است که 
به صورت دیجیتال ضبط و به شکل محتوای صوتی منتشر می شود. در 
چند سال اخیر، پادکست ها رشد بی سابقه ای کرده اند و طرفداران زیادی 
دارند. قالب پادکست شبیه به برنامه های رادیویی است؛ از این  رو، انتظار 
نمی رفت نس��ل جدید از آن اس��تقبال کنند. باوجود این طبق گزارش 
لینکدین، 4۲درصد جوانان بین ۱8 تا ۳4 سال پادکست گوش می کنند.

ای��ن روزها وبالگ ها با گذش��ت زم��ان محبوبیت خود را از دس��ت 
می دهند، اما طرفداران پادکست ها بیشتر و بیشتر می شوند. این، یعنی 
رقابت در تولید پادکس��ت جذاب زیاد ش��ده و این افراد باید بیش��تر از 
هر زمانی به فکر ایده های جدید باش��ند. در ادامه این مقاله ، راه هایی را 

بررسی می کنیم که جذابیت پادکست را افزایش می دهند.
۱. مهمان مرتبط با موضوع پادکست دعوت کنید

اینفلوئنس��رها یا افراد مشهور در شبکه های اجتماعی مانند توییتر و 
اینستاگرام و فیس بوک معموال جذابیت پادکست را افزایش می دهند و 
برخالف تصور، دعوت در چنین برنامه هایی را با سرعت می پذیرند. تنها 
نکته ای که باید در نظر بگیرید این اس��ت که افراد شایسته ای را دعوت 
کنید. معموال هر پادکستی درباره موضوعی خاص محتوا تولید می کند 
و بدیهی است باید از اینفلوئنسرهای فعال در همان زمینه کمک بگیرد.
بع��د از تولید محت��وای مدنظر، از مهمانان بخواهید پادکس��ت را در 
ش��بکه های اجتماعی ش��ان به اش��تراک بگذارند و طرفداران شان را به 
شنیدن آن دعوت کنند. این کار باعث جذب مخاطبان آن ها به شبکه  

شما می شود.
۲. از تکنیک های مخصوص برنامه های رادیویی استفاده کنید 

کانال های رادیویی می دانند ش��نوندگان خ��ود را چگونه با فایل های 
صوتی س��رگرم کنند. این کانال ها هنوز هم فعالی��ت دارند و محبوب 
هستند، بنابراین، بد نیست از تکنیک های آن ها درس بگیرید. به عنوان 
مثال، مشخصات خاص و منحصربه فرد پادکست ذهن شنونده را هر دو 
تا پنج دقیقه درگیر می کند و جذابیت آن را افزایش می دهد. پادکست ها 
معموال بعد از راه اندازی، طرفداران زیادی دارند؛ اما بعد از چند قسمت، 
بخ��ش درخورتوجه��ی از مخاطبان خ��ود را از دس��ت می دهند؛ ولی 

کانال های رادیویی معموال شنوندگان ثابتی دارند.
محدودی��ت زمانی در س��اخت پادکس��ت وجود ن��دارد، اما معموال 
پادکست های بین ۱8 تا ۳۰ دقیقه عملکرد بهتری دارند. به عنوان مثال، 
Giant Bombcast یکی از پادکس��ت های بسیار محبوب در زمینه  
بازی های ویدئویی اس��ت که هر قسمت آن سه ساعت و با طنز همراه 
اس��ت. طوالنی بودن این پادکست تأثیری روی محبوبیت آن نگذاشته؛ 
زیرا شنوندگان چشم انداز آن را به خوبی درک کرده اند. باوجود این، اگر 
قصد دارید پادکستی به تازگی ضبط کنید، هرچه مدتش کوتاه تر باشد، 

بهتر است.
۳. قسمت های بعدی پادکست را مرتب منتشر کنید

پادکست های زیادی با اینکه حتی محتوای خود را در آی تونز منتشر 
می کنند، اما مرتب به روز رس��انی نمی ش��وند. اگ��ر فرصت نمی کنید 
قس��مت های بع��دی را تهیه کنید، بهتر اس��ت چند قس��مت از پیش 
ضبط شده برای چنین روزهایی در نظر بگیرید. وقتی پادکست دلخواه 
ش��نوندگان در روز موعود منتشر نشود، به آن دلسرد می شوند و اخبار 
مربوط به آن را دنبال نمی کنند. بنابراین، انتش��ار قسمت های مختلف 
پادکس��ت را مرتب و طب��ق برنامه پیش ببرید و چند قس��مت ازقبل 

ضبط شده برای اتفاقات پیش بینی نشده داشته باشید.
4. دیدگاه مخاطبان را جویا شوید و بخواهید پادکست را نقد 

کنند
بعد از انتشار هر قسمت پادکست، از مخاطبان تان بخواهید آن را نقد 
کنند. بهترین راه برای پیداکردن ضعف های کار پرس��یدن نظر کسانی 
اس��ت که پادکست برای آن ها ساخته می ش��ود. اگر احساس می کنید 
تعداد نقدها کم اس��ت، با در نظرگرفتن جایزه یا شرکت در قرعه کشی 

آن ها را به انجام این کار تشویق کنید. 
همچنین، شبکه های اجتماعی و هشتگ های مربوط به پادکست خود 
را مرتب بررس��ی کنید و به پرس��ش ها یا دیدگاه های شان پاسخ دهید. 
وقتی محتوای پادکست تولیدشده باکیفیت باشد، بدون شک شنوندگان 

برای بهترشدن آن دیدگاه ها و نقدهای مثبتی می دهند.
در انتهای هر پادکس��ت و در انتهای هر پست شبکه های اجتماعی، 
ای��ن موضوع را ب��ه مخاطبان خاطرنش��ان کنید که به نقدهای ش��ان 
گ��وش می دهید و آن ه��ا را به کار می گیرید. اگر در پادکس��ت خود از 
افراد شناخته ش��ده دعوت کرده اید، از آن ها نیز بخواهید این موضوع را 

یادآوری کنند.
۵. پیشنهادها و هدیه های ویژه در نظر بگیرید

این اس��تراتژی قدیمی از گذشته اس��تفاده می شود و پادکست های 
زیادی برای افزایش مخاطبان شان این شیوه را به کار می گیرند. باوجود 
این، بهتر اس��ت پیش از استفاده از این روش چند نکته را به یاد داشته 

باشید:
• نظر واقعی ش��نوندگان را درباره پادکس��ت جویا شوید. منظور نقد 
مثبت یا تعارف نیس��ت؛ بلکه از شنوندگان بخواهید نظر واقعی شان را 

بگویند.
• هدیه یا پیشنهادتان باید باارزش و با موضوع پادکست ارتباط داشته 

باشد.
بعض��ی هدایا مانند لوازم الکترونیک و پول نق��د و کارت هدیه برای 
همه خوشایند اس��ت و از آنجایی که همه دنبال هدیه هستند، ممکن 
اس��ت عده  زیادی فق��ط برای دریافت آن هجوم آورن��د. برای نمونه، با 
شرکت های مرتبط با موضوع پادکست تماس بگیرید و از آن ها بخواهید 
برخی محصوالت خود را به عنوان پیش��نهاد ویژه برای مخاطبان تان در 
نظر بگیرند. این کار نه تنها مخاطبان شما، بلکه مخاطبان آن برند را نیز 
افزایش می دهد. همچنین فراموش نکنید برای ش��رکت در قرعه کشی 
باید مهلتی در نظر بگیرید و با ارسال چند ایمیل، پایان مهلت شرکت در 
نظرسنجی یا مسابقه را به مخاطبان یادآوری کنید. این تکنیک تعداد 

مخاطبان را به طور چشمگیری افزایش می دهد.
این روزها پادکست ها عضو جدایی ناپذیر هر کسب وکار موفق محسوب 
می ش��وند و تضمینی برای افزایش تعداد مش��تری های برند هس��تند. 
راه هایی که بررس��ی کردیم، کمک می کنند جذابیت پادکست و تعداد 
مخاطبان آن افزایش یابد. رقابت در دنیای پادکست ها بسیار زیاد شده؛ 

بنابراین، به کار گرفتن این کارها بخت موفقیت را افزایش می دهد.
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برترین فروشندگان به خوبی از بهترین بودن شان اطالع دارند. آنها غرور 
و افتخار خاصی را به هنر فروش شان اضافه می کنند. به عبارت بهتر، آنها 
خود را از چرخه رایج فروش جدا ساخته و بهترین عملکرد را ارائه می کنند. 
پرسش اصلی در اینجا شیوه انجام چنین کاری است. آیا شما نیز جزو یکی 

از بزرگترین فروشندگان حوزه کسب وکار هستید؟
من از ۱6 س��ال پیش در حوزه تکنولوژی ف��روش فعالیت دارم. در این 
س��ال ها با بسیاری از شرکت های فعال در زمینه تکنولوژی فروش و البته 
موسس��ه Salesforce همکاری داشته ام. چنین سابقه ای به من فرصت 
مناسبی برای همکاری و مشاهده نحوه عملکرد فوق العاده برخی از برترین 
فروش��ندگان در کسب وکارهای مختلف را داده اس��ت. وقتی از نزدیک با 
فروشندگان بزرگ همکاری دارید، از جزئی ترین عادت های آنها نیز مطلع 
خواهید ش��د. شاید در نگاه نخست برخی از رفتارهای فروشندگان بزرگ 
هیچ تاثیری روی موفقیت آنها نداشته باشد، با این حال در تحلیل نهایی 
هیچ رفتاری بی اثر نیس��ت. با مش��اهده رفتار و نحوه عملکرد فروشندگان 
بزرگ در ۱6 سال اخیر من به پنج نکته مهم پی برده ام. در این مقاله همه 
پنج نکته مهم را به ترتیب بیان خواهم کرد. توجه داشته باشید که این پنج 
نکته در زندگی حرفه ای من تاثیر بسیار مثبتی ایجاد کرده است. بنابراین با 
خیال آسوده نسبت به تاثیرگذاری آنها به سراغ مطالعه ادامه مقاله بروید. 
۱. بهترین فروشندگان روند گفت وگو و تعامل را تصاحب می کنند

من در طول دوران فعالیت در حوزه کس��ب وکار س��خنرانی های زیادی 
برای فروشندگان تازه کار بسیاری از شرکت ها داشته ام. نام سخنرانی های 
من »ایراد اصلی از سخنرانی شماست« بود. به مانند همه سخنرانی ها در 
ح��وزه اعتماد به نفس )در طول ۲۰ س��ال اخی��ر روی این موضوع تاکید 
بس��یاری صورت گرفته اس��ت( من نیز به حوزه ه��ای مختلفی در تقویت 
کار ف��روش پرداختم. اگر بخواهم به ط��ور خالصه مهم ترین بخش از این 
س��خنرانی ام را به ش��ما بیان کنم، باید به این این نکت��ه ارجاع تان دهم: 
موفقیت ش��ما مبتنی بر عملکرد خودتان اس��ت. افراد حرفه ای در حوزه 
فروش اطالعات بس��یار وس��یعی دارند. این اطالعات به آنها قدرت کافی 
برای تعامل س��ازنده و جلب نظر مش��تریان هدف را خواه��د داد. به این 
ترتیب تفاوت اصلی میان فروشندگان حرفه ای و معمولی در سطح دانش، 
اطالعات و کاربرد آنهاس��ت. ش��اید برخی از افراد فروش بیشتر را حاصل 
ش��انس فروشندگان متفاوت بدانند. با این حال در مقاله کنونی قصد من 
تقلیل همه چیز به صرف شانس نیست. وقتی یک فروشنده موفق و بزرگ 
به س��راغ مش��تری هدفش می روند، هر چیز مورد نیازی را خواهد داشت. 
به عبارت س��اده، فروش��ندگان موفق با حضور ذهن کامل رفتار می کنند. 
وقتی آنها قرار مالقاتی به خریدار دارند، تمام تمرکزشان پیش از جلسه و 
در حین آن به مخاطب است. چنین الگویی از رفتار را روانشناس ها اعتماد 
درونی کنترل ش��رایط می نامند. به این ترتیب فروشنده مورد نظر توانایی 
الزم برای کنترل ش��رایط درونی )اعتماد به نفس( و کنترل روند تعامل و 
گفت وگو با مخاطب خود را خواهد داشت. نتیجه توجه به چنین توانایی و 

تقویت آن نیز کسب موفقیت بیشتر در زمینه فروش است. 
نکت��ه ای که اکنون در م��ورد آن صحبت می کنیم، دش��وارترین بخش 
کارنامه حرفه ای من را تش��کیل می دهد. دلیل آن نیز کامال روشن است: 
مهارت مورد نیاز در این بخش به طور کامل بس��تگی به شخصیت فردی 
فروش��ندگان دارد. به نظر من بهترین روش برای توس��عه مهارت اعتماد 
به نفس و کنترل بحث پاس��خگویی ش��خصی به پرسش های ذیل است: 
من چگونه به جایگاه فعلی ام در حوزه فروش رس��یده ام؟ آیا من براس��اس 
مهارت های ش��خصی و یادگیری نکات جدید موفقیت کسب کرده ام؟ به 

هنگام شکست چه کسی را بیش از همه سرزنش می کنم؟ 
پاس��خ تمام این پرس��ش ها باید معطوف به شما باش��د. به عنوان یک 

فروشنده همه چیز )پیروزی یا شکست( متعلق به شماست. 
۲. بهترین فروشندگان کاردان هستند

وقت��ی من کالس پنجم بودم، برنامه مک گیور بس��یار مش��هور بود. به 
ی��اد دارم که در آن دوران من و همکالس��ی هایم همیش��ه در حال تقلید 
سکانس های مختلف این برنامه بودیم. با این حال هیچ گاه موفق به تقلید 
درست آن نمی ش��دیم. اگر این برنامه را به یاد داشته باشید، محور اصلی 
آن قرار دادن شرکت کننده در شرایط دشوار بدون هیچ گونه ابزار، اطالعات 
یا نقش��ه کاربردی بود. هدف اصلی ش��رکت کنندگان نیز نجات از شرایط 
دش��وار پیش آمده بود. مک گیور به عنوان شرکت کننده اصلی این برنامه 
هیچ گاه نسبت به شرایط دشوار ابزار نارضایتی نکرد. برعکس او به سرعت با 
شرایط پیش آمده هماهنگ می شد. توانایی وی در انطباق سریع با شرایط 
و بهبود وضعیت فعلی اش بس��یاری از مخاطب های برنامه را ش��گفت زده 
می کرد. او این کار را هر هفته انجام می داد. در نتیجه هر هفته برنامه وی 

