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هر قطعه س�که تمام به�ار آزادی طرح جدی�د در بازار آزاد 
ته�ران طی اولین روز هفته به قیم�ت ۱۰ میلیون و ۱۰۰ هزار 

تومان فروخته شد. قیمت هر قطعه سکه تمام بهار 
آزادی طرح قدیم نیز ۹ میلیون و 4۰۰ هزار تومان...

قیمت دالر باال رفت

قیمت سکه 8 رقمی شد 

روزن�امه مدیریت�ی - اقتص��ادی

www.forsatnet . ir

بورس امالک و مستغالت چگونه به شفافیت بازار مسکن کمک می کند؟

 3 رکن
پنجمین بورس ایران

فرصت امروز: راه اندازی بورس امالک و مس��تغالت موضوعی اس��ت که اخیرا از س��وی وزیر اقتصاد اعالم ش��ده و به گفته فرهاد 
دژپسند، 12 حوزه درگیر بورس مستغالت هستند. در این بین، برخی از سازمان ها نظیر بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، ستاد فرمان 
امام، سازمان تامین اجتماعی و دانشگاه آزاد اعالم آمادگی کرده اند تا امالک خود را در این بورس قرار دهند. بر این اساس، راه اندازی 
بورس امالک به صورت بورس »مستقل امالک« است و دولت قصد دارد در این بورس امالک مازاد خود را از این طریق به فروش 
برس��اند. با افزایش قیمت مس��کن و کاهش معامالت مسکن در فصل بهار امس��ال عزم دولت برای راه اندازی بورس امالک جدی تر 
ش��ده و حاال با اعالم وزیر اقتصاد دولت به دنبال عرضه امالک مازاد دولتی در بازار مس��تقل امالک اس��ت. با توجه به گفته های...

شیوع کرونا لزوم توجه به ابعاد اقتصاد سبز را 
گوشزد می کند

 فرصت پساکرونا
برای اقتصاد سبز
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خطر افزایش نقدینگی و رشد پایه پولی، اقتصاد ایران را تهدید می کند

ترکیب نقدینگی در سال ۹۹

معرفی تعدادی از استارت آپ های موفق حوزه بالک  چین
۱۰ ویژگی کلیدی رهبری

۸ راه تعیین جایگاه برندتان برای جذب مشتریان مناسب
نگاهی اجمالی به کسب و کارهای آنالین در دوران کرونا

بازاریابی دیجیتال در عصر کرونا
ماسک شفاف خود را استریل می کند

۸ تا ۱6

مدیریتوکسبوکار

برگزاری جلسه رسیدگی به 
انحصارطلبی شرکت های بزرگ 
فناوری با حضور مدیران آن ها

یادداشت
تأملی در تعدیل 
قراردادهای اجاره

افزای��ش بهای ف��روش و اجاره 
مس��کن در کش��ور خصوص��ا در 
کالنش��هرهایی همچ��ون ته��ران، 
تحم��ل رک��ود کرونای��ی ح��ادث 
ب��ر کس��ب و کارها و گ��ذران ایام 
جوالن ای��ن بیم��اری منحوس را 
دوچندان کرده است. در این میان 
بازار اجاره مس��کن ک��ه در تاریخ 
اقتصادی کش��ور غالبا ب��ه عنوان 
بازاری رهاش��ده از حیث نظارت و 
مدیریت ش��ناخته می ش��ود، فشار 
س��نگینی را بر دوش مس��تاجران 
وارد ک��رده اس��ت. اهمی��ت ای��ن 
موض��وع زمانی بیش��تر احس��اس 
می ش��ود که بدانیم بنا به گزارش 
مرک��ز آم��ار بی��ش از 2۴درص��د 
خانواره��ای ش��هری اجاره نش��ین 
هس��تند. از ای��ن رو در پ��ی ایجاد 
موج نگرانی از وضعیت پیش آمده 
در این بازار، مقامات عالی کش��ور 
محت��رم جمهور  رئیس  همچ��ون 
به ط��ور صریح و موکد خواس��تار 
اقدام��ات اصالح��ی و جبرانی در 
این زمینه ش��ده اند. در این راستا، 
اع��الم  شهرس��ازی  و  راه  وزی��ر 
کرد براس��اس مصوبه س��تاد ملی 
مقابل��ه با کرون��ا، حداکثر افزایش 
مس��کونی  واحدهای  اجاره به��ای 
برای ش��هر تهران ت��ا 2۵درصد و 

دیگر  کالنشهرهای  برای 
3حداکثر 2۰درصد و...

یکشنبه
۱5 تیر
۱3۹۹

۱3 ذوالقعده ۱44۱ - س�ال ششم
شماره   ۱575- ۱6صفحه - 5۰۰۰۰   ریال

Sun.5 Jul 2020

رئیس جمهور رعایت فاصله گذاری اجتماعی و پروتکل های بهداشتی، استفاده از ماسک 
و عدم حضور در اجتماعات را برای مقابله با کرونا ضروری دانس��ت و با درخواست مجدد 
از م��ردم برای همراهی و همکاری تاکید کرد از امروز اس��تفاده از ماس��ک در مکان های 

سرپوشیده جمعی، الزامی است.
حسن روحانی روز شنبه در جلسه ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا، گفت: ارائه خدمات 
در هم��ه بخش ها به وی��ژه بخش های دولتی، منوط به رعایت پروتکل های بهداش��تی و 

استفاده از ماسک شود.
روحانی با بیان اینکه کرونا رش��د اقتصادی جه��ان را از 2.9 به منهای 3 کاهش داده 
و 81 درص��د از 2 میلی��ارد و 7۰۰ میلیون نفر نی��روی کار در دنیا تحت تاثیر اثرات این 
بیماری قرار گرفته اند، گفت: جمهوری اس��المی ایران نیز مثل همه کشورهای دیگر دنیا 
از ابتدای شیوع کووید-19 شیوه های متعدد و متنوعی برای مقابله با آن در پیش گرفت 
که انصافاً در طراحی و اجرای این شیوه ها عملکرد بسیار مطلوب و قابل قبولی داشته ایم و 
همه بخش های کشور به ویژه کادر درمانی تالش ارزشمندی داشتند که از آنان با تواضع 

قدردانی می کنم.
رئیس جمهور با اش��اره به اینکه زندگی مردم باید توأم با سالمت، در چرخش باشد و 
تم��ام مراکز تولیدی به تولید ادامه دهند، گفت: الزمه این امر رعایت دس��تورالعمل های 
بهداشتی از سوی همگان است. پس از یک دوره تعطیلی عمومی فعالیت های غیرضروری 
و آغاز گش��ایش فعالیت ها و مشاغل تأکید شد که هرچه گشایش های مربوط به مشاغل 
بیشتر باشد، مراعات دستورالعمل های بهداشتی نیز با حساسیت و دقت باالتری پیگیری 

شود.
او با بیان اینکه متأسفانه شاهدیم برخی ابتال به این بیماری را ناپسند شمرده و آن را 
مخفی می کنند، تصریح کرد: اگر کسی بداند که به کرونا مبتال شده است وظیفه شرعی و 
انسانی دارد که به دیگران اطالع دهد و الزم است با فرهنگ سازی بر این معضل فرهنگی 
غلبه کنیم. مردم باید تا زمان تولید دارو و یا واکسن برای مقابله با این بیماری، مالک را 
بر این قرار دهند که همه ممکن اس��ت آلوده باش��ند و لذا باید در ارتباط گیری اجتماعی 

با افراد، نهایت دقت و احتیاط الزم را به عمل آورند. روحانی تأکید کرد: از امروز یکشنبه 
استفاده از ماسک در محیط های عمومی شلوغ باید اجباری باشد و چنانچه کسی بدون 
ماسک به دستگاه، نهاد و یا ارگانی برای دریافت خدمت مراجعه کرد، باید از او بخواهند 
ماس��ک داش��ته باش��د و حتی باید از حضور کارمندان و کارکنان در ادارات و دستگاه ها 
در صورت عدم رعایت دستورالعمل های بهداشتی و استفاده نکردن از ماسک جلوگیری 
شود. اگر کارمندی در اداره ای بدون ماسک حضور یافت، باید برای وی غیبت بزنند و وی 
را بازگردانند. این موضوع باید ابالغ ش��ود که ارائه خدمات منوط به رعایت پروتکل های 

بهداشتی است.
رئی��س جمهور با بیان اینکه نباید اجازه داد حساس��یت مردم و احس��اس خطر آنان 
نس��بت به بیماری کاهش یابد، گفت: ستادهای اس��تانی مقابله با کرونا موظف شدند با 
بررسی شرایط نسبت به تعطیلی یا افزایش محدودیت ها تصمیم گیری کرده و با هماهنگی 
کمیته های تخصصی ستاد ملی مقابله با کرونا، تصمیمات خود را اجرا کنند و چنانچه در 
این مسیر نیاز باشد از نیروی انتظامی و بسیج برای حسن اجرای تصمیمات کمک بگیرند 
و البته دولت نیز تمام تالش خود را به کار گرفته تا با گسترش حداکثری خدمات دولت 
الکترونی��ک از مراجعات غیرضروری مردم به ادارات و دس��تگاه ها برای دریافت خدمات 

بکاهد.
به گفته وی، از روز اول در بازگشایی مراکز تعطیل شده به خاطر ویروس کرونا با مردم 

قرار گذاشتیم که گشایش ها به شرط رعایت پروتکل های بهداشتی است.
روحانی ادامه داد: توانمندی کشور ما این است که در این ایام کرونایی روی پای خود 
ایستاد. هم در مسائل بهداشتی هم در تولید ماسک، هم در آماده سازی کیت ها کار بزرگی 
ش��رکت های دانش بنیان و دانش��گاه ها همزمان انجام دادند، در این مسیر فداکاری کادر 

درمان هم محفوظ است.
او با اشاره به توان بخش تولید کشور گفت: از روز اول گفتیم تمام مراکز تولیدی باید 
فعال باشند. تمام فروشگاه ها، مراکز بهداشتی و درمانی هم فعال بودند. مدتی بقیه مشاغل 
را تعطی��ل کردیم و مدتی س��فر را هم ممنوع کردیم. در زمان بازگش��ایی مجدد قراری 

گذاشتیم با مردم و گفتیم به شرط رعایت تمام پروتکل های بهداشتی مراکز باز می شوند 
و هرچه پروتکل ها بیشتر رعایت شود گشایش ها هم بیشتر می شود.

روحانی در بخش دیگری از سخنانش گفت: پدیده کرونا یک پدیده چند وجهی است 
و موضوع تنها موضوع درمانی و بهداشتی نیست. موضوع فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و 
روابط بین الملل است و بسیاری از مسائل درهم تنیده است. در پدیده کرونا، داستانی که 
نظیر آن را در طول قرن گذشته نداشتیم که این همه پیچیدگی داشته باشد و در جوامع 
مختلف در سایه این پدیده خطرناکی که به وجود آمده است و این ویروس با مسائل بسیار 

متعددی روبه رو شدند.
رئیس جمهور با اشاره به ضرورت فرهنگ سازی برای استفاده از روش های پیشگیرانه 
مقابله با کرونا گفت: صدا و سیما بیشتر باید در این زمینه تالش کند و کسی نباید ابتال 
به این بیماری را  پنهان کند. طرف نباید به آزمایشگاه بگوید که اگر تست من مثبت شد 

خواهش می کنم به کسی اطالع نده و خودم می گویم.
او ادامه داد: پس این کار از نظر فرهنگی در جامعه ما به یک معضل تبدیل شده است. 
من با مردی آشنا شدم که طرف در روز امتحانش روز قبل تستش مثبت بوده اما نگفته 
تا امتحان آموزش رانندگی را بدهد. خب این از نظر فرهنگی کار درس��تی نیس��ت، هر 
کس��ی مبتال شد، باید بگوید به قرنطینه برود و ایزوله کند. آزمایشگاه های ما هم موظف 
هستند اطالع دهند وگرنه نمی شود که فردی آلوده شد برود بقیه را آلوده کند لذا ما اگر 
می خواهیم به یک نفری نزدیک شویم مبنا را باید بر این بگذاریم که او مبتال به ویروس 

کروناست.
روحانی یادآور شد: جاهایی که معموالً مثل رستوران ها، همایش ها و تاالرهای پذیرایی 
و باش��گاه های ورزشی مساجد و مصلی جزو موارد 3 و ۴ در لیست قبلی ما بود، جاهایی 
که اکنون س��تاد اس��تانی اعالم می کند که این پنج شهرس��تان من شرایط قرمز دارند و 
کمیته های ما نیز موافقت می کند در س��تاد پنجش��نبه تصوی��ب کردیم هر کجا چنین 
وضعیتی داشت حداقل برای یک هفته ممنوعیت را اعالم کنند و اگر نیاز بود مجدداً برای 
هفته دیگر نیز ادامه دهند تا شرایط عادی شود. اگر رستورانی همه اصول و پروتکل ها را 

مراعات می کند، اجازه بدهیم کارش را ادامه دهد و اگر رستورانی مراعات نمی کند تذکر 
دهیم و اگر رعایت نکرد آنجا را برای چند روز ببندیم.

روحانی ادامه داد: به کمیته بهداشتی و امنیتی می گویم راجع به کسانی که بیماری را 
مخفی می کنند طرحی بیاورند و آن را تصویب کنیم.

او با بیان اینکه »مخفی کردن بیماری نوعی تجاوز به حقوق دیگران است«، گفت: من 
که بیماری ام را مخفی می کنم و نمی گویم؛ نسبت به خانواده، دوست، همکار، سایر افراد 
مس��ئولیت دارم. وقتی ابتالی خود را اطالع نمی دهم و حتی ماسک هم نمی زنم درست 
نیست. باید این فرهنگ را جا بیندازیم که ماسک استفاده کنیم و بیماری خود را اطالع 

دهیم تا از بیماری عبور کنیم.
وی با بیان اینکه نباید اجازه داد حساس��یت مردم و احس��اس خطر آنان نس��بت به 
بیماری کاهش یابد، افزود: در همین راستا ستادهای استانی مقابله با کرونا موظف شدند با 
بررسی شرایط نسبت به تعطیلی یا افزایش محدودیت ها تصمیم گیری کرده و با هماهنگی 
کمیته های تخصصی ستاد ملی مقابله با کرونا، تصمیمات خود را اجرا کنند و چنانچه در 
این مسیر نیاز باشد از نیروی انتظامی و بسیج برای حسن اجرای تصمیمات کمک بگیرند 
و البته دولت نیز تمام تالش خود را به کار گرفته تا با گسترش حداکثری خدمات دولت 
الکترونی��ک از مراجعات غیرضروری مردم به ادارات و دس��تگاه ها برای دریافت خدمات 
بکاهد. رئیس جمهور اضافه کرد: ما باید فرهنگ را باال ببریم. هر کسی مبتال شد وظیفه 
دارد که بگوید و خود را برای 1۴ روز قرنطینه کند. آزمایشگاه ها، پزشکان و بیمارستان های 
ما موظف هستند که اعالم کنند. کسی که آلوده  است نباید به جامعه بیاید و دیگران را 
آلوده کند. نمی ش��ود که در این مواقع همکاری نکرد. برخی افراد اصال عالئم بیماری را 
ندارند. اگر می خواهیم به فردی نزدیک شویم، همه باید مبنا را بگذاریم که آن فرد مبتال 
به کرونا اس��ت یا فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کرده یا از ماس��ک اس��تفاده کنیم. در 

اجتماعات بزرگ هم شرکت نکنیم. 
روحانی در پایان گفت: از همه محققین و متخصصین که برای تولید واکسن و دارو برای 
ویروس کرونا تالش می کنند، تشکر می کنم و امیدوارم این تالش ها به نتیجه مثبت برسد.

این روز ها بالتکلیفی عجیبی در ب��ازار خودرو وجود دارد و نمی توان تصمیمی درخصوص 
خرید یا فروش خودرو گرفت. از یک سو، دولتمردان مدعی کاهش قیمت خودرو هستند و از 
سوی دیگر، قیمت ها رو به افزایش است و از این جهت خریداران و فروشندگانی در بازار وجود 
ندارند. در این میان، نبود نرخ پایه در بازار خودرو، آس��یب پذیری آن را در مقابله با دالالن و 
همچنین نوس��انات نرخ ارز بیش��تر کرده، به طوری که در حال حاضر شاهد افزایش ۶ تا 1۶ 

میلیون تومانی قیمت خودرو های داخلی در بازار هستیم.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، پس از ثبت نام خودروسازان انتظار می رفت که التهاب 
قیمت ها در بازار خودرو فروکش کند، اما نه تنها بازار خودرو آرام نشد، بلکه منحنی قیمت ها 
صعودی تر از قبل نیز ش��ده است. گزارش های میدانی نش��ان می دهد که قیمت خودرو های 
داخل��ی در یکی دو هفته گذش��ته حداقل ۵ میلیون تومان افزایش یافت��ه که البته در مورد 

خودرو های وارداتی، صحبت از رشد بیش از 1۰۰ میلیون تومان نیز به میان می آید.
این در حالی اس��ت که وزارت صنعت، معدن و تجارت پیش از این وعده کاهش قیمت 
خودرو را داده و با اجباری کردن طرح پیش فروش خودرو سعی کرد تا تفاوت قیمت بازار و 
درب کارخانه کم ش��ود، اما با وجود آن بار دیگر قیمت خودرو روی دور صعود افتاده است. 
کارشناسان، باالرفتن قیمت ارز را دلیل افزایش قیمت خودرو می دانند و می گویند تا وقتی 
ن��رخ ارز باال برود، قیم��ت خودرو نیز روند صعودی خود را حفظ خواه��د کرد. در کنار اثر 
افزایش��ی ارز بر بازار خودرو، تورم انتظاری نیز محرک دیگری اس��ت که قیمت ها را در این 

بازار شارژ کرده است.

وعده تفاضل ۱۰درصدی قیمت خودرو در بازار
22 اردیبهشت ماه امس��ال رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعالم 
کرد: »برای انجام معامالت، قیمت خودرو در کف بازار شامل قیمت کارخانه به عالوه حداکثر 
1۰درصد سود خواهد بود و بازرسان این سازمان نظارت خواهند کرد که هر کجا قیمتی باالتر 

از این ارقام داده شود، به منزله گرانفروشی بوده و با آن مقابله خواهند کرد.«
در ای��ن خصوص، عباس تابش، رئیس س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
گفت: فاصله قیمتی 1۰درصدی قیمت کارخانه و بازار خودرو ها پیشنهاد سازمان حمایت برای 

تنظیم بازار خودرو بود، اما موافقان و مخالفانی دارد و هنوز نهایی نشده است.
به اعتقاد او، پیشنهاد سازمان حمایت این بود که 1۰درصد باالی قیمت مصوب خودرو به 
 عنوان منشأ تعزیر در نظر گرفته شود که این موضوع به کمیته های مربوط ارسال شده و در 
دس��ت بررسی است. وی از دیدگاه های متفاوت موجود در این زمینه خبر داد و افزود: برخی 
می گویند وقتی قیمت مص��وب برای خودرو وجود دارد آنگاه قیمت های بازاری باید برمبنای 
عرضه و تقاضا باشد، اما سازمان حمایت در این زمینه معتقد است که باید سقف قیمتی در بازار 
تعیین شود. به گفته تابش، این موضوع پس از نهایی  شدن در کمیته های مربوط به ستاد تنظیم 

بازار ارسال خواهد شد و هر تصمیمی که در نهایت اخذ شود، اجرایی می شود.
او درخصوص آنالیز قیمتی خودرو ها یک بار برای همیش��ه نیز گفت: اکنون جمع بندی در 
دستگاه های مختلف بر این شده که قیمت ها توسط شورای رقابت در زمینه خودرو اعالم شود 
و بر این اساس آنالیز قیمتی و اعالم قیمت نهایی خودرو ها نیز باید از سوی این شورا بررسی 

و اعالم ش��ود. همچنین ابوالفضل خلخالی، کارش��ناس صنعت خودرو با اشاره به علت گرانی 
خودرو در بازار آزاد، گفت: چند عامل در افزایش قیمت خودرو موثر اس��ت که مهم ترین آن 
به ش��رایط اقتصادی حال  کشور برمی گردد، چراکه بسیاری از عوامل در کشور باعث افزایش 
نرخ مواد اولیه می شود. او با بیان اینکه حدود یک و نیم میلیون خودرو در سال نیاز است که 
باید خودروسازان بتوانند این نیاز را برطرف کنند، افزود: زمانی که این نیاز برطرف نشود، بازار 
خودرو با کمبود مواجه خواهد شد که اصوال کمبود محصول باعث افزایش قیمت آن می شود. 
هم اکن��ون در کش��ور عرضه و تقاضا با هم برابر نیس��ت که این موض��وع باعث افزایش بحث 
نقدینگی سرگردان در کشور می شود. از طرفی بسیاری عالقه به سرمایه گذاری در بازار خودرو 

دارند که همین عامل باعث افزایش قیمت ها می شود.
این کارش��ناس صنعت خودرو ادامه داد: هم اکنون در کشور تقاضای کاذب داریم و عرضه 
کم اس��ت که اگر این روند به یک تعادل برس��د ش��اهد کاهش قیمت ها در بازار خواهیم بود. 
تولیدکنندگان باید بتوانند مجموعه قطعات را تولید کنند که در این بین نیاز است مواد اولیه 
وارد کشور شود. باید برنامه ریزی هایی برای داخلی سازی داشته باشیم که در این بین می توان 
از شرکت های دانش بنیان استفاده کنیم. به گفته خلخالی، شرکت های دانش بنیان اگر مورد 
حمایت قرار گیرند می توانند به داخلی سازی محصوالت کمک کنند و در نتیجه بدین ترتیب 

شاهد کاهش قیمت ها در بازار خواهیم بود.
 نرخ گذاری برمبنای عرضه و تقاضا واقعی می شود

فربد زاوه نیز با بیان اینکه نرخ گذاری خودرو برمبنای عرضه و تقاضا واقعی می شود، گفت: 

نرخ خودرو باید به قیمت واقعی برسد.  به این معنا که این نوع قیمت گذاری هم براساس فرمول 
عرضه و تقاضا و البته به دور از ورود دالالن به آن تعیین شود.

این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: متاسفانه در کشور آفتی با نام داللی وجود دارد، اما 
نمی توان آن را تنها عامل تغییر قیمت ها در بازار خودرو دانست. علت فعالیت دالل ها سرمایه 
س��رگردانی بوده که در دست مردم باقی مانده است. مشکل از خلق نقدینگی اشتباهی است 
که زمانی رخ داده و هنوز هم ادامه دارد. به عقیده زاوه، قیمت گذاری دستوری زیان بسیاری 
را به خودروساز ها تحمیل کرد و حاال برای حل این مشکل سراغ تجدید ارزیابی رفته اند، یعنی 
صورت های مالی دست برده می شود تا شرایط برای درخواست حمایت های دولتی را برای خود  
فراهم کنند و این در حالی است که هنوز تسهیالت قبلی آنها تسویه نشده است. فروش خودرو 

با قیمت گذاری دستوری در نهایت منجر به تغییر نرخ تورم و اخذ آن از همه مردم می شود.
این کارشناس خودرو در پایان به ضعف 1۶ ساله شورای رقابت در تصمیم گیری اشاره کرد 
و گفت: 1۶ سال از عمر شورای رقابت گذشته و هیچ قدمی برای رفع انحصار برنداشته است، 
در های بازار اقتصاد کش��ور ما باید باز ش��ود و طبق گفته رئیس جمهور دخالت دولت در آن 
کاسته شود. ترکیه را می توان به عنوان یک مثال مناسب برای این موضوع در نظر گرفت، به 
طوری که هیچ تعرفه ای بر هیچ کاالیی ندارد و توانسته سالیانه 3۰ میلیارد دالر یعنی بیش 
از درآمد نفتی ما در روز های اوج از صادرات قطعه درآمد داشته باشد. حاال در این بازار آشفته 
انتظار داریم که دولت حمایت بیش��تری از نهادهایی داشته باشد که باعث کاهش قیمت ها و 

داخلی سازی محصوالت می شود تا اینگونه بازار خودرو از بالتکلیفی خارج  شود.

خودروهای ثبت نامی چه زمانی تحویل داده می شوند؟

قیمت خودرو همچنان صعودی

روحانی: کارمندانی که ماسک نزنند، غیبت می خورند

ماسک از امروز اجباری می شود

وهاب قلیچ
عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی



فرص��ت امروز: اگرچه رش��د اقتصادی بیش��تر به عن��وان یک کمیت 
مطرح اس��ت، اما کیفیت رشد اقتصادی در چند دهه گذشته به یکی از 
کلیدواژه های ادبیات توس��عه تبدیل ش��ده است. حاال شیوع کرونا زنگ 
خطری ش��ده اس��ت که نتیجه دست درازی انس��ان به محیط زیست و 
رس��یدن به رشد اقتصادی به هر قیمت ممکن را به ما یادآوری می کند. 
از همین روست که برخی از صاحبنظران ویروس کرونا را تنها به عنوان 
تهدی��د در نظر نمی گیرند و آن را فرصتی برای بازیابی محیط زیس��ت 
می دانند؛ کمااینکه با ش��یوع کووید-19، کره زمین در بهترین ش��رایط 

خود در ۵۰ سال اخیر قرار گرفته است.
به عبارت دیگر، در دو سه ماه گذشته که بیشتر مردم جهان با شیوع 
کرونا در قرنطینه خانگی قرار گرفتند، شوکی بی سابقه به دنیا وارد شد 
و برای اولین بار میزان انتش��ار گازهای گلخانه ای، مصرف س��وخت های 
فس��یلی، ترددهای هوایی، زمینی و آبی تا حد زیادی کاهش پیدا کرد. 
تمام این عوامل باعث ش��د تا میزان انتش��ار گازه��ای گلخانه ای در ماه 
مارس 2۰2۰ برابر با میزان مدت مش��ابه در س��ال 199۰میالدی باشد 
یعنی 3۰ س��ال قبل و این نش��ان می دهد س��بک زندگی آدم ها تا چه 
اندازه در تضاد با چیزی اس��ت که به آن »ت��اب آوری کره زمین« گفته 
می ش��ود. همچنین در این مدت ش��کاف الیه ازن ترمیم شد و در یک 
کالم، شیوع کرونا ویروس باعث شد تا زمین نفس عمیقی بکشد و بشر 
با این سوال روبه رو شود که چرا زمانی که فعالیت های بشر به عنوان یک 
عضو اکوسیستم کاهش می یابد نه تنها هیچ اتفاق بدی رخ نمی دهد بلکه 

وضع طبیعت بهتر می شود؟
فرصت پساکرونا برای بازیابی محیط زیست

این اتفاق همچنین باعث ش��د تا بس��یاری از اندیشمندان لزوم توجه 
به اقتصاد س��بز را گوش��زد را کنند و به این مسئله بیندیشند که آیا با 
لغو محدودیت ها و بازگشایی دوباره کسب و کارها، این وضعیت مساعد 
زیس��ت محیطی حف��ظ خواهد ش��د؟ در این خص��وص پیش بینی های 
متعددی وجود دارد؛ گروهی اعتقاد دارند که عملکرد کش��ورها می تواند 
به گون��ه ای پیش ب��رود که از فرصت ایجادش��ده برای ت��داوم حفاظت 

محیط زیس��ت استفاده شود؛ در مقابل گروهی دیگر بر این باورند که در 
اندیش��ه بشر همواره رش��د اقتصادی بر حفاظت از محیط زیست برتری 
داشته و بعید است انسان در این دوران بخواهد اهداف اقتصادی خود را 

قربانی پایداری و حفاظت محیط زیست کند.
این گروه بر تجربه رکود سال 2۰۰9 میالدی اشاره می کنند که بعد از 
پایان یافتن آن، انتشار آالینده دی اکسید کربن بیش از گذشته افزایش 
یافت. از طرفی بس��یاری از کش��ورها موظف هس��تند که در کنفرانس 
تغییرات اقلیمی در س��ال 2۰21 عملکرد خود را در جهت تعهداتی که 

در توافقنامه پاریس داده اند، ارائه کنند.
یکی از مهم ترین گام هایی که می توان در این جهت برداشت، استفاده 
از ابزارهای الزم جهت بازیابی س��بز اس��ت. بازیابی سبز مفهومی است 
که به یکپارچه س��ازی رابطه توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط زیست 
اشاره دارد و در حوزه های مختلفی می توان آن را مورد ارزیابی قرار داد. 
تغییر روند مصرف و تولید نفت و س��ایر سوخت های فسیلی یکی از این 

حوزه هاست.
پیش از شیوع ویروس کرونا، پیش بینی ها مبنی بر آن بود که مصرف 
س��وخت های فسیلی تقریباً تا س��ال 2۰3۰ کاهش می یابد. از طرفی با 
توجه به وضعیت فعلی مش��اهده می شود که قیمت نفت و میزان تولید 
آن بس��یار کاه��ش یافته و ای��ن تغییرات می تواند فرصت��ی برای توجه 
به انرژی های تجدیدپذیر تلقی ش��ود. م��ورد دیگر کاهش و محدودیت 
بس��یاری از فعالیت ها اس��ت که در نتیجه آن بسیاری از امور به  صورت 
دورکاری انج��ام می ش��وند؛ ازاین رو زمینه ای ب��رای تقویت فعالیت های 
الکترونیکی ایجاد شده تا با رفع چالش های آن و توجه به شیوه درست 

استفاده از ابزارهای مرتبط، بستری برای آلودگی ها ایجاد شود.
در همین راس��تا، حوزه هایی مانند مدیریت آب و پس��ماند نیز بسیار 
اهمی��ت دارند. در دوره ش��یوع کرونا به دلیل لزوم رعایت بهداش��ت و 
درمان ه��ای پزش��کی، زباله های عفونی و ش��یمیایی افزایش یافته و در 
صورت عدم کنترل آن در آینده مشکل س��از خواهند شد. از طرف دیگر 
مدیری��ت آب با توجه به چالش های کمبود آب و افزایش مصرف آن در 

پس��اکرونا اهمیت می یابد. توجه به مشاغل سبز و حمل ونقل سبز نیز از 
دیگر ارکان مهم تحقق بازیابی س��بز هستند. در شرایط کنونی بسیاری 
از افراد شغل خود را از دست داده اند؛ برای جبران خسارت واردشده به 
حوزه مش��اغل، الزم است بسترهای جدیدی فراهم شود تا با استفاده از 
آن مشاغل از دست رفته به نحوی دیگر احیا شوند و همچنین گامی در 

جهت حمایت های زیست محیطی برداشته شود.
یکی از این حوزه ها حمل ونقل س��بز اس��ت. مطالعات نشان می دهند 
ک��ه حمل ونقل به عنوان یکی از اصلی ترین انتش��اردهندگان آالینده در 
جهان شناخته می ش��ود بنابراین بازیابی آن در مسیر سبز گامی بزرگ 
در جهت حفاظت های زیس��ت محیطی تلقی می شود. اظهارات سازمان 
بین المللی کار نیز نش��ان می دهد که س��رمایه گذاری بر حمل ونقل سبز 
می تواند میلیون ها ش��غل جدید ایجاد کند و به کشورها کمک نماید تا 

به سمت اقتصادهای سبزتر و سالم تری حرکت کنند.
وضعیت قرمز اقتصاد سبز در ایران

بررس��ی این ابزارها و مشاهده وضعیت کشور ایران نشان می دهد که 
توجه به ابعاد اقتصاد سبز در کشورمان متاسفانه مورد غفلت قرار گرفته 
و آسیب های فراوان زیس��ت محیطی در مسیر رشد اقتصادی گریبانگیر 
کش��ور شده است. ایران همواره در س��ال های اخیر به درآمدهای نفتی 
متک��ی بوده و با توجه به تحریم های ح��ال حاضر، بیش ازپیش متحمل 
بحران های اقتصادی ش��ده است. از طرف دیگر تعهد ایران برای کاهش 
انتش��ار آالینده در توافق نامه پاریس، عامل دیگری است که لزوم توجه 
به محیط زیس��ت را افزایش می دهد. با توجه به همه مشاهدات ضرورت 
دارد تا برای حل بحران های ناشی از کرونا، اقداماتی صورت گیرد تا در 
بلندمدت آسیبی برای محیط زیس��ت دربر نداشته باشد. برای آغاز این 
اقدامات ابتدا باید چالش های بازیابی سبز مورد توجه قرار گیرد، سپس 
ب��ا راهکارهایی همچون وض��ع مقررات اصولی، تغیی��ر الگوی مصرفی، 
گسترش ایده های نوآورانه زیست محیطی و ایجاد ضمانت های هدفمند 
برای جذب منابع مالی بخش خصوصی در س��رمایه گذاری س��بز، مسیر 

تحقق اهداف توسعه پایدار را هموار ساخت.

شیوع کرونا لزوم توجه به ابعاد اقتصاد سبز را گوشزد می کند

فرصت پساکرونا برای اقتصاد سبز

تاثی��ر متقاب��ل اقتصاد و محیط زیس��ت ب��ه واقعی��ت غیرقابل انکاری 
تبدیل شده اس��ت؛ به طوری  که سیاست های اقتصادی بر محیط زیست 
اث��ر می گذارند و در مقابل نیز اقتصاد از تغییرات زیس��ت محیطی تاثیر 
می پذی��رد. آلودگی های زیس��ت محیطی یک��ی از مهم ترین چالش های 
دنیای کنونی اس��ت که در کشورهای توس��عه یافته با سرمایه گذاری در 
انرژی ه��ای تجدیدپذیر مورد اهتمام قرار گرفته، اما در کش��ورهای در 
حال توس��عه به آن توجهی نشده است. شاخص GGEI اولین شاخص 
مطرح ش��ده در زمینه اقتصاد س��بز است که در سال ۲۰۱۰ معرفی شد 
و امروزه بس��یار مورد اس��تفاده ق��رار می گیرد. در گ��زارش پیش رو که 
سال گذش��ته و پیش از ش��یوع کرونا از س��وی معاونت امور اقتصادی 
وزارت اقتصاد تهیه شده، تجربه 5 کشور سوئد، نروژ، کاستاریکا، آلمان و 
دانمارک در زمینه اقتصاد س��بز و توسعه انرژی های تجدیدپذیر بررسی 

شده است.
* س��وئد: براساس ش��اخص اقتصاد سبز جهانی در سال ۲۰۱۴ سوئد 
رتبه نخس��ت را از لحاظ داش��تن بهترین عملکرد در میان کش��ورهای 
جهان به خود اختصاص داد. سوئد درحال حاضر باالترین نسبت استفاده 
از انرژی ه��ای تجدیدپذی��ر را در اتحادیه اروپ��ا دارد؛ به طوری که بیش 
از ۴5درص��د از عرض��ه انرژی در س��وئد از انرژی ه��ای تجدیدپذیر و با 
تکیه بر انرژی برقابی و س��وخت های زیس��تی )زیست س��وخت( است. 
بی��ش از ۱۲درصد تولید برق از نیروگاه ه��ای تولید همزمان و ۲درصد 
از نیروگاه های بادی تامین می ش��ود. از س��ال ۲۰۱۳ س��وئد با معافیت 
مالیاتی بر چربی ها و روغن های گیاهی و حیوانی هیدروژنه تا ۱5درصد 
به ازای حجم س��وخت دیزل به تشویق اس��تفاده از زیست سوخت های 
نسل دوم کمک کرد و در آغاز سال ۲۰۱۴ با تعیین میزان سهم اتانول 
و اس��ید چرب متیل اس��ترها در بنزین و گازوئیل، ش��رایط پایداری را 
برای تولیدکنندگان و توزیع کنندگان زیست س��وخت فراهم و به ترویج 
اس��تفاده از انرژی های تجدیدپذیر کمک کرد. از دیگر نقاط قوت سوئد، 
ایج��اد فناوری های پاک زیس��ت محیطی در حوزه های��ی نظیر بازیافت، 
انرژی های تجدیدپذیر )نیروی بادی، نیروی خورشیدی، برقابی، زیست 
س��وخت ها(، فناوری اطالعات، حمل ونقل سبز، موتورهای برقی، شیمی 

سبز، روشنایی و بسیاری از صنایع کارآمد انرژی است.
دول��ت ای��ن کش��ور در س��ال های ۲۰۱۱ ت��ا ۲۰۱۴ در فناوری های 
زیس��ت محیطی س��رمایه گذاری کرد و به این ترتی��ب از تعهد همکاری 
با کش��ورهای چین، هند و روسیه در زمینه فناوری های زیست محیطی 
حمایت کرده اس��ت. به  طور کلی، سوئد در کشاورزی ارگانیک، استفاده 
از انرژی های تجدیدپذیر، میزان س��رانه س��رمایه گذاری در فناوری های 
س��بز و تحقیقات در زمینه توس��عه پایدار پیشرو بوده است. با توجه به 
اینکه سوئد اولین کشور جهان بوده که در سال ۱۹۹۱ به منظور توسعه 

منابع س��بز انرژی، مالیات سنگینی بر س��وخت های فسیلی وضع کرده 
و به  منظور افزایش کارایی این نوع مالیات، معافیت آن را در س��ال های 
۲۰۱۳ و ۲۰۱5 کاه��ش داده اس��ت، دولت این کش��ور در نظر دارد به 
منظور حفاظت بیش��تر از محیط زیست، حذف س��وخت های فسیلی از 
تمام اتومبیل ها را تا س��ال ۲۰۳۰ و حذف کامل کربن را تا سال ۲۰5۰ 

اجرا کند. 
* نروژ: نروژ در راس��تای توس��عه پای��دار، اه��داف بلندپروازانه ای را 
درخصوص سیاس��ت های زیس��ت محیطی تعیین کرده اس��ت. پشتوانه 
این اهداف چارچوب تحلیلی قوی در مس��ائل زیست محیطی، اجتماعی 
و اقتصادی اس��ت که بر مدیریت س��رمایه های انسانی، طبیعی، تولیدی 
و مال��ی تمرک��ز دارد. انج��ام اقدامات��ی نظی��ر ساده س��ازی مق��ررات، 
تمرکززدایی از مس��ئولیت های زیس��ت محیطی و اس��تفاده هوشمندانه 
از ابزارهای اقتصادی در عملکرد موفقیت آمیز بس��یاری از سیاست های 
زیس��ت محیطی نروژ اثرگذار بوده است. همچنین الزام تمام پروژه ها به 
انجام ارزیابی اثرات زیس��ت محیطی و اطالع رسانی بهتر به افراد متأثر از 
این پروژه ها، توجه ویژه به مس��ائلی نظیر آلودگی هوا، زیرس��اخت های 
آب و فاض��الب و مدیری��ت رودخانه ها از اهم اقدامات زیس��ت محیطی 
کش��ور نروژ به  شمار می آیند. نروژ همچنین به  عنوان یکی از پیشگامان 
در تامی��ن مالی طرح های مرتبط با آب وهوای پاک در جهان محس��وب 
می ش��ود. ای��ن کش��ور به کش��ورهای در حال توس��عه جه��ت کاهش 
جنگل زدایی، گس��ترش انرژی ه��ای تجدیدپذیر و انطب��اق با تغییرات 

آب وهوایی کمک می کند.
* کاس��تاریکا: این کش��ور آمریکای مرکزی دارای رتبه س��وم از نظر 
بهترین عملکرد در ش��اخص اقتصاد س��بز جهانی در سال ۲۰۱۴ است 
که متعهد ش��ده تا س��ال ۲۰۲۱ به کش��وری بدون کربن تبدیل شود. 
کاستاریکا درخصوص افزایش کاربرد انرژی های تجدیدپذیر مشوق های 
جدیدی برای س��اخت نیروگاه های ان��رژی تجدیدپذیر هفت مگاواتی یا 
بزرگ ت��ر ارائه می دهد ک��ه از جمله آنها می توان ب��ه واردات مواد الزم 
بدون پرداخت ع��وارض گمرکی، معافیت از پرداخ��ت مالیات عملیاتی 
ب��رای دوره ای از زم��ان و ام��کان ارائه گواه��ی اعتبار جب��ران کربن با 
ارزش قابل توجه برای افزایش جذابیت س��رمایه گذاری اش��اره کرد. این 
اقدام��ات باع��ث تامین بیش از ۹۰درص��د از برق کاس��تاریکا از طریق 
انرژی ه��ای تجدیدپذیر مانند برقابی، زمین گرمایی و نیروی باد ش��ده 
است. کاستاریکا به صنعت تولید زیست سوخت نیز مشوق های مالیاتی 
پرداخ��ت می کند. با عرضه زیاد روغن پالم انتظار می رود تولید زیس��ت 

دیزل، به زیست سوخت پیشرو در این کشور تبدیل شود.
* آلمان: طبق ش��اخص عملکرد اقتصاد سبز جهانی در سال ۲۰۱۴، 
آلمان در رتبه چهارم قرار دارد. این کش��ور یکی از پیش��گامان پیشبرد 

سیاس��ت های حمایتی ان��رژی تجدیدپذیر اس��ت. قان��ون منابع انرژی 
تجدیدپذی��ر که برای اولین بار در س��ال ۲۰۰۰ در آلمان اجرایی ش��د 
از عوامل موفقیت این کش��ور در حوزه محیط زیست است. در چارچوب 
این قانون، سیاست تش��ویق نیروگاه های تولید همزمان، سیستم تبادل 
نش��ر محدود و اصالح مالیات انرژی لحاظ شده است. وضع قانون انرژی 
تجدیدپذیر و تدوین تعرفه تش��ویقی برای انژری های بادی، خورشیدی، 
آب��ی، زمین گرمای��ی و زیس��ت توده در این قانون، در تش��کیل س��هم 
۲۹درص��دی مصرف خالص ب��رق از انرژی های تجدیدپذی��ر موثر بوده 
است. با وجود این، آلمان با هدف ایجاد انگیزه در دسترسی و گسترش 
ش��بکه های برق، انرژی بادی دریای��ی و فناوری هایی برای مدیریت اوج 
مصرف و ذخیره س��ازی برق در حال تجدیدنظ��ر در قانون منابع انرژی 
تجدیدپذیر اس��ت. قیمت گذاری انرژی از طریق مالیات و سایر ابزارهای 

مالی از جایگاه مهمی در ترکیب سیاست انرژی آلمان برخوردار است.
آلمان در بازار انرژی های تجدیدپذیر و در بازار محصوالتی که کارایی 
ان��رژی را افزای��ش می دهد نقش اساس��ی دارد؛ به گونه ای که در س��ال 
۲۰۰۴ آلم��ان ۱۷درصد از بازار کارایی جهان و حتی س��همی بزرگ تر 
از آمری��کا، ژاپن و ایتالیا را ب��ه خود اختصاص داد. یکی از اهداف آلمان 
افزایش مصرف ان��رژی تجدیدپذیر به ۱۸درصد مصرف نهایی انرژی در 

سال ۲۰۲۰ و حداقل ۸۰درصد مصرف برق در سال ۲۰5۰ است.
* دانمارک: دانم��ارک یکی از پیش��گامان در به کارگیری انرژی های 
تجدیدپذی��ر، کارای��ی انرژی و تغییرات آب وهوایی در کش��ورهای عضو 
س��ازمان همکاری های اقتصادی و توسعه )OECD( به  شمار می رود؛ 
به گونه ای که این کشور از نظر شاخص اقتصاد سبز جهانی)GGEI( در 
س��ال ۲۰۱۴ رتبه پنجم را در میان کشورهای جهان به خود اختصاص 
داده است. وضع قوانین مناسب مالیاتی در زمینه محیط زیست از عوامل 
موثر در جایگاه مناس��ب این کش��ور در اقتصاد س��بز است؛ به طوری که 
دانمارک در س��ال ۱۹۹۲ بعد از س��وئد دومین کشوری بود که مالیات 
ب��ر کربن را بر برخی از انواع انرژی مصرفی خانوارها و صنایع وضع و در 
س��ال ۲۰۱۲ بیش��ترین مالیات بر انرژی را در میان کشورهای اتحادیه 
اروپ��ا اخذ کرد. نرخ مالیات بر کربن در دانمارک برای مصارف مختلف، 
متفاوت است؛ به گونه ای که بخش خانگی بیشترین مالیات را می پردازند 
و صنایع انرژی بر به منظور تس��هیل در رقاب��ت، عالوه بر برخورداری از 
تخفیف های مالیاتی، کمترین مالیات بر کربن را پرداخت می کنند. این 
کش��ور به منظور توسعه نوآوری های زیس��ت محیطی، درآمد حاصل از 
مالیات بر کربن را به پرداخت یارانه در این حوزه اختصاص داده اس��ت. 
دانمارک همچنین در راس��تای هدف حذف کامل س��وخت های فسیلی 
تا س��ال ۲۰5۰ و عرضه کل ب��رق از انرژی های تجدیدپذیر نیز اقدام به 

تبدیل سیستم برق خودروها کرد.

