
نرخ تورم كانادا در ماه اوت تحت تاثير كاهش قيمت انــرژي قرار گرفت. به گزارش 
رويترز، در شــرايطي كه ســومين اقتصاد بزرگ قاره آمريكا خود را آماده برگزاري 
انتخابات پارلماني ماه اكتبر مي كند، در يك پيروزي بزرگ براي حزب حاكم، نرخ 
تورم كانادا در دوازده ماه منتهي به اوت با 0.1 درصد كاهش نسبت به مدت مشابه 
ماه قبل به 1.9 درصد رسيد كه كمترين تورم ثبت شده امسال كانادا نيز محسوب 
مي شود. اين نرخ تورم كه كمتر از نرخ پيش بيني شده توسط اقتصاددانان است بيش 

از همه تحت تاثير كاهش تورم در بخش انرژي قرار گرفته؛ به گونه اي كه در دوازده ماه 
منتهي به اوت تورم بخش انرژي به منفي 10.2 درصد رسيده است. كاهش تقاضاي 
جهاني براي خريد نفت و افزايش توليدات كشورهاي صادركننده يكي از داليل اصلي 
اين كاهش عنوان مي شود. از سوي ديگر قيمت ميوه و سبزيجات تازه طي اين مدت 
6.5 درصد كاهش پيدا كرده است كه بيشترين كاهش ثبت شده در طول پنج سال 
اخير نيز محسوب مي شود. بانك مركزي كانادا اين ماه نرخ بهره را بدون تغيير باقي 

نگه داشت؛ اما حفظ نرخ بهره در سطح فعلي با توجه به كاهش آن در آمريكا و اروپا 
امر دشواري خواهد بود. سالي گواتيري، كارشناس ارشد مسائل اقتصادي در موسسه 
»بي.ام.او كپيتال ماركتس« گفت: براي بانك مركــزي كانادا تا زماني كه اقتصاد با 
ريسك قابل توجهي مواجه نشود، دليلي براي كاهش بيشتر نرخ بهره وجود ندارد. 
رابرت بوث، كارشناس موسسه »تي دي سكيوريتيز« نيز گفت: فكر مي كنيم كه در 
صورت تداوم كاهش قيمت نفت با توجه به وابستگي اقتصاد كانادا به صادرات اين 

محصول، نياز به محرك هاي رشد بيشتري خواهد بود. از سوي ديگر هسته تورمي 
كه تغييرات قيمتي اقالم گروه انرژي و مواد غذايي را به دليل نوسانات باالي آنها در 
نظر نمي گيرد در دوازده ماه منتهي به اوت به 2.1 درصد رســيد. الزم به ذكر است 
كه متوسط نرخ تورم كانادا دربازه زماني 1915 تا 2019 معادل 3.13 درصد بوده 
كه باالترين تورم ثبت شــده مربوط به ژوئن 1920 با 21.6 درصد و كمترين تورم 

ثبت شده نيز مربوط به ژوئن 1921 با منفي 17.8 درصد بوده است. 

پالتس به نقل از منابع آگاه خبر داد كه شركت نفتي دولتي آرامكوي سعودي در حال 
بررسي فرآوري گريد هاي نفتي مانند نفت سبك بصره در پااليشگاه هاي خود براي 
جبران افت توليد به دليل حمالت صورت گرفته به تاسيسات نفتي »ابقيق« و ميدان 

نفتي »خريص« است. 
عربستان سعودي از زمان حمالت روز شنبه كه باعث توقف توليد 5.7 ميليون بشكه 
در روز نفت شده، از ذخاير نفتي فراوان خود براي جبران توليد ازدست رفته و تامين 

تقاضاي مشتريانش استفاده كرده است. 
يك منبع آگاه گفت: شركت بازاريابي نفت دولتي عراق )سومو( هنوز با اين درخواست 
عربستان سعودي موافقت نكرده اســت، زيرا خود اين شــركت در قبال مشتريان 

قراردادي تعهداتي دارد كه بايد به آنها عمل كند. 

به گفته منابع آگاه، آرامكو قصد دارد بخشــي از نفتي كه به سيستم پااليش داخلي 
اختصاص داده را براي تامين درخواست مشتريانش در ماه هاي اكتبر و نوامبر صادر 

كند. 
آرامكو براي خريد حدود 10 ميليون بشكه نفت سبك بصره براي بارگيري در اكتبر 
يا نوامبر با سومو تماس گرفته اســت. يكي از نمايندگان شركت سومو و همچنين 

سخنگوي آرامكو حاضر نشدند در اين باره اظهارنظر كنند. 
شاهزاده عبدالعزيز بن سلمان، وزير انرژي عربستان سعودي، روز سه شنبه اعالم كرد: 
اين كشور اميدوار است عمده توليد نفت خود را كه بر اثر حمالت اخير مختل شده 

است تا دو هفته ديگر به طور كامل احيا كند. 
عربستان سعودي در حال حاضر براي تامين تقاضاي داخلي و صادرات نفت به ذخاير 

نفت استراتژيك خود متوسل شده است. طبق آمار رســمي، ذخاير نفت عربستان 
سعودي در ژوئيه 179.8 ميليون بشكه بود كه براي پوشش صادرات 28 روز كه در 
طول اين ماه 6.88 ميليون بشكه در روز بود، كافي است. به گفته امين ناصر، مديرعامل 
آرامكو، تاسيسات ابقيق در حال حاضر حدود دو ميليون بشكه در روز نفت فرآوري 
مي كند كه كمتر از 4.9 ميليون بشكه در روز پيش از حمالت است. وي گفت: تعميرات 
در ابقيق تا پايان ماه ميالدي جاري كامل خواهد شــد. گريدهاي نفتي عربســتان 
سعودي كه براثر حمالت اخير با اختالل توليد مواجه شده اند، نفت سبك عرب اليت 
و عرب اكسترا اليت هستند كه در آسيا و اروپا بسيار محبوب اند. توليد اين دو گريد 
در سال 2018 به ترتيب 5.50 ميليون بشكه در روز و 1.53 ميليون بشكه در روز بود. 
براساس گزارش پالتس، منابع بازرگاني اعالم كردند: شركت آرامكوي سعودي پيش از 

اين به برخي از مشتريانش اعالم كرده به دليل اختالالتي كه در توليد پيش آمده است 
به آنها گريد عرب مديوم يا عرب هوي را به جاي گريد هاي سبك تحويل خواهد داد. 
نفت ســبك بصره از نظــر كيفيت مشــابه عرب هوي اســت كه خــوراك اصلي 
پااليشگاه هاي سعودي است. شركت ســومو عمده نفت خود را به صورت قراردادي 
به فروش مي رســاند، اما گاهي نيز محموله هــاي تك را در بــازار معامالت فوري 
عرضه مي كند. اين شــركت در چند ماه گذشــته به رشــد كســب و كار بازرگاني 
خود و فروش نفت بيشــتر در بازار محموله هاي تك متمركز شــده اســت. سومو 
در دو ســال گذشــته از حدود 3.50 ميليون بشــكه در روز صــادرات نفت خود 
 حدود 100 تــا 200 هزار بشــكه از آن را را در بــازار محموله هاي تــك به فروش

 رسانده است.

با كاهش نــرخ بهــره در آمريــكا، ارزش دالر در برابر 
همتايانش تقويت شد. به گزارش رويترز، پس از تصميم 
روز چهارشنبه بانك مركزي آمريكا درباره كاهش مجدد 
نرخ بهره، ارزش دالر در بازارهاي جهاني باال رفت. جروم 
پاول گفته است كه براي حفظ و تقويت رشد اقتصادي 
آمريكا، بانك مركزي در زمان مناســب از ابزارهاي در 
اختيار خود استفاده خواهد كرد. شاخص دالر كه نرخ 
برابري آن در مقابل ســبدي از ارزهاي جهاني را اندازه 
مي گيرد در معامالت روز پنج شــنبه به سطح 98.68 
واحد صعود كرد. در برابر يــن، هر دالر به 107.9015 
ين تقويت شد تا به يكي از باالترين سطوح اين ماه خود 

برسد. هر دالر آمريكا همچنين به ازاي 1.4731 دالر 
استراليا، 1.3294 دالر كانادا و 1.3785 دالر سنگاپور 
مبادله شد. جان ويلز، استراتژيســت معامالت ارز در 
موسسه »بني ملون« گفت: در كوتاه مدت، كاهش نرخ 
بهره باعث تشــديد تقاضاي خريد دالر خواهد شــد و 
اسكناس سبز در بين 10 ارز اصلي جهان كماكان ارزي 
پربازده باقي خواهد ماند. پس از رسيدن ارزش يورو به 
پايين ترين سطح خود در برابر دالر طي 28 ماه اخير، 
روز پنج شنبه ارزش ارز واحد اروپايي در برابر اسكناس 
ســبز اندكي كاهش يافت تا هر يورو به ازاي 1.1039 
دالر مبادله شــود. يورو از ركورد امسال خود و رسيدن 

به كانال 1.13 دالر فاصله زيادي دارد. از سوي ديگر اما 
پوند كه در حال بازيابي تدريجي ارزش خود اســت به 
1.2476 دالر افزايش يافت هرچند كه با توجه به تداوم 
بحران داخلي سياسي در انگليس بر سر چگونگي حل و 
فصل مساله برگزيت، چشم انداز پوند كماكان پرريسك 
است. در برابر ســاير ارزهاي جهاني، هر دالر آمريكا به 
ازاي 4. 1979رينگت مالزي، 0.9965 فرانك سوئيس 
و 7.1028 يوان چين مبادله شد. بازدهي اوراق قرضه 
10 ســاله وزارت خزانه داري آمريكا روز پنج شــنبه با 
افزايشي محسوس نسبت به روز چهارشنبه به 1.784 

درصد رسيد. 

رئيس مركز شــماره گذاري پليس راهور ناجا گفت: تعويض قطعات اصلي 
وسايل نقليه شامل موتور، شاسي، اتاق و نيز رنگ بدون مجوز پليس راهنمايي 
و رانندگي ممنوع است. به گزارش ايسنا، سرهنگ علي محمدي گفت: برابر 
ماده 30 قانون راهنمايي و رانندگي تعويض قطعات اصلي وسايل نقليه شامل 
موتور، شاسي، اتاق و نيز رنگ بدون مجوز راهنمايي و رانندگي ممنوع است 
و در صورتي كه بدون مجوز اقدام به تعويض موارد فوق شود بنا به تشخيص 
واحد رســيدگي به اعتراضات مندرج در ماده 5 قانون مذكور متخلف ملزم 
به پرداخت جريمه به مبلغ يك چهارم تا يك هشــتم قيمت قطعه يا رنگ 
تغييريافته خواهد شد و در صورت عدم كشف فساد در احراز اصالت قطعه 
تعويض شده و خودرو نسبت به اصالح ســند اقدام الزم به عمل مي آيد. وي 
ادامه داد: چنانچه قطعه تغييريافته فاقد استانداردهاي الزم و مقررات فني 
باشد نسبت به اوراق كردن خودرو اقدام خواهد شد. رئيس مركز شماره گذاري 
پليس راهور ناجا به شهروندان توصيه كرد: حتما قبل از تغيير اركان خودرو 

مجوز الزم را از راهنمايي و رانندگي اخذ و سپس نسبت به تهيه و خريد قطعه 
مربوطه از نمايندگي هاي مجاز اقدام كنند كه داراي تاييديه هاي استاندارد و 
محيط زيست است. محمدي ادامه داد: مدارك مورد نياز براي اخذ مجوز از 
راهنمايي و رانندگي براي تعويض قطعات اصلي عبارتند از: همراه بودن خودرو 
براي كارشناسي؛ همراه داشتن سند، كارت و بيمه نامه شخص ثالث خودرو و 
نيز مدارك احراز هويت مالك شامل كارت ملي يا وكيل قانوني. رئيس مركز 
شماره گذاري پليس راهور ناجا با بيان اينكه بعد از بازديد خودرو و تاييد اصالت 
آن مجوز تعويض قطعه صادر مي شود، تصريح كرد: مالكان پس از تعويض 
قطعه مجددا مي بايست با در دست داشتن فاكتور معتبر از نمايندگي هاي 
مجاز به مراكز تعويض پالك مراجعه و پس از احراز اصالت و استاندارد بودن 
قطعه تعويض شده نسبت به اصالح سند و كارت خودرو با اركان جديد اقدام 
كنند. براساس اعالم سايت پليس، محمدي گفت: كارت خودرو از طريق پست 

ارسال و همچنين سند پس از اصالح، همان لحظه تحويل مالك مي شود. 