جزو پربیننده ترین ها بود. 
بهترین فروش��ندگانی که من در زندگی ام دیده ام، درس��ت مانند نسخه 
مدرن مک گیور هس��تند. آنها در سخت ترین شرایط بهترین عملکرد را از 
خود بروز می دهند. وقتی که بس��یاری از افراد انجام معامالت را غیرممکن 
تصور می کنند، فروشندگان معتبر ناگهان تمام معادالت را تغییر می دهند. 
کاردانی یکی از مهمترین ویژگی های هر فروش��نده بزرگی اس��ت. به این 
ترتیب آنها همیشه به دنبال یافتن بهترین راهکارها در کمترین زمان ممکن 
هس��تند. به این ترتیب در اغلب موارد فروش��ندگان موفق راه حل خود را 
بسیار سریع پیدا می کنند. برخالف فروشندگان ماهر، فروشندگان معمولی 
پس از مواجهه با ش��رایط دش��وار به سرعت تس��لیم می شوند. آنها گوشی  

هوشمند و رایانه خود را خاموش کرده و به سراغ پروژه بعدی می روند. 
اگ��ر به دنبال موفقیت در عرصه فروش هس��تید، باید مک گیور درونی 

خود را تقویت کنید. 
۳. بهترین فروشندگان کارشناس های خبره ای هستند

فرآیند فروش کمتر روی فعالیت فروش و بیش��تر روی هدایت مخاطب 
تمرکز دارد. هدایت مخاطب نیازمند س��طح باالیی از اعتماد به نفس، که 
خود مس��تلزم داش��تن اطالعات باال و تجربه کافی است، خواهد بود. اگر 
بخواهم فرآیند هدایت مشتری را به صورت فرمولی ساده بیان کنم، باید به 
این ترتیب عمل کنم: اطالعات+ تجربه= اعتماد به نفس الزم برای هدایت 
مشتری. شما توانایی مدیریت بخش نخست این فرمول را دارید. با مطالعه و 
یادگیری از دیگران اطالعات مورد نیاز به دست می آید. بخش دوم نیازمند 
ش��کیبایی اس��ت. در هر صورت تجربه در خالل کارهای متعدد به دست 
می آید. وقتی تجربه کافی به دست آمد، همه چیز برای هدایت مشتریان 
آماده خواهد بود. متاس��فانه امروزه بسیاری از فروشندگان اطالعات کافی 
در مورد محصولی که می فروش��ند را ندارن��د. به همین دلیل در تعامل با 
مشتری در بیشتر مواقع حین بحث در پاسخ به مخاطب کم می آورند. اگر 
فروشنده برند شما اطالعات کافی را داشته باشد، باز هم به معنای موفقیت 
در فروش نخواهد بود. شمار باالیی از فروشندگان تجربه الزم برای تعامل با 
مشتریان را ندارند. فروشندگان بزرگ به دلیل استمرار تعامل و گفت وگو با 
مشتریان به خوبی از شیوه های اقناع و تاثیرگذاری بر آنها مطلع هستند. در 
بسیاری از موارد به دلیل تفاوت شخصیت و عالیق مشتریان امکان انتقال 
چنین تجربیاتی در تعامل با مشتری وجود ندارد. به همین دلیل عالوه بر 

اطالعات در اینجا روی تجربه شخصی نیز تاکید کرده ام. 
ب��ه عنوان نتیجه این بخ��ش، عالوه بر مطالع��ه و یادگیری نظریه های 
مختلف در زمینه فروش باید به س��راغ کس��ب تجربه نیز برویم. این کار 
در نهایت الگوی ما در تعامل ما مش��تریان را شکل خواهد داد. وقتی یک 
فروش��نده با اعتماد به نفس باال، اطالعات وس��یع و بیان شیوه با مخاطب 

ارتباط برقرار می کند، شانس موفقیتش بسیار باال خواهد بود. 
4. بهترین فروشندگان به دیگران کمک می کنند

فرق��ی ن��دارد که در چه جایگاهی هس��تید )یک فروش��نده ت��ازه کار، 

کارآموز یا فروش��نده ای حرفه ای و دارای چندی��ن آژانس فروش(، در هر 
حالت ش��ما امکان کمک به دیگر افراد را خواهید داشت. به هر حال شما 
اطالعات یا تجربه مناس��بی دارید که س��ایر افراد از آن محروم هستند. با 
به اش��تراک گذاری اطالعات و تجربیات خ��ود عالوه بر راهنمایی دیگران، 
جایگاه خود به عنوان یک کارش��ناس خبره را نیز ارتقا خواهید داد. همه 
فروشندگان حرفه ای که من با آنها همکاری داشته ام، با رضایت خاطر تمام 
تجربیات و دانسته ای خود را با دیگران به اشتراک می گذارند. به عالوه آنها 
هیچ چشم داش��ت یا هدف بلندمدتی نیز از کار خود ندارند. به این ترتیب 
مخاطب آنها )در اینجا کارآموزها و فروش��ندگان مبتدی( به آنها به چشم 
کارشناس��ی نیکوکار نگاه می کنند. نکته مهم در خصوص این شیوه رفتار 
که ش��اید بسیاری از فروش��ندگان حرفه ای هم بدان آگاه نیستند، تبدیل 
ش��دن این کار نیک به عنصری اساسی در زمینه افزایش اعتماد به نفس 
فروشندگان اس��ت. به این ترتیب، وقتی ما به افراد دیگر کمک می کنیم، 
اعتماد به نفس م��ان )در زمینه تجربه و دانش( افزایش می یابد. در نتیجه 
به هنگام تعامل با مش��تریان خود را یک کارش��ناس کامال خبره قلمداد 
می کنی��م. این کار به ما در زمینه تعامل بهتر و با اعتماد به نفس بیش��تر 

کمک شایانی خواهد کرد. 
اعتماد به نفس ناشی از به اشتراک گذاری اطالعات و تجربیات از چشم 
دیگران نیز پنهان نمی ماند. براس��اس پژوهش شاون آُچر، نویسنده کتاب 
توانای��ی بزرگ، افرادی که عالقه مند به کمک ب��ه دیگران در محیط های 
اجتماعی هستند، 4۰درصد بیشتر از دیگران شانس کسب ارتقای شغلی را 
دارند. بدون تردید بس��یاری از فروشندگان حرفه ای با هدف ارتقای شغلی 
تجربیات خود را با دیگران س��هیم نمی شوند. آنها این کار را برای افزایش 
اعتماد به نفس شان و احساس مطلوبی برخواسته از کمک به دیگران انجام 
می دهند. با این حال اگر به ش��رایط ارتقای ش��غلی نیز فکر کنیم، اقدام 

چندان بدی نخواهد بود. 
5. بهترین فروشندگان به سرعت پیشرفت و تغییر می کنند

بهترین فروش��ندگان به طور غیرمنطقی و دیوانه وار تغییر نمی کنند، 
ام��ا عالق��ه و آمادگی باالی��ی برای پیش��رفت و در صورت نی��از تغییر 
دارن��د. من همیش��ه در طول دوران فعالیت حرف��ه ای خود با تعجب به 
فروش��ندگانی که با س��رعت اندک به فعالیت فروشندگی، رسیدگی به 
ام��ور و برقراری ارتباط با مش��تریان می پردازند، نگاه می کردم. حقیقت 
آن اس��ت که فروش��ندگان ماهر و موفق همه کارها را در کمترین زمان 
ممک��ن انجام می دهند. البته این س��رعت باال به معن��ای عدم توجه به 
کیفیت نیس��ت، بلکه به نوعی افزایش مه��ارت برای حفظ کیفیت و در 
عین حال انجام س��ریع امور ربط دارد. درست مانند شخصیت نورتن در 
فیلم رس��تگاری در شاوش��نک »نه فردا، نه بعد از صبحانه، بلکه همین 
االن« بای��د کارها را انجام داد. براس��اس تجربه وقتی کارها را س��روقت 
انجام می دهیم، همکاران و مشتریان از ما راضی تر خواهند بود. به عالوه، 
خودمان نیز احس��اس بهتری نس��بت به کارمان خواهیم داشت. مشکل 
اساس��ی بسیاری از فروشندگان عدم توجه به ضرورت ساماندهی فوری 
کارهاس��ت. به همین خاطر معموال اغلب فروش��ندگان در زمانی واحد 
هم درگیر کار فعلی ش��ان هس��تند و هم نیمی از تمرکزشان معطوف به 

کارهای از قبل مانده است. 
به منظور توسعه فرآیند فروش در برندتان ابتدا باید نگاهی به تیم فروش 
ش��رکت بیندازید. در این نگاه هدف اصلی شناسایی افراد مستعد و اقدام 
برای توس��عه جایگاه و اختیارات شان اس��ت. در مرحله بعد باید نسبت به 
تغییر جایگاه کارمندانی که عملکرد مناسبی ندارند، اقدام کنیم. برخی از 
فروشندگان استعداد باالیی دارند، اما در جایگاه نادرستی فعالیت می کنند. 
با یک تغییر س��اده در جایگاه افراد ش��انس ما برای تعامل بهینه با آنها و 
دریافت نتیجه بهتر افزایش چشمگیری خواهد یافت. به یاد داشته باشید 
وقتی فردی از کار خود لذت ببرد، نتیجه فعالیتش موفقیت آمیز خواهد بود. 
hbr :منبع

فروش مؤثر بدون فشار و تحمیل
۱. یاد بگیرید فروش را دوست داشته باشید

اگر فروش باعث می شود احساس خوبی نداشته باشید شاید به این دلیل 
است که فروش در انتهای لیست اولویت های تان قرار دارد. بسیاری از افراد از 
فروش متنفرند و فکر می کنند که از خدمات و کاالهای ما سود می برند باید 
خودشان به سراغ ما بیایند. همه ما دوست داریم خودمان باشیم حتی اگر در 
فروش محصوالت و خدمات موفق باش��یم. فروش یعنی کمک به افراد برای 
انتخاب چیزی که برای شان مناسب است. اگر از کمک به مردم لذت ببرید 
از فروش هم لذت می برید. به این ش��کل درباره اش فکر کنید و افکار منفی 
را مثبت کنید. هرچه در فروش بهتر باشید مشتریان راحت تر از شما خرید 

می کنند و بیشتر می توانید به آن ها کمک کنید.
۲. درک کنید مردم دوست دارند چه چیزی بخرند

وقت��ی مردم محصوالت و خدماتی می خرند واقع��اً چه چیزی می خرند؟ 
منظور خود محصول یا خدمات نیس��ت بلکه منظور رضایت مشتری است. 
م��ردم نتایج را می خرن��د. یک تصمیم خرید برای به دس��ت آوردن نتیجه 
مثبت و دوری از نتیجه منفی گرفته می شود چون مردم یا به سمت شادی 
می روند یا از درد دور می شوند. تصمیم خرید با چیزهایی که برای مشتری 
اهمیت دارند تحریک می شود و به ارزش های فردی آن ها مربوط است. ارزش 
شخصی چیزی است که عمیقاً برای فرد مهم است. فیلترهای ذهنی ایجاد 
می کند که به فرد کمک می کنند به هنگام انتخاب محصوالت و خدمات به 

دنبال رضایت باشند.
۳. ارتباط برقرار کنید

ارتباط ممکن اس��ت به عنوان حس راحتی باشد. وقتی در دیگران اعتماد 
ایج��اد می کنید، بر این ارتباط اث��ر می گذارید. صداقت می تواند کلید اصلی 
رابطه باشد. ازآنجاکه بیشتر ارتباطات ما غیرکالمی است ما اغلب از پیام هایی 
که به افراد برای مالقات می فرس��تیم آگاهی نداریم. زبان بدن و تن صدا بر 
اینکه چطور ارتباط کالمی مان تفس��یر می شود تأثیر می گذارد. هر چقدر با 
فرد مقابل تان بیشتر آشنا شوید و بیشتر او را بشناسید رابطه بهتری برقرار 

می کنید.
4. خواسته ها و دردهای مشتریان را کشف کنید

عنص��ر اصلی یک مکالمه فروش موفق این اس��ت ک��ه بتوانید چالش ها، 
ناامیدی ها، نیازها و عالیق مش��تریان بالقوه را کش��ف کنید. اگر این کار را 
به خوبی انجام دهید به مشتریان بالقوه کمک می کنید تا مشخص کنند چه 
می خواهند و چه نمی خواهند. این ش��فافیت ف��رد را وادار به اقدام می کند. 
بگذارید از رنج دور شده و به سوی لذت و شادی برود. کشف مسائل واقعی نیاز 
به درجه ای از اعتماد و ایجاد ارتباط دارد. باید طوری فرد را هدایت کنید که 
به شما بگویند واقعاً چه می خواهند و نیاز به چه کمکی دارند. گاهی مسائلی 

که زیاد هم واضح نیستند بیشترین اهمیت را دارند.
5. با زبان مشتری صحبت کنید

دنیا را از دیدگاه مشتریان تان ببینید و به زبان آن ها صحبت کنید. به این 
توجه کنید مشتریان تان چه می خواهند و آن را چگونه بیان می کنند. ممکن 
است نکات خاصی را بشنوید که آن ها خیلی روی آن تأکید دارند. بعضی از 
کلمه های کلیدی را بنویسید، مطمئن شوید آن ها را درست فهمیده اید. در 
مکالمات فروش بعدی با این مشتریان تا حد ممکن از این کلیدواژه ها استفاده 
کنید. می بینید که آرامش می گیرند، سر تکان می دهند و می گویند حق با 
شماس��ت. حرف زدن با زبان مشتری نشان دهنده این است که شما آن ها را 

درک می کنید و به آن ها اهمیت می دهید.
6. راه حل ارائه دهید

ب��رای اینک��ه بتوانید راه حل پیش��نهادی خود را با مکالم��ات فروش تان 
مطابقت دهید گام های زیر را مدنظر داشته باشید:

• مشکالت و نتایج دلخواه مشتریان تان را خالصه کنید، توافق کنید و نشان 
دهید که می دانید چه چیزی برای شان مهم است.

• مسائل ش��ان را تایید کنید، ارزش ها و آنچه می خواهند به دست بیاورند 
را مشخص کنید.

• طرح پیش��نهادی خود را با زبان خودش��ان برای شان توضیح دهید و به 
آن ها بگویید که این راه حل چه مزایایی برای خودشان و کسب وکارشان دارد.
• برای فهم بهتر مطالب از شکل های تصویری مثل نمودارها استفاده کنید.

• نمونه کارهای خود را به مش��تریان نش��ان دهید ت��ا بفهمند چگونه در 
گذشته به سازمان های مشابه کمک کرده اید.

• توضیح دهید چطور شما و شرکت تان به بهترین نحو کار می کنید تا نتایج 
دلخواه مشتری حاصل شود.

• وقتی با هم کار می کنید انتظارات مثبتی از هم داشته باشید.
7. ارزش تان را همراه با قیمت ارائه دهید

چطور ارزش تان را در کنار قیمت ارائه می دهید:
• تأثیر محصول یا راه حل تان در کسب وکار مشتری را به طور مفصل شرح 
دهید. می توانید از موادی مثل کمک به سود بیشتر، فروش بیشتر، کارایی و 

کیفیت باال استفاده کنید.
• مکالمه را به س��مت نتایج ببرید. آن ها انتظار دارند محصول ش��ما چه 

نتیجه ای برای شان داشته باشد؟
• انتظارات را کنترل کنید تا از وعده زیادی بپرهیزید.

