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اخبار

یک کارشناس حوزه کارآفرینی گفت:

نوآوری در فضای رقابت شکل
میگیرد نه انحصار!

یک کارشناس حوزه کارآفرینی و اشتغال با
بیان اینکه تولیدکنندگان مطرح دنیا تولیدات
خود را بر اساس نوآوری و خواست و سلیقه
مصرفکنندگان به بازار عرضه میکنند ،گفت:
اگر میخواهیم در بازار رقابت جهانی جایگاهی
داشته باشیم باید عنصر خالقیت ،نوآوری و
ایدهپردازی را به عنوان یک فاکتور تاثیرگذار در
فرآیند تولید و ارائه کاال و خدمات مدنظر قرار
بدهیم.
به گزارش ایسنا ،علیرضا حیدری با تاکید بر
لزوم گسترش فعالیتهای خالقانه و نوآورانه
در کشور اظهار کرد :امروز اقتصادهای برتر دنیا
بیشترین سرمایهگذاری خود را در حوزه R&D
و تحقیق و پژوهش انجام میدهند ،ایدهها را
گرفته مورد آزمایش قرار میدهند و بر اساس
نتایج ،به سمت تجاریسازی ایدهها رفته و
ایدههای منتج به تولید تجاری را عملی میکنند.
وی ادامه داد :امروز در شرکتهای موفق و
برتر دنیا نسبت سرمایهگذاریهای که در این
حوزه صورت میگیرد به طور فزایندهای در حال
افزایش است ،بنابر این شرکتها و سازمانهایی
موفق هستند که بتوانند در این حوزه کار کنند.
این کارشناس حوزه کارآفرینی تصریح کرد:
وقتی همه کاالیی را در سطح برابر و با آپشنهای
مشخص تولید میکنند نمیتوان روی قیمت
آن به لحاظ فروش خیلی تاثیرگذار بود .زمانی
میتوان قیمت را باال برد و فروش را بهتر و سود را
بیشتر کرد که از ناحیه خالقیت و نوآوری ،آپشن
های متفاوت غیرقابل دسترسی نسبت به رقبای
دیگر وجود داشته باشد.
این کارشناس حوزه کارآفرینی و اشتغال
خاطرنشان کرد :اگر میخواهیم در بازار رقابت
جهانی جایگاهی داشته باشیم تردید نکنید
که در این فضا باید عنصر خالقیت ،نوآوری و
ایدهپردازی را به عنوان یک فاکتور تاثیرگذار
در فرآیند تولید و ارائه کاال و خدمات داشته
باشیم .ما ناگزیریم به این سمت و سو برویم
و شرکتهایی موفق هستند که این مسئله را
به طور معناداری در فرآیند تولید خود دخالت
دهند .تمام تولیدکنندگان مطرح دنیا عمر
تولیداتشان در هر حوزه ای مرتب کاهش پیدا
میکند و تغییر مییابد چون تغییر است که
سالیق و عالیق مصرفکنندگان را به سمت خود
جذب میکند.
به اعتقاد حیدری ،مصرفکننده دنبال تکرار
نیست و باید سلیقه او در طراحی و ایده پردازی
مدنظر قرار گیرد .امروز مصرفکننده اگر مدل
تکراری ببیند دیگر سراغ آن نمیرود و ترجیح
میدهد برای کاالیی که کیفیت باالتر ،آپشنهای
متنوع تر و نوآوری بیشتری دارد دو برابر هزینه
کند.
این کارشناس حوزه کارآفرینی با بیان اینکه
نوآوری در فضای رقابتی شکل میگیرد نه در
فضای انحصاری ،اظهار کرد :در فضای انحصاری
پراید را هر شکلی که بسازیم مردم میخرند ولی
در فضای رقابتی بر اساس تنوع ایدهها و طرحها
انتخاب صورت میگیرد .در حال حاضر در برخی
شرکتهای خودروساز داخلی انگیزهای برای
پذیرش ایدههای تازه وجود ندارد چون خودروساز
میگوید با همین شرایط موجود خودروی خود را
پیش فروش میکند و مردم هم میخرند.

