
معاون نظارت بر اجراي استاندارد سازمان ملي استاندارد 
ايران ضمن ارائه گزارشي درباره ميزان گوگرد در بنزين 
تاكيد كرد كه آخرين مهلت خودروسازان براي اجراي 
استاندارد هاي ۸۵گانه، اول دي ماه سال جاري است و 
همچنين از توزيع بنزين يورو ۴ در سراسر كشور از اول 

فروردين سال ۱۴۰۰ خبر داد.  وي اظهار كرد: براساس 
مصوبه هيات دولت در تاريــخ ۱۳۹۶/۲/۱۲ قرار بود 
تا پايان تاريخ ۱۳۹۶/۴/۱ در ۱۵ كالن شــهر بنزين با 
كيفيت يورو ۴ توزيع شود. در اقدام دوم نيز قرار بود كه 
تا تاريخ ۱۳۹۷/۱/۱ ميزان توزيع بنزين يورو چهار ۶۰ 

درصد جمعيت كشور را پوشش دهد.  معاون نظارت 
بر اجراي استاندارد سازمان ملي استاندارد ايران با بيان 
اينكه اين ميزان از ۱۳۹۸/۱/۱ به ۸۰ درصد جمعيت 
ارتقا يافته است، گفت: تا ۱۴۰۰/۱/۱ تمام بنزين كشور 

براساس استاندارد يورو ۴ توزيع خواهد شد. 

رئيس جمهوری آمريكا تالش هاي برنامه فضايي 
آمريكا براي بازگشــت فضانوردان به ماه تا ســال 
۲۰۲۴ را به عنوان اقدامي بسيار بزرگ و فوق العاده 
تحسين كرد، اما تاكيد داشت كه هدف نهايي رفتن 

به مريخ است. 
به گزارش ايسنا به نقل از اسپوتنيك، دونالد ترامپ 
به خبرنگاران گفت: ما قرار اســت به مريخ برويم. 

مريخ هدف هيجان انگيزتري نسبت به ماه است. 
وي افزود: ما روي مــاه توقف مي كنيم. در واقع ماه 
يك سكوي پرتاب است و به همين دليل ما روي ماه 
توقف مي كنيم؛ اما كار ما با ماه تمام شده است. ماه 
جاي خيلي جالب و هيجان انگيزي نيست، به همين 
خاطر ما به اقدامات مان در ماه پايان خواهيم داد و 

هدف نهايي ما رفتن به مريخ خواهد بود. 

مايك پنس، معاون رئيس جمهوری آمريكا در ماه 
مارس ضرب االجل ناسا براي بازگشت فضانوردان 
به ماه تا ســال ۲۰۲۴ را علني كرد. سفر به كره ماه 
يكي از اهداف اوليه »حكم اول سياست فضايي« بود 
كه ترامپ در سال ۲۰۱۷ ميالدي آن را امضا كرد و 
به ناسا دستور داد تا فضانوردان را به ماه اعزام كند، اما 

رفتن به مريخ را هدف اصلي خود قرار دهند.

معاون سرمايه انســاني ســازمان اداري و استخدامي با 
اعالم جزئيات ثبت نام هفتمين آزمون استخدامي فراگير 
دستگاه  هاي اجرايي توسط ســازمان سنجش و آموزش 
گفت كه اين آزمون ها از دوم مهرماه آغاز خواهد شد.  به 
گزارش ايسنا، صدرالدين صدري نوش آبادي گفت: ثبت نام 
از داوطلبان از تاريخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ از طريق سايت سازمان 
سنجش كشور به نشاني www. sanjesh. org  آغاز و تا 
تاريخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ به مدت ۱۰ روز ادامه خواهد داشت. 
الزم به ذكر است كه اين تاريخ به هيچ عنوان تمديد نخواهد 
شد. همچنين اين آزمون در روز پنج شنبه ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ 

به صورت همزمان در سراسر كشور برگزار خواهد شد. 

بيشترين سهميه استخدام در وزارت آموزش 
و پرورش و وزارت بهداشت

معاون سرمايه انساني سازمان اداري و استخدامي كشور 
افزود: در ايــن آزمون از مجموع دســتگاه هاي اجرايي 
كه موفق به اخذ تامين اعتبار الزم شده  اند، ۲۱ دستگاه 
اجرايي با ظرفيت ۳۰ هزار و ۷۷ نفر )۳۰۰۷۷( سهميه 
مجوز حضور دارند.  وي تصريح كرد: در اين آزمون وزارت 
آموزش و پرورش با سهميه ۱۸ هزار و ۹۳ نفر )۱۸۰۹۳( 
براي ۳۲ اداره كل آموزش و پرورش استان هاي مختلف 
كشور در گروه معلمي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكي براي دانشگاه  ها، دانشكده ها، مراكز علوم پزشكي 
و مراكز پژوهشي و تحقيقاتي با ۹ هزار و ۴۱۶ نفر )۹۴۱۶( 
مجوز، بيشترين سهميه استخدامي را به خود اختصاص 
داده اند.  صدري سازمان امور اراضي با ۹ سهميه و سازمان 
ملي بهره وري با شــش نفر را داراي كمترين ســهميه 

استخدامي در اين آزمون معرفي كرد. 

شرايط سني شركت در هفتمين دوره آزمون 
استخدامي كشور

او افزود: در اين آزمون حداقل شرط سن براي ثبت نام در 

همه دستگاه ها ۲۰ سال است. با اين حال حداكثر شرط 
سن مربوط به دستگاه هاي اجرايي براي دارندگان مقاطع 
تحصيلي ديپلم با حداكثر سن ۲۵ ســال، فوق ديپلم 
حداكثر سن ۳۰ سال، كارشناسي حداكثر سن ۳۵ سال، 
كارشناسي ارشد حداكثر سن ۴۰ سال و دكترا حداكثر 
سن ۴۵ سال امكان پذير است.  به گفته وي، صرفا حداكثر 
شرط سن در مقطع كارداني در وزارت بهداشت، درمان و 

آموزش پزشكي ۳۵ سال است. 

آزمون شــامل دفترچه سواالت عمومي و 
اختصاصي است

معاون ســرمايه انساني ســازمان اداري و استخدامي با 
اشاره به وجود دو دفترچه عمومي و اختصاصي در آزمون 
استخدامي گفت: مواد آزمون عمومي براي تمامي مشاغل 
 ،)ICDL  عبارتند از: فناوري اطالعات )مهارت هفت گانه
رياضي و آمار مقدماتي، زبان و ادبيات فارســي، معارف 
اسالمي، زبان انگليسي عمومي، اطالعات عمومي، دانش 
اجتماعي و حقوق اساسي، هوش و توانمندي  هاي عمومي 
است.  صدري تصريح كرد: مواد آزمون تخصصي براي هر 
يك مشاغل در دفترچه مشخص شده است. كليه سواالت 
مواد آزمون عمومي و اختصاصي به صورت چهارگزينه اي 
با ضريب يك )۱( است. همچنين به ازاي هر پاسخ اشتباه 
به سواالت، يك سوم نمره منفي در نظر گرفته شده است. 

زمان برگزاري آزمون اواخر آبان است
طبق اعالم ســازمان اداري و استخدامي كشور، معاون 
اين سازمان گفت: هفتمين آزمون فراگير دستگاه هاي 
اجرايي اواخر آبان ماه ســال ۱۳۹۸ به طور هماهنگ و 
همزمان در سراسر كشور توسط سازمان سنجش آموزش 
كشور برگزار مي شود و نتايج مرحله اول آزمون هم حدود 

۴۵ روز پس از برگزاري آزمون اعالم خواهد شد. 
صدري درباره فرايند استخدام شركت كنندگان در آزمون 

تصريح كرد: پس از ثبت نام و شركت در آزمون از ميان 
حدنصاب آورندگان به ميزان سه برابر ظرفيت در نتايج 
اوليه براي بررسي مدارك و اطالعات خوداظهاري معرفي 
خواهند شد. در مشاغلي كه براي آنها مصاحبه در نظر 
گرفته شده براي آزمون كتبي ۷۰ درصد امتياز، در نظر 
گرفته شده و مصاحبه و آزمون عملي براي آن دسته از 
مشاغلي كه نيازمند مصاحبه هستند ۳۰ درصد امتيازات 
را دارد.  وي تصريح كرد: پس از بررسي امتياز آزمون هاي 
كتبي و مصاحبه عملي پذيرفته شدگان به ميزان يك 
برابر ظرفيت به گزينش معرفي و پس از انجام آن مراحل 
مربوط به معاينات پزشكي، در نهايت فرايند صدور شماره 

مستخدم و حكم كارگزيني آنها صورت خواهد گرفت. 

تعيين ايثارگران و معلوالن در آزمون استخدامي 
معاون سرمايه انساني سازمان اداري و استخدامي همچنين 
در رابطه با ســهميه ايثارگران و خانواده هاي شــهدا در 
هفتمين آزمون فراگير افزود: در فرايند جذب و استخدام 
مشموالن ســهميه ۲۵ درصد ايثارگران، استخدام آنان 
مطابق ضوابط و مقررات جاري و با هماهنگي بنياد شهيد 
و امور ايثارگران صورت مي پذيرد. در آزمون استخدامي 
دستگاه هاي اجرايي و وزارت بهداشت درمان و آموزش 
پزشكي سهميه استخدامي مربوط به مشموالن سهميه 
۲۵ درصد ايثارگران در دفترچه امتحان مشترك فراگير 
مشخص و از سهميه ســاير داوطلبان مجزا شده است و 
داوطلبان تاييدشده اين ســهميه توسط بنياد شهيد و 
امور ايثارگــران، براي اعمال ســهميه مذكور صرفا بايد 
شغل محل هاي مشخص شده در ســهميه ۲۵ درصد را 
انتخاب كنند.  الزم به ذكر است كه به جز وزارت بهداشت 
و درمان آموزش پزشــكي، در ساير دستگاه هاي اجرايي 
شغل محل هاي مربوط به سهميه هاي داوطلبان مشمول 
سهميه ۵ درصد و سهميه ۳ درصد معلوالن نيز از ساير 

داوطلبان به صورت جداگانه در نظر گرفته شده است. 

ازسال۱۴۰۰صددرصدبنزينيورو۴ ميشود

ترامپ:هدفبعديمامريخاست؛ماهجايخيليهيجانانگيزينيست

جزئياتبرگزاريهفتمينمرحلهآزموناستخدامي
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سرمقاله

تفکیک   بانک های 
سالم  و  ناسالم

يكي از مهم ترين مشكالت 
نظام بانكي نبود شــفافيت 
است كه باعث شده بخش 
زيادي از منابع نظام بانكي 
به بخش هاي غيرمولد هدايت شود و بخش نيازمند 
واقعي اقتصاد يعني توليد از منابع بانك ها بي بهره 
باشد. رتبه بندي بانك ها البته به شفافيت بيشتر 
نظام بانكي خواهد انجاميد و از فعاليت هاي نظام 
بانكي و بانك هاي ســالم و ناسالم پرده بر مي دارد 
و با مرور زمان تعداد بانك هاي ضعيف و ناسالم را 
كمتر خواهد كرد. طي فرايند رتبه بندي، بانك ها 
عيوب ســاختاري و معايب مديريتي و... خود را 

درك خواهند كرد... 

