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ناامنی غذایی از دهک نخست به دهک چهارم رسید

 در تنگنای تحریم
و بزنگاه کرونا

اقتصاد ایران در آخرین س��ال قرن، وضعیتی دوگانه را تجربه کرده و از یک س��و با تخلیه اثر تحریم ها و از س��وی 
دیگر با رکود اقتصادی ناش��ی از ش��یوع کرونا دس��ت و پنجه نرم کرده است. البته بازخورد تحریم و کرونا در اقتصاد 
ایران متفاوت از یکدیگر بوده و در حالی که تحریمها عمدتا صنایع بزرگی نظیر نفت و خودروسازی را متأثر کرده، اما 
شیوع کرونا عمدتا بر بخش های خدماتی اثرگذار بوده است. هرچند انتظار نمی رود در نتیجه شیوع کرونا ارزش افزوده 
اقتصاد کاهش شدیدی پیدا کند، اما با توجه به سهم زیاد این بخش ها در بازار کار به نظر می رسد آثار رفاهی آن بر...

 از تاكید رئیس جمهور بر حمایت از بورس
تا تجمع مالباختگان بورسی مقابل مجلس

بورس دوباره نفس كشید
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رئیس سازمان بورس از پیگیری قضایی تخلفات خبر داد

علیه قیمت گذاری دستوری فوالد

آگهی فیس بوک از بهترین های سال 2020
»مسئولیت اجتماعی« كسب و كارها

شخصی سازی تبلیغات پاپ آپ در 4 گام
بازاریابی با فناوری واقعیت افزوده و مجازی

چالش های استفاده از خدمات طراحی سایت
بهترین برندهای جهان در سال 2020
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افزایش محبوبیت سیگنال در 
پی تغییر سیاست واتس اپ و 

پیشنهاد ایالن ماسک
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فرصـت امروز: توزیـع درآمدی خانواده هـای ایرانی در چند 

سال گذشته نشان می دهد كه بیشترین درآمد برای 
گروه شغلی »قانون گذاران، مقامات عالی رتبه...

كارگران ساده و صنعتگران در انتهای هرم درآمدی قرار دارند

جغرافیای درآمدی 
خانواده های ایرانی

نگــــاه
آیا تعادل عمومی در اقتصاد 

ممکن است؟
مزایده والراسی

ماری اس��پری لئون والراس 
و  ریاضیاتی  اقتص��اددان  یک 
او  بود.  فرانس��وی  جرجیست 
یک��ی از اولین چهره هایی بود 
ک��ه از مطلوبی��ت نهای��ی در 
اقتصاد اس��تفاده کرد و البته 
این مس��ئله را شکلی مستقل 
از ویلی��ام اس��تنلی جون��ز و 
کارل منگر ایج��اد کرده بود. 
ج��دای از ای��ن دس��تاورد او 
اولین کس��ی بود که به مدلی 
ریاضیاتی برای تعادل عمومی 
اقتصادی دس��ت یافت و این 
مس��ئله را در کت��اب »عناصر 
اقتصاد مح��ض« توضیح داد. 
همین مس��ئله باعث ش��د که 
ام��روزه او را ب��ه عنوان چهره 
پیشرو در زمینه نظریه تعادل 
عمومی بشناس��ند. والراس در 
روزهای پایانی سال 1834 در 
نرماندی شمالی فرانسه به دنیا 
آمد. پدر او، آگوس��ت والراس 
هم اقتصاددان بود. لئون برای 
تحصی��ل به دانش��گاه پاریس 
رف��ت و پس از آن به کش��ور 
س��وییس رفته و در دانشگاه 
اقتصاد  تدری��س  ب��ه  ل��وزان 
سیاسی مش��غول شد. والراس 
که تم��ام زندگی خود را وقف 
به دس��ت آوردن محاسبات و 
برای  پیچی��ده ای  فرمول های 

ریاضی ک��رده بود در 
2نهایت زمانی که...
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فرصت امروز: لحظاتی را در تاریخ جهان سراغ داریم که همه چیز 
را به دوران قبل و بعد از خود تقسیم کرده اند و تبعات برخی از این 
رخداده��ا حتی هنوز هم جهان را تحت تاثیر قرار می دهند. وقتی 
ابعاد بحران کرونا مشخص شد، خیلی ها همین حس را داشتند و به 
تبعات کرونا در زندگی آینده شان اندیشیدند. هرچند واکسیناسیون 
کرونا هم اکنون در تعدادی از کشورها آغاز شده و کشورهای دیگر 
نیز به صرافت خرید و یا تولید واکس��ن کرونا هستند، اما حتی به 
فرض پایان پاندمی کووید-19 نیز تبعات این بحران تا س��ال ها در 

حافظه جهان باقی خواهد ماند.
سال 2020 میالدی با همه اتفاقات خوب و بد خود در حالی به 
پایان رسید که خاطره این سال از حافظه جمعی مردم جهان پاک 
نخواهد شد؛ آتش سوزی ویرانگر استرالیا، شیوع ویروس کووید-19، 
رکود اقتصادی ناشی از ش��یوع کرونا، مرگ جورج فلوید شهروند 
سیاه پوس��ت آمریکایی و اعتراضات مردمی به رفتار پلیس آمریکا، 
انتخابات بحث برانگیز ریاس��ت جمهوری س��وم نوامبر و... از جمله 
اتفاقاتی بود که در س��ال جهنمی 2020 رخ داد و تبعات برخی از 

این رخدادها در سال جدید میالدی نیز کماکان ادامه دارد.
حاال با اتمام س��ال 2020، گوگل همانند س��ال های گذش��ته 
فهرس��ت پرجس��ت وجوترین واژه های یک سال گذشته را منتشر 
کرد و گزارش داد بیش��تر واژگانی که مردم جهان در سال 2020 
میالدی جس��ت وجو کردند حجم زیادی از استرس و نگرانی بین 
آنها را نش��ان می دهد. »ویروس کرونا« و »نتایج انتخابات آمریکا« 
دو عبارت برتر پرجس��ت وجو شده در یک سال گذشته بودند که 
هر دوی آنها نگرانی مردم برای ش��رایط حاکم بر زندگی را نمایان 

می کند. در بخش افرادی که بیش��تر از دیگران نام آنها جست وجو 
شده است، »جو بایدن« رئیس جمهور منتخب آمریکا رتبه نخست 
را ب��ه خود اختصاص داد. از آنجای��ی که همه گیری ویروس کرونا 
موجب از بین رفتن تعداد زیادی از مشاغل شد و آسیب های مالی 
فراوان را به مردم وارد کرد، در بخش اخبار در سال 2020 میالدی 
عبارت »بیکاری« بیش��ترین تعداد جست وجو را از آن خود کرد و 
در همی��ن بخ��ش نام »ایران« و اخبار مربوط به آن رتبه س��وم را 
به دس��ت آورد. »بی خوابی« از دیگ��ر عبارت هایی بود که در یک 
س��ال گذش��ته بیش از هر زمان دیگر در سایت گوگل جست وجو 
شد و پرس��ش هایی در مورد نحوه س��رایت کرونا و عالئم ابتال به 
آن بیش��تر از دیگر سواالت توجه کاربران را به خود جلب کرد. در 
این سال جهنمی، مرگ و میر افراد سرشناس و مشهور نیز بسیار 
مورد توجه قرار گرفت و این موضوع نش��ان داد در سالی که مرگ 
انس��ان ها به واسطه شیوع کرونا بیش از سال های قبل رقم خورد، 
از بین رفتن افراد مش��هور و سرشناس بیش از پیش برای کاربران 

جهانی ناباورانه بود.
پاندمی کووید-19 در س��ال 2020 باعث ش��د ت��ا تعداد فوت 
ش��دگان در این س��ال، رکورد تازه ای در هزاره س��وم میالدی به 
جای بگذارد. در این بین، بس��یاری از کاربران، سال 2020 را سال 
مرگ  و میرهای غیرمنتظره دانس��تند و از مرگ »کوبی برایانت« 
بسکتبالیست نامدار آمریکایی )و دخترش که بر اثر سانحه سقوط 
بالگرد درگذش��تند( و »دیه گو مارادونا« س��تاره آرژانتینی فوتبال 
جهان )که پس از عمل جراحی مغز به طور ناگهانی بر اثر نارسایی 
قلبی فوت کرد( به عنوان مهمترین مرگ های این سال در فضای 

مجازی نام بردند. در یک س��ال گذشته مرگ چهره های مشهور و 
برجسته توجه مردم را به خود جلب کرد و واکنش اصلی کاربران 
جهانی، جست وجوی نام افراد فوت شده در سایت اینترنتی گوگل 
بود و همین مسئله باعث ش��د که گوگل امسال فهرست مجزای 
درگذشتگانی را منتشر کند که نام آنها بیشترین تعداد جست وجو 
را در یک س��ال گذشته داشته اس��ت. رتبه نخست این لیست به 
»کوبی برایانت« س��تاره سابق تیم بسکتبال »لس آنجلس لیکرز« 
اختصاص یافت و او در صدر فهرست پرجست وجوترین مرگ های 

سال 2020 در موتور جست وجوی اینترنتی گوگل قرار گرفت.
برایانت 41 ساله که سابقه قهرمانی پنج دوره مسابقات NBA را 
در کارنامه خود داشت، بیست و ششم ژانویه 2020 به همراه دختر 
13 ساله خود جیانا و هفت نفر دیگر در حال سفر با بالگرد شخصی 
در هوای مه آلود منطقه کاالباس در نزدیکی کالیفرنیا سقوط کرد و 
درگذشت. طولی نکشید که نام او به پرجست وجوترین عبارت در 
گوگل تبدیل شد و کاربرانی از آمریکا، کانادا، فیلیپین و جمهوری 
دومینیکن بیشترین جس��ت وجوی اینترنتی را در مورد او و نحوه 
سقوط بالگرد انجام دادند. با مرگ کوبی برایانت، افراد سرشناسی 
نسبت به درگذشت او واکنش نشان دادند که از جمله آنها می توان 
به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، مایکل جردن بسکتبالیست 
آمریکایی، باراک اوباما رئیس جمهوری اس��بق آمریکا، آلیشیا کیز 
خواننده مشهور آمریکایی و محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسبق 

ایران اشاره کرد.
اما مش��هورترین بازیگری که نام او در بین پرجس��ت وجوترین 
مرگ های سال 2020 میالدی به چشم می خورد، »شان کانری« 

هنرپیشه مشهور اسکاتلندی تبار و نخستین بازیگر نقش »جیمز 
باند« است که البته در خواب درگذشت. او در سن 90 سالگی در 
حالی از دنیا رفت که در اقامتگاه خود در ناسائو در شهر باهاما به سر 
می برد و نکته جالب این بود که این س��اختمان محل فیلمبرداری 

یکی از نخستین فیلم های »جیمز باند« نیز بوده است.
شان کانری در سال 1988 میالدی جایزه اسکار بهترین بازیگر 
نقش مکمل مرد را دریافت کرد و در کنار آن جوایز بزرگ دیگری 
از جمله س��ه جایزه گلدن گلوب و دو جایزه بافتا را هم از آن خود 
کرد. پس از انتش��ار خبر م��رگ کانری، کاربران جهان��ی نام او را 
میلیون ها بار در گوگل جس��ت وجو کردند و با وجود این کاربرانی 
از کش��ورهای انگلیس، ایرلند، ایتالیا، دانمارک و استرالیا بیش از 

دیگران به دنبال او در گوگل گشتند.
در حالی که نام چندین ستاره سینما و اسطوره های ورزشی در 
فهرست پرجست وجوترین مرگ های سال 2020 قرار گرفت، یک 
نام متفاوت نیز در این لیست وجود داشت:  »جورج فلوید«. این مرد 
سیاه پوس��ت 46 ساله که در بازداشت پلیس ایاالت متحده آمریکا 
جان خود را از دس��ت داد، به اس��طوره مقاومت علیه نژادپرستی 
تبدیل ش��د و مرگ او تظاهرات گس��ترده ای علیه نژادپرستی در 
آمری��کا و نقاط مختلف جهان را به دنبال داش��ت. فیلمی که یک 
عاب��ر پیاده از آخرین لحظات زندگی »ج��ورج فلوید« تهیه کرده 
بود، در همه ش��بکه های اجتماعی دس��ت به دس��ت شد و هر بار 
دیدن این فیلم، خش��م و انزجار گسترده ای نسبت به رفتار پلیس 
آمریکا را بازتاب داد. در این فیلم یک مأمور پلیس آمریکا حدود 8 
دقیقه روی گردن جورج فلوید نشست و با اینکه او به سختی تکرار 

می کرد که نمی تواند نفس بکش��د، اما تفاوتی در رفتار این مامور 
پلیس دیده نش��د. »دیه گو مارادونا« س��تاره مشهور آرژانتینی نیز 
از دیگر اس��طوره هایی بود که نام او در فهرست پرجست وجوترین 
مرگ های س��ال 2020 قرار گرفت. مارادونا که به تعبیر بس��یاری 
از فوتبال دوس��تان، بهترین بازیکن تاریخ فوتبال جهان محسوب 
می ش��ود، در نظرسنجی سازمان فیفا به همراه پِله، عنوان برترین 
بازیکن قرن بیس��تم میالدی را به خود اختصاص داد. او سرانجام 
در تاریخ بیس��ت و پنجم نوامبر 2020 به دلیل نارس��ایی قلبی در 
سن 60 سالگی درگذشت و از زمان اعالم این خبر، کاربران جهانی 
در جس��ت وجوگر اینترنتی گوگل به دنبال نام مارادونا می گشتند 
ت��ا صحت این خبر را بررس��ی کنند و این گون��ه بود که کاربرانی 
از کش��ورهای آرژانتی��ن، اروگوئ��ه، پاراگوئه و کامرون بیش��ترین 

جست وجو را با نام او انجام دادند.
فهرست کامل پرجست وجوترین مرگ های سال 2020 براساس 
گ��زارش گوگل به ترتیب به این قرار اس��ت: »کوبی برایانت« 41 
ساله اسطوره بس��کتبال آمریکا، »نایا ریورا« 33 ساله هنرپیشه و 
خواننده مش��هور آمریکایی، »چادویک بوزمن« 43 س��اله بازیگر 
مشهور آمریکایی، »سوشانت سینگ راجپوت« 34 ساله هنرپیشه 
صاحب نام هندی، »جورج فلوید« سیاه پوست 46 ساله آمریکایی، 
»هاروما میورا« 30 س��اله هنرپیش��ه ژاپنی، »کارولین فلک« 40 
ساله مجری مشهور بریتانیایی، »دیه گو مارادونا« 60 ساله اسطوره 
آرژانتینی فوتبال جهان، »ش��ان کانری« 90 س��اله بازیگر مشهور 
آمریکایی اسکاتلندی تبار و »ادی ون هیلن« 65 ساله آهنگساز و 

گیتاریست مشهور هلندی.

وات��س اپ به تازگ��ی از کاربران خواس��ته اس��ت تا هش��تم فوریه با 
جمع آوری اطالعات ش��ان شامل شماره تلفن و مکان توسط فیس بوک 
و زیرمجموعه های آن موافقت کنند، وگرنه دسترسی به این اپلیکیشن 
را از دس��ت خواهند داد. به دنب��ال این تصمیم، برخی از فعاالن حریم 
خصوصی در توییتر، اقدام وات��س اپ که »یا جمع آوری اطالعات تان را 
بپذیرید یا بیرون بروید« را زیر سوال برده و به کاربران پیشنهاد کردند 
به اپلیکیشن هایی نظیر س��یگنال و تلگرام مهاجرت کنند. واتس اپ با 
به روزرس��انی قوانین خود اعالم کرده که از این به بعد به عنوان عضوی 
از مجموعه فیس بوک، اطالعات کاربر را با س��ایر اپلیکیش��ن های گروه 
فیس بوک به اش��تراک می گذارد ک��ه این فقط به واتس اپ هم خالصه 
نمی ش��ود، بلکه اطالعات واتس اپ، اینس��تاگرام و فیس بوک با هم به 
اشتراک گذاشته می شود و این تمامی کاربرهای جهان را دربر می گیرد. 
کارب��ر ممکن اس��ت در فیس بوک تصاویری را به ص��ورت عمومی تر با 
دیگران به اشتراک گذاشته باش��د، اما وقتی از یک پیام رسان استفاده 
می کند، اطالعات خصوصی تری در مقایسه با شبکه های اجتماعی دارد 
و از این به بعد فیس بوک قرار است به کل اطالعات واتس اپ دسترسی 
داشته باشد.  واتس اپ در پیام خود به کاربران نوشته است: »این قوانین 
جدید ماست و برای استفاده از این اپلیکیشن باید قوانین را تایید کرده 
و در غیر این صورت، دیگر نمی توانید از این اپلیکیشن استفاده کنید.« 
در این اطالعیه حتی با ادبیات تندی نوش��ته شده که »اگر این قوانین 

را نمی پذیرید، می توانید راهنمایی حذف اکانت را بخوانید.« این اتفاق 
باعث شده تا اپلیکیش��ن های پیام رسان سیگنال و تلگرام در چند روز 
گذش��ته با افزایش یکباره تقاضا روبه رو ش��وند. واتس اپ که از فناوری 
رمزنگاری سیگنال استفاده می کند، چهارشنبه گذشته شرایط جدیدی 
را ب��رای کاربرانش مطرح کرد. حاال ب��ه دنبال این وضعیت، محبوبیت 
اپلیکیش��ن سیگنال روز پنجش��نبه یعنی یک روز پس از اینکه ایالن 
ماسک، مدیرعامل تسال در اکانت توییتر خود از این اپلیکیشن پیام رسان 
حمایت کرد، رشد بیش��تری یافت. طبق آمار تحلیلی شرکت سنسور 
تاور، طی روزهای پنجش��نبه و جمعه بیش از 100 هزار کاربر سیگنال 
را از طریق فروشگاه های برنامه اپل و گوگل دانلود کردند، در حالی که 
تلگرام 2.2 میلیون بار دانلود ش��د. همچنین نصب جدید واتس اپ در 
هفت روز نخست سال 2021 در مقایسه با هفته پیش از آن 11 درصد 
کاهش یافت، اما همچنان 10.5 میلیون بار در سراسر جهان دانلود شده 
است. شرکت فیس بوک اپلیکیشن پیام رسان واتس اپ را در سال 2014 
خریداری کرد و در س��ال 2016 ب��ه کاربران یک بار فرصت داد گزینه 
عدم اش��تراک اطالعات این اپلیکیش��ن با فیس بوک را انتخاب کنند. 
سخنگوی واتس اپ اعالم کرد که تغییر اخیر به شرکت ها اجازه خواهد 
داد با استفاده از زیرساخت گسترده تر فیس بوک، چت های واتس اپ را 
ذخیره کنند، با این حال او مشخص نکرد که علت تصمیم واتس اپ برای 
انجام چنین تغییری چه بوده است. حاال به دنبال واکنش ها به تصمیم 

واتس اپ، این س��وال مطرح ش��ده که آیا مهاجرت کاربران از واتس اپ 
در ایران کلید می خورد؟ در پاس��خ به این سوال، برخی از کارشناسان 
فن��اوری اطالعات معتقدند از آنجایی که بس��یاری از کاربران ایرانی به 
حساس��یت داده های شان واقف نیس��تند و تلگرام به عنوان اپلیکیشن 
جایگزین هم فیلتر است، احتماال تغییری در استفاده از پیام رسان ها در 
ایران رخ نمی دهد. میالد نوری، کارشناس فناوری اطالعات در این باره 
به ایس��نا، گفت: »این اتفاق باعث شده بسیاری از افراد تاثیرگذار مانند 
پاول دوروف، مدیر تلگرام و ایالن ماسک، مدیر تسال درباره این موضوع 
اظهارنظ��ر کنن��د و کاربران در کل دنیا که برای ش��ان حفاظت از دیتا 
مهم تر است، عکس العمل نشان دادند و حتی تصویری را در شبکه های 
اجتماعی منتشر کردند که در حال حذف واتس اپ هستند. در اپ استور 
اپل در کش��ورهای زیادی، پیام رسان سیگنال و تلگرام در ترندهای اول 
قرار گرفتند و این نشان می دهد کاربران دنیا برای شان مهم است و در 
حال مهاجرت به اپلیکیش��ن های دیگر هس��تند.« به گفته نوری، »در 
سیس��تم های یادگیری ماش��ین و هوش مصنوعی و استفاده کالن از 
دیتا، از اطالعات ردوبدل ش��ده الگوبرداری می شود. همانطور که وقتی 
وارد سایتی می شوید، تبلیغات مرتبطی به شما پیشنهاد می شود، چون 
براس��اس رفتار شما، محتوا را کدگذاری و الگوی رفتاری ایجاد کرده اند 
بنابراین اینکه اطالعات پیام رسان در اختیار فیس بوک قرار  گیرد، به این 
معنا نیست که کلمه به کلمه چت را بخوانند، بلکه به این معناست که 

رفتار کاربر را تحلیل می کنند و برمبنای آن یا اتفاقات دنیا را پیش بینی 
کرده یا اس��تفاده اقتصادی و تبلیغاتی می کنند.« او با اش��اره به ادعای 
وات��س اپ مبنی بر کدگذاری دوطرفه پیام ها ادامه داد: »اینکه واتس اپ 
می گوید اطالعات را دوطرفه کدگذاری می کند، ادعایی است که ثابت 
نشده است؛ کما اینکه بنیان گذار تلگرام بارها در کانال تلگرامی و توییتر، 
واتس اپ را به خاطر این مس��ئله به چالش کشیده است. بنیان گذاران 
سیگنال هم بارها واتس اپ را به دلیل این موضوع به چالش کشیدند زیرا 
سورس واتس اپ در اختیار ما نیست و کسی نمی تواند ادعای رمزنگاری 
پیام ها را تایید کند. این در حالی اس��ت که تلگرام یک پیام رسان اوپن 
سورس است و کارشناس��ان فناوری و برنامه نویسان می توانند سورس 
تلگرام را بررسی و این ادعا را راستی آزمایی کنند و این مسئله که این 
پیام رسان  از کدگذاری دوطرفه استفاده می کند، ثابت شده است. حتی 
زمانی داعش که می خواس��ت در کشورهای مختلف عملیاتی را انجام 
دهد، از تلگرام برای پیام رس��انی به اعضای خودش اس��تفاده می کرد و 
پس از مدتی که استفاده داعش از این پیام رسان زیاد شد، تلگرام همه 
اکانت ها و کانال های ش��ان را بست.« این کارشناس فناوری اطالعات با 
بیان اینکه »واتس اپ در دنیا بزرگترین کاربر را میان پیام رسان ها دارد«، 
افزود: »صرف نظر از اینکه ممکن اس��ت خیل��ی از کاربران از واتس اپ 
ناراضی باش��ند، این پیام رس��ان قدمت زی��ادی دارد، زیرمجموعه برند 
فیس ب��وک بوده و تماس صوتی و تصویری باکیفیتی داش��ته که مورد 

استفاده بسیاری از کاربران در دنیاست؛ در حالی که  تلگرام در یک سال 
گذش��ته تماس صوتی و تصویری را اضافه کرد و برای مردم دنیا خیلی 
شناخته ش��ده نبوده است. ایران و روسیه و بعضی از کشورهای آسیایی 
از ابتدا از تلگرام استفاده کردند،  اما االن موجی شروع شده که کاربران 
اروپایی و آمریکایی هم با این پیام رس��ان آش��نا ش��ده اند؛ همانطور که 
همین حاال هم تلگرام و سیگنال در ترندهای اپ استورهای مختلف باال 
آمده است.« با این اوصاف، وضعیت آماری استفاده از واتس اپ در ایران 
چطور خواهد بود؟ نوری در پاسخ به این سوال گفت: »بعید می دانم در 
ایران عدد و رقم جابه جاشده قابل توجه باشد. اوال در ایران تلگرام فیلتر 
است؛ در حالی که مردم جهان به عنوان یک پیام رسان جدید به سمت 
تلگرام می روند، در ایران مردم از قبل تلگرام داشتند و فیلترینگ باعث 
شده مردم کمتر از آن استفاده کنند. شاید همچنان برخی کاربران در 
تلگرام باشند، اما کمتر به آن مراجعه می کنند. از طرفی در ایران قانون 
خاصی درباره حفاظت از اطالع��ات کاربران وجود ندارد و به مردم هم 
اطالع رس��انی نشده اس��ت. اگر با کاربران ایرانی صحبت کنید که قرار 
است اطالعات خصوصی تان از طریق واتس اپ با فیس بوک به اشتراک 
گذاشته شود، خیلی برای ش��ان حساسیت برانگیز نیست. همانطور که 
در نش��ر اطالعات، زمانی که یک اپراتور هک می شود، لیست سفرهای 
کاربران منتشر می شود، سامانه ای هک شده و کدملی و آدرسش فاش 

می شود، برای کاربر مهم نیست.«

واكنش كاربران ایرانی به كوچ جهانی از واتس اپ

مهاجرت از واتس اپ كلید می خورد؟

گوگل فهرست پرجست وجوترین كلمات سال 2020 را منتشر كرد

كلیدواژه های سال جهنمی



فرصت امروز: توزیع درآمدی خانواده های ایرانی در چند س��ال گذشته 
نشان می دهد که بیشترین درآمد برای گروه شغلی »قانون گذاران، مقامات 
عالی رتبه و مدیران« است و »کارگران ساده و صنعتگران« در انتهای هرم 
درآم��دی ق��رار دارند؛ آنچه که می توان از آن به ش��کاف طبقاتی و یا مرز 

هزینه ای دارا و ندار تعبیر کرد.
یک��ی از مهمتری��ن مطالعات آماری ک��ه برای نیل ب��ه اهداف مختلف 
اقتصادی و اجتماعی در اغلب کش��ورهای جهان صورت می گیرد، بررسی 
هزین��ه و درآمد خانوار اس��ت. از طریق این بررس��ی می توان به چگونگی 
هزینه ه��ا و درآمدهای خانوارها پی برد و روند تغییرات آنها را دنبال کرد. 
در ط��رح هزینه و درآمد خانوار که توس��ط مرکز آم��ار ایران برای مناطق 
ش��هری و روستایی اجرا می ش��ود، درآمد معادل با »مجموع درآمد پولی 
و غیرپولی« در نظر گرفته می ش��ود. با اینک��ه این درآمد اجزای مختلفی 
را درب��ر می گیرد، ام��ا لزوما به معنای »میزان دریافت��ی نقدی خانوارها« 
طی یک س��ال نیست. درآمد خانوار )پولی و غیرپولی( از سه بخش درآمد 
حاصل از مشاغل مزد و حقوق بگیری )عمومی، تعاونی و خصوصی(، مشاغل 
آزاد کش��اورزی و غیرکشاورزی و درآمدهای متفرقه )حقوق بازنشستگی، 
برآورد اجاره بهای مسکن شخصی و سایر منابع که شامل درآمد حاصل از 
حساب های پس انداز سپرده و سهام، کمک هزینه تحصیلی، درآمد حاصل 
از اجاره منزل، باغ، زمین، کمک های دریافتی از سازمان های اجتماعی و...( 

تشکیل شده است.
ح��اال با توجه به این آم��ار، مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت کار به 
بررسی درآمد خانوارهای ش��هری و روستایی کشور برحسب ویژگی های 
شغلی سرپرست خانوار پرداخته است. در این گزارش به بررسی درآمدهای 
خال��ص خانوار )اعم از پولی و غیرپولی( از منابع مختلف درآمدی با توجه 
به ویژگی های شغلی سرپرست خانوار )وضع شغلی، گروه شغلی و فعالیت 
اصلی محل کار( پرداخته ش��ده اس��ت. البته الزم به ذکر است که در یک 
خانوار ممکن است هیچ فرد شاغلی وجود نداشته باشد و درآمد خانوار از 
منبع درآمدهای متفرقه باش��د. از سوی دیگر، ممکن است در یک خانوار 
بیش از یک نفر شاغل وجود داشته باشد. در این گزارش ضمن ارائه درآمد 

از مشاغل خانوار، درآمدهای متفرقه خانوار نیز ارائه شده است.
براس��اس این گزارش، متوسط درآمد ساالنه یک خانوار شهری با 24.4 

درصد افزایش از 435 میلیون ریال در س��ال 1397 به 541 ریال در سال 
1398 رسیده است. بیشترین میزان درصد تغییر نسبت به سال قبل طی 
سال های 1392 تا 1398، مربوط به افزایش درآمد در سال 1398 نسبت 
به سال 1397 است. طی سال های مزبور متوسط درآمد ساالنه یک خانوار 

شهری 17.6 درصد افزایش  یافته است.
طی س��ال های 1392 الی 1398، بیش��ترین درآمد ساالنه یک خانوار 
ش��هری به خانوارهایی اختصاص دارد که شغل سرپرست خانوار در گروه 
ش��غلی »قانون گذاران، مقامات عالی رتبه و مدیران« قرار دارد. بیش��ترین 
افزایش درآمد در این گروه از خانوارها مربوط به افزایش درآمد در س��ال 
1397 نس��بت به سال 1396 )29.7 درصد( است. کمترین درآمد ساالنه 
یک خانوار شهری به خانوارهایی اختصاص دارد که شغل سرپرست خانوار 
در گروه شغلی »کارگران ساده« قرار دارد. بیشترین افزایش درآمد در این 
گروه از خانوارها مربوط به افزایش درآمد در سال 1398 نسبت به 1397 

)30.2 درصد( است.
همچنین سهم هر یک از منابع درآمدی برای خانوارهایی که سرپرست 
خانوار در یکی از گروه های شغلی مذکور اشتغال دارد، به  صورت زیر است:

* قانون گ��ذاران، مقام��ات عالی رتبه و مدیران: 22.6 درصد از مش��اغل 
حقوق بگیری عمومی، 21.7 درصد از مشاغل حقوق بگیری خصوصی، 0.1 
درصد از مشاغل آزاد کشاورزی، 27.5 درصد از مشاغل آزاد غیرکشاورزی 
و 28.1 درصد از منابع متفرقه است، بنابراین کسب درآمد از منابع متفرقه 

اصلی ترین منابع درآمدی این گروه از خانوارها است.
* متخصص��ان )علمی و فن��ی(: 37.1 درصد از مش��اغل حقوق بگیری 
عمومی، 0.1 درصد از مشاغل حقوق بگیری تعاونی، 23.5 درصد از مشاغل 
حقوق بگیری خصوصی، 0.1 درصد از مش��اغل آزاد کشاورزی، 6.9 درصد 
از مشاغل آزاد غیرکشاورزی و 32.2 درصد از منابع متفرقه است، بنابراین 
کسب درآمد از مشاغل حقوق بگیری عمومی اصلی ترین منابع درآمدی این 

گروه از خانوارها است.
* تکنیسین ها و دستیاران: 21.5 درصد از مشاغل حقوق بگیری عمومی، 
26.2 درصد از مش��اغل حقوق بگیری خصوصی، 1.5 درصد از مشاغل آزاد 
کش��اورزی، 23.1 درصد از مش��اغل آزاد غیرکش��اورزی و 27.7 درصد از 
منابع متفرقه است، بنابراین کسب درآمد از منابع متفرقه اصلی ترین منابع 

درآمدی این گروه از خانوارها است.
* کارمندان امور اداری و دفتری: 39.9 درصد از مش��اغل حقوق بگیری 
عموم��ی، 29.6 درصد از مش��اغل حقوق بگیری خصوص��ی، 0.1 درصد از 
مش��اغل آزاد کشاورزی، 1.4 درصد از مش��اغل آزاد غیرکشاورزی و 28.9 
درصد از منابع متفرقه است، بنابراین کسب درآمد از مشاغل حقوق بگیری 

خصوصی اصلی ترین منابع درآمدی این گروه از خانوارها است.
* کارکنان خدماتی و فروش��ندگان: 9.7 درصد از مشاغل حقوق بگیری 
عموم��ی، 22.2 درص��د از مش��اغل حقوق بگیری خصوص��ی، 0.2 درصد 
از مش��اغل آزاد کش��اورزی، 34.5 درصد از مش��اغل آزاد غیرکشاورزی و 
33.7 درصد از منابع متفرقه اس��ت، بنابراین کسب درآمد از مشاغل آزاد 

غیرکشاورزی اصلی ترین منابع درآمدی این گروه از خانوارها است.
* کارکن��ان ماهر کش��اورزی، جنگلداری و ماهیگی��ری: 3.9 درصد از 
مش��اغل حقوق بگی��ری عموم��ی، 10.1 درصد از مش��اغل حقوق بگیری 
خصوصی، 44.7 درصد از مشاغل آزاد کشاورزی، 4.5 درصد از مشاغل آزاد 
غیرکشاورزی و 36.7 درصد از منابع متفرقه است، بنابراین کسب درآمد از 
مشاغل آزاد کشاورزی اصلی ترین منابع درآمدی این گروه از خانوارها است.
* صنعتگ��ران و کارکن��ان مش��اغل مرب��وط: 4.2 درص��د از مش��اغل 
حقوق بگیری عموم��ی، 33.7 درصد از مش��اغل حقوق بگیری خصوصی، 
29.3 درصد از مش��اغل آزاد غیرکشاورزی و 32.6 درصد از منابع متفرقه 
است، بنابراین کسب درآمد از مشاغل حقوق بگیری خصوصی اصلی ترین 

منابع درآمدی این گروه از خانوارها است.
* متصدیان مونتاژکاران ماشین آالت و دستگاه ها: 5.0 درصد از مشاغل 
حقوق بگیری عمومی، 27.3 درصد از مشاغل حقوق بگیری خصوصی، 0.4 
درصد از مشاغل آزاد کشاورزی، 32.9 درصد از مشاغل آزاد غیرکشاورزی 
و 34.2 درصد از منابع متفرقه است بنابراین کسب درآمد از منابع متفرقه 

اصلی ترین منابع درآمدی این گروه از خانوارها است.
* کارگران س��اده: 6.1 درصد از مش��اغل حقوق بگی��ری عمومی، 52.2 
درصد از مش��اغل حقوق بگی��ری خصوصی، 0.68 درصد از مش��اغل آزاد 
کشاورزی، 9.3 درصد از مشاغل آزاد غیرکشاورزی و 31.9 درصد از منابع 
متفرقه اس��ت، بنابراین کسب درآمد از مش��اغل حقوق بگیری خصوصی 

اصلی ترین منابع درآمدی این گروه از خانوارها است.

كارگران ساده و صنعتگران در انتهای هرم درآمدی قرار دارند

جغرافیای درآمدی خانواده های ایرانی

تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران نشان می دهد که از میان 31 استان 
کشور، 17 استان در پاییز امسال نرخ بیکاری تک رقمی داشته اند.

طبق گزارش مرکز آمار ایران، در پاییز امسال 62 میلیون و 440 هزار 
نفر جمعیت 15 ساله در کشور داشتیم که 23 میلیون و 413 هزار نفر 
فعال و 36 میلیون و 591 هزار نفر غیرفعال بودند. بررس��ی نمودارهای 
آماری نش��ان می دهد که نرخ بیکاری در پاییز امسال 9.4 درصد بوده 
که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 1.2 درصد کمتر شده است.

از میان 31 اس��تان کش��ور، 17 اس��تان همدان، مرکزی، مازندران، 
گلس��تان، قم، فارس، سیستان و بلوچس��تان، تهران، سمنان، زنجان، 
 خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، بوشهر، ایالم، اردبیل 
و آذربایجان ش��رقی نرخ بیکاری تک رقمی داشتند. همچنین کمترین 
نرخ بیکاری به ترتیب مربوط به اس��تان های ایالم و خراس��ان شمالی 
)5.1 درصد(، خراسان جنوبی )6.6 درصد(، سمنان )6.7 درصد(، تهران 
)6.8 درص��د(، زنجان )7.2 درصد(، مازندران )7.6 درصد(، اردبیل )7.8 
درصد(، قم )8 درصد(، خراس��ان شمالی )8.1 درصد(، مرکزی و فارس 
)8.2 درصد(، آذربایجان ش��رقی )8.4 درصد(، سیس��تان و بلوچستان 
)8.9 درصد(، بوش��هر )9 درصد(، همدان و گلستان )9.3 درصد( است. 
باالترین نرخ بیکاری نیز مربوط به استان آذربایجان غربی )15.5 درصد( 

و خوزستان )14.9 درصد( است.
رق��م 9.4 درصدی بیکاری در پاییز 1399 به این معناس��ت که 9.4 
درصد از جمعیت فعال )شاغل و بیکار(، بیکار بوده اند. ثبت نرخ بیکاری 
9.4 درصدی در پاییز امس��ال و تجربه نرخ بی��کاری تک رقمی در 17 
اس��تان کشور در شرایطی اس��ت که در پاییز سال گذشته نرخ بیکاری 

10.6 درصد بود و 13 استان نرخ بیکاری تک رقمی داشتند.
طبق نتایج آماری مرکز آمار، در پاییز امس��ال نسبت به فصل مشابه 
س��ال قبل جمعیت غیرفعال کش��ور افزایش و جمعیت شاغل و بیکار 
کش��ور )جمعیت فعال( با کاهش مواجه ش��ده است که این کاهش در 
مقایسه با فصل تابستان امسال نسبت به فصل مشابه سال قبل، از شدت 

کمتری برخوردار بوده است.

در پاییز امس��ال به میزان 41.4 درصد از جمعیت 15 ساله و بیشتر 
از نظ��ر اقتصادی فعال بوده اند، یعنی در گروه ش��اغالن یا بیکاران قرار 
گرفته اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که 
این نرخ نسبت به فصل مش��ابه در سال قبل )پاییز1398( 2.9 درصد 
کاهش یافته است. جمعیت شاغلین 15 ساله و بیشتر در این فصل 23 
میلیون و 413 هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل بیش 

از یک میلیون و 33 هزار نفر کاهش داشته است.
بررسی اش��تغال در بخش های عمده اقتصادی نشان می دهد که در 
پاییز امس��ال، بخش خدمات با 49 درصد بیشترین سهم اشتغال را به 
خود اختصاص داده است. در رتبه های بعدی بخش های صنعت با 34.3 
درص��د و کش��اورزی با 16.7 درصد قرار دارن��د. همچنین نرخ بیکاری 
جوانان 15 تا 24 س��اله بیانگر این است که 23.7 درصد از فعاالن این 
گروه س��نی در پاییز 1399 بیکار بوده اند. بررس��ی تغییرات فصلی نرخ 
بیکاری این افراد نشان می دهد، این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال 

قبل )پاییز 1398( 2.1 درصد کاهش یافته است.
بررس��ی نرخ بیکاری گروه س��نی 18 تا 35 س��اله نیز نشان می دهد 
که در پاییز امسال، 16.5 درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار 
بوده اند. این در حالی اس��ت که تغییرات فصل��ی نرخ بیکاری این افراد 
نش��ان می دهد این نرخ نس��بت به پاییز 1398، به می��زان 1.4 درصد 

کاهش یافته است.
بررسی سهم جمعیت 15 س��اله و بیشتر دارای اشتغال ناقص نشان 
می ده��د ک��ه در پاییز امس��ال، 9.9 درصد جمعیت ش��اغل به دالیل 
اقتصادی )فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیشتر( 
کمتر از 44 س��اعت در هفته کار کرده و آم��اده برای انجام کار اضافی 
بوده اند. این در حالی است که 34.2 درصد از شاغلین 15 ساله و بیشتر، 
49 س��اعت و بیش��تر در هفته کار کرده اند. گفتنی است شاخص های 
نیروی کار کش��ور در تابستان امسال در مقایسه با بهار تا حدی تعدیل 
شد و نرخ بیکاری در فصل تابستان 9.5 درصد شد که نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته یک درصد کاهش یافت.