خبر

تعطیالت و محدودیتهای کرونایی چه تاثیری بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت؟

خرید مواد اولیه و ماشینآالت و
تجهیزات با طرح آفاق  1موسسه
اعتباری ملل

به منظور رونق تولید و کسب و کار ،موسسه
اعتباری ملل به تولید کنندگان تسهیالت تامین
سرمایه در گردش و خرید مواد اولیه و ماشین
آالت و تجهیزات پرداخت میکند.
اولویت موسسه اعتباری ملل در حوزه تخصیص
منابع در سال جاری ،تالش در جهت اشتغالزایی
و رفع موانع تولید است که بدین منظور نسبت
به اعطای تسهیالت جهت خرید مواد اولیه و
ماشینآالت و تجهیزات در قالب طرح آفاق  1اقدام
کرده است .متقاضیان محترم میتوانند ضمن
مراجعه به شعب موسسه اعتباری ملل در سراسر
کشور از این تسهیالت بهرهمند شوند.

بازاروسرمایه
سقف تسهیالت دانش بنیان
بانک توسعه صادرات ایران اعالم شد

کمر خمیده اقتصاد زیر بار تعطیالت

«تمامی ادارات استانهای تهران و البرز از امروز تا
یکشنبه هفته بعد تعطیل شد!» انتشار این خبر در روز
گذشته و تشدید محدودیتهای تردد برای تعطیالت
پایان هفته ،وضعیت بحرانی کشور را نشان میدهد
اما محدودیتها در حالی اعمال شده است که برخی
از تحلیلگران و کارشناسان معتقدند تاب و توان
اقتصاد و معیشت مردم کم شده و تعطیالت میتواند
خسارتهای هنگفتی را به برخی از کسبوکارها وارد
کند .در این راستا سیاوش غیبیپور ،دکترای اقتصادی
با اشاره به تاثیر محدودیتها بر اقتصادی کشور به
«ابتکار» گفت :بررسی تاثیر محدودیتها و تعطیالت
کرونایی را با یک مثال بیان میکنم ،اداره مالیات
بخشنامه داخلی داشت که بر اساس آن تعطیالت
کارمندان اداره تا پایان مردادماه و زمان جمعآوری
اظهارنامههای اشخاص حقوقی لغو میشد اما این
تعطیلی بخشنامه اداره مالیات را بی اثر کرد و آمادگی
خدمت کاهش یافت .این در حالی است که تعطیالت
و تمدید آن در ماههای مختلف سال آسیبهایی را به
برخی از کسبوکارها وارد کرد.
این دکترای اقتصاد ادامه داد :تابستان فصل
کسبوکار است و بیشتر کارگاهها کوچک میتوانند
بقای خود را در این فصل تضمین کنند .به عبارتی دیگر
در فصل سرما بسیاری از کارگاهها در تامین نیروی
انسانی خود ناتوان هستند و برخی از کسبوکارهای
وابسته به صنایع کشاورزی نیز در فصل تابستان
شاهد رونق خواهند بود .بنابراین استمرار تعطیالت و یا
محدودیت بدون شک وقفهای در تولید و کسبوکارها
ایجاد میکند .به عنوان نمونه فرض کنید کارخانههای
ماشینسازی به دلیل مشکالتی همچون قطعی برق و
یا محدودیتهای کرونایی کمکار شوند در این شرایط