• بر سر حوزه ای از کار برای قیمت ارائه شده توافق کنید. در غیر این صورت 
ممکن است نتوانید برای قیمت اصلی چانه  بزنید.

• نمونه کارهای موفق را نش��ان دهید و از این طری��ق ارزش کارتان را به 
مشتری تفهیم کنید. آیا نمونه کار دارید؟

• ارزش و قیمت باید متعادل باش��ند. مشتریان تان باید مطمئن شوند که 
می توانند از نتایج وعده داده ش��ده سود ببرند و این سرمایه گذاری ارزشش 

را دارد.
8. بادقت قرارداد ببندید

دقت کردن در عقد قرارداد قدم بزرگی به سمت تضمین فروش تان است. 
به خصوص اگر مش��تری بخواهد در نیمه راه منصرف شود. یک قرارداد دقیق 
ش��ما را از »اما و اگرها« نجات می دهد و مانع تلف شدن وقت و انرژی شما 
می شود. عقد قرارداد چیزی است که همیشه باید در مورد آن هوشیار باشید. 
بدون قرارداد مش��تری مطمئن نیس��ت که خدمات موردنظرش را دریافت 
می کند و ش��ما نیز مطمئن نیس��تید که در برابر خدمات ارائه ش��ده مبلغی 

دریافت می کنید یا نه.
9. مراقب پیگیری ها باشید

بعد از تماس اولیه الزم اس��ت که ب��ا تلفن یا ایمیل پیگیری کنید. بدون 
شک پیگیری مهم ترین فعالیت برای شروع است. برخی معتقدند که پیگیری 
کردن به معنای تحمیل کردن و فش��ار زیاد است درحالی که دیگران آنقدر 
سرشان شلوغ است و بی نظم هس��تند که نمی توانند آن را به درستی انجام 
دهند. پیگیری نش��ان می دهد شما به عنوان یک یادآورنده به مشتری عمل 
می کنید. بیشتر افراد برای پیگیری از شما تشکر می کنند چون این کار این 

را نشان می دهد به کسب وکارشان اهمیت می دهید.
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ایستگاهبازاریابی چگونه مانند فروشندگان موفق عمل کنیم؟
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از حس خوب عروسک های پارچه ای تا 
رسیدن به جریان های درآمدی

یادم می آید وقتی به مدرسه می رفتم،  درست کردن کاردستی 
و عروسک س��ازی با تکه  پارچه های به جا مانده از خیاطی مادرم 
بهترین س��رگرمی  اوقات فراغتم بود. عروسک هایم را با کمترین 
هزینه ولی با ذوق و اشتیاق بسیار می ساختم. پارچه و کامواهای 
رنگ��ی و دکمه های براق روی لباس عروس��ک هایم حس تازگی 
و نش��اط کودکانه را حتی در بزرگ ترها زن��ده می کرد. وقتی با 
بچه های فامیل دور هم جمع می شدیم، با عروسک ها در دنیای 

پر از خیال کودکانه مان تا دوردست ها سفر می کردیم.
س��ال ها از آن روزه��ا می گذرد. گاهی در دنی��ای رقابتی و پر 
از فراز و نش��یب امروز، دلم برای آن حس آرام و کودکانه تنگ 
می شود. روزی با خودم گفتم شاید بهتر باشد مثل همان دوران 
مدرس��ه بعد از کار سخت روزانه  دوباره سری به تکه پارچه های 
اضافه جعبه خیاطی بزنم و برای آرامش و س��رگرمی خودم هم 

که شده عروسک سازی را دوباره شروع کنم.
ایده ای که در ذهن داشتم را اجرا کردم. طولی نکشید که اتاق 
کارم پر ش��د از عروسک  های دست سازی که انگار هر کدام شان 
حرف های زیادی برای گفتن داش��تند. به خودم گفتم می توانم 
با س��رعت و تنوع بیشتری عروس��ک بسازم و حتی کسب و کار 
خانگی ای راه بیندازم و از این راه به عنوان ش��غل دوم، کس��ب 

درآمد کنم.
اما فکرم درگیر سواالت زیادی شد.

- چطور می توانم با این کار پول دربیاورم؟
پ��ول  درآوردن نیازمند هزینه  اس��ت. باید بتوانم ارزش و وجه 
تمای��ز محصوالت��م را با رقبای داخلی و خارجی ش��ان به خوبی 
نش��ان دهم. الزم است مش��تری محصوالت دست سازم را ببیند 
و ح��س خوب آنه��ا را درک کند. تا جایی که حس نوس��تالژی 
و کودکان��ه عروس��ک هایم مش��تری را ترغیب ب��ه خرید کند. 
عروسک ها باید در معرض دید مشتریان مخصوصا کودکان قرار 

بگیرند، اما چگونه؟
- چگون��ه می توانس��تم ب��ا ص��رف کمتری��ن هزینه ه��ا برای 

عروسک هایم تبلیغ کنم؟
به فکرم رس��ید که خیلی ساده از اطرافیانم شروع کنم. چندتا 
از عروس��ک ها را به مناس��بت  های مختلف به بچه های فامیل و 
دوست وآشنا هدیه بدهم. در کنار این روش می توانم از اینترنت 
و ش��بکه های اجتماع��ی هم کم��ک بگیرم. راه ان��دازی صفحه 
اینستاگرام برای به نمایش گذاشتن عکس های زیبا از عروسک ها 
و راه ان��دازی کانال تلگرامی برای معرفی و اطالع رس��انی درباره 
شرایط فروش شان، می توانست روش مناسب و کم هزینه ای برای 

تبلیغ محصوالتم باشد.
حاال نوبت به آن رس��یده که تالش های��م ثمر بدهد. از خودم 
پرسیدم: جریان های درآمدی کسب و کارم چگونه خواهد بود؟

- مشتریان به ازای دریافت حس خوب عروسک هایم، حاضرند 
از چه راهی پول پرداخت کنند؟

اولین چیزی که به ذهنم رسید این بود که عروسک هایم را در 
فروش��گاه های اسباب بازی و لوازم التحریری ها عرضه کنم. البته 
نمایشگاه  های صنایع دستی هم می توانست گزینه  خوبی باشد.

ام��ا نه! این کافی نیس��ت! ش��اید افراد زیادی هم باش��ند که 
تمایل دارند اینترنتی خرید کنند و برای انتخاب عروسک مورد 
عالقه ش��ان زمان و انرژی کمتری صرف کنند. پس بهتر اس��ت 
به فکر راه اندازی وب س��ایتی برای معرفی و فروش عروس��ک ها 
باشم. با این روش این امکان را برای مشتریانم فراهم می کنم تا 
محصوالتم را از هر کجا که هستند و در هر ساعت از شبانه روز 

به راحتی خریداری کنند.

مشتریان قلب تپنده  کسب و کار ما هستند و پولی که پرداخت 
 می کنند ش��ریان های آن. برای اینکه  قلب تپنده کسب و کارم 
از حرکت نایس��تد و جریان  های درآمدی همیشه در رگ هایش 
جاری باشد، باید دقیقا بدانم هر بخش از مشتریانم تمایل دارند 
محصوالت��م را به چه صورتی دریافت کنند. تهیه عروس��ک  های 
متنوع و متناسب با نیاز مشتریان مختلف نشان دهنده این  است 

که می توانم جریان های درآمدی مختلفی داشته باشم.
در نظر دارم تنوع بیش��تری به عروس��ک هایم بدهم. تا حس 
کنجکاوی و عالقه را در مش��تریانم چند برابر کنم. هرچه تنوع 
محصوالتم بیش��تر باشد،  انگیزه خرید مشتریانم بیشتر می شود. 
به این ترتیب پول بیش��تری را به س��مت کس��ب وکارم سرازیر 

می کنم.
ش��اید جریان  های درآمدی کس��ب و کار خانگ��ی ام به قدری 
چش��مگیر شود که روزی بتوانم از آن به عنوان شغل اصلی ام نام 
بب��رم و البته برای جوانان دیگر هم اش��تغال زایی کنم. به نظرم 
پول درآوردن آنقدر ها هم که فکر می کنیم سخت نیست. کافی 
اس��ت راهش را پیدا کنیم. جریان های درآمدی خود به خود به 

سمت ما می آیند.
modirinfo :منبع

رهبری

امروزه وظایف مدیران، با تغییرات پیش بینی نشده محیط، افزایش رقابت، 
ظهور فناوری های جدید، تغییر س��اختار ب��ازار کار و دگرگونی ارزش های 

اجتماعی پیچیده تر شده است.
 ،FastCompany جیسون سالتزمن، نویسنده  سایت های معتبری چون
و مدیرعامل و موسس شرکت Alley که در زمینه  ارائه  خدمات اشتراکی 
و تأمین دفاتر مش��ترک برای شرکت ها فعالیت می کند؛ در این مقاله، به 
بیان تجربه  خود در زمینه  چالش های مدیریت و تصورات غلط پیرامون آن 

می پردازد. این مقاله از زبان او نوشته شده است.
دوران مدیران سوپرمن گذشته است

من یک ابرقهرمان نیس��تم و هیچ قدرت خارق الع��اده  ای نیز ندارم. من 
انس��انی عادی هس��تم که زندگی و حرفه اش مانند هر کس دیگری، باال 

و پایین دارد.
تفاوت من با س��ایرین در این اس��ت که من یک کارآفرین و مدیرعامل 
هستم، شاید معنای این جمله این باشد که دست کم تعدادی از اطرافیانم، 
ممکن است من را در سطح باالتری از خود قرار دهند و احتماال شاید هم 
من را به چش��م دیگری می بینند. خودم ک��ه ابدا این طور فکر نمی کنم و 
معتقدم کس��انی که چنین دیدگاهی نسبت به امثال من دارند، در اشتباه 

به سر می برند.
افسانه  ای به نام مدیر تمام عیار

بس��یاری از کارکنان، جایگاه و منزلتی خاص برای مدیران خود قائلند. 
برخی از رهبران و مدیران نیز درست در همین دام می افتند. آن ها خود را 
تافته  جدابافته از زیردستان ش��ان می دانند و گاهی هم خود عمدا و به طور 
هدفمن��د چنین فاصل��ه ای را ایجاد می کنند و می��ان خویش و نیروهای 

زیردست شان شکافی عمیق می سازند.
چنین ذهنیتی، روی شیوه  مدیریت آن ها نیز تاثیر می گذارد. متأسفانه 
جامعه ما نیز چنین تصوری را در ما به وجود آورده که انگار هیچ کس مایل 

نیست پیروی رهبری باشد که بی نقص و تمام عیار نیست.
این دیدگاه باید تغییر کند. هیچ یک از ما کامل نیستیم و هر انسانی دارای 
کاس��تی ها و نقایصی است. از این  رو، هر کسی در صدد باشد که خود را طور 
دیگری متقاعد کند، ناامید و مایوس خواهد شد. مطالعه ای که توسط اساتید 
دانشگاه کالیفرنیا در سان فرانسیسکو منتشر شده است نیز نشان می دهد که 
۳۰درصد از کارآفرینان اذعان داش��ته اند که با افسردگی و مشکالت ناشی از 
آن کلنج��ار می روند. من نیز به عنوان مدیرعاملی که خود بدون آنکه مدرکی 
دانشگاهی در زمینه کسب و کار مثل MBA داشته باشد، تجارتی چند میلیارد 
دالری را ساخته  است؛ اذعان دارم که ما کارآفرینان و مدیران به جز افسردگی با 

مسائل بسیار دیگری هم درگیر هستیم.
بر من روشن است که قشر ما در معرض انواع فشار روانی و بیماری های 
روحی ناشی از آن قرار دارد. پیامد هر تصمیمی بر دوش امثال ما قرار دارد، 
نه صرفا تصمیمات مربوط  به خودمان؛ بلکه هر آنچه که به زیردستان مان 
نیز مرتبط اس��ت، برعهده ما قرار دارد. ما برای مدیریت این قبیل موارد و 
برای آنکه بتوانیم از پس چنین ش��رایطی بربیاییم، باید از س��المت روان 

برخوردار باشیم.
امروزه بهداش��ت و س��المت روان��ی از اهمیت باالیی برخوردار اس��ت. 
به گونه ای که پایانی برای مفهوم ارتقای سالمت در ابعاد فیزیکی و به ویژه 
روانی متصور نیس��ت و همواره باید برای دس��تیابی به آن کوشید. مفهوم 
سالمت روان فراتر از نبودن اختالل های روانی و به معنای احساس خوب 
بودن و اطمینان از کارآمدی خود، ظرفیت رقابت، توانایی شکوفاس��اختن 

ظرفیت های فکری و هیجانی و احساس کفایت و شایستگی است.
اولین گام در دس��تیابی به س��المت روان، پذیرش آسیب پذیر بودن مان 
است. بیشتر ما مدیران، دل مان نمی خواهد بخش هایی را که ممکن است 
موجب احس��اس خجالت، ش��رم یا ضعف در ما ش��ود، با دیگران در میان 
بگذاریم. ما بابت اینکه زیردستان مان پی به نقاط ضعف مان ببرند و از آن 
سوءاستفاده کنند و اینکه نظرشان راجع به ما عوض شود و پس مان بزنند، 

نگران هستیم.
اما اگر خود واقعی مان و آس��یب پذیر ب��ودن خویش را نپذیریم، به خود 
و اطرافیان مان کم لطفی کرده ایم. می دانیم که همگی ما در س��ازمان خود 
کارکنان و همکارانی داریم که احتماال با مس��ائل مرتبط با س��المت روان 
دس��ت به گریبان هستند. براس��اس تحقیقات انجمن اختالالت اضطرابی 
آمریکا، فقط یک نفر در هر چهار نفر از نیروی کار درباره فشارهای روانی 
مستمر و اضطراب بیش از حد خود گزارش می دهد. مطمئنا عوامل بیرونی 
و خارج از محیط کار نیز در ایجاد این مش��کالت بی تقصیر نیس��تند، اما 
این نوع از فرهنگ کار و الپوش��انی کردن مشکالت روانی از راس سازمان 
سرچشمه می گیرد و نقش رهبران در فرهنگ سازی درست در این زمینه 

غیرقابل انکار است.
هنگامی که ش��ما در قامت یک رهبر، درباره  مسائل خود شفاف باشید، 
کارکنان تان نیز در مقابل کمتر احس��اس تنهایی و بی پناهی خواهند کرد 
و در عوض، احتماال احترام بیش��تری برای ش��ما به عنوان یک رهبر قائل 
خواهن��د ب��ود. به همین دلیل بود که من نیز تصمی��م گرفتم در مواجهه 
ب��ا فش��ارهای روان��ی و اضطراب خود، ش��فافیت کامل به خ��رج بدهم و 
محافظه کاری را کنار بگذارم. در اینجا به مرور روش هایی می پردازم که من 

