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تورم كاالهاي خوراكي در روستاها باالتر از شهرها شد

دست اندازهای 
تورمی بهمن ماه

فرصت امروز: خانواده های ایرانی در بهمن ماه امس��ال به طور متوس��ط ۴۸ درصد بیشتر از بهمن ماه پارسال 
برای تامین کاال و خدمات هزینه کرده اند. آنطور که مرکز آمار ایران از وضعیت تورم در میانه زمستان گزارش 
داده است، هر سه شاخص تورم نقطه اي، ماهانه و ساالنه در بهمن ماه افزایش داشت و تورم نقطه به نقطه نیز 

به باالترین سطح خود در سال 99 رسید. نگاهی کلي به جزییات تورم در این ماه نشان می دهد که فقط...

بازار خودرو
با ُمسکن آرام شده است
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وقتی فقیران فقیرتر و ثروتمندان ثروتمندتر می شوند

برندگان و بازندگان كرونا به روایت اكونومیست

بازگشت به سبک جف بزوس
دیزنی پالس موفق تر از نتفلیکس
تولید پاوربانک اقدام جدید اپل 

افتتاح نخستین آرایشگاه برند اولد اسپایس
شایع ترین دالیل عدم كسب نتیجه از سئو

تصمیم آدیداس برای فروش ریباک

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

تیم كوک می گوید 2۰2۰ 
نوآورترین سال در تاریخ اپل بود

غالمعلی رموی
كارشناس اقتصادی

4
فرصـت امروز: چندان عجیب نیسـت كه ایـن روزها با افت 

بازار سـرمایه بسیاری از سـهامداران سرمایه خود 
را از این بازار خارج كرده و به سراغ بازار ارزهای...

مالباختگان بورس خریدار بیت كوین شدند

کوچ دسته جمعی
به بازار رمزارزها

یادداشت
در آستانه روز ملی 

حمایت از مصرف كننده

نهم اسفندماه روز ملی حمایت 
مصرف کنن��دگان  حق��وق  از 
در ایران اس��ت. ماه اس��فند در 
بط��ن خود منش��أ بس��یاری از 
رخدادهای اقتصادی و اجتماعی 
اس��ت. تق��ارن این روز ب��ا ایام 
پایانی س��ال، ای��ن موضوع را به 
ذهن متبادر می کند که شاید در 
این ایام توجه به حقوق مشتری 
و مصرف کنن��ده می توان��د زنگ 
زنجیره  برای  باش��د  هش��داری 
تولید تا مصرف که مطابق مبانی 
اجتماع��ی و اعتق��ادی مراق��ب 
جی��ب مصرف کننده باش��ند تا 
م��ردم مخصوص��ا در این دوران 
عسرت و س��ختی، رنج کمتری 
را متحمل ش��وند و سرپرستان 
شوند.  خانواده ها  شرمنده  کمتر 
م��ردم در این روزه��ا به خاطر 
بیم��اری و صعوب��ت ناش��ی از 
اوقات  کرونایی،  محدودیت های 
خوش��ی را س��پری نمی کنن��د. 
مانند  انگلیس��ی  ویروس جدید 
ذات اس��تعمار پیر بسیار سریع 
منتقل می ش��ود و اقشار مهم و 
کودکان  یعنی  تاثیرگذار جامعه 
ه��دف  بیش��تر  را  جوان��ان  و 
ق��رار داده و ای��ن موضوع خطر 
بیش��تری را متوج��ه خانواده ها 

می کند.
ادامه در همین صفحه
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ادامه از همین صفحه
در این سه سال گذشته پیکره نیمه جان مصرف کننده 
بیش از پیش از رمق افتاده و س��ونامی افزایش قیمت ها 
تاب و توان خانواده ها را س��لب کرده است. برخی اخبار 
ناگوار از بی تدبی��ری در حوزه اقتصادی و بازار نیز مانند 

نمک بر زخم جامعه عمل کرده است.
جری��ان تولی��د راه برون رفت از بح��ران را در افزایش 
قیمت ه��ا می بین��د و البته تف��اوت ارزش پ��ول ملی با 
ارزه��ای کش��ورهای همس��ایه، جذابیت ه��ای صادرات 
کااله��ای تولیدی با حمایت های دولت��ی را برای برخی 
بنگاه ه��ای اقتصادی بیش از پیش نموده اس��ت و تمایل 
به صادرات رسمی و غیررسمی بر برخی کمبودها افزوده 
اس��ت. مصوبات دولت بعضا محدود به جلس��ات شده و 
تاثیرپذیری کمتری دارد و امکان اجرایی پیدا نمی کند، 
چراکه برخی از آنها از کارشناسی الزم برخوردار نیست. 
بحران م��رغ و تخم مرغ با افزایش قیمت گوش��ت قرمز 
کامل ت��ر ش��ده و همه اینه��ا حکایت از ش��رایط جریان 

مصرف در جامعه است.
روز ملی حمایت از حقوق مصرف کننده، فرصتی است 
که گفته ش��ود جریان تولید در بلندم��دت بدون توجه 

به خواس��ت مصرف کننده نمی تواند دوام و بقا پیدا کند. 
تولیدکنن��ده زمانی می تواند در بس��تر اقتصادی، مجالی 
ب��رای موفقیت پیدا کند که از مس��یر توجه و احترام به 

خواست و نیاز مشتری عبور کند.
مطاب��ق نظر بس��یاری از کارشناس��ان اقتصادی، علت 
اصل��ی عدم موفقیت بس��یاری از بنگاه های اقتصادی در 
کس��ب و حفظ بازارهای خارجی، ع��دم ثبات کیفیت و 
کمیت محصوالت تولیدی اس��ت و البته خریدار خارجی 
بالدرن��گ تصمیم به تغییر کاال می گیرد. نگاه کوتاه مدت 
و گ��ذرا ب��ه منافع و ترجی��ح منافع مختص��ر و کوتاه بر 
مصالح حفظ برند و کیفیت، بس��یاری از صادرکنندگان 
نمونه کش��ور را به زمین زده اس��ت. ع��دم توجه عملی 
به حوزه مش��تری و اعتنا به نیاز و س��لیقه مصرف کننده 
و اج��رای تعه��دات گارانتی و وارانت��ی جریان مصرف را 
نس��بت به تولی��دات یا تعهدات داخل��ی بی اعتماد کرده 
است. مصرف کننده مدعی است جریان گارانتی راهکاری 
برای سرکیسه کردن است و نسبت تعهدات اجرا شده به 
تقاضاهای تعهد توسط بنگاه اقتصادی عمال بسیار ناچیز 
است. البته در این بین، برخی بنگاه های صحیح العمل هم 
در این روزها رفتاری از شرافت انسانی و تعهد حرفه ای را 

نسبت به مصرف کننده از خود نشان داده اند که به سبب 
جلوگی��ری از تبلیغ از ذکر نام آنها خودداری می ش��ود. 
روز ملی حمایت از حقوق مصرف کننده، فرصتی اس��ت 
تا عملکرد دولت در اطالع رس��انی، آگاهی بخشی و دفاع 
از مصرف کنندگان مورد ارزیابی قرار گیرد. امروز جریان 
مصرف به س��بب بس��یاری از بی اخالقی های موجود در 
حوزه تبلیغات و اطالع رس��انی و عدم اس��تیفای مناسب 
حقوق خود، آس��یب های زیادی را متحمل ش��ده است 
بنابرای��ن تمایل جدی برای اطالع از حقوق خود نش��ان 
نمی ده��د، چراکه گمان می کند ش��ناخت حقوق بدون 
توجه به اب��زار و الزامات حفاظ��ت از آن عمال بی نتیجه 
است. البته جریان داللی و واسطه ای هم در این خألهای 
موج��ود، مجالی برای ت��رک تازی پیدا کرده اس��ت. آیا 
می ت��وان مدعی حمایت از حقوق مصرف کنندگان ش��د 

و الزامات و اقتضائات آن را فراهم نکرد؟
دولت در فرآیند افزایش قیمت های خودس��رانه برخی 
بنگاه های اقتصادی، جلس��اتی را برای مجاب کردن آنها 
به رعایت قیمت های مصوب برگزار می کند که برخی هم 
متاس��فانه بی نتیجه یا کم نتیجه است، ولی برای حمایت 
از حقوق مصرف کننده عمال نمی تواند با نهاد و تش��کلی 

به شکل جدی وارد مذاکره شود تا راهکارهای برون رفت 
از مشکالت مصرف کننده را پیدا کند. 

روز ملی حمایت از حقوق مصرف کننده، فرصتی است 
که گفته ش��ود چرا س��الطین متعدد اقتصادی در حوزه 
ارز، مرغ، تخم مرغ، ماس��ک و... شکل گرفته اند و چگونه 
ام��ان مصرف کنن��ده را بریده اند؟ وجود این س��الطین 
پوش��الی نشانه هایی از گپ های بزرگ اقتصادی است که 
تاکن��ون از آنها غفلت ش��ده اس��ت و دود این غفلت به 
چشم مصرف کننده می رود. چگونه می توان پذیرفت که 
در اقتصاد کشوری یک نفر یا یک جریان می تواند بدون 
ترس از قانون و مقررات و با استفاده از خألهای قانونی با 
انحصار بازار یک کاال برای خود سلطنتی ایجاد کند؟ چرا 

راه های شکلگیری این سالطین سد نمی شود؟
روز مل��ی حمایت از مصرف کننده، فرصتی اس��ت که 
در آن ارزیابی ش��ود چگون��ه نظام بانکداری کش��ور به 
ج��ای ایجاد فرصت های س��رمایه گذاری برای اقتصاد به 
عاملی برای بنگاه داری و توس��عه رفتارهای غیراقتصادی 
تبدیل ش��ده است. موضوعی که نه تنها جریان اقتصادی 
کش��ور بلک��ه نظام ب��ورس را ک��ه در حقیقت س��رمایه 
مصرف کنندگان هس��تند، تحت الشعاع قرار داده است و 

دود این موضوع البته به چشم مصرف کننده می رود.
چالش های موجود در حوزه حق��وق مصرف کننده در 
س��طحی کالن تر به این موضوع می رسد که الزمه رونق 
تولید و توس��عه اقتصادی، وجود مصرف کننده قدرتمند 
و توانمند اس��ت. ارزیابی ش��رایط موجود اقتصاد خانوار 
نش��ان می دهد که به طور متوسط بین 60 تا 75 درصد 
از درآمد خانوارها فقط به هزینه مس��کن اختصاص دارد 
و س��ایر هزینه ه��ای قطعی خان��وار مثل حم��ل و نقل، 
پوش��اک، آم��وزش، تغذیه و... تحت الش��عاع این موضوع 
قرار می گیرد. کوچک شدن سفره مردم و کاهش قدرت 
خری��د جامعه بن��ا بر نص صری��ح آموزش های علمی در 
ح��وزه اقتصاد و بازار به س��قوط زنجی��ره تولید خواهد 
انجامید. لذا تدبیر الزم برای ایجاد توازان )نه دخالت در 
ام��ر بازار( بین ارکان زنجی��ره تولید تا مصرف از وظایف 
دول��ت تلقی می ش��ود. نهم اس��فندماه روز ملی حمایت 
از حقوق مصرف کنندگان، فرصت مناس��بی اس��ت تا با 
تقویت انجمن ه��ای حمایت از حقوق مصرف کنندگان و 
حمایت همه جانبه از آنها، نگاه تیزبین مردم را بر مراقبت 
اقتصادی از س��المت جریان تولید تا مصرف به سود کل 

زنجیره تولید تا مصرف تقویت کنیم.

به گفته محققان پژوهش��گاه ملی مهندسی ژنتیک، در حال 
حاضر در س��طح جهان ۸ واکس��ن کرونا ساخته شده است که 
واکسن »فایزر بیوان تک« بیشترین متقاضی را دارد و 6۱ کشور 
متقاضی دریافت آن هس��تند. همچنین واکس��ن »آکسفورد-

اس��ترازانکا« با تقاضای دریافت از س��وی ۴۱ کشور در رده دوم 
قرار دارد.

پروفسور دکتر قاسم آهنگری، متخصص ایمونوژنتیک و عضو 
هیأت علمی پژوهشگاه مهندس��ی ژنتیک و زیست فناوری در 
وبینار »واکس��ن کووید-۱9، دکترین واکسیناسیون جهانی« با 
بیان اینکه »این ویروس در سایز ۱۲0 نانومتر که از سال گذشته 
ش��یوع یافت، توانست کل جامعه جهانی را درگیر کند«، گفت: 
»وی��روس کرونا از س��ال ۲0۱9 از ووهان چین یعنی در جایی 
که در سال ۲0۱5 توانس��ت مجوز راه اندازی آزمایشگاه ویژه را 

دریافت کند، آغاز شد.«
او تمرکز مطالعات این آزمایش��گاه ویژه را زیست س��ازه وارها 
دانست و ادامه داد: »این ویروس از شهر ووهان به جهان سرایت 
یافت، ولی کش��ور چین توانس��ت با سرعت شیوع آن را کنترل 
کند، اما این ویروس همچنان کل دنیا را در می  نوردد، به گونه ای 

که در مدت کوتاهی کرونا به همه کشورها نفوذ کرده است.«
آهنگ��ری با تاکید بر اینکه »منحنی ش��یوع این ویروس در 
س��ال های ۲0۲0 و ۲0۲۱ روند افزایش داشته است و همچنان 
این روند افزایشی ادامه دارد«، خاطرنشان کرد: »محققان حوزه 
اپیدمیولوژی بر قدرت سرایت و انتشار این ویروس تاکید دارند، 
ضمن آنکه برای این بیماری نه دارو و نه واکسن اختصاصی ارائه 

نشده است و هر آنچه که تاکنون برای درمان عرضه شده، نشان 
داده است که بیشتر روش های نگهدارنده است تا درمان.«

عضو هیأت علمی پژوهش��گاه مهندس��ی ژنتیک و زیس��ت 
فناوری، کشف ژنوم انسان با س��رمایه گذاری 6 میلیارد دالری 
آمریکا را بزرگترین دستاورد بشر دانست و یادآور شد: »شناسایی 
ژنوم انس��ان موجب ش��د تا محققان با سرعت بیشتری بتوانند 

اقدام به تولید واکسن کرونا کنند.«
وی با تشریح عملکرد ویروس کرونا پس از وارد شدن به بدن، 
توضیح داد: »محققان با اس��تفاده از روش های PCR موفق به 
ش��ناخت ساختار ژنتیکی این ویروس شدند و این یافته به آنها 
در تشخیص و شناسایی این بیماری کمک کرد. مطالعات نشان 
می ده��د که این ویروس 6 تا 7 روز در بین��ی، ۸ روز در داخل 
اشک، ۱۲ روز در ادرار و ۳ ماه در مدفوع ماندگاری دارد؛ از این 
رو است که برخی از افراد در حالی که ناقل این ویروس هستند، 
ولی عالئمی ندارند که این خطرناک ترین نوع انتقال محس��وب 
می شود.« این محقق حوزه ایمونوژنتیک با اشاره به تولید اولین 
واکس��ن توس��ط »ادوارد جنر« و پس از آن »لویی پاس��تور« و 
س��ایرین، اضافه کرد: »در واکس��ن های کالسیک که براساس 
ویروس های ضعیف ش��ده اس��ت، ایمنی محافظتی ماندگاری 
را ایج��اد می کند، ولی این موضوع در واکس��ن های کرونا هنوز 
تکمیل نشده و نیاز به مطالعات بیشتری دارد.« او تولید واکسن 
کرونا در کوتاه ترین زمان را از دیگر ویژگی این واکس��ن نام برد 
و ادامه داد: »معموال یک واکس��ن به مدتی حدود ۱۲ سال نیاز 
دارد تا تاییدیه FDA را دریافت کند، ولی اغلب واکس��ن های 

تولیدشده برای بیماری کووید-۱9 یا تایید ملی دارند یا تاییدیه 
اضط��رار )EUA( دریافت کردن��د که دلیل آن غلبه بر پاندمی 
کرونا اس��ت.« آهنگری به جزییات واکس��ن های تولیدشده در 
 RNA دنیا اش��اره کرد و گفت: »گروه اول واکسن ها استفاده از
و ترجمه و س��اخت پروتئین در داخل س��لول میزبان است که 
کمپانی های »فایزر بی��وان تک« و »مدرنا« در این زمینه فعال 
 Emergency Use یا EUA هستند و اخیرا مجوز اضطراری
Authorization و نه براس��اس مجوز FDA برای اس��تفاده 

دریافت کردند.«
وی گروه دوم واکس��ن ها را مربوط به کمپانی »استرازانکا« و 
»آکسفورد« دانست که براساس وکتور تولید می شوند و افزود: 
»واکسن های تولیدی این شرکت ها مشکالت دمایی منهای 70 
درجه سانتی گراد را ندارند، به طوری که کمپانی جانسون ادعا 
می کند که این واکس��ن به مدت ۳ ماه در دمای ۲ تا ۴ درجه 
سانتی گراد در یخچال و منفی ۲0 درجه سانتی گراد در فریزر به 

مدت دو سال قابل نگهداری خواهد بود.«
به گفته عضو هیأت علمی پژوهش��گاه ژنتیک، »گروه سوم، 
واکس��ن های کرونای تولید شده واکس��ن های روسی و چینی 
هستند، ضمن آنکه باید اعالم شود کشور روسیه از زمان جنگ 
س��رد دارای بزرگترین بانک بی نظیر وکتور در دنیا است و این 
دو کش��ور دارای مجوز EUA برای واکس��ن های تولیدی خود 
 )National Approved( نیس��تند و تنها مجوزهای مل��ی
را دریافت کردند. همچنین دس��ته چهارم واکسن های کرونای 
تولیدشده، واکسن های ضعیف شده هستند که در این فرم )که 

فرم کالس��یک واکسن سازی محسوب می شوند( ویروس کامال 
ضعیف ش��ده و یا غیرفعال که حاوی کل اجزای ویروس اس��ت 
و تزریق می ش��ود.« آهنگری با بیان اینکه »کشورهای مختلف 
استراتژی های مختلفی دارند، به گونه ای که برخی از آنها مدعی 
حرکت به سوی هر چهار گروه هستند و بعضی یک و یا دو الگو 

از چهار مدل تولید واکسن را انتخاب کرده اند«، 
گفت: »اینکه این واکسن ها مورد تایید هستند، 
باید تاکید ش��وند که کلیه این واکس��ن ها تنها 
مج��وز اضط��رار را دریافت کردن��د، ولی مجوز 
تایی��د نهای��ی FDA را ندارند و ش��رکت های 
واکسن س��از به نتایج مربوط به اثربخش��ی آنها 

بسنده کرده اند.«
او سپس به بیان آنالیزهای تاییدی موردنیاز 
آینده این واکس��ن ها پرداخت و گفت: »اولین 
 Age داده موردنی��از درب��اره واکس��ن کرون��ا
Stratification  اس��ت ب��ه ای��ن معنا که در 
تمام گروه های س��نی به تفکیک باید اطالعات 
اثربخشی واکس��ن و واکنش سیس��تم ایمنی 
بدن وجود داشته باشد، به طور مثال به صورت 
تفکیک شده پاسخ ایمنی در گروه های کودکان، 
بالغان، میانس��االن، اف��راد س��الخورده و گروه 

کهنساالن اعالم شود.«
 Absolute Risk عام��ل  آهنگ��ری 
Reduction یا ARR را از دیگر فاکتورهایی 

دانس��ت که جوامع جهانی نیازمند دسترس��ی به اطالعات آن 
هس��تند و توضیح داد: »ARR یک��ی از فاکتورهای مهم برای 
ایمنی زایی اس��ت. هرچند تمرکز بیشتر شرکت ها بر روی این 
فاکتور اس��ت، ولی این فاکتور ب��رای قضاوت نهایی درخصوص 

اثربخشی این واکسن کافی نیست.«

كشورها از كدام واكسن كرونا بیشتر استقبال كردند؟

اعتبارسنجی 8 واكسن كرونا

در آستانه روز ملی حمایت از مصرف كننده



فرص��ت امروز: کرون��ا چگونه الگوی گذران وقت ایرانی��ان را تغییر داده 
اس��ت؟ الگوی گذران وقت مرکز آمار ایران در زمستان سال گذشته نشان 
می دهد »اشتغال و فعالیت های مربوط به مزد« کاهش زمان قابل توجهی 
داش��ته و این امر بی ارتباط با رکود اقتصادی ناش��ی از شیوع کرونا و موج 
تعدیل نیرو و بیکاری ش��اغالن در یک س��ال گذش��ته نیست. همچنین 
فعالیتی که بیشترین زمان روزانه را در زمستان پارسال به خود اختصاص 
داد، »رس��یدگی و خودمراقبتی« با صرف زمان ۱۱ ساعت و ۴0دقیقه در 
ش��بانه روز بوده است. حاال تازه ترین گزارشی که مرکز آمار ایران از الگوی 
گذران وقت ایرانی ها منتشر کرده است، نشان می دهد که بیشترین زمان 
صرف شده ایرانیان در شبانه روز به »رسیدگی و خودمراقبتی« با ۱۱ ساعت 
و ۳۴ دقیق��ه در روز و کمترین زمان صرف ش��ده در ش��بانه روز به »کار 
داوطلبانه بدون مزد« با ۲ دقیقه اختصاص داش��ته است. یعنی شهروندان 
ایران��ی تنها ۲ دقیق��ه در روز برای کارهای داوطلبان��ه وقت می گذارند و 
بیشتر از ۱۱ ساعت از روز را صرف فعالیت های »رسیدگی و خودمراقبتی« 

می کنند.
ایرانیان چگونه گذران وقت می كنند؟

مرک��ز آمار ایران ب��ه تازگی نتایج طرح آمارگیری از گذران وقت س��ال 
۱۳9۸-99 را منتش��ر کرده اس��ت. زمان آمارگیری این طرح ماه های آذر 
و اس��فندماه پارسال و خردادماه و شهریورماه امس��ال بوده است. بررسی 
نتایج این طرح نش��ان می دهد که متوسط بیشترین زمان صرف شده در 
ش��بانه روز به ترتیب به گروه فعالیت »رس��یدگی و خودمراقبتی« )شامل 
خوابیدن، خوردن و آشامیدن، مراقبت های بهداشتی- پزشکی، سفر مرتبط 
با فعالیت های رسیدگی و خودمراقبتی( با ۱۱ ساعت و ۳۴ دقیقه اختصاص 

دارد.
رتب��ه دوم گذران وق��ت روزانه ایرانیان نیز به گ��روه فعالیت »فرهنگ، 
فراغت، رس��انه های گروهی، تمرین های ورزش��ی« با صرف ۴ س��اعت و 

۱9 دقیقه در روز تعلق دارد که ش��امل فعالیت های بازدید از رویدادهای/
مکان های فرهنگی، تفریحی و ورزش��ی، سرگرمی ها، شرکت در ورزش ها، 
استفاده از رسانه های گروهی، مطالعه در اوقات فراغت، تماشای تلویزیون، 
گوش دادن به رادیو، س��فر مرتبط با فرهنگ، فراغت، رس��انه های گروهی 
و تمرین های ورزش��ی می شود. رتبه س��وم با صرف ۲ ساعت و ۴6 دقیقه 
از آن گ��روه »اش��تغال و فعالیت های مرتبط برای مزد« اس��ت. البته این 
مدت زمان برای مردان در حدود ۴ ساعت و 59 دقیقه است. گروه »اشتغال 
و فعالیت های مرتبط برای مزد« شامل فعالیت های اشتغال در شرکت ها، 
نهادهای دولتی و مؤسس��ات غیرانتفاعی، اشتغال در بنگاه های اقتصادی 
خانگی تولید کاالها، اشتغال در خانوارها و بنگاه های اقتصادی خانگی ارائه 
خدمات، فعالیت های فرعی و وقفه های مرتبط با شغل، جست وجوی شغل، 
راه اندازی ش��غل، سفر و تردد می ش��ود. »خدمات خانگی بدون مزد برای 
اعضای خانوار و خانواده« نیز با ۲ ساعت و 5۱ دقیقه در مرحله بعدی قرار 
گرفته اس��ت. »خدمات خانگی بدون مزد ب��رای اعضای خانوار و خانواده« 
شامل تهیه و آماده کردن غذا، تمیز کردن خانه، خرید کردن برای اعضای 

خانوار، نگهداری از گل و گیاه و حیوان خانگی است.
براساس گزارش مرکز آمار ایران، »معاشرت، ارتباط، مشارکت اجتماعی و 
آداب و رسوم دینی« با یک ساعت و ۳6 دقیقه در رتبه بعدی الگوی گذران 
وقت قرار گرفته اس��ت. این گروه فعالیت ش��امل صحبت کردن، شرکت 
در رویدادهای اجتماعی/فرهنگی جامعه، نقش داش��تن در مسئولیت های 
مربوط به ش��هروندی، آداب و رس��وم دینی و سفر تفریحی- زیارتی است. 
همچنین کمترین زمان صرف شده در شبانه روز مربوط به »کار داوطلبانه 

بدون مزد، کارآموزی و سایر کارهای بدون مزد« با ۲ دقیقه است.
الگوی گذران وقت در بین مردان و زنان

 در بین مردان نیز بعد از فعالیت »رس��یدگی و خودمراقبتی«، متوسط 
بیش��ترین زمان صرف شده در شبانه روز به ترتیب مربوط به گروه فعالیت 

»اش��تغال و فعالیت ه��ای مرتبط برای م��زد« با ۴ س��اعت و 59 دقیقه، 
»فرهنگ، فراغت، رس��انه های گروهی، تمرین های ورزشی« با ۴ ساعت و 
۳5 دقیقه و »معاشرت، ارتباط، مشارکت اجتماعی و آداب ورسوم دینی« با 
یک ساعت و ۲7 دقیقه بوده است، اما در بین زنان، متوسط بیشترین زمان 
صرف شده بعد از »رس��یدگی و خودمراقبتی« به ترتیب به گروه فعالیت 
»خدمات خانگی بدون مزد برای اعضای خانوار و خانواده« با ۴ س��اعت و 
۴6 دقیقه و »فرهنگ، فراغت، رسانه های گروهی، تمرین های ورزشی« با 

۴ ساعت و ۳ دقیقه تعلق دارد.
مقایس��ه الگوی گذران وقت بین مردان و زنان گویای این مطلب است 
که زنان نس��بت به مردان در یک ش��بانه روز ۳ س��اعت و 5۳ دقیقه وقت 
بیشتری به »خدمات خانگی بدون مزد« و بیش از ۴ ساعت زمان کمتری 

به »اشتغال و فعالیت های مرتبط برای مزد« اختصاص می دهند.
بررس��ی الگوی گذران وقت در چهار فصل )پاییز و زمستان 9۸ و بهار و 
تابستان 99( نشان می دهد که بیشترین زمان صرف شده برای گروه های 
فعالی��ت گذران وقت در گروه »اش��تغال و فعالیت های مرتبط برای مزد« 
مربوط به فصل تابستان با ۲ ساعت و 56 دقیقه، در گروه »خدمات خانگی 
بدون م��زد برای اعضای خانوار و خانواده« مربوط به فصل زمس��تان با ۳ 
س��اعت و ۳ دقیقه، در گروه های »خدمات مراقبتی بدون مزد برای خانوار 
و خان��واده« با ۳۳ دقیقه، »یادگیری« با ۴۳ دقیقه و »معاش��رت، ارتباط، 
مشارکت اجتماعی و آداب ورسوم دینی« با یک ساعت و ۴6 دقیقه مربوط 
به فصل پاییز در گروه »فرهنگ، فراغت، رس��انه های گروهی، تمرین های 
ورزش��ی« مربوط به فصل زمس��تان با ۴ س��اعت و ۲9 دقیقه و در گروه 
»رس��یدگی و خودمراقبتی« با ۱۱ س��اعت و ۴۲ دقیق��ه مربوط به فصل 
تابس��تان بوده اس��ت. در دو گروه فعالیت »تولید کاال برای استفاده نهایی 
خود« و »کار داوطلبانه بدون مزد، کارآموزی و س��ایر کارهای بدون مزد« 

نیز تفاوت چشمگیری در بین فصول دیده نمی شود.

ایرانی ها تنها 2 دقیقه در روز برای كارهای داوطلبانه وقت می گذارند

گذران وقت در هنگامه کرونا

س��ال جهنمی ۲0۲0 در حالی به پایان رسید که شیوع کرونا در این 
سال به ندرت صنعتی را س��الم باقی گذاشت. بررسی ها نشان می دهد 
تنها صنعت خرده فروش��ِی آنالین توانسته از بحران کرونا جان سالم به 

در ببرد و صنایعی نظیر گردشگری و هواپیمایی به کلی نابود شده اند.
به گزارش »اکونومیس��ت«، ویروس کرونا که احتماال از بازار حیوانات 
دریایی در شهر ووهان چین نشأت گرفته است، بحرانی بزرگ در جهان 
ایجاد کرد؛ بحرانی که مشابه آن آخرین بار در زمان جنگ جهانی دوم 
دیده ش��ده بود. ویروس کووید-۱9 تقریبا تا اواخر سال ۲0۲0 میالدی 
منجر به از دس��ت رفتن جان یک میلیون و 600 هزار نفر در جهان و 
ابتالی 7۳ میلیون نفر ش��د. نخس��تین بار در ۲۳ ژانویه ۲0۲0 بود که 
دولتمردان چین تصمیم گرفتند ش��هر ووهان را به طور کامل قرنطینه 
کنن��د، اما به رغم تالش های زیادی که برای مه��ار این ویروس صورت 
گرفت، کرونا مرزهای جهان را یکی پس از دیگری درنوردید و واقعیت 

دنیای پیشین ما را دگرگون کرد.
اواخ��ر ژانویه بود که آلمان، ژاپن، تایوان و ویتنام هم نمونه های ابتال 
به ویروس کرونا را گزارش دادند. سپس بازارها به سرعت واکنش نشان 
دادند و دچار نوس��ان شدند. باالخره در اواخر ماه فوریه بود که سازمان 
بهداش��ت جهانی اعالم کرد این ویروس عالم گیر ش��ده اس��ت. ایتالیا 
نخستین کشوری بود که بیشترین آسیب را از کرونا پذیرفت و سرزمین 
چکمه در ماه مارس به صورت کامل قرنطینه شد. همین تعطیلی های 
سراس��ری در کشورهای بزرگ و پیش��رفته باعث شد تا سرمایه گذاران 
هم دچار ترس و اضطراب ش��وند. در کش��ورهای فقیرتر نظیر هند نیز 
هزینه های انس��انی بیش��تر و گس��ترده تر بود، به طوری که بسیاری از 
کارگران مهاجر دچار مشکالت جدی شدند و به این ترتیب، اقتصاد هند 

تنها در فاصله ماه های آوریل تا ژوئن، افت ۲5 درصدی را تجربه کرد.
همچنین ایاالت متحده آمریکا جزو کش��ورهایی بود که بیش��ترین 

آس��یب را از ویروس کرونا دید. دونالد ترامپ در زمان ریاست جمهوری 
خ��ود اصال این ویروس را جدی نگرف��ت و بارها با طعنه به چین آن را 
وی��روس چینی نامید. ترامپ محدودیت های دولت فدرال را هم در ماه 
آوریل از میان برداش��ت و مدام وعده م��ی داد که زندگی خیلی زود به 
حالت عادی و پیشین خود بازمی گردد. این اقدامات و حرف های ترامپ 
باعث ش��د تا پوش��یدن ماس��ک در ایاالت متحده به یک انگ سیاسی 
تبدیل ش��ود و همانطور که اشاره شد، ترامپ بارها چین را بابت انتشار 

این ویروس متهم نمود.
برزیل هم رئیس جمهوری مش��ابه آمریکا داش��ت. ژائیر بولس��ونارو 
می گفت که این بیماری اصال جدی نیس��ت و مثل یک عطس��ه ساده 
است. هرچند بانک های مرکزی دنیا وارد میدان شدند تا در این شرایط 
به اقتصادها کمک کنند، اما وضعیت پیچیده تر از این حرف ها بود. بازار 
نفت هم دچار نوس��ان های جدی ش��د. از یک طرف همه گیری به یک 
بحران برای نفت تبدیل ش��ده بود و از طرف دیگر اقدامات عربس��تان 
س��عودی و روسیه بحران زا شد. به این ترتیب، قیمت نفت، پایین ترین 
میزان خود را در سال ۲0۲0 میالدی تجربه کرد. باالخره در اواخر سال 
۲0۲0، دولت های عضو اوپک تصمیم گرفتند که عرضه نفت را افزایش 
دهند. در حالی که برخی از بازارها و کش��ورها از ش��یوع کرونا آس��یب 
می دیدند، برخی دیگر از این وضعیت سود می بردند. برای مثال، برنامه ها 
و اپلیکیش��ن هایی مانند زوم با اقبال عمومی مواجه شدند. در شرایطی 
که نشست ها و جلسات اداری در خانه برگزار می شود، برنامه هایی نظیر 
زوم برای برگزارِی نشست ها، بهترین ابزار هستند. آمازون هم به عنوان 
غول خرده فروشِی آنالین، بیشترین سود را از این وضعیت برد. زمانی که 
اکثر شرکت ها در حال ورشکستگی و تعدیل نیرو بودند، شرکت آمازون 
صده��ا هزار نیروی جدید اس��تخدام کرد و به ای��ن ترتیب ثروت جف 
بزوس، مدیرعامل این شرکت از ۱۱۱ میلیارد دالر در ماه مارس به ۱۸5 

میلیارد دالر در ماه دسامبر رسید. به عالوه، ۱0 فرد ثروتمند اوِل دنیا هم 
با رش��د 57 درصدی در ثروت خود مواجه شدند و به این ترتیب ثروت 
آنه��ا در مجموع به یک تریلیون و ۱۴0 میلیارد دالر رس��ید. در همان 
روزهایی که شرکت های خرده فروش��ی آنالین سود می کردند، صنعت 
هواپیمایی و صنعت گردش��گری در حال سقوط بودند. حتی بزرگترین 
شرکت های هواپیمایی هم با کاهش شدید درآمد و ورشکستگی مواجه 

شدند.
اما بزرگترین ماموریت در س��ال ۲0۲0 میالدی برعهده پزش��کان و 
دانش��مندان بود. آنها گویی وظیفه هرکول را برعهده دارند چراکه باید 
واکسن کرونا را کشف و راهی برای توزیع آن پیدا می کردند، اما حاال که 
واکسن کشف شده و در حال تزریق است، باز هم بسیاری از دولتمردان 
و مسئوالن تاکید دارند که احتیاط کردن در مورد این ویروس بایستی 

تا یک سال دیگر ادامه پیدا کند.
صنعت فیلم و س��ینما هم در این یک س��الی که گذشت با بحران و 
چالش مواجه شد و سالن های سینما خالی از مخاطبان سینمایی شدند، 
اما از آن طرف، تلویزیون ها در حال س��ود بردن از این ماجراها هستند. 
همه این واقعیت ها به س��ادگی نشان می دهد که بحران کرونا در سال 
۲0۲0 میالدی شرایطی پیچیده و غیرمنتظره ای برای صنایع مختلف 
در س��طح جهان به وجود آورده است. به ندرت می توان صنعتی را پیدا 
کرد که توانس��ته باش��د خودش را از این سال جهنمی نجات دهد. در 
حالی که صنعتی مثل صنعت خرده فروشِی آنالین، یک مورد استثنایی 
محسوب می ش��ود، عموم صنایع در س��ال ۲0۲0 با شیوع کرونا دچار 
مش��کالت جدی شدند. حاال جهان چشم انتظار تحول در حوزه صنایع 
مختلف در سال ۲0۲۱ است. با توزیع واکسن کرونا، می توان در انتظار 
تغییراتی بود، اما این تغییرات قطعا در این یک سال چشمگیر نخواهد 

بود و صدالبته نیازمند زمان بیشتری است.

