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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

چرا اقتصاد ایران مستعد بروز شوک ارزی است؟

سه ضلعی تالطم 
بازار ارز

فرصت امروز: شوک ارزی، پدیده جدیدی در اقتصاد ایران نیست و با وجود آنکه نمونه های زیادی از شوک های 
ارزی در اقتصاد جهان وجود دارد، اما تداوم بحران های ارزی در اقتصاد ایران طی سال های گذشته باعث چرایی 
ظهور این پدیده شده است. رشد نرخ ارز، اتفاقی طبیعی در اقتصاد است، اما آنچه تحت عنوان شوک ارزی، تالطم 
ارزی و بحران ارزی در ادبیات اقتصادی شهره شده است، به تغییرات بزرگ و افزایش های ناگهانی نرخ ارز گفته 
می شود که آثار منفی اقتصادی زیادی به دنبال دارد. به نظر می رسد که شوک های ارزی در اقتصاد ایران عموما 
ریشه در سیاست های پولی و مالی دولت دارد. با وجود آنکه در پایان هفته گذشته نرخ شاخص ارزی در معامالت...

دماسنج اصلی تاالر شیشه ای سطح
 1.4 میلیون واحدی را از دست می دهد؟
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دست اندازهای زیادی در مسیر ورود فناوری به ایران قرار دارد

بدبینی کارآفرینان به انتقال فناوری
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آخرین آمارها حاکی از آن اســت که قیمت هر برگ اوراق مسکن در سال جاری نسبت به حدود دو 
هفته قبل افزایش یافته و به 109 هزار تومان رســیده است. به گزارش ایسنا، بررسی آخرین وضعیت 

قیمت اوراق مســکن نشــان می دهد که هر برگ اوراق وام مسکن )تسه( در فروردین سال 
گذشته 110 هزار تومان و در اردیبهشت و خردادماه نیز 10۷ هزار و 800 تومان قیمت دارد...

آخرین خبرها از بازار اوراق وام مسکن

قیمت وام مسکن صعودی شد

سرمقاله
فرصت دوباره واحدهای 

تولیدی بدهکار

علی نظافتیان دبیر کمیسیون 
حقوقی کانون بانک ها

اوایــل  در  مرکــزی  بانــک 
آبان ماه، مهلت بازپرداخت بدهی 
واحدهــای تولیــدی را تا پایان 
ســال 1402 تمدید کرد. سوال 
این است که سیاست مهلت دهی 
آیا  بانکی  به بدهکاران شــبکه 
سیاســتی مطلوب است یا خیر 
و بر این سیاســت چه ضوابطی 
حاکم است؟ واحدهای تولیدی 
همواره یکی از مشــتریان ثابت 
شبکه بانکی کشور برای دریافت 
خدمات، تعهدات و تســهیالت 
بانکی هســتند. اما بعضا پیش 
می آیــد که تولیدکننــدگان و 
ارباب صنایع نیز بر اثر وضعیت 
نامطلوب اقتصادی جامعه و باال 
و پایین رفتن مــداوم قیمت ها 
از  و  دچار مشــکل می شــوند 
پرداخت منظــم بدهی خود به 
بانک های تســهیالت دهنده در 
می مانند. در چنین شــرایطی، 
مشکل را چگونه می توان برطرف 
نمود تا به واحد تولیدی بدهکار 
و در عین حال ناتوان از پرداخت 
بدهــی، فرصتی مناســب داده 
شود، نفس تازه کند، ادامه تولید 
دهــد و با رفع مشــکالت مالی 
مجــددا پرداخت بدهی خود به 
نظام بانکی کشور را از سرگیرد؟
ادامه در همین صفحه

15 جمادی االول 1443 - سـال هفتم
شماره   2146

8 صفحه - 5000 تومان

Sat.10 Dec 2022

 از ســوی دیگر چگونه می تــوان امکاناتی فراهــم آورد تا بر اثر 
فرصت دهــی به بدهکاران، تــا آنجایی که امــکان دارد، از افزایش 
مطالبات معوق بانک ها و کاهش توان وام دهی آنان پیشگیری کرد؟ 
اصوال پدیده »امهال« و »استمهال« در عرف بانکی چه معنایی دارد؟

این پرسش از این جهت مطرح شد که در حال حاضر، بسیاری 
از اصطالحــات بانکی از جمله »امهال« و »اســتمهال«، واژگان 
پارســی نیســتند. ای کاش بانک مرکزی برای رفع این مشکل 
و پارسی ســازی اصطالحات بانکی همت می کرد، زبان فارســی 
را واقعا پاس می داشــت و با همکاری فرهنگســتان زبان و ادب 
فارســی، واژگان نامأنوس و بیگانه در فرهنگ بانکداری ایرانی را 
پاالیش می کرد تا هم مردم و هم کارکنان شــبکه بانکی در فهم 
ســاده مفاهیم بانکی نظیر »امهال«، »استمهال«، »استصناع«، 

»مرابحه«، »جعاله« و... دچار مشکل نباشند.
در ادبیــات بانکی، فرصت دهی به بدهکار را »امهال مطالبات« 
می گویند. ریشــه واژه »امهال« با »اســتمهال« یکی است، جز 
آنکه مصــدر آن دو متفاوت اســت. »امهــال« از نظر لغوی به 
معنای فرصت بســتانکار به بدهکار برای پرداخت بدهی اســت، 
اما »اســتمهال« به معنای درخواســت بدهکار از بستانکار برای 
دادن مهلت در پرداخت بدهی اســت. در صنعت بانکداری برای 
فرصت دهی در پرداخت بدهی، بدهکار باید درخواســت کند و 
بانک با این درخواســت موافقت نماید. پس پدیده »امهال« در 
عــرف بانکداری مبتنی بر توافق بین تســهیالت گیرنده و بانک 
تسهیالت دهنده اســت، اما در این زمینه نباید فراموش کرد که 
منابع تسهیالتی بانک ها بیشتر از سپرده های مردم تامین می شود. 

پس ضرورت دارد که فرآیند »امهال« به گونه ای مدیریت شود که 
ناقض حقوق شرعی و قانونی سپرده گذاران و سهامداران بانک ها 
نباشــد. افزون بر آن، در »امهال« مطالبــات جاری یا مطالبات 
غیرجــاری بایســتی مقرراتی متحدالشــکل در همه بانک های 
دولتی و بانک های خصوصی حاکم باشــد تا هر کدام از بانک ها 
برای »امهال مطالبات«، ســاز خود را ننــوازد و راه خود را نرود. 
دســتورالعمل امهال مصوب مهرماه 1399 شورای پول و اعتبار، 
ضوابط و شرایط »امهال مطالبات« بانک ها را دقیقا مشخص کرده 
است. دستورالعملی که تایید شورای فقهی بانک مرکزی را نیز به 
همراه خود دارد. این دستورالعمل، »امهال« را بدین گونه تعریف 
کرده اســت: »امهال توافق موسسه اعتباری با مشتری به منظور 
اعطای مهلت بیشتر برای بازپرداخت با ترتیباتی متفاوت با قرارداد 
اولیه، تقســیط مجدد، تمدید، تجدید، تبدیل قرارداد و نظایر آن 

به تشخیص بانک مرکزی از مصادیق امهال محسوب می شود.«
براســاس اصول و ضوابط دستورالعمل مورد اشاره، معموال در 
»امهال مطالبات« بانک ها از مشتریان، از دو شیوه اساسی مبتنی 
بر ادامه قرارداد قبلی )مانند تمدید مدت اجرای قرارداد مشارکت 
مدنی یا تمدید مدت بازپرداخت اقساط یا قسط بندی جدید آن 
و...( یا تولد قرارداد جدید و تعیین تکلیف بدهی ســابق مشتری 
بــا انعقاد قرارداد جدید )تجدید قرارداد ســابق با قرارداد جدید 
از همان نوع یا تبدیل قرارداد مانند تبدیل تســهیالت مشارکت 
مدنی( استفاده می شود. اما در فرآیند »امهال« یا »استمهال« با 
هر شــکل و فرمی که صورت پذیرد، دو نکته و واقعیت حقوقی 
وجود دارد؛ اول آنکه »امهال« به هر شکل و فرمی که انجام شود، 

در هر صورت نیازمند توافق بانک و تسهیالت گیرنده است و بدون 
توافق یکی از ایــن دو طرف، یک پای فرآیند »امهال« می لنگد. 
دوم اینکــه نتیجه اجتناب پذیر فرآیند »امهال« در هر شــکل و 
فرم، محروم شدن موقت بانک های طلبکار از وصول مطالبات شان 
خواهد بود. این پدیده به طور غیرمســتقیم در حقوق شرعی و 
قانونی سپرده گذاران و صاحبان سهام بانک ها و موسسات اعتباری 
موثر است. به هر حال، بانک مرکزی در جدیدترین بخشنامه خود، 
صف واحدهای تولیدی بدهکار را از صف ســایر بدهکاران بانکی 
جدا نموده و خطاب به همه بانک ها و موسســات اعتباری گفته 
است: »موسســات اعتباری موظفند بنا به درخواست واحد های 
تولیدی دارای مجوز از وزارت جهاد کشــاورزی یا وزارت صنعت، 
معدن و تجارت یا وزارت میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع 
دســتی که به تشخیص و معرفی کارگروه های استانی تسهیل و 
رفع موانع تولید در چارچوب ضوابط ابالغی توسط وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، در بازپرداخت بدهی خود به بانک ها و مؤسسات 
اعتباری غیربانکی دچار مشکل شده اند و تمام یا بخشی از بدهی 
آنها، غیرجاری شده اســت، بدهی واحد های تولیدی مشمول را 
برای یک بار و حداکثر به مدت پنج )5( سال، با أخذ میزان )7.5 
درصد( از مانده بدهی و با دوره تنفس شــش ماهه در چارچوب 
»دســتورالعمل نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری« امهال 
کنند.« در اینکــه واحدهای فعال تولیدی بایســتی از حداکثر 
امکانــات بانکی ممکن برخوردار شــوند، هیچ بحثی نیســت و 
تردیدی در آن وجود ندارد، اما آیا این شــیوه »امهال« منطبق با 
موازین شرعی و حقوقی است و آیا فرصت دهی مکرر به بدهکاران 

بانکی به طور ناخواســته، فرهنگ »بگیر و پس نده« را در سطح 
جامعه ترویج نمی دهد؟ از نگاه فرآیندهای بانکی، اشکاالت زیر بر 

بخشنامه بانک مرکزی متصور است:
اول؛ براساس موازین شــرعی و حقوقی قانون عملیات بانکی 
بدون ربا، پذیرفته ایم که هرگونه »امهال« نیازمند توافق مشتری 
و بانک است؛ در حالی که در بخشنامه مورد بحث، بانک ها مکلف 
به انجام »امهال« )البته برای واحدهای تولیدی بدهکار( شده اند. 
پس در »امهال« به شــیوه بخشنامه مورد بحث اساسا توافق به 
معنای شــرعی و حقوقی آن وجود ندارد؛ زیرا الزام ناظر قانونی 
اســت. در نتیجه »امهال« بدین شــیوه، مغایر با قانون عملیات 
بانکی بدون رباست. دوم؛ در بخشنامه مورد اشاره به »چارچوب 
ضوابط ابالغی توســط وزارت صنعت، معدن و تجارت« اشــاره 
شــده و بانک ها مکلف شــده اند که »امهال« را در چارچوب این 
ضوابط انجام دهند؛ در حالی که ضوابط پرداخت انواع تسهیالت 
بانکی و »امهال« آن را بایســتی بانک مرکزی تعیین نماید و نه 
دستگاه های اجرایی. ضمن آنکه اگر به عنوان مثال، بانک یا طرف 
تسهیالت گیرنده شرایط تعیین شده توسط وزارت صمت را قبول 

نداشته باشند، آیا مجاز هستند که برخالف آن توافق نمایند؟
ســوم؛ بانک مرکزی به عنوان ناظر قانونی بانک ها و موسسات 
اعتباری، تشــخیص داده است که بایســتی مطالبات بانک ها از 
واحدهای تولیدی »امهال« شــود. در این مهم بحثی نیست، اما 
نتیجه »امهال« همانا محروم شــدن بانک ها از وصول مطالبات 
خود از مشتریان بدهکار است. با توجه به نوسانات تورمی، ارزش 
پول کاهش پیدا می کند و در نتیجه آن، سپرده گذاران بانکی نیز 

در مدت »امهال« از سود بانکی مورد انتظار خود محروم خواهند 
شد. براســاس قاعده فقهی »ال ضرر و ال ضرار فی االسالم«، چه 
تدبیری برای زیانی که به سپرده گذار در فرآیندهای بانکی الزامی 

وارد می شود، اندیشه شده است؟
چهارم؛ صــرف نظر از مباحــث حقوقی و شــرعی پیرامون 
»امهال«، واقعیت آن است که از دیدگاه مدیریت ریسک اعتباری، 
اگــر در به کارگیری »امهال مطالبات« بانک ها افراط شــود، این 
پدیده به طور ناخواسته فرهنگ »تسهیالت از بانک ها بگیر ولی 
پس نــده« را در جامعه پرورش می دهد و ریســک عدم وصول 
مطالبات بانک ها را افزایش خواهد داد. نتیجه آن نیز کاهش توان 
تسهیالت دهی بانک هاســت که دود آن به چشم همه مشتریان 

بانک ها خواهد رفت.
خالصــه آنکه در اســتفاده از فرآیندهــای بانکی برای کمک 
به مشــتریان بانک ها جهت پرداخت بدهــی، افراط یا تفریط به 
هیچ وجه جواب نمی دهد و بالعکس ممکن است آثار منفی آن، 
کل جامعــه را تحث تاثیر قرار دهد. تجربیات بانکی در این گونه 
موارد نشــان می دهد که فراهم آوردن زمینه تفاهم و تعامل بین 
بانک ها و واحدهای تولیدی، نتایجی بس ثمربخش داشته است 
و از نظر شــرعی نیز حقوق شرعی و قانونی هر دو طرف رعایت 
می شود. تصریح بر این نکته ضروری است که در همه فرآیندهای 
بانکی عالوه بر مشــتریان بدهکار، رعایت حقوق شرعی و قانونی 
سپرده گذاران و سهامداران موسسات اعتباری نیز ضروری است. 
راه توافق بانک ها و مشتریان در ارائه و بهره مندی از خدمات بانکی 

را نباید ناهموار ساخت.

ایالن ماســک از زمان خرید توئیتر تالش کرده تا این شبکه 
اجتماعی را جذاب تر و ســودآورتر نماید. او جدا از آنکه نیمی از 
کارکنان توئیتر را اخراج کرده، ســعی دارد تــا این پلتفرم را از 
مدل تبلیغات محور به اشــتراک محور )آبونمانی یا پرداخت حق 
اشــتراک( تغییر دهد. توئیتر حاال در جدیدترین اقدام قصد دارد 
قیمت اشتراک توئیتر بلو برای کاربران آیفون را از هفت دالر و 99 
سنت به 11 دالر افزایش دهد. این اقدام احتماال پاسخی به تعرفه 
30 درصدی اســت که اپل برای پرداخت های کاربران از طریق 
اپلیکیشــن ها در سیســتم عامل iOS دریافت می کند. قیمت 
اشتراک توئیتر بلو در وب ســایت توئیتر، هفت دالر خواهد بود. 
قیمت پایین تر اشتراک توئیتر بلو در وب سایت توئیتر احتماال در 
راستای هدایت کاربران بیشتر به وب سایت این شبکه اجتماعی 

به جای استفاده از اپلیکیشن آیفون است.
ثروتمندترین فرد جهان در ماه اکتبر با خریداری توئیتر، مالک 
این شــبکه اجتماعی شد و حاال قصد دارد سرویس احراز هویت 
توئیتر را با رنگ های مختلف برای اشخاص، شرکت ها و دولت ها 
عرضه کند. عرضه اولیه ســرویس احراز هویــت، افزایش جعل 
هویت ســلبریتی ها و برندها در این پلتفرم را به دنبال داشت و 
به تعلیق عرضه این ســرویس منتهی شد. ماسک هفته گذشته 
در یک رشته توئیت به انتقاد از اپل پرداخت. از جمله انتقادهای 
او به حق کمیســیون 30 درصدی اســت که ســازنده آیفون از 

طراحان نرم افزار برای خریدهای درون برنامه ای دریافت می کند. 
ماســک در توئیت خود نوشــت که مایل است به جای پرداخت 
این کمیســیون، به جنگ اپل برود. او ســپس اندکی بعد با تیم 
کوک، مدیرعامل اپل در دفتر مرکزی این شرکت دیدار کرد و در 
توئیتی نوشت: سوءتفاهم درباره احتمال حذف اپلیکیشن توئیتر 

از فروشگاه اپ استور اپل رفع شده است.
ماســک چندی پیش همچنین برای بازگرداندن حساب های 
تعلیق شــده، یک نظرسنجی در توئیتر به راه انداخت و در پاسخ 
به انتقاداتی که معیارهای تعدیل محتوا را تابع نظرات شــخصی 
او دانســته بود، با اشــاره به ضرب المثل »صدای مردم، صدای 
خداست«، اعالم کرد که »با انتخاب مردم، عفو از هفته آینده آغاز 
می شود.« او پیشتر نیز اقدام مشابهی را در مورد فعال سازی مجدد 
حساب دونالد ترامپ انجام داده بود. طبق گفته ماسک، بیش از 
3میلیون و 160 هزار کاربر در این نظرسنجی غیررسمی شرکت 
کرده و 72.4 درصد آنها گفتند توئیتر باید اجازه فعال شدن مجدد 
حساب های تعلیق شده را تا زمانی که مقرراتی را نقض نکرده اند 
و یا »خطای فاحشــی« مرتکب نشده اند، صادر کند. ماسک که 
حاال عالوه بر تسال و اسپیس ایکس، کنترل توئیتر هم در دستان 
اوست، معتقد است که این شــبکه اجتماعی، عرصه ای مجازی 
برای تضارب آراست و برای پیشبرد دموکراسی، امری الزم است. 
البته منتقدان او می گویند که چنین دیدگاهی احتمال انتشــار 

اخبار جعلی و سوءاستفاده را افزایش خواهد داد.
تغییر و تحوالت ماســک در توئیتر باعث نگرانی اکثر کاربران 
شده و آنها می  پرسند که آیا جایگزین مناسبی برای این شبکه 
اجتماعی وجود دارد؟ »اکونومیســت« در پاســخ به این سوال 
می نویسد: »ایالن ماسک اخیرا در توئیتی نوشت: »توئیتر بدترین 
اســت«، اما در ادامه افزود که »بهترین هم هست.« البته همه با 
جمله دوم موافق نیســتند  و بسیاری از کاربران توئیتر در حال 
مهاجرت گروهی به »ماســتادون« )Mastodon( هستند؛ یک 
شــبکه اجتماعی غیرمتمرکز که در سال 2016 توسط »یوگن 
روکو« توســعه دهنده آلمانی و تنها کارمند این شبکه اجتماعی 
راه اندازی شده اســت. این پلتفرم شبیه توئیتر است، اما خود را 
نقطه مقابل آن قرار می دهد: بدون هیچ تبلیغات و بدون الگوریتم 
و بدون فروش. ماستادون در روز دوازدهم نوامبر اعالم کرد که از 
زمان نهایی شدن معامله خرید توئیتر، بیش از یک میلیون عضو 
جدید جذب کرده اســت. اما الگــوی کوچک و مبتنی بر تامین 
مالی جمعی این شبکه اجتماعی باعث شده تا مدیریت و برآوردن 
نیاز این رشــد ناگهانی کاربران مشکل ساز شود. شبکه اجتماعی 
»کوهاســت« )Cohost( هم شاهد افزایش تعداد کاربران خود 
است. این پلتفرم که کارش را با تیم کوچکی از طراحان وب آغاز 
کرد، اخیرا رشد چشمگیری داشته است. این شبکه اجتماعی با 
رنگ های پاســتیلی و نماد حشره کوچک و خندانش، نسخه ای 