تح��والت نرخ بیکاری در حالی اس��ت که بازار کار کش��ور با بحران 
کرونا دس��ت به گریبان است و از آنجا که این بحران عمدتا بخش های 
خدماتی را تحت الش��عاع قرار داده، شاغالن زیادی از کار بیکار شده اند. 
هرچند علی رغم چالش ها و تهدیدهایی که کرونا برای کسب و کارها در 
ایران به وجود آورده اس��ت، فرصت هایی همچون رواج کسب و کارهای 
اینترنتی و توسعه مشاغل خانگی را نباید نادیده گرفت، اما با این حال، 
بح��ران کرونا تاثیر عمیقی بر کاهش درآمد خانوارها و کوچک ش��دن 

سفره مردم داشته است.
به دنبال ش��یوع کرونا در ایران بیشتر کسب و کارها آسیب  دیده و با 
مخاطرات بس��یاری مواجه شدند. طبق گزارشی که مرکز پژوهش های 
مجلس از فرصت ها و تهدیدهای کرونا برای کسب وکارهای ایرانی منتشر 
کرده است، کسب وکارها در بحران کرونا با سه سطح ریسک بین المللی، 
ملی و صنایع مواجه ش��ده اند؛ در ریس��ک اول و س��طح بین المللی، به 
م��وازات کاهش تولید در جهان تحت تاثیر کرونا، زنجیره تامین نیز به 
شدت دچار چالش ش��ده و تقاضای نهایی برای کاال و خدمات کاهش 
یافته است. در ریسک دوم و سطح ملی نیز کاهش صادرات به کشورها، 
در کاهش درآمدهای ارزی و کاهش مالیات از کسب و کارها در کاهش 
منابع درآمدی دولت اثرگذار اس��ت. همچنین ریس��ک سوم در سطح 
صنایع و کسب و کارهاست که در این سطح، شرکت ها به لحاظ عرضه با 
مشکالت بسیاری در بحث لجستیک و زنجیره تأمین مواد اولیه، کاهش 
فروش و بهره وری مواجه هس��تند و به لحاظ تقاضا نیز سلیقه و انتظار 
مشتریان در حال تغییر است که این امر افزایش ریسک کسب و کارها 
را به دنبال دارد؛ البته مشاغلی که بر بستر اینترنت به فعالیت ادامه داده 
و فروش آنالین داشته اند، همچنین تولیدکنندگان محصوالت بهداشتی 
و مواد غذایی و ش��رکت های دارای قابلیت دورکاری، ریسک پایین تری 
را تجربه می کنند. بررس��ی ها نش��ان می دهد مشاغل خدماتی با شیوع 
کرونا، بیش��ترین آس��یب را متحمل و با کاهش تقاضا روبه رو شدند که 
البته محاسبه میزان دقیق اثرپذیری مشاغل زیرمجموعه بخش خدمات 

مشکل تر از مشاغل زیرمجموعه بخش های تولیدی است.

17 استان در پاییز امسال نرخ بیکاری تک رقمی داشتند

تصویر بیکاری در آخرین پاییز قرن

باشگاهاقتصاددانان

آیا تعادل عمومی در اقتصاد ممکن است؟
مزایده والراسی

ماری اس��پری لئ��ون وال��راس ی��ک اقتص��اددان ریاضیاتی و 
جرجیس��ت فرانس��وی بود. او یکی از اولین چهره هایی بود که از 
مطلوبی��ت نهایی در اقتصاد اس��تفاده کرد و البته این مس��ئله را 
ش��کلی مستقل از ویلیام اس��تنلی جونز و کارل منگر ایجاد کرده 
ب��ود. ج��دای از این دس��تاورد او اولین کس��ی بود ک��ه به مدلی 
ریاضیاتی برای تعادل عمومی اقتصادی دست یافت و این مسئله 
را در کت��اب »عناصر اقتصاد محض« توضیح داد. همین مس��ئله 
باعث ش��د که امروزه او را به عنوان چهره پیشرو در زمینه نظریه 

تعادل عمومی بشناسند.
وال��راس در روزهای پایانی س��ال 1834 در نرماندی ش��مالی 
فرانس��ه به دنیا آمد. پدر او، آگوس��ت والراس هم اقتصاددان بود. 
لئون برای تحصیل به دانشگاه پاریس رفت و پس از آن به کشور 
س��وییس رفته و در دانش��گاه لوزان به تدریس اقتصاد سیاس��ی 
مشغول شد. والراس که تمام زندگی خود را وقف به دست آوردن 
محاس��بات و فرمول ه��ای پیچیده ای برای ریاض��ی کرده بود در 
نهایت زمانی که 75 س��ال س��ن داش��ت در ابتدای سال 1910 
میالدی در ش��هر کالرنس سوییس درگذشت. این شهر سوییسی 
که امروزه مونترو نامیده می ش��ود، مح��ل دفن یکی از بزرگترین 
اقتصاددانانی اس��ت که هنوز هم آثارش جایی بسیار عمیق برای 

پژوهش است.
اگرچه والراس تالش بسیار زیادی کرد تا توجه افراد را به متون 
خ��ود جلب کند، اما متاس��فانه پیچیدگی های ریاضیاتی مباحثی 
ک��ه مط��رح می کرد به حدی ب��ود که متفکران زمان��ه او قادر به 
درک ظرافت های نظری او نش��دند. همین مس��ئله باعث شد که 
والراس همانند بس��یاری از افراد متفک��ر در زمان زندگی خود به 
خوبی ش��ناخته نش��ود. او مدل ریاضیاتی خود را به ش��کل یک 
تهات��ر دوطرفه ایجاد کرد و پس از آن به مرور زمان به پیچیدگی 
طرح خود اضافه کرد و توانست سطوح جدیدتری را وارد سیستم 

خود کند.
گرچه والراس تا حد بسیار زیادی به خاطر کارهای نظری خود 
شناخته شده بود، عالقه بسیار زیادی به مسائل عملی و کاربردی 
هم از خود نش��ان می داد. او می خواس��ت جامع��ه را با اصالحات 
بس��یار معتدل سوسیالیستی بهبود بخشد اما پیش از آنکه بتواند 
یک اثر دقیق و نظام مند مانند »عناصر اقتصاد محض« را در این 

زمینه هم تولید کند، درگذشت.
نظری��ه ارزش در ن��گاه والراس بیش از اینک��ه مبنایی اخالقی 
داش��ته باشد، بر اقتصاد استوار است. خود او می گوید: »چیزهایی 
را مفی��د مینامم که به هر نوع از کاربردی بیایند و هر نوع نیازی 
را برآورده کنند.« همین نوع از آثار اقتصادی در قرن نوزدهم بود 
که باعث شد کلمه »ارزش« در معنای اقتصادی آن تنها اشتراکی 
لفظی با »ارزش« در معنای اخالقی آن داشته باشد. البته والراس 
در ای��ن زمینه اولین نفر نبود، اما همین صورت بندی اقتصادی او 
از مس��ائل اجتماعی و صورت بندی ریاضیاتی اش از اقتصاد باعث 

می شود که با عمق بهتری در آرای او نگاهی بیندازیم.
یکی از جذاب تری��ن نظریه های والراس چیزی بود که بعدتر به 
»مزایده والراسی« شناخته ش��د. مزایده والراسی نوعی از مزایده 
همزم��ان بود که در آن هر عامل تقاضای خود را برای کاال در هر 
قیمت ممکنی محاس��به کرد و این رقم را به مجری مزایده اعالم 
می کند. پس از این قیمت به ش��کلی تنظیم می شود که مجموع 
تقاضای تم��ام عوامل برابر با مجموع مقدار کاال ش��ود. بنابراین، 
در یک مزایده والراس��ی به ش��کلی کامل با تطابق عرضه و تقاضا 

روبه رو هستیم.
وال��راس ادعا می کرد که همواره می ت��وان از خالل فرآیندی از 
»آزمون و خطا« به تعادل رسید. این آزمون و خطا تقریبا براساس 
الگوریتم مش��هور »تپه ن��وردی« در ریاضیات به دس��ت می آید. 
البت��ه اخیرا نظریه سوننش��این-منتل-دبرو اثبات کرد که چنین 
فرآین��دی لزوما به یک تع��ادل پایدار و منحصر ب��ه فرد نخواهد 

رسید، حتی اگر بازار مملو از عوامل عقالنی باشد.
مجری یا همان دالل مزایده والراسی کسی است که به صورت 
پیش��فرض در ش��رایط رقاب��ت کام��ل، عرضه و تقاض��ا را بر هم 
منطبق می کند. وظیفه این ش��خص مهیا کردن ش��رایط رقابت 
کامل اس��ت، یعنی باید اطالعات را به ش��کلی کامل ارائه کند و 
هیچ گون��ه هزینه ای برای تراکنش دریاف��ت نکند. این فرآیند در 
زمان فرانس��وی »تاتونمان« نام دارد که شکلی از همان آزمون و 
خطا اس��ت و وظیفه دارد که قیمت روش��ن و نهایی را برای همه 

کاالها پیدا کرده و باعث ارتقای تعادل عمومی شود.
شاید این س��وال پیش بیاید که این مزایده گر والراسی اساسا چه 
کاربردی داش��ته و به چه منظور طراحی شده است؟ هدف از ایجاد 
این مزایده گر این اس��ت که یکی از عمیق ترین مش��کالت مفهومی 
رقابت کامل از بین برود. این مشکل مفهومی عمیق چیست؟ تصریح 
این مس��ئله که هیچ عاملی نمی تواند بر قیمت ها اثر بگذارد، اما اگر 
کس��ی نتواند بر قیمت ها اثر بگذارد، آن��گاه هیچ کس هم نمی تواند 
قیمت ها را تغییر دهد و در نتیجه قیمت ها اساسا تغییر نمی کنند. با 
این حال، از آن س��و که این بلوک مفهومی به شکلی مصنوعی وارد 

شده است، هرگز نمی تواند پاسخی کامال رضایت بخش بدهد.
به عبارت دیگر، بزرگترین دستاورد والراس در آن چیزی بود که 
اکنون »نظریه تعادل عمومی« نامیده می ش��ود. پیش از والراس، 
اقتصاددانان کوش��ش های اندکی را جهت تبیین چگونگی پیوند 
یک اقتصاد با کاالهای بس��یار و دست یافتن به یک تعادل انجام 
داده بودن��د. هدف والراس نیز انجام این کار بود. او موفق نش��د، 
اما نخستین گام های مهم را برداشت. ابتدا یک سیستم معادالت 
همزمان ساخت تا اقتصاد فرضی اش را توصیف کند که تصمیمی 
بس��یار بزرگ بود، س��پس نش��ان داد که چون تعداد معادالت و 
مجه��والت برابرن��د، سیس��تم را می توان حل ک��رد و قیمت ها و 
مقادیر تعادلی کاالها را به دست آورد. اثبات اینکه قیمت و مقدار 
ب��رای هر کاال به ص��ورت یگانه و یکتا تعریف می ش��وند یکی از 

بزرگترین کمک های والراس به علم اقتصاد به شمار می رود.
به طور کلی، اهمیت والراس به حدی اس��ت که شومپتر درباره 
او گفت: »والراس بزرگ ترین اقتصاددان تاریخ اس��ت. نظام تعادل 
اقتص��ادی او کیفی��ت خالقیت انقالبی را ب��ا کیفیت ترکیب های 
کالس��یک در هم آمیخته اس��ت و او تنها اقتصاددانی است که به 
لحاظ کیفیت کاری با یک فیزیکدان نظری قابل مقایسه است.«

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
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اقتصاد ایران در آخرین س��ال قرن، وضعیتی دوگانه را تجربه کرده و از 
یک س��و با تخلیه اثر تحریم ها و از س��وی دیگر با رکود اقتصادی ناشی از 
شیوع کرونا دست و پنجه نرم کرده است. البته بازخورد تحریم و کرونا در 
اقتصاد ایران متفاوت از یکدیگر بوده و در حالی که تحریمها عمدتا صنایع 
بزرگی نظیر نفت و خودروس��ازی را متأثر کرده، اما شیوع کرونا عمدتا بر 
بخش های خدماتی اثرگذار بوده اس��ت. هرچند انتظار نمی رود در نتیجه 
ش��یوع کرونا ارزش افزوده اقتصاد کاهش ش��دیدی پیدا کند، اما با توجه 
به س��هم زیاد این بخش ها در بازار کار به نظر می رس��د آثار رفاهی آن بر 

خانواده های ایرانی نگران کننده باشد.
افزای��ش هزینه هاي زندگي در کنار رکود اقتصادي باعث ش��ده اس��ت 
تا س��طح درآمدی ش��هروندان افت کند؛ کما اینکه آمارها نشان می دهد 
رف��اه خان��وار ایرانی در یک دهه گذش��ته با کاهش قاب��ل توجهی مواجه 
ش��ده و خانواده ه��اي ایرانی در س��ال های دهه 90 مرتبا می��زان کالري 
دریافتی کمتری داش��ته اند و عالوه بر آن، کیفیت کالري هاي دریافتي نیز 
کاهش یافته است. بررس��ی ها نشان می دهد که میانگین کالري دریافتی 
خانواده هاي ایرانی از سال 1390 به طور پیوسته رو به کاهش بوده و عالوه 
بر کاه��ش کالري دریافتی، کیفیت کالري دریافت��ی نیز به دلیل مصرف 
کمتر از مواد غذایی باکیفیت، کاهش داش��ته اس��ت. بیکاري هاي ناشی از 
ش��یوع کرونا، کاهش درآمد حقیقی، افزایش هزین��ه و در نتیجه کاهش 
مصرف از گروه هاي غذایی و کاهش کالري دریافتی افراد در مجموع باعث 
ش��ده تا شاخص های رفاهی خانواده های ایرانی در چند سال گذشته افت 

زیادی پیدا کند.
تحریم چه تاثیری بر رفاه دهک های درآمدی گذاشت؟

هرچند تحریم ها علیه اقتصاد ایران در چند س��ال گذش��ته شدت و دامنه 

بیشتری داشته، اما بیش از چهار دهه است که اقتصاد ایران با تحریم سروکار 
دارد. حال س��وال این است که تحریم چه تاثیری بر رفاه دهک های درآمدی 
گذاشته و آیا تحریم به کاهش فقر و نابرابری کمک کرده یا به آن افزوده است؟

یافتههای یک پژوهش در سال 2016 نشان می دهد رفاه همه گروه های 
درآمدی شهری و روستایی کاهش یافته و مهمتر اینکه خانوارهای پردرآمد 
بیش��تر از خانوارهای کم درآمد از تحریم متأثر شده اند. البته این پژوهش 
بیش��تر متمرکز بر تحریم نفت و اث��ر آن بر رفاه خانواره��ای ایرانی بوده 
اس��ت. همچنین یک تحقیق دیگر ثابت کرد اثر تحریمهای بانکی بر رفاه 
خانوارهای ش��هری و روس��تایی در گرو ه های درآمدی ده گانه، از 4 تا 35 
درصد در حال تغییر بوده اس��ت. در س��ال 2014 پژوهش��گران ایرانی در 
مطالعه کیفی و تطبیقی آثار تحریم بر ابعاد گوناگون رفاه از جمله امنیت 
غذای��ی و جنبه های مختلف س��المت، به این نتیجه رس��یدند که تحریم 
کیفیت سالمت خانوارهای ایرانی را کاهش داده است. یک بررسی خارجی 
هم در سال 2018 نشان داد تحریم های مالی دسترسی به غذای کافی را 

محدود کرده و به شدید شدن نابرابری در جامعه دامن زده است.
در این میان، پژوهش��گران در یک مطالعه، اثر تحریم بر ش��اخص  های 
کلیدی رفاه را بررس��ی کرده اند. البته منظور آنها از ش��اخص های کلیدی 
رف��اه، فقر، نابرابری و می��زان کالری دریافتی بوده اس��ت. یافته های آنان 
نشان می دهد تحریم های آمریکا از آغاز دهه 80  باعث سیر نزولی میزان 
کالری دریافتی خانوارهای شهری و روستایی شده، به طوری که در فاصله 
س��ال های 1381 تا 1397، حدود 10 تا 30 درصد خانوارهای ش��هری و 
بین 10 تا 20 درصد خانوارهای روس��تایی کمتر از حد اس��تاندارد کالری 
دریاف��ت کرده اند و حتی تصویب برجام نیز اثری بر تغییر ش��رایط نزولی 
این روند نداش��ته است. انیستیتو تغذیه و صنایع غذایی ایران اعالم کرده 
کال��ری موردنیاز هر ایرانی 2300 واحد در روز اس��ت بنابراین بخش قابل 
توجهی از جمعیت کشور به دلیل تحریم کمتر از این میزان کالری در روز 

دریافت کرده است.

تغییرات شاخص های رفاهی با فراز و فرود تحریم ها
هرچند منشأ بیشتر اقالم خوراکی، بخش کشاورزی و داخلی است، با این 
حال، بررسی دقیق تر نشان می دهد واردات نقش اساسی در تامین کاالی 
خانوارهای ش��هری و روس��تایی دارد. تامین نان، برنج، قند و شکر، روغن 
نباتی، گوش��ت مرغ و گوشت قرمز به طور مستقیم یا غیرمستقیم وابسته 
به واردات نهاده هاس��ت. وابستگی در تامین شکر به 37 درصد، در تامین 
برن��ج به 50 درصد و روغن نباتی به 90 درصد می رس��د. به همین دلیل 
اعمال تحریم بر مبادالت مالی ایران و بروز مشکل در نظام ارزی کشور، بر 
تامین اقالم اساسی اثرگذار است بنابراین از سال 1389 و با تشدید تحریم، 

ناامنی غذایی از دهک های دوم به دهک های چهارم پیشروی کرده است.
در واقع، با کاهش دسترس��ی دولت ها به دالرهای نفتی به واسطه تشدید 
تحریم ها، مشکالت ساختاری در تامین کاالی اساسی خود را بیش از همیشه 
نمایان کرده است. روندهای معیوب در چرخه تامین کاال در شرایطی رخ نموده 
که دولت منابعی برای پوش��اندن عیوب و مفاس��د بارز در ساختار خود ندارد. 
همچنین در بازه زمانی 1381 تا 1389، درصد فقرا در کشور ثابت بوده اما با 

تشدید تحریم از سال 1389 به بعد، فقر روندی افزایشی داشته است.
هرچند در س��ال 1389 و با اج��رای فاز اول قانون هدفمندی یارانه ها و 
تخصیص یارانه 45 هزار و 500 تومانی به هر نفر و کنترل شدید افزایش 
قیمت ها، نابرابری کاهش یافته، اما پس از س��ال 1392 و افزایش نرخ ارز 
ب��ه 3 تا 4 برابر، این روند معکوس ش��ده و ش��اخص نابرابری هم افزایش 
یافته است. سپس با تصویب برجام و توسعه فعالیت های اقتصادی، شاخص 
نابراب��ری تا حدی کاه��ش یافت، اما با اعمال دوباره تحریم ها به واس��طه 
خروج آمریکا از برجام در ابتدای سال 1397، نابرابری افزایش یافته است. 
عالقه مندان برای مطالعه بیش��تر می توانند به مقاله »بررسی تاثیر تحریم 
بر شاخص های رفاهی خانوارهای شهری و روستایی ایران« مراجعه کنند 
که در فصلنامه علمی و پژوهش��ی رفاه اجتماعی در بهار امس��ال منتش��ر 

شده است.

ناامنی غذایی از دهک نخست به دهک چهارم رسید

در تنگنای تحریم و بزنگاه کرونا

فرصت امروز: هرچند بازار مسکن در چند هفته گذشته دچار رکود بوده 
و معامالت مسکن کاهش قابل توجهی پیدا کرده است، اما به همان اندازه 
بازار خرید مسکن در ترکیه از سوی ایرانی ها رونق داشته و حتی کرونا هم 
مانع رکوردزنی ایرانی ها در این کشور نشده است، چنانچه آمارهای رسمی 
منتشر شده از کشور ترکیه نشان می دهد ایرانی ها رکورد تازه ای در خرید 
امالک در ترکیه داش��ته اند و شهروندان ایرانی با قرار گرفتن در رتبه اول 
خرید ملک در این کشور، در 11 ماهه 2020 با رشدی 38 درصدی 6 هزار 

و 425 فقره ملک خریده اند.
درحالی که طی ماه اخیر، خرید ملک در ترکیه توس��ط اتباع خارجی با 
کاهش 9 درصدی مواجه شده،  اما آمارهای رسمی منتشرشده از این کشور 
حاکی است که ایرانی ها رکورد تازه ای در خرید امالک در ترکیه داشته اند. 
اخذ اقامت و ش��هروندی ترکیه با خرید ملک در این کش��ور، از مهمترین 
مشوق های جذب کننده برای سرمایه گذاری ایرانی ها در بازار مسکن کشور 
ترکیه اس��ت. طبق قوانین جدید، اتباع خارجی با خرید خانه ای به ارزش 
250 هزار دالر و باالتر می توانند ش��هروندی و تابعیت ترکیه را به دس��ت 
آورن��د.  از زمان تصوی��ب این قانون، خرید خانه توس��ط خارجی ها رونق 

زیادی گرفته است.
مطابق آمارهای رس��می، در 11 ماهه س��ال 2019 شهروندان خارجی 
40 ه��زار و 616 ملک در ترکیه خریداری ک��رده بودند که این تعداد در 
11 ماهه امس��ال با کاه��ش 9 درصدی به 36 هزار و 819 فقره رس��یده 
اس��ت. این در حالی است که طبق این آمار، خرید ملک در ترکیه توسط 
شهروندان عربستانی 69 درصد، شهروندان لیبی 41 درصد، کویتی ها 35 
درص��د، اردنی ها 34 درصد، س��وئدی ها 31 درصد، آلمانی ها 27 درصد و 
دیگر کشورها نیز بین 9 تا 20 درصد کاهش یافته است. عراقی ها نیز که در 
سال های گذشته در رتبه اول خرید ملک در ترکیه بودند، خرید آنها امسال 

11 درصد کمتر از سال گذشته شده و جای خود را به ایرانی ها داده اند.
در ترکیه ش��هرهای آنکارا، آنتالیا، بورس��ا، مرس��ین، قونیه و غازیان تپه 
باالتری��ن تعداد خریداران را به خود اختص��اص داده اند. در 9 ماه ابتدایی 

س��ال 2019 میالدی اس��تانبول با فروش 147 هزار و 983 واحد و آنکارا 
ب��ا فروش 83 هزار و 918 واحد مس��کونی در رتبه ه��ای اول و دوم خرید 
خان��ه در ترکیه قرار گرفته اند. تب خرید ملک در ترکیه در میان ایرانی ها 
در حالی باال گرفته اس��ت که به گفته حسام عقبایی، نایب رئیس اتحادیه 
مشاوران امالک، این بازار اصاًل بازار مناسبی برای سرمایه گذاران نیست. او 
معتقد است که جدای از مسئله امنیت سرمایه، عوامل اجتماعی، سیاسی و 
امنیتی منطقه نیز به شدت در متزلزل کردن جایگاه ترکیه به عنوان مقصد 

سرمایه گذاری مؤثر است.
اما هر چقدر بازار خرید مس��کن از س��وی ش��هروندان ایرانی در ترکیه 
داغ اس��ت، بازار مس��کن پایتخت این روزها در رکود به سر می برد. طبق 
جدیدترین گزارش بانک مرکزی از تحوالت بازار مسکن در آذرماه امسال، 
متوس��ط قیمت یک مترمربع بنای واحد مس��کونی معامله شده از طریق 
بنگاه های معامالت ملکی در ش��هر تهران 22 میلیون و 260 هزار تومان 
بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل 74.2 درصد افزایش نشان می دهد. 
با اینکه قیمت مس��کن در مقایس��ه با قدرت خرید طبقه متوسط افزایش 
قابل توجهی را در س��ال های اخیر شاهد بوده اس��ت، اما برآوردها از بازار 
واحدهای مس��کونی شهرک های اطراف تهران نیز نشان می دهد قیمت ها 

در این مناطق تا 20 درصد کاهش داشته است.
از میانه های آبان ماه بود که تحت تاثیر اخبار انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا و ثبات نس��بی قیمت ها در بازارهای مالی نظیر ارز، س��که و طال، 
بازار مس��کن نیز به این شرایط واکنش نش��ان داد و روند صعودی قیمت  
ملک متوقف شد. بررسی ها نشان می دهد با افزایش قیمت مسکن در شهر 
تهران، برخی از س��اکنان این کالنش��هر در یک سال اخیر به شهرک های 
اط��راف مهاجرت کرده اند. این روند زمینه افزایش قیمت را در این مناطق 
رقم زد اما با توقف آهنگ رش��د قیمت ها در تهران، بازار مس��کن در این 
شهرک ها نیز با آرامش روبه رو شده است و برخی از فعاالن مسکن حتی از 
کاهش 20 درصدی قیمت ها در این ش��هرک ها خبر می دهند و می گویند 

که احتمال ریزش بیشتر قیمت ها نیز وجود دارد.

در ای��ن زمینه، مهدی هدایت مدیرعامل ش��رکت عمران ش��هر جدید 
پردی��س درباره میزان کاهش قیمت ها در این ش��هر به خبرآنالین، گفت: 
در نیمه دوم سال 99 و به ویژه پس از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، 
قیمت مسکن در پردیس حدود 20 درصد کاهش یافت. از همان زمان که 
روند صعودی قیمت ها در تهران متوقف ش��د در شهر پردیس نیز کاهش 
قیمت ها اتفاق افتاد. به نس��بت  نیمه نخس��ت سال، مسکن هم اکنون در 
پردیس 20درصد ارزان شده و پیش بینی می کنم قیمت ها در این محدوده 
باقی بماند و همانند تهران و سایر شهرهای کشور، بازار مسکن پردیس در 
رکود به سر برد.« این نکته از سوی فعاالن بازار مسکن در پرند نیز تایید 
شده و برخی مشاوران امالک در این مناطق با اشاره به اینکه رشد قیمت ها 
در ای��ن منطقه محدود ش��ده از کاهش قیمت ها خصوص��ا در واحدهای 
لوکس تر خبر می دهند. هدایت به تاثیر مس��تقیم قیمت امالک پایتخت 
بر اطراف تهران اش��اره کرد و گفت: مسکن در پردیس تحت تاثیر اقتصاد 
کالن کش��ور، اقتصاد تهران و قیمت امالک پایتخت قرار دارد و کاهش یا 
افزایش نرخ ها در تهران به طور مستقیم بر قیمت امالک در پردیس تاثیر 
می گذارد. باید توجه داشت هزینه مصالح و ... افزایش داشته به طوری که 
قیم��ت میلگرد اکنون متری 15هزار تومان ش��ده که در نهایت بر قیمت 

هزینه ساخت می افزاید.
ای��ن فعال حوزه مس��کن درباره علت قیمت های میلی��اردی امالک در 
پردیس گفت: اکنون هزینه هر متر مربع بین 4 تا 5میلیون تومان اس��ت 
که برای س��اخت یک س��اختمان 120 متری حداقل 800-700میلیون 
تومان باید هزین��ه کرد بنابراین وجود قیمت ه��ای میلیاردی در پردیس 
ب��ا این هزینه ه��ا و همچنین قیمت زمین، طبیعی اس��ت. حداقل هزینه 
س��اخت مسکن 3.5میلیون تومان اس��ت و قیمت زمین برای ساخت 10 
واحد حداقل بین 6 تا 8میلیون تومان است که برای خرید 400متر زمین 
باید 3میلیارد در نظر گرفت که س��هم هر یک از 10 واحد س��اخته شده، 
300میلیون تومان می ش��ود که این مبلغ به هزینه س��اخت هر متر مربع 

افزوده می شود.

رتبه اول خرید ملک در تركیه بار دیگر به شهروندان ایرانی  رسید

رونق و ركود مسکن در 2 سوی مرز

بازار

قیمت ها به پایین ترین حد در 6 ماه اخیر رسید
بهترین زمان برای خرید موبایل

بازار تلفن همراه مانند سایر بازارها در هفته های اخیر تحت تاثیر 
کاه��ش بهای دالر با افت قیمت ها مواجه ش��ده، به طوری که رصد 
بازار تلفن همراه نشان می دهد که قیمت ها به کمترین حد در 6 ماه 

اخیر رسیده و بازار دالالن نیز کساد شده است.
این در حالی اس��ت که ش��یوع کرونا نیاز افراد به سخت افزارهایی 
مانن��د تلفن هم��راه و کامپیوتر را افزایش داده اس��ت. قیمت باالی 
گوشی تلفن همراه به دلیل عدم تخصیص ارز و باال بودن قیمت ارز 
باعث بروز مش��کالتی در حوزه آموزش مجازی و دورکاری شد، اما 
از ح��دود 25 روز قبل و با تخصیص ارز و کاهش محس��وس قیمت 
دالر، اکنون ش��رایطی ایجاد شده تا در بازار تلفن همراه قیمت ها به 
اعداد منصفانه ای برس��ند. تا جای��ی که برخی از واردکنندگان برای 
ج��ا نماندن از بازار رقابتی که ایجاد ش��ده، تصمیم گرفته اند دامنه 
س��ود خود را از 15 درصد به چیزی حدود 4-3 درصد برس��انند تا 
گوشی های خود را به فروش برسانند و به تعهدات خود عمل کنند.
در این راس��تا، رضا قربانی رئیس کمیسیون ساماندهی و تنظیم 
ب��ازار انجمن واردکنن��دگان موبایل به کاهش قیمت گوش��ی تلفن 
همراه به واسطه تخصیص ارز، اشباع بازار و پایین آمدن قیمت دالر 
اشاره کرد و به ایرنا گفت: »25روز قبل زمانی که تخصیص ارز برای 
واردات گوش��ی تلفن همراه در نظر گرفته شد، برخی به این مسئله 
انتقاد کردند که چرا وقتی تخصیص ارز تعلق گرفته قیمت گوش��ی 
تلفن همراه پایین نیامده اس��ت؟ دلیلش این اس��ت که تا زمانی که 
تامین ارز اتفاق نیفتد و کاال با آن ارز تخصیص گرفته، وارد نش��ود، 
قیمت ها پایی��ن نمی آید. تا قبل از تخصیص ارز گوش��ی های تلفن 
هم��راه با دالر 32 هزار تومانی وارد ش��ده ب��ود، بنابراین باید صبر 
می کردی��م تا ارز 26هزار تومانی که بان��ک مرکزی تخصیص داده، 
تامین شود و با ورود کاالهای جدید، قیمت گوشی های تلفن همراه 

پایین بیاید.«
او ادام��ه داد: »با توجه ب��ه تخصیص دالر 25 هزار و 500 تومانی 
)دالر نیمای��ی به روز( به تمامی واردکنندگان گوش��ی تلفن همراه، 
بازار رقابتی ش��کل گرفت. از دوش��نبه قبل گوشی های تلفن همراه 
با ارز حدود 26 هزارتومانی وارد بازار ش��دند و همانطور که قبال در 
پیش بینی ها اعالم کردیم، گوشی تلفن همراه بین 10 تا 15 درصد 
و برخی موارد 20 درصد ارزان شد. اگر فردی منتظر بوده که قیمت 
گوش��ی پایین بیای��د و خریداری کند، می ت��وان گفت االن بهترین 
زمان برای خرید گوش��ی تلفن همراه اس��ت. از 6 م��اه قبل تا االن 
چنین قیمتی اصال در بازار دیده نشده و نمی دانیم در آینده نیز چه 

اتفاقاتی رخ خواهد داد.«
البته به گفته قربانی، ارزان ش��دن گوش��ی تلف��ن همراه صرفا به 
همین عدد محدود نمی شود، بلکه به دلیل شکل گرفتن بازار رقابتی 
برخ��ی از واردکنندگان نی��ز حدود 10 درصد از س��ود خود را کم 
کرده ان��د تا بتوانند در این بازار اقبال خوبی داش��ته باش��ند. رئیس 
کمیسیون ساماندهی و تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل در 
این باره گفت: »واردکنندگان این اجازه را دارند تا 15 درصد س��ود 
از خری��دار دریافت کنند، اما چون االن بازار ش��کل رقابتی به خود 
گرفته اس��ت، تعداد زیادی از فروشندگان سود 15 درصدی خود را 
ب��ه 2 تا 3 درصد رس��انده اند که همین مس��ئله نیز10 درصد دیگر 

قیمت گوشی را پایین آورده است.«
اما نکته دیگری که از نظر قربانی باعث ش��ده قیمت گوشی تلفن 
همراه پایین تر از هر زمان دیگری در 6 ماه گذش��ته شود، این است 
که دس��ت دالالن از بازار کوتاه شده اس��ت. به گفته او، »به واسطه 
اتفاقات رخ داده، دس��ت دالل ها از بازار کوتاه شده و داللی در بازار 
موبایل هیچ توجیحی ندارد. همانطور که می بینیم اکنون هیچ کس 
خریدار پاسپورت  مسافران برای رجیستر کردن گوشی تلفن همراه 

نیست.«
وی درباره اینکه آیا ممکن اس��ت با پایین آمدن قیمت ارز شاهد 
افت بیشتر قیمت تلفن همراه باشیم، پاسخ داد: »اصلی ترین عنصر 
تاثیرگ��ذار روی قیم��ت کاالهای وارداتی، ارز اس��ت اما باید قیمت 
ارز حوال��ه را در نظ��ر گرفت. اکنون که به دلیل تحوالت سیاس��ی 
قیمت دالر نقدی پایین آمده اس��ت ام��ا دالر نیمایی که واردات با 
آن انجام می ش��ود هنوز نزدیک به 25 هزار و 500 تومان اس��ت و 
تغییر چندانی نداشته است. اگر قیمت ارز نیمایی کاهش پیدا کند، 
یک ماه بعد و پس از تامین ارز تخصیص یافته و ورود گوشی تلفن 

همراه به کشور، می توان انتظار کاهش قیمت را داشت.«
بررس��ی بازار تلفن همراه نشان می دهد که بیشترین افت قیمت 
مربوط به آیفون پرومکس 256 است که با قیمت 56 میلیون تومان 
در بازار خرید و فروش می ش��د، اما اکنون قیمت آن به 43 میلیون 
تومان رس��یده اس��ت. به گفته قربانی، »گوشی آیفون 12 با حافظه 
256 نسبت به یک ماه بین 4 تا 6 میلیون تومان کاهش پیدا کرده 
اس��ت. همچنین گوشی نوت هشت 128 ش��یائومی که حدود یک 
ماه قبل در بازار با قیمت 7 میلیون تومان بود، از دوش��نبه گذشته 
ب��ا قیمت 5 میلی��ون و 900 هزار تومان خرید و فروش می ش��ود. 
شیائومی مدل نوت 9 پرو که با قیمت 9 میلیون و 200 هزار تومان 
فروخته می ش��د، به قیم��ت 7 میلیون و 500 هزار تومان رس��یده 
است. ش��یائومی پوکو 3x که با قیمت 11 میلیون تومان به فروش 
می رس��ید االن با قیمت 8 میلیون و 500 هزار تومان در بازار خرید 

و فروش می شود.«
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برای ثبت در سامانه صیاد اقدام كنید
توزیع چک های جدید در 1400

از آنجا که با توزیع چک های جدید در سال آینده ثبت چک در سامانه 
صیاد اجباری می ش��ود، متقاضیان به منظور آش��نایی بیشتر با روند ثبت 
چک در س��امانه صیاد از هم اکنون در این س��امانه چک ه��ای خود را به 
صورت اختیاری ثبت کنند. طبق اعالم بانک مرکزی، با توجه به آغاز امکان 
ثبت اختیاری چک های صادره و دریافتی در س��امانه صیاد از روز ش��نبه، 
تقاضا می شود صادرکنندگان و دریافت کنندگان چک به منظور آشنایی و 
سهولت در کار ثبت چک در سامانه صیاد، از هم اکنون چک های صادره و 
دریافتی خود را در این سامانه و از طریق برنامک های موبایلی مورد تایید 
بانک مرکزی که اس��امی آنها در درگاه شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت 

کارت)شاپرک( منتشر شده است، ثبت کنند.
 بدیهی است ارائه خدمات بهتر از طرف شبکه بانکی نیاز به تعامل بیشتر 
مش��تریان دارد بنابراین بانک مرکزی و شبکه بانکی با اعتقاد به این مهم 
از هموطنان و دریافت کنندگان خدمات شبکه بانکی درخواست می کند به 
منظور تس��هیل در ارائه خدمات بهتر در زمینه چک از هم اکنون از بستر 
طراحی ش��ده بهره برند و در فرصت باقیمانده تا زمان الزامی ش��دن ثبت 
چک، به صورت اختیاری فرآیند مربوطه را انجام دهند تا در صورت وجود 

هرگونه مشکل یا ابهام، نسبت به رفع و پاسخگویی آنها اقدام شود.
بان��ک مرکزی همچنین اعالم کرد ت��ا اطالع ثانوی ثبت چک ها در این 
سامانه به صورت اختیاری بوده و کماکان چک ها طبق روال سابق در شبکه 
بانکی کشور کارسازی می شوند و تغییری در این زمینه انجام نگرفته است. 
الزم به ذکر است، با انتشار دسته چک ها با ظاهر و مندرجات جدید در سال 

آتی، ثبت چک در سامانه صیاد اجباری خواهد شد.

همتی:  بانک مركزی برای خرید واكسن كرونا 
تابع وزارت بهداشت است

رئی��س کل بان��ک مرکزی گفت  بان��ک مرکزی بدون س��فارش وزارت 
بهداش��ت هیچ اقدامی را برای خرید واکسن انجام نمی دهد، اقدامی را هم 
که تاکنون انجام داده براساس قراردادی بوده که وزارت بهداشت با سازمان 

بهداشت جهانی برای خرید واکسن مشترک »کواکس« داشته است.
به گزارش بانک مرکزی، عبدالناصر همتی در پاس��خ به سوالی مبنی بر 
اینکه بانک مرکزی آمادگی خود را برای تامین مالی واردات واکس��ن های 
اروپایی، انگلیس��ی اعالم کرده بود، اما طبق فرمایشات رهبر معظم انقالب 
واردات واکسن های اروپایی، انگلیسی ممنوع اعالم شده است، اکنون بانک 
مرکزی چه سیاستی را برای تامین مالی واکسن کرونا در دستور کار خود 
ق��رار خواهد داد، گفت: در ارتباط با خرید واکس��ن تابع وزارت بهداش��ت 
هستیم. همتی افزود: پیش پرداخت آن با تالش بسیار به دلیل موانعی که 
آمریکا ایجاد کرده بود، انجام ش��د و به وسیله چند بانک، آن را در اختیار 

سازمان بهداشت جهانی قرار دادیم.
رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد:  این موضوع که آیا همین روند 
ادامه دار است یا خیر، موضوعی است که وزارت بهداشت باید تایید کند و 

ما هم تابع فرمایشات رهبر معظم انقالب هستیم.
ب��ه گفته وی، بانک مرک��زی وارد مباحث فنی و تخصصی بهداش��تی 
نمی شود، فقط حمایت کننده از نظر پشتیبانی مالی است و هر آنچه را که 

در نظر داشته باشند در اختیارشان قرار خواهیم داد.