در سازمان خود دنبال کردم:
بی درنگ درباره  مسائل خود گفت و گو می کنم

وقتی که احس��اس می کنم در حال ابتال به اضطراب هس��تم و فش��ار 
روان��ی کم ک��م عرصه را بر من تنگ می کند، ت��الش می کنم تا موضوع را 
ب��ا هم تیمی هایم در میان بگ��ذارم. به تجربه دریافت��ه ام که وقتی چنین 
رویک��ردی را در پیش می گیرم، همکارانم می کوش��ند ت��ا از من در برابر 
نامالیمات حمایت به عمل بیاورند و به عالوه قدرت همدلی در آن ها افزایش 
می یابد. آن ها با دیدن رفتار فروتنانه  من پیش خود می گویند: »مدیر ما به 
دردسر خورده و از ما کمک می خواهد، پس ایرادی ندارد که ما هم گاهی 

به دردسر بیفتیم و از او کمک بگیریم.«
ج��ا افتادن این فرهنگ در س��ازمان عالوه بر آنکه همدل��ی را در میان 
پرس��نل افزایش می دهد، قدرت تغییر بسیاری از امور را نیز در اختیارمان 
ق��رار می دهد. می دانیم که یک رهبر توانمند در س��ازمان می تواند ضمن 
القای احس��اس همبستگی و همدلی در میان کارکنان، آن ها را نسبت به 

ارزش ها و اهداف مشترک سازمان عالقه مند نگه دارد.
حتما از خود حرکتی نشان می دهم

نق��ل قول م��ورد عالقه  م��ن در مواجهه با غ��ول اضطراب این اس��ت: 
»دست های خالی و بیکار، بازیچه  شیطان می شوند.«

در مثال مناقشه نیس��ت و می توان این ضرب المثل را به موارد بسیاری 
نس��بت داد، اما این مثال مفهومی خاص برای من دارد. درواقع، زمانی که 
دیگر از مغزم کار نمی کش��م، این مغز ش��روع ب��ه توطئه چینی علیه من 
می کند. من ش��ور و ش��وق زیادی به کارم دارم، پس خیلی برایم دش��وار 
نیس��ت که بی آنکه غرق در روزمرگی شوم تا جایی که توان دارم کار کنم. 
حال اگر بتوانم تیمم را به خوبی به کار بگیرم و آن ها را س��رگرم انجام کار 

معن��اداری کنم، این کار ب��ه آن ها کمک می کند تا درباره  خود و آنچه که 
انجام می دهند احساس بهتری داشته باشند.

راهی برای کمک به دیگران پیدا می کنم
اغلب کارمندان از اینکه چیزی از مدیرشان بخواهند امتناع می کنند؛ چرا 
که احتماال از ش��نیدن پاسخ منفی او بیم دارند و به عالوه، میل ندارند که 
خود را نزد مدیرشان نیازمند جلوه دهند. گاهی نیز کارکنان خیال می کنند 

جایی برای درخواست کمک وجود ندارد.
بنابراین باید عرصه را برای آن ها باز کنید و اجازه دهید تا درخواست های 
خود را شفاف و آزادانه مطرح کنند. بر فرض اگر حتی نتوانید خواسته های 
کارمند خود را برآورده کنید، همچنان می  توانید به او کمک کنید تا راه حل 

جایگزین پیدا کند.
کمک ب��ه دیگران به ویژه اف��رادی که برای تان کار می کنند، احس��اس 
خوش��ایند و رضایت بخش��ی را در ش��ما به وجود می آورد که با هیچ چیز 
دیگری قابل مقایس��ه نیس��ت. لذا وقتی به دیگران کم��ک می کنیم، در 

حقیقت به نوعی خودمان را کمک کرده ایم.
تیم ش��ما باید به این دیدگاه برسد که وقتی که به کمک تان نیاز باشد، 
دریغ نمی کنید. آن ها به حمایت شما در پیشبرد امور سازمانی نیاز دارند. 
برای آنکه چنین ب��اوری را درون همکاران تان ایجاد کنید، باید ابتدا خود 
بتوانید از آن ها درخواس��ت کمک کنید. حاال آن ها نیز متقابال روی ش��ما 
برای کمک تان حس��اب خواهند کرد. کافی اس��ت چنین کنید و ش��اهد 

گسترش فرهنگ کار تیمی و درخواست کمک در سازمان تان باشید.
می پذیرم که روئین تن نیستم

 فش��اری که ما مدیران عامل و کارآفرینان برای ایفای بی کم وکاست 
نقش م��ان به خود وارد می کنیم، می تواند منجر به مس��ائلی ش��ود که 
سالمت روان ما را تحت تأثیر قرار می دهند. ما برای رهایی از سرزنش ها 
و ل��و نرفتن نقاط ضعف مان، تن به کارهای��ی می دهیم که تنها به بدتر 
شدن شرایط روحی و جسمی مان می انجامد. ما با اختیار خود، تصویری 
شکس��ت ناپذیر از خویش در ذه��ن اعضای هیات مدی��ره، اعضای تیم 
و س��رمایه گذاران ایج��اد می کنی��م و به این ترتیب ب��روز کوچک ترین 
خطای��ی از جانب مان می تواند به بهای از دس��ت رفتن اعتماد آن ها به 
توانمندی های ما تمام شود. ما هنوز هم در این فکر هستیم که سالمت 
روان��ی مترادف با قدرت ذهنی ما اس��ت. اما این طور نیس��ت. اگر نقاط 
آس��یب پذیر و ضعف های خود را به رس��میت بشناس��ید و بپذیرید که 
در درون خود با عاملی مخرب مثل اس��ترس در حال چالش هس��تید، 
متهم به ضعف نخواهید شد. ما برای غلبه بر احساسات ناخوشایند خود 

نیازمند چنین دیدگاهی هستیم.
 Ronin8 پیت��ر هولگی��ت، موس��س و مدیرعام��ل اس��بق ش��رکت
Technologies، در مقاله ای که پیش��تر در فست کامپنی منتشر کرده 
ب��ود، می نویس��د »برای ایج��اد هوش هیجان��ی الزم برای مب��ارزه با این 
عادت های بد و تمایالت ذاتی، باید از نقاط ضعف مان آگاهی داشته باشیم. 
هنگامی که ضعف ه��ای خود را می شناس��یم، می توانیم پیش زمینه های 
الزم را برای ایجاد محیطی که از یک رویکرد س��الم و س��ازنده به رهبری 

پشتیبانی می کند و سالمت روان ما را به خطر نمی اندازد، فراهم کنیم.«
 اگر آسیب پذیر بودن خود و روئین تن نبودن مان را پذیرفته و بتوانیم آن را 
به اعضای تیم خود نشان دهیم، آنگاه زیردستان مان نیز چنین رویکردی را در 

پیش خواهند گرفت؛ این عامل از ما، رهبری مصمم تر و قدرتمند می سازد.
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اگر در دانش��گاه رش��ته اقتصاد یا بازرگانی را پشت س��ر گذاشته باشید، حتما 
با قانون بیس��ت هشتاد )8۰/۲۰( آش��نایی دارید. این قانون با نام اصل پارتو نیز 
نام گذاری می ش��ود و توجه افراد زیادی را به خود جلب کرده اس��ت. با ما همراه 

باشید تا درباره این قانون و تاثیرات آن در رشد بهره وری آشنا شوید.
در این مقاله قصد داریم به چگونگی شکل گیری قانون بیست-هشتاد و قواعد 
آن ن��گاه بیندازیم. همچنین روش هایی را معرفی می کنیم که برای اس��تفاده از 
ای��ن قانون باید به کار بگیرید. در ابتدا به تاریخچه چگونگی ش��کل گیری قانون 

۲۰/8۰ می پردازیم.
چه کسی برای نخستین بار قانون ۲۰/8۰ را معرفی کرد؟

این قانون برای اولین بار توس��ط ویلفردو فدریکو داماس��و پارتو مطرح شد، به 
همین خاطر از قانون ۲۰/8۰ با نام اصل پارتو هم یاد می شود.

پارتو در س��ال ۱848 میالدی در ایتالیا به دنی��ا آمد و به عنوان اقتصاددان و 
فیلسوفی بزرگ در زمانه  خود شناخته شد. او در باغچه  خانه اش در حال قدم زدن 
بود که به این نتیجه  مهم رس��ید: 8۰درصد از نخودفرنگی های س��الم باغچه اش 
از ۲۰درصد بذرهایی که کاش��ته بود، به دست آمده اند. این داستان توسط افراد 
زیادی نقل می ش��ود و بس��یاری بر این باورند که مش��اهده  پارتو جرقه ای برای 
ش��کل گیری ایده قانون ۲۰-8۰ در ذهن او بوده است. از همان جا ذهن او روی 

مفهوم توزیع نابرابر متمرکز بود و تحقیقات خود را در این باره ادامه داد.
هدف پارتو نحوه توزیع ثروت در ایتالیا بود و در نهایت به این نتیجه رسید که 
8۰درصد زمین های این کشور متعلق به ۲۰درصد از جمعیت آن است. تحقیقات 
پارتو در حوزه  صنایع مختلف نتیجه  یکس��انی داش��ت و این نکته به دس��ت آمد 

که 8۰درصد از تولیدات مختلف حاصل کار ۲۰دصد از شرکت های فعال است.
نتیجه  تحقیقات و مش��اهدات پارتو به این قانون کلی رسید: تنها ۲۰درصد از 
فعالیت ها منجر به تولید 8۰درصد از بازده و نتایج به دس��ت آمده می ش��ود. این 

نتیجه پایه و اساس قانون ۲۰/8۰ است.
تعریف قانون پارتو )قانون ۲۰/8۰(

ام��روزه همه به توزیع نابرابر ثروت و نب��ود تعادل بین ورودی ها و خروجی ها، 
اذعان دارند. اکنون قصد داریم درباره  این مس��اله در قالب قانون ۲۰/8۰ صحبت 

کنیم.
با اینکه نبود تعادل همیش��ه دقیقا نس��بت ۲۰درصد و 8۰درصد ندارد، اما در 

بسیاری از کسب و کارها نمود پیدا می کند:
۲۰درص��د از فروش��ندگان 8۰درصد از ف��روش کلی ش��رکت ها را به ارمغان 

می آورد
۲۰درصد از مشتری ها 8۰درصد از سود کلی شرکت ها را حاصل 

می کند
۲۰درص��د از مش��کالت نرم افزاری باعث ایجاد 8۰درص��د اختالالت )کرش یا 

هنگ کردن( نرم افزارها می شود
۲۰درص��د از بیماران 8۰درصد هزینه های مرب��وط به درمان خود را پرداخت 

می کنند )و ۵درصد از بیماران ۵۰درصد از کل هزینه ها را می پردازند(   
جالب اس��ت بدانید، قانون ۲۰/8۰ در زندگی روزمره ما نیز صدق می کند که 

در ادامه به تعدادی از آنها اشاره خواهیم کرد:
فرض کنید مردی صاحب پنج دس��ت کت و شلوار خوب و باکیفیت است. آیا 
فکر می کنید او به طور منظم از تمام کت و شلوارها استفاده می کند؟ قطعا اینطور 
نیست. تقریبا در 8۰درصد مواقع یکی از کت و شلوارها را می پوشد. خانمی را در 
نظ��ر بگیرید که چند جفت کفش خوب دارد، اما معموال از ۲۰درصد کفش های 

همیشگی و موردعالقه اش استفاده می کند.
خانه��ای را تجس��م کنید که اتاق های زیادی دارد، آی��ا از تمام اتاق ها به طور 
یکسان استفاده می ش��ود؟ به احتمال زیاد اینطور نیست. اعضای خانواده بیشتر 

در اتاق  نشیمن، اتاق خواب و آشپزخانه رفت و آمد دارند.
منطق��ه  س��کونت تان را در نظ��ر بگیرید. آی��ا از تمام خیابان ه��ای اطراف تان 
گ��ذر می کنی��د؟ معموال گذرت��ان به خیابان ه��ای منتهی به مدرس��ه  فرزندان، 
س��وپرمارکت، بانک و . . . می افتد که در حدود ۲۰درصد از کل خیابان های آن 

منطقه را تشکیل می دهند.
اگر چندین برنامه  مختلف روی گوش��ی هوشمندتان نصب کرده باشید، آیا از 
تمامی آنها به طور متعادل اس��تفاده می کنی��د؟ احتماال تعدادی از این برنامه ها 
کاربرد بیش��تری دارند که حدود 8۰درصد از وقت خود را صرف اس��تفاده از آنها 

می کنید.
نظرس��نجی ای با هدف پی  بردن به این مس��اله که عادات رفتاری افراد موفق 
)میلیونرها، دانش��جویان نخبه و قهرمانان المپیک( ت��ا چه اندازه نتایج دلخواه را 
برای ش��ان به دنبال دارد، انجام ش��د. نتیجه  این پژوهش نش��ان داد افراد موفق 
وقت کافی برای رس��یدگی به تمام وظایفی که به آنها محول می ش��ود را ندارند. 