جذاب تر از توئیتر است و ارزش هایی شبیه به ماستادون دارد. سه 
توسعه دهنده آن با دقت در حال نظم دادن به الگوی این پلتفرم 
اجتماعی برای به روزرسانی سایت و پذیرش لیست انتظاری شامل 
بیش از 17 هزار کاربر جدید هســتند. بهبود الگوی عضوگیری 
این شبکه اجتماعی باعث می شود که کوهاست به رقیبی جدی 
برای ماستادون تبدیل شده و توئیتر تنها بماند. همچنین شبکه 
اجتماعی »تروث سوشــال« )Truth Social( متعلق به دونالد 
ترامپ، فضایی نســبتا جدی و نه چندان دنج و راحت دارد. این 
شبکه اجتماعی، محصول تالش رئیس جمهور سابق آمریکا برای 
رقابت با توئیتر اســت که در سال 2021 حســاب کاربری او را 
متوقف کرد، اما به نظر نمی رسد که تروث سوشال، رقیب چندان 
جدی باشد. ظاهرا سرمایه گذاران هم میل زیادی به سرمایه گذاری 
بیشتر در شرکت مادر این شبکه اجتماعی یعنی »گروه تکنولوژی 
و رسانه ترامپ« ندارند، چون این شرکت در ماه های اخیر ضررده 
بوده و درآمدهای تبلیغاتی آن بســیار ناچیز اســت. بسیاری از 
کاربران توئیتر از پلتفرم های ساخته شده به دست محافظه کاران 
و سیاستمداران دست راستی اجتناب می کنند. نگرانی های مربوط 
به اظهارنظرهای نفرت انگیز هم این شبکه اجتماعی را به رقیبی 
نه چندان محبوب تبدیل کرده اســت. تروث سوشال اخیرا برای 
عرضه در فروشــگاه اپلیکیشــن های گوگل پذیرفته شده است. 
ضرورت یافتن یک جایگزین هم به آن نسخه ای از توئیتر بستگی 

دارد که از تســلط ماسک جان ســالم به در می برد. بسیاری از 
مدیران در برابر تصمیم ایالن ماســک برای اخراج گروه بزرگی 
از کارمندان و اســتعفای گروهی دیگــر از کارمندان باتجربه و 
مستعد، بالتکلیف مانده اند. با وجود متوقف شدن سرویس توئیتر 
بلو معرفی شده توسط ماسک، تبلیغ دهندگان محتاط تر شده اند. 
ارائه این سرویس که امکان خرید حساب های کاربری تایید شده 
را به همه کاربران می داد، باعث ایجاد مشکالتی در زمینه جعل 
هویت شد. بعد از ارائه این سرویس، یک حساب کاربری جعلی به 
نام »الی لیلی« )Eli Lilly( - داروساز بزرگ آمریکایی- ساخته 
شــد و توئیت کرد که: »انســولین از حاال رایگان است.« همین 
موضوع به کاهش ناگهانی قیمت ســهام این شرکت داروسازی 
منجر شد. مدیریت یک شبکه اجتماعی رقیب اعتراف کرده که 
در روزهای اخیر تعداد زیادی از تبلیغ دهندگان توئیتر را وسوسه 

کرده است تا به  طور گروهی توافقات شان را با توئیتر لغو کنند.
با این همه گویا ایالن ماسک در آرامش است. او در توئیتی که 
در روز هفتم نوامبر منتشــر کرد، مدعی شد: »میزان استفاده از 
توئیتر به باالترین حد خود رسیده است. امیدوارم سرورها ذوب 
نشوند!« با این وجود، او سه روز بعد در گزارشی به کارمندان باقی 
مانده در توئیتر نسبت به احتمال ورشکستگی این شرکت هشدار 
داد. اگر توئیتر در حال سقوط باشد، همچنان یافتن یک جایگزین 

مناسب، سخت و دور از ذهن است.«

حواشی تازه توئیتر با مدیریت ایالن ماسک
توئیتر به جنگ اپل رفت

فرصت دوباره واحدهای تولیدی بدهکار

8 ایده خالقانه بازاریابی امالک 
امروز جهان به ســمتی در حال حرکت اســت که بدون خالقیت، در هیچ کســب و کاری موفق نخواهید 
بود. درواقع رقابت به حدی رســیده اســت که با شــیوه های مرســوم، نمی توان نتایج بی نظیری را در اختیار 
داشت. اگرچه ممکن است تصور کنید همه فرصت های بازار برای برندهایی بوده است که سال ها قبل فعالیت 
خود را شــروع کرده اند، با این حال با نگاهی واقع بینانه می توانید تعداد بی شــماری برند را پیدا کنید که در 
همان ســال اول فعالیت خود موفق شده اند تا بازار را کامال تغییر دهند و وارد رقابت جدی با ابربرندها شوند. 
در ایــن رابطه توصیه های همگانی، کاربــرد الزم را ندارد. برای مثال تکنیک هــای موفقیت در صنعت بازی 
و ســرگرمی، با حوزه مواد غذایی بدون شــک متفاوت است. در این راستا هشــت ایده خالقانه ای را بررسی 
خواهیــم کــرد که می تواند در زمینه کســب و کار فروش امالک، کاربردهای بی نظیری را داشــته باشــد...



فرصت امروز: امروزه فناوری به ویژه فناوری های پیشرفته، نقش مهمی 
در رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد و این مهم در کشورهای در حال 
توسعه ای نظیر ایران، اهمیت دوچندانی دارد. با این وجود، دست اندازهای 
زیــادی در مســیر ورود فناوری به کشــورمان وجــود دارد. دیدگاه های 
کارآفرینان و فعاالن اقتصادی بخش خصوصی نشان می دهد که وضعیت 
کلی انتقال فناوری به ایران نامســاعد اســت و آنها ارزیابی مثبتی از این 
موضوع ندارند. براساس یافته های یک گزارش رسمی و از نگاه کارشناسان 
و متخصصان حوزه توسعه فناوري، وضعیت انتقال فناوري در ایران، 7.60 
ارزیابی شــده است که رقم 10 نشــان دهنده بدترین عملکرد و رقم یک 
نشانگر بهترین عملکرد اســت. وضعیت نامناسب انتقال فناوری طبیعتا 
موجب عملکرد نامناسب بنگاه ها و کارآفرینان در فرآیند کارآفریني مولد 
مي شود و قطعا بر عملکرد آنها در خلق ثروت نیز تأثیر نامطلوبی دارد؛ کما 
اینکه هر چقدر یک بنگاه اقتصــادی در مراحل انتقال فناوري )از مرحله 
انتخاب تا مرحله توسعه فناوری( به جلو مي رود، متاسفانه شرایط سخت تر 

و دشوارتر مي شود.
دیدگاه کارآفرینان و فعاالن اقتصادی نشان می دهد که در میان نهادها و 
سازمان ها از نظر سطح آمادگی فناوری و نوآوری، بخش دولتی و نهادهای 
آن نظیر شــهرداری بدترین ارزیابی را دارنــد. همچنین بنگاه ها با فاصله 
اندکی در رتبه دوم ضعیف ترین عملکرد قرار می گیرند. در مجموع، سطح 
آمادگي فناوري و نوآوري نهادهاي دولتي مانند شهرداري ها با رقم 7.61 و 
ضعف در سطح آمادگي فناوري و نوآوري بنگاه ها با رقم 7.01 و در مراتب 
بعدي، ضعف در ســطح آمادگي فناوري و نوآوري نیروي کار با رقم 6.88 
و ضعف در شبکه  هاي آزمایشــگاهي و تحقیقاتي با رقم 6.62، به خوبی 
وضعیت نامطلوب انتقال بین المللی فناوری به کشورمان را نشان می دهد.

چالش های انتقال فناوری در ایران
بازوی پژوهشی مجلس در یک گزارشی، »تحلیلی بر چالش های انتقال 
فناوری در ایران« ارائه کرده و مســیر ورود فناوری به کشــور را پرچالش 
برشــمرده اســت. در این گزارش از 104 نفر از کارشناسان حوزه توسعه 
فناوری نظرخواهی شــده و برآیند دیدگاه آنها، ســطح آمادگی فناوری و 
نوآوری ســازمان ها، بنگاه ها و کارآفرینان را نامساعد ارزیابی کرده است. 
طبق گزارش مرکز پژوهش ها و از دید متخصصان، انتقال فناوری از طریق 
توســعه درون زای فناوری در کشــور به مراتب وضعیت بهتری نسبت به 
انتقال بین المللی فناوری داشــته اســت. این امر نشان می دهد تمرکز بر 
این حوزه به ویژه در شــرایط تحریم و رفع نیازها از طریق توسعه داخلی 
فناوری توانسته فرصت های بســیاری ایجاد کند و بهبود و تقویت آن در 

کنار حمایت بین المللی فناوری نباید از نظر دور بماند.
در فرآیند انتقال فنــاوری، بنگاه   ها و کارآفرینان به عنوان عامالن اصلی 
انتقال فناوری با چالش هایی روبه رو هســتند که در مواقعی به شکســت 
آنهــا می   انجامد. این محدودیت ها در دو محیــط نهادی و اقتصادی قابل 
بررسی است و منظور از محیط نهادی در آن، محیط بین الملل، سیاسی، 

فرهنگی، حقوقی، اداری، آموزشی و علمی است. محدودیت های اقتصادی 
در محیط اقتصــاد کالن، بازرگانی، بازار کار، مالی، صنعتی، جغرافیایی و 
محیط زیســت بر فرآیند انتقال فناوری اثر منفی می   گذارند. از همین رو 
اتخاذ سیاســت   هایی برای تغییر محیط حاکم بر انتقال فناوری ضروری 
است. پیشــینه ســنتی پژوهش ها در حوزه انتقال فناوری عمدتا زمینه 
انتقال فناوری را پررنگ می کند. در اولین بســتر، مسئله اصلی این است 
که چگونه فناوری به شکل موثر از آزمایشگاه و فاز تحقیق به صنعت و فاز 
تولید انتقال می   یابد. در حالت دوم، مسئله انتقال فناوری با نحوه مدیریت 
موثر تامین کنندگان تخصصی ســازمان ها همچون دانشگاه ها و موسسات 
تحقیقاتی مرتبط اســت. حالت ســوم درخصوص انتقال درون   سازمانی 
فناوری اســت که در آن فناوری به شــرکت های زیرمجموعه و واحدهای 
درون یک ســازمان انتقال می   یابد. در آخرین بســتر کــه انتقال فناوری 
برون سازمانی است و فناوری   های اثبات شده نام گرفته، انتقال فناوری در 
دو قالب مورد توجه است: اول، میان بنگاه های درون یک کشور که عمدتا 
در کشورهای توسعه یافته شکل گرفته و دوم در فضای بین المللی و میان 

بنگاه ها در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته.
بازیگران انتقال دهنده فناوری

برای دستیابی کشورها به فناوری، دو رویکرد وجود دارد. در رویکرد اول 
که به توســعه درون   زا معروف است، کارآفرین یا بنگاه با تکیه بر تحقیق 
و توســعه داخلی و با تقویت توان تحقیقاتی خود به دانش موردنیاز برای 
توسعه فناوری دســت می یابد. در رویکرد دوم، انتقال فناوری از بنگاهی 
در کشــور دیگر صورت می گیرد که پیش تر به فناوری مورد نظر دســت 
یافته که می تواند به روش های مختلفی انجام شــود. البته این دو رویکرد 
به منزله دوسر یک طیف است و نمی   توان کشورها را براساس رویکردشان 
به دو دســته مجزا تقســیم کرد. ترکیبی از دو رویکرد نیز می   تواند وجود 
داشته باشد. انتقال رســمی فناوری در قالب   های متنوعی انجام می شود: 
ســرمایه گذاری مســتقیم خارجی، انتقال از طریق حق امتیاز، فرانشیز، 
سرمایه گذاری مشترک و قراردادهای کلید در دست، کنسرسیوم، قرارداد 
خدمات فنی، آموزش، مشــاوره و کســب مهارت، تملک ســهام، قرارداد 
تحقیق و توســعه و قراردادهای فرعی و دست دوم. فرآیند انتقال فناوری 
به شکل بین المللی شامل چند مرحله اصلی است که عبارتند از: انتخاب و 
اکتساب فناوری، انطباق و جذب فناوری و توسعه و انتشار فناوری. چنانچه 
در این مراحل موفقیت حاصل شــود، می   توان گفت یک بنگاه در انتقال 

فناوری موفق عمل کرده است.
کارآفرینان مولد، عامل اصلی انتقال دهنده فناوری هســتند و فرآیند 
انتقال فناوری، فرآیندی اســت که خود در دل فرآیند کارآفرینی مولد 
رخ می دهد. همه عواملی که بر قوت و ضعف فرآیند کارآفرینی موثرند، 
بر قوت و ضعف انتقال فناوری نیز موثر هستند. نتیجه فرآیند کارآفرینی 
مولد، تولید و توســعه محصول اســت که در مجموع کالن اقتصاد، به 
عملکرد و خلق ثروت برای جامعه منتهی می شــود. محیط یک سیستم 

را عواملی تشــکیل می دهند که در خارج از سیستم قرار می   گیرند، اما 
بر آن تاثیرگذار هســتند. مرز سیســتم و محیط همواره مرز مشخصی 
نیست، بلکه بیشــتر قراردادی اســت؛ حال آنکه می   توان میان عوامل 
محیط نهادی و محیط اقتصادی تمایز قائل شــد. عوامل محیط نهادی 
شــامل محیط خارجی یا بین الملل، محیط سیاســی، محیط فرهنگی، 
محیط حقوقی، محیط اداری، محیط آموزشی و  علمی و محیط فناوری 
و نوآوری و عوامل محیط اقتصادی شــامل محیط اقتصاد کالن، محیط 
مالی، محیط بازرگانی، محیط کار، محیط صنعتی، محیط جغرافیایی و 
محیط زیست است. این دو مجموعه عوامل بر فرآیند کارآفرینی مولد و 

فرآیند انتقال فناوری تاثیر دارند.
ورود فناوری از نگاه کارآفرینان

این گزارش برای بررسی چالش   های انتقال فناوری در ایران از 104 نفر 
از فعاالن اقتصادی نظرسنجی کرده و از بین این افراد حدود 50  درصد از 
پرسشنامه ها توسط بخش دولتی، 40  درصد توسط بخش خصوصی و 10  
درصد توسط نهادهای عمومی غیردولتی تکمیل شده است. همچنین 49 
درصد پرسشنامه   ها توسط بخش صنعت، 48  درصد توسط بخش خدمات 
و 3  درصد توســط بخش کشاورزی کامل شده اســت. 82  درصد از افراد 
به این ســوال که »آیا موسسه شــما تاکنون به انتقال فناوری نیاز داشته 
یا ممکن اســت در آینده بدان نیاز داشته باشــد؟« پاسخ مثبت داده اند. 
وضعیت انتقال فناوری براســاس نتایج پرسشــنامه   ها )رقم 10 به معنای 
بدتریــن عملکرد و رقم یک به معنای بهترین عملکرد اســت( در مرحله 
انتخاب فناوری در ایران 6.61، در مرحله اکتســاب فناوری 6.63، مرحله 
انطباق و جذب فناوری 6.86، مرحله توســعه فناوری 6.90 و در مرحله 
انتشار فناوری 6.77 ارزیابی شــده است. بنابراین هرچه بنگاه در مراحل 
انتقال فناوری )از مرحله انتخاب تا توســعه فناوری( پیش می رود، شرایط 
سخت   تر می شود. هرچند میانگین موارد باال به عنوان وضعیت کلی انتقال 
فناوری 6.77 ارزیابی شــده، اما وقتی که مستقیما سوال شد: »وضعیت 
انتقال فناوری در ایران را چگونه ارزیابی می کنید؟« رقم 7.60 به دســت 
آمد که نشان می دهد عوامل دیگری نیز خارج از فرآیند انتقال فناوری بر 

آن تاثیر منفی گذاشته است.
در مجموع، وضعیت انتقال بین المللی فناوری با رقم 7.60 در مقایســه 
با وضعیت توســعه درون   زای فناوری در ایران با رقم 6.73 نشان می دهد 
که وضعیت انتقال بین المللی فناوری در ایران نامناسب   تر است. وضعیت 
عناصر محیط فناوری و نوآوری نیز 7.03 ارزیابی شــد که نشان می دهد 
محیــط فناوری و نوآوری برای انتقال فناوری نامناســب اســت. از میان 
مشــکالت محیط فناوری نیز ضعف در ســطح آمادگی فناوری و نوآوری 
نهادهای دولتی مانند شهرداری   ها با رقم 7.61 و ضعف در سطح آمادگی 
فنــاوری و نوآوری بنگاه ها با رقم 7.01 بدترین ارزیابی را دارند. ضعف در 
ســطح آمادگی فناوری و نوآوری نیروی کار 6.88 و ضعف در شبکه های 

آزمایشگاهی و تحقیقاتی 6.62 ارزیابی شد.

دست اندازهای زیادی در مسیر ورود فناوری به ایران قرار دارد

بدبینی کارآفرینان به انتقال فناوری

در ســایه تحوالت اقتصادی و اجتماعی و نابسامانی بازار مسکن، بخش 
بیشــتری از جمعیت کشــور در معرض تهدید بدمســکنی و به خصوص 
حاشیه نشــینی قرار گرفته اند؛ به طوری که فقط در شــش سال گذشته، 
جمعیت حاشیه نشــینان 14.8 درصد رشد کرده اســت. براساس آمارها 
در ســال  1395 بالغ بر 19.5 میلیون نفر از جمعیت کشور در بافت های 
ناکارآمد )فرســوده، تاریخی و سکونتگاه غیررســمی( سکونت داشتند و 
حرکت ملی بازآفرینی شهری و نهضت ملی مسکن برای حل وفصل همین 
مشکل قدیمی به راه افتاد. حاال اما آخرین برآوردهای دبیرخانه ستاد ملی 
بازآفرینی شهری نشان می دهد که فقط جمعیت حاشیه نشینان کشور از 
سال 1395 تاکنون 14.8 درصد رشد کرده و به بیش از 7 میلیون و 136 

هزار نفر رسیده است.
در ســال 1395 مطابق آمارهای رسمی، 24.4 درصد از جمعیت کشور 
در بافت های ناکارآمد اعم از بافت های فرســوده، تاریخی و سکونتگاه های 
غیررسمی و حاشــیه ای سکونت داشــتند. این آمارها در سایه بی عملی 
ســال های گذشته در حوزه مســکن و همچنین تنش های اقتصادی که 
مســکن و معیشت مردم را تحت تأثیر قرار داده، وخیم تر شده اند و یکی از 
اهداف دولت در احداث 4 میلیون مسکن طی چهار سال و همچنین تسریع 
بازآفرینی شهری، جلوگیری از رشد همین پدیده های مخرب اقتصادی و 
اجتماعی و جبران مافات گذشــته بوده اســت. در این میان، شهرداری ها 
نیز بر تســریع در بازآفرینی بافت های فرسوده با استفاده از ظرفیت های 
نهضت ملی مســکن تأکید دارند و براســاس آمارهای مرکز پژوهش های 
مجلــس، حضور اثرگذاری در این حوزه داشــته اند، به طوری که بیش از 
100 درصد تعهدات آنها در حوزه تخصیص اعتبار به بازآفرینی شــهری 
محقق شــده است. البته که نه آن تالش ها و نه این اعتبارات قادر به مهار 

سریع بافت های ناکارآمد نیستند و باید در یک دوره چندساله ضمن توجه 
به ثبات اقتصادی، عزم جدی برای اصالح ســاختار بازار مسکن و بازیابی 
توان مالی ساکنان بافت های ناکارآمد به کار گرفته شود. براساس آمارهای 
سرشماری عمومی نفوس و مسکن در ســال 1395، مساحت بافت های 
ناکارآمد )بافت فرسوده، تاریخی و سکونتگاه غیررسمی( در سطح کشور، 
162 هــزار و 667 هکتار بوده و در مجموع، حدود 5 میلیون و 837 هزار 
خانوار با جمعیــت بیش از 19 میلیون و 518 هــزار نفر در این بافت ها 

سکونت داشته اند.
آنطور که بازوی پژوهشــی مجلس گزارش داده، در یک دهه اخیر تورم 
بخش مســکن و به خصوص کالنشــهرها بیش از 1500 درصد بوده که 
همین عامل موجبات جابه جایی جمعیت و مهاجرت به سمت حاشیه ها را 
فراهم کرده اســت. البته برآوردها نشان می دهد بیش از 30 درصد از سیر 
افزایشــی جمعیت حاشیه نشینان را ساکنان شهر اصلی تشکیل می دهند 
که توان تأمین مســکن قابل اســتطاعت را از دســت داده اند و ناگزیر به 
حاشــیه کوچ کرده اند. برآوردهای میدانی نیز حاکی از آن است که تأمین 
مسکن برای خانوارها چه به صورت استیجاری و چه به صورت مالکیت در 
مناطق حاشیه نشین، حدود 85 درصد از هزینه های این بخش را می کاهد 
و خانوارها در شــرایط تورمی، این مناطق را به عنوان آخرین پناهگاه خود 
انتخاب می کنند. در واقع، خانوارها از تاب آوری بســیاری برخوردارند و در 
شــرایط ویژه می توانند تا 60 درصد از درآمد ماهانه خود را صرف تأمین 
مسکن کنند؛ این یعنی افراد ترجیح می دهند با افزایش هزینه ها همراهی 
بیشــتری کنند اما از محل ســکونت خود جابه جا نشوند. با این وجود، به 
محض اینکه میزان هزینه مسکن از 60 درصد و حتی رقم های 50 و 45 
درصد بیشتر شود، جابه جایی جمعیت و مهاجرت حاشیه ای درون شهری 

رخ خواهد داد. بنابراین تعدیل قیمت های بازار مسکن به خصوص در بخش 
استیجاری می تواند روند رو به رشد حاشیه نشینی را کندتر کند.