وقتی فقیران فقیرتر و ثروتمندان ثروتمندتر می شوند

برندگان و بازندگان كرونا به روایت اكونومیست

استارتآپها

مراحل چهارگانه برای اعتبارسنجی ایده اولیه
كدام ایده استارت آپی درست است؟

تجربیات جهانی نش��ان داده که بیش��تر اس��تارت آپ ها شکس��ت 
می خورند. در واقع، هرچه ایده نوآورانه تری برای اس��تارت آپ داش��ته 
باش��ید، شانس شکست شما بیشتر است. براساس آمارهای جهانی، از 
هر ۱0 کسب وکار، دو کسب وکار در نخستین سال های فعالیت خود 
شکس��ت می خورند و از ۱0 کسب وکار نیز شش کسب وکار دهمین 

سالگرد تاسیس خود را جشن نمی گیرند.
به گزارش »فوربس«، البته این آمار در مورد استارت آپ ها بدتر است. 
به طوری که از هر ۱۲ اس��تارت آپ که ش��روع ب��ه کار می کنند، ۱۱ 
استارت آپ شکست می خورند. این آمار ثابت می کند که پیش از تعهد 
تم��ام و کمال وق��ت و منابع به عملیاتی کردن یک ای��ده باید درباره 
احتمال موفقیت آن ایده فکر کنید. اما مش��کل کجاست و چرا اغلب 

استارت آپ ها در شروع کار شکست می خورند؟
اگر شما برای اجرای یک ایده کامال تازه و آزمایش نشده برنامه ریزی 
کرده اید، هیچ کارشناس��ی در جهان وجود ندارد که به شما درباره کار 
کردن یا نکردن آن ایده چیزی بگوید بنابراین اعتبار بخش��یدن به آن 

ایده و موثر بودن آن به طور کامل به شخص شما بستگی دارد.
س��رمایه گذاران کمی در اکوسیستم استارت آپی به ایده شما توجه 
می کنند مگر اینکه بدانند ش��ما شواهد تجربی دارید که ثابت می کند 
در مس��یر درس��تی در زمینه بازار و محصول گام برمی دارید بنابراین 
اعتبارسنجی ایده های اس��تارت آپی برای تبدیل شدن به یک صنعت 

استاندارد الزم و ضروری است.
هدف شما ساده است. باید بگویید مشکلی که شما قصد حل کردن 
آن را دارید وجود دارد و راه حلی که برای آن برنامه ریزی کرده اید، قابل 
اجرا شدن است. قوی ترین مستندات برای ثابت کردن حرف شما تغییر 
درآمد است. نکته کلیدی این است که راه حل شما با کمترین سطح 
از منابع، تالش و زمان اجرا شود و برای اثبات آن به طور معمول باید 
یک نمونه اولیه آماده کرده و بفروشید، اما حتی آماده سازی یک نمونه 
از ایده نوآورانه ش��ما، هزینه بر است بنابراین بهتر است حتی پیش از 

نوشتن یک خط کد، ایده استارت آپی را اعتبارسنجی کنید.
در این راس��تا، این چهار گام به ش��ما در این مسیر کمک می کند: 
نخست، پیشنهاد خود را تعریف کرده و آن را توضیح دهید. اگر قصد 
ف��روش حضوری دارید، می توانید صفحه لیندینگ و نمایش محصول 
در فضای اینترنت ایجاد کنید. دوم، جامعه موردنظر خود را پیدا کنید 
یعنی مردمی که شما تالش می کنید مشکل آنها را با ارائه راه حل خود 
حل کنید. شما باید بتوانید راه حلی که به آنها فروخته اید را در بازارهای 
بزرگتر عرضه کنید. قرار است یک استارت آپ راه اندازی کنید و نه یک 

موسسه مشاوره. اسکیل پذیر بودن از مهمترین ویژگی های شماست.
س��وم، مقدمات فروش را فراموش نکنید. به نمون��ه موردنظر برای 
فروش از طریق به اش��تراک گذاش��تن مطلب در رسانه های اجتماعی 
و گروه ها دسترس��ی پیدا کنید. کمپین های تبلیغاتی راه بیندازید. در 
فروم هایی که مخاطبان شما حضور دارند، درباره محصول محتوا منتشر 
کنید. اگر انجام همه کارهای الزم پیش از فروش ممکن نیست، ایمیل 
مشتریان بالقوه را پیدا کنید و با وعده ارسال نمونه اولیه با آنها ارتباط 
بگیرید. اگر به طور حضوری  محصولی را می فروشید، ایده خوبی است 

که از مشتریان پیش از فروش راه حل و خدمات چیزهایی بپرسید.
و سرآخر، با مشتریان برای گرفتن بازخورد آنها گفت وگو کنید. اگر 
محصولی را فروخته اید و نتیجه چیزی نبوده که انتظار آن را داشته اید، 
دوباره فرآیند اعتبارسنجی خودتان در جامعه نمونه را تکرار کنید تا به 
شواهد الزم برای اعتبارسنجی راه حل خود برسید. یعنی به این نتیجه 
که مش��تریان حاضرند برای راه حل ش��ما پول پرداخت کنند. پس از 
این باید فرضیات خود را به چالش بکش��ید. تالش کنید مش��تریان را 
بی��ش از اندازه تحت تاثیر قرار دهید. هیچ راه حلی را بدون وجود نیاز 
معتبر به آن، به کسی تحمیل نکنید. به جای این، مثل یک دانشمند 
عمل کنید که می خواهد با استفاده از فرمول ها و آزمایش فرضیه ها به 

حقیقت برسد.
در این میان، یک نکته مهم دیگر این است که به ایده اولیه نچسبید و 
نسبت به آن تعصب بیهوده به خرج ندهید. هدف اصلی از اعتبارسنجی، 
چکش کاری ایده و شکل دادن به آن برای رسیدن به ایده ای مناسب و 
متناسب با واقعیت هاست بنابراین به طور خالصه، پیش از اینکه وقت 
و زمان بس��یاری را به یک ایده نو اختصاص دهید، آن ایده را در چهار 
مرحله بسنجید: پیشنهاد و راه حل خود را تعریف کنید، گروه کوچکی 
از مش��تریان را تعریف کنید، پیش فروش کنی��د و نهایتا بازخوردها را 

جمع کنید و نتیجه را ارزیابی نمایید.

استارت آپ ها چطور مشکالت ورزش را حل می كنند؟
صنعت 6۰۰ میلیارد دالری ورزش

ورزش، صنعتی رو به رش��د اس��ت و ارزش ای��ن صنعت بیش از 
600 میلی��ارد دالر برآورد ش��ده اس��ت اما در ای��ران ظرفیت های 
ورزش به عنوان بس��تری برای کارآفرینی کمتر دیده ش��ده است. 
اکنون ب��ا ظهور اس��تارت آپ ها به عنوان الگویی چابک در مس��یر 
راه اندازی کس��ب و کارهای جدید، می توان امیدوار بود کارآفرینی 
در حوزه ورزش بیش��تر مورد توجه قرار بگیرد. مدیریت واردات در 
صنع��ت ورزش، جلوگیری از قاچاق، سیاس��ت های مالی صحیح و 
شفاف س��ازی محیط کس��ب وکار از جمله چالش های ورزش ایران 
اس��ت که اس��تارت آپ ها به عنوان کس��ب وکارهای راه حل محور 

می توانند به رفع آن کمک کنند.
بررسی ها نشان می دهد حجم باالی فارغ التحصیالن دانشگاهی در 
رشته های تربیت بدنی و دسترسی آسان به نرم افزارها و فناوری های 
نوین، س��طح قابل قبولی از دانش فنی را فراهم کرده است. کاربری 
رسانه های دیجیتال می تواند در خدمت ورزش ایران قرار بگیرد اما 
ایران از نظر س��هولت فضای کس��ب وکار، قدرت ریسک جوانان و 
اعتماد به نفس آنها برای آغاز کسب وکار، در رتبه بندی های جهانی 
جای��گاه باالیی ندارد. همچنین با وج��ود باالبودن توان ایده پردازی 
و جذابیت ه��ای این حوزه ب��رای جوانان، س��طح دانش مدیریت و 
بازاریاب��ی و رویه کارگروهی در میان جوانان مش��تاق به کارآفرینی 
پایین اس��ت و به آموزش های متناسب و عملگرا در این زمینه نیاز 
داریم. اس��تارت آپ ها در این بین می توانند فض��ا را به نفع جوانان 
تغییر دهند. توسعه فرهنگ استارت آپی در کنار ورود هرچه بیشتر 
سرمایه به اکوسیس��تم زمینه ساز رخدادهای خوبی است که منافع 

آن جامعه ورزشی کشور را دربر می گیرد.
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فرصت امروز: خانواده های ایرانی در بهمن ماه امس��ال به طور متوسط ۴۸ 
درصد بیش��تر از بهمن ماه پارسال برای تامین کاال و خدمات هزینه کرده اند. 
آنطور که مرکز آمار ایران از وضعیت تورم در میانه زمستان گزارش داده است، 
هر س��ه شاخص تورم نقطه اي، ماهانه و ساالنه در بهمن ماه افزایش داشت و 
تورم نقطه به نقطه نیز به باالترین سطح خود در سال 99 رسید. نگاهی کلي به 
جزییات تورم در این ماه نشان می دهد که فقط شاخص قیمت ها در سبد کاالي 
»مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها« نسبت به دي ماه تغییری نکرده، اما 
به ترتیب، سبد خوراکي ها، تفریح و فرهنگ، هتل و مراکز اقامتي،  لوازم خانگي 

و بهداشت و درمان، بیشترین رشد را داشته اند.
جالب اینجاس��ت که در بهمن ماه تورم کاالهاي خوراکي در روس��تاها 
باالتر از شهرها ش��د. هرچند خانوارهاي روستایي در این ماه، تورم منفي 
ماهانه در بخش هاي مسکن، سوخت، ارتباطات و دخانیات داشته اند، اما در 
مقابل، سفره آنها کوچک تر شد. گرچه تورم ماهانه در بخش خوراکي ها در 
خانوارهاي روستایي تقریبا هم اندازه خانوارهاي شهري و حدود 5.5 درصد 
بود، اما تورم ساالنه باالتر از خانوارهاي شهري حدود 69 درصد اعالم شد. 
اینکه چرا روستاها به عنوان تامین کننده خوراکي ها، تورم بیشتری نسبت 
به ش��هرها در بهمن ماه امسال داش��ته اند، سوالی است که نیاز به مطالعه 

بیشتری دارد و اقتصاددانان بایستی به آن پاسخ دهند.
بیشترین افزایش تورم برای كدام كاالهاست؟

کارنامه تورم در دومین ماه زمستان نشان دهنده رکوردداری گروه »قند و 
شکر و شیرینی ها« در افزایش نرخ تورم در میان سایر گروه های خوراکی ها 
و آشامیدنی هاست. از طرف دیگر، قیمت ها »مسکن، آب، برق، گاز و سایر 
س��وخت ها« ثابت مانده و در گروه ارتباطات نیز ش��اهد کاهش میانگین 
قیمت ها هس��تیم. به گزارش ایرناپالس، اگر شما هم جزو حقوق بگیرانی 
هستید که هر ماه برای تهیه نیازهای منزل به فروشگاه ها می روند، حساب 
قیمت ه��ا را دارید. کاهش نرخ تورم ماهانه که از آبان ش��روع ش��ده بود، 

نتوانست بیشتر از سه ماه ادامه یابد به گونه ای که جدیدترین گزارش مرکز 
آمار از شاخص قیمت مصرف کننده در بهمن ماه، نشان دهنده افزایش نرخ 

تورم نقطه به نقطه، ماهانه و سالیانه در ماه گذشته است.
به گفته مرکز آمار، ش��اخص قیمت مصرف کنن��ده در بهمن به ۲9۲.۸ 
واحد در مقایس��ه با ۲۸5.7 واحد در دی ماه رس��یده و بنابراین نرخ تورم 
ماهانه عدد ۲.5 درصد را برای بهمن نش��ان می دهد. نرخ تورم ماهانه ۲.5 
درصدی در بهمن به معنای افزایش 0.7 واحدی نرخ تورم نسبت به دی ماه 
است و به نظر می رسد بار دیگر روند صعودی نرخ تورم از بهمن آغاز شده 
باشد بنابراین با ثبت این نرخ برای بهمن، روند نزولی نرخ تورم ماهانه که 
از آبان ماه آغاز ش��ده بود، پس از س��ه ماه متوقف شد. نرخ تورم ماهانه در 
مهر، آبان، آذر و دی به  ترتیب برابر با 7 درصد، 5.۲ درصد، ۲ درصد و ۱.۸ 
درصد بوده، اما این روند نزولی بیش از این ادامه نیافت و در بهمن به ۲.5 
درصد رس��ید. عالوه بر این به نظر می رسد افزایش نرخ تورم ماهانه بهمن 

برای ساکنان مناطق روستایی ملموس تر از مناطق شهری بوده است.
بررسی آمار تورم ماهانه شهری و روستایی نشان می دهد نرخ تورم ماهانه 
در مناط��ق ش��هری از ۱.9 درصد در دی ماه ب��ه ۲.۴ درصد در بهمن ماه 
رس��یده است. در مناطق روس��تایی نیز نرخ تورم ماهانه ۱.7 درصدی در 
دی ماه به ۳.۳ درصد در بهمن افزایش یافته اس��ت. در حالی که نرخ تورم 
ماهانه در مناطق شهری نیم واحد درصد افزایش را نشان می دهد، افزایش 

نرخ تورم مناطق روستایی در مدت مشابه ۱.6 واحد درصد بوده است.
همچنین بررسی گروه های عمده کاال و خدمات نشان می دهد بیشترین 
نرخ تورم ماهانه مربوط به گروه »خوراکی ها و آش��امیدنی ها« بوده اس��ت. 
بر این اس��اس، ش��اخص قیمت »خوراکی ها و آشامیدنی ها« در بهمن ماه 
نس��بت به دی ماه، 5.۳ درصد افزایش یافته اس��ت. نرخ تورم »خوراکی ها 
و آش��امیدنی ها« در بهمن ماه نسبت به مدت مشابه پارسال، 67.۲ درصد 
و در ط��ول ۱۲ ماه منته��ی به بهمن ماه امس��ال ۳۴.7 درصد افزایش را 

تجربه کرده است. بیشترین نرخ تورم ماهانه »خوراکی ها و آشامیدنی ها« 
مربوط »به قند و شکر و شیرینی ها« است که نسبت به دی ماه رشد ۱۱.7 

درصدی را نشان می دهد.
قیمت كدام كاالها در بهمن ماه تغییری نکرد؟

براس��اس گزارش مرکز آمار، بیشترین نرخ تورم نقطه ای مربوط به گروه 
»روغن ها و چربی ها« اس��ت که رش��د 99.5 درصدی را در بهمن امسال 
نسبت به بهمن سال گذشته نشان می دهد. تورم نقطه به نقطه، نرخ رشد 
ش��اخص قیمت در یک ماه را نس��بت به ماه مشابه س��ال پیش، مقایسه 
می کن��د. در نتیجه نرخ تورم نقطه به نقطه 99.5 درصدی برای این گروه 
به این معناست که قیمت »روغن ها و چربی ها« به طور میانگین در بهمن 
امسال نسبت به بهمن سال گذشته تقریبا دو برابر شده است. نان و غالت 
نیز رکورددار نرخ تورم س��االنه هس��تند. در نرخ تورم ساالنه، درصد تغییر 
میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری نسبت به 
دوره مشابه پارسال مورد مقایسه قرار می گیرد. بر این اساس، نرخ تورم نان 
و غالت در ۱۲ ماه منتهی به بهمن ماه امس��ال در مقایسه با مدت مشابه 

سال پیش ۴5.6 درصد رشد داشته است.
در این میان، میانگین قیمت ها در گروه »مس��کن، آب، برق، گاز و سایر 
س��وخت ها« در بهمن ماه نسبت به دی ماه بدون تغییر بوده و در گزارش 
مرکز آمار نرخ تورم ماهانه این گروه صفر اعالم ش��ده است. در این گروه، 
اقالمی مانند اجاره، خدمات نگهداری و تعمیر واحد مس��کونی و نیز آب، 
برق و سوخت در محاسبه نرخ تورم مورد استفاده قرار می گیرد. مطابق با 
گزارش مرکز آمار ایران، کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به گروه ارتباطات 
است که در آن میانگین قیمت های بهمن ماه نسبت به دی ماه رشد منفی 
۱.5 درصدی را نش��ان می دهد بنابراین به ط��ور میانگین قیمت کاالها و 
خدمات در گروه ارتباطات در بهمن ماه نس��بت به دی ۱.5 درصد کاهش 

یافته است.

تورم كاالهاي خوراكي در روستاها باالتر از شهرها شد

دست اندازهای تورمی بهمن ماه

فرصت امروز: مرکز آمار ایران از افزایش ۱۱۱ درصدی قیمت مسکن در 
پاییز امسال در مقایسه با پاییز سال گذشته در شهر تهران گزارش داد. به 
گفته مرکز آمار، در پاییز امسال متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا 
زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه های معامالت 
ملکی در شهر تهران ۴۱ میلیون و ۲7۳ هزار تومان )۴۱۲7۳0 هزار ریال( 
با میانگین مساحت ۲09 مترمربع بوده است که نسبت به فصل قبل ۱۸.6 
درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۲0 درصد افزایش داشته است.

همچنین متوس��ط قیمت فروش هر مترمریع زیربنای مسکونی معامله 
شده از طریق بنگاه های معامالت ملکی شهر تهران ۲۸ میلیون و 760 هزار 
تومان )۲۸7609 هزار ریال( با میانگین مس��احت ۸7 مترمربع و متوسط 
عمر بنای ۱۲ سال بوده که نسبت به تابستان امسال ۱9 درصد و نسبت به 
پاییز سال گذشته ۱۱۱ درصد افزایش داشته است. در عین حال، متوسط 
مبلغ اجاره ماهانه به عالوه ۳درصد ودیعه برای اجاره یک مترمربع زیربنای 
مس��کونی در شهر تهران 6۲۲۱۸5 ریال با میانگین مساحت 77 مترمربع 
و متوسط عمر بنای ۱۴ درصد بوده که نسبت به تابستان امسال ۳ درصد 

کاهش و نسبت به پاییز پارسال ۴0درصد افزایش یافته است.
اما تازه ترین اعداد و ارقام از بازار مس��کن پایتخت در بهمن ماه امس��ال 
نشان دهنده کاهش ۸ درصدی قیمت و افت ۳۳ درصدی معامالت مسکن 
در این ماه اس��ت. آنطور که رئیس اتحادیه مشاوران امالک به ایسنا اعالم 
ک��رده، معامالت مل��ک در تهران در بهمن ماه ۳۳ درصد نس��بت به دی 
کاهش داشته است. به گفته مصطفی قلی خسروی، در هر دوره که قیمت 
مس��کن باال رفته، س��پس کاهش یافته اس��ت؛ هم اکنون نیز سازندگان و 
مالکان به خریداران اصرار می کنند اما بازار کس��اد اس��ت و بعد از افت تا 
۱5درصدی قیمت ها در آبان، نرخ های پیشنهادی در بهمن ماه نیز حدود 

۸ درصد کاهش یافته است.

او با بیان اینکه ماه گذش��ته ۲950 فقره معامله ملک در شهر تهران به 
امضا رس��یده که نسبت به ماه قبل ۳۳ درصد و نسبت به ماه مشابه سال 
قبل 7۲ درصد کاهش نش��ان می ده��د، ادامه داد: همچنین در بهمن ماه 
امسال بالغ بر 95۳0 قرارداد اجاره در تهران منعقد شده که از کاهش ۳۸ 
درصد در مقایس��ه با دی ماه امس��ال و افزایش ۱۳ درصد نسبت به بهمن 

پارسال حکایت دارد.
رئیس اتحادیه مشاوران امالک درباره آخرین وضعیت معامالت در کشور 
نیز گفت: در سراس��ر کشور طی بهمن ماه امس��ال تعداد ۲7 هزار و 6۳۸ 
مبایعه نامه )قرارداد خرید و فروش ملک( به امضا رس��یده که نس��بت به 
ماه قبل و ماه مش��ابه س��ال قبل به ترتیب ۳۲ درصد و ۳۸ درصد کاهش 
یافته اس��ت. بازار اجاره نیز در مقایس��ه با دی ماه افت کرده است. بهمن 
ماه امس��ال ۴5 هزار و ۲5۲ اجاره نامه در کل کش��ور منعقد ش��ده که در 
مقایس��ه با دی ماه امسال ۴۸ درصد کاهش یافته و نسبت به بهمن سال 
قبل ۴9 درصد افزایش نشان می دهد. خسروی در تحلیل وضعیت کنونی 
بازار مس��کن افزود: کس��ادی معامالت به گونه ای است که فروشندگان و 
سازندگان به خریداران اصرار می کنند. این نشان می دهد که بازار مسکن 
در مس��یر کاهش��ی قرار گرفته اس��ت. امیدواری به احیای برجام در بازار 
مس��کن تاثیرگذار بود؛ به طوری که از آبان ماه قیمت ها ۱0 تا ۱5 درصد 
کاهش یافت و در بهمن ماه نیز براس��اس گزارش های واصله از مش��اوران 
ام��الک قیمت ها حدود ۸ درصد پایین آم��ده و انتظار داریم روند کاهش 
قیمت ادامه پیدا کند. بعد از عید نوروز هم افزایش قیمت نخواهیم داشت.

وی از جوسازی برخی افراد برای القای گرانی در بازار مسکن انتقاد کرد 
و گفت: گزارش برخی مراکز آماری در التهاب بازار مسکن تاثیرگذار است. 
بساز و بفروش ها و بخر و بفروش ها هم سعی در دامن زدن به تورم دارند. 
برخی افراد هم که معلوم نیس��ت مدرک ش��ان را از کجا گرفته اند به اسم 

کارشناس درباره بازار مسکن اظهارنظر می کنند.
او درباره کف قیمت ها در بازار مس��کن شهر تهران افزود: االن در بعضی 
مناطق جنوب تهران قیمت متری ۱۲ تا ۱5 میلیون تومان اس��ت. قیمت 
ساخت با احتساب زمین، متری ۸ میلیون تومان درمی آید و در گران ترین 
حالت قیمت زمین و س��اخت به ۲0 میلیون تومان می رس��د. چرا بعضی 

سازندگان متری ۸0، 90 و ۱۲0 میلیون تومان می فروشند؟
به اعتقاد خسروی، در هر دوره ای که قیمت مسکن جهش داشته پس از 
آن با تخلیه حباب همراه بوده اس��ت. سال ۱۳6۸ قیمت ها باال رفت و بعد 
پایین آمد. سال ۱۳۸6 قیمت رشد کرد و مجددا کاهش یافت. سال ۱۳9۲ 
نیز این اتفاق افتاد. جهش سال ۱۳96 نیز از این قاعده مستثنی نیست و 

هم اکنون نیز زمان تخلیه حباب قیمت مسکن فرا رسیده است.
رئیس اتحادیه مش��اوران امالک با بیان اینکه هر چقدر قیمت مس��کن 
پایین بیاید به نفع مش��اوران امالک اس��ت، گفت: وقتی خانه ارزان باشد 
معامالت بیش��تری انجام می شود و مش��اوران امالک زودتر به کمیسیون 
می رس��ند. پس مدام نگوییم که مش��اوران، عامل گرانی هس��تند. بعضی 
مس��ئوالن نه خانه س��اختند و نه کاری انجام دادن��د و بعد گفتند بخش 
خصوصی و مش��اوران ام��الک قیمت خانه را باال بردند. م��ا پایین آورنده 
قیمت ها هس��تیم و به تمام دفاتر امالک بخش��نامه کرده ایم که هر کس 
بر روی فایل ه��ای با قیمت نامتعارف کار کند طبق ماده ۲۸ با او برخورد 
می کنیم. او در انتها نقش رسانه ها را در آرامش بخشی به بازار مسکن موثر 
دانست و گفت: اینکه اعالم کنیم دوره انتظار برای خانه دار شدن به بیش 
از ۱00 سال رسیده باعث ناامیدی می شود. ممکن است با رونق اقتصادی 
و بهبود فضای کس��ب و کار به یکباره خانواده ها نقدینگی خرید مسکن را 
به دس��ت بیاورند. بنابراین نمی توان به طور قطعی اس��تاندارد تحلیل ها و 

آمارها را تضمین کرد.

فشار قیمت ها در بازار مسکن افتاد

مالکان به دنبال خریداران

خبرخوان

روحانی در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مطرح كرد
مدیریت بودجه 99 در شرایط جنگ اقتصادی

دویس��ت و پنجمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت صبح 
یکش��نبه برگزار ش��د و در این جلس��ه وزیر راه و شهرسازی که به 
نمایندگی از س��وی رئیس جمهور به اس��تان کهگیلویه و بویراحمد 
و منطقه زلزله زده سی س��خت س��فر کرده بود، گزارشی از وضعیت 
زلزله زدگان، میزان آس��یب و خس��ارات، روند امدادرسانی و مداوای 
مصدومان و اس��کان موقت خانواده هایی که خانه های ش��ان آسیب 
دیده و همچنین برآورد خسارات واردشده و برنامه ریزی برای کمک 

به ساخت منازل تخریب شده، ارائه کرد.
رئیس جمهور پ��س از ارائه این گزارش بر ضرورت کمک رس��انی 
فوری ب��ه زلزله زدگان، جبران خس��ارت ها و همچنین تس��ریع در 
اس��کان موقت کس��انی که منازل ش��ان در این زلزله خسارت دیده 
اس��ت با توج��ه به فصل س��رما در این منطقه، تاکید کرد. حس��ن 
روحانی س��پس با اشاره به گزارش وزیر راه و شهرسازی درخصوص 
آخری��ن وضعیت طرح اقدام ملی مس��کن، این ط��رح را گام بزرگ 
دولت تدبیر و امید برای تامین مس��کن دهک های پایین و متوسط 
درآمدی جامعه عنوان کرد و با اشاره به روند خوب طی مراحل این 
طرح ملی و زیربنایی گفت: امیدواریم بخشی از واحدهای در دست 

ساخت این طرح تا پایان این دولت تکمیل و افتتاح شود.
روحان��ی تامین زمین موردنیاز برای اجرای طرح ملی مس��کن از 
طرف دولت را نقطه قوت این طرح عنوان کرد و افزود: خوشبختانه 
این طرح با اس��تقبال و مش��ارکت خوبی از سوی متقاضیان مواجه 
ش��ده و امیدواری��م با برنامه ریزی های درس��ت، مس��کن همه ثبت 

نام کنندگان در زمان مقرر آماده و تحویل شود.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه زمین موردنیاز برای ساخت ۲60 
هزار واحد فراهم شده است و مراحل ساخت واحدها در ریل طبیعی 
خود افتاده اس��ت، ادامه داد: توزیع اس��تانی طرح ها نیز متناسب با 
نیاز بوده و پروژه های اجرایی در اس��تان های سیستان و بلوچستان، 

کرمان و یزد در ماه های آتی به بهره برداری خواهد رسید.
در این جلسه همچنین وزیر امور اقتصاد و دارایی گزارشی از میزان 
تحقق درآمدهای مشخص شده در قانون بودجه سال ۱۳99 به ویژه 
از محل وصول مالیات، فروش اوراق و درآمد حاصله از صادرات ارائه 
کرد. فرهاد دژپسند با اش��اره به مالیات وصولی از مالیات دهندگان 
بزرگ و همچنین وص��ول مالیات های معوقه، از تحقق بخش عمده 
درآمدهای مش��خص ش��ده در بودجه س��ال جاری خبر داد. رئیس 
جمهور نیز در این رابطه تاکید کرد: با برنامه ریزی های انجام گرفته 
در س��ال جاری به ویژه تمهیداتی که در بودجه س��ال ۱۳99 دیده 
شده بود، توانستیم درآمدها و هزینه ها را مدیریت کنیم و این مهم 
در ش��رایط جنگ اقتصادی و فش��ار حداکثری دولت ترامپ حاصل 

شد که به اعتراف خود آنها، به شکست این سیاست انجامید.
روحانی در پایان با اش��اره به تحقق اهداف بودجه سال جاری در 
حوزه اصلی درآمدها و هزینه ها، گفت: برنامه اقتصادی کالن دولت 
در سال جاری که بودجه نیز در ذیل آن است، براساس واقعیت ها و 
ظرفیت های اقتصادی کشور تدوین شد و در اجرا نیز محقق گردید.

تکلیف ارز 42۰۰ تومانی امروز مشخص می شود
آخرین خبرها از بودجه 14۰۰ در مجلس

بودجه ۱۴00 از روز یکش��نبه در دستور کار نمایندگان در صحن 
علن��ی مجلس ق��رار گرفت و نماین��دگان با میزان ی��ک میلیون و 
نهص��د و نود و دو هزار و هفتصد و بیس��ت میلی��ارد ریال به عنوان 
س��قف منابع حاصل از درآمدهای نفتی موافقت کردند. نمایندگان 
همچنین در مصوبه ای س��هم صندوق توس��عه از صادرات نفت خام 
و میعانات گازی را در دو س��قف تعیین کردند. بر این اساس، سهم 
صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات 
گازی تا س��قف یک میلیون بشکه در روز و خالص صادرات گاز ۲0 
درص��د و م��ازاد بر یک میلیون بش��که در روز  نفت خام و میعانات 

گازی ۳۸ درصد تعیین می شود.
با گ��زارش وزارت نفت مبنی بر فروش و با اعالم خزانه داری کل، 
بانک مرکزی جمهوری اس��المی ایران مکلف اس��ت پس از وصول 
مناب��ع بالفاصله نس��بت به واری��ز این وجوه و س��هم ۱۴.5 درصد، 
ش��رکت ملی نفت ایران از کل ص��ادرات نفت خام و میعانات گازی 
)معاف از تقسیم سود سهام دولت( و نیز سهم چهارده و نیم درصد 
شرکت دولتی تابعه وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی 
)معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر( و همچنین 
س��هم ۳ درصد موضوع ردیف درآمدی ۲۱0۱09 جدول شماره )5( 

این قانون اقدام کند.
مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه 
و تسویه می شود. مابه التفاوت سهم ۲0 درصد از سقف یک میلیون 
بش��که صادرات مذکور تا س��هم قانونی ۳۸ درصد صندوق توس��عه 
ملی از محل ورودی این صندوق به نس��بت س��هم صندوق و دیگر 
اجزا در س��ال ۱۴00 به عنوان بدهی دولت و وام تلقی می ش��ود و 
بازپرداخت آن به صندوق با س��ازوکاری است که در بودجه سنواتی 

مشخص می شود.
نماین��دگان همچنین به دولت اجازه دادند تا اگر منابع حاصل از 
صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در س��ال آینده 
کم ش��وند می تواند از حس��اب ذخیره ارزی برداش��ت کنند. طبق 
مصوبه مجلس ش��ورای اس��المی در صورت افزای��ش عواید حاصل 
از ج��زء یک این بند نس��بت به ردیف های مص��وب فوق الذکر بانک 
مرکزی مکلف اس��ت منابع حاصل را به جدول شماره 5 این قانون 

واریز کند.
این ردیف درباره تکلیف بانک مرکزی درخصوص درآمدهای مازاد 
نفتی اس��ت که در بخش هزین��ه ای آن نیز دولت موظف ش��ده از 
ابت��دای مهرماه منابع حاصله را در س��قف اعتبارات بودجه عمومی 
صرف افزایش تخصیص برای تکمی��ل طرح های تملک دارایی های 
س��رمایه ای کند که هنوز مجلس ش��ورای اس��المی وارد بررس��ی 

بخش های هزینه ای نشده است.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس نیز از تعیین تکلیف ارز ۴۲00 
تومانی در جلسه دوشنبه خبر داد و گفت: به منظور داشتن فرصت 
کافی برای ارائه پیش��نهادات نماین��دگان درخصوص تعیین تکلیف 
ارز ۴۲00 تومان��ی برای تامین کاالهای اساس��ی در س��ال ۱۴00، 
ردی��ف مربوطه در الیحه بودجه در جلس��ه علنی دوش��نبه مجلس 

مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

3اقتصاد امروز دوشنبهwww.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
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كاهش پلکانی دالر در صرافی های بانکی
سکه 35۰ هزار تومان ارزان شد

قیمت هر قطعه سکه بهار آزادی برای دومین روز پیاپی با کاهشی قابل 
توجه همراه شد تا رکورد ریزش 700 هزار تومانی بهای هر قطعه سکه تنها 
در دو روز در بازار این کاالی سرمایه ای به ثبت برسد. هر قطعه سکه تمام 
بهار آزادی طرح جدید در بازار تهران در روز یکشنبه با کاهش ۳50 هزار 
تومانی نسبت به روز قبل )شنبه( به قیمت ۱۱ میلیون و ۱۴0 هزار تومان 
به فروش رس��ید. سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ۱0 میلیون و 600 
تومان معامله ش��د. همچنین نیم س��که بهار آزادی 6 میلیون و ۲00 هزار 
تومان، ربع سکه ۴میلیون تومان و سکه یک گرمی هم ۲ میلیون و ۳00 
هزار تومان قیمت خورد. در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی ۱۸ عیار به یک 
میلیون و 79 هزار تومان و هر مثقال طال به ۴ میلیون و 675 هزار تومان 

رسید. انس جهانی طال نیز یک هزار و 7۸5 دالر فروخته شد.
همچنین ه��ر دالر در صرافی های بانکی ۲۴ هزار و ۴۱۸ تومان معامله 
شد که قیمت آن نسبت به روز شنبه با کاهش 6۲6 تومانی همراه شد. نرخ 
هر یورو نیز با کاهش 600 تومانی به ۲9 هزار و ۲90 تومان رسید. قیمت 
خری��د هر دالر ۲۳ هزار و 9۳5 تومان و نرخ خرید هر یورو نیز ۲۸ هزار و 

7۱0 تومان اعالم شد.