توسعه انرژی های تجدیدپذیر چطور به کمک کشورها می آید؟

تجربیات جهانی اقتصاد سبز

نگاه

جنبش های محیط زیستی در عصر پساکرونا فعال می شود
جنس جنبش های اجتماعی در پساکرونا

اگ��ر امروز جنبش ه��ای اجتماعی مجال ب��روز ندارند، به دلیل 
ضرورت جدیدی اس��ت که به جوامع تحمیل ش��ده است، چراکه 
آدم ها باید س��المتی خود را در دوران ش��یوع کرونا حفظ کنند، 
ام��ا با رف��ع خطر وی��روس و در جه��ان پس��اکرونا، جنبش های 
اجتماع��ی بار دیگر فعال می ش��وند و در ای��ن میان، جنبش های 

محیط زیست گرا بیشتر از پیش مجال بروز و ظهور می یابند.
در این میان، س��وال این اس��ت ک��ه با توجه به وخیم ش��دن 
وضعیت اقتص��ادی به خصوص در طبقات ضعیف و پایین جامعه 
به واس��طه بحران کرونا، آینده جنبش های اجتماعی چه می شود 
و آیا اولویت جنبش��ی مردم تغییر خواهد کرد؟ در پاس��خ به این 
سوال، حس��ن محدثی  گیلوایی می گوید: قطعا باید بین منطقه و 
کشور با کش��ور تفاوت قائل باشیم؛ یعنی چیزی که ممکن است 
در ایران مبدأ ش��کل گیری جنبش باشد، با چیزی که در آمریکا 
یا کش��ورهای آفریقایی منجر به جنبش می ش��ود، متفاوت باشد 
بنابرای��ن نمی توان گفت ک��ه این جنبش ها همه ب��ه هم مربوط 
هستند. از هم تأثیر می گیرند؛ ولیکن جنس جنبش، نقطه شروع 
آنه��ا و کاتالیزور یا چیزی که به آن عامل ماش��ه می گویند، فرق 

می کند.
ب��ه گفت��ه این جامعه ش��ناس، به نظر می رس��د ک��ه در جهان 
پس��اکرونا جنبش های محیط زیس��ت گرا تقویت می شوند؛ یعنی 
آگاه��ی به اهمیت محیط زیس��ت و اینکه            انس��ان باید در ارتباط 
با زمین و محیط زیس��ت تغییر رفتار بدهد. این داس��تان س��بب 
شده است که این آگاهی در عصر کرونایی تقویت شود و طبیعتاً 
گرایش به اینکه            مردم زیادی به این جنبش ها عالقه مند ش��وند و 
در این قلمروها فعالیت بیش��تری داش��ته باشند، به احتمال زیاد 

جدی تر می شود.
او ب��ا بی��ان اینک��ه تمدن م��درن هم اکن��ون دش��منی به نام 
میکروارگانیس��م ها دارد، ادام��ه می دهد: تمدن آین��ده باید ضد 
میکروارگانیس��می باش��د که بتواند از خودش در مقابل نیروهای 
میکروارگانیس��می محافظت کند. ش��اید حت��ی در تکنولوژی ها 
و حت��ی معم��اری، ب��ه وی��ژه پزش��کی و بهداش��ت و درم��ان 
جهت گیری های ضد میکروارگانیس��می داش��ته باش��ند. در حال 
حاض��ر میکروارگانیس��می به ن��ام کرونا، یک تم��دن را به خطر 
انداخته اس��ت، نه فقط یک کش��ور خاص را و این شاید متفکران، 
دانش��مندان و دولت مردان را آرام آرام س��وق بدهد به سمتی که 
جهت گیری های تمدنی را عوض کنند و تمدنی ش��کل بگیرد که 

بتواند در مقابل چنین خطری مقاوم باشد.
محدثی  گیلوایی در گفت وگو با آینده نگر، به تحول جنبش های 
اجتماعی در عصر پساکرونا اشاره می کند و می گوید: این احتمال 
وجود دارد که ما جنبش های تازه ای در عصر پس��اکرونایی داشته 
باش��یم. البته این مس��ئله کامال به زمینه       اجتماعی وابسته است 
و داس��تان از کشوری به کش��ور دیگر فرق می کند. فرهنگ های 
سیاسی در جوامع مختلف متفاوت است و اقتضائات و رویدادهایی 
ک��ه رخ می ده��د خیلی تأثیر دارن��د و عامل ماش��ه ای که باعث 
حرکت جنبش می شود، همیش��ه می تواند از جامعه ای به جامعه 

دیگر متفاوت باشد؛ لذا نمی توانیم در سطح جهانی بحث کنیم.
او درب��اره اینکه آیا سیاس��ت های دولت ها ب��رای مهار ویروس 
کرونا به افزای��ش نظارت روی ش��هروندان می انجامد، می گوید: 
اتفاق��اً یک��ی از بحث هایی ک��ه االن هم در س��طح قانون گذاری 
اجتماع��ی و اعتراض��ات محلی در جریان اس��ت، همین موضوع 
اس��ت و در س��طح نظری هم بحث آن مطرح اس��ت که چه بسا 
ب��ه دلیل وضعی��ت و امر ضروری که پیش آمده اس��ت، دولت ها 
ب��ه س��مت قانون گذاری ه��ای جدی��د بروند، ب��رای مداخالت و 
کنترل ه��ای همه جانبه ت��ر و این می تواند منجر به خطر س��لب 
آزادی و ش��کل گیری رژیم های توتالیتر نوین حتی در کس��وت 
نظام های دموکراتیک بش��ود. مباحثه ای هم در این  باره ش��کل 
گرفته اس��ت و مق��االت و گزارش هایی هم راجع به آن نوش��ته 
ش��ده است؛ در این خصوص که چگونه حتی شرکت های دارویی 
هم در آن دخیل هس��تند و کمک می کنند به شکل جدیدی از 
نظارت و کنترل در قالب نظامی گری بهداشتی و پزشکی. چه بسا 
ک��ه ما در آین��ده مدیکال میلیتاریس��م یا نظامی گری پزش��کی 
داشته باش��یم. بنابراین، این خطر وجود دارد که دولت ها به این 
صورت خودش��ان را توجیه کنند و بگوین��د که ما نمی توانیم در 
یک پروسه       دموکراتیک اختیارات را اخذ کنیم و بعد بتوانیم وارد 
عمل ش��ویم، چ��ون زمان می برد و تا آن موقع ممکن اس��ت که 
ویروس کل کشور را فرا گرفته باشد و باید سریع دست به اقدام 
بزنیم. به هر حال این یک مس��ئله       جدی است که نظریه پردازان، 
دولت مردان و قانون گذاران در آینده به آن معطوف خواهند ش��د 
که در چنین ش��رایطی چه کار باید بکنیم و آیا حق داریم چنین 
اختیاراتی را به نظام سیاسی بدهیم یا نه و اگر چنین اختیاراتی 
داده ش��ود، آیا آزادی و دموکراس��ی به خطر می افتد یا خیر؟ آیا 
حقوق انس��انی اجتماعی افراد به خطر می افتد یا خیر؟ من فکر 
می کنم که قطعاً یکی از بحث های مهم در دوره       پساکرونا چنین 

چیزی خواهد بود.
او در انتها درباره اینکه چگونه ممکن اس��ت که مس��ئله محیط 
زیس��ت به اولویت جامعه و دولت در ایران تبدیل شود، می گوید: 
تقریباً در تم��ام تحوالت اجتماعی فرهنگ��ی ای که در دوره های 
مختلف تاریخ ایران رخ داده اس��ت، همیش��ه یک س��ری نیروها 
پیش ق��راول بودند که هزینه دادند و آن جری��ان آرام آرام تبدیل 
شده اس��ت به یک جریان فرهنگی و اجتماعی، درونی و نهادینه 
شده و قوت گرفته است. در حال حاضر ما جامعه       مدنی نیرومندی 
نداریم؛ به بیان دیگ��ر می توانیم بگوییم که جامعه       مدنی محدود 
داریم و دولت گس��ترده و بس��یار فراگیر داریم. مس��ئله ای که به 
نظر من خیلی مهم اس��ت، وقتی به تاری��خ معاصر خودمان نگاه 
می کنی��م، در عصر مش��روطه ما انواع جمعیت ه��ا و انجمن ها را 
داریم که ش��کل گرفته ان��د، فورانی از انجمن ه��ا را در این عصر 
می بینی��م، اما متأس��فانه ای��ن انجمن ها و جمعیت ها و تش��کیل 
آنه��ا در عصر پهلوی دنبال نش��د. اینها س��از و کارهای آفت زا و 
آسیب زایی هس��تند که باید شناخته ش��وند و خأل جامعه       مدنی 
به نیروهای اجتماعی و مدنی که می خواهند تغییرات و تحوالتی 
ایجاد کنن��د و جهت گیری های تازه ای پدید آورند، آس��یب های 

بسیار جدی می زند.
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فرصت امروز: راه اندازی بورس امالک و مستغالت موضوعی است که 
اخیرا از س��وی وزیر اقتصاد اعالم ش��ده و به گفته فرهاد دژپسند، 12 
حوزه درگیر بورس مس��تغالت هستند. در این بین، برخی از سازمان ها 
نظیر بنیاد مس��تضعفان، بنیاد شهید، ستاد فرمان امام، سازمان تامین 
اجتماع��ی و دانش��گاه آزاد اعالم آمادگی کرده ان��د تا امالک خود را در 
این بورس قرار دهند. بر این اس��اس، راه اندازی بورس امالک به صورت 
بورس »مس��تقل امالک« است و دولت قصد دارد در این بورس امالک 
مازاد خود را از این طریق به فروش برس��اند. با افزایش قیمت مسکن و 
کاهش معامالت مسکن در فصل بهار امسال عزم دولت برای راه اندازی 
بورس امالک جدی تر ش��ده و حاال با اعالم وزیر اقتصاد دولت به دنبال 
عرض��ه امالک مازاد دولتی در بازار مس��تقل امالک اس��ت. با توجه به 
گفته ه��ای قبلی وزی��ر اقتصاد درخصوص عرضه ام��الک مازاد بانک ها 
و دول��ت در بورس کاال، برخی کارشناس��ان بازار س��رمایه معتقدند که 
منظور وزیر اقتصاد عرضه امالک در تابلو مس��تقلی در بورس کاال بوده 
اس��ت، اما سناریوی دوم این اس��ت که باید یک بورس جدید به عنوان 

بورس مسکن راه اندازی شود.
در همین زمینه، چگونگی راه اندازی بورس امالک و مس��تغالت روز 
گذش��ته در نشس��تی با حضور رئیس هیات مدیره بورس کاالی ایران 
مورد بررس��ی قرار گرفت. در این نشست، شاهین چراغی رئیس هیات 
مدیره بورس کاال به تش��ریح روند راه اندازی بورس امالک، مستغالت و 
امتیازات آن پرداخت و گفت: در هر اقتصادی، متناسب با شرایط حاکم 
ب��ر آن باید از ابزاره��ای مختلفی به منظور س��اماندهی اقتصادی بهره 
برد. ش��اید عده ای با این استدالل که در سایر کشورها تجربه راه اندازی 
بورس امالک و مس��تغالت را نداریم، معتقد باش��ند که راه اندازی این 
ب��ورس نمی تواند در ایران به بهبود وضعی��ت این حوزه کمک کند. اما 

نظر ما این چنین نیست.
او ادامه داد: عمده پروژه های عمرانی در حوزه مسکن و ساختمان سازی 
از آنجا که بانک مس��کن نتوانسته وظایف خود را به خوبی انجام دهد، 
نیمه کاره متوقف ش��ده اند و پیمانکار دچار خس��ارت های مالی ش��ده 
است. از طرفی انبوه ساز به معنای واقعی کلمه در کشور نداریم، چراکه 

دسترسی آنها به منابع مالی و بازارهای موازی اندک است.
چراغی، دخال��ت این بورس در فعالیت بنگاه ه��ای امالک را ادعایی 
نادرس��ت دانست و تأکید کرد: به هیچ وجه قرار نیست راه اندازی بورس 
امالک و مستغالت، مانع فعالیت بنگاه های امالک در سطح شهر شود.

این عضو ش��ورای عالی بورس، از قرار گرفتن سه رکن مهم در حوزه 
امالک و مس��تغالت در کنار یکدیگر خب��ر داد و گفت: دولت با عرضه 
زمین ها و امالکی که در اختیار دارد، پیمانکار با توان اجرایی که دارد و 
مردم با منابع مالی خردی که وارد این بازار می کنند، در کنار هم قرار 

گرفته و براس��اس یک چارچوب منطقی و از پیش تعیین ش��ده، سهم 
خود را از بازار می گیرند.

به اعتقاد وی، بورس امالک و مستغالت این توانایی را دارد که به بازار 
مسکن شفافیت ببخشد و عرضه و تقاضا را در محیطی رقابتی مدیریت 
کند. البته این بازار تنها محدود به امالک نمی ش��ود و پروژه های بزرگ 

فرودگاهی و آزادراهی را نیز شامل می شود.
رئی��س هیات مدیره بورس کاالی ای��ران با بیان اینکه در ابتدای این 
حرکت به ابزارس��ازی و نهادس��ازی نیاز داریم، یادآور ش��د: در شرایط 
حس��اس کنونی، باید از فرصت های به وجود آمده اس��تفاده کرد و این 
حجم باالیی از نقدینگی در س��طح جامعه را به سمتی سوق دهیم که 
منافع کشور را تأمین کند. بدون شک بازار سرمایه این توان را دارد که 
شفافیت را در معامالت مسکن ایجاد و از اطالع رسانی های نادرست در 

این محیط ممانعت کند.
چراغی، ویژگی دیگر این بازار را تعیین ش��اخص برای قیمت گذاری 
در حوزه مس��کن و مستغالت دانس��ت و گفت: این موضوع به شدت از 
سوی مردم مورد انتقاد بوده و می توان به کمک بورس آن را حل کنیم.
او یک نمای کلی از فرآیندی که قرار است در قالب این بازار صورت 
بگیرد، ارائه داد. براس��اس آنچه عضو ش��ورای عالی بورس مطرح کرد، 
دارنده زمین، زمین خود را، ش��رکت س��اختمانی توان فنی و مدیریتی 
و در نهایت مردم، توان مالی خود را عرضه می کنند. این س��ه رکن در 
قالب SPV که بین هر سه قابل اعتماد است در کنار هم قرار می گیرند 
و اوراق بهادار منتش��ر می ش��ود. این اوراق در بورس عرضه ش��ده و در 

نهایت ساختمان یا پروژه موردنظر ایجاد می شود.
رئیس هیات مدیره بورس کاالی ای��ران، ایجاد مقررات، فعال کردن 
نهاده��ای عملیات��ی و اجرایی، تعریف ارکان نظارت��ی و حل اختالف و 
در نهای��ت سیس��تم معامالت��ی را از نیازهای راه ان��دازی بورس امالک 
و مس��تغالت عنوان ک��رد و افزود: آنچه در ایجاد ب��ورس امالک دنبال 
می کنی��م، ایجاد ش��فافیت و جلب اعتماد مردم نس��بت ب��ه حضور و 
مش��ارکت در پروژه های انبوه س��ازی و ساختمان سازی است. متأسفانه 

مردم برای مشارکت در پروژه های پیش فروشی اعتماد الزم را ندارند.
چراغ��ی از دیگر ویژگی های بورس امالک را امکان وثیقه گذاش��تن 
س��هام عدالت برای اس��تفاده از وام های خرید و امکان اجاره به ش��رط 
تملیک در پروژه های انبوه سازی برشمرد و تأکید کرد: اجازه نمی دهیم 
یک بورس دولتی ایجاد ش��ود. سهام بخش های نهادی را کمتر خواهیم 

کرد تا مدیریت با بخش خصوصی باشد.
او در ادامه ایجاد بس��تری برای ایجاد ش��اخص قیمت گذاری در بازار 
مس��کن را مهم ترین چالش دانست و خاطرنشان کرد: در این بازار علی 
رغم خواس��ت دولت ها روند افزایش قیمت مس��کن مشخص می شود و 

این مهم ترین چالشی است که با آن مواجه خواهیم بود. تعیین تکلیف 
مالیات بر معامالت اوراق، تعارض منافع بین نهادهای متفاوت در حوزه 
مس��کن و غیرهمگن بودن و نامتجانس بودن امالک دیگر چالش هایی 

هستند که باید برای آنها راهکار ارائه دهیم.
در ادامه نشس��ت نی��ز محمدرضا انص��اری نایب رئیس ات��اق ایران، 
راه اندازی این بورس که پنجمین بورس در ایران خواهد بود را فرصتی 
در صنعت ساختمان و پیمانکاری دانست و گفت: اگر بتوانیم توانمندی 
در جامعه مهندسی را براساس قاعده به قدرت پول های خرد جمع شده 

از سطح جامعه پیوند بزنیم، این حوزه شاهد رشد خوبی خواهد بود.
او ب��ا نگاهی به وضعیت طرح های نیمه تمام ادامه داد: مش��کل اصلی 
همه ای��ن طرح ها تأمین مالی ب��ود. اگر این مس��ئله را برطرف کنیم، 
بخش زی��ادی از این طرح ها و پروژه هایی ک��ه در آینده کلید خواهند 

خورد حل می شود.
انصاری تأکید کرد: تالش این است که حلقه های موردنظر در بورس 
ام��الک بدون س��ایش به یکدیگر وصل ش��وند و اگ��ر مانعی هم وجود 
داشت، برطرف کنیم. شاید امروز نسبت به جابه جایی هایی که در بازار 
س��رمایه رخ داده و از هجوم به این بازار نگرانی هایی شکل گرفته باشد 
اما از س��وی دیگر فرصتی به وجود آمده که باید از آن بهترین بهره را 

ببریم.
همچنین در ادامه این جلس��ه، حسین س��الح ورزی نایب رئیس اتاق 
ایران، راه اندازی بورس امالک و مستغالت را فرصتی برای رقابتی کردن 
بازار، شفافیت در معامالت مسکن، تعیین شاخص قیمت گذاری و جلب 
اعتماد مردم نسبت به پیش فروش و مشارکت در پروژه های انبوه سازی 
دانس��ت و گفت: شرکت بورس امالک و مستغالت قرار است با سرمایه 
اولیه ۵ هزار میلیارد تومان کار خود را آغاز کند. ۵۰درصد این سرمایه 
به صورت پذیره نویسی در اختیار مردم قرار می گیرد. 2۵درصد آن بین 
مؤسسات و نهادهای دولتی تقسیم می شود و 2۵درصد دیگر در اختیار 

شرکت های بخش خصوصی قرار می گیرد.
او ادام��ه داد: تا پایان هفته فرصت داریم در این مورد اطالع رس��انی 
کنیم. به طور مشخص شرکت های عضو تشکل های مربوطه که مایل به 
مشارکت هستند باید درخواست اولیه خود را اعالم کنند. این شرکت ها 
می توانند تا س��قف 2.۵درصد از این سهام معادل 12۵میلیارد تومان را 

در اختیار داشته باشند.
نایب رئیس اتاق ایران همچنین راه اندازی بورس امالک و مس��تغالت 
را فرصتی برای ایجاد بس��تر رقابتی در این حوزه برشمرد و تأکید کرد: 
بازار س��رمایه ای��ن توانایی را دارد ت��ا ابزارهای تأمی��ن مالی در حوزه 
امالک و س��اخت پروژه های بزرگ را تعریف کند و موجب شود مردم با 

اطمینان بیشتری در ساخت این طرح ها مشارکت کنند.

بورس امالک و مستغالت چگونه به شفافیت بازار مسکن کمک می کند؟

3 رکن پنجمین بورس ایران
یادداشت

تأملی در تعدیل قراردادهای اجاره

افزایش بهای فروش و اجاره مسکن در کشور خصوصا در کالنشهرهایی همچون تهران، 
تحمل رکود کرونایی حادث بر کس��ب و کارها و گذران ایام جوالن این بیماری منحوس 
را دوچندان کرده اس��ت. در این میان بازار اجاره مسکن که در تاریخ اقتصادی کشور غالبا 
به عنوان بازاری رهاشده از حیث نظارت و مدیریت شناخته می شود، فشار سنگینی را بر 
دوش مس��تاجران وارد کرده است. اهمیت این موضوع زمانی بیشتر احساس می شود که 
بدانیم بنا به گزارش مرکز آمار بیش از 2۴درصد خانوارهای ش��هری اجاره نش��ین هستند. 
از این رو در پی ایجاد موج نگرانی از وضعیت پیش آمده در این بازار، مقامات عالی کش��ور 
همچون رئیس محترم جمهور به طور صریح و موکد خواستار اقدامات اصالحی و جبرانی 
در این زمینه شده اند. در این راستا، وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد براساس مصوبه ستاد 
ملی مقابله با کرونا، حداکثر افزایش اجاره بهای واحدهای مس��کونی برای ش��هر تهران تا 
2۵درصد و برای کالنشهرهای دیگر حداکثر 2۰درصد و در سایر شهرها 1۵درصد تعیین 
شده است. بنا به این مصوبه، همه قراردادهای اجاره مسکن در دوره کرونا و تا سه ماه بعد 
از آن تمدید می شود. این مصوبه دارای چند تبصره است به طوری که چنانچه مستاجران 
تکالیف خودشان را درست اجرا نکنند دادگاه ها حکم را صادر و باید مستاجر ظرف دو ماه 
تخلیه کند و چنانچه مالک به صورت رسمی واحد خود را فروخته باشد مستاجر دو ماه بعد 
از اعالم رسمی می تواند واحد را تخلیه کند و سومین و مهمترین تبصره آن است که تمامی 
معامالت باید در سامانه ثبت اسناد امالک و مستغالت کشور ثبت شود و متقاضیان باید کد 
رهگیری دریافت کنند. ِصرف توجه مقامات مسئول به افزایش غیرباورانه اجاره بها و تالش 
برای برطرف ساختن گوشه ای از مشکالت مستاجران اقدام پسندیده و ارزشمندی است اما 
در تحلیل و بررسی شرایط حاضر و مصوبه اخیر ستاد ملی مقابله با کرونا، ذکر چند نکته 
ضروری است: اول: مرور روند آماری نحوه تصرف مسکن از سال 93 تا 98 نشانگر این است 
که طی این سال ها درصد تصرف مسکن  ملکی با افزایش بسیار آهسته و ُکند روبه رو بوده 
به نحوی که این نوع تصرف در حد فاصل سال های مذکور 1.۴درصد برای مناطق شهری 
و 1.39درصد برای مناطق روس��تایی رش��د داشته است. از این رو گرچه تعداد خانوارهای 
صاحب مسکن افزایش داشته است، اما با توجه به اهداف بلند نظام پس از انقالب اسالمی 
جهت تامین مس��کن برای آحاد جامعه، رش��د کمتر از یک ونیم درصدی برای چنین بازه 
زمانی، بسیار اندک و ناکافی ارزیابی می شود. در این میان، پیگیری بیشتر در به ثمر رسیدن 
سیاس��ت های وضع ش��ده در این حوزه همچون طرح مسکن مهر و طرح اقدام ملی تامین 
مس��کن ضروری است. یادآور می شود افزایش بیشتر نرخ تصرف مسکن  ملکی، به صورت 
مس��تقیم از مش��کالت بازار اجاره و افراد درگیر آن خواهد کاست. دوم: گرچه شاهد رشد 
اجاره بها در ماه هایی هستیم که کشور درگیر بیماری کرونا بوده و مصوبه اخیر را هم ستاد 
ملی مقابله با کرونا صادر کرده است، اما نباید فراموش کرد که بازار اجاره از گذشته و پیش 
از ش��یوع کرونا عموما از حیث موردیابی، انعقاد و ثبت رسمی قراردادها، تمدید قراردادها، 
تعیین اجاره بهای اولیه و میزان افزایش آن در دوره های بعد و مسائلی از این دست با چالش 
و تنگنا مواجه بوده و شرایط فعلی اقتصاد کرونازده ایران تنها حجم این مشکالت را افزایش 
داده است بنابراین تصور آنکه با کاهش شیوع کرونا و بهبود وضعیت کسب و کار، تنگناهای 
بازار اجاره مسکن به خودی خود برطرف خواهد شد تصوری غیرواقعی و بلندپروازانه است. 
ای��ن حقیقت بیانگر لزوم و ضرورت انجام اقدام��ات اصالحی زیربنایی برای افزایش امکان 
صاحبخانه شدن مستاجران و ساماندهی بازار اجاره است. سوم: براساس اطالعات موجود در 
رسانه ها، مصوبه جدید ستاد ملی مقابله با کرونا برای »اجاره بهای واحدهای مسکونی« است. 
این در حالی است که اجاره اماکن تجاری و تولیدی نیز از افزایش افسارگسیخته اجاره بها 
بی نصیب نمانده  اس��ت؛ از س��وی دیگر حجم تقاضای خرید و درآمدهای ناش��ی از فروش 
محصوالت، تحت تاثیر بیماری کرونا با افت جدی مواجه ش��ده و فش��ار شدیدی به کسبه 
و تولیدکنندگان وارد آمده است. از این رو روشنگری درخصوص دایره شمول مصوبه اخیر 
ضروری به نظر می رسد. چهارم: به نظر می رسد ابالغ این مصوبه کمی دیر انجام شده است 
چراکه بس��یاری از تمدید اجاره نامه ها در سه ماه ابتدایی سال انجام می شود و این مصوبه 
عمال برای تعداد زیادی از قراردادهایی که پیش از این با نرخ های سنگین تمدید شده است، 
کارس��از نخواهد بود. کما آنکه ابهام ناش��ی از ذکر مدت »تا سه ماه بعد از کرونا«، درحالی 
که چش��م انداز دقیق و روش��نی از زمان پایان این بالی عالم گیر )حتی نزد اهل تخصص و 
فن( وجود ندارد، می تواند بر مشکالت پیش گفته بیفزاید. پنجم: پس از شیوع بیماری کرونا 
و وضع محدودیت های اجتماعی، صنف مش��اوران امالک از رکود حاکم بر خرید و فروش 
مسکن ضربه دیده است. از این رو در مصوبه اخیر تاکید شده که تمامی معامالت باید در 
سامانه ثبت اسناد امالک و مستغالت کشور ثبت شود و نیاز است متقاضیان کد رهگیری 
دریافت کنند. این توصیه می تواند به نوعی حمایت کننده کسب و کار مشاوران امالک نیز 
باشد، اما بنا به اینکه عرفا بخش زیادی از تمدید قراردادها به صورت پشت قراردادنامه ای و 
بدون تشریفات رسمی و مراجعه مجدد به دفاتر مشاوران امالک انجام می شود، این احتمال 
وجود دارد که وضع مصوبه جدید تاثیری بر رونق کسب و کار صنف مشاوران امالک نداشته 
باش��د. شش��م: یکی از معضالتی که بر بازار مسکن ایران سیطره یافته، وجود تعداد زیادی 
مسکن خالی از س��کنه است؛ معضلی که برای رفع آن توصیه هایی همچون وضع مالیات 
بر خانه های خالی پیش��نهاد شده اس��ت. بدیهی است در هر سیاست گذاری اقتصادی نیاز 
است اوال به نظام انگیزشی افراد جامعه هدف آن سیاست و ثانیا به اثرات احتمالی تصمیم 
اتخاذش��ده بر موفقیت یا شکس��ت سایر سیاس��ت های موازی توجه شود. حال با توجه به 
اینک��ه صاحبان امالک خالی که تمایل ندارند خود را درگیر قراردادهای حقوقی الزام آور و 
تحدیدی با مستاجران کنند و علی رغم پرداخت هزینه- فرصت اجاره از دست رفته، گزینه 
خالی بودن ملک خود را با طیب خاطر انتخاب کرده اند، آیا مصوبه اخیر درخصوص تشدید 
این محدودیت ها، می تواند نتیجه عکس در سیاست موازِی کاهش خانه های خالی از سکنه 
برجای بگذارد و حتی بر تعداد این دسته از خانه ها بیفزاید؟ سوالی که نیازمند تأمل جدی 
است. هفتم: درخصوص مالحظات اجرای مصوبه اخیر ستاد ملی مقابله با کرونا، دو مطلب 
حائز توجه است. اول اینکه تا پیش از این چنانچه بین صاحبخانه و مستاجر، اختالف سلیقه 
به وجود می آمد و موجر و مس��تاجر به هر دلیل��ی، به تکالیف قانونی و عرفی خود پایبند 
نبودن��د، طرفین به راحتی با عدم تمدید قرارداد ب��رای دوره جدید، به دنبال گزینه دیگر 
برای جایگزینی طرف قراردادی خود می گشتند. این امکان و اختیاری است که در فرهنگ 
اجاره داری و اجاره نشینی جامعه نهادینه شده است، اما در شرایط فعلی، این فرصت برای 
موجران به نحو اجباری و برای مستاجران به لحاظ اقتصادی تا حدودی سلب شده چراکه 
در طرف موجر به علت منع قانونی مصوبه مذکور و در طرف مس��تاجر، به علت نابسامانی 
نرخ های اجاره بها و باالبودن هزینه جست وجوی مسکن استیجاری جدید، امکان فوق الذکر 
محدود ش��ده اس��ت. از آنجا که تغییر رویه و فرهنگ اجاره داری و اجاره نش��ینی زمان بر و 
نیازمند آموزش ها و آگاهی بخشی های اجتماعی است، بعید نیست اثرات و پیامدهای این 
تغییر به محاکم قضایی و تشکیل پرونده های حقوقی سرریز شود. کما آنکه مصوبه اخیر به 
صراحت بیان می دارد »چنانچه مستاجران تکالیف خودشان را درست اجرا نکنند دادگاه ها 
حکم را صادر و باید مستاجر ظرف دو ماه تخلیه کند.« سوال آن است که آیا دستگاه قضایی 
آمادگی پذیرایی از حجم جدیدی از دعاوی حقوقی دارد؟ آیا موجران و مس��تاجران دانش 
کافی نسبت به ظرافت ها و فرآیندهای رجوع به دادگاه ها )به نحو مستقل یا از طریق وکال( 
دارند؟ آیا هزینه های اقتصادی، اجتماعی و روانی این ارجاعات برای دستگاه قضا و طرفین 
دعوا دیده ش��ده است؟ دومین مالحظه آن است که گفته شده موجر پس از فروش واحد 
خود، باید به نحو رسمی به مستاجر اعالم کند و مستاجر دو ماه فرصت برای تخلیه واحد 
دارد. طریقه اعالم رسمی به مستاجر که از چه طریق باید باشد، دارای ابهام بوده و نیاز به 
اطالع رسانی بهتر دارد. به عنوان مثال، آیا این اعالم رسمی نیازمند کسب امضا و اثر انگشت 
از مستاجر است یا بیان شفاهی در حضور شاهد کفایت می کند؟ روشنگری در این خصوص 

می تواند از میزان اختالفات احتمالی بکاهد.
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وهاب قلیچ
عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی

مع��اون وزیر راه و شهرس��ازی از ارس��ال لیس��ت خانه ه��ای خالی تا 
مردادم��اه به س��ازمان امور مالیاتی خبر داد و گف��ت با توجه به مصوبه 
س��تاد ملی کرونا، اگر مالک بخواهد بیش از س��قف تعیین شده، اجاره 
به��ا را افزایش دهد مس��تاجر می تواند نپذی��رد و صاحبخانه حق اخراج 
او را ن��دارد. محم��ود محمودزاده با بیان اینکه مصوبه س��تاد ملی کرونا 
درخصوص س��قف افزایش س��الیانه نرخ اجاره بها در ته��ران به میزان 
2۵درصد، در کالنش��هرها 2۰درصد و در س��ایر شهرها 1۵درصد حکم 
قانون را دارد و الزم االجرا اس��ت، به ایس��نا گفت: در این خصوص تمام 

تمهیدات الزم اندیشیده شده و مالک نمی تواند قانون را نقض کند.
به گفته محمودزاده، اگر مالک بیش از مقدار تعیین شده قصد افزایش 
نرخ اجاره را داش��ته باشد و مستاجر نپذیرد یا باید چک را اجرا بگذارد 
ی��ا حکم تخلیه بگیرد ک��ه این دو قابلیت اجرا در محاکم  قضایی ندارد، 

بنابراین مستاجر در این فرآیند دست باال را خواهد داشت.
معاون وزیر راه و شهرس��ازی در پاسخ به این سوال که در دولت های 
نهم و دهم نیز چنین بخش��نامه ای به تصویب رسید که چندان قابلیت 
اج��را نیافت، خاطرنش��ان کرد: در آن دوره قوه قضائی��ه حکم تخلیه را 
صادر می کرد اما بزرگ ترین اهرم اجرایی مصوبه فعلی این است که قوه  
قضائیه حکم تخلیه برای پرونده هایی که مطابق قانون جلو برود را صادر 
نمی کن��د. مالک می تواند تا 2۵درص��د افزایش دهد اگر گفت 2۶درصد 

مس��تاجر می تواند تخلیه نکن��د. محمودزاده با تاکید ب��ر اینکه مصوبه 
س��تاد ملی کرونا درخصوص س��قف  افزایش اجاره به��ا جایگاه قانونی 
دارد و الزم االجرا اس��ت، گفت: بر این اساس دریافت کد رهگیری برای 
اجاره نامه الزامی اس��ت. پیش از این دیوان عدالت  اداری به این  دلیل 
کد رهگیری را رد کرده بود که قانونی در این زمینه وجود نداش��ت اما 
االن قانون دارد. وی با هش��دار به کسانی که اقدام به انعقاد قراردادهای 
دس��ت نویس می کنند، اظهار کرد: اگر قراردادی کد رهگیری نداش��ته 
باش��د قابلیت رسیدگی قضایی هم ندارد. یعنی هم مالک و هم مستاجر 
ریسک بزرگ می کنند. متاسفانه بعضا افرادی که در بازار مسکن منافع 
دارن��د نمی گذارند مردم به اهمیت کد رهگیری پی ببرند. یکی از موارد 
مصوبه ای که مجلس در سال گذشته داشت که اسناد غیررسمی قابلیت 
رسیدگی قضایی ندارد همین است که اگر قولنامه ای بدون کد رهگیری 

داشته باشید قابلیت طرح در محاکم  قضایی را نخواهد داشت.
معاون وزیر راه و شهرس��ازی همچنی��ن یکی از فواید طرح مالیات بر 
خانه های خالی را مکملی برای اجرای س��قف افزایش نرخ اجاره دانست 
و گفت: مکلف ش��ده ایم تا مردادماه لیست خانه های خالی را به سازمان 
ام��ور مالیاتی بدهیم. بازخ��وردی که قبل از اج��رای این طرح دریافت 
کرده ایم نشان می دهد طی یک ماه گذشته میزان عرضه فایل های اجاره 
افزایش قابل مالحظه ای نسبت به زمان مشابه سال قبل داشته که نشان 

می دهد هش��دارهای مالیاتی باعث حرکت در مالکان ش��ده اس��ت. این 
سیاس��ت در همه حوزه های بازار مسکن اعم از خرید و فروش و اجاره، 

دیر یا زود تاثیر می گذارد.
محم��ودزاده تاکید کرد: سیاس��ت هایی که وزارتخان��ه اعمال می کند 
سیاس��ت های واقعی اس��ت و پوپولیس��تی نیس��ت. اگر ادامه پیدا کند 

ان شاءاهلل مسائل بازار مسکن و زمین به تدریج حل می شود.
او درباره مالیات بر عایدی سرمایه نیز گفت: اهتمام ویژه ای در دولت 
و مجلس برای مالیات بر عایدی سرمایه ایجاد شده و همه دنبال تحقق 
این موضوع هستند و به زودی اخبار خوبی در این زمینه شنیده خواهد 
شد. هیچ دلیلی برای انجام نشدن قوانین مالیاتی در حوزه مسکن وجود 

ندارد و حتما این اتفاق می افتد.
گفتنی اس��ت هشتم تیرماه امس��ال رئیس جمهوری در جلسه ستاد 
ملی کرونا از تعیین س��قف نرخ اجاره بها در کالنشهرها خبر داد و اعالم 
کرد: مقرراتی گذاش��تیم که اضافه اجاره بها در تهران بیش از 2۵درصد، 
در کالنش��هرها بیش از 2۰درصد و در سایر ش��هرها بیش از 1۵درصد 
ممنوع باش��د. این میزان اجاره بها تا زمانی که وزارت بهداشت و درمان 
کشور، شرایط ویروس کرونا را از حالت اضطرار خارج کند، ادامه خواهد 
داشت. همچنین از آن تاریخ تا سه ماه بعد نیز می توانند با توافق جدید 

با هم زندگی کنند. یعنی سه ماه هم بعد از پایان کرونا زمان دادیم.

لیست خانه های خالی تا مرداد به سازمان امور مالیاتی می رود

مالک زیاده خواه نمی تواند مستاجر را بیرون کند
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قیمت دالر باال رفت
قیمت سکه ۸ رقمی شد 

هر قطعه س��که تمام بهار آزادی ط��رح جدید در بازار آزاد تهران 
ط��ی اولی��ن روز هفته به قیم��ت 1۰ میلیون و 1۰۰ ه��زار تومان 
فروخته ش��د. قیمت هر قطعه س��که تمام به��ار آزادی طرح قدیم 
نی��ز 9 میلیون و ۴۰۰ هزار تومان قیمت گذاری ش��د. همچنین نیم 
س��که ۵میلیون تومان، ربع سکه 2میلیون و 92۰ هزار تومان و هر 
قطعه س��که گرمی ی��ک میلیون و ۵۵۰ هزار توم��ان تعیین قیمت 
ش��د. هر گرم طالی خام 18 عیار نیز 91۶ هزار و 93۶ تومان و هر 
مثقال طال هم 3 میلیون و 72۰ هزار تومان به فروش رس��ید. این 
در حالی اس��ت که بهای اونس جهانی نیز به یک هزار و 788 دالر 
کاهش یاف��ت. همچنین قیمت دالر در صرافی ه��ای بانکی در روز 
ش��نبه در مقایس��ه با روز معامالتی پنجشنبه 19۵۰ تومان افزایش 
قیمت داش��ت و به بهای 2۰ هزار و 9۰۰ تومان فروخته ش��د. نرخ 
خرید هر دالر در س��اعت 1۴ عصر در تابلوی صرافی های بانکی 2۰ 
هزار و ۶۰۰ تومان و فروش 2۰ هزار و 9۰۰ تومان بود که نس��بت 
به پنجشنبه 19۵۰ تومان گران شد. قیمت خرید و فروش یورو نیز 
نسبت به پنجشنبه رشد داشت و بر این اساس، نرخ خرید هر یورو 

23 هزار تومان و نرخ فروش آن 23 هزار و 3۰۰ تومان شد.

