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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

آیا همه چیز به رشد نقدینگی برمی گردد؟

سهگانهتورمساز
1401بزنگاهدر

فرصت امروز: اقتصاد ایران سال هاست که دچار انتظارات تورمی باال شده و مطالعات نشان می دهد که انتظارات 
تورمی، تاثیر زیادی در شکل گیری تورم های دورقمی داشته است؛ تا جایی که یکی از عوامل کلیدی تبیین تورم، 
انتظــارات مردم از تورم آینده اســت. در اهمیت نقش انتظارات تورمی همیــن بس که امروزه بانک های مرکزی 
اقتصادهای پیشــرفته از آن به عنوان یک ابزار سیاســتی برای تحقق اهداف خود بهره می گیرند. هرچند امواج 
انتظارات تورمی در بازارها تحت تاثیر متغیرهای اقتصادی و غیراقتصادی شکل می گیرد، اما سیاستگذار می تواند 

برای کنترل انتظارات تورمی، سیاست های پولی را به کار گیرد و حجم پول در دست مردم را به نقطه کافی...

با آغاز به کار مرکز مبادله ارز و طالی ایران، قیمت دالر و سکه کاهش یافت

ورود به دوره جدید قیمتگذاری ارز

3

2

5

مقصر بازار آشفته خودرو کیست؟
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مدیریتوکسبوکار
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فرصت امروز: بورس تهران پس از بازدهی مثبت در ســه ماه متوالی، دومین ماه زمستان را با بازدهی 
منفی به پایان رساند و بیش از 9 درصد در معامالت بهمن ماه عقب نشینی کرد. با این حال، ورق بورس 

در آخرین روز معامالتی این ماه برگشت و شاخص کل بورس تهران با رشد 135 هزار واحدی 
در مجموع سه روز معامالتی اخیر تا نیمه کانال 1.6 میلیونی باال آمد. بورس تهران اولین روز...

دماسنج اصلی تاالر شیشه ای تا نیمه کانال 1.6 میلیون واحدی باال رفت

دومینروزورودسرمایهبهبورس

نگــــاه
با وجود کاهش نرخ بیکاری 

به 8 درصد
زنان هنوز در 

بیکاری جلوترند
ایران  گزارش جدید مرکز آمار 
نشان می دهد که نرخ بیکاري در 
پاییز امسال به ٨,٢ درصد و نرخ 
به 41 درصد  اقتصادي  مشارکت 
رسیده است. با وجود کاهش نرخ 
بیکاری امــا زنان همچون فصول 
گذشــته کماکان سهم بیشتری 
از بیــکاری در مقایســه با مردان 
دارنــد. بخش خدمــات با ٥1,1 
درصد، صنعت بــا 34,6 درصد و 
کشاورزي با 14,3 درصد بیشترین 
سهم اشتغال را به خود اختصاص 

داده اند.
مرکــز آمار در گــزارش »آمار 
جریــان نیروی کار« به بررســی 
تغییــرات جریــان نیــروی کار 
در پاییــز 1401 پرداختــه و آن 
منطقه  جنســیت،  براســاس  را 
اقتصادی  وضعیــت  جغرافیایی، 
و... بررسی کرده است. یافته های 
این گزارش نشان می دهد که نرخ 
بیکاری کل کشــور به کمتر از 9 
درصد رســیده، اما در استان های 
هرمزگان، لرســتان، کرمانشــاه، 
کردستان، سیستان و بلوچستان، 
چهارمحال و بختیاری و اصفهان، 
نرخ بیــکاری از 10 تــا بیش از 
13 درصد گزارش شــده اســت. 
همچنیــن ســهم زنــان در نرخ 
مشارکت اقتصادی و نرخ اشتغال 

کاهش  امسال  پاییز  در 
2یافته است. زنان در...

1 شعبان 1443 - سـال هفتم
شماره   ٢194

٨ صفحه - ٥000 تومان

Wed.22 Feb 2023

فرصت امروز: نتایج گزارش های رســمی نشان می دهد از میان 
1۷ کشــوری که با تبعات جدی تغییرات اقلیمی مواجه هستند، 
ایران جزو 9 کشور نخست جهان قرار دارد، به طوری که از 609 
دشــت کشور هم اکنون ٥00 دشــت با افت قابل توجه منابع آب 
زیرزمینی و در نتیجه پدیده فرونشســت مواجه هستند. هرچند 
زمســتان نسبتا پربارشــی را امســال به ویژه در بهمن ماه از سر 
گذرانده ایم، اما با وجود افزایش بارش برف در استان های مختلف 
کشور از جمله تهران، همچنان این بارش ها نتوانسته ایران زمین 
را از بحران تامین آب نجات دهد. به گفته کارشناســان، ایران از 
مهرماه 1401 وارد سومین سال کم بارش شده است. در حالی که 
پدیده گردوغبار در مناطق جنوب و غربی کشــور، عرصه را برای 
ساکنان این مناطق تنگ کرده، ته کشــیدن آب چاه   ها در اغلب 
مناطق نیز اقتصاد کشاورزی را با بحران مواجه ساخته و به تشدید 