براســاس آمارها در سال 1395، مجموع مســاحت بافت های ناکارآمد 
کشــور )اعم از بافت های فرســوده، تاریخی و سکونتگاه های غیررسمی و 
حاشــیه ای( برابر بــا 162 هزار و 667 هکتار بوده و حــدود 5 میلیون و 
837 هــزار خانوار با جمعیت بیش از 19 میلیون و 518 هزار نفر در این 
بافت ها سکونت داشته اند. از مجموع مساحت بافت های ناکارآمد، 32 هزار 
و 626 هکتار مربوط به بافت های تاریخی بوده و بیش از 825 هزار خانوار 
با جمعیت 2 میلیون و 542 هزار نفر در این مناطق ساکن بوده اند. تعداد 
واحدهای مســکونی در بافت های تاریخی، 792 هزار واحد برآورد شــده 
است. همچنین 71.1 هزار هکتار از بافت های ناکارآمد را بافت های فرسوده 
تشــکیل داده اند و حدود 3.2 میلیون واحد مسکونی در این بافت ها قرار 
گرفته است. براساس آمارهای رسمی در سال 1395، حدود 10 میلیون و 
762 هزار نفر در قالب 3 میلیون و 346 هزار خانوار در این مناطق ساکن 
بوده اند که یکی از اهداف اصلی طرح ملی بازآفرینی پایدار شهری محسوب 
می شــوند. عالوه بر بافت های تاریخی و فرسوده، 58 هزار و 956 هکتار از 
بافت های ناکارآمد نیز ســکونتگاه های غیررسمی بوده که طبق برآوردها، 
یــک میلیون و 740 هزار واحد مســکونی را دربر گرفته و یک میلیون و 
828 خانوار با جمعیت 6 میلیون و 215 هزار نفر در این مناطق سکونت 
داشــته اند. نکته جالب اینجاست که بافت های حاشیه ای و سکونتگاه های 
غیررســمی، پناهگاه خانوارهای رانده شــده از بازار مســکن و اجاره نیز 
محسوب می شود و از سال 1395 تاکنون طبق برآورد دبیرخانه ستاد ملی 
بازآفرینی شهری پایدار، جمعیت سکونتگاه های غیررسمی با 14.8 درصد 

افزایش به 7 میلیون و 136 هزار نفر رسیده است.

حاشیه نشینی طی 5 سال 14 درصد رشد کرد

کوچ جمعیت به حاشیه شهرها

نگـــاه

واحد اطالعات اکونومیست بررسی کرد
بادهای مخالف در اقتصاد 2023

در آستانه سال جدید میالدی، واحد اطالعات اکونومیست )EIU( در یک 
گزارش به بررســی چشم انداز هفت صنعت جهان در سال 2023 پرداخته و 
بر این باور اســت که ادامه همه گیری کووید، جنگ در اوکراین و تورم باال، 
بسیاری از شرکت ها را مجبور کرده تا پیش بینی های خود را کاهش دهند. از 
جمله صنایعی که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته، صنعت مخابرات 
و فناوری اســت که به گفته بازوی تحقیقاتی گروه رسانه ای اکونومیست، از 
گزنــد بادهای مخالف اقتصاد جهان دور نمانــده و درآمدهای هنگفتی را از 

دست داده است.
به نوشــته اکونومیست، بخش های مخابرات و فناوری که موج همه گیری 
را پشت سر گذاشتند، حاال در معرض بادهای مخالف قرار دارند و پیش بینی 
می شود رشد کند اقتصادی و نرخ باالی تورم در سال جدید میالدی، صنعت 
فناوری را هم تحت تاثیر قرار دهد. روندهای صنعت فناوری در سال 2023 
بدین شــکل خواهد بود: متاورس در ســال 2023 نیز رایج نخواهد شد، اما 
این موضوع جلوی سرمایه گذاری عظیم در صنعت فناوری را نخواهد گرفت. 
تالش برای استانداردســازی این حوزه و رسیدن به برتری در عرصه رقابتی 
وب  3 در خط مقدم مبارزات صنعت فناوری در سال آینده میالدی خواهند 
بود. توسعه هوش مصنوعی با وجود موانعی که در سال 2022 وجود داشتند، 
همچنان ادامه پیدا می کند. انتظار می رود چالش هایی در قلمروهای کلیدی 
این حوزه بر ســر قوانین و مقررات جدید شکل بگیرند. صنعت نیمه رساناها 
همچنان ابــزاری ژئوپلیتیک در میان آمریکا و چین خواهد بود و این نبرد، 
کشورهای دیگر را هم درگیر خواهد کرد. بعضی شرکت ها اما از این شرایط 
بهره خوبی برده و به تولید محصوالت پیشــرفته ای می پردازند. شرکت های 
مخابراتی منطقه آســیا همچنان سعی دارند بر اتحاد و یکپارچگی متمرکز 
باشند. تعداد مشترکان موبایل و اینترنت پرسرعت در سال 2023 همچنان 
رو به افزایــش خواهند بود، هرچند تعداد ارتباطات و اتصاالت ثابت کاهش 

خواهد یافت.
هرچند متاورس در ســال 2023 در مسیر اصلی خود قرار نمی گیرد، اما 
در خط مقدم نوآوری های فناوری و سرمایه گذاری های این حوزه قرار خواهد 
گرفت. متاورس از دیدگاه کارشناسان، پلتفرم های آنالین فراگیری هستند 
که با استفاده از واقعیت افزوده و واقعیت مجازی، امکان معاشرت  اجتماعی، 
کار، بــازی و خرید به صورت مجازی را به کاربران می دهند. دســتگاه های 
جدید - شامل عینک های واقعیت افزوده یا هدست های واقعیت مجازی- در 
ســال 2023 رونمایی می شــوند که باعث توسعه کلی اکوسیستم متاورس 
می شوند. این دستگاه ها و محصوالت جدید شامل هدست اپل هم می شوند 
که احتماال مبتنی بر واقعیت افزوده اســت تا واقعیت مجازی. در سال آینده 
صنعت فناوری روی استانداردهایی متمرکز می شود تا تضمین کند قوانینی 
برای ایجاد هم کنش پذیری و تعامالت مختلف در پلتفرم های متاورس وجود 
خواهند داشــت. این قوانین بر تولید محصوالتی برای صنعت و مشــتریان 
تجاری از قبیل تبلیغات بــرای پیش نماهای مجازی، دوقلوهای دیجیتال و 

انواع جدید خدمات آموزشی و مهارتی، تمرکز دارند.
متــاورس به عرصــه رقابتی وب  3 تبدیــل می شــود؛ دو مقوله مرتبط 
اما ناهمســان. وب  3 یک چارچوب کامال جدیــد و مبتنی بر بالک چین و 
دارایی های رمزنگاری شــده است که اساس آنها غیرمتمرکز است و مالکیت 
آنها در اختیار کاربران است تا شرکت ها. به همین دلیل، قلمرو وب  3 فراتر 
از مرزهای متــاورس خواهد بود. از آنجا که در گذشــته تمرکز در نوآوری 
با فناوری های جدیــد اتفاق می افتاد، پس متاورس هم احتماال با رویکردی 
متمرکز ایجاد می شــود؛ با این حال، وب  3 همچنان به عنوان یک جایگزین 
بالقوه در سال های آینده به رشد ادامه می دهد. از سوی دیگر، هوش مصنوعی 
در سال جاری پیشرفت های مهمی داشته و برنامه »AlphaFold« طراحی 
 ،»DeepMind« شده توسط بخش هوش مصنوعی شرکت آلفابت یعنی
نمود خوبی از این پیشرفت هاست که با امکان تجزیه ساختار یک پروتئین، 
نقش مهم فنــاوری در فرآیندهای علمی را ثابــت می کند. الگوهای هوش 
مصنوعی که براساس اطالعات نامشخص و تصادفی، آموزش داده می شوند، 
قابلیت اجرای وظایف مختلف را دارنــد و با کمک میلیاردها واژه و عبارت، 
مدل های زبانی زیادی را دربر می گیرند، همچنان به ارائه و تکامل راهکارهایی 
بــرای انجام وظایف متنوع در تمام صنایع ادامه می دهند. با این وجود هنوز 
این موضوع که این مدل های یادگیری عمیق برای رســیدن به سطح هوش 
انسانی بسیار محدود هستند یا اینکه الزاماتی برای توسعه الگوهای دیگر هم 

وجود دارند، محل بحث و اختالف نظر هستند.
هرچند این مباحث در سال آینده میالدی هم ادامه خواهند داشت، اما این 
سال شاهد شکل گیری یکی از قوانین مهم در حوزه هوش مصنوعی خواهد 
بود. اتحادیه اروپا احتماال قانون هوش مصنوعی خود را ترویج می کند؛ قانونی 
که به دنبال ممنوعیت کاربردهای خطرناک هوش مصنوعی تا پیش از ورود 
آن به بازار است و منتظر ورود آن به زندگی افراد و تاثیرگذاری آن نمی ماند. 
این رویکرد با مدل مدنظر ایاالت متحده آمریکا در تضاد اســت که بیشتر بر 
نوآوری متمرکز شده تا قانون گذاری. با این حال، کمیسیون تجارت فدرال، 
شرکت ها را ترغیب می کند تا الگوریتم های پاسخگو در برابر تبعیض را به کار 
بگیرند. چین هم به تمرکز دقیق بر الگوریتم ها و شیوه طراحی و استفاده از 

آنها توسط شرکت ها ادامه می دهد.
در ســال 2023 همچنین دو چالش اصلی مرتبط با صنعت نیمه رساناها 
وجود خواهد داشــت. از دیدگاه بازار در این ســال شــاهد کمبود قطعات 
مشــخص و در مقابل، فراوانی قطعات دیگــری خواهیم بود که فرآیندهای 
تولیدی را پیچیده تر کرده و تقاضا برای تراشــه های سفارشــی را نسبت به 
تقاضا برای تراشــه های تولید انبوه افزایش می دهد. این موضوع چشم انداز 
 »Arm« رقابتی را در بازار تحت تاثیر قرار می دهد. بعضی شــرکت ها مانند
که نقشه های کلی آنها در بســیاری از طراحی ها به کار می روند و همچنین 
»TSMC« که امکان ساخت پیشرفته ترین تراشه ها را دارد، برندگان اصلی 
چنین موقعیتی خواهند بود. شرکت های دیگر مانند اینتل که همچنان در 
زمینــه تولید از رهبران بازار عقب هســتند و طراحی های قدیمی اش تحت 
فشار هستند، بازنده خواهند بود. در بلندمدت تقاضا برای تراشه ها همچنان 
باال خواهد بود؛ حتی اگر محصوالت قدیمی مانند کامپیوترهای شــخصی و 
موبایل های هوشمند تغییر چندانی نکنند. دلیل این موضوع، آن است که به 
دنبال رونق تحوالت دیجیتال و ظهور متاورس، تقاضا همچنان زیاد خواهد 
بود. نیمه رساناها به طور ژئوپلیتیک همچنان در جنگ رقابتی آمریکا و چین، 
عنصر اصلی باقی می مانند. ایاالت متحده به ایجاد محدودیت برای دستیابی 
چین به فناوری های کلیدی ادامه می دهد؛ در حالی که چین تالش های خود 
را برای خودکفایی دو برابر می کند. این روند به طور فزاینده ای، کشــورهای 
دیگــر را هم درگیر خواهد کرد، چون آنها ناچار خواهند بود تا میان این دو 
کشور انتخاب کنند. روسیه که از زمان حمله به اوکراین، از خرید تراشه های 
پیشرفته منع شــده و با تحریم های بی ســابقه ای مواجه شده است، سعی 
می کند تا به هر شکل ممکن بسیاری از محصوالت و خدمات را فراهم کند 

و به دست بیاورد.
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فرصت امروز: شــوک ارزی، پدیده جدیدی در اقتصاد ایران نیست و با 
وجود آنکه نمونه های زیادی از شــوک های ارزی در اقتصاد جهان وجود 
دارد، اما تداوم بحران های ارزی در اقتصاد ایران طی سال های گذشته باعث 
چرایی ظهور این پدیده شده است. رشد نرخ ارز، اتفاقی طبیعی در اقتصاد 
اســت، اما آنچه تحت عنوان شــوک ارزی، تالطم ارزی و بحران ارزی در 
ادبیات اقتصادی شهره شده است، به تغییرات بزرگ و افزایش های ناگهانی 
نرخ ارز گفته می شود که آثار منفی اقتصادی زیادی به دنبال دارد. به نظر 
می رسد که شوک های ارزی در اقتصاد ایران عموما ریشه در سیاست های 

پولی و مالی دولت دارد.
با وجود آنکه در پایان هفته گذشــته نرخ شــاخص ارزی در معامالت 
رســمی و غیررســمی پایتخت کاهش پیدا کرد، اما با این وجود، قیمت 
دالر و همینطور ســکه همچنان در باالی ســقف تاریخی خود قرار دارد. 
در همین زمینه، بازوی پژوهشــی بانک مرکزی، سه عامل بازارها، نهادها، 
ابزارها و زیرساخت ها را در بروز بحران ارز شناسایی کرده است. به عبارت 
بهتر، سه عامل سیاست هاي پولي و بودجه اي کالن دولت، نبود ابزارهاي 
پوشش ریسک و معضالت روابط مالي- تجاري بین المللي باعث شده اند تا 
در شــرایط تحریمي، میزان آسیب پذیري اقتصاد ایران از شوک هاي ارزي 
بســیار زیاد باشد. به تعبیر پژوهشــکده پولي و بانکي، در اقتصاد ایران به 
علت چالش های ســاختاری، نهادی، ابزاری و همچنین شرایط تحریمی، 
رابطه میان تغییرات نرخ های برابری اســعار با مولفه های ســالمت مالی 
تــراز پرداخت ها و به طور معکوس، رابطه میــان مولفه های پایداری تراز 
پرداخت ها با تغییرات قدرت خرید اســمی و حقیقی پول ملی عمال دچار 

اختالالت گسترده ای شده است.
رمزگشایی از دالیل شوک ارزی

پژوهشــکده پولي و بانکي در گزارش تازه خود به بررسی »آثار تغییرات 
نرخ های اسمی در عدم تعادل های بازار ارز در اقتصاد ایران« پرداخته است. 
بازوی پژوهشی بانک مرکزی در این گزارش، روند التهابات ارزي در اقتصاد 
ایران را آسیب شناسی کرده و سه ریشه نوسانات قیمت ارز را معرفی کرده 
است: بازارها، نهادها، ابزارها و زیرساخت ها. البته آنچه به عقیده پژوهشکده 
پولي و بانکي باعث تشدید همزمان این سه چالش شده، اعمال تحریم ها 
در ســال های گذشته اســت. پژوهشــکده پولي و بانکي در این گزارش 
نوشته اســت: تجربیات جهانی نشــان می دهد که عوامل مختلفی نظیر 
رشــد پیوسته نسبت کسری پس انداز ناخالص داخلی به تولید، تورم های 
شدید، بحران های مالی و تراز پرداخت ها، نکول بازپرداخت دیون خارجی 
و همچنین تحریم ها موجب کاهش نامتناســب ارزش پول ملی )فراتر از 
تفاوت میان نرخ تورم داخلی و تورم شرکای تجاری( می شود. در شرایطي 

که تغییرات شکاف میان تورم و بهره وري داخلي با بین المللي موجب بهبود 
قدرت رقابت بین المللي تولیدات ملي شده، هم زمان با کاهش مازاد تقاضا یا 
افزایش مازاد عرضه، زمینه تقویت قدرت خرید پول ملي و کاهش نرخ هاي 
برابري اســعار نیز در کوتاه مدت فراهم مي شــود. با وجود پشتوانه تجربي 
بین المللي در این خصوص و همچنین به رغم رشد بهاي جهاني کاالهاي 
صادراتي اقتصاد ایران و نتیجتا بهبود دریافتي هاي ارزي، تراز حساب جاري 
و تراز کل تراز پرداخت  در ســه دوره مختلف طي دهه گذشــته، به علت 
شــرایط تحریمي )محدودیت دسترسي به روابط کارگزاري در نظام پولي 
و بانکي بین المللي( و محدودیت دسترســي به منابع و درآمدهاي ارزي، 
این تحوالت ســبب توقف روند نزولي قدرت خرید پول ملي نشده است. 
عالوه  بر این، در شرایطي که نسبت منابع به مصارف ارزي )تعهدي( کشور 
بزرگ تــر از واحد بوده، برخالف انتظار، خالص جریان وجوه )نقدي( ارزي 
اقتصاد با کسري، رشد مازاد تقاضا و در نتیجه تکانه هاي صعودي نرخ ارز 

مواجه شده است.
به گفته این نهاد پژوهشــی زیرمجموعه بانک مرکزی، همراه شدن این 
فرآیند با ســایر چالش هاي اقتصاد کالن شامل رشد کسري بودجه بخش 
عمومي، انبساط مستمر تقاضاي کل، رشد نسبت نقدینگي به تولید، خالص 
خروج پیوسته پس انداز ناخالص داخلي به بازارهاي دارایي بین المللي )ارز، 
طال، مســتغالت، و رمزارز( و نیز نبوِد شفافیت جریان وجوه نقدي در بازار 
ارز به تشدید نااطمیناني، رشــد تقاضاهاي احتیاطي و سوداگرانه در این 
بازار و لذا افزایش بیشتر نرخ هاي برابري ارزهاي خارجي منتهي شده است.

ضعف مدیریت تالطم ارزي
این گزارش سپس به افزایش ریسک تامین مالي از خارج کشور و ضعف 
مدیریت اختالالت ارزي اشــاره کرده و توضیح داده اســت: نظام بانکي و 
مالــي ایران، فاصله زیادي با مقررات ســالمت مالــي و نظارت احتیاطي 
بین المللي دارد. تن ندادن به بســیاري از استانداردها و مقررات )از جمله 
FATF( باعث شده ریسک و هزینه تامین مالي از سوي خارج کشور باال 
باشد؛ افزایش هزینه هاي سربار در مبادالت تجاري- مالي بین المللي باعث 
افزایش تقاضاي ارز مي شــود. بنابراین چالش زیرساختي در ارتباط نظام 
بانکــي و مالي ایــران با جهان، یکي از عوامل ناپایداري نرخ ارز اســت. از 
سوی دیگر، تشکیل بازار مشتقات ارزي )مانند اوراق آتي ارزي( به پوشش 
ریسک نوسانات ارز کمک مي کند و نااطمیناني هاي بازار را کاهش مي دهد، 
اما تالشي براي توسعه بازار ارز و پیدایش چنین ابزارهایي صورت نگرفته و 
بعضا هم که اتفاقات مثبتي مثل بازار آتي سکه رخ داده، خیلي زود جلوي 

آن گرفته شده است.
پژوهشکده پولي و بانکي همچنین توقف فعالیت بازار برون مرزي ارز را 

عاملي براي تشدید محدودیت هاي دسترسي به مبادالت ارزي بین المللي 
در شــرایط بازگشت تحریم و ضعف مدیریت اختالالت ارزی دانسته و در 
عین حــال، نبود دو نوع نهاد را عاملي براي ناپایداري نرخ ارز برشــمرده 
اســت: اوال نهادهاي مالي عرضه کننده ابزارهاي پوشش ریسک نوسانات 
ارز که حضورشــان مي توانست باعث تعدیل روندهاي هیجاني تقاضا و از 
سوي دیگر، باعث تسویه ریالي سود تقاضاهاي سوداگرانه ابزارهاي پوشش 
ریسک شود و در نتیجه تقاضاي نقدي در بازار ارز را کاهش دهد اما دومین 
نهادي که نبود آن ضربه زننده است، شعب شرکت هاي بین المللي ممیزي 
)حسابرسي و رتبه بندي( در ایران است. حضور این نهادها مي توانست باعث 
شــفافیت وضعیت صورت هاي مالي، ریســک هاي نهادي و رتبه اعتباري 
جهانــي بانک ها و موسســات اعتباري داخلي در فرآینــد برقراري روابط 
کارگزاري مالي و پولي بین المللي باشــد. نهایتا سیاست هاي کالن پولي و 
بودجه اي دولت ها وراي تمام عوامل مذکور باعث وضعیت نابسامان بازار ارز 
ایران بوده اند؛ کسري بودجه باالي دولت، عامل اصلي تورمي است که در 
نهایت به همه بازارها از جمله ارز منتقل مي شود. از سوي دیگر، سیاست 
دولت در تعیین دستوري نرخ بهره بانک ها باعث مي شود معموال نرخ بهره 
از تورم بسیار کمتر باشد و در نتیجه نتواند اثرگذاري متقابلي با انتظارات 
تورمي داشــته باشد. در چنین شرایطي، نرخ ارز به لنگر انتظارات تورمي 
تبدیل شده که سیاست گذاري در این حوزه را با چالش روبه رو کرده است.