آخرین خبرها از قیمت اوراق مسکن
28 میلیون بدهید 24۰ میلیون وام بگیرید

طبق آخری��ن قیمت ها، متأهل های تهرانی برای اوراق مس��کن باید 
۲۸ میلیون و 60۸ هزار تومان پرداخت کنند. به گزارش ایسنا، بررسی 
آخرین وضعیت قیمت اوراق مس��کن نش��ان می دهد تسه)اوراق( سال 
گذش��ته برای فروردین 60 هزار و ۲00 تومان، اردیبهش��ت 60 هزار و 
۲00 توم��ان و خردادماه نیز 6۱  ه��زار و ۲00 تومان قیمت دارند. هر 
برگ اوراق تس��هیالت مس��کن در تیر با قیمت 6۱ هزار و ۱00 تومان، 
م��رداد 6۱ هزار و 900 تومان و در ش��هریور با قیمت 60 هزار و 900 
تومان داد و س��تد می شود. همچنین قیمت اوراق مهر، آبان و آذر سال 
گذش��ته نیز 6۱ هزار و 600 تومان، 60 هزار و 600 تومان و 60 هزار 
و 500  تومان بوده و هر برگ اوراق تسهیالت مسکن در دی، بهمن و 
اسفند نیز با قیمت های 6۱ هزار و ۱00 تومان، 6۱ هزار و 500 تومان 

و 6۱ هزار و ۳00 تومان داد و ستد می شود.
ب��ا توجه به اینکه مجردهای س��اکن تهران می توانند تا ۱۴0 میلیون 
تومان تسهیالت دریافت کنند که شامل ۱00 میلیون تومان تسهیالت 
خرید مس��کن و ۴0 میلیون تومان جعاله می ش��ود، برای دریافت ۱00 
میلیون تومان تس��هیالت باید ۲00 برگه تس��هیالت مسکن خریداری 
کنن��د که هزینه این تعداد اوراق با تس��ه 59 ه��زار و 600 تومانی ۱۱ 
میلیون و 9۲0  تومان می شود. همچنین با در نظر گرفتن ۴0 میلیون 
توم��ان وام جعاله که ب��رای آن باید ۸0 ورق به مبلغ ۴ میلیون و 76۸ 
ه��زار تومان خریداری کنند، مجموع هزینه خرید اوراق به ۱6 میلیون 

و 6۸۸ هزار تومان می رسد.
زوج های تهرانی نیز بر همین اساس می توانند تا سقف ۲۴0 میلیون 
تومان ش��امل ۱00 میلیون تومان تسهیالت خرید مسکن برای هر نفر 
و ۴0 میلیون تومان وام جعاله دریافت کنند بنابراین زوجین باید ۴00 
برگه تسهیالت مسکن خریداری کنند که هزینه آن ۲۳ میلیون و ۸۴0 
هزار تومان می شود که همراه با هزینه ۴ میلیون و 76۸ هزار تومان وام 
جعاله که برای آن باید ۸0 برگه تس��هیالت مسکن خریداری کنند، در 

مجموع باید ۲۸ میلیون و 60۸ هزار تومان پرداخت کنند.
سقف این تس��هیالت برای مراکز استان و شهرهای با جمعیت بیش 
از ۲00 هزار نفر نیز به ۸0 میلیون تومان رسید که برای آن باید ۱60 
برگه خریداری ش��ود که هزینه آن 9 میلیون و 5۳6 هزار تومان است. 
این وام برای سایر مناطق شهری 60 میلیون تومان در نظر گرفته شده 
است که باید برای آن ۱۲0 برگه خریداری شود که هزینه آن 7 میلیون 

و ۱5۲ هزار تومان می شود.

بانکنامه

فرصت امروز: چندان عجیب نیس��ت که این روزها با افت بازار س��رمایه 
بس��یاری از سهامداران س��رمایه خود را از این بازار خارج کرده و به سراغ 
بازار ارزهای دیجیت��ال رفته اند، آن هم در حالی که ارزهای دیجیتال و در 
صدر آن، بیت کوین بازدهی قابل توجهی داش��ته و در هفته های گذش��ته 
بارها مرزهای قیمتی را جابه جا کرده اس��ت. همین امر باعث شده است تا 
س��هامداران با ریزش شاخص بورس تهران در نیمه دوم امسال به صرافت 
خری��د و فروش بیت کوین بیفتند و س��رمایه خود را روانه ب��ازار رمزارزها 
کنند. در همین حال، کارشناسان نسبت به این کوچ دسته جمعی به بازار 
رمزارزها هشدار می دهند و می گویند شاید آنچه بر این مالباختگان بورسی 
در ماه های گذش��ته رفته است، این بار در بازار ارزهای دیجیتال برای آنها 
تکرار شود، چراکه سرمایه گذاری در این بازار دارای ریسک زیادی است و 

نسبت به بورس پیش بینی پذیری کمتری دارد.
هم اکن��ون در ایران بیش از ۲0 صراف��ی ارز دیجیتال با تعداد معامالت 
قابل توج��ه وج��ود دارد که هیچ کدام از بانک مرکزی مج��وز ندارند، اما با 
احراز هویت و تعیین س��قف معام��الت از طریق درگاه های بانکی دریافت 
و پرداخ��ت ری��ال، معامالت ارزه��ای دیجیتال نظیر بیت کوی��ن را انجام 
می دهند. به گزارش تس��نیم،  افزایش سرس��ام آور تورم در سال های اخیر 
موجب ش��ده است که بس��یاری از مردم برای حفظ ارزش پول شان سراغ 
برخی فعالیت های سفته بازی و داللی بروند و همین موضوع باعث می شود 
که نقدینگی س��رگردان هر از گاهی از یکی از بازارهای ارز، س��که، خودرو 
و بورس س��ردرآورد. در س��ال های اخیر عمده مردم ترجیح می دادند که 
برای کس��ب سود بیشتر و حفظ ارزش دارایی های نقدشان سراغ بازارهای 
طال و ارز بروند، ولی از آنجایی که نوسان در این بازارها باالست و خرید و 
فروش های هیجانی موجب ضرر س��نگین می شود، مردم ترجیح دادند که 
س��راغ بازارهای دیگر از جمله خودرو و مسکن بروند، اما افزایش قیمت ها 
در س��ال های اخی��ر به خصوص در بخش مس��کن موجب ش��د که مردم 
دیگر قدرت خرید ملک و مس��کن را نداش��ته باش��ند و برای اینکه ارزش 
س��رمایه های خردشان از بین نرود به دنبال بازار دیگری بودند که بتوانند 

بدون ریسک حداقل از آب رفتن دارایی های شان جلوگیری کنند.
ش��اید به همین دلیل بود که از ابتدای سال و با دعوت مسئوالن دولتی 
تعداد زیادی از مردم راهی بازار س��رمایه شدند تا همزمان با افزایش تورم 
با س��رمایه گذاری در بورس، حداقل خیال ش��ان از بابت ارزش پول ش��ان 
راحت باش��د؛ البته که س��ودهای 5درص��دی آن هم روزان��ه باعث طمع 
برخی از تازه واردها ش��د ولی در نهایت با اعمال سیاس��ت های دس��توری 

و دخالت ه��ای بیجا در بورس از س��وی دولت،  مردم��ی که روزی از ترس 
آب رفتن دارایی های شان راهی بورس شدند ترجیح دادند که با وجود زیان 

۴0 تا 50 درصدی پول شان را از بورس خارج کنند.
اما نکته تأس��فبار اینجاس��ت که مقصد بعدی پول ه��ای مالباخته های 
بورسی جایی به  مراتب غیرقابل پیش بینی تر از بازار سرمایه است؛ به گفته 
کارشناس��ان بورس��ی، این روز ها افرادی که در بورس ضرر کردند در حال 
خرید بیت کوین هس��تند. با رشد چش��مگیر ارزش رمزارزها در بازارهای 
جهان��ی و به خصوص بیت کوین،  عده زیادی از مردم عادی و س��هامداران 
بورس��ی به  س��راغ خرید بیت کوین رفته اند و این موض��وع می تواند زنگ 
هشداری جدی برای مردم و مسئوالن باشد چراکه هیچ امنیت و اطمینانی 
در این نوع س��رمایه گذاری ها وجود ندارد و س��رمایه گذاران بیت کوین در 
صورت ضرر احتمالی، دست شان به هیچ جا بند نیست. ضمن اینکه بانک 
مرک��زی نه تنها هیچ یک از رمزارزهای موج��ود را تأیید نکرده بلکه مجوز 

فعالیت به هیچ یک از صرافی ها در این حوزه را هم صادر نکرده است.
به گفته کارشناسان و اقتصاددانان، نوسان پذیری رمزارز ها به قدری زیاد 
است که ممکن است فرد یک روزه ۴0 درصد ضرر ببیند. مردم رمز بورسی 
خ��ود را گم می کنند و در تماس با کارگزاری ها می خواهند در پیدا کردن 
رمزشان به آنها کمک کنند، درحالی که اگر رمز درگاه خرید ارز دیجیتال 

خود را گم کنند زندگی شان به باد می رود و راهی ندارند!
البته ارزهای دیجیتال پربازده ترین دارایی طی یک سال اخیر در جهان 
بوده اند و برخی ارزهای معتبر مانند بیت کوین رش��د چندبرابری را تجربه 
کرده اند. جرقه رش��د بی امان رمزارزها را شرکت پی پل زد و شرکت تسال 
و مدیرعامل معروفش، ایالن ماسک بنزینی بر این آتش ریخت. همچنین 
شکس��ت دونالد ترامپ در انتخابات ریاس��ت جمهوری سوم نوامبر که به 
مخالفت با بیت کوین مش��هور بود در جهش قیمت رمزارزها بی تأثیر نبود، 

میزان پذیرش ارزهای دیجیتال با وجود نوسان شدید و ریسک باال در دنیا 
روز به روز بیش��تر می ش��ود به نحوی که ارزش بازار آنها به ۱۴00 میلیارد 
دالر رس��یده و هر روز بیش از ۲00 میلیارد دالر معامله صورت می گیرد. 
بازده این بازار در غیاب فرصت های مناسب و شفاف سرمایه گذاری در ایران 

سبب هجوم سرمایه گذاران ایرانی نیز شده است.
معامله گ��ران ایرانی ب��ازار رمزارزه��ا از صرافی ارزه��ای دیجیتال یا از 
صرافی های معتبر خارجی مانند بایننس اس��تفاده می کنند یا صرافی های 
ایرانی و برخی ترکیبی از صرافی های ایرانی و خارجی را انتخاب می کنند. 
هم اکنون در ایران بیش از ۲0 صرافی ارز دیجیتال با تعداد معامالت قابل 
توج��ه وجود دارد که هیچ کدام از بانک مرک��زی مجوز ندارند، اما با احراز 
هویت و تعیین سقف معامالت از طریق درگاه های بانکی دریافت و پرداخت 

پول ریال و معامالت ارزهای دیجیتال را انجام می دهند.
این در حالی اس��ت ک��ه میزان معامالت رمزارزه��ا در ایران قابل توجه 
است و تعداد کاربران نیز به بیش از یک میلیون نفر رسیده است، به طوری 
که تنه��ا در یک روز در یکی از صرافی ه��ای ایرانی که بزرگترین صرافی 
ارزهای دیجیتال در ایران اس��ت و 600هزار نفر کاربر دارد ۱۳96 میلیارد 
تومان طی ۲۴ ساعت فقط در ۱۲ ارز معروف معامله صورت گرفته است. 
اگ��ر این صرافی ۳0 درصد بازار را در اختیار داش��ته باش��ند معامالت در 
صرافی های ایرانی روزانه ۴ تا 5 هزار میلیارد تومان اس��ت در حالی که در 
بورس تهران در برخی از روزها حجم معامالت حدود ۸ هزار میلیارد تومان 
بوده اس��ت که اگر معامالت صرافی های خارجی را نیز لحاظ کنیم چه بسا 
میزان معامالت روزانه ارزهای دیجیتال در ایران از میزان معامالت بورس 
بیشتر باشد و این هش��داری است برای سیاست گذاران اقتصادی، یکی از 
منظ��ر میزان جذب نقدینگی در این بازار و دیگری به  خاطر خروج ارز در 

صرافی های بین المللی.

مالباختگان بورس خریدار بیت كوین شدند

کوچ دسته جمعی به بازار رمزارزها

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
دوشنبه
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یک كارشناس بازار سرمایه مطرح كرد
رمزارزها عاملی برای خرابکاری های بزرگ

یک تحلیلگر بازار س��رمایه معتقد است که ارزهای دیجیتال نیاز به مجرای 
رسمی در کش��ور دارند، در غیر این صورت عاملی برای خرابکاری های بزرگ 

به شمار می روند.
همایون دارابی در گفت وگو با پایگاه خبری بازار سرمایه به بازار ارز دیجیتال 
در کشور اش��اره کرد و گفت: هم اکنون در شرایط نامناسب تحریم قرار داریم 
و هر گونه خروج ارز از کش��ور شرایط نامناسب تری را رقم می زند، از طرفی با 
توجه به اینکه ما س��اختارهای پایه ای رمزارزها را در کشور نداریم یعنی مراکز  
و س��ایت های نگهداری رس��می خرید و فروش رمزارزها وجود ندارد به همین 

منظور نظارتی هم  بر روی آنها نیست.
به گفته وی، صحبت های ایالن ماسک مبنی بر عدم خرید بیت کوین شاید 
به علت فشار کمیسیون اوراق بهادار آمریکا باشد، چون رئیس فدرال آمریکا با 
رمزارزها مخالف است و در انگلستان هم بانک های بزرگ موضع گیری سختی 
در برابر ارزهای دیجیتال کرده اند. البته این ارزها، ساختار مخربی برای بانکداری 
س��نتی در دنیا دارند و گس��ترش رمزارزها، خرابکاری ه��ای بین المللی را هم 
افزایش می دهد، چون رمزارزها جزو مواردی هستند که اگر نظارت دقیقی روی 
عملکرد آنها نباشد، می تواند در عملیات های غیرقانونی مورد استفاده قرار بگیرد.

این تحلیلگر بازار سرمایه به افرادی که خواهان سرمایه گذاری در این رمزارزها 
هس��تند توصیه کرد: بهتر است افراد به چند مورد توجه کنند، نخست اینکه 
س��ایت هایی که در آن معامله می کنند رسمی نیستند، دوم اینکه سایت های 
بین المللی هم سابقه خوبی برای ایرانیان ندارند، چراکه چندین مرتبه حساب 
ایرانی ها را بستند و دارایی را قفل کردند چراکه معتقدند انتقال دارایی از کیف ها 
به بورس ها یا برعکس ممکن است گم شود، سوم اینکه خروج ارز از کشور فارغ 

از سود و زیانی که برای افراد دارد برای اقتصاد کشور سم است.
دارابی ادامه داد: با توجه به اینکه تعدادی ماینر رس��می در کشور داریم، به 
نظر می رسد که اگر سازمان بورس در این زمینه ورود یافته و مجوزهای مربوطه 
برای بازار رمزارزها را اعطا کند، سرمایه گذاران می توانند در این بازار به صورت 

ریالی و رسمی فعالیت کنند و شرایط نابسامان کنونی سر و سامان بگیرد.
او در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در چنین شرایطی موسسه یا نهادی 
ب��رای رمزارزها تعریف می ش��ود یا خیر؟ گفت: س��ازمان ب��ورس در موقعیت 
حساس��ی قرار دارد، از طرفی طبق قانون، راه ان��دازی هرگونه بورس منوط به 
مصوبه شورای عالی بورس است بنابراین سایت هایی که خودشان را به عنوان 
بورس ارزهای دیجیتال معرفی می کنند حتما باید مجوز الزم از سازمان بورس 

داشته باشند.
به اعتقاد دارابی، در حال حاضر به نظر می رس��د که صدور مجوز یک یا دو 
صندوق رمزارز مش��کالت را از بین می برد، چون وزارت صمت مجوز استخراج 
رسمی ارز دیجیتال در کشور را صادر کرده است، اگر آنها ارز را به صندوق های 
رسمی واگذار کنند خطر بزرگ خروج ارز از کشور برطرف می شود. البته نباید 
فراموش کرد که ارز دیجیتال نوس��ان قیمت زیادی دارد و یک بار از ۱9 هزار 
دالر تا ۳ هزار دالر کاهش یافت. به هر حال ممکن است که این شرایط مجددا 

تکرار شود و زیان های زیادی هم به بار بیاورد.
این تحلیلگر بازار سرمایه در انتها گفت: افرادی که هم اکنون سرمایه خود را 
از بورس خارج می کنند و در صف های خرید قرار می گیرند، افرادی هستند که 
وحش��ت زده شدند یعنی با دیدن روند نزولی بازار و همچنین صف های فروش 
نگران سرمایه خود شدند. بازار سهام هم اکنون در مرحله فروش های هیجانی 
است، اما در صورتی که سهامداران سهام خود را نگه دارند، طی ماه های آینده 

قطعا شاهد رشد قیمت خواهند بود.

نگاه

فرصت امروز: روند نزولی بازار س��رمایه در دومی��ن روز هفته هم ادامه 
داش��ت و ش��اخص کل بورس با افت ۱0 هزار و 5۱ واح��دی تا رقم یک 
میلی��ون و ۲۲۲ هزار واحد عقب رفت. ش��اخص کل )هم وزن( نیز با یک 
هزار و ۱۴7 واحد کاهش به ۴۳7 هزار و ۱76 واحد و شاخص قیمت )هم 
وزن( با 7۴9 واحد افت به ۲۸5 هزار و 76۱ واحد رس��ید. ش��اخص بازار 
اول ۸هزار و ۸۲۱ واحد و ش��اخص بازار دوم ۱5 هزار و ۲۱۳ واحد کاهش 
داشت. در معامالت روز یکشنبه بیش از ۲ میلیارد و ۳7 میلیون سهم، حق 
تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۲5 هزار و ۱۸5 میلیارد ریال داد و ستد شد.

نمادهای لیزینگ پارس��یان )ولپارس(، ملی صنایع مس ایران )فملی(،  
سرمایه گذاری س��یمان تامین )سیتا(، کابل البرز )بالبر(، گسترش صنایع 
و خدمات کشاورزی )تکش��ا(، تامین سرمایه امین )امین( و فوالد مبارکه 
اصفه��ان )فوالد( ازجمله نمادهای پرتراکنش بودند. گروه فلزات اساس��ی 
هم صدرنش��ین برترین گروه های صنعت شد و در این گروه ۱65 میلیون 
و 7۴6 هزار برگه س��هم به ارزش ۲ هزار و ۴06 میلیارد ریال داد و س��تد 
ش��د. در آن س��وی بازار سرمایه نیز ش��اخص فرابورس بیش از 9۸ واحد 
کاهش داش��ت و بر روی کانال ۱7 هزار و ۴0۲ واحد ایس��تاد. در این بازار 
9۱۲ میلیون و ۱5۳ هزار برگه س��هم ب��ه ارزش 66 هزار و 9۴0  میلیارد 

ریال داد و ستد شد.
آنچه بر بورس تهران در سال 99 گذشت

رونق بازار س��رمایه و هجوم دسته جمعی مردم برای سرمایه گذاری در 
ب��ورس از جمله رخدادهای جالب اقتصاد ایران در س��ال 99 بوده اس��ت، 
به طوری که روس��تای»مال مال« در یکی از دورافتاده ترین مناطق استان 
کهگیلویه وبویراحمد به نمادی از وضعیت بازار س��رمایه  ایران تبدیل شد و 
به روستای »مال استریت« مشهور گشت. روستایی با جمعیت 500 نفری 
که به خریدوفروش س��هام می پرداختند، اما هرچه از س��ال 99 گذشت، 
اهالی این روس��تا همچون سایر اقشاری که در بورس سرمایه گذاری کرده 
بودند دچار ضرر و زیان شدند. هرچند با تمهیدات شورای عالی بورس، از 
هفته پیش دامنه نوسان تغییر کرد و بورس تهران واکنش مثبتی به تغییر 
دامنه نوسان سهام نشان داد، اما در دو روزی که از هفته نخست اسفندماه 
می گذرد، بورس قرمزپوش ش��ده و در روز ش��نبه بیش از 5 هزار واحد و 
در روز یکش��نبه بیش از ۱0 هزار واحد افت کرد. حال سوال این است که 
بورس تهران در کمتر از یک ماهی که به پایان سال باقی است، آیا مجددا 

سبزپوش می شود؟
در این میان، یک کارش��ناس بازار سرمایه با اشاره به ریسک های پیش 
روی بازار سرمایه به سهامداران توصیه کرد که 50 درصد از پرتفوی خود 
را س��هم و 50 درصد دیگر را به اوراق با درآمد ثابت اختصاص دهند تا در 

صورتی که بازار ریزش کرد متحمل ضرر و زیان سنگین نشوند.

پیم��ان حدادی ب��ه روند معامالت بورس در بهمن ماه اش��اره کرد و به 
ایرن��ا، گفت: »در ماه گذش��ته چند اقدام از س��وی س��ازمان بورس برای 
 EPS بهبود وضعیت بازار در پیش گرفته شد، مهمترین آن بحث  انتشار
ش��رکت های تولیدی بود تا از این طریق اقدام به پیش بینی سود سال 99 
شرکت ها کنند. همچنین با توجه به تالش مسئوالن سازمان بورس برای 
کاهش نوس��ان در بازار اما تا پایان بهمن ماه هیچ یک از دو اقدام، کمک 

چندانی را نتوانست برای بهبود وضعیت بازار انجام دهد.«
او با بی��ان اینکه »یکی از مهمترین عواملی که باعث ایجاد نوس��ان در 
معامالت بورس شد، تغییر قیمت ارز بود«، ادامه داد: »در بهمن ماه قیمت 
دالر از ۲6 هزار تومان تا ۲0 هزار تومان کاهش پیدا کرد و دوباره در مدار 
رشد قرار گرفت و دوباره قیمت آن تا ۲6 هزار تومان افزایش یافت. تناقض 
بی��ن قیمت ارز با بازار س��هام این بود که با کاه��ش قیمت ارز تا ۲0 هزار 
تومان، روند بازار نزولی و قیمت س��هام با کاهش همراه شد، اما با افزایش 

نرخ ارز، قیمت سهام رشد چندانی را تجربه نکرد.«
به اعتقاد حدادی، »چشم انداز مبهم بازگشت آمریکا به برجام و مباحث 
مربوط به بودجه س��ال ۱۴00 به بازار س��رمایه لطم��ه زد، چراکه الیحه 
بودجه در زمینه تامین مالی دولت از بازار س��رمایه به صورت مس��تقیم و 
غیرمستقیم بر بازار سرمایه تاثیرگذار خواهد بود و در کنار آن بحث درآمد 
و هزینه هایی که به برخی از صنایع تحمیل می شود به صورت غیرمستقیم 

بر بازار سرمایه تاثیر می گذارد.«
وی با اش��اره به اینکه افزایش نرخ بهره بانکی به ضرر بازار سهام خواهد 
بود، گفت: »نکته دیگری که در بهمن ماه بر روند بازار تاثیرگذار بود، منتفی 
شدن افزایش نرخ بهره بانکی بود. بسیاری از فعاالن بازار انتظار داشتند تا 
این موضوع کمک کننده به معامالت بازار باشد اما تاثیری بر روند معامالت 
بازار نداشت و نتوانست زمینه ورود نقدینگی بیشتر به بازار را فراهم کند.«

ب��ه گفته او، »هرچند نرخ بهره بین بانک��ی از محدود ۲0 درصد به ۱۸ 
درص��د کاهش پیدا کرد، اما باز ه��م این موضوع کمکی به روند معامالت 
بورس نکرد. همچنین افزایش قیمت های جهانی مانند نفت، کامودیتی ها 
و فلزات پایه باعث می شود تا ارزندگی برخی از صنایع بیشتر از قبل شود 
و چش��م انداز سودآوری آنها برای سال ۱۴00 بهبود یابد، اما همچنان این 
عام��ل بنیادی کمکی به ب��ازار نکرد. البته ممکن اس��ت همه این عوامل 
بنیادی که در بهمن ماه رخ داد اما زمینه روند صعودی بازار را فراهم نکرد، 
بتواند در اس��فندماه بر مس��یر معامالت بازار تاثیر بگذارد تا از این طریق 

آخرین ماه از سال 99 با بازدهی معقول به پایان برسد.«
سمت و سوی حرکتی بورس در اسفندماه

حدادی سپس به پیش بینی روند معامالت بورس در اسفندماه پرداخت 
و گفت: »تاثیر برخی از عوامل در بازار مانند دامنه نامتقارن در کنار دیگر 

عوامل می تواند در اسفندماه تاثیر مثبت در بازار داشته باشد، اما سهامداران 
نباید در انتظار روند صعودی پرش��تاب شاخص بورس باشند بلکه در کل 
می توان اعالم کرد که برآیند بازار سرمایه در اسفندماه مثبت خواهد بود.«

او با اشاره به اینکه »نقدینگی موجود در بازار سرمایه بین صنایع کوچک 
و بزرگ چرخش خواهد داش��ت«، افزود: »احتمال اینکه در روزهای آخر 
اسفند به دلیل تس��ویه اعتبارات تا حدودی قیمت عرضه در بازار افزایش 
پیدا کند، وجود دارد، در ماه های پایانی سال حقوقی ها چندان خریدار در 
بازار نخواهند بود و حتی اقدام به فروش س��هم هایی می کنند که در سود 

هستند.«
به اعتقاد این کارش��ناس بازار سرمایه، »با توجه به اینکه از آخرین روز 
معامالتی سال جاری که ۲7 اسفندماه است تا اولین روز کاری سال آینده، 
بازار سهام ۱0 روز متوالی تعطیل است به همین دلیل پیش بینی می شود 
در هفته پایانی اسفند بر وزن فروش بازار اضافه شود اما بازار در سه هفته 

ابتدایی اسفند، متعادل و به سمت مثبت خواهد بود.«
وی در انتها به س��هامداران توصیه کرد که »50 درصد از پرتفوی خود 
را س��هم و 50 درصد دیگر را به س��مت خرید اوراق با درآمد ثابت پیش 
ببرند بنابراین بهتر اس��ت فقط در 50 درصد از س��هام خود ریسک کنند 
تا در صورتی که بازار ریزش کرد سهامداران متحمل ضرر و زیان سنگین 

نشوند.«

بورس در دومین روز هفته كماكان قرمز ماند

افت ۱۰ هزار واحدی بورس تهران
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سناریوهای كرونایی احتمالی برای سفرها
 تشدید پروتکل ها یا محدودیت

در ش��رایطی که از احتمال محدودتر شدن ترددهای بین استانی و 
سفرهای مردم حتی با وسایل حمل و نقل عمومی خبرهایی منتشر 
ش��ده اس��ت، معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرس��ازی اعالم کرد: 
سناریوهای مختلفی در این زمینه ممکن است وجود داشته باشد که 

آماده اجرای آن هستیم اما تاکنون چیزی ابالغ نشده است.
به گزارش ایسنا، در پی هشدار مسئوالن وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی و باال رفتن آمار ابتال به کرونای انگلیسی، برخی اخبار 
و شنیده ها مبنی بر محدودیت بیش��تر سفرهای مردم در اسفندماه 
منتشر شد. شهرام آدم نژاد – معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی 
– در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: مسلما در شرایط کنونی حمل ونقل 
عمومی با رعایت پروتکل های س��ختگیرانه تر به کار خودش��ان ادامه 
می دهند، اما اگر شرایط از نظر شیوع ویروس کرونا به حدی بد شود 
که مجبور شویم حمل و نقل عمومی را نیز محدود کنیم، این اتفاق 
نیز خواهد افتاد. وی در پاس��خ به سوالی مبنی بر اینکه آیا سفرهای 
مردم در اس��فندماه در راس��تای افزایش نگرانی ها ب��رای باالتررفتن 
آمارهای شیوع ویروس کرونا به ویژه از نوع انگلیسی محدودتر خواهد 
ش��د؟ افزود: تاکنون ابالغی از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا در این 
راس��تا نداشته ایم و بنابراین پروتکل های س��ابق بر مناطق آبی، زرد، 
نارنجی و قرمز حاکم است. معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی با 
بیان اینکه اگر پروتکل یا محدودیت جدیدی اعالم شود وزارت کشور، 
ستاد ملی مقابله با کرونا یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
آن را اعالم خواهد کرد، گفت: مس��لما وزارت راه و شهرسازی نیز به 
عنوان یکی از اعضای اصلی س��تاد ملی مقابله با کرونا خود را موظف 
به اجرای مصوبات و ابالغیه های بهداشتی در این زمینه می داند و اگر 

محدودیت جدیدی ابالغ شود مصمم آن را اجرا خواهد کرد.

كرونا فرش دستبافت را نیز درگیر كرد!
رئیس اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی 

گفت بازار صادرات فرش دستبافت استان محدود شده است.
وق��اری در گفت وگو با ایس��نا، اف��زود: با توجه به ش��یوع کرونا و 
محدودیت ه��ای صادراتی و تحریم ها بازار صادرات فرش دس��تبافت 

استان همچون سایر استان های محدود شده است.
وی با اش��اره به اینکه س��االنه بیش از ۲90هزار متر مربع فرش در 
آذربایجان غربی بافته می شود، تصریح کرد: امسال نیز با وجود کرونا 
و محدودیت هایی که در برخی کارگاه های تولید فرش اس��تان وجود 

داشت پیش بینی می شود همین میزان فرش بافته شود.
رئیس اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی 
خاطرنشان کرد: در استان 7۳هزار بافنده فرش شناسایی شده که در 
حال حاضر ۴0هزار نفر از آنها فعال هس��تند. وی با اشاره به اینکه از 
تعداد بافنده فرش فعال اس��تان تنها ۱۲هزار و ۸00نفر بیمه تامین 
اجتماع��ی دارند، اظهار کرد: به دلیل اینکه از س��ال 9۳ بیمه تامین 
اجتماعی قالیبافان را تحت پوش��ش خود ق��رار نداده تاکنون ۴000 
نفر از قالیبافان استان تحت پوشش بیمه روستایی عشایری هستند 
و ۱0هزار نیز جدیدا به صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستاییان 
و عشایر استان معرفی شده اند. وقاری با تاکید به اینکه در آذربایجان 
غربی 7 کارگاه متمرکز قالیبافی وجود دارد، یادآور ش��د: بیش��ترین 
آس��یب را از محدودیت ه��ای کرونایی همی��ن کارگاه های متمرکز 
دیده ان��د. وی درخصوص عمده مش��کل قالیبافان اس��تان نیز افزود: 
مشکالت بیمه ای، محدودیت صادرات، کسادی بازار فروش در داخل 
به دلیل شرایط اقتصادی، باالرفتن قیمت سرسام آور مواد اولیه عمده 
مش��کالت تولیدکنندگان فرش استان هس��تند که نیازمند حمایت 
دس��تگاه های مربوطه  است چراکه بیش��تر این تولیدکنندگان زنان 

سرپرست خانوار و یا افراد کم برخوردار هستند.

سرنوشت نرخ تورم در سال 14۰۰
در حالی که نرخ تورم در بهمن س��ال جاری نشان از افزایش قابل 
مالحظه ای دارد، کارشناس��ان اقتصادی پیش بینی می کنند که این 
متغیر کالن اقتصادی در سال آینده روند نزولی به خود بگیرد و این 

روند تا اوایل سال ۱۴0۱ هم ادامه داشته باشد.
به گزارش ایس��نا، جدیدترین آمار از وضعیت تورم در بهمن س��ال 
جاری بیانگر این اس��ت که هر سه شاخص تورم شامل تورم ماهانه، 
ساالنه و نقطه به نقطه رشد داشته اند و به ترتیب به ارقامی چون ۲.5، 
۳۴.۲ و ۴۸.۲ درصد رس��یده اند.  این در حالی اس��ت که طبق گفته 
کارشناس��ان اقتصادی در ماه های پیش به خصوص آذرماه با کاهش 
انتظارات تورمی به دلیل انتخاب بایدن به عنوان رئیس جمهور آمریکا 
ب��رای مدتی ثبات یا کاهش قیمتی در بازارهای مختلف به ویژه بازار 
مسکن تجربه شد.  در این زمینه، برخی از پیش بینی ها نشان از تداوم 
روند نزولی تورم و حتی تحقق تورم منفی داشتند اینگونه که صادق 
الحس��ینی معتقد بود روند کاهشی نرخ تورم در آذرماه تا پایان سال 
ج��اری ادامه دارد و با کاهش نرخ ارز در این زمان، انتظارات تورمی و 
ت��ورم کاالهای وارداتی کاهش پیدا خواهد کرد که این موارد موجب 
می شود تا در برخی از ماه های پیش رو تورم منفی هم تجربه کنیم. 
اما برخی دیگر از پیش بینی ها خبر از روند صعودی تورم در سه ماهه 

سوم و چهارم سال جاری داشتند.
ب��ه گونه ای که یکی از پیش بینی ه��ا از این متغیر کالن اقتصادی 
بیانگر این است که نرخ تورم متوسط ساالنه در سه ماهه سوم و چهارم 
امسال روند صعودی به خود می گیرد و باالترین رقم نرخ تورم یعنی 
حدود ۴5.۳ درصد در س��ه ماهه چه��ارم رخ می دهد که بنابر آمارها 
نرخ تورم در دومین ماه از س��ه ماهه چهارم س��ال جاری رش��د قابل 

مالحظه ای داشته است.
در ای��ن بین، بانک مرکزی به منظور کنترل ت��ورم برای اولین بار 
سیاس��ت تعیین تورم هدف را مدنظر قرار داده و س��طح تورم هدف 
۲۲ درصدی با یک بازه ۲ ± درصدی تا اردیبهشت سال آینده تعیین 
ش��ده است که همتی در آخرین اظهارات خود مطرح کرده است که 
پیش بینی تورم هدف، )۲۲ درصد( براساس پیش فرض هایی همانند 

ارز نیمایی ۱7 هزار تومان بود اما نوسانات ارزی مانع شد.
وی بارها تاکید کرده است که کنترل تورم یکی از اولویت های بانک 
مرکزی است و تمام سیاست ها و برنامه های پولی خود را در این زمینه 

به کار خواهد بست . 