  آلبرت بغزيان، كارشــناس 
اقتصادي
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شکستاستارتآپها
باغفلتازبازارهدف

»كسب وكار«  افزایش  درخواست ها  برای بیمه بیکاری  را  بررسي  مي كند

كسري   منابع  صندوق  بيمه   بيكاري
صفحه2
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اجاره نامه  صوری  برای  ثبت نام   در مدارس
»كسب و كار«  گزارش  می دهد

يكي از اقداماتي كه به اعتقاد كارشناســان، كارايي 
نظام بانكي را بيشتر كرده و حتي مانع ورشكستگي 
بانك ها و موجب كاهش هزينه هاي آنها مي شــود، 
رتبه بندي اعتباري است. اما اين موضوع به داليلي 
به تاخير افتاده اســت و در حال حاضر جز برخي از 
شركت هاي خصوصي، هيچ يك از شركت هاي دولتي 
به رتبه بندي بانك ها نپرداخته اند. مهم ترين هدف از 
رتبه بندي اعتباري كمك به نهاد ناظر بانك مركزي، 
كمك به بانكداران و سهامداران بلندمدت، كمك به 
سپرده گذاران و سرمايه گذاران كوتاه مدت، تعيين 
رتبه بانك ها براساس اســتانداردهاي بين المللي، 
شناسايي بانك هاي در معرض خطر، ارائه تحليل هاي 
مالي كارشناســــي براي شناســــايي مســائل 

پيِش روي بانك هاي مورد بررسي...

راه اندازی استارت آپ كار دشواری است و نگهداری 
از آن در بازار، دشــوار تر. اما اگر استارت آپی اصول 
اوليه را از زمان خلق ايده تا عرضه محصول راعايت 
و به آن ها توجه داشته باشد به راحتی از بازار حذف 
نمی  شود. اين بدان معناســت كه با بررسی داليل 
مختلف از بين رفتن اســتارت آپ ها، اين نتايج به 
دست آمد كه كه يك مثلث فرضی برای بقا در بازار 
وجود دارد. سه ضلع اين مثلث عبارت اند از: تحليل 
نتايج، تمركز بر فرهنگ و بررسی بازخورد ها؛ اگر 
استارت آپی اين سه اصل اساسی بقا در بازار را رعايت 
كند به راحتی از بازار حذف نمی  شــود. در همين 
رابطه كيارش حسينی كارشناس فناوری اطالعات 
در حوزه اســتارت آپ ها می گويد: ايده بخشی از 

موضوع است. استارت آپ ها...



اقتصاد2
ایران وجهان

طبق بخشنامه بانک مرکزی
جریمه دیرکرد بر سود و بازدهی 

تسهیالت نیز اعمال می شود
براســاس بخشــنامه بانک مرکزی، جریمه 
دیرکرد یــا همان وجه التزام در تســهیالت 
مشــارکتی عــالوه بــر اصــل تســهیالت 
بر ســود و بازدهی حاصــل از دریافت برای 
تســهیالت گیرنده اعمــال خواهد شــد و 
همچنین بــرای تســهیالت مبادلــه ای و 
قرض الحســنه، جریمه دیرکرد متناســب با 
اقساط سررسیدشده ای که به بانک پرداخت 
نشده اســت تعیین می شــود.بانک مرکزی 
در بخشنامه ای تصمیم شــورای فقهی بانک 
مرکــزی را در مــورد نحوه محاســبه و اخذ 
وجه التزام تســهیالت اعطایی را مشخص و 
ابالغ کرد.براســاس این بخشــنامه، جریمه 
دیرکرد در تســهیالت مشــارکتی عالوه بر 
اصل تسهیالت بر ســود و بازدهی حاصل از 
دریافت آن تسهیالت برای تسهیالت گیرنده 
اعمال خواهد شد. همچنین برای تسهیالت 
غیرمشارکتی که منظور تسهیالت مبادله ای و 
قرض الحسنه است، جریمه دیرکرد متناسب 
با اقساط سررسید شده ای که به بانک پرداخت 

نشده است تعیین و دریافت می شود. 

نسبت به بهار97 صورت گرفت
افزایش82/2 درصدی قیمت 

مسکن
مرکز آمار اعالم کرد: متوســط قیمت خرید 
و فروش یک مترمربع زیربنای مســکونی در 
بهار ۹۸ نسبت به بهار ۹۷ رشد ۸۲.۲ درصدی 
داشته است.براساس اعالم مرکز آمار، متوسط 
قیمت خریــد و فروش یــک مترمربع زمین 
یا زمین ســاختمان کلنگی ۱۴۸.۶ درصد، 
متوســط قیمت خرید و فروش یک مترمربع 
زیربنای مســکونی ۸۲.۲ درصد و متوســط 
مبلغ اجاره  یک مترمربع زیربنای مســکونی 
در نقاط شهری کشــور ۲۹.۱ درصد در بهار 
۹۸ نســبت به بهار ۹۷ افزایش یافته اســت.

متوســط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا 
زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده 
از طریق بنگاه های معامــالت ملکی در کل 
کشور ۳ میلیون و ۳۲۵ هزار تومان با میانگین 
مساحت ۲۶۵ مترمربع بوده است، که نسبت 
به فصل قبل، ۱۶.۱ درصد و نســبت به فصل 
مشابه سال قبل ۱۴۸.۶ درصد افزایش داشته 

است.

بورس به اوج تاریخی رسید
امروز قیمت ۶۲۸ سهم درربورس تهران و ۱۴۶ 
سهم در فرابورس ایران با رشد همراه شد و در 
نهایت شاخص اصلی بورس توانست قله ۳۱۱ 
هزار واحدی را فتح کند.به گزارش ایسنا،  روز 
دوشنبه فعاالن بازار سرمایه شاهد رشد ۹۳۶۷ 
واحدی شــاخص کل بازده نقــدی و قیمتی 
بودند؛ به طوری که این شــاخص برای اولین 
بار در تاریخ بازار، در تــراز ۳۱۱ هزار و ۴۷۱ 
واحدی ایستاد.همچنین شــاخص کل هم 
وزن با ۲۱۶۸ واحد افزایش رقم۹۰ هزار و ۱۸ 
واحدی را تجربه کرد. در عین حال شــاخص 
آزاد شــناور با ۱۰ هزار و ۱۰۱ واحد افزایش 
عدد ۳۵۸ هزار و ۷۰۱ واحدی را پشــت سر 
گذاشت.در این میان شاخص بازار اول ۶۷۴۹ 
واحد افزایش یافت و شاخص بازار دوم با رشد 
۱۹۱۴ واحدی رو به رو شد.صنایع پتروشیمی 
خلیج فــارس، فوالد مبارکــه اصفهان، ملی 
صنایع مس ایران و گروه مپنا بیشترین تاثیر 
افزاینده را روی شــاخص های بازار سرمایه 
داشــتند؛ به طوری که هر کــدام به ترتیب، 
۱۰۶۴، ۵۴۷، ۵۳۱ و ۳۷۰ واحد تاثیر افزایشی 
روی شاخص های بازار داشت.در طرف مقابل 
گلتاش، معادن بافق و سامان کیش بیشترین 
تاثیر کاهنده را روی شــاخص ها داشتند هر 
یک از نمادهای یاد شده به ترتیب ۱۹، ۱۲ و 
۱۰ واحد شاخص های بازار را با کاهش مواجه 
کرد.ارزش معامالت بورس تهــران امروز در 
مجموع به ۲۳۶۸ میلیارد تومان رســید که 
این رقم ناشی از دســت به دست شدن بیش 
از ۵.۳ میلیارد سهم و اوراق مالی بود. به این 
ترتیب تعداد معامالت این بازار عدد۴۸۰ هزار 
را پشت سر گذاشــت.آیفکس نیز ۱۰۴ واحد 
رشد کرد و تا رقم ۴۱۲۱ رشــد کرد. ارزش 
معامالت فرابورس به رقم ۹۰۲ میلیارد تومان 
رســید که این رقم ناشــی از دست به دست 
 شدن بیش از ۱.۳ میلیارد سهم و اوراق مالی

 بوده است.

اخبار

یکي از اقداماتــي که به اعتقاد 
کارشناســان، کارایــي نظام 
بانکي را بیشــتر کرده و حتي 
مانــع ورشکســتگي بانک ها 
و موجب کاهــش هزینه هاي 
آنها مي شــود، رتبه بندي اعتباري است. اما این موضوع به 
دالیلي به تاخیر افتاده اســت و در حال حاضر جز برخي 
از شــرکت هاي خصوصي، هیچ یک از شرکت هاي دولتي 
به رتبه بندي بانک هــا نپرداخته انــد. مهم ترین هدف از 
رتبه بندي اعتباري کمک به نهاد ناظر بانک مرکزي، کمک 
به بانکداران و سهامداران بلندمدت، کمک به سپرده گذاران 
و سرمایه گذاران کوتاه مدت، تعیین رتبه بانک ها براساس 
استانداردهاي بین المللي، شناسایي بانک هاي در معرض 
خطر، ارائه تحلیل هاي مالي کارشناســي براي شناســایي 
مسائل پیِش روي بانک هاي مورد بررسي، ارائه مشاوره هاي 
کارشناســي براي بهبود وضعیت بانک ها، برقراري ارتباط 
با نهادهــاي رتبه بندي معتبر در ســطح دنیا و... اســت. 

رتبه بندي نظــام بانکي باعث تفکیک بانک هاي ســالم و 
ناسالم و همچنین کاهش ریســک اعتباري بانک هاست. 
بر همین اســاس با توجه به اهمیت نظام بانکي در تامین 
مالي تولید و نقــش ۹۰ درصدي بانک ها در این راســتا، 
توجه به مشــکالت آن بخش بزرگي از مشکالت اقتصاد 

کشــور را حل خواهد کرد. حتي پیش بیني مي شود با این 
اقدام، زمینــه انحراف منابع بانکي به شــدت از میان برود 
و روند تامین مالــي تولید بهبود پیدا کنــد. بحث رقابت 
بانک ها از دیگر مباحثي اســت که باید بــه آن توجه کرد. 
عملکرد بانک هاي مختلف متفاوت است، به همین منظور 

رتبه بندي بانک ها مي تواند فعالیت آنها را شفاف کند و باعث 
 مي شود مردم نسبت به عملکرد بانک ها قضاوت متفاوتي 
داشته باشند. در ســال ۱۳۹۶ قرار بود بانک هاي ایراني از 
سوي بانک مرکزي رتبه بندي شوند، اما در نهایت رتبه بندي 
بانک ها به خودشان واگذار شد، البته در حال حاضر برخي 
شــرکت هاي خصوصي هســتند که اقدام به رتبه بندي 
شــرکت ها از جمله بانک هاي ایراني مي کنند، اما تاکنون 
هیچ نهاد رسمي و دولتي اقدام به انتشار نتایج رتبه بندي 
بانک ها نکرده است. فرهاد دژپســند، وزیر امور اقتصادي 
و دارایي با بیان اینکه  رتبه بندي بانک ها براســاس میزان 
تحقق حاکمیت شــرکتي و بانکداري دیجیتال از سوي 
معاونت امور بانکي وزارت اقتصاد در پایان سال جاري انجام 
خواهد شد، گفته است: با تحقق حاکمیت شرکتي به طور 
کامل مشخص مي شود مشکالت یک بانک چقدر متاثر از 
عوامل برون سازماني مانند حجم باالي تسهیالت تکلیفي 
و چه مقدار ناشي از عوامل درون سازماني مثل پایین بودن 
بهره وري و... اســت. وي تصریح کرد: نظام بانکي با بهبود 
مدیریت و کاهش هزینه ها باید به سمت کارا کردن سیستم 

خود پیش برود. 