از سوی بانک مسکن
بخشودگی جرایم بدهکاران بانکی تمدید شد

بانک مس��کن زمان اجرای بخش��ودگی جرایم بانکی مشتریان را 
تمدید کرد. مالک آزادیان، رئیس اداره کل پیگیری وصول مطالبات 
بانک مسکن با اشاره به اینکه با توجه به شرایط خاص ناشی از شیوع 
کرونا و ضرورت کاهش ترددهای غیرضروری ش��هروندان به شعب 
بانک ه��ا، پیش از این نیز اجرای طرح میثاق تا پایان خرداد 1399 
تمدید ش��ده بود، گفت: با تصمیم کمیسیون عالی وصول مطالبات 
بانک مس��کن، طرح میثاق برای بخش��ودگی جرایم بدهکاران این 
بان��ک تا پایان تیرماه تمدید ش��د. به گفته آزادیان، مش��تریانی که 
از ابت��دای تیرماه به بعد تا پایان تیرماه نس��بت به پرداخت تمام یا 
بخش��ی از مانده بدهی خود اقدام کنند، مشمول بخشودگی جرایم 
بانکی بابت دیرک��رد پرداخت مطابق با ضوابط طرح میثاق خواهند 
شد. او خاطرنش��ان کرد: الزامی برای مراجعه حضوری مشتریان به 
شعب برای بهره مندی از این بخشودگی وجود ندارد و آنها می توانند 
از طریق هر یک از درگاه های اینترنتی بانک مس��کن نیز به صورت 
غیرحضوری نس��بت ب��ه پرداخت بدهی خود اق��دام کنند و از این 
بخش��ودگی بهره مند شوند؛ به این ترتیب الزامی به ارائه درخواست 
مکتوب به شعب نیست. وی با بیان اینکه طرح میثاق بانک مسکن 
با هدف کاهش مطالبات غیرجاری این بانک طراحی ش��ده اس��ت، 
گفت: این طرح حاوی امتیازهایی به نفع تسهیالت گیرندگان بانکی 
است که بابت دیرکرد پرداخت اقساط خود جریمه شده و بر میزان 
بدهی آنها به تناس��ب مدت دیرکرد، افزوده شده است. رئیس اداره 
کل وصول مطالبات بانک مسکن با اشاره به استقبال مشتریان بانک 
مسکن از مزایای طرح میثاق از شهریور سال گذشته تاکنون، گفت: 
به هر حال ش��رایط ش��یوع کرونا سبب ش��د یک گروه از مشتریان 
نتوانن��د از مزایای این طرح در موعد مقرر اولیه در س��ال گذش��ته 
برخوردار شوند و به همین خاطر تصمیم به تمدید این طرح مجددا 
در تمام ش��عب سراسر کشور اتخاذ ش��د. بنا بر اعالم بانک مسکن، 
در قال��ب طرح میثاق در صورت واری��ز نقدی هر میزان از مطالبات 
غیرج��اری انواع تس��هیالت پرداختی اعم از ان��واع عقود مبادله ای، 
مش��ارکتی، وام قرض الحس��نه و ... و همچنی��ن مطالبات مربوط به 
ضمانت نامه های ضبط ش��ده، خالص جرایم محاس��به شده براساس 
نوع قرارداد )حسب مورد ۶ تا 1۴درصد از نرخ وجه التزام( به نسبت 

واریزی بدهکاران مورد بخشودگی قرار  می گیرد.

بانکنامه

طب��ق گفت��ه بانک مرک��زی، نقدینگی در فصل بهار با رش��د بیش از 
7درصدی مواجه ش��ده اس��ت. براس��اس محاس��بات اداره بررسی ها و 
سیاست های اقتصادی بانک مرکزی، حجم نقدینگی در هفته منتهی به 
29 خردادماه 99 به 2۶۵1 هزار و ۴۶۰ میلیارد تومان رسید که نسبت 
به پایان س��ال قبل 7.3درصد رشد نشان می دهد. همچنین حجم پایه 
پولی در پایان خردادماه به 383 هزار و ۴7۰ میلیارد تومان رسید که در 

مقایسه با پایان سال قبل 8.8درصد رشد را نشان می دهد.
در همین حال و در ش��رایطی که علت این افزایش نقدینگی به گفته 
بان��ک مرکزی، حمایت های صورت گرفته از خانوار ها و فعاالن اقتصادی 
در پی ش��یوع کرون��ا و نیز افزایش میزان تنخواه گردان دولت در س��ال 
جاری اعالم شده، رئیس کل بانک مرکزی از اجرای طرح گواهی سپرده 
یوروی��ی به منظور مدیری��ت نقدینگی و هدایت تورم به س��مت هدف 

22درصدی خبر داد.
طب��ق این طرح، بانک مرکزی با س��ود مش��خص و با ف��روش به نرخ 
بازار، نس��بت به جمع آوری ریال اقدام می کند و با تکیه بر ذخایر کافی 
اس��کناس یورویی متعهد می ش��ود تا عین مبلغ را در زمان سررسید به 
یورو پرداخت کند. پیش از این، عبدالناصر همتی فروش سهام دولتی و 
انتشار اوراق بدهی را در کاهش رشد نقدینگی عواملی تاثیرگذار خوانده 
بود، درحالی که کارشناس��ان اقتصادی، این عوامل را مش��روط به انجام 
یکس��ری عوامل نظیر انجام صحیح عملیات بازار باز بانکی، انتشار اوراق 
و حمای��ت دولت از اقدامات بانک مرکزی برای کنترل تورم و نقدینگی 

می دانند.
اکنون بانک مرک��زی می خواهد با عرضه و فروش اوراق بدهی دولتی 
از طری��ق کارگزاری این بان��ک و نیز اقدام اخی��ر آن درخصوص اعالم 
نرخ س��پرده پذیری از بانک ها در سطح 1۰درصد و در ادامه افزایش آن 
به س��طح 12درصد، نه تنها تورم را به نرخ هدف گذاری ش��ده 22درصد 

برساند، بلکه نقدینگی را هم کنترل کند.
دالیل افزایش نقدینگی و رشد پایه پولی چیست؟

در این زمینه، علی دینی ترکمانی کارش��ناس اقتصادی در گفت وگو 
با فرارو، با بیان اینکه اگر راه اس��تقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی 
بس��ته ش��ود، تا اندازه زیاد بی انضباطی مال��ی از راه افزایش پایه پولی 

کنترل می شود، گفت: اگر بخواهیم این مسئله را به خوبی بشکافیم باید 
گفت، مس��ئله افزایش نقدینگی و بی انضباطی مالی یک پدیده درون زا 
در اقتصاد ایران اس��ت، ب��ه بیان دیگر ما در عرص��ه اقتصاد با نهاد های 
بی شماری روبه رو هستیم که به صورت موازی با یکدیگر هستند و اینها 

بخش عمده ای از بودجه را به خود اختصاص می دهند.
به گفته وی، همین عامل باعث می ش��ود که یک داالن تودرتو ایجاد 
شود از نهاد های مختلف که می توان نام آن را تودرتوی نهادی گذاشت، 
منابع��ی که این نهاد ها مصرف می کنند و هر س��ال س��رعت رش��د آن 
نیز بیش��تر می ش��ود به رش��د نقدینگی ختم می ش��ود، از سوی دیگر 
ای��ن بودجه هایی که به این نهاد ها اختص��اص می یابد، کارکرد مصرفی 
دارد و ص��رف امور جاریه می ش��ود، نه اینکه مصروف م��وارد عمرانی و 
س��رمایه گذاری ش��ود، بنابراین در چنی��ن وضعیت��ی بی انضباطی های 
بودجه ای دولت به معنای تمام ساختار کشور افزایش می یابد که همین 

موضوع به تولید بیشتر نقدینگی منجر می شود.
دینی ترکمانی ادامه داد: مش��کلی اصلی اینجاس��ت، عاملی که باعث 
رشد نقدینگی می ش��ود و به تبع آن این رشد نقدینگی به ظرفیت های 
تولیدی مولد تبدیل نمی شود، باید مورد اصالح قرار گیرد، به بیان دیگر 
این مش��کل نهاد های تودرتو باید حل شود و وضعیت مشخص شود که 
چه نهادی در چه عرصه ای باید به آن بودجه تخصیص داده ش��ود و از 
این طریق دیگر نباید نهاد های موازی ش��کل گیرد، در چنین وضعیتی 
مشکل کاهش بودجه های عمرانی و سرمایه گذاری حل می شود، که این 
عامل باعث می شود، همپای طرف تقاضا که طی این سال ها رشد کرده 
طرف تولید و عرضه نیز رش��د کند و از این رهگذر فشار های تورمی نیز 

کنترل شود.
ای��ن اقتصاددان نهادگرا با تاکید بر اینکه راه��کار دولت برای کنترل 
نرخ تورم انتشار اوراق بدهی است، افزود: قرار است تا پایان سال دولت 
1۵۰ ه��زار میلیارد تومان اوراق بدهی چاپ کند، اما به دلیل اینکه نرخ 
این اوراق برای مردم جذاب نیس��ت، به نظر می رسد در خوشبینانه ترین 
حال��ت تنها یک س��وم از این اوراق ب��ه فروش رود، از س��ویی اگر این 
موضوع محقق ش��ود، دولت با توجه به کسری بودجه حداقل 1۰۰ هزار 
میلیارد تومانی با وجود فروش این اوراق بدهی، مجبور می ش��ود دوباره 

به استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول روی بیاورد که نتیجه این امر 
نیز دوباره افزایش حجم نقدینگی و رشد پایه پولی خواهد بود. 

مشکل اصلی نقدینگی سرعت رشد آن نیست
او با اش��اره به اینکه به اعتقاد من، مش��کل اصلی نقدینگی س��رعت 
رشد آن نیست، یادآور شد: فی النفسه رشد نقدینگی زمانی بد می شود 
که این نقدینگی به س��مت فعالیت های غیرمولد و س��فته بازانه برود که 
موجبات افزایش تورم را به وجود آورد، مثالش نیز زمان حال اس��ت که 
مش��اهده می کنید به دلیل افزایش نقدینگی و کاهش ارزش پول ملی، 
مردم برای حفظ ارزش دارایی ه��ای خود به انواع بازار ها هجوم برده اند 
و باعث التهابات شدید در بازار های سرمایه ای مختلف شده اند، البته در 
ای��ن بین مردم تقصیری ندارن��د، زیراکه تنها آنها به فکر حفظ دارایی و 

اندوخته های خود در برابر تورم هستند.
دین��ی ترکمان��ی ادام��ه داد: اگ��ر ای��ن نقدینگی به س��مت افزایش 
ظرفیت های تولیدی و همچنین افزایش س��رمایه گذاری های مولد رود، 
نقدینگ��ی و افزایش آن نیز دیگر تا این حد برای ما ترس��ناک نیس��ت، 
بنابراین مدیریت نقدینگی در اقتصاد بس��یار مهم است که متاسفانه در 
این س��ال ها به خوبی انجام نشده و بیشتر نقدینگی به سمت سفته بازی 
حرک��ت کرده اس��ت، بنابرابن باید ب��رای تغییر ای��ن وضعیت، ترکیب 
نقدینگی را اصالح کنیم، به بیان دیگر اگر بتوان ترکیب توزیع نقدینگی 
را عوض کرد و به جای اینکه این پول به س��مت فعالیت های سوداگرانه 
برود، به سمت فعالیت های تولیدی حرکت، می توان از افزایش نقدینگی 

در جهت مثبت استفاده کرد.
این کارش��ناس اقتصادی در انتها گفت: در این راستا باید برای انجام 
دادن این امر، س��ه اقدام کاهش ریسک س��رمایه گذاری های مولد، کم 
ش��دن زمان اجرای پروژه های س��رمایه گذاری مول��د و افزایش بازدهی 
بخش تولید صورت پذیرد، تا بتوان افراد سرمایه گذار را ترغیب کرد که 
در بخش های مولد اقتصادی سرمایه گذاری کنند، تنها در چنین صورتی 
اس��ت که می تواند نقدینگی را کنترل کرد و از طریق آن نیز به رش��د 
اقتصادی پایدار نیز دست یافت، در غیر این صورت، به مانند زمان حال، 
این نقدینگی به مانند اسب سرکش به بازار های مختلف سرک می کشد 

و تمامی آنها را بهم می ریزد.

خطر افزایش نقدینگی و رشد پایه پولی، اقتصاد ایران را تهدید می کند

ترکیب نقدینگی در سال 99

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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بازار سرمایه وارد می شود
جبران کسری بودجه به کمک بورس

۴.۵ میلیون نفر در عرضه اولیه سهام سیتا )سرمایه گذاری سیمان تامین( 
که روز چهارشنبه گذشته در بورس اتفاق افتاد، مشارکت کردند؛ حضوری 
بی س��ابقه که حتی ش��اید در س��طح بورس های جهان هم رکوردش��کنی 
باش��د؛ عددی که به نوعی نشان دهنده ش��رایط هیجانی بازار سرمایه است 
و بیانگر فعالیت میلیونی مردم کشور در بازار بورس است. در این خصوص 
روح اهلل دهقان مدیرعامل فناوری بورس تهران گفت: »با توجه به استقبال 
بیش ازاندازه مردم برای خرید س��هام عرضه اولیه س��یمان تأمین در نماد 
س��یتا1 تعداد مشتریان عرضه اولیه نسبت به سری قبل ۵۰درصد افزایش 
 یافته است. در عرضه اولیه قبلی 2.۵ میلیون نفر و در دو عرضه اولیه قبل از 
آن 3 میلیون نفر مشارکت کردند و امروز بالغ بر ۵۰درصد رشد در مشتریان 

خرید سهام عرضه اولیه سیمان تأمین مشاهده  شده است.«
اما ریشه این حضور گسترده را جدای از اینکه اتفاق مثبتی است یا منفی 
) که درنهایت رونق بازار س��رمایه البته همیش��ه مثبت است( باید در رشد 
عجیب نقدینگی در اقتصاد ایران و ش��کل گیری موج گسترده ای از حضور 
مردم در بازار سرمایه دنبال کرد؛ موجی که بخشی از آن در روزها و ماه های 
گذش��ته سر از بازار سرمایه درآورده و شاخص کل بورس را به بیش از یک 
میلیون و ۶۰۰ هزار واحد رسانده است. همچنین بخش دیگری از این موج 
به بازار طال، سکه، مسکن و البته ارز برخورد کرده و رشد قیمت ها را در این 

بازارها هم رقم  زده است.
دراین بین و در ماه های گذش��ته کارشناس��ان اقتصادی بارها نسبت به 
افزایش نقدینگی و اثرات آن در رش��د تورم در کش��ور هشدار داده اند اما به 
نظر می رس��د که مردان اقتصادی دولت نه تنها از این رش��د نگران نیستند 
بلکه به دنبال اس��تفاده از این فرصت برای جبران کسری بودجه دولت هم 
هستند. هفته گذشته همتی رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به نگرانی ها 
نس��بت به افزایش نقدینگی و تورم در کش��ور در اینستاگرام خود نوشت: 
»رشد نقدینگی همواره یک پدیده س��اختاری در اقتصاد ایران بوده است. 
نکته  مهم این اس��ت که، حجم نقدینگى موجود و حتى، رش��د کنونى آن، 
نمی تواند موجب آن تورم باالیی بشود که پیش بینی می کنند، چراکه بخشی 
از همین نقدینگی موجود، برای تأمین کسری بودجه استفاده خواهد شد. 
درواقع، فروش دارایی و انتش��ار اوراق دولت و تأمین مالی کسری بودجه از 
اوراق، به معنای استفاده از نقدینگی موجود اقتصاد است، بدون آنکه فشاری 

به پایه پولی وارد شود.«
رش��د شدید نقدینگی در حالی اتفاق افتاده که تولید ناخالص داخلی در 
ماه های گذشته کاهش  یافته و این اتفاق منجر خواهد شد قدرت نقدینگی 
برای خلق تورم بیشتر شود. البته دولت که تحت تأثیر تحریم ها و مشکالت 
کرونا است و درآمدهایش به دلیل کاهش فروش نفت به شدن پایین آمده 
تصمیم گرفته با هدایت بخشی از نقدینگی به سمت بازار سرمایه هم کسری 
بودجه اش را جبران کند و هم از بار تورم زایی این نقدینگی بکاهد؛ موضوعی 
که به اعتقاد کارشناس��ان تنها بروز تورم را ب��رای مدت کوتاهی به تأخیر 

می اندازد و باید منتظر بود تا ناگهان تورم همچون نقدینگی پرواز کند.

دریچه

فرصت امروز: ش��اخص ب��ورس در اولین روز هفته، روز پرنوس��انی 
را س��پری کرد به طوری که در س��اعات ابتدایی معامالت از مرز یک 
میلی��ون و ۶۴۵ هزار واحد عبور کرد اما س��پس روندی نزولی به خود 
گرفت و در نهایت به رقم یک میلیون و ۶21 هزار واحد رسید. شاخص 
کل بورس در این روز 8 هزار و ۴۶۶ واحد رشد داشت و در ارتفاع یک 
میلیون و ۶18 واحد ایس��تاد. ش��اخص کل )هم وزن( نیز با یک هزار 
و 81۶ واحد کاهش به ۴۶۴ هزار و ۵29 واحد و ش��اخص قیمت )هم 
وزن( با یک هزار و 197 واحد افت به 3۰۶ هزار و 13۰ واحد رس��ید. 
ش��اخص بازار اول 9 هزار و 733 واحد و ش��اخص ب��ازار دوم 2هزار و 
۵۶3 واحد افزایش داشت. در معامالت روز شنبه بیش از 1۴ میلیارد و 
۵۶ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 2۰۶ هزار و 7۶۴ 

میلیارد ریال داد و ستد شد.
کدام نمادها شاخص بورس را باال کشیدند؟

روز گذشته نمادهای پاالیش نفت اصفهان )شپنا( با یک هزار و 889 
واحد، ایران خودرو )خودرو( با یک هزار و ۶88 واحد، گس��ترش نفت 
و گاز پارس��یان )پارس��ان( با یک هزار و ۵21 واحد، گروه مپنا )رمپنا( 
با یک ه��زار و ۴9۶ واحد، فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( با یک هزار و 
۴۴8 واحد و پاالیش نفت تهران )ش��تران( ب��ا یک هزار و ۴۴2 واحد 

بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص بورس داشتند.
در س��وی مقاب��ل نمادهای بانک ملت )وبملت( ب��ا یک هزار و ۵72 
واحد، توس��عه معادن و فلزات )ومعادن( با یک هزار و 97 واحد، فوالد 
خوزس��تان )فخوز( با 893 واحد، شرکت ارتباطات سیار ایران )همراه( 
با 89۰ واحد، بانک پارسیان )وپارس( با 7۴9 واحد، پتروشیمی پارس 
)پ��ارس( با ۶۴9 واحد مبین انرژی خلیج فارس )مبین( با ۵39 واحد، 
سرمایه گذاری غدیر )وغدیر( با ۴۶۰ واحد و معدنی و صنعتی چادرملو 

)کچاد( با ۴1۴ واحد با تاثیر منفی بر شاخص همراه بودند.
همچنی��ن نمادهای بانک ملت، بانک تجارت، فوالد مبارکه اصفهان، 
مل��ی صنایع مس ای��ران، پاالیش نفت اصفهان، بان��ک صادرات ایران، 
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو از جمله نمادهای پربیننده بورس 
در چهاردهمی��ن روز تیرماه بودند. گ��روه بانک ها هم در معامالت این 
روز صدرنش��ین برترین گروه های صنعت شد و در این گروه ۵ میلیارد 
و 773 میلیون برگه س��هم به ارزش 27 هزار و 1۰8 میلیارد ریال داد 

و ستد شد.
ش��اخص فرابورس نیز بی��ش از 12 واحد افت داش��ت و بر روی کانال 
1۶ ه��زار و 987 واحد ثابت مان��د. در این بازار ۴ میلیارد و ۴23 میلیون 
برگه س��هم به ارزش بی��ش از 7۶ هزار و 1۴۰ میلیارد ریال داد و س��تد 
ش��د. نمادهای س��نگ آهن گهرزمین )کگهر(، بیمه پاس��ارگاد )بپاس(، 

بان��ک دی )دی(، تولید نیروی برق دماون��د )دماوند(، پاالیش نفت الوان 
)شاوان(، توس��عه مولد نیروگاهی جهرم )بجهرم(، گروه توسعه مالی مهر 
آین��دگان )ومهان(، مدیریت انرژی امید تابان هور )وهور( و پتروش��یمی 
زاگرس )زاگرس( تاثیر مثبت بر ش��اخص این بازار را داش��تند. همچنین 
نمادهای هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه )میدکو(، سهامی ذوب آهن 
اصفهان )ذوب(، فوالد هرمزگان جنوب )هرمز(، گروه سرمایه گذاری میراث 
فرهنگی )س��مگا(، اعتباری ملل )وملل(، صنایع ماشین های اداری ایران 
)مادیرا(، س��رمایه گذاری صبا تامین )صبا(، توکاریل )توریل(،  بیمه کوثر 
)کوثر( و س��رمایه گذاری مس سرچش��مه )سرچش��مه( با تاثیر منفی بر 

شاخص این بازار همراه بودند.
رویای شاخص 2 میلیونی بورس محقق می شود؟

بعد از سدش��کنی ش��اخص بورس از کانال ١.٥ میلیونی، پیش بینی 
فع��االن بازار حکایت از حرکت ش��اخص به کان��ال 2 میلیون واحدی 
دارد. س��وال این است که آیا با توجه به روند رو به رشد بورس، رویای 

شاخص 2 میلیونی به زودی محقق می شود؟
در ای��ن زمینه، عرفان هودی در گفت و گو با ایرنا به بازخوانی روند 
معام��الت بورس در هفته گذش��ته پرداخت و با تاکید ب��ر اینکه بازار 
بورس بی تاب برای ورود به شاخص یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد بود، 
گفت: از روند معامالت دو روز پایانی هفته گذش��ته مشخص است که 
شاخص بورس برای ورود به این کانال برخالف دیگر مواقع فرصتی را 

برای ایجاد اصالح به بازار نداد.
او ادام��ه داد: به لحاظ تکنیکالی بازار باید با نزدیک ش��دن به کانال 
1.۵ میلیون واحدی اصالحی را تجربه می کرد و شاخص بورس حداقل 
تا کانال یک میلیون و 3۵۰ هزار واحد افت می کرد اما ش��رایط بازار و 
اشتیاق سهامداران برای ورود شاخص بورس به این کانال باعث شد تا 
روز دوشنبه، بازار فقط حدود یک ساعت منفی بماند و 3۰ هزار واحد 
بری��زد که به مرور ش��اخص کل 2۰ هزار واح��د از روند منفی را پس 

گرفت و فقط با 1۰ هزار واحد افت به معامالت پایان داد.
ه��ودی افزود: با توجه به ورود ش��اخص بورس به کانال یک میلیون 
و ۵۰۰ هزار واحد تا حدودی از عطش بازار کاس��ته شد و ممکن است 
بازار اصالحی را تجربه کند که این اصالح می تواند ادامه رش��د بازار را 
تضمین و خیال سهامداران را از ادامه روند صعودی بازار آسوده کند.

ب��ه اعتق��اد وی، در صورت ایجاد اصالح در ب��ازار می توان در انتظار 
رش��د دوباره شاخص بورس و صعود این شاخص به کانال یک میلیون 
و 8۰۰ هزار واحد و زمینه سازی برای ورود به کانال تاریخی 2 میلیون 

واحد بود.
هودی ب��ا تاکید بر اینکه ورود ش��اخص بورس ب��ه کانال 2میلیون 

واحد را با توجه به وضع موجود می توان به عنوان یک ش��وخی قلمداد 
کرد، گفت: رس��یدن ش��اخص بورس به کانال 2 میلیون واحد نیازمند 
برخی از الزامات اس��ت، در صورتی که ش��اخص به صورت یک ضرب 
وارد کانال 2 میلیون واحد ش��ود در آن زمان اصالح و اس��تراحت بازار 
می تواند ۶۰درصد از کل بازار را ش��امل ش��ود و اصالح عمیقی در این 

بازار صورت گیرد.
این کارش��ناس بازار س��رمایه ادامه داد: اگر بازار به دنبال هر رش��د 
چش��مگیری وارد فاز اصالحی ش��ود و در انته��ا وارد کانال 2 میلیون 
واحد شود به دلیل مقاومتی که شاخص بورس بر روی این کانال دارد 
اصالح جزئی را تجربه می کند و نهایتا تا کانال یک میلیون و 9۰۰ هزار 
واح��د اصالح خواهد کرد، در غیر ای��ن صورت باید در انتظار اصالحی 

جدی در این بازار باشیم.
او با بیان اینکه در یک ماه گذشته یعنی ماه رمضان با چنین معضلی 
در اصالح شاخص بورس همراه بودیم، گفت: شاخص بورس بدون هیچ 
اصالحی وارد کانال یک میلیون و 1۰۰ هزار واحد شد و بعد از اصالح 
به کانال 9۰۰ هزار واحد ورود کرد که این اصالح به مدت س��ه هفته 

به طول انجامید.
هودی افزود: بازار در وضعیت کنونی بهتر است اصالح زمانی داشته 
باش��د و چند روزی را در کانال یک میلیون و ۴۵۰ هزار واحد یا یک 

میلیون و ۵۰۰ هزار واحد باقی بماند.
وی به حمایت دولت از عرضه صندوق های ETF در بازار اشاره کرد 
و گف��ت: زمانی که نخس��تین مرحله از صندوق ه��ای ETF در بورس 
عرضه ش��د بین افراد چندان مورد اقب��ال قرار نگرفت، به همین دلیل 
ب��ه هر فرد 2 میلیون تومان س��هم از صندوق تعل��ق گرفت، اکنون به 
نظر می رس��د که دومین مرحله از عرضه این صندوق ها که پاالیشی ها 
هس��تند به دلیل چهره خوبی که بازار از خود نش��ان داده 1۰۰درصد 

خریداری شود و عدد کمتری از رقم 2 میلیون به افراد برسد.
امکان سنجی صعود به رکورد 2 میلیون واحدی

همچنین محس��ن رحمتی دیگر کارشناس بازار سرمایه معتقد است 
که شاخص بورس می تواند به کانال 2 میلیون واحد ورود و خود را در 
این کانال تثبیت کند، اما زمان دقیقی را نمی توان برای ورود شاخص 

بورس به کانال 2 میلیون واحد اعالم کرد.
به عقیده وی، براس��اس پیش بینی های صورت گرفته شاخص بورس 
در مدت زم��ان کوتاه تا کانال یک میلیون و 9۰۰ هزار واحد به راحتی 
رشد می کند، با ورود به این کانال روند معامالت بازار به شدت متعادل 
می شود و بعد از اصالحی کوتاه مدت در این عدد خود را برای ورود به 

کانال 2 میلیون واحد آماده خواهد کرد.

شاخص بورس با رشد ۸ هزار و 466 واحدی در ارتفاع یک میلیون و 6۱۸ واحد ایستاد

روز پرنوسان بورس
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آیا کیفیت شیر کاهش یافته است؟
لبنی��ات فرآین��د استریلیزاس��یون،  ی��ک کارش��ناس صنع��ت 
پاستوریزاس��یون و هموژنیزاس��یون شیر را تش��ریح کرد و در مورد 

کیفیت شیر توضیح داد.
حس��ین چمنی در گفت وگو با ایس��نا، در پاسخ به این سوال که 
چرا در گذشته در بطری های شیر، خامه وجود داشت ولی در حال 
حاضر اینگونه نیس��ت، گفت: در گذشته شیر بدون چربی، کم چرب 
و نیمه چرب تولید نمی شد و اکثر شیرها با چربی کامل یعنی همان 
حدود 3درصد تولید می ش��دند.  از طرفی در دو دهه اخیر فناوری 
جدی��دی به نام هموژنایزر وارد صنعت لبنیات ش��د. این سیس��تم 
مکانیک��ی مولکول های چربی را خرد ک��رده و با این عمل چربی به 

صورت همگن در تمام شیر پخش می شود.
وی اضافه کرد: قبال مولکول های بزرگ چربی شیر با کوچک ترین 
حرارت به دلیل س��بکی روی ش��یر جمع می شد و تصور بر این بود 
که ش��یر بسیار پرچرب اس��ت ولی  آن چربی متراکم شده، چربی 
کل شیر بود. در حقیقت با تکنولوژی هموژن مولکول های خردشده 
چربی در کل آن پخش می شود و مصرف کننده شیر را ابتدا تا انتها 

با یک میزان چربی مصرف می کند.
این کارش��ناس صنع��ت لبنیات اضاف��ه کرد: هموژنی��زه کردن 
در حقیق��ت هم��ان خردکردن مولکول های درش��ت چربی اس��ت. 
هموژنیزاس��یون اق��دام مکانیکی بوده و هیچ فعالیت ش��یمیایی در 

آن دخیل نیست.
چمنی همچنین به ش��یر اس��ترلیزه، پاس��توریزه نیز اشاره کرد 
و گفت: ش��یر پاس��توریزه ش��یری اس��ت که به مدت 1۵ ثانیه در 
دمای 7۵ درجه س��انتیگراد حرارت داده می ش��ود. در این دما تمام 
میکروب های بیماری زای ش��ناخته شده ش��یر از بین می رود. تنها 
1۰درصد از میکروارگانیس��م های زنده شیر که عموما سرمادوست 
هس��تند باق��ی می مانند. به همین دلیل ش��یر پاس��توریزه پس از 
گذش��ت چند روز بسته به کیفیت شیر خام و برودت یخچال دچار 

تغییر می شوند.
وی افزود: شیرهایی که به روش فرادما استریل می شوند به مدت 
دو ثانیه در دمای 1۴۵درجه س��انتیگراد حرارت داده شده و سپس 
در ظروف ش��ش الیه بسته بندی و نگهداری می ش��وند. این نوع از 
ش��یرها به دلیل حرارت باال حاوی هیچ گونه میکروارگانیس��م زنده 
نیستند و با توجه به بسته بندی خاص به راحتی در خارج از یخچال 

به مدت شش ماه قابل نگهداری و مصرف هستند.

ظرفیت تولید 3۰۰ تا 4۰۰ تن کینوا در کشور
گس��ترش س��طح زیرکش��ت کینوا ظرفیت تولید این محصول را 
3۰۰ تا ۴۰۰ تن افزایش داده است در حالی که تاکنون 1۰۰ تن از 

این محصول در کشور تولید شده است.
فرام��ک عزی��ز کریمی، مدی��رکل دفتر امور غ��الت و محصوالت 
اساسی وزارت جهاد کش��اورزی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران 
جوان، درخصوص  ش��رایط کش��ت کینوا در کشور گفت: سطح زیر 

کشت کینوا تا 1۴۰ هکتار توسعه داده شده است.
او افزود: بیش از هش��ت س��ال اس��ت که دو نوع این محصول در 
مراکز تحقیقاتی مورد بررس��ی قرار گرفته ان��د و در حال حاضر در 
حال بررس��ی تنوع ارقام و سازگاری کشت در کل استان های کشور 

هستیم.
این مقام مس��ئول اظهار کرد: این گیاه با وجود اینکه از آمریکای 
جنوبی )پرو و بولیوی( وارد کش��ور ش��ده اجداد بومی آن در کشور 

وجود دارد و در کل کشور قابل کشت هست.
او با بیان اینکه فرآوری کینوا در کشور با مشکالتی رو به روست، 
تصریح کرد: صنعتگران ما در استان خراسان و فارس صنایع الزم را 
برای پوست گیری آن تامین کردند، اما نیاز به توسعه بیشتری دارد.
به گفته کریمی تاکنون 1۰۰ تن کینوا وارد کش��ور شده است در 
حالی که ما همین میزان را در داخل کشور تولید کرده ایم و نیازی 

به واردات نداریم.
این مقام مس��ئول گفت: از لحاظ اقتصادی کینوا بس��یار سودده 
اس��ت و به دلیل مصرف آب کمتر می تواند جایگزین محصول برنج 
ش��ود. این میوه مقاوم به شوری است و در اراضی لب شور هم قابل 

کشت است.
او افزود: کشاورزان در کل کشور با این زراعت آشنا هستند و فقط 

از بازار فروش محصول نگران هستند.
مدی��رکل دفتر ام��ور غالت و محص��والت اساس��ی وزارت جهاد 
کشاورزی با اشاره به اینکه برای صادرات باید ارقام بازارپسند تولید 
شود، تصریح کرد: برای صادرات باید روی برند، ارقام وبوجاری سایز 

کار شود تا زمینه برای صادرات این محصول فراهم شود.

فروش مرغ باالتر از ۱7 هزار تومان 
گرانفروشی است

نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوش��تی گفت عرضه 
مرغ گرم با نرخ باالتر از 17 هزار و 3۰۰ تومان گرانفروش��ی اس��ت 
که متاس��فانه در برخی خرده فروش��ی ها با نرخ 19 هزار تا 2۰ هزار 

تومان عرضه می شود.
حبیب اس��داله  نژاد در گفت وگو با باش��گاه خبرن��گاران جوان، با 
اش��اره به اینکه از ثبات نسبی قیمت مرغ در بازار خبر داد و گفت: 
هم اکنون قیمت هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری 12 هزار تومان و 
مرغ آماده به طبخ در خرده فروش��ی ها 17 هزار تا 17 هزار و 3۰۰ 

تومان است.
وی افزود: با توجه به نرخ مرغ زنده، عرضه مرغ گرم با نرخ باالتر 
از 17 هزار و 3۰۰ تومان گرانفروش��ی است که متاسفانه در برخی 

خرده فروشی ها با نرخ 19 هزار تا 2۰ هزار تومان عرضه می شود.
اسداله نژاد با اشاره به اینکه قیمت مرغ در بازار همچنان دو نرخی 
اس��ت، بیان کرد: واحدهایی که نهاده خود را با نرخ مصوب تحویل 
گرفتند، اقدام به توزیع مرغ با نرخ س��تاد تنظیم بازار می کنند و در 
مقابل واحدهایی که نهاده موردنیاز را از بازار س��یاه تهیه می کنند، 
برمبن��ای مکانیزم  عرضه و تقاضا مرغ تولیدی خود را در بازار توزیع 

می کنند.

اخبـــار

رئی��س ش��ورای تامین کنندگان دام کش��ور گفت با توجه به ش��یوع 
ویروس کرونا، امکان خروج دام از مرز های کشور وجود ندارد.

منص��ور پوریان در گفت و گو با باش��گاه خبرنگاران جوان، با انتقاد از 
انباش��ت چشمگیر دام در واحد های دامداری اظهار کرد: در حال حاضر 
س��طح جمعیت دام در دامداری های پروار به حدی باال رفته اس��ت که 

دامداران به شدت در تنگنا هستند.
او افزود: بنابر آمار در دامداری های کوچک در بخش دام س��بک ۵۰۰ 
رأس، متوس��ط 12۰۰ رأس و بزرگ 3 هزار رأس و همچنین در بخش 
س��نگین در دامداری های کوچک 2۰ رأس، متوس��ط 7۰ تا 8۰ رأس و 

بزرگ یک هزار رأس انباشت شده است.

پوریان با اش��اره به اینکه عوامل متعددی در افزایش جمعیت دام در 
واحد های دامداری دخیل هستند، بیان کرد: با توجه به افزایش سن  دام 

در واحد های دامداری، خریداری در بازار داخل وجود ندارد.
او با اش��اره به علل گرانی گوشت در بازار بیان کرد: خرده فروشی ها و 
بسته بندها، کشتار دام را کاهش دادند تا قیمت را افزایش دهند چراکه 
جمعیت دام در واحد ها به ش��دت باالست. پوریان قاچاق دام را بهانه ای 
برای گرانی گوش��ت دانس��ت و گفت: با توجه به شیوع ویروس کرونا و 
بسته بودن مرزها، امکان جا به جایی دام وجود ندارد یا اگر هم قاچاقی 
انجام ش��ود، میزان آن در حدی نیس��ت که قابل مطرح کردن باش��د. 
صادرات دام  زنده ش��عاری بیش نیست او با اش��اره به اینکه ممنوعیت 

صادرات دام تصمیم اش��تباهی اس��ت، گفت: اتخاذ این سیاس��ت دولت 
تاکنون نتوانسته از افزایش نرخ گوشت جلوگیری کند.

پوریان با اش��اره به علل قاچاق دام بیان کرد: با توجه به مازاد انباشت 
دام در واحده��ا، فش��ار بیش از ح��د به تولیدکنن��ده و کاهش کیفیت 
گوش��ت ناش��ی از نبود خریدار در بازار موجب ش��ده دامدار به سمت و 

سوی قاچاق دام برود.
رئیس ش��ورای تامین کنن��دگان دام در پایان تصریح ک��رد: با وجود 
آنک��ه صادرات دام برای تولید داخل یک ضرورت به ش��مار می رود، اما 
متاس��فانه صادرات ش��عاری بیش نیس��ت، در حالی که برای حمایت از 

تولید داخل باید مجوز صادرات دام صادر شود.

قاچاق دام بهانه ای برای گرانی گوشت

رئیس اتحادیه تاالرهای پذیرایی و تجهیز مجالس تهران از ورشکسته 
ش��دن بیش از ۶۰درصد تاالرها در پی ش��یوع ویروس کرونا و خسارت 
۵۰۰ میلی��ون تا چند میلیاردی به واحدهای این صنف خبر داد و گفت 

که با این وجود فعاالن این صنف هنوز هیچ کمکی دریافت نکردند.
خسرو ابراهیمی نیا در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه با شیوع ویروس 
کرونا، از اس��فند ماه متقاضیان برگزاری مراس��م در تاالرها مهمانی ها را 
کنسل کردند و پول های خود را پس گرفتند، تصریح کرد: این در حالی 
اس��ت که تاالرها از پیش پرداخت ها برای حق��وق کارکنان، هزینه های 
نگهداری و بازس��ازی تاالر استفاده کرده بودند و در این زمان مجبور به 

فروش دارایی های خود برای پس دادن پیش پرداخت ها شدند.
وی با بیان اینکه حدود ش��ش ماه اس��ت که تاالرها با وجود تعطیلی 
متحمل هزینه ه��ای نگهداری واحده��ای صنفی، اج��اره و هزینه های 
کارگری و موارد دیگر هستند، گفت: اجاره تاالرها از ۵۰ میلیون تومان 
تا حدود چند صد میلیون تومان اس��ت و تاالرها طی این پنج ماه ۵۰۰ 
میلیون تا چند میلیارد تومان ضرر کردند، اما با وجود همه شرایط هنوز 
واحده��ای صنفی هیچ کمکی از دولت دریافت نکردند و س��ازمان امور 

مالیاتی و تامین اجتماعی نیز معافیتی برای تاالرها در نظر نگرفته اند.
ابراهیمی نیا در ادامه از ورشکس��ته شدن بیش از ۶۰درصد تاالرهای 
پذیرای��ی خبر داد و با بیان اینکه س��ایر واحدها نی��ز نفس های آخر را 
می کشند، گفت: تس��هیالت 12 میلیون تومانی برای تاالرهای پذیرایی 
مناس��ب نیس��ت، چراکه اگر یک تاالر پذیرایی هفت کارگر هم داش��ته 
باش��د با متوس��ط حقوق 3 میلیون تومان فقط هزین��ه ماهانه کارگران 
21میلی��ون تومان اس��ت. رئی��س اتحادیه تاالره��ای پذیرایی و تجهیز 
مجالس تهران با بیان اینکه تعطیلی تاالرها باعث می شود افراد مجالس 
خ��ود را به صورت غیربهداش��تی و اصولی و در مراک��ز غیرقانونی مثل 
باغ ها برگزار کنند، تصریح کرد: این در حالی است که تاالرها متخصص 
برگ��زاری مجالس و ق��ادر به حف��ظ فاصله گذاری اجتماع��ی و رعایت 

پروتکل های بهداشتی هستند.
پیشنهاداتی برای جبران خسارات تاالرداران

وی در ادام��ه در پاس��خ به اینکه آیا بهتر نیس��ت تع��داد مهمانانی که 
تاالرها مجاز به پذیرایی از آنها هس��تند محدودتر ش��ود، گفت: س��المت 
مردم برای ما در رأس هرم و در کنار آن معیشت تاالرداران هم مهم است 

بنابراین هر پروتکلی که س��تاد ملی کرونا تعیین کند حتما با استفاده از 
ظرفیت تیم های بازرس��ی اجرا خواهد شد. ابراهیمی نیا در پایان پیشنهاد 
کرد که برای جبران خس��ارت واردش��ده به این صنف دولت حقوق س��ه 
ماه��ه نی��روی کار تاالرها را پرداخت کند و تخفی��ف ویژه ای درخصوص 
مالیات برای آنها در نظر بگیرد. همچنین تسهیالت نقدی برای این صنف 
براس��اس هزینه های آنها در نظر گرفته شود و به میزانی باشد که تاالرها 
قابلیت احیا پیدا کنند. به گزارش ایسنا، در پی اجرای طرح فاصله گذاری 
هوش��مند از اواخر اس��فندماه، ابتدا فعالیت واحدهای صنفی و بعد سایر 
واحدهای صنفی به تدریج آغاز ش��د و طبق مصوبه اخیر ستاد ملی کرونا 
تاالرها نیز در مناطقی که در وضعیت قرمز شیوع ویروس کرونا نیستند با 
نصف ظرفیت مجاز اس��ت. البته پرسنل تاالرها باید از ماسک و دستکش 
استفاده کنند، فضای سالن ها و آشپزخانه ضدعفونی شود و فاصله گذاری 
اجتماعی در این مکان ها رعایت ش��ود. همچنین مقرر شده حتی االمکان 
از ظروف یکبار مصرف اس��تفاده ش��ود و پذیرایی به شکل سلف سرویس 
انجام نش��ود. همچنین با استفاده از دس��تگاه تب سنج یک معاینه بالینی 

معمولی از مهمانان انجام خواهد شد.