حتی وظایفی که خودش��ان مایل به رسیدگی به آنها هستند. آنها در این مواقع 
از قانون ۲۰-8۰ یا قانون پارتو اس��تفاده می کنن��د. بدین ترتیب، وظایفی را که 
اهمیت بیش��تری دارند، انجام داده و وظایف دیگر را به دیگران می س��پارند یا از 

انجام شان صرف نظر می کنند.
چگونه از قانون ۲۰/8۰ استفاده کنیم؟

تا اینجا با مفهوم قانون ۲۰/8۰ آشنا شدیم. با به کارگیری این قانون می توانید 
توجه و تمرکز خود را روی فعالیت هایی بگذارید که اهمیت بیشتری دارند. بدین 
ترتی��ب، وقت خ��ود را هدر ندهید و صرف کاره��ای بی اهمیت نکنید، اما چطور 
می توان از اصل پارتو بهره برد؟ نحوه اس��تفاده از قانون ۲۰/8۰ به حرفه و حوزه 
کاری شما بس��تگی دارد. در ادامه، چند مثال را عنوان می کنیم تا درک بهتری 

از این اصل مهم پیدا کنید:
اگر مدیر اجرایی یک شرکت باشید، احتماال به طور مداوم با محدودیت منابع 
روبه رو هس��تید و این مس��اله چالش بزرگی است که همیشه ذهن تان را به خود 
مش��غول خواهد کرد. در این صورت تنها زمان خودتان نیس��ت که باید بهترین 
اس��تفاده را از آن ببرید بلکه نحوه استفاده تمام افراد تیم کاری از زمان شان نیز 

بسیار مهم است.
مدیر اجرایی یک شرکت بدین صورت می تواند از قانون ۲۰-8۰ استفاده کند: 
ب��ه جای تالش و صرف زمان برای انجام کاره��ای غیرممکن، پروژه های مهم را 
شناسایی کرده و تمرکز خود را روی پیشبرد آنها بگذارد. چنین فردی باید ببیند 
مهم ترین اهداف س��ازمان چیست؟ برای دستیابی به این اهداف کدام وظایف را 
باید به انجام برس��اند؟ از انجام چه فعالیت هایی ص��رف نظر کند یا انجام آنها را 

به دیگران بسپارد؟
اگ��ر در ح��وزه  آزادکاری فعالی��ت دارید، ب��رای بهره من��دی از قانون ۲۰/8۰ 
مهم ترین وظیفه ای که دارید، شناس��ایی مش��تریانی است که دستمزد بیشتری 
را در اختیارتان قرار می دهند. البته بهتر اس��ت تنها با یک مش��تری در ارتباط 
نباشید و ارتباط خود را گسترده تر کنید. هرچند اگر تعداد مشتری های تان زیاد 
ش��ود، زمان زیادی صرف تعامل با آنها می شود و انرژی الزم برای انجام کار را از 
دس��ت خواهید داد. با توجه به این مس��اله، سعی کنید با مشتریانی که دستمزد 

بیشتری به شما می دهند ارتباط طوالنی مدت برقرار کنید.
اگر در ح��وزه  کارآفرینی فعالیت دارید، حتما دوس��ت داری��د کاری جدید و 
هیجانانگی��ز را امتحان کنید، اما برای به کارگیری قانون ۲۰/8۰ باید به س��راغ 
کارهایی بروید که ش��ما را به اهداف تان نزدیک می کند. آیا هدف تان گس��ترش 
کس��ب و کار فعلی تان است؟ برای استفاده از قانون ۲۰/8۰ باید تمرکزتان را روی 
برنامه ریزی مرتبط با این کسب و کار بگذارید و زمان کمتری را به دنبال کردن 

فرصت های جدید اختصاص دهید.
در هر حرفه ای که هس��تید، مساله  مهم این است که ارزش وقت تان را بدانید 
و کمتر نس��بت به آن بی توجه باش��ید. سعی کنید با استفاده از قانون ۲۰/8۰ به 
سراغ فعالیت هایی بروید که سوددهی بیشتری دارند. در غیر این صورت، ممکن 
است لیست بلند کارهای مختلف باعث سردرگمی تان شود و در نهایت شما را از 

اهداف اصلی تان منحرف کند.
پس به این نتیجه  مهم رسیدیم که مهم ترین وظیفه  شما شناسایی ۲۰درصد 

فعالیت هایی است که 8۰درصد از بازده نهایی را برای تان به ارمغان می آورند.
روش های استفاده از قانون ۲۰/8۰

اکنون درک بهتری از قانون ۲۰/8۰ و چگونگی اس��تفاده از آن پیدا کرده اید، 
پ��س به معرفی روش هایی می پردازیم که برای اس��تفاده از این قانون می توانید 

به کار بگیرید:
وظایف کاری

تمام وظایفی را که در محل کار به عهده دارید، یادداشت کنید و لیستی از این 
وظایف داشته باشید. اکنون جدول کوچکی تهیه کنید و مقابل هر وظیفه، زمان 
الزم برای انجامش را بنویس��ید )برای مثال یک س��اعت برای خواندن ایمیل ها، 
یک ساعت برای تماس با مشتری و . . . (. سپس ستون دیگری به جدول اضافه 
کنید و س��وددهی ه��ر وظیفه را به درصد بنویس��ید. در نهای��ت وظایفی را که 
س��وددهی پایین تری دارند کنار بگذارید یا به فرد دیگری بسپارید و سعی کنید 

روی وظایف با سوددهی باال متمرکز شوید.
غذا

از قان��ون ۲۰/8۰ برای بهبود عادات غذایی خود اس��تفاده کنید. مثال به مدت 
یک هفت��ه، نام غذاها و خوراکی های مصرفی خود را یادداش��ت کنید. س��پس، 
میزان کالری هر غذا را در مقابل هر یک بنویس��ید. غذاهای زیادی هس��تند که 
کالری باالیی دارند، اما ارزش غذایی چندانی ندارند. از سوی دیگر، برخی غذاها 
هس��تند که با وجود کالری پایین، خوش��مزه و سالم هس��تند. پس با شناسایی 
ارزش غذایی آنها می توانید عادات مربوط به خورد و خوراک خود را بهبود دهید.

زمان بندی روزانه کارها
تمام فعالیت های یک روز کامل را در نظر بگیرید و براس��اس زمان انجام تمام 
فعالیت ها، گزارش��ی تهیه کنید. برای این منظور، هر فعالیت و زمان انجام ش��ان 
را یادداش��ت کنید. زمان ش��روع و پایان هر فعالیت را بنویسید. سپس فعالیت ها 
را در دس��ته بندی های جداگانه قرار دهید. س��پس ببینید کدام بخش از روزتان 
سبب س��رگرمی، سوددهی و خوشحال شدن تان نمی ش��ود و فعالیت های همان 

بخش را کنار بگذارید.
مطالعه

نام چندین کتابی را که اخیرا مطالعه کرده اید، روی کاغذ بیاورید. س��پس به 
آنها براس��اس اطالعات مفید یا میزان سرگرم کنندگی ش��ان امتیاز بدهید. با این 
کار متوجه می ش��وید کدام یک از انواع کتاب برای تان مفیدتر بوده و براس��اس 

یادداشت های تان، از این اطالعات برای انتخاب کتاب های آینده استفاده کنید.
روابط اجتماعی

لیس��تی از تمام کس��انی که بیش��ترین روابط اجتماعی را با آنها دارید، تهیه 
کنی��د. بای��د ببینید برای هر ی��ک از این افراد چقدر زم��ان و انرژی می گذارید. 
س��پس زمان و انرژی صرف ش��ده را با میزان رضایت یا تنشی که رابطه برای تان 
به ارمغان می آورد، روی کفه  ترازو قرار دهید. با این مقایس��ه به اطالعات خوبی 
دس��ت خواهید یافت و متوجه می ش��وید بعضی روابط برای تان مفید و ارزشمند 
اس��ت و برخی دیگر مضر. با این کار به این نتیجه  مهم می رس��ید که بهتر است 

برای کدام یک از روابط سرمایه گذاری بیشتری کنید.
فیدهای آر اس اس

نرم افزاره��ا  ب��ه   )Really Simple Syndication آر اس اس )مخف��ف 
یا درگاه ه��ای اینترنتی گفته می ش��ود که مطالب به روز س��ایت های مختلف را 
جمع آوری کرده و در اختیار کاربر قرار می دهند. لیس��تی از فیدها تهیه کنید و 
در مقابل ۱۰ فیدی که اخیرا خوانده اید، میزان رضایت تان را به درصد یادداشت 
کنی��د. س��پس فیدهای کم ارزش را از لیس��ت حذف کنی��د. می توانید فیدها را 
براساس طول مقاالت یا امتیاز دریافتی شان بسنجید، اما توجه به کیفیت مقاالت 

بهترین روش برای ارزیابی فیدهاست.
ایمیل

تمام ایمیل هایی را که دریافت می کنید، براس��اس انواع آنها دسته بندی کنید. 
س��عی کنید ایمیل هایی که ارزش ندارد خودتان به آنها جواب بدهید، شناسایی 

کنید.
اشتراک مجله ها

همانند آنچه در مورد فیدهای RSS گفته ش��د، اشتراک مجالتی که تاکنون 
خری��داری کرده اید را مدنظر بگیرید و چن��د ویرایش آخر از مجالت دریافتی را 
ارزیاب��ی کنید. خرید اش��تراک بهتری��ن مجله ها را ادامه دهی��د و مابقی را کنار 
بگذارید. بدین ترتیب با اس��تفاده از قانون ۲۰/8۰، بهترین مجالت را در اختیار 

خواهید داشت.
برنامه های تلویزیونی

از تمام برنامه های تلویزیونی که تماش��ا می کنید، لیس��تی تهیه کنید و به هر 
برنامه امتیاز بدهید. سپس زمان صرف شده برای هر یک از برنامه های تلویزیونی 
را محاسبه کنید. با توجه به این دو فاکتور، برنامه هایی که ارزش بیشتری دارند 
یا س��رگرم کننده هس��تند، انتخاب کنید و دیگر برنامه ها را کنار بگذارید. بدین 
ترتیب می توانی��د وقت خود را به انجام کارهای مفیدتر اختصاص دهید و قانون 

۲۰/8۰ را در تماشای برنامه های تلویزیونی نیز به کار بگیرید.
وبگردی

کاغ��ذی مقاب��ل خ��ود بگذارید و ب��رای چند روز ن��ام تمام س��ایت هایی که 
خوانده اید را یادداش��ت کنید. زمان سپری ش��ده در هر س��ایت و ارزش یا میزان 
س��رگرم کنندگی آن را مقابلش بنویسید. اغلب ما زمان زیادی را در سایت هایی 
س��پری می کنیم که ارزش چندان��ی ندارند. اکنون با اس��تفاده از قانون ۲۰/8۰ 

می توانیم در وقت خود صرفه جویی کنیم و جلوی هدررفت زمان را بگیریم.
خانهتکانی

پایان س��ال بهترین فرصت برای خانه تکانی بهاره است. پس به انباری بروید و 
تم��ام چیزهایی که نیاز ندارید را دور بریزید. داش��تن انباری در خانه بدین معنا 
نیس��ت که باید تمام چیزهای بی مص��رف را نگه دارید، پس به جز مدارک مهم، 
هر چیزی را که اخیرا هیچ اس��تفاده ای از آنها نداشته اید، دور بریزید. با استفاده 
از قانون ۲۰/8۰ در خانه تکانی، به وسایل و اسناد مهم دسترسی آسان تری دارید 

و زمان کمتری هم صرف پیداکردن آنها خواهید کرد.
ایده  اصلی قانون ۲۰/8۰ این است: تا حد امکان فعالیت هایی را انجام دهیم که 
باعث سوددهی می شوند و از اتالف وقت برای فعالیت های بیهوده اجتناب کنیم.

مشتری ها

تم��ام مش��تری ها و ارب��اب رجوع را بررس��ی کنید و آنهایی ک��ه کمتر خرید 
می کنند یا همیش��ه به دنبال گله و شکایت هستند، شناسایی کنید. باید خیلی 
محترمانه به آنها بفهمانید که با تداوم رفتارشان امکان خرید محصول یا دریافت 
خدمات تان را در آینده نخواهند داش��ت. پس از آن، ارتباط خود را با مشتریانی 
که توجهی به اخطارتان نداش��تند، قطع کنید. درس��ت اس��ت که همیش��ه حق 
با مش��تری اس��ت، اما یادتان باش��د که می خواهیم با اس��تفاده از قانون ۲۰/8۰ 
بیش��ترین به��ره وری را از زمان خود داش��ته باش��یم. ماندن با اف��رادی که تنها 

برای تان دردسر دارند عاقالنه نیست.
هارد درایو

پوش��ه ها و درایوه��ای کامپیوتر یا لپ تاپ تان را جس��ت وجو کنید و ببینید از 
کدام برنامه یا فایل به ندرت اس��تفاده می کنید. پس پوشه  جداگانه ای بسازید و 
فایل های بی اس��تفاده را به این پوش��ه انتقال دهید. بدین ترتیب بهره  بیشتری از 
هارد درایو خود می برید و در زمان کمتری به بخش های پراس��تفاده دسترس��ی 

خواهید داشت.
دسکتاپ

در دس��کتاپ هم روی��ه هارد درایو را اجرا کنید. البته بهتر اس��ت هر هفته یا 
دو هفته یک بار تمام فایل های بالاس��تفاده دس��کتاپ را پاک کنید یا برخی از 
فایل های مهم تر را به پوشه  جداگانه ای انتقال دهید. با به کارگیری قانون ۲۰/8۰ 

می توانید دسکتاپ را به میز کاری کارآمدتر تبدیل کنید.
 نرم افزارها

نرم افزارهای کامپیوتر را بررس��ی کنید و تمام آنهایی که بالاستفاده هستند را 
ح��ذف کنید. ب��ا این کار، فضای داخلی کامپیوتر ی��ا لپ تاپ تان را خالی کرده و 

عوامل حواس پرت کننده را کنار می گذارید.
اثاثیه منزل

برای به کارگیری قانون ۲۰/8۰ در مورد اثاثیه منزل پیش��نهاد می ش��ود تمام 
وس��ایلی که نیاز به تعمیر دارند یا باعث کالفگی تان می ش��ود را شناسایی کنید. 
پس از این کار، س��ه انتخاب پیش روی تان خواهد بود: استفاده درست از آنها را 
یاد بگیرید تا دیگر باعث اضطراب و کالفگی تان نشوند. به طور اساسی تعمیرشان 

کنید یا محصول جدیدی بخرید.
 هزینه ها

دفترچ��ه ای بردارید و در آن تمام هزینه های غیرضروری را یادداش��ت کنید، 
هزینه های��ی مانند مالیات، خ��وراک، هزینه رفت و آمد و دیگ��ر موارد ضروری را 
نادیده بگیرید. س��پس میزان کارایی و مفیدبودن هر خرید را با ارزش پولی که 
برای شان پرداخته اید، مقایسه کنید. برای مثال می توانید هزینه هایی را که برای 
سرگرمی صرف کرده اید، با میزان رضایت تان از آن سرگرمی و لذتی که برده اید، 
مقایس��ه کنید. اگر می خواهید ارزش س��رمایه گذاری تان را برآورد کنید، میزان 
هزینه  صرف ش��ده را با سوددهی آن مقایسه کنید. بدین ترتیب می توانید قانون 
۲۰/8۰ را در هزینه های ت��ان اعمال کنید و از پولی که برای به دس��ت آوردنش 

زحمت زیادی کشیده اید، به طور موثرتری استفاده کنید.
به روز کردن وبالگ یا سایت شخصی

اگر مدیر وبالگ یا وب س��ایت هستید، تمام پس��ت هایی را که تاکنون منتشر 
کرده اید براساس موضوع، طول یا سبک نوشته یا هر چیزی که خودتان می دانید، 
دسته بندی کنید. سپس زمان صرف شده برای نوشتن هر پست را مشخص کنید 
و زمان الزم برای هر پس��ت را با ترافیکی که برای وبالگ یا س��ایت تان به دست 
آورده اید، مقایس��ه کنید. از نتیجه حاصل ش��ده برای نوش��تن پست های جدید 
استفاده کنید. بدین ترتیب با استفاده از قانون ۲۰/8۰ می توانید ترافیک ورودی 

به سایت تان را طی زمان افزایش دهید.
عادت های رفتاری

آن ع��ادات رفت��اری ک��ه فکر می کنی��د تاثیر بیش��تری روی بهب��ود کیفیت 
زندگی تان داش��ته اند را شناس��ایی کنید. ش��اید این عادات ورزش، سحرخیزی 
یا وقت گذرانی با خانواده باش��د. در هر صورت تصمیم با خودتان اس��ت. س��عی 
کنی��د عادات رفت��اری جدید را در زندگی روزمره تان ب��ه کار ببندید و از نتیجه  