تعطیلي بســیاري از بنگاه ها 
به دلیل شرایط بحراني اقتصادي 
و همچنین تعداد جمعیت بیکار 
با وقوع سیل، تعداد متقاضیان 
و جمعیت تحت پوشش بیمه 
بیکاري را طي چند ســال اخیر افزایش داده است و همین 
مســاله باعث فشار مضاعفي بر ســازمان تامین اجتماعی 
مي شود. به همین دلیل یکي از نگراني هاي سازمان تامین 
اجتماعي، افزایش تعداد مقرري بگیران اســت که البته به 
اعتقاد فعاالن جامعه کارگــري، مدت زمان محدود و مبلغ 
پرداختي ناچیزي دارد. بر همین اســاس چند وقت پیش 
پیشنهاد شد که براي بیمه بیکاري صندوقي مجزا تاسیس 
شود؛ اما اساسا ایجاد چنین صندوقي ابهاماتي دارد که از جمله 
مهم ترین آن چگونگي تامین درآمدهاي صندوق است.به 
اعتقاد کارشناسان، این ایده نمي تواند برطرف کننده فشاري 
باشد که از بابت بیمه بیکاري به صندوق تامین اجتماعي وارد 
مي شود. به گفته کارشناسان، ایجاد صندوق مستقل بیمه 

بیکاري، بازدهي الزم را نخواهد داشت. هم اکنون صندوق 
تامین اجتماعي که یکي از پردرآمدترین صندوق ها ست، از 
پرداختي ها ي خود عاجز است. حال اگر قرار است صندوق 

مستقل بیمه بیکاري تاسیس شود باید مشخص باشد که 
درآمدهاي این صندوق از چه منابعي تامین خواهد شد. اصوال 
کارگرانی که بیکار شده اند و درآمدي ندارند چطور مي توانند 

ســهم خود را به صندوق پرداخت کنند؟البته کارشناسان 
براي کاهش فشار به صندوق تامین اجتماعي راهکارهاي 
دیگري هم دارنــد. در همین رابطه دبیــرکل کانون عالي 
انجمن هاي صنفي کارگران مي گوید: اگر دولت یا سازمان 
تامین اجتماعي یا وزارت کار مشکل را در نبود منابع بیمه 
بیکاري مي دانند براي تقویت صندوق برنامه بدهند و براي 
این کار مي توانند دو کار انجام بدهند، اول اینکه بسیاري از 
مشاغل تحت پوشش بیمه بیکاري نیستند و طبعا در زمان 
بیکاري نمي توانند از بیمه بیکاري استفاده کنند، این شغل ها 
را شناسایي و آنها را مشمول بیمه بیکاري کنند و دوم اینکه 
نرخ حق بیمه هاي پرداختي را تغییر دهند تا ورودي صندوق 
افزایش یابد. براساس آمارهاي موجود، تعداد مقرري بگیران 
بیمه بیکاري در سال گذشــته ۱۷.۳ درصد افزایش داشته 
است. همچنین بررسي مقرري بگیران جدید طي سال هاي 
۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ حاکــي از افزایــش مقرري بگیران بیمه 
بیکاري است. در این شــرایط دولت براي کاهش فشار به 
صندوق تامین اجتماعي چه راهکاري اندیشــیده است؟ و 
 همچنین کمک به کاهش جمعیت بیکار با چه سیاست هایي

 محقق مي شود؟

»کسب وکار« بررسي مي کند

نفع   توليد   از   رتبه بندي   بانك ها

»کسب وکار«   افزایش  درخواست ها  برای بیمه بیکاری  را بررسي مي کند

كسري   منابع صندوق   بيمه   بيكاري

قیمت ارز در مسیر سقوط
قیمت ارز  دوشنبه  نیز کاهشی بود؛ به طوریکه قیمت 
دالر و یورو با کاهش ۵۰ تومانی نسبت به روز گذشته 
همراه بودند.تحریم های جدید آمریکا نه تنها بر بازار 
ارز ایران تاثیر هیجانی و منفی نگذاشته، بلکه قیمت ها 
در دو روز گذشته کاهش هم یافته است که بر همین 
اساس بانک ها روز دوشــنبه )یکم مهرماه( هر دالر 
آمریکا را ۱۱ هزار و ۲۳۵ تومان و هر یورو را به قیمت 
۱۲ هزار و ۴۴۲ تومان می خرند.قیمت خرید هر پوند 

انگلیس در بانک ها نیز ۱۴ هزار و ۳ تومان است.
ارز مسافرتی ۱۲9۰۰ تومان شد

قیمت ارز مســافرتی در بانک ها همچنان از قیمت 
فروش آن در بازار باالتر اســت؛ به طوری که قیمت 
فروش ارز مسافرتی در بانک ها ۱۲ هزار و ۶۱۲ تومان 
اعالم شده که با احتساب کارمزد به حدود ۱۲ هزار و 

۹۰۰ تومان می رسد.
نرخ ارز در صرافی های بانک

اما صرافی های مجاز بانک مرکزی نیز قیمت خرید 
دالر را ۱۱ هزار و ۲۵۰ تومــان و قیمت فروش آن را 
۱۱ هزار و ۳۵۰ تومان اعالم کرده اند که نســبت به 
روز گذشــته با کاهش ۵۰ تومانی همراه بوده است.
این صرافی ها  روز دوشــنبه  هر یورو را به قیمت ۱۲ 
هزار و ۵۵۰ تومان می خرند و ۱۲ هزار و ۶۵۰ تومان 

می فروشند.

با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و 
مدیرعامل بانک توسعه تعاون

فاز اول پــروژه 624 واحدی 
مسکن مهر پاوه افتتاح شد

فاز اول پروژه مســکن مهر ۶۲۴ واحدی پاوه صبح 
امروز پنج شنبه با حضور محمد شریعتمداری وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حجت اله مهدیان رئیس 
هیات مدیره و مدیرعامل بانک توسعه تعاون، روسای 
سازمان های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
بازوند استاندار کرمانشــاه و مقامات محلی افتتاح 
شد.در حاشیه این افتتاح، حجت اله مهدیان رئیس 
هیات مدیره و مدیرعامل بانک توسعه تعاون در گفتگو 
با خبرنگاران از امضای تفاهم نامه میان معاونت تعاون 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک توسعه تعاون 
برای تأمین مالی شرکت های تعاونی مسکن جهت 
ساخت بیست هزار واحد مسکونی در سراسر کشور 
خبر داد.گفتنی است در فاز اول پروژه ۶۲۴واحدی 

مسکن مهر پاوه ۱۹۲واحد آماده بهره  برداری است.

تحول در رونــق تولید با طرح 
»طراوت« بانک صادرات ایران

از آنجــا کــه در فعالیت های اقتصــادی حمایت از 
واحدهای تولیــدی و فراهم کردن شــرایطی برای 
رشــد و بالندگی هر چه بهتر این واحدها به شعاری 
برای بسیاری از گروه ها و افراد صاحب منصب جهت 
خودنمایی و کســب موقعیت تبدیل شده، اما اقدام 
عملیاتی در ایــن عرصه کمتر به چشــم می آید.به 
گزارش روابط عمومی بانک صــادرات ایران و به نقل 
از خبرگزاری فارس، بانک صــادرات ایران از جمله 
نهادهای مالی است که شــعار حمایت از واحدهای 
تولیدی و رونق تولید را عملیاتی کرده و از سال ها پیش 
در راستای حمایت از تولید داخل، برنامه های راهبردی 
را تدوین کرده تا بتواند با نشــان دادن نتایج مثبت 
چنین اقدامی حامیان دیگری را تشویق و با خود همراه 
سازد تا چرخ اقتصاد کشور به گونه ای که شایسته ایران 
پهناور اســت به حرکت درآید.این بانک با رونمایی 
از طرحی به نام »طراوت« کوشــیده است حمایت 
از تولیدکنندگان و رونق تولید را به میزانی رضایت 
بخش و قابل قبول اجرایی کند. طرح »طراوت«  ویژه 
حمایت از رونق تولید از ۲۴ فروردین ۱۳۹۸ در شعب 
این بانک در سراسر کشور اجرایی شد تا گرهی از کار 

تولیدکنندگان بگشاید و تولید را رونق بخشد.

تقدیر از بانک مسکن مازندران 
در جشنواره شهید رجایی

جشنواره شهید رجایی استان مازندران با شعار افزایش 
اعتماد عمومی از طریق ارتقای فرهنگ ســازمانی، 
شفافیت ســالمت اداری و توسعه دولت الکترونیک 
در سالن همایش ســازمان مدیریت و برنامه ریزی 
مازندران برگزار شــد.به گزارش خبرنگار اســتانی 
پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، جشنواره شهید 
رجایی سال۱۳۹۸ با حضور استاندار مازندران، رییس 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی و مدیران دستگاه های 
اجرایی استان برگزار شد.قابل ذکر است در این مراسم 
مدیریت شعب بانک مسکن استان مازندران با توجه 
به موفقیت هایی که در راستای انجام وظیفه و ارایه 
خدمت مطلوب به مردم استان داشته به عنوان بانک 
قابل تقدیر در جشنواره شهید رجایی استان برگزیده و 
از آن با اهدای لوح سپاس و تندیس تقدیر به عمل آمد.

خبر

بانک ها
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تمام خودروهای سطح قیمت ۵ و نیمی از خودروهای 
سطح قیمتی ۴، تنها دو ستاره کیفیت را کسب کردند. 
خودروهای سطح قیمت ۵ شامل ســایپا ۱۱۱، سایپا 
۱۳۱، ســایپا ۱۳۱ پارس خودرو و ســایپا ۱۳۲ است. 
گزارش این مرکز حاکی از این است که نسبت به تیرماه، 
هیچ تغییری در ارزشیابی خودروهای سواری رخ نداده 
است.شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران گزارش 
ارزشــیابی کیفی خودرو در مردادماه امسال را منتشر 
کرد. طبــق این گــزارش در مرداد مــاه ۱۳۹۸ تعداد 
۴۱۷۳۳ دســتگاه خودرو تولید شــد که ۹۹ درصد از 
حجم تولیدات به خودروهای گروه سبک و یک درصد 
دیگر به خودروهای گروه ســنگین اختصــاص دارد. 
خودروهای تولیدی کشور در این ماه، شامل ۴۳ مدل 
خودرو درگروه سبک و ۹ مدل در گروه سنگین است.
گروه خودروهای سبک شامل دو بخش وانت و خودروی 
سواری می شــود. در این بخش وانت، در سطح قیمتی 
۱ خودروی وانت نیــو پیکاپ فوتون دیزلــی با اخذ ۳ 
ستاره کیفی باالترین کیفیت خودروی تولیدی ساخت 
داخل را در این ماه به خود اختصاص داده اســت. از ۶ 
مدل خودروی وانتی که در کشــور تولید می شود، دو 
 مدل یک ستاره کیفیت و ســه مدل دو ستاره کیفیت
 به دست آوردند.در بخش ســواری، در سطح قیمتی 
۱ خودروی نیــو مزدا ۳ بــا اخذ ۴ ســتاره کیفی، در 
ســطح قیمتی ۲، خودروی پژو ۲۰۰۸ با اخذ ۵ ستاره 

کیفی، در سطح قیمتی ۳ خودروهایB ۳۰و چانگان 
۳۵CS و در ســطح قیمتی ۴ خودروهــای تندر ۹۰ 
پالس اتوماتیک، تندر ۹۰ پالس، پژو ۲۰۷ اتوماتیک، 
پــژوSD  ۲۰۷ اتوماتیک، پــژو ۲۰۷، پــارس تندر 
و دنا پالس با اخذ ۴ ســتاره کیفــی باالترین کیفیت 
خودروهای تولیدی ســاخت داخــل را در این ماه به 
خود اختصاص دادنــد. به این ترتیــب مانند چند ماه 
 گذشته تنها پژو ۲۰۰۸ توانست تمام ۵ ستاره کیفیت 
را به دســت آورد. عالوه بر این تمام خودروهای سطح 
قیمت ۵ و نیمی از خودروهای سطح قیمتی ۴، تنها دو 
ستاره کیفیت را کسب کردند. خودروهای سطح قیمت 
۵ شامل ســایپا ۱۱۱، سایپا ۱۳۱، ســایپا ۱۳۱ پارس 
خودرو و سایپا ۱۳۲ اســت. گزارش این مرکز حاکی از 
این است که نسبت به تیرماه، هیچ تغییری در ارزشیابی 
خودروهای سواری رخ نداده است.در گروه خودروهای 
 ،۸۵NMR سنگین، در بخش باری، کامیونت ایسوزو
 ۶۵HD ۷۸، کامیونت هیوندایHD کامیونت هیوندای
و کامیون ایســوزو M۷۵NPR با اخذ ۴ ستاره کیفی 
باالترین کیفیت خودروهای تولیدی ســاخت داخل را 
در این ماه به خود اختصاص دادند.در بخش مسافری هم 
اتوبوس بین شهری درسا و اتوبوس بین شهری اسکانیا 
۴۲۱۲ مارال با اخذ ۴ ســتاره کیفی باالترین کیفیت 
 خودروهای تولیدی ساخت داخل را در این ماه به خود

 اختصاص دادند.