اخبـــار

براساس مصوبات ستاد تنظیم بازار، مقرر شده در راستای حذف دالالن، 
دامداران تولیدات خود را در اختیار ش��رکت تعاونی صنعت گوشت کشور 
قرار داده و پس از کش��تار، در مراکزی که مش��خص ش��ده، گوش��ت به 

واحدهای عرضه و اصناف تحویل داده شود.
به گزارش ایسنا، شب گذشته جلسه ای جهت تنظیم بازار گوشت شب 
عید، با حضور مس��ئوالن وزارت صمت و نمایندگان مختلف شبکه تولید، 

توزیع و عرضه برگزار شده است.
براس��اس مصوبات این جلسه، مقرر ش��د، دامداران، تولیدات خود را در 
اختیار ش��رکت تعاونی صنعت گوشت کشور قرار داده و پس از کشتار، در 
مراکزی که مشخص شده، گوشت به واحدهای عرضه و اصناف تحویل داده 
شود. در اصل این طرح به دنبال این است که با حذف دالالن و واسطه های 
اضافه، موجب کاهش قیمت تمام شده برای مصرف کننده شود و با افزایش 
مصرف ناش��ی از این تعدیل قیمت، موجبات حمایت از تولیدکننده را نیز 
فراهم کند. براس��اس گزارشات ارائه ش��ده در این جلسه از سوی نماینده 
تولیدکنندگان دام سنگین، میزان تولید گوشت قرمز در کشور در شرایط 
مطلوبی قرار دارد و مشکل و محدودیتی از نظر تامین نیاز بازار وجود ندارد. 
ب��ا توجه به این مطلب، برنامه ریزی برای اتصال و ایجاد ارتباط پایدار بین 
حلقه های مختلف زنجیره گوش��ت از ابتدای زنجیره در دامداری تا انتهای 

زنجیره و واحدهای عرضه، جهت کنترل و کاهش قیمت و تنظیم بازار در 
دستور کار گرفت.

جدیدترین قیمت دام سبک و سنگین
در حاش��یه این جلسه عباس قبادی، دبیر س��تاد تنظیم بازار نیز وعده 
داد که طی چند روز آینده قیمت گوش��ت قرمز کاهش یابد و گفت: قرار 
شد با تحویل الش��ه دام به مراکز بسته بندی، توزیع در قصابی ها و عرضه 
به مردم با نرخ مناس��ب، دست واسطه ها کوتاه شود. طرح یادشده فعال به 
صورت پایلوت در تهران اجرا می ش��ود و احتماال تا آخر هفته به سراس��ر 
کشور تعمیم داده خواهد ش��د تا دست دالالن و واسطه ها از بازار گوشت 
قرمز کوتاه ش��ود. به گفته این مقام مس��ئول گوشت دام سنگین و سبک 
تابع عرضه و تقاضاس��ت. دام س��بک حدودا به قیمت ۱00 هزار تومان به 
عرضه کننده ها عرضه می شود و آنها با سود معقول به قیمت ۱۱0 تا ۱۲0 
هزار تومان به فروش می رس��انند. البته این قیمت ها متغیر است و به نوع 
دام هم بس��تگی دارد. دام سنگین ۸0 تا ۸7 هزار تومان به قصابی تحویل 
داده می ش��ود و حدود ۱00 هزار تومان به فروش می رسد که البته به نوع 

الشه هم بستگی دارد.
افزایش بیش از 27 درصدی قیمت گوشت قرمز در دی ماه

گفتنی اس��ت که براساس جدیدترین آمار منتشرش��ده از سوی وزارت 

صنع��ت، مع��دن و تج��ارت )صمت( قیمت هر کیلو گوش��ت گوس��اله و 
گوس��فندی به ترتیب با ۳۱.۴ و ۲7 درصد افزایش قیمت در دی امس��ال 
به حدود 97 هزار تومان و ۱۱۱ هزار تومان رس��یده است. قیمت هر کیلو 
گوشت گوسفندی و گوساله در ماه مشابه سال قبل حدود 7۴ هزار تومان 

و ۸7 هزار تومان بوده است.  
همچنین قیمت این دو محصول در دی ماه س��ال جاری نسبت به ماه 

قبلش ۱.۴ و 0.۳ درصد افزایش داشته است.
از آبان ماه امس��ال براساس مصوبه س��تاد هماهنگی اقتصادی دولت، 
مس��ئولیت تنظی��م ب��ازار کلیه کاالهای اساس��ی و ض��روری، از جمله 
محصوالت کش��اورزی و دامی در مرحله توزیع و خرده فروشی همچنان 
برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است، اما مسئولیت تولید، عرضه 
و تنظیم بازار مرغ و تخم مرغ تا مرحله عمده فروش��ی به قیمت مصوب، 

به وزارت جهاد کشاورزی محول شده است.
بنابراین مسئولیت ذخایر راهبردی کاالهای نهایی شامل گندم، برنج، 
روغن، ش��کر، گوشت قرمز و گوش��ت مرغ و همچنین تنظیم بازار این 
کاالها به وزارت صنعت، معدن و تجارت منتقل  شد و در مورد نهاده های 
دامی ش��امل ذرت، انواع کنجاله و جو برعهده وزارت جهاد کش��اورزی 

قرار گرفت.

برنامه ریزی برای حذف دالالن از بازار گوشت قرمز

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت با آزادس��ازی معادن تا پایان س��ال 
جاری بین پنج تا ش��ش ه��زار معدن به س��رمایه گذاران متعهد تحویل 

می شود.
»علیرضا رزم حسینی« پیش از ظهر روز یکشنبه در مراسم کلنگ زنی 
مرکز جامع س��المت روستایی سبزدشت شهرستان بافق ضمن قدردانی 
از خیر این طرح، اظهار کرد: ساخت این مجموعه بهداشتی و درمانی در 
راس��تای انجام مسئولیت های اجتماعی معادن انجام شده و سرمایه گذار 

معدن این منطقه، اقدام به ساخت مرکز درمانی نیز کرده است.
وی با اشاره به اینکه به برکت انقالب اسالمی در بسیاری از روستاها آب 
و برق و گاز و تلفن و س��ایر زیرساخت های ارتباطی وجود دارد، اما مردم 
به دلیل نداشتن شغل به شهرها مهاجرت می کنند، افزود: با احیای یک 

معدن متروکه اولین اتفاق، ایجاد شغل برای اهالی روستا است و معتقدیم 
باید به دنبال ایجاد کسب و کار در روستاها و شهرهای دورافتاده باشیم 

تا مهاجرت شکل معکوس پیدا کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: بافق و بهاباد منطقه معدن خیز 
است و با اکتش��اف، استخراج و تولید می توان در روستاها اشتغال ایجاد 
کرد. رزم حس��ینی با بیان اینکه ۴0 درصد اقتصاد کش��ور توسط وزارت 
صم��ت اداره می ش��ود، افزود: در ح��وزه صنایع، معادن، تج��ارت و بازار 
برنامه هایی برای رشد اقتصادی داریم. وی عنوان کرد: در حوزه معدن، با 
آزادسازی معادن ظرف دو هفته آینده، بین 5 تا 6 هزار معدن در اختیار 

سرمایه گذاران متعهد قرار می گیرد.
»محمدرض��ا صباغیان« نماینده م��ردم ابرکوه، باف��ق، بهاباد، خاتم و 

مهریز در مجلس نیز در این مراسم ضمن قدردانی از سرمایه گذار معدن 
تاجکوه بیان کرد: انجام مسئولیت های اجتماعی در کنار ایجاد شغل و کار 

اقتصادی، بسیار ارزشمند است.
وی با اش��اره به اینکه برای اولین بار در طول ۴0 س��ال گذشته است 
که یک وزیر به روستای سبزدشت سفر می کند، افزود: امیدواریم با ایجاد 

انگیزه در سرمایه گذاران شاهد رونق اقتصادی در روستاها باشیم.
یادآور می ش��ود؛ مرکز جامع سالمت سبزدش��ت در زمینی به وسعت 
900 متر با اعتبار ۴ میلیارد تومان ش��امل یک مرکز درمانی و سه خانه 
پزشک کلنگ زنی شد. وزیر صمت در ادامه سفر دور روزه  خود به استان 
یزد، پس از کلنگ زنی این طرح از معدن سنگ آهن مرکزی ایران در بافق 

و صنایع جوار معدنی آن بازدید کرد.

معاون نظارت و بازرس��ی س��ازمان صنعت، معدن و تجارت )صمت( 
استان تهران گفت که قیمت هر شانه تخم مرغ نسبت به هفته گذشته 

به طور متوسط ۳000 تومان کاهش قیمت یافته است.
به گزارش ایس��نا، سعید محمدی پور در یک برنامه رادیویی با اشاره 
ب��ه آغاز نظارت ها بر بازار ش��ب عید یک ماه زودتر از س��ال های قبل، 
اظهار کرد: این نظارت ها تا ۱5 فروردین ادامه دارد. منظور از تش��دید 
نظارت ها بر بازار ش��ب عید یعنی نظارت های قبلی سریع تر می شود و 

تعداد عملیات ها روی چند کاالی خاص چند برابر می شود.
وی با اش��اره به افزایش قیمت تخم مرغ در ماه های اخیر گفت: طی 
یک هفته گذشته در شهر تهران روزانه از 600 واحد فروش تخم مرغ 
بازرس��ی ش��ده که از بین آنها اوایل هفت��ه ۸5 درصد واحدها متخلف 
اعالم شدند، اما با تشدید نظارت ها در روزهای اخیر کمتر از ۳0 درصد 
این واحدها متخلف بودند. تخلفات بیشتر در حوزه گران فروشی، تقلب 
و کم فروش��ی اس��ت. ما جو را ب��رای متخلفان ناامن کردی��م و بعد از 
شناس��ایی ب��ه س��ازمان تعزیرات ص��دور و اجرای حکم ش��ان صورت 
می گیرد. همچنین امروز نس��بت به هفته گذشته به طور متوسط روی 
هر شانه تخم مرغ، ۳000 تومان کاهش قیمت را شاهد بودیم. وزارت 
جهاد کش��اورزی نیز در این مدت روزانه ۱50 تن تخم مرغ به قیمت 

تنظیم بازار عرضه کرد که در قیمت تاثیرگذار بود.

این مقام مس��ئول با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی عرضه مرغ را 
در می��دان بهمن دو برابر افزایش داده و به 600 تن رس��انده، تصریح 
کرد: با این افزایش، قیمت ها تاحدودی کنترل ش��ده اس��ت. طی یک 
ماه گذشته حدود ۱0 هزار بازرسی از بازار مرغ انجام شده که  ۱۸00 

مورد تخلف به ارزش 7 میلیارد ریال کشف و به تعزیرات ارسال شد.
کمبود عرضه عامل گرانی مرغ و تخم مرغ

وی با بیان اینکه شهروندان می توانند تخلفات احتمالی را به سامانه 
۱۲۴ اط��الع دهند، تصریح کرد: قیمت مصوب مرغ در حال حاضر ۲0 
هزار و ۴00 تومان برای مصرف کننده است. در تهران روزانه ۱۲00 تن 
مصرف روزانه می ش��ود و وقتی کاالیی قیمت مصوب تنظیم بازار دارد، 
دس��تگاه مربوطه که در رابطه با این کاال وزارت جهاد کشاورزی است، 
باید این مقدار را تهیه و توزیع کند. در غیر این صورت با کمبود عرضه 
نسبت به تقاضا قیمت ها گرانتر از نرخ مصوب خواهد شد. مسئولیت ما 

بازرسی است که با متخلفان برخورد شده است.
این در حالی اس��ت که تولیدکنندگان معتقدند تولید به اندازه کافی 
ص��ورت می گیرد، اما ش��رایط برای عرضه فراهم نیس��ت و اگر وزارت 
صم��ت محلی برای عرضه، نه فقط میادی��ن میوه و تره بار، مثل غرفه 
ایجاد کند قیمت ها متعادل خواهند ش��د. محمدی پور در پاسخ به این 
موضوع گفت: مسئله یادشده در برج هشت حل و فصل شده و ادعای 

مرغ��داران مردود اس��ت. در اصل در آبان ماه به مرغداران اعالم ش��د 
محصول خود را به کدام کشتارگاه ها و میادین عرضه کنند.

وی اف��زود: وزارت جهاد کش��اورزی ادعا می کند تم��ام نهاده دامی 
موردنیاز مرغداران تامین ش��ده اس��ت و برای این ادعا مس��تند دارند. 
مرغ��داری که نهاده به قیمت دولتی دریافت کرده باید مرغ خود را به 
قیمت ۱9 هزار و ۱00 تومان تحویل دهد، اما مرغداران کمی کم لطفی 

می کنند که می گویند نمی دانند کجا عرضه کنند.
این مقام مس��ئول در ادامه با بیان اینکه مصرف روزانه تخم مرغ در 
تهران ۴00 تن اس��ت، اما س��ازمان پشتیبانی امور دام ۱50 تن توزیع 
می کند و مابقی از بازار آزاد تامین می شود، تصریح کرد: در حال حاضر 
قیمت مصوب هر ش��انه دو کیلویی یا ۳0 عددی تخم مرغ باید حدود 
۳۴ تا ۳5 هزار تومان باشد و با فروش بیش از ۳5 هزار تومان در بازار 

برخورد خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان کرد که به معاونت نظارت و بازرسی سازمان 
صمت اعالم می ش��ود که چه میزان مرغ در چه بخش های توزیع شده 
ت��ا این معاونت تقس��یم بندی را کنترل کنند تا مرغی که نهاده دولتی 
گرفته گران عرضه نشود و در صورت گران فروشی برخورد شود. اینکه 
چ��را مرغ و تخم مرغ کم عرضه می ش��ود وزارت جهاد کش��اورزی به 

عنوان متولی تولید باید پاسخ دهد.

6۰۰۰ معدن تا پایان سال به سرمایه گذاران متعهد تحویل می شود

كاهش 3۰۰۰ تومانی قیمت هر شانه تخم مرغ

 فروش باالی 35 هزار تومان تخلف است
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اخبار

اعتبار مالکیت پالک های جداشده خودرو ها 
تا یک سال

رئیس پلیس راهور ناجا گفت مالکیت پالک های جداش��ده خودرو ها 
براس��اس مصوبه دولت فقط تا یک سال به اسم اشخاص باقی می ماند و 

بعد از آن واگذار خواهد شد.
س��ردار هادیانفر در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: 
ساالنه ۳7 میلیون خدمت از طریق پلیس راهور ارائه می شود که پنج و 
نیم میلیون خدمت مربوط به شماره گذاری است و از این تعداد نیز سه 

و نیم میلیون خدمت مربوط به نقل و انتقال است.
وی گف��ت: در س��ال ۸5 پیش بین��ی کرده بودی��م 6۲ میلیون پالک 
می توانیم ارائه کنیم و ممکن است با مشکل شماره جدید روبه رو شویم.
س��ردار هادیانف��ر افزود: تا به ام��روز 55 میلیون پ��الک به خودرو ها 
اختصاص داده ش��ده اس��ت که از این تعداد ۲۳ میلیون پالک بر روی 

خودرو ها نصب است.
رئیس پلی��س راهور ناجا گفت: ۳۲ میلیون پالک همچنان در انبار ها 
نگهداری می شود که متاس��فانه خیلی از این پالک ها بیش از یک سال 

است در انتظار واگذاری به همان فرد مالک است.
وی افزود: در یکی از پرونده ها 500 پالک برای فردی ثبت شده و در 

مراکز در حال نگهداری و بالاستفاده است.
رئی��س پلیس راهور ناجا گفت: پیش��نهادی به هی��أت دولت دادیم و 
هی��أت دولت آن را تصویب کرد که پالک ها فقط برای یک س��ال برای 
اش��خاص محفوظ بماند و بعد از آن بر روی خودرو های دیگر نصب و به 

افراد دیگر واگذار شود.
سردار هادیانفر افزود: به هر صورت واگذاری پالک های جداشده که به 
زودی در چرخه شماره گذاری وارد می شود، به صورت سیستمی خواهد 
بود و دستی انجام نخواهد شد، بنابراین مردم مراقب کالهبرداران باشند.
وی درخصوص پالک های رند نیز گفت: پالک های رند به هیچ عنوان 

ارائه نمی شود و قابل تخصیص نیست.
رئی��س پلیس راهور ناجا درخصوص اینترنتی ش��دن ش��ماره گذاری 
نیز گفت: نوبت دهی برای ش��ماره گذاری فقط اینترنتی خواهد بود و در 
هیچ مرکزی بدون نوبت دهی اینترنتی خدمات ارائه نمی ش��ود. س��ردار 
هادیانفر درخصوص افزایش جریمه گفت: هیچ پیش��نهادی درخصوص 
افزایش جریمه ندادیم و دولت هم هیچ تصمیمی نداش��ت، اما در بحث 
س��هم بهزیستی که در سال گذشته ۲درصد بود در جریمه ها این میزان 

5درصد برای پیشبرد اهداف بهزیستی در میزان جریمه ها لحاظ شد.

نتیجه چکاپ تولید خودرو در كشور بررسی شد 
در ش��رایطی خودروس��ازان بزرگ جهانی برای سوددهی بیشتر اقدام 
ب��ه افزایش تیراژ محصوالت تولیدی خود می کنند که در خودروس��ازی 
کش��ورمان به اس��تناد صورت های مالی خودروس��ازان، تولید کنندگان 
هرچه بیش��تر تولید کرده اند با ضرر بیش��تری مواجه شده اند. دلیل این 
موض��وع نیز در نوع قیمت گ��ذاری و مهم ت��ر از آن حاکمیت دولتی بر 

سرنوشت صنعت خودروی ایران است.
به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز، صورت های مالی سه شرکت بزرگ 
خودروس��از بزرگ کش��ور تا پایان فصل پاییز نش��ان می دهد که به رغم 
رش��د تولی��د و به دنبال آن فروش بیش��تر، نه تنها رون��د زیان دهی این 
ش��رکت ها متوقف نش��ده بلکه خودروسازان به نس��بت سال گذشته در 
همین بازه زمانی زیان بیشتری را متحمل شده اند. ایران خودرو، سایپا و 
پارس خودرو تا پایان آذرماه س��ال جاری در مجموع نزدیک به 5۸ هزار 
میلی��ارد تومان درآمد کس��ب کرده اند. این میزان درآمد در مقایس��ه با 
درآمد کس��ب شده تا پایان فصل پاییز 9۸ از رشد بیش از 67 درصدی 
حکایت دارد. س��ه خودروس��از بزرگ کشور س��ال پیش در همین بازه 
زمانی بیش از ۳۴ هزار میلیارد تومان درآمد کسب شده را به حساب های 
خود واریز کرده بودند. به نظر می رسد با این میزان رشد درآمد مدیران 
ارشد خودروس��از باید توانس��ته باشند از س��رعت زیان دهی بنگاه های 
تحت مدیریت ش��ان بکاهند، اما در کمال شگفتی شاهد هستیم که روند 
زیان دهی صعودی بوده است. به این ترتیب سه خودروساز بزرگ کشور 
در صورت های مالی خود که در س��ایت کدال منتش��ر کرده اند تا پایان 
فصل پاییز امس��ال نه تنها سودی را ثبت نکرده اند بلکه در مجموع بیش 
از ۱6 هزار میلیارد تومان نیز زیان کرده اند. این میزان زیان در مقایس��ه 
با زیانی  که آنها تا پایان نهمین ماه س��ال 9۸ در صورت های مالی خود 
درج کرده اند رش��د بیش از ۳6 درصدی را نش��ان می دهد. مجموع زیان 
س��ه خودروس��از بزرگ کشور تا پایان آذرماه س��ال گذشته بیش از ۱۲ 
هزار میلیارد تومان بوده است. بر این اساس در شرایطی رشد فروش سه 
خودروس��از بزرگ کشور به رش��د زیان آنها ختم شده که شاهد هستیم 
در عرصه بین المللی خودروس��ازان به کمک اهرم رشد تولید و به دنبال 
آن رش��د فروش به دنبال سوددهی بیشتر هستند، اما این سوال مطرح 
اس��ت که چرا این فرمول برای خودروس��ازان داخلی جواب نمی دهد و 
آنها نمی توانند به کمک اهرم افزایش فروش به نوعی مس��یر زیان دهی 

خود را باریک کنند؟
آنچه مش��خص اس��ت پاسخ این س��وال را باید در نحوه قیمت گذاری 
محصوالت تولیدی ش��رکت های خودروس��از جس��ت و جو کرد. مدیران 
خودروس��از برای فروش محصوالت تولیدی خ��ود نمی توانند از فرمول 
بهای تمام ش��ده کاالی تولیدی به عالوه س��ود اس��تفاده کنند، آنها باید 
تابع قیمت های اعالمی از س��وی شورای رقابت برای محصوالت تولیدی 
خود باشند. اعضای این شورا هم بی توجه به بهای تمام شده محصوالت 
تولیدی ش��رکت های خودروساز، براس��اس فرمول خود اقدام به دیکته 
قیمت به مدیران خودروس��از می کنند بنابراین تحمیل قیمت و استفاده 
از فرمول قیمت گذاری دستوری سبب می شود تا شرکت های خودروساز 
نه تنها این امکان را پیدا نکنند تا محصوالت خود را با سود عرضه کنند 
بلکه برای تولید باید از جیب هم هزینه کنند و این به معنای زیان دهی 
آنها اس��ت. در این زمینه بسیاری از کارشناسان معتقدند که پیشرفت و 
توسعه خودروسازی بدون سودآوری قابل تصور نیست حال آنکه به نظر 
می رس��د در کش��ور ما تولید خودرو صرفا برای تولید و پاس��خ حداقلی 
به نیاز بازار اس��ت و س��ودآوری در این صنعت یا دارای اهمیت نبوده یا 
حتی اگر اهمیت هم داشته مسیر تحقق آن به غلط انتخاب شده است. 
آنچه مش��خص اس��ت دلیل این موضوع نیز همان طور که عنوان شد در 
نوع قیمت گذاری اس��ت و مهم تر از آن نیز حاکمیت دولتی بر سرنوشت 
صنعت خودروی ایران بوده است، چراکه در صنعت تحت مدیریت بخش 
خصوصی، س��ودآوری مهمترین عاملی است که باعث می شود محصول 
نهایی تولید ش��ده، به مختصات نیاز مشتری نزدیک تر و سودآوری بیش 

از پیش محقق شود.

عضو هیأت مدیره انجمن صنایع همگن قطعه س��ازان گفت راهکار های 
کنونی در صنعت خودرو مانند قرص ُمسکنی است که برای شرایط کنونی 

تجویز شده است.
سیامک مقتدری، عضو هیأت مدیره انجمن صنایع همگن قطعه سازان 
در گف��ت و گو با باش��گاه خبرنگاران جوان، درخص��وص آخرین وضعیت 
س��اخت قطعات خودرو، گفت:  قطعه س��ازان اکنون در تالش برای تحقق 
جهش تولید هس��تند و در این راستا از ابتدای سال تالش زیادی کردند، 
اما با مش��کالت متعددی رو به رو ش��دند که مهمترین آن قیمت گذاری 

دستوری است.
عض��و هیأت مدی��ره انجم��ن صنایع همگن قطعه س��ازان بی��ان کرد: 
قیمت گذاری دس��توری باعث چند نرخی ش��دن کاالها شده است و این 
موضوع موجب افزایش رانت و فساد شده است. وجود رانت و فساد سنگی 

جلوی پای تولیدکننده اس��ت. اکنون باید قیمت خودرو اصالح ش��ود اما 
قیمت گذاری مش��کل ایجاد کرده است. مقتدری با تاکید بر اینکه اصالح 
قیمت تنها مش��کل قطعه س��ازان نیس��ت، ادامه داد: به جز اصالح قیمت 
خودرو، سایر راهکار ها همچون تزریق نقدینگی و تسهیالت و ... فقط مانند 
قرص ُمسکنی است که برای شرایط کنونی تجویز شده و آن را کوتاه مدت 
آرام کرده اس��ت. عضو هی��أت مدیره انجمن صنایع همگن قطعه س��ازان 
ب��ا تاکید بر اینکه به رغم راهکار های پیش��نهادی همچن��ان نقدینگی از 
مهمترین موانع و چالش های جهش تولید خودروس��ازان است، بیان کرد: 
این راهکارها از قیمت گذاری دستوری نشأت گرفته است و بزرگترین مانع 

و چالش به شمار می آید.
او ادامه داد: اکنون قطعه س��ازان به شدت رقابت پذیر شده اند، با توجه به 
اینک��ه قیمت ارز افزایش یافته، روی محصوالت داخلی نیز اثر گذاش��ته و 

قیمت ها روند افزایش��ی داشته است. وضعیت تولید قطعات نسبت به قبل 
بهتر شده و تحریم ها اثرات بسیار مثبتی در داخلی سازی گذاشته است و 

شاهد افزایش توان تولید داخلی نیز هستیم.
عضو هی��أت مدیره انجمن صنایع همگن قطعه س��ازان بیان کرد: برای 
تحق��ق افزایش تولید باید مش��کل نقدینگی حل ش��ود ک��ه اصلی ترین 
موضوع آن حذف قیمت گذاری دستوری است که اینگونه خودروسازان به 

سودآوری می رسند و قیمت ها معقول و منطقی خواهد شد.
مقتدری تش��ریح کرد: راه حل اساسی مش��کالت صنعت و بازار خودرو 
تعدیل و واقعی شدن قیمت خودرو و حذف قیمت گذاری دستوری است. 
اجرای ناقص آزادسازی قیمت خودرو و واگذاری قیمت خودروهای کم تیراژ  
به ش��رکت های خودروساز اگرچه بخش��ی از زیان خودروسازان را کاهش 

می دهد، اما منجر به خروج کامل شرکت ها از زیان نخواهد شد.

بازار خودرو با ُمسکن آرام شده است

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی ضمن 
اشاره به تصویب طرح توسعه پایدار زنجیره فوالد در کمیسیون صنایع 
و ارسال آن به صحن علنی از آخرین تغییرات طرح ساماندهی صنعت 

خودرو خبر داد.
عل��ی ج��دی در گفت وگو با خبرن��گار خبرخ��ودرو، درخصوص لغو 
بازنگری فصلی قیمت خودرو از س��وی شورای رقابت اظهار داشت: در 
جلس��ه اخیر کمیسیون صنایع و در بررسی طرح تحول بازار و صنعت 
خودرو س��بک، حذف ش��ورای رقابت مطرح ش��د به نحوی که کشف 
قیمت در بورس انجام ش��ود و س��قف قیمت نیز نهایتا براساس هیأت 
تعیی��ن و تثبیت قیمت ها در س��ازمان حمایت باش��د، اما این موضوع 

هنوز نهایی نش��ده و در جلس��ه بعدی کمیسیون مورد بررسی و اتخاذ 
تصمیم قرار خواه��د گرفت. وی همچنین درخصوص آخرین وضعیت 
طرح توسعه پایدار زنجیره فوالد گفت: این طرح به تصویب کمیسیون 

صنایع رسیده و برای بررسی به صحن علنی ارسال شده است.
نماینده مردم ش��یروان در مجلس ش��ورای اسالمی با توجه به طرح 
اولی��ه طرح زنجیره فوالد مبنی ب��ر عرضه کلیه محصوالت فوالدی در 
بورس درخصوص آخرین تغییرات اعمال شده تصریح کرد: در راستای 
این طرح، کمیته ای تحت عنوان رصد و پایش زنجیره فوالد تش��کیل 
ش��ده که کف میزان عرضه در بورس و همچنین سهمیه صادرات این 

محصول از طریق این کمیته تعیین می شود.

ج��دی با بیان اینکه براس��اس ای��ن طرح عرضه ف��والد در خارج از 
بورس ممنوع اعالم ش��ده اس��ت، افزود: اما صادرات در خارج از بورس 

امکان پذیر است.
وی در پای��ان درخص��وص اظه��ارات انجمن فوالد مبن��ی بر ظهور 
امضاهای طالیی در کمیته رصد و پایش به دنبال تعیین سهمیه عرضه 
و صادرات در این کمیته خاطرنشان کرد: امضاهای طالیی زمانی نمود 
می یابد که تصمیمات به یک ش��خص وابسته باشد، اما در این کمیته 
نمایندگان مجل��س به عنوان ناظر، نماینده بورس، وزارت اقتصاد، قوه 
قضائیه، وزارت صمت حضور دارند و بر همین اساس امضاهای طالیی 

دیگر معنایی نخواهد داشت.

عضو کمیس��یون عمران مجلس شورای اس��المی گفت تا زمانی که 
عزمی از سمت دولت نباشد پازل هوای پاک همیشه در پی یک کلمه 

به نام خودرو استاندارد الینحل خواهد بود.
مجتبی یوس��فی در گفت وگو با خبرن��گار خبرگزاری خانه ملت، در 
مورد نقش خودروهای فرس��وده در ش��کل گیری آلودگی هوا گفت: با 
بی برنامگی خاصی در حوزه حمل و نقل عمومی در کل کش��ور روبه رو 
هس��تیم و برای جبران آن نباید به مردم فش��ار بیاوریم که متاس��فانه 
در س��ال های اخیر کوتاه ترین و آس��ان ترین راه حل در برطرف کردن 
مش��کالت یعنی مردم را انتخاب کرده به ویژه در حل مشکل حمل و 
نق��ل؛ خالصه کالم مس��ئوالن مربوطه می گویند »فق��ط مردم رعایت 
کنند!« نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای 
اس��المی افزود: زمانی که خودرو صفر در شرکت خودروسازی داخلی 
ب��ا قیمت نجومی و بدون کیفیت تولید و عرضه می ش��ود تا جایی که 
میزان آالیندگی آنها چندین برابر خودرو تولید دیگر کش��ورها است و 
دیگر چه انتظاری از خودرو فرسوده و مستهلک در کشور است، شاید 
در دوره ای از زمان اس��تفاده از وس��ایل حمل و نقل عمومی و داشتن 
خ��ودرو چندان ض��روری و موردنیاز مردم نبوده ام��ا باید بپذیریم که 

انس��ان مدرن در جهان توس��عه یافته امروزی نیازمند خودرو آن هم از 
نوع باکیفیت اس��ت، حق مردم اینکه از بهترین های تکنولوژی از همه 

جهات بهره مند شوند.
از خودرو فرسوده تا جیب مردم

وی در ادام��ه تاکید کرد: حدود ۴00 هزار کامیون در کش��ور داریم 
که نیمی از آنها فرس��وده شده اند، بماند در حوزه حمل و نقل عمومی 
که اتوبوس و مینی بوس و تاکس��ی فرسوده داریم، در حال حاضر هم 
از منابع و یارانه پنهانی که برای تولید بنزین و گازوئیل است استفاده 
می کنیم که منجر به افزایش آلودگی زیس��ت محیطی می ش��ود و هم 
دلیل��ی به افزایش هزینه برای مالکین خودروها اس��ت که تمام هزینه 
دس��ت به دس��ت هم می دهند و هزینه حمل مس��افر و بار را نجومی 
می کند. عضو کمیس��یون عمران مجلس یازدهم یادآور ش��د: در ماده 
۱۲ قانون تاکید شده وزارت نفت مکلف است در نوسازی ناوگان حمل 
و نق��ل عمومی ش��هرداری ها را حمایت کند که ظ��رف زمان معینی 
بین ۳ الی ۴ س��ال ش��اهد برگشت س��رمایه با کاهش مصرف سوخت 
باش��یم و با رعایت تمام موارد باعث مدیریت مصرف س��وخت خواهیم 
بود که به مرور زمان کاهش مش��کالت زیس��ت محیطی را هم شاهد 

خواهیم بود با تمام این تفاس��یر دولت تعهدات خود را در حوزه حمل 
و نقل عمومی به درس��تی انجام نمی دهد و حتی یک اتوبوس هم طی 
۱0سال اخیر توس��ط دولت به ناوگان حمل و نقل عمومی اهدا نشده 
اس��ت. این موض��وع را اگر درخصوص خودروهای ش��خصی هم مورد 
بررس��ی قرار دهیم همین ماجرا تکرار می ش��ود تا زمانی که عزمی از 
س��مت دولت نباش��د پازل هوای پاک همیشه در پی یک کلمه به نام 
»خودرو اس��تاندارد« الینحل خواهد بود که در این خصوص دولت هم 
س��یر خورده هم ش��الق ش��ده هم پول را پرداخت می کند و به سراغ 
معلول های��ی مثل تعطیالت پی در پی ش��هرها و کالنش��هرها و ایجاد 
محدودیت های��ی نظیر پرداخت طرح ترافیک خواهد بود که همگی به 
بحث های و ضررهایی در زمینه اقتصادی ختم  می ش��ود  که در تولید 

ناخالص ملی بی اثر نخواهد بود.
یوسفی با اشاره به کیفیت خودروهای داخلی گفت: نه تنها در دولت 
دوازدهم بلک��ه در دولت های قبل هم برنامه اصالحی در این خصوص 
وجود نداش��ته تا ش��اهد خودرو اس��تانداردی ک��ه در کاهش آلودگی 
توانش داش��ته، باش��یم. اگر هر س��اله فقط 5 درصد اصالحات صورت 

می گرفت ظرف یک بازه زمانی معین مشکالت کشور رفع می شد. 

شورای رقابت می ماند یا می رود؟

پازل هوای پاک فقط با خودروی استاندارد حل می شود
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یک شرکت خالق با ارائه خدمات زیرساخت نرم افزاری و آموزش آنالین در 
جنوب کشور، حوزه های آموزشی را متحول کرد.

محمد خالوئی، مدیرعامل ش��رکت خالق پیش��تازان عرصه پردازش 
هوشمند دماوند، گفت: اساس ایده تاسیس 
این س��امانه ب��ا همه گیری وی��روس کرونا، 
ش��کل گرفت. با توجه به گس��ترش نیاز به 
سیس��تم های برخ��ط دورکاری و آم��وزش 
آنالین، س��امانه برگزاری جلسات آنالین به 

نام فراروم در این شرکت، تولید شد.
وی ادام��ه داد: در ابت��دا با تش��کیل یک 
تی��م تحقی��ق تالش کردی��م تا ب��ا رصد و 
نیازمندی های واحدهای آموزشی  بررس��ی 
دانش��گاهی، یک نس��خه ویژه آنها را تولید 
کنیم. در حال حاضر دانشگاه ها درخواست 
گزارش گیری ه��ای متع��ددی را از س��امانه 
دارند و اطالعات مختلفی با اس��تفاده از این 

سامانه در اختیار آنها قرار می گیرد.
ای��ن فعال صنایع ن��رم و خالق همچنین گفت: پ��س از همکاری موفق با 
دانش��گاه هایی مانند امیرکبیر، نسخه سازمانی و ش��رکتی نیز تدوین شد. در 

نسخه سازمان ها نیز مدیران جلسه می توانند اتاق های متعدد برگزاری جلسات 
را تشکیل بدهند و جزییات مرتبط با جلسه را راهبری و مدیریت کنند.