فرشاد مومنی بررسی كرد
چرا اقتصاد ایران به واردات متکی است؟

یک کارش��ناس اقتصادی ضمن بیان اینکه نرخ ارز یک قیمت کلیدی 
اس��ت و شدت تاثیرگذاری این قیمت کلیدی در اقتصاد ایران از میانگین 
کش��ورهای در حال توس��عه به مراتب ش��دیدتر اس��ت، گفت: به واسطه 
س��هل انگاری های بزرگی که در سیاست های تجاری مملکت اتفاق افتاد، 
تداوم حیات اقتصادی کش��ور به طرز بی س��ابقه ای متکی به واردات شده 
است. به گزارش ایسنا، فرشاد مومنی در یک برنامه رادیویی گفت: در قلمرو 
علم اقتصاد به قیمت ارز، قیمت کلیدی گفته می شود. قیمت های کلیدی 
قیمت هایی هستند که تغییرات آنها به طور همزمان هم قسمت عرضه و 
هم قسمت تقاضای اقتصاد را تحت تاثیر قرار می دهد. هر کسی که حداقل 
صالحیت علمی را داشته باشد قطعا به تصمیم گیران توصیه می کند که از 
برخوردهای سهل انگارانه، کوته نگرانه، جزئی نگر و سطحی نگر پرهیز کنند، 
چون دستکاری قیمت های کلیدی همه ارکان نظام حیات جمعی را تحت 
تاثیر قرار خواهد داد. استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبائی ادامه داد: اغلب 
مردم جامعه پیامدهای این مس��ئله را از دریچه تحوالتی که در معیش��ت 
آنها و کیفیت زندگی ش��ان پدیدار می کند، م��ورد توجه قرار می دهند اما 
اقتصادشناسان بزرگ روی این مسئله تاکید می کنند که تغییرات ناگهانی 
در قیمت های کلیدی ب��ه طورکلی نظام حیات جمعی را تحت تاثیر قرار 
می دهد. برای مثال »جان مینارد کینز« که در قلمرو علم اقتصاد به عنوان 
اندیشه ورزی که انقالب اندیشه ای در ساحت علم اقتصاد پدیدار کرده است، 
در سال 1920 یعنی دو سال پس از پایان جنگ جهانی اول کتابی تحت 

عنوان »پیامدهای اقتصادی صلح« منتشر کرد.
به گفته مومنی، کینز در این کتاب خطاب به حکومت گران، دانشگاهیان 
و عامه مردم جمع بندی خود را از اجتناب ناپذیری سیاست های تورم زا در 
ش��رایط جنگی ش��رح می دهد و از جمله نکاتی که مطرح می کند اینکه 
سیاس��ت های تورم زا بیش از آنکه روی اقتصاد آثار ش��وم و پرتعداد باقی 
بگذارد روی فرهنگ، مناسبات اجتماعی تاثیر می گذارد. تعبیر کینز مبنی 
بر اینکه رانت در اثر سیاست های تورم زا پدیدار می شود و در ضمن افرادی 
پیدا می ش��وند که می توانند به اعتبار این شرایط بدون اینکه کوچکترین 
زحمتی کشیده باش��ند برخورداری های فراوان پیدا کنند در حالی که به 
طور همزمان بخش اعظم جامعه که مزد و حقوق بگیر هستند در معرض 

شرایطی قرار می گیرند که گویی جیب بری جیب آنها را زده است.
این اس��تاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبائی افزود: اینکه مردم احساس 
کنند دارایی های شان که مزد و حقوق ماهانه شان است، اینگونه به سرعت 
ارزش خود را از دست می دهد؛ یکسری پیامدهایی دارد که در طرز نگاهی 
که مردم به کش��ور و همینطور به یکدیگر دارند و اولویت گذاری هایی که 
برای شیوه تداوم زندگی ش��ان اتخاذ می کنند، تاثیر می گذارد. او در پایان 
سخنانش افزود: نرخ ارز یک قیمت کلیدی است و شدت تاثیرگذاری این 
قیمت کلیدی در اقتصاد ایران از میانگین کش��ورهای در حال توس��عه به 
مراتب شدیدتر است به دلیل اینکه به واسطه سهل انگاری های بزرگی که 
در سیاست های تجاری مملکت اتفاق افتاد، تداوم حیات اقتصادی کشور به 

طرز بی سابقه ای متکی به واردات شده است.

بانکنامه

فرصت امروز: در روزی که رئیس جمهور از پرهیز مداخالت غیرکارشناسی 
در بورس س��خن گفت، شاخص بورس تهران پس از چند روز افت، نفس 
راحتی کش��ید و به مدار صعود برگشت. هرچند برخی از مالباختگان بازار 
س��رمایه نیز دیروز در مقابل س��اختمان مجلس تجمع کردند و خواستار 
اس��تیضاح وزیر اقتصاد و احیای حقوق خود شدند. البته ساختمان هرمی 
ش��کل بهارستان تنها ش��اهد تجمع مالباختگان بورسی نبود و گروهی از 
بازنشس��تگان تامین اجتماعی نیز مقابل س��اختمان مجلس تجمع کرده 
و خواهان همسان س��ازی حقوق بازنشستگان لش��کری و کشوری تامین 

اجتماعی شدند.
ابتدای هفته بود که ش��اخص کل بورس با افت 24 هزار واحدی کانال 
یک میلیون و 300 هزار واحد را از دست داد و به رقم یک میلون و 285 
هزار واحد رس��ید. در دومین روز هفته اما ورق بورس برگش��ت و شاخص 
کل با رش��د 20 هزار و 822 واح��دی دوباره به کانال یک میلیون و 300 
هزار واحد بازگشت و در ارتفاع یک میلیون و 306 هزار واحد ایستاد. افت 
شاخص بورس در یکی دو هفته گذشته باعث شد تا وضعیت بازار سرمایه 
در دس��تور کار جلسه یکشنبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت قرار بگیرد 
و رئیس سازمان بورس از وضعیت بورس در این جلسه گزارش ارائه دهد.

روحانی با بیان اینکه بورس س��ازوکارهای ویژه خود را دارد، تاکید کرد: 
»سیاست گذاری های بورس باید از طریق شورای عالی بورس انجام گیرد و 
از مداخالت غیرکارشناس��ی در بورس باید پرهیز شود. رسالت این بورس، 
کش��ف قیمت واقعی محصوالت بوده و سیاس��ت اصولی دولت این است 
که قیمت گ��ذاری کاالها براس��اس مکانیزم عرضه و تقاض��ا و قواعد بازار 
رقابتی صورت گیرد که این مس��ئله در نهایت به نفع بازار، تولیدکننده و 

مصرف کننده واقعی است.«
روحانی: از مداخله غیركارشناسی در بورس پرهیز شود

یکصد و نود و پنجمین جلس��ه س��تاد هماهنگی اقتص��ادی دولت روز 
گذشته )یکشنبه( به ریاست حس��ن روحانی تشکیل شد و وضعیت بازار 
سرمایه و بودجه سال آینده از جمله محورهای مطرح شده در این جلسه 
بود. ابتدا رئیس سازمان برنامه و بودجه از بررسی الیحه بودجه سال 1400 
در مجلس شورای اسالمی گزارشی ارائه داد و سپس رئیس جمهور با اشاره 
به بودجه کارشناسی سال آینده گفت: »الیحه بودجه ماحصل مطالعات و 

بررسی تفصیلی و همه جانبه کارشناسان خبره دولت درخصوص الزامات و 
اقتضائات اقتصادی کشور بوده و این بودجه براساس قواعد و شرایط کشور 

تهیه و تنظیم شده است.«
به گفته روحانی، »دولت همواره از نظرات مشورتی کارشناسان و فعاالن 
اقتصادی اس��تقبال ک��رده و همچنین پذیرای دیدگاه ها و پیش��نهادهای 
اصالح��ی نمایندگان محترم در مجلس بوده اما دگرگون کردن ش��اکله و 
س��اختار بودجه، مطمئنا غیرقابل قبول اس��ت. زمان بررسی بودجه، زمان 
تغیی��ر قوانین و قواعد اصلی فعالیت های اقتصادی نیس��ت و نباید موجب 
شود که فعاالن اقتصادی که پیشران امور توسعه کشور  به شمار می روند 
دچار سردرگمی شوند از سوی دیگر تصمیمات بودجه ای نباید به هیچ وجه 
معیش��ت مردم به ویژه قشرهای ضعیف و کم برخوردار را تحت فشار قرار 
دهد.« در ادامه این جلس��ه نیز رئیس سازمان بورس گزارشی از وضعیت 
بازار س��رمایه ارائه کرد و رئیس جمهور با تاکید بر اینکه »بازار بورس یک 
نهاد اصلی در ایجاد و حفظ تعادل در اقتصاد کشور است«، گفت: »بورس 
بس��تر معامالتی شفاف است و دولت همواره در پی تقویت و حمایت بازار 
بورس بوده و اولین گام و شرط حمایت و تقویت از این بازار را قاعده مندی 

و رعایت قانون در آن می داند.«
 روحان��ی با بیان اینکه »بورس س��ازوکارهای ویژه خود را دارد«، تاکید 
کرد: »سیاس��ت گذاری های آن نیز باید از طریق شورای عالی بورس انجام 
گیرد و از مداخالت غیرکارشناسی در بورس باید پرهیز شود. رسالت این 
بورس، کش��ف قیمت واقعی محصوالت بوده و سیاست اصولی دولت این 
است که قیمت گذاری کاالها براساس مکانیزم عرضه و تقاضا و قواعد بازار 
رقابتی صورت گیرد که این مس��ئله در نهایت به نفع بازار، تولیدکننده و 

مصرف کننده واقعی است.«
رئی��س جمهوری همچنین با اش��اره به برنامه ه��ای دولت برای کنترل 
و مقابل��ه با افزایش بی دلی��ل قیمت  برخی کاالها گف��ت: »دولت همواره 
براساس سیاست های اصلی خود مبنی بر تقویت بازار سرمایه با محوریت 
بورس، تالش دارد با تسهیل فعالیت ها و کاهش محدودیت ها و اعتماد به 
شرکت های باسابقه و خوشنام و موثر که با ثبات رویه و با رعایت مقررات 
عم��ل کرده اند و همواره موجب رون��ق بازارهای داخلی و خارجی بوده اند، 

زمینه افزایش فعالیت و خرید و فروش در بورس کاال را فراهم کند.«

سمت و سوی حركت بازار سرمایه در ادامه سال
ب��ورس ته��ران پس از چندین روز افت ش��دید و س��قوط به کانال یک 
میلیون و 200 هزار واحدي که اعتراضات س��هامداران را به دنبال داشت، 
روز یکشنبه توانست با حدود 20 هزار واحد دوباره به کانال یک میلیون و 
300 هزار واحدي بازگردد. ایستادن نماگر بازار سرمایه در رقم یک میلیون 
و 306 هزار واحد به معناي وضعیت ش��کننده بازار است. بورس تهران در 
شرایطي در بیست و یکمین روز دی ماه شاهد رشد شاخص کل بود که با 
نزول 113هزار میلیارد تومانی بازار س��هام در مبادالت روز شنبه، شاخص 
کل به کانال 1.2 میلیون واحد سقوط کرده بود. از 20 آذرماه تاکنون روند 
خروج سهامداران حقیقی از بازار سهام دوباره شدت گرفته و در این مدت 

10هزار میلیارد تومان نقدینگی از بازار سهام خارج شده است.
از میانه آبان ماه و پس از روشن شدن نتایج انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا بود که ش��اخص بورس تهران وارد مدار صعودی ش��د و از اصالح 
س��ه ماهه خداحفظی کرد. پایان سیاست فش��ار حداکثری دونالد ترامپ 
و افزایش امیدواری برای کاهش س��طح تنش های سیاسی و لغو احتمالی 
تحریم ها ش��اخص های بورس را به پرواز درآورد و موجب شد شاخص کل 
بورس بعد از برگزاری انتخابات سوم نوامبر تا روز بیستم آذر ماه 27درصد 
رشد کند. این موضوع جان تازه ای به شاخص های بورس داد، اما این رشد 
از اواخر آذرماه رفته رفته رو به سوی نزول گذاشت و این وضعیت شکننده 

و پرنوسان تا هم اکنون ادامه دارد.
در این بین، مرتضی شهید زاده، مدیرعامل صندوق توسعه ملی از تزریق 
2500 میلیارد تومان در مرحله دوم حمایت این صندوق از بورس تا پایان 
سال خبر داد و گفت در مرحله اول، هزار میلیارد تومان برای پشتیبانی از 

بازار سرمایه به صندوق تثبیت بازار سرمایه پرداخت شد.
باتوج��ه به تحوالت منفي روزهاي گذش��ته بورس، وضعی��ت این بازار 
در جلس��ه یکش��نبه س��تاد هماهنگی اقتصادی دولت هم مطرح ش��د و 
رئیس جمهوری بار دیگر بر حمایت از بورس و عدم مداخالت دس��توری و 
غیرکارشناسی در بازار سرمایه تاکید کرد. روحاني هفته گذشته نیز گفته 
بود که س��یاه نمایی و عملیات روانی تخریبی در بخش اقتصاد از جمله در 
بازار بورس و نوس��انات ارزی با هدف دلس��ردی و انفعال بخشی از جامعه 

سرمایه داران و فعاالن اقتصادی وجود دارد.

از تاكید رئیس جمهور بر حمایت از بورس تا تجمع مالباختگان بورسی مقابل مجلس

بورس دوباره نفس کشید

فرصت امروز: در دومین روز هفته قیمت هر دالر با کاهشی بیش از 840 
توم��ان به کانال 24 هزار توم��ان ورود کرد. قیمت هر دالر در صرافی های 
بانکی 24 هزار و 690 تومان اعالم ش��د، اما در بازار آزاد قیمت خرید هر 
دالر کمتر از این رقم گزارش شده است. همچنین هر قطعه سکه تمام بهار 
آزادی طرح جدید در روز یکش��نبه با 10هزار تومان افزایش نسبت به روز 
شنبه به 11 میلیون و 170 هزار تومان رسید. سکه تمام بهار آزادی طرح 
قدیم نیز 10 میلیون  و 900 هزار تومان معامله شد. نیم سکه بهار آزادی 
نی��ز 6 میلیون و 50 هزار تومان، ربع س��که 4 میلیون و 50 هزار تومان و 
سکه یک گرمی هم 2 میلیون و 300 هزار تومان معامله شد. در بازار طال 
نی��ز نرخ هر گرم طالی 18 عیار به ی��ک میلیون و 102 هزار تومان و هر 
مثقال طال به بهای 4میلیون و 775 هزارتومان رسید. انس جهانی طال نیز 

یک هزار و 850 دالر  فروخته شد.
به نظر می رسد روند ریزشی بازار ارز همچنان ادامه یابد، چراکه شرایط 
موجود، حاکی از افت بیش��تر انتظارات تورمی در روزهای آینده است. به 
گ��زارش ایِبن��ا، »بازار ارز از تب و تاب افتاد.« ای��ن یکی از خبرهای داغ و 
به روز دو ماه اخیر است که در چند روز اخیر نیز با توجه به برخی اتفاقات 
و سیگنال های مثبت، پیش بینی ها را بر ادامه روند کاهشی نرخ ارز و افت 
بیشتر قیمت ها معطوف کرده است. این روند از آبان ماه آغاز شد و به دنبال 
سیاس��ت های ارزی بانک مرکزی و همچنین ایجاد جو روانی مثبت ناشی 
از انتخاب جو بایدن به عنوان رئیس جمهوری آمریکا در مدار نسبتا ثابتی 
ماندگار شد. با اینکه میانگین قیمت نرخ دالر در بازه یک ماه گذشته حدود 

25 هزار تومان بوده اس��ت، روز پنجش��نبه گذشته با افت بیشتر قیمت ها 
مواجه بودیم که ش��رایط موجود، حاکی از افت بیشتر انتظارات برای رشد 
قیمت در روزهای آینده اس��ت به نحوی که نرخ دالر در حال حاضر وارد 
کانال 24 هزار تومانی شده و این در حالی است که بسیاری از تحلیلگران 

بر این باورند که احتمال تداوم روند نزولی نرخ ارز نیز باالست.
متاس��فانه در دو سال اخیر تحریم ها ش��دت گرفت و بخشی از اقتصاد و 
تجارت ایران نمانده بود که شامل تحریم و محدودیت نشود و این در حالی 
اس��ت که در این مدت میزان درآمدهای ارزی نیز به شدت کاهش یافت و 
دسترس��ی به منابع مالی خارج از کشور نیز مسدود و امکان استفاده از آن 
سخت شد. در چنین شرایطی سیاستهای بانک مرکزی بود که از حرکت به 
س��مت ابرتورم در اقتصاد ایران جلوگیری کرد. هرچند در حال حاضر تورم 
باالست و ش��اخص های کالن اقتصادی در جایگاه رضایت بخشی قرار ندارد 
اما به هر حال مقاومت هایی انجام ش��د تا وضعیت بدتر از این نشود. دو سه 
ماه پیش نرخ دالر با جهشی بلند مرز 30 هزار تومان را هم رد کرد و در آن 
شرایط بود که عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی به مردم هشدار داد 
که »این نوسانات و افزایش نرخ ارز مقطعی و البته غیرطبیعی است بنابراین 
وارد بازی سفته بازان نشوند.« بعد از مدتی نیز با استفاده از روش های مختلف 
و همچنین فعالیت و عملکرد بازار متش��کل ارزی، همین هشدار به واقعیت 

تبدیل شد و نرخ ارز روند کاهشی به خود گرفت و ورق برگشت.
در چن��د روز اخیر نیز اگرچه جرقه کوچک��ی از اعتراضات در آمریکا و 
مقاومت ترامپ در برابر پذیرفتن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، 

برای سوداگران و سفته بازان بازار زده شد اما طولی نکشید که این تصورات 
به هم ریخت و با قطعی شدن ریاست جمهوری جو بایدن، بازار از جهش 
ناگهانی دوباره جا ماند. در همین راستا آنطور که رئیس کل بانک مرکزی 
اعالم کرده است، به مرور با فروکش کردن انتظارات و هیجانات سیاسی و 
رشد صادرات نفت و فرآورده در ماه های اخیر از یکسو و گشایش های آغاز 
شده درباره برخی منابع بانک مرکزی، این امیدواری وجود دارد که شاهد 

آرامش بیشتر در بازارها، ثبات قیمت ها و کاهش تورم باشیم.
از سوی دیگر، شاهد افزایش فروش ارز توسط صادرکنندگان هستیم که 
به آرامش این روزهای بازار کمک کرده و این در حالی اس��ت که پیش��تر 
با مقاومت صادرکننده ها در برابر فروش ارز در س��امانه نیما روبه رو بودیم، 
چراکه برخی از این افراد س��عی داش��تند نرخ ارز پیشنهادی برای فروش 
ارز را باالت��ر از قیمت بازار اعالم کنند اما با ادامه فرآیند نزولی در بازار ارز 

مقاومت این گروه هم شکسته شد.
در نتیجه به باور فعاالن اقتصادی، سیاست های بانک مرکزی و مدیریت 
منابع محدود ارزی در کشور، بازار قطعی شدن پیروزی بایدن در انتخابات 
آمریکا، زمزمه های بازگش��ت آمریکا به برجام، جو روانی مثبت، آرامش و 
کاهش قیمت در بازارهای مختلف اعم از خودرو و مس��کن، مثبت ش��دن 
شاخص بورس و امیدواری مجدد سرمایه گذاران به بورس، شکسته شدن 
مقاوم��ت صادرکنندگان در عرض��ه ارزهای حاصل از ص��ادرات و فروش 
منطقی ارز صادراتی در نیما با نرخ های متعادل از عوامل مهم و تاثیرگذار 

در روند کاهشی نرخ ارز در بازار است.

دور جدید ریزش قیمت ارز و سکه

دالر تغییر كانال داد
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شاخص بورس به كانال 1.3 میلیون واحد بازگشت
صعود 20 هزار واحدی بورس

بازار س��رمایه برخالف روزهای قبل در بیست و یکمین روز دی ماه روندی 
صعودی داشت و شاخص بورس بیش از 20 هزار واحد رشد کرد. شاخص کل 
در روز یکش��نبه 20 هزار و 822 واحد رش��د داش��ت و در نهایت به عدد یک 
میلیون و 306 هزار واحد رس��ید. همچنین شاخص کل )هم وزن( با 6 هزار و 
843 واحد افزایش به 466 هزار و 653 واحد و شاخص قیمت )هم وزن( با 4 
هزار و 478 واحد رشد به 305 هزار و 402 واحد رسید. شاخص بازار اول 19 
هزار و 339 واحد و شاخص بازار دوم 27 هزار و 758 واحد افزایش داشت. در 
معامالت این روز بیش از 10 میلیارد و 122 میلیون س��هم، حق تقدم و اوراق 

بهادار به ارزش 110 هزار و 335 میلیارد ریال داد و ستد شد.
در بین تمامی نمادها، نم��اد فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( با 2 هزار و 661 
واحد، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( با یک هزار و 723 واحد، 
س��رمایه گذاری غدیر )وغدیر( با 881 واحد، ملی صنایع مس ایران )فملی( با 
881 واحد، پاالیش نفت اصفهان )ش��پنا( با 818 واحد، ایران خودرو )خودرو( 
با 812 واحد، گروه مپنا )رمپنا( با 763 واحد، فوالد خوزستان )فخوز( با 685 
واحد و پاالیش نفت بندرعباس )شبندر( با 674 واحد بیشترین تاثیر مثبت را 
بر ش��اخص کل داشتند. در سوی مقابل، نماد صنایع پتروشیمی خلیج فارس 
)فارس( با یک هزار و 124 واحد، پتروشیمی پارس )پارس( با 483 واحد، باما 
)کام��ا( با 208 واحد، خدمات انفورماتیک )رانفور( با 115 واحد، پتروش��یمی 
فناوران )شفن( با 109 واحد و گروه دارویی برکت )برکت( با 105 واحد با تاثیر 

منفی بر شاخص همراه بودند.
همچنین لیزینگ پارسیان )ولپارس(، گروه دارویی برکت )برکت(، پاالیش 
نفت تهران )ش��تران(، ملی صنایع مس ایران )فمل��ی(، پاالیش نفت اصفهان 
)ش��پنا(، ایران خودرو )خودرو( و کاما )باما( در گ��روه نمادهای پربیننده قرار 
داش��تند. گروه خودرو هم در معامالت یکش��نبه صدرنشین برترین گروه های 
صنعت شد و در این گروه 2 میلیارد و 576 هزار برگه سهم به ارزش 14 هزار 

و 55 میلیارد ریال داد و ستد شد.
ش��اخص فرابورس نیز حدود 227 واحد افزایش داشت و بر روی کانال 19 
ه��زار و 75 واحد ثابت ماند. در این بازار 2میلیارد و 829 هزار برگه س��هم به 

ارزش 52 هزار و 912 میلیارد ریال داد و ستد شد.
نمادهای صنعتی مینو )غصینو(، فوالد هرمزگان جنوب )هرمز(، سهامی ذوب 
آهن اصفهان )ذوب(، سرمایه گذاری صبا تامین )صبا(، صنایع ماشین های اداری 
ایران )مادیرا(،  پتروش��یمی تندگویان )شگویا( و پتروشیمی مارون )مارون( با 
تاثیر مثبت بر ش��اخص این بازار همراه بودن��د. همچنین نمادهای بانک دی 
)دی(، گروه س��رمایه گذاری میراث فرهنگی )سمگا(، بیمه کوثر )کوثر(، بیمه 
تجارت نو )بنو(، پتروشیمی زاگرس )زاگرس(، نیروگاه زاگرس کوثر )بزاگرس(، 
 آس��یا سیر ارس )حآس��ا( و بهمن دیزل )خدیزل( تاثیر منفی بر شاخص این 

بازار را داشتند.

یک كارشناس بازار سرمایه مطرح كرد
كسب بازدهی مناسب با صبوری سهامداران

یک کارش��ناس بازار س��رمایه گفت  به نظر می رس��د که صبوری 
سهامداری، خرید و سرمایه گذاری در سهام شرکت های تولیدکننده 
مواد خام که امکانات صادراتی مناسبی دارند بتواند بازدهی مناسبی 

را عاید سرمایه گذاران کند.
ولی نادی قمی به نوس��ان چند هفته اخیر ش��اخص بورس اشاره 
ک��رد و به ایرن��ا، گفت: رون��د معامالت بورس در چن��د وقت اخیر 
بس��یاری از کارشناسان و فعاالن این بازار را دچار سردرگمی کرده 
اس��ت، به نظر می رس��د که رکود تورمی و بی ثبات��ی اقتصادی که 
حاصل از برخی تصمیمات اقتصادی و شرایط تحریم است به وضوح 
در بازار سهام قابل مشاهده باشد. محرک اصلی رشد بازار سهام در 
دو سال اخیر تورمی بوده که این موضوع ناشی از ناتوانی برای ایجاد 

محدودیت در رشد نقدینگی است.  
نادی قم��ی با بیان اینکه در نیمه نخس��ت س��ال 1399 انتظارات 
تورمی موجب رشد دوباره و فراتر از تصور بازار سهام شد، گفت: اکنون 
چش��م انداز وضعیت تورم برای یک س��ال آینده ب��ه صورت معنا داری 
به وضعیت سیاس��ت خارجی وابس��ته اس��ت. با توجه به ابهام فراگیر 
درخصوص چش��م انداز روابط بین المللی کش��ور به جهت جابه جایی 
قدرت در آمریکا و نیز انتخابات ریاس��ت جمهوری پیش رو در کش��ور، 
کارشناسان برای پیش بینی تورم دچار سردرگمی هستند و این موضوع 

خود را در نوسان پذیری فزاینده بازار سهام نشان داده است.  
به گفته وی اوایل س��ال جاری، چشم انداز اقتصاد حکایت از تورم 
دو رقمی باال و حتی س��ه رقمی داش��ت و رش��د قیمت ها در بازار 
دارایی ها مانند مس��کن، خودرو، ارز و س��هام نش��ان دهنده چنین 
انتظاری در بازار بود. انقباضی ش��دن سیاس��ت های پولی در کشور 
نیز حاکی از این موضوع است که رشد بازار سهام در آینده از محل 
انتظارات تورمی تامین نخواهد ش��د و رونق این بازار بر روی محور 
قیم��ت مواد خام در بازاره��ای جهانی و قیمت ارز اس��توار خواهد 
ش��د. براس��اس پیش بینی های صورت گرفته از س��وی تحلیلگران 
بین المللی در زمینه معامالت بازار س��رمایه، در صورتی که ش��یوع 
ویروس کرونا همه گیر نش��ود، در سال جاری شاهد قیمت مناسب 
فوالد، سنگ آهن، مس و متانول خواهیم بود که این موضوع به طور 

حتم بر روند معامالت بازار تاثیرگذار است.
او با بیان اینکه از طرف دیگر نوس��ان قیمت ارز در محدوده بین 
23 ت��ا 26 هزار تومان نیز برای بازار س��هام به ان��دازه کافی باعث 
ایجاد جذابیت در معامالت بازار س��رمایه خواهد ش��د، خاطرنشان 
کرد: به نظر می رسد که صبوری سهامداری، خرید و سرمایه گذاری 
در س��هام ش��رکت های تولیدکننده مواد خام که امکانات صادراتی 

مناسبی دارند بتواند بازدهی مناسبی را عاید سرمایه گذاران کند.
به گفته وی، بازار س��رمایه در وضعیت فعلی با ریسک های متعدد 
سیاس��ی و اقتصادی نیز روبه رو است که می تواند تا حدودی شرایط 
سرمایه گذاری برای س��هامداران را سخت کند. در ارتباط با بودجه 
سال 1400  می توان گفت که کسری بودجه انتظاری را می توان از 
محل درآمدهای مالیاتی، فروش اوراق بدهی دولتی، فروش س��هام 

شرکت های دولتی و حتی فروش نفت جبران کرد.
 این کارش��ناس بازار س��رمایه در انتها گفت: به نظر می رسد که 
تا چند وقت آینده رش��د اقتصادی کش��ور به دلیل کاهش عوارض 
کرونا از روند منفی خارج  شود و با توجه به چشم انداز مثبت روابط 
خارجی می توان در انتظار رش��د ش��اخص ها بود. بدین ترتیب بازار 
س��هام به جای موج س��واری بر روی تورم از محل توسعه اقتصادی 

منفعت خواهد برد.

نماگربازارسهام

فرصت امروز: ضرر سهامداران بورسی پس از مباحث مطرح شده در مورد 
قیمت گذاری دستوری فوالد در حالی ادامه دارد که رئیس سازمان بورس و 
اوراق بهادار روز گذشته )یکشنبه( صحبت از پیگیری قضایی تخلفات کرده 
اس��ت و برخی از مالباختگان بازار س��رمایه نیز در مقابل ساختمان هرمی 
ش��کل مجلس شورای اس��المی تجمع کردند. رئیس جمهور نیز دیروز در 
جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت از پرهیز مداخالت غیرکارشناسی 
در بورس سخن گفت و بورس را نهاد اصلی در حفظ تعادل اقتصاد دانست.
اما چند وقتی است که کشمکش های نه چندان جدید بین وزارت صمت 
و بورسی ها بر س��ر قیمت گذاری دستوری فوالد در بورس کاال باال گرفته 
و درحالی که وزارت صمت قاطعانه پش��ت این تصمیم ایستاده، بورسی ها 
به صورت تمام قد با آن مخالفت کرده اند. در همین حال، رئیس س��ازمان 
بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه اخیرا در بحث قیمت گذاری دستوری 
برخی از محصوالت، مس��ائلی مطرح ش��د که نهایتا ب��ا مخالفت نهادهای 
ناظر و اجرایی بورس مواجه شد، گفت: »هیأت مدیره شرکت ها، قوی تر از 
همیشه فقط قوانین بازار سرمایه را مالک عمل قرار دهند و از راهکارهای 

بورسی پیروی کنند.«
قالیباف اصل: فقط از راهکارهای بورسی پیروی كنید

رئیس س��ازمان بورس در گفت وگو با پایگاه خبری بازار سرمایه با اشاره 
به اینکه »اخیرا با تأکید مجدد ناش��رین را ملزم کرده ایم، در قیمت گذاری 
عرضه محصوالت، ضمن پایبندی به قانون، صرفه و صالح س��هامداران را 
مبنا قرار دهند«، از پیروی بورس��ی ها از راهکارهای بورسی سخن گفت و 
افزود: »مطالبه جدی و همیشگی ما رعایت این اصل مهم است و پیگیری 
قضایی تخلفات را وظیفه ذاتی خود می دانیم. س��ازمان بورس بر عملکرد 
ناشرین نظارت کامل دارد و برای اجرای حمایت خود از جمعیت میلیونی 
س��هامداران، مطابق مواد 51 و 52 قانون ب��ازار اوراق بهادار در برخورد با 
متخلفان احتمالی حتی لحظه ای غفلت و مصلحت اندیش��ی را جایز و روا 

نمی داند.«
حس��ن قالیباف اصل یادآور ش��د: »مفاد متعدد قان��ون تجارت، ازجمله 
م��اده 142 نیز صراحتاً به این موض��وع می پردازد. رعایت اصل نمایندگی 
س��هامداران، نه فقط مطالبه بحق سهامداران از اعضای هیأت مدیره، بلکه 
مطالبه همیشگی و قانونی سازمان بورس و اوراق بهادار از آنان نیز بوده و 
خواهد بود. زیرا براساس قانون، یکی از وظایف اصلی این سازمان، صیانت 

از حقوق سهامداران است.«
به گفته وی، »وظیفه اعض��ای هیأت مدیره ها، اتخاذ بهترین تصمیم ها 
برای پیش��برد ام��ور و تقویت منافع شرکت هاس��ت و انج��ام این وظیفه 
امکان پذیر نیس��ت، جز آنکه تصمیم ها، برخاسته از قوانین و قواعد بورسی 

باشد و از فشارهای غیرقانونی بیرونی و منفعت جویی های احتمالی فردی 
ی��ا گروهی، تأثیر نپذیرد. از همه نهادها و افراد خارج از بورس که با هیأت 
مدیره شرکت ها  ارتباط کاری دارند نیز انتظار داریم، خواسته های خود از 
ش��رکت ها و پیشنهادهای شان را در چارچوب قانون و وظایف تعریف شده 
برای ش��رکت ها مطرح کنند تا امکان تعامل س��ازنده و هم افزایی پایدار و 

روزافزون فراهم آید.«
رئیس س��ازمان ب��ورس با اعالم اینکه »طی چند س��ال گذش��ته، بازار 
س��رمایه هم از نظر تعدد ناش��رین و هم از نظر تعداد س��هامداران رش��د 
قابل توجهی داش��ته«، ادامه داد: »در ح��ال حاضر، حدود 50 میلیون نفر، 
سهامدار 700 شرکت پذیرفته شده در بازارهای مختلف بورس و فرابورس 
هستند و طبیعی اس��ت که همه سهامداران نتوانند در تصمیمات خرد و 
کالن ش��رکت ها دخالت مستقیم داش��ته باشند و همین واقعیت، اهمیت 
نمایندگان تصمیم گیر در ش��رکت ها را بیش ازپیش، نشان می دهد. تقریبا 
اکثر تصمیم های مهم برعهده اعضای هیأت مدیره شرکت هاست. به همین 
دلی��ل در علوم مالی و حس��ابداری، اعضای هیأت مدی��ره را امانت داران و 
متولیانی می دانند که با اتخاذ سیاس��ت های درس��ت و نظارت اخالقی و 

قانونی، شرکت ها را به سمت آینده ای پایدار و سودآور هدایت می کنند.«
آیا سهامداران بورسی می توانند شکایت كنند؟

آت��ش حاش��یه های مربوط ب��ه قیمت گذاری دس��توری ف��والد دامن 
سهامداران فوالدی و حتی غیرفوالدی را گرفت و شاخص کل بورس طی 
روزهای سه ش��نبه، چهارشنبه و ش��نبه طوری کاهش یافت که به کانال 
یک میلیون و 200 هزار واحد عقبگرد کرد. ارزش س��هم فوالد نیز در این 
روزها بیش از 15 درصد کاهش یافت و به عنوان سهم لیدر در بازار، روی 
دیگر س��هام نیز تاثیر منفی گذاش��ت. البته به نظر می رسد در ظاهر این 
قیمت گذاری دس��توری منتفی ش��ده و پرونده جدید ممنوعیت صادرات 
برای فوالدی ها باز ش��ده تا این موضوع اهرم فش��اری باشد که فوالدی ها 

قیمت گذاری دستوری را بپذیرند!
این مباحث درحالی مطرح می شود که رئیس سازمان بورس از پیگیری 
قضایی تخلفات سخن گفت. حال سوال این است که آیا سهامداران بورسی 
می توانند ش��کایت کنند؟ در ای��ن زمینه، یک حقوقدان بازار س��رمایه با 
اش��اره به این موضوع که »س��هامداران از حقوق خود غافل هس��تند«، از 
حق ش��کایت برای آنها در مورد قیمت گذاری دس��توری به دیوان عدالت 
اداری خبر داد و گفت: »هر س��هامدار حقیقی بازار سرمایه می تواند با در 
دست داشتن مدارک الزم، به دیوان عدالت اداری در مورد ضررهای ناشی 
از تصمیم قیمت گذاری دس��توری ش��کایت کرده و این دیوان در صورت 

تشخیص، دستور موقت توقف دستور وزارت صمت را صادر کند.«

حمید اسدی با تاکید بر اینکه »جای آموزش حقوقی سهامداران در بازار 
سرمایه خالی است«، به مباحث پیش آمده در مورد قیمت گذاری دستوری 
فوالد اش��اره کرد و به ایس��نا گفت: »قیمت گذاری دستوری باعث حذف 
رقابت در بازار س��رمایه و خرید و فروش می شود. زمانی که قیمت گذاری 
دستوری صورت می گیرد، ممکن است قیمت آن کاال در بازار کاهش پیدا 
کند، اما از یک طرف نه فروشنده رغبتی برای فروش دارد و از طرف دیگر 

ممکن است خریدار کاال را به دست مصرف کننده اصلی نرساند.«
او ادام��ه داد: »زمانی که هزینه های صورت گرفته به فروش غلبه نکند، 
فروش��نده کاال را عرضه نخواهد کرد؛ مگر اینکه الزامی روی آن باش��د. در 
این شرایط فروشنده باید کاال را با قیمت بسیار پایین بفروشد و زمانی که 
با قیمت پایین می فروش��د در صورت مالی ذکر می کند. زمانی هم که در 
صورت مالی ذکر می ش��ود، نخستین اتفاق این است که سود و پیش بینی 
س��ود ش��رکت و منافع حاصل از فروش، صورت های مال��ی را تحت تاثیر 
قرار داده و عملکرد ش��رکت را منفی می کند بنابراین س��هامداران زمانی 
ک��ه قیمت گذاری دس��توری صورت می گیرد یا باید س��هم های مرتبط را 
بفروش��ند که این اتفاق باعث ایجاد صف های فروش س��نگین می شود یا 
باید صورت های مالی را مشاهده کنند و متوجه شوند سودی محقق نشده 

است.«
سهامداران می توانند از وزارت صمت شکایت كنند

این حقوقدان بازار سرمایه با بیان اینکه »برخی مسئوالن بر نگاه بلندمدت 
در بازار سرمایه تاکید می کنند«، گفت: »در این شرایط هم اگر قیمت گذاری 
دس��توری صورت بگیرد، در نهایت منجر به کاهش س��ود شرکت می شود و 
س��هامداران در بلندمدت متضرر خواهند ش��د. از س��وی دیگر باید دید آیا 
خریداران کاالیی که با قیمت گذاری دستوری در بورس عرضه می شود، با این 
قیمت، واقعا اشتغال زایی می کنند یا این اتفاق منجر به قاچاق خواهد شد؟ از 
آنجایی که قاچاق حاش��یه سود چشمگیری دارد بسیار محتمل است و این 

موضوع دوباره باعث تضعیف حقوق سهامداران می شود.«
وی در انتها از امکان ش��کایت از س��وی س��هامداران حقیقی از وزارت 
صمت خبر داد و گفت: »در چنین ش��رایطی سهامداران به عنوان ذی نفع 
غیرمس��تقیم و متضرر غیرمس��تقیم می توانند در دیوان عدالت اداری به 
دلی��ل نقض ماده 18 قانون توس��عه ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب 
1388 طرح دعوا کرده و دس��تور موقت علیه دستور وزارتخانه بگیرند. به 
عبارت دیگر س��هامدار حقیقی می تواند با در دس��ت داشتن گواهی سهم 
از کارگزاری به عن��وان مدرک، طرح دعوی کند و دیوان عدالت اداری در 
صورت تش��خیص، دستور موقت توقف دستور وزارتخانه را صادر کند. این 

روند در همه صنایع به جز صنایع دارویی امکان پذیر است.«

رئیس سازمان بورس از پیگیری قضایی تخلفات خبر داد

علیه قیمت گذاری دستوری فوالد

پس از ماه های ابتدایی س��ال که شاهد رش��د بی سابقه و شارپ اکثر 
سهم ها در بازار سرمایه بودیم، اکنون چند ماهی است که شاهد ریزش 
و نوس��انات این بازار هستیم؛ ریزشی که به خاطر حمایت های چشمگیر 
دول��ت در ماه های اول و دعوت مردم به این ب��ازار به عنوان جایی امن 
برای س��رمایه گذاری، س��هامداران خرد را نگران و ناراحت کرده است؛ 
ریزشی که هر روز، دم از حمایت آن می زنند لیکن در عمل این بازار را 