رییس جمهور گفت: وقتی آمریکا تمایل ندارد 
هیات های ایرانی در سازمان ملل حضور یابند، 
ما باید برای حضور در سازمان ملل اصرار داشته 

باشیم.
به گزارش ایســنا، حجت االســالم والمسلمین 
حســن روحانی صبح امروز پیــش از عزیمت 
به نیویورک برای حضــور در هفتادوچهارمین 
مجمع عمومی سازمان ملل اظهار کرد: همواره 
اجالس مجمــع عمومی ســازمان ملل فرصت 
مناســبی برای این که نظــرات ملت ها از جمله 
ملت ایران بیان شــود و اقدامات غیرمنصفانه و 
ظالمانه ای که نســبت به ملت ایران روا داشته 
 می شود برای مردم و کشورهای جهان توضیح 

داده شود،  هست. 
همچنین فرصتی برای توضیح مسائل پیچیده 
و ســخت منطقه.رییس جمهور در ادامه با بیان 
این که آمریکا خســارت آرامکو را بیشتر از آنچه 
هست تبلیغ می کند، ادامه داد: خساراتی که در 
دو هفته جبران می شود را می گویند تا یک ماه 
جبران آن طول می کشــد. هدف آمریکا تصرف 

منطقه است.
 آنهــا می خواهند کل نفت شــرقی عربســتان 
ســعودی را در مشــت بگیرند، البته این دعوا 
دعوای مخصوص ما نیســت. دعوای مخصوص 

آمریکا و چین اســت و آنها از این مسائل منطقه 
سوء اســتفاده می کنند و دنبــال قراردادهای 
نظامی جدید هستند و سروصداها برای حضور 
بیشــتر در منطقه اســت. ما در این شــرایط 
طرحی را به نــام ابتکار صلح هرمز به ســازمان 
ملل می بریم که اســاس آن همــکاری جمعی 
کشورهای درون منطقه خلیج فارس است، البته 
 این طــرح فقط امنیتی نیســت بلکه اقتصادی

 و سیاسی هم هست.
روحانــی ادامــه داد: مــا از همه کشــورهای 
حوزه خلیج فــارس و هرمــز در ایــن ائتالف 
دعوت می کنیــم تا خودمان امنیــت منطقه را 
تضمین کنیم، البتــه عکس العمل هــا به این 
طرح هنوز روشــن نیســت. آمریکا گفته است 
دوســت داریم این طرح را ببینیــم. امیدواریم 
این طرح را در سازمان ملل تشــریح کرده و به 
 دنیا اعالم کنیــم ایران دنبال صلــح بلندمدت

 در منطقه است. 
در این طرح از ســازمان ملل هم دعوت شده، ما 
معتقدیم راه حل منطقه از درون منطقه خواهد 
بود و آنها که از بیرون منطقه می آیند نمی توانند 
صلح و امنیــت را تامین کنند. آمریکا از ســال 
۲۰۰۱ در منطقه است، ولی نتوانسته امنیت را 

به وجود بیاورد.

تنها پژو 2008، 5 ستاره ارزشیابی خودرو را به دست آورد

کیفیت خودروها تغییر  نکرده  است
روحانی پیش از عزیمت به نیویورک:

طرحی به نام »ابتکار صلح هرمز« را به سازمان ملل می بریم
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قیمت سکه، طال در روز دوشنبه
روز دوشنبه  قیمت سکه و طال با کاهش قیمت مواجه بود؛ قیمت ارز نیز کاهشی بود؛ به طوریکه قیمت دالر و یورو با کاهش ۵۰ تومانی نسبت به روز گذشته همراه بودند.قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در 

بازار )دوشنبه( به چهار میلیون و ۱۸ هزار تومان که نسبت به روز گذشته ۳۷ هزار تومان کاهش داشته است، همچنین هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز ۴۰۷ هزار و ۴۵۰ تومان قیمت دارد.سکه طرح قدیم با قیمتی معادل 
سه میلیون و ۹۹۰ هزار تومان داد و ستد می شود که نسبت به روز گذشته ۴۰ هزار تومان کاهش داشته است.قیمت نیم سکه دو میلیون و ۴۰ هزار تومان بود که ۴۰ هزار تومان کاهش قیمت را تجربه کرده و ربع 

سکه یک میلیون و ۲۴۰ هزار تومان با کاهش  ۲۰ هزار تومانی مواجه شده است، اما سکه گرمی نیز با ۵۰ هزار تومان کاهش نسبت به روز گذشته ۸۴۰ هزار تومان داد و ستد شد.  

تفکیک  بانک های  سالم و ناسالم
آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادي

یکي از مهم ترین مشکالت نظام بانکي نبود شفافیت است که باعث شده بخش زیادي از منابع نظام بانکي به بخش هاي غیرمولد هدایت شود و بخش نیازمند واقعي اقتصاد یعني تولید از منابع بانک ها بي بهره باشد. رتبه بندي بانک ها البته 
به شفافیت بیشتر نظام بانکي خواهد انجامید و از فعالیت هاي نظام بانکي و بانک هاي سالم و ناسالم پرده بر مي دارد و با مرور زمان تعداد بانک هاي ضعیف و ناسالم را کمتر خواهد کرد. طي فرایند رتبه بندي، بانک ها عیوب ساختاري و معایب 
مدیریتي و... خود را درک خواهند کرد و موظف به حل آن خواهند شد. در این صورت سپرده گذاران با اعتماد و اطمینان بیشتري در بانک ها سپرده گذاري کرده و بار دیگر اعتماد به نظام بانکي بر خواهد گشت. از سویي بانک ها با دقت و وسواس 
بیشتري نسبت به منابع خود عمل خواهند کرد که در نهایت به سود تولید خواهد شد. بسیاري از مدیران بانک ها گرفتار خطاهاي مدیریتي و سیاست هاي اشتباه هستند که باعث هدررفت منابع و افزایش ریسک اعتباري بانک ها خواهد شد. 
البته بانک ها با ریسک هاي دیگري مثل ریسک بازار، ریسک نقدینگي و عملیاتي و... روبه رو هستند؛ اما مهم ترین دلیل آن که ادامه حیات بانک ها را به خطر مي   اندازد، ریسک اعتباري است که با رتبه بندي بانک ها، کاهش پیدا خواهد کرد. 
همچنین یکي از عواملي که براي جذب سرمایه گذاران خارجي در کشور الزم است، وجود بستر قانوني نظام بانکي است؛ یعني نظام بانکي با شاخص هاي قانوني و استانداردها مطابقت داشته که یکي از این استانداردها، رتبه بندي اعتباري است. 

نگراني از افزایش مقرري بگیران بیمه بیکاري
محمود نثاري حقیقي فرد، کارشناس بازار کار

در شرایطي که با بحران بازار و نوسانات موجود خیلي از بنگاه هاي اقتصادي تعطیل شده اند یا به حالت نیمه تعطیل درآمده اند و از سویي تحریم و محدودیت هاي حاصل از آن مجال ریسک پذیري را از واحدهاي اقتصادي گرفته، تنها راهکار 
حمایت از نیروي کار پرداخت بیمه بیکاري است. اگر به فلســفه بیمه بیکاري نیز نگاه کنیم، براي حمایت از نیروي کار چنین اقدامي ضروري است؛ اما مساله این اســت که دخالت هاي دولت در منابعي که متعلق به کارگران و کارفرمایان 
است، سازمان هاي حمایتي را در پیش پا افتاده ترین وظایف خود با چالش روبه رو کرده است. به همین دلیل با افزایش تعداد مقرري بگیران، سازمان با کمبود منابع روبه رو مي شود که در نهایت این خود دولت است که باید براي حل مشکل 
چاره اي بیندیشد. در حالي که دولت به جاي حل ریشه اي این مشکل صرفا نگران افزایش تعداد مقرري بگیران است. بهتر است بخشي از منابع ناشي از کسري صندوق تامین اجتماعي بابت پرداخت حق بیمه بیکاري از طریق افزایش حق 
بیمه و همچنین با کمک دولت، تامین شود. راهکار کلي تر، کمک دولت به تثبیت شرایط بازار و اقتصاد براي جلوگیري از ریزش نیروي کار است. همچنین دولت مي تواند با سیاست هاي تشویقي بنگاه ها را از تعدیل نیروي کار، منصرف سازد. 

سرمقاله



3 اقتصاد
ایران
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راه اندازی اســتارت آپ کار 
دشواری است و نگهداری از 
آن در بازار، دشــوار تر. اما اگر 
اســتارت آپی اصول اولیه را 
از زمان خلق ایــده تا عرضه 
محصول راعایت و به آن ها توجه داشته باشد به راحتی 
از بازار حذف نمی  شود. این بدان معناست که با بررسی 
دالیل مختلف از بین رفتن استارت آپ ها، این نتایج به 
دست آمد که که یک مثلث فرضی برای بقا در بازار وجود 
دارد. سه ضلع این مثلث عبارت اند از: تحلیل نتایج، تمرکز 
بر فرهنگ و بررسی بازخورد ها؛ اگر استارت آپی این سه 
اصل اساسی بقا در بازار را رعایت کند به راحتی از بازار 

حذف نمی  شود.
در همین رابطه کیارش حســینی کارشناس فناوری 
اطالعات در حوزه استارت آپ ها می گوید: ایده بخشی 
از موضوع اســت. اســتارت آپ ها با یک ایــده ابتدایی 
 شــروع می کنند. به بیانی دیگر اســتارت آپ ها با یک 
صورت مسئله مشخص کار خود را شروع می کنند و بر 
اساس بازخورد مشتریان خود، محصول یا خدمت خود را 
بازبینی می کنند. مهم این است که در این چرخه بازخورد 
سریع تر شکل بگیرد تا استارت آپ قبل از آنکه منابعش 

به پایان برسد به نقطه تناسب صورت مسئله و راهکار 
برسد. به عنوان مثال حدود ۱۰ سال پیش یک استارت 
آپ ایرانی کار خود را با توسعه سیستم عامل اندروید به 
زبان فارسی شروع کرد چرا که در آن زمان اندروید برای 
ایرانیان ساپورت نمی شد اما توسعه این محصول کاری 
بسیار پیچیده و بیش از نیاز کاربرانی بود که می خواستند 

از اپلیکیشن های اندروید استفاده کنند. 
وی ادامه داد: به همیــن دلیل این تیم اســتارت آپی با 

چرخشی در مدل کســب و کار خود، متوجه شد که اگر 
به جای توسعه سیستم عامل اندروید فارسی بستری برای 
ارئه اپلیکیشن های بین المللی و اپلیکیشن های ایرانی ارئه 
کنند، مشــکل کاربران ایرانی را حل خواهند کرد. به این 
ترتیب راهکار ارئه شده برای مسئله عدم وجود سیستم 
عامل اندروید به زبان فارسی به مسئله نبود بستری برای 
ارائه اپلیکیشــن ها به ایرانیان تغییر کرد. این نمونه ای از 
تغییر ایده اولیه راهکار در یک کســب و کار اســتارتاپی 

است. حسینی گفت: این تیم اســتارت آپی متوجه شد 
که بازار خودش را با ایده توسعه سیستم عامل اندروید به 
زبان فارسی وفق نمی دهد و به این نتیجه رسیدند که الزم 
نیست اندروید را فارسی کنند، بلکه باید یک نسخه فارسی 
برای پلی استور ایجاد کنند. در حال حاضر این کسب و کار 
به عنوان یک مرجع برای دانلود اپلیکیشن های ایرانی است.