خالوئی با اش��اره به فعالیت های نوآورانه صورت گرفته در این شرکت، بیان 
کرد: پس از انجام بررسی های الزم، یک نسخه 
ویژه مدارس نیز تولید ش��د. در نسخه مدارس 
تمام جزییات مهم و دارای اولویت برای معلمان، 
مدیران و مشاوران مدارس گنجانده شده است 
و هر روز در حال تکامل و به روزرس��انی است. 
برای مثال تالش ش��د تا میزان مش��ارکت هر 
دانش آم��وز در کالس ه��ای مختل��ف و میزان 

پاسخگویی و گفت وگوی او، سنجیده شود.
مدیرعامل شرکت خالق پیش��تازان عرصه 
پردازش هوش��مند دماوند، با توضیح بیش��تر 
از جزیی��ات فنی طرح گفت: در این راس��تا با 
اس��تفاده از هوش مصنوع��ی و همکاری یک 
هس��ته دانشگاهی فعال در این حوزه، این دیتا 
ب��ه صورت برخط تحلیل می ش��ود و نتایج این داده ه��ا در اختیار معلمین یا 
مدیران قرار می گیرد تا در راس��تای بهبود کیفیت آموزش و سنجش توانایی 

دانش آموزان از آن استفاده شود.

با تالش فناوران ایرانی، انواع ابزارهای الکترونیکی درون چاهی و س��رچاهی 
ایران ساخت شد و در اختیار صنایع قرار گرفت.

دس��تیابی ب��ه ایده های ن��و، تمرکز بر پژوه��ش و فناوری ه��ای روز دنیا و 
ارتب��اط تنگاتنگ با صنعت را ه��دف قرار دادند 
و از س��ال 90 فعالی��ت خ��ود را زی��ر نظر مرکز 
تخصصی دانش��گاه نف��ت اهواز و پ��ارک علم و 
فناوری خوزستان آغاز کردند. حاصل این تالش 
فناورانه تولید دو محصول اندازه گیری دما و فشار 

درون چاهی است.
ش��رکت دانش بنیاد آری��ا ایرانیان، ب��ا اتکا به 
دان��ش بومی و به کارگیری علوم نوین صنعتی با 
فناوری باال و تجاری س��ازی دستاوردهای علمی 
توانسته نیاز صنایعی مانند نفت، گاز و پتروشیمی 
را مرتفع کند. بنا به گفته حمیدرضا رفیعی زاده 
مدیرعامل این شرکت دانش بنیان، مجموعه آریا 
ایرانیان به عنوان بنگاهی اقتصادی و دانش محور 

در این صنایع فعالیت می کند. این شرکت پیشرو در تولید محصوالت متنوع و 
ارائه خدمات فنی و مهندسی در پروژه های گوناگون است.

وی اف��زود: طراحی، س��اخت و تعمیر ابزارهای الکترونیک��ی درون چاهی و 

س��رچاهی مورد اس��تفاده در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی را هدف گرفتیم. 
ابزاری که با فناوری باال در زمینه اندازه گیری دما و فش��ار درون چاهی کاربرد 
دارد. این فعال فناور در ادامه بیان کرد: این محصول یک ابزار درون چاهی است 
که برای اندازه گیری فشار و دمای چاه های نفت 
و گاز مورد اس��تفاده قرار می گیرد که اطالعات 
دما و فش��ار را در خود ذخیره می کند. پس از 
روی س��طح آمدن، اطالع��ات موردنظر از آن 

بازیایی می شود.
مدیرعامل این شرکت دانش بنیان افزود: ما به 
دنبال کسب ارزش حداکثری از طریق توسعه 
و گسترش زنجیره ارزش و افزایش مزیت های 
رقابت��ی و پایدار در س��طح مل��ی و بین المللی 

هستیم.
به گفته وی، استفاده از آخرین استانداردها 
و ضوابط اجرای��ی، بهره گیری از فناوری نوین، 
ارائ��ه ایده ه��ای خالق، بهره گی��ری از دانش و 
تجارب متخصصان و کارشناسان، ارتقای کیفیت، تقویت تولید، توزیع و فروش 
و صادرات به کشورهای هدف با کمک توسعه ارتباطات قوی و توسعه فناوری 

مهمترین هدفی است که در شرکت پیگیری می شود.

خالق ها ارائه خدمات آنالین در جنوب كشور را گسترش دادند

 هوش مصنوعی به كمک آمد
 دما و فشار درون چاه های نفت و گاز با تجهیزات دانش بنیان 

اندازه  گیری می شود

رئیس مرکز پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات خبر از همکاری 
این مرکز با س��ایپا ب��رای تولید خودروی هوش��مند و ارائه خودروی 
خودران طی ۱0 س��ال آینده داد. او تاکی��د دارد این همکاری ها بعد 
از 5 تا ۱0 س��ال نهایتا به تولید خودروی خودران هوشمند در کشور 

خواهد شد.
به گزارش دیجیاتو، »وحید یزدانیان« در نشس��ت خبری صبح روز 
گذش��ته خود خبر از پیگیری طرح خودروی خودران در کشور داد و 
اع��الم کرد که پایلوت اجرایی این ط��رح در جزیره کیش خواهد بود. 
یزدانی��ان با ذکر این نکته ک��ه نباید به ای��ن زودی منتظر خودروی 
خودران بود اعالم کرد که تولید چنین کاالیی مراحل مختلفی خواهد 

داشت و بین 5 تا ۱0 سال به طول خواهد انجامید:
»در ح��ال حاضر با س��ایپا به توافق رس��یدیم ک��ه در زمینه تولید 
خودروی هوش��مند هم��کاری کنیم. قدم اول اس��تفاده از ماژول های 
هوش��مند در خودروهای فعلی اس��ت و خودروی ما از یک خودروی 
مکانیکی به یک خودروی الکتریکی تبدیل می ش��ود و در قدم بعدی 
به یک خودروی تمام الکتریکی تبدیل خواهد شد. در قدم های بعدی، 
ماژول ه��ای در اختیار راننده از دس��ت او خارج می ش��ود و الکتریکی 
می شود و در یک فرآیند ۱0س��اله به خودروی خودران می رسیم که 

در آن راننده رسما تبدیل به یک مرسوله خواهد شد.«
به گفت��ه یزدانیان در آین��ده مقوله خودرو به ط��ور کلی دگرگون 

خواهد ش��د و خودروها از ی��ک کاالی موج��ود در خانه ها تبدیل به 
سرویس خواهند شد. او با اشاره به فرآیند Car As A Service آن 
را موضوعی دانست که در آینده نزدیک به وجود خواهد آمد و در آن 

خودروها تبدیل به یک سرویس می شوند:
»مانند گذش��ته که همه خانه ها خودش��ان یک نان��وا بودند و حاال 
تنورها به بیرون رفته و نانوایی یک س��رویس ش��ده، خودرو نیز اندک 
اندک تبدیل به یک س��رویس خواهد ش��د و کاربر تقاضا می کند چه 
خودرویی برای چه زمانی و مکانی می خواهد. س��ایپا اعالم کرد برای 
الکتریکی کردن یک س��ری ماژول ها به کمک ش��ما نی��از داریم و ما 
هم��کاری خود را با آنه��ا آغاز کردیم. آنها در ح��ال الکتریکی کردن 
بخش��ی از خ��ودروی جدید خود بودن��د و این بورد حجی��م را به ما 
نش��ان دادند و ما برای بهینه سازی و طراحی مجدد آن اعالم آمادگی 

کردیم.«
رئیس مرکز پژوهش��گاه ارتباطات با اعالم این نکته که موارد مذکور 
را به زودی در اختیار خودروس��از قرار خواهیم داد تاکید کرد که این 
فرآیند اندک اندک مسیر خود را به درستی طی خواهد کرد: »بین 5 
تا ۱0 س��ال احتیاج داریم که یک خودروی کامل خودران و هوشمند 
داش��ته باشیم. مهمترین زیرساخت و یا به بیانی بهتر، تنها زیرساخت 
راه ارتباطی خودروی خودران هوش��مند همان توسعه G 5در کشور 

خواهد بود که مقدمات آن آغاز شده است.«

ی��ک نماینده مجلس ش��ورای اس��المی ب��ر حمای��ت ویژه از 
استارت آپ های خالق تاکید کرد تا مسیر تبدیل شدن به شرکت 

خالق سریع تر پیموده شود.
ذبی��ح اهلل اعظمی س��اردویی، نماینده مردم از ح��وزه انتخابیه 
جیرفت و عنبرآباد گفت: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
یک��ی از نهاده��ای کارآمدی اس��ت که توانس��ته با اس��تفاده از 
ظرفیت های قانونی موجود، با حداقل تش��ریفات اداری در تعامل 
با دیگر نهادها و وزارتخانه ها، خدمات ارزنده ای را به ش��رکت های 

دانش بنیان و خالق ارائه کند.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی، در ادامه افزود: 
فرهنگ س��ازمانی ارائه خدمات با حداقل تشریفات و تالش برای 
آنکه فرآیندهای اداری کوتاه ش��ود، خصیصه مهمی اس��ت و این 
معاونت در این مس��یر گام برداش��ته اس��ت. بی ش��ک در صورت 
افزای��ش ظرفیت های قانونی و تقویت مناب��ع بودجه ای، می توان 
امید داش��ت ک��ه دامنه خدمات این معاونت، گس��ترده تر ش��ود. 
خوش��بختانه منابع خوبی در بودجه ب��رای این معاونت تخصیص 

یافته است.  
ای��ن عضو هی��أت علم��ی دانش��گاه، با اش��اره ب��ه الزمه های 
خدمات رسانی به این گونه شرکت ها، گفت: با توجه به سیاست های 
کلی نظام در حمایت از ش��رکت های دانش بنیان، خالق و نوآور، 
مجلس شورای اس��المی و نمایندگان محترم نیز مایل هستند تا 
ب��ا تصویب قوانین مدقن و کارشناسی ش��ده، مدیران اجرایی این 
حوزه را در اجرای هرچه بهتر سیاست های حمایتی یاری رسانند.

نماین��ده مجلس ش��ورای اس��المی افزود: با توجه به تش��کیل 
فراکس��یون های حمایت از ش��رکت های دانش بنیان، مجلس در 
تالش اس��ت تا با شناسایی، کمبودهای قانونی موجود و نیازهای 
احتمالی این شرکت ها، قانونی همه جانبه تر و مناسب با مقتضیات 
فعل��ی و آتی را تصویب کند. بی تردید، ش��رکت های خالق نیز با 
توجه به دامن��ه فعالیت های نوآورانه ای که دارند می توانند از این 

قوانین حمایتی بهره مند شوند.
اعظمی ضم��ن تاکید بر ل��زوم تعامل و کار کارشناس��ی برای 
تصویب قوانین هرچه بهتر، گفت: در این بین در جریان بررس��ی 
پیش��نهادات قانونی، پیش��نهاد ش��د تا اس��تارت آپ های خالقی 
که توس��ط جوانان خالق کشورمان، تاسیس ش��ده اند تا ۲ سال 
م��ورد حمایت ق��رار گیرند تا از مراح��ل اولیه عب��ور کنند و به 
ش��رکت های پویا و بالنده تبدیل ش��وند. می توان پس از دو سال، 
این استارت آپ ها را  مورد ارزیابی قرار داد تا  در صورت دارابودن 
شرایط وارد مرحله بعدی ش��وند. نماینده مردم از حوزه انتخابیه 
جیرفت و عنبرآباد، گفت: عالوه بر این، پیش��نهادات بسیاری در 
این حوزه وجود دارد، معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری 
و معاونت های مختل��ف آن می توانند، از طریق تماس و رایزنی و 
جلس��ات مشترک با کمیسیون ها و نمایندگان مجلس، مشکالت، 
چالش ه��ا و نیازمندی ه��ای ش��رکت های دانش بنی��ان و خالق 
را ب��ه این نماین��دگان منتقل کنند، تا قوانی��ن حمایتی مصوب، 
حمایت ه��ای گس��ترده تر و هدفمندت��ری را ب��ه جوانان خالق و 

دانش بنیان ایران اسالمی، عرضه کند.

تیم كوک، مدیرعامل كمپانی اپل، به تازگی با یکی از دانشـجویان ارشـد دانشـگاه 
پسـت و ارتباطـات پکن مصاحبـه ای انجام داده و طـی این مصاحبه از سـال 2۰2۰ به 
عنوان نوآورترین سـال در تاریخ اپل یاد كرده اسـت. به گزارش دیجیاتو، اپل در سال 
2۰2۰ موفق شـد طیف عظیمی از محصوالت جدید خـود را به بازار جهانی عرضه كند. 
سـری موبایل هـای آیفـون 12، آیپدهای جدید، اپل واچ سـری 6 و سـری SE و البته 
كامپیوترهای مک مجهز به اپل سیلیکون از محصوالت جدید اپل در سال 2۰2۰ بودند. 
تیم كوک با این وجود از سـال گذشته به عنوان نوآورترین سال كاری اپل یاد می كند، 

اما خاطرنشان می كند كه نوآوری هیچ فرمول مشخصی ندارد.
»هی شیجی« دانشجوی ارشدی كه با كوک مصاحبه می كرد در ادامه از او در رابطه با 
استرس و روندی كه اپل هر ساله برای عرضه محصوالت جدید خود طی می كند سوال 

پرسـید. كوک در پاسخ به این سوال گفت: »كنار هم قرار گرفتن افرادی كه از مهارت، 
سـابقه و اشتیاق متنوعی برخوردار هستند، باعث می شـود تا آنها بهترین كار خود را 

انجام دهند و در كمپانی اپل یک به عالوه یک همیشه بیشتر از دو بوده است.«
او در همین زمینه توضیح داد:

»مـا در اپل یـک فرهنگ خالقیت و یک فرهنگ همکاری داریـم و زمانی كه این دو 
در كنـار یکدیگر قرار می گیرند نوآوری های عظیمی به وجـود می آید. در واقع در این 
كار افـرادی را كنار یکدیگر قـرار می دهیم كه عالوه بر مهارت و سـابقه متفاوت، دید 
متفاوتی نسـبت به جهان دارند. برخی از آنها ممکن اسـت سـخت افزار باشند، برخی 
نرم افزار. حتی برخی از آنها ممکن اسـت نوازنده و هنرمند باشـند. اما همه آنها با یک 
هدف مشترک در كنار یکدیگر قرار گرفته اند و آن هدف مشترک طراحی یک محصول 

رئیس پژوهشگاه ارتباطات: 

همکاری برای تولید خودروی خودران با سایپا آغاز شده است

حمایت از استارت آپ های خالق شتاب می گیرد

تیم کوک می گوید ۲۰۲۰ نوآورترین سال در تاریخ اپل بود

دریچــه

دریافت اس��تانداردهای بین المللی یکی از راه ه��ای ارتقای کیفیت خدمات 
آزمایش��گاهی اس��ت. تاکنون ۸۸ مجموعه آزمایش��گاهی این گواهینامه ها را 

دریافت کرده اند.
رضا اس��دی فرد، مدیر ش��بکه آزمایش��گاهی فناوری های راهبردی معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری با اش��اره به مطلب باال، استانداردس��ازی 
آزمایش��گاه ها را یکی از اهداف مهم شبکه خواند و گفت: تاکنون ۸۸ مجموعه 
آزمایش��گاهی اعتبارنامه بین المللی و معتبر جهان��ی ISO/IEC۱70۲5 که 
مرجعی قابل اتکا برای تس��ت خدمات آزمایشگاهی در جهان است را دریافت 
کرده ان��د. این کار اتفاقی مهم برای ارتقای کیفیت خدمات آزمایش��گاهی در 

کشور است.

استانداردهای جهانی به آزمایشگاه ها رسید تا خدمات 
با كیفیت باالتری به محققان كشور داده شود
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طب��ق گفته  تحلیلگر بان��ک جی پی مورگان، اگر اعتماد س��رمایه گذاران به تتر 
)USDT( از بین برود، بازار بیت کوین دچار شوک نقدینگی شدیدی می شود.

به گ��زارش زومیت، به گفته  تحلیلگران بانک جی پی مورگان در گزارش��ی ۸6 
صفحه ای که پنجش��نبه گذشته منتشر شد: »اگر 
هر م��وردی بر تمایل ی��ا توانایی س��رمایه گذاران 
داخل��ی و خارجی تتر اثر بگ��ذارد، به احتمال زیاد 
نتیجه  آن ش��ک شدیدی بر گستره  وسیعی از بازار 
رمزارز خواهد گذاش��ت.«  طبق وب سایت رسمی 
ش��رکت تت��ر: »ارزش تتر مع��ادل یک به یک دالر 
اس��ت و پشتوانه  این استیبل کوین ذخایری شامل 
ارزهای س��نتی و پول نقد معادل آن و گاهی سایر 
س��رمایه ها و عایدی هایی اس��ت که از وام دادن به 
شرکت های شخصی به دست می آید.« ارزش بازار 
USDT در ۱۲ م��اه گذش��ته از ۴ میلیارد به ۳۳ 
میلیارد دالر رسیده که نشانه ای از افزایش استفاده 
از آن ب��ه  عنوان پول رایج اس��ت. طب��ق نقل قول 

تحلیلگران جی پی م��ورگان و مدیریت س��رمایه  NYDIG، از ۲0۱9 حدود 50 
تا 60 درصد از بیت کوین در مقابل تتر ترید ش��ده اس��ت. بنابراین از دست رفتن 
ناگهانی اعتماد به تتر باعث ایجاد موردی شبیه »وحشت بانکی«، بی ثباتی صرافی ها 

و افت ناش��ی از ترس در قیمت بیت کوین می شود. منظور از وحشت بانکی زمانی 
است که تعداد زیادی از واریزکنندگان به دلیل نگرانی از تسویه  شدن پول های شان، 
اقدام به تسویه حس��اب می کنند. عملکرد تتر همانند بانکی س��نتی است، اما باید 
توج��ه کرد که تت��ر همانند بانک ه��ا در معرض 
نظارت و شفاف س��ازی سختگیرانه نیست. طبق 
گفته  تحلیلگران، این ش��رکت هنوز حسابرس��ی 
مس��تقل تولید نکرده اس��ت و با ایجاد نگرانی در 
م��ورد ذخایر و امور مالی، ریس��کی اصلی به بازار 
بیت کوین وارد می کند. »تتر« )Tether(، شرکت 
پش��تیبان استیبل کوین تتر، مدت ها است که به 
دلیل نداش��تن ش��فافیت در مورد ذخایر و نحوه  
صدور کوین های جدید مورد انتقاد قرار می گیرد؛ 
بااین حال بازار ارز دیجیت��ال توجه زیادی به این 
 Kaiko نگرانی ه��ا نکرده اس��ت. طبق گ��زارش
Research، بخش��ی از این بی توجهی ناش��ی از 
افزایش زیاد قیمت ها در ۱۲ ماه گذش��ته، بیشتر 
برمبنای دالر بوده اس��ت تا تتر. به همین دلیل س��قوط عظیم قیمت به دلیل از 
دست رفتن اعتماد به چشم نمی آید . بااین حال تحلیلگران جی پی مورگان می گویند 

بیت کوین به عنوان رمزارزی جایگزین باقی خواهد ماند.

رئیس مایکروس��افت می گوید بیش از ۱،000 مهندس نرم افزار با همکارِی 
یکدیگ��ر حمل��ه  SolarWinds را رق��م زده ان��د. این حمل��ه »بزرگترین و 

پیچیده ترین« حمله سایبری تاریخ شناخته می شود.
ب��ه گ��زارش زومیت، ب��رد اس��میت، رئیس 
مایکروس��افت، می گوی��د حم��الت س��ایبری 
انجام ش��ده با اس��تفاده از یک��ی از نرم افزارهای 
شرکت سوالرویندز )SolarWinds( بزرگترین 

و پیچیده ترین حمالت سایبری تاریخ هستند.
از  هکره��ا   ،SolarWinds حم��الت  در 
نرم افزار این ش��رکت بزرگ به عن��وان پلتفرمی 
برای هجوم به تعداد زیادی از ش��رکت ها و البته 
آژانس های دولتی استفاده کردند. عملیات هک 
SolarWinds ماه پایانی سال گذشته  میالدی 
رسانه ای شد و به زعم دولت ایاالت متحده آمریکا، 

احتماال عامل آن روسیه بوده است.
تعداد بس��یار زیادی از شرکت ها و آژانس های 

دولتی از قابلیت های نرم افزار س��ازمانی SolarWinds اس��تفاده می کنند و 
همین موضوع باعث ش��د نرم افزار SolarWinds ارزش بس��یار زیادی برای 
هکرها داش��ته باش��د. با هک نرم افزار، هکرها به سیستم بسیاری از شرکت ها 

دسترس��ی پیدا کردند. خبرگزاری رویترز در گزارش��ی می نویس��د هکرهای 
SolarWinds توانسته اند به ایمیل وزارت خزانه داری و وزارت دادگستری و 
وزارت بازرگانی ایاالت متحده  آمریکا و دیگر آژانس  های دولتی دسترسی پیدا 
کنند. متخصصان حوزه  امنیت سایبری پیش تر 
گفته اند شناسایی سیس��تم های آلوده شده به 
بدافزار و تش��خیص هکرها ممکن است ماه ها 

به طول بینجامد.
برد اسمیت در مصاحبه با شبکه  CBS اعالم 
کرد از نگاه مهندسی نرم افزار، احتماال عادالنه 
 SolarWinds اس��ت که بگویی��م حم��الت
بزرگترین و پیچیده ترین حمالت تاریخ هستند. 
گفته می شود حمالت SolarWinds حداکثر 
۱۸،000 مشتری این شرکت را تحت تأثیر قرار 
داده اس��ت که مش��غول اس��تفاده از نرم افزار 
نظارت ش��بکه  Orion بوده اند. برد اس��میت 
در مصاحب��ه اش گف��ت او و اعضای تیمش در 
مایکروس��افت پس از بررسی شرایط از خودشان پرسیدند چه تعداد مهندس 
نرم افزار ممکن اس��ت روی این حمالت کار کرده باش��ند؟ او به  وضوح گفت: 

»پاسخی که به آن رسیدیم، قطعا بیش از ۱،000 نفر بود.«

رئیس مایکروسافت: حادثه SolarWinds بزرگترین و پیچیده ترین بی اعتمادی به تتر باعث به خطر افتادن بیت كوین م ی شود
حمله سایبری در تاریخ بود

مدیرعامل فرابورس ایران در س��ومین روز از نمایش��گاه ای��ران ایتکس که 
اولین نمایش��گاه مجازی حوزه فناوری اطالعات در کشور است، درباره یکی از 
جدیدترین ظرفیت های فرابورس برای تامین مالی حوزه نوآوری و دانش بنیان 
گفت: ما روز گذشته با حضور معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری و رئیس 
س��ازمان بورس از بازار تامی��ن مالی جمعی رونمایی کردیم تا مس��یر تجهیز 
منابع برای کسب وکارهای کوچک و متوسط، استارت آپ ها و طرح های نوآورانه 

کوتاه تر و تسهیل شود.
به گزارش س��نا امیر هامونی با اش��اره به اینکه تامین مالی همیش��ه برای 
کارآفرین��ان موضوع��ی پراهمیت و نه چندان آس��انی بوده اس��ت، بیان کرد: 
کسب وکارهای کوچک و متوسط ممکن است که زمان و هزینه زیادی را برای 
جذب س��رمایه الزم برای راه اندازی یا ادامه حیات کسب وکار خود صرف کنند 
در حال��ی که »تامین مالی جمع��ی« یکی از حوزه های فین تک و از روش های 
نس��بتا جدید تامین مالی است که در آن می توان از تجمیع سرمایه های خرد 

افراد برای دستیابی به سرمایه موردنیاز استفاده کرد.
او ب��ا اعالم اینک��ه مهمترین مدل های »تامین مال��ی جمعی« پاداش محور، 
بدهی محور، سهام محور  و اهدامحور هستند، ادامه داد: از این ۴ شیوه دو شیوه 
اهدامحور و س��هام محور را در فرابورس عملیاتی کرده ایم. به عنوان مثال اوایل 
امس��ال از طریق انتشار اوراق کرونا۱ و کرونا۲ سعی کردیم به وزارت بهداشت 

برای مقابله با بیماری کرونا استفاده کنیم.
به گفت��ه او در اوراق نیکوکاری کرونا۱ مجموع��ا 5 میلیارد و ۴57 میلیون 
تومان جمع آوری ش��د که تمام آن مبلغ به وزارت بهداش��ت پرداخت شد. در 
اوراق کرونا۲ نیز ۱۴ میلیارد و 600 میلیون تومان جمع آوری شد که برخالف 

کرونا۱ به جای پرداخت اصل پول، سود حاصل از آن پرداخت شد.
هامونی درباره مدل سهام محور برای تامین مالی جمعی نیز اضافه کرد: این 
مدل بیشتر برای کسب وکارهای کوچک و متوسط و همچنین استارت آپ هایی 
مناس��ب اس��ت که قصد جذب س��رمایه برای مراحل ابتدایی فعالیت خود را 

داش��ته و نیاز به ارقام بس��یار باال ندارن��د و می توانند با تجمیع س��رمایه های 
کوچک و خرد، نیازهای مرحله فعلی شرکت خود را مرتفع سازند.

مدیرعام��ل فرابورس با بیان اینک��ه در این مدل افراد س��رمایه گذار نیز در 
عوض »گواهی مش��ارکت« آن کسب وکار یا اس��تارت آپ را دریافت می کنند، 
افزود: این مدل بر پایه مشارکت است که در ابتدا توسط برخی کسب وکارهای 
داخلی انجام شد و سکوهایی در داخل نیز به عنوان واسط بین سرمایه گذاران 
و بنگاه ه��ا ش��روع به کار کردند و س��پس مدتی بعد ش��ورای عالی بورس در 

اردیبهشت 97 دستورالعمل آن را تصویب کرد.
تامین مالی نخستین شرکت با مسئولیت محدود به کمک کراودفاندینگ

مدیرعامل فرابورس ایران همچنین با بیان اینکه یک ش��رکت با مس��ئولیت 
محدود برای نخس��تین بار توانست به کمک کراودفاندینگ، تامین مالی کند، 
 اظهار کرد: از طریق تامین مالی جمعی برای این ش��رکت یک میلیارد تومان 
جذب س��رمایه شد و این نشانگر آن اس��ت که بازار سرمایه می تواند  به کمک 

ابزارهای مالی مختلف پاسخگوی طیف متنوعی از شرکت ها و گروه ها باشد. 
هامونی همچنی��ن از به کارگیری فناوری مبتنی بر بالک چین برای طراحی 
بستر تامین مالی جمعی برای اولین بار خبر داد و گفت: در بین   ۱۱ پلتفرمی 
که موفق به اخذ موافقت اصولی ش��ده اند، یکی از آنها اقدام به طراحی پلتفرم 
کراودفاندینگ بر بس��تر بالک چین کرده و در واقع  اولین ش��رکتی است که به 

صورت رسمی در این حوزه مجوز گرفته است. 
به گفته وی تامین مالی جمعی ابزار مناس��بی برای پژوهش��گران، صاحبان 
ایده و دانشجویانی است که طرح های زودبازده دارند و به دلیل  نداشتن شرایط 
پذی��رش در بازار س��رمایه می توانند از این طریق ب��رای طرح های خود تامین 

مالی کنند. 
مدیرعام��ل فرابورس در نهای��ت ابراز امیدواری کرد ک��ه بازارها و ابزارهای 
جدی��د بتوان��د ب��ه توس��عه اقتص��اد دانش بنیان در کش��ور کمک کن��د و به 

 تجاری سازی ایده ها و محصوالت بینجامد. 

به نظر می رسد بیل گیتس، بنیانگذار مایکروسافت چندان تمایلی به 
بیت کوین و دارایی های رمزارزی ندارد.

به گزارش مهر، او در مصاحبه ای با روزنامه وال اس��تریت ژورنال در 
پاس��خ به این سوال که جهان بدون کدام یک از پیشرفت های فناورانه 
می توان��د به حیات خ��ود ادامه دهد، گفت: مس��یر عملکرد رمزارز در 
فض��ای امروزی زمینه را برای فعالیت های مجرمان خاصی فراهم کرده 
اس��ت. خوب اس��ت از آن خالص ش��ویم. او در ادامه اف��زود: احتماالً 
باید در پاس��خ به این سوال به اس��لحه های بیولوژیکی اشاره می کردم. 
آن هم پدیده بدی اس��ت. اظه��ار نظر بیل گیتس نش��ان می دهد، او 
از طرف��داران بیت کوین نیس��ت. همچنین این امر نش��ان می دهد، به 
اعتقاد بیل گیتس رمزارزها در معرض سوءاستفاده طرح های پولشویی 

و کالهبردارانه قرار دارند.
اما بنیانگذار مایکروس��افت در مصاحبه با ش��بکه خبری سی ان بی 
س��ی موضع بی طرفانه تری نس��بت به رمزارز گرفت. او موضع خود را 
نس��بت به بیت کوین خنثی اعالم کرد. او گف��ت: من بیت کوین ندارم 
بنابراین دیدگاهم خنثی است. البته انتقال پول به شکل دیجیتالی تر و 
کاهش هزینه ها را بررسی می کنم. بنیاد گیتس در کشورهای در حال 
توس��عه از همین روش ها اس��تفاده می کند. ارزش بیت کوین براساس 
دیدگاه ه��ای مختلفی نوس��ان می کند. من روش��ی ب��رای پیش بینی 

ش��یوه عملکرد آن ندارم. این نخس��تین باری نیست که گیتس درباره 
بیت کوین و رمزارزها اظهارنظر می کند. او در سال ۲0۱۸ گفته بود اگر 

می توانست در مقابل بیت کوین شرط می بست.
 تامی��ن مالی جمعی برای این ش��رکت یک میلی��ارد تومان جذب 
س��رمایه شد و این نشانگر آن است که بازار سرمایه می تواند  به کمک 
ابزارهای مالی مختلف پاسخگوی طیف متنوعی از شرکت ها و گروه ها 
باش��د.  هامونی همچنین از به کارگیری فن��اوری مبتنی بر بالک چین 
برای طراحی بستر تامین مالی جمعی برای اولین بار خبر داد و گفت: 
در بین   ۱۱ پلتفرمی که موفق به اخذ موافقت اصولی ش��ده اند، یکی از 
آنها اقدام به طراحی پلتفرم کراودفاندینگ بر بس��تر بالک چین کرده و 
در واقع  اولین ش��رکتی است که به صورت رسمی در این حوزه مجوز 

گرفته است. 
ب��ه گفته وی تامین مالی جمعی ابزار مناس��بی برای پژوهش��گران، 
صاحبان ایده و دانش��جویانی اس��ت که طرح های زودبازده دارند و به 
دلیل  نداشتن ش��رایط پذیرش در بازار سرمایه می توانند از این طریق 

برای طرح های خود تامین مالی کنند. 
مدیرعام��ل فراب��ورس در نهایت اب��راز امیدواری کرد ک��ه بازارها و 
ابزارهای جدید بتواند به توس��عه اقتصاد دانش بنیان در کش��ور کمک 

کند و به  تجاری سازی ایده ها و محصوالت بینجامد. 

پرسـید. كوک در پاسخ به این سوال گفت: »كنار هم قرار گرفتن افرادی كه از مهارت، 
سـابقه و اشتیاق متنوعی برخوردار هستند، باعث می شـود تا آنها بهترین كار خود را 

انجام دهند و در كمپانی اپل یک به عالوه یک همیشه بیشتر از دو بوده است.«
او در همین زمینه توضیح داد:

»مـا در اپل یـک فرهنگ خالقیت و یک فرهنگ همکاری داریـم و زمانی كه این دو 
در كنـار یکدیگر قرار می گیرند نوآوری های عظیمی به وجـود می آید. در واقع در این 
كار افـرادی را كنار یکدیگر قـرار می دهیم كه عالوه بر مهارت و سـابقه متفاوت، دید 
متفاوتی نسـبت به جهان دارند. برخی از آنها ممکن اسـت سـخت افزار باشند، برخی 
نرم افزار. حتی برخی از آنها ممکن اسـت نوازنده و هنرمند باشـند. اما همه آنها با یک 
هدف مشترک در كنار یکدیگر قرار گرفته اند و آن هدف مشترک طراحی یک محصول 

فوق العاده  اسـت.« تجارت اپل در كشـور چین یکـی از بنیادی ترین بخش این كمپانی 
محسوب می شود. طبق گزارش سه ماهه چهارم این كمپانی در سال 2۰2۰، 18 میلیون 
گوشـی آیفون 12 در چین به فروش رسـید كه به عقیده  تیم كـوک این میزان فروش 
خارق العاده اسـت. شـیجی كه در چین زندگی می كند، در ادامه مصاحبه خود از كوک 
پرسـید »آیا در آینده می توان منتظر قابلیت های آیفون براسـاس بازخورد مشـتریان 
 ،13 iOS چینی بود؟« كوک در پاسخ به این سوال به چند گزینه از جمله حالت تاریک

باركدخوان، صفحه كلیدهای خاص و شبکه 5G اشاره كرد.
آنهـا در ادامـه مصاحبه از مـواردی از جمله اسـتفاده افراد مسـن از موبایل آیفون، 
سفرهای گذشته كوک به چین، اهمیت تحصیالت و دسترسی به آن در سراسر جهان و 

افرادی كه هنوز به دنبال یافتن شغل موردعالقه خود هستند صحبت كردند.