بی پر و بال نگه داشته اند. 
در این زمینه، محمد رضایی، عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه 
خلی��ج فارس درباره علل ریزش بازار س��هام گف��ت: »برای ریزش چند 
م��اه اخیر دالیل مختلفی می توان برش��مرد، برخی از این عوامل دالیل 
بنیادی داشته و بازار نگرانی های خاص خودش را داشته و بسیاری دیگر 
نیز رفتاری و به طور ویژه ناش��ی از ترس سهامداران بوده است. در این 
راستا به جز مس��ائل داخلی، مسائل سیاسی منطقه ای و بین المللی نیز 
نقش تعیین کننده ای داشته است. ریسک انتخاب مجدد ترامپ، ریسک 
کاه��ش نرخ ارز و ابهامات مربوط به بودجه از جمله نگرانی های بازار در 

ماه های اخیر بوده است.«
او عام��ل اصلی ریزش اخیر را به اعتماد از دس��ت رفته س��هامداران 
مربوط دانست و گفت: »دالیل زیادی این بی اعتمادی را موجب شد که 
در رأس آن صحبت های ضد و نقیض مسئوالن و تصمیمات خلق الساعه 

و ناهماهنگ��ی در تصمیم گیری برخی مقامات دولتی اس��ت. به عنوان 
مثال همزمان با ریزش بازار شاهد اختالف نظر وزیران اقتصاد و نفت بر 
س��ر عرضه صندوق پاالیش��ی یکم بودیم و در هفته های اخیر نیز شاهد 
قیمت گذاری دستوری توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده ایم که 
با ماهیت وجودی و روح حاکم بر قوانین بازار سرمایه همخوانی ندارد.«

به گفته وی، »برای آینده انتظار می رود ابهامات بودجه کاهش یابد و 
برخی ریس��ک های سیستماتیک  با روی کار آمدن بایدن از بین خواهد 
رفت، اما تصمیماتی همچون قیمت گذاری دس��توری فوالد، س��یمان و 
خودرو همچنان تهدیدی برای بازار اس��ت. عالوه بر این، بازار آزادسازی 
بخش دوم سهام عدالت در بهمن ماه را نیز در پیش دارد. همچنین بازار 
نسبت به کاندیداتوری اشخاص حساسیت خاص خود را خواهد داشت.«

این کارش��ناس بورس ادامه داد: »اما ب��ازار خبرهای مثبت خوبی نیز 
دارد. ب��ا در نظ��ر گرفتن موقعی��ت فعلی بازار و انتخاب رس��می بایدن 
به عنوان ریاس��ت جمهوری آمریکا، آیتم های مثبت بر آیتم های منفی 
می چرب��د و پیش بین��ی می ش��ود وضعیت منف��ی فعلی ب��ازار ادامه دار 
نباش��د. عوامل مثبتی همچون رش��د نفت و کامودیتی ه��ا در بازارهای 
جهانی، انتظ��ار تعیین تکلیف بودجه 1400 و رف��ع ابهامات مربوط به 
قیمت گذاری، در کنار جذاب شدن نسبت قیمت به سود )P/E( و قیمت 
به فروش)P/S( و همچنین نزدیکی به زمان انتشار گزارش های 9 ماهه و 

گزارشات خوب برخی تجدید ارزیابی ها شاهد بهبود شرایط خواهیم بود 
بنابراین نگهداری سهام ارزنده در شرایط حاضر بهترین انتخاب است.«
رضایی که دارای دکترای اقتصاد مالی است درخصوص وضعیت آینده 
ب��ازار گفت: »اگرچه انتظار برگش��ت بازار منطقی اس��ت، ولی همچنان 
نباید انتظار یک رشد شارپ همچون ابتدای امسال را برای بازار داشت.«
این عضو هیأت علمی خاطرنش��ان کرد: »در ماه های ابتدایی امس��ال 
انتظارات تورمی باال و انتظار رش��د ن��رخ ارز در کنار حمایت های مکرر 
دولت از بازار و اس��تقبال بی س��ابقه س��هامداران جدید به بازار سرمایه، 
رش��د س��ریع و ش��ارپی را برای بازار رقم زد، اما فعال انتظارات تورمی 
تعدیل شده است و در عمل هم مقامات دولتی حمایت چندانی از بازار 
ندارند. از سویی ترس و بی اعتمادی شکل گرفته در بازار موجب خواهد 
ش��د کسانی که در سطوح پایین خرید داش��ته اند، در قیمت های باالتر 

عرضه کننده شوند و فشار فروش زیاد خواهد شد.«
به اعتقاد وی، »دس��تیابی به ش��اخص 2 میلیونی و س��قف قبلی نیز 
مس��تلزم حرکت سهم های شاخص ساز اس��ت. با وجود اینکه این قبیل 
س��هم ها افت قابل مالحظه ای داشته اند و حتی بعضا خبرهای خوبی از 
برخی از گروها ش��نیده می ش��ود، ولی تحرکات خاصی در این گروه ها 
ش��اهد نیستیم و حجم معامالت آنها چش��م نواز نیست. به نظر می رسد 

بازار نیازمند یک محرک و خبر خوب برای حرکت است.«

دالیل اصلی ریزش های بازار سرمایه

چرا بورس افت كرد؟
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ماسک های بی كیفیت و فاقد نام و نشان از 
بازار جمع می شوند

معاون غذا و دارو دانش��گاه علوم پزشکی بیرجند گفت ماسک های 
بی کیفیت و فاقد نام و نش��ان در صورت مش��اهده توس��ط بازرسان 

جمع آوری می شوند.
غالمرضا آهنی، روز یکش��نبه 21 دی به رسانه های گروهی گفت: 
بهتر اس��ت مردم ب��رای حفظ س��المت خود از خرید ماس��ک های 

بی کیفیت و فاقد نام و نشان بپرهیزند.
به گ��زارش ایس��نا، وی اف��زود: کیفیت ماس��ک مهمترین عامل 
تاثیرگذاری در اثربخشی آن جهت پیشگیری از ورود ویروس به بدن 
است و در صورتی که ماسک کیفیت الزم را نداشته باشد، اثر بخشی 

خوبی نخواهد داشت.
معاون غذا و دارو دانش��گاه علوم پزشکی بیرجند بر ضرورت توجه 
به کیفیت ماسک در هنگام خرید تاکید کرد و افزود: ماسک هایی که 
در واحدهای تولیدی دارای مجوز از وزارت بهداش��ت تولید می شوند 
باید مطابق دستورالعمل های ابالغی از سوی این وزارت تولید شوند و 

حداکثر اثربخشی الزم را داشته باشند.
آهنی با اشاره به لزوم توجه به مشخصات برچسب درج شده بر روی 
بسته های ماس��ک گفت: برچسب ماسک باید حاوی اطالعاتی باشد 
که مهمترین آن شماره کد IRC ،نوع ماسک، آدرس واحد تولیدی، 

شماره تماس واحد تولیدی و ... است.
وی ادامه داد: داروخانه ها تنها مراکز عرضه ماسک هستند که تحت 
نظر معاونت غذا و دارو فعالیت می کنند و موظف هستند که ماسک را 
از مسیر قانونی که همان شرکت های پخش هستند، تهیه و با قسمت 

مصوب 1000 تومان و عرضه نمایند.
معاون غذا و دارو دانش��گاه علوم پزشکی بیرجند درخصوص سایر 
مراکز و واحدهایی که ماس��ک عرضه می کنند، خاطرنشان کرد: این 
معاونت نظارتی بر روی این واحدها ندارند، اما ماس��ک عرضه ش��ده 
ب��رای عموم در هر جایی که عرضه گ��ردد باید حتما از کیفیت الزم 

برخوردار باشد.
علی تهوری، معاون بازرس��ی و حمایت از مصرف کنندگان سازمان 
صنع��ت، معدن و تجارت خراس��ان جنوبی نی��ز چندی پیش گفت: 
حداکثر قیمت مصرف کننده ماسک با سه الیه پارچه ملت بلون باالتر 
از هزار تومان گرانفروش��ی محسوب می ش��ود و تیم های بازرسی در 

استان این موضوع را رصد می کنند.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه ای��ن موض��وع از س��وی س��ازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به اس��تان ها ابالغ ش��ده اس��ت، از 
مردم خواست موارد تخلف را به سامانه 124 معاونت بازرسی سازمان 

صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی اطالع دهند.
معاون بازرسی و حمایت از مصرف کنندگان سازمان صنعت، معدن 
و تجارت خراس��ان جنوبی به تشدید بازرسی و نظارت های مشترک 
با محوریت معاونت غذا و دارو دانش��گاه علوم پزش��کی بیرجند برای 
جلوگیری از عرضه ماسک های فاقد استاندارد و کیفیت اشاره کرد و 
یادآور شد: با توجه به اولویت سالمت مردم، با تشخیص کارشناسان 
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از عرضه ماسک های 

فاقد کیفیت و استاندارد الزم در سطح عرضه جلوگیری خواهد شد.

تخصیص ارز ترجیحی را متوقف كنید
سفره مردم دهک های پایین كوچک شده

اتحادی��ه واردکنن��دگان نهاده های دام و طی��ور ای��ران در نامه ای از 
رئیس جمهوری خواست تا با حذف ارز ترجیحی از واردات کاالی اساسی 
فرصت رسیدن یارانه به سفره دهک های پایین و اقشار آسیب پذیر جامعه 

را فراهم کند.
به گزارش ایسنا، در متن نامه این اتحادیه به حسن روحانی  آمده است: 
»اتحادی��ه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران به عنوان بزرگترین 
تش��کل صنفی تحت پوشش اتاق بازرگانی ایران، به وسیله اعضای خود 
مسئولیت واردات و تامین بخش عمده ای از نهاده های دامی به کشور را به 
عهده دارد و الزم می داند نظر و درخواست خود را به محضر حضرتعالی 

تقدیم کند.
سال هاست دولت برای تامین غذای مردم از طریق تخصیص ارز ارزان 
اقدام نموده و در سال 1397 با تعیین مبلغ 4200 تومان برای ارز، امید بر 
این بود که ارز تک  نرخی شده و در بازار با ایجاد رقابت کاالی ارزان تری به 
دست مردم برسد و در سال جاری نیز با همین ارز 4200 تومانی ترجیحی 

به 5 قلم کاالی اساسی موافقت شد که نسبتا موفق هم بوده است.
ولی از آنجا که با وجود تورم و گرانی یکباره نرخ ارز در بازار آزاد به تبع 
تشدید تحریم ها و درآمد محدود اکثریت جمعیت کشور، عمال مزایای 
ارز مزبور بر خالف اهداف دولت نصیب اقش��ار مرفه جامعه شده و سفره 
مردم دهک های پایین مس��تمرا کوچک و محدودتر شده است. اتحادیه 
بارها مخالفت خود را با واگذاری ارز ترجیحی برای تامین نهاده های دامی 

اعالم نموده است.
هم اکنون نیز با ارائه بودجه سال 1400 به مجلس شورای اسالمی ایران 
مجددا با تاکید، درخواست حذف ارز ترجیحی و تک نرخی نمودن کامل 
ارز را در بودج��ه از محضرت��ان داریم و صریحا اعالم می نماییم وجود ارز 
ترجیحی و رانت حاصل از آن تا رسیدن به دست عموم مردم دستخوش 
عوارض بسیاری می گردد و نهایتا محصول تولیدی ارزان در دسترس قرار 

نمی گیرد.
ت��اوان نامالیمات ایجادش��ده در بخش تامین و تولی��د و مصرف، به 
سهولت بر دوش واردکنندگان تحمیل می گردد. حال آنکه برنامه ریزی و 
سیاست گذاری و تخصیص ارز و توزیع نهاده در اختیار دولت محترم است.

هرچند رانت موجود در ارز ترجیحی افرادی ناآشنا به این حرفه را صرفا 
برای اس��تفاده از منافع آن جذب می نماید ولی بخش عمده ای از نهاده 
وارداتی با نرخ های مصوب و از کانال های قانونی، تحت نظارت سازمان های 

ذی ربط عرضه شده و به فروش رسیده اند.
در شرایط موجود تخصیص ارز ترجیحی و مراقبت از فعل و انفعاالت آن، 
ده ها نهاد و ارگان نظارتی و حکومتی را درگیر نموده و ضمن ایجاد بدبینی 
در میان عموم، دستاورد مطلوبی نیز در اهداف تعیین شده نخواهد داشت.

لذا پیش��نهاد می نماید دولت محترم ضمن حذف ارز ترجیحی از این 
حرفه، با تشکیل اتاق فکر متشکل از اقتصاددانان و اساتید علوم اجتماعی 
برای اختصاص یارانه الزم به قوت مردم و امنیت غذایی جامعه راه حل های 

دیگری غیر از طریق ارز ترجیحی تمهید نمایند.
توفیق، سربلندی و عزت جنابعالی و دولت محترم را در خدمت به اقشار 

ضعیف جامعه از خداوند بزرگ خواستاریم.

اخبـــار

رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران گفت با حذف ارز 
دولتی قیمت  محصوالت پروتئینی افزایش می یابد، اما دولت می تواند تورم 

بازار را تا حدودی کنترل کند.
مجید موافق قدیری در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به 
دالی��ل افزایش قیمت نهاده های دامی در بازار اظهار کرد: دالیل متعددی 
در این زمینه دخیل هستند، اما یکی از دالیل مهم را می توان عدم سیاست 
مناسب کشور جهت خرید به موقع نهاده های دامی عنوان کرد که همین 
امر می تواند منجر به افزایش قیمت تمام شده تولیدات دامی و نهاده های 

دامی شود.
او افزود: متوس��ط 80درصد از نهاده های دامی کش��ور وارداتی اس��ت و 
چنانچه کشور تمایل دارد 50درصد از جو وارداتی اش را به قیمت مناسب 
و البته در زمان مناسب تحویل بگیرد باید از هم اکنون برنامه ریزی الزم را 
در روسیه یا قزاقستان داشته باشد تا در اوایل سال آینده با چالش مواجه 
نشود، که متاسفانه شاهد این هستیم که سیاست گذاران اقتصادی به این 

موضوع اهتمام جدی ندارند.
موافق قدی��ری ادامه داد: علی رغم آنکه سال هاس��ت کش��ورمان جزو 
واردکننده های نهاده های دامی است و تجربیات ارزشمندی در این زمینه 
دارد، اما متاسفانه به علت خرید در زمان نامناسب و البته تامین این اقالم 
در بدترین فصول سال، از این حیث به اقتصاد تولید پروتئین حیوانی ضربه 

سنگینی وارد شده است.
تخصیص ارز ترجیحی به واردات نهاده دامی سیاستی اشتباه است

رئی��س انجمن خ��وراک دام، طیور و آبزیان با تاکید بر این مس��ئله که 

برنامه ریزی جهت خرید نهاده های دامی باید 6 ماه قبل از برداش��ت انجام 
شود، بیان کرد: سیاست گذاران اقتصادی باید به گونه ای برنامه ریزی کنند 
که 6 ماه جلوتر اقدامات خرید صورت پذیرد تا در زمان برداشت، بارگیری 
محصول به موقع انجام ش��ود. این فعال اقتص��ادی درباره تاثیر حذف ارز 
ترجیح��ی از واردات نهاده های دامی گفت: ح��ذف ارز ترجیحی معایب و 
محاسنی دارد، اما به طور کلی اقتصاد دامپروری بیمار است و هر مولفه ای 
می توان��د در بازار تنش ایجاد کند. هرچند معتقدیم محاس��ن ارز 4200 

تومانی را مردم و تولیدکنندگان ندیدند.
اقتصاد بیمار دامپروری نیاز به جراحی دارد

رئی��س انجمن خوراک دام، طی��ور و آبزیان با بیان اینک��ه با حذف ارز 
ترجیح��ی دیگر خبری از رانت، فس��اد و بوروکراس��ی های پیچیده اداری 
نیس��ت، گف��ت: حذف ارز ترجیح��ی منجر به افزایش قیمت تمام ش��ده 
محصوالت پروتئینی در کشور می شود که با قدرت خرید مردم همخوانی 
ندارد و ممکن اس��ت میزان خری��د و تولید محصوالت پروتئینی در کوتاه 

مدت تحت تاثیر قرار بگیرد.
موافق قدیری با بیان اینکه اقتصاد بیمار دامپروری نیاز به جراحی دارد، 
گفت: این بخش از صنعت نیاز به جراحی دارد که باید بپذیریم این جراحی 
با درد، خونریزی و دوره نقاهت همراه است، هرچند به اعتقاد بنده بعد از 

عمل جراحی موفقیت آمیز بهره وری در صنایع دام و طیور باال می رود.
حذف ارز دولتی راهی برای جلوگیری از فساد و رانت

این مقام مسئول ادامه داد: با وجود آنکه ارز دولتی به فساد و رانت دامن 
زد، بنابراین یکی از پرچالش ترین و اش��تباه ترین سیاس��ت دولت در چند 

س��ال گذش��ته تخصیص ارز 4200 تومانی به اقتصاد بوده است، در حالی 
که دولت می توانس��ت مابه التفاوت ارز دولتی و آزاد را به صورت ریالی  به 
حس��اب سرپرستان خانوار واریز کند و این پرداخت صرفا به گونه ای باشد 
که خانوار ها تنها بتوانند محصوالت پروتئینی نظیر گوشت، مرغ، تخم مرغ 
و لبنیات را خریداری کنند تا از این طریق بخش��ی از تورم و قدرت مردم 

کنترل شود.
او درباره اینکه آیا حذف ارز دولتی بر جلوگیری از دخالت دولت تاثیرگذار 
اس��ت، بیان کرد: یکی از مباحث جدی ما در بخش خصوصی که پیگیری 
می شود دخالت دولت در اقتصاد دامپروری است که این امر گرفتاری های 
متعددی در کشور هم ایجاد کرده است به طوری که همواره ما معتقدیم 
که حلقه های مختلف زنجیره پروتئین به دلیل تعداد باالی تولیدکنندگان 
در این عرصه در رقابت کامل هستند بنابراین امکان کنترل قیمت از طریق 

رقابت در بازار وجود دارد.
رئی��س انجمن خ��وراک دام، طیور و آبزیان با اش��اره به اینکه نیازی به 
دخالت دولت در اقتصاد نیس��ت، بیان کرد: دولت مرغ و سایر محصوالت 
پروتئینی را کاالیی سیاس��ی می داند، به همی��ن خاطر تمایل دارد با این 
کاال ها برای خود محبوبیت کس��ب کند، در حالی که ما معتقدیم راه های 
رس��یدن به این هدف می تواند از مسیر های کم هزینه تر و سهل تر صورت 
پذیرد. این س��وال مطرح اس��ت که آیا به رغم دخالت دولت در چند سال 
اخیر وضعیت بهتر شده است؟ آیا قیمت محصوالت پروتئینی با نرخ تنظیم 
بازار همخوانی دارد؟ آیا ریسک سرمایه گذاری تولیدکنندگان کاهش یافته 

یا انگیزه آنها برای تولید و  اشتغال ارتقا پیدا کرده است؟

حذف ارز ترجیحی با بازار محصوالت پروتئینی چه می کند؟

قیمت تلفن همراه درست مثل حرکات سینوسی دائم در حال صعود و 
نزول است و دلیل آن شفاف مشخص نیست.

به گزارش  باشگاه خبرنگاران جوان، حدود یک سال است که بسیاری 
از رویداده��ای روزمره مانند کالس های درس��ی، جلس��ات اداری و ... به 
صورت مجازی و آنالین برگزار می ش��ود که برگزاری آنها نیازمند وسایل 

ارتباطی است.
در ح��دود این یک س��ال تقاضا در بازار تلفن هم��راه، تبلت و لپ تاپ 
به حداکثر خود رس��یده است به طوری که طبق گفته فروشندگان این 
صن��ف، در طول ی��ک ماه بین 800 هزار تا یک میلیون عدد کاال در این 

بازار تقاضا وجود دارد.
براساس این گزارش با توجه به اینکه سهم ناچیزی از کاالهای موجود 
در بازار ایرانی است، شرکت های خصوصی در کشور تحت عنوان انجمن 
واردکنن��دگان تلفن همراه فعالیت دارن��د که وظیفه آنها همانطور که از 

نام شان پیداست، وارد کردن قانونی تلفن همراه هستند.
واردات مستقیم تلفن همراه و نوسان شدید نرخ ارز در کشور باعث شده 
تا بازار مالیمی را در بخش تلفن همراه شاهد نباشیم و این افزایش تقاضا 

به مختل شدن بازار دامن زده است.
با بررس��ی های میدانی به این نتیجه رس��یدیم ک��ه در این ایام حجم 
کاالهای موجود در بازار جوابگوی تقاضا نیست و همین نبود تعادل میان 

عرض��ه و تقاضا باعث افزایش کاذب قیمت ها ش��ده اس��ت. ضمن اینکه 
نوسان قیمت دالر نیز مستقیما در این امر دخیل است.

بوروکراسی گمرک دامنگیر ترخیص تلفن همراه
ب��رای پیگیری ای��ن موضوع ابتدا س��راغ امیر اس��حاقی، دبیر انجمن 
واردکنندگان تلفن همراه رفتیم که ادعا کرد ش��رکت های واردکننده با 

تمام توان خود انجام وظیفه می کنند.
وی افزود: در حدود یک س��ال گذشته ثبت س��فارش و واردات تلفن 
همراه در کشور تا حد بسیار زیاد و چشمگیری نسبت به سنوات گذشته 
افزایش پیدا کرده و قطعا ش��رکت های واردکننده از هیچ خدمتی دریغ 

نمی کنند.
دبی��ر انجمن واردکنن��دگان تلفن همراه بیان کرد: یکی از مش��کالت 
عمده ای که در چرخه واردات تلفن همراه مواجه هستیم، بازه زمانی است 
که کاالی وارد شده پیش از ترخیص در انبارهای گمرک ذخیره می شود 

تا بوروکراسی اداری آن طی شود.
اس��حاقی ادامه داد: البته گمرک نیز عالقه ای به نگهداری بیش از حد 
کاال در انبارهای خود ندارد چراکه باعث رس��وب کاال و پر ش��دن انبارها 

می شود و در تالش است تا هرچه سریع تر روند ترخیص طی شود.
وی تصری��ح کرد: از زمانی که کاال وارد مرزهای کش��ور می ش��ود و تا 
زمان��ی ک��ه دو نهاد دولتی وزارت صمت و بانک مرک��زی اجازه ورود آن 

را بدهند حدود سه هفته طول می کشد که این روند برای کاالیی مانند 
تلفن همراه که نیاز شدیدی در بازار برای آن وجود دارد بسیار زیاد است 

که باید کوتاه تر شود.
دبیر انجمن واردکنندگان تلفن همراه ابراز کرد: در حال حاضر بیش از 
800 هزار تلفن همراه در گمرکات کشور ذخیره شده است که در انتظار 
تایید نهادهای دولتی و تزریق به بازار هس��تند که پیش بینی می شود در 

اواسط بهمن ماه این رویداد رخ دهد.
اس��حاقی اظهار کرد: پیش بینی می شود با ترخیص این حجم از کاال و 
کاه��ش تقریبی تقاضا در بازار، با کاهش قیمت ها و بازاری آرام در پیش 
از ن��وروز مواجه ش��ویم. همچنین امیدواریم با کاهش ن��رخ ارز بازار نیز 

کنترل شود.
براساس آمارهای منتشرش��ده از سوی گمرک از ابتدای سال تا پایان 
آذرماه، 8 میلیون و 617 هزار و 438 دس��تگاه تلفن همراه به ارزش یک 
میلی��ارد و 340 میلیون و 229 هزار و 718 دالر از گمرکات کش��ور به 

صورت تجاری ترخیص شده است.
این در حالی است که میزان ترخیص تلفن همراه در مدت مشابه سال 
98، 6 میلیون و 779 هزار و 12 دس��تگاه به ارزش 808 میلیون و 262 
هزار دالر بوده است. تلفن همراه، پس از ذرت، دومین کاالی ارزبر کشور 

در 9 ماهه امسال بوده است.

رئی��س انجم��ن تولیدکنن��دگان، واردکنن��دگان و صادرکنن��دگان 
محصوالت دخانی از مصوبه جدید مجلس شورای اسالمی برای تعیین 
مالیات نخی سیگار خبر داد و گفت که اگر این مصوبه جایگزین قانون 
قبلی مالیات س��یگار شود، مالیات پرداختی از س��وی تولیدکنندگان 
داخل��ی 150 درص��د افزای��ش و مالی��ات س��یگار تولید ب��ا برندهای 

بین المللی 20 درصد کاهش خواهد یافت.
به گزارش ایس��نا، موضوع مالیات بر س��یگار همواره مناقش��اتی بین 
وزارت بهداش��ت و تولیدکنن��دگان س��یگار ب��ه همراه داش��ته؛ چراکه 
مجموعه وزارت بهداش��ت و س��تاد کش��وری کنترل دخانیات کش��ور 
معتقدن��د س��یگار در ایران ارزان اس��ت و با افزایش مالیات بر س��یگار 
مصرف کاهش می یابد و برای خزانه نیز یک منبع درآمد است. از طرف 
دیگر براس��اس آمارهای مجموعه بهداش��تی کش��ور، مصرف دخانیات 
س��االنه نزدیک به 60 هزار مرگ را در کش��ور رق��م می زند و ضرر 40 
ه��زار میلی��ارد تومانی برای حوزه س��المت به دنب��ال دارد، اما در  بین 
182 کشور عضو کنوانسیون کنترل دخانیات سازمان جهانی بهداشت، 
ایران حداقل میزان مالیات بر محصوالت دخانی را دارد و بر این اساس 

خواس��تار اصالح ساختار مالیات بر دخانیات در فصل بودجه هستند، اما 
تولیدکنندگان محصوالت دخانی معتقدند سیگار به نسبت سرانه درآمد 
در مقایس��ه با کش��ورهای دیگر ارزان نیس��ت و افزایش مالیات سیگار 
عموما منجر به افزایش قاچاق می ش��ود؛ چراکه اساس��ا تولید در ایران 
گران تر از کشورهای همس��ایه تمام می شود. ضمن اینکه انتقاداتی هم 
به مصوبه جدید کمیس��یون تلفیق درباره مالیات سیگار دارند که بیشتر 
به ضرر تولیدکنندگان داخلی می ش��ود و به س��ود برندهای بین المللی 
اس��ت. در این رابطه محمدرضا تاجدار، رئی��س انجمن تولیدکنندگان، 
واردکنندگان و صادرکنندگان محصوالت دخانی در گفت وگو با ایس��نا، 
اظهار کرد: براس��اس ماده 73 قانون برنامه شش��م توس��عه برای سیگار 
تولید داخ��ل 10 درصد، تولید برندهای بین المللی 25 درصد و واردات 
س��یگار 40 درصد مالیات تعریف ش��ده، اما اطالعات موثق حاکی از آن 
است که کمیسیون تلفیق مجلس می خواهد این مالیات را با مالیات 50 
تومانی برای هر نخ سیگار تولید داخل، 100 تومانی برای هر نخ سیگار 
ب��ا برند بین المللی و 150 تومانی برای واردات هر نخ س��یگار جایگزین 
کن��د.  اما به گفته وی تصوی��ب این مصوبه ب��ه تولیدکنندگان داخلی 

بیش��تر از همه ضرب��ه می زند؛ چراکه در حال حاضر ب��ا در نظر گرفتن 
باالتری��ن قیمت پایه )قیمت تمام ش��ده برای تولیدکنن��ده( هر کارتن 
سیگار داخلی 2 میلیون تومان و برای تولید با برند بین المللی 5میلیون 
تومان، مالیات هر کارتن س��یگار براس��اس قانون برنامه ششم به ترتیب 
200 هزار تومان و یک میلیون و 250 هزار تومان اس��ت، اما در صورت 
تصویب مالیات نخی مالیات هر کارتن 10 هزار نخی سیگار تولید داخل 
500 ه��زار تومان و تولید با برن��د بین المللی یک میلیون تومان خواهد 
بود بنابراین مالیات س��یگارهای داخلی 150 درص��د افزایش و مالیات 
تولی��د با برند بین المللی 20 درصد کاه��ش خواهد یافت.  البته تاجدار 
با بیان اینکه هنوز مش��خص نیست کمیس��یون تلفیق می خواهد قانون 
جدید را جایگزین ماده 73 قانون برنامه شش��م توسعه کند یا این مبلغ 
را به آن اضافه کند، تصریح کرد: اگر مصوبه کمیسیون تلفیق جایگزین 
قانون قبلی شود، بازار تولید داخل در اختیار قاچاقچیان قرار می گیرد و 
از برندهای بین المللی نیز حمایت می ش��ود، اما اگر این مصوبه به قانون 
قبلی اضافه شود، به طور کلی اثری از صنعت دخانیات به ویژه برندهای 

ایرانی نخواهد ماند.

گرانی موبایل به خاطر دپو در گمرک یا دالل بازی؟

 واردكنندگانی كه نمی فروشند!

مالیات جدید سیگار؛ به كام برندهای بین المللی!

صنعت، معدن ، تجارت تلفن مستقیم: 686073290 www.forsatnet.ir
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قیمت خودرو به سایت ها برگشت
 مسکن هم شاید برگردد

پس از هش��ت ماه ممنوعیت، قیمت خودرو در آگهی های اینترنتی قابل 
مش��اهده ش��د و با توجه به رایزنی ها احتمال درج قیمت مسکن در آینده 
نزدی��ک هم وجود دارد. به گزارش ایس��نا، از عصر پنجش��نبه 18 دی ماه 
پس از ممنوعیت هش��ت ماهه، قیمت خ��ودرو به پلتفرم های آگهی آنالین 
بازگردان��ده ش��د. ممنوعیت درج قیمت خودرو و مس��کن از اردیبهش��ت 
ماه س��ال جاری ایجاد ش��ده بود. البته هنوز قیمت مس��کن در آگهی های 
اینترنتی قابل مشاهده نیست ولی شنیده می شود که ممکن است نرخ های 
مس��کن هم به سایت ها برگردد. به دنبال التهاب بازارهای مسکن و خودرو، 
دادس��تانی با هدف کنترل قیمت ها از اردیبهش��ت امس��ال، درج قیمت در 
سایت های فروش ملک و اتومبیل را ممنوع کرد. هرچند از آن زمان تاکنون 
قیم��ت خودرو حدود 35 درصد و قیمت خانه در تهران تا آبان ماه، هر ماه 
ح��دود 10 درص��د و به طور کلی 60 درصد افزایش پیدا کرد؛ رش��دی که 
البته در آذرماه متوقف و حتی نرخ رش��د ماهانه 1.1 درصد منفی ش��د، با 
ای��ن حال گروهی از کارشناس��ان معتقدند که علت به صفر رس��یدن تورم 
ماهیانه بازار مس��کن، ح��ذف قیمت در آگهی ها نبوده بلکه این مس��ئله از 
احتم��ال احیای مج��دد برجام و کاهش نرخ ارز نش��أت می گیرد. به دنبال 
ممنوعیت درج قیمت مسکن و خودرو در سایت ها، از اواخر شهریورماه نیز 
طبق اعالم دادس��تانی، افرادی که قصد درج آگهی در س��امانه های فروش 
مس��کن و خودرو را دارند باید در س��امانه امتا احراز هویت ش��وند. این در 
حالی است که در روزهای اخیر فعاالن کسب و کارهای مجازی بیان کردند 
کاربران، اقبال چندانی به س��امانه امتا نش��ان نمی دهن��د. مخالفان حذف 
قیمت ها می گویند که سانسور قیمت، تنها باعث زحمت متقاضیان می شود 
و راه را برای ش��فافیت بازار می بندد که به سوءاس��تفاده برخی سوداگران 
می انجام��د. با این حال، موافق��ان عدم درج قیمت ها از جمله مصطفی قلی 
خسروی � رئیس اتحادیه مشاوران امالک � با این استدالل که بازار مسکن 
از آگهی ه��ای ب��دون هویت ضربه می بیند معتقد اس��ت که درج قیمت در 
س��ایت ها منجر به رقابت نرخ گذاری در بازار امالک می ش��ود و هر کس هر 
نرخی دلش بخواهد بر روی خانه خود می گذارد. پس از برگزاری جلس��اتی 
با حضور فعاالن کسب و کارهای مجازی در مرکز پژوهش های مجلس، در 
روزه��ای اخیر مهدی طغیانی � نماینده مجلس � از موافقت بهارس��تانی ها 
با بازگش��ت قیمت مس��کن و خودرو به پلتفرم ها و آگهی های آنالین خبر 
داده ب��ود. هرچند رضا الفت � عضو هیأت مدیره اتحادیه کس��ب و کارهای 
مجازی � گفت با توجه به اینکه ثبت قیمت در سایت های فروش اینترنتی 
با دستور قضایی ممنوع شده باید از همان طریق هم ممنوعیت آن برطرف 
ش��ود، اما هنوز چیزی در این زمینه ابالغ نش��ده اس��ت. به ه��ر ترتیب از 
عصر پنجش��نبه 18 در ماه 1399 قیمت خودرو به آگهی های س��ایت ها و 
اپلیکیش��ن ها بازگشته و یکی از فعاالن سایت های ملکی به ایسنا گفت که 
رایزنی هایی برای درج قیمت مسکن نیز در جریان است و احتماال به زودی 

ممنوعیت مشاهده قیمت مسکن برداشته خواهد شد.

ساماندهی بازار با عرضه خودرو در بورس
آزادسازی قیمت خودرو به روش سابق 

دستاوردی ندارد
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت آزادسازی قیمت خودرو به 
گونه ای که دولت به دنبال آن اس��ت پیش از این نیز اجرایی ش��ده و نتایج 
به دست آمده نشان داد که این سیاست مناسب نبوده و دستاوردی ندارد.
روح اله ایزدخواه در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، فرمول جدید 
قیمت گذاری خودرو توس��ط شورای رقابت را گامی در راستای تحقق خواسته  
دولت مبنی بر آزادکردن قیمت خودرو دانست و گفت: آزادسازی قیمت خودرو 
به گونه ای که دولت به دنبال آن اس��ت پیش از این نیز اجرایی ش��ده و نتایج 
به دس��ت آمده نشان داد که این سیاست مناس��ب نبوده و دستاوردی ندارد. 
نماینده مردم تهران، ری، ش��میرانات، اسالمشهر و پردیس در مجلس شورای 
اس��المی افزود: فرمول شورای رقابت گران شدن دفعتی خودرو را در پی دارد، 
و از س��وی مصرف کننده و دستگاه های سیاست گذار با انتقاد روبه رو است زیرا 
تورم بخش��ی را تحمیل کرده و بر سایر بخش ها نیز اثرگذار است. این نماینده 
م��ردم در مجل��س یازدهم با بیان اینکه دولت و نهادهای سیاس��ت گذار نباید 
خودرو گران کنند، اضافه کرد: خودرو باید با بهای تمام شده و منطقی عرضه 
ش��ود و اگر مش��تری و مصرف کننده واقعی تمایل داشت در فرآیندی عادالنه 
قیمت را افزایش دهد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی 
عرضه خودرو در بورس را بهترین راهکار برای ساماندهی حوزه عرضه دانست و 
ادامه داد: پس از برگزاری جلسات کارشناسی بسیار، استفاده از نظرات، تجربه 
کارشناس��ان و همفکری با دستگاه های مختلف طرح کمیسیون صنایع برای 

ساماندهی بازار تدوین شد.

آزادسازی قیمت خودرو باید مدیریت شود
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی ضمن 
تایید لزوم آزادس��ازی قیمت خ��ودرو بر ورود س��ازمان حمایت به منظور 
مدیریت مقادیر مازاد در راس��تای افزایش تیراژ و به روزرس��انی محصوالت 
تاکی��د کرد. جعفر قادری در گفت وگو با خبرن��گار خبرخودرو، درخصوص 
آزادسازی قیمت خودرو اظهار داشت: قیمت خودرو  می بایست آزاد شود اما 
به ش��کلی که بخشی از مازاد قیمت به منظور انجام فعالیت های تحقیقاتی 
در اختیار مجموعه های تحقیقاتی قرار بگیرد که در این صورت آزادس��ازی 
قابل توجیه است. وی افزود: اما اگر تمامی مقادیر مازاد ناشی از آزادسازی 
قیمت به طور مس��تقیم نصیب خودروساز شود، عمال موجب افزایش تولید 
نمی شود و خودروساز سعی می کند با تولید کم، قیمت را در سطح باال نگه 
دارد. نماینده مردم ش��یراز در مجلس شورای اسالمی گفت: به اعتقاد بنده 
می بایست تالش ها معطوف به این باشد که بر حجم تولید افزوده شود و به 
تدریج شرایطی ایجاد شود که علی رغم افزایش هزینه تولید، قیمت  خودرو 
کاهش یابد. قادری بیان کرد: در ش��رایط فعلی، ش��اید منطقی ترین راهکار 
این باش��د که سازمان حمایت، بخش��ی از قیمت آزاد را تحت عنوان یارانه 
و بخش��ی را به عنوان هزینه تحقیقات دریافت کند و بخشی نیز در اختیار 
خودروس��از قرار بگیرد. وی ادامه داد: هرچند قیمت های دس��توری موجب 
زیاندهی خودروس��ازان و کمبود نقدینگی در این صنعت شده اما نباید در 
مقام جبران کاس��تی ها، مجموع قیمت بازار صرفا ب��ه تولیدکنندگان داده 
ش��ود. این نماینده مجلس شورای اس��المی تصریح کرد: وضعیت فعلی که 
از طریق قرعه کش��ی، ایجاد رانت برای عده ای می ش��ود، قابل قبول نیست.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی در پایان 
خاطرنش��ان ک��رد: با ورود خودرو ب��ه بورس ممکن اس��ت در ابتدا، قیمت 

خودرو مقداری افزایش یابد اما به تدریج کاهش می یابد.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو اظهار داش��ت ای��ن مصوبه قابل اجرا 
نیس��ت، اگر به زور هم اجرا ش��ود در منطقه آزاد منجر به افزایش قیمت 
می ش��ود؛ چراکه در این مناطق ورودی وج��ود ندارد اما برای آن خروجی 
تبیین می ش��ود. مهدی دادفر در گفت وگو با خبرن��گار اقتصادی ایلنا، در 
مورد مصوبه کمیس��یون تلفیق مجلس پیرامون واردات خودرو دست دوم 
از مناطق آزاد گفت: در واقع واردات خودروی دس��ت دوم آزاد نشده بلکه 
خودروهایی که در مناطق آزاد هستند و مالک دارند می توانند وارد کشور 
ش��وند. قانون ورود خودرو از هر نقطه ای به داخل کش��ور این اس��ت که 

حداکثر یک سال از تولید خودرو گذشته باشد.
وی افزود:  یعنی االن که در سال 2021 هستیم مدل خودروهای وارداتی 
باید 2020 باشد. درحالی که در کل کشور از جمله مناطق آزاد سه سال 

اس��ت که واردات خودرو ممنوع اس��ت و همه خودروهای خارجی داخل 
کش��ور بیش��تر از 3 یا 4 سال س��ن دارند، برای این قانون هم هیچ فکری 
نشده است؛ یعنی در عمل اتفاقی نخواهد افتاد. باید این قوانین تغییر کند 

بعد چنین تصمیماتی گرفته شود.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو اضافه کرد: عالوه بر این اگر ش��خصی 
بخواهد مثال یک توسان 30 هزار کارکرد در یک منطقه آزاد بخرد باید بین 
550 ت��ا 600 میلیون تومان پرداخت کن��د، برای وارد کردن آن به داخل 
کش��ور بای��د 100 تا 120 درصد تعرفه و ع��وارض و... بدهد. یعنی تقریبا 
قیمت آن یک میلیارد و 400 تا 500 میلیون تومان می شود. درحالی که 
قیم��ت همین خودرو در ب��ازار یک میلیارد تا یک میلیارد و 100 میلیون 
تومان اس��ت. یعنی این مصوبه منطق ریاضی و عددی را پیروی نمی کند. 