در حالي دولت رسما اعالم كرده كه ســه دهك باالي درآمدي حدود 30 
ميليون نفر را در بر مي گيرد كه با اين احتساب با عدم حذف اين تعداد ساالنه 
بيش از 16 هزار ميليارد تومان به اين افراد پردرآمد جامعه كمك كرده است. 
به گزارش ايسنا، روند پرداخت يارانه نقدي از سال 1389 تاكنون به گونه اي 
بوده كه بدون غربالگري و حذف افراد پردرآمد با فرايندي مشخص پيش رفته 
و هر ماه رقم 45 هزار و 500 تومان به حساب سرپرست هاي خانوار به ازاي هر 
نفر واريز شده است. آخرين آمار اعالمي از اين حكايت داشته كه حدود 78 
ميليون نفر يارانه نقدي دريافت مي كنند كه اين بيش از 90 درصد جمعيت 
ايران را تشكيل مي دهد. در چند سال اخير بارها موضوع حذف يارانه بگيران 
پردرآمد مطرح شد، اما به نتيجه اي نرسيد و در دفعاتي محدود كه دولت براي 
حذف پردرآمدها اقدام كرد چندان موفق نبود، اما در حدود سه سال اخير و 
با تكليف قانون بودجه براي حذف سه دهك باالي درآمدي سرانجام امسال 
دولت تصميم گرفت اين قانون را اجرا كنــد. در حالي حذف يارانه بگيران 

پردرآمد كه قرار بود از مهرماه شــروع شود، در دستور كار قرار گرفته كه به 
گفته ربيعي، سخنگوي دولت، سه دهك باالي درآمدي حدود 30 ميليون 
نفر از جمعيت يارانه بگيران را تشكيل مي دهد و البته حذف آنها كار آساني 
نيست. در اين حالت يك حساب ساده نشان مي دهد كه هر ماه بابت مبلغ 45 
هزار و 500 تومان براي اين 30 ميليون نفر رقم 1365 ميليارد تومان پرداخت 
مي شود كه در سال به حدود 16 هزار و 380 ميليارد تومان مي رسد. رقم 16 
هزار ميلياردي در شرايطي هر ساله خرج مي شد كه افراد پردرآمد كه در سه 
دهك باال قرار داشته و هيچ نيازي به اين پول نداشتند آن را دريافت مي كردند 
و از سوي ديگر بخش هاي مهمي كه قانون هدفمندي يارانه ها براي آن مصرف 
تعيين كرده بود از جمله توليد و بهداشت بي نصيب مي ماندند. اما جاي سوال 
دارد كه اگر دولت مي داند كه اين سه دهك باالي درآمدي چه تعداد و چه 
كساني هستند كه آمار 30 ميليون نفري آنها در اختيار دارد چرا همچنان 

حذف آنها را درگير مشكالتي دانسته و نسبت به حذف آنها اقدام نمي كند؟

دولت آمريكا در نظر دارد محدوديت هاي ســرمايه گذاري 
خارجي در اين كشور را افزايش دهد. به گزارش رويترز، وزارت 
خزانه داري آمريكا اليحه جديدي را بــراي ارائه به كميته 
سرمايه گذاري خارجي آمريكا آماده كرده است كه براساس 
آن، هرگونه سرمايه گذاري خارجي از جمله خريد خانه و ملك 
تا فاصله 160 كيلومتري مراكز نظامي آمريكا ممنوع خواهد 
شد. طبق قوانين سال گذشته، كميته سرمايه گذاري خارجي 
آمريكا مي تواند جلوي ســرمايه گذاري اتباع خارجي را در 
صورتي كه آن را مغاير امنيت ملي تشخيص دهد، بگيرد. اين 
سرمايه گذاري ها كه به عقيده كارشناسان براي مقابله با چين 
محدود شده اند، طيف وسيعي از زمينه ها از سرمايه گذاري 

در تكنولوژي هاي حساس گرفته تا زيرساخت هاي آمريكا 
را در بر مي گيرد. طبق بخش ديگري از مفاد پيشــنهادي 
وزارت خزانه داري آمريكا، در صورتي كه يك دولت خارجي 
مالك بيش از 49 درصد سهام شــركت سرمايه گذار باشد، 
حسابرسي ويژه از آن ممكن خواهد بود. رويكرد سرسختانه 
آمريكا در جذب ســرمايه خارجي در ماه هــاي اخير باعث 
كاهش شديد سرمايه گذاري برخي كشورها از جمله چين 
در آمريكا شــده اســت. برخي از مقامات آمريكايي، چين 
را متهم به ســرقت اطالعات و فناوري اين كشور از طريق 
سرمايه گذاري كرده اند. داده هاي منتشرشده توسط مركز 
تحقيقات اقتصادي »روديوم گروپ« نشان مي دهد كه حجم 

ســرمايه گذاري هاي چين در آمريكا بــا 88 درصد كاهش 
نسبت به ســال 2016 به 5.4 ميليارد دالر رسيده است. از 
سوي ديگر، سرمايه گذاري مستقيم آمريكايي ها در چين نيز 
كاهش يافته است؛ به گونه اي كه آمريكايي ها در سال 2018 
تنها 17 ميليارد دالر سرمايه گذاري خارجي مستقيم در چين 
انجام داده اند. قرار است از ماه اكتبر محدوديت هاي جديدي 
براي سرمايه گذاري خارجي در 27 صنعت كليدي آمريكا از 
جمله ارتباطات و تجهيزات نيمه رسانا اعمال شود. يك مقام 
آگاه در وزارت خزانه داري آمريكا گفته اســت كه آمريكا از 
سرمايه خارجي استقبال خواهد كرد؛ اما سر امنيت ملي خود 

كوتاه نخواهد آمد. 

تورم كانادا  به كمترين سطح   امسال خود   رسيد

عربستان سعودي خريدار  نفت  عراق  شد

رالي  دالر  در  بازارهاي جهاني

كمك  ۱۶ هزار  ميلياردي  به  پولدارهاممنوعيت   تعويض   قطعات   اصلي خودرو  بدون   مجوز  پليس

سرمايه گذاري در آمريكا   سخت تر مي شود
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تحول   اكوسيستم   
بانكداری با   شعب   فيجيتال

جوالن تبليغات 
دانشگاه های پولی

کاهش  80  درصدی  حجم معامالت، ریزش  قیمت  مسکن  را  در  پی  داشت

آرامش  مقطعی در  بازار  مسکن
صفحه2

صفحه3

فقر  نقدینـگی   در بنگاه ها
بانک ها   موظف    شدند    برای   نیمه     باقی  مانده   سال

 100 هزار   میلیارد    تسهیالت    به  تولید   اختصاص   دهند

در دهه  اخير، يكی از موضوعــات جدی كه بانك ها 
با آن ســروكار دارند موضوع بحث كاهش و تحول 
شعب بوده است. باال بودن هزينه های جاری شعب، 
گسترش فناوری های نوين، تغيير رفتار مشتريان و 
از طرفی كاهش درآمد بانك ها مواردی هستند كه 
اين بحث را جدی تر می كنند. حسين رحمتی، عضو 
هيات مديره بانك رفاه كارگران، درباره تحول شعب 
 و راهی كه بانك هــا در اين خصوص پيش گرفته اند
 می گويد: مطالعاتی كه انجام شــده، نشان می دهد 
باوجود اينكه تحوالت چشمگيری در حوزه فناوری 
اطالعات و ارائه خدمات به صــورت ديجيتال اتفاق 
افتاده اما بســياری از افراد بر اين عقيده هستند كه 
شعب فيزيكی بايد به دليل اعتمادی كه شعب در ذهن 

مردم ايجاد می كنند...

از فضای مجــازی گرفته تا محيط دانشــگاه ها 
پر از تبليغات جذب دانشــجو بــدون كنكور از 
جانب دانشگاه های پولی است. هر چند نااميدی 
از آينده شــغلی رشــته ها و اشــباع بازار كار از 
رشته های مختلف، كشــش به سوی دانشگاه ها 
 به ويــژه دانشــگاه های پولی را نســبت به قبل
 كم رنگ كرده؛ اما هنوز مدرك تحصيلی و اســم 
دانشگاه آنقدر جذابيت دارد تا بابت آن هزينه های 
آنچنانی پرداخت كرد. با اين حال افزايش تبليغات 
دانشــگاه ها و تالش آنها برای جذب دانشــجو، 
حاكی از دلســردی و ريزش متقاضيان ورود به 
دانشگاه های پولی اســت. فاصله دانشگاه با بازار 

كار، بی انگيزگی استادان...

اناهلل و انا اليه راجعون
جناب آقاي ابراهيم درستي

 نايب رئيس اول اتاق اصناف تهران
درگذشت فرزند گرامي تان، مرحوم رضـا درستي را به
 شما و خانواده محترم تسليت عرض كرده و از خداوند

 متعــال براي ايشـان طلب مغـفرت مي كنيـم و براي 
خانواده محترم تان صبر جميل مسئلت داريم. 

مينا مهرنوش، مديرمسئول روزنامه »كسب وكار«

صفحه 3

بازار   لوازم تحرير 
خلوت  است

سرمقاله

 ریزش 
 متقاضیان  دانشگاه

افزايش تبليغات دانشگاه های 
پولی نشان از ريزش متقاضيان 
دانشگاه دارد كه بايد آن را به 
فال نيك گرفت. اين امر نشان 

از كاهش عطش كاذب ...

 غالمحسين حسينی نيا، 
کارشناس بازار کار
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بيش از ۶۰ درصد 
اتوبوس های  شهری  

فرسوده اند

يادداشت  

 رکود  در   بازار 
 آپارتمان های    لوکس

 حسام عقبايی،  نايب رئيس اول اتحاديه امالک تهران
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اقتصاد2
ایران وجهان

امسال ارز اربعین نداریم
بانک هــا ارز مســافرتی را 

نرخ گذاری می کنند
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه ارز 
اربعین با نرخ آزاد صرافی ها ارائه خواهد شد، 
درباره عدم دخالت بانک مرکزی در بازار آزاد 
خاطرنشان کرد: ارز مســافرتی، ارز بازار آزاد 
حساب می شود و این بانک ها هستند که در 

این زمینه نرخ گذاری می کنند.
به گزارش ایســنا، عبدالناصر همتی درباره 
وضعیت ارائه ارز مســافرتی و عرضه این ارز 
با قیمتی بیشــتر از ارز آزاد اظهار کرد: بانک 
مرکزی دخالتی در ارز بــازار آزاد نمی کند و 
ارز مسافرتی نیز جزو ارز بازار حساب می شود.

وی گفت: بانک ها که ارائه دهنده ارز مسافرتی 
هستند خودشان بر مبنای نرخ ارز روز گذشته 
در خصوص قیمت ارز مسافرتی تصمیم گیری 

می کنند.
رئیــس کل بانک مرکزی همچنیــن درباره 
اینکه آیا دولت برای مراسم اربعین ۱۳۹۸ ارز 
خاصی برای زائران راهپیمایی اربعین در نظر 
دارد خاطرنشــان کرد: ارز اربعین با نرخ آزاد 

صرافی ها ارائه خواهد شد.
تامین دینار زائران در اربعین ســال گذشته 
 با مشکالت و حواشی بســیاری مواجه شده 

بود.
 

بازنگری در دستورالعمل خدمات 
پس از فروش ایران خودرو

مدیرعامل گروه صنعتی ایران  خودرو با هدف 
ارتقای روزافزون کیفیت ارائه خدمات فروش 
و پس از فروش، دســتور بازنگری در بخشی 
از رویه هــا و دســتورالعمل های این حوزه را 

صادر کرد.
به گــزارش پایــگاه اطــالع رســانی گروه 
صنعتی ایران خــودرو، فرشــاد مقیمی در 
نشســتی صمیمانه با مدیران ارشــد حوزه 
فروش و خدمات پس از فروش این شــرکت، 
نمایندگی هــای مجاز منتخب و مســئولین 
صنفی مربوطه گفت: کسب رضایت مشتریان 
و ارائه خدمات مناسب و با کیفیت، خط قرمز 
ما در خدمات پس از فروش اســت و در این 
زمینه توقــع نهایت تــالش در اجرای دقیق 
دستورالعمل ها ابالغ شــده، همراه با سرعت 
در اجــرا و نــوآوری در ارائه خدمــات را از 

نمایندگی ها داریم.
وی تســهیل فرآیندهــای تصمیم گیــری، 
کاهــش هزینه هــای ســربار و اقتصادی تر 
شــدن فعالیت های نمایندگی ها را به عنوان 
مطالبه ای دیگــر در این جمــع مطرح کرد 
و افــزود: نمایندگی های فــروش و خدمات 
پس از فروش ثــروت پنهان گــروه صنعتی 
ایران خودرو هستند و با برنامه های جدیدی 
کــه در برنامــه کار شــرکت قــرار گرفته، 
امیدواریم نمایندگی ها شــاهد تحول مثبت 
و سازنده ای در کســب و کار خود باشند و از 
این رهگذر، مشتریان نیز رضایت روزافزونی 
 از خدمات دریافتی خود از مجموعه داشــته 

باشند.
مقیمی خاطرنشــان کرد: باید مدل جدیدی 
از همکاری ها بین ایران خــودرو و ذی نفعان 
ارزشــمند آن طراحی شــود تا چرخ صنعت 
خودرو، به شــکلی متفاوت تــر، روزآمدتر و 
بهره ورتر بــه گردش درآید و در مســیر این 
بهبود، از راهکارها و پیشنهادهای نمایندگی ها 
که موجب رونق تولیــد و ارتقا تصویر ذهنی 
جامعه نسبت به ایران خودرو شود، استقبال 

می کنیم.
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو با اشاره 
به نظارت مستقیم مدیران حوزه خدمات پس 
از فروش، گفت: متولیــان این حوزه عالوه بر 
پایش های سیســتمی و لحظه بــه لحظه بر 
نحوه ارائه خدمــات، نظارت هایی را به منظور 
بررســی گلوگاه ها و نقاط قابــل بهبود طبق 
برنامه های مدون و به خصوص در زمان های 
اوج مراجعــه هموطنان بــه نمایندگی ها در 
اســتان های مختلف کشــور برنامه ریزی و 
اجراکرده و خدمات ارائه شــده به مشتریان 
را مــورد ارزیابــی قــرار داده و از نزدیک در 
 جریان دغدغه های مشتریان و نمایندگی ها 

قرار  گیرند.
وی تاکید کــرد: رضایت مشــتریان همواره 
پاشنه آشیل گروه صنعتی ایران خودرو بوده 
و خواهد بود و ایــن مجموعه با هر نمایندگی 
یا فردی که در فرآیند ارائه خدمات کارشکنی 
 کرده و باعث اخالل شــود، شــدیدا برخورد 

خواهد کرد.