آن بهره مند شوید.
اهداف

اهداف��ی را که برای رس��یدن به آنها تالش می کنی��د، در نظر بگیرید و زمان، 
انرژی یا س��رمایه ی الزم برای هر یک از آنها را با میزان س��وددهی فعالیت ها یا 
نزدیک ش��دن به هر هدف مقایس��ه کنید. منظور از س��وددهی فعالیت ها، بهبود 
س��المت بدنی تا بهتر شدن روابط عاطفی است. برای به کارگیری قانون ۲۰/8۰ 
س��عی کنید تا جای ممکن اهدافی را دنبال کنید که سوددهی و ارزش بیشتری 

را برای تان به ارمغان می آورد.
forbes/ucan: منبع
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گوگل س��ال ها شهرت و سابقه در دنیای فناوری دارد و همین اعتبار، 
شاید روزی به بزرگ ترین مشکل مدیران غول موتور جست وجو تبدیل 

شود.
کنفران��س I/O س��ال ۲۰۱۳ گوگل یک��ی از جذاب ترین رویدادهای 
تاری��خ این ش��رکت بود. از محص��والت قابل توجه آن س��ال می توان به 
سامس��ونگ گلکسی S4 نس��خه  گوگل اش��اره کرد که توجه کاربران و 
کارشناس��ان را به  همراه داشت. نکته مهم تر رویداد سال ۲۰۱۳، جلسه  
پرس��ش و پاس��خی بود که لری پیج با حضار داش��ت. او به سؤال های 
ش��رکت کنند ه ها که اغلب توس��عه دهنده بودند، پاسخ داده و چشم انداز 

شرکتش را برای آینده  فناوری شرح داد.
ما یعنی گوگل و شما توسعه دهنده ها به عنوان صنعت، تنها یک درصد 
از ظرفیت های ممکن را کشف کرده ایم. حتی شاید سهم کمتری را هم 
کشف کرده باشیم. با وجود سرعت باالی پیشرفت فناوری و فرصت های 

موجود، ما هنوز آهسته حرکت می کنیم.
صحبت های پیج و رویکردهایی که گوگل در س��ال های ابتدایی دهه  
۲۰۱۰ داش��ت، بسیاری از کاربران و کارشناس��ان را عاشق این شرکت 
فناوری می کرد. منتها امروز اکثر همان کاربران و کارشناسان، دیگر آن 
عشق و عالقه  اولیه را به غول موتور جست وجو ندارند. همه ما می دانیم 
که گوگل شرکتی جذاب است و درنهایت به پیشرفت رخدادهای خوب 
دنیای فناوری کمک می کند. از طرفی رخدادهای اخیری که از س��مت 
مانتین ویو اتفاق می افتند و واکنش های مدیران و سخنگوهای گوگل به 
مردم و کارشناسان، ظاهر این شرکت محبوب را از حالت جذاب و قابل 
اعتم��اد، خارج می کند. درواقع امروز، ش��هرت و اعتبار گوگل در اذهان 

عمومی بیشتر با شک و خصومت همراه می شود.
شاید رخدادهای اخیر گوگل نتیجه  همان صحبت هایی باشد که لری 
پیج در س��ال ۲۰۱۳ عنوان کرد. ش��اید گوگل هن��وز تصور می کند که 
سرعت حرکتش نسبت به فرصت ها و ظرفیت های موجود، آهسته است. 
به هرح��ال صرف نظر از تصور و رویکرد گوگل، از نظر بس��یاری از مردم 
جهان، این ش��رکت با سرعتی بسیار باال حرکت می کند. در ادامه برخی 
از تصوراتی را بررس��ی می کنیم ک��ه )صحیح یا غلط( در اذهان عمومی 

نسبت به گوگل وجود دارد.
گوگل حجم بسیار زیادی از داده جمع آوری می کند

وال اس��تریت ژورنال در هفته  گذش��ته گزارش��ی از یک پروژه به نام 
Nightingale در گوگل منتشر کرد که بین آنها و یکی از بزرگ ترین 
ش��رکت های خدمات س��المت آمریکا به ن��ام Ascension در جریان 
بود. پروژه  مذکور، دسترس��ی به اطالعات پزش��کی بیش از ۵۰ میلیون 
آمریکایی را به غول موتور جست وجو می داد. چند ساعت پس از انتشار 
گ��زارش،  گوگل با افتخار جزیی��ات پروژه را ش��رح داد که آنچنان هم 
خطرناک نبود، اما به هرحال آسیبی جدی به اعتبار آنها وارد شده بود.

رس��انه های متع��دد،  پ��روژه  Nightingale را به ص��ورت رویک��رد 
مخربی دیگر از ش��رکتی نشان دادند که مشهور به جمع آوری داده بود. 
رویکردی که با اش��اره به جنس اطالعات یعنی داده های پزشکی، پروژه 

را خطرناک تر نشان می داد.
رویکرده��ای رواب��ط عمومی گ��وگل و واکنش هایی که س��خنگوها 
نس��بت به اخبار منتشرش��ده داش��تند، تأثیری در کاهش نگرانی مردم 
نداش��ت. آنها قبال هم درب��اره  فعالیت های خود در صنعت س��المت با 
 G شفاف س��ازی صحبت کرده بودند. پروژه های متعدد از پیاده س��ازی
Suite برای بیمارس��تان ها تا تحقیق��ات مبتنی بر هوش مصنوعی روی 
بیماری های��ی همچون دیابت و پارکینس��ون، قبال توس��ط خود اهالی 
مانتی��ن ویو به رس��انه ها اعالم ش��ده بود. به عالوه گ��وگل در ماه ژوئیه 
درباره پروژه  مشترک با Ascension اطالع رسانی کرد. امروز می دانیم 

که دسترس��ی آنها به داده های سالمت، تحت قوانین و تنظیمگری های 
شدید قرار دارد و اشتراک داده های سالمت در صنعت مذکور، رویکردی 

رایج محسوب می شود.
اخبار جمع آوری داده توس��ط گوگل، با وجود توضیحات ش��رکت، اثر 

منفی باالیی دارند
انتش��ار گزارش پروژه  گوگل، تیترهای خبری و واکنش های تندی را 
در رس��انه های اجتماعی به همراه داش��ت. نظرات کاربران نیز نسبت به 
خبر منتشرش��ده، اغلب منفی و متهم کننده بود. به عالوه بازرس��ی های 
فدرال و بررس��ی های موشکافانه  شدید از سمت قانون گذاران نیز در پی 
انتش��ار گزارش صورت گرفت. قطعا بررس��ی های قانونی اشکال زیادی 
ندارد و به هرحال گوگل باید رویکردی ش��فاف نس��بت به عملکرد خود 
داش��ته باشد. مشکل اصلی این اس��ت که اکثر مردم، گوگل را به چشم 
یک فعال خرابکار در جمع آوری داده می شناس��ند و بیش از همه، آنها 
را به جاسوس��ی متهم می کنند. بخشی از این شهرت گوگل را می توان 

صحیح و بخش دیگر را ناصحیح دانست.
گوگل همه جا حضور دارد

در هفته ه��ای گذش��ته، پروژه  ای دیگ��ر از گوگل به ن��ام Cache به 
رسانه ها راه یافت. برنامه  مذکور، طرحی از سمت غول موتور جست وجو 
ب��رای ارائه  خدم��ات بانکی همچون چک بود که ب��ا همکاری بانک ها و 
اتحادیه های خدمات اعتبار انجام می ش��ود. ش��اید جزییات این پروژه، 
مانند جمع آوری اطالعات پزش��کی آنچنان خطرناک به نظر نرس��د، اما 
به هرحال اطالعات و گزارش های مالی برای سهم عمده ای از مردم، مهم 

و شخصی محسوب می شود.
گوگل اولین ش��رکت فناوری نیس��ت که به ب��ازار خدمات مالی وارد 
می شود. به عنوان مثال اپل خدماتی همچون اپل پی و اپل کارت دارد و 
فیسبوک نیز چندی پیش از سیستم پرداخت جدید خود رونمایی کرد. 
به عالوه، غول موتور جس��ت وجو پروژه  رمزارز لیبرا را نیز در دستور کار 
دارد. با وجود تمام حقایق مذکور، امروز عموم جامعه از خود می پرسند 
که چرا گوگل به خدمات بانکی و مالی نیاز دارد؟ به  عنوان مثال برخی 
کارب��ران در توییتر می پرس��ند که چرا باید ش��رکت ها در همه حوزه ها 

فعالیت کنند؟
پاس��خی که از س��مت گوگل به س��ؤال های موجود پیرامون خدمات 
مال��ی ارائه می ش��ود، اهمیت باالی��ی دارد. گوگل می گوی��د برای رفع 
نیازهای نسل جوان خدمات مالی را ارائه می کند که همه  کارهای خود 
را به ص��ورت آنالین انج��ام می دهند. به عالوه آنها می توانند با اس��تفاده 
از مقی��اس عظیم خود، در حوزه هایی ارزش ایجاد کنند که با مش��کل 
نوآوری روبه رو هس��تند. درنهایت گ��وگل می گوید که داده های مالی را 
با شرکای تجاری خود در صنعت تبلیغات به اشتراک نخواهد گذاشت.

توضیحات ارائه شده از سوی گوگل، باز هم پاسخ سؤال کاربران نگران 
را نمی دهد. چرا گوگل باید مدیریت حساب های مالی کاربران را برعهده 

بگیرد؟
گوگل امروز در حوزه های متنوعی از زندگی مردم حضور دارد. با ورود 
به هر حوزه  جدید، تصور مردم از حضور همه جانبه و فعالیت گس��ترده  
غول موتور جس��ت وجو، بیشتر می ش��ود. برخی مصرف کننده ها مشکل 
زیادی با فعالیت همه جانبه  غول فناوری ندارند، خصوصا اگر محصوالت 
و س��رویس هایی عالی در ازای آن دریاف��ت کنند. از طرفی برخی دیگر 
با مش��اهده  یک ش��رکت در همه حوزه های زندگی، عصبانی هستند و 

واکنش آنها روز به روز شدیدتر هم می شود.
گوگل بی ثبات و غیرقابل اعتماد است

گوگل پروژه های مرده  زیادی دارد و اصطالحا گورستان پروژه های آنها 
پر از س��نگ قبرهای متعدد اس��ت. در این  میان شوخی های بی شماری 

هم در فضای مجازی با شکس��ت های غول موتور جست وجو می شود. از 
طرفی می توان رویکرد گوگل را در برخی جهات مناس��ب دانس��ت. آنها 
ایده های جدید را امتحان کرده و پروژه های نه چندان مناسب را تعطیل 

می کنند؛ روشی که بیش از همه نشان دهنده  تکامل است.
برای ش��رکتی با ارزش نزدیک به یک تریلی��ون دالر و بیش از ۱۰۰ 
هزار کارمند، پروژه های شکس��ت خورده فش��ار زیادی را به همراه  ندارد. 
ازطرفی همین عش��ق به پروژه های جدی��د، محصوالتی عالی همچون 
جی می��ل، ک��روم و اندروی��د را به همراه داش��ت؛ محصوالت��ی که هیچ 
ارتباطی با مدل کس��ب وکاری اصلی ش��رکت یعنی فروش تبلیغات در 

نتایج جست وجو ندارد.
پروژه های لغوشده  متعدد، اعتماد کاربران و توسعه دهنده ها را به 

گوگل از بین برده است
ب��ا وج��ود مزیت هایی ک��ه در باال برش��مردیم، پروژه ه��ای متعدد و 
شکس��ت خورده، نوع��ی حس ع��دم اعتماد ایج��اد می کنن��د. درواقع 
کارب��ر نمی تواند ب��ا خیال راح��ت از پروژه های جدید گوگل اس��تفاده 
کن��د. توس��عه دهنده ها از یک طرف و مصرف کننده ها از س��متی دیگر، 
اعتم��اد الزم را به گوگل و پروژه های جدی��د ندارند. خصوصا باتوجه به 
رویکردهای قبلی شرکت در قبال آزمایش کننده ها و کاربران اولیه، دیگر 

نمی توان با خیال راحت به آنها اعتماد کرد.
س��رویس اس��تریم بازی گوگل به نام اس��تیدیا به خوبی نشان دهنده  
ش��هرت در معرض خطر گوگل است. استیدیا با هیاهوی خبری شدید 
و ادعاهای متعدد معرفی شد. تخصص فراوان گوگل در خدمات ابری و 
اعتبار باالی آنها در هوش فناورانه، نش��ان دهنده  پشتوانه ای عمیق برای 
س��رویس اس��تریم بازی بود. اکنون و در روز رونمایی نهایی از استیدیا، 
به نظر می رس��د گوگل در تبلیغ��ات آن زیاده روی ک��رد و توانایی ارائه  

بسیاری از قابلیت ها را از روز اول ندارد.
بس��یاری از قابلیت هایی که گ��وگل توانایی ارائ��ه در روز اول عرضه  
اس��تیدیا ن��دارد، برای بازی ک��ردن کاربران در مراح��ل ابتدایی الزامی 
نیس��تند، اما به هرحال ش��رایط کنونی نشان می دهد استیدیا برای ارائه 
به عنوان سرویس��ی کامل،  آماده نیست. به هرحال گوگل تالش می کند 
تا هرچه س��ریع تر سرویس عرضه ش��ود و قطعا بسیاری از متخصصان، 

تمایلی به استفاده از یک سرویس ناقص در روزهای ابتدایی ندارند.
برنامه ه��ای بازاریاب��ی متعدد گوگل تالش می کنند ت��ا کاربران را به 
بررس��ی نمونه  اولیه  استیدیا جذب کنند. قطعا تعدادی از عشاق دنیای 
ب��ازی و فن��اوری، از امتحان کردن اس��تیدیا در روزه��ای ابتدایی لذت 
می برن��د، اما کاربران عادی تمایلی به اس��تفاده از آن نخواهند داش��ت. 
ازطرفی غول موتور جس��ت وجو از گیمرهای حرفه ای می خواهد تا وارد 
سرویس جدید ش��وند. به بیان دیگر آنها باید زندگی خود را به استیدیا 
منتقل کنند که باتوجه به س��ابقه  نه چندان مناس��ب شرکت سازنده در 

لغو کردن پروژه ها، نگرانی را برای گیمرها به همراه دارد.
ب��ا وج��ود نگرانی ه��ا درب��اره  آین��ده  پ��روژه اس��تیدیا، به هرح��ال 
توس��عه دهنده های متع��ددی آن را آزمایش می کنن��د. اگرچه احتمال 
شکس��ت و لغ��و اس��تیدیا ه��م مانن��د پروژه ه��ای دیگر وج��ود دارد، 
توس��عه دهنده ها در نهایت می دانند که فعالیت در دنیای فناوری یعنی 
ع��دم اطمینان و قطعی��ت درنتیجه  پروژه ها و به همی��ن دلیل برخی از 
آنها شانس خود را امتحان کردند. ازطرفی همه  توسعه دهنده ها توانایی 
امتحان کردن آینده  کس��ب وکار خ��ود روی پلتفرمی را ندارند که آینده 
مش��خص ندارد. به همین ترتیب، همه  مصرف کننده ها نیز نمی توانند با 
هزینه های چند صد دالری، در سرویس��ی عضو شوند که شاید تا شش 