کسی که در منطقه آزاد زندگی می کند به چه علتی باید خودروی خود را 
برای ورود به داخل کشور پالک کند؟

دادفر همچنین تصریح کرد: فرض کنیم که این مقررات تغییر کند و این 
تصمیم عملی ش��ود، از طرفی در مصوبه آمده که واردات خودرو از خارج 
از کشور هم در سال 1400 ممنوع است؛ یعنی در ورود خودرو به مناطق 
آزاد بسته شده و از طرفی راه خروج و فروش آن باز شده که این منجر به 
افزایش قیمت خودرو در مناطق آزاد می شود. نیت ها خیر است اما اقدامات 
بدون مطالعه است. وی خاطرنشان کرد: این مصوبه قابل اجرا نیست، اگر 
به زور هم اجرا شود در منطقه آزاد منجر به افزایش قیمت می شود چراکه 
در ای��ن مناطق ورودی وجود ندارد اما برای آن خروجی تبیین می ش��ود. 

امیدواریم که دوستان برای چنین تصمیم گیری هایی بیشتر فکر کنند.

مصوبه واردات خودروی دست دوم عملی نیست

 قیمت خودرو در مناطق آزاد افزایش می یابد

هر روز بیش��تر از دیروز، خیابان ها از خودروهای کوچک و بزرگ پر 
می ش��وند؛ آمارها به ما می گویند که س��االنه چندی��ن میلیون خودرو 
در جهان فروخته می ش��وند و این مس��ئله یعنی، هر ساله انسان  های 
بیشتری صاحب ماشین می شوند. به گزارش ایسنا، بنابر اعالم اصفهان 
آه��ن، یکی از نکاتی که هر کس��ی به آن توجه می کند، قیمت خودرو 
اس��ت. قیمت خودرو جدای مس��ئله برند، در گرو مواد تشکیل دهنده 
و تکنیک س��اخت آن اس��ت؛ یک��ی از پرکاربردترین مواد در س��اخت 
ماش��ین  ها، آهن، فوالد و ان��واع محصوالت فوالدی و آهنی هس��تند. 
س��والی که این متن به آن می  پردازد این اس��ت که آیا افزایش قیمت 
روز آه��ن آالت تغییری در قیمت خودرو ه��م ایجاد خواهد کرد. برای 

رسیدن به یک پاسخ دقیق و کارشناسانه، با ما همراه باشید.
آهن در کدام  یک از قسمت های ماشین استفاده می شود؟

ف��والد و محص��والت فوالدی در قس��مت  های متعددی از ماش��ین 
اس��تفاده می  شوند؛ در این قس��مت، به تک تک کارکردهای آهن آالت 

در خودروها می  پردازیم:
ورق های فوالدی

بدنه، اسکلت اصلی، ستون  ها و سقف خودرو از فلز ساخته می  شوند. 
همچنین بیشتر وزن ماش��ین های امروزی به سبب استفاده ورق های 
فوالدی در بدنه آنهاس��ت؛ جالب اس��ت بدانید ک��ه در یک خودروی 

شاس��ی بلند حدود 1400کیلوگرم ورق فوالدی به کار رفته اس��ت یا 
در یک وانت باری، تقریبا 1000 کیلوگرم ورق فوالدی اس��تفاده شده 

است.
همچنین ش��ایان توجه اس��ت که حدود 20 س��ال پیش، بس��یاری 
از قس��مت های اتومبیل ها با فوالدهای قدیمی س��اخته می ش��دند که 
سنگین بودند و مش��کالت زیادی را برای خودرو به وجود می  آوردند، 
اما این روزها از ورق های گالوانیزه فوالدی در س��اخت بدنه و اس��کلت 

خودرو استفاده می شود.
انواع لوله فوالدی مانیسمان )بدون درز(

وقتی ک��ه کاپوت یک ماش��ین را ب��از کنید و به دق��ت موتور آن را 
بررسی کنید، متوجه می شوید که لوله های بسیاری موتور خودرو را به 
قس��مت های مختلف متصل کرده اند. همچنین بسیاری از لوله های به 
کار رفته در خودرو، در زیر کار اس��تفاده شده اند و به چشم نمی آیند. 

قسمت عمده این لوله ها، لوله های فوالدی بدون درز هستند.
لوله ه��ای فوالدی در سیس��تم اگزوز، فرآیند تهویه و سنس��ور لوله، 

سیستم های خنک کننده و سردکننده آب استفاده می شوند.
ورق های سرد

شاسی خودرو یکی از قس��مت های بسیار حیاتی آن است؛ بسیاری 
از سیس��تم های اساسی ماشین مانند سیستم انتقال قدرت و فنربندی 

به شاسی متصل می شوند؛ قسمت های چهارگوش این قطعه از جنس 
ورق ه��ای روغنی اس��ت. همچنین از فوالد س��خت در س��اخت دیگر 

قسمت های شاسی استفاده می شوند.
ورق س��رد با نام ورق روغنی هم شناخته شده است؛ ورق های سرد 
پایه س��اخت ورق های فوالدی دیگر مانند گالوانیزه هستند. همچنین 
خالی از لطف نیست، اگر بدانید که ورق های روغنی به استحکام بسیار 
باال مشهور هس��تند به همین خاطر، نقش یک محافظ قدرتمند برای 

شاسی را بازی می کنند.
فوالد ضد زنگ )زنگ نزن( آلیاژی

از فوالد ضدزنگ در ساخت تسمه و فویل استفاده می شود. همچنین 
از س��یم ها و لوله های ضدزنگ در قس��مت های مختلف خودرو به کار 

می روند.
سایر قسمت های ماشین

عالوه بر نکاتی که در قس��مت قبل گفتیم، باید این مس��ئله را هم 
یادآوری کنیم که از فوالد س��خت در س��اخت قطع��ات دیگری مانند 

ترمزها و موتور اصلی ماشین استفاده می شود.
در مجموع، می توانیم بگوییم که بس��یاری از قس��مت های ماش��ین 
ف��والدی هس��تند و ب��دون این فل��ز و قابلیت های بی نظی��ر آن، هیچ 

خودرویی ساخته نخواهد شد.

شهردار تهران گفت در حال حاضر ابزار های الزم برای سرویس دهی 
به موتور و خودرو های برقی در سطح شهر تهران وجود دارد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، پیروز حناچی در مراسم امضای 
تفاهم نامه میان ش��هرداری تهران و معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمهوری که دیروز برگزار ش��د، اظهار کرد: براساس گزارش هایی که 
مرکز کنترل و هوای تهران منتشر می کند حدود 60 درصد ذرات معلق 
آالینده های هوا، متعلق به خودرو های متحرک اس��ت که از این میان 
خودرو های س��واری 13 درصد، تاکس��ی ها 2 درصد، موتورسیکلت ها 
بیش از 10 درصد، وانت بیش از یک درصد، مینی بوس ها یک درصد، 
اتوبوس های ش��رکت واحد 5 درصد و کامیون ها 15 درصد را به خود 
اختصاص داده اند. وی ادامه داد: س��هم موتورس��یکلت های بنزینی با 

س��هم خودرو ه��ای س��واری برابری می کن��د و بخش مهم��ی از این 
آالینده ها مربوط به موتور های کار است.

حناچی با اش��اره به تفاهم نامه امروز گفت: خوشحالیم که در شرایط 
آلودگی هوا امروز این تفاهم نامه به امضا می رس��د و اس��تفاده از تمام 
ظرفیت ه��ا نتیجه موافقت مان خواهد بود به طور قطع اگر کار امروز ما 
اقتصادی نباش��د ادامه دار نخواهد بود، اما روش امروز قابل قبول است 
و از طریق س��رویس باتری های لیتیومی که توس��ط بخش خصوصی 
قابل اجرا است ابزار های الزم برای سرویس دهی به موتور های برقی در 
سطح شهر وجود دارد. شهردار تهران گفت: امیدواریم کار را به کمک 
دولت بتوانیم منطقی و اقتصادی پیش ببریم و برداش��تن بار سنگین 
قیمت  باتری از روی دوش صاحب��ان موتور ها نتیجه بخش خواهد بود 

و ب��ه تب��ع آن می توانیم به س��مت خودرو های برقی ه��م برویم، زیرا 
می توانی��م به راحتی تردد خودرو ه��ای برقی را در داخل محدوده های 

طرح ترافیک مجاز کنیم.
وی گف��ت: این ام��کان وجود دارد که در مقی��اس کالن حتی برای 
اتوبوس های برقی هم وارد میدان ش��ویم، زیرا این آینده تهران اس��ت 
و با توجه به حجم آالینده ها و افزایش آن راهی جز حرکت به س��مت 
خودرو ه��ای برقی نداریم و هر روز که دیر کنیم خس��ارت بیش��تری 
را بای��د متحمل ش��ویم. حناچی تصریح کرد: ان ش��اءاهلل در بهمن ماه 
نمایش��گاهی همزمان با واگن قطار ملی راه ان��دازی می کنیم تا نتیجه 
این توافق ها در زمینه خودرو های پیش��رفته را ببینیم و زمینه صنعتی 

شدن آن را فراهم کنیم.

آیا افزایش قیمت آهن بر قیمت خودرو تاثیر دارد؟

راهی جز حركت به سمت خودرو های برقی نداریم

برگزاری نمایشگاه خودروهای برقی در بهمن ماه
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دانشجویان بین المللی در دیگر کشورها، برای تامین زندگی و ادامه تحصیل 
به شغل نیاز دارند و این موضوع یکی از مهمترین دغدغه های آنان است.

به گزارش studyinternational اس��ترالیا یکی از کشورهایی است که 
تالش کرده است ضمن حل معضل کمبود نیروی 
کار، زمینه را برای اشتغال و ماندگاری دانشجویان 
بین المللی سامان ببخشد. دانشجویان بین المللی 
در اس��ترالیا اکنون می توانند بیش از 40 ساعت 
در هر هفت��ه کار و در صورت فعالیت در بخش 
کشاورزی می توانند ویزای کاری دریافت کنند. 
مقام های دولتی اس��ترالیا در بیانیه ای مشترک 
گفته اند که دولت انعطاف پذیری بیش��تری برای 
تش��ویق و حمای��ت از دارندگان وی��زای موقت 
برای کمک به بخش کش��اورزی استرالیا است. 
کشاورزان استرالیایی با شیوع کرونا برای یافتن 

و جذب نیروی کار تالش می کنند.
غیر از دانشجویانی که در بخش کشاورزی کار 

می کنند، دانش��جویان بین المللی شاغل در مراقبت از سالمندان و کسانی که 
برای حمایت از تالش های بهداشتی مقابله با کرونا کار می کنند نیز نقش آفرینی 
می کنند. این تغییرات در اوایل سال جاری برای دانشجویان بین المللی شاغل 

در بخش بهداشت و مراقبت از سالمندان ایجاد می شود و تالشی است تا ضمن 
حل مش��کل دانش��جویان بین المللی در حوزه اشتغال و زندگی، از بخش های 

تولیدی و خدماتی که در طول کرونا آسیب دیده اند حمایت کند.
 تامین نیروی کار بخش کشاورزی و خدمات
با وجود محدودیت های سفر ناشی از کرونا، 
تعداد نیروی کار کافی در دس��ترس نیس��ت و 
اس��ترالیا با این اقدام و مجموعه ای از اقدامات 
مکمل تالش می کند از بخش های اقتصاد خود 
حمایت کن��د. دانش��جویان بین المللی نه تنها 
فرصت اقام��ت و اج��ازه کار می یابند، بلکه به 
کش��اورزان در فصل برداش��ت کمک و از هدر 

رفتن مواد غذایی جلوگیری می کنند.
دانش��جویان بین الملل��ی می توانند حداکثر 
90 روز قب��ل از اتمام ویزای موجود خود برای 
وی��زای COVID-19 اقدام کنند و نیازی به 
نشان دادن تالش خود برای عزیمت به استرالیا 
ندارن��د. بیش از 5600 ویزای رویداد همه گی��ری COVID-19 از زمان در 
دسترس بودن بخش کشاورزی از آوریل سال 2020 به بخش کشاورزی اعطا 

شده است.

یک ش��رکت دانش بنیان موفق ش��د با تولید نرم افزارهای مختلف، نیاز 
صنایع گوناگون در این حوزه را تامین کند.

سعید صفری، مدیرعامل شرکت دانش بنیان، پیشگامان گسترش مدیریت 
پایدار گفت: این ش��رکت، یک مجموعه جوان 
دانشگاهی است و از نیروهای جوان و متخصص 
دانشگاهی تشکیل شده است. این مجموعه، با 
شناسایی نیاز صنایع مختلف و برقراری ارتباط 
با آنها نیاز این صنایع در حوزه های نرم افزاری 
را شناسایی می کند و برای پاسخگویی به این 

نیازها، نرم افزارهای مختلف تولید می کند.
مدیرعامل ش��رکت دانش بنیان پیش��گامان 
گس��ترش مدیریت پای��دار، در ادام��ه افزود: 
نرم افزارها و سیس��تم های تولیدش��ده در این 
شرکت، حوزه های تخصصی مانند سیستم های 
اتوماسیون ERP و دیگر نرم افزارهای تخصصی 
را ش��امل می شود که این صنایع برای پیشبرد 

کاره��ا، به آن نیاز دارند. در ح��ال حاضر نیز بخش عمده ای از فعالیت این 
شرکت بر صنعت ساختمان متمرکز است.

صفری ضمن اش��اره به فعالیت های دانش بنیان متخصصان این شرکت 

بیان کرد برای مثال، محاس��به نوع و ضخامت رنگ به کار رفته در اسکلت 
س��اختمان ها، به ویژه در پروژه های بزرگ، نیازمند برخی محاسبات نسبتاً 
پیچیده اس��ت و ما برای انجام این محاسبات، نرم افزارهای تخصصی تولید 
می کنیم. این نرم افزارها، همچنین می توانند 
می��زان مصال��ح ب��ه کار رفته و دیگ��ر اقالم 
موردنیاز در صنعت ساختمان را نیز محاسبه 

کنند.
 این فعال دانش بنیان افزود: این ش��رکت 
ی��ک نرم افزار در زمینه بهینه س��ازی برش با 
نام pir تولید کرده است که در صنعت نفت 
کاربرد دارد و این نرم افزار توسط یک شرکت 
رومانیای��ی با قیم��ت 30 هزار ی��ورو عرضه 
می ش��ود، در حالی که ما همین نرم افزار را با 
نرخ 30 میلیون تومان به صنعت نفت کشور 

ارائه کرده ایم.
صفری ضمن تاکید بر گسترش فعالیت های 
این مجموعه دانش بنیان گفت: تالش داریم تا با توسعه فعالیت ها در صنایع 
مختل��ف، بتوانیم نرم افزارهای بس��یار متنوع تری تولی��د کنیم و در زمینه 

اینترنت اشیا نیز تولیداتی داشته باشیم.

نیازهای نرم افزاری صنایع تامین شد تا توسعه فعالیت آنها سرعت »اشتغال« دغدغه مهم دانشجویان بین المللی است
بیشتری گیرد

مجید نیلی احمدآبادی / دبیر س��تاد توس��عه عل��وم و فناوری های 
ش��ناختی معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری: در حال حاضر 
در دورانی به س��ر می بریم که دادگان عظیم��ی از تعامل آحاد جامعه 
با ابزارهای مجازی در دس��ترس محققان قرار دارد. تاکنون این داده ها 
ب��ا اس��تفاده از هوش مصنوع��ی و علوم داده مورد بررس��ی کمی قرار 
می گرف��ت، ام��ا اکنون ب��ا ورود مدل های ش��ناختی و با اس��تفاده از 
روش ه��ای تلفیقی می توان این دادگان را ب��ا هدف درک بهتر جامعه 

مخاطب تجزیه و تحلیل عمیق کرد.
 فن��اوری جدی��دی در حال ظهور اس��ت. در حال حاض��ر در دوران 
پس��اهوش مصنوعی به س��ر می بریم؛ دورانی که ما را به س��مت درک 
عمیق ت��ر و معنایاب��ی از تحلی��ل گفتمان ذهنیت افراد جامعه س��وق 
می دهد. یکی از اهداف س��تاد توس��عه علوم و فناوری های ش��ناختی 
توس��عه نظام نوآوری داده کاوی به توان ش��ناختی است. پس فراخوان 
ملی »شناخت و تحلیل گفتمان و رفتار جامعه ایرانی در بحران کرونا« 

را منتش��ر کرد. آشنایی ش��رکت های دانش بنیان و مراکز دانشگاهی با 
این حوزه در حال ظهور و شناسایی ظرفیت-ها در این رویداد علمی-

فناورانه هدف آن بود و توس��عه این زیس��ت بوم و تشکیل شرکت های 
دانش بنیان  نیز گام بعدی ستاد در این حوزه است تا خدمات الزم در 

این بخش به جامعه ارائه شود.
اگر داده کاوی هوش��مند به توان شناختی را به بلوغ برسانیم، درک 
مخاط��ب و اثربخش��ی آموزش در حوزه آموزش و پ��رورش را می توان 
بهبود بخش��ید. در حوزه آموزش،  ابزارها و کاربست فضای مجازی در 
حال توس��عه هستند و در یک حلقه بس��ته می توان اثربخشی آموزش 

را افزایش داد.
مش��ابه آموزش، کاربرد داده کاوی هوش��مند به توان ش��ناختی در 
حوزه ه��ای مختل��ف دیگ��ر همچون برندین��گ و بازاریاب��ی، آموزش، 
مدیریت منابع انس��انی و حمکرانی نی��ز  تحول آفرین خواهد بود، زیرا 

آنچه آینده را می سازد تحلیل سریع و دقیق مخاطب است.

گردش��گری دیجیتالی تجربه ای  حاصل توسعه فناوری های ارتباطات و 
تالش شرکت های خالق است؛ سفری مجازی و تنها با کمک اینترنت.

بی تردید صنعت گردشگری یکی از بزرگترین و پربازده ترین فعالیت های 
اقتصادی در صنایع فرهنگی در جهان اس��ت و ارزش افزوده زیادی برای 
کشورها به همراه دارد. به همین دلیل همه کشورها در تالشند تا بتوانند با 
معرفی درست جاذبه های گردشگری خود، آمار جذب توریست خود را باال 

ببرند. این کار برای همه کشورها ثروت زا است.
اما تحول این صنعت هم چند سالی است که به واسطه بروز و گسترش 
فناوری های دیجیتال، کلید خورده اس��ت. شاید تا چند سال پیش برای 
کس��ی قابل تصور نبود که از خانه با محل کار خود تنها با فش��ردن چند 
کلید بر روی گوشی تلفن همراه یا کامپیوتر و با استفاده از اینترنت بتواند 

به کشور یا قاره دیگری سفر کند.
اما با نفوذ اینترنت به زندگی عادی مردم و بیشتر شدن ضریب استفاده از 
این ابزار نوین، چنان تغییری در زندگی مردم ایجاد کرد که امروز نیمی از 
نیازهای روزانه را می توان با کمک همین ابزار هوشمند تامین کرد و دیگر 

نیازی به مراجعه حضوری برای کارها نباشد.
براساس آمارهای موجود 80 درصد مردم در کشورهای پیشرفته و بیش 
از 40 درصد افراد در کش��ورهای در حال توس��عه به اینترنت دسترس��ی 
دارن��د. فناوری نوینی که دنیای جدی��دی را به دنیا معرفی کرد و زندگی 
ب��ه ش��یوه ای جدید را به آنها آموخت. امروز م��ردم در خانه می مانند و از 
دور روند پیش��رفت کارهای اداری، بانکی و حتی کسب و کارهای خود را 

دنبال می کنند.
اما یکی از صنایع نرمی که با استفاده از فناوری های ارتباطات و اطالعات 
تحول بزرگی را تجربه کرد. صنعت گردشگری است. شیوه جدیدی از سفر 
که به ش��ما این امکان را می دهد در خانه بمانید و از دیدنی های ش��هر و 

کشور خود و حتی دیگر کشورها دیدن کنید.
معرفی مناطق دیدنی و جاذبه  های توریستی و نشان دادن تصویر واقعی 
از ش��هرها و روس��تاهای دور و نزدیک باعث رشد گردشگری می شود. به 

همین دلیل ش��عار روز گردش��گری سال 2019 »گردش��گری و شغل، 
آینده ای بهتر برای همه« انتخاب شد.

قابلیت ه��ای فضای مجازی یک��ی از عوامل مهم در توس��عه اقتصادی 
گردشگری است. انجام فعالیت های گردشگری در فضای مجازی می تواند 
آثار مثبت زیادی برای کش��ورها داش��ته باشد که از آن جمله می توان به  
صرفه جویی در وقت و هزینه در انجام اموری چون نقل و انتقال فیزیکی و 
ارزی، ارتباطات وسیع و تعامل نهادها و فعاالن گردشگری، ارائه مؤثرتر و 

بهینه اطالعات به گردشگران اشاره کرد.
ایران هم به واس��طه داشتن اماکن دیدنی و گردشگری خود و با توجه 
ب��ه ارزش افزوده باالی این صنعت چند س��الی اس��ت که تالش می کند 
جایگاه خود را در صنعت گردش��گری دنیا ارتقا دهد. بر همین اساس هم 
شرکت های زیادی در کشور پا گرفته اند و به حوزه جذب توریست و توسعه 

گردشگری ورود کرده اند.
زیس��ت بوم فناوری و نوآوری هم با باز کردن مس��یر برای شرکت های 
دانش بنیان و خالق، فضا را برای حضور این شرکت ها و توسعه گردشگری 
دیجیتال فراهم کرده است. ش��رکت هایی که با ارائه خدمات سعی دارند 

چرخش چرخ صنعت گردشگری کشور را تسهیل کنند.
این تالش ها در ایران با همکاری نهادهای اثرگذار اجرایی ش��ده است. 
یکی از این نهاهایی که به این حوزه ورود کرده و با حمایت از شرکت های 
دانش بنیان و خالق س��عی دارد گردشگری آنالین را در کشور رونق دهد. 
س��تاد توس��عه فناوری های اقتصادی دیجیتال و هوشمندسازی معاونت 
علمی و فناوری است. این تالش ها در روزهای شیوع کرونا سرعت بیشتری 
گرفته اس��ت و حمایت ها از فعاالن این حوزه با تسهیالت بیشتری اتفاق 
می افتد. روزهای ش��یوع کرونا و ممنوعیت های تردد و قرنطینه ش��رایط 
سختی برای فعاالن گردشگری آنالین ایجاد کرده است، اما با حمایت هایی 
که صورت گرفته است، بخشی از این سختی ها و مشکالت برطرف شده و 
شرکت های خالق همچنان در تالش برای توسعه این صنعت ارزش آفرین 

هستند.

واتـس اپ به تازگی تصمیم به تغییر سیاسـت های خود گرفته و كاربـران باید از ماه 
آینده داده های خود را با كمپانی مادر آن یعنی فیس بوک به اشتراک بگذارند یا اینکه 
قیـد اسـتفاده از آن را بزنند. این موضوع نه تنها واكنش كاربـران، بلکه ثروتمندترین 
فرد جهان یعنی ایالن ماسک را هم در پی داشت و كاربران را به استفاده از پیام رسان 
امن سیگنال تشویق كرد. حاال سیگنال محبوب ترین اپ رایگان اپ استور شده است.

به گزارش دیجیاتو، در دنیا پیام رسـان های زیادی وجـود دارند كه البته تمام آنها به 
یک اندازه امن نیستند. پیام رسان هایی مانند واتس اپ، تلگرام و سیگنال از رمزگذاری 
سراسری استفاده می كنند، با این حال برخی از داده های شخصی كاربران را جمع آوری 
می كننـد. چند وقت پیش مشـخص شـد فیس بوک مسـنجر اطالعات بی شـماری از 

كاربـران جمع آوری می كنـد و واتس اپ پس از آن قرار می گیرد، با این حال سـیگنال 
هیچ گونه داده شـخصی جمع آوری نمی كند. حاال فیس بوک رسـما می خواهد داده های 
شـخصی كاربـران در واتس اپ را جمع آوری كند كه با توجه بـه 2 میلیارد كاربر آن در 
سراسـر جهان، ارزش باالیی برای این شـبکه اجتماعی دارد. این سیاست جدید باعث 
شـده كاربران به اسـتفاده از پیام رسان سـیگنال تمایل پیدا كنند. ایالن ماسک اخیرا 
در توییتی كاربران را به اسـتفاده از این پیام رسـان تشـویق كرده و جک دورسی هم 
بـا ری توییـت آن، این اپ را به كاربران پیشـنهاد كرد. حاال با گذشـت تنها چند روز، 
این پیام رسـان مورد اسـتقبال زیادی قرار گرفته و در اپ اسـتور در صدر برنامه های 
رایگان به چشـم می خورد. بدون شـک در كنار تغییر سیاست های واتس اپ، پیشنهاد 

پیش به سوی بلوغ داده كاوی هوشمند

گردشگری دیجیتال؛ با كمک فناوری های هوشمند 
جهان را مجازی ببینید

افزایش محبوبیت سیگنال در پی تغییر سیاست واتس اپ و پیشنهاد ایالن ماسک

دریچــه

ش��رکتی دانش بنیان با اس��تفاده از خالقیت و نوآوری به حوزه تولید انواع 
بردهای الکترونیکی ورود کرد تا سهم بازار داخلی از این صنعت بیشتر شود.

صنایع صبح پارالر آس��یا یکی از ش��رکت های دانش بنیانی است که به مدد 
زیس��ت بوم فناوری و نوآوری در کش��ور، تولیدات فناورانه خود را توسعه داده 
و محص��والت متنوعی در زمینه سیس��تم های اتوماس��یون و ان��واع بردهای 

الکترونیکی موردنیاز کارخانجات لوازم خانگی ارائه کرده است.
به گفته رعنا زمانی، مدیرعامل این ش��رکت دانش بنیان، بردهای هوشمند 
یخچ��ال فریزر یک��ی از محصوالت فناوران��ه این مجموعه اس��ت. بردهایی با 
فن��اوری باال و کاربردی در صنعت یخچال س��ازی کش��ور. برد یخچال وظیفه 

پردازش تمامی اطالعات را دارد.

بردهای الکترونیکی لوازم خانگی به بازار 
رسید تا واردات این محصوالت از رونق بیفتد

دوشنبه
22 دی 1399

شماره 1704
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ی��ک ش��رکت دانش بنیان ب��ا اس��تفاده از اش��عه فرابنفش دس��تگاه های 
ضدعفونی کنن��ده و از بین برنده وی��روس کرونا تولید می کند. مجید صیامی، 
مدیرعامل شرکت دانش بنیان مکاترونیک گستر اسپوتا گفت: این شرکت بیش 

از 6 سال در زمینه تولید محصوالت آزمایشگاهی 
فعالیت می کند. پس از تولید 4 محصول، در سال 
1397 ب��رای دانش بنیان ش��دن، اقدام کردیم و 
موفق ش��دیم در جرگه شرکت های دانش بنیان 
قرار گیری��م. مدیرعام��ل ش��رکت دانش بنیان 
مکاترونی��ک گس��تر اس��پوتا ادام��ه داد: پس از 
همه گیری وی��روس کووید- 19، ش��رکت های 
دانش بنیان فعالیت های گسترده ای را آغاز کردند. 
بس��یاری از کشورها، مواد بس��یار ساده ای مانند 
ضدعفونی کننده ها و دستکش و ماسک را نیز به 
صورت کامل از خارج از کش��ور وارد می کنند اما 
در ایران شرکت های دانش بنیان بسیاری از اقالم 
و دس��تگاه های موردنیاز برای مب��ارزه با کرونا را 

تولید کردند. این فعال دانش بنیان افزود: این مجموعه دانش بنیان نیز سعی کرد 
تا به سهم خود در این مبارزه، سهیم باشد و دستگاه دومنظوره ضدعفونی کننده 
دست  ها و کفش ها را تولید کرد. در بخشی از این دستگاه، دست ها با استفاده از 

الکل ضدعفونی می شود و در بخش دیگر، با استفاده از اشعه فرابنفش، سیستمی 
طراحی شده است تا مواردی مانند کفش ها، جاکلیدی یا موبایل را ضدعفونی 
کند. صیامی ضمن توضیح بیش��تر در مورد نقش شرکت های دانش بنیان در 
مقابله با وی��روس کرونا، اف��زود: این مجموعه 
همچنین یک دس��تگاه تصفیه هوا تولید کرد 
که این دستگاه نیز با استفاده از اشعه فرابنفش 
کار می کند. در این وس��یله هوا در مدت زمان 
معینی در دس��تگاه به گ��ردش درمی آید و با 
تصفیه ذرات گرد و غبار و ویروس کرونا، کاماًل 
پاک و تمیز می ش��ود. این دس��تگاه همچنین 
در زمین��ه مقابله با آلودگی هوا و تصفیه هوای 
آلوده ش��ده به وس��یله آالینده ها نیز می تواند 
مورد استفاده قرار گیرد و فضای داخلی منازل 
را در مقاب��ل  آلودگی هوا، محافظت کند.  وی 
همچنین بیان کرد: یکی دیگر از محصوالت این 
شرکت، دستگاه ترموبالت با سیکل گرمایشی 
و سرمایشی است. این وس��یله در سیستم های تکثیر دی ان ای کاربرد دارد. 
آزمایشگاه ها، مراکز پژوهشی حوزه زیست شناسی و محققانی که در حوزه دی 

ان ای، کار می کنند، از جمله مصرف کنندگان این دستگاه هستند.

بایدو، غول موتور جست و جوی چین، اعالم کرده است با همکاری گیلی روی 
خودروهای الکتریکی کار می کند. در چند وقت اخیر، ش��رکت های خوشه ای 
چین توجه ویژه ای به این صنعت نشان داده اند. به گزارش ورج به نقل از روئیترز، 

بایدو)Baidu(، شرکت چینی حوزه  موتورهای 
جست و جو در وب، اعالم کرده است که قصد دارد 
با همکارِی گیلی )Geely(، بزرگ ترین شرکت 
خودروساز خصوصی چین، سراغ ساخت خودرو 
الکتریکی برود. بایدو جدیدترین شرکت خوشه ای 
چینی اس��ت که روی بازار آینده دار خودروهای 
بس��یاری  الکتریک��ی س��رمایه گذاری می کند. 
از ش��رکت ها در چین و خارج از این کش��ور به 
خودروهای الکتریکی توجه نشان داده اند و حتی 
گزارش های جدید نیز می گوید اپل روی خودرو 
اختصاصی خود کار می کند. پیش تر، شرکت های 
 Didi و )Alibaba( خوش��ه ای چینی علی بابا
Chuxing نیز از تمایل ش��ان به حضور در بازار 

خودروهای الکتریکی خبر داده بودند. ساخت خودروهای الکتریکی نشان دهنده  
جاه طلبی ه��ای بایدو ب��رای ورود در صنعت های جدی��د، به خصوص صنعت 
حمل و نقل اس��ت. بایدو سال ها اس��ت که روی فناوری خودران کار می کند و 

بیش از هر ش��رکت چینی دیگر، در زمینه  خودروهای خودران تخصص دارد. 
ورج بای��دو را رهبر بازار چین در این زمینه خطاب می کند. براس��اس گزارش 
جدید ، بایدو احتماال قصد دارد در همکاری با گیلی به صورت مش��ترک روی 
صنعت خودروهای الکتریکی س��رمایه گذاری 
کند. طبق ادعاهای منابع رویترز، بایدو وظیفه  
توسعه  نرم افزار را برای خودرو الکتریکی برعهده 
دارد و گیلی کارهای مربوط به س��خت افزار را 
انجام می دهد. ظاهرا این دو ش��رکت در حال 
مذاکره هستند تا از پلتفرم مقیاس پذیر وسایل 
نقلیه  الکتریکی گیلی برای ساخت خودرو بهره 
بگیرند؛ پلتفرمی که اواخر سال گذشته  میالدی 
رونمایی ش��د. بایدو قرار اس��ت س��هم اعظم 
شرکت جدیدی را در اختیار داشته باشد که در 
همکاری با گیلی ایجاد می کند. همین موضوع 
باعث می شود بایدو بتواند مسیر حرکت شرکت 
مذکور را تعیین کند. دولت چین سال ها تالش 
کرده اس��ت بزرگترین شرکت هایش سراغ توسعه  فناوری هایی بروند که برای 
محیط زیس��ت ضرر ندارند. قدرت های مختلف دنیا همگی در این عرصه ورود 

کرده اند و چین نیز با تمام توانش تالش می کند از رقبا جلو بیفتد. 

بایدو، غول حوزه موتور جست وجو در چین، خودرو الکتریکی می سازددانش بنیان ها با استفاده از اشعه فرابنفش دستگاهی برای مقابله با كرونا ساختند

یک��ی از فناوری های تجربه ش��ده در دیگر کش��ورها ب��رای زدودن 
آلودگی های ش��هری تولید خودروهای برقی است؛ تالشی فناورانه که 
ای��ران هم آن را تجربه می کند. س��تاد توس��عه فناوری های فضایی و 
حمل ونقل پیش��رفته معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری یکی 
از نهادهایی اس��ت که در ح��وزه حمل و نقل فعالیت دارد؛ صنعتی که 
ای��ن روزها پای��ش به عنوان یکی از متهمان ب��ه پرونده آلودگی هوای 
شهرهای بزرگ باز شده است؛ آلودگی هایی که تنها با اتخاذ روش هایی 
فناوران��ه، تغییر ش��یوه زندگی و مصرف از زندگی شهرنش��ینان رخت 
می بندند. بخشی از این اقدامات به دولت و نهادهای مرتبط برمی گردد 

و بخشی از آن به زندگی فردی شهروندان.
این س��تاد در تالش است تا با به کار بس��تن فناوری ها و نوآوری ها، 
زمینه توس��عه صنعت حم��ل و نقل با کمترین می��زان آلودگی هوا را 
فراهم کند. این تالش منجر به تولید موتورهای برقی شده است؛ کاری 
که در یک همکاری مش��ترک با دستگاه های مرتبط در حال پیگیری 
اس��ت. قرار اس��ت این موتورها با انرژی ب��رق کار کنند و آلودگی های 

خطرناک محیط زیستی ایجاد نشود.
»خودروی تارا برقی« نتیجه یکی از این تالش ها و همکاری ها است. 
این ماش��ین برقی با همکاری گروه صنعتی ایران خودرو تولید ش��ده 
اس��ت. همچنین تولید اتوبوس برقی هم محصول دیگری اس��ت که با 
همکاری شرکت مانا و زرین خودرو، تولید می شود. از دیگر محصوالت 
تولیدی ستاد در همکاری با شرکت های نما موتور و نیرو محرکه تولید 

موتورسیکلت برقی است.
این س��تاد در تالش اس��ت تا با تصویب »ماده 12 قانون رفع موانع 
تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کش��ور«، در همکاری با ش��رکت 
بهینه س��ازی مصرف س��وخت و پژوهش��گاه نیرو، قوانی��ن حمایتی را 
برای توس��عه خودروهای برقی بیشتر کند. با توجه به اینکه بیشترین 

آالیندگ��ی در ح��وزه حم��ل و نقل ش��هری از اتوبوس ه��ای دیزلی و 
موتورس��یکلت های بنزینی ناشی می ش��ود، اولویت این ستاد، تسهیل 

شرایط برای برقی کردن اتوبوس ها و موتورسیکلت ها است.
در این طرح قرار است این وسایل نقلیه به گونه ای نمونه سازی  شوند 
که قابلیت تولید و صنعتی ش��دن داشته باشند. البته این کار در قالب 

یک پلتفرم بومی و مشترک اجرایی می شود.
ای��ن کار می تواند خألهایی که منجر به درخواس��ت ب��رای واردات 
خودروی برقی شده را مرتفع کند. در این زمینه اولویت، تعمیق ساخت 
داخل اس��ت. توان علمی و دانشی ایران باال است و می توانیم با کمک 
این داشته ها زمینه تولید و تجاری سازی این محصوالت را فراهم کنیم. 
تولید خودرو اکس��یژن با راهبری ستاد توس��عه فناوری های فضایی و 
حمل ونق��ل پیش��رفته معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری و با 
کمک شرکت خودروسازی جنوب هم طرح دیگری است برای کاهش 
آلودگی های محیط زیس��تی. این خودرو 80 درصد داخلی سازی شده 
اس��ت و به زودی به تولید انبوه می رس��د. نرم افزار و سیستم باتری آن 

کامال بومی و توسط مهندسان ایرانی طراحی و تولید شده است.
»خ��ودروی تمام الکتریکی هوش��مند اکس��یژن« مراحل طراحی و 
نمونه س��ازی را طی کرده است و نسخه مفهومی آن به زودی رونمایی 
خواه��د ش��د. خودروی مذک��ور به عن��وان خودروی تم��ام الکتریکی 
هوشمند ش��هری با بهره گیری از دانش فنی تیم شرکت خودروسازان 
جنوب در داخل کش��ور طراحی و نمونه س��ازی شد و در مرحله تولید 

انبوه قرار دارد.
پ��روژه بعدی در این حوزه، هم��کاری در طراحی و تولید موتورهای 
کم مصرف با آالیندگی بس��یار پایین و با مص��رف زیر 5 لیتر در 100 
کیلومتر است که این طرح چند سالی است در کشور آغاز شده و نتایج 

خوبی هم داشته اما هنوز اطالعات آن منتشر نشده است.