روند مهاجرت در میان اهالی روستاها انجامیده است.
البته به  جرأت می توان گفت که هم اکنون بخش قابل توجهی از 
کشورهای جهان حتی در قاره سبز نیز با پدیده تغییر اقلیم دست 
به گریبانند، چنانکه طبق اعالم رســانه های جمعی آلمان، دومین 
دریاچه بزرگ این کشور خشک شده است و همچنین در اسپانیا 
در پی کمبود آب و خشــک شــدن رودخانه   ها، آثار کهن تاریخی 
از بستر خشک این رودخانه   ها سربرآورده اند. از دیرباز تحلیل های 
آینده نگرانه بــه ویژه در منطقه خاورمیانــه از بروز جنگ در پی 
تنش های آبی حکایت داشته است. این گزاره که جنگ آینده بر سر 
آب خواهد بود و نه نفت، با گذشت زمان به یک واقعیت وحشت آور 
تبدیل شده است، مخصوصا در سراسر خاورمیانه و شمال آفریقا که 
در مرکز بحران جوي دنیا قرار دارند. به نظر می رســد هرچه زمان 
می گذرد، این پیش بینی بدبینانه بیش از پیش به واقعیت نزدیک 
می شود؛ کما اینکه تنش ها میان همسایگان بر سر آب گیری سدها 
و حق آبه رودخانه های مرزی در ماه های گذشــته باال گرفته است. 

مارش جنگ آبی به صدا درآمده است.
چالش آب تهران هنوز پابرجاست

افزایش بارش برف در استان های کشور از جمله تهران همچنان 
نتوانست کشور را از وضعیت بحرانی در تامین آب خارج کند. به 
گفته مسئوالن از مهرماه امسال، ایران وارد سومین سال کم بارش 
شده است. به گفته مسئوالن شرکت آب منطقه ای تهران، حجم 
مخازن در اواخر بهمن ماه امسال ٢30 میلیون مترمکعب بوده؛ در 
حالی که در روزهای مشــابه سال گذشته این عدد 31٢ میلیون 
مترمکعب ثبت شده است. همچنین حجم ذخیره آب سد الر به 
1٢ میلیون مترمکعب رسیده؛ در حالی که این سد در مدت مشابه 
پارسال 13 میلیون مترمکعب آب را در خود جای داده بود. حجم 
آب سد ماملو از ۷0 میلیون مترمکعب به 44 میلیون مترمکعب 
رســیده؛ ذخیره 1٢ میلیون مترمکعبی سد لتیان هم در مقایسه 
با روز مشــابه ســال قبل، ٥ میلیون متر مکعب کاهش را نشان 
می دهد. حجم آب موجود در مخزن سد امیرکبیر هم ٢3 میلیون 
مترمکعب اعالم شده اســت. حجم ذخیره آب سد طالقان نیز از 
1۷٨ میلیون مترمکعب سال گذشته به 144 میلیون مترمکعب 

افت کرده است.
این آمارها در حالی اعالم شده که داده های تازه دفتر اطالعات 
آب کشــور نشــان می دهد تهران از جمع استان های با بارندگی 
کم نسبت به متوســط درازمدت خارج شده است. با این وجود، 
پرشــدگی پنج سد مهم پایتخت نســبت به سال گذشته، منفی 
٢6 درصد اســت. داده های تازه وزارت نیــرو از میزان بارندگی و 
پرشدگی سدها می گوید موجودی مخازن پنج سد مهم در تهران 
به بیش از ٢٢٨ میلیون متر مکعب رســیده است. با وجود اینکه 
1٢ درصد از سدها پر شده اما همچنان مسئله تامین آب تهران، 
معضلی جدی در فصول آینده است. میزان ورودی آب به مخازن 
سدهای کشور تا ٢9 بهمن ماه امسال، 6 درصد کاهش یافته است.