میزان تولید کاهش مییابد و وقتی ما کمبود عرضه
داشته باشیم بدون شک بازار شاهد افزایش قیمت در
بازار خودرو خواهد بود .این مثال برای تمام بازارهای
مالی صدق میکند .غیبیپور گفت :اقتصاد دنیای
فرازونشیب است اما اگر کشور با تعطیالت پیدرپی
همراه باشد بدون شک بسیاری از کاالهای صنعتی
با افزایش قیمت روبهرو خواهند شد .اما اگر فرض را
بر این بگذاریم که محدودیتها دیگر تکرار نشود و از
طریق روشهای دیگر به مبارزه با کرونا بپردازیم در آن
شرایط مشکالت افزایش نخواهد یافت.
این کارشناس قتصادی با تاکید بر افزایش قیمت در
صورت وقفه در تولید اظهار کرد :آن چیزی که تا کنون
از طریق مشکالتی همچون قطعی برق و یا افزایش
کرونا در کشور ما تجربه شده این است که خواسته
و یا ناخواسته تولید بر اثر این چالشها عقب میماند.
درست است که اکنون سالمت جامعه در خطر است
اما اقتصاد با ادامه این شرایط وضعیت مناسبی نخواهد
داشت ،چراکه هر وقفه در تولید کاال به معنای وقفه در
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اوایل شاید گمان میکردیم که کرونا چند ماهی مهمان کشورمان باشد و پس از آن با کمترین خسارت باروبندیلش را جمع کند و برای همیشه برود .اما
گذشت زمان تصور گذرا بودن کرونا از بین برد و جامعه را به این باور رساند که این مهمان ناخوانده فعال قصد رفتن ندارد .در این میان هر از چندگاهی با
پر شدن تختهای بیمارستان و شروع پیکهای جدید ،مسئوالن تصمیم به اعمال محدودیتهای در سطح کشور به خصوص برای شهرهای قرمز و نارنجی
میگیرند .البته باید اشاره کرد افزایش محدودیتها با تمام نکات مثبتی که در حوزه سالمت دارد ،چالشهایی را برای اقتصاد ،کسبوکارها و معیشت افراد
به وجود میآورد و نمیتوان این مسئله را انکار کرد.

غیبیپور:
استمرارتعطیالت
و محدودیتها
قطعا به تولید
ضربه خواهد زد
اما اگر تعطیالت
ادامه نداشته
باشد میتوان اثر
آن در بازارهای
اقتصادی را تا
حدودی جبران
کرد
عرضه بوده و هنگامی که عرضه در نوسان باشد بدون
شک قیمتها افزایش پیدا خواهند کرد.
وی در ادامه به چسبندگی قیمتها روبه باال اشاره
کرد و در این خصوص گفت :پس از افزایش قیمتها
ما با مشکل چسبندگی قیمتها به سمت باال روبهرو
خواهیم بود .به عنوان نمونه هنگامی که قیمت یک
کاالیی در هر بازاری به هر دلیل افزایش یابد پس از
مدتی قیمتها ،دیگر به نرخهای قبل باز نمیگردد .به
عنوان نمونه بسیاری از محصوالت کشاورزی که سال
گذشته به دالیل همچون خشکسالی گران شده بود
افزایش قیمت خود را حفظ کرده و امسال نیز به گرانی
فروخته میشوند.
غیبیپور در ادامه افزود :در مجموع باید گفت که
استمرار تعطیالت و محدودیتها قطعا به تولید ضربه

افزایش قیمت مواد غذایی از نشانههای حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی است

یک کارشناس اقتصادی میگوید :افزایش ِ دو سه برابری قیمت
دارو و همچنین افزایش ِ قیمت نهادههای دامی و به تبع آن قیمت
ف کامل ِ ارز  ۴۲۰۰تومانی دارد.
مرغ و شیر و تخممرغ نشان از حذ ِ
به گزارش ایلنا ،حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی با آرامش و بدون تعیین
زمان مشخص برای آن ،ظاهرا خواستهی دولت در آخرین روزهای
بررسی بودجه در صحن علنی مجلس بوده است .به گفتهی مهدی
طغیانی (عضو کمیسیون اقتصادی مجلس) «در آن مقطع دولت
گفت شما تاریخ ندهید و محدودیت زمانی در این حوزه ایجاد نشود
تا با آرامش این فرایند ِ حذف تکمیل شود».
مدافعان حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی و تک نرخی کردن ِ قیمت ارز
معتقدند این وضعیت باعث رانت و فساد میشود درنتیجه میتوان
با حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی رانت را حذف و اعتبار ریالی ِ آن را در

خواهد زد اما اگر تعطیالت ادامه نداشته باشد میتوان
اثر آن در بازارهای اقتصادی را تا حدودی جبران کرد و
در آن شرایط تورم خیلی تغییری نخواهد کرد.
چگونه میتوان اقتصاد را متحول کرد؟
وی در پاسخ به این پرسش که در شرایط فعلی با
چه راهکاری میتوان هم سالمت جامعه و هم وضعیت
اقتصاد را بهبود بخشید؟ گفت :ما سالهای سال است
که سازمان برنامه و بودجه داریم و در ادارات مختلف
نیز بخشی به نام طرح برنامه وجود دارد .این بخشها
حقوق میگیرند تا برای کشور و یا ادارات برنامهریزی
داشته باشند البته برنامهها تنها برای یک سال خواهد
بود این در حالی است که سازمانهای برنامه بودجه
در سراسر دنیا برنامهای برای چندین سال آینده دارند.
حال سوال این است که اگر ما سازمان برنامه و بودجه