شتاب موتور پولی تورم
عواملي که بازوی پژوهشــی بانک مرکزی براي نااطمیناني هاي بازار ارز 
برشــمرده است شامل سیاســت هاي پولي و بودجه اي کالن دولت، نبود 
ابزارهاي پوشش ریسک و معضالت روابط مالي- تجاري بین المللي است 
و همزمانی این عوامل به ویژه در شــرایط تحریمي باعث شــده تا میزان 
آسیب پذیري اقتصاد ایران از شوک هاي ارزي بسیار باال باشد. در مجموع 
به نظر می رسد تورم در حالی همچنان مهمترین چالش و مسئله اقتصاد 
کالن ایران اســت که نرخ های تورم این سال ها )متأثر از اعمال تحریم ها، 
کسری بودجه دولت و سیاست های پولی تورم زا( به صورت تکان دهنده ای 
از باالترین نرخ های تورم بلندمدت ایران هستند. به عبارت دیگر، کسری 
بودجه دولت و ناترازی نظام بانکی، دو موتور محرکه تورم در اقتصاد ایران 
است و تا زمانی که نرخ تورم باالست و تورم زایی نقدینگی ادامه دارد، بعید 
به نظر می رسد سایر چالش های اقتصاد ایران حل شوند. چگونگی پوشش 
کسری بودجه، ناترازی شــبکه بانکی و تغییرات پایه پولی و نقدینگی از 
مهمترین عوامل اثرگذار بر تورم اســت و در کنار آن، دیده بانی انتظارات 
تورمی که بیشــتر از همه متأثر از قیمت ارز است، می تواند سرعت تبدیل 

نقدینگی ایجادشده به تورم را تغییر دهد.

چرا اقتصاد ایران مستعد بروز شوک ارزی است؟

سه ضلعی تالطم بازار ارز

آخرین آمارها حاکی از آن اســت که قیمت هر برگ اوراق مســکن در 
ســال جاری نســبت به حدود دو هفته قبل افزایش یافته و به 109 هزار 
تومان رسیده است. به گزارش ایسنا، بررسی آخرین وضعیت قیمت اوراق 
مســکن نشــان می دهد که هر برگ اوراق وام مسکن )تسه( در فروردین 
ســال گذشته 110 هزار تومان و در اردیبهشت و خردادماه نیز 107 هزار 
و 800 تومان قیمت دارد. هر برگ اوراق تســهیالت مسکن بانک مسکن 
در تیر سال گذشــته 108 هزار تومان، در مرداد سال گذشته 109 هزار 
و 400 تومان و در شــهریور سال گذشــته 107 هزار و 700 تومان داد و 
ستد می شود. این اوراق در ماه مهر سال گذشته 107 هزار و400 تومان، 
در آبان مــاه 107 هزار و 600  تومان و آذرمــاه 107 هزار و 700 تومان 
قیمت داشــتند. اوراق تسهیالت مسکن در دی  و بهمن سال گذشته نیز 
بــا قیمت های 107 هزار و 800 تومان و 108 هزار و 400  تومان معامله 
می شــود. این اوراق در ســال جاری 109 هزار تومان قیمت دارد که این 

گزارش براساس همین قیمت نوشته شده است.
بر همین اساس، مجردهای ساکن تهران می توانند تا 280 میلیون تومان 
تسهیالت دریافت کنند که شــامل 200 میلیون تومان تسهیالت خرید 
مســکن و 80 میلیون تومان وام جعاله می شــود؛ لذا برای دریافت 200 
میلیون تومان وام باید 400 برگه تســهیالت مسکن خریداری کنند که 
هزینه این تعداد اوراق با تســه 109 هزار تومانی، 43 میلیون و 600 هزار 
تومان می شود. همچنین با در نظر گرفتن 80 میلیون تومان وام جعاله که 
بــرای آن باید 160 ورق به مبلغ 17 میلیون و 440 هزار تومان خریداری 
کنند، مجموع هزینه خرید اوراق به 61 میلیون و 40هزار تومان می رسد. 

زوج های تهرانی نیز بر همین اساس می توانند تا سقف 480 میلیون تومان 
شــامل 200 میلیون تومان تسهیالت خرید مســکن برای هر نفر و 80 
میلیون تومان وام جعاله دریافــت کنند؛ بنابراین زوجین باید 800 برگه 
تسهیالت مســکن خریداری کنند که هزینه آن 87 میلیون و 200 هزار 
تومان می شــود که همراه با هزینه 17 میلیــون و 440  هزار تومانی وام 
جعاله که برای آن باید 160 ورق تســهیالت مسکن خریداری کنند، در 

مجموع باید 104 میلیون و 640 هزار تومان پرداخت کنند.
سقف این تسهیالت همچنین برای مراکز استان و شهرهای با جمعیت 
بیش از 200 هزار نفر برای مجردها به 160 میلیون تومان و برای زوجین 
به 320 میلیون تومان رسیده است و با توجه به اینکه مجردها باید 320 
برگه و متاهل های ساکن این شهرها نیز باید 640 برگه تسهیالت مسکن 
خریداری کنند، مجردها باید 34 میلیون و 880 هزار تومان و متاهل ها نیز 

باید 69 میلیون و 760 هزار تومان پرداخت کنند.
از بازار مســکن نیز خبر می رسد که قیمت هر متر خانه در شهر تهران 
طی یک ماه گذشته حدود 3 میلیون تومان افزایش داشته است. در آبان 
ماه 1401 متوســط قیمت یک متر مربع مسکن در پایتخت، 46 میلیون 
و 700 هزار تومان بوده که نســبت به ماه قبل )43 میلیون و 700 هزار 
تومان در مهرماه( حدود 3 میلیون تومان معادل 6.8 درصد افزایش یافته 
است. حجم معامالت مسکن نیز در آبان ماه طبق گفته بانک مرکزی به 8 

هزار فقره رسید که نسبت به مهرماه، رشد 47 درصدی را نشان می دهد.
مهدی روانشــادنیا کارشناس بازار مسکن، مهمترین راهکارهای تثبیت 
این بازار را کنترل تورم عمومی و افزایش ساخت و ساز می داند و می گوید: 

مــردم معموال تحوالت بازار ارز را نماگری از تورم آتی تلقی می کنند و در 
چنین مواقعی به خرید کاالهایی می پردازند که قابلیت محافظت از سرمایه 
آنها در برابر تورم را دارد. بر این اســاس نوســانات قیمت ارز که از مهرماه 
آغاز شــد، تغییراتی در انتظارات تورمی به وجود آورد که به سوق یافتن 

سرمایه ها به سمت بازار مسکن انجامید و در آبان ماه بروز پیدا کرد.
او با اشاره به افزایش 6.8 درصدی قیمت مسکن شهر تهران در یک ماه 
گذشــته ادامه می دهد: بدیهی است تا وقتی روند نرخ ارز و تورم افزایشی 
باشد، رشد قیمت در بازارهای موازی مثل طال و مسکن نیز ادامه می یابد. 
موضوع دیگر، افزایش لجام گسیخته قیمت مصالح ساختمانی است. هزینه  
تمام شــده ساخت مسکن در کشــور به قدری باال رفته که هم اکنون در 
برخی مناطق کشور، نرخ ساخت سهم بیشتری نسبت به قیمت زمین به 
خود اختصاص می دهد؛ در حالی که قبال قیمت زمین تعیین کننده بهای 
تمام شــده بود. به عقیده روانشادنیا، افزایش قیمت نهاده های ساختمانی 
باعث شــده تا با یک رکود عجیب در بازار ســاخت وساز مواجه شویم. ما 
سالیانه به 800 هزار تا یک میلیون واحد مسکونی در کشور نیاز داریم؛ در 
حالی که تولید فعلی کمتر از نصف این تعداد  اســت. البته پروانه هایی در 
سال جاری صادر شده که عمدتا مربوط به طرح نهضت ملی مسکن است 
اما این پروژه نیز در بخش هایی متوقف شــده است. در واقع پروانه صادر 
می شــود اما پایان کار کم است. در خارج از بخش مسکن حتما باید تورم 
و رشــد قیمت ارز مهار شود. در بخش درونی مسکن نیز راهی جز تولید 
وجود ندارد. این تولید باید در تناسب با تقاضا قرار گیرد که در حال حاضر 

بخش عمده ای از تقاضا برای واحدهای کوچک متراژ متمرکز شده است.

آخرین خبرها از بازار اوراق وام مسکن

قیمت وام مسکن صعودی شد

حملونقلریلی

رشد 16 درصدی دالر در ۷ ماهه امسال
دالر 4 برابر یورو رشد کرد

بانک مرکــزی از افزایش 16 درصدی نــرخ دالر در هفت ماه ابتدای 
امســال خبر داد و اعالم کرد متوســط قیمت دالر و یورو در هفت ماه 
ابتدای امســال در مقایسه با مدت مشابه پارسال به ترتیب 16.4 درصد 
و 3.5 درصد رشــد داشته است. در گزارش بانک مرکزی آمده است که 
در شهریورماه امسال متوسط قیمت فروش یک دالر آمریکا در بازار آزاد 
تهران به 31 هزار و 448 تومان رســید که در مقایســه با ماه قبل و ماه 
مشابه سال گذشــته به ترتیب 6.3 درصد و 15.3 درصد افزایش داشته 
اســت. البته حداقل و حداکثر نرخ فروش یک دالر آمریکا در ماه پایانی 
فصل تابستان به ترتیب 30 هزار و 662 تومان و 31 هزار و 943 تومان 
اعالم شده است. همچنین در مهرماه سال جاری، متوسط قیمت فروش 
یک یورو در بازار آزاد تهران به 31 هزار و 278 تومان رسید که در مقایسه 
با ماه قبل، 4.6 درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل، 1.2 درصد 
کاهش داشته است. از سوی دیگر، حداقل و حداکثر نرخ فروش یک یورو 
در این ماه به ترتیب 30 هزار و 687 تومان و 31 هزار و 752 تومان بوده 
اســت. بنابراین در هفت ماهه ابتدای امسال، متوسط قیمت فروش یک 
دالر آمریکا و یک یورو در بازار آزاد شــهر تهران به ترتیب 29 هزار و 83 
تومان و 30 هزار و 655 تومان بوده که در مقایســه با دوره مشابه سال 

قبل، رشد 16.4 درصدی و 3.5 درصدی را نشان می دهد.

بیشترین رشد قیمت در قطعات کوچک تر سکه رخ داد
رکوردزنی نیم سکه در هفته گذشته

با وجود افت چند دالری قیمت طال در بازارهای جهانی، اما بازار 
سکه و طالی داخلی در هفته گذشته به دلیل نوسان افزایشی نرخ 
ارز، روندی صعودی را طی کرد و قطعات کوچک تر ســکه همچون 
ربع سکه و نیم سکه با رشد قابل توجهی همراه بود. آمارهای اتحادیه 
طال و جواهر تهران از وضعیت یک هفته اخیر بازار ســکه و طالی 
داخلی نشــان می دهد که قیمت ها در بازار طال و ســکه با تقویت 
نرخ ارز در هفته گذشــته، با افزایش نســبی همراه شده و قطعات 
کوچک تر ســکه )نظیر ربع سکه و نیم سکه( بیشترین رشد قیمت را 
در پایان هفته نســبت به ابتدای هفته تجربه کرده اند. این در حالی 
اســت که هر اونس طال در یک هفته اخیــر، گرچه در مقاطعی به 
کانال 1800 دالر هم صعود کرد اما این رشــد بهای طالی جهانی 
مقطعــی بود و در نهایت به افت حــدود پنج دالری در پایان هفته 
بســنده کرد. در حال حاضر، قیمت هر اونس طال 1794 دالر و 24 

سنت اعالم شده است.
آخرین قیمت های معامالتی سکه و طال در روز پنجشنبه و مقایسه 
تغییرات آن نســبت به ابتدای هفته حاکی از آن اســت که هر قطعه 
ســکه تمام بهار آزادی طرح جدید با افزایــش 100 هزار تومانی 17 
میلیون و 450 هزار تومان و سکه تمام طرح قدیم با 300 هزار تومان 
افزایش نســبت به ابتدای هفته، 16 میلیون و 900 هزار تومان تعیین 
قیمت شدند. در هفته گذشته همچنین نیم سکه 500 هزار تومان و ربع 
سکه 650 هزار تومان افزایش پیدا کردند که بیشترین میزان رشد بین 
سکه ها را نسبت به ابتدای هفته داشتند. در آخرین معامالت هفته نیز 
نیم ســکه با رقم 10 میلیون تومان و ربع سکه با رقم 7 میلیون و 150 
هزار تومان دادوستد شدند. سکه های گرمی نیز در این هفته 100 هزار 
تومان نسبت به ابتدای هفته افزایش بها داشت و در آخرین معامالت 
هفته 3میلیون و 700 هزار تومان تعیین قیمت شد. هر مثقال طالی 
17 عیــار در همین  مدت 75 هزار تومان افزایش قیمت داشــت و به 
6میلیون و 890 هزار تومان رسید و هر گرم طالی 18 عیار هم با 18 
هزار تومان رشد قیمت به یک میلیون و 590 هزار تومان به ازای هر گرم 
رسید. علی رغم افزایش قیمت ها در بازار سکه و طال، حباب سکه اما در 
هفته گذشته کاهش را تجربه کرد و به زیر 2 میلیون تومان رسید. در 
حال حاضر قیمت هر قطعه سکه حدود یک میلیون و 890 هزار تومان 
دارای حباب است که نسبت به هفته قبل از آن حدود 40 هزار تومان 

بزرگ تر شده است.

بانک جهانی ابراز نگرانی کرد
بحران بدهی کشورهای کم           درآمد

بانک جهانی از بحران بدهی کشورهای درحال توسعه ابراز نگرانی کرد 
و نسبت به آن هشــدار داد. بانک جهانی در گزارش جدید خود از دو 
برابر شــدن بدهی اقتصادهای در حال توسعه طی یک دهه خبر داد و 
اعالم کرد که بدهی خارجی اقتصادهای در حال توسعه نسبت به یک 
دهه قبل بیش از دو برابر شــده و به 9 تریلیون دالر در ســال 2021 
رسیده اســت. به گفته دیوید مالپاس رئیس بانک جهانی، همه گیری 
کرونا، بسیاری از کشورها را مجبور به دریافت وام بیشتر کرده و جهان 
با بحران بدهی دیگری روبه رو شــده است. در حال حاضر بسیاری از 
کشــورها به دلیل افزایش تورم جهانی و افزایش نرخ بهره، با مشــکل 

بدهی مواجه شده اند یا در معرض خطر هستند.
بانک جهانی با اشــاره به کاهش رشد اقتصادی افزود: بدتر از بحران 
بدهی، رشــد اقتصاد جهانی در ســال جاری به شدت کاهش یافته و 
بــا افزایش خطر رکود جهانی در ســال 2023 )یکی از همزمان ترین 
دوره های بین المللی و سخت تر شدن سیاست ها در 50 سال گذشته( 
همراه اســت. به عقیده مالپاس، رویکردی جامع برای کاهش بدهی، 
افزایش شفافیت و تســهیل بازسازی سریع تر مورد نیاز است بنابراین 
کشورها می توانند روی هزینه های حمایت از رشد و کاهش فقر تمرکز 
کنند. ترکیب سطوح باالی بدهی دولت و افزایش نرخ بهره باعث جذب 
بیشتر ســرمایه های جهانی توســط اقتصادهای پیشرفته برای مدت 
طوالنی تر می شود که برای کشورهای در حال توسعه چشم اندازی شوم 
است، دسترسی به برق، کود، غذا و سرمایه احتماال برای مدت طوالنی 
محدود خواهد ماند. در همین حال، ســرمایه گذاری کم در مشــاغل 
مانع رشد آینده می شــود. بانک جهانی در بیانیه خود اعالم کرد که 
فقیرترین کشــورهایی که واجد شرایط وام گرفتن از انجمن توسعه 
بین المللی )IDA( هســتند، اکنون بیــش از یک دهم درآمدهای 
صادراتی خــود را برای تامین بدهی های خارجی بلندمدت عمومی 
و تضمین شده عمومی خرج می کنند. این نهاد وام دهنده مستقر در 
واشــنگتن افزود که این باالترین نسبت از سال 2000 است. بدهی 
خارجی کشــورهای انجمن توسعه بین المللی نیز در دهه منتهی به 

سال 2021 تقریبا سه برابر شده است.

3اقتصاد امروز شنبهwww.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
19 آذر 1401

شماره 2146



معامالت بازار SME فرابورس تسهیل شد
با تصویب هیأت مدیره ســازمان بورس و اوراق بهادار، شــرایط 
خرید ســهام در بازار شرکت های کوچک و متوسط فرابورس ایران 
تســهیل شــد. به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران )سنا(، با 
تصویب هیأت مدیره ســازمان بورس و اوراق بهادار، شرایط خرید 
سهام در بازار شرکت های کوچک و متوسط فرابورس ایران تسهیل 
شــد. در حالی که تاکنون تنها اشــخاص حقوقی و سرمایه گذاران 
نهادی قادر به خرید ســهام در بازار شرکت های کوچک و متوسط 
بودند، به منظــور افزایش رونق این بازار، تســهیل رقابت یا حضور 
برخی فعــاالن دیگر و حمایت از این نوع شــرکت ها مقرر گردید؛ 
سرمایه گذاران حرفه ای که در مقایســه با سرمایه گذاران نهادی از 
شرایط آســان تری برخوردارند، بتوانند اقدام به معامله  در این بازار 

نمایند.
شــرکت های کوچک و متوســط کــه به اختصــار SME نامیده 
می شوند از جمله شرکت هایی هستند که یکی از بازارهای فرابورس 
را به خود اختصاص داده  و در حال حاضر برخی از شــرکت ها سهام 
خود را در این بازار عرضه نموده اند. طبق اعالم مرکز تدوین، تنقیح 
و تطبیق قوانین و مقررات بازار ســرمایه، با توجه به اینکه تسهیل 
شرایط مذکور نیازمند بازنگری در مقررات و تدوین مقررات جدید 
بود، با پیشــنهاد فرابورس و مدیریت نظارت بر بورس های سازمان 
بــورس و اوراق بهادار، اصالح مقررات مربوط در دســتور کار مرکز 
تدوین، تنقیح و تطبیق قوانین و مقررات بازار ســرمایه قرار گرفت 
که این مرکز با برگزاری جلسه کمیته تدوین مقررات و اخذ نظرات 
تخصصی و مالحظــات ذی نفعان، مقررات جدید را به هیأت مدیره 
ارائه نمود که با تصویب آن، جایگزین ضوابط فعلی در این خصوص 

خواهد گردید.
از جمله تغییرات این اســت که تاکنون تنها اشخاص حقیقی که 
بیــش از 5 درصد یا بیش از 5 میلیارد ریال از ارزش اســمی اوراق 
بهادار در دست انتشــار ناشر را خریداری می کردند حق معامله  در 
این بازار را داشتند که با اصالح دستورالعمل و تجویز انجام معامله 
در این بازار توســط کلیه سرمایه گذاران حرفه ای، اشخاص دیگری 
از قبیل اشــخاص حقیقی که طی شش ماه اخیر در انتهای هر ماه، 
مانده حســاب یا ارزش پرتفوی آنها مساوی یا بیشتر از 50 میلیارد 
ریال باشــد یا اینکه در شش ماه اخیر مجموع ارزش معامالت وی 
در بــورس اوراق بهــادار تهران و فرابورس ایــران ماهانه به میزان 
حداقل 20 میلیارد ریال باشــد، مجاز به انجام معامله در این بازار 
خواهند بود. همچنین طبق اصالحات اخیر، دامنه نوسان معامالت 
این بازار 5 درصد در نظر گرفته شــد، این در حالی اســت که در 
گذشــته معامالت در این بازار فاقد دامنه نوسان بود. عالوه بر این، 
در بازار شــرکت های کوچک و متوسط، عملیات بازارگردانی طبق 
»دســتورالعمل فعالیت بازارگردانی در بورس اوراق بهادار تهران و 
فرابــورس ایران« یا طبق قرارداد بازارگردانی که نمونه آن به تأیید 

فرابورس رسیده است، انجام می شود.
ضمــن تأکید بر اینکه این تغییرات در واقع فاز نخســت ارتقای 
مقررات در حوزه شــرکت های کوچک و متوســط فرابورس ایران 
است و مطالعات تکمیلی جهت تدوین مقررات توسعه ای و حمایتی 
همچنان ادامه خواهد داشت، هم اکنون اصالحات جدید در فرآیند 
ابالغ قــرار دارد و متعاقب ابــالغ اصالحات جدیــد، تحت عنوان 
»دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معامالت سهام و حق تقدم خرید 
ســهام در بازار شرکت های کوچک و متوســط فرابورس ایران« در 
https:// :پایگاه قوانین و مقررات بازار ســرمایه ایــران )به آدرس
cmr.seo.ir( به روزرســانی شده و ضمن اعمال الزامات تنقیحی و 
انتشــار، در دسترس عموم شهروندان و فعاالن محترم بازار سرمایه 

قرار خواهد گرفت.