اخبار

کاهش بیش از 70 درصدی 
معامالت مســکن، باالخره 
مقاومــت صاحب خانه هــا 
را در برابر ریــزش قیمت ها 
شکســت. کارشناسان بازار 
مسکن معتقدند آینده این بازار با تداوم ریزش قیمت ها 
رونقی نسبی خواهد یافت. با این حال بعد از آن شاهد 

رکود عمیق در بازار مسکن خواهیم بود.
بعد از اینکه قیمت ها در بازار طــال و ارز ریزش کرد، 
کاهش قیمت مسکن نیز از ســوی فعاالن این حوزه 
پیش بینی شد و البته طی چند ماه اخیر قیمت مسکن 
در برخی از مناطق تهران کاهش پیدا کرد. بر اســاس 
اعالم دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن معاونت مسکن 
و ساختمان وزارت راه و شهرســازی از وضعیت بازار 
مسکن در تیرماه،  در مناطق ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸ ،۹، ۱0، 
۱۳ و ۲۲ شاهد کاهش اندک میانگین قیمت مسکن 
نسبت به ماه قبل از آن )خرداد ۹۸( بودیم. همچنین 
با توجه به رکود سنگینی که بر واحدهای با متراژ باال 
و خانه های لوکس حاکم است، این واحدها نیز با افت 
قیمت رو به رو بوده اند. اما سوالی که در این راستا وجود 

دارد آن است که افق پیش روی بازار مسکن چه خواهد 
بود و آیا ریزش قیمت ها تا جایی پیش خواهد رفت که 

به معامالت و وضعیت بازار جانی تازه ببخشد؟
با وجود افزایش 77 درصدی قیمت اســمی مســکن 

در شهر تهران، مقایسه رشد قیمت این بخش با تورم 
عمومی نشان می دهد که در حال حاضر قیمت واقعی 

مسکن با ۳7.۲ درصد رشد منفی مواجه شده است.
مرداد ۱۳۹۸ تورم سالیانه کل کشــور ۴۲.۲ درصد و 

میانگین رشد قیمت مســکن شهر تهران در ۱۲ ماهه 
منتهی به مردادماه ۱۳۹۸ بالغ بر ۵ درصد بوده است. 
این دو شاخص گویای آن است که با وجود افزایش 77 
درصدی نقطه به نقطه قیمت مسکن تهران )با توجه 
به آمار دفتر  اقتصاد مســکن( طی یک سال گذشته 
منحنی کلی رشــد آن نزولی بوده و هم اکنون قیمت 
واقعی مسکن ۳7.۲ درصد در مقایسه با تورم عمومی 

کاهش یافته است
هم چنین در شــهر تهران آن طور کــه اتحادیه صنف 
مشــاوران امالک تهران گزارش داده تعداد معامالت 
مسکن در ۲۲ روز ابتدای شهریورماه ۲۲۲۱ مورد بوده 
که نسبت به زمان مشابه سال قبل 7۹ درصد کاهش 
نشان می دهد. در این مدت هم چنین ۸۱۶۱ اجاره نامه 
امضا شده که نشــان دهنده افت ۲۲ درصدی نسبت 
به زمان مشابه سال قبل اســت. کاهش 7۹ درصدی 
معامالت خرید و فروش ملک در پایتخت در شرایطی 
به ثبت رسیده که آمار اتحادیه از فروردین، اردیبهشت، 
خرداد، تیر و مردادماه به ترتیب کاهش ۴0، ۴0، ۶۲، 
۶۶ و 7۵ درصدی را نسبت به ماه مشابه سال قبل نشان 
می داد. بدین ترتیب بازار مســکن در شهریورماه که 
آخرین مهلت فصل جابه جایی محســوب می شود در 

مسیر افت قرار داشته است.

از فضای مجــازی گرفته و 
تا محیط دانشــگاه ها پر از 
تبلیغات جذب دانشــجو 
بــدون کنکــور از جانب 

دانشگاه های پولی است.
هر چند ناامیدی از آینده شــغلی رشته ها و اشباع 
بازار کار از رشــته های مختلف، کشــش به سوی 
دانشگاه ها به ویژه دانشــگاه های پولی را نسبت به 
قبل کم رنگ کرده. اما هنوز مدرک تحصیلی و اسم 
دانشگاه آنقدر جذابیت دارد تا بابت آن هزینه های 
آنچنانی پرداخت کرد. با این حال افزایش تبلیغات 
دانشگاه ها و تالش آنها برای جذب دانشجو، حاکی 
 از دلسردی و ریزش متقاضیان ورود به دانشگاه های

 پولی است.
فاصله دانشــگاه با بازار کار، بی انگیزگی اســتادان 

دانشــگاه و همچنیــن وضعیت بحرانی بــازار کار 
که ســال به ســال بدتری می شــود و... از دالیل 
این موضوع اســت. بر همین اســاس بســیاری از 
دانشــجویان هم زمان با تحصیل دنبــال کارند و 
 همین موضوع بر کیفیت آمــوزش نیز تاثیر منفی 

گذاشته است.
بر اســاس آمارهــا وضعیت بیــکاری بــه ویژه در 
رابطه با تحصیل کرده ها بحرانی تر از ســایر اقشار 
اســت.  نزدیک به۴0 درصــد تحصیــل کرده ها 
بیکار هســتند و مــدت زمانــی تحصیــل آنها را 
 از بــازار کار عقــب می رانــد. گزارش مرکــز آمار 
نشان می دهد که ۳۸ درصد جمعیت بیکار۱0ساله 
و بیــش تــر از کل بیــکاران را فــارغ التحصیالن 
آمــوزش عالــی تشــکیل می دهنــد. بیــکاری 
جمعیــت فــارغ التحصیــالن از کل بیــکاران به 
 تفکیک نقاط شــهری و رســتایی به ۴۱.۴ درصد 

می رسد.

کاهش  80  درصدی  حجم معامالت، ریزش  قیمت  مسکن  را  در  پی  داشت

آرامش  مقطعی  در  بازار  مسکن

»کسب و کار« بررسی می کند

جوالن تبلیغات دانشگاه های پولی

وزیر نفت اعالم کرد
شرایط اقتصادی کشور سخت تر 

از زمان جنگ
وزیر نفت با بیان اینکه اکنون تمام تالش دشمنان 
این است که نگذارند نفت را بفروشیم و پول نفت 
را دریافت کنیم که همین امر شــرایط را نسبت 
به زمان جنگ سخت تر کرده است، گفت: اکنون 
شرایطی که از نظر اقتصادی بر کشور حاکم است 
از زمان جنگ سخت تر شــده به این دلیل که ما 
در زمان جنــگ نفت را بدون هیــچ محدودیتی 
می فروختیم، پول حاصل از فروش نفت در بانک ها 

می رفت و هر چی می خواستیم می خریدیم.
به گزارش ایســنا، بیژن زنگنه در سی ویکمین 
گردهمایی فرماندهان مهندســی رزمی جنگ 
جهاد ســازندگی در وزارت جهاد کشاورزی با 
بیان اینکه اکنون وزارت جهاد کشاورزی، وزارت 
بهداشــت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در 
واردات با مشکل مواجهه هستند، افزود: اکنون 
مسئوالن با همان روحیه ای کار می کنند که در 
زمان جنگ کار می کنند و من اســم این دوران 
را برای خودم آخرین نبرد گذاشته ام. وزیر نفت 
افزود: این جنگ ما با آمریکا و رژیم صیهونیستی 
اســت. منافقین با حضورشــان در کاخ سفید 
می خواهند دوباره تجدید حضور کنند که هیچ 
وقت به این اندازه در چهل سال بعد از انقالب در 

کاخ سفید نفوذ نداشته اند.

وزیر کار خبر داد
بهره برداری از ۴۵0 هزار مسکن 

مهر نیمه تمام  تا پایان سال
وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعــی گفت: ۴۵0 
هزار واحد مســکن مهر نیمه تمام در کشــور تا 
پایان امســال بــه بهره بــرداری می رســد. به 
 گزارش مهــر، محمــد شــریعتمداری پیش 
 از ظهر امــروز پنجشــنبه در مراســم افتتاح

  فاز اول مســکن مهر ۶۲0 واحدی پــاوه  اظهار 
داشــت: ایــن تعــداد بخشــی از پــروژه 
کــه  نیــز  آن  ســایر  و  اســت  مذکــور 
 ۴۳۲ واحــد اســت بــا توجــه به پیشــرفت

 ۹۳ درصدی که دارد، در ادامه مسیر و ماه آینده به 
بهره برداری خواهد  رسید. وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی استان کرمانشاه گفت: تا کنون قریب 
به ۱۶ میلیارد تومان برای این پروژه هزینه شده  
 است. این مسئول یادآور شــد: مقدمات اجرای
 این پروژه فراهم شده بود اما از سال ۹۲ تعطیل 
شــد که  به همت استاندار کرمانشــاه و تالش 
مســئولین محلی مجدد این پروژه آغاز به کار  
کرد. شریعتمداری ادامه داد: پس از آغاز مجدد 
عملیات اجرایی این پروژه، متقاضیانی برای آن 
 شناسایی شد و تعاونی ۴ مسئولیت آن را به عهده 
گرفت و امروز به جایی رسیده که بخشی از آن به 

مردم پاوه تحویل شد.
وی با ابراز امیدواری از ادامه این اتفاق، گفت: در 
 صورتی که این نیاز به صورت گســترده تر ادامه

 پیدا کند، با استفاده از  بقیه زیرساخت هایی که 
 برای ســاخت ۶00 واحد دیگر در منطقه فراهم

 شــده اســت، ممکن اســت این پــروژه نیز 
احداث و تکمیل شــود اما هم اکنون متقاضی 
کافی بــرای این تعــداد وجــود  نــدارد. وزیر 
 تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی  از وجــود
  ۴۵0 هــزار واحــد مســکونی نیمــه تمــام

 دیگر در کشور خبر داد و گفت: با تعهد وزیر راه 
و شهرســازی این واحد ها تا پایان سال به بهره 

برداری  می رسد.

بیش از ۶0 درصد اتوبوس های 
شهری فرسوده اند

مشــاور رئیس ســازمان راهداری و حمل و نقل 
 جاده ای کشــور ضمن اشــاره به آخریــن آمار

 وســایل نقلیــه فرســوده در کشــور گفــت: 
حــدود 7 درصــد از خودروهای کل کشــور و 
۶۱ درصد از اتوبوس های شــهری  فرســوده اند. 
 به گــزارش ایســنا، صــدراهلل بمانا در جلســه
 امروز کارگروه ملــی کاهش آلودگی هوای کالن 
شــهرها با اشــاره به اینکه هفت درصــد از کل 
خودروهای کشور فرسوده هســتند، اظهار کرد: 
همچنین ۲۴ درصد از حمل و نقل باری و ۴ درصد 

از حمل و نقل مسافری کشور فرسوده  شده اند.
بــه گفته بمانــا همچنیــن حــدود ۴0 درصد 
کامیون ها و اتوبوس های برون شهری و ۶۱ درصد 

اتوبوس های شهری  فرسوده اند.
مشــاور رئیس ســازمان راهداری و حمل و نقل 
جاده ای کشور در ادامه گفت: تا پایان سال گذشته 
حدود 7۴ هزار دستگاه کامیون، اتوبوس،  مینی 
بوس و ســواری از محل منابع داخلی ســازمان 

نوسازی شده اند.