اولین پلتفرم تامین مالی جمعی مبتنی بر فناوری بالک چین در كشور

 جهان به بیت كوین نیازی ندارد

تیم کوک می گوید ۲۰۲۰ نوآورترین سال در تاریخ اپل بود

یادداشـت

دومین چالش س��خنرانی های علمی – ترویجی در علوم شناختی با عنوان 
COG-TALK۲ برگزار می ش��ود. بسط و گس��ترش دانش علوم شناختی و 
افزایش روحیه نش��اط در بین اساتید، دانش آموزان و دانشجویان عالقه مند به 
دانش علوم شناختی هدف از برگزاری این چالش است.  گروه علمی سیناپس 
با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی معاونت علمی این رویداد 
را برگزار می کنند. همچنین آزمایش��گاه ملی نقشه برداری مغز و شتاب دهنده 
ش��ناختی کاگنوتک نی��ز در برگزاری آن همکاری دارند. این چالش در س��ه 
مح��ور پایان نامه ها و مق��االت )تحقیقاتی که به صورت فردی یا گروهی انجام 
شده است( و علوم شناختی بدون مرز )ارائه موضوعات ترویجی در حوزه های 
مختلف علوم شناختی در دو محور دانش آموزی و دانشجویی( برگزار می شود.

چالشی برای ترویج علوم شناختی میان 
دانش آموزان و دانشجویان راه اندازی شد



برندگان رقابت بهترین سایت ها و اپلیکیشن های ایرانی در سیزدهمین 
جشنواره وب و موبایل ایران ۱۳99 اعالم شدند.

اختتامیه سیزدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در تاریخ ۱ اسفندماه 
۱۳99 به صورت آنالین برگزار شد. این اولین بار است که رویداد جشنواره 
وب و موبایل ایران به صورت آنالین برگزار می ش��ود و دلیل آن نیز شیوع 
ویروس کرونا در سراس��ر کش��ور بود. همچنین بخش های جدیدی نظیر 
بهترین کتاب تألیف یا ترجمه ش��ده در مبحث کار و کارآفرینی، بهترین 
وب سایت یا اپلیکیشن از نظر دسترسی برای افراد توان یاب، بهترین سریال 
یا فیلم ارائه شده در بستر VODهای اینترنتی و بهترین فعالیت تبلیغاتی 
یا اس��تارت آپی در مقابله با ش��یوع ویروس  کرونا به این دوره از مراس��م 

اضافه شده بود.
در ابتدای این مراس��م »میالد احرامپوش«، بنیانگذار جش��نواره وب و 
موبایل ایران با ذکر این نکته که رویداد امس��ال به صورت تماما دیجیتال 
و در راس��تای س��المت کامل برگزار شد اعالم کرد با وجود مجازی برگزار 
شدن جشنواره وب و موبایل، استقبال از رویداد بسیار خوب بوده: »امسال 
ش��اهد حضور بیش از ۲500 اس��تارت آپ بودیم که در بین آنها، کسب و 
کارهای نوپای بس��یار خوبی دیدیم. س��ال 99 به م��ا ثابت کرد که چقدر 
حضور کسب و کارهای نوپا در شرایطی که افراد باید از حضور غیرضروری 
خود در جامعه بکاهند، اهمیت دارد و امیدواریم که دولت و حاکمیت نیز به 
استارت آپ هایی که در این روزها، در کنار مردم بودند، اهمیت قائل شود.«
در ادامه »رضا الفت نسب«، دبیر اجرایی جشنواره  وب و موبایل ایران نیز با 
اشاره به اینکه هیچ کس نمی داند در سال آینده وضعیت کرونا در جهان چطور 
خواهد بود اعالم کرد حضور کس��ب وکارهای نوپا در رویداد امسال از همیشه 
پررنگ تر بود: »کس��ب وکارهایی که شاید چند ماه از فعالیت شان می گذشت، 
اما به آن رش��د و بلوغ کافی رس��یده بودند که وارد رقابت ش��وند. حضور این 
تیم ها در بخش های مختلف بارقه ه��ای امیدی را به جریان می اندازد که هر 
فعال استارت آپی از آن خشنود خواهد شد. همه ما در این اکوسیستم  روزهای 
س��ختی را گذراندیم، اما همچن��ان به آینده پی��ش رو امیدواریم. امیدواریم 

جشنواره وب و موبایل سفیری شایسته برای انتقال این امیدواری باشد.«
»شایان ش��لیله«، بنیانگذار جش��نواره وب و موبایل ایران نیز در پایان 
سخنرانی های رویداد مجازی جشنواره و موبایل ایران 99 از تجربه آنالین 
برگ��زار کردن چنین رویدادی گف��ت. او این تجرب��ه را یک تجربه کامال 
متفاوت تلقی و تاکید کرد با توجه به برگزاری مراسم های بزرگ و متعدد 
در س��ال های گذشته، آنالین شدن تمام این رویداد باعث شد که خأل در 
کنار هم نبودن بیشتر از همیشه حس شود: »در نهایت با این همه مشکل 
تالش کردیم که بتوانیم رویدادی را با توجه به ظرفیت ها و توانمندی های 

اکوسیستم داشته باشیم.«
شلیله تاکید کرد که افراد مهم و بزرگی از اکوسیستم استارت آپی ایران 
رفته اند و اوضاع نابس��امان اقتصادی کش��ور نی��ز کاری کرده که تیم های 
کوچک و بزرگ نیز وضعیت مالی خوبی نداش��ته باش��ند: »در هر صورت 
نباید این اکوسیس��تم به سمتی برود که نه منافع بخش خصوصی تأمین 
ش��ود و نه دولت به اهداف خود در تحقق اقتصاد دانش بنیان برس��د و در 
تولید ملی نتوانیم به دانش و تکنولوژی دل خوش کنیم.« ش��لیله با ذکر 
این نکته که پیشتر فقط فیلترینگ و نگرانی های امنیتی بر فعالیت تیم های 
اس��تارت آپی س��ایه افکنده بود اعالم کرد که دولت کنونی »هر روز با یک 
آیین نامه و بخش��نامه تیشه به ریش��ه آینده این کشور می زنند.« به گفته 

شلیله ترس از فناوری باعث این برخوردها است.
در ادامه این مراس��م لیس��ت برندگان اعالم شد که اسامی کامل آنها به 

شرح زیر است:
برنده های امسال در گروه های ویژه:

• بهترین کتاب تألیف یا ترجمه در کارآفرینی – تحلیل اس��تراتژیک از 
انتشارات راه پرداخت

بهترین وب سایت و )کسب وکار( سال ۱۳99 – صرافی کریپتو لند
بهترین وب س��ایت یا اپلیکیشن از نظر دسترسی برای افراد توان یاب – 

دیوار
بهترین س��ریال یا فیلم ارائه شده در بستر اینترنت – سریال آقازاده به 

کارگردانی بهرنگ توفیقی
بهترین فعالیت تبلیغاتی یا اس��تارت آپی در مقابله ب��ا کرونا – این وان 

مین دات کام
بهتری��ن کمپین تبلیغاتی دیجیتال س��ال ۱۳99 – علی بابا – کمپین 

#بسیارسفرآید
بهترین کسب و کار نوآورانه – سوپر اپلیکیشن وطندار
بهترین اپلیکیشن وب اپ PWA – آشپزخانه ویترین

آموزش آنالین
برنده داوری آثار: فرانش – آموزش ویدئویی فارسی

برنده مردمی آثار: کالسینو
ادب و فرهنگ و هنر و فلسفه
برنده داوری آثار: دوربین.نت
برنده مردمی آثار: متن نگار

اشتراک گذاری محتوای دیجیتال
برنده داوری آثار: وب سایت و اپلیکیشن آنتن
برنده مردمی آثار: وب سایت و اپلیکیشن آنتن

اشتغال و کاریابی
برنده داوری آثار: کارلنسر
برنده مردمی آثار: کارلنسر

انقالب اسالمی و دفاع مقدس
برنده مردمی آثار: انتشارات سوره مهر

برنده داوری وب سایت: موزه انقالب اسالمی ودفاع مقدس
بازار آنالین واسط خرید و فروش و خرید گروهی

برنده داوری آثار: تخفیفان – اولین و بزرگ ترین وب سایت خرید گروهی
برنده مردمی آثار: فروشگاه اینترنتی و باشگاه مشتریان اِم وِی

بازی های اکشن
برنده داوری آثار: هاُدس ۲

بازی های امتیازی
برنده داوری آثار: قهوه چی

برنده مردمی آثار: سر ضرب: فوتبال آنالین
بازی های تفننی

برنده داوری آثار: ادابازی | پانتومیم
برنده مردمی آثار: ادابازی | پانتومیم

بازی های رانندگی
برنده داوری آثار: کالچ
برنده مردمی آثار: کالچ

بازی های شبیه سازی
برنده داوری آثار: تخت جمشید – بازدید سه بعدی

بازی های کودک
برنده داوری آثار: Let’s Go آموزش زبان انگلیسی کودکان

بازی های معمایی
برنده داوری آثار: سوال پیچ

برنده مردمی آثار: فقط چپ رو بگیر
بازی های استراتژی

برنده داوری آثار: یاران بهلول
برنده مردمی آثار: کلش آف زامبی

بازی های کلمات و دانستنی ها
Quiz of Kings :برنده داوری آثار
Quiz of Kings :برنده مردمی آثار

بانک و بیمه و شرکت های بورسی
برنده داوری آثار: بانک سامان

برنده مردمی آثار: همراه بانک ایران زمین
پلتفرم های آموزشی

برنده مردمی آثار: مدرسینو
برنده داوری آثار: مدرسینو

تامین کنندگان اینترنت و زیرساخت ها
برنده داوری آثار: های وب
برنده مردمی آثار: های وب

تبلیغات و بازاریابی دیجیتال
برنده داوری آثار: نوین هاب | ابزار مدیریت شبکه های اجتماعی

برنده مردمی آثار: شهر هوشمند پایدار
حمل و نقل آنالین )شهری و بین شهری(
برنده داوری آثار: نقشه و مسیریاب نشان

برنده مردمی آثار: تاکسی ۳60 )تاکسی آنالین(
خانواده و کودک

برنده داوری موبایل: آی قصه
برنده مردمی آثار: آی قصه

برنده داوری وب سایت: آی قصه
خبری، نشریات و مجالت چاپی

برنده داوری آثار: مهروماه
برنده مردمی آثار: مهروماه

خدمات مالی، بانکی، بیمه آنالین و پرداخت )فین تک(
برنده داوری آثار: دیجی پی

برنده مردمی آثار: سوپر اپلیکیشن وطندار
خدمات مربوط به کسب و کارها

برنده داوری آثار: رایچت
برنده مردمی آثار: رایچت

خرید بلیت سینما و تئاتر دیگر رویدادها
برنده داوری آثار: سینماتیکت

برنده مردمی آثار: یوبلیت
خودرو و خدمات مرتبط

برنده داوری آثار: هایپرتایر
برنده مردمی آثار: خودرو

دانشگاه ها و موسسات آموزشی
برنده داوری آثار: مدرسه موسیقی رنگ آهنگ

دین و معارف
برنده مردمی آثار: هیأت آنالین

برنده داوری وب سایت: هیأت آنالین
رزرواسیون بلیت هتل و هواپیما

برنده داوری آثار: اتاقک
برنده مردمی آثار: رادار۳6۱
زیرساخت ابری و هاستینگ

برنده داوری آثار: ابر آروان
برنده مردمی آثار: ایران سرور
سازمان ها و موسسات دولتی
برنده داوری آثار: تهران من
برنده مردمی آثار: تهران من

سازمان های خیریه و فعالیت های اجتماعی

برنده داوری آثار: محک
برنده مردمی آثار: کارزار

))lifestyle سبک زندگی
برنده داوری موبایل: کوکین: مرجع ویدئویی آموزش آشپزی ملل

برنده مردمی آثار: مجله اینترنتی اکاال
برنده داوری وب سایت: چطور

سرویس های بالگ، شبکه اجتماعی و انجمن های آنالین و پیام رسان ها
برنده مردمی آثار: پونیشیر
برنده داوری آثار: ویرگول

سرویس های خدمات شخصی و منزل
برنده مردمی آثار: آسانیسم

برنده داوری آثار: آچاره
سرویس های سایت ساز و اپلیکیشن ساز

برنده داوری آثار: فروشگاه ساز سازیتو
سفارش آنالین غذا و نوشیدنی

برنده مردمی آثار: مزبار
برنده داوری آثار: فودیسم

سالمت الکترونیک
برنده مردمی آثار: پذیرش۲۴
برنده داوری آثار: پذیرش۲۴

سالمت و بهداشت و زیبایی، ورزش و تندرستی و تناسب اندام
برنده داوری موبایل: پا به پا

برنده مردمی آثار: ورزش سه
برنده داوری وب سایت: ورزش سه

شرکت های طراحی وب و سئو
برنده داوری آثار: نوین

شرکت ها و مؤسسه های خصوصی
برنده مردمی آثار: آکادمی کریپتو لند

برنده داوری آثار: سایت پمینا
فروشگاه آنالین – خرید آنالین

برنده مردمی آثار: فروشگاه اینترنتی اکاال
برنده داوری آثار: فروشگاه اینترنتی اکاال

فروشگاه های تخصصی
برنده مردمی آثار: گاج مارکت

برنده داوری آثار: کشمون
کامپیوتر و موبایل و تکنولوژی

برنده داوری آثار: وب سایت ارز دیجیتال
کتاب علم و دانش و مراجع علمی

برنده داوری موبایل: خالصه | چکیده صوتی کتاب
برنده مردمی آثار: فست دیکشنری

برنده داوری وب سایت: مرجع لغات اختصاری – مخفف
کسب و کار و مدیریت و تجارت و استارت آپ

برنده مردمی آثار: کار و کسب
برنده داوری آثار: پادکست ۱0 صبح

گردشگری و سفر
برنده داوری موبایل: لست سکند

برنده مردمی آثار: ماجراجوهای ایرانی
برن��ده داوری وب س��ایت: همگ��ردی | اولی��ن و پربازدیدترین ش��بکه 

گردشگری
مارکت فایل های دیجیتال

برنده مردمی آثار: ساند اسنپ
برنده داوری آثار: فونت ایران )اولین فروشگاه فونت فارسی(

محیط زیست
برنده داوری آثار: نذرطبیعت

نیازمندی ها – مسکن و امالک
برنده مردمی آثار: آقای امالک

برنده داوری آثار: کیلید
نیازمندی ها ی عمومی و تخصصی و شهر و استان خاص

برنده داوری آثار: اُتوپیا
هنر سینما و تئاتر و موسیقی
برنده مردمی آثار: ایران فیلم

برنده داوری آثار: بیپ تونز
وب سایت های شهری و محله ای

برنده داوری آثار: ویکی کیش
وبگاه  افراد مشهور

Khamenei.ir برنده داوری آثار: اپلیکیشن محتوای زنده
برنده مردمی آثار: رضا صادقی

وبگاه های خبری و خبرگزاری ها
برنده مردمی آثار: وب سایت رسمی آخرین خبر
برنده داوری آثار: وب سایت رسمی آخرین خبر

ش��ایان ذکر اس��ت جش��نواره وب و موبایل ایران، یکی از قدیمی ترین 
عرصه های رقابت بین اپلیکیشن های موبایل و وب سایت های فارسی است 
که در پایان هر سال برگزار و در آن بهترین اپلیکیشن ها و وب سایت های 
فارس��ی با انتخاب داوران، برگزیده ش��ده و تندیس جشنواره به آنها اهدا 
می ش��ود. همچنین در این جشنواره در هر گروه در بخش رأی گیری های 

مردمی، محبوب ترین اثر از نگاه مردم نیز معرفی و تقدیر می شود
digiato :منبع

BRANDکارگاهبرندینگ

برندگان سیزدهمین دوره جشنواره وب و موبایل ایران اعالم شدند

تبلیغات و برندینگ تلفن مستقیم: 1۰86073290 www.forsatnet.ir

افتتاح نخستین آرایشگاه برند اولد اسپایس

برند اولد اس��پایس، فعال در زمینه تولی��د تیغ های اصالح 
ص��ورت و لوازم جانبی، اخیرا نس��بت به راه اندازی نخس��تین 
آرایش��گاه مردان��ه اش اقدام کرده اس��ت. این ام��ر با توجه به 
ش��هرت باالی اولد اسپایس برای بس��یاری از مشتریان نکته 
قابل توجهی محس��وب می ش��ود. آرایش��گاه این برند به طور 
رس��می در اول مارس ش��روع ب��ه کار خواهد ک��رد این برند 
برای نخس��تین آرایشگاه  اش ش��هر کلومبوس در ایالت اوهایو 

را انتخاب کرده است. 
نکته مهم درخصوص آرایش��گاه برند اولد اسپایس طراحی 
انحص��اری اش برای تولی��د محتوای بازاریابی اس��ت بنابراین 
ش��اید خبری از حضور تمام مش��تریان به صورت عمومی در 
این آرایش��گاه نباشد. ایده اصلی اولد اسپایش دعوت از برخی 
س��لبریتی ها به منظور نمای��ش کیفیت محصوالتش با اصالح 

سر و صورت آنهاست. 
ام��روزه تولید محت��وای بازاریابی برای بس��یاری از برندها 
ب��دل به دغدغه ای مهم ش��ده اس��ت. اولد اس��پایس در این 
می��ان وضعیت منحصر به ف��ردی دارد. بازاریاب های این برند 
همیش��ه عملکرد مناسبی در زمینه جلب نظر مخاطب هدف 
داش��ته اند. شاید با این ایده جذاب نیز توجه مشتریان به اولد 
اسپایس بیش از هر زمان دیگری شود. عرصه رقابت در زمینه 
محص��والت مرب��وط به اصالح مو در طول س��ال های اخیر به 
طور قابل مالحظه ای افزایش یافته اس��ت. این امر با توجه به 
بحران مالی ناش��ی از کرونا به طور عمیق تری بر روی برندها 
تاثیر گذاش��ته است. بسیاری از کس��ب و کارها در این میان 
برای جلب نظر مشتریان دس��ت به اقدامات تازه زده اند. اولد 
اس��پایس نیز در این میان از نخس��تین آرایش��گاه مردانه اش 

رونمایی کرده است. 
marketingdive.com :منبع

تصمیم آدیداس برای فروش ریباک

آدیداس پس از مدت ها جمع بندی نسبت به ادامه مدیریت 
بر ریب��اک یا واگذاری اش در نهایت تصمیم مهمش را گرفت. 
برند ریباک از س��ال ۲005 تحت مدیریت مس��تقیم آدیداس 
فعالیت کرده اس��ت. این ام��ر موجب توس��عه قابل مالحظه 
ریباک در بازارهای بین المللی ش��ده اس��ت. ب��ا این حال در 
سال های اخیر آدیداس برای تمرکز بیشتر بر روی محصوالت 
خ��ودش دیگر تمایلی برای مدیریت ریباک نش��ان نمی دهد. 
اگرچه تصمیم آدیداس در این راس��تا قابل پیش بینی بود، اما 
بسیاری از کارشناس ها نس��بت به ادامه فعالیت ریباک تحت 
مدیریت آدیداس خوش بین بودن��د. این خوش بینی در طول 
ماه ه��ای اخیر با تغیی��ر وضعیت ریباک به ط��ور کامل برهم 

خورد. 
مدیران ارش��د آدیداس تمایلی برای واگذاری سریع ریباک 
ندارند بنابراین در طول ماه های آینده جلسات متعددی برای 
واگذاری این برند برگزار خواهد ش��د. ب��دون تردید واگذاری 
ریب��اک تاثیر قابل مالحظه ای بر روی فعالیت آدیداس خواهد 
داش��ت. این امر به طور عمده ش��امل افزایش تمرکز بر روی 

فروش محصوالت در بازار آمریکای شمالی خواهد بود. 
retaildive.com :منبع

بازیابی فایل های پاک شده قابلیت جدید 
اینستاگرام 

در جدیدترین آپدیت اینستاگرام، قابلیتی اضافه شده است 
تا افراد بتوانند پس��ت های پاک ش��ده خود را بازیابی نمایند. 
درواقع بنا به هر دلیلی ممکن اس��ت نظر مخاطب تغییر پیدا 
کند. در این راس��تا پست ها در بخش��ی به نام پاک شده های 
اخیر، ذخیره خواهد شد. با این حال اگر از این بخش نیز اقدام 
به حذف نمایید، دیگر قابلیت دسترس��ی وج��ود ندارد. نکته 
جالب دیگر این است که این بخش تنها به پست ها اختصاص 
نداش��ته و ش��ما حتی می توانید پیام های دایرکت خود را نیز 
بازیابی کنید، با این حال برای این امر که حجم چنین اقدامی 
بیش از حد نیز نش��ود، مهلت��ی ۳0 روزه وجود دارد و پس از 
آن هم��ه چیز به صورت خ��ودکار و به ص��ورت کامل حذف 
خواهد ش��د. نکته مهم دیگر این ط��رح، جلوگیری از نابودی 
صفحه توس��ط هکرها است. درواقع برای بسیاری از افراد این 
موضوع اتفاق افتاده اس��ت که فردی اقدام به نفوذ در صفحه 
آنها و پاک کردن تمامی پس��ت ها کرده اس��ت. این امر باعث 
می ش��ود تا اقدامات چند س��اله آنها نابود شود. در این راستا 
اگرچ��ه بازپس گیری صفحه معم��وال کمتر از یک هفته انجام 
می شود، با این حال از دست رفتن محتوا، بدون شک ضرری 
جدی محسوب می ش��ود. با این حال این فرصت ۳0 روزه به 
معنای آن خواهد بود که ش��ما به سرعت می توانید همه چیز 
را ب��ه حالت عادی برگردانید. به همین خاطر نیز بس��یاری از 
تحلیلگران این ویژگی را س��تایش کرده و آن را در راس��تای 
افزایش امنیت در شبکه های اجتماعی عنوان کرده اند. در کنار 
این موضوع ش��ما برای تمدید ای��ن مهلت ۳0 روزه می توانید 
پس��ت ها را به بخش آرشیو بفرس��تید. حال باید دید که این 

طرح تا چه حد با واکنش مثبت کاربران همراه خواهد بود. 
searchenginejournal.com :منبع

به قلم: رابرت ویلیامز کارشناس بازاریابی و تبلیغات
ترجمه: علی آل علی

به قلم: بن آنگلسبی کارشناس بازاریابی و تبلیغات
ترجمه: علی آل علی

به قلم: مت سوترن  نویسنده حوزه سئو و شبکه های اجتماعی
مترجم: امیر آل علی
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یکی از موضوعات عجیبی که برخی از افراد مطرح می کنند این است که 
از سئو نمی توانند نتایج خوبی را به دست آورند. همین امر نیز باعث شده 
اس��ت تا آن را به صورت کامل کنار بگذارند. این امر در حالی است که در 
اهمیت این حوزه تردید وجود ندارد و الزم اس��ت تا به دنبال رفع مشکل 
باشید. در این راستا آگاهی از شایع ترین دالیل عدم کسب نتیجه از سئو، 
می تواند راهنمای عمل بس��یار خوبی برای ش��ما باشد. به همین خاطر 6 

مورد منتخب را با هم بررسی خواهیم کرد. 
1-انتظارات غیرواقعی

در بس��یاری از موارد اطالق نتایج ضعیف به خاطر تصورات و انتظارات 
غیرواقع��ی ما اس��ت. درواقع این احتمال وج��ود دارد که نتیجه الزم را به 
دس��ت آورده باشید و موارد انتخاب ش��ده، تاثیر الزمه را به همراه دارند، 
با این حال ش��ما انتظاراتی فراتر را داش��ته و یا در کس��ب نتایج، بیش از 
حد عجول هس��تید. به همین خاطر نیز همواره توصیه می شود که فردی 
حرفه ای در این زمینه را در کنار خود داش��ته باش��ید. این افراد می توانند 
شما را از درگیر شدن با چنین شرایطی دور نگه دارند. همچنین فراموش 
نکنید که سئو قادر به خلق معجزه نبوده و برای کسب باالترین حد نتایج، 
الزم است تا پیش ش��رط های الزم به خوبی رعایت شده باشد. برای مثال 
اگر محتوای استاندارد و جذابی را در اختیار ندارید، حتی تمامی روش های 
س��ئو نیز نمی تواند تاثیر زیادی را داشته باشد. درواقع شما باید انتظارات 

خود را براساس شرایطی که دارید، قرار دهید. 
2- ناامیدی سریع 

از دیگر اش��تباهات رایج این اس��ت که افراد بیش از حد س��ریع ناامید 
می شوند. درواقع یک روش ممکن است بنا بر شرایط حاکم، نیاز به زمان 

داش��ته باش��د تا بتوانید تغییرات الزم را مش��اهده نمایید. در این راس��تا 
فراموش نکنید که اگر همواره در مس��یر تغییر روش باشید، وارد بازی ای 
خواهید ش��د که هیچ گاه در هیچ کدام از انتخاب ها عمیق نشده و طبیعتا 
نمی توانید نتایج الزم را نیز به دس��ت آورید. در این راس��تا برخی از افراد 
برای آنکه محتواهای جذاب تری را داش��ته باشند، اقدام به انتشار مطالب 
غیرواقعی از سئو می کنند. همین امر نیز باعث شده است تا انتظارات عموم 
از این حوزه، بیش از حد باال باشد. در این راستا اگر سئوکار سایت خود را 
بیش از حد تحت فشار قرار دهید، وی روش هایی که نتایج کوتاه مدت را 
به همراه دارد را اصل قرار خواهد داد که این امر بدون شک در درازمدت، 
بی فایده اس��ت. درواقع ش��ما باید اجازه دهید که همه چیز مسیر طبیعی 
خود را طی کند و برای مش��اهده تغییرات، صبور باش��ید. در این راس��تا 
حتی ممکن است در ماه های اول، کوچک ترین تغییری نیز حس نشود و 

همچنان روند بد شما، ادامه پیدا کند. 
3-تفکر تکنیکی به جای تمركز بر روی استراتژی

براس��اس تفکر تکنیکی شما هر روشی را که در دس��تور کار خود قرار 
دهی��د، در نهایت باعث بهبود وضعیت خواهد ش��د. این موضوع اگرچه تا 
حدودی درست است، با این حال نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید 
این است که اگر اقدامات شما در راستای یک استراتژی نباشد، پراکندگی 
داشته و این امر باعث می شود تا نتایج موردانتظار را به دست نیاورید. برای 
مثال برای فردی که می خواهد س��ایتی با بازدیدکنندگان باالتری داشته 
باشد، بدون شک استراتژی با فردی که به دنبال فروش است، تفاوت هایی 
وجود خواهد داش��ت. به ص��ورت کلی اگر در زمینه س��ئو بدون برنامه و 

چشم انداز اقدام کنید، نتایج خوبی را به دست نخواهید آورد. 
4-روش های قدیمی

منظور از قدیمی بودن یک روش مواردی نیستند که از عمر آنها 5 سال 
گذش��ته باش��د. درواقع حتی ممکن است روش��ی که چند ماه قبل مورد 

اس��تفاده قرار داده اید، دیگر کاربرد الزم را نداش��ته باشد. به همین خاطر 
نیز ش��ما همواره باید به دنبال موارد جدیدتر باشید. در این راستا توصیه 
می شود که همواره به دنبال پیدا کردن موارد جدید و تحلیل های گسترده 
باشید تا نسبت به نتیجه بخش بودن مواردی که در حال حاضر در دستور 
کار خود دارید و یا در فهرست اقدامات بعدی شما هستند، اطمینان داشته 

باشید. 
5-توجه كم به مخاطب

اگر در سئو به مخاطب توجه نداشته باشید، بدون شک بازنده خواهید 
بود. در این راس��تا حتی اگر نتایج مثبت را نیز به دست آورید، نکته ای 
که باید به آن توجه داشته باشید این است که در بازار تنها نیستید و اگر 
به دنبال کس��ب باالترین حد نتایج نباشید، فرصت موجود را به برندی 
دیگر واگذار خواهید کرد. در این راس��تا یکی از مبناهای تصمیم  گیری 
و تحلیل اوضاع، توجه به مخاطبان است. با این اقدام شما می توانید در 
کوتاه تری��ن زمان، بهترین تصمیمات را اتخ��اذ نمایید. همچنین توصیه 
می ش��ود که این اقدام را برای برنده��ای رقیب نیز انجام دهید. این امر 
باعث می ش��ود که متوجه نقاط قوت و ضعف آنها ش��ده و بتوانید نتایج 
بس��یار خوبی را به دس��ت آورید. به صورت کلی یک سئوکار موفق باید 
به خوبی نسبت به بازار آگاه باشد و در زمینه جمع آوری داده، حرفه ای 

عمل نماید. 
IT 6-مشکالت در زمینه

در بسیاری از شرایط وجود مشکالتی در زمینه IT نیز باعث می شود تا 
تکنیک های سئو با نتایج الزم همراه نباشند. در این راستا شما باید وضعیت 
سایت خود را بررسی کرده و به دنبال پیدا کردن حتی موارد کوچک ولی 
تاثیرگذار باشید. به صورت کلی بهتر است که هر ماه، وضعیت سایت خود 

را بررسی نمایید. 
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آی��ا تاکنون ب��ه این موضوع فکر کرده اید که چ��ه روش های متفاوتی 
نسبت به آنچه تا به امروز مورد استفاده قرار داده اید وجود دارد؟ درواقع 
ب��ا نگاهی به اکثر صفحات برندها، متوجه این امر خواهید ش��د که آنها 
از یکسری اصول مش��خص که کامال شبیه به یکدیگر هستند، استفاده 
می کنند. با این حال چنین ش��رایطی بدون ش��ک مزی��ت رقابتی را به 
همراه نداش��ته و باعث می ش��ود ت��ا مخاطب پس از مدت��ی با اقداماتی 
بیش از حد تکراری مواجه ش��ود. در این راس��تا اگر ایده ای به ذهن تان 
خطور نمی کن��د، قصد داریم تا چند روش کمتر مورد توجه قرار گرفته 
را بررس��ی کنیم که می تواند با اس��تقبال خوبی از سوی مخاطبان شما 

همراه باشد. 
1-خالصه سازی

ش��ما می توانید برای محتواهای طوالنی خود و حتی مواردی که از قبل 
تهیه ش��ده است، یک نمونه کامال مختصر را نیز ایجاد نمایید. درواقع این 
واقعیت را باید قبول نمایید که تمامی اقدامات ش��ما با استقبال همگانی 
همراه نخواهد بود. با این حال اگر نمونه های کامال خالصه ش��ده ای وجود 
داشته باشد، شانس انتقال بخش اعظمی از داده های موردنظر شما وجود 
خواهد داشت. برای خالصه سازی اگرچه روش های مختلفی وجود دارد، با 
این حال شاید هیچ کدام به اندازه اینفوگرافی، برای مخاطب جذاب نباشد. 
برای درک بهتر این موضوع تنها کافی است تا به آمار میزان محبوبیت این 

نوع از محتوا در چند سال اخیر نگاهی بیندازید. 

2-استفاده از بخش راهنمای اینستاگرام 
یک��ی از قابلیت های جدید اینس��تاگرام بخش راهنما )Guide( اس��ت که 
براس��اس آن می توانید محتواه��ا را در دس��ته بندی های موردنظر قرار دهید. 
این امر باعث می ش��ود که با افزایش تعداد محتوا، امکان دسترسی ساده تر به 
موضوعات مورد نظر، مهیا باشد. این امر قابلیتی بسیار مهم بوده و الزم است تا 
به خوبی توسط شما مورد استفاده قرار گیرد. در این راستا شما می توانید در هر 
زمینه ای یک دسته بندی را ایجاد کرده و با این اقدام شانس دیده شدن حتی 
محتواهای قدیمی خود را نیز داش��ته باشید. تحت این شرایط دیگر به بازنشر 
نیازی نخواهد بود. درواقع انجام اقدامی تکراری، تحت هیچ ش��رایطی توصیه 
نمی شود. این امر می تواند نارضایتی مخاطبان قدیمی را به همراه داشته باشد. 

IGTV 3-تغییر ویدئوهای یوتیوب برای
یک��ی از آمارهای منفی در رابطه با اکثر برندها این اس��ت که از قابلیت 
IGTV اینستاگرام به مراتب کمتر از سایر بخش ها استفاده می کنند. این 
امر در حالی است که محبوبیت محتواهای ویدئویی، سرعت رشد باالتری 
نسبت به سایرین را داشته است. به همین خاطر عدم توجه به آن، شما را 
در موقعیت بس��یار بدی قرار خواهد داد. در این راستا توصیه می شود که 
از ویدئوه��ای خود در یوتیوب برای این بخش اس��تفاده نمایید. همچنین 
می توانید با ذکر منبع، اقدام به بازنش��ر م��وارد منتخب و مفید در زمینه 
کاری خود نیز نمایید، با این حال بهتر است که قبل از این اقدام، تغییرات 

را انجام داده باشید تا بهترین نتایج را به دست آورید. 
4-اسکرین شات از بهترین توییت ها 

توییتر نیز یکی از ش��بکه های بس��یار محبوب محس��وب می ش��ود که 
می توانید از محتواهای آن برای تنوع به اقدامات خود اس��تفاده نمایید. در 

این راستا با توجه به این امر که اینستاگرام مبتنی بر ارسال عکس است، 
توصیه می شود که اسکرین شات از بهترین توییت های خود و یا افراد دیگر 
تهیه کرده و در زمان مناس��ب، اقدام به انتش��ار آن نمایید. در این رابطه 
انتخاب قرار دادن آن در پست و یا هایالیت کردن در استوری، به خودتان 
بس��تگی دارد. نکته مهم دیگر این است که اسکرین شات گرفتن، اقدامی 
بسیار ساده بوده و این امر سرعت تولید محتوای شما را افزایش می دهد. 

5-تهیه تیزر
آیا تاکنون به این موضوع فکر کرده اید که قبل از پست گذاشتن، تیزری 
را تهیه نمایید. درواقع ایجاد آمادگی ذهنی امری بسیار مهم بوده و باعث 
می شود تا تاثیر اقدامات شما چندین برابر شود. در این راستا بهترین فضا 
برای تیزر، استوری خواهد بود. این امر باعث می شود که از مدتی قبل، افراد 
از جدیدترین اقدام ش��ما نیز آگاه ش��وند. در این راستا تیزر بهتر است که 
ویدئویی بسیار کوتاه و کمتر از ۱0 ثانیه باشد تا با نتایج الزم همراه شود. 