کدام بانک ها تراکنش بیشتری دارند؟
بانک های ملت، ســپه، ملی، صادرات، کشــاورزی، تجارت، پارسیان 
و ســامان بیشترین ســهم را از تعداد تراکنش های شبکه پرداخت در 
آبان ماه 1401 داشــته اند. بررسی آمار سهم بازار هر یک از بانک های 
پذیرنــده از تعداد و مبلغ تراکنش های شــبکه پرداخــت در آبان ماه 
امســال حاکی از آن است که بانک ملت با ســهم 17.85 درصدی از 
تعداد تراکنش ها و ســهم 17.92 درصدی از مبلغ تراکنش ها همچنان 
با اختالف زیاد، باالترین ســهم از پذیرش تراکنش های بازار را به خود 
اختصاص داده و در جایگاه نخســت در بین تمــام بانک های پذیرنده 
قرار گرفته اســت. پس از بانــک ملت نیز به ترتیب بانک های ســپه، 
ملی، صادرات، کشــاورزی، تجارت، پارســیان و سامان بیشترین سهم 
را از تعــداد تراکنش هــا و همچنین بانک های ملی، صادرات، ســپه، 
تجارت، کشاورزی، رفاه، ســامان و پاسارگاد بیشترین سهم را از مبلغ 

تراکنش های شبکه پرداخت در دومین ماه فصل پاییز داشته اند.
از سوی دیگر، بررسی ســهم تعدادی بانک های پذیرنده از کل بازار 
تراکنش هــای هر یک از ابزارهای پذیرش نشــان می دهد که باالترین 
ســهم تعدادی از تراکنش های ابزار کارتخوان فروشگاهی به ترتیب به 
بانک های ســپه  )17.75 درصد(، ملت )16.91 درصد(، ملی )13.04 
درصد( و صادرات )8.54 درصد( تعلق دارد. باالترین ســهم تعدادی از 
تراکنش های ابزار پذیرش اینترنتی به بانک های ملی )26.88 درصد(، 
ملت )21.3 درصد(، کشــاورزی )8.18 درصد( و آینده )6.18 درصد( 
اختصاص داشــته  است. بیشترین ســهم تعدادی از تراکنش های ابزار 
پذیــرش موبایلی به بانک هــای ملت ) 43.48 درصــد(، اقتصاد نوین 
)15.34 درصد(، آینده )14.82 درصد( و رســالت )12.2 درصد( تعلق 
دارد. همچنین بررســی ســهم مبلغی بانک های پذیرنــده از کل بازار 
تراکنش های هر یک از ابزارهای پذیرش حاکی از آن است که باالترین 
ســهم مبلغی از تراکنش های ابزار کارتخوان فروشــگاهی به بانک های 
ملت )17.77 درصد(، ملی )14.44 درصد(، صادرات )11.76 درصد( و 
سپه )9.87 درصد( تعلق دارد. باالترین سهم مبلغی از تراکنش های ابزار 
پذیرش اینترنتی به بانک هــای ملت )18.51 درصد(، تجارت )11.04 
درصد( و بانک مرکزی )9.31 درصد( اختصاص یافته اســت. باالترین 
سهم مبلغی از تراکنش های ابزارهای پذیرش موبایلی نیز به بانک های 
ملــت ) 43.64 درصد(،  آینده )14.66 درصــد(، اقتصاد نوین )13.28 
درصد( و رســالت )10.97 درصد( تعلق گرفته اســت و این بانک ها به 
ترتیب در مکان های اول تا چهارم به لحاظ ارزش تراکنش های ابزارهای 

پذیرش موبایلی طی آبان ماه امسال قرار گرفته اند.

خبرنــامه

فرصت امروز: شــاخص کل بورس تهران در آخرین روز معامالتی هفته 
گذشته با افت 0.47 درصدی به مرز یک میلیون و 400 هزار واحد نزدیک 
شد و به نظر می رسد با ادامه این روند نزولی و تداوم نااطمینانی ها در آغاز 
معامالت هفته جاری، سطح 1.4 میلیون واحدی از دست برود. بورس بازان 
از نااطمینانی و فضای عدم اطمینان به عنوان بزرگترین معضل بورس نام 
می برند و این موضوع ریسک سرمایه گذاری در تاالر شیشه ای را دوچندان 
می کند. این فضای احتیاط و تردید در جریان دادوســتدها و آمار خرید و 
فروش سهام در روز چهارشنبه گذشته کامال نمایان بود. بورس تهران در 
شانزدهمین روز آذر ماه در حالی آغاز به کار کرد که متقاضیان خرید سهام 
در ابتدای معامالت صبح چهارشنبه مشغول سفارش خرید در سامانه های 
معامالتی شدند، اما این روند تنها در چند دقیقه ابتدایی توانست شاخص 
کل بــورس را در مــدار مثبت نگه دارد و در ادامــه ورق معامالت بورس 
برگشت، به طوری که نماگر اصلی بازار در پایان به کاهش 0.47 درصدی 
بســنده کرد و در ســطح یک میلیون و 402 هزار واحد ایستاد. در نقطه 
مقابل اما شــاخص کل هم وزن همچون اغلب روزهای معامالتی اخیر در 
مدار مثبت گام برداشت و در پایان با رشد 0.21 درصدی به تراز 417 هزار 
واحد رسید تا روند واگرایی دو شــاخص مهم بازار سرمایه کماکان ادامه 
داشــته باشد. در آن سوی بازار ســرمایه نیز شاخص کل فرابورس با افت 

0.25 درصدی در رقم 18 هزار و 563 واحد ایستاد.
میزان بازدهی بازارهای مالی

روند جســته و گریخته بازار ســرمایه با یک هفته کم فروغ دیگر ادامه 
پیدا کرد. بازار ســرمایه در جدول بازدهــی بازارها در فصل پاییز در رتبه 
ماقبل آخر قرار دارد و پس از بازار مســکن کمترین میزان ســودآوری را 
برای معامله گران به همراه داشته است. براساس آمارها از آغاز پاییز تا پایان 
روز 12 آذرماه، بیشــترین بازدهی در میان بازارها و کاالهای ســرمایه ای 
به اســکناس یورو و ســکه طال با رقم 21 درصد تعلق داشته و در سمت 
مقابل، کمترین بازدهی به بازارهای مســکن با بیش از 2 درصد و سهام با 
بیش از 4 درصد اختصاص یافته اســت. در مجموع طی 72 روز گذشــته 
از آغاز فصل برگ ریزان خریداران اســکناس یورو 21.5 درصد، خریداران 

ســکه طرح جدید 21.3 درصد، خریداران طالی 18 عیار )بدون اجرت( 
19 درصد، خریداران اســکناس دالر 14.1 درصد و خریداران خودرو 6.3 
درصد سود کرده اند. بازار سهام با 4.6 درصد و بازار مسکن با 2.5 درصد در 
رتبه های بعدی قرار دارند. رشد سطح تورم نیز در همین مدت حدود 6.2 
درصد بوده است. بدین ترتیب، رشد بازار سهام حتی از سطح تورم نیز در 

فصل پاییز امسال پایین تر بوده است.
در هفت ماهه نخســت امسال نیز آنطور که بانک مرکزی گزارش داده، 
متوســط قیمت دالر و یورو نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب 
16.4 درصد و 3.5 درصد رشــد داشته است. طبق گزارش جدید گزارش 
بانک مرکزی، در پایان شهریورماه امسال متوسط قیمت فروش یک دالر 
آمریکا در بازار آزاد تهران به 31 هزار و 448 تومان رســید که در مقایسه 
با ماه قبل و ماه مشــابه سال گذشته به ترتیب 6.3 درصد و 15.3 درصد 
افزایش داشته است. البته حداقل و حداکثر نرخ فروش یک دالر آمریکا در 
ماه پایانی فصل تابستان به ترتیب 30 هزار و 662 تومان و 31 هزار و 943 
تومان اعالم شــده است. همچنین در مهرماه سال جاری، متوسط قیمت 
فروش یک یورو در بازار آزاد تهران به 31 هزار و 278 تومان رسید که در 
مقایسه با ماه قبل، 4.6 درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل، 1.2 
درصد کاهش داشته است. از سوی دیگر، حداقل و حداکثر نرخ فروش یک 
یورو در این ماه به ترتیب 30 هزار و 687 تومان و 31 هزار و 752 تومان 
بوده اســت. بنابراین در هفت ماهه ابتدایی امسال، متوسط قیمت فروش 
یک دالر آمریکا و یک یورو در بازار آزاد شــهر تهران به ترتیب 29 هزار و 
83 تومان و 30 هزار و 655 تومان بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال 
قبل، رشد 16.4 درصدی و 3.5 درصدی را نشان می دهد. به عبارت دیگر، 

رشد قیمت دالر در این مدت حدودا چهار برابر یورو بوده است.
چقدر سهام در بورس معامله شد؟

گزارش بانک مرکزی همچنین در مورد تعداد و ارزش دادوســتد سهام 
نشــان می دهد که شاخص های تعداد و ارزش سهام معامله شده در هفت 
ماهه ابتدای امســال نسبت به دوره مشــابه سال قبل از لحاظ تعداد 8.1 
درصد افزایش و از لحاظ ارزش 29.3 درصد کاهش داشته است. بر همین 

اساس، در مهرماه امسال بالغ بر 78.9 میلیارد سهم به ارزش بیش از 29.9 
هــزار میلیارد تومان در بورس اوراق بهادار تهران معامله شــد. در این ماه 
همچنین شــاخص های تعداد و ارزش سهام معامله شده به ترتیب به اعداد 
374.8 و 645.2 رســید که در مقایســه با ماه قبل از لحاظ تعداد 12.7 
درصد و از لحاظ ارزش 36.6 درصد کاهش یافته و نســبت به ماه مشابه 
ســال قبل نیز به ترتیب 16.3 درصد و 60.7 درصد کاهش داشته است. 
عالوه بر این، در هفت ماه اول ســال جاری بالغ بر 954.6 میلیارد ســهم 
بــه ارزش بیش از 424.6 هزار میلیارد تومان در بورس اوراق بهادار تهران 
معامله شد. از سوی دیگر، در همین مدت متوسط شاخص های تعـــداد و 
ارزش سهام معامله شــده به ترتیب به اعداد 647.8 و 1353.4 رسید که 
نسبت به دوره مشابه سال قبل از لحاظ تعداد 8.1 درصد افزایش و از لحاظ 

ارزش 29.3 درصد کاهش نشان می دهد.
معامله گران از نااطمینانی به عنوان مهمترین ریسک بازار سهام نام می برند 
و طبیعتا این موضوع ریسک سرمایه گذاری در این بازار را افزایش می دهد. 
فضای نااطمینانی و عدم اطمینان در حالی به مهمترین ریسک بازار سهام 
تبدیل شده که این موضوع در میانه آذرماه و در فصل بودجه ریزی شدت 
بیشتری پیدا کرده است. خبرهای مختلفی از الیحه بودجه سال 1401 به 
گوش می رسد و اختالف دولت و مجلس در بحث های بودجه ای، بر شدت 
ابهامات و فضای نااطمینانی در تاالر شیشــه ای افزوده است. در واقع، بازار 
ســهام این روزها جدا از ریسک های همیشــگی، بودجه سال آینده را در 
پیش رو دارد و طبیعی است که به دلیل نسبت نزدیک بودجه و بورس در 
حال حاضر همه چشــم ها به صحن بهارستان دوخته شده است. تحوالت 
بازار سهام در طول سال های گذشته نشان می دهد که تاثیرپذیری باالیی 
از اعداد و ارقام بودجه دارد. این بازار که بازتاب دهنده تاثیرگذاری بسیاری 
از تصمیمات اقتصادی بر قیمت ســهام شرکت ها و صنایع مختلف است، 
بودجــه دولت را از این جهت به عنوان یک عامل مهم در تصمیمات خود 
لحاظ می کند که دولت به عنوان نهاد پرهزینه در اقتصاد ایران می تواند با 
افزایش یا کاهش دخل و خرج خود، اثر مهمی بر ســودآوری شرکت های 

بورسی داشته باشد.

دماسنج اصلی تاالر شیشه ای سطح 1.4 میلیون واحدی را از دست می دهد؟

عقب ماندگی بورس از تورم

اتاق بازرگانی تهران در ادامه سلسله مطالعات مشترک خود با دانشگاه 
صنعتی شــریف، این بار به وضعیت صنعت و بــازار خودرو پرداخته و 
برای عبور از مشــکالت فعلی، چهار راهکار ارائه کرده است. تحلیلگران 
اندیشکده کسب وکار شــریف، گزارش خود را با ترسیم وضعیت کنونی 
صنعــت و بازار خودرو آغاز کرده و در این بخش آورده اند: سال هاســت 
مردم و مشــتریان بــازار خودرو از وضعیت موجود ناراضی هســتند. از 
ســویی با وجود تحریم ها و ناکارآمدی های مدیریتی، متوســط قدرت 
خرید مردم به علت تورم کاهش یافته و تهیه خودرو برای بســیاری از 
افراد مشکل و چه بسا ناممکن شده و از سوی دیگر کیفیت خودروهای 
تولید داخل از سطح انتظارات مشتریان پایین تر است. همچنین تعیین 
استانداردهای جدید برای خودروهای داخلی در سال های اخیر، موجب 
از دور خارج شــدن مدل های مختلف گروه خودرویی مانند پراید شده 
اســت و در عین حال، سطح استاندارد خودروهای ایرانی شامل ایمنی، 
آالیندگی، استهالک و... از خودروهای متوسط وارداتی همچنان بسیار 

پایین تر است.
این گــزارش در ادامه به وضعیت واردات خــودرو نیز پرداخته و آورده 
اســت: به علت کمبود منابع ارزی، واردات خودرو نیز بسیار محدود شده 
و خودروهــای وارداتی موجود در بازار به علت تعداد کم و فزونی تقاضا بر 
عرضه، به چند برابر قیمت رقابتی خود در بازارهای منطقه و بسیار بیشتر 
از قیمت تمام شده خرید، پس از احتساب تعرفه های 86 درصدی واردات 
به فروش می روند. در بخش دیگری از این گزارش همچنین آمده است که 
افزایش قیمت ارز و نهاده های تولید در دو دهه گذشته، هزینه های ساخت 
خودرو در کشــور را بسیار باال برده است، اما درآمد خودروسازها به همان 
نســبت افزایش نیافته و این موضوع موجب زیانده  شدن خودروسازهای 
بزرگ از ابتدای دهه 1390 به این سو شده است. گرچه ضعف بهره وری، 
ریخت وپاش های مالی و بی تدبیری های مدیریتی همگی در مشکالت چند 
دهه خودروســازی کشور نقش داشــته اند، ولی علت اصلی عدم تناسب 
افزایش درآمدها به نســبت هزینه های خودروسازها و زیانده شدن آنها در 

یک دهه گذشته، سیاست قیمت گذاری دستوری بوده است.
این مطالعه سپس به این مسئله اشاره می کند که در 25 سال گذشته 
رشــد شاخص بهای ساخت متوســط در صنعت از رشد شاخص قیمت 

وســایل نقلیه موتوری بسیار بیشــتر بوده و این موضوع نشان می دهد 
که قیمت وســایل نقلیه در مقابل هزینه های خودروسازان بسیار کمتر 
افزایش یافته است. با ورود شورای رقابت به فضای قیمت گذاری خودرو 
کــه مصادف با جهــش ارزی اوایل دهه 1390 بود، اوضاع بدتر شــد و 
ســرکوب قیمت خودرو از ســال 1396 مقارن با آغاز زیاندهی ساالنه 
صنعت خودرو شــد. جهش مجدد ارز که با خــروج آمریکا از برجام در 
اواخر سال 1396 آغاز شد، اوضاع را برای خودروسازان بحرانی تر کرد.

بر همین اساس، اندیشکده کسب وکار شریف برای بهبود شرایط رقابت 
و زمینه ســازی جهت حذف سیاست قیمت گذاری دستوری و با اصل  قرار 
دادن حمایت از حقوق مصرف کننده نهایی، راه حل های عملیاتی را در چهار 
حوزه »حضور دولت در مدیریت خودروسازی«، »رقابت گذاری«، »حذف 
قیمت گذاری« و »افزایش کیفیت خودروها« به سیاســت گذار پیشــنهاد 

کرده اســت. به این ترتیب برای افزایش رقابت در صنعت خودروســازی 
کشور، دولت باید سهام شرکت های تابعه خود حداقل در یکی از دو قطب 
خودروسازی کشــور )ایران خودرو و ســایپا( را به صورت کامل به بخش 
خصوصــی واگذار کند و به هیچ نحوه در حــق رأی و حق جریان نقدی 
آن نفوذی نداشته باشــد. هم زمان در بازه ای 10 ساله، تعرفه خودروهای 
وارداتی به صورت پله ای به میانگین قیمت منطقه )5 درصد( برســد. در 
این بازه 10 ســاله، خودروسازان باید قدرت رقابت پذیری و استانداردهای 
خود را به سطح خودروسازان جهانی نزدیک کنند. نهاد تنظیم گر نیز باید 
با ارائه تنفس در سال های ابتدایی به تدریج استانداردهای سختگیرانه تر و 
مطابق استانداردهای جهانی را برای خودروهای تولید داخل الزامی کند. 
برای واردات خودرو نیز به مردم اجازه داده شود تا منابع ارزی نزد خود را 

برای واردات خودرو استفاده کنند.