مرکز توس��عه تج��ارت الکترونیکی ط��ی اطالعیه ای اع��الم کرد که 
فروش��گاه های اینترنت��ی دارای نماد اعتماد الکترونیک��ی ملزم به اعالم 

به روز قیمت و موجودی کاال هستند.
به گزارش ایس��نا، در این اطالعیه به ماده 33 فصل اول از باب س��وم 
قانون تجارت الکترونیکی اس��تناد ش��ده که براس��اس آن فروشندگان 
کاال و ارائه دهن��دگان خدم��ات بای��د اطالعات مؤث��ر در تصمیم گیری 
مصرف  کنندگان جهت خرید و یا قبول شرایط را از زمان مناسبی پیش 
از عق��د قرارداد در اختیار مصرف  کنندگان قرار دهند. از جمله اطالعات 
الزم، اعالم کلیه هزینه هایی اس��ت که برای خرید کاال برعهده مشتری 
خواه��د بود، از جمله قیم��ت کاال و یا خدمات، می��زان مالیات، هزینه 

حمل و هزینه تماس.

در ادامه این اطالعیه ذکر ش��ده که به اس��تناد ماده یادشده، چنانچه 
کس��ب  و کارهای اینترنتی کاالی��ی را موجود ندارند باید عدم موجودی 

کاال را در سایت شان اعالم کنند.
همچنین قیمت کاالها باید در س��ایت به  روز ش��ده باش��د و چنانچه 
به دلیل نوس��انات بازار از قیمت نهایی کاالی��ی اطمینان ندارند باید در 
س��ایت اعالم کنند تا خریدار قبل از اقدام به سفارش کاال، قیمت نهایی 

را استعالم کند.
الزم به یادآوری است که شهریورماه سال گذشته رئیس مرکز توسعه 
تجارت الکترونیک از رتبه بندی نماد اعتماد کس��ب و کارهای اینترنتی 
در آین��ده نزدیک خبر داده و گفته بود که داش��تن نماد الکترونیک به 
معنای اعتماد 1۰۰درصد به سایت ها نیست و مشتریان باید احتیاط های 

الزم را در نظر بگیرند. در حال حاضر در راستای اجرای طرح رتبه بندی 
ش��هروندان می توانند با کلیک بر روی نماد اعتماد الکترونیکی س��ایت 
کس��ب و کاره��ای اینترنتی س��طح مغایرت از دس��تورالعمل، س��وابق 
پاسخگویی به شکایات و سابقه فعالیت سایت موردنظر را بررسی کنند.
در ای��ن میان جدیدترین آمار منتشرش��ده از س��وی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت )صمت( در س��ال گذش��ته 1۵ هزار و ۴۵1 نماد اعتماد 
الکترونیکی به کس��ب و کارها اعطا شده که نسبت به  اعطای 13 هزار 
و 933 نماد اعطا شده در سال 1397 حدود 1۰.9درصد افزایش داشته 
اس��ت. همچنین رسیدگی به شکایات از کس��ب و کارهای اینترنتی در 
سال گذشته 9.8درصد نسبت به سال 1397 افزایش داشته و به 98۴۶ 

شکایت رسیدگی شده است.

نفس تاالرهای پذیرایی به شماره افتاد

فروشگاه های اینترنتی ملزم به اعالم به روز قیمت و موجودی کاال شدند

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

 نظارت بیشتر بر نمایشگاه های اتومبیل
در پایتخت

معاون نظارت بر اماکن عموم��ی پلیس امنیت پایتخت از اجرای 
اولی��ن مرحله طرح نظارت پلیس بر نمایش��گاه های اتومبیل ش��هر 
تهران در روز گذش��ته خب��ر داد و گفت در این ط��رح از 31واحد 
صنفی نمایش��گاه خ��ودرو بازدید و هفت واح��د صنفی متخلف نیز 
پلمب ش��د. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا، سرهنگ نادر 
مرادی در تش��ریح این خبر اظهار داش��ت: در تداوم ارتقای امنیت 
اجتماعی با هماهنگی با دس��تگاه قضائی و هم��کاری اتاق اصناف، 
در 2۴س��اعت گذش��ته اولین مرحله طرح نظارت بر نمایشگاه های 
اتومبیل ش��هر تهران در محدوده خیابان های شهید بهشتی و دکتر 
ش��ریعتی اجرا ش��د. او خاطرنش��ان کرد: در مدت زمان اجرای این 
ط��رح که از 31نمایش��گاه اتومبی��ل بازدید به عم��ل آمد برای 1۰ 
واح��د صنفی به دلیل انجام تخلف��ات مختلف، تذکر و اخطار پلمب 
صادر و هفت مورد دیگر نیز پلمب ش��د. ای��ن مقام انتظامی عمده 
تخلف��ات واحدهای صنفی متخلف را ایجاد س��د معبر، عدم رعایت 
فاصله گذاری اجتماعی، پ��ارک دوبل و ایجاد ترافیک و ... ذکر کرد 
و بیان داش��ت: تخلفات مذکور عالوه بر مش��کالت ترافیکی س��بب 
نارضایتی اهالی و کس��به محل نیز ش��ده بود که به نظر می رس��د 
ب��ا انج��ام اینگونه طرح ها و ادام��ه دار بودن آن می توان نس��بت به 
س��اماندهی این صنف و کاهش نارضایتی ها و گره های ترافیکی در 
ای��ن محدوده امی��دوار بود. معاون نظارت ب��ر اماکن عمومی پلیس 
امنیت عمومی تهران بزرگ در پایان با قدردانی از مش��ارکت فعال 
ش��هروندان با پلیس در اجرای طرح ه��ای مختلف انتظامی بر ادامه 
روند بازدید و نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی متخلف در س��طح 

پایتخت با شدت هرچه بیشتر تأکید کرد.

محتکران خودروهای صفر در دام قانون
پلیس، 1۴ دستگاه خودروی صفر کیلومتر بدون پالک، به ارزش 
1۶ میلی��ارد ری��ال را در پارکینگ یک��ی از نمایندگی های خودرو 
در کرج کش��ف و ضبط ک��رد. به گزارش خبرگزاری صدا و س��یما 
مرکز البرز، رئیس پلیس اقتصاد اس��تان البرز گفت: نوسانات قیمت 
خودرو در ماه های اخیر س��بب سوءاس��تفاده برخی افراد سودجو و 
احتکار خودرو در پارکینگ ها ش��ده اس��ت. سرهنگ افشاری افزود: 
خودرو های توقیفی ش��امل یک دستگاه پراید، هفت دستگاه ساینا، 
یک دستگاه پارس تندر، یک دستگاه کوئیک، یک دستگاه چانگان، 
یک دس��تگاه برلیانس و دو دس��تگاه تیبا اس��ت ک��ه همگی صفر 
کیلومتر و بدون پالک اس��ت و با دس��تور قضایی، تمامی خودروها، 
ضبط، نمایندگی موردنظر، پلمب و مالک خودرو ها نیز دستگیر شد.

تعویض پالک قدیم خودرو های منطقه آزاد 
انزلی تمدید شد

رئی��س پلیس راهور فرماندهی انتظام��ی گیالن از تعویض پالک 
قدیم خودرو های منطق��ه آزادانزلی تا پایان تیر خبرداد. به گزارش 
باش��گاه خبرنگاران جوان از رش��ت، س��رهنگ امیر طالبی، رئیس 
پلیس راه��ور فرماندهی انتظامی گیالن گفت: مهلت تعویض پالک 
قدیم خودرو های منطقه آزاد انزلی تا پایان تیرماه تمدید شده است. 
او  ب��ا بیان اینکه بیش از 13 هزار دس��تگاه خ��ودرو در منطقه آزاد 
انزلی تردد می کند، افزود: مالکان 9 هزار دس��تگاه خودروی منطقه 
آزاد انزلی باید برای تعویض پالک جدید خودروی شان اقدام کنند.
رئی��س پلیس راهور فرماندهی انتظامی گیالن با بیان اینکه مالکان 
خودرو ه��ای منطقه آزاد انزلی از مهر س��ال گذش��ته برای تعویض 
پالک خودرو های خود فرصت داش��تند گفت: این افراد تا پایان تیر 
فرصت دارند نسبت به دریافت پالک جدید اقدام کنند و این فرصت 
تمدید نخواهد شد. س��رهنگ طالبی تصریح کرد: مالکان خودرو ها 
به منظور جلوگیری از توفیف خودروهای شان همه روزه با به همراه 
داش��تن مدارک خودروی خود به مرک��ز تعویض پالک خودرو های 
منطق��ه آزاد انزل��ی واقع در جاده رش��ت به انزل��ی مراجعه و برای 

دریافت پالک جدید اقدام کنند.

پایان دادن به توزیع رانت فعلی ضروری است
پیشنهاد طرح 3 مرحله ای جایگزین 

قرعه کشی خودرو
ابع��اد برون��داد اجتماعی و بین الملل طرح قرعه کش��ی خودرو به 
حدی بغرنج اس��ت ک��ه پایان دادن به آن هرچه زودتر انجام ش��ود 
به صالح کش��ور اس��ت. در همین حال طرح موس��وم به س��ه گام 
به پیش��نهاد کارشناسان جایگزین مناس��بی برای این التاری ملی 
محسوب می ش��ود. صنعت خودروسازی کشور از سالیان دور شاهد 
فراز و نش��یب های طوالنی بوده است. این صنعت که یکی از صنایع 
قدیمی و مهم کش��ور محسوب می ش��ود، بیش از دو سال است که 
ش��اهد التهابات فراوان قیمتی در بازار ش��ده است. این صنعت که 
روزگاری برای فروش محصوالتش مجبور بود تا با اعطای وام دولتی 
کم بهره )رانت دولتی( به خریداران روزگار بگذراند، به روزی رس��ید 
که برای فروش 2۵ هزار دس��تگاه خودرو در قالب یک قرعه کش��ی 
قریب 8 میلیون درخواس��ت ثبت کند. در همه  این س��ال ها عالوه 
بر بی کیفیتی محصوالت خودروسازان، سیستم پیش فروش این دو 
خودروس��از بوده که پیش از همه خریداران را درگیر خود کرده، از 
بسته شدن سایت در کمتر از چندثانیه تا معلوم نبودن اینکه به چه 
کس��ی چه مقدار خودرو می رسد. در نهایتا خروجی این روش منجر 
ب��ه پارکینگ های مملو از خودرو و مردم ناراضی در پش��ت س��ایت 
می ش��د. پس از انتقادات فراوان به نحوه  پیش فروش خودروسازان و 
بع��د از ورود نهاد وزارت به موض��وع در ابتکاری خارق العاده فرآیند 
جدی��دی برای پیش فروش اجرایی ش��د که توصیف��ی بهتر از یک 
التاری ملی برای آن یافت نمی ش��ود؛ ابت��کاری که در هیچ کجای 

عالم مشابهش یافت نمی شود.
در اولی��ن دور این التاری ملی خ��ودرو قریب به 8 میلیون نفر از 
مردم کش��ور با ه��زار امید و آرزو برای ای��ن 2۵ هزار خودرو )رانت 
دولتی( ثبت نام کردند و بعد از قرعه کش��ی، قریب به 8 میلیون نفر 

بازنده ناراضی در این التاری خلق شد.

عضو کمیسیون صنایع مجلس ش��ورای اسالمی مولفه های موثر بر 
ارتقای کیفیت، کاهش قیمت و ایفای به موقع تعهدات خودروس��ازان 
را تش��ریح کرد. حجت اهلل فیروزی در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، 
اظهار داش��ت: تا زمانی ک��ه خودرو یک کاالی تجاری و س��رمایه ای 
محس��وب می شود و اشخاص با معامله و داللی آن را در معرض توجه 

قرار می دهند، شاهد تغییری در این صنعت نخواهیم بود.
وی گفت: وقتی نگاه غالب متقاضیان، خرید با هدف تبدیل و فروش 
آن و برقراری کس��ب و کار باشد، خودروس��ازان بدون توجه کافی به 
کیفیت و با سرعت، تولیدات خود را عرضه می کنند زیرا برای تولیدات 

آنها به هر ترتیب، مشتری وجود دارد.
نماینده مردم فس��ا در مجلس ش��ورای اسالمی افزود: این در حالی 
اس��ت که اگر خودرو ب��ه عنوان یک کاالی مصرف��ی و ضروری تلقی 
ش��ود، میزان تقاضا کاهش می یابد و متقاضیانی به سراغ این محصول 
می روند که مصرف کننده واقعی هستند نه افرادی که هدف شان صرفا 

داللی و معامله است.
فیروزی تاکید کرد: در چنین ش��رایطی میان عرضه و تقاضا تناسب 
برقرار می ش��ود و خودروس��ازان نیز توانایی ایفای تعهدات را خواهند 

داش��ت؛ در نتیجه با کاهش آمار متقاضی��ان محدود به مصرف کننده 
واقعی، توجه بیشتر به کیفی سازی محصوالت نیز در رأس برنامه های 

خودروسازان قرار می گیرد.
وی افزایش تقاضا را یکی از مش��کالت اساسی خودروسازان دانست 
و بیان کرد: در گذشته شاهد بودیم، برخی از افرادی که در طرح های 
فروش خودروسازان ثبت نام می کردند، متقاضی چندین خودرو بودند 
اما در حال حاضر با شرایط جدید، این امر محدود شده اما قطعا امکان 

کنترل کامل آن وجود ندارد.
عضو کمیس��یون صنایع مجلس یازدهم مجلس ش��ورای اسالمی با 
اش��اره به افزایش تقاضا به عنوان عام��ل افزایش قیمت گفت: قیمت 
تابع��ی اس��ت از عرضه و تقاض��ا فلذا به نظر می رس��د روش مدیریت 
صنعت خودرو هرچند با وجود مش��کالت اقتصادی و کسب و کار در 

حال حاضر دشوار است اما می بایست تغییر کند.
فیروزی ادام��ه داد: در صورتی که مدیریت عرضه و تقاضا عملیاتی 
ش��ود به نحوی که تنها مصرف کنندگان واقعی به عرصه خرید خودرو 
ورود کنند، ش��رایط ب��رای ارتقای کیفیت، کاهش یا تناس��ب قیمت 
و عالوه بر آن، ایفای تعهدات به موقع از س��وی خودروس��ازان که در 

حقیقت یکی از وظایف آنها است، هموار می شود.
وی گف��ت: در ای��ن دوره از مجلس، افراد ق��وی و مجرب در حوزه 
صنعت کش��ور در کمیسیون صنایع حضور یافته اند و عزم مجلس نیز 
بر این است که بتواند عالوه بر کسب دستاوردهای ارزشمند در حوزه 
خودرو، خروجی مناس��بی در راستای پاس��خگویی به مطالبات مردم 

داشته باشد.
فیروزی همچنین ایجاد فضای رقابتی را در افزایش کیفیت، کاهش 
قیمت و انجام به موقع تعهدات خودروس��ازان موثر دانس��ت و تصریح 
ک��رد: البته با توجه به اینکه کش��ور در حال حاضر با محدودیت هایی 
در تب��ادالت بانکی و ارزی ناش��ی از تحریم ها مواجه اس��ت و واردات 
خودرو نیز در مقایس��ه با گذش��ته کاهش یافته، برقراری رقابت میان 

تولیدکنندگان داخلی و شرکت های خارجی دشوار است.
عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسالمی در پایان خاطرنشان 
کرد: به نظر می رس��د ترغیب شرکت های داخلی برای ورود به عرصه 
ساخت خودرو حتی به صورت محدود نیز در افزایش کیفیت، کاهش 
قیم��ت و انجام به موقع تعهدات مثمرثمر باش��د البته برخی از نهادها 

نیز گام هایی در این خصوص برداشته اند.

ایفای تعهدات به موقع خودروسازان در چه شرایطی امکان پذیر است؟

عض��و هیات مدی��ره انجمن تخصص��ی صنایع همگ��ن نیرومحرکه و 
قطعه س��ازان خودرو کش��ور از درخواس��ت قطعه س��ازان ب��رای اصالح 

قراردادهای آنان سخن گفت.
احمدرض��ا رعنای��ی در گفت وگو با خبرنگار خبرخ��ودرو، عنوان کرد: 
انجم��ن تخصصی صنای��ع همگن نیرومحرک��ه و قطعه س��ازان خودرو 
کش��ور اصالح قراردادهای قطعه س��ازان را خواستار ش��ده و با توجه به 
افزایش هزینه های مواد اولیه، دس��تمزد و... یکی از موارد درخواس��تی 
قطعه س��ازان اصالح قیمت ها اس��ت. در حال حاضر انجمن درخواس��ت 
افزایش ۵۵درصدی قیمت ها به صورت ش��ناور و علی الحساب را داشته 
است. ضمن اینکه با افزایش مجدد نرخ ارز تا 1۰ درصد مجددا قیمت ها 

اصالح خواهند شد.
وی ادامه داد: درخواست دیگر زنجیره تامین پرداخت مطالبات معوق 
و کاهش زمان پرداخت اس��ت زیرا در گذش��ته زمان پرداخت ها ۴ ماه 

بود اما قطعه س��ازان درخواس��ت پرداخت 1 ماهه را داشته و خودروساز 
می بایست یک ماه پس از تحویل قطعه نسبت به پرداخت آن اقدام کند. 
درخواس��ت سوم رعایت عدم افزایش سورس های تولید به منظور حفظ 
تی��راژ اقتصادی برای تولیدکننده اس��ت تا خودروس��ازان به دلیل عدم 
پرداخت بدهی خود سورس های دیگری را اضافه نکنند بنابراین رعایت 
حفظ حق س��ورس ها نیز از مواردی است که می بایست در قراردادهای 

قطعه سازان گنجانده شود.
عض��و هیات مدی��ره انجمن تخصص��ی صنایع همگ��ن نیرومحرکه و 
قطعه س��ازان خودرو کش��ور درباره تأثیر اصالح قرارداد قطعه س��ازان بر 
افزایش قیمت خودرو اظهار داش��ت: قیمت تمام شده هر محصولی تابع 
قیمت های هزینه ش��ده برای آن اس��ت. در مورد خودرو نیز همین طور 
است و قیمت تمام شده خودرو حاصل هزینه های تولید قطعه، دستمزد، 
حمل و نقل و... است. طبیعتا با توجه به اینکه یکی از موارد اصالح شده 

قیم��ت مواد اولیه و ... خواهد بود ب��ه تبع آن قیمت خودرو نیز افزایش 
پیدا خواهد کرد. وی خاطرنش��ان ک��رد: افزایش قیمت تنگنایی را برای 
س��رمایه در گردش خودروس��ازان و قطعه س��ازان به وجود خواهد آورد 
بنابرای��ن به منظور افزایش تیراژ تولید در س��ال جه��ش تولید نیازمند 
حمایت های حاکمیتی هس��تیم تا با کمک منابع مالی دولت سرمایه در 
گردش صنعت قطعه سازی تأمین شود تا در وهله اول بتواند نیروی کار 
خود را حفظ کند و در درجه دوم بتواند نیاز کشور به خودرو در شرایط 

تحریمی را تامین کند.
رعنایی در پاس��خ به این پرس��ش که اصالح قرارداد خودروس��ازان تا 
چ��ه میزان قابلیت اجرایی دارد، گفت: در حال مذاکره هس��تیم اما اگر 
قراردادها اصالح نش��وند با کاهش م��واد اولیه و در نتیجه کاهش تولید 
مواجه خواهیم ش��د که این موضوع در نهایت به ضرر خودروس��از تمام 

خواهد شد.

طی چند س��ال گذش��ته، قیمت خودرو به س��رعت در حال افزایش 
اس��ت. این افزایش قیمت در برهه ای از زمان روند به ش��دت افزایشی 
را ب��ه خود دی��د به طوری که به یکباره پژو 2۰۶ تیپ 2 از 7۰ میلیون 
تومان به 12۰ میلیون تومان رسید. بسیاری از افراد برای خرید خودرو 
سرمایه گذاری کرده بودند، اما توان خریدشان دیگر به آن قیمت سابق 
نرسید. طبق مش��اهدات میدانی قیمت انواع خودروهای داخلی نسبت 
به دو هفته گذشته 1۵ تا 2۰درصد گران تر شده است و هنوز هم روند 

افزایشی ادامه دارد.
ب��ه گ��زارش راهبرد معاصر، ای��ن روزها بالتکلیفی عجیب��ی در بازار 
خودرو وجود دارد چراکه نمی توان تصمیمی درخصوص خرید یا فروش 
خودرو گرفت از طرفی مس��ئوالن ادعای کاهش قیمت خودرو را دارند 
از طرفی برخی می گویند قیمت ها رو به افزایش اس��ت و از این جهت 
خریداران و فروش��ندگانی در بازار وجود ندارند. نبود نرخ پایه در بازار 
خودرو، آسیب پذیری آن را در مقابله با سوداگران و همچنین نوسانات 
نرخ ارز بیش��تر کرده به طوری که در حال حاضر ش��اهد افزایش ۶ تا 

1۶ میلی��ون تومانی قیمت خودروهای داخلی در بازار هس��تیم. بعد از 
ثبت نام خودروس��ازی ها توقع این را داش��تیم که ای��ن بازار بالتکلیف 
آرام بگی��رد، اما نه تنها آرام نگرفت، بلک��ه منحنی قیمت ها صعودی تر 

از قبل نیز شد.
 بنابر اخبار رس��یده از بازار، قیم��ت خودروهای داخلی طی یکی دو 
هفته گذشته حداقل پنج میلیون تومان افزایش یافته است که البته در 
مورد خودروهای وارداتی، صحبت از رش��د بیش از 1۰۰ میلیون تومان 
نی��ز به میان می آید.وزارت صنعت، مع��دن و تجارت بیش از این وعده 
کاهش قیمت خودرو را داد چرا که اجرای طرح پیش فروش را اجباری 
کرد تا تفاوت قیمت در بازار و قیمت درب کارخانه کم شود، اما با وجود 

این وعده ها حاال دوباره قیمت خودرو روی دور صعود افتاده است.
 باالرفتن قیمت ارز را بس��یاری از کارشناس��ان دلیل افزایش قیمت 
خودرو می دانند. به اعتقاد کارشناسان، تا وقتی نرخ ارز باال برود، قیمت 
خ��ودرو )چه داخلی ها و چه خارجی ها( نیز روند صعودی خود را حفظ 
خواهد کرد. در کنار اثر افزایش��ی ارز بر بازار خودرو، تورم انتظاری نیز 

محرک دیگری است که قیمت ها را در این بازار شارژ کرده است.
تفاضل ۱۰درصدی قیمت خودرو در بازار همچنان فقط وعده! 

عباس تابش، رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
گف��ت: فاصل��ه قیمتی 1۰درص��دی قیم��ت کارخانه و ب��ازار خودروها 
پیش��نهاد س��ازمان حمایت برای تنظیم بازار خودرو بود، اما موافقان و 
مخالفانی دارد و هنوز نهایی نشده است.22اردیبهشت ماه امسال رئیس 
س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنن��دگان اعالم کرد: »برای 
انج��ام معامالت، قیمت خ��ودرو در کف بازار ش��امل قیمت کارخانه به 
عالوه حداکثر 1۰درصد س��ود خواهد بود و بازرسان این سازمان نظارت 
خواهند کرد که هر کجا قیمتی باالتر از این ارقام داده ش��ود، به منزله 
گرانفروش��ی بوده و با آن مقابله خواهند کرد.« رئیس س��ازمان حمایت 
در پاس��خ به پرسشی در این زمینه گفت: پیشنهاد سازمان حمایت این 
ب��ود که 1۰درصد باالی قیمت مصوب خودرو به عنوان منش��أ تعزیر در 
نظر گرفته ش��ود که این موضوع به کمیته های مربوط ارسال شده و در 

دست بررسی است.

قطعه سازان خواستار چه اصالحاتی در قراردادهای شان هستند؟

افزایش 6 تا ۱6میلیون تومانی قیمت خودروهای داخلی
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کسب و کارامـروز۸

فناوران و متخصصان در نقاط گوناگونی از کشور با توسعه طرح های 
پژوهش��ی در حال گسترش دانش بومی هس��تند؛ دانشی که با ایجاد 
ارزش افزوده پیش��رفت و آبادانی را به هم��راه دارد. بهره وری بهینه از 

آب در مناط��ق کویری ب��ا کمک طرح های 
فناورانه یکی از این اقدامات است.

کاشان شهری تاریخی دارای تمدنی کهن 
و پرنقش در صنعت گردش��گری است. این 
روزه��ا باید تالش فناوران و متخصصان این 
شهر را برای توسعه دانش بومی دید. نیروی 
انسانی توانمندی که با تکیه بر دانش بومی 
مش��غول اجرای طرح های فناورانه گوناگون 
هس��تند که می ت��وان به طرح های کش��ت 
نخی��الت و آبزی پ��روری در مناطق کویری 

کاشان اشاره کرد.
کاش��ان در حی��ن ح��ال که ب��ه عنوان 
منطقه ای خش��ک از فالت مرکزی ایران به 

ش��مار می رود یکی از قطب های ماهیان زینتی کشور و عرصه ای برای 
تجلی دانش بومی و باس��تانی ایرانی��ان در مدیریت منابع محدود آبی 
و افزایش بهره وری آب کش��اورزی محسوب می ش��ود. به عنوان مثال 

کشت نخیالت با اس��تفاده از آبخوان های معلق در منطقه چاه عروس 
در ارگ ریگ بلند کاشان توسط یکی از کشاورزان بومی منطقه رونق 
گرفته است. در این منطقه 3 هکتار زیرکشت انواع نخیالت برده شده 
اس��ت؛ اقدامی که جاذب��ه ای برای جذب 
گردشگری و رونق صنعت توریسم منطقه 

به وجود آورده است.
برخالف انتظار عمومی در این منطقه از 
کویر با حفر حداکثر 8۰ سانتیمتر می توان 
به منابع آبی ش��یرین دس��ت یافت که در 
صورت مدیریت صحیح این منابع می توان 
به ص��ورت دیم انواع محصوالت س��ازگار 

مانند نخیالت را پرورش داد.
کارخان��ه لوله س��ازی هام��ون نای��زه از 
پیش��گامان تولید لول��ه و اتصاالت چدنی 
نش��کن برای خطوط انتقال آب در کشور 
و خاورمیانه نیز در ش��هر کاشان قرار داد 
ک��ه با تکی��ه بر توان نخبگان داخلی موفق به بومی س��ازی و توس��عه 
فناوری در این زمینه شده است. محصوالت آن کارخانه به کشورهای 

گوناگونی مانند عراق و اسپانیا صادر می شود.

پرینترهای صنعتی موسوم به جت پرینترها، یکی از دستگاه های ضروری 
در خطوط تولید محصوالت مختلف هستند که اطالعات موردنظر سازنده 
مانند بارکد، تاریخ و قیمت را درج می کنند. این دس��تگاه از کش��ورهایی 

مانن��د انگلس��تان و ژاپن وارد می ش��د، اما 
اکنون یک شرکت دانش بنیان ایرانی، عالوه 
بر تولید داخل��ی آنها، موفق به صادرات این 
محصول نیز ش��ده اس��ت.  در روی بسیاری 
از محصوالت، اطالعاتی مانند بارکد، تاریخ، 
قیمت و س��ریال س��اخت، دیده می ش��ود. 
ای��ن اطالعات توس��ط یک دس��تگاه به نام 
پرینتر صنعتی )جت پرینتر( حک می شود. 
احمدرضا حس��ین زاده، مدیرعامل ش��رکت 
دانش بنیان فنی و مهندس��ی پارس چاپگر 
اسپادانا درباره تولید این محصول در داخل 
کشور گفت: این شرکت در زمینه دستگاه ها 
و پرینتره��ای چ��اپ فعال اس��ت. پیش از 

این، تمام نیاز کش��ور به دستگاه های جت پرینتر از کشورهایی مانند ژاپن 
و انگلس��تان تامین می ش��د که خرید و تعمیر این دستگاه ها، هزینه قابل 
توجهی به صنایع مختلف تحمیل می کرد.  وی در  ادامه افزود: این شرکت، 

تصمی��م گرفت تا نیاز کش��ور به خارج در این زمین��ه را برطرف کند. در 
حال حاضر  حدود 12 مدل جت پرینتر در این ش��رکت تولید می ش��ود. 
این دس��تگاه ها حدود ۴۰ کیلوگرم وزن دارند و در انواع مدل های دستی، 
اتوماتی��ک، تک رن��گ و دو رن��گ، تولید 
می ش��وند.  مدیرعامل شرکت دانش بنیان 
فنی و مهندس��ی پارس چاپگر اس��پادانا، 
اف��زود: تولید محص��والت مختلفی مانند 
قطعات خ��ودرو، لوله و محصوالت غذایی، 
نیاز به پرینترهای صنعتی )جت پرینترهای( 
متفاوتی دارند که مخصوص این محصوالت 
تولید می شود. این محصول در ایران با یک 
سوم قیمت مشابه خارجی تولید می شود. 
حس��ین زاده اف��زود: این ش��رکت تاکنون 
موفق ش��ده اس��ت به کش��ورهایی مانند 
افغانستان، ترکیه، آذربایجان و کشورهای 
آفریقایی صادرات داش��ته باشد. به خاطر 
کیفیت خوب محصول و تفاوت قیمت قابل توجه آن با محصول مش��ابه 
خارجی، یک ایرانی که در استرالیا کارخانه تاسیس می کرد، از این محصول 

خریداری کرد تا در واحد تولیدی خود در آن کشور  استفاده کند.

جت پرینترهای ایرانی به آفریقا صادر شدبهره وری از آب با دانش بومی بهینه شد

مرکز نوآوری آی فینک اولین برنامه دمودی خود را در تاریخ 17 خرداد 
1399 در کارخانه نوآوری آزادی برگزار کرد. در این برنامه تمام تیم های 
اس��تارت آپی مستقر در این مرکز که دوره شکلدهی خود را با موفقیت به 
پایان رساندند، برای ورود به مرحله شتاب دهی مورد ارزیابی قرار گرفتند.
به گزارش تکس��ار، طبق برنامه به هر تیم 1۰ دقیقه زمان داده ش��د تا 
درباره ایده و محصول خود صحبت کند. س��پس اعضای کمیته راهبری و 
دیگر داوران حاضر در رویداد پرس��ش های الزم را درباره ایده و محصول 
مط��رح کردند. نتیج��ه نظرات و دیدگاه های داوران، پس از بررس��ی های 
بسیار و جلسات متعدد س��رمایه گذاری روی هر شش تیم در مرکز برای 

ورود به مرحله شتاب دهی بود.
فرآیند داوری تیم های استارت آپی

داوری تیم ه��ای اس��تارت آپی ب��ا حض��ور اعض��ای کمیت��ه راهبری و 
منتورهای تخصصی تیم ها انجام گرفت. در نهایت تمام نظرات و دیدگاه ها 
در کمیته راهبری بررسی شد و تصمیم گیری نهایی برای انتخاب تیم های 

استارت آپی به منظور ورود آنان به مرحله شتاب دهی انجام گرفت.
کمیته راهبری متش��کل از پنج عضو اس��ت که دو نفر از آنان نماینده 
کارخانه نوآوری هم آوا و س��ه نفر دیگر از س��وی ش��رکت فرادیس گستر 
کیش به عنوان ناظر ش��رکت خدمات انفورماتیک برای حضور در کمیته 
راهبری انتخاب ش��ده اند. اسامی و س��مت اعضای کمیته راهبری عبارت 

است از:
• مهندس س��ید علی هاشمی اقدم: مدیرعامل ش��رکت فرادیس گستر 

کیش
• دکتر نادر قاسمی: عضو هیأت مدیره شرکت فرادیس گستر کیش

• مهندس علی حق پناه: مدیر منابع انسانی شرکت فرادیس گستر کیش
• مهندس سهیل عباسی: معاون کارآفرینی کارخانه نوآوری هم آوا

• دکتر میالد محمودی: مدیر ارشد کارآفرینی کارخانه نوآوری هم آوا
۶ تیم استارت آپی منتخب برای ورود به مرحله شتاب دهی

همان طور که گفته شد، شش تیم برای ورود به مرحله شتاب دهی توسط 
کمیته راهبری انتخاب ش��دند. این ش��ش تیم در ش��ش حوزه فناوری های 
قانون گ��ذاری)RegTech(، مدیری��ت ث��روت)WealthTech(، انتق��ال 
بین المللی پول)Remittance(، فن��اوری وام دهی)LendTech(، زنجیره 
بلوک و رمزارز )Blockchain( و پرداخت )PayTech( فعالیت می کنند. 

در ادامه می توانید با مسئله و راه حل هر یک از تیم ها آشنا شوید.
۱- آی لیبر

• مس��ئله: نقدش��وندگی پایی��ن بازاره��ای کنونی رمزارزه��ا در ایران، 
کارمزدها و قیمت های متفاوت در بازارهای مختلف و عدم وجود پلتفرمی 

ساده و روان برای افراد تازه وارد.
• راه ح��ل: ایجاد یک پلتفرم که بتواند بازارهای مختلف را تجمیع کرده 
و بهترین قیمت و کمترین کارمزد را فراهم کند تا با نقدش��وندگی باال به 

خرید و فروش بپردازند.
2- آلفاویژن

• مس��ئله: انجام معامالت در بازار س��هام به دلیل تعداد نمادها و حجم 
ب��االی اطالعات برای معامله گران امری دش��وار ب��وده و تصمیم گیری در 
جهت انجام معامالت براس��اس تمامی اطالعات موجود در بازار برای افراد 

غیرممکن است.
• راه ح��ل: انجام معامالت مبتن��ی بر الگوریتم های ه��وش مصنوعی و 

یادگیری ماشین به جای انسان.

3- دلیل ایران
• مس��ئله: عدم دسترسی گردشگران عراقی به خدمت دهندگان ایرانی، 

نبود ترجمه مناسب و امکان پرداخت آنالین.
• راه ح��ل: پلتفرم ارتباط گردش��گران عرب زبان با س��رویس دهندگان 

ایرانی و تسهیل پرداخت.
4- میم

• مس��ئله: نبود زیرساخت برقراری ارتباط با مشتری، تنوع نقاط فروش 
و چنددس��تگی ابزار مدیریت، مشکل اعتماد مشتری برای پرداخت پول، 
پیچیدگ��ی مدیری��ت چند انبار، رقابت بر س��ر قیم��ت و افت کیفیت در 

مارکت پلیس و معامله یک طرفه به نفع مارکت پلیس.
• راه حل: مدیریت یکپارچه تمام نقاط فروش و مشتریان در یک پلتفرم 

و امکان فروش در شبکه های اجتماعی.
5-ضامن

• مس��ئله: سیستم گزارش دهی ضعیف و ش��فافیت پایین صندوق های 
خانگی و دش��واری های مدیریت این صندوق ها با وجود حجم مالی قابل 

توجه آنها.
• راه حل: ایجاد پلتفرم وام دهی بین عموم مردم.

6- تضمین آپ
• مس��ئله: دغدغه کالهبرداری و عدم پاسخگویی و شفافیت معامله در 

خریدهای اینترنتی.
• راه حل: ایجاد یک پلتفرم واسط بین خریدار و فروشنده که از ابتدا تا 
انتهای معامله کنار خریدار و فروش��نده است تا طرفین در یک بستر امن 

و تضمین شده معامله کنند.
برنامه مرحله شتاب دهی در مرکز نوآوری آی فینک

طول دوره برنامه ش��تاب دهی 28 هفته است. در این برنامه به تیم های 
اس��تارت آپی حاضر در مرحله ش��تاب دهی به ارزش 2۰۰ میلیون تومان 
س��رمایه نقدی و غیرنقدی در ازای دریافت س��هام حداقلی داده می شود. 
عالوه بر سرمایه نقدی و غیرنقدی، خدمات متنوع دیگری نیز به تیم های 
اس��تارت آپی در این مرحله ارائه می ش��ود. از مهم ترین خدمات ارائه شده 

می توان به موارد زیر اشاره کرد:
• 1۶۶ س��اعت آم��وزش در دو ح��وزه عمومی )مفاهیم کس��ب وکار( و 

تخصصی )فین تک(
• 12۵ س��اعت راهبری به تیم های اس��تارت آپی که با توجه به نیاز هر 

تیم انجام می گیرد
• 1۵2 س��اعت ف��وق برنامه ش��امل صبحانه های اس��تارت آپی یک بار 
در هفت��ه، عصرانه با منتوره��ا و کارآفرینان یک ب��ار در هفته، بازدید از 
کس��ب وکارهای بزرگ، اس��تارت آپ های بالغ و دیدار با کارآفرینان برتر، 
ارائه آزمایش��ی در حض��ور منتورها و س��رمایه گذاران عالقه مند در پایان 

هر ماه.
در ابت��دای مرحله ش��تاب دهی، تیم ه��ای اس��تارت آپی ارزش گذاری 
نمی ش��وند و صرفاً پرداخ��ت مبلغ اولیه به هدف ثبات مدل کس��ب وکار 
تیم ها اعطا می ش��ود. در طول برنامه شتاب دهی، اگر هر تیم  استارت آپی 
به ثبات مدل کسب وکار رسیده باشد، می تواند درخواست ارزش گذاری و 
تأمین سرمایه )Seed( کند. در این شرایط پس از بررسی درخواست تیم 

و براساس طرح توجیهی مالی، سرمایه گذاری انجام می شود.
در نهایت پس از پایان شتاب دهی، برنامه دمودی برای دریافت سرمایه 

راند اول برگزار می شود.

مدیران عامل چهار شرکت فناوری بزرگ دنیا ماه جاری میالدی به کنگره آمریکا خواهند 
رفت و به سواالت قانونگذاران در مورد انحصارطلبی پاسخ خواهند داد.

به گزارش دیجیاتو، س�خنگوی کمیت�ه قضایی مجلس نمایندگان آمری�کا تأیید کرد که 
جف بزوس، تیم کوک، مارک زاکربرگ و س�اندار پیچای که به ترتیب س�کان آمازون، اپل، 
فیس بوک و گوگل را در دس�ت دارن�د، در کنگره آمریکا حاضر خواهند ش�د و به اتهامات 

پاسخ خواهند داد.
در این جلس�ه در مورد اتهاماتی که شرکت های یادش�ده در زمینه انحصارطلبی با آن ها 
مواجه هستند، بحث و گفت وگو خواهد شد. برای گوگل موضوع بحث پیرامون کنترل بازار 
تبلیغات توس�ط این ش�رکت خواهد بود و فیس بوک باید در مورد شرکت های کوچکی که 

تصاحب کرده پاس�خگو باشد. اپل به خاطر سیاس�ت هایش در قبال فروشگاه »اپ استور« 
زیر تیغ انتقادات خواهد رفت و رفتار آمازون با فروش�ندگان ش�خص ثالث این فروش�گاه 
اینترنتی مورد بررس�ی قرار خواهد گرفت. کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا شروع 
رس�یدگی ب�ه انحصارطلبی ش�رکت های ب�زرگ فناوری را ژوئن س�ال 2۰۱۹ اع�الم کرد و 
سپتامبر همان سال از شرکت ها خواست تا مدارک رسمی خود را در این زمینه ارائه کنند. 
این کمیته تاکنون جلساتی را با شرکت های کوچکی مثل Sonos )که قباًل آمازون و گوگل 
را به س�رقت فناوری متهم کرده(، Tile و Basecamp برگزار کرده اس�ت. این ش�رکت ها 
مدعی هستند که انحصارطلبی شرکت های بزرگ فناوری به آن ها آسیب وارد کرده است.