از آغاز سال آبی جاری تا پایان بهمن ماه، ارتفاع کل ریزش های 
جوی کشور به 1٢9,9 میلیمتر رسیده است. این میزان بارندگی 
نســبت به میانگین دوره هــای درازمدت ٥ درصد کمتر اســت. 
همچنین میزان بارندگی ها نســبت به دوره مشــابه در سال آبی 
گذشته ٢ درصد کاهش یافته اســت. در بین استان های کشور، 
اردبیل، آذربایجان شــرقی، قزوین، سیستان و بلوچستان و البرز 
شــرایط خوبی از نظر بارندگی های تجمعــی ندارند. تهران هم با 
منفــی ٢۷ درصد اختــالف میزان بارندگی در ســال آبی جاری 
با متوســط بلندمدت، از جمع اســتان های بحرانی خارج شــده 
است. مســئوالن می گویند جیره بندی در اولویت آنها نیست اما 

تنوع بخشی به روش های تامین آب در نظر گرفته شده است.
از بروز بحران آب تا جنگ آبی

خشکسالي در جهان و به ویژه در خاورمیانه آنقدر جدي است 
که اغلب تحلیل هــا از بروز جنگ آبی حکایت دارند و پیش بیني 
کرده اند اگر تنش هاي آبي ادامه یابد و تشــدید شــود، چه بســا 
به بروز جنــگ در منطقه خاورمیانه بینجامد. از جمله نشــریه 
»ایندیپندنت« در ســال گذشته میالدی در گزارشي در این باره 
نوشــت:  این جمله که جنگ در آینده بر ســر آب خواهد بود نه 
نفت، با گذشت زمان به یک واقعیت وحشت آور تبدیل شده است، 
مخصوصا در سراسر خاورمیانه و شمال آفریقا که در مرکز بحران 
جوي دنیا قرار دارند. آب مخصوصا تبدیل به یک منبع نایاب شده 
اســت و جنگ ها، نابودي زیرساخت ها و در برخي موارد فروپاشي 
بي سابقه اقتصادي، قطعي برق را در بسیاري مناطق به بار آورده 
که با توجه به افزایش دماي هوا بسیار فاجعه آمیز است. کمبود آب 
باعث ناآرامي در برخي کشورها مثل سودان شده و درگیري هاي 
بین مرزي به وجود آورده است و مطمئنا این شرایط با وجود فصل 
تابستان بدتر هم خواهد شد. شرایط نامناسب جوي در سراسر دنیا 
به همراه همه گیري ویروس کرونا، وضعیت اضطراري ایجاد کرده 

است، چون اگر مردم دسترسي به آب سالم نداشته باشند، توقف 
گسترش ویروس کرونا هم سخت تر خواهد شد.

یونیسف تخمین مي زند در صورت نابودي سیستم عرضه آب در 
لبنان، هزینه آب ٢00 درصد در ماه براي خانواده ها افزایش یابد و 
مجبور شوند آب را از منابع دیگري مثل عرضه کنندگان خصوصي 
به دست آورند. این هزینه براي بسیاري از خانواده هاي آسیب پذیر 
لبناني بسیار باالست و تقریبا دو و نیم برابر متوسط درآمد ماهانه 
آنها را تشکیل مي دهد. در این گزارش به کشورهاي ایران و عراق 
هم اشاره شده که بحران آب مي تواند براي آنها نیز به بدي جنگ 
بر سر آب باشد؛ آن سوي مرزهاي ایران، در عراق هم کمبود آب 
چالش برانگیز شده است. این مسئله باعث تقابل عراق و ترکیه بر 
سر رودخانه هاي مشترك بین دو کشور شده است. سازمان ملل 
در مورد خشکسالي شدید در سوریه هشدار داده که بیشتر نتیجه 
پایین آمدن سطح رودخانه فرات است. سوریه جنگ زده در حال 
حاضر در لیست 191 کشوري که در خطر فجایع انساني و طبیعي 
قرار دارند، در رتبه هفتم است. یک راه حل جامع براي از بین بردن 
تاثیر بحران جوي، حل و فصل درگیري ها است تا منطقه را از این 
کابوس بیــرون آورد. ولي در کوتاه مدت و در بحبوحه همه گیري 
ویروس کرونا، بیش از همه باید قبل از اینکه دیر شــود بر برنامه 

آب، بهداشت و تصفیه آب سازمان ملل سرمایه گذاري کرد.
تعامل منطقه ای برای رفع کم آبی