با اینکه میزان ویزاهای دانش��جویی و کاری انگلستان برای هندی ها 
افزای��ش یافته اما نگرانی و عدم اطمینان درباره کرونا همچنان بر این 
کشور س��ایه افکنده است. دانشگاه های سراسر انگلستان برای پذیرش 
دانش��جویان بین المللی، به دلیل همه گی��ری ویروس کرونا به آمادگی 
نیاز دارند. تعداد ویزاهای دانش��جویی انگلستان که در سال منتهی به 
ژوئن 2020 به هندی ها اعطا ش��ده اس��ت، در مقایسه با سال قبل دو 
برابر افزایش یافته اس��ت این موضوع اگرچ��ه عالقه به مهاجرت برای 
کار و تحصیل را در س��ال 2021 نشان می دهد اما موج عدم اطمینان 
و نگرانی ناش��ی از ش��یوع ویروس کووید 19 همچن��ان به قوت خود 
باقی اس��ت. از آنجایی که سال تحصیلی در ماه سپتامبر آغاز می شود، 
دانش��گاه های سراسر انگلیس به دلیل نگرانی از بیماری همه گیر ، خود 
را برای کاهش دانش��جویان بین المللی و چشم پوشی از درآمدهای باال 
آماده کرده اند. گزارش های مختلفی در مورد تعداد واقعی دانش��جویان 
هند با شروع سال تحصیلی ارائه شده است. کسانی که سال تحصیلی 
را در سپتامبر 2020 آغاز می کنند و دوره های خود را در سال 2021 
به پایان می رسانند، واجد شرایط ویزای محبوب »کار پس از تحصیل« 
خواهن��د بود که توس��ط انگلس��تان و ب��ه عنوان تالش��ی برای جذب 

استعدادهای جهانی احیا و اجرایی شده است.
 کاهش میزان ویزاهای کاری

اداره ملی آمار انگلس��تان اعالم کرد تعداد کلی ویزای دانش��جویان 

اعطا ش��ده تا ژوئن 2020 برابر با 255هزار و 776 نفر بوده اس��ت که 
منعکس کننده یک درصد افزایش نسبت به سال قبل است. شهروندان 
چینی یک سوم از این میزان را تشکیل می دهند که در مقایسه با سال 

قبل 19 درصد کمتر است.
براس��اس این گزارش، تعداد هندی ها 19 درصد بیش��تر اس��ت که 
نس��بت به سال گذش��ته بیش از دو برابر شده است، با این حال تعداد 
ویزاه��ای کار برای متخصصان هندی در س��ال منتهی به ژوئن س��ال 
2020 کاه��ش یافت. اتباع هند تقریب��اً نیمی )48 درصد( از ویزاهای 
کار تخصص��ی را به خود اختص��اص داده اند، اما تعداد کمک های مالی 
آنها نسبت به سال قبل که بیش از نیمی از ویزاهای کاری صادر شده 

به هندی ها رسید، یک چهارم )25 درصد( کاهش یافته است.
انگلیس البته پس از یک دوره رکود، ش��اهد افزایش سطح مهاجرت 
در 12 ماه گذشته منتهی به بیماری همه گیر کرونا بود. این امر ناشی 
از افزایش ورود دانشجویان غیراتحادیه اروپا، عمدتا از چین و هند بود. 
داده های نظرس��نجی مهاجران بین المللی تا مارس 2020 جمع آوری 
ش��ده اند و تأثیر قابل توجه همه گی��ری را از آن زمان بر مهاجرت های 

بین المللی در نظر نمی گیرند.
اگرچه مش��خص است که شیوع ویروس کرونا، به طور قابل توجهی 
ب��ر مهاجرت های دانش��جویی بین المللی و کاهش می��زان درآمدهای 

انگلستان تأثیرگذار بوده است.

سایه سنگین كرونا بر مهاجرت های انگلستان گسترده است

كاربـران جمع آوری می كنـد و واتس اپ پس از آن قرار می گیرد، با این حال سـیگنال 
هیچ گونه داده شـخصی جمع آوری نمی كند. حاال فیس بوک رسـما می خواهد داده های 
شـخصی كاربـران در واتس اپ را جمع آوری كند كه با توجه بـه 2 میلیارد كاربر آن در 
سراسـر جهان، ارزش باالیی برای این شـبکه اجتماعی دارد. این سیاست جدید باعث 
شـده كاربران به اسـتفاده از پیام رسان سـیگنال تمایل پیدا كنند. ایالن ماسک اخیرا 
در توییتی كاربران را به اسـتفاده از این پیام رسـان تشـویق كرده و جک دورسی هم 
بـا ری توییـت آن، این اپ را به كاربران پیشـنهاد كرد. حاال با گذشـت تنها چند روز، 
این پیام رسـان مورد اسـتقبال زیادی قرار گرفته و در اپ اسـتور در صدر برنامه های 
رایگان به چشـم می خورد. بدون شـک در كنار تغییر سیاست های واتس اپ، پیشنهاد 

ایالن ماسـک هم در این محبوبیت نقش بسـزایی داشـته چراكه تنها چندین سـاعت 
پس از توییت مدیرعامل تسـال، سـرمایه گذاران به سـراغ خرید سـهمی با نام مشابه 
سیگنال رفتند. شركت »Signal Advance« كه ارتباطی با پیام رسان سیگنال ندارد، 
موردتوجـه سـرمایه گذاران قرار گرفـت و ارزش آن طی دو روز، 12 برابر شـد و از 60 
سنت به بیش از 7 دالر رسید. این موضوع باعث شد سیگنال با انتشار توییتی، از عدم 

ارتباطش با این شركت خبر دهد.
بایـد منتظر ماند و دید سیاسـت جدید واتـس اپ تا چه انـدازه می تواند روی تعداد 
كاربران آن تاثیر مخرب داشـته باشـد و آیـا افت كاربران به انـدازه ای خواهد بود كه 

فیس بوک تصمیم به تغییر استراتژی خود بگیرد یا خیر.

خودروهای برقی برای شکست آلودگی هوا به میدان می آیند

افزایش محبوبیت سیگنال در پی تغییر سیاست واتس اپ و پیشنهاد ایالن ماسک

یادداشـت

با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 20 شرکت دانش بنیان 
ایران��ی برای توس��عه روابط تجاری و فناورانه میان دو کش��ور به ارمنس��تان 
س��فر می کنند. 21 تا 24 بهمن ماه س��ال جاری فرصتی فراهم ش��ده است تا 
شرکت های دانش بنیان  فعال در حوزه های مختلف فناورانه به ارمنستان سفر 
و در نشس��ت های تجاری و فناورانه با ش��رکت های ارمن��ی در ایروان مذاکره 
کنند. این نشس��ت ها در ش��کل گیری فضای کار اش��تراکی میان شرکت های 
ایران��ی و ارمنی نقش موث��ری دارند. »بازدید از نمایش��گاه دائمی محصوالت 
دانش بنیان که به همت کارگزاری مرکز صادرات ایران در ارمنستان راه اندازی 
ش��ده اس��ت« و »بازدی��د از پارک های عل��م و فناوری این کش��ور« از جمله 

برنامه های این سفر 4 روزه است.

20 دانش بنیان ایرانی به ارمنستان می روند تا 
فضای كار اشتراكی میان 2 كشور ایجاد شود



تبلیغات پاپ آپ )Pop Up( در طول دو دهه اخیر توسعه بسیار زیادی 
پیدا کرده اس��ت. اغلب برندها برای جلب نظ��ر مخاطب هدف از این نوع 
تبلیغات اس��تفاده می کنند. دلیل رواج و محبوبیت پاپ آپ ها جلب سریع 
نظر مخاطب هدف است. نزدیک به یک دهه گذشته با رونمایی از ابزارهای 
مسدودسازی تبلیغات وضعیت پاپ آپ ها به شدت مورد تهدید قرار گرفت. 
این امر در طول چند س��ال بعد نمایش تبلیغات پ��اپ آپ را کاهش داد. 
راهکار مناس��ب در این میان ضرورت مشاهده تبلیغات موردنظر از سوی 
کاربران برای مش��اهده محتوای اصلی هر سایت بود بنابراین برندها دوباره 
به س��وی استفاده از این الگو گرایش پیدا کرده اند. نکته مهم در این میان 
ضرورت شخصی س��ازی محتوای بازاریابی در شرایط کنونی است. این امر 
مشکالت بسیار زیادی برای برندها به همراه آورده است. تبلیغات پاپ آپ 
نیز مانند سایر حوزه های تبلیغاتی باید شخصی سازی شود. در ادامه چند 
نکته مهم برای شخصی سازی این دسته از تبلیغات را مرور خواهیم کرد. 

1. درج نام بازدیدكننده در تبلیغ
تبلیغات شخصی س��ازی ش��ده باید جذابیت مش��خصی برای هر کاربر 
داش��ته باش��د. امروزه اغلب س��ایت ها دارای فرم عضویت ب��رای کاربران 
هس��تند. نمایش تبلیغات پاپ آپ برای اعضای سایت همراه با گزینه های 
شخصی س��ازی بسیار متنوعی است. این امر موجب بهبود وضعیت برندها 
در مقیاسی گس��ترده شده است. استفاده از نام هر کاربر در تبلیغات پاپ 
آپ می��زان توجه کاربران را به طور قابل مالحظ��ه ای افزایش خواهد داد. 
این امر ش��اید در نگاه نخست بسیار س��اده باشد، اما در مقیاسی گسترده 

دارای تاثی��ر پایدار بر روی مخاطب هدف خواهد بود.  بس��یاری از برندها 
با شخصی سازی تبلیغات شان به ش��یوه درج نام در عمل سودهای بسیار 
زیادی را کس��ب کرده اند. دلیل این امر احساس خوشایند مشاهده نام مان 

در تبلیغات مختلف است بنابراین باید از این امر نهایت استفاده را برد. 
2. تبلیغات مبتنی بر موقعیت جغرافیایی

بسیاری از برندها برای تبلیغات بر روی بازارهای مشخصی سرمایه گذاری 
می کنند بنابراین تمایش محتوای بازاریابی برای سایر کاربران امر مناسبی 
نخواه��د ب��ود. هزینه های بازاریابی در طول چند س��ال اخیر به طور قابل 
مالحظه ای افزایش یافته اس��ت بنابراین تالش ب��رای کاهش هزینه های 
بازاریابی امری منطقی خواهد بود. تعیین موقعیت های مکانی مش��خص 
ب��رای نمایش پاپ آپ ها بهترین گزینه ب��رای صرفه جویی در هزینه های 
بازاریابی و همچنین تاثیرگذاری دقیق بر روی مخاطب هدف خواهد بود. 

ام��روزه تعیی��ن موقعیت های مکانی ب��رای نمایش محت��وای بازاریابی 
امر دش��واری نیس��ت. فناوری های در دس��ترس بازاریاب ها به طور قابل 
مالحظه ای بهبود یافته اس��ت. این امر مشکالت عرصه بازاریابی را به طور 
قابل مالحظه ای کاهش داده است. در عوض بازاریاب ها امکان تاثیرگذاری 

بهینه بر روی مخاطب هدف را پیدا کرده اند. 
اگر کس��ب و کار ش��ما دارای مهارت الزم برای اس��تفاده از گزینه های 
شخصی سازی تبلیغات پاپ آپ نیست، باید از کارشناس های حرفه ای در 
ای��ن زمینه کمک بگیرید. این امر وضعیت بازاریابی برندها را به طور قابل 

مالحظه ای دستخوش تغییر خواهد کرد. 
3. ارائه تخفیف های جذاب

تخفیف های جذاب برای هر مش��تری وسوس��ه کننده خواهد بود. یکی 
از مش��کالت اصل��ی در زمین��ه بازاریابی براس��اس اص��ل تخفیف فقدان 

جذابیت برخی از محصوالت برای تمام مش��تریان اس��ت. این امر ضرورت 
شخصی س��ازی تخفیف ها برای مش��تریان را به همراه دارد. اگر کس��ب و 
کار ش��ما در زمینه خرده فروشی آنالین فعالیت دارد، باید از سابقه خرید 
کاربران برای ارائه پیش��نهادهای همراه با تخفیف استفاده نمایید. این امر 
تاثیرگذاری گزینه های تبلیغاتی را به طور قابل مالحظه ای افزایش می دهد.

اگر مش��تریان فروشگاه شما در طول ماه های اخیر نسبت به محصوالت 
خوراکی واکنش مناس��بی نش��ان داده اند، باید در پاپ آپ های تبلیغاتی 
گزینه های بیش��تری از این دس��ت را جای دهید. امروزه به لطف توسعه 
فناوری هوش مصنوعی شخصی سازی گزینه های بازاریابی و تبلیغات برای 
مخاطب هدف بسیار ساده شده است. برخی از برندها در این راستا دارای 
گزینه های بس��یار متعددی برای بازاریابی هستند. مهمترین مسئله توجه 
به س��لیقه شخصی هر کدام از کاربران است. این امر در صورت استفاده از 

ابزارهای دارای هوش مصنوعی به سادگی اجرا خواهد شد. 
4. ایجاد اضطرار

مش��تریان در صورت مش��اهده نوعی اضطرار برای خرید انگیزه بس��یار 
بیشتری خواهند داشت. امروزه بسیاری از برندها برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف از این اس��تراتژی استفاده می کنند. پاپ آپ های تبلیغاتی 
دارای تایم کوتاه مدت بهترین نمونه در این راس��تا محسوب می شود. اگر 
ای��ن گزینه همراه ب��ا ارزیابی و مرور رفتار کاربران در خرده فروش��ی برند 
باشد، تاثیرگذاری اش به طور قابل مالحظه ای افزایش خواهد یافت. مسئله 
مهم در این میان بی توجهی برخی از برندها به واضح ترین نکات در حوزه 
بازاریابی اس��ت. این امر مشکالت بس��یار زیادی برای تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب هدف به همراه می آورد. 
business2community.com :منبع

بازاریاب ها در طول چند سال گذشته با استفاده از فناوری واقعیت افزوده 
موفق به جلب نظر مخاطب هدف شده اند. جهت گیری شبکه های اجتماعی 
به سوی ایجاد فرصت های مناسب برای کاربران به منظور استفاده از انواع 
فیلترهای واقعی��ت افزوده نقش مهمی در توس��عه کمپین های بازاریابی 
این چنینی داشته است. ابتدا فناوری واقعیت افزوده و حتی واقعیت مجازی 
نوعی امکان فانتزی در عین حال دارای طراحی بسیار ساده بود، با این حال 
براس��اس گزارش موسس��ه دیجی کپیتال، ارزش این فناوری به زودی در 
سال 2024 به 67 میلیارد دالر خواهد رسید. این امر به معنای جهش قابل 
توجه در میزان ارزش فناوری واقعیت افزوده و مجازی در عرصه کس��ب و 
کار است.  نسل جوان همیشه در زمینه استفاده از فناوری های نوین نقش 
مهمی را ایفا کرده است. این امر در مورد فناوری واقعیت افزوده و مجازی 
نیز صحت دارد. بر این اساس بیشترین میزان استفاده از فناوری مورد بحث 
مربوط به کاربران نسل جوان است. با این حساب سرمایه گذاری برندها بر 

روی جلب نظر این دسته از کاربران امر عجیبی نخواهد بود. 
ح��وزه بازاریابی در طول دهه ه��ای متمادی فناوری های ت��ازه را برای 
تاثیرگذاری بر روی مش��تریان اخذ کرده اس��ت. فناوری واقعیت افزوده و 
مجازی نیز در این دسته جای می گیرد. اگرچه از زمان رونمایی رسمی از 
فناوری واقعیت افزوده و مجازی مدت زمان زیادی می گذرد، اما هنوز هم 
برخی از کس��ب و کارها نس��بت به استفاده از آن در حوزه بازاریابی تردید 
دارند. یک��ی از مزیت های اصلی فناوری واقعیت اف��زوده و مجازی امکان 

نمایش محصوالت به صورت تعاملی است. 
امروزه برخی از برندها برای رونمایی از محصوالت شان اقدام به استفاده 
از فناوری واقعیت افزوده و مجازی می کنند، با این حساب کسب و کارهای 
تازه کار و همچنین برندهای بی توجه به این حوزه نیز باید هرچه سریع تر 
دست به کار شوند. در غیر این صورت فاصله معناداری با رقبای شان پیدا 

خواهند کرد. 
بدون تردید اکنون با توسعه فناوری های جانبی استفاده از واقعیت افزوده 

و مجازی راحت تر ش��ده اس��ت. این امر اغلب تحت عنوان »عصر فناوری 
واقعی��ت افزوده و مج��ازی« مورد بحث قرار می گی��رد. نکته مهم در این 
میان آگاهی از دالیل س��هولت استفاده از فناوری های فوق در دوره زمانی 
فعلی اس��ت. در ادامه برخی از مهمترین دالیل موردنظر را مورد بررس��ی 

قرار خواهیم داد. 
)5G( مزیت نسل پنجم اینترنت

اینترنت نسل پنجم سرعت بسیار زیادی را به ارمغان آورده است. این امر 
به معنای امکان اس��تفاده از افزایش سرعت اینترنت برای مشاهده و حتی 
بارگذاری محتواهای حجیم است. برخی از برندها و بازاریاب ها در گذشته 
ب��ا تاکید بر روی نیاز به س��رعت باالی اینترنت برای اس��تفاده از فناوری 
واقعیت افزوده و مجازی از این امر طفره می رفتند. اکنون وضعیت به طور 
کلی تغییر کرده اس��ت. نسل پنجم اینترنت همراه امکان استفاده سریع و 

مطمئن از سرویس های مختلف را فراهم کرده است. 
اس��تفاده از فناوری واقعی��ت افزوده و مجازی در ح��وزه تبلیغات دیگر 
مورد بی توجهی مشتریان قرار نخواهد گرفت. دلیل این امر افزایش انگیزه 
مشتریان برای مشاهده چنین محتواهایی با سرعت اینترنت بیشتر است. 
چنین امری حتی در زمینه به روز رسانی های تازه شبکه های اجتماعی نیز 
قابل مش��اهده است. بنابراین کسب و کارها باید بیش از هر زمان دیگری 
نس��بت به بهبود وضعیت ش��ان اقدام نمایند. در غیر ای��ن صورت عرصه 
بازاریاب��ی و تبلیغات را به رقب��ا واگذار خواهند کرد. نکته مهم درخصوص 
نسل پنجم اینترنت توجه به ابعاد فراتر از سرعت است. این نسل از اینترنت 
همراه فقط محدود به بحث سرعت نیست. بسیاری از کاربران در استفاده 
از نس��ل پنجم گزارش هایی مبنی بر بهبود تجربه کارب��ری و امکان ارائه 

بازخوردهای بهتر را گزارش کرده اند.
توسعه فناوری های مرتبط

عالوه بر فناوری اینترنت نسل پنجم، برخی دیگر از فناوری های مرتبط با 
حوزه بازاریابی دستخوش تحول شده است. رونمایی از هدست های واقعیت 
مجازی گام مهمی برای رواج اس��تفاده از آن در حوزه بازاریابی محس��وب 
می ش��ود. پیش از این کمتر برندی به واقعیت مجازی به عنوان گزینه ای 
جذاب در حوزه بازاریابی نگاه می کرد. پشتیبانی برندهای بزرگی نظیر اپل 

و مایکروس��افت از فناوری واقعیت مجازی در کنسول های بازی شان نقش 
مهمی در ترغیب کاربران برای خرید آنها داشته است. 

وقتی گیمرها از هدس��ت های واقعیت مجازی استفاده می کنند، امکان 
نمایش محتوای تبلیغاتی در میان س��اعت های طوالنی بازی نیز گزینه ای 
منطق��ی خواهد بود. اغلب اوقات تجربه مش��اهده محت��وای تبلیغاتی در 
قالب واقعیت مجازی برای کاربران خوش��ایند اس��ت بنابراین نباید نگران 

واکنش های منفی کاربران بود. 
نسل جدید هدست های واقعیت مجازی دارای عمر بیشتری هستند. این 
امر تا حد زیادی مرتبط با تقویت باتری مورد اس��تفاده در هدست هاست 
بنابراین کاربران فرصت اس��تفاده از هدس��ت هایی با عمر طوالنی تر و در 

نتیجه مشاهده محتوای بیشتر را خواهند داشت. 
وضعیت كرونایی

مردم برای استفاده از فناوری واقعیت افزوده و مجازی باید زمان مناسبی 
در اختیار داش��ته باشند. یکی از دالیل روند کند توسعه فناوری های فوق 
درگیری های گسترده مردم در طول دهه گذشته بود. شیوع ویروس کرونا 
و خانه نش��ینی اجباری مردم فرصت مناس��بی برای جست وجو در دنیای 
واقعی��ت افزوده و مج��ازی را فراهم کرد. امروزه ش��مار باالیی از کاربران 
برای اس��تفاده از فناوری واقعیت افزوده و مجازی زمانی طوالنی را صرف 
می کنند. معنای ضمنی این خبر امکان امیدواری هرچه بیشتر بازاریاب ها 

به کاربست فناوری موردنظر است. 
ش��یوع کرونا علی رغ��م تمام ضررهای مالی و تج��اری اش موجب نگاه 
تازه بازاریاب ها به الگوهای دیجیتال شد. این امر تا حدودی موجب توجه 
روزافزون به بازاریابی براساس کاربست فناوری واقعیت افزوده و مجازی نیز 
شد. اکنون اغلب بازاریاب ها برای جلب نظر مخاطب هدف از این شیوه ها 
استفاده می کنند. اگر با دقت وضعیت شبکه های اجتماعی در دوران قبل 
و بع��د از کرونا را مدنظر قرار دهیم، تغییرات ش��گرفی در وضعیت هر دو 
احس��اس می شود. بر این اساس کس��ب و کارها نه تنها از نظر استفاده از 
الگوی بازاریابی مبتنی بر فناوری های نوین در دوران کرونا ضربه نخورده اند، 

بلکه به اجبار به سوی استفاده از آنها نیز ترغیب شده اند. 
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چرا 2021 بهترین زمان برای بازاریابی با فناوری های جدید است؟

بازاریابی با فناوری واقعیت افزوده و مجازی

BRANDکارگاهبرندینگ

شخصی سازی تبلیغات پاپ آپ در 4 گام

تبلیغات و برندینگ تلفن مستقیم: 1086073290 www.forsatnet.ir

به قلم: توماس گریفین کارآفرین و کارشناس بازاریابی 
ترجمه: علی آل علی

به قلم: فیسال گاالریا کارشناس بازاریابی دیجیتال
ترجمه: علی آل علی

آگهی فیس بوک از بهترین های سال 2020
فیلم تکان دهنده فیس بوک، محصول آژانس تبلیغاتی »Droga5« نمونه ای 
از یک آگهی تبلیغاتی همه گیر اس��ت که خوب از کار در آمد. این فیلم حاوی 
صحنه هایی از فیلم های دست ساز کاربران و عکس های خبری است که دنیایی 
ویران شده توسط کووید19- را به تصویر می کشند. این فیلم در شرایطی اواخر 
ماه مارس منتشر ش��د که در شوک ناشی از موج اول کرونا به سر می-بردیم. 
در ادامه برخی صحنه های آشنا از جمله تالش بی وقفه کادر درمان و قفسه های 
خالی فروش��گاه ها در آن گنجانده شده بودند. با این حال، تصمیم گیری برای 
انتخاب یک ترانه و آهنگ تکان دهنده کمک کرد تا احساسات مخاطب تحریک 

گردد.
داستان اصلی: اخیرا مارک زاکربرگ، مدیرعامل فیس بوک فیلمی موسوم به 
»هرگز گم نمی شود« را منتشر کرد که صحنه هایی از دنیای به غارت رفته اما 
ویران نش��ده را در دوران اپیدمی کرونا نمایش می داد. این ویدئو را کالم شاعر 

بریتانیایی، کیت تمپست، کامل می کرد.
ای��ن فیلم خمیرمایه  ای دلخراش و در عین حال امیدوارکننده دارد. در کنار 
خیابان ه��ا و اماکن عمومی خل��وت، تصاویر افرادی را مش��اهده می کنیم که 
همچنان در خط مقدم مش��غول مبارزه با این ویروس همه گیر هس��تند. از آن 
جمله پزشکی را می بینیم که بر اثر استفاده بلندمدت از ماسک، صورتش کبود و 
خسته است. در ادامه شاهد آن هستیم که یک امدادگر بر روی درب آمبوالنس 
خم ش��ده اس��ت و اعضای کادر پزش��کی با وجود خس��تگی فراوان در زمان 
اس��تراحت ش��اد و امیدوار به رقص درآمده اند. در این میان لحظات دلخراشی 
نی��ز وجود دارن��د: بیمارانی که در تنهایی خود بر روی تخت بیمارس��تان ها از 
بیماری رنج می کشند و افرادی که به واسطه لزوم حفظ فاصله فیزیکی از هم 
جدا می شوند اما ذکر این نکته مهم است که شیوع ویروس کرونا همه چیز را از 
بین نبرده، خانواده ها و دوستان را از راه دور با یکدیگر پیوند داده و کاری کرده 
است که صدای ساز نوازندگان برای سرگرم ساختن مردم گرفتار در قرنطینه از 

پنجره های خانه خود به گوش برسند.
در بیت آخر ش��عر کیت تمپست چنین آمده است: »اگر بتوانیم همدیگر را 

پیدا کنیم، هرگز گم نمی شویم.«
این فیلم حاوی مس��تنداتی از عواقب ناشی از شیوع کرونا و تالش هایی در 
راس��تای رفع آنها اس��ت. در ادامه کاربران فیس ب��وک از طریق ورود به لینک 
facebook.com/covidsupport می توانن��د ب��ه طرح کم��ک به توزیع 
مواد غذایی میان نیازمندان بپیوندند یا از همسایگان ش��ان بخواهند که به آنها 
کمک کنند. در ادامه می توان دست به اعطای کمک های مالی زد یا با تاسیس 
صندوق ه��ای خیریه به حمایت از این قبیل اقدامات پرداخت. آگهی تبلیغاتی 
در رس��انه های ملی و محلی و همچنی��ن کانال های تبلیغاتی دیجیتال پخش 
خواهد شد. پیش از این، فیس بوک و بسیاری از برند های دیگر با همکاری یک 
ش��ورای تبلیغاتی، یک کمپین خدمات عمومی در دوران شیوع ویروس کرونا 
را راه اندازی کردند. این ش��بکه اجتماعی اخیرا نیز متعهد شده بود که به طور 
مس��تقیم 100 میلیون دالر به س��ازمان های خبری در راستای مقابله با رکود 

اقتصادی ناشی از همه گیری کرونا، کمک کند.

بهترین برندهای جهان در سال 2020
ام بی ای نیوز: رش��د مثب��ت 60 درصدی ارزش برند آم��ازون یک نمونه از 
تهدیدهای دنیای تجارت الکترونیک علیه خرده فروش��ی های فعال در صنعت 
گردش��گری به ش��مار می رود. اینتربرند با اتخاذ یک روش تحقیقاتی منحصر 
ب��ه فرد در گ��زارش خود با عنوان بهتری��ن برندهای جهان در س��ال 2020، 
برنده��ای دنیا را از لحاظ ارزش پولی رتبه بن��دی می کند. از جمله آثار فراوان 
ش��یوع کووید19- بر دنیای کس��ب و کار در سال گذشته میالدی، می توان به 
رشد سریع رسانه های اجتماعی و برندهای فعال در حوزه ارتباطات اشاره کرد. 
در این رابطه، اینس��تاگرام رتبه نوزدهم و یوتیوب رتبه س��ی ام را در رده بندی 
بهترین برندهای جهان در سال 2020 به دست آوردند. در ادامه به دلیل شیوع 
ویروس کرونا، پلتفرم مالقات آنالین زوم با کسب رتبه صدم برای اولین بار به 
رده بندی ها راه یافت. شیوع کووید19- تعطیلی فروشگاه ها در سراسر جهان را 
در پی داشت و باعث شد تا ارزش برندهای خرده فروش زارا و اچ اند ام به ترتیب 
14 و 13 درصد کاهش یابد. این کاهش ارزش موجب س��قوط حداقل ش��ش 
پله ای آنها در رده بندی سال گذشته میالدی شد. در نهایت زارا در جایگاه سی 
و پنجم و اچ اند ام در جایگاه س��ی و هفتم این رتبه بندی ایس��تادند. بعد از دو 
سال رشد مداوم برندهای لوکس، این نوع برندها در سال 2020 آسیب دیدند. 
در این راس��تا ارزش همه این برندها به جز هرمس بین 1 تا 9 درصد کاهش 
یافت. هرمس بدون هیچ تغییری نس��بت به سال 2019 رتبه بیست و هشتم 
را کسب کرد. ارزش این برند در سال 2020، 17 میلیارد و 960 میلیون دالر 
برآورد گردید. س��ایر برندهای لوکس که همگی در حوزه فروش ملزومات سفر 
از جایگاهی مهم و برجسته برخوردارند، همچنان حضوری پررنگ در فهرست 
100 برند برتر س��ال دارند. به این ترتیب، لوئی ویتون به ارزش 32 میلیارد و 
700 میلیون دالر در جایگاه هفدهم، شانل به ارزش 21 میلیارد و 200 میلیون 
دالر در جایگاه بیست و یکم، گوچی به ارزش 15 میلیارد و 680 میلیون دالر 
در جایگاه سی و دوم، کارتیر به ارزش 7 میلیارد و 490 میلیون دالر در جایگاه 
هفتاد و س��وم، دیور به ارزش 5 میلیارد و 980 میلیون دالر در جایگاه هشتاد 
و سوم، تیفانی به ارزش 4 میلیارد و 970 میلیون دالر در جایگاه نود و چهارم، 
بری بری به ارزش 4 میلیارد و 810 میلیون دالر در جایگاه نود و هفتم و پرادا به 

ارزش 4 میلیارد و 490 میلیون دالر در جایگاه نود و نهم قرار گرفتند.
شیوع ویروس کرونا و به تبع آن افزایش میزان استقبال از روش های پرداخت 
ب��دون نیاز به تماس، تا حدی به س��ودآوری ش��رکت های »پی پ��ال«، ویزا و 
مسترکارت کمک کرد و باعث شد تا پی پال با 12 پله صعود به رتبه شصتم، 
ویزا با 10 پله صعود به رتبه چهل و پنجم و مسترکارت با 5 پله صعود به جایگاه 
پنجاه و هفتم دست یابند. ارزش کلی 100 برند برتر سال گذشته در مقایسه با 
سال 2019 با 9 درصد رشد به 2 هزار میلیارد و 336 میلیون و 490 هزار دالر 
رسید. برندها و پلتفرم های فعال در عرصه فناوری در حال حاضر 48 درصد از 
ارزش کلی برندهای حاضر در این جدول را به خود اختصاص می دهند. این رقم 
در سال 2010 فقط 17 درصد بود. سه برند برتر حاضر در این رده بندی )همگی 
فعال در حوزه فناوری( 30 درصد از ارزش کل جدول را ش��امل می شوند. این 
رقم در سال 2010 فقط 16 درصد بود. درخصوص روش ارزیابی 100 برند برتر 
سال باید به این نکته اشاره کرد که موسسه اینتربرند سه تحلیل اصلی را پایه و 

اساس روش ارزیابی خود قرار می دهد:
1. عملکرد مالی محصوالت یا خدمات برند
2. نقش برند در تصمیم گیری ها برای خرید

3. قدرت رقابتی برند و توانایی آن در زمینه ایجاد حس وفاداری درون افراد، 
در نتیجه تقاضای پایدار و سوددهی در آینده

اینتربرند اولین ش��رکتی بود که برای روش ارزیاب��ی مختص به برند خود، 
تاییدی��ه ای مطابق با پیش نیازهای »ایزو 10668« )ش��روط الزم برای ارزیابی 
ارزش پولی برند( دریافت و نقشی اساسی در زمینه توسعه استانداردها ایفا کرد.
mbanews :منبع
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طراحی سایت در زمینه کسب و کار ترند مهمی محسوب می شود. اغلب 
مشتریان پیش از خرید یک محصول اقدام به نگاهی دقیق به ویژگی های 
محصوالت مورد نظر با مراجعه به س��ایت برندها می کنند. اگر کس��ب و 
کار ش��ما هنوز سایت رسمی ندارد، باید اس��تراتژی های کاری تان را مورد 
بازنگری اساس��ی قرار دهید. در غیر این صورت شرایط برای فعالیت برند 
شما به اندازه کافی مساعد نخواهد بود.  برخی از کسب و کارها نیز در این 
میان دارای شرایط مناسب برای فعالیت هستند. همچنین سایت رسمی 
نیز دارند. مسئله مهم در این میان نیاز چنین کسب و کارهایی برای به روز 
رسانی سایت شان است. اگر این نکته مدنظر کارآفرینان قرار نداشته باشد، 

مشکالت بسیار زیادی پیدا خواهند کرد. 
امروزه کس��ب و کارها برای به روز رس��انی سایت شان دارای مهارت های 
الزم نیس��تند بنابراین مش��اهده همکاری برندها با موسسه های طراحی 
سایت امری طبیعی است. اگر شما در زمینه همکاری با طراح های سایت 
تجربه داشته باشید، به خوبی از چالش های این عرصه آگاهی دارید. هدف 
اصلی مقاله کنونی بررس��ی برخ��ی از چالش های مهم این عرصه و تالش 
ب��رای کمک به کارآفرین��ان به منظور پرهیز از آنهاس��ت. در ادامه برخی 

از چالش های مهم در این عرصه را مورد بررسی دقیق قرار خواهیم داد. 
سوال از هزینه نهایی ممنوع

بدون تردید برای هر کسب و کاری هزینه هر اقدام دارای اهمیت است. 
بودجه ه��ای کاری با محدودیت های بس��یار زی��ادی در اختیار هر بخش 
قرار می گیرد. نکته جالب اینکه اغلب اوقات انتظارات بس��یار زیادی از هر 
بخش برای استفاده از بودجه در دسترس اش وجود دارد بنابراین در عمل 
کارمندان و تیم های س��ازمانی با بودجه های مح��دود و انتظارات فزاینده 
مواجه هستند. تعامل با طراح های سایت باید براساس تخمین های احتمالی 
صورت گیرد. گاهی اوقات یک س��ایت در نگاه نخست هزینه اندکی برای 
به روز رسانی نیاز دارد، اما در مراحل بعد دچار مشکالت فزاینده ای می شود. 
اگر کارآفرینان نس��بت به تعامل با طراح های سایت اندکی انعطاف نشان 

ندهند، مشکالت فراوانی از نظر پرداخت هزینه خواهند داشت. 
یکی از مش��کالت اساس��ی کارآفرینان در زمینه همکاری با طراح های 
سایت انتظار از برآورد قیمت درست مانند حسابدارهای حرفه ای است. این 
امر ش��اید در نگاه نخست فقط چالشی کوچک باشد، اما امکان برهم زدن 
تمرکز کل تیم طراحی س��ایت را دارد. برآوردهای حدودی همیشه برای 
کارآفرینان دردسرساز اس��ت. دلیل این امر عالقه کارآفرینان برای اطالع 
دقیق از هزینه موردنیاز اس��ت. راهکار مناس��ب در این بخش تالش برای 
برآورد بیشتر از هزینه های موردنیاز خواهد بود. این امر پس از دریافت نظر 
طراح های سایت نسبت به هزینه به روز رسانی سایت صورت می گیرد. اگر 
هزینه بیش��تری برای به روز رسانی یا حتی طراحی سایت در نظر داشته 
باش��یم، به مراتب بهتر از در نظر گرفتن هزینه کمتر خواهد بود. بسیاری 

از برندها در عمل توانایی مدیریت کس��ب و کار با اس��تفاده از برآوردهای 
حدودی را ندارند. درس��ت به همین خاطر با شکس��ت های قابل توجه در 

عرصه کسب و کار مواجه می شوند. 
آگاهی از آنچه می خواهیم

بدون ش��ک کارآفرین��ان دارای مهارت باال در زمین��ه طراحی یا به روز 
رسانی سایت نیستند. معنای این امر نیاز به استفاده از کمک های دیگران 
در زمینه طراحی س��ایت خواهد بود. یکی از ای��رادات اصلی در این میان 
اقدام به همکاری با موسس��ه های طراحی س��ایت بدون هیچ گونه اطالع 
قبلی است. کارآفرینان باید دست کم یک طرح کلی از سایت مدنظرشان 
را ارائ��ه نمایند. در غیر این صورت به احتمال فراوان نتیجه نهایی فعالیت 
تیم طراحی سایت موردپسند آنها قرار نخواهد گرفت. این مشکل اغلب در 
دنیای کس��ب و کار روی می دهد. تنها راهکار پرهیز از آن نیز تالش برای 

تعیین دقیق انتظارات برند است. 
ارائه طرح اولیه امر دش��واری نیست. بس��یاری از برندها برای ارائه طرح 
اولیه ش��ان با مشکالت بس��یار زیادی مواجه هستند. اگر این امر به خوبی 
مدنظ��ر کارآفرینان قرار نگیرد، در عمل مش��کالت زیادی از نظر طراحی 
س��ایت ایجاد خواهد ش��د. برگه ای که کس��ب و کارها به عنوان مجموعه 
انتظارات شان تحویل تیم طراحی سایت می دهند، باید ساده و روشن باشد. 
در غیر این صورت تیم موردنظر اطالع دقیق از هدف اصلی ش��ما نخواهد 

یافت. 
طراحی س��ایت های بیش از اندازه ش��لوغ و پرحجم ایده جذابی نیست. 
کاربران اغلب س��ایت های ساده و کاربردی را در فهرست عالقه مندی شان 
ق��رار می دهند. بنابراین کس��ب و کاره��ا باید بازنگری اساس��ی در نحوه 
فعالیت ش��ان ایج��اد نمایند. در غیر این صورت مش��کالت عرصه طراحی 
س��ایت آنها را ره��ا نخواهد کرد. اگر یکی از اعضای ش��رکت نس��بت به 
مهارت های طراحی س��ایت دارای آگاهی حداقلی اس��ت، باید نس��بت به 
اس��تفاده از وی اقدام کرد. این امر ش��امل حضور عضو مورد نظر در تمام 

جلسه های هماهنگی با تیم طراحی سایت خواهد بود. 
تهیه فهرست كاربردی

اغلب کسب و کارهای کوچک نیازمند سایت جمع و جوری هستند. اگر 
شما نیز در زمینه ای خرد فعالیت دارید، باید از همان ابتدا نسبت به ایجاد 
آگاهی در میان اعضای تیم طراحی سایت اقدام نمایید. اگر این امر به طور 
مناسبی مدنظر تیم طراحی سایت قرار نگیرد، شاید نتیجه نهایی کار بیش 
از اندازه دور از انتظارات ش��ما گردد. این امر اغلب اوقات مش��کالت بسیار 
زیادی از نظر طراحی سایت و همچنین دست یافتن به توافق نهایی ایجاد 
می کند. هرچه توانایی 2 طرف برای روش��ن س��اختن منظورشان بیشتر 
باش��د، در نهایت عملکرد بهتری خواهند داش��ت. این ام��ر در مورد تمام 

فعالیت های کاری مصداق دارد. 
اگر برخی از همکاران یا شرکت های نزدیک به شما تجربه به روز رسانی 
سایت را داشته اند، باید از آنها نسبت به نکات مهم این حوزه سوال نمایید. 
این امر اطالعات دقیق تری به ش��ما خواهد داد. در نهایت نیز طراحی یک 

فهرس��ت کوچک از انتظارات برند امری مناس��ب خواهد ب��ود. این امر به 
ش��ما برای دستیابی به توافقی مناسب با برند مقابل کمک شایانی خواهد 
کرد. فهرس��ت موردنظر باید شامل بخش های دلخواه شما در سایت باشد. 
همچنین اگر برخی از به روز رسانی ها نیز در فهرست موردنظر درج شود، 

فعالیت موردنظر به طور قابل مالحظه ای بهبود خواهد یافت. 
استفاده از نمونه های مناسب

ام��روزه نمونه های بس��یار زیادی از س��ایت ها در اینترن��ت وجود دارد. 
کارآفرینان همیش��ه سایت هایی جدید و نوآورانه را مدنظر ندارند بنابراین 
برای ایجاد آگاهی و تعامل بهتر میان برند و طراح های س��ایت اش��اره به 
برخی از نمونه های مناسب اقدامی منطقی خواهد بود. اگر شما سایت یک 
برن��د را جذاب ارزیابی می کنید، باید آدرس س��ایت موردنظر را در اختیار 
طراح های طرف قراردادتان نیز قرار دهید. این امر درک مشترکی از هدف 

نهایی به روز رسانی یا طراحی سایت ایجاد خواهد کرد. 
یکی از اشتباهات رایج در میان کسب و کارها تمرکز بر روی سایت یک 
برند با حوزه فعالیت متفاوت است. این امر موجب تالش برای طراحی یا به 
روز رسانی سایتی مشابه می شود. نکته مهم اینکه برخی از نمونه های قالب 
سایت برای کسب و کارهایی خاص مناسب است بنابراین باید طرح اولیه 
مدنظر کسب و کارمان را با طراح های سایت به اشتراک بگذاریم. استفاده از 

بازخورد آنها برای بهبود وضعیت برند امری ضروری خواهد بود. 
تقاضای تغییرات گسترده پس از پایان كار را فراموش كنید

پس از پایان کار طراحی س��ایت دیگ��ر امکان ایجاد تغییرات بزرگ فراهم 
نیست. بسیاری از کارآفرینان در زمینه طراحی سایت به طور مداوم تقاضای 
ایجاد بازنگری اساسی در وضعیت سایت را دارند. این امر اغلب اوقات مشکالت 
بسیار زیادی برای کس��ب و کارها به همراه خواهد داشت. همچنین موجب 

ناتوانی کسب و کارها برای بهبود وضعیت شان نیز می شود. 
وقتی ش��ما در زندگی ش��خصی تان از طراح دکوراسیون داخلی منزل 
تقاضای اس��تفاده از طیف رن��گ آبی در خانه را دارید، پ��س از پایان کار 
دیگ��ر امکان تغییر کل��ی نگاه تان وجود ندارد. کارآفرینان باید نس��بت به 
انتخاب های ش��ان اندکی پایداری نش��ان دهند. در غی��ر این صورت هیچ 
طراحی س��ایتی با آنها همکاری نخواهد ک��رد. این امر یکی از نکات مهم 
در زمینه فعالیت کاری محسوب می ش��ود. بنابراین پس از پایان طراحی 
اساسی و تحویل پروژه امکان اعمال تغییرات کلی بر روی آن وجود دارد. 
البته این امر به معنای ناتوانی برای درخواس��ت برخی از تغییرات محدود 
نیست، با این حساب در صورت نیاز امکان تغییر برخی از نکات خرد وجود 
خواهد داشت. این امر در مورد سایر حوزه های کسب و کار نیز صحت دارد. 
امروزه طراحی سایت امر حساسی محسوب می شود. وضعیت سایت یک 
برند نقش مهمی در جلب نظر مخاطب هدف ایفا می کند بنابراین وضعیت 
سایت باید تا جای ممکن مطلوب باشد. توجه به توصیه های مندرج در این 
مقاله فرصت یک همکاری استاندارد و حساب شده با طراح های سایت را 

فراهم می سازد. 
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 7 اشتباه تازه كارها
در زمینه تولید محتوای ویدئویی

در حال حاضر محتواهای ویدئویی در صدر عالقه مندی افراد قرار 
دارد. در این راس��تا نکته ای که باید به آن توجه داش��ته باشید این 
اس��ت که بحران کرون��ا، تمایل به محتوا را با افزایش��ی خارق العاده 
همراه ساخته است، با این حال در بازار به شدت رقابتی حال حاضر، 
اگر کیفیت الزم را نداش��ته باش��ید، بدون شک حذف خواهید شد. 
بنا بر آمارهای منتشرش��ده بیش از 66 درصد افراد ترجیح می دهند 
که یک موضوع را مش��اهده کنند تا بخواهند در رابطه با آن مطالعه 
نمایند. در این راس��تا آشنایی با اشتباهات رایج می تواند باعث شود 

تا با مشکالت به مراتب کمتری مواجه شوید. 
1-طوالنی بودن ویدئو 

واقعیت این است که کمتر کسی عالقه مند به محتواهای طوالنی 
اس��ت. در ای��ن راس��تا فراموش نکنید که ش��ما س��ازنده یک فیلم 
س��ینمایی نبوده و اقدامات شما تجاری هس��تند. تحت این شرایط 
رعایت اصل اختصار و رعایت استانداردها کامال ضروری خواهد بود. 
درواقع در هر زمینه ای یکس��ری استانداردها وجود دارد. برای مثال 
در صنعت س��ینما، معموال فیلم ها یک س��اعت و نیم هستند، با این 
حال در ویدئوهای برندها این زمان باید به کمتر از 2 دقیقه برس��د. 
همچنین اگ��ر در همان ثانیه های اول مخاط��ب را به دنبال کردن 
خود ترغیب نکنید، بدون ش��ک در رس��یدن ب��ه اهداف خود موفق 

ظاهر نخواهید شد. 
2-عدم توجه به نیاز مشتری

بس��یاری از افراد محتواهایی را تولی��د می کنند که در آن به نیاز 
مخاطب توجه نشده و این امر باعث می شود تا ترغیب شکل نگیرد. 
درواقع ش��ما قبل از ش��روع هر اقدامی باید دلیل محکمی را داشته 
باشید. در این راستا برندهایی موفق هستند که بتوانند به خوبی نیاز 
مش��تری را تشخیص داده و در راس��تای آن گام برمی دارند. درواقع 
حتی توجه به نیاز آتی مش��تری نیز در رده اهمیت مسائل روز قرار 
ندارد. در این راستا تحلیل اقدامات انجام شده از سوی سایر برندها 
نیز می تواند شما را نسبت به ضعف های موجود در بازار، آگاه سازد.