تیم کوک، مارک زاکربرگ و ساندار پیچای پیشتر در برابر کنگره آمریکا شهادت داده اند، 

 برگزاری جلسه رسیدگی به انحصارطلبی
شرکت های بزرگ فناوری با حضور مدیران آن ها

سرمایه گذاری روی 6 تیم استارت آپی حوزه فین تک در اولین دمودی 
مرکز نوآوری آی فینک

/////////////

دریچــه

آم��وزش و تروی��ج مفاهیم مالکیت فک��ری و به ویژه ثبت اخت��راع یکی از 
اقداماتی اس��ت که کانون پتنت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به 
طور جدی دنبال می کند تا ارزش آفرینی در این حوزه با سرعتی بیشتر انجام 
شود. در راستای تحقق این هدف کانون برگزاری مجموعه ای از آزمون ها برای 
عموم مخاطبان عالقه مند به این حوزه را در نظر گرفته اس��ت. نخستین دوره 
از این آزمون ها 2۰ تیرماه س��ال جاری برگزار می شود. منابع آزمون در سایت 

کانون برای استفاده قرار دارد.
در ای��ن آزمون ش��رکت کنندگان باید به 2۰ س��وال تخصصی در حوزه های 
گوناگ��ون مالکیت فکری که مقدمه ای بر اصول کلی این حوزه اس��ت پاس��خ 

دهند.

آموزش مالکیت فکری با برگزاری 
مجموعه ای از آزمون ها سرعت گرفت
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یک استارت  آپ تازه تأس��یس فعال در حوزه بالک چین مدعی شده 
که روش��ی برای لغو تراکنش های رمزارز پیدا کرده اس��ت، بنابراین از 

ارسال ارز دیجیتال به کیف پول اشتباه جلوگیری خواهد شد.
 Kirobo به گزارش دیجیاتو، استارت آپ
اع��الم کرد که روش��ی ب��رای از بین بردن 
خط��ای انس��انی در تراکنش ه��ای رمزارز 
پیدا کرده اس��ت. نتایج یک نظرسنجی که 
 Fio Foundation اخیراً توس��ط شرکت
انجام ش��ده نش��ان می دهد ک��ه ۵۵درصد 
از ش��رکت کنندگان حی��ن تراکنش رمزارز 
به خاطر اس��ترس دچ��ار خطا ش��ده اند و 
18درص��د نیز ارز دیجیتال خود را به دلیل 

خطای انسانی از دست داده اند.
اس��تارت آپ Kirobo با توجه به مشکل 
فوق »تراکن��ش بازیافتن��ی« را ابداع کرده 
اس��ت. در این روش کاربر می تواند تراکنش 

را در ص��ورت ارس��ال ارز دیجیتال به کیف پول اش��تباه لغو کند. این 
اس��تارت آپ کد منحصر به فردی را به ارسال کننده رمزارز می دهد که 

دریافت کننده برای دریافت رمزارز باید آن را وارد کند.

اس��تارت آپ مورد بح��ث در این رابطه می گوید: »ت��ا زمانی که کد 
صحیح به گیرنده داده نش��ده است، فرستنده می تواند ارز دیجیتال را 
هر زمانی که خواست پس بگیرد. ما کلید خصوصی کاربر را نگهداری 
نمی کنیم و هیچ دسترس��ی به پول های او 
یا حس��اب مقصد نداریم. این پسورد فقط 
برای اطمین��ان از نهایی ش��دن تراکنش 

استفاده خواهد شد.«
 Kirobo اس��تارت آپ  مدیرعام��ل 
می گوی��د ه��دف آنها از این ن��وآوری این 
اس��ت که تراکنش های بالک چین را مثل 
بانک��داری اینترنتی آس��ان و ام��ن کنند. 
اولی��ن محصول این  بازیافتنی  تراکن��ش 
اس��تارت آپ ب��وده و قص��د دارد الی��ه ای 
منطق��ی ب��ه بالک چین اضافه ک��رده و از 
اشتباهات انسانی در تراکنش ها جلوگیری 

کند.
اس��تارت آپ مذکور می گوید قابلیت تراکنش بازیافتنی از هم اکنون 
در کی��ف پول Ledger برای تراکنش های بیت کوین قابل اس��تفاده 

است و برای تراکنش ها تا سقف 1۰۰۰ دالر رایگان خواهد بود.

مرک��ز نوآوری ایران زمین و س��ازمان فناوری اطالع��ات، به  منظور 
حمایت از شرکت  های نوپا، تفاهم نامه  همکاری امضا کردند.

ب��ه گ��زارش زومیت، مرکز ن��وآوری ای��ران زمین ب��ه نمایندگی از 
بان��ک ای��ران زمین، ب��ا س��ازمان فناوری 
اطالع��ات تفاهم نامه ای به  منظور حمایت از 
ش��رکت  های نوپا امضا کردند. براساس این 
تفاهم نامه، تعداد ۵هزار عضو سامانه نوآفرین 
به خدمات بانکداری ب��از بانک ایران زمین 
وب سرویس های  می کنند.  پیدا  دسترس��ی 
بانک ایران زمین که در اختیار شرکت های 
عضو س��امانه نوآفرین قرار می گیرد، شامل 
احراز هویت، س��پرده، انتقال وجه، قبض و 
شارژ، چک، تسهیالت، درگاه بانکی، ارسال 
پیامک، باشگاه مشتریان و دستور پرداخت 

است.
بسته  رایگانی که با امضای این قرارداد به 

شرکت های عضو در سامانه نوآفرین واگذار می شود، شامل سیم کارت، 
اینترنت پرس��رعت، نرم افزار مدیریت ارتباط با مش��تریان و دسترسی 
به زیرس��اخت باز API بانکی است. البته ش��رکت های دانش بنیان و 

گروه های دیگر نیز می توانند از 7۰ خدمت حوزه  فناوری مالی و 2۰۰ 
خدمت بانکی سامانه نوآفرین استفاده کنند.

امی��ر ناظمی، رئیس س��ازمان فناوری اطالعات که در این مراس��م 
حض��ور داش��ت، س��رمایه گذاری بانک ها 
در ح��وزه  فناوری اطالع��ات را گام مهمی 
برای سیس��تم بانکی کشور دانست. وی با 
تأکید بر اهمیت شکل گیری مراکز نوآوری 
گف��ت که ایجاد چنی��ن مراکزی در حوزه  
بانکداری، به مثابه آینده نگری و حمایت از 

کسب و کارهای نوپا است.
ناظمی: بااستفاده از خدمات بانکداری باز 
می توان به اپلیکیش��ن ها برای جمع آوری 

پول کمک کرد
ناظمی با اشاره به مسئله  جمع آوری پول 
ک��ه اکنون تنها در اختیار بانک ها اس��ت، 
گفت بااین حال بس��یاری از اپلیکیش��ن ها 
عالقه  مند به حضور در این بخش هس��تند، اما به دلیل پیچیدگی های 
موج��ود، بانک ها بای��د از طریق Open API اجازه  دسترس��ی را به 

آن ها بدهند.

اعضای مرکز نوآوری ایران زمین به خدمات بانکداری باز دسترسی پیدا کردنداستارت آپ تازه تأسیس مدعی ابداع دکمه »بازگشت« برای تراکنش های رمزارز شد

حجت اله مرادخانی، پژوهش�گر صنای�ع خالق: جهان در هزاره 
س��وم تحت تاثیر مفه��وم خالقی��ت، وارد دوران ت��ازه ای از روندهای 
توس��عه ش��ده اس��ت.  با طرح مفهوم »ملت خ��الق« و پذیرش آن از 
س��وی کش��ورهای مختلف، به طور جدی تمرکز بر توس��عه مبتنی بر 
خالقیت در دنیا بیش��تر شده است.  این تغییر رویکرد مدیریتی نه تنها 
در اقتصادهای در حال توس��عه مورد اس��تقبال قرار گرفته است، بلکه 
اغل��ب اقتصادهای پیش��رفته دنیا هم بر آن تاکید داش��تند و در روند 
برنامه ریزی ه��ای خ��رد و کالن خ��ود آن را لحاظ کردن��د؛ تحولی که 
مصداق های آن در یک دهه اخیر به طور محسوس در عرصه تولید کاال 
و ارائه خدمات متجلی ش��ده اس��ت. برای نمونه چین تا چندی پیش، 
made in china  بر روی کاالی تولیدش��ده در این کشور برچسب
یعنی »س��اخته شده در چین« را حک می کرد، اما متأثر از این تحول 
created by china   در مدیری��ت، امروزه به جای آن از برچس��ب
یعنی »خلق شده در چین« بر روی محصوالتش استفاده می کند.  این 
به کارگیری واژه خلق به جای س��اخت، ناظر بر این واقعیت اس��ت که 

مفهوم خالقیت و تولیدات خالق، اهمیت بسزایی پیدا کرده است.
به عبارت دیگر در ساختارهای علمی تعریف ملت خالق، نیرومحرکه 
اصلی رش��د اقتصادی و توسعه، خالقیت و نوآوری است و این دیدگاه 
در دو دهه اخیر به صورتی جهان ش��مول تس��ری پی��دا کرده و مورد 
اس��تقبال زیادی قرار گرفته است. بر این اساس تحلیلگران امروزه سه 
مولفه اصلی دانش، دسترسی به اطالعات و خالقیت را به عنوان موتور 
محرک برای رشد اقتصاد در قرن بیست و یکم قلمداد می کنند و این 
نگرش تنها محدود به عرصه اقتصاد و صنایع خالق نبوده و ساحت های 
کالن مدیریتی در جهان را نیز متأثر ساخته است. یک متفکر ایتالیایی، 
بر این باور اس��ت که آنچه در دنیای امروز ش��اهد آن هستیم، گونه ای 
فرهنگ سازی از اقتصاد است که در آن فرهنگ تبدیل به یک سرمایه 
اصلی ش��ده و جایگاه آن در صدر هر نوع زنجیره ارزش��ی قرار دارد. به 
عب��ارت دیگر فرهنگ به مثابه نوع جدیدی از س��رمایه، این قابلیت را 
داراست که رشد و توسعه اقتصادی دنیا را متأثر سازد و به عنوان یک 
سرفصل مهم در برنامه ریزی های اقتصادی دنیا حضور داشته باشد. این 
در حالی اس��ت که برای پیش��رفت اقتصادهای شهری دو مولفه اصلی 

معرفی می ش��ود؛ نخس��ت فرهنگ به عنوان مجموعه ای از دانش های 
بومی هر کشور یا منطقه معرفی می شود.

 و مولفه دوم خالقیت است که به عنوان یک محور اصلی در تحریک 
اقتصادی کشورها عمل می کند.

در دنیای امروز ش��یوه های س��نتی به دست آوردن و مصرف دانش، 
مانند اس��تفاده از موزه ها، گالری ها و یا کالس های آموزش��ی در حال 
تغییر کردن است. دسترسی فراگیر به فضای مجازی و تولید محتوای 
مبتنی ب��ر وب، موقعیتی را ایجاد کرده تا بس��یاری از این محتواهای 
صوتی، تصویری و چندرس��انه ای با هزینه های بسیار کم و قیمت های 
بس��یار ارزان خلق شوند. این شرایط موجب ش��ده تا  زیست بوم های 
خالق دیگر تنها ساختارهای صرف تولید دانش نباشند، بلکه تبدیل به 

ابزارهای واقعی برای توانمندسازی جوامع در قرن حاضر شوند.
نمونه ه��ای موفق زیادی از توانمند س��ازی ملت ها براس��اس صنایع 
خالق در جهان وجود دارد.  کش��ورهای مختلفی در آمریکای جنوبی، 
ش��مال آفریقا و آسیای جنوب شرقی براساس این الگوی مدیریتی در 
اقتصاد مشغول فعالیت هستند. تقویت جوامع محلی توسط این صنایع 
خالق نوظهور، موجب ارتقای رفاه، بهبود معیش��ت خانواده و پایداری 
اشتغال شده است و این خود از اهداف اصلی توسعه پایدار در دنیاست.
کش��ور ما نیز در چند س��ال اخیر ش��اهد تالش های مستمر گروه ها 
و اس��تارت آپ های صنایع خالق اس��ت و این  نویدبخش تحقق چنین 
دستاوردهایی برای کشور اس��ت. اتفاقی ارزنده که فراگیرشدن آن در 
اقص��ی نقاط ای��ران عزیز و تمرین و تجربه م��داوم آن در میان مدت و 
بلندمدت سبب خواهد شد تا از رهگذر توسعه فعالیت های این زیست 
بوم های خالق، جوامع محلی تقویت ش��ده و ش��اهد توس��عه شهرهای 
کوچک و بزرگ کش��ور باش��یم. امکانی اثربخش که شاید به کمک آن 
بتوان گام های اس��تواری در مس��یر توس��عه پایدار برداریم و کشور را 
از گرداب اقتصاد تک محصول��ی برهانیم. دورنمایی امیدبخش و البته 
دشوار که بی تردید رسیدن به آن ممکن است، اما مستلزم حمایت های 
جدی دولت، س��رمایه گذاری بخش خصوصی و ایجاد زیرس��اخت های 

حقوقی الزم برای آن است.
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کمال خرازی، عضو پژوهشکده علوم شناختی: انسان ها به صورت 
گوناگ��ون با هم ارتباط برقرار می کنند ک��ه از جمله زبان و ابزارهای آن (
کالم، نوش��تار، استعاره، کنایه و ...)، تصاویر، عالئم و اشارات، قیافه و زبان 
بدن و موسیقی و آهنگ است. هر کدام از واسط های مزبور محموله پیام 
خود را چه شنیداری، دیداری، المسه ای با ارسال سیگنال به مغز دیگران 
می رسانند. مغز یک دستگاه فرستنده و گیرنده است که براساس تولید و 
دریافت سیگنال هایی با بسامدهای مختلف کار می کند. وقتی سیگنال ها 
به مغز می رس��ند، به صورت الکتریکی و شیمیایی به نواحی ذی ربط مغز 
منتقل و پس از پردازش اولیه برای پردازش بیش��تر در اختیار بخش های 
تخصصی مغز قرار می گیرند. نهایتاً مغز پس از پردازش کامل سیگنال های 
دریافتی، پاسخ خود را در قالب یکی از واسط های فوق الذکر به فرد مخاطب 

منتقل می کند.
 قدرت مغز در حکم پردازش��گر اطالعات، فوق العاده باال است. حال اگر 
دو مغز با هم تبادل اطالعات کنند مس��لماً قدرت پردازش بیشتری پدید 
می آید. نظریه پیوندگرایی در صدد تبیین قدرت برآمده از اتصال مغزهای 

بیش��تر با هم اس��ت. اگر ما بتوانیم مغزهای انسان ها را در تعامل مداوم با 
یکدیگر قرار دهیم، می توان انتظار داشت که دانش بیشتری آفریده شود. 
این راهی اس��ت که ما در مش��اوره با دیگران برای حل مس��ائل غامض و 

پیچیده می پیماییم و آثار آن را تجربه کرده ایم.
 در ح��ال حاض��ر فناوری اطالع��ات و ارتباطات، اینترن��ت، ویکی ها و 
ش��بکه های اجتماعی همچون یک واسط نقش مهمی را در ایجاد ارتباط 
بین مغزها ایفا می کنند. پیش بینی می ش��ود ک��ه در آینده فناوری های 
ش��ناختی بتوانند ارتباط مس��تقیم مغزها را با یکدیگر ممکن سازند، به 
طوری که انسان ها بتوانند آنچه در مغز دیگری می گذرد دریافت و تولیدات 
مغز خود را مستقیماً به او منتقل سازند. از سوی دیگر، فناوری های جدید 
روابط و تعامالت اجتماعی را متحول ساخته است و رشته جامعه شناسی و 
شناخت اجتماعی باید به روش شناسی و ابزارهای جدیدی مجهز شوند تا 
بتوانند داده های حاصل از ارتباطات روزافزون مغزها را پردازش، تحلیل و 

الگوهای حاکم بر گروه ها و جوامع انسانی را ترسیم کنند.
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ارتباط مغزها با هم

تصاحب کرده پاس�خگو باشد. اپل به خاطر سیاس�ت هایش در قبال فروشگاه »اپ استور« 
زیر تیغ انتقادات خواهد رفت و رفتار آمازون با فروش�ندگان ش�خص ثالث این فروش�گاه 
اینترنتی مورد بررس�ی قرار خواهد گرفت. کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا شروع 
رس�یدگی ب�ه انحصارطلبی ش�رکت های ب�زرگ فناوری را ژوئن س�ال 2۰۱۹ اع�الم کرد و 
سپتامبر همان سال از شرکت ها خواست تا مدارک رسمی خود را در این زمینه ارائه کنند. 
این کمیته تاکنون جلساتی را با شرکت های کوچکی مثل Sonos )که قباًل آمازون و گوگل 
را به س�رقت فناوری متهم کرده(، Tile و Basecamp برگزار کرده اس�ت. این ش�رکت ها 
مدعی هستند که انحصارطلبی شرکت های بزرگ فناوری به آن ها آسیب وارد کرده است.

تیم کوک، مارک زاکربرگ و ساندار پیچای پیشتر در برابر کنگره آمریکا شهادت داده اند، 

اما جف بزوس برای اولین بار در برابر کنگره ش�هادت خواهد داد. تاریخ برگزاری جلس�ه و 
حضوری یا غیرحضوری بودن آن در حال حاضر مشخص نشده است.

کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا عالوه بر رس�یدگی به اتهامات انحصارطلبی، در 
مورد مش�کالت دیگر شرکت های یادش�ده از جمله نفرت پراکنی در فیس بوک و یوتیوب و 

همچنین نحوه رفتار آمازون با کارکنانش بحث و گفت وگو خواهد کرد.
ش�رکت های فن�اوری بای�د عالوه بر پاس�خگویی به کمیت�ه قضایی مجل�س نمایندگان، 
به کمیس�یون فدرال تجارت آمری�کا )FTC( نیز در مورد تصاحب ش�رکت های کوچک تر 
پاسخگو باشند. 5۰ دادستان از ایالت های مختلف آمریکا و همچنین رگوالتورهای اروپایی 

نیز تحقیقات مستقل خود را در مورد انحصارطلبی انجام خواهند داد.

 برگزاری جلسه رسیدگی به انحصارطلبی
شرکت های بزرگ فناوری با حضور مدیران آن ها

تقویت جوامع محلی در بستر صنایع خالق

/////////////

یادداشـت

ش��بکه فن بازار معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری با اس��تفاده از 
ظرفیت شرکت های دانش بنیان با پروژه های پژوهش و فناوری در دستگاه های 

اجرایی همکاری می کند.
 براس��اس تصویب  هیأت وزیران، دس��تگاه های اجرایی می توانند در برخی 

حوزه های پژوهشی از ظرفیت شرکت های دانش بنیان نیز بهره ببرند.
بر این اساس، ش��بکه فن بازار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با 
اس��تفاده از ظرفیت ش��رکت های دانش بنیان در جهت رفع نیازهای فناورانه 
صنایع دولتی، با پروژه های پژوهش و فناوری در دستگاه های دولتی همکاری 

می کند.

همکاری شرکت های دانش بنیان و دستگاه های 
اجرایی در پژوهش های فناورانه حمایت می شود



 س�حر رایزن:  در این مقاله نش��ان می دهیم که چگونه استارت آپ ها 
می توانند دقیقاً بر روی مشتریان هدف خود متمرکز شوند و از تبدیل شدن 
به اس��تارت  آپی برای همه افراد جامعه و ی��ا تعداد زیادی از آنها جلوگیری 

کنند.
فرقی نمی کند یک اس��تارت آپ دارید یا به م��دت طوالنی صاحب یک 
کس��ب وکار هس��تید در هر صورت جذب مش��تریان هدف عامل کلیدی 

موفقیت کسب وکار شماست.
اما کس��ب وکارها مرتکب این اش��تباه می ش��وند که به جای تمرکز 
بر مش��تریان هدف، تالش می کنند که کارهای بس��یار زیادی را برای 
بس��یاری از اف��راد انجام دهند؛ یعنی به کس��ب وکاری ب��رای همه یا 
بسیاری از افراد تبدیل شوند. به عنوان مثال، شرکت زیراکس با هدف 
افزایش بخش مش��تریان فعلی ش��رکت خود تالش کرد تا استفاده از 
زیراکس را در بخش بازار اتوماس��یون اداری و تمام امور حس��ابداری 
گس��ترش دهد با انجام این کار، شرکت زیراکس به جای افزایش سهم 
بازار، ش��اهد کاهش آن بود، اما خیلی دیر متوجه شد که این بخش ها 
قباًل تعریف شده بودند و شرکت نیاز داشت تا بر روی مشتریان جدید 

دیگری تمرکز کند.
امروزه، برندس��ازی کمتر به موضوع محص��والت یا راه حل ها می پردازد و 
بیش��تر بر روی تجربه و انتظارات مشتری متمرکز است. اگر فرآیند خرید، 
تحویل و پش��تیبانی با س��طح انتظارات مش��تری انطباق نداش��ته باشد، 
ویژگی ه��ای نوآورانه محصول نمی تواند آن را جبران کند. در نتیجه کمتر 

شناخته می شوید و رشد کسب وکارتان پایین خواهد بود.
تجربه نشان داده است که ابتدا الزم است بخش مشتری موردنظرتان 
را انتخ��اب کنید. س��پس مدل برندس��ازی خود را به بهترین ش��کل با 
مش��تریان هدف تان انطباق دهید. بعد از انجام این مراحل، ش��ما آماده 
هستید که محصول، فعالیت بازاریابی، فضای خرید کردن، شیوه تحویل 

و پشتیبانی را براساس مدل برندسازی خودتان طراحی کنید.
ابتدا بخش مشتری موردنظرتان را انتخاب کنید و سپس مدل برندسازی 

خود را با مشتریان هدف تان انطباق دهید.
آیا می دانید کدام مدل برندس��ازی برای کسب وکارتان مناسب است؟ در 
این بخش هشت مدل رایج برای شما در نظر گرفته شده است. قبل از اینکه 
شما بخواهید محصول تان را طراحی یا خدمات تان را راه اندازی کنید، مدل 

برندس��ازی خود را پیدا کنید. اگر به دنبال مدل برندسازی کسب وکارتان 
هستید، خواندن ادامه مطلب را از دست ندهید.

۱- راه حل پرارزش برای مشتریان منحصربه فرد
مخاطب این مدل از کسب وکارها محدود هستند بنابراین مطمئن باشید 
که شما انتظارات و خواسته های آن ها را برآورده می کنید. برندهایی مانند 
 )Rolex( رولکس ،)Virgin Atlantic(ویرجین آتالنتیک ،)Tesla(تسال
و دانشگاه هاروارد به دنبال جذب بخش مشتری ممتاز و نخبه هستند و بر 

روی مشتریانی منحصربه فرد و با جایگاه اجتماعی باال تمرکز دارند.
2-راه حل کمترین هزینه با حداقل سفارش سازی

بس��یاری از استارت آپ ها و ش��رکت های بزرگ مانند آمازون و وال مارت 
)Walmart( بخش مشتریان شان را با ارائه قیمت های مقرون به صرفه از 
طریق کاهش هزینه باالسری و حداقل سفارش سازی افزایش می دهند. به 
یاد داش��ته باشید که از این مدل بدون داشتن اتوماسیون و سرمایه گذاری 

زیاد استفاده نکنید.
3- کسب وکارهای خانوادگی یا محلی با توانایی جلب اعتماد باال

بسیاری از مشتریان جذب کسب وکارهایی محلی می شوند که مالک آن را 
می شناسند و همیشه از صمیمیت و رفتار خونگرم صاحبان کسب وکار لذت 
می برند. بدون برندسازی مجدد، این نوع از کسب وکارها معروف ترین برند در 
آن مکان به حساب می آیند و از لحاظ رشد و مقیاس پذیری محدود هستند.

4- خدمات تکنولوژی محور برای مشکالت پیچیده
شرکت های مرتبط با این حوزه معموالً به عنوان کسب وکارهای خدماتی 
شناخته می شوند؛ حتی اگر آن ها بخشی از محصول را نیز ارائه دهند. تجربه 
مش��تری براساس میزان رضایت او از خدمات، پشتیبانی و قابلیت استفاده 
از محصوالت پیچیده س��نجیده می ش��ود. در این میان می توان به شرکت 

ADT Security Services و شرکت IBM اشاره کرد.
 5- کسب وکارهای خدماتی ارائه دهنده راه حل بهتر

شرکت هایی ش��بیه ایربی ان بی )Airbnb( به هدف یافتن مکان اقامت 
و اکسپدیا )Expedia( به عنوان بهترین بستر رزرو هواپیمایی نمونه هایی 
از این مدل کس��ب وکار و برند هس��تند. به منظور موفقیت در این نوع از 
کس��ب وکارها، الزم اس��ت که دو بخش از مش��تریان را راضی نگه دارید: 
End-( و مش��تری نهایی )Solution Provider( تأمین کننده راه حل

.)User Customer

6- متخصصان شناخته شده یک حوزه
تمرکز باال، نقطه قوت و ضعف این مدل است. شاید ساده به نظر برسد، اما 
همیشه وسوسه حرکت به سوی بازار انبوه برای رسیدن به رشد وجود دارد. 
شما می توانید متخصصین هر حوزه را پیدا کنید و موفقیت آن ها به تجربه 

و نظرات مشتری وابسته است.
7- داشتن هدفی باارزش تر از سود مالی

در برخی از بخش های بازار، جذابیت بیشتر به خاطر یک دلیل ارزشمند 
اس��ت؛ به خصوص در جایی که موفقیت کس��ب وکار به جای اینکه هدف 
اصلی شرکت باشد، یک جنبه فرعی یا ثانویه شرکت در نظر گرفته می شود. 
ب��ه عنوان مثال، تعهد ش��رکت پاتاگونی��ا )Patagonia( ب��ه عنوان یک 
فروشگاه ارگانیک بر روی مفهوم پایداری است. در حالی که فعالیت اصلی 

این شرکت، فروش لباس و مواد غذایی سالم می باشد.
۸- خدمات عمومی موردنیاز برای همه بخش های مشتری

تبدیل ش��دن به برند شناخته ش��ده به عنوان خدمات عمومی می تواند 
دش��وار و پرهزینه باش��د؛ زیرا در حال حاضر اکثر این موقعیت ها توس��ط 
شرکت های بزرگ و باسابقه اشغال شده است. شما ممکن است که بتوانید 
از طریق نور خورشید، نیروی برق ارزان تر تولید کنید، اما قوانین بوروکراتیک 

و کسب اعتبار در این بازار برای شما گران تمام خواهد شد.
تجربه نشان داده اس��ت که استارت آپ ها جایگاه برند خود را در مراحل 
پایان��ی کسب وکارش��ان تعیین می کنن��د؛ بعد از آنکه مب��ادالت هزینه و 
کیفیت، انتخاب ها، بس��ته بندی و فرآیند پش��تیبانی انجام ش��د. به عنوان 
مثال، متخصصان حوزه تکنولوژی سعی می کنند تا بهترین و باکیفیت ترین 
محصول را بسازند. سپس انتظار دارند که به یک تأمین کننده کم هزینه و با 
حجم باال برای بخش بازار غیرفناوری تبدیل شوند. این طرز تفکر می تواند 
خطرناک و فاجعه باشد. س��ایر شرکت ها تالش می کنند تا برندشان را در 
ادامه تغییر دهند؛ به ویژه زمانی که رشد می کنند. آن ها در این زمان بدون 
هیچ تغییری در محصول یا فرآیند س��عی می کنند تا مابقی بخش بازار را 
برای رس��یدن به رش��د جذب کنند. این نوع رویکرد نیز همانند تفکر باال 
خطرناک است. توجه داشته باشید که برندسازی باید بخش جدایی ناپذیر 
فرآیند طراحی راه حل تان باش��د و از همان ابتدای راه اندازی کسب وکارتان 

باید به آن توجه کنید.
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محمدعلی محتشمی زاده: پاندمی کرونا شرایطی را بر جهان کسب 
و کار حاکم کرده که بسیاری از کسب و کارها تنها در اندیشه  بقا برای 
گذر از این چالش جهانی هس��تند. این پاندمی حتی روش زندگی، کار 
و نوع ارتباط انسان ها را از اساس تغییر داده است. این تغییرات، از نظر 
ش��دت، وسعت و پیچیدگی، ش��بیه هیچ یک از تجربه های قبلی بشری 
نبوده اس��ت. چه بسا که حتی به ش��رط حفظ و بقای کسب و کار خود 
تا دوران پس��اکرونا، شرایط کسب و کار به هیچ عنوان به دوران ما قبل 

کرونا بازنخواهد گشت.
جه��ان پس از کرونا فرصت بی نظیری برای رش��د تجارت الکترونیک 
و کس��ب وکارهای آنالین خواهد بود در مقابل، بازارها و فروش��گاه های 
س��نتی به پایان دوره رونق خود نزدیک می ش��وند. ب��ه زودی خیلی از 
بازارها دیگر مثل گذشته کار نخواهند کرد و فروش محصوالت نسبت به 
گذش��ته متفاوت خواهد بود. در دنیای جدید باید با کس��ب  و کارهای 
س��نتی خداحافظ��ی کنیم. در بس��یاری از موارد، کس��ب وکارها حذف 
نمی ش��وند بلکه س��ازوکار فروش و عرضه   آن ها تغیی��ر خواهد کرد اما 

تغییرات ممکن است به حذف برخی از کسب وکارها هم منجر شود.
فضای کس��ب و کار از بسیاری موارد تاثیر می پذیرد، عواملی همچون 
کیفیت عرضه، سیستم تبلیغات و معرفی محصول، پشتیبانی و خدمات 
پس از فروش و … اما در حالت کلی، فضای کسب و کار جدا از عوامل 
درونی به عوامل بیرونی هم وابس��ته اس��ت؛ عواملی که شما در ایجاد و 
ش��کل گیری آن نقشی نداش��تید و به طور مستقیم در رابطه با کسب و 

کار شما نیستند اما بر فضای کسب و کار شما تاثیر مستقیم دارند.
کرونا با ایجاد، ش��یوع و گس��ترش خود بس��یاری از کسب و کارهای 
اطراف ما همچون صنایع گردشگری، صنایع غذایی، صنایع بهداشتی و 

… را تحت تاثیر قرار داده است.
فضای کس��ب و کار آنالین نیز از این قاعده مس��تثنی نیست. در نگاه 
اول به نظر می رسد در شرایط خطرناک شیوع بیماری مسری که ارتباط 
مس��تقیم با حضور فیزیکی دارد، فضای کسب و کار آنالین رشد خواهد 
داش��ت. این تحلیلی درست است اما بسیاری از کسب و کارهای آنالین 
که تحت تاثیر کرونا قرار گرفته اند، با مش��کالت شدید رو به رو شدند و 

در برخی از موارد تا مرز نابودی هم پیش رفته اند.
همچنین خواس��ته یا ناخواس��ته کرونا و خطرات ناش��ی از کرونا در 
بس��یاری از موارد به آنالین شدن بسیاری از پروسه های زائد حضوری و 
حذف بوروکراسی های رایج اداری کمک بسزایی کرده است. در بسیاری 
از موارد به دلیل اجبار حضور فیزیکی  ارباب رجوع، سازمان ها و کسب و 

کارهایی که در مقابل آنالین شدن مقاومت می کردند به اجبار به ساز و 
کار آنالین روی آوردند که این امر باعث باالتررفتن بازدهی کار، رضایت 

ارباب رجوع و کاهش فساد اداری شده است.
پس از پدیدآمدن کرونا، ترس از مبتالش��دن به این ویروس در کشور 
عزیز ما ایران کمک بس��زایی در رش��د فضای کسب و کار آنالین کرده 
است، اگر تا قبل از این عده ای از قابلیت های فضای کسب و کار آنالین 
اس��تفاده نمی کردند به دالیلی همچ��ون عدم اطمینان، عادت به فضای 
کس��ب و کار کالسیک، عدم آشنایی با فضای آنالین و … ترس از ابتال 
به این ویروس حجم عظیمی از این دسته کاربران را مجبور به استفاده 
از خدمات آنالین کرد، این امر فرصتی بزرگ و جهشی عظیم در کسب 

و کار آنالین در ایران را ایجاد کرد.
کرونا فرهنگ خرید را در ایران تغییر داد. فرهنگ اطمینان به فضای 
آنالین و مش��تری مداری آنالین، شاید در ابتدا و از سر ناچاری مردم به 
س��وی خرید آنالین کش��یده شدند ولی س��هولت و کیفیت بهتر خرید 
آنالین باعث ش��ده که این امر به س��رعت جای فضای خرید س��نتی را 
بگیرد، ش��ما دیگر نیاز ندارید برای خریدهای س��اده و دم دس��تی خود 
از خان��ه خارج ش��وید، به راحتی به حجم عظیم��ی از محصوالت متنوع 
دسترسی دارید و همواره در جریان تخفیفات و فروش های ویژه خواهید 

بود.
در ای��ن بین کس��ب و کارهای��ی که از قبل در جل��ب اعتماد عمومی 
موفق تر بودند با رشد غیرقابل مقایسه ای در این حوزه رو به رو شدند که 
این رشد یکباره مخاطبان در فروشگاه های معتبر داخلی تا عدم توانایی 

پاسخ به این حجم از مخاطب پیش رفت.
مسلم است که هرچه در کس��ب و کار آنالین زیرساخت و لجستیک 
بهتری داش��ته باش��ید و توانایی تطبیق خود را با ش��رایط جدید فراهم 
کنی��د، می توانید نیازهای به وجود آمده از ای��ن بحران را در مخاطبان 
خ��ود پیدا کرده و به درس��تی برای آن راه حل ایج��اد کنید، در نتیجه 
کس��ب و کار آنالین موفق تر بوده و با پیشرفت بیشتری رو به رو خواهد 
ش��د. هنگامی که شما با گسترش مش��تریان خود مواجه می شوید باید 
قابلیت پاس��خگویی به حجم تقاضای آن ها را نیز داشته باشید، این امر 
حاصل نمی شود مگر با سیستم تامین کاالی به روز و فعال، سیستم انبار 
و توزیع س��ریع و گسترده همچون نمونه های موفق داخلی که مشاهده 
می فرمایید که در حوزه  دیجیتال ش��روع ب��ه کار کرده اند ولی امروزه تا 
کوچک ترین نیازهای مش��تریان خود را تامین کرده و با استانداردهای 
جهانی در تامین و توزیع کاالهای مربوطه تا رس��یدن به دست مخاطب 

فعالیت می کنند.
در همین مورد نیز  فرصت گسترش مخاطبان کسب و کارهای آنالین 
در نمونه هایی به تهدید و چالش تبدیل ش��ده اس��ت و با توجه به نبود 
زیرساخت مناسب در پاسخگویی به مشتریان، تهیه کاال و توزیع مناسب 

منجر به عدم رضایت مخاطب شده است.
ام��ا همه اینها در رابطه با کس��ب و کارهایی ب��ود که در دوران کرونا 
به دلیل مش��کالت از حالت سنتی به ش��یوه نوین و آنالین تغییر شکل 
دادند اما کس��ب و کارهایی همچون صنایع گردش��گری،  صنایع حمل 
و نقل یا در مواردی صنایع غذایی هم در ش��یوه  س��نتی خود با مشکل 
مواجه شدند و هم در شیوه  نوین و آنالین، چه بسا شرکت هایی با گردش 
حس��اب و مش��تریان باال که به مرز نابودی کشیده ش��دند یا مجبور به 
تعدیل نیرو برای حفظ کس��ب و کار خود ش��دند که م��ا در نمونه های 

مشهور ایرانی نیز امثال این اتفاقات را بسیار شاهد بوده ایم.
کس��ب و کاره��ای آنالین��ی ک��ه از اوج س��ودآوری و اعتب��ار تا مرز 
ورشکس��تگی و تعطیلی پیش رفتند. ش��اید نت��وان  به راحتی راه حلی 
برای این کس��ب و کارها برای گذر از ش��رایطی همچون کرونا پیدا کرد 
ولی آنچه که واضح اس��ت نمونه های موفق و دارای اعتبار هس��تند که 
می توانند از این دس��ت کس��ب و کارها و با تکیه بر برند و لجس��تیک 
س��ازمانی خ��ود و همچنین ت��الش در نوآوری و ایده پ��ردازی از گردنه  

سخت این بحران ها عبور کنند.
کرون��ا فضای کس��ب و کار آنالین را متحول کرده اس��ت؛ به گونه ای 
که ش��اید بتوان کرونا را یک انقالب آنالین در فضای کسب و کار ایران 
دانست، یک جهش و حرکت رو به جلو در رشد جامعه  مخاطبین، حال 
نوبت صاحبان کسب و کارهای آنالین و بسترسازان آن است تا با توجه 
به این فرصت به وجود آمده در تغییر سلیقه  مردم در جهت تغییر کسب 
و کارهای سنتی به سمت کسب و کارهای آنالین حرکت کرده و فضای 

قالب کسب و کار را در ایران تغییر دهند.
نکته قابل ذکر در این باره این است که برای عبور از شرایطی همچون 
کرونا کس��ب و کار آنالین ش��ما باید انعطاف پذیر بوده و قابلیت تغییر و 
وفق دادن خود را با ش��رایط جدید داشته باشد. کسب و کارهایی که به 
شکل روتین و با یک مکانیزم حرکت می کنند در شرایط تغییر ناگهانی 
قابلی��ت وف��ق دادن خود را با ش��رایط جدید نخواهند داش��ت. این امر 
مس��تلزم بهره گیری از اتاق فکر دائمی، شناخت توانایی های سازمانی و 

فردی و همچنین بهره گیری از سیستم های مدیریت نوین است.
modirinfo :منبع

نگاهی اجمالی به کسب و کارهای آنالین در دوران کرونا

تسال برای اولین بار باالتر از تویوتا
تسال اخیرا برای اولین بار توانست از لحاظ حجم سرمایه گذاری از 
تویوتا پیش��ی بگیرد و به ارزشمندترین خودروساز در جهان تبدیل 

شود.
ارزش هر سهم این شرکت سازنده خودروی برقی با ۵درصد رشد 
به باالترین رقم در تاریخ یعنی یک هزار و 13۵ دالر رسید و کاری 
ک��رد تا ارزش آن ب��ه 2۰۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دالر برس��د. در 

مقایسه با آن، ارزش برند تویوتا 2۰2 میلیارد دالر است.
این نقطه عطف بر روی اش��تیاق زیاد س��رمایه گذار به برند تسال، 
محص��ول ایالن ماس��ک، تاکید می کند که هنوز به س��ود س��الیانه 
تبدیل نشده است. ارزش سهام تسال امسال با بیش از دو برابر رشد، 
17۰درص��د افزایش یافت. این در حالی اس��ت که س��رمایه گذاران 

همچنان بر روی این خودروساز برقی حساب باز می کنند.
در شرایطی که ممکن است ارزش تسال از تویوتا فراتر رفته باشد، 
این ش��رکت مستقر در ژاپن به شکلی گسترده، در حاشیه به تولید 

واقعی خودرو روی آورده است.
برای دوره منتهی به 31 مارس، تسال به گفته خود دست به تولید 
تقریبا 1۰3 هزار دس��تگاه خودرو، ش��امل 1۵ هزار و 39۰ دستگاه 
خودروی مدل S و X، 87 هزار و 282 دس��تگاه خودروی مدل 3 و 
مدل Y زد. در مدت مش��ابه، تویوتا 2 میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه 

خودرو تولید کرد.
ع��الوه بر این، با توجه به اطالعات دریافتی از ش��رکت نرم افزاری 
»فک��ت س��ت« )FactSet( در م��اه مارس و نگاهی ب��ه ارزش هر 
شرکت، که مبلغ بدهی ها را نیز در بر می گیرد، متوجه می شویم که 
تویوت��ا به ارزش 29۰ میلیارد دالر از تس��ال به ارزش 2۵2 میلیارد 

دالر فراتر رفته است.
در حالی که سرمایه گذاران افزایش ارزش سهام را تجربه کرده اند، 
برخی در وال اس��تریت معتقدند که ای��ن رقم معادل بیش از 3۰۰ 
برابر درآمدهای کل سال، توسط یک سری اصول اساسی پشتیباتی 

نمی شود.
تحلیلگر ش��رکت بانک��داری س��رمایه گذاری »ک��وون«، جفری 
آزبورن، در قالب یک یادداش��ت خطاب به مش��تریان، ضمن تاکید 
مجدد بر روی میزان کم کاری خود در بورس خاطرنش��ان کرد: »ما 
همچن��ان به جایگاه تس��ال با احتیاط نگاه می کنی��م اما همه اخبار 
مربوط به خ��ودروی برقی هم اکنون از دیدگاه س��رمایه گذاران داغ 
است و همچنان در زمینه روش های سرمایه گذاری با کمبود مواجه 
هس��تیم. در نتیجه می بینیم که با وج��ود رعایت احتیاط در زمینه 
موضع گی��ری رقابتی و توجه کمتر به زم��ان و ارزش گذاری، بورس 

همچنان به فعالیت کوتاه مدت خود ادامه می دهد.