در پژوهش اتاق تهران و دانشگاه شریف مطرح شد

4 گام برای حل مشکالت بازار خودرو
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از دردسرسازی پتروشیمی ها تا تجارت آزاد 
با پاکستان

در هفته جاری اخباری از مشــکالت تامین مواد اولیه پتروشیمی 
برای برخی صنایع و همچنین لغو ممنوعیت برخی کاالها از پاکستان 

منتشر شد که قابل توجه بود.
به گزارش ایســنا، در هفته جــاری دو اتفاق مهم در حوزه صنعت 
اتفاق افتاد، اولی تداوم افزایش قیمت یونولیت بود که بهانه ای شــد 
برای پرداختن به مشکالت سایر بخش های صنعتی که از مواد اولیه 

پتروشیمی استفاده می کنند.
در هفته های اخیر بازار یونولیت دچار مشــکل شــده؛ تا جایی که 
قیمت هر متر مربع این محصول از حدود 70 هزار تومان در شهریور 
به بیش از 500 هزار تومان رســیده اســت. این وضعیت سازندگان 
مســکن را تحت تاثیر قرار داده و گفته می شــود روی قیمت خانه 
اثر خواهد داشــت. در این رابطه، اواخــر مهرماه رئیس هیأت مدیره 
انجمــن ملی صنایــع پلیمر گفته بــود که این وضعیــت به دلیل 
زیاده خواهی پتروشــیمی ها ایجاد شده که نام آن را مهندسی عرضه 
گذاشتند. در مهندسی عرضه پتروشــیمی ها با دالیل مختلف مثل 
تعمیرات می گویند فعالیت واحدها متوقف شده است. بنابراین توزیع 
قطره چکانی و ولع خرید بیشــتر می شــود. در این شرایط نهادهای 
نظارتــی هم نمی دانند چگونه با آنها برخورد کنند. با ادامه این روند، 
بار دیگر برای بررســی موضوع به ســراغ دبیر خانه صنعت، معدن و 
تجارت رفتیم و او هم علت را به تعطیلی پتروشــیمی پارس نسبت 

داد، اما درباره دالیل این تعطیلی اطالعی نداشت.
موضوع مهم دیگر در حوزه صنعت و تجارت، ازســرگیری اجرای 
موافقت نامه تعرفه ترجیحی بین ایران و پاکســتان است که در سال 
1382 منعقد شــده بود، اما از ســال 1397 واردات بیش از 2000 
قلم کاال ممنوع شــد و خیلی از کاالهای موجود در توافق نامه تعرفه 

ترجیحی ایران و پاکستان نیز در این لیست قرار گرفتند.
با ایــن حال اخیــرا واردات تمام کاالهای مرتبط بــا نظام تعرفه 
ترجیحی با پاکســتان که در ســال 1397 ممنوع شــده بود، رفع 

ممنوعیت شد.
از ســال 1397 و در پی مشکالت ارزی در کشور، واردات بیش از 
2000 قلم کاال تحت عنوان کاالهای غیرضروری و لوکس ممنوع شد. 
از جمله مهمترین این کاالها می توان به خودرو، لوازم خانگی، پوشاک 

و اسباب بازی اشاره کرد.
البته وزیر صنعت، معــدن و تجارت خردادماه گفته بود که حذف 
ممنوعیت واردات 4 یا 5 قلم کاال به دولت پیشنهاد شده که در حال 
بررسی است، اما عمده ساختار ممنوعیت واردات 2000 قلم کاال که 
از سال 1397 تصویب شــده، حفظ می شود؛ اما هنوز این چند قلم 
کاال که جزییات آنها هم مشخص نیست، تعیین تکلیف نشده است. 
هرچند این مقام مســئول در آخرین نشســت خبری خود در سال 
1400 اعالم کرده بود که با واردات در همه حوزه ها به میزان حداکثر 
20 درصد و با برنامه ریزی برای نسبت صادرات به واردات موافق است 

که ظاهرا تاکنون به نتیجه نرسیده است.
به نظر می رســد وزارت صمت قصد دارد از نظام تعرفه ترجیحی با 
کشورهای دیگر هم استفاده کند. این موضوع می تواند مقدمه ای برای 
کاهش محدودیت های واردات باشد که از سال 1397 اعمال شده و 

تاکنون ادامه داشته است.
ممنوعیت های واردات موافقــان و مخالفانی دارد. بخش زیادی از 
تولیدکنندگان معتقدند با توجه به هزینه های باالی تولید در ایران و 
سایر محدودیت ها، امکان رقابت با محصوالت خارجی را ندارند و باید 
شرایط برابر با تولیدکنندگان کشورهای مبدأ واردات برای آنها فراهم 
شــود. همچنین تولید داخل از نظر ایجاد اشــتغال و سرمایه گذاری 
هم برای کشــور اهمیت دارد. در مقابل مخالفان ممنوعیت واردات 

معتقدند این وضعیت حق انتخاب تولیدکننده را زیر سوال می برد.

نماگربازارسهام

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی، در واکنش 
بــه توافق اخیر بنیاد شــهید و وزارت صمت برای واگذاری ســالیانه 
10 هزار خودرو به ایثارگران، اجرای قانون واگذاری خودرو به جانبازان 

در سال جاری را بعید و منتفی دانست.
 به گزارش خبرنگاری پارلمانی فاش نیوز، »حســن لطفی« نماینده 
مردم »رزن« و »درگزین« در حاشیه جلسه علنی مجلس، با اشاره به 
تصویب قانون واگذاری خودرو به جانبازان در بودجه 1400 و 1401 
مهمتریــن مانع را نبود اعتبارات مالی کافــی و عدم امکان واگذاری 

خارج از سیستم قرعه کشی دانست.
  نماینده دوره دهم و یازدهم مجلس شــورای اســالمی در توضیح 
نقطه نظرات خود در مورد واگذاری خودرو به ایثارگران اظهار داشت: 
براساس بودجه سال 1400 و 1401 واگذاری خودرو به ایثارگران به  
عنوان قانون تصویب شــده  است، اما دولت )بنیاد شهید( توان اجرای 
آن را ندارد. متأســفانه بســیاری از قوانین مصوب می شود، اما توان 

اجــرای آن وجود ندارد و بحث خودروی جانبازان نیز طی دو ســال 
اخیر شامل این قضیه شده  است.

وی در اشــاره به راهــکار اجرایی شــدن قانون واگــذاری خودرو 
خاطرنشان کرد: این امر مســتلزم آن است که برای مصوبه ای مانند 
واگــذاری خــودرو به جانبــازان و ایثارگران، منابع مالــی مورد نیاز 
تأمین شــود. عالوه بر آن  وقتی در سطح کل کشور خودرو برای همه 
اقشــار به صورت قرعه کشی واگذار می شود این امکان وجود ندارد که 
خودروی بیشــتری خارج از این چارچــوب تولید و به عزیزان جانباز 

واگذار شود.
  عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی یادآور شد: بحث 
تأمین اعتبارات مالی مورد نیاز، بحث بسیار مهمی در رابطه با اجرای 
مصوبات قانونی اســت؛ چراکه عزیزان جانبــاز و ایثارگر ما به تنهایی 
توان خرید خودرو را ندارند و بنیاد شــهید در چارچوب تســهیالت 
ارزان قیمــت و بلندمــدت باید خودروی مورد نیــاز را در اختیار این 

عزیزان قرار دهد تا بتوانند از آن استفاده کنند.
  نماینده مردم رزن در دوره دهم و یازدهم مجلس شورای اسالمی 
ادامــه داد: من فکر می کنم بنیاد شــهید به تنهایی این توان را ندارد 
که تســهیالت ارزان قیمت در اختیار جانبازان قرار دهد. بنابر همین 
محدودیت در تولید و هم نبود تســهیالت ارزان قیمت باعث شده این 

بخش از قانون طی دو سال گذشته همچنان عقیم بماند.
  عضو مجمع نمایندگان استان همدان در پاسخ به این سوال که آیا 
در ســال جاری امکان واگذاری خودرو به ایثارگران وجود دارد، اظهار 
داشت: معلوم نیست که تا ماه های پایان سال این اتفاق بیفتد؛ چراکه 
در حال  حاضر فصل بودجه است و از این ماه هم دولت و هم مجلس 
خود را درگیر بودجه و برنامه هفتم توسعه خواهند کرد. بنابراین وقتی 
همه چیز برمبنای این دو موضوع قرار خواهد گرفت، بعید می دانم که 
قانون واگذاری خودرو در ســال جاری اجرایی و منابع مالی آن تأمین 

شود و عزیزان جانباز بتوانند از تسهیالت بانکی استفاده کنند.

عدم امکان واگذاری خودرو به جانبازان خارج از قرعه کشی

زیرساخت های تست خودروهای برقی در کشور راه اندازی می شود
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مدیر توسعه فناوری های نوین خودرویی و طرح های کالن ستاد توسعه 
فناوری های حوزه فضایی، حمل ونقل پیشــرفته معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری، از اقدامات این ســتاد برای ایجاد تست های مربوط به 
خودروهای برقی ســاخت داخل در کشــور خبر داد و گفت از آنجایی که 
راه اندازی این نوع آزمایشــگاه ها، اعتبارات زیادی می طلبد، از این رو قرار 

است از زیرساخت های موجود در کشور استفاده کنیم.
به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از ایســنا، دکتر شهریار 
زینی در خصوص راه اندازی تست خودروهای برقی، توضیح داد: خأل کشور 
برای آزمــون خودروهای برقی، آزمون هــای R100  )آزمون ایمنی ویژه 
خودروهای برقی( و R10  اســت که در حال حاضر تست های مربوط به 

R100 را آغاز کردیم.
وی با بیان اینکه ســطح آزمون های R100 دارای دو سطح »خودرو« و 
 ،R100قطعه« است، اظهار کرد: به منظور ایجاد زیرساخت های تست های«
از سوی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، نامه 
رسمی به سازمان ملی استاندارد ارسال و در آن اعالم شده که این معاونت 
آماده است که با همکاری دانشگاه تهران و شرکت بازرسی استاندارد ایران، 

زیرساخت آزمون های R100 در سطح خودرو را در کشور ایجاد کند.
زینی خاطرنشان کرد: ما منتظر هستیم که سازمان ملی استاندارد ما را 

همراهی و مجوزهای آن را برای اجرای این آزمون، صادر کند.
مدیر توسعه فناوری های نوین خودرویی و طرح های کالن ستاد توسعه 
فناوری های حوزه فضایی با بیان اینکه آزمون های R100 در سطح قطعه 
نیز شامل هفت آزمون می شود، گفت: از این تعداد آزمون، برای پنج آزمون 
آن با شرکت بازرسی کیفیت استاندارد ایران در حال ایجاد زیرساخت های 

آن هستیم و قرار است زیرساخت در استان البرز مستقر  شود.
زینی ادامــه داد: اجرای این دو آزمون هزینه هــای زیادی می طلبد تا 
راه اندازی شــود و ما در صدد هســتیم با همکاری شرکت ایتراک و مرکز 

تحقیقات نوآوری ســایپا، با استفاده از زیرساخت های آنها، این دو آزمون 
را اجرایی کنیم.

جزییات راه اندازی تست های خودروهای برقی ساخت داخل
زینی به بیان جزییات زیرساخت های مربوط به تست خودروهای برقی 
تولید داخل پرداخت و گفت: بنا بر بررســی هایی که در کشــور اجرایی 
کردیم، امکان اجرایی کردن پنج آزمون از هفت آزمون در کشــور وجود 
دارد و برای دو آزمون، زیرســاخت های تست و آزمون را نداریم که شامل 

»شوک مکانیکی« و »آزمون ارتعاش« می شود.
وی ادامه داد: اگر بخواهیم زیرســاخت های این دو آزمون را در کشــور 
اجرایی کنیم، براســاس برآوردهای انجام شــده حدود 30 میلیارد تومان 
اعتبار نیاز اســت. از این رو تالش کردیم از زیرساخت های آزمونی که در 
صنعت خودروســازی راه اندازی شــده و می تواند به ما خدمات ارائه دهد، 

استفاده کنیم.
مدیر توسعه فناوری های نوین خودرویی و طرح های کالن ستاد توسعه 
فناوری های حوزه فضایی، حمل ونقل پیشرفته معاونت علمی تصریح کرد: 
زیرســاخت های آزمون ارتعاش در شرکت ایتراک که شرکت ایران خودرو 
ســهامدار آن است، موجود اســت و می توان تست های مربوط به قطعات 

خودرو را اجرایی کرد.
زینی با تاکید بر اینکه زیرســاخت های تســت موجود در این شرکت 
مختص آزمون های R100 نیســت، یادآور شــد: ولی می توانیم با ایجاد 
تغییرات و تمهیداتی، آزمون R100 در حوزه ارتعاش را در این آزمایشگاه، 
ارائه دهیم. از ســوی دیگر زیرســاخت دیگری در مرکز تحقیقات سایپا 
وجود دارد که با تمهیدات و تغییراتی می توانیم آزمون شــوک مکانیکی 
خودروهای برقی را اجرایی کنیم. وی تاکید کرد: در صورتی که بتوانیم این 
آزمون ها را شبکه سازی کنیم، می توان امیدوار بود که آزمون های مربوط به 

R100 به طور کامل در کشور قابل اجرا است.

R10 تست
زینی با اشــاره به زیرساخت های مربوط به تست های R10 خودروهای 
برقی، گفت: در این زمینه معاونت علمی حمایتی کرد تا این زیرســاخت 
در شــرکتی به نام شرکت انفورماتیک ایران واقع در شهرک صنعتی پرند 
مستقر شود. در این شرکت ها، تست های این حوزه آماده و قابل اجرا است.

وی اظهار کرد: ولی نکته قابل توجه در این زمینه آن است که تست های 
R10 محدود به تست های استاتیکی نیست، بلکه تست های دینامیکی را 
نیز شامل می شود و ما زیرساخت های تست های دینامیکی را آماده کردیم، 
ولی تســت دینامیکی آن آماده نشده است و کمبودهای ما در آزمون های 

R10 مربوط به تست های دینامیکی می شود.
دبیر ستاد توســعه فناوری های نوین خودرویی و طرح های کالن ستاد 
توســعه فناوری های حوزه فضایی، حمل ونقل پیشرفته معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری، با بیان اینکه اجرای این تست هزینه های زیادی 
را می طلبد، خاطرنشــان کرد: اگر بتوانیم اعتبارات الزم را کســب کنیم، 
زیرســاخت های این آزمون ها را در کشور راه اندازی می کنیم، در غیر این 

صورت باید از ظرفیت ارسال نمونه به خارج از کشور بهره ببریم.
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اخبار

افزایش ۳۰ دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل و نقل عمومی درون شهری
رشت- خبرنگار فرصت امروز: محمد محبتی ریاست سازمان مدیریت 
حمل و نقل بار و مســافر شهرداری رشــت از افزایش ۳۰ دستگاه اتوبوس به 
ناوگان حمل و نقل عمومی درون شهری خبر داد. نوسازی ناوگان حمل و نقل 
اتوبوسرانی شهری یکی از وظایف حائز اهمیت سازمان مدیریت حمل و نقل بار و 
مسافر شهرداری رشت می باشد که در راستای اجرای آن، این سازمان با پیگیری 

های مستمر گام های موثری را در این خصوص برداشته است.
از ســال گذشته با تالش مجموعه سازمان،اعضای شورای اسالمی و شهردار 
شهر رشت ، سازمان مدیریت حمل و نقل مدیریت بار ومسافر شهرداری توانسته 

با جذب منابع دولتی و با تعیین سهم پرداخت ۷۵ درصدی برای دولت، از وزارت کشور و سازمان شهرداری ها دهیاری های کشور منابع 
الزم را دریافت کند و نسبت به ایجاد زیر ساخت های نوسازی ناوگان حمل و نقل اتوبوسرانی شهری اقدام نماید.

در این خصوص ۴۴ دســتگاه به ناوگان اتوبوســرانی شهر رشت اختصاص داده شــده،که با تصویب الیحه پرداخت سهم ۲۵ درصدی 
شهرداری رشت و افزایش ردیف بودجه مذکور، در خصوص تامین اعتبار منابع مالی، از سوی شورای اسالمی شهر، منابع مورد نیاز توسط 
شهردار رشت تامین گردید و با پرداخت سهم ۲۵ درصدی شهرداری به اتحادیه اتوبوسرانی های کشور، هم اکنون ۳۰ دستگاه به ناوگان 
حمل و نقل عمومی شهر رشت اضافه خواهد شد. ساخت ایستگاه های جدید و بهسازی ایستگاه های اتوبوس فعلی نیز با برگزاری فراخوان و 
تعریف مدل سرمایه گذاری در مرحله اجرا می باشد. همچنین هوشمندسازی ناوگان حمل و نقل اتوبوسرانی شهری نیز همزمان با بازسازی 
و نوسازی ناوگان اتوبوس ها در حال پیگیری است که در آینده بسیار نزدیک خدمات مطلوب و شایسته تری در راستای ایجاد رفاه و عدالت 

اجتماعی به شهروندان عزیز ارائه خواهیم نمود.

جشنواره نخستین واژه "آب" در مدارس استان بوشهر آغاز شد
دانش آموزان بوشهر حامی آب می شوند

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومی و آموزش 
همگانی شرکت آب و فاضالب اســتان بوشهر، ابوالحسن عالی روز چهارشنبه 
در جشنواره نخستین واژه "آب" ویژه مدارس شهر جدید عالیشهر )شهرستان 
بوشــهر( که با نواختن زنگ آب همراه شد، اظهار کرد: دانش آموزان به عنوان 
آینده ایران سازان عزیز باید با صرفه جویی در مصرف آب برای حفاظت از ذخائر 
آبی تالش کنند. وی بیان کرد: انسان برای زنده ماندن در تمام ساعات شبانه روز 
به آب نیاز دارد و این مهم بخوبی نمایانگر اهمیت آب برای دانش آموزان است.

عالی ادامه داد: با توجه به کمی آب باید دانش آموزان با ترویج فرهنگ مصرف 
بهینه برای پایداری بیشتری آن تالش کنند. وی گفت: برای نمونه هنگامی که آب ایک لوله به دلیل شکستگی هدر می رود دانش آموزان 
باید به بیان اهمیت و حساسیت این موضوع اشاره داشته باشند تا در سریع ترین زمان ممکن از هدررفت آب جلوگیری کنند. عالی با تاکید 
بر ضرورت مراقبت همگان از آب اظهار کرد: در هنگام اتفاقات مربوط به شبکه آب دانش آموزان باید خانواده ها را از خدمات سامانه تلفنی 
۱۲۲ برای ترمیم شبکه و جلوگیری از هدررفت آب آگاه کنند. وی افزود: خداوند در مقابل هر نعمتی که به انسان ها داده انتظار شکرگذاری 
دارد از همین رو دانش آموزان نیز باید برای این نعمت ارزشمند همواره شکرگذار این نعمت باشند. عالی تاکید کرد: یکی از راه های این 
شــکرگذاری مصرف بهینه و پرهیز از اصراف آب اســت که تمامی دانش آموزان باید به این مهم توجه ویژه داشته باشند. وی در بخش 
دیگری از صحبت های خود از همکاری شورای شهر، شهرداری، شرکت عمران و پایگاه های مقاومت عالیشهر و همچنین آموزش و پرورش 
شهرستان بوشهر برای مشارکت در برگزاری  جشنواره نخستین واژه "آب" قدردانی کرد.  امام جمعه شهر جدید عالیشهر نیز گفت: آب 
یکی از معجزات خداوند است و هر موجود زنده ای، زندگی خود را مدیون آب است. حجت االسالم محمد حمیدی نژاد اظهار کرد: بین ۴۵ 

تا ۷۵ درصد بدن انسان از آب تشکیل شده و به هر میزان که سن انسان کمتر باشد آب بیشتری در بدنش وجود دارد. 

سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای گیالن خبر داد
جابه جایی و حمل بیش از ۶ میلیون تن کاال در گیالن 

رشت- خبرنگار فرصت امروز: سرپرست اداره کل راهداری و حمل و 
نقل جاده ای گیالن گفت: طی ۸ماه گذشته بیش از ۶ میلیون تن کاال از استان 
حمل و جابه جا شــده است. غالمعلی نیک فهم سرپرست اداره کل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای استان گیالن اظهار داشت: طی هشت ماه امسال ۶میلیون 
و ۷۸۶هزار و ۱۳۸تن کاال از این استان حمل شد. وی افزود :با مقایسه عملکرد 
شــهرهای مهم استان، شهرستان رشت با جابجایی بیش از ۳ میلیون تن کاال 
رتبه اول را به خود اختصاص داده و پس از آن شهرستان های بندر انزلی رودبار 
و ســیاهکل رتبه های دوم تا چهارم را به خود اختصاص دادند . غالمعلی نیک 

فهم در ادامه خاطرنشان کرد: عمده ترین کاالهای حمل شده طی مدت مذکور شامل انواع سیمان، انواع بنزین ،آهن آالت و گندم بوده که 
توسط بیش از ۹۸ هزار دستگاه سفر کامیون جابجا شده است.  سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیالن در ادامه 
با اشاره به این نکته که در هشت ماه سال جاری تعداد ۴۷۹هزار و ۲۸۵ برگ بارنامه نیز در استان صادر شده افزود: میزان حمل کاالهای 
اساسی در آبان ماه سال جاری نسبت به سال گذشته دو برابر شده است.  وی افزود :در حال حاضر تعداد ۸۷۸۴ راننده حمل و نقل کاال در 
استان در این حوزه در حال فعالیت هستند و همچنین در ۸ ماهه نخست امسال بیش از ۲۹۰ کارت هوشمند برای رانندگان کاال صادر و 
۵۹۴۲ کارت هوشمند رانندگان حمل و نقل کاال نیز تمدید شده است. گفتنی است در حال حاضر ۱۵۱ شرکت حمل و نقل کاال و بیش 

از ۷۸۹۰ دستگاه وسیله نقلیه باری در استان گیالن مشغول فعالیت هستند.