کارشناس فناوری اطالعات در حوزه استارت آپ ها تاکید 
کرد: به طور کلی استارت آپ ها بهتر است ابتدا با مطالعه 
دقیق مشتریان هدف خود،کمینه محصول قابل ارائه به 
مشتری را آماده کنند که به کمک آن محصول بتوان به 
مشتریان وصل شد و چرخه  بازخورد را تشکیل داد. منظور 
از چرخه بازخورد، آن است که استارت  آپ بتواند محصول 
را بسازد یا تغییر دهد، داده های مربوطه به رفتار مشتری 
را جمع آوری و اندازه گیری کنــد و بیاموزد و دو مرتبه 
بسازد، اندازه گیری کند و بیاموزد. رفتار بازار اصل تعیین 
کننده در حیات یا ممات یک استارتاپ است. در کسب و 
کار استارتاپ تغییرات کوچک تأثیرات بزرگی در موفقیت 
کسب و کار دارند. همانطور که نبود یک امکان می تواند 
نارضایتی برای مشتری ایجاد کند، پیچیدگی محصول 
یا امکانات بیش از نیاز مشــتری نیز می توانند ســبب 
سردرگمی مشتریان شود. قبل از تست بازار، نمی توان 
به محصول بهینه برای مشتری رسید. به همین دلیل 
شکل گیری چرخه بازخورد و تغییرات سریع محصول 

استارت آپ، می تواند آن را به موفقیت نزدیک کند.

رفتار بازار اصل تعیین كننده در حیات یا ممات یک استارت آپ است

شکست  استارت آپ ها  با  غفلت  از  بازار هدف

برتری استارت آپ ها نسبت به سنتی ها در ثبت بازخوردها
علی جاهدی، مشاور کسب و کار- مدیر ICT پارک علم و فناوری خراسان رضوی

از شکل گیری ایده تا رسیدن به مرحله نهایی تولید محصول و عرضه آن در بازار، اصولی برای تیم های اســتارت آپی و به طور کلی کسب و کارهای نوین وجود دارد که پایبندی به آن ضامن موفقیت خواهد بود. از 
مراحل اولیه خلق ایده و تشکیل تیم باید به اصل بازخورد بازار و مشتریان به محصول ارائه شده توجه داشت. اینکه محصولی که تولید می شود در ابتدا نیاز بازار خواهد بود یا خیر و دوم اینکه پس از تولید و عرضه به 
دنبال بازخوردها در بازار و مشتریان بود. این بازخوردها تعیین کننده ادامه موفقیت آمیز فعالیت و از دور خارج نشدن استارت آپ خواهد بود. بدین ترتیب در تشکیل یک کسب و کار و استارت آپ باید بازار هدف 
شناسایی شود و برای تولید محصول باری به هر جهت نیود. بسیاری از تیم های استارت آپی به این دلیل که نمی خواهند گروه هدف مشخصی برای محصوالت خود مشخص کنند در میانه راه و یا حتی پس از تولید 
محصول نهایی به دلیل نبود و یا کمبود مشتری محکوم به شکست می شوند. بازار هدف مشخص می تواند بازخورد مشخصی را به استارت آپ مورد نظر ارائه کند و برای فعالیت آتی کسب و کار نقشه راه باشد. این در 
حالی است که انتخاب بازار هدف اولیه کوچک و مشخص امکان شناخت ویژگی های بازار هدف، طراحی محصول متناسب تر، اخذ بازخورد و اصالح مداوم را امکان پذبر می کند  و در نتیجه نرخ موفقیت در کارآفرینی  

را  نیز باال می برد. این ضعف امروز در استارت آپ ها وجود دارد که باید با پی بردن به اهمیت آن به بازخورد محصوالت توجه بیشتری شود.
همچنین به مزیت دیگری که در استارت آپ ها برای پیگیری بازخوردها می توان اشاره کرد این است که استارت آپ ها می توانند با دریافت بازخورد ها و بررسی آن ها و اعمال شرایط جدید در کار خود، نسبت به رقبا 

قوی تر عمل کنند. این پتانسیلی است که کسب وکار های سنتی چندان ندارند و این موضوع، فرصت خوبی برای استارت آپ ها جهت رقابت با آن ها و گرفتن بخش زیادی از بازار فراهم می کند. 

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

 بررســی های یــک موسســه تحقیقاتی نشــان 
می دهد ارزش بــازار جهانی بالک چین تا ســال 
۲۰۲۴ بــه ۱۶ میلیارد دالر می رســد. یافته های 
موسسه پژوهشــی گلوبال مارکت اینسایت نشان 
می دهد بازار جهانی بالک چین به سرعت در حال 
توسعه و پیشرفت است و در بخش هایی همچون 
زیرســاخت ها، تهیه اپلیکیشــن های کاربردی، 
طراحی سیســتم های جدید امنیتــی، پرداخت 
و کیف پــول دیجیتال و در بخــش هایی همچون 
خدمات دولتــی، مراقبت هــای درمانی، خدمات 
فناوری اطالعات، خدمات چندرسانه ای و تفریح، 
 حمل ونقل و لجستیک تغییرات چشمگیری ایجاد 

خواهد کرد.
این گزارش نشان می دهد عامل کلیدی که منجر 

به رشد بازار بالک چین می شود، افزایش کاربرد آن 
توسط شرکت های مالی است. افزایش بهره وری و 
کاهش هزینه های عملیاتی از جمله دالیل استقبال 
شرکت های مالی از فناوری بالک چین است. طی 
سال های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۴، استفاده از بالک چین 
در حوزه طراحی اپلیکیشــن ۸۵ درصد و در حوزه 
تقویت قابلیت شناسایی هویت دیجیتال و مقابله 
با حمالت سایبری ۹۰ درصد رشد خواهد کرد. این 
رقم در مورد بخش دولتی و مراقبت های درمانی نیز 

۸۵ درصد است.
پیش از این گزارش دیگری توســط موسســه آی 
بی آی ریســرچ تهیه شده بود که نشــان می داد 
 ارزش بازار فناوری بالک چین تا سال ۲۰۲۳ از مرز 

۱۰ میلیارد دالر خواهد گذشت.

آخرین وضعیت تعداد دامنه های اینترنتی فارسی در 
کشــور از ثبت تعداد یک میلیون و ۱۱۳ هزار و ۱۶۳ 
سایت  ایرانی تا پایان شهریورماه سال ۹۸ حکایت دارد.

آخرین آمار از تعداد پســوندهای ایرانی که در داخل 
کشور از سوی کاربران به ثبت رسیده، مطابق اعالم 
مرکز ثبت پسوندها و دامنه های اینترنتی پژوهشگاه 
دانش های بنیادی یک میلیــون و ۱۱۳ هزار و ۱۶۳ 

پسوند است.
بر اساس آخرین آمارهای ارائه شده از تعداد دامنه های 
اینترنتی، پســوند دات آی آر )ir.( بیشترین پسوند 
سایت های ایرانی را به خود اختصاص داده است.آمار 
تعداد دامنه های اینترنتی که به نام ایران در اینترنت به 
ثبت رسیده است نشان می دهد که تا پایان شهریورماه 
سال ۹۸ بیش از یک میلیون و ۱۱۳ هزار و ۱۶۳ دامنه 
اینترنتی در اینترنت فعالیت می کنند و این در حالی 
است که تا آذرماه سال ۹۷ کمتر از یک میلیون سایت 
به نام ایران ثبت شده بود. این آمار حاکی از آن است که 
در طول ۹ ماه بیش از ۱۱۳ هزار پسوند جدید اینترنتی 

به نام ایران آغاز به کار کرده است.
بر مبنای این آمار، پســوند دات ir همچنان در صدر 
دامنه های ثبت شده فعال اینترنتی با هویت ایرانی قرار 
دارد و پسوند net.ir نیز کمترین میزان ثبت دامنه را 

در میان سایت های ایرانی دارد. آخرین وضعیت ثبت 
دامنه های اینترنتی نشان می دهد که هم اکنون یک 
میلیون و ۱۰۴ هزار و ۶۶۴ دامنه با پسوند ir در کشور 
فعال است که بیشــترین تعداد دامنه اینترنتی را در 
میان وب سایتهای ایرانی شامل می شــود. از سوی 
دیگر شمار پسوندهای ثبت شده co.ir بالغ بر ۳۹۸۷ 
دامنه، شمار دامنه های ثبت شــده با پسوند فارسی 
ایران ۱۸۵۵ دامنه و شــمار دامنه های ثبت شده با 
پســوند ac.ir حدود ۱۳۲۸ دامنه فعال اعالم شده 
است. تعداد ســایت های اینترنتی فعال حاکمیتی و 
 دستگاه های اجرایی با پســوند gov.ir بالغ بر ۲۱۸ 

پسوند است.
در همین حال تعداد دامنه های فعال به ثبت رسیده 
org. حدود ۲۵۷ دامنه، با پسوند sch.ir با پســوند

ir بالغ بــر ۲۹۳ و id.ir بالغ بر ۵۲۹ پســوند برآورد 
 net.ir می شود. تاکنون ۳۲ پســوند اینترنتی نیز با
به ثبت رسیده است. گفته می شــود که ایران از نظر 
تعداد دامنه اینترنتی فعال، نه تنها بزرگترین کشور در 
منطقه است؛ بلکه از کشورهایی نظیر سنگاپور، مالزی، 
هنگ کنگ، ترکیه، اسلواکی، یونان و فنالند هم عبور 
کرده و با رشد ساالنه ۴۵ درصدی، در میان چهار کشور 

برتر جهان از نظر رشد دامنه اینترنتی قرار دارد.

سخنگوی دولت با اشاره به سفر رئیس جمهوری 
به نیویــورک گفت:آمریکایی ها تصور می کنند 
می توانند صدای ایران را خامــوش کنند اما به 
اعتقاد ما رئیــس جمهوری در این ســفر قادر 

خواهد بود این صدا را طنین انداز کند.
»علی ربیعی« روز دوشنبه در نشست خبری با 
خبرنگاران اظهار داشت: رئیس جمهوری راهی 
مجمع عمومی سازمان ملل خواهد شد تا پژواک 
پرطنین مقاومت ایرانیان و زبان گویای مطالبات 

ملت ما از این تریبون جهانی باشد.
وی اضافه کــرد: رئیس جمهــوری ابتدا تردید 
داشت که این سفر انجام شود یا خیر و در جلسات 
مختلف این تردید را بیــان می کرد و همفکری 
و هم نظری دوســتان را می طلبید. اما این سفر 
انجام شد و دلیل آن هم احقاق حقوق ملت ایران 
و رساندن پیام کشورمان به مجامع جهانی و افکار 

عمومی دنیا است.
سخنگوی دولت با بیان اینکه در این سفر مالقات 
با حداقل ۱۳ تن از سران کشورها نهایی شده و 

انجام خواهد داد، گفت:  هر چند رفتار غیرمنطقی 
 آمریکا که بــر خــالف قوانیــن و هنجارهای 
بین المللی این سفر را با مشکل مواجه کرد، اما به 
اعتقاد ما رئیس جمهور در این سفر قادر خواهد 
بود برخــالف تصور و تــالش آمریکایی ها برای 
شنیده نشدن و خاموش کردند صدای ایران، آن 

را در آنجا طنین انداز خواهد کرد.
ســخنگوی دولت درباره توییت »کریســتین 
امان پور« در خصوص مشــروط شــدن دیدار 
آقای روحانی با ترامپ به لغــو تحریم های ضد 
ایرانی اظهار کرد: اگر آمریکا آماده متوقف کردن 
تحریم ها و بازگشت به توافق هسته ای باشد، راه 
برای تصمیم گیری ما باز خواهد شد از جمله این 
تصمیمات گفت و گو است؛ در آن صورت تصمیم 

الزم و مناسب را اتخاذ خواهیم کرد.
ربیعــی تصریــح کــرد: هیــچ تعارضــی بین 
دیدگاه هــای داخلــی در ایــن دربــاره وجود 
 نــدارد و آقــای ظریــف نیــز در ایــن بــاره 

صحبت کرده اند.