3-عدم توجه به سئو 
مش��کل ب��زرگ اکثر تازه کارها این اس��ت که صرف��ا به موضوع و 
جذابیت بصری ویدئو توجه داش��ته و در این راس��تا از اصل طالیی 
سئو غافل هستند. نکته ای که در این بخش باید به آن توجه داشته 
باشید این است که با رعایت چند نکته، می توانید شانس دیده شدن 
ویدئو خود را افزایش دهید. برای مثال اس��تفاده از کلمات کلیدی، 
یکی از س��اده ترین این موارد محسوب می شود که انواع مختلفی را 
دارد. تحت این ش��رایط بهتر است که در صورت عدم آگاهی کافی، 

از فردی حرفه ای کمک بگیرید. 
4-توجه بیش از حد به تبلیغات 

این امر یک واقعیت است ویدئوهای تبلیغاتی در صدر عالیق افراد 
ق��رار ندارد. درواق��ع اگرچه نمی توان آنها را مخرب دانس��ت، با این 
حال نباید تمرکز اصلی شما بر روی آنها باشد. در این راستا توصیه 
می ش��ود که به دنبال تولید بیش��تر مواردی باش��ید ک��ه اطالعاتی 
را ب��رای مخاطب ب��ه همراه دارد. برای مثال محتواهای  آموزش��ی، 
جذاب ترین نوع محس��وب می ش��ود. در نهایت لحن صمیمی، باعث 
می ش��ود تا مخاطب احس��اس راحتی الزم را با شما داشته باشد، با 
ای��ن حال این موضوع با توجه ب��ه مخاطبان مختلف، تفاوت هایی را 
نیز دارد. برای مثال ن��وع تولید محتوا برای مخاطبان جوان با افراد 
حرفه ای در یک حوزه، بدون شک تفاوت هایی را دارد. در این راستا 

شما باید به سناریو خود بیشترین توجه را داشته باشید. 
5-عدم توجه به فراخوان عمل 

یک��ی از بدترین حالت های ممکن این اس��ت ک��ه مخاطب صرفا 
بازدیدکننده اقدامات ش��ما باش��د. این موضوع باعث خواهد شد تا 
وفاداری الزم میان مخاطبان ش��ما ش��کل نگیرد. تحت این شرایط 
ه��ر لحظه امکان ریزش آنها وجود دارد. با این حال اگر آنها را مورد 
خطاب خود قرار دهید و یک ارتباط شکل گیرد، همه چیز دگرگون 
خواهد ش��د. نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که 
تن��وع خوبی را ارائ��ه دهید. این امر باعث می ش��ود تا امکان جذب 
حداکثری شکل گیرد. برای ایده گرفتن، تحلیل اقدامات انجام شده 
از سوی سایر برندها بسیار جذاب خواهد بود، با این حال تنها زمانی 
رش��د فوق العاده ای را خواهید داش��ت که حداقل یک اقدام نوآورانه 

را داشته باشید. 
6-عدم توجه به مبحث ویرایش

مهمترین عام��ل جذابیت یک ویدئو به ویرای��ش آن برمی گردد. 
در این راس��تا اگرچه نرم افزاره��ای مختلفی وجود دارد، با این حال 
اس��تفاده از آنها به صورت حرفه ای امری ساده نبوده و الزم است تا 
دوره ه��ای مرتبط با آن را گذرانده باش��ید. به ص��ورت کلی این امر 
بسیار فاجعه است که شما فیلم ها را به همان حالت ضبط شده، در 

سایت و یا صفحات خود در شبکه های اجتماعی قرار دهید.
7-عدم پیگیری آمارها

در نهایت ش��ما باید با جمع آوری و تحلیل آمارهای خود، نسبت 
به وضعیت حال حاضر امتیاز داده و مقایس��ه ای با گذش��ته داشته 
باش��ید. این امر کمک خواهد کرد تا ام��کان برنامه ریزی بهتر برای 

آینده شما مهیا باشد.
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چرا كسب و كارها باید به »مسئولیت 
اجتماعی« توجه داشته باشند؟

به عنوان یک اس��تارت آپ یا کس��ب و کار نوپا چه مسئولیت 
اجتماعی ای برای خود قائل هستید؟

مسئولیت اجتماعی را می توان اینطور تعریف کرد: »تعهد یک 
تجارت برای رسیدن به اهداف بلندمدت، قابل دستیابی و مفید 

برای مردم و جهان.«
مسئولیت اجتماعی شرکت می تواند طیف وسیعی از فعالیت ها 
را دربر بگیرد، اما همه آنها یک چیز مشترک دارند، کمک مثبت 
در س��طح محلی به جامع��ه و محیطی که ی��ک تجارت در آن 

فعالیت می کند.
مطمئناً تعهد به انجام برنامه مسئولیت اجتماعی به هر کسب 
و کاری اعتبار می بخش��د. شرکت در هر اندازه ای که باشد حتی 
کس��ب و کارهای کوچک و متوس��ط هم می توانند فعالیت هایی 

تحت عنوان »مسئولیت های اجتماعی« داشته باشند.
از آنجا که مسئولیت اجتماعی شرکت اجباری نیست، ممکن 
اس��ت بس��یاری از کس��ب و کارها نیازی به انجام آن احس��اس 
نکنند اما دالیل مختلفی وجود دارد که نشان می دهد مسئولیت 
اجتماعی برای شرکت ها تبعات خوبی به دنبال دارد و بهتر است 

که از انجام آن غافل نشوید.
داش��تن برنامه برای اجرای مس��ئولیت اجتماعی چه منافعی 

برای کسب و کارها دارد؟ 
1-می تواند به شما در جذب و حفظ کارمندان کمک کند:

انج��ام پروژه هایی که جامع��ه در آن ذی نفع باش��د منجر به 
وفاداری و رضایت بیش��تر کارکنان می شود بی شک همه افراد از 
اینکه بخش��ی از کسب و کاری باشند که به فکر جامعه و مردم 

است لذت می برند و به آن افتخار خواهند کرد.
2- می تواند درک مشتری از نام تجاری شما را بهبود بخشد:

 مس��ئولیت اجتماع��ی کمک می کند که مردم کس��ب و کار 
ش��ما را به عن��وان یک نیروی مثبت و موث��ر در جامعه ببینند. 
باعث جلب اعتماد مخاطبان و ایجاد وفاداری در مش��تریان شما 
می ش��ود. از آنجا که مصرف کنندگان برای وفاداری خود انتظار 
دارند که برندها و مش��اغل تمام تالش خود را فقط برای کسب 

سود انجام ندهند بلکه به جامعه هم توجه داشته باشند.
3-موجب جلب اعتماد سرمایه گذاران می شود:

مطالعه ای که در س��ال 2016 انجام ش��د نش��ان می دهد که 
داش��تن برنامه های مس��ئولیت اجتماعی موج��ب جلب اعتماد 
س��رمایه گذاران می ش��ود. این مطالع��ه می گوی��د 61درصد از 
س��رمایه گذاران انجام پروژه های مس��ئولیت اجتماعی در کسب 
و کار را نش��انه ای از »رفتار اخالقی کسب و کارها می دانند، که 

خطر سرمایه گذاری را کاهش می دهد.«
داش��تن برنامه مس��ئولیت اجتماعی نش��ان می دهد که یک 
شرکت دلسوزانه کار می کند، فقط به فکر منافع مادی نیست و 
مسائل انسانی و اجتماعی اطراف خود را می بیند و  با همه مردم  
از جمله کارمندان خود رفتار خوبی دارد. کسب و کاری که این 
وجهه را داش��ته باش��د افراد بیش��تری را به خود جلب می کند. 
البته منظور از داشتن این وجهه به هیچ وجه تایید و تشویق به 
»ظاهرسازی« نیس��ت بلکه قصد داریم اهمیت اعتقاد واقعی به 
مسئولیت اجتماعی را بازگو کنیم و این مسئله منافعی هم دارد 

که نمی توان نادیده گرفت.
برندهای مشهور و کسب و کارهای شناخته شده ایرانی هم هر 
کدام پروژه های مشخصی تحت عنوان مسئولیت اجتماعی برای 
خود دارند. موارد زیر از جمله مواردی است که برندهای معروف 

ایرانی به عنوان مسئولیت اجتماعی برای خود قائل هستند:
• تعهد در قبال حفظ محیط زیست

• تعهد در قبال توجه به تأمین نیازهای کارکنان
• تعهد در قبال عدم ارایه محصوالت زیان¬ آور

• تعه��د در قب��ال اختصاص منابع مالی در مس��یر تامین رفاه 
عمومی مورد قبول اکثریت جامعه

• تعهد در قبال نپرداختن به فعالیت¬ های غیراخالقی
• اشتغال زایی در مناطق محروم 

• توس��عه عدالت آموزش��ی در کشور با بورس��یه دانش آموزان 
مناطق محروم

ش��ما به عن��وان یک اس��تارت آپ ی��ا کس��ب و کار نوپا چه 
مس��ئولیت اجتماعی برای خود قائل هستید و چگونه می توانید 

آن را انجام دهید؟ 
پیش��نهاد ما این اس��ت که اگر کس��ب و کار کوچکی دارید، 
بناب��ر زمینه ای که در آن فعالیت می کنی��د برنامه های حمایتی 
کوچکی در نظر بگیرید که با هزینه های کم قابل اجرا باشند اما 

متعهدبودن شما را به جامعه نشان دهند.
ب��ه عنوان مثال حمایت مالی از یک جش��نواره کس��ب و کار 
محلی و کمک به اجرای آن در قالب برپایی بازارچه برای کسب 
و کارهای خانگی یا اجرای یک برنامه حمایت از محیط زیس��ت 
موارد خوبی هس��تند ب��رای اینکه بتوانید موثر ب��ودن خود در 

جامعه را نشان دهید و واقعا تاثیر مثبتی نیز داشته باشید.
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اگر اخبار مربوط به هوش مصنوعی را دنبال کنید، شاهد دو تصویر کامال 
متفاوت از این تکنولوژی خواهید بود. رسانه ها و سینما هوش مصنوعی را 
معموال مساوی با توانایی های انسانی، بیکاری گسترده و آخرالزمانی که به 
دست ربات ها رقم می خورد می دانند. از سوی دیگر اما کنفرانس های علمی 
را داریم که در آنها صحبت از هوش جامع مصنوعی اس��ت و اینکه هوش 
مصنوعی کنونی ضعیف ظاهر ش��ده و نمی تواند بس��یاری از کارکردهای 

بنیادین مغز انسان را داشته باشد.
اما فارغ از اینکه هوش مصنوعی در قیاس با هوش انس��انی چه جایگاه 
دارد، الگوریتم ه��ای امروزی ب��ه عنصری مهم در صنای��ع مختلف مانند 
بهداش��ت و س��المت، امور مالی، تولید، حمل ونقل و بسیاری حوزه دیگر 
تبدیل شده اند و همانطور که مارکو یانسیتی و کریم الخانی، پروفسورهای 
مدرس��ه تجارت ه��اروارد در کتاب خ��ود به نام »رقاب��ت در عصر هوش 
مصنوعی: استراتژی و مدیریت در دورانی که الگوریتم ها و شبکه ها جهان 
را می رانند« می گویند، خیلی زود »هیچ یک از حوزه های انسانی عملکردی 

مستقل از هوش مصنوعی نخواهند داشت.«
در واق��ع همین ه��وش مصنوعی ضعی��ف کنونی به رش��د و موفقیت 
کمپانی هایی مانند گوگل، آمازون، فیس بوک و مایکروسافت منجر شده و 
تاثیری روزانه روی زندگی میلیاردها نفر در سراسر جهان دارد. همانطور که 
الخانی و یانسیتی در کتاب خود می گویند، »برای اولویت دادن به محتوای 
ش��بکه های اجتماعی، س��اخت بهترین کاپوچینوی ممکن، تحلیل رفتار 
مشتریان، تعیین قیمت بهینه و یا حتی نقاشی در سبک رامبرانت نیازی 
به یک رونوش��ت انس��انی بی نقص نداریم. همین هوش مصنوعی ناقص و 
ضعیف دارد ماهیت شرکت ها و چگونگی کارکرد آنها را دگرگون می کند.«

اس��تارت آپ هایی که توانسته اند قوانین مدیریت کسب وکارهای مبتنی 
بر ه��وش مصنوعی را درک کنند، قادر به ایج��اد بازارهای تازه و اختالل 
در عملکرد صنایع سنتی بوده اند. کمپانی هایی که جای پای شان از پیش 
محک��م بوده و خودش��ان را با عصر هوش مصنوعی هم��گان کرده اند نیز 
توانس��ته زنده مانده و به موفقیت ادامه دهند. از س��وی دیگر، آنهایی که 
پایبند به متدهای قدیمی مانده اند یا نابود شده اند یا بخش اعظمی از بازار 
خود را به کمپانی هایی باخته اند که ش��روع به استفاده از هوش مصنوعی 

کرده اند.
در می��ان تمام موضوعاتی که یانس��یتی و الخانی در کتاب خود به آنها 
پرداخته ان��د، مفه��وم »کارخانه هوش مصنوعی« نیز به چش��م می خورد. 
عنصری کلیدی که به کمپانی ها اجازه می دهد قادر به رقابت و رش��د در 

عصر هوش مصنوعی باشند.
كارخانه هوش مصنوعی چیست؟

کلیدی تری��ن تکنولوژی های ه��وش مصنوعی که در کس��ب وکارهای 
امروزی به کار گرفته می ش��وند، الگوریتم های یادگیری ماشینی هستند، 
موتورهایی آماری که می توانند الگوهای گذش��ته را یافته و براساس آنچه 
پیش��تر رصد کرده اند، دس��ت به پیش بینی خروجی های ت��ازه بزنند. در 
کن��ار دیگر قطعات کلیدی مانند منابع داده، آزم��ون و خطاها و نرم افزار، 
الگوریتم های یادگیری ماش��ینی می توانند به ساخت کارخانه های هوش 
مصنوعی منجر شوند؛ مجموعه ای از قطعات و پروسه های متصل به یکدیگر 

که یادگیری و رشد را رقم می زنند.
بیایی��د کارکرد کارخانه هوش مصنوعی را توضیح دهیم. داده باکیفیتی 
ک��ه از منابع داخلی و خارجی به دس��ت می آین��د تبدیل به منبعی برای 
تربیت الگوریتم های یادگیری ماشینی می شوند تا بتوان در وظایفی خاص، 
دست به پیش بینی زد. در برخی موارد مانند شناسایی و درمان بیماری ها، 
این پیش بینی ها می توانند به متخصصین انسانی در اتخاذ تصمیم درست 
کمک کنند. در موارد دیگر مانند سیس��تم پیشنهاد محتوا، الگوریتم های 
یادگیری ماشینی می توانند وظایف را با مداخله انسانی اندک یا هیچ گونه 

مداخله انسانی اتوماسیون کنند.
الگوریت��م و مدل مبتنی بر داده  کارخانه هوش مصنوعی به س��ازمان ها 
اجازه می دهد که نظریه های جدید را به بوته آزمایش گذاشته و تغییراتی 
در راس��تای بهبود سیستم های ش��ان به وجود آورند. این می تواند افزودن 
قابلیت های جدید به محصولی باش��د که پیشتر به تولید رسیده یا تولید 
محصولی کامال جدید در س��بد محصوالت کمپانی. همین تغییرات باعث 
می ش��وند کمپانی اطالعات جدید ب��ه دس��ت آورد، الگوریتم های هوش 

مصنوعی را بهبود ببخشد و باز هم راهی برای افزایش پرفورمنس، ساخت 
سرویس ها و محصوالت جدید، رشد و حرکت به سمت بازارهای تازه بیابد.

کارخانه هوش مصنوعی در جوهره خود چرخه ای کارآمد از انگیجمنت 
کارب��ر، جمع آوری داده،  طراحی الگوریتم، پیش بینی و بهبود را جای داده 
است. حداقل این توصیفی است که یانسیتی و الخانی در کتاب رقابت در 

عصر هوش مصنوعی به کار می برند.
ایده س��اختن، اندازه گیری کردن، آموختن و بهبود دادن ایده جدیدی 
نیست. برای سالیان طوالنی، کارآفرینان و استارت آپ ها مشغول مباحثه و 
ن��وآوری در این حوزه بوده اند، اما کارخانه های هوش مصنوعی این چرخه 
را ب��ه جهان هایی تازه مانند پردازش زبان طبیع��ی یا بینایی کامپیوتری 

می برند.
یکی از مثال هایی که در کتاب رقابت در عصر هوش مصنوعی به آن اشاره 
 Ant Group که امروز تحت عنوان( Ant Financial شده، ش��رکت
ش��ناخته می شود( است، شرکتی که در سال 2014 میالدی تاسیس شد 
و امروز با بیش از 9000 کارمند، گس��تره وسیعی از سرویس های مالی را 
به کمک یک کارخانه هوش مصنوعی بس��یار بهینه )و مدیریت نبوغ آمیز( 
در اختیار بیش از 700 میلیون مشتری قرار می دهد. برای مقایسه،  بانک 
آمریکا که در س��ال 1925 میالدی تاسیس شد، 209 هزار کارمند دارد و 

سرویس های کمتری را در اختیار 67 میلیون مشتری خود قرار می دهد.
زیرساخت كارخانه هوش مصنوعی

بر کسی پوش��یده نیس��ت که الگوریتم های یادگیری ماشینی، شدیدا 
بر داده های انبوه متکی هس��تند. ارزش داده باعث ش��ده که اکنون شاهد 
ظهور اصطالحاتی کلیش��ه ای نظیر »داده، نفت جدید اس��ت« باشیم که 
به دفعات در مقاله های تکنولوژیک به چش��م خورده اس��ت، اما دسترسی 
به انبوهی از داده، برای دس��تیابی به یک الگوریتم هوش مصنوعی خوب 
کفایت نخواهد کرد. در واقع بس��یاری از کمپانی های امروزی به گس��تره 
وسیعی از داده دسترسی دارند، اما داده و نرم افزار آنها در سیلوهایی مجزا 
نگهداری می ش��وند و مدل ها و بسترهای ناس��ازگار، یکپارچگی را از تمام 
سیستم می گیرند. حتی با اینکه مشتریان به یک سازمان به چشم هویتی 
یکپارچه نگاه می کنند، سیستم ها و داده های داخلی معموال میان واحدهای 
مختلف تقسیم شده اند و بنابراین از تجمع داده جلوگیری می شود، تولید 
پیش بینی ه��ای موثر به تعویق می افتد و اس��تفاده از قدرت آنالیتیکس و 

هوش مصنوعی غیرممکن می شود.
ع��الوه بر این، داده باید قبل از خورانده ش��دن ب��ه الگوریتم های هوش 
مصنوعی، پیش پردازش ش��ود. برای مثال ممکن اس��ت بخواهید که بنابر 
تاریخچه مکاتبات قبلی با مشتریان، یک چت بات مبتنی بر هوش مصنوعی 
بس��ازید که بخش هایی از پشتیبانی مشتریان شما را اتوماسیون می کند. 
در ای��ن مورد، داده متنی باید تلفیق و نمونه نمایی ش��ود، کلمات و عالئم 
نگارشی هجو حذف شوند و تغییراتی دیگر نیز به وجود آید تا بتوان از آنها 

برای تربیت کردن مدل یادگیری ماشینی استفاده کرد.
حت��ی زمانی که مش��غول س��ر و کله زدن ب��ا داده س��اختارمند مانند 
رکوردهای فروش هس��تید هم امکان مواجهه با ش��کاف، اطالعات ناقص 
و دیگ��ر خطاهایی وجود دارد که باید برطرف گردن��د و اگر داده از منابع 
گوناگون به دست آمده باشد، باید به گونه ای گردآوری شود که بی دقتی به 
وجود نیاورد. بدون پیش پردازش، مدل یادگیری ماشینی شما با داده های 
بی کیفی��ت تعلی��م می بیند و در نتیجه، سیس��تم های ه��وش مصنوعی 

عملکردی ضعیف خواهند داشت.
و در نهای��ت، منابع داده داخلی ش��اید برای توس��عه خ��ط لوله هوش 
مصنوعی کافی نباش��ند. گاهی از اوقات باید اطالعات را با داده به دس��ت 
آمده از منابع خارجی مانند داده ش��بکه های اجتماعی، بازار بورس، منابع 
خبری و چیزهایی از این دست تکمیل کرد. یک مثال BlueDot است، 
شرکتی که از یادگیری ماشینی برای پیش بینی شیوع بیماری های عفونی 

استفاده می کند.
ب��رای تربیت ک��ردن و به راه انداختن سیس��تم ه��وش مصنوعی اش، 
BlueDot ب��ه ص��ورت اتوماتیک به جمع آوری اطالع��ات از صدها منبع 
مختل��ف می پردازد ک��ه از جمله آنها می توان به بیانیه های س��ازمان های 
بهداشتی، پروازهای تجاری، گزارش های سالمت حیوانات دامی، اطالعات 
اقلیمی ماهواره ها و گزارش های خبری اش��اره کرد. بخش زیادی از تالش 

و منابع نرم افزاری ش��رکت، صرف طراحی سیس��تمی برای جمع آوری و 
یکپارچه سازی داده شده است.

در کتاب رقابت در عصر هوش مصنوعی، نویسندگان به معرفی مفهومی 
به نام »خط لوله داده« می پردازند، مجموعه ای از قطعات و پروس��ه ها که 
داده های به دس��ت آمده از چندین منبع داخلی و خارجی را ادغام، تمیز، 
یکپارچ��ه، پردازش و برای مصارف آتی در سیس��تم های هوش مصنوعی 
ذخیره می کنند، اما مهمترین نکته این اس��ت که خ��ط لوله داده باید به 
شکلی »سامان مند، پایدار و مقیاس پذیر« کار کند. این یعنی حداقل مقدار 
اندکی کار دستی و مداخله انسانی نیاز است تا گلوگاهی در کارخانه هوش 

مصنوعی به وجود نیاید.
اگر داده س��وختی باش��د که چرخ های کارخانه ه��وش مصنوعی را به 
حرکت درمی آورد، زیرس��اخت نیز لوله هایی خواهد بود که سوخت رسانی 
می کند و الگوریتم ها هم ماشین هایی خواهند بود که کار را پیش می برند. 
پلتفرم آزم��ون و خطا هم فلکه هایی را کنترل می کند که س��وخت تازه، 

لوله ها و ماشین ها را به سیستم عملیاتی متصل می کنند.
تبدیل شدن به یک شركت مبتنی بر هوش مصنوعی

به طرق فراوان، ساخت شرکتی موفق در حوزه هوش مصنوعی، به همان 
اندازه که یک چالش مهندس��ی است، چالش��ی از نظر مدیریت محصول 
نیز به حس��اب می آید. در واقع بس��یاری از کمپانی های موفق دریافته اند 
که چطور می توان فرهنگ و پروس��ه های جدید را بر تکنولوژی های هوش 
مصنوع��ی از پیش موجود بنا کرد و الزم نبوده که آخرین دس��تاوردهای 
یادگیری عمیق را درون زیرساختی پیاده سازی کنند که جواب نمی دهد.

و همین موضوع هم راجع به اس��تارت آپ ها و هم ش��رکت های باسابقه 
مص��داق دارد. همانطور که یانس��یتی و الخان��ی در رقابت در عصر هوش 
مصنوعی توضیح می دهند، کمپانی های تکنولوژی ای که زنده مانده اند، آن 
ش��رکت هایی هس��تند که به صورت مداوم عملیات ها و مدل های تجاری 
خود را دگرگون می کنند. برای ش��رکت های س��نتی، تبدیل شدن به یک 
ش��رکتی مبتنی بر نرم افزار و هوش مصنوعی به معنای تبدیل ش��دن به 
س��ازمانی متفاوت اس��ت. موضوع درباره تاس��یس ی��ک کمپانی جدید و 
مستقل یا راه اندازی واحدهای تحقیق و توسعه ناموثر یا واحدی برای هوش 
مصنوعی نیست. موضوع درباره این است که هسته شرکت از بنیان تغییر 
کند و س��اختاری برای عملیات های داده محور ش��کل بگیرد که تغییرات 
مداوم را امکان پذیر می کند. کتاب رقابت در عصر هوش مصنوعی پر شده 
از پژوهش های��ی غنی در این حوزه. از جمله آنها می توان به داس��تان های 
مربوط به اس��تارت آپ هایی مانند Peoloton اشاره کرد که کارخانه های 
هوش مصنوعی را از ابتدا تا انتها توس��عه داده اند و بازارهای س��نتی مانند 
 Ocao بازار تجهیزات ورزشی خانگی را به چالش کشیده اند یا استارت آپ
که توانس��ت از هوش مصنوعی برای دیجیتالیزه کردن خرید خواربار، آن 
هم در بازاری که شدیدا بر حاشیه سود اندک متکی است، استفاده کند. در 
این کتاب به صحبت راجع به شرکت های تکنولوژی باسابقه تر نیز پرداخته 
شده، مانند مایکروسافت که توانسته با چندین تغییر رویکرد بزرگ، عصر 
ه��وش مصنوعی را در آغوش بگیرد و داس��تان هایی راجع به کمپانی های 
س��نتی مانند والمارت نیز خواهید خواند که دیجیتالیزه کردن کسب وکار 
 Sears و هوش مصنوعی را آموختند و از دچار ش��دن به سرنوشت امثال
)غولی در حوزه خرده فروش��ی که سال 2018 ورشکست شد( جلوگیری 
کردند. همانطور که متخصصین برای مدت��ی طوالنی دیده اند و گفته اند، 
پیشرفت های هوش مصنوعی روی تمام افرادی که یک سازمان را مدیریت 
می کنن��د تاثیر می گذارند و نه فقط افرادی مش��غول توس��عه تکنولوژی 

هستند. یانسیتی و الخانی عقیده دارند که:
بس��یاری از مدیران باید در ابزارهای خود تجدیدنظر کرده و هم دانش 
بنیادین پش��ت ه��وش مصنوعی را به دس��ت آورند و ه��م راه هایی برای 
پیاده سازی موثر این تکنولوژی در کسب وکارها و مدل های عملیاتی خود 
بیابند. الزم نیس��ت آنها تبدیل به محققی��ن داده، آماردان، برنامه نویس یا 
مهندس هوش مصنوعی ش��وند. در عوض همانطور که تمام دانش��جویان 
مدیریت درباره حسابداری مطالعه می کنند و تبدیل به حسابداری حرفه ای 
نمی شوند، مدیران هم باید کاری مشابه با هوش مصنوعی و تکنولوژی های 

مرتبط با آن انجام دهند.
digiato :منبع

کارخانه هوش مصنوعی به چه معناست و چطور کسب وکارها را دگرگون می کند؟
نویسنده: سکینه حجازی فر
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استارت آپ ها ظرفیت های ناشناخته ای هستند که با توسعه آنها می توان 
با رشد ایده ها گامی اساسی در راستای شکوفایی اقتصادی و فرصت سازی 

شغلی برداشت.
به گزارش ایرنا، استارت آپ ها شرکت ها و کسب و کارهای نوپایی هستند 
که طراحان آنها، مراحل گسترش مخاطبان و کاربران را در پیش گرفته و 
هنوز در بازار، تثبیت نشده اند، اغلب این کسب و کارها با فناوری های نوین 

و دامنه مجازی پیوند خورده اند و در این بستر رشد می یابند.
ب��ا توجه به نو بودن حوزه فناوری های ارتباط��ات، امکان رقابت در این 
عرصه بیش از صنایع دیرپای نفتی، خودروسازی، نظامی، ساختمان سازی 
و بانکداری مهیا اس��ت و ش��رکت های تازه تأس��یس اس��تارت آپی امکان 

موفقیت بیشتری در این حوزه دارند.
تأس��یس یک شرکت در حوزه فناوری های ارتباطی نیازمند بودجه های 

کمی است و با فناوری های پیچیده و بسیار تخصصی روبه رو نیست.
برخ��ی کش��ورهای آس��یایی همچ��ون هن��د، چی��ن و مال��زی ب��ا 
سرمایه گذاری هایی عظیم در زمینه اس��تارت آپ ها به ویژه حوزه فناوری 
اطالعات و ارتباطات تالش کرده اند تا پیشتاز این عرصه کسب و کار شوند 
و نیاز اس��ت که در راهبردهای کش��ور ایران نیز س��هم بیشتری برای این 
بخش قائل شده و زمینه مناسب رشد و تثبیت آن بیش از پیش مهیا شود.
در اغلب کش��ورهای جهان، حمایت و زمینه س��ازی برای استارت آپ ها 
توسط دولت پی گرفته می شود و جنوب شرق آسیا، نمونه ای از کشورهایی 
هستند که با ایجاد بسترها و شرایط الزم، فرصت را برای رشد و پیشرفت 
اس��تارت آپ ها فراهم س��اخته و باعث گس��ترش ش��رکت های نوظهور و 

قدرتمند در این حیطه شده اند.
در ایران معاونت علمی و فناوری و س��تادهای زیرمجموعه آن همچون 
ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز بار مسئولیت ایجاد زیرساخت ها 
و پیش شرط های توسعه استارت آپ را برعهده دارند و همان طور در معرفی 
س��تاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز آمده است باید یکپارچگی های 
الزم را برای توس��عه و تجاری س��ازی فناوری های نرم و هویت ساز دنبال 

کنند.
رئیس پارک علم و فناوری اس��تان مرکزی در گفت و گو با ایرنا، گفت: 
راه اندازی کس��ب و کارهای نوپا عالقه بس��یاری از جوانان تحصیلکرده و 
دانشجویان است و در شرایطی که قشر دانشجو امکان اشتغال تمام وقت را 
ندارد و در شرایط کنونی اقتصاد سرمایه گذاری روی استارت آپ ها مزیتی 

جدی است.
»محم��د رفیعی« با بیان اینک��ه مرز میان ش��رکت های دانش بنیان و 
اس��تارت آپ ها نامشخص اس��ت، اظهار داشت: ش��رکت های دانش بنیان 
براس��اس فعالیت برخاس��ته از دان��ش و تولید فناوری ایجاد می ش��وند و 
دانش محور هس��تند اما، استارت آپ ها پاسخی خالقانه به یک نیاز موجود 
یا تعریف آن اس��ت و با سرمایه اولیه خیلی پایین می توان فعالیت در این 

وادی را کلید زد.
وی بیان کرد: تالش دانش آموختگان و دانش��جویان ب��رای راه اندازی و 
فعالیت ش��رکت های اس��تارت آپی، امری ضروری و شبیه جهاد در جبهه 
جنگ است چرا که این مهم نقش مهمی در مقابله با تحریم ها و استقالل 
کشور دارد و باید با حمایت استعدادهای برتر کشور زمینه هدایت آنها به 

سمت ایجاد شرکت استارت آپ را فراهم کرد.
رئیس پارک علم و فناوری اس��تان مرکزی اظهار داشت: توانمندسازی 

حوزه های نوآور در صنعت و کش��اورزی از الزامات روز کشور برای رسیدن 
به توس��عه یافتگی است و می توان برای تقویت این واحدها از توان موجود 
در ش��رکت های اس��تارت آپی و در نهایت دانش بنیان استفاده کرد تا این 
شرکت ها پل ارتباطی بین دانش و صنعت باشند و از سوی دیگر بسیاری 
از اختراعات را می توان به س��مت تقوی��ت واحدهای نوآوری جهت داد به 
شرط اینکه تولید محصول مقیاس پذیر، بازار محور و دارای قابلیت حصول 

ارزش افزوده اقتصادی و اجتماعی مدنظر باشد.
رفیعی اضافه کرد: ش��رکت های اس��تارت آپی در کش��ور حلقه واس��ط 
بین ایده و فناوری هس��تند و مس��ئوالن عالی رتبه نظام و دولت بارها بر 
رشد و ش��کوفایی آنها تاکید کرده اند و ارزش گذاری بر این حوزه مهم در 

سیاست های دولت تدبیر و امید نمایان است.
وی با اشاره به مشکالت استارت آپ ها و کسب وکارهای نوین دانش بنیان 
در جذب س��رمایه و تأمین مالی، گفت: یکی از مهم ترین راهکارها در این 
راستا ایجاد شبکه سرمایه گذاران است که ادبیات و دغدغه مشترکی دارند 
و زبان هم را بهتر می فهمند اما، همه آنها توانایی شناس��ایی ابعاد تجارت 
و ورود یک تنه به آن را ندارند بنابراین بهترین الگوا برای جذب س��رمایه 

استارت آپ ها و یا کمک به جذب سرمایه  گذاری اشتراکی است.
رئیس پارک علم و فناوری اس��تان مرک��زی افزود: این نهاد حمایتی به 
عنوان یکی از س��رفصل های اصلی کارآفرینی، مقابل��ه با بیکاری و ایجاد 
اشتغال پایدار براساس علوم و فنون روز دنیا همچنان در جامعه ناشناخته 
اس��ت و در همی��ن راس��تا اقدامات چش��مگیری در راس��تای حمایت از 
ش��رکت های استارت آپی و دانش بنیان در پارک انجام شده است، بنابراین 
نهادهای فرهنگی باید در راستای تشریح فعالیت های این مجموعه علمی 

و کارآفرین، حمایت الزم را داشته باشند.
رفیع��ی با بی��ان اینکه پارک های علم و فناوری در س��ه نس��ل تعریف 
می ش��ود، بی��ان کرد: پارک های عل��م و فناوری در نس��ل یک تنها مکان 
فیزیک��ی در اختیار واحد تولیدی قرار می دادند و در نس��ل دوم به عنوان 
موتور محرک و فعال کننده واحدها نقش آفرینی می کرد اما، نس��ل سوم با 
هدف شبکه سازی فعالیت می کند و تشکیالت پارک در استان مرکزی در 

آستانه ورود به نسل سوم است.
وی اظهار داش��ت: با وجود ظرفیت های ارزشمندی که در پارک علم و 
فناوری استان مرکزی وجود دارد، بازارسازی و بازاریابی تولیدات همچنان 
به عنوان یک مش��کل اساس��ی پابرجا مانده که پارک علم فناوری استان 

برنامه های مدونی را برای اصالح این نقیصه تدوین کرده است.
معاون فناوری پارک علم و فناوری استان مرکزی نیز گفت: شرکت های 
استارت آپی متش��کل از افرادی است که با تشکیل یک گروه، ایده پردازی 
تج��اری را در دس��تور کار خود ق��رار داده و پس از ارائه ای��ده به پارک با 
برنامه ه��ای آموزش��ی و تخصصی این ای��ده پخته و آماده تجاری س��ازی 

می شود.
»محمد کریم الدینی مکی آبادی« افزود: استارت آپ ها باید پیش از ارائه 
ایده ، آموزش تخصصی تیم سازی، تجاری سازی، نوآوری، قوانین حمایتی، 
ثبت ش��رکت، الگوی کسب و کار را به صورت تخصصی فرا گرفته و برای 
پختگی آن از مشاوره های کارشناسان پارک علم و فناوری استفاده کنند.