در همین حال، هفته نامه »اکونومیست« با بررسي خشکسالي 
در خاورمیانه و شــمال آفریقا معتقد اســت کــه »بانک جهاني 
مي گوید کشــاورزي ســهم قریب به اتفاق آب شیرین منابع آب 
زیرزمیني یا سطحي در سراسر جهان را تشکیل مي دهد؛ سهمي 
که بالغ بر حدود ۷0 درصد اســت و این نســبت در خاورمیانه و 
شــمال آفریقا حتي بیشتر اســت و به حدود ٨0 درصد مي رسد. 
چگونگي محصوالت در مناطق خشــک کامال به آبیاري بستگي 

دارد و مقامات مي گویند که حمایت از کشاورزي، مبناي مهاجرت 
روستایي است و نیاز به اســتفاده از ارز سخت براي واردات مواد 
غذایي را کاهش مي دهد. همچنین در ســال 139٨ بررسي شده 
بود که از میان 1۷ کشوري که به سوي بحران آب پیش مي روند، 
1٢ کشور در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا قرار دارند که ایران 
هم در میان آنها حضور داشــت. بنابراین در آن سال حدود یک 
میلیارد و ٨00 میلیون نفر یا معادل یک چهارم از جمعیت جهان 
به سوي بحران آب پیش مي رفتند که به نظر مي رسد حاال کامال 
به این مرحله وارد شده اند. طبق گزارش موسسه منابع آب جهان، 
کشورهایي که با اســترس آبي فوق العاده باالیی روبه رو هستند، 
هر ســاله از ٨0 درصد آب هاي سطحي و زیرزمیني خود استفاده 
مي کنند و حتي شــوك هاي خشکســالي کوچکی که به دلیل 
تغییرات جوي افزایش پیدا مي کنند، مي توانند اثرات شدیدتري 

داشته باشند.
به نظر می رسد تدوین پروتکل   های بین المللی میان کشورها در 
این زمینه راهگشا باشد. در همین راستا یکی از مهمترین کارها، 
تقویت نهادهای بین المللی و منطقه   ای اســت که حول محور آب 
ایجاد شــده اند. از جمله این نهادها، مرکز منطقه   ای آب شــهری 
یونسکو در تهران است که در روزهای آینده سیزدهمین اجالس 
شورای حکام و به عبارتی، مجمع عمومی خود را به میزبانی تهران 
با حضور دولتمردان کشورهای عضو یعنی ایران، آذربایجان، آلمان، 
ارمنستان، ازبکستان، افغانستان، بنگالدش، پاکستان، تاجیکستان، 
ترکیه، سریالنکا، ســوریه، عراق، عمان، قطر، لبنان، مصر و هند 
و همچنین نمایندگان 10 ســازمان بین المللی نظیر یونســکو، 
بانک های توسعه   ای و نهادهای تخصصی برگزار می کند؛ فرصتی 
مغتنم که کشــورهای منطقه را قادر می ســازد فارغ از مســائل 
روزمره، حول محور مایــه حیات یعنی آب به بحث و تبادل نظر 

بنشینند و تنش های آبی را از سر راه بردارند.

بانک پاسارگاد در سال ٢0٢3 میالدی با صعود 19 پله ای 
نسبت به سال گذشته، موفق به کسب رتبه ٢3٨ از میان ٥00 
)Banking Brands ٥00 TOP( برند برتر بانکی جهان 
شد. به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد، این بانک طی 
هشت سال گذشته همواره در فهرستی که هر ساله توسط 
موسســه بین المللی »برندفاینانس« تهیه و توســط نشریه 
»بنکر« از زیرمجموعه های »Financial Times« اعالم 
می شــود، به عنوان با ارزش ترین برنــد بانکی ایرانی معرفی 
شــده است. بانک پاســارگاد در آخرین ارزیابی که در سال 
٢0٢3 انجام شــده است، با وجود تحریم های مالی و بانکی 
تحمیل شــده و افت ارزش پول ملی با رشد ٢4 درصدی در 
ارزش برند و صعود 19 پلــه ای در رتبه بندی، با ارزش برند 
۷٥9 میلیون دالر موفق شد جایگاه ٢3٨ در میان ٥00 برند 
معتبر بانکی جهان را کسب نماید و در رتبه ای باالتر نسبت 
به بسیاری از بانک های معتبر منطقه ای و جهانی قرار گیرد. 