معاون نظارت بر کاالهای سرمایه ای و خدمات سازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ســقف 
قیمت مدیریتی انواع دفترچه دانــش آموزی با ارز 
ترجیحی ۴۲۰۰۰ ریال را اعالم کرد.وحید منایی اظهار 
داشــت: به منظور اجرای مصوبه پنجاهمین جلسه 
کارگروه تنظیم بازار قیمت دفترچه ۴۰ برگ، ۶۰ برگ 
، ۸۰ برگ، و ۱۰۰ برگ دانش آموزی باابعاد ۲۴.۵ در 
۱۷ جلد و مشخصات گالسه منگنه ای و خطوط یک 
و دورنگ باچاپ و کاغذ تحریر گراماژ ۵۵ و ۶۰ گرمی 
برای مصرف کنندگان به ترتیــب ۱۷۰۰، ۲۵۰۰ ، 
۳۴۰۰ و ۴۲۰۰ تومان تعیین شد. وی ادامه داد: قیمت 
عمده فروشی دفترچه دانش آموزی با مشخصات ذکر 
شده در۴۰ برگ ۱۴۹۳ تومان، ۶۰ برگ۲۲۴۰ تومان، 
۸۰ برگ ۲۹۸۷ تومان و دفترچــه صد برگ ۳۷۳۳ 
تومان تعیین شده است .منایی اظهار داشت: براساس 
برنامه ریزی بعمل آمده توسط معاونت بازرگانی داخلی 
ونیز اعالم آمادگی شــرکت های تولیــدی دریافت 
کننده ارز رســمی، تولید و توزیع حدود ۱۵ میلیون 
جلد دردست اقدام و به منظور تدوین ضوابط اجرایی و 

سهمیه بندی در استانها در حال انجام است.
این مقام مسئول افزود: همچنین قیمت دفاتر دانش 
آموزی با کاغذهای وارداتی ارز نیمایی راسا" توسط 
شــرکتهای تولیدی با رعایت ضوابط قیمت گذاری 
کاالهای تولید داخل و ســود مجاز تعیین می گردد. 
معاون نظارت بر کاالهای سرمایه ای و خدمات سازمان 

حمایت ادامه داد: براین اســاس طبق اعالم انجمن 
صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان کاغذهای سایز شده 
ایران برخی از شــرکت های تولیدی به صورت خود 
اظهاری نرخ دفاتر دانش آموزی با مشخصات مذکور 
که کاغذ مصرفی آنها منشاء غیر از ارز رسمی داشته 
را به وزارت متبوع اعالم و مکلف به درج در ســامانه 

۱۲۴ هستند.
منایی متذکر شد: با توجه به تنوع و تعدد محصوالت 
مالک بازرسان برای کنترل قیمت های نوشت افزار 
فاکتورهای معتبر خرید بوده که واحدهای توزیعی باید 
به آن ضرایب سود مجاز عمده و خرده فروشی مصوب 
کمیســیون هیات عالی نظارت را اعمال و به مصرف 
کننده عرضه نمایند. بر این اساس حداکثر سود مجاز 
عمده و خرده فروشی مجاز برای خودکار و مداد، ۵ و 
۱۵درصد، برای نوشت افزار و لوازم التحریر و دفتر ۳ و 
۱۵درصد و برای کاغذ فتوکپی ۳ و ۱۰ درصد تعیین 
شده است. وی تصریح کرد: طرح نظارتی لوازم التحریر 
ویژه بازگشــایی مراکز آموزشــی در سال تحصیلی 
۹۸-۹۹ از تاریخ دهم شــهریورماه لغایت ۱۰مهرماه 
سال جاری توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استانهای کشور با همکاری اصناف، تعزیرات حکومتی و 
سایر مراجع مربوطه در حال اجرا بوده که عالوه بر رصد 
و پایش بازار، شکایات و گزارشات مردمی دریافتی از 
طریق ستادهای خبری و سامانه تلفنی ۱۲۴ پیگیری 

و اقدامات قانونی الزم اعمال می شود.

هرســاله در ایــام تعطیالت 
تابستانی مشکلی تکراری برای 
والدین دانــش آموزان وجود 
دارد و آنهم نحــوه ثبت نام و 
پیدا کردن مــدارس نزدیک 
منازل است. در برخی از این مدارس شهریه هایی تعیین 
و به والدین ابالغ می شود که شنیدن میزان شهریه در 
باور نمی گنجد. این مدارس که اغلب غیردولتی و گاهی 
دولتی هستند با راه اندازی بنگاه های معامالتی مبالغ 
باالیی را برای پذیرش دانش آموزان ارایه می کنند که جا 
دارد به آن رسیدگی شده و نهادی برای رسیدگی واقعی 
به شکایات مردم راه اندازی شود. مدیر یک مدرسه در 
منطقه ۲ تهران در گفت و گو با »کسب و کار«  می گوید: 
مدارس بسیاری در منطقه ۲ تهران وجود دارند که به بهانه 
نزدیک نبودن منازل دانش آموزان به مدرسه از والدین 
مبالغ باالیی طلب می کنند و این روند در سالهای اخیر 
رواج زیادی داشته است. از طرف دیگر معامالتی برای 
سندسازی و تنظیم اجاره نامه جعلی برای ثبت آدرسی 

نزدیک مدارس به راه افتاده است و درآمدهای کالنی از 
این راه به جیب بسیاری از مشاوران امالک و برخی افراد 
سودجو می رود. وی ادامه داد: موجی از کالهبرداری در 
مدارس دولتی و غیردولتی ایجاد شده و مسووالن برخی 
مدارس در آستانه بازگشــایی مدارس به بهانه نبود جا 
و هزار مشکل دیگر میلیون ها تومان از والدین شهریه 
دریافت می کنند و خدماتی نیز در ازای این شــهریه 
های باال به دانش آموزان ارایه نخواهد شد. این یک روند 
تکراری است که هر ساله وجود دارد و مسووالن نیز تنها 

به برخورد شعاری اکتفا کرده اند. 
اما بهروز طالبیان رئیس گشــت مشــترک تعزیرات 
حکومتی اســتان تهران گفت: با توجه به بازگشایی 
مدارس، تعزیــرات حکومتی به همراه دســتگاه های 
نظارتی از قبیل ســازمان صمت، ســازمان حمایت 
گشت های ویژه ای را مبنی بر نظارت بر نحوه دریافت 
شــهریه از دانش آموزان در مدارس غیــر انتفاعی در 
سطح شهر برپا کرده است. وی افزود: پس از بررسی ها 
مشخص شد که تغییرات فاحشی نسبت به پرداختی ها 
در سال قبل از ســوی والدین دانش آموزان مشاهده 
کردیم، تاکید کردیم تا کارشناســان پرداختی های 
شهریه پارسال را با دریافتی های امسال مطابقت دهند 

و در صورت مشــاهده هرگونه اضافه دریافتی پرونده 
تشکیل و به تعزیرات ارجاع شود. طالبیان تصریح کرد: 
با توجه به فعالیت شــورای عالی هماهنگی اقتصادی 
که متشکل از سران سه قوه، نمایندگان وزارت خانه ها 
است و این شورا به تاییدیه مقام معظم رهبری رسیده 
است، هر سازمان و آموزشگاهی که شهروندان خدمات 
دهی می کنند بایستی مورد تایید کارگروه تنظیم بازار 
باشد. رئیس گشت مشترک تعزیرات حکومتی استان 
تهران گفت: با توجه به اینکه سازمان حمایت از مصرف 
و تولید کنندگان جلسات متعدد و مکاتباتی با سازمان 
مدارس غیر انتفاعی داشــتند قرار بر این شد تا قبل از 
دریافت هرگونه شهریه، سازمان مدارس غیر انتفاعی 
نرخ پیشنهادی خود را به کار گروه تنظیم بازار ارائه دهد، 
اما هیچ گونه هماهنگی از سوی سازمان مدارس غیر 
انتفاعی در این باره دیده نشد و به صورت سلیقه ای در 
حال فعالیت هستند. محمد رضایی کارشناس بازرسی 
ویژه خدمات سازمان حمایت از مصرف و تولید کنندگان 
نیز گفت: تمام دستگاه ها و نهاد ها اعم از دولتی و غیر 
دولتی بایستی قیمت های کاال و خدمات پیشنهادیشان 
را اعالم کنند تا ســازمان حمایت به عنوان دســتگاه 
متولی تعیین قیمت و کارشناســی مربوطه، نرخ ها را 

تایید کند تا پس از آن شــورای تنظیم بازار با دریافت 
نرخ های پیشــنهادی، این قیمت ها را پس از تایید به 

تصویب برساند.
وی افزود: در بحث شهریه مدارس غیر انتفاعی با توجه 
به اینکه مکاتبات و جلسات متعددی را با متولیان امر در 
حوزه آموزش و پرورش برگزار شد، متاسفانه همکاری 
در این خصوص مشاهده نشــد. رضایی با اشاره به عدم 
پذیرش آموزش و پرورش مبنی بر انجام پروسه قیمت 
گذاری در شورای تنظیم بازار، درباره علت این موضوع 
گفت: مســئوالن آموزش و پرورش مدعی هستند که 
به صورت مجزا قانون و مصوبــه ای دارند و خود متولی 
کارشناسی تعیین قیمت مدارس غیر انتفاعی هستند 
همچنین نظارت بر امور را  نیز برعهده دارند. کارشناس 
بازرسی ویژه خدمات سازمان حمایت از مصرف و تولید 
کنندگان تصریح کرد: شورای تنظیم بازار مصوبه ای دارد 
که آن به تایید مقام معظم رهبری رسیده است و تمام 
دستگاه های دولتی و غیر دولتی باید این حکم حکومتی 
را اجرا و از آن تمکین کنند و در صورت عدم فعالیت خارج 
از این مصوبه به صورت قانونی با متخلفان برخورد خواهد 
شــد، لذا تا به امروز مســئوالن آموزش و پرورش هیچ 

عملکرد مثبتی در این رابطه نداشتند.

آموزش  و  پرورش از تعیین تعرفه شهریه مدارس غیرانتفاعی فرار كرد؟

اجاره نامه صوری برای ثبت نام  در مدارس
راه اندازی بنگاه های معامالتی در مدارس

تغییر آدرس در اجاره نامه ها حق بقیه دانش آموزان را  ضایع  می کند
حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مجلس

مدارس یکی از نهادهایی اســت که باید برای کنتــرل مبالغ دریافتی 
از والدین زیر ذره بین قــرار بگیرند. این موضوع هر ســال با آغاز ثبت 
نام مدارس آغاز می شــود و بســیاری از والدین را درگیــر می کند. 
اینکه بــرای ثبت نام بایــد آدرس منــزل در نزدیکی مدرســه مورد 
نظر باشــد صحیح اســت ولی در این را بــه تخلفات بســیاری روی 
 داده که تغییــر آدرس در اجاره نامه هــا حق بقیه دانــش آموزان را 

تضعیف می کند. 
همچنین موارد بسیاری وجود دارد که دانش آموزی در نزدیکی مدرسه 
منزل دارد اما مبالغ باالیی که توسط برخی والدین به مدارس پرداخت 
می شود اولویت ها را تغییر می دهد حق بسیاری ضایع شده است. طبق 
گزارش هایی که از سراسر کشور از سوی والدین دانش آموزان  رسیده 
مســئوالن برخی از مدارس دولتی و غیردولتی بــرای ثبت نام دانش 
آموزان وجهی را به اجبار از والدین می گیرند که میزان این مبالغ بسیار 
باالست. مخالفتی برای کمک به مدارس وجود ندارد چراکه والدینی که 
توانایی مالی این کار را دارند با این کار بــه ارتقای تحصیلی و امکانات 
 درســی مدارس کمک خواهند کرد که البته باید این مبالغ درســت و 
به جا هزینه شود نه اینکه به حساب شــخصی مسووالن مدارس واریز 
شــود. برای جلوگیری از تکرار این ماجراها که به اعتراض بسیاری از 
والدین منجر شده اســت باید شــورای تنظیم بازار به تعیین شهریه 

مدارس ورود کند و دخالت بیشتری داشته باشد. 