اخبار
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  سید احمد قاسمی, کارشناس بازار کار
موضوع کارآفرینی و اشــتغال نیــاز مند آموزش 
های تدریجی و فرهنگ ســازی از زمانی است که 
افراد کلمه خرید و فروش را در منزل استفاده و با 
مفاهیمی چون محصول و قیمت و خرید و فروش 
سر و کار پیدا می کنند. قبل از آشنایی کودکانمان 
با موضوع برنــد و انتخاب آن از طریق بــازار و یا 
رسانه  ها باید درک الزم و درست را به افراد در این 
زمینه ها منتقل کنیم. آنها بایــد موضوع انتخاب 
 محصول و ارتباط با مشتری یا فروشنده، روش های 
چانه زنی و ارزیابی بازار و آشنایی با انتخاب درست 
و تصمیم صحیح در باره فروش ، نیازهای مشتری 
در بازار یــا تامین نیازهای خود در بــازار را کامال 
تجربه کنند. یک فرد کارآفریــن زمانی می تواند 
کارآفرینی کند که تمامــی اصول مربوط به رفتار 
مصرف کننده و حقوق مصرف کننــده را به طور 
تجربی و بــه تدریج از کودکی یاد گرفته باشــد و 
برای تحقق آن صاحب مهارت شــده باشد و برای 
مطالبه آن بینش مناســبی پیدا کرده باشــد. در 
مجموع کارآفرینی یــک واژه نیســت بلکه یک 
فرهنگ اســت که از طریق انتقال دانش و اصالح 
نگرش در طی یک دوره نسبتا طوالنی فرد را برای 
ورود به بازار در آینده مهیا می کند. موفقیت یک 

فرد کارآفرین به داشتن چنین زمینه ای به فرهنگ 
عمیق بســتگی دارد و در اینجا نقــش آموزش و 
پرورش بیش از همه سازمان ها و نهادهای آموزشی 
در ایجاد بستر اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی نسل 
آینده مهم و حیاتی اســت. بازاریابــی به مفهوم 
تکنولــوژی ارزیابی بــازار و ارزیابی مشــتری ، 
قیمت گذاری و ارزش گذاری محصوالت ، چانه زنی 
 و برگزاری حراجی ها، تکنولوژی مذاکره صحیح، 
مشتری مداری ، هوشمند سازی بازار، تکنولوژی 
بانک اطالعات بازار، طرح بازار و ده ها موضوع دیگر 
نیازمند آموزش و انتقال مهارت به صورت تجربی 
دارد.  کــودکان از زمانی کــه می خواهند در باره 
محصول و نیاز خود با والدینشان صحبت کنند به 
اقتضای سن  و نیازهایشان باید با این مفاهیم آشنا 
شوند . این آموزش ها می تواند در قالب بازی های 
ســاده از دوره مهدکودک و ابتدایی شروع شود. 
مثال بازی انتخاب محصول یا بــازی اعالم قیمت 
محصول ، بازی اعالم مشخصات کاال، بازی اعالم 
برند و مشخصات محصول، بازی آشنایی با خدمات 
محصول ، بــازی خواندن تاریخ مصــرف و تاریخ 
تولید، بازی ارزش های ســالمت محصول ، بازی 
آشــنایی با ارزش پول برای خرید، بازی ارزیابی 
تفاوت های محصوالت مشــابه ، بــازی گفتگو با 

فروشــنده ، بازی خرید از مغازه ، بازی پس دادن 
کاال، بازی نه گفتن برای پیشنهاد فروشنده ، بازی 
نیازســنجی ، بازی تولید محصول از محصوالت 
دورریز کودک ، بازی صرفه جویی و ده ها بازی دیگر 
که در تمامی کشورها برای کودکان جهت افزایش 
درک بهتر از بازار اســتفاده می شــود. در زمان 
نوجوانــی و در مقطع دبیرســتان می توان همین 
بازی ها را در قالب توسعه یافته تر و بر اساس شرایط 
محیطی ارتقای داد که باعث انتقال مفاهیمی چون 
حراجی و قیمت گذاری ، چانه زنی  فروشــندگی ، 
شبکه پذیری، مشارکت ، شناخت الیسنس و برند، 
شناخت مجوزها و اســتانداردهای بازار، شناخت 
حقوق مصرف کنندگان ، شناخت روش های تامین 
منابع مالی جدید ، شناخت روش های جستجو در 
شبکه های اجتماعی برای نوآوری در محصوالت و 
خدمات ، شناخت روش های ارزیابی بازار، شناخت 
ارتباط پیشــرفته با مشتری ، شــناخت روشهای 
تامین منابع ، ارزش گــذاری واقعی محصوالت ، 
مدیریت درســت تولید، مدیریت درست فروش 
،مدیریت درست منابع انسانی ، نوآوری در محصول 
و بازار، اشنایی با روشهای سرمایه گذاری ، آشنایی 
با بورس ، آشنایی با مقررات بازار و صدها موضوع 
دیگر می شود. همچنین می شود از طریق بازی های 

مختلف و در محیط واقعی بازار مهارت الزم را در 
آنها ایجاد کنیم. نمی شــود دانش آموز در انتهای 
ارزیابی دوره دبیرســتان بی اطالع از این مفاهیم 
باشــد و هیچ آموزش هدفمندی در این زمینه ها 
ندیده باشد و انتظار داشته باشیم و ما در آینده از 
نسلی توانمند در حوزه بازار و اقتصاد و کارآفرینی 
برخوردار باشیم. برنامه ریزی از زمان مهدکودک 
باید توسط وزارت آموزش و پرورش به عنوان یک 
استراتژی در توسعه اقتصادی کشور مورد نظر قرار 
داده شود و از دو زاویه این موضوع را به شدت دنبال 
کند: موضوع اول توجه به والدیــن دانش آموزان 
از همان دوران مهد کودک با ارائه مشــاوره های 
تخصصی و تولید کتاب و محتوا آموزشی برای کار 
در منزل در زمینه مشارکت در یادگیری مفاهیم 
بازاریابی است. چون بیشتر زمان کودک در منزل 
می گــذرد والدین می توانند به عنــوان معلم دوم 
و همیار آموزش و پرورش در این فرهنگ ســازی 
و مهارت آموزشــی نقش فعال و موثــری را ایفاء 
نماید. موضوع دوم خود دانش آموزان هستند که 
باید با تربیت نسلی از معلمان آشنا به این مفاهیم 
و در ک درســت آنها از بــازار و اقتصاد خصوصی 
 از ابتــدا و به صورت عملی نــه تصنعی به آموزش

 آنها اقدام  شود.

ضرورت توجه به آموزش بازاریابی از مهد کودک تا آینده 

ثمانه نادری
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گروه بازار کار و اشتغال
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نرخ رسمی ۲۹ ارز کاهش یافت
تهران- ایرنا- بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران )پنجشنبه( قیمت ۴۷ ارز را اعالم کرد که بر اساس آن بهای ۸ ارز افزایش، ۱۰ ارز ثابت و ۲۹ واحد پولی کاهش یافت. نرخ دالر آمریکا همچنان بدون 

تغییر، ۴۲ هزار ریال، بهای هر یورو ۴۶ هزار و ۳۵۱ ریال و پوند انگلیس ۵۲ هزار و ۳۷۲ ریال است. بانک مرکزی اعالم کرد: هر فرانک سوئیس ۴۲ هزار و ۱۳۲ ریال، کرون سوئد چهار هزار و ۳۲۰ ریال، 
کرون نروژ چهار هزار و ۶۹۴ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۲۰۷ ریال، روپیه هند ۵۹۰ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۸ هزار و ۱۹۳ ریال، یکصد روپیه پاکستان 

۲۶ هزار و ۷۹۵ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۸ هزار و ۹۱۸ ریال، دالر هنگ کنگ پنج هزار و ۳۶۷ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۴ ریال و دالر کانادا ۳۱ هزار و ۵۹۹ ریال ارزش گذاری شد.

رکود در بازار آپارتمان های لوکس
حسام عقبایی،  نایب رئیس اول اتحادیه امالک تهران

وضعیت معامالت مسکن در حال حاضر روند نزولی دارد. حجم معامالت تا ۸0 درصد کاهش پیدا کرده و این کاهش بی سابقه باعث ریزش قیمت مسکن شده است. اما ضمن کاهش قیمت ها رکودی در بازار مسکن وجود دارد که به نظر تا 
پایان سال بر این بازار حاکم خواهد بود. متقاضیان مسکن به دلیل افت قدرت خرید و همچنین نبود درآمد کافی برای خرید مسکن قادر به خرید مسکن نیستند و از سویی مبلغ تسهیالتی که از سوی بانک مسکن پرداخت می شود، قیمت 
واقعی مسکن را پوشش نمی دهد. به همین دلیل شاهد عدم ورود تقاضای مصرفی به بازار مسکن و افت شدید معامالت هستیم. واحدهای با متراژ باال هم به دلیل همین شرایط وضعیت به مراتب بدتری دارند و رکود حاکم بر بازار این واحدها 
به مراتب عمیق تر است. بر همین اساس پیش بینی می شود این رکود عمیق تا پایان سال بر بازار مسکن حاکم باشد و در واحدهای لوکس و با متراژ باال با عمق بیشتری ادامه پیدا کند. بر همین اساس امکان ورود خریداران جدید به بازار مسکن 

نیست و با وجود تداوم کاهش قیمت مسکن، رکود عمیق بر بازار حاکم خواهد بود. سیاست های مالیاتی البته  در جان بخشی به معامالت مسکن اثر گذار است اما باید گامی از سوی دولت برای اجرایی شدن این سیاست ها برداشته شود.

ریزش متقاضیان دانشگاه
غالمحسین حسینی نیا، کارشناس بازار کار

افزایش تبلیغات دانشگاه های پولی نشان از ریزش متقاضیان دانشگاه دارد که باید آن را به فال نیک گرفت. این امر نشان از کاهش عطش کاذب جامعه برای تحصیالت دانشگاهی در کشور ما دارد که امید است به همه مقاطع تحصیلی سرایت 
کند. متاسفانه در کشور ما فلسفه تحصیالت تکمیلی فهم نشده و این بدفهمی باعث شده ما برای پاسخ گویی به عطش جامعه، سال ها بخش اعظمی از منابع مالی و فیزیکی را به این موضوع اختصاص دهیم که البته اجتناب ناپذیر هم بوده 
است. عده زیادی در پی به دست آوردن مدرک تحصیلی چه در داخل کشور و چه خارج از آن به هر قیمتی بودند. به همین دلیل حتی راضی به تحصیل در دانشگاه های بی کیفیت خارجی مثل هند، مالزی و.. شدند. بر همین اساس ریزش 
متقاضیان دانشگاه از این منظر که فلسفه دانشگاه رفتن به نقطه اصلی خود برگردد، اتفاق خوبی است. دانشگاه رفتن مساوی با شغل نیست. ما باید مسیرهای واقعی که منتهی به شغل می شود را در کشور فراهم کنیم. اما دانشگاه های ما در 
این سال ها به جای تربیت نیروی مولد و کارآفرین به تربیت کارجو برای بخش های دولتی مشغول بوده اند. در حالی که دولت به مازاد نیرو رسیده است. حاال فرصت خوبی است که با افزایش آگاهی خانواده ها به سمت فرصت های شغلی برویم 
که نیازی به آموزش های آکادمی ندارد. این رویکرد که هر کس برای انجام شغل نیاز به تحصیالت دانشگاهی دارد، باید اصالح شود. اما در حال حاضر کشور ما با جمعیت بیش از ۸0 میلیون نفر به اندازه کشور چین و تعدادی از کشورهای 

اروپایی روی هم، دانشگاه دارد و همین باعث شده کیفیت دانشگاه پایین بیاید.

يادداشت
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در ســال های اخیر وضعیت 
صنایع خرد و متوسط تعریفی 
ندارد و از تاثیرات رکود حاکم 
 بــر اقتصــاد کشــور در امان 
نمانده داند. امروز تعداد بسیاری 
از بنگاه های کوچک اقتصادی در کشور یا تعطیل هستند 
و یا با ظرفیت پایین به کار خود ادامه می دهند. به عبارتی 
واحد های کوچک تولیدی با مشــکالت اساسی دست و 
پنجه نرم می کنند و شعار رونق تولید هنوز آن طور که باید 
محقق نشده است. این در حالی است که واحدهای صنعتی 
کوچک زودبازده هستند و در صورت حمایت های الزم می 
توانند به مرحله ای از رشد برسند که با یکدیگر ادغام شده و 
 سودآوری را به حداکثر ممکن برسانند. نوده فراهانی عضو 
هیئت مدیره شــهرک صنعتی شــمس آباد در خصوص 
وضعیت واحد های صنعتی و بازگشت ۲ هزار واحد به چرخه 
تولید گفت: واحد های کوچک با مشکالت اساسی دست و 
پنجه نرم می کنند و بروکراسی پیچیده از مهمترین موانع 
تولید محسوب می شود. وی افزود: شعار امسال رونق تولید 
است، اما آیا این فقط یک شعار است یا باید در عمل تحقق 
یابد؟ در شرایط کنونی رونق تولید به دستی عمل نمی شود.

نوده فراهانی تصریح کرد: در حال حاضــر ۳۰ هزار واحد 
صنعتی راکد داریم که راه اندازی ۲ هزار واحد خیلی به چشم 
نمی آید.  وی بیان کرد:  آمارهای ارائه شده در زمینه تولید، 
صادرات و واردات، غیر واقعی و نادرســت به نظر می رسد. 

آمار ها باید به طور دقیق اخذ و اعالم شود. وی افزود: تامین 
سرمایه در گردش و جلوگیری از قاچاق کاال در رونق تولید 
تاثیر گذار است. این مقام مسئول تصریح کرد: ما استراتژی 
صنعتی مناسبی در کشور نداریم، به طور مثال کشور ترکیه 
در حوزه صنعت، صادرات محور است و  بیشتر سیاست های 
تشویقی اعمال می کند تا تنبیهی. هدف گذاری های ما باید 

در دسترس باشد.
در ادامه هاشمی رییس شهرک صنعتی عباس آباد در این 
خصوص تصریح کرد: در شرایط کنونی ضمن بازگرداندن 
واحد ها به چرخــه تولید، باید وضعیت موجــود را بهبود 
ببخشیم. وی با اشاره به اینکه باید قوانین دست و پا گیر را 
رها کنیم افزود: مجلس باید قانون مالیات بر ارزش افزوده را 
هرچه زودتر تعیین تکلیف کند تا این قانون بعد از ده سال 

سامان یابد. هاشمی  تصریح کرد: امروز باید فقط به تولید 
اهمیت دهیم و سربازان جنگ اقتصادی پشتیبانی شوند. در 
ادامه مصاحب معاون سازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعتی اظهار کرد: امسال تاکنون ۳۴۰ واحد به چرخه تولید 
بازگشته است و سال گذشته هم ۱۷۲۶ واحد، بازفعال شد. 
وی بیان کرد: برای قانون مالیات بر ارزش افزوده مجلس باید 
وارد عمل شود و یک نهاد به تنهایی نمی تواند تولید را سامان 
دهد. مصاحب با تاکید بر اینکه بانک ها هم باید به حوزه رونق 
تولید ورود پیدا کنند افزود: حدود ۲ هزار واحد تولیدی در 
اختیار بانک ها هستند که ۳۰۰ واحد را از زیر نظر بانک ها 
خارج کرده ایم، اما ادامه این مســیر همت بانک مرکزی را 
می طلبد. این مقام مسئول تصریح کرد: در حال حاضر کل 
زنجیره تولید در تامین مالی حضور دارند و دخیل هستند. 