  اولین کارگاه آموزشی قانون شورای کار ویژه کارکنان شرکت توزیع نیروی 
برق استان ایالم برگزار شد

 ایالم-هدی منصوری:نایب رئیس شورای اسالمی کار شرکت توزیع نیروی برق استان ایالم و بازرس ویژه کانون هماهنگی شورای 
اسالمی کار استان ایالم از برگزاري اولین کارگاه آموزشی  قوانین  و مقررات کانون شورای کار ویژه کارگران شرکت توزیع  نیروی برق استان 
خبر داد و گفت: هدف از تشکیل این  دوره اموزشی  با توجه به ماده ۱۰۷ قانون کار، باال بردن اطالعات در حوزه فعالیت خود نسبت به 
اشتغال مستمر و مولد بین کارگران و افزایش دانش فنی این عزیزان میباشد. حجت اهلل عسکری افزود: با توجه به قوانین موجود در زمینه 
حمایت از کارگران وزارت کار  و رفاه امور اجتماعی مکلف شده است که با هماهنگی شورای اسالمی کار و واحد های کارگری نسبت به 
برگزاری دوره آموزشی اقدام نمایند. وی ادامه داد: شرکت توزیع  نیروی برق استان ایالم نیز به طبع از قانون کار و با هدف کاهش مشکالت 
حقوقی بین کارگر و کارفرما نسبت به تشکیل دوره های  آموزشی اقدام نموده است. عسکری در پایان گفت : امیدواریم بتوانیم در راستای 

کاهش مشکالت حقوقی بین کارگران و کارفرما با تشکیل دوره های  مستمر و مدون قدمی در این راستا برداشته باشیم. 

در حاشیه سفر یک روزه رئیس دانشگاه 
علوم پزشکی مازندران به قائم شهر

ساری - دهقان : دکتر عباس علی پور معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 
مازندران در حاشیه سفر یک روزه رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران به قائم 
شهر از مرکز خدمات جامع سالمت روستایی یثرب بازدید کرد و ضمن بررسی 
روند ارائه خدمت به مراجعین و پایش بخش پیشــگیری و مبارزه با بیماری ها 
اعم از شــرایط و نحوه دعوت از افراد تحت پوشــش برای انجام مراقبت ، چک 

کردن بخش سالمت خانواده و میزان مراقبت های بهداشتی، وضعیت بهداشت محیط، آب شرب و فاضالب منطقه را مورد بررسی قرار داد.

مدیرکل بنیاد مسکن گلستان:
۴۲ درصد از طرح نهضت ملی مسکن برای اقشار کم درامد تخصیص یافته است

گرگان-نادر کرمی: مدیرکل بنیاد مسکن گلستان گفت: در سال اول اجرای طرح نهضت ملی مسکن بیش از ۴۲ درصد از واحدهای 
مسکونی این طرح به اقشار کم درامد اختصاص یافته است.سید محمد حسینی در گفتگوی در برنامه تلویزیونی حرف حساب اظهار کرد: 
دولت سیزدهم سیاست های خوبی برای ماندگاری مردم روستاها و مهاجرت معکوس در نظر گرفته که می توان به تسهیالت ارزان قیمت 
با کارمزد پنج درصد، صدور پروانه رایگان برای اقشار کم درامد، کمک های مالی و فنی را نام برد.وی تصریح کرد: ابزارهای تشویقی عامل 
بسیار مهمی در احداث مسکن و خانه دار شدن مردم روستاها به ویژه اقشار کم درامد است.مدیرکل بنیاد مسکن گلستان خاطرنشان کرد: 
در سال اول اجرای طرح نهضت ملی مسکن بیش از ۴۲ درصد از احداث این واحدهای مسکونی یعنی بیش از ۲ هزار واحد مسکونی را به 
اقشار کم درامد در قالب مسکن محرومین در نظر گرفتیم.وی ادامه داد: اقشار کم درامد در روستاها با تسهیالت بانکی ۲۰۰ میلیون تومانی 
با کارمزد پنج درصد و کمک های بالعوض تا ۱۰۰ میلیون تومان بدون آورده می توانند صاحب خانه شوند.حسینی گفت: هیچ بانکی برای 
پرداخت تسهیالت بانکی در اجرای طرح نهضت ملی مسکن به روستائیان حق ندارند به لحاظ قانونی از متقاضی درخواست ضامن نماید 
و ضمانت این تسهیالت در روستاها با مدیریت بنیاد مسکن بصورت زنجیره ای خواهد بود .وی بیان کرد: تعداد ۱۴۰ دفتر فنی در سطح 
استان برای طراحی مسکن متقاضیان روستایی در سطح استان فعال بوده تا نقشه ها را بنا به مساحت موردنظر متقاضی طراحی نموده و تا 
پایان کار بر این واحدها نظارت نماید.مدیرکل بنیاد مسکن گلستان یاداور شد: بنیاد مسکن مکلف است ساالنه هفت هزار واحد مسکونی را 
در اجرای طرح نهضت ملی در روستاها احداث نماید و توانستیم در سال اول بیش از تعهد هفت هزار واحد یعنی ۹ هزار پروانه ساختمانی 

را صادر نماییم و تمامی این پروانه ها برای دریافت تسهیالت بانکی به بانک ها معرفی شدند.

اصفهان - خبرنگار فرصت امروز: محمدجعفر صالحی معاون 
خرید ذوب آهن اصفهان در کنفرانس بین المللی بررسی صنعت فوالد و 
مواد اولیه ) پلنکس ۲۰۲۲ (، از عدم تناسب زیرساخت های حمل و نقل 
کشــور برای تولید ۵۵ میلیون تن فوالد در افق ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: 
هزینه مواد اولیه تاثیر بسیاری بر قیمت تمام شده محصول دارد و حمل 
و نقل نیز در هزینه مواد اولیه موثر است لذا مشکالت موجود در حمل و 
نقل باعث افزایش قیمت تمام شده محصول شده و مشکالت فراوانی برای 

تولیدکنندگان ایجاد کرده است.
وی افزود: در بنادر نیز شرایط تخلیه و بارگیری و حمل و نقل مناسب 
فراهم نیســت و حتی برای تولید فعلی نیز جوابگو نمی باشــد. این امر 
در کنار مســائل مربوط به تحریم، هزینه های بسیاری را به تولیدکننده 

تحمیل می کند و ارز بر است.  
صالحی، روش نادرست قیمت گذاری در زنجیره فوالد را، یک مشکل 
اساسی  در صنعت فوالد کشور دانست و گفت: عمالً یک طرف زنجیره 
فوالد تحت فشــار قرار گرفته و طرف دیگر به حال خود رها شده است، 

به همین دلیل به عنوان مثال قیمت سنگ آهن و شمش نسبت درستی 
ندارند. معاون خرید ذوب آهن اصفهان، با اشاره به روند نزولی تولید فوالد 
دنیا گفت: در ایران شــاهد افزایش تولید فوالد هستیم و در این شرایط 
با توجه به کم بودن مصرف فوالد، نباید مانع صادرات شــد و به ویژه از 
اتخاذ تصمیماتی که بازارهای صادراتی را از دست ما خارج می کند، باید 

پرهیز کرد. وی افزود: در تامین مواد اولیه از طریق واردات با مشــکالت 
تحریم از جمله در بخش انتقال پول، بیمه و ... مواجه هستیم با این وجود 
واردات مواد اولیه و تجهیزات انجام می شود، هرچند ریسک باالیی دارد.

صالحی با اشاره به عدم توازن در زنجیره فوالد گفت: بخش هایی از این 
زنجیره متورم شــده است و به ویژه در بخش محصول مشکالت زیادی 

داریم که رفع این مشکالت در گرو چاره اندیشی جدی است.
معاون خرید ذوب آهن اصفهان گفت: با توجه به کاهش صادرات چین 

و اروپا، باید در افزایش ظرفیت های تولید فوالد با دقت عمل کنیم.
وی با اشــاره به اینکه ذوب آهن اصفهان ساالنه نیاز به ۶ میلیون تن 
مواد آهن دار دارد و تامین پایدار آن با مشــکالتی مواجه اســت گفت: 
اصالح زیرساخت ریلی و سرعت سیر، کاهش توقف واگن ها، اصالح نرم 
تخلیه و بارگیری در بنادر و ... از ملزومات اصلی بهبود شــرایط تولید و 
صادرات است. صالحی گفت: امیدوارم بیان این مشکالت ، چاره اندیشی 
برای آنها را در پی داشــته باشد تا صنعت فوالد کشور شرایط بهتری 

را تجربه کند.

اراک- فرناز امیدی: با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان 
ملی استاندارد ایران، استاندار مرکزی، سرپرست اداره کل استاندارد استان 
مرکزی و جمعی از مدیران ومسئولین استان از شرکت نفت پاسارگاد به 
عنوان صنعت برتر تجلیل شــد. مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره 
شرکت نفت پاسارگاد سیزدهم آذرماه در جمع خبرنگاران در اراک اظهار 
داشت: تولید قیر توسط این شرکت در سال گذشته یک میلیون تن بوده 
و امسال رشد ۵۰ درصدی تولید مدنظر است که تاکنون حدود ۹۵۰ هزار 
تن قیر در کارخانه های این شرکت تولید شده است و امیدواریم تا پایان 
سال ۵۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش تولید داشته باشیم. مسعود 
اسفندیار افزود: شرکت نفت پاسارگاد به عنوان بزرگترین تولید کننده 
قیر در خاورمیانه دارای ۶ کارخانه  در شهرهای آبادان، بندر عباس، تبریز، 
شیراز، تهران و شازند اراک و ۲ پایانه صادراتی در بندر امام خمینی)ره( و 
بندر شهید رجایی است. وی ادامه داد: این شرکت ۱۵ نوع گرید مختلف 
قیر و گریدهای پی جی پالس تولید می کند و آخرین گرید تولید شده در 

این شرکت در دمای ۷۶ درجه مثبت و  ۲۲ درجه منفی قابلیت استفاده 
دارد. مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره شرکت نفت پاسارگاد با بیان 
اینکه ممکن است صنعت قیر، یک صنعت سیاه تصور شود اما به عنوان 
صنعت ســبز شناخته شده است، ادامه داد: استاندارد در کف مطلوبیت 

تعریف می شود، اما این شرکت فراتر از استاندارد رفته و به عنوان سکاندار 
استاندارد در سطح کشور معرفی می شود. اسفندیار افزود: درحال حاضر 
شرکت نفت پاسارگاد در رینگ بورس به صورت ریالی عرضه محصول 
می کند اما شرکت های زیرمجموعه به صورت ارزی فروش را انجام می 

دهند و از همین محل ارز به داخل کشور باز می گردد.
وی با اشاره به اینکه صادرات به کشورهای هند و چین و حاشیه خلیج 
فارس انجام می شود گفت: بازارهای جدیدی شناسایی کردیم و محکوم 
به این هستیم که به صورت cfr )تحویل قیر در بازار مناطق( تحویل در 

مناطق داشته باشیم.
مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره شرکت نفت پاسارگاد خاطرنشان 
کرد: صادرات به اروپا از دیگر اهداف ماست. اروپا قیرهای پلیمری را که 
از پودر الستیک تولید می شوند استفاده می کند  بخاطراینکه صنعت 
سبز هستند و آالیندگی ندارند و ما به دنبال این هستیم که بتوانیم به 

اروپا نیز قیر صادر کنیم.

قم- خبرنگار فرصت امروز: معاون اجتماعی ستاد اجرایی فرمان 
امام در اســتان قم گفت: در حوزه عدالت آموزشی در شش ماه گذشته 
بسته های معیشتی و نوشت افراز با اعتبار یک صد میلیارد ریال در سطح 
استان توزیع شد که شامل ۱۰ هزار بسته نوشت افزار و ۴۰۰ بسته ویژه 

کنکوری برای دانش آموزان پایه دواردهم مناطق محروم است.
امیر امیرگان درگفتگویی با اشــاره به فعالیت های معاونت اجتماعی 
ستاد اجرایی فرمان امام گفت: فعالیت این معاونت از سال ۹۵ در سطح 
کشور آغاز شده و در حوزه های مختلف خدمات را ارائه می دهد و بنیاد 
احســان ازجمله آن ها اســت که با تشکیل شــبکه فعالین جهادی در 
راستای ارائه خدمات و مقابله با آسیب های اجتماعی در مناطق محروم 
و آسیب پذیر فعال اســت. معاون اجتماعی ستاد اجرایی فرمان امام در 
استان قم ادامه داد: بنیاد برکت در حوزه اشتغال اجتماع محور در مناطق 
روستایی و محروم و همچنین عمرانی و ساخت مدرسه فعالیت دارد و 

شاهد وضعیت خوبی در تسهیالت اشتغال هستیم، بنیاد ۱۵ خرداد در 
حوزه ســالمت و جمعیت و قرارگاه توانمندسازی محالت هم در قالب 
خانه های احســان ســتاد اجرایی در ۲ هزار و ۲۰ محله کشور با ۴۴۰ 
قرارگاه در سطح کشور فعالیت دارد. وی با اشاره به فعالیت بنیاد احسان 
در استان قم به عنوان سرفصل و پیشگام فعالیت های اجتماعی و جهادی 
گفت: نزدیک به ۳۰۰ گروه جهادی و فعال اجتماعی در قالب شــبکه 
مردمی جهادی احســان با گروه های تخصصی در استان فعال است که 
در بزنگاه ها مانند ســیل چند ماه گذشته فعال هستند و در حوزه هایی 
مانند عدالت آموزشی، فرهنگی و مسجد محور و فنی و مهندسی ورود 

پیدا می کنند.
توزیع ۱۲۰ بسته لبخند کادری در استان قم

این مسئول بیان کرد: در حوزه جمعیت و سالمت هم بنیاد ۱۵ خرداد 
حدود ۱۲۰ بسته لبخند مادری ویژه خانواده هایی که فرزند سوم آن ها به 

دنیا آمده توزیع شده و ۱۰۰ بسته هم در فصل زمستان توزیع می شود.
امیرگان ادامه داد: مرکز تخصصی خانواده مثبت سه هم اولین مرکز 
کشور اســت که ذیل بنیاد ۱۵ خرداد در قم افتتاح می شود و در حوزه 
مشاوره، درمان، فروشگاهی و خدماتی که خانواده های دارای سه فرزند و 
بیشتر  به آن نیاز دارند خدماتی را ارائه می دهد. وی بیان کرد: خانه های 
احســان قرارگاه توانمدسازی در ۱۵ محله استان قم که بیشتر محالت 
کمتر برخوردار، حاشیه شهر و آسیب پذیر هستند، فعال شده و متناسب 
با داشــته های هر محله و به صورت بومی سازی شده خدمات مختلف 
آموزشی، فرهنگی و توانمندســازی برای اقشار مختلف و خانواده های 

ساکن در این محالت ارائه می شود.

یزد - ســید محمد جواد عرفان فر : رئیس ســازمان سرمایه 
گذاری و مشــارکتهای مردمی شــهرداری یزد با بیان اینکه در حال 
حاضر ۶ طرح بزرگ مشــارکتی با ســرمایه گذاری ۱۰ هزار میلیلرد 
تومان در دســت اجراست؛  ساخت پارکینگ وسایل نقلیه سنگین ، 
مجتمع گردشــگری، تجاری و تفریحی شمس ، مجتمع مسکونی و 
ساختمان پزشکان را  از جمله این طرح ها اعالم نمود . » محمدرضا 
پاکدل « درنشســت خبری متعاقب بازدید تور رسانه ای از طرحهای 
شاخص سرمایه گذاری  مشارکتی شهرداری یزد در جمع خبر نگاران 
با تصریح به اینکه ســازمان ســرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی 
شهرداری یزد از بزرگترین سازمانهای حوزه سرمایه گذاری و اقتصادی 
در استان است افزود: ۹۴ درصد سرمایه گذاری توسط این سازمان در 
زمینه طرح های عمرانی و کمتر از ۶ درصد آنها مربوط به سایر موارد 

و حوزه خدمات است.
رییس سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری یزد  

افزود : تحول در حوزه ســرمایه گذاری از رویکردهای اصلی ســازمان 
ســرمایه گذاری و مشــارکت های مردمی شــهرداری یزد است و در 
این زمینه برنامه های مختلفی طراحی و در دســت اجرا داریم  و برای 
رسیدن به نتجه مطیوب ابراز امیدواری کرد . پاکدل با بیان اینکه یکی 
از مهمترین مسائل امروز شهرداری ها درآمدهای پایدار است تاکید کرد: 
ایجاد گروه های تمرکز متشکل از افراد دارای فکر و دانش برای توسعه 
ســرمایه گذاری، ورود به حوزه ســرمایه گذاری خارجی با استفاده از 
ظرفیت خواهر خواندگی ها،  تدوین اطلس سرمایه گذاری در شهرداری 
با قابلیت رصد آنالین توســط عالقمندان به سرمایه گذاری، برگزاری 
تورهای سرمایه گذاری و ارتباط با صنعتگران از جمله برنامه های این 

شهرداری است.
رییس سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری یزد با 
اظهار تاسف از اینکه برخی از طرح ها در حوزه شهری سالها به دالیل 
مختلف بر زمین مانده اند تصریح داشــت : علــت برخی از آنها درون 
ســازمانی و برخی برون سازمانی است و افزود: رویکرد اصلی ما تعیین 
تکلیف این طرح ها است که ضمن شناسایی و رفع موانع زمان بر شدن 

آنها، عملیات اجرایی آنها آغاز شود. این مقام مسئول در ادامه خاطرنشان 
کرد متاسفانه برخی از طرح ها حدود ۱۰ سال است که بالتکلیف مانده 
اند و این زمان بر شــدن طرح ها موجب شــده نگاه سرمایه گذاران به 

سرمایه گذاری منفی شود و از ادامه طرح منصرف شوند.
وی در راستای پیشــرفت و عمرانی شهر و ایجاد درآمد پایدار برای 
شــهرداری گفت : در نظر است زمین های خرد متعلق به شهرداری در 
سطح شهربا برنامه های مختلف مورد بهره برداری و در اختیار سرمایه 
گذاران قرار گیرد . رییس سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی 
شهرداری یزد از برگزاری رویداد ساالنه تخصصی برای سرمایه گذاری 
در حوزه شــهرداری های در اسفندماه ســالجاری در استان خبر داد و 
گفت: این رویداد به منظور معرفی فرصت های سرمایه گذاری شهرداری 
ها برپامی شود و کارگاه های آموزشی هم در این رویداد در نظر گرفته 
شــده است. پاکدل در پایان ایجاد برند تجاری ویژه شهرداری یزد را از 
دیگر برنامه های در دستور کار  سازمان سرمایه گذاری شهرداری یزد 
دانســت و اظهار کرد: این مهم منشــأ تحولی عظیم در حوزه سرمایه 

گذاری خواهد بود. 