داریم اثر برنامهها در کدام بخش دیده میشود؟ از
سوی دیگر عدهای هم برنامههایی را برای دستگاه و
یا مجموعه خود دارند به عنوان مثال مجموعهای که
کار تولید انرژی انجام میدهد برنامهای  5ساله را برای
اداره وضعیت در نظر دارند این در حالی است که به
هنگام بحران افراد از مسئولیتها شانه خالی میکنند.
بنابراین اولین قدم این است که دستگاههای برنامهریز
اثر برنامههایشان را بر سر سفرههای مردم بیاورند.
وی در پایان افزود :دومین مسئله این است که باید
بر روی کاالهای طبیعی مثل آب برنامهریزی دقیقی
داشته باشیم .آب یک کاالی طبیعی کمیاب است
بنابراین باید به یک صنعت در کشور تبدیل شود .به
بیانی دیگر اقتصاد آبی اهمیت باالیی در بهبود وضعیت
معیشت دارد و باید به آن توجه کرد.

افزایش قیمت مواد غذایی از نشانههای حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی است

قالب یارانه در خدمت مصرفکنندگان قرار داد ،این در حالیست
که برخی از اقتصاددانان ِ مخالف حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی معتقدند
تبعات چنین کاری افزایش شدید قیمت کاالهای اساسی و فشار
هرچه بیشتر بر اقشار ضعیف جامعه است.
احسان سلطانی (کارشناس مسائل اقتصادی) در خصوص حذف
ارز  ۴۲۰۰تومانی میگوید :تا جایی که من میدانم دیگر چیزی از ارز
 ۴۲۰۰تومانی باقی نمانده است .افزایش ِ دو سه برابری قیمت دارو
و همچنین افزایش ِ قیمت نهادههای دامی و به تبع آن قیمت مرغ
و شیر و تخممرغ نشان از حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی دارد .شما ببیند
قیمت روغن و شکر و کاالهای اساسی چرا افزایش پیدا کرده است؟
من فکر نمیکنم دیگر چیزی از ارز دولتی باقی مانده است .شاید
در مورد برخی از داروهای خاص همچنان این ارز تعلق بگیرد ،اما
افزایش شدید قیمتها نشان از حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی دارد.
وی ادامه داد :در حال حاضر فقط اسمی از ارز  ۴۲۰۰تومانی باقی
مانده تا در محاسبات رسمی از آن استفاده شود و دولت بتواند
کارش را انجام دهد؛ عمال ما اثری از ارز نمیبینیم .همان بهتر این را
هم حذف کنند که خیال همه راحت شود!
سلطانی با اشاره به افزایش قیمت مواد غذایی گفت :تخصیص
ارز  ۴۲۰۰تومانی تاثیر فراوانی بر قیمت مواد غذایی میگذاشت؛
گواه این موضوع هم همانطور که گفتم افزایش قیمت مواد غذایی
مثل روغن ،شکر ،تخم مرغ ،مرغ و… در این چند وقت است که
نشان میدهد برخالف آنچه عدهای میگویند ،اتفاقا تخصیص ارز
 ۴۲۰۰تومانی کمک قابل توجهی به عدم افزایش قیمت مواد غذایی
کرده بود.
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به آمار رسمی ارائه شده
در خصوص قیمت مواد غذایی گفت :نرخ تورم ساالنهی مواد
غذایی طبق گفتهی مرکز آمار  ۵۲درصد بوده ،همچنین تورم نقطه
به نقطهی خرداد  ۶۳درصد بوده است؛ خب این یعنی نرخ تورم
نقطه به نقطه به مراتب از نرخ تورم عمومی باالتر است ،این نشان
میدهد ارزی که پیشتر تخصیص داده شده بود بسیار تاثیرگذار
بوده است.
وی تاکید کرد :اگر ارز  ۴۲۰۰تومانی همچنان تخصیص پیدا
میکرد تورم مواد غذایی باید روی  ۲۵تا  ۳۰درصد میبود .تورم