باید تامین مالی در این زنجیره تنها یک بار صورت بگیرد نه 
اینکه همه زنجیره درگیر تامین مالی باشند. 

نظام بانکی خودش را متعهد به کمک در تامین 
نقدینگی بنگاه ها می داند

عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در این زمینه در 
صفحه اینستاگرام خود نوشت: »گزارش اخیر بانک مرکزی 
حاکی از بازگشت رشــد به بخش غیرنفتی اقتصاد کشور 
است. در سه ماه اول ســال 98، بخش غیرنفتی که بخش 
مولد اقتصاد است، حدود ۴/۰ درصد نسبت به مدت مشابه 
9۷ رشد داشته است. هرچند این رشد کمتر از توان بالقوه 
است ولی، با توجه به رشد منفی سه فصل قبل از آن و در کنار 
شروع کاهش تورم، امیدوارکننده است. این مهم در سایه 
بازگشت آرامش و ثبات نسبی بازار ارز و تخلیه اثرات شوک 
های خارجی ناشی از تحریم و فشار حداکثری، تحقق یافته 
است. برای تقویت این رشد در فصول آینده و رونق بخشهای 
مولد، نظام بانکــی خودش را متعهد بــه کمک در تامین 
نیازهای نقدینگی بنگاه ها می داند. در این خصوص در جلسه 
ای با حضور معاون اول محترم رئیس جمهور، وزرای بخش 
تولید و برخی مدیران عامل بانکها، توافق شد که بانکهای 
کشور برای نیمه باقیمانده سال، در حدود ۱۰۰ هزار میلیارد 
تومان تسهیالت برای بخشهای پیشران اختصاص دهند. 
فعاالن اقتصادی و مردم عزیز مطمئن باشند که اولویت اصلی 
کشور، احیای تولید و اشتغال است و لذا همکارانم در نظام 
بانکی، علیرغم دشواریهای ناشی از تحریم های بی سابقه، 
بمانند سابق و با تمام توان خود در کنار آنها و در خدمت رشد 

و تعالی کشور خواهند بود.«

بانک ها  موظف   شدند   برای  نیمه  باقی  مانده   سال  100 هزار   میلیارد  تسهیالت  به تولید  اختصاص   دهند

فقر  نقدینـگی   در بنگاه ها

بکارگیری تکنولوژی های سرمایه بر در صنایع بزرگ
مرتضی افقه، استاد دانشگاه

صنایع خرد و متوسط نقش بسیار زیادی در اشتغالزایی و درآمدزایی دارند که متاسفانه آنچنان که باید به تاثیرات مثبت آنها در اقتصاد کشور توجه نشده است. در صنایع بزرگ که امروزه تمام توان و پتانسیل خود را به کار گرفته اند 
تکنولوژی های سرمایه بر استفاده می شود که دیگر صرفه اقتصادی نیز ندارد. اگر به سمت صنایع خرد و متوسط برویم و با تامین نیازهای این صنایع در مسیر حرکت آنها که در حال حاضر بسیار کند شده تحولی ایجاد کنیم می توان 
در بازه زمانی کوتاهی نتیجه آن را در اقتصاد کشور مشاهده کرد. در سال های اخیر صنایع بزرگ تمام توان خود را خرج کرده و امروز به جز اندکی از این صنایع مابقی دیگر حرکت و اقدام جدیدی که بتواند اقتصاد را متحول کند انجام 
نمی دهند. محیط بکر صنایع خرد و متوسط محیطی آماده برای سرمایه گذاری و درآمدزایی است که هر چه زودتر سکان اقتصاد کشور باید به این سمت حرکت کند. اگر همین تکنولوژی هایی که امروز در صنایع بزرگ خوابیده و 
کارایی خاصی نیز ندارد  در صنایع خرد ومتوسط به کار گرفته شود ظرفیت باالی این صنایع را به کار خواهد انداخت و درآمدزایی کالنی در این بخش کلید خواهد خورد. از طرفی دیگر رشد به همراه توزیع عادالنه درآمد و اشتغال زایی 
وقتی ایجاد می شود که واحدهای کوچک و متوسط از رشد اقتصادی منتفع شوند. چون این واحدها هستند که عمدتا از تکنولوژی های کاربر استفاده می کنند و به همین  علت دارای ظرفیت باالیی برای تقاضای نیروی کار هستند.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

در حالی که صحبت های وزیر راه و شهرسازی مبنی بر 
اینکه کرایه ها و بلیت هواپیما، قطار و اتوبوس افزایش 
قیمتی نخواهد داشــت و در صورت باالرفتن نرخ ها با 
متخلفان برخورد می کنیم، هنوز قیمت بلیت اتوبوس 
و قطار از سوی دســتگاه های متولی اعالم نشده است 
و باید دید چه اتفاقی برای نرخ هــا می افتد.به گزارش 
ایسنا، دمحمد اســالمی - وزیر راه و شهرسازی - در 
جمع خبرنگاران اعالم کرد که نرخ کرایه و قیمت بلیت 
اتوبوس، قطار و هواپیما برای ایام اربعین گران نمی شود و 
در صورت افزایش نرخ تخلف صورت گرفته و با متخلفان 
برخورد خواهد شد. وی تاکید کرد: هیچ یک از شقوق 
حمل ونقل جاده ای، ریلی و هوایی بــرای ایام محرم و 
اربعین حسینی )ع( حق افزایش قیمت بلیت ندارند و 
افزایش قیمت در این ایام تخلف محسوب می شود و با 
کسانی که قصد سودجویی در این ایام دارند به طور قطع 

برخورد می شود. اسالمی افزود: آماده سازی راه ها برای 
تردد زائران حسینی یک جریان فعال است اما بهسازی 
و ایمن سازی جاده های منتهی به مرزهای چهارگانه در 
دستور کار قرار دارند تا قبل از شدت یافتن سفرها به سر 
انجام برسند.این اظهارات در حالی اتفاق افتاد که هنوز 
قیمت بلیت قطار و اتوبوس از مبادی مختلف به مقصد 
مرزهای غربی مشخص شده کشور برای انجام سفرهای 
عتبات عالیات از سوی دستگاه های متولی اعالم نشده 
است.جالبتر اینکه روز گذشته احمدرضا عامری - رئیس 
اتحادیه تعاونی های مسافری - در واکنش به احتمال 
افزایش قیمــت بلیت اتوبوس برای ســفرهای زائران 
اربعین به ســمت  مرزهای ایران و عراق، گفت: هنوز 
قیمت قطعی مشخص نشده و احتمال افزایش قیمت 
وجود دارد اما هیچ مشکلی برای سرویس دهی و ارائه 

خدمات به زائران نداریم.

میری از کاهش ۲۰ درصدی نرخ طالی سرخ طی یک 
ماه اخیر در بازار خبر داد و گفت:هم اکنون حداقل نرخ 
هر کیلو زعفران ۷ میلیون و حداکثر 9 میلیون تومان 
است. غالمرضا میری نایب رئیس شورای ملی زعفران 
از کاهش ۲۰ درصدی قیمت طالی سرخ طی یک ماه 
اخیر خبر داد و گفت: هم اکنون حداقل نرخ هر یک کیلو 
زعفران ۷ میلیون و حداکثر 9 میلیون تومان است.او با 
اشاره به اینکه بازار زعفران در رکود به سرمی برد، افزود: 
با توجه به آنکه تا آغاز فصل برداشت زمان زیادی باقی 
نمانده است، از این رو تجار خارجی ترجیح می دهند که 
محصول نو خریداری کنند که ایــن امر در کنار ازدیاد 
عرضه در برابر تقاضا ناشی از نیاز نقدینگی کشاورزان بر 
افت قیمت و رکود بازار دامن زده است.میری ادامه داد: 
در آبان سال گذشته قیمت هر یک کیلو زعفران نگین 
۱۶ تا ۱۷ میلیون تومان بود که امسال با اُفت ۴۰ تا ۴۵ 
درصدی به 9 میلیون تومان رسیده است، در حالی که 

خریداری ندارد.
نایب رئیس شورای ملی زعفران با اشاره به اینکه کمتر از 
۲۰ روز به آغاز فصل برداشت زمان باقی است، بیان کرد: 

با توجه به شرایط مساعد اقلیمی و افزایش تولید حداقل 
۲۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل بعید است 
که نوسان قیمتی در بازار رخ دهد.او با بیان اینکه آمار 
جدیدی از صادرات در دسترس نداریم، افزود: بنابر آمار 
سه ماهه گمرک، صادرات زعفران نسبت به مدت مشابه 
ســال قبل ۱۵ درصد کاهش یافته و از آن زمان به بعد 
آماری اعالم نشده است، اما به سبب مشکالت پیش روی 
صادرات مبنی بر بازگشت ارز به کشور، صادرات تعریف 
چندانی ندارد. از این رو انتظار می رود که بانک مرکزی 
بانکی را در خارج از ایران به منظور تسهیل صادرات به ما 
معرفی کند یا دولت به واردکنندگان کاال ارز ندهد تا آن ها 
ارز مورد نیاز را از صادرکننده کننده دریافت کنند، در غیر 
این صورت صادرات به سبب دریافت تومان و پرداخت 
دالر به بانک مرکزی صرفه اقتصــادی ندارد. میری در 
پایان تصریح کرد: با توجه بــه آنکه صادرکنندگان در 
فروش هر کیلو زعفران رقمی حدود ۵۰۰ تا یک میلیون 
تومان به سبب تفاوت تومان با دالر متضرر می شوند، 
بنابراین پدیــده قاچاق از طریق افغانســتان به دیگر 

کشور های مختلف دنیا روبه رشد خواهد بود.

کمیســیون تنظیــم مقــررات ارتباطــات، 
دســتورالعمل خدمات پیامک انبوه اضطراری 
را تصویب کرد. این دســتورالعمل در جلســه 
شــماره ۲9۲ کمیســیون تنظیم مقررات و در 
راستای اجرای بند ۳-۲ مصوبه شماره ۲۷۰ این 
کمیســیون به تصویب رسید.کمیسیون تنظیم 
مقررات ارتباطات، دستورالعمل خدمات پیامک 
انبوه اضطراری را تصویب کرد. این دستورالعمل 
در جلسه شماره ۲9۲ کمیسیون تنظیم مقررات 
و در راســتای اجرای بند ۳-۲ مصوبه شــماره 
۲۷۰ این کمیسیون به تصویب رسید. بر مبنای 
این دســتورالعمل، پیامک های انبوه اضطراری 
فقط در شــرایط بحران، مطابق تعریف سازمان 
مدیریت بحران کشور یا شرایط اضطرار که تنها 
شــامل موارد مرتبط با امنیت ملی است، قابل 

ارسال خواهد بود.
با توجه به اینکه اطالع رسانی وقوع بحران در سطح 
ملی بر عهده وزیر کشور و در استان ها و شهرستان 
ها بر عهده اســتاندار و فرماندار اســت، محتوای 
پیامکی تائید شده توسط مراجع مذکور، در سطح 
ملی توسط کارگروه ارتباطات و فناوری اطالعات 

مدیریت بحران کشــور کــه در وزارت ارتباطات 
مستقر است و نیز در سطح استان و شهرستان ها 
توسط کارگروه اســتانی مدیریت بحران، به ارائه 
کنندگان خدمات ارتباطی ابالغ می شود.بر اساس 
این مصوبه، اطالع رسانی و محتوای پیامکی موارد 
مرتبط با اضطرار باید بــا تائید مراجع ذی صالح 
تعیین شده توسط شورای عالی امنیت ملی انجام 
شود. این موارد توسط سازمان تنظیم مقررات به 

ارائه کنندگان خدمات ابالغ می شود.
همچنین مطابــق این مصوبــه، ارائه کنندگان 
خدمات ارتباطی موظف هســتند در چارچوب 
ابالغ کارگروه های ارتباطات و فناوری اطالعات 
مدیریت بحران، نسبت به ارسال به موقع پیامک 
های انبوه اضطراری اقــدام کنند.عالوه بر این، 
این نکته مورد تأکید است که پیامک اضطراری 
باید جنبه فوری داشته باشد و متن پیامک تا حد 
ممکن، مختصر و صرفــاً دربرگیرنده اطالعات 
ضــروری باشد.کمیســیون تنظیــم مقررات 
ارتباطــات این مصوبه را در 9 مــاده به تصویب 
رسانده و تأکید کرده است که این مقررات برای 

ارسال پیامک های سریع نیز الزم االجرا است.