کسب این رتبه در ادامه افتخارآفرینی های بین المللی بانک 
پاسارگاد به دســت آمده است. پیش از این، بانک پاسارگاد 
در سال ٢0٢٢ برای هفتمین بار عنوان »بانک برتر اسالمی 
ایران« و برای هشتمین سال عنوان  »بانک سال ایران« را به 
خود اختصاص داده بود. بانک پاســارگاد از سال ٢01٥ )به 
غیر از ســال ٢016 که در این رتبه بندی شرکت نکرد( در 
رتبه بندی ٥00 برند بانکی برتر جهان حضور داشته و همواره 
به عنوان با ارزش ترین برند بانکی ایرانی معرفی گردیده است 
و در ســال ٢01٨، ارزش برند بانک پاسارگاد بالغ بر 11۷0 

میلیون دالر ارزیابی گردیده بود.
گفتنی است به تازگی بانک پاســارگاد همراستا با اقدام 
بانک مرکــزی در رونمایی از ســامانه »پــل« و در جهت 
افزایش امنیت و ســهولت انتقال وجــه آنی بین بانکی، این 
ســامانه را به عنوان خدمتی نوین در اختیار مشتریان خود 
قرار داده اســت. با راه اندازی ســامانه »پل«، امکان تسویه 

حجم انبوهی از پرداخت های لحظه ای در مبالغ خرد، بدون 
محدودیت زمانی فراهم شده اســت. سامانه »پل« مخفف 
ترکیب »پرداخت  لحظه  ای« است و همان طور که از نامش 
نیز مشخص اســت، مشتریان می  توانند در کوتاه  ترین زمان 
ممکن پول را به حساب دیگری انتقال دهند. در واقع، سامانه 
»پل« یک ســامانه انتقال وجه بین بانکی لحظه ای با هدف 
تسهیل مراودات مالی اســت. در این سامانه نیازی به درج 
شماره کارت نیســت و انتقال وجه براساس شماره حساب 
مبدأ و شماره شبای حساب مقصد صورت می گیرد که این 
امر ضمن افزایش ضریب امنیت تراکنش ها، در کاهش مبلغ 

کارمزد نیز مؤثر است.
مشــتریان بانک پاسارگاد می توانند از سه روش »مراجعه 
حضــوری به شــعب بانــک«، »اســتفاده از اینترنت  بانک 
پاسارگاد« و »اســتفاده از همراه  بانک پاسارگاد« از خدمات 
ســامانه »پل« اســتفاده نمایند. در روش نخست )مراجعه 

حضوری به شــعبه های بانک پاسارگاد(، فرد پس از تکمیل 
فرم ســامانه »پل« می تواند انتقال وجه خود را انجام دهد. 
سقف انتقال وجه در این سامانه از طریق مراجعه حضوری به 
شعبه، مبلغ 1٥0 میلیون ریال است. در روش دوم )استفاده 
از اینترنت  بانک پاســارگاد( نیز مشــتریان در هر ساعت از 
)vbank.bpi.ir( شبانه  روز با ورود به سامانه اینترنت  بانک 
امــکان انتقال مبلغ موردنظر به حســاب مقصد را خواهند 
داشت. مشــتریان پس از ورود به اینترنت بانک پاسارگاد با 
کلیک روی گزینه »انتقال وجه هوشمند«، سپس گزینه »از 
سپرده« و درج اطالعات خواسته شده از جمله شماره سپرده 
مبدأ، مبلغ و درج شــماره شبای مقصد، می توانند به راحتی 

انتقال وجه خود را تا سقف 100 میلیون ریال انجام دهند.
همچنین در روش ســوم، مشــتریان با نصب همراه بانک 
پاســارگاد بر روی گوشی خود ضمن بهره مندی از خدمات 
مطمئن و ارزشــمند این نرم افزار، در هر ساعت از شبانه  روز 

امکان انتقال وجه از این سامانه را خواهند داشت و می توانند 
به ســرعت مبلغ موردنظر را انتقال دهند. برای این کار فقط 
کافی اســت وارد بخــش انتقال وجه بیــن بانکی از طریق 
سپرده شــده و از میان گزینه های موجود »پل« را انتخاب 
و پس از درج »شــبای مقصد« به راحتی انتقال وجه خود را 
با امنیت و سرعت باال انجام دهند. نکته حائز اهمیت، سقف 
100 میلیــون ریالی انتقال وجه غیر حضوری )همراه بانک و 
اینترنت بانک( در سامانه »پل« است که با رعایت این سقف، 
محدودیتی برای تعداد تراکنش در این سامانه وجود ندارد. 
bank.bpi.ir مشــتریان محترم می توانند از طریق لینک 

یا دریافت نســخه به روز همراه بانک پاســارگاد از خدمات 
غیرحضوری سامانه »پل« بهره مند شوند، در صورت وجود 
هرگونه سؤال نیز مرکز مشاوره و اطالع رسانی بانک پاسارگاد 
به شماره ٨٢٨90-0٢1 آماده پاسخگویی به هم وطنان عزیز 

است.