ماه آینده زنده نماند.
مش��کل گ��وگل در پروژه های لغوش��ده، تنها در س��رویس های پولی 

نیس��ت. سابقه  نه چندان درخشان آنها در س��رویس ها و اپلیکیشن های 
رایگان هم دیده می ش��ود. به عنوان نمونه به بازار رس��انه های اجتماعی 
دقت کنید که چندین اپلیکیش��ن پیام رس��ان و شبکه  اجتماعی توسط 
اهالی مانتین ویو منتشر شد. امروز تعداد محدودی از آنها زنده مانده اند. 
البته مش��کل همه  آنها، کمبود کاربر نب��ود. به عنوان مثال گوگل پالس 
برای مدتی اس��تقبال مناسبی را تجربه کرد. درواقع، آماده نبودن نهایی 
و چالش ه��ای فنی س��رویس های متع��دد گوگل در حوزه  ش��بکه های 
اجتماعی، مرگ بس��یاری از آنها را به همراه داشت. درنهایت هر کاربری 
که قبال از Hangouts، گوگل پالس یا Allo اس��تفاده کرده باش��د، 
برای امتحان کردن س��رویس جدید مش��ابه از گوگل، با ش��ک و تردید 

عمل خواهد کرد.
مشکل ظاهر شیطانی گوگل

 Don't« گوگل از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱8 شعاری غیررسمی با عبارت
Be Evil« داشت. درواقع آنها تالش می کردند تا تالش بر دور ماندن از 
فعالیت های غلط را نش��ان دهند. شاید در نگاه اول، عبارت مذکور تنها 
یک ش��عار به نظر برسد، اما به هرحال قطعا کارمندان متعددی در گوگل 

تالش می کنند تا به آن پایبند بمانند.
کارشناس��ان متعدد تأیید می کنند که گوگل در س��ال های فعالیت، 
نقش مهمی در فعالیت های به س��ود بش��ریت داش��ته اس��ت. به عنوان 
مثالی مش��هود می توان سیس��تم عامل اندروید را نام برد که میلیاردها 
نفر را در سرتاس��ر جهان با دنیای آنالین آش��نا ک��رد. البته قطعا اکثر 
کمک های گوگل به جامعه  بش��ری، در خدمت درآمدزایی خود شرکت 
ه��م بوده اند، اما ای��ن حقیقت از اهمیت رویکرده��ا نمی کاهد. به عالوه 
فعالیت ه��ای کنونی س��اکنان مانتین ویو همچون یادگیری ماش��ین و 
رایان��ش کوانتومی، می تواند همه چیز را در دنیای انس��ان ها تغییر دهد 

و قطعا ارزش زیادی دارد.
گوگل عملکرد آنچنان نامناسبی ندارد اما در دیدگاه عمومی،  

شیطانی به نظر می رسد
مش��کل اصلی گوگل، س��ابقه و ش��هرت آنها اس��ت که احتماال همه  
تالش های مثبت را به حاش��یه می راند. گوگل عملکرد شیطانی نداشته، 
اما به هرحال در نظر بسیاری، ظاهر شیطانی دارد. تصورات مردم نسبت 
به گوگل، در برخی موارد ناعادالنه به نظر می رس��د. به عنوان مثال افراد 
زی��ادی با جدیت آنها را به س��رقت داده های ش��خصی متهم می کنند، 

درحالی که درک زیادی از رویکرد شرکت ها نسبت به داده ندارند.
گوگل عالوه بر مش��کالت اختصاصی خود، به خاطر ش��باهت با دیگر 
غول های فناوری هم چالش های��ی را تجربه می کند. به عنوان مثال آنها 
مانند فیس��بوک به جمع آوری بیش ازحد داده متهم می شوند. ازطرفی 
گ��وگل ب��ه آمازون هم ش��باهت دارد و مته��م به بزرگ ب��ودن و نفوذ 
همه جانبه اس��ت. ش��باهت گوگل با اپل هم در ثروت زیاد و دش��واری 

رقابت دیده می شود.
غول موتور جس��ت وجو تنها به خاطر وابستگی زیاد به داده، پروژه های 
آزمایش��ی بی ش��مار، رویکرد ضعیف نس��بت به پیام رس��انی و بسیاری 
پروژه ه��ای دیگ��ر، فرهن��گ داخلی عالقه من��د به محص��والت جدید، 
تصمیم های س��ریع که با همان سرعت لغو می شوند و رویکردی ضعیف 
در برابر ش��بکه های اجتماعی باید خود را س��رزنش کند. چالش امروز 
گوگل، بازسازی اعتبار اس��ت. شاید اکنون بتوان بازسازی را عملکردی 
قاب��ل مدیریت دانس��ت، اما اعتبار همه جا به دنبال یک ش��رکت خواهد 
ب��ود. درنهایت گوگل به خاطر رویکردهای مثبت متعدد و نقش عالی در 
بهبود زندگی میلیاردها انسان، باید توجه بیشتری به اعتبار خود و تأثیر 

بلندمدت پروژه ها و تصمیم ها داشته باشد.
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دنیای آینده به طور حتم از خودکارس��ازی و اتوماسیون استقبال می کند و در 
چنین وضعیتی، فرصت کار تنها برای افراد بامهارت فراهم خواهد بود.

امروزه بیش از همیشه درباره مهارت های چهارگانه علوم، فناوری، مهندسی و 
ریاضیات )STEM( خبر و مقاله می خوانیم. به عالوه خطر اتوماس��یون و از بین 
رفتن فرصت های ش��غلی نیز بیش از همیش��ه نیروی انس��انی را تهدید می کند. 
حتی مفاهیمی به نام »چراغ خاموش« نیز در محافل کس��ب وکار مطرح می شوند 
که طبق آنها، ش��رکت ها بدون نیاز به نیروی انس��انی و حتی نور، وظایف خود را 

با روبات ها انجام می دهند.
ارزش اف��زوده ای ک��ه روبات ها و اتوماس��یون به کس��ب وکار می دهند، قطعا 
قابل توج��ه خواهد ب��ود. ازطرفی مهارت ه��ای نرم همچون ارتباط��ات، همدلی، 
ذهن آگاهی، خالقیت، همکاری و رهبری از مواردی هس��تند که در جریان بحث 
و تبادل نظره��ا پیرام��ون دنیای آین��ده، اهمیت کمتری پی��دا می کنند. درواقع 
ما به ق��دری درگیر نگرانی از دنی��ای خودکار آینده ش��ده ایم که اهمیت چنین 

مهارت هایی را در بهبود شرایط نیروی کار انسانی نادیده گرفته ایم.
به عن��وان نمون��ه ای از اهمیت مهارت های نرم، مهندس��ی را تص��ور کنید که 
طراحی ه��ای جدید و خارق الع��اده ای برای یک محصول پیش��نهاد می دهد، اما 
توانایی ارتباط ق��وی و منتقل کردن منظور خود را ندارد. در فرضیه ای دیگر، او 
توانای��ی همکاری با تیم خود برای تولید نهای��ی طراحی را ندارد. چنین نیرویی 
قطعا به ضرر خود و سازمانش عمل می کند. چالش هایی مشابه در سطوح رهبری 
ه��م رخ می دهند. در چنی��ن چالش  هایی، تمام تیم مدیری��ت نمی توانند ارزش 

مهارت های نرم را درک کنند.
در مس��یری که ما انس��ان ها به س��مت آینده  پر از روبات ها و هوش مصنوعی 
حرک��ت می کنیم، اهمیت مهارت های نرم و الزامی بودن آنها بیش ازپیش خود را 
نشان می دهد. انجمن جهانی اقتصاد هم در جدیدترین بررسی خود، مهارت های 
مرتبط با فناوری و مهارت های نرم را در دسته بندی مهم ترین دارایی های نیروی 

انسانی دسته بندی کرد. در بخشی از گزارش انجمن می خوانیم:
یافته های ما الزامی را برای دولت ها ایجاد می کند تا در سیاست های آموزشی 
خ��ود بازنگری کنند؛ نوعی بازنگری که باه��دف بهبود آموزش و افزایش مهارت 
 STEM افراد در همه  س��نین انجام ش��ود. به عالوه تمرکز باید روی مهارت های
و نرم به صورت هم زمان باش��د تا به انس��ان ها فرصت بهره برداری از ظرفیت های 

انسانی را بدهد.
حتی ش��رکتی شبیه به مایکروسافت که در ظاهر تنها باید به دنبال کارمندانی 
با مهارت های STEM باش��د، مهارت های نرم را به عنوان بخش مهمی از فرآیند 
اس��تخدامی خ��ود در نظر می گیرد. مدیران ردموندی ها اعتق��اد دارند با افزایش 
ش��باهت کامپیوترها به انسان ها، انسانیت و علوم اجتماعی اهمیت بیشتری پیدا 
می کنند. در کتاب The Future Computed اثر برد اس��میت و هری شان، 

مدیران اجرایی مایکروسافت، می خوانیم:

زب��ان، هنر، تاریخ، اقتصاد، اخالق، فلس��فه، روانشناس��ی و دوره های توس��عه  
انس��انی، همگی مهارت های حیاتی، فلس��فی و مبتنی بر اخالق را به انس��ان ها 
آم��وزش می دهند. چنین مهارت هایی در توس��عه و مدیری��ت راهکارهای هوش 

مصنوعی مفید خواهند بود.
نتایج قطعی مهارت های نرم

تنها صحبت کردن پیرامون مهارت های نرم برای توس��عه نیروی انسانی آینده 
کافی نخواهد بود. پیاده س��ازی رویکردهایی با تمرکز روی این مهارت ها، نیاز به 
زمان و انرژی زیادی دارد. البته یافته های تحقیقاتی، کاربردی بودن مهارت ها را 

تأیید می کنند و به نوعی انگیزه الزم را برای کسب آنها به ما می دهند.
آماندا راج��ری از محققان BBC در تحقیقی ب��ه اهمیت مهارت های به ظاهر 
بی ارزش انسانی پرداخته است. او در بررسی خود به سراغ وکال رفت و آموزش و 
مهارت های آنها را بررس��ی کرد. آماندا گزارش می دهد که وکالیی با مهارت های 
حقوقی حداکثر درآمد س��االنه  94 هزار دالر دارند. درمقابل وکالیی که در کنار 
تحصیالت حقوقی، مهارت های فلسفی و مذهبی کسب کرده اند، درآمد خود را تا 
مبلغ ۱۱۰ هزار دالر افزایش می دهند. در شرح گزارش آماندا می خوانیم وکالیی 
که مطالعات تمدن و اخالق داش��ته اند، درآمد س��االنه ۱۲4 هزار دالر دارند. آن 
دس��ته ای که مطالعات تاریخ��ی دارند، درآمد را به ۱4۳ هزار دالر می رس��انند. 
درنهایت، وکالیی با مطالعات زبان های خارجی، تا ۱48 هزار دالر درآمد خواهند 

داشت که ۵4 هزار دالر بیشتر از همکاران بدون مهارت شان است.
فارغ التحصیل های دانش��گاهی با مطالعات متفرقه و در مسیر مهارت های نرم، 
به محض ورود به ب��ازار کار مهارت های ارتباطی، کار تیمی، تصمیم گیری و حل 
مس��ئله  قوی تری خواهند داش��ت. چنین مهارت هایی با مهارت های نرم ترکیب 

می شوند و فرصت های شغلی و درآمدزایی آنها را افزایش می دهند.
چگونه مهارت های نرم را تقویت کنیم؟

همه  ما انس��ان ها، بهره ای نس��بی از مهارت های نرم برده ای��م. البته همه  افراد 
توانای��ی بهینه س��ازی و تقویت مهارت ه��ا را در طول زندگ��ی ندارند. به هرحال 
همان طور که قبال اش��اره کردیم، تقویت مهارت ها برای پیشرفت در دنیای آتی، 
حیاتی محس��وب می ش��ود. در ادامه به روش هایی بهینه برای پیشرفت در حوزه 

مهارت های نرم می پردازیم.
سرمایه گذاری روی نقاط قوت

تحقیقات دانش��گاه های بزرگی همچون میش��یگان، هاروارد، بوستون و هالت 
نش��ان می دهد آموزش مهارت های نرم با فاکتورهای مهم در کسب وکار همچون 
پایداری در ش��غل، بهره وری و رضایت ش��غلی ارتباط نزدیک دارد. به عالوه برای 
ش��روع تقویت مهارت ها نی��ز باید روی نقاط قوت تأکید ک��رد. چنین رویکردی 
بس��یار مفیدت��ر از تمرکز برای رف��ع نقاط ضعف خواهد ب��ود. به عنوان مثال اگر 
در مهارت هایی همچون تفکر اس��تراتژیک، تأثیرگ��ذاری و ایجاد رابطه توانمند 

هستید، به جای پرداختن به نقاط ضعف، این مهارت ها را تقویت کنید.