۶۳درصدیای که آمار رسمی نشان میدهد ،به وضوح میگوید که
این ارز همین االن هم قطع شده است.
سلطانی اظهار کرد :اینکه االن صحبت از حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی
میکنند ،همه بازی است .اینها قبال کار خود را انجام دادهاند؛
عدهای دارند در مورد چیزی که نیست صحبت میکنند .مثل همهی
سالهایی که مسئوالن دائم به مردم گفتهاند ما به شما فالن چیز را
دادهایم و برای شما فالن کار را انجام دادهایم ،اما در واقعیت مردم
عادی بهرهای از آنچه آنها مدعی ِ انجام آن بودهاند ،نبردهاند.
این کارشناس اقتصادی در خصوص فسادآور بودن ِ ارز ۴۲۰۰
تومانی و توجیهی که عدهای برای حذف ارز  ۴۲۰۰به همین دلیل
میآورند ،گفت :ببیند وقتی اقدامی انجام میشود تلفاتی دارد و
راندمان صد در صد نیست ،اما وقتی چنین چیزی را کامل حذف
میکنید به ضرر اقشار ضعیف جامعه است و همین افزایش قیمت
مواد غذایی نشان میدهد بار بیشتری با حذف ارز  ۴۲۰۰بر دوش
اقشار ضعیف جامعه سوار شده است.
سلطانی با اشاره به افزایش نرخ ارز گفت :در کنار برداشتن ِ ارز
 ۴۲۰۰تومانی ،نرخ ارز حدود ۵۰درصد باال رفته است و به همین
دلیل قیمت مواد غذایی ،کاالهای اساسی ،فلزات و مواد شیمیایی
و شویندهها و… حدود  ۵۰تا  ۶۰درصد باال رفته است .این مصیبت
بزرگی برای اقشار ضعیف جامعه است و فشاری مضاعف بر آنها
وارد کرده است.
این کارشناس اقتصادی در پایان با اشاره به تخصیص منابع برای
صنایع رانتی و خصولتی گفت :کمک به تولید این نیست که ما همه
چیز را برای تولیدکنندگان رایگان کنیم .در واقع آنچه باید حذف شود
همین رانتی است که به خصولتیها به اسم تولید پرداخت میشود و
در عوض مالیاتی هم از آنها گرفته نمیشود.
وی تصریح کرد :امروز به اسم همین کمک به بنگاههای خصولتی
مردم ما را غارت میکنند؛ کجای دنیا با غارت مردم تولید را باال
میبرند؟ باتالقی به اسم تولید ساختهاند و به قدری رانت در این
سیستم ریخته شده که این سیستم را به فساد کشانده است .آنچه
حاصل ِ این سیاستهاست درواقع پ َروار کردن بنگاههای خصولتی
است و این بدبختی ِ این کشور است .گروههایی که عادت کردهاند
رانت بگیرند و اتفاقا خیلی جاها هم دست به تولید نمیزنند.