بانک پاسارگاد یک تنه در میان برترین برندهای بانکی جهان

آیا بحران آب در جهان به جنگ منجر می شود؟

یک وجب تا خشکسالی خاورمیانه

ChatGPTوتاثیراتآنبربازاریابیمحتواوسئو
در چند روز اخیر انتشــار یک ربات عجیب باعث شــده است تا نظرات مختلفی شکل گیرد. نام این محصول 
جذاب و در عیــن حال عجیب Chat Generative Pre-trained Transformer اســت که به اختصار 
Chat GPT نامیده می شــود. شــرکت مادر این برند Open AI است که برخی از مشهورترین موسسان آن 
ایالن ماسک و سام آلتمن هستند. درواقع با استفاده از این ربات شما تنها کافی است تا نیاز خود را مطرح کرده 
و در کمترین زمان، به موارد موردنیاز دسترســی داشته باشید. برای مثال شما می توانید از این برنامه بخواهید 
که کدنویسی سایتی مشابه توئیتر را برای شما انجام دهد و در هر مرحله، تغییرات موردنظر خود را بر روی هر 
بخش آن اعمال نمایید. نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که اگرچه در ظاهر این برنامه مشابه 
یک دستیار صوتی نظیر الکسا است، با این حال نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که تمامی...



فرصت امروز: اقتصاد ایران سال هاست که دچار انتظارات تورمی باال شده 
و مطالعات نشان می دهد که انتظارات تورمی، تاثیر زیادی در شکل گیری 
تورم های دورقمی داشــته است؛ تا جایی که یکی از عوامل کلیدی تبیین 
تورم، انتظارات مردم از تورم آینده است. در اهمیت نقش انتظارات تورمی 
همین بس که امروزه بانک های مرکزی اقتصادهای پیشرفته از آن به عنوان 
یک ابزار سیاســتی برای تحقق اهداف خود بهره می گیرند. هرچند امواج 
انتظارات تورمی در بازارها تحت تاثیر متغیرهای اقتصادی و غیراقتصادی 
شــکل می گیرد، اما سیاســتگذار می تواند برای کنترل انتظارات تورمی، 
سیاســت های پولی را به کار گیرد و حجم پول در دست مردم را به نقطه 
کافی برساند. هنگامی که مردم پول بیش از مورد نیاز خود در دست داشته 

باشند، انتظارات تورمی نیز بیش از پیش به تورم دامن می زنند.
این انتظارات تورمی از رفتار مردم برمی آید. هنگامی که عرضه پول در جامعه 
باالست، مردم نیز پول کافی برای خرید دارند. در این حالت، مردم هرگاه که 
تصمیم بگیرند می توانند به سمت خرید هر کاالیی بروند؛ چراکه ابزار کافی در 
اختیار آنهاست و وقتی که ابزار مهیا باشد، هر تغییر قیمتی واکنش آنها را نیز 
به دنبال دارد. به عنوان نمونه، وقتی قیمت طالی جهانی افزایش می یابد، مردم 
بدون فوت وقت به سمت بازار سکه هجوم می برند و همین شتاب تقاضا باعث 
افزایش بیشتر قیمت می شود. بنابراین هنگامی که سیاست های پولی انبساطی 
باعث حجم زیاد پول می شوند و این پول نیز تماما دست مردم و بنگاه هاست، 
انتظارات تورمی نیز همواره مستعد نقش آفرینی است؛ زیرا ابزار حرکت تورم 
در دست مردم است. البته جدا از »انتظارات تورمی باال«، دو عامل »حذف ارز 
ترجیحی« و »افزایش شبه پول ناشی از سیاست های انقباضی« نیز در افزایش 