برای خرید لوازم التحریر در بازار بزرگ تهران باید 
به بازار بین الحرمین که در نزدیکی مسجد امام 
خمینی )ره( واقع شــده بروید. با توجه به اینکه 
فقط چند روز تا بازگشــایی مدارس باقی مانده، 
بازار شلوغ به نظر می رسد؛ به طوری که در مقابل 
بیشــتر مغازه ها حداقل پنج نفر در حال انتخاب 

ابزار و لوازم مورد نیاز فرزندان خود هستند.
با این حال فروشــندگان می گویند که امســال 
تعداد مراجعه کنندگان به بــازار لوازم التحریر، 
کمتر از افرادی اســت که هر ســال در آستانه 
بازگشــایی مدارس برای خرید لوازم التحریر به 
این بــازار مراجعه می کردند. یک فروشــنده در 
این زمینه می گوید: "ســال های قبل مردم در 
این روزها لوازم التحریر مورد نیاز یک سال خود 
را می خریدنــد، اما با توجه به کم شــدن قدرت 
خرید، امسال خریداران تنها یک عدد از هر قلم 
کاال می برند." به سراغ یکی دیگر از مغازه داران 
می رویم تا قیمت برخی اجناس را بپرسیم؛ او نیز 
وقتی صحبت به وضعیت بازار می رسد، می گوید 
"مشتریان بیشتر اجناس ارزان قیمت را میخرند. 
از طرف دیگر مثل سال های گذشته تعداد باال هم 

خرید نمی کنند."
مســئله دیگری کــه در این بــازار جلب توجه 
می کند، وفور جنس های خارجی است. معموال 
فروشندگان گران ترین قیمت هر قلم کاال را برند 

آلمانی آن معرفی می کنند.یکی از فروشندگان 
درباره اینکه چگونه با وجــود ممنوعیت واردات 
لوازم التحریر، این اجناس به راحتی در بازار بزرگ 
تهران قابل دسترسی اســت، می گوید:" برخی 
شرکت های واردکننده لوازم التحریر نمایندگی 
خاورمیانه را در اختیار دارند و ساالنه بیش از ۱۰۰ 
میلیارد دالر جنس وارد می کنند، بنابراین کسی 

نمی تواند مقابل آن ها بایستد."
به گفته این مغــازه دار، مدادرنگی هایی در بازار 
هســت که هر رنگ آن هــا ۱8 هــزار تومان به 
فروش می رســد و اینگونه اجنــاس در انحصار 
کشور آلمان است. فروشنده دیگری هم معتقد 
است که ایران تکنولوژی تولید برخی از اجناس 
بازار لوازم التحریر از جمله مــداد و اتود را ندارد 
و در مواردی تنها می تواند مونتاژکننده باشــد. 
همچنین به گفته این فروشنده، برندهای چینی 
که ســعی کردند انحصار آلمــان را در این بازار 
بشکنند، نتوانستند مغز و چوب مداد را با کیفیت 
عالی تولید کنند.این وضعیت در حالی است که 
مشــاهدات میدانی از بازار لوازم التحریر نشــان 
می دهد که برای خرید و پر کردن یک جامدادی 
)شامل مداد مشکی و قرمز، اتود، پاک کن، تراش، 
خودکار آبــی و قرمز و خط کــش( باید حداقل 
حدود ۱۷ هزار تومان و حداکثر ۲۱8 هزار تومان 

هزینه کرد.

در دهه  اخیر، یکی از موضوعات 
جدی  که بانک ها با آن سروکار 
دارند موضوع بحث کاهش و 
تحول شــعب بوده است. باال 
بودن هزینه های جاری شعب، 
گســترش فناوری های نوین، تغییر رفتار مشتریان و از 
طرفی کاهش درآمد بانک ها مواردی هستند که این بحث 
را جدی تر می کنند. حسین رحمتی عضو هیات مدیره 
بانک رفاه کارگران، درباره تحول شعب و راهی که بانک ها 

در این خصــوص پیش گرفته اند  مــی گوید: مطالعاتی 
که انجام شــده، نشــان می دهد علیرغم اینکه تحوالت 
چشــمگیری در حوزه فناوری اطالعات و ارائه خدمات 
به صورت دیجیتال اتفاق افتاده لیکن بسیاری از افراد بر این 
عقیده هستند که فیزیک شعب باید به دلیل اعتمادی که 
شعب در ذهن مردم ایجاد می کنند، وجود داشته باشند؛ 
در واقع اگر شعب وجود نداشته باشند شاید بسیاری از افراد 

به بانک اعتماد نکنند.
رحمتی در واکنش به این فرضیه که شعب بانک ها ضررده 
هستند و به همین خاطر بانک ها به سمت تحول و کاهش 
شعب حرکت کرده اند، می گوید: »قطعا برخی از شعب 
ضررده هستند که می تواند دالیل ساختاری داشته باشد یا 

شاید به این خاطر باشد که آن شعبه در مکان مناسبی قرار 
ندارد و دسترسی به آن آسان نیست. همچنین می تواند به 
دلیل داشتن پرسنل ناکارآمد نیز این اتفاق بیفتد. تمامی 
 این موارد دالیلی هســتند که باعث می شود یک شعبه 
زیان ده شود. مطالعات اخیر نیز نشــان می دهد که اگر 
هر بانکی با هر تعداد شعبه بخواهد به روش های سنتی 
خدمات را به مخاطبین خود ارائه دهد، قطعا دچار زیان 
خواهد شــد و نمی تواند هزینه هایش را جبران کند.« به 
گفته او، یکی از دالیل کســانی که مخالف ایجاد شعب 
هستند نیز این است که در آینده شاید بانک ها نتوانند از 

پس هزینه های بسیار باالی شعب فیزیکی برآیند.
رحمتی توضیح می دهد: »در حقیقت سه دسته افراد وجود 

دارند؛ آنهایی که دوست دارند به صورت کامال غیرحضوری 
خدمات بانکی خود را دریافت کنند، آنهایی که دوست 
دارند به شعب بانکی مراجعه کنند و یک مسئول بانکی کار 
آنها را انجام دهد و دسته سوم نیز کسانی هستند که دوست 
دارند همه خدمات را به صورت غیرحضوری دریافت کنند 
ولی اگر نیاز شد و به مشکلی برخوردند بتوانند به شعب 
بانک نیز مراجعه کنند. درنهایت بحث مهمی که به ویژه 
در سال های اخیر مطرح اســت، موضوع فیجیتال است 
یعنی شعبی که ترکیبی از فیزیکال و دیجیتال هستند؛ 
درواقع بانکی با خدمات کامال دیجیتــال در کنار وجود 
تعدادی شعب فیزیکی رویکرد مناسب تری برای صنعت 

بانکداری است.«

وجود فیزیکی شعب به دلیل اعتمادی كه در ذهن مردم ایجاد می كند ضرورت دارد

تحول   اکوسیستم  بانکداری  با   شعب  فیجیتال

در برابر تکنولوژی نمی توان   مقاومت نشان  داد
نیما نامداری، کارشناس صنعت بانکی

سیستم بانکداری در تالش است تا با بهره گیری از فناوری های روز زمینه افزایش خدمت  به مشتریان را فراهم کند که در همین رابطه سیستم بانکی به دنبال پیدا کردن بانکداری دیجیتال است. اما برای کم شدن شعب بانک ها نمی توان عجوالنه 
تصمیم گرفت چراکه سالیان طوالنی سیستم بانکداری به این روش به مردم خدمات رسانی کرده و این حس اعتمادی که برای آنها ایجاد شده است تنها با بودن سیستم بانکداری فیزیکی ایجاد و ادامه خواهد یافت. از طرفی دیگر در برابر توسعه تکنولوژی 
نمی توان ایستادگی و مقاومت نشان داد چراکه به خودی خود با ورود گوشی های هوشمند و اینترنت این اتفاق ناخودآگاه افتاده و باید سیستم بانکی خود را برای روبرویی با فین تک ها یا همان استارت آپ های حوزه بانک آماده کند. این در حالی است 

که فین تک ها نیز برای فعالیت و توسعه خدمات خود به اطالعاتی که سیستم بانکی از مشتریان دارد نیاز دارند و اگر این اطالعات در اختیار استارت آپ ها قرار نگیرد مسیر توسعه آنها با مشکالتی روبرو خواهد شد.
فین تک ها باید در کنار شعب فیزیکی که ناخودآگاه با حضور تکنولوژی در این بخش تعدادشان اندک خواهد شد، فعالیت کنند تا هم این حوزه بتواند با کاهش هزینه ها در مسیر درست بانکداری قرار بگیرد و هم آن حس اعتمادی که در اثر فعالیت سال های طوالنی 
به وجود آمده از بین نرود. این همان روندی است که آن را شعب فیجیتال نامگذاری کرده ایم و فعالیت توأمان شعب فیزیکی را در کنار فین تک ها شامل می شود. بانک ها باید بدانند که نسل جدید در کشور خواسته ها و انتظاراتشان از خدمات بانکی تغییر کرده و 

انتظار دارند خدمات را آسان و در قالب فضای دیجیتال دریافت کنند؛ بر همین اساس حضور نسل جدید با توجه به فعالیت کسب و کارهای استارت آپی نیازمند تحول است و در غیر این صورت اکوسیستم بانکداری دچار مشکل می شود.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

حداقل و حداكثر نرخ زعفران اعالم شد

افت ۲۰ درصدی قیمت طالی سرخ در بازار

با وجود هشدار وزیر درباره افزایش قیمت

کرایه ها و بلیت های اربعین گران می شود

دستورالعمل خدمات پیامک انبوه اضطراری تصویب شد

اجناس در انحصار كشور آلمان است

بازار   لوازم تحریر خلوت  است
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آگهی تحدید حدود حوزه ثبتی 
شهرستان نوشهر

 پیــرو آگهی قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و به استناد 
تبصره ذیل ماده ۱۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون 
اخیرالذکــر تحدید حدود امالک مشــروحه ذیل در 
ساعت و تاریخ های مقرر در محل وقوع ملک به شرح 
ذیل به عمل خواهد آمد امــالک متقاضیان واقع در 
قریه تازه آباد پالک ۱۷ اصلی بخش ۱ قشالقی پالک 
۱۳۲۳ فرعی به نام محســن پاشــا خیری نسبت به 
شــش دانگ یک قطعه زمین ) به شــرط تجمیع با 
پــالک ۱0۱۹ فرعی( به مســاحت 40/4۳ مترمربع 
طبــق رای شــماره ۱۳۹860۳۱000۷0۱۹8۱6 
مورخ ۹8/06/0۷ هیات قانون تعیین تکلیف امالک 
متقاضیان واقع در قریه گردکل پالک ۱۹ اصلی بخش 
۱ قشــالقی پالک ۹80 فرعی به نام محمد عربکری 
صومعه سفلی نسبت به ششــدانگ یک قطعه زمین 
با بنای احداثی به مساحت ۱8۲ متر مربع طبق رای 
شماره ۱۳۹860۳۱000۷0۱4۳58مورخ۹8/04/۳۱ 
هیات قانون تعیین تکلیف امــالک متقاضیان واقع 
در قریــه ســنگ تجن پــالک ۲۲ اصلــی بخش ۱ 
قشــالقی پالک ۳۲4 فرعی به نام سیروس شفیعی 
نسبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
به مســاحت ۲۳0/66 متر مربع طبق رای شــماره 
۱۳۹860۳۱000۷0۱4۳۹8مــورخ ۹8/04/۳۱ 
هیات قانون تعیین تکلیف امالک متقاضیان واقع در 
قریه بندپی پالک 4 اصلی بخش ۲ قشــالقی پالک 
۱4۱۳ فرعی به نام رفعت الســادات علوی نســبت 
به شــش دانگ یک قطعه زمین با بنــای احداثی به 
مســاحت ۲۹۷/40 مترمربــع طبق رای شــماره 
۱۳۹860۳۱000۷0۱806۷ مورخ ۹8/05/۲6 پالک  
۱4۱5 بنام رسول نیکبخت نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 4۲4/۳۱ متر 
مربع طبق رای شماره ۱۳۹860۳۱000۷0۱5۱0۹ 
مورخ ۹8/05/0۷ هیات قانون تعیین تکلیف امالک 
متقاضیان واقــع در مرتع درزیکال پــالک ۳۱ اصلی 
بخش ۲ قشــالقی پــالک ۳58 فرعی به نام ســید 
عبداله موسوی لرگانی نسبت به ششدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی به مساحت ۲5۹/۹۳ متر مربع 
طبــق رای شــماره ۱۳۹860۳۱000۷0۱5۱۲5 
مــورخ ۹8/05/0۷ و پالک ۳5۹ فرعی بنام حســن 
باروجی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی به مســاحت ۲۱۳/۹5 مترمربــع طبق رای 
اصالحی شماره ۱۳۹860۳۱000۷0۱۹6۹۲ مورخ 
۹8/06/0۷ هیئت قانون تعیین ســاعت ۹ صبح روز 
دوشــنبه مورخ ۱۳۹8/0۷/۲۲ امــالک متقاضیان 
واقع در قریه علی آباد میر پــالک ۳۳ اصلی بخش ۲ 
قشــالقی پالک ۲44۱ فرعی به نام شکوفه ساحلی 
نسبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
به مســاحت ۳۲۷/05 مترمربع طبق رای شــماره 
۱۳۹860۳۱000۷0۱8۱6۹ مــورخ ۹8/05/۲۷ 
هیات قانون تعیین امالک متقاضیان واقع در قریه مرتع 