مدیر امور شعب و بازاریابی بانک توسعه
صادرات ایران گفت :این بانک بالغ بر  ۳۰میلیارد
ریال تسهیالت و تعهدات در سقف شعبه و تا
 ۵۰میلیارد ریال در رکن اعتباری مرکز بدون ارائه
صورت های مالی حسابرسی شده به شرکت های
دانش بنیان اعطا می کند.
حبیب احمدی با اشاره به اینکه نسبت مالکانه
برای شرکتهای دانش بنیان  ۱۵درصد محاسبه
می شود ،اظهار کرد :نرخ سود تسهیالت دانش
بنیان از محل منابع بانک  ۱۸درصد ،از محل منابع
تلفیقی صندوق توسعه ملی و منابع بانک ۱۵
درصد و با جبران عدم النفع توسط صندوق نوآوری
و شکوفایی  ۱۲درصد است.
وی تصریح کرد :پذیرش میانگین وزنی کمتر
از میزان تعیین شده برای شرکتهای دانش بنیان
توسط هیات مدیره بانک ،به صالحدید رکن اعتباری
مربوطه امکان پذیر است.
مدیر امور شعب و بازاریابی بانک توسعه
صادرات ایران اعالم کرد :این بانک برای شرکتهای
دانش بنیان ۳۰ ،درصد تخفیف خدمات ریالی
به استثنای خدمات ارزی و اعتبار اسنادی داخلی
ریالی در نظر گرفته است.
احمدی اظهار داشت :سقف اختیارات شعب
برای پرداخت تسهیالت کوتاه مدت ریالی
غیرصادراتی به شرکتهای دانش بنیان ،با سقف
اختیارات تسهیالت صادراتی ریالی برابر است.
وی یادآور شد :براساس تصمیم هیات مدیره بانک،
مدت تسهیالت برای سرمایه در گردش حداکثر ۲
سال و برای طرحهای سرمایه گذاری حداکثر  ۷سال
تعیین شده است.
به گفته احمدی ،بانک توسعه صادرات ایران
عالوه بر قبول ضمانت نامه صندوق های پژوهش
و فناوری تا سقف  ۴۰۰میلیارد ریال ،ضمانتنامه
صندوق سرمایه گذاری صنایع کوچک را نیز از
شرکتهای دانش بنیان بعنوان وثیقه می پذیرد.
وی بیان کرد :بانک توسعه صادرات ایران با هدف
کمک به شرکت های دانش بنیان صادرات محور،
هزینههای مربوط به اخذ گواهینامه های کیفیت،
استانداردهای بین المللی ،ثبت محصوالت در
خارج از کشور را تقبل می کند.
احمدی گفت :بانک توسعه صادرات ایران آماده
است تا در راستای تسهیل تأمین مالی و اعطای
تسهیالت و وثایق در حوزه شرکتهای دانش بنیان،
حداکثر  ۷۰درصد وثیقه نوع یک و مابقی چک
و مارژ غیرمنقول  ۱۰۰را از این شرکتها به عنوان
وثیقه بپذیرد.
مدیر امور شعب و بازاریابی بانک توسعه صادرات
ایران افزود :این مدیریت در راستای خدمات
غیرمالی ،تالش همه جانبه ای را برای توسعه جذب
مشتریان دانش بنیان از طریق مراودات با معاونت
علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق نوآوری
و شکوفایی بکار بسته و ضمن ارائه نقشه راه شعب
و اعالم آمادگی جهت پاسخگویی و رفع ابهامات
احتمالی ،اطالعات دانش بنیان بانک توسعه
صادرات ایران را در سطح وب (باشگاه مشتریان
بانک توسعه صادرات ایران ونیز آپارات) بارگذاری
کرده است.
وی از برگزاری وبینارهای آموزشی با هدف معرفی
تسهیالت و خدمات بانک توسعه صادرات ایران،
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و
صندوق نوآوری و شکوفایی ،با دعوت از مشتریان
دانش بنیان هر استان خبر داد و گفت :در سال
 ۱۳۹۹شش وبینار آموزشی برای  ۶استان یزد،
قزوین ،مرکزی ،آذربایجان غربی ،آذربایجان شرقی
و خراسان رضوی ،توسط باشگاه مشتریان مدیریت
امور شعب و بازاریابی برگزار شد.
به گفته احمدی ،در سال جاری نیز یک وبینار
برای شعب استان تهران برگزار و برنامه برگزاری
 ۵وبینار آموزشی دیگر برای  ۱۲شعبه و مشتریان
دانش بنیان استانها از جمله اصفهان ،البرز ،زنجان،
فارس ،کرمان ،قم ،چهارمحال و بختیاری ،سمنان،
همدان ،کردستان و کرمانشاه .برنامه ریزی شده
است .حبیب احمدی از پیگیری موضوع ایجاد دفتر
نمایندگی بانک در محل ساختمان صندوق نوآوری
و شکوفایی خبر داد و گفت :این تصمیم با هدف
توسعه بیشتر خدمات بانک اتخاذ شده است.
وی در پایان گفت :با پیگیری معاونت اعتبارات
بانک توسعه صادرات از مدیریت امور فناوری
اطالعات و ارتباطات ،اتصال آنالین سیستمهای
بانک و صندوق در راستای ایجاد مکانیزم غزال در
دستور کار بانک توسعه صادرات ایران قرار دارد.