6-هایالت بهترین پست ها 
اطالق بهترین به معیارهای مختلفی بستگی دارد. برای مثال برخی ممکن است 
میزان الیک را مبنا قرار دهند و برخی دیگر میزان ذخیره و اشتراک گذاری آن را 
اصل اول بدانند. در این زمینه تفاوتی ندارد که معیار ش��ما چه هست، اقدامی که 
می توانید انجام دهید و بدون ش��ک با نتایج خوبی همراه خواهد بود این است که 
برای بهترین پس��ت های خود یک هایالیت ایجاد نمایید. این امر باعث می شود تا 
امکان دسترس��ی به آنها، کامال ساده شود. به عنوان توصیه آخر بهتر است که در 
پس��ت گذاری خود براساس یک برنامه و نظم مشخص اقدام نمایید. این امر باعث 

می شود تا مخاطب نیز بتواند با شما هماهنگی الزم را پیدا کند.
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6 ایده مدیریت بهتر صفحات در شبکه اجتماعی اینستاگرام 
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5 نکته ضروری برای بازاریابی محتوا
در سال 2۰21

اگر بخواهیم از مهمترین روش بازاریابی در حال حاضر نام ببریم، 
بدون ش��ک تولید محتوا در صدر خواهد بود، با این حال هر س��اله 
روش ه��ا و اقدام��ات تغییراتی را پیدا می کند. نکته مهم این اس��ت 
که در س��ال ۲0۲۱، وارد یک دهه جدید ش��ده ایم که بدون ش��ک 
الزامات خاصی را به همراه دارد. در این راس��تا تحقیقات دانشگاهی 
صورت گرفته که نتایج آن بس��یار جالب اس��ت. درواقع نتیجه آن، 
ضرورت توجه به 5 مهارتی اس��ت ک��ه کمتر مورد توجه قرار گرفته 
ولی می تواند س��کوی موفقیت امسال باشد. در ادامه این 5 مورد را 

بررسی خواهیم کرد. 
1-درک استراتژی برند

معم��وال برای تولید محتوا از تیم خارجی اس��تفاده می ش��ود که 
روش ه��ای مخص��وص به خ��ود را دارند، ب��ا این حال اگر امس��ال 
می خواهید باالترین حد نتایج را به دس��ت آورید، الزم اس��ت تا در 
این ش��یوه تغییراتی را داشته باش��ید. در این راستا توصیه می شود 
که به دنبال ایجاد تیمی از درون خود ش��رکت باش��ید که به خوبی 
استراتژی برند شما را درک کرده باشند. درواقع نمی توان با یکسری 
شیوه های مشخص، کس��ب و کارهای مختلف را به موفقیت رساند. 
در این راستا تیم تولید محتوا باید حداقل ۳ ماه را قبل از شروع هر 
فعالیتی، به شناخت وضعیت بازار و برند حال حاضر اختصاص دهد. 
همچنین الزم است تا به خوبی استراتژی برند درک شود. تحت این 

شرایط تیم شما آماده شروع فعالیت خواهد بود. 
2-درک سئو 

اگ��ر تیم ش��ما در زمینه تولید محتوا درکی از س��ئو ندارد، بدون 
شک بدترین نتایج را به دست خواهید آورد. در این راستا آگاهی از 
داده ها نیز به اندازه روش های موجود، اهمیت خواهد داش��ت. برای 
مثال برطبق آمارها 90 درصد از ترافیک س��ایت ها در کشور آمریکا 
از گوگل نش��أت می گیرد. درواقع این مسئله تنها به موتور جست و 
جو این شرکت محدود نبوده و ابزارهای دیگر آن نظیر نقشه گوگل، 
دخیل هستند. تالش برای پیدا کردن، دسته بندی و استفاده از این 
آمارها بدون ش��ک در تصمیم گیری ها تاثیرگذار خواهد بود. در این 
راستا ش��ما تنها به آمار سال گذش��ته و جدیدترین ها نیاز خواهید 
داش��ت. به همین خاطر وقت را با تحلیل آمارهای س��ال های قبل، 
هدر ندهید. در کنار این موضوع بهتر اس��ت که دوره های آموزش��ی 
س��ئو را برای تیم خود تدارک ببینید. این امر کمک خواهد کرد تا 
دانش آنها همواره ارتقا پیدا کند و طبیعتا عملکرد آنها نیز با بهبود 

مداوم همراه باشد. 
3-درک تفاوت انواع محتوا 

آی��ا تص��ور می کنی��د محتوایی را ک��ه در یک روزنام��ه به چاپ 
رس��انده اید، می توانید در ش��بکه اجتماعی نیز ب��دون تغییر اضافه 
نمایید؟ بدون ش��ک در صورت داش��تن چنین تصوری، نمی توانید 
س��ال ۲0۲۱ را درخشان به پایان رسانید. در این راستا شما باید به 
خوبی تفاوت انواع بس��ترهای اشتراک گذاری محتوا را درک کرده و 
برای هر یک از آنها، محتوای مخصوص را داش��ته باشید. همچنین 
برخ��الف تصور عموم، چیزی به نام برتری برخ��ی از انواع محتواها 
بر یکدیگر وجود نداش��ته و همه چیز به س��لیقه جامعه هدف شما 

برمی گردد. 
4-تحقیقات عمیق و منظم 

ب��ه عنوان یک تولیدکننده محتوا چه می��زان زمان خود را صرف 
تحقیقات می کنید؟ در این راس��تا آمارها بسیار جالب بوده و به نظر 
می رس��د که این میزان کمتر از چند دقیقه در هفته اس��ت. این امر 
در حالی اس��ت که شما باید نیمی از زمان کار خود را صرف چنین 
اقدام��ی نمایید. درواقع در جهان به ش��دت متغیر حال حاضر، اگر 
اطالعات دقیقی را نداش��ته باش��ید، همواره این احتمال وجود دارد 
که در مس��یر اشتباه گام برداشته و به علت عدم تحقیق منظم، این 
مس��یر را ادامه دهید. تحت این ش��رایط طبیعی اس��ت که فرصت 
موجود را به برندی دیگر واگذار خواهید کرد. در این راس��تا ش��یوه 
تحقیق نیز دارای اصولی مشخص بوده و الزم است تا نسبت به انواع 

داده و روش های گردآوری آنها نیز آگاهی داشته باشید. 
5-نگاه چندبعدی

در نهایت تولید محتوا را نمی توان امری دانست که با توجه به یک 
بخش، به موفقیت رساند. درواقع شما نیاز به تفکر چندجانبه داشته 
و الزم اس��ت تا همه چیز را در ارتباط با یکدیگر ببینید. تحت این 
ش��رایط موفقیت ها و شکست ها نیز تنها یک دلیل نداشته و این امر 
باعث می ش��ود تا ریسک کاری شما به حداقل برسد. با این حال به 
عنوان یک اصل کلی، نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این 
است که هر روشی، حداقل به یک سال زمان برای رسیدن به نتیجه 
نیاز دارد. به همین خاطر اگر به دنبال کس��ب نتایج در مدت زمانی 
به مراتب کمتر هستید، بدون شک همواره زمان را در امتحان کردن 
روش های مختلف بدون عمیق شدن در آنها، سپری خواهید کرد. 
searchenginejournal.com :منبع 
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بازگشت به سبک جف بزوس

در ش��رایطی که تصور می شد حداقل تا سه سال آینده فردی 
ق��ادر به رقابت با جف ب��زوس  برای عن��وان ثروتمندترین فرد 
جه��ان نخواهد ب��ود، به یک باره ایالن ماس��ک این عنوان را به 
دس��ت آورد. با این حال تنها ی��ک هفته پس از این اتفاق، جف 
ب��زوس بار دیگر عنوان دو س��ال اخیر خود را ب��از پس گرفت. 
جدیدترین آمارها حاکی از آن اس��ت که ثروت موسس آمازون 
به ۱90 میلیارد دالر رس��یده است که به مراتب بیشتر از میزان 
موسس تسال با رقم ۱7۳.۴ است. نکته جالب دیگر این فهرست، 
قرار گرفتن بیل گیتس در جایگاه چهارم است. این امر در حالی 
اس��ت که وی رکورددار عنوان ثروتمندترین فرد جهان اس��ت و 
تا هفته پیش، نفر دوم فهرس��ت می ش��د. در جایگاه س��وم نیز 
برنارد آرنو مالک برند دیور با ۱5۸ میلیارد دالر اس��ت. از نکات 
جالب دیگر قرار گرفتن مارک زاکربرگ در جایگاه چهارم است، 
با این حال وی در س��ال گذش��ته عنوان نهم را به دست آورده 
بود و پیش بینی می ش��د با توجه به انتقاده��ا و تهمت هایی که 
پیرامون جاسوس��ی فیس بوک از داده ه��ای کاربران وجود دارد، 
وی به رتبه های پایین تر سقوط نماید. با این حال سال جدید تا 
به این جای کار برای او نیز بسیار خوب سپری شده و هم اکنون 
می��زان دارایی های وی ب��ه بیش از ۱00 میلیارد دالر رس��یده 
اس��ت. این آمار در حالی به دس��ت آمده اس��ت که جف بزوس 
اعالم کرده تا چند ماه آینده از س��مت خود استعفا خواهد داد. 
تنها به عنوان رئیس هی��أت مدیره فعالیت خواهد کرد. این امر 
درس��ت مشابه استراتژی است که بیل گیتس چند سال قبل در 
رابطه با مدیریت مایکروس��افت انجام داد. با این حال بسیاری از 
تحلیلگران س��ن جف بزوس را برای این تصمیم زود دانسته اند. 
درواقع با توجه به این امر که آمازون طی ۴ س��ال اخیر بس��یار 
درخش��ان ظاهر شده اس��ت، برخی عقیده دارند که وی حداقل 
س��ه س��ال دیگر باید به فعالیت خود ادامه می داد تا امپراتوری 

آمازون به خوبی تثبیت شود. 
bloomberg.com :منبع

دیزنی پالس موفق تر از نتفلیکس

بن��ا ب��ر آماره��ا پیش بینی می ش��ود که ت��ا 5 س��ال آینده، 
دیزنی پالس به مخاطبان بیش��تری نس��بت به نتفلیکس دست 
پیدا کند. اگرچه نتفلیکس با ایده خود به عنوان اولین تلویزیون 
اینترنتی، انقالبی را ایجاد کرده است، با این حال دیزنی پالس با 
توج��ه به برندهای زیرمجموعه قدرتمند خود به نام های مارول، 
نشنال جئوگرافیک، پیکسار و استودیو جنگ ستارگان به خوبی 
موفق ش��ده است تا در س��ال گذشته سرعت رش��د باالتری را 
داش��ته باش��د. در این راس��تا اگر نتفلیکس به دنبال طرح های 
جدید نباش��د، حتی ممکن اس��ت در زمانی کمتر از 5 سال هم 
شاهد این تغییر جایگاه باش��یم. در حال حاضر نتفلیکس ۲00 
میلی��ون کاربر دارد که این رقم ب��رای دیزنی پالس 90 میلیون 
اس��ت. با این حال نکته بسیار جالب این است که دیزنی پالس 
فع��ال تنها در آمریکا عرضه ش��ده و این امر در حالی اس��ت که 
نتفلیکس تقریبا در تمامی کشورها حضور دارد. به همین خاطر 
نیز ابدا این پیش بینی دور از ذهن محس��وب نمی شود. این آمار 
زنگ خطری جدی برای مدیران نتفلیکس بوده و ممکن اس��ت 
حتی طی ماه های آینده ش��اهد خرید اس��تودیوهای فیلم سازی 
توسط این برند باشیم. در این راستا بسیاری از تحلیلگران بر این 
باور هستند که نتفلیکس باید به بخش انیمیشن توجه بیشتری 
را داشته باشد تا مخاطبان بیشتری را بتواند به دست آورد. حال 
باید دید که سال ۲0۲۱ برای این دو برند بسیار محبوب، چگونه 

سپری خواهد شد. 
fool.com :منبع

تولید پاوربانک اقدام جدید اپل 

بنا بر اخبار منتشرش��ده به نظر می رس��د ک��ه اپل در حال 
طراحی پاوربانکی برای ش��ارژ آیفون بدون نیاز به سیم است. 
درواقع این دستگاه نیز از قابلیت MagSafe استفاده خواهد 
کرد. در این راس��تا هنوز مشخص نیست که سرعت شارژ این 
دس��تگاه چه مقدار خواهد بود، با این حال به نظر می رسد که 
برای تنها یک بار ش��ارژ به صورت بی س��یم، طراحی می شود. 
درواقع اس��تفاده از گوش��ی های هوش��مند هنگام��ی که به 
پاوربانک متصل هستند خصوصا در شرایطی که افراد مشغول 
قدم زدن اس��ت، بسیار سخت بوده و آمارها حاکی از آن است 
ک��ه در بیش از 50 درصد مواقع، ای��ن اتفاق منجر به افتادن 
گوشی شده است. به همین خاطر نیز وجود یک پاوربانک که 
به دس��تگاه بچسبد، می تواند طرحی باشد که به یک ترند در 
این عرصه تبدیل ش��ود. در این راس��تا هنوز از زمان ارائه این 
دستگاه جذاب، اطالع دقیقی در دسترس نیست، با این حال 
ب��ا توجه به این امر که ش��ایعه حذف پورت ش��ارژ در آیفون 
۱۳ محتمل به نظر می رس��د، احتمال دارد که ش��اهد عرضه 
آن همزمان با رونمایی از آیفون جدید باش��یم. در این راس��تا 
ممکن اس��ت تا زمان عرضه، ش��اهد تنوع در مدل های آن با 
ظرفیت های مختلف نیز باشیم، با این حال نکته ای که نسبت 
به آن اطمینان وجود دارد این است که تنوع رنگ آن براساس 
تنوع رنگ آیفون جدید خواهد بود تا این دس��تگاه، بیشترین 

هماهنگی ظاهری را با آیفون داشته باشد.
imore.com :منبع

رهبری

مدیریت کسب و کار تلفن مستقیم: 1286073290 www.forsatnet.ir

پیش از وقوع بحران کرونا عرصه کسب و کار دارای حداقل هایی از ثبات 
و پایداری بود. بدون تردید صحبت از ثبات در عرصه کسب و کار امر بسیار 
عجیبی به نظر می رس��د. این امر در مقام مقایس��ه می��ان وضعیت دوران 
پیش از کرونا و ش��رایط کنونی کاربردی به نظر می رسد. وضعیت کنونی 
عرصه کسب و کار در کنار موضوعاتی نظیر بحران کرونا و همچنین مسئله 
برگزیت بیانگر ش��رایط نامطمئنی است. بسیاری از کارآفرینان در شرایط 
کنونی فعالیت کاری را همراه با خطرات زیادی ارزیابی می کنند. درس��ت 

به همین خاطر نسبت به حضور در عرصه های کاری اجتناب می کنند. 
تف��اوت میان مدیران موفق در ش��رایط نامطمئن و دیگر کارآفرینان در 
بحران هایی نظیر کرونا مش��خص می شود. بس��یاری از مدیران نسبت به 
مهارت های شان برای مواجهه با شرایط بحرانی ادعاهای بسیار زیادی دارند. 
نکته مهم در این میان تالش برای اجرای استراتژی های کاربردی به منظور 
نجات کسب و کارمان از شرایط دشوار کنونی است. درست به همین خاطر 
در ادامه به بررس��ی برخی از نکات تمایزبخش میان مدیران موفق و دیگر 

کارآفرینان در شرایط نامطمئن خواهیم پرداخت. 
چابکی

مدیران موفق در ش��رایط نامطمئن نسبت به افزایش جابکی شان اقدام 
می کنند. این امر شامل واکنش نسبت به تغییرات کسب و کار و همچنین 
درخواس��ت های مش��تریان با سرعت بس��یار بیشتری اس��ت. بسیاری از 
کارآفرینان در ش��رایط بحرانی و نامطمئن نیز مانند وضعیت عادی رفتار 
می کنند. این امر بزرگترین ضربه به کس��ب و کاره��ا را خواهد زد. وقتی 
شرایط کسب و کار ناگوار است، باید نسبت به ایجاد تغییر در نحوه فعالیت 
برند اقدام نمایی��م. در غیر این صورت توانایی جلب نظر مخاطب هدف و 

تاثیرگذاری بر روی آنها را از دست خواهیم داد. 
مشتریان در شرایط نامطمئن انتظار مشاهده عملکرد متفاوتی از سوی 
کس��ب و کارها دارند. عدم فعالیت متفاوت از سوی کسب و کارها در این 

ش��رایط موجب دلسردی مشتریان خواهد ش��د. مدیران موفق در شرایط 
نامطمئن همیشه نس��بت به افزایش سرعت واکنش های شان توجه نشان 
می دهن��د. ای��ن امر در مقیاس��ی کلی در مورد تمام بخش های کس��ب و 
کارش��ان نیز قابل مشاهده است. دلیل این امر آگاهی دقیق مدیران موفق 
نسبت به نیاز برای رسیدگی فوری و هرچه سریع تر به مسائل کسب و کار 

در شرایط نامطمئن است. 
هدفمندی بیشتر در فعالیت ها

فعالیت های هدفمند برای غلبه بر مشکالت ناشی از بحران های مختلف 
امر بسیار مهمی محسوب می شود. بسیاری از برندها در شرایط نامطمئن 
به جای فعالیت هرچ��ه دقیق تر در عمل دچار ناتوانی برای تصمیم گیری 
مناسب می ش��وند. نقش یک مدیر مناسب در این میان بیش از هر زمان 
دیگری به چشم می خورد. مدیران موفق توانایی تاثیرگذاری بر روی عرصه 
کسب و کار و جلب نظر مشتریان را دارند. این امر در شرایط نامطمئن به 
طور غیرمنتظره ای افزایش پیدا می کند. بنابراین در شرایط ناگوار، مدیران 
موفق اقدام به افزایش هدفمندی کسب و کارشان می کنند. این امر اهمیت 
بسیار زیادی برای جلب نظر مشتریان در زمان های نامطمئن و همچنین 

تالش برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف دارد. 
وقتی یک برند در ش��رایط نامطمئن نسبت به هدفمندی هرچه بیشتر 
فعالیت های��ش اقدام می کن��د، این امر بیانگر ذهنی��ت قابل مالحظه تیم 
مدیریتی اش اس��ت. بسیاری از مدیران در ش��رایط بحرانی فقط به نجات 
کس��ب و کارشان توجه دارند. این امر شاید در نگاه نخست بهترین گزینه 
در دسترس کسب و کارها محسوب شود، اما باید نسبت به چشم اندازهای 
س��ریع تر در ش��رایط بحرانی نیز توجه نماییم. برخی از کسب و کارها در 
همین شرایط بحرانی نس��بت به بهبود قابل مالحظه وضعیت کاری شان 
اق��دام می کنند. این امر با تعریف اهداف مش��خص ب��رای تاثیرگذاری بر 
روی مش��تریان صورت می گیرد. بس��یاری از مدیران در شرایط نامطمئن 
تعری��ف اهداف کارب��ردی را به طور کامل فراموش می کنن��د. این امر بار 
مالی بس��یار زیادی برای کسب و کارها به همراه خواهد داشت. هر کسب 
و کاری در شرایط مناسب باید دست کم نسبت به تعریف برخی از اهداف 

اساسی اش اقدام نماید. در غیر این صورت توانایی جلب نظر مخاطب هدف 
و تاثیرگذاری مناسب بر روی بازار را از دست خواهد داد. 

اعتبار و اصالت
اعتبار و اصالت برند دارای اهمیت بسیار زیادی است. مدیران موفق حتی 
در بازه های زمانی دش��وار و سخت نیز نسبت به تغییر شرایط فعالیت شان 
اقدام می کنند. شاید این امر در نگاه نخست بسیار آرمانی به نظر برسد، اما 
حفظ اصالت و اعتبار برند در شرایط دشوار دارای اهمیت بسیار بیشتری در 
مقایسه با دیگر نکات است. این امر اغلب اوقات تفاوت میان برندهای موفق 
و شکست خورده را مشخص می سازد. درست به همین خاطر برندها برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف حتی در ش��رایط دشوار نیاز به طراحی 

برنامه با لحاظ کردن اعتبار برندشان دارند. 
مدی��ران موفق در بازه های زمانی نامطمئن و همراه با دش��واری های 
فراوان نس��بت به ارزیابی همه جانبه مس��ئله اقدام می کنند. درست به 
همی��ن خاط��ر توانایی تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب ه��دف به صورت 
کاربردی را دارند. اگر این مس��ئله به طور دقیق مدنظر کسب و کارها و 
مدیران قرار نداشته باشد، فرآیند تاثیرگذاری بر روی مشتریان و بازار به 
شدت دشوار خواهد شد. درست به همین خاطر برخی از کسب و کارها 
در ش��رایط بحرانی حساب ویژه ای بر روی توانایی و مهارت مدیران شان 
ب��از می کنند. ب��دون تردید عرصه کس��ب و کار در موقعیت های زمانی 
چالش برانگی��ز همراه با تردیدهای فزاینده برای کس��ب و کارهاس��ت. 
نیاز ب��ه کارآفرینان ماهر و توانمند برای تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب 
هدف امر مهمی در این راستا محسوب می شود. برخی از کارآفرینان به 
طور مداوم در زمینه تقویت مهارت های مدیریتی ش��ان با مشکل مواجه 
هس��تند. این امر به وضوح در ش��رایط نامطمئن کس��ب و کار به چشم 
می خ��ورد. اس��تفاده از توصیه های مورد بحث در ای��ن مقاله به منظور 
بهب��ود وضعیت کس��ب و کار و مدیریت بهتر کارب��ردی خواهد بود. به 
ای��ن ترتیب کارآفرینان امکان فعالیت همراه ب��ا عملکرد مدیریتی بهتر 

را پیدا خواهند کرد. 
entrepreneur.com :منبع

اگر ترس از شکست،  اضطراب و نگرانی، دیگر انرژی برای حرکت کردن 
و حل مسائل برای تان باقی نگذاشته،  الزم است تا فکری به حال ترس های 
خود کنید. در ادامه سه راهکار ارائه شده که از طریق آنها می توانید نیروی 
مخرب ترس را به انرژی مثبت و انگیزه ای برای حرکت در مسیر پیش رو 

تبدیل کنید.
هر کسی ممکن است در کسب و کار و زندگی شخصی ترس های آشکار 
و پنهانی داشته باشد. ترس از شکست، استرس و اضطراب  می تواند عواقب 
جبران ناپذیری به همراه داش��ته باش��د، چون نوع نگرش و احساسات ما، 

تعیین کننده میزان موفقیت و شکست مان در زندگی است.
وقتی از ش��رایطی می ترس��یم، انرژی که باید صرف انجام دادن آن کار 
یا حل کردن مش��کل اصلی صرف کنیم، به بیهودگی صرف ترس��یدن و 
اضطراب می شود. با مهار ترس و تبدیل انرژی آن به نیرویی برای حرکت 

در مسیر حل مسائل، می توانیم روزهای بهتری را برای خود رقم بزنیم.
در این مقاله سه راهکار برای تبدیل ترس از شکست به انگیزه پیشنهاد 
شده است که می تواند راهگشای افرادی باشد که با موقعیت هایی پرتنش و 

استرس زا درگیر هستند و می خواهند ترس از شکست را به انگیزه ای برای 
موفقیت تبدیل کنند:

1-وضعیت كلی را ارزیابی كنید
اگر نگران ش��رایطی هس��تید و ترس وجودتان را فراگرفته اس��ت،  ابتدا 
آن ترس را بپذیرید. با ش��رایط زندگی، برخوردی واقعی داشته باشید،  اما 
نگذارید ترس بر شما چیره شود. یکی از دالیل ترس آن است که شناخت 

کاملی از شرایط ندارید.
ش��ناخت خود را نس��بت به شرایطی که از آن می ترس��ید باالتر ببرید. 
وضعیت کلی امور را ارزیابی و بررسی کنید. سعی کنید ترس را از واقعیت 
جدا کنید. آیا چیزی که از آن می ترسید واقعا جای نگرانی دارد یا بخشی 

از داستانی است که در آن قرار دارید؟
2- در مورد كارهایی كه می خواهید انجام دهید، درست 

تصمیم گیری كنید
ببینید آیا ترس شما از شکست با واقعه ای قریب الوقوع ارتباط دارد؟ آیا 
ممکن است به زودی با شرایطی خاص روبه رو شوید؟ اگر اینطور است در 
اولویت کارهای خود رس��یدگی به آن موضوع را قرار دهید و برای حل آن 

برنامه ای عملی داشته باشید.
داش��تن برنام��ه ای غیرعمل��ی کاری از پی��ش نمی برد. بای��د بتوانید با 

هدف گذاری درست،  برنامه ای قابل اجرا برای خود مشخص کنید. در این 
صورت انگیزه های جدیدی نیز در شما شکل می گیرد. برنامه های مبهم و 
سردرگم باعث آشفتگی بیشتر شما می شود. هدف های ملموس را تعیین 

کنید، برای آن برنامه ریزی کرده و به سمت اجرا پیش بروید
3- فردی متعهد و مسئول باشید

افرادی که با تعهد و مس��ئولیت کارهای مختل��ف را انجام می دهند، 
عموما اقتدار بیش��تری را در زندگی خود تجرب��ه می کنند. تصور کنید 
می خواهید در ماراتن ش��رکت کنید ولی نگران این هس��تید که نتوانید 
کار را تا انتها پیش ببرید، ش��اید الزم باشد آموزش ببینید و برای آنکه 
تبدی��ل به فردی قوی در آن حوزه ش��وید، هزینه کنید. در این صورت 
به جای ترسیدن از شکس��ت، قدمی مثبت برای موفقیت برداشته اید و 
انگیزه بیشتری نیز در شما برای رسیدن به اهداف تان ایجاد خواهد شد. 
به جای آنکه انرژی خود را با ترسیدن از دست بدهید، آن را صرف انجام 
مسئولیت ها و تعهدات خود کنید. در این صورت با تعیین استراتژی های 
درست می توانید بهتر و متمرکزتر پیش بروید. با برنامه ریزی و عملکرد 
مس��ئوالنه و مرحله به مرحله می توانید در هر مرحله انگیزه بیش��تری 

برای ادامه داشته باشید.
fastcompany/digiato :منبع

با این 3 راهکار،  ترس از شکست را به انگیزه تبدیل كنید

ویژگی های مدیران موفق در شرایط نامطمئن 
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اخبار

اصفهلن – قاسم اسد: مراجعات حضوری ارباب رجوع به ادارات 
آبفا  استان اصفهان از شنبه دوم اسفندماه    99  در  سطح استان  
به حداقل ممکن رسیده و خدمات 23 گانه آبفا  از طریق درگاههای 
غیــر حضوری ارائه می گردد.  معاون خدمات مشــترکین و درآمد 
شــرکت آبفا اســتان اصفهان  گفت: تا اطالع ثانوی میز خدمت در 
مرکز منطقه فعال بوده و صرفا مراجعات مربوط به تقسیط و تحویل 
چک ، ارائه مجوزها و معدود موارد دیگری که کماکان نیاز به مراجعه 
حضوری دارد  ، ارائه می گردد. محســن صالح  افزود:به عنوان مثال 
واگذاری انشــعاب به صورت نقد و اقساط همچنان نیاز به مراجعه 
حضوری مشــترکان جهت تحویل برگ چک دارد و   براین اساس 
ترتیبی اتخاذ گردیدهتا روند تحویل چک توسط  متقاضی یا مشترک 
در قالب فرم درخواســت تقسیط به واحد مشترکین در کوتاه ترین 
زمــان ممکن انجام گیرد.   وی ادامه داد: واگذاری انشــعاب نیاز به 
دریافت مجوزهای قانونی از سازمان های ذی ربط از جمله شهرداری 
،بخشــداری ، جهاد کشــاورزی و .غیرهدارد و    الزم است جهت 
تسهیل در امور و عدم مراجعه حضوری مشترکین به ادارات، گردش 
این مکاتبات حتی االمکان از درگاه خدمات دولت الکترونیک انجام 
شده و ارسال درخواست و دریافت پاسخ از این روش صورت پذیرد..  
معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آبفا استان اصفهان  عنوان 

کرد: مسئولین امور مشترکین باالخص در مناطقی که دارای نواحی 
شهری و روستایی با پراکندگی باال   هستند تعامالت بیشتری با دفاتر 
پیشخوان داشته و با برگزاری جلساتی روش های جدید ارائه خدمت 
را با پرسنل این دفاتر مرور و راهکارهای عملیاتی را توافق   می نمایند. 
صالح با اشاره به نصب اپلیکیشن همراه آبفا برای مشترکین عنوان 
کرد: باید  این امکان فراهم شود که اپلیکیشن همراه آبفا به مراجعین 
حضوری معرفی و لینک دانلود آن همزمان برای آنها  پیامک شود و 
پس از نصب آن روی گوشی موبایل ارباب رجوع، مراحل درخواست 
با کمک همکار مربوطه از آن طریق پیگیری گردد.     وی به چکونگی  
ارائه خدمات شرکت به صورت غیر حضوری اشاره کرد و گفت: هم 

اکنون  برای 22 خدمت از خدمات 23 گانه  بجز فروش آب تانکری  
همه شرایط مهیا است و بستر ارائه خدمات به صورت غیر حضوری 
انجام می شود.   معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آبفا استان 
اصفهان  اظهار داشــت: باتوجه به بررســی های انجام شده، بخش 
زیادی از مراجعات حضوری مشترکین ناشی از نداشتن شناسه قبض 
بوده اســت. لذا  باید ساز و کار الزم برای در اختیار گذاشتن شناسه 
قبض مشترکینی که بدین منظور مراجعه کرده یا تلفنی تماس می 
گیرند در منطقه فراهم شود.   وی به  راههای ارئه خدمات به روش 
غیر حضوری پرداخت و بیان داشت: هم اکنون مشترکان می توانند 
با تماس با شماره ۱۵22 و شماره گیری کلید ۵، شماره کنتور خود 
را اعالم کنند و ســپس رقم آب بها محاســبه و به وسیله پیامک به 
مشترک اعالم می شود؛ همچنین به منظور رضایت مشترکان، روش 
دیگر، ارسال پیامکی شــماره کنتور برای کنتورنویس است که در 
این روش، شــماره همراه کنتورنویس هر محدوده برای مشترکان 
پیامک می گردد. در این روش، مشــترکان به وســیله تلفن همراه 
خود طبق الگوی: * شناسه قبض # شماره رقم کنتور را به شماره 
3۰۰۰۰۱۵22 پیامک می کنند. روش دیگری که در حال راه اندازی 
www.abfaesfahan.ir است، ورود به پرتال شــرکت به آدرس 

و ثبت شماره کنتور در لینک تعیین شده است.

قزوین - خبرنگار فرصت امروز: با حضور جمعی از مسئوالن 
کشــوری در وزارت کشــور، تجربیات موفق شهر قزوین در کاهش 

تلفات تصادفات درون شهری ارائه شد.
به گزارش روابط عمومی معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری 
قزوین؛ در یکصد و شصت و چهارمین جلسه شورای عالی هماهنگی 
ترافیک شهرهای کشــور با حضور جمعی از مسئوالن کشوری در 
وزارت کشور به ریاســت مهدی جمالی نژاد معاون عمران و توسعه 
امور شهری و روســتایی وزارت کشور، تجربیات موفق شهر قزوین 
در کاهش تلفات تصادفات درون شهری ارائه شد. در این جلسه که 
علی فرخزاد معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قزوین، پیمان 
پیرمرادی مدیرکل دفتر فنی استانداری، سیاوش طاهرخانی شهردار، 
حکمت اله داوودی رئیس شورای اسالمی شهر و شیما زرآبادی پور 
سرپرست معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری به عنوان نمایندگان 
قزوین در آن حضور داشتند، ارائه تجربیات موفق شهرداری قزوین در 
زمینه کاهش تلفات تصادفات درون شهری به عنوان یک محور مورد 
بررســی قرار گرفت. داوودی، رئیس شورای اسالمی شهر قزوین در 
این جلسه بر ضرورت برخط شدن دوربین های کنترل سرعت شهر 

قزوین و اخذ کد پلیس برای این دوربین ها تاکید کرد و خواســتار 
همکاری پلیس در این زمینه شــد. طاهرخانی، شهردار قزوین نیز 
ضمن ارزشــمند شــمردن اقدامات معاونت حمل ونقل و ترافیک 
شــهرداری قزوین در زمینه کاهش تلفات تصادفات درون شهری، 
بر تالش شــهرداری قزوین برای تبدیل شــدن بــه پایلوت اجرای 
طرح TZD)اســتراتژی کاهش تصادفات( تاکید کرد. زرآبادی پور، 

سرپرست معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری قزوین نیز در این 
جلسه با اشاره به انتخاب راهبرد »راه مشترک؛ مسئولیت مشترک« 
در این معاونت، گفت: بر این اســاس معتقدیم هیچ فردی نباید در 
معابر شهر قزوین بمیرد یا آسیب جدی ببیند. او همچنین به اعالم 
آماری از تصادفات فوتی و جرحی در شــهر قزوین طی ســالهای 
اخیــر پرداخت و افزود: راه ایمن، وســیله نقلیه ایمن، کاربر  ایمن، 
واکنش موثر پس از تصــادف و مدیریت ایمنی راه پنج رکن اصلی 
برنامه ایمنی شهر قزوین هستند. زرآبادی پور بیان کرد: 8۵ درصد 
تقاطع های شــهر قزوین به دوربین نظارتی و ۱۱ درصد طول معابر 
شریانی آن به دوربین های کنترل ســرعت مجهز است. او با اشاره 
به هوشمند ســازی بیش از 9۰ درصد چراغ های راهنمایی سطح 
شهر با اســتفاده از نرم افزار SCATS  اضافه کرد: پوشش تمامی 
شــبکه تند راهی شــهرقزوین با تابلوهای VSL  از دیگر اقدامات 
صورت گرفته در زمینه کاهش تصادفات بوده؛ ضمن اینکه براساس 
 مطالعات صورت گرفته با نصب تابلوهای نشانگر سرعت رانندگان، 
)YOUR SPEED ( حــدود 3۰ درصد رعایــت قانون در میان 

شهروندان افزایش پیدا کرده است.