ماسک شفاف خود را استریل می کند
در ش��رایطی ک��ه به ط��ور جدی بر روی اس��تفاده از ماس��ک با 
پوش��ش دهی کام��ل در طول بح��ران کووید-19 تاکید می ش��ود، 
اس��تفاده بلندمدت از ماس��ک می تواند کاری کند تا آس��ایش شما 
مختل ش��ود، گرما به س��راغ تان آید و نفس کم بیاورید. ماس��ک ها 
همچنی��ن امکان برقراری ارتباط را محدود می کنند، نه فقط به این 
دلیل که تمای��ل دارند صداها را در نطفه خفه کنند بلکه همچنین 
ب��ه این علت که محافظت از حالت های صورت و لب ها، کار را برای 

افراد کم شنوا سخت می کند.
در نهایت، یک گزینه مطمئن مطرح شد که نزدیک ترین گزینه به 
عدم استفاده از ماسک به شمار می رود. یک ابزار سبک و مبتکرانه، 
محصول موسس��ه »ردکلیف مدیکال«، مستقر در دیترویت، ماسک 
»لیف« )LEAF( نام دارد. این اولین ماس��ک شفاف ثبت شده در 
جهان با تاییدیه اف دی ای )FDA( است که می تواند ضمن فیلتر 
کردن هوا با کیفیت »ان 99«، خود را نیز استریل کند. این ماسک 
با استفاده از فناوری هوافضا و مواد 1۰۰ درصد قابل بازیافت از نوع 

نوری، ساخته شد.
ماسک یکسره لیف از جنس سیلیکون از نوع پزشکی ساخته شده 
اس��ت و نوید یک محصول خوب و مناس��ب برای همه مردم جهان 
و در نهایت ش��فافیت واقعی در زمینه برق��راری ارتباط را می دهد. 
نصب اس��تراتژیک فیلتره��ای HEPA +N99 یا فیلترهای کربنی 
HEPA اطراف چانه، باعث می شود تا افراد بتوانند نیمی از صورت 
شما را ببینند. همچنین این بدان معنا است که شما بدون برداشتن 
ماس��ک از روی صورت خود می توانید قفل گوش��ی هوشمندتان را 

باز کنید.
تنها اش��کال احتمالی این ماسک های شفاف این است که شاید با 
نفس کش��یدن داخل آنها بخار تشکیل شود. به هر حال، این نسخه 
لیف قابلیت خودمه ش��کنی و خودشفاف سازی را دارد. ویژگی فوق 

باعث می شود تا محفظه داخل ماسک همیشه شفاف باقی بماند.
هم اکنون س��ه نوع از این ماسک در بازار موجود است: یک نسخه 
HEPA لی��ف اولیه، ماس��ک لیف UV و ماس��ک PRO لیف. هر 
س��ه این ماس��ک ها به کمک سیس��تم تصفی��ه HEPA +N99 و 
فیلتراس��یون کربن فعال، هرگونه بو و مواد آلی را از بین می برند اما 
دو نمون��ه آخری به یک ن��ور UV-C کوچک در محل نصب فیلتر 
نیز مجهز هس��تند که عوامل بیماری زا را در سطح دی ان ای نابود 
می کنن��د. محصول برتر یعنی لیف PRO، از حس��گرهای تهویه و 
کیفیت هوا نیز بهره می برد که با نرم افزار فعال در گوش��ی هوشمند 

کنترل می شوند.
لیف ه��م اینک در مرحله س��رمایه گذاری و جمع آوری پول قرار 
دارد ک��ه تا مرز 3 ه��زار و 2۶۶درصد از هدف 3۰ هزار دالری خود 

فراتر رفته است.
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ش��یوع ویروس کرونا از کنترل خارج شده است و دولت ها در سراسر 
جهان همچنان در تالش برای مهار آن از طریق بس��تن مدارس، اماکن 
عمومی و مرزها هس��تند. این ویروس بر روی همه مش��اغل تاثیر سوء 
گذاش��ته است. در این راستا بازاریابان باید استراتژی بازاریابی دیجیتال 

خود را با آن وفق دهند.
رویداده��ای فیزیکی مثل کنفرانس های تجاری، رویدادهای ورزش��ی 
و کنس��رت ها لغو ش��ده اند و بازارهای جهانی در وضعیت س��قوط آزاد 
قرار دارند. شرکت هایی نظیر یونیلیور، اسپاتیفای )Spotify( و گوگل، 

کارمندان شان را به دورکاری تشویق می کنند.
یک مصرف کننده متفاوت

رشد ناگهانی افراد فعال و شاغل در خانه منجر به تغییر سبک زندگی 
ش��ده و این تغییر س��بک باعث شده اس��ت تا مصرف کنندگان بیش از 

پیش وقت خود را در دنیای اینترنت بگذرانند.
برندهای��ی که قبال پذیرای »sofa-serfers« )اش��خاص بی خانمانی 
که در حین تالش برای کش��ف ی��ک اقامتگاه دائمی به طور موقتی نزد 
دوس��تان و آش��نایانش زندگی می کنند.( بوده اند، حاال در برخی موارد 
حتی ش��اهد افزایش تعداد مراجعه کنندگان نیز هس��تند. برندهایی که 
در گذش��ته به طور سنتی آفالین بودند، در تالش برای سازگاری با این 
روش جدید زندگی دس��ت به ابتکار در زمین��ه ارائه محصوالت آنالین 

جدید زده اند.
واضح و مبرهن اس��ت که مهمترین عامل همه گیری و شیوع بیماری، 
س��المت اعضای جامعه اس��ت ام��ا افراد زی��ادی از این بیم��اری تاثیر 

می پذیرند که لزوما بیمار نمی شوند.
کس��ب و کار ها آثار و عواقب این ویروس را با گوش��ت و پوست خود 
حس می کنند. در این میان ش��رکت هایی نیز هس��تند که یکی پس از 

دیگری از افت میزان فروش خود خبر می دهند.
دپارتمان ها و اداره های بازاریابی در سراس��ر جه��ان به خوبی به آثار 
ش��یوع ویروس کرونا توجه می کنند. بیش��تر بازاریابان در حال عبور از 
این چهار راه به این موضوع فکر می کنند که در حرکت به سوی چنین 
آینده مبهم و نامشخصی چه مسیری را باید طی کنند. مقاله زیر به این 
موضوع می پردازد که بازاریابان چگونه با این ش��رایط جدید تطبیق پیدا 
می کنند. در ادامه متوجه می شویم که هنگام عبور از وضعیت فعلی چه 

نکاتی را باید به یاد داشته باشیم.
بازاریابان چگونه به این اتفاق پاسخ می دهند؟

سازگاری های کوتاه مدت
تحقیقات اخیر نش��ان داده اند که ۶1درصد از بازاریابان مشغول تغییر 
استراتژی رسانه ای کوتاه  مدت خود هستند. به هر حال، فقط 9درصد از 

آنها دست به اعمال تغییرات بلندمدت می زنند.
در این میان حرکت نرمی از رس��انه های آفالین به رسانه های آنالین 
اتفاق افتاده اس��ت. این در حالی اس��ت که بازاریابان در همین مطالعه 
به روش��نی اعالم کرده اند که نسبت به گذشته رویکرد آنالین تری را در 

پیش خواهند گرفت.
ای��ن تغییر در بودج��ه تبلیغاتی چندان عجیب نیس��ت وقتی متوجه 
می ش��ویم که به علت اتخاذ س��بک زندگی آنالین توسط مصرف کننده 
در عصر پس��اکرونا، میزان استقبال از رسانه های دیجیتال افزایش یافته 

است.
حرکت به سوی کانال های انعطاف پذیر

آن دس��ته از بازاریابانی که شاهد کاهش بودجه هستند، با حرکت به 
سمت کانال های ارزان تر و قابل انعطاف تر مثل تبلیغات برنامه  ریزی شده، 
سود خواهند برد. اینجا جایی است که در آن میزان حضور مصرف کننده 

و امکان اطالع از دیدگاه های افراد مدام در حال افزایش است.
آگهی های تبلیغاتی در نمایش��گرهای دیجیتال، رسانه های اجتماعی 

و ویدئوهای آنالین کانال هایی به ش��مار می روند که به احتمال زیاد در 
قالب طرح رسانه ای کوتاه مدت توسعه خواهند یافت.

به دلیل ماندن بیش��تر اف��راد در خانه، تبلیغات خ��ارج از خانه نظیر 
بیلبوردهای مترو بسیار کمتر از گذشته در معرض نمایش خواهند بود. 
روند بازاریابی رویدادی بالفاصله پس از ش��یوع کرونا متوقف شده است 
و ما احتماال شاهد این خواهیم بود که جلوی روند تخصیص بودجه های 
بازاریابی گرفته می ش��ود یا کس��ب و کارها به س��مت تبلیغات آنالین 

تمایل پیدا می کنند.
ب��ا این همه، همگان به کاهش بودجه بازاریابی به عنوان یک راه حل 

نگاه نمی کنند.
برخ��ی برندهای B2B )فروش محصوالت یا خدمات یک ش��رکت به 
ش��رکت دیگر( برای جبران عدم حضور در رویدادهای مختلف، بر حجم 

بودجه تبلیغاتی دیجیتال خود می افزایند.
نگرانی بلندمدت

در ح��ال حاضر این نگرانی گریبان افراد را گرفته اس��ت که هیچ کس 
واقع��ا نمی داند چه زمانی دوران همه گیری بیماری به پایان می رس��د و 

همه مردم می  توانند به روال عادی زندگی خود برگردند.
ما ش��اهد آن هس��تیم که بودجه ها و هزینه ها در بس��یاری از صنایع 
چگونه کاهش می یابند. صنایع گردشگری، خرده فروشی یا رویدادها در 
صدد صرفه جویی در هزینه های خود هس��تند. به هر حال، بس��یاری از 
خدمات آنالین درخواس��تی احتماال بر حج��م بودجه تبلیغاتی خود، به 

خصوص در کانال های آنالین، می افزایند.
خدماتی مثل تحویل آنالین غذا، پخش یا رسانه های خبری آنالین از 
افزایش میزان حضور مردم در دنیای اینترنت س��ود می برند. این برندها 
قصد آن را دارند که سهم بیشتری از بازار بزرگ تر را به خود اختصاص 

دهند و رقم بودجه تبلیغاتی شان را باال ببرند.
در این میان صنایع مراقبت های بهداشتی و پزشکان آنالین، سرگرمی 
و پخش آنالین )مثل نت فلیکس(، نرم افزارهای ویدئوکنفرانس و خدمات 
تحویل آنالین از ش��یوع ویروس کرونا سود می برند و صنایع گردشگری 
و هتلداری، س��رگرمی آنالین )مثل س��ینماها و فعالیت های اجتماعی(، 
رویدادها و کنفرانس ها و صنایع لجستیک از این اتفاق ضربه می خورند.

در طول دوران شیوع کرونا چه چیزی را باید به یاد داشته باشیم؟
ع��دم قطعیت و آینده ای مبهم قابل درک اس��ت اما با این وجود، این 

نیز می گذرد.
مهم این اس��ت ک��ه در بلندمدت همچنان متمرک��ز باقی بمانید و از 

فرصت های جدید رشد دوری و خودداری نکنید.
برندس��ازی بهتری��ن اس��تراتژی بلندم��دت در این دوران محس��وب 
می ش��ود. کاهش بیش از حد بودج��ه در مواقع غیرضروری در پی عبور 
از بحران، تاثیر منفی بر روی برند ش��ما خواهد گذاشت. بازاریابان نباید 
ای��ن نکته را فراموش کنند که در بحبوحه یک بحران، می تواند فرصتی 

وجود داشته باشد.
کریس استفنس��ون، مدیر منطقه ای اس��تراتژی و برنامه ریزی آژانس 
رس��انه »PHDAPAC«، می گوی��د: »برای بهتر ش��دن اوضاع آماده 
باش��ید. خود را برای کمپین هایی آماده کنید که خوش بینی را منعکس 
می کنند. برای دسترس��ی فیزیکی گسترده و ناگهانی در راستای جذب 
مج��دد تقاضای خ��ود را آماده کنی��د. تمهیدات الزم ب��رای تبلیغات و 
تخفیف ه��ا و در نتیجه، گرفتن س��همی از فروش هنگام بهبودی و بهتر 
شدن اوضاع را فراهم کنید. از همه مهم تر این واقعیت را درمی یابید که 
نه فقط تحمل و بقا، بلکه پیشرفت و ترقی در روزهایی که شرایط تغییر 

کرده، کاری است که همه ما فعال انجام می دهیم.«
فرصت ها را دریابید

اکنون ش��رایط برای همه افراد و نه فقط مصرف کنندگان، تغییر کرده 

است.
در حال حاضر که بیشتر از گذشته، بسیاری از افراد در خانه می مانند، 

ما شاهد یک نوع رفتار آنالین جدید هستیم.
در طول دوران ش��یوع وی��روس کرونا، مصرف کنندگان در س��اعاتی 
آنالین هس��تند که بازاریابان شاید به آن عادت نداشته باشند. فعالیت و 
خرید آنالین می تواند با اندکی تغییر اواسط روز اتفاق بیفتد. در شرایط 

عادی اواسط روز میزان فعالیت آنالین کم است.
در همی��ن حال حج��م فعالیت آنالین نیز می توان��د افزایش یابد زیرا 

جریان مداوم اخبار داغ وجود دارد.
با کاهش بودجه بازاریابی در یک سری صنایع خاص، رسانه ها ارزان تر 
خواهند ش��د. در صورت امکان، سرمایه گذاری بر روی این امر، تاثیرات 
مثب��ت واضح و آش��کاری ب��ر روی »share-of-voice« )محاس��به 
آن ش��امل تعیین س��هم شما از تبلیغات در مقایس��ه با دیگر رقبای تان 

می شود.(
فرصت های دیجیتال

در حالی که بس��یاری از شرکت های تحت تاثیر کرونا بودجه بازاریابی 
دیجیتال خود را کاهش می دهند، ما ش��اهد افت قیمت های »س��ی پی 
ام« )هزینه به ازای هر بار نمایش آگهی تبلیغاتی( و »س��ی پی س��ی« 
)هزین��ه به ازای هر ب��ار کلیک( تا مرز ۴7درصد هس��تیم که البته هر 
کدام از آنها به علت کاهش میزان رقابت اتفاق می افتد. این یک فرصت 
ایده آل برای برخی بازاریابان به حساب می آید تا با صرف هزینه کمتری 

نسبت به گذشته، مشتریان جدیدی را به دست آورند.
مصرف کنندگان در مقایسه با گذشته وقت بیشتری را صرف خواندن 
یا تماش��ای اخبار می کنند. در ش��رایط کنون��ی بازاریابان این فرصت را 
دارند که از طریق تبلیغات در این وب س��ایت های محبوب و پرطرفدار، 
با هزینه ای کمتر از دوران پیش کرونا، توجه تعداد بیش��تری از افراد را 

به سوی خود جلب کنند.
سازگاری با مشتری جدید

برای یک برند، حضور آنالین هرگز به اندازه امروز مهم نبوده است.
سعی کنید که کارهای روزمره خود را مثل همیشه انجام دهید، اما با 

این وجود، جنبه دیجیتال آن را حفظ کنید.
موقعی��ت مکانی مخاطبان و جامعه هدف خود را مش��خص کنید. در 
مرحله بعدی با شناخت تغییرات سبک زندگی آنها، به دقت درباره این 

موضوع برنامه ریزی کنید که چگونه باید آنها را هدف قرار دهید.
ماهیت و پیش زمینه عاطفی مخاطبان و جامعه هدف ش��ما چیست؟ 
آنها می خواهند چه بشنوند؟ شما چگونه باید با آنها ارتباط برقرار کنید؟
این موضوع را دست کم نگیرید که ویروس کرونا چگونه مشتریان تان 

را تغییر داده و بر روی تقاضاهای شان تاثیر گذاشته است.
نتیجه

بدون شک ویروس کرونا رد پایی در تاریخ جهان از خود به جا خواهد 
گذاشت. س��وال این است که چه تغییراتی به وجود خواهند آمد و دنیا 

پس از غلبه بر ویروس کرونا چه شکلی خواهد شد.
هم اکنون شاهد تاثیرات آن بر روی صنایع مختلف و اقدامات بازاریابی 
بوده ای��م اما بازاریاب��ان چگونه با آثار و عواقب ویروس کرونا خود را وفق 

می دهند.
نیاز به ارائه راه حل های دیجیتال برای همه صنایع احساس می شود. 
برگزاری وبینارها، ظهور سرگرمی های دیجیتال و ویزیت مجازی پزشک 
نمونه هایی از راه حل هایی به حس��اب می  آیند که با محدودشدن تماس 

فیزیکی به ذهن خطور می کنند.
حتی در ش��رایطی که احس��اس می کنی��د گرفتار ی��ک روند نزولی 

شده اید، احتماال فرصتی برای استفاده وجود خواهد داشت.
match2one/mbanews

بررسی واکنش برندهای بزرگ دنیا به قتل 
شهروند سیاه پوست آمریکایی

 چندی پیش خبر قتل ش��هروند سیاپوس��ت آمریکایی به دست 
ی��ک پلیس سفیدپوس��ت در آمریکا ، عالوه بر اینک��ه مردم آمریکا 
را خش��مگین کرد بلکه واکنش هایی نیز در سایر کشورها به دنبال 

داشت.
اف��راد زیادی به س��رزنش برخورد پلیس آمری��کا پرداختند و این 
گونه برخوردهای خش��ونت آمیز و تبعیضی را محکوم کردند. در این 
میان برندها نیز که با رفتارهای خود در میان مردم ش��ناخته ش��ده 
هس��تند بی تفاوت باقی نماندند و هر کدام به نوعی نس��بت به این 
اتفاق ناگوار انس��انی واکنش نش��ان دادند. در دنیا بسیاری از برندها 
هس��تند که نس��بت به این گونه وقایع ممکن است بی تفاوت باشند 
و به اتفاقاتی که در س��طح اجتماعی و سیاس��ی رخ می دهد چندان 

توجهی نداشته باشند.
اما تجربه برندهای بزرگ نش��ان داده اس��ت که یکی از مهمترین 
عواملی که به ش��کل گیری ش��خصیت برندها کمک می کند واکنش 
آنها به این دسته از رویدادهاست. به بیان دیگر می توان گفت، مردم 
و مشتریان منتظر هستند ببینند برندهای محبوب شان چه موضعی 

را در برابر وقایع مختلف اجتماعی انتخاب می کنند.
اگر رفت��ار برندهای بزرگ را دنبال کرده باش��ید خواهید که این 
برنده��ا واکنش های به موقعی را نس��بت به این گونه وقایع نش��ان 
داده اند. ش��ما نیز اگر در زمینه بازاریابی مش��غول هستید باید آگاه 
باش��ید که این وقایع و موضع گیری ش��ما نس��بت به آنه��ا در ارتقا 
یا نزول موقعیت تان می تواند بس��یار موثر باش��د. در این میان برند 
ورزش��ی نایک اولین برندی بود که این اقدام نژادپرستانه را محکوم 
ک��رد. همواره طرف��داران این برند محبوب موضع نایک را همیش��ه 
تحسین کرده اند چراکه برند نایک همیشه موضع واضح و مشخصی 
نس��بت به مس��ئله براب��ری نژادها و انس��ان ها داش��ته و رفتارهای 

نژادپرستانه را تقبیح کرده است.
اما نگاهی به واکنش برند معروف دیگری مانند مک دونالد نش��ان 
داد ک��ه، ای��ن برند به عن��وان معروف ترین برن��د آمریکایی با کمی 
تأخیر واکنش خود به این حادثه را نش��ان داد. اقدامی که آنها برای 
نش��ان دادن اعتراض خود انجام دادند به این ش��کل بود که آنها در 
کن��ار محتوای بازاریابی خود نام تمامی افرادی که قربانی تبعیض و 
نژادپرس��تی ش��ده اند را قبل از برنامه بازاریابی خود مطرح می کنند 
و ب��ه این ترتیب مخالفت خود با ای��ن اقدامات را به مخاطبان خود 

نشان دادند.
زمانی که چند روزی از واقعه قتل ش��هروند سیاه پوست آمریکایی 
گذش��ت و مک دونالد هنوز موضع خود را اعالم نکرده بود، بسیاری 
از مش��تریان آنها تصور کردن��د که این برند از حامیان این دس��ته 
از وقایع اس��ت و نس��بت به آن دچار تردید ش��ده بودند، اما زمانی 
که مک دونالد موضع خود را نش��ان داد مش��تریان ب��ه این نتیجه 
رس��یدند که برند محبوب آنها طرفدار حقوق انسان هاست و اعتماد 
و عالقه ش��ان به این برند افزوده شد بنابراین می توان به این نتیجه 
رس��ید که عالوه ب��ر اهمیت واکنش برندها به ای��ن وقایع، به موقع 
بودن این واکنش ها نیز بس��یار مهم اس��ت چراکه طرفداران برندها 

منتظر هستند تا رفتار برند را درخصوص این وقایع رصد کنند.
ب��ه نظر مش��اوره بازاریابی نگاه��ی به رفتار برنده��ای بزرگ دنیا 
نش��ان می دهد که یک برند عالوه بر داش��تن تخص��ص و تعهد در 
مقابل مش��تریان خود اگر همگام با وقایع اجتماعی و سیاسی نباشد 
نمی توان��د ارتباط خوبی با طرفداران و مخاطب��ان خود برقرار کند. 
همه مردم دنیا از برندها انتظار دارند تا موضع مش��خصی را در برابر 
وقایع اجتماعی و سیاسی داشته باشند تا مطمئن باشند که انتخاب 
درس��تی کرده اند. همانطور که در مقاالت قبلی نیز گفته شده است 
تنها طراحی یک لوگو یا ش��عار یا یک محصول نیس��ت که می تواند 
جای��گاه واقعی یک برن��د را در بازار تعیین کند. بلک��ه رفتار برند با 
مش��تریان و سایر رویدادهای اجتماعی است که تعیین  کننده اصلی 

واکنش و احساس مشتریان نسبت به برندهاست.
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چرا مدل کسب و کار شرکت ها دچار تغییر و 
تحول می شود؟

امروزه کارآفرینان در تالشند تا درک بهتری از مفهوم مدل کسب 
و کار داش��ته باش��ند. درک مفهوم مدل کسب و کار می تواند در دو 
مؤلفه اساسی خالصه ش��ود: »نحوه برنامه ریزی شرکت برای ایجاد 
درآمد حاص��ل از فروش« و »عوامل عملیاتی که باعث س��ودآوری 

کسب و کار و تداوم سودآوری« می شوند. 
با پیشرفت و عبور شرکت از مرحله استارت آپ، مدل کسب و کار 
ش��رکت اغلب با توجه به فرصت ها و تهدیدهای جدید و یا صرفاً به 
خاطر س��اده بودن آن دچار تغییر و تحول می شود. زیرا شرکت در 
طول فعالیت خود در مرحله استارت آپ اطالعات بیشتری در مورد 

آنچه مشتریان واقعاً به آن احتیاج دارند، به  دست می آورد.
کاستی های مدل اولیه کسب و کار:

یکی از اولین وظایف استارت آپ ها طراحی مدل کسب و کارشان 
اس��ت. در اغلب موارد این کار با آگاهی محدود از بازاری که شرکت 
در آن فعالی��ت می کند، انجام می ش��ود. ممکن اس��ت تیم مدیریت 
حتی مطمئن نباشد که مشتریان هدف مایل به خرید محصول آنها 
هس��تند یا خیر. در واقع مدل اولیه کسب و کار ممکن است دارای 
کاس��تی ها و کمبودهایی باشد. احتماال تغییراتی باید اعمال شود تا 

شرکت بتواند فروش خود را افزایش دهد.
تغییر در ارزش پیشنهادی کسب و کار:

جز ارزش پیش��نهادی در مدل کس��ب و کار، منافع جمعی را که 
مش��تریان از استفاده از یک محصول یا خدمات دریافت می کنند را 
توصیف می کند. هر چقدر ارزش درک ش��ده توسط مشتری بیشتر 
باش��د، تمایل و احتمال خرید محصول توسط مشتری افزایش پیدا 
می کند. ش��رکت ها اغلب نمی دانند مهم ترین اولویت مشتریان شان 

چیست.
برای مثال ممکن اس��ت ارزش پیش��نهادی در نظر گرفته ش��ده 
توس��ط یک رس��توران در ابتدای فعالیتش »ارائه وعده های غذایی 
ب��ا کمترین هزینه« در منوی خود باش��د، اما رفت��ه رفته می آموزد 
که خواس��ته اصلی مشتری »تحویل س��ریع غذا در مورد سفارشات 
بیرون بر« در وعده های ناهار و ش��ام است بنابراین مدل کسب و کار 
به منظور تمرکز بر بهبود راندمان تهیه غذا در آش��پزخانه و کاهش 
زمان آماده س��ازی آن تغیی��ر خواهد یافت. در ای��ن صورت قیمت 

وعده های غذایی در مدل جدید کسب و کار می تواند افزایش یابد.
فرصت های جدید درآمدزایی:

مدل کس��ب و کار ش��رکت، گروه مش��تریان هدف را مش��خص 
می کند. پ��س از آن اس��تراتژی های بازاریابی به منظور دس��تیابی 
به این گروه ها و تش��ویق آنها به خرید تدوین می ش��ود. فرصت های 
جدید درآمدزایی اغلب با موفقیت در مدل کسب و کار شرکت ظاهر 
می شود. مدیریت کشف می کند که محصوالت یا خدمات ایجادشده 
برای یک گروه از مش��تریان ممکن اس��ت برای گروه های دیگر نیز 
مفید باش��د. در نتیجه مدل کسب و کار اصالح می شود تا بازارهای 

جدیدی که شرکت قصد دارد به آنها دست یابد را گسترش دهد.
تغییر در محیط رقابتی:

مدل کس��ب و کار برای کمک به ش��رکت در ایجاد مزیت رقابتی 
طراحی ش��ده است. رقبا با ایجاد مدل های خاص کسب و کار سعی 

می کنند برای خود مزیت رقابتی ایجاد کنند.
وقت��ی مدل قدیمی کس��ب و کار، ش��رکت را در موقعیت رقابتی 
نامس��اعد قرار می ده��د، چاره ای ج��ز تغییر آن وجود ن��دارد. این 
می تواند تغییری اساس��ی در مدل کس��ب و کار باشد مانند متوقف 
کردن تولید محصولی که دیگر فروش خوبی ندارد یا می تواند اضافه 
کردن عناصری به ارزش پیش��نهادی باشد؛ به گونه ای که مشتریان 
دریابند نسبت به گذشته در ازای پول پرداختی ارزش های بیشتری 

را از محصول یا خدمت آن کسب و کار دریافت می کنند.
سیر تکاملی شرکت:

هنگامی که شرکت از مرحله »شروع« به سوی مرحله »بلوغ« گام 
برمی دارد، مدل کس��ب و کار آن نیز دچار تغییر و تحول می ش��ود. 
شرکت ها ممکن است برای به دست آوردن اولین مشتریان خود، از 

یک مدل قیمت گذاری پایین شروع کنند.
به عنوان مثال یک س��وپرمارکت جدی��د در یک منطقه می تواند 
دوره زمان��ی طوالن��ی را به بازگش��ایی کس��ب و کار خود ب��ا ارائه 
قیمت های بس��یار ک��م اختصاص دهد. بدین ترتی��ب از آنجایی که 
مشتریان ش��رکت های رقیب می خواهند بدانند فروشگاه جدید چه 
محصوالت��ی را با قیمت ارزان تر ارائه می کند،  به س��رعت جذب آن 
می شوند تا از آن فروشگاه و محصوالتش بازدید کنند. اگر فروشگاه 
تازه تاس��یس ارزش پیشنهادی فوق العاده ای در سایر بخش ها مانند 
عرضه انواع گوش��ت و تنوع قابل توجه در محصوالت بهداشتی ارائه 
دهد، می تواند به تدریج مدل کسب و کارش را به قیمت هایی تغییر 

دهد که با رقبا قابل مقایسه باشد.
smallbusiness.chron/modirinfo  :منبع

رهبری

مدیریت کسب و کار تلفن مستقیم: ۱286073290 www.forsatnet.ir

 ماهان س��رجوقیان:  رهبران با یکدیگر متفاوتند. آگاهی از ویژگی ها 
و ش��یوه های رهبری تان می تواند به شما کمک کند تا مهارت های خود 

را تقویت کنید.
فرقی نمی کند که شما مسئول هدایت یک شرکت ۵۰۰ نفره هستید 
یا ب��ه عنوان یک رهبر ت��الش می کنید تا به اهداف ش��خصی خودتان 
برس��ید؛ ایجاد ویژگی های یک رهبر تأثیرگ��ذار در خودتان قطعاً برای 

موفقیت شما الزم است.
پرورش صفات عالی رهبری به ش��ما کم��ک می کند تا بر موانع غلبه 
کنید؛ ریس��ک پذیر باش��ید و راه هایی را برای لذت بردن از زندگی پیدا 
کنید. همچنین می توانید در سخت ترین زمان های زندگی شکوفا شوید.

بس��یاری از مردم معتقدند که اگر ویژگی های کلیشه ای رهبری مانند 
صریح و رک بودن را از خود بروز ندهند، دیگر هرگز از ویژگی های عالی 

رهبری برخوردار نخواهند بود، اما این مطلب حقیقت ندارد.
این تفک��ر را از خودتان دور کنید که آیا پتانس��یل و توانایی رهبری 
دارید یا خیر. محدود کردن باورها باعث می شود که شما از پتانسیل های 
اصل��ی خودت��ان دور بمانید و صرفاً در محدوده ذهن ت��ان باقی بماند و 

تحقق پیدا نکند.
زمانی که شما بر آنچه دوست دارید و می خواهید باشید، تمرکز کنید 
و به چیزهایی که ش��ما را عقب نگه می دارند، توجهی نداش��ته باشید، 

می توانید از ویژگی ها و قدرت عالی رهبری خود استفاده کنید.
ویژگی های رهبری چیست؟

انواع متفاوتی از رهبران وجود دارند. پذیرش اینکه سبک رهبری شما 
منحصر به مهارت های تان اس��ت و نیز ت��الش برای پرورش ویژگی های 
رهبری در خودتان، بهترین راه تبدیل ش��دن به یک رهبری اس��ت که 

برای رسیدن به موفقیت های بزرگ به آن نیاز دارید.
ویژگی های یک رهبر خوب چیس��ت؟ برای پاس��خ به این سؤال ابتدا 

باید به این موضوع فکر کنید که رهبری به چه معناست.
از لحاظ لغوی، رهبری یعنی قرار داش��تن در موقعیت حکومت، اداره 
یا کنترل کردن افراد یا س��ازمان، اما در زندگ��ی واقعی مفهوم رهبری 
بس��یار عمیق تر از آن اس��ت. زمانی که شما کسب وکاری را اداره و افراد 
تیم را هدایت می کنید، باید در کنار فنون کس��ب وکار، مهارت های افراد 

را نیز توسعه دهید.
اگ��ر می خواهی��د یک رهبر تأثیرگذار باش��ید، باید به ط��ور مداوم با 
کارمن��دان، همکاران و مش��تریان خود در تعامل باش��ید ت��ا بتوانید به 

اهداف خود برسید.
استیو جابز )Steve Jobs( می گوید:

رهبران بزرگ، هم��کاری را به زور تحمیل نمی کنند؛ بلکه افراد را به 
انجام این کار دعوت می کنند. 

صفات اساسی رهبری
ویژگی های یک رهبر خوب چیس��ت؟ رهبری یک صفت ذاتی نیست؛ 
بلکه کاماًل اکتس��ابی است و افراد می توانند این ویژگی را در طول زمان 
در خودش��ان پ��رورش دهند. زمانی که بتوانید صف��ات عالی رهبری را 
در خودت��ان ایج��اد کنید، در جایگاه الهام بخش��ی ب��ه کل تیم تان قرار 
می گیری��د؛ یعن��ی می توانید الهام بخش تیم تان باش��ید و به آنها انگیزه 

بدهید. 
در این بخش می خواهیم 1۰ ویژگی اساس��ی رهب��ری را ارائه دهیم 
تا هر کس��ی بتواند برای رس��یدن به رهبری مؤثرتر و سودمندتر از آنها 

استفاده کند و این ویژگی ها را در خود پرورش دهد.
۱- اعتمادبه نفس

رهبران واقعی به خود مطمئن هس��تند و می دانند که برای رش��د و 
پیش��رفت شرکت ش��ان می توانند خارج از چارچوب ها )یعنی خالقانه و 
مبتکرانه( فکر و عمل کنند. آن ها می دانند که ویژگی های رهبری مانند 
صداقت و گش��اده رویی، چابکی عاطف��ی )Emotional Agility( و 
مبتکر بودن مهمتر از فروش بیش��تر و شگفت زده کردن سرمایه گذاران 

است.
برای تبدیل ش��دن به یک رهبر خوب چگون��ه اعتمادبه نفس الزم را 
از خودم��ان نش��ان دهیم؟ بی��ش از نیمی از تعامالت م��ردم به صورت 
نشانه های غیرکالمی است. توجه داشته باشید که داشتن لحن مناسب 
به عنوان رهبر می تواند میزان اعتمادبه نفس شما را نشان دهد. رهبران 
بااعتماد به نف��س، دیگران را متقاعد می کنند و بر آن ها تأثیر می گذارند؛ 
زیرا هر کس��ی می خواهد تص��ور اعتمادبه نفس را در یک رهبر داش��ته 

باشد.
س��عی کنید ارتباطات غیرکالمی را از طریق صاف ایستادن، برقراری 
ارتباط چشمی و کنترل اضطراب و نگرانی ها یاد بگیرید. وقتی شما نشان 
دهید که اعتمادبه نفس دارید، حتی اگر واقعاً احس��اس اعتمادبه نفس را 
در خود نداشته باش��ید، بقیه افراد احتماالً از شما پیروی می کنند و به 

قدرت شما ایمان می  آورند.
۲- تمرکز

آی��ا می دانید چگونه بر روی کاری که می خواهید انجام دهید، تمرکز 
کنید؟ اف��راد با ویژگی های عالی رهبری، تمرکز خ��ود را بر روی نتایج 
مثب��ت و دلخواه خود ق��رار می دهند. اگرچه این رهب��ران برای کنترل 
چالش های غیرمنتظره به اندازه کافی خودجوش عمل می کنند، در عین 

حال بسیار منظم هستند و از قبل به خوبی برنامه ریزی می کنند. همانند 
یک بازیکن حرفه ای در بازی شطرنج، رهبران خوب به استراتژی ها فکر 
می کنن��د و می دانند که چگونه هر یک از اقدامات آنها می تواند بر روی 

نتایج هر یک از سناریوهای تعیین شده تأثیر بگذارد.
حواس پرتی ه��ا می توان��د یک��ی از بزرگ تری��ن دالی��ل اخت��الل در 
کس��ب و کارتان باش��د. اما آن هایی که ویژگی های عال��ی رهبری دارند، 
اجازه نمی دهند که حواس پرتی وارد کارشان شود و برای شان مزاحمت 
ایجاد کند. در حقیقت، انجام این کار به عنوان نقطه قوت رهبری است؛ 

زیرا در هر جایی که تمرکز وجود داشته باشد، انرژی جریان دارد.
شما می توانید با داش��تن محیطی مناسب برای تمرکز بهتر از عوامل 
حواس پرتی جلوگیری کنید. مثاًل دفتر ش��ما می تواند سیاس��ت درهای 
باز را در س��اعت های مش��خصی اجرا کند. در این ساعت ها، اعضای تیم 
می توانند آزادانه با هم ارتباط داشته باشند. اما حتماً آن ها را آگاه کنید 
ک��ه در زمان های تمرکز بر روی کارها، امکان تعامل و ارتباط با یکدیگر 
وجود ندارد. انجام این کار به ش��ما کمک می کند تا وقت خود را صرف 
کارهای مختلف و متفرقه نکنید و به کارهای مهم و اصلی خود برسید.
از طری��ق پ��رورش توانای��ی تمرکز ک��ردن در خ��ود می توانید پایان 
کارهای ت��ان را در مع��رض دید دیگران قرار دهید. داش��تن یک مقصد 
مش��خص و روشن نه تنها باعث می ش��ود که به اهداف تان برسید؛ بلکه 

باعث قوی تر شدن رهبری در میان کارمندان تان می شود.
۳- صداقت

بس��یاری از افراد معتقدند که کسب و کارهای موفق و رهبران سیاسی 
ذات��اً دروغگو هس��تند؛ اما رهبران ب��زرگ با دیگران هم��ان طور رفتار 
می کنند که انتظار دارند با آن ها رفتار ش��ود. صادق بودن نه تنها یکی از 
صفات رهبری است که به ش��ما امکان هدایت درست کسب وکارتان را 

می دهد؛ بلکه تنها راه واقعی برای ایجاد ارتباط قوی با دیگران است.
فرقی نمی کند که ش��ما برای هدایت کسب وکارتان یا خانواده تالش 
می کنی��د؛ حقیقت این اس��ت که ابتدا اش��خاص در ارتباط با ش��ما به 
صداق��ت و اخالق تان توج��ه می کنند. اطمینان حاص��ل کنید که همه 
افراد تیم و خانواده ش��ما از انتظارات مهم و فرهنگ شما با خبر باشند و 
به آن ها نش��ان دهید که چقدر در زمان تعامل با دیگران برای صداقت 

ارزش قائل هستید. 
اطالعات را نادیده نگیرید و آن ها را به یک ش��کل دیگر جلوه ندهید؛ 
بلکه به دنبال راهی باشید تا نظرات خود را به طور صادقانه بیان کنید و 

همین طور بازخورد مستقیم و دلسوزانه ای دریافت کنید.
۴- مثبت اندیشی

یکی از ویژگی های رهبراِن بزرگ داش��تن حس مثبت اندیشی است. 
این رهبران به همه افرادی که در اطراف ش��ان هستند، انرژی می دهند. 
اما این بدان معنا نیست که آن ها هیچ  وقت لحظات نا امیدانه و ناراحت 
ندارن��د؛ بلکه آن ها می توانند رویکرد مثبتی به حل موضوعات چالش��ی 

داشته باشند. 
رهب��ران الهام بخش و تأثیرگ��ذار می دانند که چگونه شکس��ت را به 
موفقیت تبدیل کنند و به نش��ان دادن صف��ات رهبری خوش بینانه در 
ط��ول روز تأکید دارند. به جای افکار منفی که باعث عقب نگه داش��ته 
ش��دن شما می شود، عقاید قوی و مثبتی داشته باشید تا شما  را به جلو 
حرکت دهد و باعث پیش��رفت تان ش��ود. به جای اینکه به چالش ها به 
عن��وان یک مانع نگاه کنید، آن ها را به فرصت تبدیل کنید. این موضوع 
یکی از مهم ترین ویژگی های رهبری اس��ت که ش��ما می توانید آن را به 

اعضای تیم تان نشان دهید.
زمانی که ش��ما مثبت اندیشی را تمرین می کنید، این خصیصه تبدیل 
به یک عادت مهم برای ش��ما می ش��ود و این امکان را به ش��ما می دهد 

تا به اطرافیان خودتان قوت قلب بدهید و باعث پیشرفت آن ها شوید.
۵-قاطعیت

ه��ر فردی در هر نوع نقش رهبری، گاهی اوقات مجبور می ش��ود که 
تصمیمات س��خت بگیرد. اینکه چگونه این تصمیم ها را مدیریت کنید، 
یک��ی از مهم ترین ویژگی های رهبری اس��ت. قاطع ب��ودن می تواند به 
معنای تفاوت بین عبور کردن از ش��رایط س��خت و بحرانی و خم شدن 
زیر فش��ارها باشد. برقراری انواع تماس ها با دیگران همیشه به این معنا 
نیس��ت که شما دوست داشتنی خواهید بود؛ بلکه زمانی که قضاوت های 
درستی را در تصمیم گیری داشته باشید، احترام دیگران را نیز به دست 
خواهید آورد. حتی اگر یک تصمیم اشتباه گرفته اید و نیاز است که آن 
را اصالح کنید، نش��ان دادن قاطعیت در زمان های س��خت بهتر است از 
اینک��ه صبر کنید تا یک اتفاقی بیفتد یا به دیگران اجازه دهید که برای 

شما تصمیم بگیرند.
رهبران تأثیر گذار کسانی هستند که تصمیمات درستی می گیرند، نه 

کسانی که تصمیمات راحت می گیرند.
۶- توانایی الهام بخشی

پی��دا کردن ویژگی ه��ای خدادادی رهبری تان یک راه عالی اس��ت تا 
دیگران را برای یافتن نقاط قوت خودشان تشویق کنید. یکی از رازهای 
موفقیت این اس��ت که به دیدگاه رهبری تان احترام گذاش��ته شود و از 

طریق آن با دیگران ارتباط برقرار کنید. 
در حقیقت الهام بخش��ی به معنای کارهایی اس��ت که افراد را ترغیب 

می کند تا در زمان های س��خت بتوانند به مسیر خود ادامه دهند و برای 
رسیدن به اهداف شان تالش کنند.