وی بی��ان ک��رد: ه��دف اصلی پ��ارک علم و فن��اوری این اس��ت که از 
شرکت های استارت آپی واحدهای دانش بنیانی بسازد تا بتوانند ضمن ایجاد 
اشتغال مولد و پایدار گام مهمی در راستای توسعه اقتصادی کشور بردارد.

معاون فناوری پارک علم و فناوری اس��تان مرکزی اظهار داش��ت: بیش 
از 110 ش��رکت در این نهاد علمی و آموزشی فعالیت می کنند که برخی 
از آنها اس��تارت آپ و شمار قابل توجهی نیز از استارت آپی فعالیت خود را 

آغاز کرده اند.
کری��م الدینی ادام��ه داد: عاملی که باعث می ش��ود اقتصاد دانش بنیان 
حرکت کند اراده فردی و جمعی افراد و دس��تگاه های اجرایی در مس��ئله 
س��رمایه گذاری به عنوان بزرگترین حمایت از ش��رکت های استارت آپی و 
دانش بنیادی است، بنابراین باید در نهادهای دولتی و خصوصی رویه اصلی 

برای آن تعریف شود.
وی افزود: باید از تجارب موجود در دنیا در راستای تأثیرگذاری بر روی 
فضای فعالیت استارت آپ ها در استان مرکزی و حتی کشور بهره مند شد 
و به همین منظور باید فضای کار ایده آل برای اس��تارت آپ ها در مجموعه 
اس��تان و به خصوص پارک علوم فناوری، دانشگاه ها و مراکز علمی فراهم 

شود.
معاون فناوری پارک علم و فناوری اس��تان مرکزی افزود: مشکل اصلی 
در بحث فناوری و اس��تارت آپ ها ضعف بستر فرهنگی است به طوری که 
زمینه های فرهنگی برای این حیطه کسب و کار نوین در سطوح مختلف 
از جمله مردم عامه، سیاست گذاری، دستگاه های اجرایی و مدیران صنایع 

فراهم نیست.
کریم الدینی موفقیت یک اس��تارت آپ را در فروش محصول دانس��ت و 
گفت: باید با راه اندازی دپارتمان های بازاریابی و از طرفی تبلیغات گسترده 
و در اس��تان با هدف رونق تولید و حمایت از تولیدکنندگان داخلی میزان 

فروش این شرکت ها را افزایش داد.
مدیرعامل ش��رکت روشان کاوان داده هوش��مند اراک در گفت و گو با 
ایرنا، گفت: این شرکت در بخش سامانه جامع گردشگری با راه اندازی یک 
اپلیکیشن تخصصی فعالیت می کند و در کمتر از یک سال کاربران زیادی 

را جذب کرده است.
»رضا خدادادی« افزود: اگرچه تبلیغات و اطالع رس��انی و فرهنگ سازی 
گامی اساسی در راستای حمایت از شرکت های استارت آپی و یا دانش بنیان 
اما، در صورتی که ایده مطرح ش��ده براس��اس نیازسنجی های کارشناسی 
انجام ش��ود به تبلیغات گسترده وابستگی نیست و مردم به خوبی از ایده 

مذکور استقبال می کنند.
وی اضافه کرد: تمامی تاسیس��ات گردشگری کشور از قبیل جاذبه های 
فرهنگ��ی، تاریخ��ی، هنری، طبیعی، مس��یرهای دسترس��ی، آب و هوا و 
بهترین زمان برای بازدید از جاذبه های گردش��گری نقاط مختلف کش��ور 
در اپلیکیشن شرکت روشان کاوه داده هوشمند طراحی شده و کاربران با 
مراجعه به این سامانه می توانند مکان و زمان سفر خود را مشخص کنند.

مدیرعامل شرکت روش��ان کاوان داده هوشمند اراک ظهار داشت: این 
ش��رکت زیر نظر مرکز رشد پارک علم و فناوری استان فعالیت می کند و 
ضمن اختصاص یک مکان برای فعالیت این ش��رکت یک تسهیالت 500 
میلیون ریالی نیز از سوی پارک به این شرکت پرداخت شده و هشت نفر 

در این شرکت فعالیت می کنند.
مدیرعامل ش��رکت داده افزار روپل نی��ز گفت: ظرفیت های مطلوبی در 
شرکت های استارت آپی اس��تان مرکزی وجود دارد که در صورت معرفی 
و تشریح فعالیت ها می تواند ترمیم گر بس��یاری از چالش های اقتصادی و 
حل معضل بیکاری باش��د اما همگرای��ی و معرفی فعالیت های این بخش 

ضروری است.
»معصوم��ه غالمی« افزود: پارک علم و فناوری اس��تان حمایت موثری 
در بخش ارائه تس��هیالت از ش��رکت های اس��تارت آپی دارد و شمار قابل 
توجهی از این شرکت ها به خصوص فعاالن بخش خدمات نیازمند دریافت 
تسهیالت نیستند و باید تصمیماتی اتخاذ شود که تسهیالت به جای ارائه 
به شرکت ها به دستگاه ها و افرادی که به خدمات این شرکت ها نیاز دارند 

پرداخت شود.
وی ادام��ه داد: پرداخت تس��هیالت به ش��رکت های دانش بنیان ممکن 
اس��ت در برخی از موارد به مش��کالت آنها اضافه کن��د بنابراین ارائه این 
نوع تسهیالت به شرکت ها و دستگاه های بهره بردار می تواند ضمن تقویت 
سرمایه در گردش، امید و انگیزه را برای فعالیت گسترده تر و حتی جذب 

نیروی کار بیشتر فراهم کند.
مدیرعامل ش��رکت داده افزار روپل بیان کرد: قوانین دس��ت و پاگیر در 
نهاده��ای مختلف اجرایی به خص��وص در صدور مجوزها، بازارس��ازی و 
بازاریابی از مهمترین مش��کالت ش��رکت های نوپای استارت آپی هستند 
که دولت می تواند با حل این مش��کالت حمایت گسترده ای این شرکت ها 

داشته باشد.
غالمی ادامه داد: ش��رکت های استارت آپی با سرمایه ناچیزی راه اندازی 
می ش��وند و در صورت شکست هم با یک حمایت ناچیز و یا تزریق مبلغ 
ناچیزی تس��هیالت و یا آورده داخلی می تواند س��رپا شده و تالش خود را 
دوباره از س��ر بگیرد، اما س��رمایه گذاری در شرکت های بزرگ می تواند در 
ش��رایطی هزینه های بس��یاری را برای حاکمیت و یا سرمایه گذاران ایجاد 

کند که جبران آن غیرممکن باشد.
وی درخصوص فعالیت شرکت داده افزار روپل و ایده نوینی این شرکت 
نیز گفت: این شرکت با استفاده از دانش های نوین علم داده به شرکت ها و 
نهادهای مختلف دولتی خدمات رسانی می کند، به این ترتیب که داده های 
شرکت های مختلف را می گیرد و با استفاده از الگوریتم های تخصصی آنها 
را تحلیل کرده و بازخوردش را ارائه می کند و براساس آن نهادهای دولتی 

بهترین راه برای خدمت رسانی با بیشترین بازدهی را انتخاب می کنند.
مدیرعامل شرکت داده افزار روپل اضافه کرد: این شرکت فعالیت خود را 

از یک سال قبل در استان آغاز کرده و چهار نفر در آن فعالیت می کنند.
استان مرکزی با 2 هزار و 800 واحد تولیدی و صنعتی به عنوان دومین 
قطب صنایع مادر تخصصی و چهارمین کانون صنعت کشور مطرح است.

این اس��تان یکی از مناطق دانشجوپذیر کشور است که حدود 10درصد 
از جمعیت یک میلیون و 414 هزار نفری آن را جامعه دانش��گاهی شامل 

می شود.
مرکز آموزش عالی در استان مرکزی فعال است که 15 واحد معادل 17 
و 65 صدم درصد از کل دانشگاه ها دولتی، 13 واحد معادل 15 و سه صدم 
درصد پیام نور، 22 واحد معادل 25 و 88 صدم درصد آزاد اس��المی، 24 
واح��د معادل 28 و 24 صدم درصد علمی- کاربردی و 11 واحد یک و 9 

صدم درصد دانشگاه های استان نیز غیرانتفاعی هستند.
پارک علم و فناوری اس��تان مرکزی در شهریورماه سال 1381 براساس 
مصوبه شورای عالی گسترش آموزش عالی، شروع به فعالیت کرده است و 
در دی ماه 1382، اولین مرکز رش��د واحدهای فناور پارک علم و فناوری 

استان، فعالیت اجرایی خود را آغاز کرد.
70 شرکت دانش بنیان در استان مرکزی فعالیت می کنند.

استارت آپ ها پلی به سوی شکوفایی اقتصادی و اشتغال زایی
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الگوریتم های گوگل طی س��الیان گذش��ته تغییرات زی��ادی را به خود 
دیده اند و برای کاربران، این تغییرات خارق العاده بوده اس��ت. اکنون پیدا 
کردن اطالعات مورد نیاز از طریق جس��ت وجو راحت  تر است و همه اینها 
به واسطه پیشرفت های الگوریتم های گوگل به دست آمده است، اما راحت  
شدن دسترسی به اطالعات مرتبط تنها تغییر موتورهای جست وجو نیست 
و افزایش تمرکز روی محتواهای ویدئویی نیز تغییر بزرگ دیگری است که 
شاهد آن هستیم. اکنون در هر جست وجویی که انجام می دهید، می توانید 

ویدئوهای یوتیوب مرتبط با آن را مشاهده کنید.
بازاریابی ویدئویی هنوز هم یکی از ابزارهای ارزشمند برای تبلیغ کسب 

و کار است و مزایای دیگری نیز دارد. از جمله:
• محتوای ویدئویی موبایل فرندلی است. مشاهده یک محتوای ویدئویی 

در دستگاه موبایل از خواندن یک مقاله ساده تر است.
• این سبک محتوا در حال افزایش محبوبیت خود در میان کاربران است. 
به استناد آمارها، در سال 2019 حدود 80درصد از مصرف جهانی اینترنت 

به محتوای ویدئویی اختصاص خواهد داشت.
فارغ از تمامی مزیت های محتوای ویدئویی که خود یک مطلب جداگانه 
را می طلبد، اما این محتوا نقش بسیار مهمی در سئو نیز دارد. گوگل این 
ترند مصرف گرایی جهانی را شناس��ایی کرده و الگوریتم های جست وجوی 

آن اکنون برای میزبانی از ویدئوها کامال آماده و بهینه هستند.
در این مقاله می خواهیم 10 ترفندی که در رتبه گرفتن با ویدئو به شما 
کمک می کنند را ذکر کنیم. اس��تفاده از این ترفندهای گفته ش��ده باعث 
می شود حضور قدرتمندتری در جست وجوها داشته باشید و سایت خود را 

برای کاربران بهینه کنید.
1- محتوای باكیفیت

قبل از ذکر کردن هر ترفند و نکته ای، الزم است تاکید کنیم که کیفیت 
محتوا مهم ترین فاکتور در س��ئو و رتبه گرفتن در گوگل است، چرا؟ زیرا 
که از دیدگاه گوگل، تحوی��ل دادن بهترین و مرتبط ترین محتوا، بهترین 
تجربه کاربری است که این موتور جست وجو می تواند به کاربرانش بدهد. 
محتواهای باکیفیت مشارکت کاربران را به دنبال دارند و این دقیقا همان 

چیزی است که گوگل می خواهد.
اگر ویدئوی تان باکیفیت و مفید باش��د، مخاطبان آن را تا پایان تماش��ا 
خواهند کرد و سپس آن را با دایره دوستان و مخاطبان خود نیز به اشتراک 
می گذارند. این ترکیب خارق العاده از زمان صرف شده برای مشاهده ویدئو 
و بک لینک های به دس��ت آمده دقیقا همان چیزهایی هس��تند که برای 

رتبه گرفتن در گوگل می خواهید.
2- از یوتیوب استفاده كنید

اگر می خواهید ویدئو بس��ازید، بهتر اس��ت تولیدات خود را در یوتیوب 
قرار دهید. قرار دادن ویدئوها در یوتیوب نس��بت به میزبانی ش��خصی از 
آنه��ا، مزیت هایی برای ش��ما دارد. اولین مزیت این اس��ت که یوتیوب در 

زمینه محتواهای ویدئویی محبوب ترین سایت جهان است. بنابراین شما با 
قرار دادن محتواهای خود در این سرویس می توانید از محبوبیت یوتیوب 
ب��ه نفع خود بهره ببرید و می��زان بازدید از تولیدات خود را به میزان قابل 

مالحظه ای افزایش دهید.
میزبانی از ویدئوها در سرورهای شخصی می تواند باعث کاهش سرعت 

بارگذاری س��ایت ش��ود. س��رورهای 
یوتی��وب بهینه س��ازی ش��ده اند تا در 
س��ریع ترین زمان ممک��ن ویدئوها را 
پخش کنند، بنابراین چرا ش��ما از این 
مزی��ت به��ره نبرید؟ در نهای��ت، قرار 
دادن ویدئوه��ای یوتیوب در س��ایت، 
ش��بکه های اجتماع��ی و هر جایی که 

شما اراده کنید بسیار ساده است.
البت��ه این نکته را نی��ز باید در نظر 
داشته باش��ید که س��رویس یوتیوب 
در ایران فیلتر اس��ت و محتواهای آن 
در س��ایت های ایران��ی نمای��ش داده 
نمی ش��وند. آپ��ارات ش��اید جایگزین 
خوبی برای مدیران س��ایت های ایرانی 
باشد. گستردگی آپارات قطعا به اندازه 
یوتیوب نیس��ت، اما برخی مزیت های 
یوتیوب را در آپارات نیز می توان یافت.
3- در عنوان از كلمات كلیدی 

استفاده كنید
همانند هر محت��وای دیگری، رتبه 
گرفتن ویدئوها در نتایج جس��ت وجو 
مس��تلزم اس��تفاده از کلمات کلیدی 
مناسب اس��ت. اگر ویدئوی تان عنوان 
خوبی نداش��ته باش��د، دیگر اهمیتی 
نخواهد داش��ت ک��ه چق��در خوب و 
مرتبط اس��ت و گوگل آن را به عنوان 

یک ویدئوی غیرمرتبط به درخواست کاربر در نظر می گیرد. از جمله برخی 
مکان های مهمی که می توانید از کلمات کلیدی در آنجا اس��تفاده کنید، 

عبارتند از:
• عنوان ویدئو که در واقع همان عنوان صفحه است

• توضیحات ویدئو
• نسخه رونوشت )transcript( ویدئو

البته توجه داشته باشید که نباید به صورت افراطی از کلمات کلیدی در 
این مکان ها اس��تفاده کنید. فقط باید مطمئن شوید که عنوان به موضوع 

ویدئو مرتبط اس��ت و حداقل از یک کلمه کلیدی اصلی در آن اس��تفاده 
شده است.

4- متادیتای ویدئو
از آنجای��ی که در مورد توضیحات ویدئو صحبت می کنیم، باید در مورد 
متادیت��ای ویدئو نیز صحبت به میان بیاوری��م. منظور از متادیتا در اینجا 
مواردی مانند عن��وان ویدئو، توضیح، 
تگ ها، ساب تکس��ت، زیرنویس و . . 
. اس��ت. تمامی این موارد برای س��ئو 
اهمیت دارند؛ به خصوص اینکه گوگل 
برای تعیین میزان مرتبط بودن ویدئو 
به درخواس��ت کاربر، محت��وای آن را 

مطالعه می کند.
زمان��ی را ب��ه تکمی��ل متادیت��ای 
ویدئوهای خ��ود اختصاص دهید و از 
کلمات کلیدی مرتبط استفاده کنید.

5- نسخه رونوشت 
)TRANSCRIPT( اضافه 

كنید
رونوش��ت ویدئو نیز مهم است؛ به 
خص��وص اگ��ر بخواهی��د ویدئوهای 
آپلودشده خود در یوتیوب را به سایت 
اضافه کنی��د. فکر نکنید ک��ه اضافه 
ک��ردن ویدئ��و به یک صفح��ه خالی 
کفایت می کند. خیر. برای این صفحه 
نیز باید محتوا بنویسید زیرا که گوگل 

این محتوا را می خواند.
ویدئوهای ت��ان بای��د یک نس��خه 
رونوشت و معرفی کوتاه داشته باشند. 
این کار کمک می کند تا الگوریتم های 
گوگل بهت��ر بتوانند ویدئ��و را درک 

کنند.
6- طول ویدئو نیز مهم است

اینکه ویدئوی تان چند دقیقه یا چند ثانیه باش��د هم اهمیت دارد. البته 
طول ویدئو مانند یک شمشیر دو لبه است. موتور جست وجوی گوگل قطعا 
محتواهای عمیق و بلند را ترجیح می دهد. به همین دلیل است که نتایج 
برتر محتوایی این موتور جست وجو اغلب بیش از 1000 کلمه طول دارند. 

همین موضوع برای محتواهای ویدئویی نیز صادق است.
اما از س��وی دیگر، کاربران ترجیح می دهند تا ویدئوهای کوتاه تماش��ا 
کنند. هیچ کسی آنقدر وقت ندارد که برای فراگرفتن یک آموزش ساده، دو 

ساعت را به تماشای ویدئو بنشیند، بنابراین به جای اینکه یک ویدئوی 20 
دقیقه ای داشته باشید که هیچ کسی تمایلی به دیدن آن ندارد، آن چیزی 
ک��ه می خواهید ب��ه کاربران انتقال دهید را در ی��ک ویدئوی دو دقیقه ای 

خالصه کنید.
 7- بندانگشتی

بند انگشتی ویدئوها در سئو و ترافیک ارگانیک نقش مهمی ایفا می کنند. 
هرچند که گوگل می تواند به صورت اتوماتیک تصاویر بندانگشتی را تولید 
کند، اما بهتر آن است که خودتان این کار را انجام دهید. در این آموزش، 

گوگل دقیقا به شما می گوید که چگونه باید این کار را انجام دهید.
مجاب کردن افراد به کلیک روی ویدئو بسیار مهم است و بند انگشتی ها 

مانند قالبی هستند که با آن می توانید کاربران را به دام بی اندازید.
8- ویدئوها را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

یک روش خوب برای بهبود پروفایل آنالین این اس��ت که ویدئوهای تان 
را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید. هرچند که انجام این کار در 
بس��یاری از موارد خیلی نمی تواند چاره ساز باشد، اما اگر ویدئوی تولیدی 
ش��ما از طریق ش��بکه های اجتماعی به صورتی ویروسی منتشر شود، آن 
موقع اس��ت که خوش شانس��ی زن��گ در خانه تان را به ص��دا در می آورد. 
ش��بکه های اجتماعی این روزها قدرتمندتر از قبل هس��تند و شما باید از 

قدرت آن ها به نفع خود استفاده کنید.
9- بک لینک ها

اگر می خواهید در گوگل رتبه بگیرید، ساخت بک لینک مهم ترین کاری 
اس��ت که باید انجام دهید. اگر س��ایت های زیادی به محتوای شما لینک 
بدهند، گوگل این طور برداش��ت می کند که این محتوا بس��یار ارزشمند، 
مقتدر و مرتبط است. برای رتبه گرفتن ویدئوها در گوگل نیز باید از همین 
قاعده تبعیت کرد. س��اخت بک لینک برای ویدئوها باعث می ش��ود تا در 
رتبه های بهتری از موتورهای جس��ت وجو ظاهر شوید. ساخت محتواهای 
ویدئویی باکیفیت افراد را به اشتراک گذاری آنها تشویق می کند، اما گاهی 
الزم اس��ت که مس��تقیما از کارب��ران بخواهید که ویدئوهای ش��ما را در 

سایت های خود و شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارند.
10- سایت مپ ویدئو را به ثبت برسانید

اگر ویدئویی را در سایت خود قرار داده اید، باید مطمئن شوید که گوگل 
می تواند آن را پیدا کند. هرچند که گوگل شاید بتواند به صورت خودکار 
ای��ن محتوا را پیدا کرده و ایندکس کند، اما هیچ تضمینی برای آن وجود 
ندارد، بنابراین باید یک سایت مپ ویدئویی برای سایت خود بسازید. بعد 

از ایجاد سایت مپ، آن را در اینجا ثبت کنید.
سایت مپ  یک سینگال رتبه بندی برای گوگل نیست و به خودی خود 
نمی تواند باعث افزایش رتبه شود، اما به واسطه آنها گوگل می تواند سریع تر 

محتواهای ویدئوی شما را شناسایی کند.
daartagency :منبع

۱۰ ترفند برای رتبه گرفتن در گوگل با ویدئو
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قدرت ذهنی متفاوت در چه مرحله ای از زندگی ش��ما به 
اوج خود می رسد؟ برخی از آزمایشات اولیه، به سادگی همه 
افراد باالی 16 س��ال را به عنوان »بزرگساالن« طبقه بندی 
می کند. امروزه، محققان تشخیص داده اند که مغز در اوایل 
بزرگسالی به رشد و تغییر خود ادامه می دهد و افزایش سن 

با تغییرات قابل توجه در نحوه عملکرد مغز همراه است.
هنوز هم، م��ا معموالً فکر می کنیم که مغز بزرگس��االن 
یک چیز نس��بتاً پایدار و تغییرناپذیر است، به این معنا که 
توانایی های ذهنی مختلف در بزرگسالی فقط ثابت هستند 
یا حتی در حال کاهش هس��تند. عقای��د متعارف در مورد 
هوش معموالً حاکی از آن هستند که افراد در اوایل زندگی 
نسبتاً به اوج قدرت ذهنی خود می رسند و پس از آن روند 

طوالنی و آهسته پیری را طی می کنند.
همچنی��ن تمای��ل به ای��ن باور وج��ود دارد ک��ه برخی 
توانایی های ذهنی، مانند هوش س��یال، به طور معمول در 
اوایل بزرگس��الی به اوج خود می رسند. از طرف دیگر، غالبا 
اعتقاد بر این است که هوش متبلور در اواخر بزرگسالی به 

اوج خود می رسد.
ب��ه گفته برخی از کارشناس��ان، ای��ن دوگانگی طوالنی 
مدت ممکن اس��ت بیش از حد ساده انگارانه باشد. محققان 
جوش��وا هارتشورن و لورا ژرمین با استفاده از تعداد زیادی 
از ش��رکت کنندگان آنالی��ن اطالعات��ی را در م��ورد اینکه 
قوی تری��ن توانایی های ذهنی مربوط به چه س��نی اس��ت، 
جمع آوری کردند. آنچه آنها کشف کردند این بود که رابطه 
منطقی ش��گفت انگیزی نس��بت به زمانی ک��ه توانایی های 

خاص به طور معمول به اوج می رسند وجود دارد.
برخ��ی از توانایی ه��ای ذهن��ی زمان بس��یار دیرتری در 

زندگی به اوج خود می رسند
 Psychological طبق مطالعه منتشرش��ده در مجل��ه
Science، جنبه ه��ای مختل��ف هوش س��یال در س��نین 
مختل��ف به اوج خود می رس��ند، برخ��ی توانایی ها تا اوایل 

40سالگی به اوج می رسند.
یکی از نویس��ندگان این تحقیق توضیح می دهد »در هر 
سن خاص، ش��ما در برخی موارد بهتر می شوید، در برخی 
موارد دیگر بدتر می ش��وید و در برخی موارد دیگر در ثبات 
هس��تید. شاید هیچ سنی وجود نداش��ته باشد که شما در 

بیشتر موارد به اوج خود رسیده باشید.«
هارتش��ورن قباًل متوجه ش��ده بود که حافظه کوتاه مدت 
بصری در اواس��ط دهه 30 قبل از ش��روع رون��د نزولی به 
اوج خود می رس��د. در یک مطالعه در سال 2011، ژرمین 
دریافت که توانایی تش��خیص چهره نیز تا اوایل 30 سالگی 

بهبود می یابد و سپس به تدریج کم و کمتر می شود.
ب��ا کاوش عمیق تر، این دو نفر ش��روع به جس��ت وجوی 
داده ه��ای بایگان��ی از آزمایش های ه��وش قدیمی کردند. 
آنچ��ه آنه��ا کش��ف کردند این ب��ود که به نظر می رس��ید 
هی��چ قله ذهنی واحدی وج��ود ندارد. در ع��وض، به نظر 
می رس��ید توانایی های مختلف در س��نین بسیار متفاوت و 
گاه تعجب آور به اوج خود می رس��ند. این نتایج الهام بخش 
تحقیق بیش��تر آنها در مورد چگونگی تغیی��ر توانایی های 

ذهنی با افزایش سن بود.
نمونه های ب��زرگ آنالین نگاه بی نظیری به قدرت ذهنی 

ارائه می دهند
آخری��ن مطالعه قادر به اس��تفاده از ی��ک نمونه آنالین 
گس��ترده از ش��رکت کنندگانی ب��ود که از وب س��ایت های 
 testmybrain.org و   gameswithwords.org
اس��تفاده می کردند. ب��ا اس��تفاده از ای��ن روش، محققان 
توانستند داده های تقریباً 50،000 نفر را در طیف وسیعی 
از س��نین جم��ع آوری کنند. چهار ن��وع مختلف از وظایف 
شناختی و همچنین یک تسک که توانایی تشخیص حاالت 
عاطفی افراد دیگر را بررس��ی می کند، مورد اس��تفاده قرار 
گرفت. تحقیقات قبلی هارتش��ورن و ژرمین نشان داده بود 
که این وظای��ف توانایی های ذهنی را اندازه گیری می کنند 

که با افزایش سن افراد تغییر می کند.
نتای��ج چی��زی را نش��ان داد ک��ه محقق��ان »ناهمگنی 
قابل توج��ه در ب��ه اوج رس��یدن توانایی ه��ای ش��ناختی« 

می نامند.
قدرت ذهنی چه زمانی به اوج خود می رسد؟

در می��ان یافته های کلیدی آخری��ن مطالعه و تحقیقات 
قبلی می بینیم که:

18-19: سرعت پردازش اطالعات به اوج خود می رسد و 
بالفاصله شروع به کاهش می کند.

25: حافظه کوتاه مدت تا حدود 25 سالگی بهتر می شود 

و تا زمانی که در حدود 35 س��الگی شروع به کاهش کند، 
نسبتاً ثابت باقی می ماند.

30: حافظه برای تش��خیص چهره ها به اوج خود می رسد 
و سپس کم کم شروع به کاهش می کند.

35: حافظه کوتاه مدت ش��ما ش��روع به ضعیف ش��دن و 
کاهش می کند.

ده��ه 40 تا 50: درک عاطفی در اواس��ط بزرگس��الی به 
اوج خود می رسد.

دهه 60: توانایی ه��ای واژگانی همچنان در حال افزایش 
است.

ده��ه 60 و 70: هوش متبلور یا دانش و حقایق انباش��ته 
شده درباره جهان، در اواخر زندگی به اوج خود می رسد.

هرچند این نتیج��ه که هوش متبلور در اواخر زندگی به 
اوج خود می رس��د با یافته های قبلی سازگار است، اما این 
مطالعه نش��ان می دهد که این اوج بسیار دیرتر از آنچه در 
گذشته تصور می شد، رخ می دهد. چه چیزی می تواند این 
اوج دی��ررس توانایی های ذهن��ی را توضیح دهد؟ محققان 
معتقدن��د که نتایج آنها ممکن اس��ت به این دلیل باش��د 
که امروزه افراد از تحصیالت بیش��تر، دسترس��ی بیشتر به 
اطالعات و مش��اغل ذهنی بیش��تری نس��بت به نسل های 

بزرگسال قبلی برخوردارند.
نتایج حاکی از آن است که اگرچه مغزهای مسن تر ممکن 
است کندتر باشند، اما به نظر می رسد که آنها هنوز دقیق تر 
هستند و دانش و توانایی بیشتری برای ارزیابی خلق و خو 
و حاالت دیگران دارند. محققان با معرفی کارهای شناختی 
بیشتر و همچنین تست هایی برای اندازه گیری توانایی های 
زبان، عملکرد اجرایی و هوش اجتماعی و عاطفی، تحقیقات 
آنالی��ن خود را ادام��ه می دهند. آنها همچنی��ن اتفاق نظر 
دارند که تحقیقات بیش��تری برای تعیین چرایِی دقیق اوج 

قدرت ذهنی در سنین مختلف الزم است.
هارتش��ورن می گوید: »ما نظریه های موجود را بررس��ی 
کردیم و نش��ان دادیم که همه آنها اش��تباه هستند. اکنون 
س��وال این اس��ت: کدام یک از موارد صحیح اس��ت؟ برای 
رسیدن به این پاسخ، باید مطالعات بیشتری را انجام دهیم 

و اطالعات زیادی را جمع آوری کنیم.«
vrywellmind/bazdeh :منبع

قدرت ذهنی شما چه زمانی در زندگی اوج می گیرد

6 قانون ساده برای انجام و اتمام كارها در آشفتگی و بی نظمی دوركاری
امروز متفاوت اس��ت چون تنها جایی که باید بروید اتاق نش��یمن تان است. متفاوت است چون شما حق انتخاب دارید. 
هیچ کس منتظر آمدن شما نیست. هیچ کس منتظر جلسه نیست و چک نمی کند ببیند شما سر ساعت در دفتر کار خود 

حضور دارید یا نه. شما تنها نیستید. این شرایط امروزه برای میلیون ها نفر دیگر هم صدق می کند. 
صدای آالرم گوشی تان می آید. باید تصمیم بگیرید که آیا می خواهید دوباره چرت بزنید یا بروید سر کارتان. بسیاری از ما 
کارآفرین هستیم. چندین سال است که به ساز خودمان می رقصیم و رئیس خودمان هستیم. اصال این در خون ما است. اما 
حتی خیلی از ما نیز از یک برنامه  مطمئن و روزمره  افراد عادی لذت می بریم. ما دوست داریم هر روز بلند  شویم و سر کارمان 
برویم. خیلی ها از برنامه  روتین خود لذت می برند. ما حتی از جلسات و پروژه های از پیش برنامه ریزی  شده نیز لذت می بریم.

برخی دیگرمان هم برنامه ریز جلسات هستند و دوست دارند خودشان روز و کسب و کار خود را بسازند. این دو مفهوم، 
خیلی با یکدیگر تفاوتی نداشتند، اما به خاطر وضعیتی که در حال حاضر با آن روبه رو هستیم، اکنون ایده  »کارآفرینی« 
به ذهن بسیاری از افرادی نیز که هرگز به دنبال این سبک زندگی نبودند آمده است. بنابراین شما چطور باید این سبک 
زندگی را در پیش بگیرید؟ چگونه می توانید هم زمان که در خانه خود راحت هستید، وظایف و پروژه های خودتان را انجام 

دهید؟ چگونه با همکاران و اعضای تیم خود در ارتباط هستید؟ چگونه کل روز به کارهای ناتمام خانه توجهی نمی کنید؟
بیایید با عمل به این 6 قانون ساده برای دورکاری ، کارهای خود را در خانه مان پیش ببریم:

1.   بلند شوید و لباس فرم مخصوص کار خود را بپوشید
این مهمترین بخش دورکاری در خانه اس��ت که ش��ما حتما تجربه اش خواهید کرد. هر مقاله ای هم که درباره  قوانین 
دورکاری بخوانید، این یک قانون را بی  شک در آن می بینید، چرا؟ چون بیدار شدن، لباس پوشیدن و آماده شدن برای کار 

مثل همه  روزهای عادی دیگر، به ذهن شما می فهماند که االن وقت کار است.
درایت ذهن، چیز بسیار قدرتمندی است. آیا لباس خود را برای ورزش عوض می کنید؟ بله، چون هم می خواهید احساس 
راحتی کنید و هم می خواهید به ذهن خود بفهمانید که وقت ورزش است. آیا در پایان یک روز کاری، لباس خود را عوض 

می کنید؟ بله، تی شرت و شلوار راحتی می پوشید تا به خود بفهمانید دیگر در خانه اید.
می بینید که این قانون، کاری است که معموال هر روز، چه سر کار و چه در خانه و کامال صرف نظر از اینکه کجایید، انجام 
می  دهید. بلند شوید، لباس فرم تان را بپوشید، لباس های تان را اتو کنید، دوش بگیرید و موهای تان را مرتب کنید. دقیقا از 

همان برنامه  روزمره ای که هنگام سر کار رفتن خودتان پیروی می کردید، پیروی کنید.
پائول میر )Paul Meyer( می گوید:

 بهره وری، هرگز تصادفی نیست. بلکه نتیجه  عمل به یک برنامه ریزی عالی و هوشمندانه و تالش های هدفدار است.
 2.   برای یک برنامه ریزی درست و حسابی، باید دید وسیعی داشته باشید

اگر قرار باشد کسی به محل کارتان بیایید و فعالیت های تان را یک هفته ثبت کند، مشخص می شود که آیا شما از روتینی 
پیروی می کنید یا نه.

برنامه تان هرچه که بود، از همان برای دورکاری خود در خانه نیز پیروی کنید. البته ممکن اس��ت یک س��ری چیزها با 
برنامه تان تفاوت داشته باشد. مثال باید به کودکان خود برسید یا حیوانات خانگی خود را بیرون خانه بچرخانید. حتی گاهی 

اوقات فامیل و اقوام تان نیز با شما زندگی می کنند، اما به جز این مسائل، بیشتر اوقات روتین تان می تواند مثل قبل باشد.
اگر در راه خود به اداره، همیشه یک فنجان قهوه می گرفتید، در خانه هم همین کار را کنید. اگر اولین کاری که می کردید 
چک کردن ایمیل های تان بود، از حاال به بعد هم اول صبح، ایمیل های تان را چک کنید. اگر با یک سری از همکاران خود 
سالم و احوالپرسی می کردید، حاال نیز از خانه با آنها تماس بگیرید. هر کاری که می توانید انجام دهید تا روتین قبلی تان 
همان گونه حفظ شود. این کار به ذهن شما می فهماند که االن باید کار کنید و شما هم در طول روز، تمرکز بیشتری دارید.

3.   اگر تلفن تان زنگ خورد، جواب ندهید
دورکاری فواید بسیار زیادی دارد، اما مشکالت بزرگی نیز به همراه دارد. بزرگترین مشکل هم حواس پرتی است. زمانی 

که در اداره   خود هستید، مسئولیت پذیری تان دو برابر زمانی است که در خانه کار می کنید.
اعضای تیم  و رئیس تان در دفتر کارتان هستند و شما را از خانه نمی بینند. پس مسئولیت پذیری شما دیگر به خودتان 
بستگی دارد. درست است که با گشتن در رسانه های اجتماعی و گپ زدن با همکاران، وقتی که برای کارهای مان داریم هدر 

می رود، اما این در مقایسه با چیزهایی که در خانه حواس مان را پرت می کنند چیزی نیست.
نتفلیک��س )Netflix(، فیس بوک )Facebook(، اینس��تاگرام )Instagram(، یوتی��وب )Youtube( و تیک تاک 
)TikTok( فقط بخش��ی از لیست بلندباالی عوامل حواس پرتی هستند، پس برای استفاده  خود از تکنولوژی، حد و مرز 
تعیین کنید. برای چرخیدن در رسانه های اجتماعی ، زمانی تعیین کنید و بعدش سریع برگردید سر کارتان. 15 دقیقه وقت 

گذاشتن سر تکنولوژی، به شما کمک می کند تا وظایف خود را انجام دهید و روی کارهای تان متمرکز باشید.
4.   فضای کار بسیار مهم است

حاال که وارد فصل جدیدی از زندگی خود شده اید، کار خود را در یک اتاق تمیز و روی یک میز مرتب انجام دهید. حتی 
اگر این وضعیت موقتی هم باشد، باز هم می توانید بستر را برای رشد توانایی های خود در این دوره، مهیا کنید.

زمان��ی که تصمیم گرفتید در منزل خود کار کنید، تصمیم بگیرید که قرار اس��ت چگون��ه در آن فضا کار کنید. همان 
کارهایی که در اداره می کردید را انجام دهید. محل کار جدید خود را مرتب کنید تا عملکرد و رفتار شما شبیه به زمانی 

باشد که در اداره کار می کردید.
یک سبک زندگی غیرقابل  کنترل بر شما تحمیل شده  و حاال شما از همین اتفاق هم یک موقعیت برای پیشرفت هرچه 
بیشتر و کنترل اوضاع خود استفاده می کنید. برای محل کارتان فضایی مشخص کنید. مواظب عوامل حواس پرتی باشید. از 

برنامه خود پیروی کنید تا ببینید چگونه پروژه های تان یکی پس از دیگری مثل آب خوردن به اتمام می رسند.
5.   باز ده شما به تغذیه تان بستگی دارد

وقتی بحث اقالم ضروری خانه می شود ، تغذیه کمتر به ذهن ما می آید، اما مردم میان  وعده را خیلی دوست دارند و برای 
همین هم هنگامی که تمام روز در خانه هستند، خیلی راحت هنگام هر کاری ، میان وعده می خورند. حواس تان باشد که در 
این تله نیفتید. غذا، سوختی است که برای ما، مخصوصا در این شرایط، بسیار نیاز است. برای غذای خود در منزل، حد و 

مرز تعیین کنید. همان میان وعده هایی را که در اداره  خود می خوردید، در خانه تان بخورید.
میان وعده ها را در محل کار خود، جایی دور از دسترس بگذارید تا یک دفعه وسط کار، شیرینی و اسنک نخورید، چراکه 
قرار است این شرایط را با سالمت جسمی کامل پشت سر بگذارید. برای غذای تان هم دقیقا حد و مرزی که در اداره رعایت 

می کردید، رعایت کنید. عالوه بر این، زمانی که روز کاری تان به پایان رسید، می توانید هرچه می خواهید، بخورید.
رابین شارما )Robin Sharma( می گوید:  بهره وری، بیشتر به معنای مدیریت ذهن است تا چگونگی گذراندن زمان مان.

6.   ورزش کنید
برای این مدت که دورکاری می کنید، هر روز صبح ورزش کردن برای بدن تان یک امر ضروری است، سپس هنگام کار، 
از برنامه  همیشگی خود پیروی کنید و به اتاق کارتان بروید. بسیاری از شرکت ها برای فعالیت های دسته جمعی فیزیکی 
مردم، فرصت هایی فراهم می کنند، اما بسیاری از آنها نیز اقدامی نمی کنند. اگر شما تا حاال زیاد پیاده روی نمی کردید، حاال 
وقت آن است که شروع کنید. در برنامه  خود، 15 تا 20 دقیقه از روز را برای پیاده روی خود بگذارید. نور خورشید برای بدن 
و ذهن شما عالی است و یک پیاده روی کوتاه، برای بهره وری شما بسیار مفید است. حتی اگر مجبور شوید در روز قبل یا 
بعد کار ورزش کنید، حتما برای فعالیت های  فیزیکی هم در برنامه  روزانه خود، جایی بگذارید. حاال وقتش است که سعی 
کنید این عادت سالم را در برنامه  روزانه  خود جای دهید. زمانی که به برنامه  عادی خود برگشتید ، می توانید این عادت را 

حتی در محل کار خود نیز تمرین کنید.
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