سطح قیمت ها در سال 1401 نقش داشته اند.
کانال تورمی نرخ بهره بانکی

آنطور که مرکز پژوهش های توســعه و آینده نگــری در گزارش »تحلیل 
ریشــه های نقدینگی و اثرات اجزای آن بر نرخ تورم« می گوید، ســه عامل 
»انتظارات تورمی باال«، »حذف ارز ترجیحی« و »افزایش شــبه پول ناشی از 
سیاست های انقباضی« در افزایش سطح قیمت ها طی یک سال گذشته دخیل 
بوده که البته تنها مورد سوم آن، ریشه پولی دارد. طبق ارزیابی بازوی پژوهشی 
سازمان برنامه و بودجه، پایه پولی به وجوهی گفته می شود که از سوی بانک 
مرکزی به اقتصاد وارد شــود و از قدرت خلق اعتبار و تکثیر برخوردار است؛ 
چنانکه در یک فرآیند خلق بدهی به چند برابر مقدار اولیه پول و اعتبار تبدیل 
می شود. به پایه پولی »پول پرقدرت« نیز گفته می شود. پایه پولی را نیز می توان 
از سمت منابع و مصارف تقسیم بندی کرد. خالص دارایی های خارجی بانک 
مرکزی، خالص بدهی  بخش دولتی و بانک ها به بانک مرکزی و خالص سایر 

دارایی های بانک مرکزی، اجزای اصلی منابع پایه پولی به شــمار می روند. از 
آن ســو، سپرده های دیداری و سپرده های قانونی  بانک ها نزد بانک مرکزی به 
همراه اسکناس و صکوك در جریان عوامل تشکیل دهنده مصارف بانک مرکزی 
هستند. عوامل اصلی افزایش نقدینگی در اقتصاد امروز ایران از طریق اثرگذاری 
بر اجزای ترازنامه بانک مرکزی موجب افزایش میزان نقدینگی و متعاقب آن، 
نرخ تورم می شوند. از سوی دیگر، نقدینگی را می توان به طور کلی به سه گروه 
اسکناس و صکوك، سپرده های دیداری و شبه پول تقسیم کرد. در حالی که در 
ادبیات پولی متعارف، افزایش نرخ بهره خود عاملی برای مهار انتظارات تورمی 
است، این ابزار در شرایط اقتصادی فعلی کشور خود بر تنور تورم می دمد. از آنجا 
که سپرده های بلندمدت )یا همان شبه پول( فعاالن اقتصادی در شبکه بانکی 
کشور، ســهم باالیی دارد، افزایش نرخ سود به تشدید سرعت رشد شبه پول 
منتهی می شــود. مکانیســم این اتفاق به این صورت است که سیاست های 
انقباضی بانک مرکزی، عرضه پول را کاهش می دهد و باعث می شــود تعداد 
بانک هایی که در انتهای روز تقاضاکننده نقدینگی می شوند، افزایش پیدا کند و 
در نتیجه نرخ بهره در بازار پول افزایش یابد. با باال ماندن طوالنی مدت نرخ در 
بازار پول، بانک ها ناگزیر می شوند که نرخ سپرده را افزایش دهند و در نتیجه 
نرخی که به مانده ســپرده ها تعلق می گیرد، افزایش می یابد و رشد شبه پول 
شدت می گیرد. این شرایطی اســت که در یک سال گذشته بازار پول با آن 

مواجه بوده است.
کانال تورمی رشد نقدینگی

در یک سال گذشته، نااطمینانی ها در بخش واقعی اقتصاد و همچنین 
فشار کاهش درآمدهای ارزی بر تراز پرداخت که منجر به افزایش قیمت ارز 
شده، انتظارات تورمی را باال نگه داشته است. در نتیجه به رغم سیاست های 
انقباضی بانک مرکزی همچنان نرخ بهره حقیقی منفی باقی مانده است. 
با منفی بودن نرخ بهره حقیقی، سیاست های انقباضی، عملکرد معکوسی 
خواهند داشت. در فضایی که انتظارات تورمی باالست و بانک ها از سالمت 
کافی برخوردار نیستند، سیاســت های انقباضی، کارکرد خود را از دست 
می دهند؛ چراکه هدف سیاســت پولی انقباضی، افزایش نرخ بهره اسمی 
است؛ با این هدف که نهایتا نرخ بهره حقیقی مثبت شود و با حبس تقاضا 
در اقتصــاد، تورم را کاهش دهد. اما هنگامی که انتظارات تورمی بســیار 
فراتر از نرخ اســمی است، چنین هدفی با هر میزان افزایش در نرخ اسمی 
محقق نمی شــود؛ در این حالت افزایش نرخ بهره اسمی تنها قدرت خرید 
ســپرده گذاران را افزایش می  دهد تا بتوانند در بازه کوتاه چندماهه، آن را 
به پول تبدیل و در معامالت خود استفاده کنند؛ اقدامی که نتیجه منطقی 
آن، تشــدید تورم خواهد بود. طی یک سال گذشته با وجود سیاست های 

انقباضی، رشــد پول به ٥۷ درصد افزایش یافته است. موتور بخشی از این 
رشد پول، تبدیل شبه پول خلق شده در نظام بانکی به پول است.