ش��ما خودتان را با هویت تان تعریف می کنید یا در کس��ب وکارتان از 
طریق برندتان معرفی می شوید. اغلب بر روی هویت خود مجدداً تمرکز 
کنید و آن را به دیگران نش��ان دهید. در این صورت باعث الهام بخش��ی 

در بین اعضای تیم تان خواهید شد.
۷- ارتباط مؤثر

آگاه��ی از نوع رواب��ط خودتان و تیم تان یک��ی از ویژگی های رهبری 
است که باعث رشد کسب وکارتان می شود. رهبران بزرگ صرفاً اطالعات 
را ب��ه تیم ش��ان منتقل نمی کنند؛ بلکه آن ها می دانن��د که چگونه برای 
ش��گفت زده کردن تیم، آن ها را در جریان اهداف و چشم انداز خودشان 

قرار دهند. 
ش��ما نباید قدرت کلمات را دست کم بگیرید. رهبران بزرگ می دانند 
که کلمات باعث تغییر احساس��ات و پیشرفت می شوند. اگر می خواهید 
ب��ه یک رهبر با ارتباطات مؤثر تبدیل ش��وید، به ج��ای بایدها بر انجام 
کارهای��ی که نباید انج��ام دهید، تأکید کنید. ارتباط س��ازنده اغلب به 
معنای این اس��ت که به جای حرف زدن، گوش کنید. با گوش دادن و 
پرسیدن س��ؤال های مهم به کارمندان خود نشان دهید که مشارکت با 

آن ها برای تان مهم است.
۸- پاسخگو بودن

ش��ما به عنوان یک رهبر ممکن است مرتکب اش��تباهاتی شوید. در 
حال��ی که کنت��رل و مدیریت کردن اش��تباهات با طرز فک��ر مترقی و 
مثبت یکی از ویژگی های کلیدی رهبری اس��ت، شما باید مسئولیت آن 
اش��تباهات را نیز به عهده بگیرید. سرزنش دیگران، توجیه کارهای تان 
یا وانمود کردن اینکه انگار هیچ اشتباهی رخ نداده است، باعث می شود 
که اعتماد اف��راد گروه تان از بین برود. همچنین این ویژگی را در آن ها 

ایجاد می کنید تا پاسخگوی اشتباهات خودشان نباشند. 
رهبران بزرگ بیش��تر خودشان را سرزنش می کنند و کمتر به دنبال 
تمجید و ستایش خودش��ان هستند. این کار باعث شکل گیری فرهنگ 
اعتماد و فروتنی در س��ازمان خواهد ش��د. در واقع آن ها با ایجاد حس 
مس��ؤلیت پذیری به طور مداوم در حال تالش برای رس��یدن به اهداف 

خود و کسب وکارشان باشند.
رهبران قدرتمند همیش��ه یک هدف مشخص دارند و می توانند افراد 
تیم خود را در مس��یر درس��ت هدایت کنند. عالوه بر این، در حالی که 
گ��روه خود را رهبری می کنند، با اس��تفاده از ویژگی های مهم رهبری، 

حس حمایت و پشتیبانی از جامعه و گروه خود را ایجاد می کنند.
تبدیل ش��دن به یک رهبر قدرتمند فقط فراهم کردن چیزهای بهتر 
برای گروه نیست؛ بلکه تشویق آن ها به پذیرش صفات مهم رهبری شان 

است.
۹-همدلی

ویژگی ه��ای ی��ک رهبر خوب چیس��ت و آی��ا همدلی ش��امل آن ها 
می شود؟ طبق گفته ارتش آمریکا، همدلی یکی از ویژگی های یک رهبر 

خوب است.
براس��اس گزارش های Forbes، دفترچه راهنم��ای ارتش در زمینه 
توس��عه رهبری به طور پیوسته تأکید می کند که همدلی ویژگی الزم و 
ضروری برای رهبری قدرتمند است. اگرچه ممکن است که از این گفته 

تعجب کنید، اما منطق آن ساده است.
وقتی س��عی می کنید با کسی ارتباط بگیرید، داشتن همدلی به شما 
این امکان را می دهد تا پیام خود را راحت تر به دیگران برس��انید و بهتر 
رابط��ه برقرار کنید. هنگامی که بتوانی��د خودتان را جای دیگری تصور 
کنی��د، در این ص��ورت می توانید پیش بینی کنید ک��ه حرف ها و اعمال 
شما چه تأثیری بر روی آن ها خواهد داشت. اگر همدلی نباشد، برعکس 
این موضوع رخ خواهد داد. یعنی شما با افرادی که قصد ارتباط با آن ها 
را دارید، احس��اس بیگانگی خواهید کرد. این افراد می توانند مشتریان، 
کارمندان، همکاران یا رقبا باش��ند. ایجاد ح��س همدلی تقریباً مقدمه 
ه��ر مهارت نرمی )Soft Skill( اس��ت که یک رهبر به آن نیاز دارد؛ از 

خودآگاهی گرفته تا تفکر انتقادی.
۱۰-تواضع و فروتنی

فروتنی یکی از ویژگی های مهم رهبری اس��ت که متأسفانه به خوبی 
درک نشده و در  واقع برای هدایت هر نوع تیمی الزم است.

براساس گزارش های Huffington Post، فروتنی یکی از مهم ترین 
ویژگی های رهبری اس��ت، اما این جمله به این معنا نیس��ت که در آن 

زیاده روی کنید.
فروتنی به شخصیت شما شکل می دهد تا بتوانید بدون از دست دادن 
اعتمادبه نف��س، نقاط ضعف تان را بپذیرید. در این صورت ش��ما پذیرای 
نظ��رات و بازخوردهای دیگ��ران خواهید بود که ای��ن کار باعث یافتن 

ایده ها و راه حل های جدید برای شما می شود.
از آنجای��ی که فروتنی موجب می ش��ود که پذیرای نظ��رات دیگران 
باش��ید، ش��ما می توانید راحت تر با دیگران ارتباط برقرار کنید. در این 
صورت می توانید با اعضای تیم، مش��تریان و همکاران از موضع فروتنی 
ارتباط برقرار کنید که از هرگونه موانع ارتباطی جلوگیری خواهد کرد.
TONYROBBINS/techrasa :منبع

۱۰ ویژگی کلیدی رهبری
مترجم: نازنین توکلی
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 س��اری - دهقان : نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس 
گفت: اقداماتی چون گازرسانی به مناطق روستایی یک گام 
مه��م در تحقق عدال��ت و بهره مندی همه م��ردم جامعه از 

منابع است.
به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی شرکت 
گاز اس��تان مازندران، "کمال علیپور خنکداری" در جلس��ه 
بررس��ی پروژه گازرس��انی به مناطق روس��تایی سوادکوه با 
تاکید بر اجرای پروژه بر اساس برنامه زمانبندی، اظهار کرد: 
یک��ی از اهداف نظام اس��المی که در قانون اساس��ی بر آن 

تأکید شده، رسیدن به عدالت است.
وی اظهار داشت: براساس برنامه توسعه این پروژه با توجه 
به اینکه در ایام فصل کاری هس��تیم باید به گونه ای برنامه 
ریزی ش��ود تا بیشترین اس��تفاده از این ایام برای پیشرفت 

پروژه حاصل گردد.
نماینده مردم قائم ش��هر، جویبار و س��وادکوه در مجلس 
خواس��تار تس��ریع در رون��د گازرس��انی به ش��هرهای این 

شهرستان از طریق شرکت گاز استان شد.
وی توجه ویژه به مس��ائل ایمنی و توس��عه پایدار را مهم 
دانس��ت و ادامه داد: ش��رکت گاز جهت برقراری جریان گاز 

ایم��ن و پایدار مش��ترکین، همزمان با تس��ریع در عملیات 
گازرسانی، اتخاذ نماید.

در ادامه، "جعفر احمدپور" مدیرعامل ش��رکت گاز استان 
گفت: از مجموع 1۶2 روستای منطقه سوادکوه، 83 روستای 

این شهرستان از نعمت گاز طبیعی بهره مند هستند.
وی با اش��اره به اینکه  عملیات گازرسانی در 2۰ روستای 
سوادکوه در دست اجراست که دارای پیشرفت 9۵ درصدی 
می باشد، افزود: گازرسانی به ۴7 روستای دیگر بخش ولوپی 

و راستوپی این شهرستان در دست مطالعه و طراحی است.
احمدپور اظهار داشت: با ورود گاز به این روستاها، بیش از 
11 هزار مشترک روستایی از این نعمت خدادادی بهره مند 
خواهند شد. مدیرعامل شرکت گاز مازندران تصریح داشت: 
گازرسانی به روستاهای منطقه ورسک در 3 فاز برنامه ریزی 
و اجرایی خواهد شد. وی افزود: تعداد 2۶ روستای دهستان 
ولوپی منطقه آالش��ت، تست شبکه به اتمام رسیده و آماده 

بهره برداری و نصب انشعاب می باشد.
مدیرعامل ش��رکت گاز اس��تان از بهره مندی 1۰۰ درصد 
جمعیت ش��هری و 73 درصد جمعیت روستایی شهرستان 
س��وادکوه از نعمت گاز طبیعی خبر داد و افزود: قرار گرفتن 
روستاهای سوادکوه در مناطق سخت کوهستانی و جنگلی، 
آن را در اولوی��ت گازرس��انی در راس��تای حف��ظ جنگل و 

جلوگیری از تخریب آن قرار داده است.
گفتنی است جلسه بررسی پروژه گازرسانی به روستاهای 
س��وادکوه با حضور مدیرعام��ل گاز مازندران، نماینده مردم 
ش��ریف قائم ش��هر، جویبار و س��وادکوه در مجلس شورای 
اسالمی، فرماندار  و مسئوالن محلی سوادکوه در فرمانداری 

سوادکوه برگزار شد.

تبری��ز- ماه��ان فالح: جلس��ه کارگروه توس��عه مدیریت 
ش��رکت آب و فاضالب آذربایجان ش��رقی ب��ا حضور معاون 
توس��عه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه 
ریزی اس��تان برگزار ش��د. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، 
علیرض��ا ایمانلو مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب اس��تان 
آذربایجان ش��رقی در این جلس��ه ضمن تاکید بر اس��تمرار 
فعالی��ت های ش��رکت آبفا در ارائه خدمات به مش��ترکین، 
افزایش هزین��ه های عمومی و همچنی��ن محدودیت های 
اعمال شده از س��ایر نهادها از قبیل شهرداری را بر فعالیت 
های این شرکت موثر دانست و اعالم کرد در صورت تعامل 
مناسب می توان خدمات مناس��ب تری ارائه کرد. در ادامه 
جلسه از عملکرد کمیته های مدیریتی شامل تعداد جلسات 
برگزار شده، مصوبات و اهم تصمیمات اتخاذ شده در کمیته 
ها در قالب فرمت ارس��الی س��ازمان مدیریت گزارشی ارائه 
گردید.  همچنین در این گزارش به  اقدامات انجام شده در 
ارتباط با آخرین مصوبات کمیس��یون توسعه مدیریت، نقاط 
قوت، نقاط ضعف به همراه پیش��نهاد و راهکارها توضیحاتی 

ارائه و تصمیمات الزم اتخاذ شد.
در انته��ای جلس��ه نکت��ه نظ��رات میهمان��ان در ارتباط 
با مباحث مطرح ش��ده در جلس��ه، ش��اخص ه��ای ارزیابی 

عملکرد، برنامه های بهبود و سایر موارد بیان شد.
تاکید بر تامین اعتبارات ویژه خط انتقال آب شرب میانه 
همچنین در جس��له جداگان��ه ای که با حضور مدیرعامل 
ش��رکت آب و فاضالب اس��تان آذربایجان ش��رقی و معاون 
استاندار و فرماندار ویژه میانه برگزار شد به تامین اعتبارات 
ویژه خط انتقال آب ش��رب این شهرس��تان ب��رای تکمیل 

هرچه سریعتر پروژه تاکید شد.
در این جلسه که با موضوع بررسی مسایل آب و فاضالب 
شهرس��تان میان��ه و با حضور مهن��دس علیرض��ا ایمانلو و 
مش��ایخی تشکیل شده بود مس��ایل تامین آب شرب از سد 

گرمی چای، تکمیل پروژه های آب روس��تایی با مش��ارکت 
مردم به ترتیب اولویت در س��ال جاری، توس��عه و بازسازی 
ش��بکه و تاسیسات آبرسانی در روس��تاهای نیازمند به این 
طرح مورد بررس��ی قرار گرفت که ب��ا تصویب اعتبارات در 
کمیته برنامه ریزی و با مشارکت مردم و هزینه شرکت آب 

و فاضالب استان به اجرا خواهد رسید.
شایان ذکر اس��ت در این جلسه به ادامه تجهیز چاههای 
آب ش��رب ش��هرهای تابعه ش��امل ترکمنچای، ترک، آجی 
چای، ادامه اجرای ایستگاه پمپاژ ولیعصر و اندیشه، جابجایی 
های تاسیس��ات آب و فاضالب در حد فاصل ابتدای خیابان 
بانک ملی تا چهارراه پایین، تکمیل فاضالب سکونتگاههای 
غیررسمی، توسعه ش��بکه آب شرب شهری، ارتقای فازدوم 
تصفی��ه خانه فاضالب میانه، جداس��ازی آب ش��رب برخی 
روس��تاهای اوچ تبه شرقی میانه، هشترود و چاراویماق را از 

دیگر موارد مورد بررسی برای اجرا عنوان شد.
هدایت روان آب های س��طحی به شبکه فاضالب شهری 

ممنوع است 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی 
همچنین با تشریح دالیل باالزدگی فاضالب در معابر شهری، 

اظهار کرد: لوله های شبکه فاضالب شهری طوری طراحی و 
اجرا شده اند که فقط پساب های خانگی و واحدهای تجاری 
و مشترکینی که اشتراک آب و فاضالب را پوشش می دهند 
و جوابگوی حجم زیاد آب های س��طحی نیس��تند و از نظر 
قانونی نیز هدایت روان آب های س��طحی به شبکه فاضالب 
شهری ممنوع اس��ت. مهندس ایمانلو افزود: برداشتن درب 
منهول های فاضالب در مواقع بارندگی توسط افراد هدایت 
غیراصول��ی روان آب ها به ش��بکه فاضالب ش��هری ممنوع 
بوده و این مساله س��بب انسداد شبکه و باالزدگی فاضالب 
می ش��ود. وی اضافه کرد: در مواقع بارندگی و آب گرفتگی 
معاب��ر، هدایت غیراصولی روان آب های س��طحی به همراه 
شن، ماسه، ِگل والی و زباله به درون شبکه فاضالب شهری 
ازطریق برداش��تن درب منهول های فاضالب سبب انسداد 
ش��بکه و ایجاد اختالل در فرآیند تصفیه و تحمیل خسارتی 

قابل توجه به این شرکت می شود.
مدیرعامل آبفای آذربایجان ش��رقی در ادامه با اش��اره به 
تالش مجموعه پرس��نل زحمتکش ش��رکت آب و فاضالب 
اس��تان در خصوص ترمیم و رفع هر چه س��ریع تر مشکل 
مس��دودی و باالزدگ��ی فاض��الب در یک��ی از مهنول های 
خیابان 2۴ متری فرش��ته جنوبی تبریز، اظهار داش��ت: در 
جریان عملیات اجرایی مرمت و زیرس��ازی پروژه 2۴ متری 
فرشته جنوبی، متاسفانه یکی از منهول های شبکه فاضالب 
مسدود شده بود که بالفاصله همکاران پرتالش شرکت آبفا 
اقدام به ایجاد خط فرعی موقت برای هدایت پساب نموده و 
منهول مذکور پاکسازی و بازسازی شروع و جریان فاضالب 

در خط لوله برقرار گردید.
وی در پایان از ش��هروندان خواس��ت در صورت مشاهده 
انس��داد در خطوط ش��بکه فاضالب، با احس��اس مسئولیت 
اجتماعی موضوع را فورا به س��امانه ارتباطات مردمی 122 
شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی اطالع دهند.

قزوین - خبرنگار فرصت امروز: دومین مرحله ممیزی صدور 
و تمدید گواهی نامه های سیستم های مدیریتی ایزو در نیروگاه 
شهید رجایی از سوی ممیزان شخص سوم انجام شد. به گزارش 
روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، مجتبی 
مشایخی رییس گروه تحقیقات و بهبود بهره وری نیروگاه در 
تشریح این خبر گفت:  با توجه به انجام اولین مرحله ممیزی 
ش��خص ثالث در بهمن سال گذشته به منظور دریافت گواهی 
نامه سیستم های مدیریتی ایزو، دومین مرحله این ممیزی نیز 
در تیرماه امس��ال با هدف انطباق یابی عملکرد سیستم های 
مدیریتی مس��تقر در نیروگاه با استانداردهای مرتبط، الزامات 
در مدت 2 روز به انجام رسید. مشایخی در ادامه  افزود: انجام مشتری، مراجع ذی صالح قانونی و مستندات تدوینی شرکت، 

ای��ن ممیزی با هدف تمدی��د و صدورگواهی نامه های مربوط 
به سیستم های مدیریت یکپارچه»IMS« شرکت، مبتنی بر 
 ،2۰1۵-ISO9۰۰1استانداردهای سیس��تم مدیریت کیفیت
 ،2۰1۵-ISO1۴۰۰1سیس��تم مدیری��ت زیس��ت محیط��ی
 ISO۴۵۰۰1:2۰18 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی
از سوی ممیزان شخص ثالث انجام شد. گفتنی است پس از دو 
روز انجام ممیزی فشرده، دومین مرحله این دوره ممیزی هم 
پایان یافت که پس از بررسی نتایج، در جلسه اختتامیه، بدون 
شناسایی عدم انطباق اساسی، توصیه هایی برای بهبود، از سوی 
ممیزان اعالم و مجوز تمدید و صدور گواهی نامه ها با آخرین 

ویرایش صادر شد.

قم - خبرن��گار فرصت امروز: معاون به��ره وری اقتصادی 
اداره کل اوق��اف و ام��ور خیریه قم،  گفت: ب��ه منظور ایجاد 
درآمد پایدار ب��رای بقاع متبرکه ، راه ان��دازی نیروگاه های 
خورش��یدی کوچک مقیاس در 2۶ بقعه استان برنامه ریزی 
ش��ده که از این تعداد تاکنون 11 نیروگاه آماده بهره برداری 

است.
ب��ه گزارش روابط عموم��ی اداره کل اوقاف و امور خیریه 
اس��تان ق��م، غالمعلی رحیمی با اش��اره به امکان س��نجی 
بقعه های اس��تان به منظور اس��تفاده از مزیت های نسبی و 
ایج��اد درآمد پایدار درآنها افزود: ایجاد نیروگاه های کوچک 
مقیاس یکی از رویکردهای مهم س��ازمان اوقاف برای ایجاد 
درآمد پایدار برای بقعه های کشور است که در این استان در 
گام اول تجهی��ز 12 بقعه و در گام دوم 1۴ بقعه به نیروگاه 

خورشیدی برنامه ریزی شده است.
مع��اون اداره کل اوق��اف قم با بی��ان اینکه ه��ر نیروگاه 

خورش��یدی توان تولی��د 3۰ کیلووات ب��رق را دارد گفت: 
هزین��ه احداث ه��ر نیروگاه خورش��یدی کوچک مقیاس 2 
میلیارد ریال اس��ت که این هزینه ص��ورت گرفته در چهار 

سال بازگشت سرمایه دارد.
رحیم��ی ادام��ه داد: برق تولی��دی ای��ن نیروگاه ها برای 

مصرف بقعه ها نیس��ت بلکه با اتصال این نیروگاه ها به شبکه 
سراس��ری، برق تولیدی آنها به وزارت نیرو فروخته می شود 

که این برق تولیدی تا 2۰ سال خرید تضمینی دارد.
وی اف��زود: ۴۰۰ امام��زاده واجب التعظی��م در1۰1 بقعه 
متبرک در این اس��تان وج��ود دارد که 38 بقعه در داخل و 
۶3 بقعه خارج از ش��هر واقع هستند که نیمی از این بقعه ها 

نیازمند درآمد پایدار برای اداره و هزینه های جاری است.
معاون بهره وری اداره کل اوقاف قم،  اظهار داش��ت: توان 
تولیدی 12 نیروگاه خورشیدی بقعه های قم که در گام اول 
وارد ش��بکه سراسری برق می ش��ود 33۰ کیلووات است و 

برای این بقعه ها ساالنه درآمد پایداری ایجاد می کند.
وی ادامه داد: اس��تحکام بنا و داش��تن فضایی بین 1۵۰ 
تا 2۰۰ متر مرب��ع، از جمله نیازهای ایجاد این نیروگاه های 
خورشیدی است که برای اجرای گام سوم نیز ۴۰ بقعه دیگر 

درحال امکان سنجی است.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت:

گازرسانی به روستاها یک گام در تحقق عدالت اجتماعی است

تاکید بر تامین اعتبارات ویژه خط انتقال آب شرب میانه؛

هدایت روان آب های سطحی به شبکه فاضالب شهری ممنوع است

با حضور ممیزان شخص سوم به انجام رسید؛ 

ممیزی صدور و تمدید گواهی نامه های سیستم های مدیریتی ایزو در نیروگاه شهید رجایی 

معاون بهره وری اداره کل اوقاف قم:

 ۱۱ نیروگاه خورشیدی دربقعه های متبرک قم آماده بهره برداری است

5۰ آتش سوزي با مشارکت شرکت نفت و گاز آغاجاري مهار شد
اهواز – ش��بنم قجاوند: شركت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري در بيش از۵۰ 
عمليات مهار آتش در روس��تا ها، جنگل ها و مراتع همجوار تاسيس��ات مشارکت 
داشت. سرپرست ايمني، بهداش��ت و محيط زيست این شركت اظهار داشت: در 
راس��تاي مس��ئوليت هاي اجتماعي و با هدف حفاظت  از محيط زيست همجوار 
تاسيسات، بيش از ٥٠ عمليات مهار آتش  با حضور گسترده و فعال  آتش نشانان 
اين شركت و پشتیبانی ناوگان ترابری انجام شد. علي شكيبا كيا افزود: با توجه به 
گرماي شديد هوا و و قوع آتش سوزي هاي گسترده در جنگل ها و مراتع همجوار 
تاسيسات، آتش نشانان اين شركت به همراه ماشين آالت و تجهيزات مورد نياز با 
هماهنگي مسئولين شهرستاني به محل حادثه اعزام شدند. وي عنوان كرد: از ابتداي سال جاري  تا كنون بيش از ٥٠ مورد 
آتش سوزي در نقاط مختلف شهرستان از جمله روستاهاي  بخش مركزي، روستاهاي بخش جايزان و روستاي همجوار 
تاسيسات پارسي دره ني حادث گردید كه با حضور به موقع همكاران آتش نشان و پشتیبانی ماشين آالت و تجهیزات 
مورد نياز  از ايستگاه هاي  آتش نشاني مستقر در منطقه، عمليات اطفاء حريق با موفقيت انجام گردید. شكيبا كيا گفت:  
در عملیات اطفای حریق جنگل ها و زمین های کشاورزی، ماشین آالت ترابری نیز شامل لودر، بیل مکانیکی وکمپرسی 

با مجموع 3۰روز کاری مشارکت فعال داشته اند.

 آغاز عملیات حفر یک حلقه چاه
برای تامین آب روستاهای نریگی و گزرک جاسک

بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز: مدیر امور آب و فاضالب جاسک از آغاز عملیات حفر 
یک حلقه چاه برای تامین آب شرب روستاهای نريگي و گزرك این شهرستان خبر داد. به 
گزارش روابط عمومی آب و فاضالب هرمزگان، علی زارعی افزود: برای حفر این چاه اعتباری 
بالغ بر یک میلیارد و 97۰ میلیون ریال در نظر گرفته ش��ده است. وی افزود: در اجرای این 
طرح یک حلقه چاه به عمق 18 متر حفر می شود. به گفته مدیر امور آب و فاضالب جاسک 
عملیات اجرای شبکه آبرسانی نیز پس از تامین اعتبار، آغاز و اهالی روستای گزرك و نريگي 

از نعمت آب آشامیدنی سالم و بهداشتی بهره مند خواهند شد.

مدیرکل اوقاف استان بوشهر: اخذ 77۰ سند مالکیت موقوفات وبقاع 
متبرکه استان طی 4 سال اخیر

بوشهر- رضا حیدری: حجت االسالم و المسلمین محمدرضا اسماعیل پور، عضو شورای 
فرهنگ عمومی و مدیرکل اوقاف و امورخیریه اس��تان بوش��هر، در نشستی با اصحاب قلم و 
رس��انه با اش��اره به اینکه شفافیت اطال عات از ملزومات اصلی برنامه ریزی اصولی و کارآمد در 
بخش های مختلف به شمار می آید، عنوان کرد: تمامی مجموعه های تصمیم ساز و تصمیم 
گی��ر و به خصوص دولت به عن��وان قوه مجری��ه برای برنامه ریزی صحیح، نیازمند اطال عات 
درست و دقیق است. به طورکلی اطال عات ال زم جهت برنامه ریزی اقتصادی، به سه دسته 
اطال عات هویتیافراد حقیقی و حقوقی، اطال عات مکانی و اطال عات اعتباری تقسیم می شود.

به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان بوشهر، وی در ادامه با اشاره 
ب��ه اینک��ه طرح کاداستر حاوی اطال عات حقوقی، اطال عات مالی، اطال عات جغرافیایی و فنی و همچنین اطال عات اجتماعی )شهرنشینی( 
است،افزود: کاداستر به عنوان مهم ترین سیستم اطال عات و مدیریِت زمین درکشورهای مختلف پیاده سازی شده است و همچنین نیز به 
عنوان چشم انداز آتیضروری است مورد توجه سیاست گذاران و مسئوال ن کشور قرار بگیرد. مدیرکل اوقاف و امورخیریه استان بوشهر با 
تاکید بر اینکه ساماندهی نظاماطال عات زمین در دو وجه عمومی و پرکاربرد نخستین گام در مدیریت زمین به شمار می آید و بدون چنین 
نظام اطال عاتی امکان برنامه ریزی جهت مدیریت زمین فراهم نیست، اظهار کرد: در گام دوم بر اساس نظام اطال عات فراهم شده، حجت 
االسالم اسماعیل پور در ادامه عنوان کرد: افزایش موقوفات فرهنگی وقرآنی و همچنین ثبت و دریافت اسناد مالکیت موقوفات منفعتی و 
انتفاعی وبقاع متبرکه در سیستم کاداستر سازمان ثبت و اسناد و توسعه و بهسازی موقوفات از مهمترین برنامه ها و اولویت های اوقاف و 
امورخیریه بوشهر بودهاست. وی ادامه داد و اعالم کرد: در راستای افزایش موقوفات فرهنگی و قرآنی، درسال گذشته توانستیم شاهد ثبت 
چهار مورد وقف قرآنی در شهرستان های استان بوشهر باشیم. که در سه ماهه اول امسال یک مورد وقف به ثبت رسیده و تال شمی کنیم 
با اقدامات فرهنگی و ترویج فرهنگ وقف زمینه ساز هر چه بیشتر ثبت موقوفات در استان شویم. مدی��رکل اوق��اف و امورخیریه اس��تان 
بوشهر با اعالم این خبر که تا کنون تعداد 77۰ فقره سند مالکیت برای موقوفات منفعتی و انتفاعی و بقاع متبرکه درمناطق شهری و 
روستایی این استان صادر و اخذ شده است، تصریح کرد: اخذ سندمالکیت برای تمامی موقوفات امسال با جدیت پیگیری می شود و برای 

جلوگیریاز تصرف موقوفات در سطح ملی نیز اقدام خواهیم کرد.

 
مدیر منطقه یک شهرداری همدان عنوان کرد :

ساماندهی و اصالح هندسی خیابان قهرمان
همدان - خبرنگار فرصت امروز: در ادامه عملیات عمرانی و ساماندهی خیابان قهرمان، زیر سازی و آسفالت ریزی این معبر در روز 
جاری با هدف بهبود ترافیک و رفاه حال شهروندان انجام شد. دهبانی صابر مدیر منطقه یک شهرداری همدان عنوان کرد به منظور ارتقاء 
سطح ایمنی تردد و بهبود ترافیک، عملیات ساماندهی و اصالح هندسی خیابان قهرمان از ابتدای سال جاری آغاز گردید. وی با بیان 
اینکه اصالح های هندسی صحیح در معابر شهری می تواند بسیاری از مشکالت تردد شهروندان را حل نماید عنوان کرد یکی از اهدافی 
که در مدیریت ترافیک شهری به دنبال آن هستیم روان سازی و رفع گره های ترافیکی می باشد که این مهم باعث بهبود کیفیت زندگی 
همشهریان عزیز خواهد شد. گلفام مدیر فنی شهرداری منطقه یک همدان با اشاره  به اینکه خیابان قهرمان به دلیل عدم طراحی مناسب 
در سالیان گذشته دارای تداخل و گره های ترافیکی بود گفت در ابتدا عملیات هدایت آبهای سطحی با استفاده از لوله گذاری و ایجاد 
کانالهای زیر زمینی جهت جلوگیری از مشکالت آب گرفتگی این معبر و هدایت روان آبها در فصول پر بارش صورت پذیرفت. وی ادامه 
داد در ادامه عملیات ساخت رفوژ وسط و جدولگذاری جهت به سازی و زیبا سازی این معبر انجام شد و با تکمیل شدن پروژه، کاشت 
فضای سبز آن نیز آغاز می گردد. وی ادامه داد در راستای پروژه های پیاده رو سازی و استاندارد سازی که در معابر سطح منطقه صورت 

می پذیرد، پیاده رو سازی خیابان قهرمان با رعایت ضوابط و استانداردها جهت استفاده عابرین پیاده انجام پذیرفت.

مدیر امور آب و فاضالب شهرستان آشتیان:
برطرف شدن مشکل کمبود و افت فشار آب در دو روستاي شهرستان آشتیان

 اراک - خبرنگار فرصت امروز:  مدير امور آب و فاضالب شهرستان آشتيان از برطرف شدن 
مشكل كمبود و افت فشار آب در دو روستاي مزرعه نو و صالح آباد اين شهرستان خبر داد.     
به گزارش روابط عمومي شركت آب و فاضالب استان مركزي محمد رضا تركان مدير امور 
آب و فاضالب شهرستان آشتيان در اين رابطه اظهار داشت : ساكنين روستاهاي مزرعه نو و 
صالح آباد طي سالهاي گذشته در فصل تابستان و تعطيالت  كه همواره مصرف آب افزايش 

پيدا مي كند، با كمبود ، افت فشار و گاهي با قطع آب  مواجه مي شدند.
   وي افزود : با توجه به اينكه آب مورد نياز اين دو روستا از خط انتقال آب شهر آشتيان 
تامين مي گردد ، با ايجاد تغييرات فني بر روي اين خط و نصب يك دس��تگاه ش��ير پروانه 

اي و متعلقات مربوطه به قطر ۴۵۰ ميليمتر ، مشكل كمبود و افت فشار آب در اين دو روستاي مذكور به طور كامل برطرف گرديد. 

انتصاب در هیات مدیره برق منطقه ای خوزستان
اهواز – شبنم قجاوند: با حکم رئیس مجمع عمومی و مدیرعامل شرکت 
توانیر، مهدی باسطی نیا معاون مالی و امور پشتیبانی شرکت برق منطقه 

ای خوزستان به عنوان عضو اصلی هیات مدیره این شرکت منصوب شد.
در حکم محمد حسن متولی زاده به مهدی باسطی نیا آمده است: نظر 
به تعهد و شایستگی و تجربیات ارزنده جنابعالی، با توجه به مصوبه مجمع 
عمومی عادی ش��رکت برق منطقه ای خوزستان، به موجب این حکم به 
عنوان عضو اصلی هیات مدیره شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان 
منص��وب می ش��وید. از خداوند متعال توفیق روز اف��زون جنابعالی را در 

خدمت به جمهوری اسالمی ایران و پیشبرد اهداف شرکت مسئلت می نماید.

اخبـــار
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اس��تارت آپ های یونیک��ورن صنع��ت بالک چین ت��الش می کنند با 
ایده ه��ای خالقانه ، ایمنی اطالعات کارب��ران صنعتی را افزایش دهند و 

فرآیندهای کاری مختلف را تسهیل کنند.
صنعت بالک چین با س��رعت باالیی در حال رشد است و تخمین زده 
ش��ده تا س��ال ۲۰۲۴ ارزش آن تا ۷.5 میلی��ارد دالر افزایش پیدا کند. 
یکی از دالیل رش��د بالک چین این اس��ت که با صنای��ع مختلف ادغام 
می ش��ود و اس��تارت آپ های زیادی با اس��تفاده از فناوری آن ایده های 

خالقانه ارائه می دهند.
بالک چی��ن به زنجیره ای از بالک ها گفته می ش��ود ک��ه داده ها را به 
شکلی غیرقابل تغییر ذخیره می کنند. از آنجایی که اطالعات ذخیره شده 
قابل تغییر نیستند، این فناوری در سیستم های نیازمند شفافیت، احراز 
هویت و ردیابی کاربر مانند سیس��تم حمل ونق��ل و تراکنش های مالی 
کاربرد زیادی دارد. همچنین جنبه های فنی بالک چین باعث می ش��ود 
سیس��تم های اس��تفاده کننده از این فناوری، سطح ایمنی باالیی داشته 
باشند. نام بالک چین ابتدا به عنوان فناوری پشتیبان بیت کوین و سپس 

سایر رمزارزها شناخته شد.
در سال های اخیر، نام فناوری بالک چین بیشتر از هر زمانی در اخبار 
به چشم می خورد و همین موضوع باعث شده نه تنها استارت آپ ها، بلکه 
شرکت های بزرگ مانند IBM، مایکروسافت، مسترکارت و آمازون نیز 

خدماتی را مبتنی بر فناوری بالک چین ارائه دهند.
در ادام��ه ای��ن مقاله  زومیت ب��ه معرفی تعدادی از اس��تارت آپ های 
یونیک��ورن )اس��تارت آپی با ارزش بی��ش از یک میلی��ارد دالر( صنعت 
بالک چی��ن و خدماتی که ارائه می دهند می پردازیم و س��پس تعدادی 

از پرطرفدارترین استارت آپ های اخیر این صنعت را بررسی می کنیم.
)Coinbase( ۱- استارت آپ کوین بیس

کوین بی��س، صراف��ی ارز دیجیتال اس��ت که ام��کان معامله  ارزهای 
دیجیتال مانن��د بیت کوین، بیت کوین کش، اتریوم، اتریوم کالس��یک و 
الیت کوین را با واحد پول ۳۲ کش��ور فراهم می کند؛ درواقع کوین بیس 
پلتفرم آنالینی اس��ت که به تاجران و مصرف کنندگان اجازه می دهد با 
ارزهای دیجیتال معامله کنند. کاربران با استفاده از خدمات کوین بیس 
می توانند کیف پول دیجیتال خود را بسازند و با اتصال به حساب بانکی، 

اقدام به خرید و فروش بیت کوین کنند.
اس��تارت آپ کوین بیس در سال ۲۰۱۲ توس��ط برایان آرمسترانگ و 
فرد ارس��ام در کالیفرنیای آمریکا بنیان گذاری ش��د و در تابستان همان 
س��ال در برنامه مرکز رش��د وای کامبیناتور ثبت نام کرد. کوین بیس کار 
سرویس های خرید و فروش بیت کوین ازطریق نقل وانتقال بانکی را چند 
م��اه بعد راه اندازی کرد و 5میلیون دالر در س��ری اول س��رمایه گذاری 
دریافت کرد. این استارت آپ در سایر دوره های سرمایه گذاری نیز موفق 
بود و به یک اس��تارت آپ یونیکورن تبدیل شد. کوین بیس دو محصول 

اصلی دارد:
• یک س��رویس جهانی مبادله برای تجارت انواع دارایی های دیجیتال 

در پلتفرم تخصصی تجاری
• یک کارگزار خرده فروش��ی بیت کوین، بیت کوی��ن کش، اتر، اتریوم 
کالس��یک و الیت کوین برای ارز فیات )پولی که توسط دولت ها منتشر 

می شود اما پشتوانه  فیزیکی مانند طال و نقره ندارد(
کوین بی��س عالوه  بر خدمات ذکرش��ده، مجموعه ای از سیس��تم های 
پ��ردازش پرداخ��ت تج��اری و ابزارهای��ی را فراه��م می کن��د ک��ه از 

وب سایت های پرترافیک در اینترنت پشتیبانی می کند.
)Bitmain( 2- استارت آپ بیت مین

بیت مین، س��ازنده  س��خت افزارهای اس��تخراج بیت کوین )ASIC( و 
ارائه دهنده  سایر خدمات مرتبط با ارزهای دیجیتال، بالک چین و هوش 
مصنوعی است. دفتر اصلی اس��تارت آپ بیت مین در بیجینگ، پایتخت 
چین واقع ش��ده است و در شهرهایی مانند سان فرانسیسکو، هنگ کنگ 
و ش��نزن شعبه دارد. استارت آپ بیت مین در سال ۲۰۱۳ توسط ژیهان 
وو و میکری ژان بنیان گذاری ش��د و پنج سال بعد به بزرگ ترین طراح 
جهانی مدارهای مجتمع با تخصص خاص )ASIC( تبدیل شد. عالوه  بر 

این، بیت مین بزرگ ترین اس��تخرهای جهانی استخراج بیت کوین یعنی 
BTC.com و Antpool را مدیری��ت می کند. بیت مین اس��تارت آپی 
پیش��رو در اکوسیس��تم تکنولوژی بالک چین اس��ت که مجموعه ای از 
پلتفرم های بالک چین و اس��تارت آپ ها را پشتیبانی می کند و حضوری 

فعال در توسعه  صنعت و جامعه دارد.
اس��تارت آپ بیت مین در س��ال ۲۰۱۸ به س��ود خالص ۷۴۲ میلیون 
دالری رس��ید و طبق گزارش تک کرانچ در س��ه ماهه  دوم همان سال به 

ارزش بیش از یک میلیارد دالر رسید و یونیکورن شد.
بیت می��ن از اواخر س��ال ۲۰۱5 فعالی��ت خ��ود را در صنعت هوش 
مصنوعی )AI( آغاز کرد و اولین تراشه  یادگیری عمیق هوش مصنوعی 
را در در سال ۲۰۱۷ و تحت برند Sophon عرضه کرد. این تراشه های 
ه��وش مصنوعی توانایی اپلیکیش��ن هایی مانند بینایی ماش��ین، مراکز 

داده، سوپرکامپیوترها و روباتیک را افزایش می دهند.
)Circle( 3- استارت آپ سرکل

س��رکل، پلتفرم آنالینی اس��ت که به کاربران اج��ازه می دهد نقل و 
 Cicle( انتقالت مالی خود را سریع تر و آسان تر انجام دهند. سرکل پی
Pay(، پلتف��رم پرداخ��ت موبای��ل این ش��رکت با اس��تفاده از  فناوری 
بالک چین، انتقال پول را تس��هیل و تس��ریع می کند و همچنین امکان 
نگهداری، ارس��ال و دریافت ارزهای س��نتی فیات را برای کاربران خود 
فراهم می کند. اس��تارت آپ س��رکل یک ش��رکت پرداخت نظیربه نظیر 
اس��ت که توسط جرمی آالیر و ش��ان نویل در سال ۲۰۱۳ بنیان گذاری 
ش��د. پلتفرم این ش��رکت مدل جدی��دی از خدمات مالی را در س��طح 
جهانی عرضه می کند تا کاربران معمولی، شرکت ها و کارآفرینان بتوانند 
فعالیت هایی مانند تجارت، س��رمایه گذاری و جذب سرمایه را به شکلی 
مطمئن و به صورت آنالین انجام دهند. دریافت س��رمایه از شرکت هایی 
مانند فیس بوک، گلدمن س��اکس و... در چند دور سرمایه گذاری کمک 
کرد این اس��تارت آپ به یکی از یونیکورن های صنعت بالک چین تبدیل 

شود.
هدف از بنیان گذاری استارت آپ سرکل، توسعه و گسترش تکنولوژی 
رم��زارز  ب��ود تا هم��ه  مردم در ه��ر جای دنی��ا در س��اخت اقتصادی 
عادالنه تر و دسترس��ی پذیرتر مش��ارکت داشته باش��ند. این استارت آپ 
در س��ال ۲۰۱۶ خدم��ات کیف پول بیت کوین را ب��رای خرید و فروش 
بیت کوی��ن ارائه داد ک��ه هنوز ارائه  آن را متوقف نکرده اس��ت و تالش 

می کند خدماتی مرتبط با نسل بعدی فناوری بالک چین ارائه دهد.
)Robinhood( 4-  استارت آپ رابین هود

رابین هود یکی دیگر از اس��تارت آپ های یونیکورن صنعت بالک چین 
اس��ت ک��ه در س��ال ۲۰۱۳ بنیان گ��ذاری ش��د و دفتر اصل��ی آن در 
کالیفرنیای آمریکا اس��ت. اپلیکیش��ن موبایل این استارت آپ، رابین هود 
نام دارد و به کاربران اجازه می دهد بدون پرداخت کارمزد، بورس اوراق 

بهادار آمریکا و رمزارزها را خرید و فروش کنند.
اس��تارت آپ رابین هود با جذب س��رمایه  5۳۹ میلیون دالری، س��ال 
گذش��ته اعالم کرد قصد دارد س��هام خود را به ص��ورت عمومی عرضه 
کند. موفقیت رابین هود در عرضه  عمومی س��هام نقش مهمی در رشد و 