ایران زمین؛ بانکی که به شما نزدیک است
«آینده همه صنایع دیجیتالی است و این آینده از آنچه که فکر میکنید به شما
نزدیکتر است ».حال اگر اعتقاد داریم آینده همه صنایع دیجیتالی است ،اقتصاد
آن چه شکلی خواهد بود؟
در مطالعهای که «هوآوی» و «آکسفورد اکونومیکس» انجام دادهاند ،پیشبینی
شده که تا سال  ۲۰۲۵حدود ۲۵درصد اقتصاد جهان دیجیتالی خواهد شد .این یعنی
عددی در حدود  ۲۳تریلیون دالر .این درصد در سال  ۲۰۱۵حدود  ۱۵درصد بوده که
نشاندهنده رشد ۱۰درصدی تنها طی  ۱۰سال است.
در عصر حاضر ،فناوریهای دیجیتال منبع اصلی ثروت و قدرت محسوب
میشوند .کسانی که این فناوریها را گسترش داده و سعی در خلق ارزش به کمک
آنها دارند ،صاحبان اصلی قدرت و ثروت در عصر دیجیتال هستند.
این پیشرفت و توسعه پرشتاب ،بانکها را در سرتاسر دنیا تحت تاثیر قرار داده
و منجر به پدیدار شدن رویکرد جدیدی با نام بانکداری دیجیتالی شده است .در
بانکداری دیجیتالی  ،دیگر ارائه خدمات بانکی محدود و در انحصار بانک نبوده
و بانکها به عنوان بستری برای انجام امور بانکی هستند .بانکداری دیجیتالی به
ت آپها و سایر کسب و کارهای کوچک
خصوص مورد استقبال فینتکها ،استار 
جهت ارائه خدمات شخصی سازی شده به مشتری است .علیرغم جدید بودن
رویکرد بانکداری دیجیتالی  ،انعطاف پذیری قابل توجهی برای توسعه و برطرف کردن
انواع نیازمندیها از خود نشان داده است.
بر فراز بانکداری
بانکداری دیجیتال در ایران یک مفهوم جدید است و جامعه هنوز به عمق این
موضوع پی نبرده است .در حال حاضر بانکها با توصیه وزارت اقتصاد در پی
تدوین نقشه راه برای رسیدن به بانکداری دیجیتال هستند ،در چنین شرایطی بانک

ایرانزمین امروز در جایگاه یک بانک خصوصی پلتفرم بانکداری دیجیتال را آماده
کرده و به صورت پایلوت در اختیار مشتریان قرار خواهد داد.
حدود سه ماه مانده به پایان سال گذشته ،بانک ایرانزمین از «فراز» رونمایی
کرد .فراز مخفف عبارات فناوری روز ایرانزمین و عنوان نخستین پلتفرم دیجیتال
این بانک است که در حال حاضر به صورت آزمایشی در اختیار شماری ازکارکنان و
مشتریان آن قرار گرفته ،اما بانک ایرانزمین بر آن است تا پایان امسال این پلتفرم
را در دسترس همه مشتریانش قرار دهد تا به گفته مدیران آن انقالبی دیگر پس از
بانکداری الکترونیک در صنعت بانکداری کشور بیافریند؛ این تمام اطالعاتی است
که تاکنون از فراز منتشرشده اما با این تفاسیر دانستن جزئیات بیشتر از این پلتفرم
میتواند جالبتوجه باشد.
فرهاد اینالویی معاون فناوری اطالعات بانک ایرانزمین ،فراز را نخستین پلتفرم
بانکداری دیجیتال کشور معرفی میکند .او همچنین فراز را مصداق واقعی بانکداری
باز میداند که به دست بانک ایرانزمین اجرا میشود ،رویکردی که در دنیا رو به
توسعه است و کارکرد شعب بانکی را متحول میکند.
بانکداری در هر زمان ،هر جا و هر دستگاه
در این حالت ،نهتنها مشتری دارای یک هویت واحد در کلیه درگاهها است ،بلکه
عمال ًهمه درگاهها را بهصورت یک سیستم یکپارچه و واحد میبیند .در شیوه Omni
 Channelارتباط با مشتری در هر زمان ،هر مکان و بر روی همه ابزارها به شیوهای
یکنواخت انجام میپذیرد .همچنین در این شیوه ،مشتری و فعالیتهایی که انجام
میدهد ،محور نحوه ارائه سرویسهایی است که به وی ارائه میشود.
بر این اساس ،شیوه سرویسدهی به هر مشتری ،بر اساس فعالیتهایی که در
کلیه درگاهها انجام داده است شخصیسازی میشود .در نتیجه ،در این شیوه نهتنها