رشــت - خبرنگار فرصت امروز: آیین نامگذاری پســت 
آستارا به نام شهید واالمقام شاپور نبی نیا با حضور نماینده مردم 
شــریف آستارا در مجلس شورای اســالمی، امام جمعه، فرمانده 
ســپاه، فرماندار و شهردار شهرستان آســتارا برگزار شد. بهمن 
داراب زاده مدیرعامل شرکت برق منطقه ای گیالن در این آیین 
گفت: پروژه پســت ۶3 کیلوولت آســتارا با ظرفیت 8۰ مگاولت 
آمپر به همراه دو پروژه دیگر در ســی و ســومین هفته از پویش 
هــر هفته- الف- ب- ایران به ارزش ۷۴2 میلیارد ریال با حضور 
ویدئو کنفرانسی وزیر نیرو در دی ماه سال جاری افتتاح و به بهره 
برداری رســید. وی افزود: پروژه پست 2۰/۶3 کیلوولت آستارا با 
هدف تامین انرژی برق مطمئن و پایدار شهرستان آستارا و رفع 
ضعف ولتاژ این شهرستان افتتاح و به بهره برداری رسیده است. 
این پروژه برای شهرستان بندری و مرزی آستارا بسیار حیاتی و 
ارزشــمند است. داراب زاده گفت: با وجود تحریم های سرسخت 

و ظالمانه و کمبود منابع مالی و شــرایط بسیار سخت کاری به 
خاطر ویروس کرونا که حتی در مقاطعی شــاهد تعطیلی کارگاه 
به علت مبتال شــدن کارگران بودیم، این پروژه به کوری چشم 
دشمنان در موعد مقرر به بهره برداری رسید و امروز با نام شهید 
واالمقام شــاپور نبی نیا مزین و متبرک می شود.مرحبا نماینده 
مردم شریف شهرستان آستارا در مجلس شورای اسالمی، ضمن 
تشــکر از عملکرد وزارت نیرو و مدیر عامل شــرکت برق منطقه 
ای گیالن بابت احداث این پروژه حیاتی و زیربنایی گفت: پروژه 
پســت 2۰/۶3 کیلوولت شهرستان آســتارا از پروژه های بزرگ 
عمرانی این شهرســتان بوده و نقش مهمی در توسعه و آبادانی 
این شهرستان دارد. وی افزود: شهرستان آستارا توریستی بوده و 
شاهد مسافران زیادی در این شهرستان هستیم که بالتبع شاهد 
افزایش مصرف برق در این شهرستان هستیم که با بهره برداری 
از پست آستارا مشکلی در تامین برق مشترکان محترم شهرستان 

آستارا نخواهیم داشت.مرحبا گفت: ساخت چنین تاسیساتی در 
شــرایط تحریم و کمبــود منابع مادی ، کاری بــزرگ و درخور 
ستایش است و من از دست اندرکاران این پروژه نهایت قدردانی 
را دارم. نماینده مردم شریف شهرستان آستارا گفت: شهدا امنیت 
و آسایش را برای ما به ارمغان آوردند. شهدا نیازی به ما ندارند و 
آیین نامگذاری این پست به نام شهدای واالمقام به جهت برکت 
دادن به داشــته هایمان و متبرک کردنشان است. انشاا... بتوانیم 
تنها بخش کوچکی از وظایف مان را در قبال خانواده شــهدا ادا 

کرده باشیم.

اهواز - شــبنم قجاوند: نظر به اهمیت استقرار سیستم هاي 
مدیریتي مورد تاکید شــرکت ملي نفت ایران پس از انجام ممیزی 
هاي برنامه ریزي شده ، گواهی نامه های سیستم مدیریت یکپارچه 
) IMS ( شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان با موفقیت 
صادر شــدند ، ضمن اینکه گواهي نامه سیستم مدیریت ایمني و 
سالمت شــغلي )ISO۴۵۰۰۱( این شرکت براي اولین بار دریافت 
گردید . با انجام ممیزي خارجي واحدهاي عملیاتي ، ستادي و ادارات 
شــرکت بهره برداري نفت و گاز مسجدســلیمان گواهي نامه هاي 
سیستم مدیریت کیفیت )ISO 9۰۰۱( ، سیستم مدیریت محیط 
زیســت )ISO ۱۴۰۰۱( و سیستم مدیریت ایمني و سالمت شغلي 
)ISO ۴۵۰۰۱( صادر گردید و جلســه اختتامیه بررسی گواهینامه 
 - FQC های مدیریتي این شــرکت  با حضور نمایندگان شــرکت
مدیرعامل ، اعضای هیأت مدیره و روسای بخش های مختلف شرکت 

بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان برگزار شد .
بیژن رجبي سرممیز نمایندگی شــرکت  FQC با عنوان اینکه 
طی دو روز گذشــته ممیزان این شرکت در ادارات ستادی ، اماکن 
صنعتی و غیرصنعتی شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان 

حضور یافته اند گفت :  همکاران بنده براســاس اصل نمونه برداری 
به گردآوری یافته ها پرداخته و در این میان به نتایج مثبت و ارزنده 
 ISO ای دســت یافته ایم ، از ایــن رو گواهی نامه های بین المللی
  2۰۱8-۴۵۰۰۱ ISO و    2۰۱۵-۱۴۰۰۱ ISO و    2۰۱۵-9۰۰۱
 FQC شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان از سوی شرکت
برای سه سال دیگر صادر می شود و سالیانه مورد ممیزي مراقبتي 

قرار مي گیرد .  
مدیرعامل شــرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدســلیمان نیز 
با تقدیر از حضور تیم ممیزی شــرکت اعطا کننده گواهینامه های 

سیســتم مدیریت یکپارچه  ) IMS ( در این شرکت اظهار داشت : 
انجام ممیزی به بهبود فرآیند انجام کار و اصالح نقایص کمک شایانی 

می کند بدین منظور از حضور تیم ممیزی قدر دانی می نماییم .
مهندس علیرضا هیهاوند با تبریک صدور گواهینامه های سیستم 
مدیریت یکپارچه  ) IMS ( به مدیران ، روسا و کارکنان این شرکت 
افزود : این خبر یعنی آنکه مجموعه ی اداری و عملیاتی در مســیر 
هدف مشــخص شده و با رعایت قوانین و مقررات  و الزامات تعیین 
شده فعالیت می کنند و نتیجه تالش همه همکاران سخت کوش ، 
توانمند و دلسوز بوده که قابل تحسین و ستایش است بدین ترتیب از 
همه ی پرسنل جهت کسب این موفقیت تقدیر و تشکر می نمایم .

الزم بذکر است در ۵ خرداد ۱28۷ خورشیدی برای نخستین بار 
در کشور و خاورمیانه چاه نفت شماره یک مسجدسلیمان به تولید 
رسید و شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان در کنار قدمت 
تولید ، نخستین شرکت تابعه شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب نیز 
می باشد که در سال ۱382 توانست در راستاي جاري سازي رویکرد 
سیستمي و فرآیندي ، کاهش اتالف و رعایت الزامات ،گواهینامه های 

بین المللي سیستم مدیریت یکپارچه را کسب نماید .

گرگان - خبرنگار فرصت امروز: آیین تکریم بانوان شــاغل 
در شــهرداری گرگان با عنوان »مادر؛ آراِم جان« به مناســبت فرا 
رســیدن ســالروز والدت حضرت فاطمه زهرا )س(، روز زن و روز 
مادر با حضور دکتر دادبود شهردار گرگان، دکتر رضایی مشاور امور 
بانوان و خانواده شهرداری، اعضای شورای اسالمی شهر و کارکنان 
زن مجموعه شــهرداری گرگان در پارک آموزشی ترافیک برگزار 

شــد.دکتر دادبود در این برنامه اظهار داشــت: در فرهنگ ما هیچ 
تفاوتی بین زن و مرد وجود ندارد و پیامبر اکرم )ص( در آغاز رسالت 
بــا ارج نهادن به حضرت خدیجه )س( نشــان دادند که بانوان در 
اســالم جایگاه ویژه ای دارند.وی خاطرنشــان کرد: تکریم بانوان و 
فضا دادن به آنها راهبردی است که الزمه پیشرفت و توسعه کشور 
محسوب می شود.شــهردار گرگان تاکید کرد:  اهمیت نقشی که 

بانوان در جامعه امروز ایفا می کنند برکسی پوشیده نیست، به دوش 
کشیدن مسئولیت همسری و مادر بودن که تضمین کننده آرامش 
یک جامعه می باشد، گوشه ای از سنگینی این بار مسئولیت است.
الزم به ذکر است، در انتهای این برنامه که به همت دفتر امور بانوان 
و خانواده شهرداری برگزار شده بود از ۱۱3 بانوی شاغل در مجموعه 

شهرداری گرگان تقدیر شد.

در هر زمان و هر کجا با  میز خدمت آبفا

 ارائه تمامی خدمات شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
با 6 روش غیرحضوری در خانه شما

با حضور مسئوالن در وزارت کشور؛

تجربیات موفق قزوین در کاهش تلفات تصادفات درون شهری ارائه شد

با حضور مسئولین محلی شهرستان آستارا؛
آیین نامگذاری پست آستارا برگزار شد

گواهی نامه های سیستم مدیریت یكپارچه نفت و گاز مسجدسلیمان صادر شدند

به مناسبت گرامیداشت مقام زن؛آیین تكریم بانوان شاغل در شهرداری گرگان برگزار شد

حاصل تالش ۹ ماهه حوزه معاونت عمران شهرداری؛
  یازده هزار مترمربع بهسازی ونوسازی معابرعمومی شاهرود 

شاهرود - حسین بابامحمدی: مشاورعمرانی شهرداری شاهرود با اشاره به 
اینکه بالغ بر ۱۱هزار متر مربع معابر عمومی شاهرود در 9 ماهه اخیر بهسازی 
و نوسازی می شود، گفت: در سال جدید شاهد منسجم نمودن منظر خیابانی 
خواهیم بود. مهندس محمود تیموری با بیان اینکه پیاده روها، معابری با باالترین 
حد نقش اجتماعی هســتند که تسلط کامل با عابر پیاده است، افزود: بالغ بر 
۱۱هزار متر مربع پازل فرش در معابر خیابان 22 بهمن، خیابان شهربانی، خیابان 
تهران و خیابان شهید صدوقی انجام و در حال انجام است. وی ضمن بیان این 
مطلب که بهسازی و ساماندهی معابر عمومی سطح شهر به لحاظ تاثیر گذاری در فضای ارتباط شهری طبق برنامه ریزی و اولویت 
بندی با هدف احترام به عابر پیاده در جهت انسان محور بودن شهر، یکسان سازی و ضابطه مند نمودن فرآیندهای طراحی، اجرا، 
حفظ، نگهداری و زیبایی منظر شهری و ایمن سازی از اولویت های حوزه معاونت عمران است، ابراز داشت: عرض مناسب پیاده رو با 
توجه به تراکم جمعیت، نوع محور و میزان رفت و آمد هر منطقه، شیب طولی و عرضی پیاده رو در راستای جلوگیری آبهای سطحی 
و هدایت آبهای سطحی، مناسب سازی با رعایت احترام به افراد کم توان، نابینایان و معلوالن و استفاده از مصالح زیبا و کم هزینه با 
طول عمر باال از جمله مواردی است که در این پروژه مد نظر قرار گرفته تا در این راستا با افزایش حضور پیاده به افزایش تعامل میان 
شهروندان و شهر کمک شود.مشاور عمرانی شهرداری شاهرود در با اشاره به اینکه در این پروژه از رنگ و عناصر موجود در راستای 
ماهیت بخشیدن و تغییر محیط کمک گرفته تا به فرم ها و نظام های جدید در زیبا سازی معابر دست یافت، اظهار داشت: عملیات 
پازل فرش خیابان 22بهمن در مساحتی بالغ بر ۵هزار متر مربع، خیابان شهربانی در مساحتی بالغ بر 3هزار متر مربع، خیابان تهران 
در مساحتی بالغ بر 2هزار متر مربع و خیابان شهید صدوقی با مساحتی بالغ بر یک هزار مترمربع با تالش نیروهای حوزه عمران در 
حال انجام است.شایان ذکر است مهندس تیموری ضمن قدر دانی از صبر و حوصله شهروندان فهیم شاهرودی از عملیات اجرایی و 

عمرانی در این محورها، از تسریع اجرای این پروژه ها در اسرع وقت خبر داد.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیالن خبر داد :
توزیع الكترونیكی نفت سفید سهمیه اسفند ماه سال جاری 

رشــت - خبرنگار فرصت امروز: مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه گیالن ، کورش باالدســت ،از عرضه الکترونیکی سری دوم نفت 
سفید سهمیه اسفند ماه سال جاری در استان خبر داد. به گزارش روابط عمومی 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیالن و به نقل از مدیر منطقه 
؛ نفت سفید سهمیه اسفند ماه خانوارهای مناطق فاقد گاز طبیعی و مناطق 
صعب العبور به میزان 2۱۰ لیتر از ابتداء لغایت پایان اسفند ماه سال جاری در 
کارت های الکترونیکی بانکی خانوارهای نفت سوز شارژ شد . مدیر منطقه گیالن 
گفت : » طی ۱۱ ماهه سال جاری بالغ بر 22 میلیون و ۱۰2 هزار لیتر نفت سفید توزیع شد که از این مقدار ، بالغ بر 9 میلیون و 
۵۱۰ هزار لیتر معادل ۵۵ درصد سهمیه کل نفت سفید مناطق صعب العبور می باشد.« باالدست ضمن اعالم ذخیره سازی کافی نفت 
سفید مورد نیاز مصرف کنندگان استان تاکیدکرد:  » خانوارهای مصرف کننده نفت سفید بخصوص مناطق صعب العبور در زمان مقرر 
نسبت به دریافت و ذخیره سازی سوخت زمستانی خوداقدام نمایند.« وی همچنین گفت :»خانوارهایی که اطالعات کارت بانکی آنان 
در سایت جدید newtejaratasan.niopdc.ir )تجارت آسان( ثبت شده است ، می توانند سهمیه نفت سفید اسفند ماه خود را از 
فروشندگی محل دریافت کنند. « مدیرمنطقه گیالن اعالم کرد : » سهمیه هرخانوار ازطریق کارت بانکی سرپرست خانوار و دستگاه 

کارت خوانی که در اختیار فروشندگی نفت سفید محل قرار گرفته است قابل برداشت می باشد .« 

کارآفرینی با مصنوعات رزینی در کمیته امداد قم
قم - خبرنگار فرصت امروز: با افتتاح کارگاه آموزشی تولید مصنوعات 
رزینی در کمیته امداد استان قم، زنان سرپرست خانوار این نهاد مهارت های 
این رشته صنایع دستی و هنری را می آموزند. به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
کمیته امداد، مهرداد مصلح، معاون خودکفایی و اشتغال کمیته امداد استان قم 
با اشاره به اینکه طرح راهبری شغلی تولید مصنوعات رزینی در این نهاد ویژه 
زنان سرپرست خانوار انجام می شود گفت: از مزایای این طرح، اشتغال پایدار 
و سودآور خانگی برای آن دسته از مددجویانی است که توان و شرایط کار در 
خارج از منزل را ندارند. وی شناسایی راهبر شغلی این رشته را در سالجاری یادآور شد و افزود: پس از عقد تفاهم نامه با راهبر شغلی 
این رشــته ۱2۰ نفر از زنان سرپرست خانوار شناسایی و برای آموزش معرفی شدند. مصلح با بیان اینکه برای افراد حاضر در این 
دوره، پس از گذراندن 2۰ ساعت آموزش، گواهینامه شرکت در دوره آموزشی تولید مصنوعات رزینی صادر می شود تصریح کرد: 
این متقاضیان، جهت اخذ تسهیالت با ضمانت آسان به صندوق قرض الحسنه امداد والیت معرفی می شوند. معاون خودکفایی و 
اشتغال کمیته امداد استان قم با اشاره به اینکه این افراد پس از اخذ تسهیالت اشتغال با کمک راهبر شغلی تجهیزات و مواد اولیه 
را تهیه می کنند تأکید کرد: راهبر شغلی، نه تنها در تولید این مصنوعات، مجری طرح را کمک می کند بلکه در فروش محصوالت 
آنها نیز نقش مؤثری ایفا می کند. وی استقبال مددجویان، از این رشته صنایع دستی و هنری را خاطر نشان و اظهار کرد: در حال 

حاضر ۵۷ نفر از زنان سرپرست خانوار در منزل مسکونی خود به تولید این مصنوعات اشتغال دارند.

اجرای مرحله دوم طرح شهید حاج قاسم سلیمانی در آبفای کرمانشاه
کرمانشاه - منیر دشتی: دومین مرحله طرح شهید حاج قاسم سلیمانی با همکاری مرکز بهداشت، بسیج و سازمان هالل 
احمر ، در شرکت آب و فاضالب استان کرمانشاه اجرا شد ساسان افضلی کیا قائم مقام  شرکت آب و فاضالب استان کرمانشاه در 
این خصوص اظهارداشت: دومین مرحله تست غربالگری با انجام تست CPR در مرحله دوم برای ۱۰۰ نفر از پرسنل شرکت آب 
و فاضالب اســتان کرمانشــاه اجرا شد.  افضلی کیا خاطر نشان کرد: در مرحله اول و دوم تست CPR مجموع 2۰۰ نفر از پرسنل 
غربالگری شدند که همه تست ها منفی و خوشبختانه مورد مشکوک به ویروس کرونا مشاهده نشد. قائم مقام  شرکت آب و فاضالب 
استان خاطر نشان کرد: دفتر مدیریت بحران، پدافند غیرعامل و HSE به منظور جلوگیری از ابتالی کارکنان به کووید ۱9 اقداماتی 
جدی و بی وقفه براي کمک به گسستن زنجیره انتقال، سرایت و مبارزه براي از بین بردن ویروس کرونا انجام داده است. وی گفت: 
برپایی ایستگاه تست کووید ۱9 با تأکید مدیرعامل و پشتیبانی معاونت مالی و تبلیغات محیطی دفتر روابط عمومی شرکت برای 
انجام این تست با مکاتبه و هماهنگی با آزمایشگاه مورد تائید وزارت بهداشت و علوم پزشکی انجام شد. وی با تأکید بر الزام همکاران 
و ارباب رجوعان به استفاده از ماسک در ساختمان های اداری شرکت در سطح استان افزود: شستشوی دست ها، رعایت فاصله گذاری  
اجتماعی در محیط اداری و رعایت پروتکل های بهداشــتی در زمان برگزاری جلسلت استفاده از ماسک از مقدمات پیشگیری از 
ابتال  شیوع  این ویروس مهلک است. قائم مقام  شرکت آب و فاضالب استان آبفا کرمانشاه عنوان کرد: ازآنجاکه کووید ۱9 ویروس 
ناشناخته ای است،  اطالعات دقیق و جامعی در رابطه با درصد ایمنی و مدت زمان ایمن بودن بدن پس از تولید آنتی بادی آن در 
دسترس نیست. وی ابراز داشت: از زمان اعالم رسمی شیوع ویروس کرونا تاکنون، شرکت آب و فاضالب استان کرمانشاه با عنایت به 
لزوم پیشگیری از ابتال و مقابله با این ویروس منحوس ، اقدامات قابل توجهی چون ساخت و نصب حوضچه حاوی مواد ضدعفونی، 
نصب و راه اندازی  دستگاه ضدعفونی کننده پدالی در مبادی ورودی ساختمان مرکزی، تصفیه خانه آب و پنج مناطق، توزیع روزانه 

ماسک، مواد ضدعفونی کننده و دستکش و اجرای طرح دور کاری برای برخی از همکاران و ... انجام داده است.

با هدف تحقق اهداف مشترک در محالت؛
افزایش همكاری شهرداری منطقه یک با دفتر تسهیلگری نخل ناخدا

بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز: مدیر منطقه یک شهرداری بندرعباس 
در راستای همکاری دو جانبه جهت تحقق اهداف مشترک محالت، با اعضای 
دفتر تســهیلگری محله نخل ناخدا دیدار کرد. به گزارش مدیریت ارتباطات و 
امور بین الملل شهرداری بندرعباس، مهدی رنجبری طی نشستی با اعضای دفتر 
تسهیلگری محله نخل ناخدا، اظهار کرد: محله نخل ناخدا یکی از قدیمی ترین 
محالت با بافت نسبتا فرسوده است که برای تغییر ساختار سازه های موجود در 
این محله باید تمهیدات ویژه ای در نظر گرفته شود. رنجبری خاطر نشان کرد: 
بندرعباش شهری برای همه مردم است و خدمات رسانی به شهروندان از اولویت های اصلی شهرداری منطقه یک است. وی افزود: با 
همکاری شهروندان بندرعباسی در اجرای طرح محله به محله درکشور پیشتاز است. وی اجرای الیروبی خورها در محدوده منطقه یک 
را موفقیت آمیز اعالم کرد، و گفت: گستردگی خدمات ارائه شده از سوی شهرداری به شهروندان در محالت زیاد است، و پاکسازی 
محالت و اصالح مشکالت نیازمند همکاری و همراهی مردم با شهرداری است. مدیر منطقه یک شهرداری با اشاره به حضور مستمر 
نیروهای این منطقه در طرح هفتگی محله به محله اظهار کرد: خوشبختانه با همکاری شهروندان، بندرعباس در اجرای طرح محله به 
محله در کشور پیشتاز است. الزم به ذکر است؛ در راستای بررسی موضوعات و مشکالت محله دامائی شهردار منطقه یک به همراه 
رییس ناحیه یک با بزرگان و هیات امنای مسجدعلی ابن ابیطالب)ع( دیدار و دستورات الزم جهت رفع موضوعات مطرح شده صادر کرد.

دوشنبه
4 بهمن 1399

شماره 1735



کسـب و کار نویـن تلفن مستقیم: 1486073290 www.forsatnet.ir

یکی از عادت های همیش��گی بیل گیتس، معرفی کتاب در زمان های 
مختل��ف اس��ت. وی این اق��دام را در وب س��ایت خود انج��ام می دهد 
ک��ه با طرفداران بس��یاری نیز همراه اس��ت. درواق��ع او را باید در صدر 
کارآفرین های اهل مطالعه دانس��ت. در جدیدترین فهرست او، 5 کتاب 

معرفی شده است که نگاهی به آنها خواهیم داشت. 
1-لئوناردو داوینچی

نویسنده: والتر ایزاكسون 
اگرچه این اولین باری نیس��ت که در رابطه ب��ا لئوناردو داوینچی به 
عنوان یکی از نوابغ تاریخ کتابی منتش��ر می ش��ود، ب��ا این حال آقای 
ایزاکس��ون تنها به داس��تان زندگی او نپرداخته و س��عی کرده است تا 
ابع��اد پنه��ان مانده را مورد توج��ه قرار دهد. این کت��اب قطور حاصل 

س��ال ها پژوهش این نویسنده اس��ت که باعث شده تا آن را کامل ترین 
اثر در رابطه با داوینچی بدانیم. درواقع این کتاب تالش کرده تا دالیل 
اقدامات این نابغه را از نظر عقاید او مورد بررسی قرار دهد. در این راستا 
از دیگر تالش های نویس��نده این اس��ت که تصور بسیاری نسبت به فرا 
بش��ری بودن داوینچی را کنار بزند. نکته جال��ب دیگر در رابطه با این 
نویس��نده، نوشتن زندگینامه افراد مطرح دیگری نظیر آلبرت اینشتین، 

استیو جابز و بنجامین فرانکلین است.
2-هر اتفاقی دلیل دارد و دروغ های دیگری كه دوست داشتم

نویسنده: كیت باولر
این امر که نویس��نده خود با یک موضوع به خوبی درگیر شده باشد، 
باعث خواهد ش��د تا امکان درک توس��ط خواننده نیز افزایش پیدا کند. 
درواقع نویسنده این کتاب تا قبل از ابتال به سرطان، معیارهای موفقیت 
نظیر ش��غل خوب )تدریس در دانشگاه( و خانواده را داشته است. با این 
حال درگیر شدن با این اتفاق تلخ باعث شد تا وی از خود بپرسد که چرا 

این اتفاق برای وی رخ داده است. وی در مسیر پاسخ دهی به این سوال، 
متوجه نکات بس��یار جالبی می شود که در این کتاب آن را با مخاطبان 
به اشتراک گذاشته است. درواقع به عقیده آقای گیتس، این کتاب برای 
تمام��ی افرادی که با مش��کالتی در زندگی خود مواجه هس��تند، کامال 
ضروری بوده و دیگران نیز می توانند از آن برای ایجاد معنایی جدید در 

زندگی خود استفاده نمایند. 
3-لینکلن در باردو 

نویسنده: جورج ساندرز
این کتاب روایتگر داس��تانی تخیلی در رابطه با آبراهام لینکلن اس��ت 
که پس از مرگ با پس��ر ۱۱ ساله خود دیدار می کند. درواقع این کتاب 
مسئله زندگی پس از مرگ را به شیوه ای متفاوت مطرح کرده است که 
در ن��وع خود جالب اس��ت. همچنین این کتاب ت��الش کرده تا روایتگر 
سختی هایی باش��د که ش��انزدهمین رئیس جمهور آمریکا متحمل آن 

شده است. 

4-تاریخ بزرگ همه چیز 
نویسنده: دیوید كریستین 

ای��ن کتاب در تالش برای پاس��خ دادن به س��وال مش��هور ما از کجا 
آمده ایم؟ اس��ت. در این کتاب تمامی اتفاقات مهم از زمان انفجار بزرگ 
تا جنگ های اخیر، مورد بررس��ی قرار گرفته شده است. درواقع موسس 
مایکروسافت این کتاب را شروعی عالی برای درک تاریخ دانسته است. 

5-واقعیت 
نویسنده: هانس رزلینگ 

اگر خواهان مطالعه کتابی هس��تید که نگرش ش��ما را نس��بت به جهان تغییر دهد، 
بدون شک اثر استاد و محقق برجسته آقای رزلینگ، بهترین گزینه خواهد بود. درواقع 
در این کتاب ده ها دلیل برای این امر که تصورات ما نس��بت به جهان غلط اس��ت و در 
این جهل رسانه به بدترشدن اوضاع دامن زده است، مورد بررسی قرار گرفته است. بیل 
گیتس از این کتاب به عنوان یکی از تاثیرگذارترین نسبت به عقاید خود نام برده است. 
mashable.com :منبع

جدیدترین فهرست کتاب های پیشنهادی بیل گیتس

به قلم: مکس فرانکلین  خبرنگار
مترجم: امیر آل علی
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رونمایی یوتیوب از سرویس رقابتی اش با تیک تاک

یوتیوب در طول ماه های اخیر به طور رس��می در تالش برای به روز رس��انی پلتفرمش در راستای جلب 
نظر کاربران تیک تاک بوده است. این امر از ماه اکتبر با سرویس »ُشرتز« در دسترس برخی از کاربران در 
کشورهای منتخب قرار گرفت. هدف اصلی یوتیوب از توسعه این سرویس جدید جلب نظر کاربران تیک 
تاک است. پلتفرم چینی تیک تاک در طول یک سال اخیر با انواع اتهام ها در زمینه در اختیار قرار دادن 
اطالعات کاربران به نهادهای امنیتی دولت چین مواجه شده است. با این حساب تالش برای کسب سهمی 

از دامنه وسیع کاربران تیک تاک از سوی دیگر پلتفرم ها ایده جذابی به نظر می رسد. 
نیل موهان، مسئول ارشد یوتیوب، امیدواری بسیار زیادی نسبت به بهبود وضعیت این پلتفرم با به روز 
رس��انی های اخیر دارد. یوتیوب به عنوان بزرگترین پلتفرم ویدئویی جهان در طول س��ال های اخیر رقبای 
بسیار زیادی را داشته است. اینستاگرام با افزودن بخش IGTV و همچنین افزایش مدت زمان بارگذاری 
ویدئوها رقیب مهمی برای یوتیوب محسوب می شود. همانطور که اینستاگرام با استفاده از ریلز در تالش 
برای جلب نظر کاربران تیک تاک است، یوتیوب نیز در این میان سرمایه گذاری مناسبی انجام می دهد. 

س��االنه ش��مار بس��یاری از کارآفرینان برای ایجاد کانال های مربوط به کسب و کارش��ان وارد یوتیوب 
می ش��وند. این امر در نگاه نخس��ت نکته مهمی برای توس��عه یوتیوب و افزایش جذابیت های این پلتفرم 
محس��وب می ش��ود. نکته مهم در این میان ضرورت توجه به وضعیت کانال ها و کاربران ش��خصی در این 
رابطه اس��ت. نیل موهان در این رابطه نسبت تبدیل یوتیوب به پلتفرمی تجاری اظهار نگرانی کرده است. 
یوتیوب همیش��ه پلتفرمی برای کاربران حقیقی بوده اس��ت بنابراین حفظ چنی��ن ویژگی مهمی باید در 
دس��تور کار مدیران ارش��د آن قرار داش��ته باش��د. اقدامات اخیر مانند رونمایی محدود از سرویس شرتز 
در راس��تای تحقق همین اس��تراتژی محسوب می ش��ود.  تالش برای جلب نظر کاربران تیک تاک بیانگر 
غفلت مهمی از س��وی پلتفرم های مهم اس��ت. تیک تام در طول چند س��ال اخیر با توجه به نقاط ضعف 
و کاس��تی های پلتفرم های بزرگ دنبال جلب نظر دامنه وس��یعی از کاربران شده است. پلتفرم هایی نظیر 
یوتیوب، توییتر و فیس بوک خیلی دیگر نس��بت به نقاط ضعف موردنظر واکنش نش��ان داده اند بنابراین 

مشاهده افزایش سریع دامنه مخاطب هدف تیک تاک امری طبیعی محسوب می شود. 
س��رویس ش��رتز پلتفرم یوتیوب اکنون به طور محدود برای کاربران هندی فعال شده است. مهمترین 
نکته در این رابطه مسدودسازی تیک تاک از سوی دولت هند است بنابراین یوتیوب فرصت طالیی برای 
آزمایش کارایی و جذابیت های سرویس جدیدش دارد. استفاده از بازخوردهای دریافتی پیرامون سرویس 
ش��رتز از س��وی یوتیوب اهمیت بسیار زیادی برای بهبود کیفیت این س��رویس خواهد داشت. اگر نتیجه 
رونمایی از این س��رویس مثبت باش��د، به احتمال زیادی تا نیمه سال جاری دسترسی به شرتز برای تمام 

کاربران جهان امکان پذیر خواهد شد. 
socialmediatoday.com :منبع

IOS انحصار اپل در زمینه ماركت های

پرون��ده اپل و گوگل در داکوتای ش��مالی پس از مدت ها بحث و ش��ایعه پراکنی موفق به اخذ 
رأی کافی برای اثبات اتهام به اپل و گوگل برای ایجاد انحصار در دنیای دیجیتال نشد. بسیاری 
از کارش��ناس ها و وکالی عالی رتبه نس��بت به ایجاد فضایی بازتر برای برندها و استارت آپ ها به 
منظور ارائه مارکت و همچنین درگاه پرداخت ویژه ش��ان در سیس��تم های عامل IOS و اندروید 
اظهار امیدواری کرده بودند، با این حال رأی دادگاه داکوتای شمالی در این رابطه منفی است. 
مس��ئله اصلی در مورد ش��کایت از اپل و گوگل مربوط به کسب س��ود ۱0 میلیون دالری هر 
کدام از این ش��رکت ها در پی اجبار توس��عه دهنگان اپ های مختلف برای استفاده از گوگل پلی 
و اپ اس��تور است. این امر انحصار قابل مالحظه ای برای گوگل و اپل ایجاد کرده است. بسیاری 
از کارش��ناس های حقوقی نس��بت به احتمال محکومیت دو برند بزرگ دنیا در این مسئله ابراز 
امیدواری کرده بودند. با این حال در ادامه روند بررس��ی پرونده در دادگاه میزان رأی موردنیاز 

برای محکومیت اپل و گوگل اخذ نشد.
اکنون با رأی دادگاه اپل دیگر نگرانی نس��بت به ایجاد انحصار در زمینه مارکت های دانلود اپ 
ندارد بنابراین در ادامه ش��اهد روند هرچه سرسخت تر اپل برای اجبار کاربران به استفاده از اپل 
استور خواهیم بود. اپل به طور رسمی فعالیت هرگونه مارکت دیگر در سیستم عاملش را ممنوع 
کرده اس��ت بنابراین کاربران برای اس��تفاده از اپ های مختلف باید از اپ استور استفاده نمایند. 
وضعیت برای توس��عه دهندگان اپ نیز به همین شکل است بنابراین خبری از توسعه درگاه های 

پرداخت در گوگل و اپل نخواهد بود. 
نکت��ه مهم درخص��وص رأی دادگاه داکوتای ش��مالی محدودیت اجرای این ط��رح در ایالت 
موردنظر اس��ت بنابراین در ایالت های دیگر امیدی برای تغییر رویه جاری وجود دارد. نکته مهم 
در این میان عدم تمایل بس��یاری از ایالت های دیگر ایاالت متحده برای اخذ ش��یوه ای متفاوت 

است بنابراین شاید دیگر خبری از تغییرات مهم در این راستا نباشد. 
ماجرای شکاف میان اپل و گوگل با توسعه دهندگان اپ های مختلف با مسئله میان اپیک گیمز 
و اپل شروع شد. اپیک گیمز برای کسب سود بیشتر اقدام به رونمایی از درگاه پرداخت ویژه اش 
کرد. این امر واکنش س��ریع اپل و گوگل را به همراه داش��ت. نتیجه این امر حذف کامل اپ های 
اپیک گیمز از دس��تگاه های دارای سیس��تم عامل اندروید و IOS بود. این امر ضرر مالی بسیار 
زیادی برای اپیک گیمز به همراه داش��ت. وکالی اپیک گیمز و برخی دیگر از موسسه ها از سال 
گذشته نسبت به شکایت از اپل و گوگل اقدام کرده اند. این امر اگرچه در نگاه نخست مشکالت 
بسیار زیادی برای گوگل و اپل به همراه داشت، اما رأی اخیر دادگاه داکوتای شمالی پایان تمام 

نگرانی ها از سوی این دو غول دنیای دیجیتال بود. 
بس��یاری از کاربران و کارش��ناس ها نسبت به انحصار گوگل پلی و اپل اس��تور در زمینه ارائه 
خدم��ات مربوط ب��ه دانلود و خرید اپ اظه��ار نگرانی کرده اند. بدون تردی��د تالش ها برای رفع 
انحص��ار موردنظر در آینده نیز ادامه خواهد داش��ت. بنابراین ش��اید در پرونده های بعدی اپل و 

گوگل مجبور به عقب نشینی شوند. 
theverge.com :منبع
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www.forsatnet.ir/regulations :آیین نامه اخالق حرفه ای روزنامه

صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی فرصت سازان امروز
مدیر مسئول و سردبیر: محمدرضا قدیمی

چاپ: هنر سرزمین سبز
دفتر مرکزی: میدان هفت تیر، خیابان بهار شیراز، میدان بهار شیراز، پالک149

دفتر مرکزی: 88317738
سازمان آگهی ها: 88320960 

88936651

به قلم: اندرو هاتکینسون  کارشناس کسب و کار / ترجمه: علی آل علی

به قلم: نیک استات  کارشناس فناوری دیجیتال / ترجمه: علی آل علی