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

ارزش بازار جهانی بالک چین به ۱۶ میلیارد دالر می رسد

پژوهشگاه دانش های بنیادی اعالم كرد

ایران در بین ۴ کشور برتر جهان از نظر رشد دامنه اینترنتی

دامنه نرخ از 17۰۰ تا ۴2۰۰ تومان

قیمت دولتی دفاتر مشق اعالم شد

سخنگوی دولت:

آمریکا  تحریم ها  را  متوقف کند   راه  برای تصمیم گیری  باز   می شود
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26 عكاس در جســتجوي رابطه انسان و معماري  
نمايشــگاه گروهــي 
عكــس »آواي نگاه« 
در گالــري آواي هنر 
بــه تماشاســت. اين 
نمايشــگاه با 68 اثر از 
26 عكاس دانشجوي 
معمــاري و تعــدادي 
هنرجوي آزاد توســط 
محمد مهدي شــيروانيان گردآوري و نمايشــگاه گرداني شده است. آثار 
اين نمايشگاه اغلب در اندازه كوچك و متوســط با قاب ها و پاسپارتوهاي 
يكسان ارائه شده است؛ »آواي نگاه« با رويكرد خاصي نسبت به معماري 
و نشــانه هاي هنر ايراني- اسالمي گردآوري شــده اند، محمد شيروانيان 
دليل اين رويكرد را اين گونه شرح داد: من در دانشگاه هنر به دانشجويان 
معماري درس عكاســي مي دهم و افرادي كه در اين نمايشــگاه شركت 
كرده اند همگي دانشجويان رشــته معماري هستند و طبيعي است كه به 
نوعي غلبه اين نوع نگاه را بر اين آثار شــاهد هســتيم. در اين آثار تالش 
شــده اليه هاي پنهان مانده در اقليم ايران براي زندگــي و لذت بردن از 
زندگي كشف و واكاوي شود. هنرمندان حاضر در اين نمايشگاه عبارتند از: 
محسن آشوري، آذين احتشامي، يگانه احمديان، بهاره امانلو، محمدنصير 
باجول زاده، مارال توتونچي، سارا حافظي، مريم حسيني، ايده خواجوند، 
پگاه خزايلي، هانيــه ذوالفقاري، محمدرضا رحيم زاده، فــرزاد زره داران، 
محمدمهدي شــيروانيان، مريم شــيروانيان، فردين طهماسبي، هادي 
فاضلي، سارا فتاحي، هدي فراهاني، ســحر قادري، حسين قاضي، مهدي 
كامروا، ايمــان محمدي، هانيه مددي كيا، زينب ميرابيان و ســرمه نيكو. 
نمايشگاه گروهي عكس با عنوان »آواي نگاه« تا 9 مهر در گالري آواي هنر 
 به نشاني خيابان فرشته، خيابان بوسني و هرزگوين، بن بست پناهي، شماره 

يك ادامه دارد. 

گويا زمانه تغيير كرده است و ديگر فرمول هاي قبلي براي راه اندازي 
استارت آپ و كسب و كار جديد تنها پاسخگوي نيازهاي رو به رشد 
بازار نيست. به گونه اي كه بسياري از افراد اين روزها عالقه مند هستند 
كه كسب و كار اينترنتي داشته باشند. برخي از صاحبان ايده براي 
راه اندازي استارت آپ ها هم به داليل مختلف مايل اند كه از مزاياي 
كسب درآمد از اينترنت، حداكثر استفاده را كرده و استارت آپ خود 
را بر اين مبنا راه اندازي كرده اند. اگر شما هم ايده خالقانه يا جديدي 
براي راه اندازي و مديريت كســب و كار جديدي در ذهن داريد اين 
مقاله مي تواند به شما كمك كند تا با استفاده از امكانات و ابزارهايي 
كه اينترنت در اختيار همگان قرار داده است با راه اندازي كسب و كار 
اينترنتي، استفاده تجاري از اين امكانات كرده و استارت آپ خود را با 

هدف كسب درآمد از اينترنت راه اندازي و توسعه دهيد. 

كسب درآمد از اينترنت چرا و چگونه؟
به راستي چرا بايد اين گزينه را هم هنگام راه اندازي و مديريت كسب 
و كار مورد توجه قرار داد؟ چرا تا اين حد كســب درآمد اينترنتي و 
راه اندازي كسب و كار اينترنتي مهم است؟ ســوال جالبي به نظر 

مي رسد. 

 كاهش هزينه ها
از آنجايي كه اين روزها كسب درآمد از طريق روش هاي سنتي به دليل 
تورم باال، و هزينه هاي جانبي بســياري كه به كسب و كارها تحميل 
مي شود مشكل شده است، برخي به اين فكر افتاده اند كه بخش اعظم 
هزينه هاي راه اندازي و مديريت كسب و كار را حذف كرده و با كسب 
درآمد از اينترنت و راه اندازي كسب و كار اينترنتي با كاهش هزينه ها 
اســتفاده بهينه اي از امكانات در اختيار داشته باشند. پس كاهش 

هزينه ها يكي از اين داليل است. 

 محدود نبودن به مكان و زمان خاص
كسب و كار اينترنتي، كسب وكاري است كه نيازي به مكان خاصي ندارد 
و مي تواند از هر نقطه اي در جهان، و در هر حالتي امكان پذير باشد. 
كسب درآمد از اينترنت، مي تواند بسياري از محدوديت هاي مكاني، 
زماني و ديگر مشخصه هايي كه ممكن است مانع رشد و مديريت كسب 
و كار شود را بردارد. مرتفع ساختن بسياري از ناهمواري ها كه بيشتر 
آنها ناشي از نداشتن سرمايه الزم است از ديگر داليلي است كه كسب 
و كار اينترنتي اين روزها مورد توجه بسياري از افراد قرار گرفته است. 

 ايجاد فرصت هاي جديد
كسب و كار اينترنتي توانسته است براي بسياري از افرادي كه مثال دچار 

معلوليت هايي هستند كه امكان كمتري براي استخدام يا حضور فيزيكي 
در محل هاي كار دارند فرصت هاي تازه اي خلق كند. همچنين كســب 
درآمد از اينترنت گزينه مناسبي براي افرادي است كه ترجيح مي دهند 
مديريت كسب و كار خود را از منزل دنبال كنند. وجود فرصت هاي كمتر 
در شهرهاي كوچك تر هم دليل ديگري است كه كسب و كار اينترنتي 
توانسته است نظر بسياري از افراد را مخصوصا در اين شهرها به خود جلب 

كند و محدوديت جغرافيايي را تا حدود بسياري مرتفع سازد. 

 كسب درآمد اينترنتي، شروع استارت آپ
بسياري از استارت آپ ها مي توانند از مزاياي كسب درآمد اينترنتي 
استفاده كنند تا نخستين گام هاي خود را در بازار هدف بردارند. به 
گونه اي كه بسياري از انواع كسب و كار اينترنتي در مدت زمان كمتري 
به كسب درآمد رسيده اند و كســب درآمد اينترنتي مي تواند براي 
كساني كه در ابتداي مسير راه اندازي استارتاپ هستند گزينه مناسبي 
باشد. پس همان طور كه تاكنون به آن اشاره شد داليل بسياري وجود 
دارد كه به نظر مي رسد كساني كه در كار مديريت كسب و كار هستند 
بايد به آن توجه ويژه داشته باشند و گزينه كسب درآمد اينترنتي را از 
نظر دور نگاه نداشته و از آن غافل نشوند. همچنين همانطوركه اشاره 
شــد، جبران هزينه هاي راه اندازي، توسعه و مديريت كسب و كار با 
كسب درآمد اينترنتي مي تواند محقق شود. به گونه اي كه مي توان با 
راه اندازي كسب و كار اينترنتي و كسب درآمد اينترنتي، شاهد كاهش 

قابل مالحظه اي در هزينه ها در هر كدام از مراحل استارتاپ بود. 

ملزومات كسب درآمد اينترنتي براي استارت آپ ها
حال بعد از اينكه با مزاياي كسب درآمد اينترنتي آشنا شديم بايد 
بدانيم كه در كسب درآمد از اينترنت چه نكاتي را بايد مدنظر قرار دهيم. 
چگونه مي توانيم روي كسب و كار اينترنتي حساب كرده و از آن توقع و 

انتظار سود و كسب درآمد داشته باشيم. 

 باور داشتن تيم به نوع كسب و كار اينترنتي
نكته مهم آن است كه بايد تيمي كه قرار است استارتاپ كار مديريت 
كسب و كار را با آن انجام دهد با اين مساله و نوع كسب و كار اينترنتي 

آشنايي داشته و به نتيجه آن باور داشته باشد. 

 دادن فرصت زماني مناسب از سوي مديريت كسب و كار
اين تيم مخصوصا مديريت كسب و كار بايد فرصت زماني مناسبي به تيم 
همكار بدهد تا به نتيجه مطلوب يعني كسب درآمد از اينترنت دست يافت. 
زيرا مانند هر كسب و كار ديگري، كسب و كار اينترنتي نياز به زمان و صبر و 

بردباري تيم دست اندركار دارد تا به نتيجه مورد انتظار دست يابد. 

 آشنايي با ابزارهاي مديريت كسب و كار اينترنتي
كسب درآمد اينترنتي هنگامي محقق مي شود كه افراد با ابزارهاي اين 
نوع كسب و كار آشنايي داشته و بتوانند استفاده بهينه اي از اين ابزارها 
در جهت تحقق اهداف استارتاپ خود داشته باشند. كسب درآمد 
اينترنتي نياز به آموزش، ممارست، تمرين و روحيه آموزش پذيري و 
دانش پذيري دارد. به گونه اي كه افراد آماده آموزش در هر مرحله اي 
باشند. زيرا از آنجايي كه قرار است بستر كسب درآمد از اينترنت باشد، 
بايد همواره خود را آماده هماهنگي با تغييرات و روزآمدسازي هايي كه 

ممكن است در اين فضا انجام شود نمايند. 

 روحيه همكاري بين افراد
از آنجايي كه ممكن است همكاري ها هم در كسب و كار اينترنتي، به 
صورت آنالين و از طريق اينترنت باشد بايد افرادي كه در تيم استارتاپ 
مشــغول فعاليت هســتند داراي روحيه همكاري، انتقاد پذيري، 
هماهنگي با تغييرات، انعطاف پذير باشند تا بتوانند در مسير كسب 

درآمد اينترنتي، موفق تر باشند. 

روش هاي كسب درآمد اينترنتي
استارت آپ ها بسته به هدف، برنامه و ايده اي كه بر اساس آن بنا نهاده 
شده اند مي توانند از انواع روش هاي كسب درآمد از اينترنت استفاده 
كنند. ممكن است هدف ابتدايي و اصلي استارتاپ فقط كسب درآمد 
اينترنتي باشد يا بخشي از هزينه هاي مديريت كسب و كار خود را از 
طريق كسب درآمد از اينترنت تامين نمايد. بنابراين به حجم درآمدي 
كه استارت آپ طراحي كرده است كه بتواند كسب درآمد اينترنتي 
داشته باشد انواع مختلف روش كسب درآمد از اينترنت وجود دارد. در 
اينجا برخي از دسته بندي هايي كه مي تواند براي كسب درآمد اينترنتي 

وجود داشته باشد آورده شده است: 
 فروش محصول:كسب درآمد اينترنتي از فروش كه هر كدام مي تواند به 
دو بخش تقسيم شود. به گونه اي كه ممكن است فروش محصول نهايي 
استارتاپ باشد كه قرار است به صورت اينترنتي انجام شود. يا ممكن 
است اصل استارت آپ بر اين هدف بنا نهاده شده باشد كه كاالهاي 
ديگران را در قالب يك بستر اينترنتي به فروش برساند و سهم خود را 

از اين كسب درآمد اينترنتي بردارد. 