به درخواستهای صریح مشتری پاسخ داده میشود ،بلکه عالیق و نیازهای ضمنی
وی نیز حدس زده میشود.
براین اساس هدفگذاری بانک ایرانزمین از ایجاد فراز به دنبال تغییر کارکرد شعب
به عنوان جایگاه ارائه خدمات بانکی است ،به طوری که خدمات بانکی همچنان به
طور کامل به مشتریان عرضه شود و تغییر کارکرد شعب کمبودی در کیفیت و
کمیت خدمات ایجاد نکند .بدیهی است شعب بانک کارکرد دیگری خواهند داشت
که در ادبیات دیجیتال به این رویداد تحول شعب میگویند.
در این مدل ،مشتری میتواند با برقراری تماس تصویری با بانک خدمات موردنیاز
را همچون زمانی که به طور فیزیکی در شعبه حضور پیدا میکند ،دریافت کند.
امکان افتتاح گروهی حساب و صدور کارت و دیگر خدمات این چنینی از جمله
خدماتی هستند که در قالب  12پلتفرم کنونی در فراز ارائه میشوند اما آنچه میتواند
این پلتفرمها را با مشتری ارتباط دهد ،نسخه فراز بر روی وب و موبایل است .ظاهر
این پلتفرم مانند اینترنت بانکها و موبایل بانکهای رایج است ،اما درون و باطن آن
با این دو تفاوت بسیار دارد و برجستهترین تفاوت آنها فضای شخصیسازی شده
فراز است ،در واقع این جاست که فراز توانسته به مفهوم بانکداری باز عینیت ببخشد
چون قابلیت پذیرش سرویسهای بیرونی را دارد و کاربر میتواند انتخاب کند کدام
خدمات بانکداری و غیربانکداری را در این پلتفرم دریافت کند و سرویس مربوط به
آن را در فراز استفاده کند.
به نظر می رسد تا پایان سال خدمات بانکی به طور کامل توسط بانک ایرانزمین
دیجیتالی و سادهسازی شود و تجربه مشتری نیز در آن بررسی شود.
دریافت خدمات در چند دقیقه
هدف نهایی این است که فراز که تاکنون بر موبایل و وب سوار شده بر روی

دستگاههای خودپرداز و مرکز تماس دیجیتال هم فعال شود و مشتری بتواند فرآیند
یک خدمت را در تمام کانالها دریافت کند ،در حالی که این کانالها به یکدیگر
پیوسته و یکپارچه شده باشند.
این مسیری است که سیستمهای بانکداری جهان در آن قرار دارند .به طور مثال
یکی از کارکردهای پلتفرم فراز این است که مشتری میتواند تنها در چند دقیقه وام
بگیرد آن هم بدون نیاز به حضور در شعبه .پورسعید مدیرعامل بانک ایران زمین با
توجه به اهمیت این موضوع می گوید :ما براساس برنامه ریزی های انجام شده سال
 1400را سال پیاده سازی بانکداری دیجیتال بانک ایران زمین قرار دادیم .ما مطمئنا
در این سال به آنچه برایش تالش کرده ایم و برنامه داشته ایم دست خواهیم یافت.
بانکداری دیجیتال بانک ایران زمین ،تحولی در شبکه بانکی ایجاد خواهد کرد.
او پلتفرم فراز بانک ایران زمین را اولین نمونه کامل بانکداری دیجیتال در کشور
می داند و تاکید می کند :ما در اجرای بانکداری دیجیتال نگاه زیرساختی و زیربنایی
داشته ایم و در حال حاضر تمام ارکان بانک عزم خود را برای تحقق چشم انداز پنج
ساله بانک جزم کرده اند.
پورسعید ،سال  1400را سالی مهم و حیاتی برای بانک ایران زمین دانست و گفت:
همکاران من می دانند که سال  1400سال موفقیت برای بانک ایران زمین خواهد بود.