طال پالک 4۱ اصلی بخش ۲ قشالقی پالک ۷۷ فرعی 
به نام غالمعلی امیدیان نسبت به ششدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی به مســاحت ۱88/۳0 مترمربع 
طبــق رای شــماره ۱۳۹860۳۱000۷0۱66۲5 
مورخ ۹8/05/۱6 هیات قانون تعیین تکلیف امالک 
متقاضیان واقــع در مرتع دودارک پــالک ۱ اصلی 
بخش ۳ قشــالقی پالک ۱48۳ فرعی به نام مرتضی 
خزائی تبار نسبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با 
بنای احداثی به مســاحت ۲8۹/۱0 متر مربع طبق 
رای شــماره ۱۳۹860۳۱000۷00۹۱۹۳ مــورخ 
۹8/۳/۳0 و پــالک ۱484 فرعــی به نام اســماعیل 
جمشیدی نسبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با 
بنای احداثــی به مســاحت 506/60 مترمربع طبق 
رای شــماره ۱۳۹860۳۱000۷0۱8۳46 مــورخ 
۹8/05/۲۷ هیــات قانــون تعیین تکلیــف امالک 
متقاضیــان واقــع در قریه انــدرور پــالک ۲ اصلی 
بخش ۳ قشــالقی پالک 8۷6 فرعی بــه نام مهدی 
کوثری فر نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با 
بنای احداثــی به مســاحت ۲۱4/64 مترمربع طبق 
رای شــماره ۱۳۹860۳۱000۷0۱۹8۲۳ مــورخ 
۹8/06/0۷  و پــالک 8۷۷ فرعــی بنام اســماعیل 
امامی نســبت به ششــدانگ یــک قطعــه زمین با 
بنــای احداثی به مســاحت ۳5۳/0۹ مترمربع طبق 
رای شــماره ۱۳۹860۳۱000۷0۱۹۷۲0 مــورخ 
۹8/06/0۷ و پــالک 8۷8 فرعی به نــام محمد دری 
صفت نســبت به ششــدانگ یــک قطعــه زمین با 
بنــای احداثی به مســاحت ۳45/۲5 مترمربع طبق 
رای شــماره ۱۳۹860۳۱000۷0۱۹80۳ مــورخ 
۹8/06/0۷ و پالک 8۷۹ فرعی به نــام اکبر اعیادی 
نسبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
به مســاحت ۲۹۹/۷8 مترمربع  طبق رای شــماره 
۱۳۹860۳۱000۷0۱۹۷۲4 مورخ ۱۳۹8/06/0۷ 
و پالک 880 فرعــی به نام آناهیتا ســالک اصفهانی 
نسبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
به مســاحت ۲58/۱6 مترمربع طبق رای شــماره 
۱۳۹860۳۱000۷0۱۹800 مــورخ ۹8/06/0۷ 
هیات قانون تعیین تکلیف ساعت ۹ صبح روز سه شنبه 
مورخ ۹8/0۷/۲۳ امالک متقاضیان واقع در قریه ملکار 
پالک ۱0 اصلی بخش ۳ قشالقی پالک 4۹0 فرعی بنام 
محمدحسین فوالدی نسبت به ششدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی به مســاحت ۲۲8/۲0 مترمربع  
طبق رای شماره ۱۳۹860۳۱000۷0۱5۱0۳ مورخ 
۹8/05/0۷ هیات قانون تعییــن امالک متقاضیان 
واقع در قریه حــوض کتی پــالک ۱۱ اصلی بخش 
۳ قشــالقی پالک 540 فرعی به نام سوســن راهب 
نسبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
به مســاحت ۳۳۹/44 مترمربع طبق رای شــماره 
۱۳۹860۳۱000۷0۱4۳۲۷ مــورخ ۹8/04/۳۱ و 
پالک 54۳ فرعی به نام محمدرضا صدیقی نســبت 
به ششــدانگ یک قطعه زمین با بنــای احداثی به 
مســاحت ۲۷۳/54 مترمربــع طبق رای شــماره 
۱۳۹860۳۱000۷0۱5۱06 مــورخ ۹8/05/0۷ 

هیات قانون تعیین تکلیف امــالک متقاضیان واقع 
در قریــه دزدک پالک ۱4 اصلی بخش ۳ قشــالقی 
پالک ۷08 فرعی به نام حســین شعبان زاده نسبت 
به ششــدانگ یک قطعه زمین با بنــای احداثی به 
مســاحت ۱۷6/۹0 مترمربــع طبــق رای شــماره 
۱۳۹860۳۱000۷0۱5۱00 مــورخ ۹8/05/0۷ 
هیات قانون تعیین تکلیف و پالک ۷0۹ فرعی به نام 
یاور مرادی کلخوران نســبت به ششدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی به مســاحت ۲0۲/۳۱ مترمربع 
طبــق رای شــماره ۱۳۹860۳۱000۷0۱585۳ 
مورخ ۹8/05/۱۳ هیات قانون تعیین تکلیف و امالک 
متقاضیان واقع در قریه کهنه ســرا پالک ۱5 اصلی 
بخش ۳ قشالقی پالک 4۲۹ فرعی به نام زهرا  راستاد 
نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
به مســاحت ۲۱5/۲۹ مترمربع طبق رای شــماره 
۱۳۹860۳۱000۷0۱5۲40 مــورخ ۹8/05/0۷ 
هیات قانون تعیین تکلیف امالک متقاضیان واقع در 
قریه جنگسو پالک 56 اصلی بخش 6 قشالقی پالک 
۲۳8 فرعی به نام عباس ســلیمی و حسین سلیمی 
هماکرانی و رضا محســنی هماکرانی و بهزاد سلیمی 
هماکرانی نسبت به حصه هرکدام مشاعا و بالسویه به 
میزان یک و نیم دانگ مشــاع از ششدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی به مســاحت ۳08/۳0 مترمربع 
طبق رای شماره ۱۳۹860۳۱00۷0۱۹۷۲۷و ۹۷۳۱و 
۹۷۳4و ۹۷۳۹ مورخ ۹8/06/0۷ هیات قانون تعیین 
تکلیف امالک متقاضیــان واقع در قریه اســالم آباد 
پالک 5 اصلی بخش ۲ ییالقــی پالک ۱5۷ فرعی به 
نام احسان اله دوستیان نسبت به ششدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی به مســاحت 4۹6/50 مترمربع 
طبــق رای شــماره ۱۳۹860۳۱000۷0۱4۱۱۱ 
مــورخ ۱۳۹8/04/۳0 هیات قانــون تعیین تکلیف 
ساعت ۹ صبح روز چهارشــنبه مورخ ۱۳۹8/0۷/۲4 
لذا از متقاضیان و مالکین امــالک مجاور و صاحبان 
حقــوق ارتفاقی دعوت می شــود در وقــت مقرر در 
 محل وقوع ملک حضور به هم رســانند بدیهی است 
در صورت عدم حضور متقاضی و یــا نماینده قانونی 
آنان طبق مــاده ۱5 قانون ثبت ملک مــورد تقاضا با 
حدود اظهار شــده از طرف مجاورین تحدید خواهد 
 شــد معترضین می توانند به اســتناد ماده ۲0 قانون

 ثبت و مــواد ۷4 و 86 آیین نامه قانــون ثبت ظرف 
 مــدت ۳0 روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید
 حدود اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم و ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به واحد ثبتی 
مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی نمایند 
در غیر این صورت با ارائه گواهی عدم تنظیم دادخواست 
توسط متقاضی و یا نماینده قانونی وی و بدون توجه به 
اعتراض واصله عملیات ثبتی با رعایت مقررات ادامه 

می یابد.
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان نوشهر- 
فرامرز کلبادی نژاد
تاریخ انتشار: 1398/6/30
م الف: 98/170/9597

نخستین ســوالي که یک اســتارت آپ دارد: 
چه محصولي باید بســازیم یا چــه خدمتي 
ارائه کنیم؟ موسســان و پدیدآورندگان این 
استارت آپ ها بر سر این موضوع و اینکه چطور 
باید این محصول یا خدمــت را به دنیا عرضه 
کنند و مشتري براي اســتارت آپ دست و پا 

کنند همیشه در تکاپو هستند. 
 

اول نیاز و مشكل مشــتري، بعد 
تكنولوژي

قبل از اینکه هر تصمیمــي بگیرید اطمینان 
حاصل کنید که به دنبال حل کردن مشکلي 
واقعي هستید. استارت آپ ها نه براي ساخت 
محصــول، بلکه بــراي حل کردن مشــکل 
به وجود مي آیند. هرچه بیشتر بتوانید مشکل 
مشتري هاي هدف استارت آپ تان را حل کنید، 
کسب وکار شما موفق تر خواهد شد. متاسفانه 
بســیاري از افراد بدون اینکه درک درســتي 
از نیاز  یا مشکل مشــتري  داشته باشند غرق 
کسب وکار خود مي شوند. آنها فقط ایده خود 
را توسعه مي دهند و زماني را به بررسي نیاز و 
مشکل مشتري  استارت آپ خودشان اختصاص 
نمي دهند. قبل از اینکه شروع به کار کنید باید 
بدانید که یک نیاز، با محصول یا استارت آپي 
که قصد توسعه دادن آن را دارید متفاوت است 
و محصول و کسب وکار مکانیزمي است براي 
ارائه راهکار و برطرف  کردن این نیاز. تا زماني 
که محصولي مطابق با خواسته مشتري ارائه 
نکرده اید کســب وکاري هم ندارید. مهم این 
است که محصول مورد نیاز مشتري را داشته 
باشید؛ ایجاد زیرســاخت هاي کسب وکار را 
مي توان به بعد هم موکول کــرد. پیتر دراکر 
مي گوید: »مشتري به ندرت چیزي را مي خرد 
که کسب وکار تصور فروشش را دارد. مشتري 
پولي بابت محصول پرداخت نمي کند بلکه بابت 
رضایتش از آن محصــول پرداخت مي کند.« 
اگر محصول شما نیاز مشتري را برطرف کند 
دیگر الزم نیســت آنها را متقاعد کنید که به 
محصول شما احتیاج دارند. یکي از بزرگ ترین 
اشــتباهاتي که بنیان گذاران در زمان ساخت 
محصول جدید مرتکب مي شــوند این است 
که به جاي تامل روي اینکه این محصول چه 
امکاني را فراهم مي کند، فقط روي تکنولوژي 

تمرکز مي کنند. 
اگر در تالش براي شناســایي یــک کاربرد 
براي محصول خود هســتید دقت کنید. اگر 
تکنولوژي نتواند نیاز مشــتري استارت آپ را 
برطرف کند محکوم به شکســت خواهد بود. 
بهره گرفتن از یک رفتار موجود آســان تر از 
ایجاد یک رفتار کامال جدید اســت. شاید به 

همین دلیل شــرکت »اسنپ چت« در عرضه 
عینک هوشمند موفق شد اما گوگل نه. عینک 
هوشمند اسنپ چت بر بستر عینک هاي موجود 
طراحي شد اما گوگل یک عینک جدید ارائه 
کرد. محصوالت واقعــا تحول آفرین معموال 
نیازي به یک جهش بزرگ فناورانه ندارند و در 
بیشتر مواقع درک بهتري نسبت به کاري که 
باید انجام پذیرد و ارزشي که باید به مشتري 
ارائه شــود، دارند. براي مثال اپلیکیشن هاي 
آب و هوا را در نظر بگیرید. مشخص شده علت 
اینکه مشــتري ها از این محصوالت استفاده 
مي کنند به خاطر پیش بینــي بارش و میزان 
رطوبت و غیره نیست. آنها به دنبال چند سوال 

اساسي هستند: 
قراره بــارون ببــاره؟ به چتر احتیــاج دارم؟ 
مي تونــم فــردا بــرم پیک نیــک؟ مي تونم 
پیش بیني آب وهوا رو بدون بــاز کردن قفل 

گوشي تلفن همراهم ببینم؟
 

محصول را با یك مشكل فرامفهومي 
بسازید

در دنیاي کتاب و فیلم، ناشران و تهیه کنندگان 
براي ســرمایه گذاري روي پروژه ها به دنبال 
پروژه هاي »فرامفهومــي« مي گردند. به این 
معني که آیا مي توان کار را به گونه اي خالصه 
معرفي کرد که افراد بالفاصله آن را درک کرده 
و جذبش شوند. معناي فرامفهومي دقیقا عکس 
چیزي اســت که به نظر مي رسد؛ فرامفهومي 
یعني غیرپیچیده، قابل درک و روشنفکرانه. 
اصل فرامفهومي درباره محصوالت و ایده هاي 
استارت آپي هم مطرح است. غالب افراد از آن 
تحت عنوان »ارائه آسانسوري« یاد مي کنند. 
روشــي کوتاه و روشــن بــراي توضیح علت 
جذابیت یــک ایده. اگر نتوانید مشــکلي که 
محصول یا خدمت تان درصدد حل آن هست 
را به دیگران توضیح دهید و آنها بالفاصله درد 
و رنج و ناکامي حاصل از آن مشــکل را درک 
نکنند، محصول شما جذب چنداني نخواهد 
داشــت. آیا ایده »ایر بي ان بي« )استارت آپي 
که مکان هاي اقامتي کرایــه مي دهد( براي 
خودروها ایده خوبي است؟ بستگي دارد. اگر 
در جایي زندگي مي کنید که هر کســي یک 
خودرو دارد و آزادراه ها عریض و داراي هفت 
الین هستند، بنابراین احتمال کمي دارد که 
مردم خواســتار حمل و نقل راحت تر و قابل 
دسترس تري باشــند. اما اگر در شهر شلوغي 
زندگي مي کنید که حمل ونقل عمومي کافي 
نــدارد، بنابراین احتماال مشــکالت جابه جا 
شــدن در شــهر را تجربه کرده اید. این نوع 
مشکالت فرامفهومي هستند. فقط زماني که 

مشکلي مثل این را شناسایي کردید باید سراغ 
راه حل هاي بالقوه بروید یا درباره موضوعاتي 
مثل اسکیل کردن یا اندازه بازار صحبت کنید. 
براي ساخت محصول موفق باید به حل کردن 

مشکلي فرامفهومي پرداخته شود. 