پیشرفت صنعت بالک چین و فین تک خواهد داشت.
)Brave( 5- استارت آپ بریو

بریو، یک مرورگر رایگان و متن باز اس��ت که توسط شرکت نرم افزاری 
بریو و بر پایه مرورگر کرومیم ارائه ش��ده اس��ت. این شرکت قصد دارد 
امنیت و س��رعت وب گ��ردی را برای کاربران افزای��ش دهد و همچنین 
سهم درآمد تبلیغاتی را برای تولیدکنندگان محتوا افزایش دهد. درواقع 
هدف اس��تارت آپ بریو این اس��ت که اکوسیس��تم تبلیغات آنالین را با 
اس��تفاده از میکروپیمنت یا پرداخت ه��ای کوچک و یک راه حل جدید 

اشتراک گذاری درآمد، برای کاربران و ناشران بهتر کند.
بریو، اولی��ن مرورگر مبتنی بر بالک چین دنیا اس��ت که بیش از ۲۰ 
میلیون بار دانلود ش��ده اس��ت. این اس��تارت آپ در س��ال ۲۰۱5 با نام 
Hyperware Labs در ایال��ت دل��ور آمریکا معرفی ش��د، س��پس با 
انتق��ال دفتر اصلی ب��ه کالیفرنیا نام خ��ود را به بریو تغیی��ر داد. دلیل 

ش��هرت مرورگر بری��و، ایده  خالقان��ه  آن، یعنی اختص��اص توکن های 
مخصوص به کاربرانی اس��ت که آگهی های تبلیغاتی را حین وب گردی 
مش��اهده می کنند. این توکن ه��ا، Basic Attention Token یا به 
اختص��ار، BAT ن��ام دارند و قاب��ل تبدیل به پول نق��د در صرافی های 
رمزارز هستند. کاربران با اس��تفاده از مرورگر بریو می توانند آگهی های 
متجاوز را مس��دود کنند و اجازه  دسترس��ی به اطالعاتی مانند موقعیت 
مکانی و فعالیت های پیش��ین خ��ود را ببندند. این روزها حجم تبلیغات 
در وب سایت ش��رکت های بزرگی مانند گوگل و فیس بوک به شدت باال 
رفته اس��ت و اس��تارت آپ بریو تالش می کند با ارائ��ه  راه حلی خالقانه 
این مش��کل را برطرف کند. نسخه  جدید مرورگر بریو، ویژگی جدیدی 
دارد ک��ه اجازه می دهد کاربران نوع آگهی ه��ای دلخواه خود را از میان 
آگهی های فروخته ش��ده و آگهی های مسدودشده انتخاب کنند؛ سپس 
ش��رکت 55درصد درآمد حاصل از تبلیغات را به ناشران محتوا می دهد 
و خود ش��رکت و کاربران آن هر کدام ۱5درصد س��هم می برند. کاربران 
همچنی��ن می توانن��د بخش��ی از درآمد خود را از طری��ق پرداخت های 

کوچک به ناشران اهدا کنند.
اس��تارت آپ بری��و، طب��ق گ��زارش تک کران��چ ۷۲ میلی��ون دالر از 
 Founders Fund، Huiyin Blockchain ش��رکت هایی مانن��د

Venture و... سرمایه جذب کرده است.
)Tenx( 6- استارت آپ تِنکس

تنکس، یک اس��تارت آپ مبتنی بر بالک چین اس��ت که در سنگاپور 
بنیان گذاری ش��ده اس��ت و امکان ذخیره  امن رم��زارز را در یک کیف 
پول دیجیت��ال مبتنی بر ارز فراهم می کن��د. تنکس عالوه بر کیف پول 
دیجیتال، یک کارت فیزیکی به کاربران خود ارائه می دهد که می توانند 
به کمک آن، ارزهای دیجیتال خود را حتی در فروشگاه هایی که رمزارز 

نمی پذیرند، خرج کنند.
همان طور که می دانید، فروش��گاه های کمی اج��ازه می دهند مردم با 
استفاده از رمزارزها خرید کنند و درواقع استارت آپ تنکس این مشکل 
را حل کرده اس��ت. کاربران با استفاده از یک DSS )سیستم پشتیبانی 
از تصمی��م( می توانن��د قوانین��ی مانن��د محدودیت مق��دار خرید روی 
کارت های خود بگذارند و به این ش��کل، مخارج خود را مدیریت کنند. 
همچنین کاربران می توانند انتخاب کنند که از کدام رمزارز برای خرید 

استفاده شود یا درصدی برای مقدار استفاده از هر کدام تعیین کنند.
پلتف��رم تنک��س درحال حاضر هی��چ مبلغی بابت هر تراکنش کس��ر 
نمی کن��د و تنها هزین��ه ای که کاربر باید پرداخ��ت کند، ۱5 دالر برای 
دریافت کارت فیزیکی و ۱.5 دالر برای کارت دیجیتال است. همچنین 
کاربرانی که قصد ندارند در سال بیش از هزار دالر تراکنش مالی داشته 
باش��ند، باید س��االنه ۱۰ دالر پرداخت کنند. برخی ویژگی های ایمنی 

پلتفرم تنکس عبارتند از:
• احراز هویت دو مرحله ای برای حفاظت از تمامی حساب ها

• مدیریت چند امضایی ذخیره سازی سرد )ذخیره سازی سرد به کیف 
پول های دیجیتالی گفته می ش��ود که مستقل از نوع اتصال به اینترنت 
اس��ت و نمی توان از راه دور آن را هک کرد( برای حفظ ایمنی حس��اب 

کاربر در بلندمدت
• ذخیره سازی استاندارد کلید خصوصی برای هر کیف پول تنکس که 

به کاربران اجازه می دهد کلیدها را خودشان ذخیره کنند
• ارس��ال نوتیفیکیش��ن ایمیلی برای هر فعالیتی که در حساب کاربر 

انجام می شود
• رمزگذاری داده ها

• رمزگشایی با اثر انگشت در دستگاه های موبایل
طب��ق گزارش تک کرانچ، اس��تارت آپ تنکس بی��ش از ۱5۹ میلیون 
دالر س��رمایه جذب کرده اس��ت و قصد دارد ابزارهای جدیدی را برای 

کسب وکارها، استارت آپ ها و بازرگانان توسعه دهد.
)Status( 7-  استارت آپ استاتوس

اس��تاتوس، یک مرورگر، پیام رسان و کیف پول رمزارز است که قصد 
دارد ارتباطی ایمن را برای کاربران خود فراهم کند. نرم افزار اس��تاتوس 

ش��بیه به پیام رس��ان تلگرام اس��ت ام��ا پلتفرمی پیچیده ت��ر دارد. این 
نرم افزار، روشی آسان را برای کاربران فراهم می کند تا با اپلیکیشن های 

غیرمتمرکز روی بالک چین اتریوم تعامل داشته باشند.
اپلیکیش��ن های غیرمتمرکز )DApps( بع��د از پیدایش اتریوم 
)پلتفرمی برای س��اخت آنها( محبوبیت پی��دا کردند. درحال حاضر 
ه��زاران اپلیکیش��ن غیرمتمرک��ز زی��ادی وج��ود دارد و ه��ر قدر 
توانایی های بالک چین اتریوم بیشتر می شود، تعداد اپلیکیشن های 
غیرمتمرکز و پروژه های آن نیز بیش��تر ش��ده است و دنبال کردن 
اپلیکیش��ن های دلخواه کاربران سخت تر می شود. این دقیقا همان 
جایی اس��ت که اس��تاتوس وارد عمل می ش��ود و به کاربران اجازه 
می دهد با این اپلیکیشن های غیرمتمرکز روی گوشی های اندروید 
و iOS تعامل داشته باشند؛ به این صورت که دستگاه های متصل، 
ب��ه نودهای کالینت س��بک در ش��بکه  بالک چین اتری��وم تبدیل 
می ش��وند و درنتیجه با دسترسی  به اکوسیستم اتریوم از هر نقطه  
دنی��ا می توانند مورد اس��تفاده قرار بگیرند. ویژگی های ارائه ش��ده 

توسط استاتوس عبارتند از:
• اپلیکیش��نی ک��ه کاربران می توانند ب��ا اس��تفاده از آن چت کنند، 
معامالت تجاری انجام دهند و به اپلیکیش��ن های غیرمتمرکز دسترسی 

داشته باشند
• ایجاد محیطی برای استارت آپ های نیازمند سرمایه، حمایت قانونی 

و آموزش
• ایجاد محیطی ساده برای توسعه دهندگانی که قصد دارند اپلیکیشن 

غیرمتمرکز خود را بسازند
• محیط توس��عه دهنده یکپارچه برای ارائه خدمات آموزشی در مورد 

اپلیکیشن های غیرمتمرکز
اس��تاتوس طوری طراحی ش��ده اس��ت که هم عملکرد یک مرورگر 
اتریوم و هم یک پلتفرم پیام رسان غیرمتمرکز را داشته باشد. شرکت با 
استفاده از این سیستم ترکیبی قصد دارد تعداد کاربران خود را افزایش 

دهد و از طرفی به مأموریت و اصول اتریوم نزدیک باشد.
پیام رسان این نرم افزار، ابزاری است که کاربران سراسر جهان می توانند 
از آن استفاده کنند و معامالت خصوصی ایمنی با یکدیگر داشته باشند. 
ازطرف دیگ��ر، مرورگر این نرم افزار می تواند هر اپلیکیش��ن غیرمتمرکز 
س��ازگاری را اجرا کند. اس��تاتوس متن باز اس��ت و هر توسعه دهنده ای 
می تواند اپلیکیش��ن های خود را هرموقع بخواهد، در فهرست وارد کند. 
طبق گزارش تک کرانچ، استارت آپ استاتوس تابه حال ۹۹ میلیون دالر 

سرمایه جذب کرده است.
)MobileGo( ۸- استارت آپ موبایل گو

موبایل گ��و یکی از اس��تارت آپ های جالب و موفق بالک چین اس��ت 
که توس��ط عده ای توس��عه دهنده  جوان و با هدف ترکیب صنعت بازی 
با فناوری بالک چین بنیان گذاری ش��د. موبایل گ��و پلتفرم رمزارز بازی 
اس��ت که امکان دسترسی به 5۰۰ بازی را به طور رایگان فراهم می کند. 
صنعت بازی بس��یار س��ودمند اس��ت و فرصت های زیادی ب��رای ادغام 

فناوری ها و ساخت تجربه  بهتر برای کاربران وجود دارد.
بازی های��ی مانن��د فورتنای��ت و پابجی نش��ان داده اند ک��ه کاربران 
ب��ه بازی ه��ای چند کاربره و تعاملی با س��ایر کاربران از سراس��ر جهان 
عالقه دارن��د. به عنوان مثال، فورتنایت پایگاهی متراکم از ۲۰۰ میلیون 
کارب��ر دارد و تابه حال بیش از ۱.۲ میلیارد دالر فروش داش��ته اس��ت. 
اس��تارت آپ موبایل گو نیز مدل مشابهی در پلتفرم خود ارائه می دهد و 
 Gshare کاربران ب��ا بازی کردن در این پلتفرم، اعتبار رمزارزی به نام
Gold دریافت می کنند. کاربران با اس��تفاده از اعتبار خود وارد مسابقه 
می ش��وند و می توانند توکن های MGO برنده ش��وند؛ این توکن ها در 
کیف پول هایی مانند Lumi، Coinomi یا Myetherwallet قابل 
ذخیره س��ازی بوده و با رمزارزهایی مانند HitBTC، DigiFinex یا 
Bitfindex قابل تعویض هستند. طبق گزارش کرانچ بیس استارت آپ 

موبایل گو تابه حال ۴.5 میلیون دالر سرمایه جذب کرده است.
zoomit :منبع

معرفی تعدادی از استارت آپ های موفق حوزه بالک  چین
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ام��روزه، یادگیری مس��تمر و حتی مادام العمر به یک��ی از معیارهای 
ضروری در موفقیت صاحبان کسب وکار و تیم آنها تبدیل شده است.

شکیل اونیل، چه ارتباطی با این نام مشهور برقرار می کنید؟ احتماال 
ن��ام او را در میان بزرگ ترین بازیکنان بس��کتبال جه��ان دیده اید یا با 
ش��نیدن اس��م او قد و وزنش را تصور می کنی��د: ۲.۱۶ متر قد و ۱۴۷ 
کیلوگرم وزن. شاید هم او را به عنوان کارشناس ورزشی یا مجری برنامه  
Inside the NBA می شناس��ید. اونیل در تمام این نقش ها شناخته 
ش��ده اس��ت؛ اما مهم تر از هر چی��ز، او کل عمر خود را ب��ه یادگیری 

اختصاص داده است.
اونی��ل در س��ال ۱۹۹۲، دانش��گاه ایالتی لویزیانا را ت��رک کرد تا به 
NBA ملحق ش��ود، ام��ا همان زمان به مادرش ق��ول داد روزی حتما 
تحصی��الت خ��ود را ادام��ه دهد. در س��ال ۲۰۰۰ و زمانی ک��ه در تیم 
لس آنجلس لیکرز بازی می کرد، توانس��ت از طریق دوره های آموزش از 

راه  دور مدرک لیسانس خود را دریافت کند.
س��پس، تحصیالت خود را ادامه داد و مدرک دکترای MBA گرفت 
و در ادامه، درباره  فیلم برداری و ورزش های رزمی ترکیبی مطالعه کرد. 
او در مجموعه وس��یعی از نقش های تلویزیونی ظاهر ش��د و پنج آلبوم 
اس��تودیویی منتشر کرد و حتی افس��ر پلیس شد، بااین حال تمام اینها 
برایش کافی نبود و حاال به کارآفرین و سرمایه گذار تبدیل شده است.

اونیل عاش��ق تجربه های جدید اس��ت و داس��تان او نش��ان می دهد 
هیچ وقت برای توس��عه  چشم انداز دیر نیست. یادگیری حتی با گذشت 
زم��ان زیادی از فارغ التحصیلی دبیرس��تان و دانش��گاه، نقش��ی مهمی 
در زندگ��ی افراد ایفا می کند. به گفته جیم ران، س��خنران انگیزش��ی، 
موفق تری��ن اف��راد جهان افرادی هس��تند که تمام عمرش��ان را صرف 
یادگی��ری می  کنند و تحصیالت مس��تمر را مس��ئولیت خود می دانند. 
تحصیالت رس��می حس امید به زندگی و خودآموزی حس خوشبختی 

را افزایش می دهد.
چرا دانش ارزشمند است؟

فلس��فه  ذهن مفهومی به معنای ذهنیت تازه کار دارد. در این مفهوم، 
انس��ان باید به موقعیت های جدید وارد شود و به عنوان شخصی تازه کار 
ی��ا مبتدی تجربه کس��ب کند. در این فلس��فه، ذهن باید ب��از و آماده  
پذیرش ایده ها و دیدگاه های تازه باش��د. رویکرد ذهن تازه کار می تواند 

به افزایش خالقیت، تواضع و قدردانی منجر شود.
ایتکی��ن تانک، رئیس و بنیان گذار ش��رکت JotForm و نویس��نده  
اصل��ی این مقاله، در ش��رکت خود معم��وال با هدف اش��تراک گذاری 
مهارت ها و استراتژی های جدید و توسعه چشم انداز به دنبال مشاورانی 
 SEO در س��طح جهانی اس��ت. برای مثال، تان��ک در زمینه هایی مثل
ی��ا زمینه های دیگری که تخصص الزم را ندارد، از این روش اس��تفاده 

می کند. 
تانک به عنوان مدیرعامل و کارآفرین ش��رکت همیش��ه برای افزایش 
اطالعاتش تالش می کند. او بالگ های مختلف و س��ایت های صنعتی و 
انتشارات استارت  آپ را مطالعه می کند و همیشه کتاب با خود به همراه 
دارد و س��عی می کند حضور فعال خ��ود در انجمن های متعدد بحث را 

حفظ کند.
در اقتصاد اطالعاتی کنونی، یادگیری مس��تمر انتخابی نیس��ِت بلکه 
ضرورت اس��ت. به گفته  پیتر دیاماندیس، س��هولت دسترسی و کاهش 
اعتبار پول باعث می ش��ود کاالها و خدمات روزب��ه روز ارزان تر و حتی 
گاهی رایگان شوند. برای مثال، سایت Craiglist سهولت طبقه بندی 
را افزایش داده یا iTune صنعت موس��یقی را رایگان کرده و مهم تر از 
هر چیز گوگل جمع آوری داده ها و پژوهش و دسترس��ی به اطالعات را 

تقریبا رایگان و بی ارزش کرده است.
درمقابل، ارزش اطالعات روزبه روز بیش��تر می ش��ود؛ به ویژه وقتی به 
ن��وآوری منجر یا برای بهبود فناوری های جدید از آن اس��تفاده ش��ود. 
به همین دلیل، یادگیری مهم ترین س��رمایه گذاری در کسب وکار است. 
صرف نظ��ر از اینک��ه بازاریابی دیجیت��ال بخوانید یا زب��ان جدیدی یاد 

بگیرید، باید بیاموزید چگونه یادگیرنده  خوبی باشید.
استراتژی هایی برای یادگیری بهتر

فراش��ناخت )آگاهی از شناخت خود( به تفکر درباره  تفکر خود گفته 
می شود. اوریچ بوسر، مشاور و مؤلف، دراین باره می گوید:

الزم اس��ت همیشه س��ؤال هایی این چنینی از خود بپرسیم: آیا واقعا 
به این ایده می رس��م؟ آیا می توانم آن را برای یکی از دوستانم توصیف 
کن��م؟ هدف من چیس��ت؟ آیا نیاز به دان��ش پس زمینه دارم یا تمرین 

بیشتر؟
فرآیندهای فراش��ناختی مانند برنامه ریزی و نظارت و تفکر می توانند 
به بهبود یادگیری منجر ش��وند )عالوه بر ه��وش و زمانی که صرف یک 
موضوع می کنید(. مارس��ل وینمن، مدیر آموزش��ی و پژوهشی مؤسسه  
فراش��ناخت، براساس بررس��ی های دو دهه اخیر به این نتیجه رسیده 
مهارت های فراش��ناختی مناسب می توانند به یادگیری سریع تر و انجام 

وظایف ناآشنا کمک کنند.
نکت��ه: تفکر درب��اره روش یادگیری اهمیت دارد. اگر به دنبال رش��د 
کس��ب وکار خود هس��تید و می خواهید در فضای رقابت باقی بمانید و 
نوآوری داش��ته باش��ید، باید به یادگیری ادامه دهی��د. در ادامه، چهار 

روش برای ادامه  تحصیل و آموزش روزانه ارائه می کنیم.
۱. تکرار

تمام افراد در مرحله ای از زندگی خود باید آزمون بدهند یا مطلبی را 
ارائه کنند. معموال با نزدیک ش��دن به ضرب االجل یا مهلت تعیین شده، 
س��رعت جذب اطالعات هم افزایش پیدا می کند، اما مرور اطالعات در 

چند جلسه  مجزا یا روش تکرار فاصله دار مؤثرتر است.
به نق��ل از جان مدین��ا، مؤلف کت��اب قوانین مغ��ز، تنظیم اطالعات 
تک��راری در چند بازه بهترین روش برای به خاطر س��پردن آنها اس��ت. 
یادگیری تنها زمانی به ثمر می رس��د که به ج��ای واردکردن یک جای 

اطالعات جدید، آن را به تدریج وارد مغز کنید.
برای مثال، فرض کنید می خواهید زبان ژاپنی یاد بگیرید. براس��اس 
روش تک��رار فاصل��ه دار، باید برنام��ه ای مروری تنظیم کنی��د. هر روز 
زمان��ی را برای مطالعه کنار بگذارید که می تواند بین واژگان و دس��تور 
زبان متغیر باش��د. مطالعه ی بی وقف��ه  ۳۰ دقیقه ای بهترین روش برای 

به خاطرسپردن است.
س��پس، درباره  روش ذخیره س��ازی و س��ازماندهی اطالعات تصمیم 
بگیری��د. فلش کارت های قدیمی ش��اید مؤثر باش��ند، ام��ا می توانید از 
 Duolingo یا Evernote ی��ا SuperMemo نرم افزارهای��ی مثل

هم اس��تفاده کنید. در مرحله آخر، روش��ی برای ردیابی پیشرفت خود 
پیدا کنید؛ زیرا مش��اهده  پیشرفت  انگیزه ادامه  کار را افزایش می دهد. 
یادگی��ری با روش تک��رار فاصله دار س��ریع تر می ش��ود و عالوه بر این 

اطالعات وارد حافظه  بلندمدت می شوند.
2. انعکاس

مغز برای یکپارچه س��ازی اطالعات به زمان و فضا نیاز دارد. برای مثال، 
خواب امکان اس��تراحت کامل شناختی را فراهم می کند. در زمان خواب، 
مغز اطالعات را یکپارچه  می کند. براساس پژوهشی که در سال ۲۰۱۶ روی 
افرادی انجام شد که زبان خارجی مطالعه می کنند، مشخص شد خوابیدن 
بین جلس��ه های یادگیری نه تنها زمان تمرین را کاهش می دهد؛ بلکه به 
بهبود حافظه  بلندم��دت کمک می کند و درمقابل، کم خوابی یا بی خوابی 

می تواند قابلیت یادگیری را مختل کند.
البته، یادگیری مترادف حفظ کردن نیس��ت؛ بلکه چگونگی پردازش 
و کارب��رد اطالعات اهمیت دارد. بس��یاری از افراد تصور می کنند فقط 
در صورت فعالیت و آمادگی ذهنی می توانند ایده ها و مفاهیم جدید را 
وارد مغز خود کنند، اما ذهن در شرایط آرامش و فعالیت نکردن، بیشتر 

پذیرای اطالعات جدید است.
برای مثال، ش��اید بارها زیر دوش یا هنگام شستن ظرف ها یا باغبانی 
ب��ه مطلبی پ��ی برده  و ناگهان گفته باش��ید »آهان«. به گفته  اس��کات 
بری کافن، کارشناس بهره وری، در سال ۲۰۱۶ حدود ۷۲درصد از افراد 
هنگام دوش گرفتن به ایده های خالقانه رس��یدند. افکار خالقانه ممکن 
است هنگام انجام کارهای غیرمرتبط یا فعالیت های روزمره هم به ذهن 
برسند. در این شرایط، مغز سعی می کند بین اطالعات مختلفی ارتباط 

برقرار کند که تاکنون جذب کرده است.
بعض��ی از ایده های درخش��ان هم در ط��ول تعطیالت ی��ا بالفاصله 
پس ازآن به ذهن می آیند؛ به همین دلیل، اس��تراحت یکی از معیارهای 
مهم موفقیت صاحبان کس��ب وکار و تیم آنها اس��ت. الکس سوجونگ 

کیم پانگ، مؤلف کتاب استراحت: کار کمتر، دستاورد بیشتر می گوید:
اگر خس��ته هستید، به خواسته  خود اهمیت دهید و استراحت کنید. 
کاره��ای زیاد خود را کنار بگذارید و زمانی را به اس��تراحت اختصاص 
دهید. اس��تراحت را جدی بگیرید و نگذارید افراد دیگر این موهبت را 

از شما بگیرند.
3.  تدریس

آلبرت اینشتین می گوید:

اگر نمی توانید موضوعی را به زبان س��اده توصیف کنید؛ یعنی آن را 
به خوبی یاد نگرفته اید.

این جمله  هوشمندانه از مردی درخشان و معلمی است که به اعتقاد او، 
بهترین روش یادگیری، توصیف آن برای شخص دیگری است. این روش بر 
اصل هرم یادگیری استوار است که براساس آن، ۹۰درصد از آموخته ها در 

تدریس آن به دیگران یا کاربرد سریع اطالعات به دست می آید.
درمقاب��ل، تنها ۱۰درصد از آموخته ه��ا صرفا با مطالعه و 5درصد آن در 
سخنرانی به دس��ت می آیند؛ ازاین رو، کاربرد اطالعات اهمیت زیادی دارد. 
در روش فینمان از برنامه فوری اس��تفاده می ش��ود )ن��ام این روش از نام 
فیزیک دان برنده  جایزه  نوبل، ریچارد فینمان گرفته شده است(. این روش 

در چند مرحله  ساده به یادگیری عمیق و سریع کمک می کند:
مطلب را به کودک آموزش دهید و ش��کاف های اطالعاتی را مرور و 
شناس��ایی و آن را به داستانی ساده و مستقیم تبدیل کنید. سپس، به 

شخص دیگری منتقل کنید.
تانک در JotForm از روش همکاری مش��ترک برای انتقال مفاهیم 
اس��تفاده می کند. این روش برای س��پردن وظایف به سایرین به منظور 
صرفه جوی��ی در وقت و پرداختن به کارهای مهم تر مفید اس��ت. تانک 
برای انتقال مفهوم یا آموزش کار مدنظر، کنار کارمند خود می نشیند و 
او را راهنمایی می کند؛ بدین ترتیب می تواند به عیب های خود پی ببرد.

4. انتقال
ایالن ماس��ک، کارشناس��ی میان رش��ته ای اس��ت که در اواسط ۴۰ 
س��الگی توانس��ت به جایگاه مدیریتی ش��رکت های چندمیلیون دالری 
در زمینه ه��ای نرم افزار، انرژی، حمل ونقل و هوافضا دس��ت پیدا کند. 
باوجوداین، او چگونه توانس��ت در تمام این زمینه ها به موفقیت برسد؟ 
او از روش انتقال یادگیری برای انتقال دانش خود از زمینه ای به زمینه  

دیگر استفاده کرد.
ب��رای مث��ال، اگ��ر درزمین��ه  ف��روش مه��ارت داری��د، از آن برای 
سرمایه گذاری استفاده کنید یا از روش توجه برای رهبری نشست های 
تیم��ی بهره ببری��د. در این روش، با بی نهایت انتخاب روبه رو هس��تید. 
ماس��ک از فرآین��دی دومرحله ای برای انتقال یادگیری اس��تفاده کرد: 
در درج��ه  اول اطالعات خ��ود را به اصول ابتدایی و اصلی تجزیه کرد و 

سپس، در زمینه جدید آنها را بازسازی کرد.
ازآنجا که هر زمینه ای با فناوری ادغام می ش��ود، ماش��ین ها خیلی زود 
جایگزین محصوالت و خدمات می شوند. تنها متفکران چندبعدی با دانش 
چندرش��ته ای می توانند در چنین بازاری رش��د کنند. کارآفرینان دنیای 
جدی��د با مزیت های واضحی روبه رو هس��تند، اما توانایی تحلیل و نوآوری 
و تطبیق به تمایز آنها منجر می شود، بنابراین یادگیری مادام العمر شکیل 

اونیل، روش مطمئنی برای حفظ ارتباط با بازار است.
ENTREPRENEUR/zoomit :منبع

چرا یادگیری مستمر برای کارآفرینان و تیم آنها ضروری است؟
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اکثر کارمندان به خاطر حضور همکاران از فعالیت در شبکه های 
اجتماعی خودداری می کنند

نتایج مجموعه ای از تحقیقات و نظرسنجی ها نشان می دهد اغلب کارمندان نمی توانند روابط 
اجتماع��ی مجازی و حرفه ای خود را به درس��تی مدیریت کنند و به همین ترتیب غالبا مجبور 

هستند از فعالیت در شبکه های اجتماعی به خاطر همکاران شان اجتناب کنند.
با حضور تمام مدیران و کارمندان یک ش��رکت در ش��بکه های اجتماعی، به سختی می توان 
محیطی خصوصی برای خود نگه داش��ت و زندگی و دیدگاه های ش��خصی را از زندگی حرفه ای 
جدا کرد. در چنین ش��رایطی بس��یاری از افراد تمایل به فعالیت در ش��بکه های اجتماعی را به 
خاطر ترس از قضاوت در محیط کار و دیده شدن توسط مدیران و همکاران از دست می دهند.

در همین راس��تا گروه »igloo Software« از طریق تحقیقات و مجموعه نظرسنجی هایی 
به گزارش��ی دست یافته که نش��ان می دهد نیروهای کار چگونه در فضای مجازی که همکاران 
حضور دارند فعالیت می کنند و در مورد ارس��ال پست های جدید چه احساسی خواهند داشت. 
این گروه از 2۰۰۰ کارمند در س��ازمان های مختلف و ۵۰۰۰ نیرو کار کارخانجات نظرس��نجی 

کرده است.
با در نظر داش��تن ش��یوع ویروس کرونا و پیش آمدن شرایط کار از خانه، نتایج نظرسنجی ها 
نشان می دهد حدود 3۶درصد از کارمندان به هیچ عنوان دورکاری نمی کنند و در طرف مقابل 
حدود 8درصد به طور تمام وقت دورکار هستند. این در حالی است که 82درصد از افراد ترجیح 

می دهند به محیط اداری برگردند و دیگر از خانه مشغول کار نباشند.
دلیل اصلی این دیدگاه بیشتر به خاطر از دست دادن ارتباطات مستقیم با همکاران و مدیران 
)۴۴درصد( و دور افتادن از جلس��ات و دورهمی ها )۴3درصد( و عدم دریافت اطالعات مناسب 
در مورد تغییرات و پیش��رفت کار )28درصد( بوده اس��ت. دیگر موارد نیز شامل عدم دسترسی 
کافی به اسناد الزم )3۵درصد( و برخورد با مشکالت فنی )3۵درصد( می شود. حدود 32درصد 
از افراد هم دل شان برای محیط کار و جمع های دوستانه با همراهی همکاران تنگ شده است.

این گزارش نشان می دهد حدود 7۴درصد از کارمندان به صورت آنالین از طریق شبکه های 
اجتماع��ی ب��ا همکاران و مدیران ش��رکت در تماس هس��تند. 82درصد از این اف��راد از طریق 
فیس بوک، ۵2درصد از طریق اینس��تاگرام، ۴۵درصد از طری��ق لینکدین و 1۰درصد از طریق 

تیک تاک به سایر افراد مجموعه شغلی خود متصل شده اند.
طبق نتایج نظرس��نجی ها، این موضوع نش��ان می دهد حدود 72درصد از کارمندان از ارسال 
محتوا در ش��بکه های اجتماعی خود به خاطر اینکه ممکن اس��ت یک��ی از همکاران یا مدیران 
آن را ببیند، اجتناب می کنند. بدون ش��ک این موضوع برای اجتماع مردم و به خصوص ایاالت 
متحده که در ش��رف برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است، نگران کننده خواهد بود چراکه 
نیروها می بایس��ت به اندازه ای آزادی تفکر داشته باشند که بتوانند نظرات خود را بدون ترس و 

محدودیت ابراز کنند.
اگر اظهارنظر در مورد برخی مس��ائل باعث می شود شغل تان را از دست بدهید، پس احتماال 
شغل اشتباهی انتخاب کرده اید که به هیچ عنوان با روحیات و تفکرات شما سازگار نیست. البته 

شاید هم دل تان بخواهد نظرات تان را برای خودتان نگه دارید و از شغل فعلی تان لذت ببرید.
digiato :منبع

پوشیدن لباس های آراسته می تواند شما را به موفقیت برساند
در زندگی روزمره ما، ظاهر یک ش��خص نظر ما را نس��بت به آن شخص تغییر می دهد و این 
موضوع در محل کار نیز کامال صدق می کند و شما می توانید با پوشیدن لباس های آراسته خود 

را به موفقیت های بزرگ برسانید.
تحقیقات اخیر نش��ان داده  اس��ت که پوشیدن لباس زیبا و آراس��ته در محل کارتان می تواند 
بس��یار تاثیرگذار باشد، پوشیدن لباس های مناسب در دفتر کار می تواند بر نحوه درک مردم از 

شخصیت  شما، حس اعتماد به نفس و چگونگی طرز تفکر شما تاثیر بگذارد.
محقق��ان بر روی 128نفر مرد بین 18تا32 س��ال تحقیقاتی انج��ام دادند که در آن محققان 
از ش��رکت کنندگان خواستند تا در مذاکرات خرید و فروش شرکت کنند؛ در این تحقیق افراد 
ش��رکت کننده از نظر لباس هایی که پوش��یده بودند به سه دسته تقس��یم شدند که دسته اول 
افرادی بودند که لباس های  خوبی به تن نداشتند )شلوار ورزشی و دمپایی کفش( این دسته از 
افراد سودی فرضی معادل ۶8۰هزار دالر به دست آوردند، در حالی که دسته دوم که کت وشلوار 
پوشیده بودند درآمدی معادل 2.1میلیون دالر کسب کردند و دسته سوم  افرادی که لباس های 

عادی و معمولی به تن داشتند درآمدی معادل 1.۵8میلیون دالر به دست آوردند.
به گفته یکی از محققان این مطالعه، این تفاوت ها در مقدار س��ود به دست آمده نشان دهنده 
این است که شرکت کنندگانی که به خوبی لباس نپوشیده  بودند اغلب تسلیم شرکت کنندگانی 
می شدند که کت و شلوار به تن داشتند و این دسته از شرکت کنندگان که کت و شلوار به تن 
داش��تند این احترام را نس��بت به خود حس می کردند که این حس باعث می شد، عقب نشینی 

کمتری را از خود نشان دهند و به مراتب اعتماد به نفس آن ها را افزایش می داد.
در تحقیقاتی دیگر، ش��رکت کنندگانی که لباس آراس��ته پوش��یده بودن��د، تفکری خالقانه و 
آینده نگ��ری خاص��ی همانند مدیران داش��تند، در حال��ی که افرادی که لباس مناس��ب به تن 

نداشتند خود را با جزییات کوچک درگیر می کردند.
مایکل ال.اس��لپاین، یکی از نویسندگان محقق و استادیار دانشگاه تجارت کلمبیا می گوید که 
»افرادی که لباس آراسته و زیبا می پوشند احساس قدرتمندبودن می کنند و زمانی که شخصی 

حس می کند قدرتمند است، دیگر مجبور نیست بر روی جزییات توجه کند.«
این تحقیقات می توانند بر روی س��بک لباس پوش��یدن روزمره ما تاثیر بگذارد زیرا امروزه که 
پوشیدن لباس های عادی در محل کار مرسوم است، شما می توانید با پوشیدن لباس هایی زیبا 
و آراس��ته بر افزایش احتمال موفقیت خود تاثیر بگذارید، اما با این حال اطمینان حاصل کنید 
که از قانون کمی باالتر اس��تفاده کنید این قانون به این معنا است که اگر بیشتر افراد در محل 
کار شما پیراهن معمولی به تن دارند، شما می توانید با یک کت تک به سرکار بروید و اگر بیشتر 

افراد در محل کار شما کت تک می پوشند شما می توانید کت و شلوار بپوشید.
Businessinsider/ucan :منبع 

تبلیغـاتخالق

نتای��ج آخرین تحقیقات نش��ان می ده��د، طبیعت گ��ردی تاثیر 
فوق العاده ای روی سالمتی انسان دارد. در سال های اخیر، سازمان های 
علمی-تحقیقات��ی اعالم کرده اند، گردش در طبیعت برای س��المت 
جس��مانی و روانی مفید است؛ به طوری که گفته می شود حداقل دو 

ساعت در هفته را به طبیعت بروید.
محققان دانش��گاه اگزتر انگلیس در این باره تحقیقاتی انجام دادند 
و قصد داش��تند به این موضوع پی ببرند که هر هفته چند س��اعت 

طبیعت گردی الزم است؟
براساس نتایج به دس��ت آمده، حداقل زمان طبیعت گردی در هر 
هفته 12۰ دقیقه است. قطعا اختصاص دادن زمان بیشتر نتایج بهتری 

به دنبال خواهد داشت.
چقدر طبیعت گردی کنیم تا همیشه سالم بمانیم؟

این تحقیق روی گروهی 2۰ هزار نفره از مردم انجام شد. محققان 
این دانش��گاه تاثیر مدت زمان طبیعت گردی روی س��المت جسمی 
و روحی-روانی را مورد بررس��ی قرار دادن��د؛ بدون توجه به اینکه در 
دشت ها و جنگل ها طبیعت گردی می کردند یا در فضای سبز شهری. 
نتایج تحقیقات، در میزان س��المتی اف��رادی که در طول هفته 119 
دقیقه یا کمتر طبیعت گردی  کرده بودند، تغییر چندانی مشاهده نشد. 
در مقابل، افرادی که زمان طبیعت گردی شان حداقل 12۰ دقیقه بود، 

سالم تر از دیگر افراد بودند.
در آخری��ن تحقیقات، اختصاص زمان بیش��تر از 12۰ دقیقه برای 
سالمتی مفید بوده است. مثال کسانی که پنج ساعت یا بیشتر در هفته 
به طبیعت رفته بودند، از نظر سالمتی وضعیت بسیار بهتری داشتند. 
پ��س نباید زمان 12۰ دقیقه ای را با زم��ان الزم برای طبیعت گردی 
اش��تباه گرفت. به گفته  محققان انگلیسی، 12۰ دقیقه حداقل زمانی 
است که باید در طبیعت سپری کنیم تا از نظر جسمی و روانی سالم 

بمانیم.

۱۲۰ دقیقه را چطور سپری کنیم؟
پژوهش محققان انگلیسی اعالم می کند برای بهره بردن از تاثیرات 
مفید طبیعت گردی، پیوس��ته بودن زمان 12۰ دقیقه ای الزم نیست. 
اگ��ر این 12۰ دقیقه در چند ب��ازه زمانی کوتاه و با فاصله از یکدیگر 
هم سپری شود، همان تاثیر مثبت را روی سالمت مان خواهد داشت.

در این تحقیق آمده است:
 به عقیده  م��ا، بازه زمانی 12۰ دقیقه ای حداقل زمانی اس��ت که 
باید در طبیعت س��پری کرد تا از نتایج آن بهره مند شد. کمتر از این 
مدت زمان تاثیری روی بهبود س��المت ن��دارد، اما افزایش این مدت 
زمان تاثیر بهتری به دنبال خواهد داش��ت.  فواید مثبت 12۰ دقیقه 
طبیعت گ��ردی در هفته را می توان با کارهای��ی مانند انجام فعالیت 
جسمانی کافی در طول هفته مقایسه کرد. البته منظورمان این نیست 
به جای ورزش کردن، دو ساعت در هفته به پارک بروید و تنها روی 
صندلی بنشینید؛ بلکه هر یک از این فعالیت ها مزایای مخصوص به 
خود را دارند. محققان اعالم کرده اند س��پری کردن زمان در طبیعت 
برای سالمتی مفید است؛ بدین معنا که در هنگام طبیعت گردی لزوما 
نیازی به انجام فعالیت های ورزش��ی نخواهد بود. با این حال، سپری 
کردن زمان در طبیعت و ورزش در این مدت زمان، می تواند انتخاب 

خوب و هوشمندانه برای شما باشد.
فواید طبیعت گردی برای سالمتی

اخیرا فراتحلیلی درباره مزایای طبیعت گردی روی س��المتی انجام 
شده اس��ت. نتایج این فراتحلیل اعالم می کند طبیعت گردی مزایای 
زیادی برای سالمتی به دنبال دارد که می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• کاهش ترشح هورمون استرس )کورتیزول(
• ضربان قلب کندتر

• کاهش احتمال ابتال به بیماری های قلبی-عروقی
• کاهش فشار خون

• کاهش کلسترول
• کاهش ابتال به دیابت نوع 2

• کاهش خطر مرگ به دلیل نارسایی قلبی
نتایج این تحقیق طیف گس��ترده ای از مردم کشورهای مختلف را 
دربر می گرفت که در معرض طبیعت قرار می گرفتند. این نتایج اعالم 
می کند میان بهبود وضعیت سالمتی و طبیعت گردی رابطه  مستقیم 

وجود دارد.
طبیعت گردی چگونه روی سالمتی تاثیر می گذارد؟

پژوهشگران انگلیس��ی دو فرضیه درباره دلیل تاثیر طبیعت گردی 
روی بهبود وضعیت سالمتی ارائه کرده اند. فرضیه اول با نام »دوستان 
قدیمی«، به عوامل بیماری زا یا پاتوژن ها برمی گردد. به گفته  محققان، 
قرارگرفتن انس��ان در معرض پاتوژن هایی که در طبیعت وجود دارد 
سبب تقویت سیستم ایمنی بدن می شود. حقیقت این است، استفاده 
زی��اد از مواد ضدباکتری مانند صابون و کاهش تماس با پاتوژن ها در 

سال های اخیر سبب بروز مشکالتی برای سالمتی انسان شده است.
فرضی��ه  دیگ��ر می گوی��د مولکول های س��اطع ش��ده از درختان 
)فیتونس��یدها( با دارابودن خواص ضدباکتری، سبب فعالیت بیشتر 

سلول های سیستم ایمنی بدن می شوند.
سخن پایانی

تحقیقات زیادی تاثیر طبیعت گردی روی سالمتی را اثبات می کنند. 
یکی از عادات مفیدی که باید در زندگی روزمره مان بگنجانیم، سپری 
کردن زمان در طبیعت است؛ حتی اگر دو ساعت در هفته را به پارک 
نزدی��ک محل زندگی مان برویم و هیچ فعالیت فیزیکی انجام ندهیم. 
نتایج تحقیقات، زمان حداقلی را پیشنهاد داده که باید در طول هفته 
به این کار اختصاص دهیم. اگر زمان بیش��تری صرف طبیعت گردی 

کنیم، قطعا از فواید بیشتری بهره  مند خواهیم بود.
forbes/ucan :منبع

سالمت روانی و جسمی با 2 ساعت طبیعت گردی در هفته
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