 فروش خدمات:فروش خدمت هم انواع متنوعي دارد كه مي تواند بسته 
به هدف استارت آپ متفاوت باشد. كسب درآمد اينترنتي از خدماتي 
مانند مشــاوره گرفته تا خدمات ديجيتال ماركتينگ يا آموزش در 

حوزه هاي مختلف مي تواند كسب درآمد از اينترنت را محقق سازد.

كسب درآمد اينترنتي با راه اندازي استارت آپ

دبير ستاد توسعه فناوري هاي نرم خبر داد
شركت در پروژه هاي 

بازي سازي رايانه اي به جاي 
خدمت سربازي

براســاس توافق به عمل آمده ميان ستاد توسعه 
فناوري هاي نــرم و بنياد بازي هــاي رايانه اي، 
شــركت هاي دانش بنيان منتخــب در صورت 
داشتن شرايط مي توانند از مزايايی مانند شركت 
در پروژه هاي جايگزين به جاي خدمت سربازي 
اســتفاده كنند. حجم گــردش مالي بازي هاي 
رايانه اي در جهان روز بــه روز در حال افزايش 
است. 76 درصد از كل گردش مالي 92 ميليارد 
دالري نرم افزارهاي حوزه موبايل در سال 2018 
به بازي هاي رايانه اي اختصاص يافت. درآمد يك 
بازي رايگان ديجيتال در سال 2018 بيش از 2 
ميليارد و 400 ميليــون دالر بود كه از مجموع 
درآمد يك ميدان متوســط نفتي بيشتر است. 
اين حوزه در ايران نيز رشد چشمگيري داشته 
است، براســاس گزارش تهيه شده توسط بنياد 
ملي بازي هــاي رايانه اي در ســال 1396 از هر 
100 ايراني 35 نفر بازيكن محسوب مي شدند 
و بدين ترتيب حداقل 28 ميليون نفر در كشور 
جزو مخاطبان اين حوزه محســوب مي شوند. 
محمدحسين سجادي نيري دبير ستاد توسعه 
فناوري هاي نرم و هويت ســاز معاونت علمي و 
فناوري رياست جمهوري در اين رابطه مي گويد: 
بازي هاي رايانه اي بســيار اشتغال زا و اقتصادي 
هســتند و به هيچ وجه نمي توان تاثير فرهنگي 
اين بازي ها را ناديده گرفت. نيري معتقد است: 
بازي هاي رايانه اي كاركردهاي ديگري جز تفريح 
و سرگرمي دارند كه از مهم ترين آنها مي توان به 
آموزش و شكوفايي خالقيت اشاره كرد. در اين 
رابطه و در راستاي نظام مند كردن حمايت ها از 
فعاالن اين حوزه، براســاس توافق به عمل آمده 
ميان ستاد توسعه فناوري هاي نرم و هويت ساز 
معاونت علمــي و فناوري رياســت جمهوري و 
معاونت هــاي حمايــت و پژوهــش بنياد ملي 
بازي هاي رايانه اي، دو ســاختار همگرا و رويداد 
جايزه بازي هاي جدي، به عنــوان مبادي ورود 
شــركت ها به برنامه حمايتي توسعه زيست بوم 

شركت هاي خالق انتخاب شدند. 

خبر مهارت هاي مديريتي

اگر به دنبال فراگيري يك مهارت تازه هســتيد يــا جزو افرادي 
هســتيد كه در تدوين و اجراي برنامه آموزشــي ســازمان خود 
 نقشي داريد، انتخاب بهترين شيوه يادگيري الكترونيكي يكي از
  چالش هــاي پيش روي شــما خواهد بــود؛ زيرا بايــد از ميان
 شــيوه هاي مختلفي كه وجود دارد، آن چيزي را انتخاب كنيد كه 

متناسب با نيازها و اهداف شماست.
 انتخاب روش مناسب، ضمن صرفه جويي در زمان و هزينه، موجب 

افزايش اثربخشي آموزش در افراد مي شود. 
توجــه كنيــد روش درســت يادگيــري الكترونيكــي را 
 انتخاب كنيد. امروزه الگــوي عمومي طراحي آموزشــي به نام 

 ADDIE به عنوان الگويي نظام مند شــناخته مي شــود كه به 
 مدرســان و طراحــان آموزشــي اطمينــان مي دهــد 
با اجراي مفاهيم آن، آموزش و ارائــه مطالب به فراگيران، 

 اثربخــش خواهد بود. ايــن الگو از ۵ مرحله تشــكيل شــده 
 اســت: تحليل )Analysis(، طراحي )Design( ، توليد و توســعه 
 . )Evaluation( و ارزشــيابي  )Implementation( اجــرا ، )Develop(

بســيار مهمــي در از بين اين ۵ مرحله، تحليل نقش 
اطالعـــاتي فرآيند آمــوزش دارد و در آن 

بـودجه، درباره مخاطبان، نيازهاي آنها، 
محدوديت هاي موجود و… 

جمع آوري مي شود. 

يادگيري الكترونيكي؛ روشي موفق براي آموزش كارمندان
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زندگي شما از روزي آغاز مي شود كه اختيار سرنوشت 
خود را در دست بگيريد. 
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استارت آپ ها به ياری هوشمندسازی جايگاه های 
سوخت می آيند

نخستين رويداد استارت آپی حوزه ســوخت با هدف بررسی فرصت های 
سرمايه گذاری در جايگاه های ســوخت كشور با رويكرد هوشمندسازی با 
حمايت ستاد توسعه فناوری  های فضايی و حمل و نقل پيشرفته معاونت 
علمی و فناوری رياست جمهوری در محورهای مختلف مالی و اقتصادی، 
حكمرانــی و مديريت، صنعت و فنــاوری و فرهنگــی و اجتماعی برگزار 
می شود. هوشمندسازی جايگاه ها الزمه توسعه صنعت توزيع فرآورده و نيز 
برنامه ريزی صحيح در بخش سبد سوخت خودروهاست، هوشمندسازی 
جايگاه های عرضه سوخت موجب می شود هم زمان اطالعات نوع و مقدار 
سوخت مصرفی هر خودرو به مركز ارسال شود، مديريت هزينه انجام شده 
و در همان لحظه پرداخت هزينه، همزمان ســهم دولــت و جايگاه دار به 
حساب شان واريز شــود. اين رويداد اســتارت آپی با حمايت ستاد توسعه 
فناوری هــای فضايی و حمل و نقل پيشــرفته معاونت علمــی و فناوری 
رياســت جمهوری در حاشيه ســومين نمايشــگاه تخصصی بين المللی 
جايگاه های سوخت و صنايع وابسته كه از روز 31 شهريور آغاز شده است 
و تا سوم مهر در محل برگزاری نمايشگاه های بين المللی تهران برای ارائه 
تازه ترين دستاوردهای فنی و فناوری اين حوزه ادامه دارد، برگزار می شود. 
»كارآفرينی و اســتارت آپ ها«، »بررســی نقش فناوری های مكان محور 
در مديريت و برنامه ريزی و مطالعات جايگاه های ســوخت«، »بررســی 
استانداردها و الزامات فنی«، »بررسی راهكارهای جامع مديريت جايگاه ها« 
و غيره، از جمله موضوعاتی است كه در اين رويداد مطرح می شود. برگزاری 
نمايشگاه های تخصصی در ارائه تازه ترين دستاوردهای اين حوزه و روزآمد 
شدن استاندارد جايگاه های عرضه سوخت، تاثير بسزايی دارد. با توجه به 
اينكه روزانه بيش از 100 ميليون ليتر فرآورده از طريق جايگاه های عرضه 
سوخت در سطح كشور توزيع می شود كه گردش مالی و ميزان اشتغال زايی 
آن را نمی توان ناديده گرفت، هوشمندســازی اين صنعت می تواند نقش 

موثری در توسعه اين صنعت داشته باشد. 

اختتامیه رويداد كافه سرمايه در صندوق نوآوری و 
شكوفايی

كافه سرمايه محلی برای ارتباط گيری ميان ســرمايه گذاران و استارت آپ ها 
براي جذب سرمايه اســت. در اين رويداد كه به همت ســامانه تامين مالی و 
سرمايه گذاری كارن كراد و در صندوق نوآوری و شــكوفايی برگزار شد، 26 
استارت آپ با بيش از 70 ســرمايه گذار مذاكره كردند. اكثر سرمايه گذاران از 
 )cvc( و سرمايه گذاران خطرپذير شركتی )vc( نوع سرمايه گذاران خطرپذير
بودند؛ ولی سرمايه گذاران فرشــته )angel( هم در اين برنامه حضور به هم 
رسانده بودند. از بين سرمايه گذاران شــركت كننده می توان به مركز نوآوری 
بانك تجارت، هاب، تالش گران اقتصاد پايدار، ســازمان اوقاف و امور خيريه، 
پرشين داروی البرز، صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران، فناپ، صندوق 
زيست فناوری و رفاتك اشاره كرد. در برنامه اختتاميه اين رويداد كه در تاريخ 
31 شهريور ماه در محل صندوق برگزار شــد، ابتدا علی عميدی، مديرعامل 
سامانه تامين مالی كارن كراد به تبيين مراحل رويداد كافه سرمايه پرداخت. 
وی روند تشكيل جلســات كافه سرمايه را اين گونه شــرح داد: اين رويداد از 
الكامپ سال قبل شروع به كار كرد. سپس در نمايشگاه های اينوتكس و الكامپ 
امسال نيز اين رويداد جلســات خود را ادامه داد و در اين رويداد كه پنجمين 
كافه سرمايه برگزار شده توسط اين سامانه اســت، 125 تيم استارت آپی در 
سامانه ثبت نام كرده بودند كه پس از فيلتر شدن، تعداد آنها به 26 تيم رسيد. 
سپس شرح فعاليت تيم ها به اطالع سرمايه گذاران عضو در سامانه كارن كراد 
رسيد و 358 جلسه برای مذاكره بين ســرمايه گذاران و استارت آپ ها برگزار 
شد. در ادامه مراسم اختتاميه سياوش ملكی فر، معاون توسعه صندوق نوآوری 
و شكوفايی به تبيين نحوه شكل گيری صندوق و سياست های كلی آن پرداخت. 
وی هدف اوليه صندوق را حمايت مالی شــركت های دانش بنيان تاييدشده 
توسط معاونت علمی بيان كرد. وی در ادامه افزود: برای حمايت از استارت آپ ها 
صندوق در سه مرحله برای آنها برنامه دارد. در مرحله رشد اوليه استارت آپ ها 
كه معموال در شــتاب دهنده ها قــرار دارند، صندوق به شــتاب دهنده های 
دانش بنيان كمك مالی می كند. در مرحلــه بعد، تعدادی صندوق پژوهش و 
فناوری از طرف صندوق نوآوری و شكوفايی تعيين شده اند كه استارت آپ ها 
می توانند از طريق يكی از اين صندوق ها اقدام به جذب سرمايه كنند. در آخرين 
مرحله رشد استارت آپ ها نيز تعدادی صندوق جسورانه بورسی تاسيس شده 
است كه استارت آپ ها می توانند از آنها تامين ســرمايه انجام دهند. از ديگر 
سخنرانان اين اختتاميه می توان به عليرضا دليری، معاون توسعه، مديريت و 
جذب سرمايه معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری، افشين كالهی رئيس 
هيات مديره مجمع تشــكل های دانش بنيان اتاق بازرگانی ايران و محمدباقر 

اثنی عشری رئيس سازمان نظام صنفی رايانه ای كشور اشاره كرد.
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