تغییر دادن بازي
بعضي از محصوالت بــازي را تغییر مي دهند. 
این محصوالت همان هایي هســتند که یک 
تکنولوژي جدید دارند و این تکنولوژي را براي 
نیازهاي واقعي و به همراه راهکارهاي کاربردي 
ارائه مي دهند. نخستین آیفون به طور خاص 
روي چیزهایي که واقعا نیاز مشتري بود تمرکز 
داشــت: گوش دادن به موزیــک، پیدا کردن 
کافي شاپ هاي نزدیک، تماس با آنها و سفارش 
دادن و غیره. موارد استفاده نه فرضي و انتزاعي 
بودند و نه آرماني. آگاه باشــید محصولي که 
براي نخســتین بار وارد بازار مي شود بدترین 
شرایط را در بازار خواهد داشت. کسب وکارهاي 
داراي تکنولوژي هاي پیشرفته، غالباً نمي دانند 
محصولشان را چگونه توصیف و معرفي کنند. 
آنها درباره اینکه محصولشان چیست، چطور 
ساخته شده است، از چه چیزي ساخته شده 
و غیره صحبــت خواهند کــرد. به طور کلي 
هیچ کدام از این موارد مهم نیســت و همین 
ســبب شکســت تازه واردهاي بازار مي شود. 
بدین ترتیــب رقبا مي توانند عقب بایســتند 
و نظاره گر کار شــما باشــند و با الگوبرداري 
درست، محصول خودشان را روانه بازار کنند. 
بنابراین اگر در حال راه اندازي یک تکنولوژي 
تغییردهنده بازي هستید به جاي پرداختن به 
مسائل بي اهمیت، مشکالتي که محصول تان 

حل مي کند را شفاف سازي کنید. 

 شاید بتوان چرخ را دوباره اختراع 
کرد

بنیان گذاران وقتي به ســاخت محصول فکر 
مي کنند، اغلب شان روي یک محصول جدید 
و پرزرق وبرق تمرکــز و فراموش مي کنند که 
محصوالت فوق العاده مي توانند با تغییر دادن 
و بهبود دادن ایده هاي موجود خلق شــوند. 
شــما مي توانید با ارتقــاي کارهایي که قبال 
انجام شــده روي پله اول بایســتید و ارزش 
خلق کنید. بهبود ایده هاي اثبات شده به مرور 
زمان سبب ایجاد شفافیت مي شود. اگر چنین 
ایده هایي را امتحان کردید و نتیجه گرفتید، 
آنها را مبناي کار خود قرار داده و توسعه شان 
دهید. مشتري ها بابت نوآوري پول پرداخت 
نمي کنند؛ آنها بابت یــک تجربه خوب از یک 

محصول پول مي پردازند. 

ضرورت هموار كردن مسير براي 
حركت شركت هاي دانش بنيان

نماینــده مجلس گفت: ضروري اســت مســیر 
حرکت شــرکت هاي دانش بنیان هموار شود تا 
محققان در پیچ و خم هاي اداري اخذ تسهیالت 
و خدمات نمانند. به گزارش فارس، حجت االسالم 
محمدمهدي افتخاري، نماینده فومن و شفت در 
مجلس شوراي اســالمي گفت: براي رسیدن به 
جایگاه مناســب در حوزه دانش بنیان باید چنین 
صندوقي وجود داشته باشد که بتواند به شرکت ها 
و افراد نخبه کمک کند، البته وظیفه اصلي صندوق 
نوآوري و شکوفایي این اســت که خودش دنبال 
این کارها باشد که این مجموعه ها )شرکت هاي 
دانش بنیان( را کشــف و دعوت به همکاري کند. 
وي افزود: به طور قطع اگر مــا این مجموعه ها را 
حمایت نکنیم حتما از سوي دیگران مورد حمایت 
قرار مي گیرند؛ همان طور که متاسفانه مي بینیم 
استعداد جوانان ما در خدمت برخي کشورها قرار 
مي گیرد. بنابراین صندوق نوآوري و شــکوفایي 
نقش مهمي در افزایش انگیــزه و روحیه جوانان 
فعال در شــرکت هاي دانش بنیان و شــکوفایي 
زمینه هاي فعالیت آنها ایفــا مي کند. افتخاري با 
تاکید بر اینکه یکي از روش هایي که به خودکفایي 
کشــور کمک مي کند بها دادن به شــرکت هاي 
دانش بنیان اســت، تصریح کرد: ایــن کار باعث 
بومي سازي تکنولوژي و شناسایي و تقویت نخبگان 
مي شــود، ضمن اینکه مقام معظــم رهبري نیز 
بارها بر تقویت این مجموعه ها تاکید داشــته اند. 
عضو کمیســیون عمران مجلس در ادامه با ارائه 
پیشنهادهاي خود به مسئوالن صندوق نوآوري 
و شکوفایي، گفت: مدیران این صندوق باید قدر 
نخبگان و شرکت هاي دانش بنیان را بدانند و آنها 
را به صورت همه جانبه مــورد حمایت قرار دهند 
زیرا نگاه این شــرکت ها افق ارزشمندي را براي 
کشــور رقم خواهد زد، ما توسط همین افراد باید 
کشور را نجات دهیم و روي پاي خود بایستیم، از 
طرفي شایسته است که مدیران صندوق نوآوري و 
شکوفایي نیز زمان مناسبي را براي این شرکت ها 
صرف کنند تا آنها در پیــچ و خم هاي اداري اخذ 
تســهیالت و خدمــات، زود ناامید نشــوند و با 

دلسردي فکر خروج از ایران را نکنند. 

خبر مهارت هاي مديريتي

در گذشته یك فرضیه عمومي مطرح بود 
که تعارض را به عنوان یك نیروي ویرانگر 
تلقي مي کــرد و مدیر ســازمان باید با 
واکنش هاي منفي خود آن را از بین مي برد؛ 
اما پیشــرفت هاي جدید در علوم رفتاري 
نشان داد که تعارض پیامد منطقي و بدیهي 
هر سازماني است؛ چراکه افراد مختلفي که 
در سازمان ها مشغول به فعالیت هستند، 
هرکدام داراي ویژگي  هاي شــخصیتي، 

اجتماعي و فرهنگي خاصي هستند که بروز 
تعارض را در سازمان ها اجتناب ناپذیر 

کرده اســت؛ اما نكته اساســي 
اینجاســت که بتوانیم تعارضات 

سازماني را با استفاده از روندهاي خالق به 
نحو مطلوب کنترل کنیم تا بتواند تغییرات 

مثبــت در ســازمان به وجود 
بیــاورد، کیفیت 

تصمیم گیري ها را بهبود ببخشــد، افكار و 
نظریات جدید را در سازمان ها مطرح کند، 
رضایت شــغلي را افزایش دهد و خالصه 
موجب خالقیت و نوآوري در سازمان شود. 
بنابراین، مدیر سازمان باید اوال نسبت به 
تعارض هاي موجود در ســازمان حساس 
باشد و همیشه ســطح بهینه اي از آن را 
مدنظر داشته باشد. ثانیا سعي کند تا این 
تعارض ها را روي اهداف متمرکز ســازد. 
جریان تعــارض در یك مســیر خالق و 
سازنده، تا حد بسیاري به چگونگي 
مدیریت ســازمان و نحوه برخورد با 

تعارض بستگي دارد. 

استفاده خالقانه از تعارض براي حل مسائل سازماني
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قانع شدن به يك زندگي كوچك در حالي كه بدانيم مي توانيم بسيار بيشتر داشته باشيم اشتباه بسيار بزرگي 
است، زيرا اين كار تمام شور و اشتياق براي زندگي كردن را در انسان مي كشد. 
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چرا استارت آپ ها در شهرهاي كوچك بهتر رشد مي كنند؟
استخدام نیروي کار مستعد و حرفه اي یکي از پرچالش ترین کارها در شهرهاي بزرگ 
به شمار مي رود. اگر صاحب یک شرکت بزرگ با چندین هزار کارمند باشید احتماال به 
مشکل خاصي بر نخواهید خورد، اما اگر استارت آپ کوچکي را مدیریت مي کنید، به 
خوبي از مشکالت رقابت با شرکت هاي غول آساي اطراف تان آگاه هستید. دلیل این امر 
این است که استارت آپ چند نفره شما به سادگي در میان هیاهوي شرکت هاي بزرگ گم 
مي شود و نیروي کار مدنظرتان ممکن است حتي از وجود خارجي شرکت شما خبر هم 
نداشته باشد؛ اما این مشکالت در شهرهاي کوچک بسیار کمتر است؛ اما چه دالیلي باعث 

مي شود که استارت آپ یا شرکت کوچک شما در شهر هاي کوچک موفق تر عمل کند؟
استخدام نیروي مستعدتر در محدوده کمتر

بســیاري شــهرهاي بزرگ را به دلیل زیاد بودن نیروي کار با برکه هایي مملو از ماهي 
مقایسه مي کنند. سیاست استخدامي در شهر هاي کوچک کمي متفاوت تر است. بازار 
استخدام نیروي مستعد در اینجا به مثابه یک رودخانه اي با جریان آرام است که شما قالب 
ماهي گیري خود را در آن انداختید. ممکن است نیروي کار به وفور پیدا نشود، ولي با کمي 
شکیبایي و جذب نیروهاي مستعد به صورت مستمر، مي توانید موفق تر شوید. براي این 
منظور کافي است تا کسب وکار شما در شهر کوچک تان، مقداري سر و صدا کند و به نوعي به 
»کول ترین« شرکت شهر تبدیل شود. آن وقت هر تعداد ماهي موجود در رودخانه )هرچند 
کم( عالقه دارد تا براي شرکت شــما کار کند. نتیجه این کار باعث باال رفتن نرخ جذب 
نیروي مستعد براي کسب وکار شما و در نهایت افزایش کیفیت استارت آپ شما خواهد بود. 

تجربیات گذشته و سابقه خوب
سابقه خوب و مثبت یکي از مهم ترین فاکتور هاي جذب نیروي مستعد در شهرهاي 
کوچک به شمار مي رود. از آن جایي که نیروي مورد نظر شما به احتمال بسیار زیاد در 
یکي از شرکت هاي همجوار شما کار کرده است، مي توانید به سادگي با شیوه کار کردن 
نیروي خود آشنایي پیدا کنید. این اتفاق شاید به این اندازه در شهرهاي بزرگ مهم جلوه 
نکند یا شرکت هاي چند  هزار نفري آن قدر حساسیتي روي این موضوع نداشته باشند، 

اما براي استارت آپ کوچک شما، امري بسیار حیاتي خواهد بود. 
رقابت کمتر، احتمال ریسك بیشتر کارمندان

مطمئنا اگر دست شما براي انتخاب از میان ۱00 نیروي مستعد باز باشد، قطعا بهترین 
نیروي ممکن را اســتخدام خواهید کرد. این اتفاق خوبي براي شما و استارت آپ تان 
خواهد بود، اما همین که نیروي کار جدید شما ببیند که با ۹۹ نفر دیگر رقابت داشته 
است، احتماال به دلیل خطر از دست دادن شغل خود کمتر دست به نوآوري و کارهاي 
خالقانه تر مي زند. در نتیجه شرکت شما با سرعت کمتري به ارائه خدمات نوآورانه و 
جذاب روي خواهد آورد. البته این ویژگي مانند یک شمشیر دو لبه خواهد بود که شما 
مي توانید با استخدام مداوم نیروهاي مستعد، به نوعي رقابت سالم در راستاي اهداف 
شرکت خود به وجود بیاورید. برخالف شرایط کار کردن در شهر هاي بزرگ که به نوعي 
رقابت »ما علیه دیگر شرکت هاي بزرگ« تلقي مي شود، در شهر هاي کوچک شما به 
عنوان بهترین و بزرگ ترین استارت آپ به نوعي با شعار »ما علیه جهان« به سراغ رقابت 
با شرکت هاي دیگر مي روید. این نوع از مدیریت کسب وکار باعث مي شود تا کارمندان تان 
حداکثر توانایي خود را براي شرکت شما به کار گیرند، چراکه موفقیت شما موفقیت 
کارمندان تان را هم به همراه دارد و این اتفاق در استارت آپ هاي شهرهاي کوچک نمود 

بیشتري پیدا مي کند. 
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نياز مشتري استارت آپ، اولويت اصلي در ساخت محصول


	page 1
	page 2
	page 3
	page 4