معاون خرید ذوب آهن اصفهان 

صنعت فوالد با مشکالت زیرساختی در حمل و نقل و عدم توازن در زنجیره مواجه است

با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران:

تجلیل از شرکت نفت پاسارگاد به عنوان صنعت برتر کشور 

معاون ستاد اجرایی فرمان امام در استان عنوان کرد؛

توزیع یک صد میلیارد بسته معیشتی و نوشت افزار 
توسط ستاد اجرایی فرمان امام قم

رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری یزد خبر داد

اجرای ۶ طرح بزرگ مشارکتی با سرمایه گذاری ۱۰ 
هزار میلیارد تومان

اهواز - شبنم قجاوند: مدیر عامل شرکت ملی مناطق نفت خیز 
جنوب در جریان بازدید از ایستگاه تزریق گاز مارون بر افزایش شتاب در 
راه اندازی ایستگاه تزریق گاز مارون  تاکید کرد و گفت: اگر تنها یک روز 
زودتر ایستگاه را راه اندازی کنیم، صرفه اقتصادی هنگفتی در پی عدم 
گاز سوزی حاصل خواهد شد و عالوه بر حفاظت از زیست بوم پیرامونی، 
منابع هیدروکربوری که سرمایه مردم است، در راستای تولید پایدار مورد 

استفاده قرار خواهد گرفت.
مهندس علیرضا دانشــی که برای بررســی امکان به سرویس آوری 
ایســتگاه تزریق گاز مارون با یک ردیف تراکــم )در حداکثر ۶ ماه( از 
ایســتگاه بازدید کرد، این اقدام را گامی مهم در راستای تثبیت فشار، 
جلوگیری از افت فشــار و افزایش دبی مخزن آسماری مارون برشمرد 
و اظهار داشت: ضمن پیگیری جدی اجرای پروژه تعویض خطوط لوله 
شبکه تزریق گاز، هرآنچه الزم باشد در اختیار شرکت بهره برداری نفت 
و گاز مارون قرار خواهد گرفت تا پس از رفع اشــکال از شبکه خروجی 
خطوط لوله، ایستگاه تزریق گاز مارون مجدداً در سرویس قرار گرفته و 

با تزریق گاز، از گاز سوزی و افت فشار مخزن جلوگیری به عمل آید.
وی پس از بررســی کاســتی ها و موانع موجود مقرر کرد که ترابری 
سنگین شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون راه اندازی شود تا نیازهای 
این شرکت را در حوزه ی ماشین آالت سنگین و فوق سنگین برآورده 
سازد. سرپرست شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون، حضور مهندس 

دانشی در جمع کارکنان این شرکت را نوید بخش توصیف کرد و با ارائه 
شرح فعالیت های پیش رو گفت: پس از عملیات خاکبرداری، ضخامت 
ســنجی، تعویض مواضع معیوب و اجرای اصالحیــه، امکان راه اندازی 
ایســتگاه با یک ردیف توربوکمپرسور جهت تزریق روزانه ۳۵۰ میلیون 
فوت مکعب گاز به مخزن از طریق یک شاخه به هدر اصلی و چاه های 
مربوطه فراهم خواهد شــد. مهندس قباد ناصری افزود: عالوه بر این، با 
احداث خط ۸ اینچ زیرزمینی گاز از مجتمع تفکیکی شادگان به کارخانه 
گاز و گاز مایع ۴۰۰، از سوختن بیش از ۱۵ میلیون فوت مکعب گاز در 

روز در شرایط فعلی جلوگیری می شود.
وی با بیان اینکه ظرفیت ایستگاه تزریق گاز مارون، ۱ میلیارد و ۴۵۰ 
میلیون فوت مکعب در روز است، افزود: بنا بر طرح بزرگ نوسازی کامل 
تاسیســات، در سال های آتی می توانیم بیشترین بهره را از تزریق گاز 
داشته باشــیم؛ با وجود این همه مانع، اکنون شرایط پایداری را تجربه 
کــرده و در حال رفع نیازهای اصلی مان یعنی لوله های ۱۶ و ۶ اینچ از 

منابعی مثل دیگر شرکت های بهره بردار و لوله سازان داخلی هستیم.

مدیر عامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب؛

راه اندازی ایستگاه تزریق گاز مارون شتاب فزاینده ای می یابد
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5 استراتژی برتر بازاریابی محتوا

به قلم: الکس ترنبال
نویسنده حوزه کسب و کار

مترجم: امیر آل علی

یکی از مشــکالت اکثر کسب و کارها این اســت که در ابتدای فعالیت خود نمی دانند چه استراتژی هایی 
را انتخاب کنند که برای آنها قابل انجام و با ریســک کم باشــد. اگرچه توصیه ها در این بخش بسیار است، با 
این حال نکته ای که باید به آن توجه داشــته باشید این است که در حال حاضر مهمترین اقدام هر شرکت، 
محتواســازی محسوب می شود. واقعیت این است که امروزه بدون توجه به فروش اینترنتی و امکاناتی که در 
این بســتر وجود دارد، ابدا نمی توانید ســهمی از بازار را به دست آورید. به همین خاطر است که بیش از 50 
درصد برندهای نوپا، حتی قادر به پایان رساندن سال اول فعالیت خود نیستند. در این رابطه فراموش نکنید 
که ابزارها ضامن موفقیت نیستند و شیوه رفتار شما تعیین کننده است. به همین خاطر نباید تصور کنید که 
به عنوان یک برند نوپا، شانسی برای رقابت با ابربرندها نخواهید داشت. در ادامه تنها استراتژی بازاریابی محتوا 
که در ابتدای کار خود نیاز دارید را بررسی خواهیم کرد و بهتر است که در این زمینه، زمان و بودجه خود را 

صرف اقدامات دیگر نکنید. 
1-استراتژی سازماندهی 

واقعیت این اســت که بدون هماهنگ بودن فعالیت ها و این امر که بدانید دلیل هر اقدام چه هست، عمال 
نتیجه ای را به دست نخواهید آورد. نکته ای که در این بخش باید به آن توجه داشته باشید این است که حتی 
برندهای کوچک نیز به چنین ابزارهایی نیاز دارند. در این زمینه اشتباه بزرگ این است که درگیر نام باشید. 
برای مثال بسیاری از افراد برای به اجرا درآوردن استراتژی خود به سراغ ابزارهای گوگل می روند. این امر در 
حالی است که Trello کامال مناسب و کافی است. با استفاد از این ابزار شما می توانید گروه های مختلف ایجاد 
کرده، ارتباط های الزم را داشته باشید و اشتراک گذاری فایل ها را در کمترین زمان انجام دهید. درواقع هیچ 
تیمی نمی تواند موفق ظاهر شود مگر افراد آن تیم ارتباط الزم را داشته باشند و در این زمینه ارتباط داشتن 

با مدیر شرکت نیز یکی از موارد محسوب می شود. 
2-استراتژی ساده سازی

در جهان پیشرفته امروز اگر از تکنولوژی استفاده نکنید، محکوم به صرف کردن انرژی، زمان و پول بیشتر 
خواهید بود. در این رابطه شما باید ابزاری را داشته باشید که متن های شما را اصالح نماید. در این زمینه این 
مورد تنها یکی از آنها محسوب می شود. در این زمینه Google Docs کامال کافی بوده و امکانات مورد نیاز 
را در اختیار شما قرار می دهد. با این حال با توجه به کسب و کاری که دارید، الزم است تا به دنبال مواردی 

باشید که باعث خواهد شد تا انجام کارها، ساده تر شود. 
3-استراتژی اشتراک گذاری محتواها

درواقع تولید محتوای جذاب و با شــانس رشــد باال تنها یک گام از موفقیت محسوب می شود و شما باید 
نســبت به نحوه اشتراک گذاری آن نیز استراتژی درســتی را داشته باشید. در این رابطه ابزاری نیاز خواهید 
داشت تا محتواهای شما در زمان تعیین شده، در فضاهای مورد نیاز به اشتراک گذاشته شوند و شما بتوانید 

بسترهای جدید را شناسایی کنید. در این رابطه Groove، بازار مورد نیاز شما خواهد بود. 
4-استراتژی بانک اطالعاتی

اگرچه همواره گفته شــده است که مشــتری و یا تیم کاری، مهمترین دارایی های یک شرکت محسوب 
می شوند، با این حال واقعیت این است که طالی اصلی جهان امروز، داده می باشد. درواقع اطالعات هستند که 
می توانند سرنوشت یک کسب و کار را عوض کرده و این موضوع تنها به برندها خالصه نمی شود. درواقع در هر 
زمینه ای، داده مهمترین است. در این رابطه شما باید اقداماتی را در قالب یک استراتژی انجام دهید که بتوانید 
بانک های اطالعاتی را ایجاد کرده و از آنها نهایت استفاده را داشته باشید. برای مثال یکی از این موارد، لیست 

ایمیل جامعه هدف محسوب می شود. برای این اقدام SumoMe، کامل ترین ابزار است. 
5-استراتژی تعاملی

در آخر شــما باید استراتژی داشته باشید تا با جامعه هدف و مشتریان، ارتباط خوبی را برقرار نمایید. این 
امر نیاز به یک رشــته اقدامات حرفه ای و با آینده نگری درست، دارد. MailChimp مناسب ترین ابزار برای 

رفع این نیاز محسوب می شود. 
در آخر فراموش نکنید که این موارد تنها فهرستی کوتاه برای شروع کار محسوب می شود. درواقع شما باید 
پس از به اجرا درآوردن این  استراتژی، به دنبال موارد بیشتر باشید، با این حال با رعایت این موارد، می توانید 

اطمینان خاطر باالیی از موفقیت خود را به دست آورید. 
groovehq.com :منبع

تبلیغـاتخالق مدرسهمدیریت

اقتصادی مدیریتی-  روزنامه 
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به قلم: آتل جندال
نویسنده حوزه کسب و کار

مترجم: امیر آل علی

امروز جهان به ســمتی در حال حرکت اســت که بدون 
خالقیت، در هیچ کسب و کاری موفق نخواهید بود. درواقع 
رقابت به حدی رسیده است که با شیوه های مرسوم، نمی توان 
نتایج بی نظیری را در اختیار داشت. اگرچه ممکن است تصور 
کنیــد همه فرصت های بازار برای برندهایی بوده اســت که 
ســال ها قبل فعالیت خود را شــروع کرده اند، با این حال با 
نگاهی واقع بینانه می توانید تعداد بی شماری برند را پیدا کنید 
که در همان ســال اول فعالیت خود موفق شــده اند تا بازار 
را کامال تغییر دهند و وارد رقابت جدی با ابربرندها شــوند. 
در این رابطه توصیه های همگانی، کاربرد الزم را ندارد. برای 
مثال تکنیک های موفقیت در صنعت بازی و ســرگرمی، با 
حوزه مواد غذایی بدون شــک متفاوت اســت. در این راستا 
هشت ایده خالقانه ای را بررســی خواهیم کرد که می تواند 
در زمینه کســب و کار فروش امالک، کاربردهای بی نظیری 

را داشته باشد. 
1-وب سایت پرکاربرد داشته باشید 

بدون شک داشــتن وب سایت، یک ایده خالقانه محسوب 
نمی شــود و اکثر کسب و کارها در این زمینه فعالیت دارند، 
با این حال با نگاهی به آمارها متوجه خواهید شــد که تعداد 
زیــادی از این موارد، نتیجــه الزم را به همراه ندارند. در این 
زمینه ممکن اســت تصور کنید که فروش آنالین ملک، یک 
ایده شکست خورده محسوب می شود. با این حال جالب است 
بدانیــد که بیش از 50 درصد افراد، خانه مورد عالقه خود را 
از جســت و جو در بســتر اینترنت پیدا می کنند. تحت این 
شرایط نیاز اســت که شما از روش های سنتی فاصله گرفته 
و به دنبال ســایتی باشــید که امکالنات زیادی را در اختیار 
افــراد قرار می دهد. درواقع تنها قرار دادن عکس و اطالعات، 
ابدا کافی نبوده و شــما باید موارد دیگری نظیر تور مجازی، 
کلیپ، عکس سه بعدی، نمایش کامل منطقه و... را مورد نظر 
داشته باشید. همچنین استفاده از واقعیت مجازی و واقعیت 
افزوده، از دیگر موارد مهم محسوب می شود. همچنین سایت 
شــما باید از هوش مصنوعی برخوردار باشد تا افراد براساس 
نیاز خود بتوانند موارد مناسب را پیدا کنند. در این زمینه شما 
حتما به یک تیم توانا برای تولید محتوا نیاز خواهید داشت. 
همچنین می توانید محتواهایی را بــه صورت متن، ویدئو و 
حتی صوت ایجاد کنید که جنبه آموزشــی داشــته و باعث 
می شود تا در کنار نمایش توانایی های شما، احساس اطمینان 
و حس نیاز به خرید، تشدید شود. سرعت بارگذاری و استفاده 
از تکنیک های جدید ســئو، از دیگر مواردی است که باید به 
آن توجه ویژه ای را داشــته باشید. بررسی 10 سایت برتر در 
حوزه امالک، کمک خواهد کرد تا ایده های بســیار خوبی را 

به دست آورید. 
2-از بانک اطالعاتی خود استفاده نمایید 

واقعیت این اســت که بســیاری از افراد برای خود بانک 
اطالعاتی را ایجاد می کنند ولی استفاده الزم را از آن ندارند. 
درواقع ممکن است فردی که یک ماه قبل از شما درباره خانه 
سوال کرده است، هم اکنون در شرایط خرید قرار گرفته باشد. 
به همین خاطر الزم اســت تا به صــورت مداوم از اطالعات 
خود اســتفاده کرده و پیگیر افراد باشید. در این زمینه شما 
باید مخاطبان و مشــتریان خود را در گروه های مختلف قرار 
داده و برای هر یک از آنها برنامه ریزی جداگانه داشته باشید. 

همچنین حتما از مشــتریان در هنگام تحویل خانه، عکس 
گرفتــه و آن را در ســایت خود قرار دهیــد و این امر باعث 
می شــود تا اطمینان نسبت به شــما به مراتب بیشتر شود. 
نکته مهم دیگری که باید به آن توجه داشته باشید این است 
که اگرچه نمی توان انتظار داشــت که تمامی مراحل خرید 
به صورت آنالین انجام شــود. با این حال فراموش نکنید که 
شــما می توانید برند خود را در بستر اینترنت معرفی کرده و 
در نقش یک راهنمای ملک، ظاهر شوید که در نهایت شانس 
فروش برای شــما به مراتب بیشتر خواهد شد. در این رابطه 
برند Terompeter یکی از بهترین ها محسوب می شود. به 
عنوان توصیه آخر، فراموش نکنید که کیفیت کار شما بسیار 
مهم اســت. درواقع در موارد متعددی مشاهده می شود که 
افراد تصاویر بی کیفیتی را در سایت خود قرار می دهند. این 
اقدام شما بدون شک جذابیت الزم برای مخاطبان را به همراه 
ندارد. به همین خاطر برای این بخش الزم است تا زمان کافی 
گذاشته و از دوربین های مناسب استفاده کنید. همچنین الزم 
اســت تا فضای خانه تا حد امکان مرتب باشد تا افراد حس 
بهتری را پیدا کنند. در زمینه ایجاد بانک اطالعاتی، فراموش 
نکنید که شما تنها به مشتری محدود نبوده و می توانید برای 
هر خانه، بانک اطالعاتی جامعی را داشته باشید. درواقع تنها 
به موارد رایجی نظیر متراژ و ســال ســاخت محدود نشوید. 
شما می توانید مصالح به کار رفته، نام معمار، بررسی وضعیت 

منطقه از نظر پارامترهایی نظیر شلوغی را بررسی نمایید. 
3-از حضور در تمامی شبکه های اجتماعی غافل 

نشوید 
ایــن امر کــه بتوانیــد در تمامی شــبکه های محبوب، 
حضوری فعال را داشــته باشید امری بســیار مهم بوده و 
فراموش نکنید که شــبکه های اجتماعی، بستری رایگان با 
مخاطبان میلیونی محســوب می شــوند. تحت این شرایط 
الزم اســت تا به تمامی  آنها توجه داشــته باشید. در این 
رابطه بهترین آمارها برای فروش امالک، متعلق به شــبکه 
لینکدین اســت. به همین خاطر ابدا نباید تصور کنید که 
تنها فعالیت در ســه شــبکه اصلی فیس بــوک، یوتیوب و 
اینستاگرام کافی خواهد بود. در شبکه های اجتماعی شیوه 
فعالیت شــما باید به این نحو باشد که 80 درصد محتواها 
شــامل موارد آموزشی و 20 درصد شــامل اقداماتی نظیر 
تبلیغ باشــد. درواقع خارج از این الگو، شما نتیجه ای را به 

دست نخواهید آورد. 
4-بر روی تبلیغات سرمایه گذاری کنید 

از دیگر مواردی که باید انجام دهید این است که در گوکل، 
سایت های مختلف و شــبکه های اجتماعی تبلیغات داشته 
باشید. این اقدام اگرچه در ظاهر پرهزینه محسوب می شود، با 
این حال با بررسی مجدد هزینه ها و کنار گذاشتن شیوه های 
کم کاربرد، بدون شک بودجه الزم را به دست خواهید آورد. 
در کنار این مســئله نکته دیگری که باید به آن توجه داشته 
باشید این است که شیوه تبلیغات در هر بستر، متفاوت است. 
درواقع یک اینفلوئنسر می تواند ویدئویی از دفتر اصلی شما 
تهیــه کند و این امر در حالی اســت که برای تبلیغ در یک 
سایت، نمایش یک خانه با قیمت آن، بهترین اقدام باشد. در 
تبلیغات بهتر است که به دنبال راهی باشید که افراد به سایت 
اصلی ســوق داده شــوند. این امر برای ترافیک سایت شما، 

بهترین نتایج را به همراه خواهد داشت. 
5-از امکانات گوگل استفاده کنید 

درواقع گوگل همواره به کسب و کارها توجه ویژه ای دارد 
و در این رابطه امکانات فوق العاده ای را هم ایجاد کرده است. 
در ایــن زمینه یکی از این موارد، پروفایل تجاری محســوب 

می شود که باعث خواهد شد تا در فضاهایی نظیر گوگل مپ، 
نمایش داده شوید. نکته مهم این است که ابزارهای گوگل به 
قدری محیط کاربری ساده ای دارند که هر فردی می تواند از 
آنها اســتفاده کند. با این حال با توجه به این امر که گوگل 
محبوب ترین موتور جست و جوگر محسوب می شود، استفاده 

از آن کامال ضروری خواهد بود. 
6-از محتواسازی غافل نشوید 

تقریبا تمامی کسب و کارها در زمینه تولید محتوا فعالیت 
دارنــد. با این حال تنها درصد کمــی از آنها نتایج الزم را به 
دســت می آورند. دلیل این امر نیز بــه خاطر عدم توجه به 
اصول جدید اســت. درواقع شیوه محتواسازی و کیفیت آن، 
دو اصل برای موفقیت شما خواهد بود. در این زمینه نکته ای 
که باید به آن توجه داشته باشید این است که در حال حاضر، 
ویدئوهای کوتاه، محبوب ترین نوع محتوا محسوب می شود. 
به همین خاطر تمرکز اصلی شــما باید به این بخش باشد. 
همچنین پادکســت، باالترین سرعت رشــد را دارد. تولید 
محتواهای شــما نیز باید شامل موضوعات جذاب و آموزشی 
باشــد تا نتیجه الزم را به دســت آورید. برای مثال مواردی 
نظیر 10 اصلی که در خرید خانه باید مورد توجه قرار دهید، 
یکی از نمونه موارد آموزشــی محسوب می شود، با این حال 
شما می توانید داستان ساخت امالک مشهور تاریخ را بررسی 
کرده و خانه سلبریتی ها را معرفی کنید. این دسته از اقدامات 
در دسته موارد جذاب طبقه بندی می شود. در آخر فراموش 
نکنیــد که اگر یک تیم حرفــه ای در زمینه تولید محتوا در 
اختیار نداشــته باشید، بدون شــک در حال از دست دادن 

فرصت های بازار هستید. 
۷-از ایمیل مارکتینگ استفاده مناسب داشته باشید 
از دیگر مواردی که باید به آن توجه داشته باشید این است 
که هــر فردی، حداقل یک ایمیــل را دارد. به همین خاطر 
این بســتر نیز کامال مناسب محســوب می شود. با این حال 
ایمیل هــا نباید بیش از یک دقیقه از افــراد زمان بگیرد. به 
همین خاطر تنها کافی است که تیترهای جذابی داشته باشد 
و اصل ماجرا را به ســایت اصلی خــود ارجاع دهید. درواقع 
ایمیل یک پلی برای ایجاد کنجکاوی در مخاطب محســوب 
می شود. در این رابطه بهتر است که نظرسنجی داشته باشید 
تا سلیقه مخاطب را پیدا کرده و موارد مناسب هر یک از آنها 
را ارسال کنید. به صورت کلی شما اگر لیست چند هزارتایی 
از ایمیل مخاطبان خود را نداشته باشید، بدون شک در بازار 

حال حاضر حرفی برای گفتن نخواهید داشت. 
8-از مشتریان حال حاضر خود نهایت استفاده را 

داشته باشید 
رضایت مشتریان قبلی یکی از مهمترین مواردی محسوب 
می شود که در تصمیم افراد، نقش بسزایی را خواهد داشت. 
در این بخش نکته ای که باید به آن توجه داشــته باشید این 
است که یک مشــتری می تواند زمینه ساز آمدن حداقل 20 
نفر دیگر شــود. درواقع تنها کافی اســت که رضایت آنها را 
جلب کرده باشید. همچنین می توانید از این افراد که سابقه 
همکاری با شــما را دارند به عنوان واسطه استفاده کرده و با 
اختصاص درصدی از فروش، آنها را به تبلیغ و معرفی شما به 

سایرین، ترغیب نمایید. 
در آخــر فراموش نکنید که تمامی اقدامات معرفی شــده 
برای بقا و رشد برندهای فعال در حوزه امالک، کامال ضروری 
اســت. درواقع تفاوتی ندارد که صاحب یک برند بزرگ و یا 
کوچک هســتید. تمامی این موارد کامال برای شما کاربردی 

خواهد بود. 
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