اگر روحیه  همدلی ش��ما امکان ایجاد ارتباط آس��ان با دیگ��ران را می دهد، از 
آن برای همکاری بهتر با اعضای تیم جدید اس��تفاده کنید. اگر مهارِت شکستن 
مس��ائل به موارد کوچک تر و قابل هضم تر دارید، از آن برای شناساندن مشکالت 
به دیگران اس��تفاده کنی��د. در مثالی دیگر، اگر کنجکاو هس��تید، به جای ایجاد 
مش��کل برای اعضای تیم به دنبال وظایف دشواری باشید که دیگران از آنها فرار 

می کنند. مسیرهایی را برای پیشرفت انتخاب کنید که نیاز به یادگیری دارند.
خروج از منطقه  امن

یکی از بهترین راه ها برای بهبود مهارت های نرم، خروج از منطقه  امن اس��ت. 
به عنوان مثال اگر صحبت کردن در میان جمع ش��ما را می ترساند، در دوره های 
آموزشی این مهارت شرکت کنید و از امتحان کردن فرصت های جدید نترسید. 
اگ��ر در کارهای تیمی مهارت ندارید، در فعالیت های داوطلبانه ش��رکت کنید و 

ترس را با کار عملی از بین ببرید.
یادگیری ازطریق انجام کارها، همیش��ه بهتری��ن روش برای ازبین بردن ترس 
است. شما می توانید با خارج شدن از منطقه  امن و امتحان کردن شرایط دشوار، 
ترس همیشگی از مهارت های نرم را از بین ببرید. شکست در چنین مسیرهایی 
نی��ز عواقب نگران کنن��ده ای ندارد و به همی��ن دلیل می توانید ب��ا آزادی کامل، 

روش های بهبود مهارت های خود را امتحان کنید.
حرکت در خالف جهت

ش��اید دانش��گاه ها و مراکز آموزش عالی تا س��ال ها اهمی��ت مهارت های نرم 
را درک نکنن��د. دراین میان دانش��جوها و دانش آموزان نباید در روند پیش��رفت 
متوقف ش��ده و با مسیر تمرکز آموزش��گاه ها روی مهارت  های فنی همسو شوند. 
به عن��وان مثال اکثرا در محافل دانش��گاهی می بینیم ک��ه مهارت هایی همچون 
فلس��فه و تاریخ و علوم اجتماعی، با تصور بن بست بودن و بی فایده بودن روبه رو 
می شوند. درحالی که اکثر مدیران موفق دنیای کنونی، دانش اجتماعی یا مدارک 

دانشگاهی مرتبط با علوم انسانی دارند.
بهینه سازی و خودکارسازی نقاط قوت

قابلیت اس��تفاده  مجدد یکی از مهم ترین عناصری است که دنیای کامپیوتر به 
ما می آموزد. در علوم کامپیوتری و مهندس��ی نرم  افزار، اس��تفاده  مجدد به معنای 
اس��تفاده  از دارایی های کنونی در فرآیند توس��عه  محصوالت نرم افزاری است. در 
اینج��ا، دارای��ی تنها به معنای کد نیس��ت، بلکه محصوالتی که در روند توس��عه  
نرم افزار ایجاد می ش��وند را می توان به عنوان دارایی های با قابلیت استفاده  مجدد 
ش��ناخت. روش های طراحی و پیاده سازی دانش را می توان انواعی از دارایی های 

مذکور دانست.
اس��تفاده  مجدد به معنای ساخت نس��خه ای متنوع از دارایی های موجود است. 
رویکرد اس��تفاده مجدد را می توان در هر فرآیندی در زندگی پیاده س��ازی کرد. 
به عنوان مثال، یک نویس��نده ابتدا پس��ت های کوتاه وبالگی می نویس��د. سپس 
پست ها به دارایی هایی برای نوشتن مقاله های بلند تبدیل می شوند و درنهایت از 

همین مقاله ها می توان برای نوش��تن یک کتاب استفاده کرد. استفاده  مجدد به 
ما سرعت و بازدهی مورد نیاز را بدون نیاز به طراحی ها و تفکرات ابتدایی مجدد 

)اختراع مجدد چرخ( می دهد.
درب��اره  خودکار کردن وظای��ف تکراری، مقاله ها و آموزش ه��ای فراوانی تهیه 
ش��ده اند. خودکارسازی را می توان ابزاری بس��یار کارآمد برای افزایش بهره وری 
س��ازمانی و ش��خصی دانس��ت. به عنوان مثال می توانید از یک اب��زار زمان بندی 
ش��بکه های اجتماع��ی اس��تفاده کنید که محت��وای مورد نظ��ر را در زمان های 
مش��خص در کانال های مشخص منتشر می کند. چنین رویکردی زمان زیادی را 

در کارهای روزانه  شما صرفه جویی می کند.
تمرین ذهن آگاهی

ذهن آگاهی را می توان با تمرکز روی یک وظیفه در محدوده  زمانی مش��خص 
تمری��ن کرد. همه  ما می دانی��م که چندوظیفگی احتمال اش��تباهات را افزایش 
می ده��د و درنهای��ت منجر ب��ه کاهش بهره وری می ش��ود. وقت��ی فعالیت های 
متع��ددی را به صورت هم زمان انجام می دهیم، عموما س��طح اس��ترس افزایش 
می یاب��د. به ع��الوه، چندوظیفگ��ی منجر ب��ه افزایش اضط��راب در عملکرد مغز 
می شود. به عنوان مثال اگر در حال برنامه ریزی برای یک پروژه باشید و هم زمان 
به تماس ها و پیام های کارمندان نیز پاس��خ دهی��د، قطعا نمی توانید به جزییات 

موردنظر برای طراحی بهینه توجه داشته باشید.
اگر جزیی��ات متعدد به صورت هم زمان به ذهن ما وارد ش��وند، مغز نمی تواند 
بی��ن آنها اولویت بندی کرده و مهم ترین ها را انتخ��اب کند. درنتیجه حافظه نیز 
توانایی ذخیره سازی بهینه  خود را از دست می دهد که در عملکرد بلندمدت آن 
اخت��الل ایجاد خواهد کرد. ذهن آگاهی را می توان تمرکز کامل حواس فرد روی 
یک موضوع در لحظه دانس��ت. وقتی در هر دوره  زمانی مش��خص تنها روی یک 
وظیفه متمرکز باش��ید )یعنی در لحظه، ذهن آگاهی داشته باشید(، موفقیت های 

بیشتری نسبت به حالت چندوظیفگی خواهید داشت.
هی��چ گاه تقاضا برای مدیران ذهن آگاه به اندازه  امروز نبوده اس��ت. افرادی که 
بتوانند ب��ا تمرکز بر وظایف و فعالیت ها، بهتری��ن راهنمایی را برای اعضای تیم 
خود داش��ته باش��ند و همچنین عملکرد خود را نیز منظ��م کنند. آنها حتی در 
الهام ده��ی به افراد برای ایجاد تأثیر پایدار بس��یار موفق تر از رهبران تهاجمی و 

سرعتی هستند.
با نگاهی به موارد باال به این نتیجه می رس��یم که اتوماسیون حداقل در آینده  
نزدی��ک جایگزین��ی برای مهارت های خاص انس��انی ما نخواهد داش��ت. چنین 
مهارت های��ی قطعا در آینده و در کن��ار مهارت های فنی همچون STEM هنوز 
نقش عناصر حیاتی دنیای کسب وکار را ایفا خواهند کرد. درنتیجه نباید زمان را 
برای تقویت آنها از دست داد، چراکه اتوماسیون با سرعت هرچه بیشتر به سمت 

اشغال فرصت های شغلی سنتی ما حرکت می کند.
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باشگاه اتلتیکو مینیرو با توکن گالو وارد دنیای ارزهای دیجیتال می شود
باشگاه فوتبال اتلتیکو مینیرو همانند بارسلونا و یوونتوس قصد دارد توکن اختصاصی خود را برای هواداران 
ارائه کند تا هواداران با روش جدیدی بلیت مسابقات را تهیه کنند. باشگاه اتلتیکو مینیرو برزیل، آخرین تیم 
فوتبالی است که استفاده از ارز دیجیتال را به رسمیت شناخت و هم اکنون در حال عرضه  توکن ارز دیجیتال 
اختصاصی خود با نام س��که گالو )Galo Coins( برای هواداران اس��ت. فوتبال و ارز دیجیتال ترکیبی عالی 
هس��تند چراکه هر دو مورد از محبوبیت باالیی برخوردارند و ترکیب آن ها به نظر معجونی محبوب می ش��ود. 
باتوجه  به ترند این روز ها که نشان از گسترده شدن استفاده از ارزهای دیجیتال دارد، فوتبال گزینه  خوبی برای 

استفاده است؛ چراکه فوتبال یکی از بهترین و بزرگ ترین دلمشغولی های جهان محسوب می شود.
توکن ارز دیجیتال جدید برای هواداران فوتبال

اتلتیکو مینیرو یک باشگاه لیگ برتری برزیلی است که قصد دارد ارز دیجیتال خود را که سکه گالو نام دارد، 
برای هواداران این باشگاه ایجاد کند تا هواداران بتوانند از طریق ارز دیجیتال بلیت مسابقه و کاالهای دیگر را 
 Galo از فروشگاه این باشگاه خریداری کنند و همچنین از تخفیف های بی شمار باشگاه بهرمند شوند. کلمه
در انگلیس��ی به معنای خروس است که نماد خوش شانسی باش��گاه است. این کار اتلتیکو مینیرو را به اولین 
باشگاه فوتبالی در برزیل تبدیل می کند که ارز دیجیتال مبتنی بر بالک چین را در سراسر آمریکا جنوبی برای 
خرید، عرضه کرده است. بهترین بخش سکه، سادگی استفاده از این ارز دیجیتالی است که برای جذب کاربران 
جدید ارز دیجیتال ضروری است. Galo Coins همان قیمت ارز واقعی برزیل را دارد. هواداران برای استفاده  
از توکن ها باید حداقل ۵۰ سکه گالو خریداری کنند که حدود ۱۳ دالر آمریکا ارزش دارد. توکن ارز دیجیتال 
گالو اتلتیکو مینیرو شبیه پلتفرم Foot Coin است و به کاربران اجازه می دهد تا Galo Coins را با اتریوم 

مبادله کنند. دو باشگاه اروپایی پاریس اند ژرمن و یوونتوس نیز به سراغ استفاده از ارزهای دیجیتال رفته اند.
مشارکت بین فوتبال و ارز دیجیتال

اخیرا ارتباط بین دنیای ارزهای دیجیتال و دنیای فوتبال تنگاتنگ تر از پیش ش��ده است؛ اعجوبه های فوتبالی مثل 
 Ronaldinho( سکه اختصاصی خود را تحت عنوان )رونالدینیو )ستاره  بی بدیل و اسبق باشگاه بارسلونا و اتلتیکو مینیرو
Soccer Coin )RSC با هدف تأسیس و توسعه انواع استادیوم های فوتبالی مبتنی بر واقعیت مجازی در سراسر جهان 
ایجاد کرده اس��ت. فوتبالیست های مطرح دیگری همچون دیدیه دروگبا، مایکل اوون، روبرتو کارلوس، لوئیس فیگو و 
لیونل مسی با ایجاد سکه های اختصاصی خودشان یا توکن های دیگر به صنعت ارز دیجیتال ملحق شده اند. اوایل سال 
جاری، گیبرالتار یونایتد اولین باشگاه فوتبالی در جهان بود که حقوق بازیکنانش را با ارز دیجیتال پرداخت کرد. پابلو 
دانا، مالک باش��گاه، ارز دیجیتالی خودش را با نام Quantocoin س��اخته است که می تواند به عنوان یک طرح برای 

باشگاه هایی که به دنبال یکپارچه سازی ارز دیجیتال باشگاه فوتبال شان هستند، مورد استفاده قرار گیرد.
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6 ذهنیت قدیمی که سد راه موفقیت کاری تان می شوند
حتما تایید می کنید که برخی باورهای قدیمی جایی در چشم انداز کاری امروز ندارند. با این حال اما وقتی 
با کارکنان ش��رکت های مختلف از جمله جوان ترها هم کالم می ش��وید در کمال تعجب در خواهید یافت که 
بسیاری هنوز هم ذهنیت های قدیمی را که مربوط به چندین دهه پیش می شده، دارند و به آنها پایبندند. در 
ادامه می خواهیم برخی از این باورها که دیگر جایی در کسب و کارهای مدرن ندارند را همراه با شما برشماریم.

تا زمانی که خوب کار کنم برای من در این شرکت جا هست
نباید فراموش کنید که همه مشاغل موقتی هستند. دیگر دوران استخدام های مادام العمر سپری شده و در 
محیط های کاری پویای امروز ش��رکت ها نمی دانند کاری که برای شان انجام می دهید یا محصولی که رویش 
کار می کنید فردا هم وجود خواهد داشت یا خیر. گاهی اوقات مهارت های شما )هر قدر هم ناشی از نبوغ تان 
باشند( قدیمی می شوند و این یعنی شما همواره باید آماده برداشتن گام های بعدی برای شغل آینده خود باشید.

شرکت موظف است مرا در حرفه ام رشد دهد
دوران برگزاری کالس های آموزش��ی بزرگ هم دیگر سپری شده و این کالس ها جای خود را به دوره های شخصی 
داده ان��د، بنابراین این وظیفه شماس��ت ک��ه اهداف کاری تان را تثبیت کرده و یک برنام��ه مدون یادگیری برای خود 
تدوین کنید تا در مس��یر موفقیت قرار بگیرید. مدیری می گوید: این وظیفه هر فرد اس��ت که رشد حرفه ایش را تحت 

کنترل در بیاورد. آنها باید در چارچوب اهداف کاری شان آموزش ببینند و این اهداف برای هر فرد متفاوت است.
حضور در شبکه های اجتماعی خودخواهی است

ش��بکه های اجتماعی نه تنها ابزاری در دس��تان ش��ما برای برندس��ازی ش��خصی تان هس��تند بلکه با 
اش��تراک گذاری محتوای شرکت ها با دنبال کنندگان خود و حضور در جدیدترین پست های رسانه ای آنها 
روش��ی فوق العاده برای تبدیل ش��دن به سفیر برند شرکتی را دنبال خواهید کرد که برایش کار می کنید. 
این نکته را هم در نظر داش��ته باش��ید که کارکنان بیشتر از واحد روابط عمومی شرکت ها، مدیران عامل 
و بنیانگذاران مورد اعتماد مردم هس��تند. 4۱درصد از ما باور داریم که کارکنان قابل اطمینان ترین منبع 
اطالعات در رابطه با یک کس��ب و کار هس��تند. حضور پررنگ در ش��بکه های اجتماعی همچنین به شما 
کمک می کند که شبکه کاری خود را داشته باشید و حتی برای تامین نیروی انسانی از آن کمک بگیرید. 

در مقابل شرکت نیز شما را نیرویی ارزشمند قلمداد می کند.
موفقیتم در دستان مدیرم است

اینکه سرنوشت خود را تماما در دستان مدیر خود قرار دهید کاری بس خطرناک است و اینکه روابط تان با او 
چقدر نزدیک باشد هم تاثیری در ماجرا ندارد. البته حتما زمانی بوده که مدیر تان تاثیری فوق العاده روی موفقیت 
شما داشته اما امروز کار شما کسب و کار خودتان است و باید طوری آن را اداره کنید که انگار شما مدیرعامل آن 
هس��تید. اینکه به مدیرتان اجازه دهید کار ش��ما را تحت کنترل خود در آورد یک مشکل جدی دارد و آن اینکه 
مدیر شما قطعا دستور کاری خود را دارد و آنچه برای شما می خواهد ممکن است با خواسته شما در تناقض باشد.

اینکه برند شخصی خودم را داشته باشم خیانت به شرکتم است
اگر برند خودم را بسازم آن وقت به عنوان یک کارمند وفادار شناخته نمی شوم. واقعیت اما این است که 
شرکت های بزرگ خواهان برندسازی هم برای شرکت و هم برای تک تک کارکنان شان به صورت همزمان 
هس��تند. در همین رابطه باید به خاطر داشت که نشانه مدیریت برند سالم ثبات است و نه پیروی بی قید 

و شرط و در نتیجه توصیه نمی شود که یک شغل تماما وقف شرکتی بشود.
وقتی دنبال کار جدید می گردم فقط باید برند خودم را مدیریت کنم

شما هر روز و در هر کاری که انجام می دهید باید برند خود را مدیریت کنید و برای فرصت هایی که نمی دانید 
وجود دارند یا خیر همواره در دسترس باشید. وقتی برندی قوی داشته باشید که همواره هم در دید افراد درست 

قرار داشته باشد فرصت ها به سراغ تان می آیند و نیازی به تمرکز ویژه روی این کار نیست.
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