یک اقتصاد برای پوشش مبادالت خود به سطحی از نقدینگی احتیاج دارد. 
هنگامی که فضای تورمی بر اقتصاد کشور حاکم می شود، افزایش قیمت ها به 
این منجر خواهد شد که کسب وکارها و مصرف کنندگان برای انجام معامالت 
خود به سطح بیشتری از نقدینگی احتیاج داشته باشند. تقاضای باالی بنگاه ها 
برای دریافت تسهیالت برای تامین سرمایه در گردش، یکی از شناخته شده ترین 
نمونه های این موضوع است، اما از دیگر مسائلی که موجب می شود تا پایه پولی 
در ترازنامه بانک مرکزی تحت تاثیر قرار گیرد، اعطای تسهیالت تکلیفی است 
که در تبصره های 16 و 1٨ بودجه ســاالنه گنجانده می شود. این تسهیالت 
بابت تسهیل کسب و کارهای خانگی و ایجاد اشتغال و رونق تولید، به سیستم 
بانکی محول می شود. در اغلب موارد، سیستم بانکی در اعطای این تسهیالت 
با محدودیت منابع مواجه اســت و به ناچار و با فشار دولت این تسهیالت را 
پرداخت می کند. این فشــار مالی بر ترازنامه بانک ها موجب ایجاد ناترازی در 
حســاب های بانک ها و انتقال آن به بانک مرکــزی و ورود آن به پایه پولی از 
محل بدهی بانک ها به بانک مرکزی می شود. این اتفاق نهایتا منجر به افزایش 

نقدینگی در اقتصاد شده و بخشی از تورم به موجب این پدیده اتفاق می افتد.
سهم انتظارات تورمی باال

در مجموع، باالبودن انتظارات تورمی موجب تبدیل شــبه پول به پول 
می شود؛ اما این بدان معنا نیست که پول منجر به افزایش تورم شده است. 
اینها هر دو معلول افزایش تقاضا یا معامالت در اقتصاد هســتند که ریشه 
آن نیز انتظارات تورمی باالست. مسئله حذف ارز ترجیحی نیز خود منجر 
به افزایش وزن پول در نقدینگی شــده است که در اینجا نیز افزایش پول 
معلول تورم بوده اســت، نه معلول افزایش تقاضا و معامالت. بنابراین رشد 
٥۷ درصــدی پول هم به دلیل انتظارات تورمی بــاال و هم به دلیل تورم 
اصالح قیمتی بوده اســت و این عبارت که گفته شود پول چقدر در تورم 

اثرگذار بوده است، عبارت دقیقی نیست.
بازوی پژوهشــی سازمان برنامه در پایان گزارش به عوامل موثر در رشد 
نقدینگی و شــاخص قیمت ها پرداخته و با اشــاره به عوامل موثر در نرخ 
تورم می نویســد: »نرخ بهره حقیقی منفی به دلیل انتظارات تورمی باال«، 
»سیاست حذف ارز ترجیحی« و »افزایش شبه پول ناشی از سیاست های 
انقباضی که به دلیل خلق پول بانک ها بوده است«، مجموعه عوامل دخیل 
در افزایش سطح قیمت ها طی یک سال اخیر هستند که تنها مورد سوم، 
ریشه پولی این تورم خوانده می شود که با توجه به تبدیل آن به پول طی 

زمان، اندازه گیری وزن آن در تورم ممکن نیست.

آیا همه چیز به رشد نقدینگی برمی گردد؟

1401بزنگاهدرسازتورمگانهسه

اتاق بازرگانی ایران در گزارشــی به بررســی ابعاد مختلف مشکالت و 
نیازهای بخش صنعت ایران پرداخته و فناوری و نوآوری را بســتر رقابت 
بین کشورها در انقالب صنعتی چهارم دانسته است. کمیسیون صنایع اتاق 
ایران در گزارش »انقالب صنعتی چهارم در آیینه برنامه هفتم توسعه« با 
اشــاره به اینکه فناوری و نوآوری، باالخص انقالب صنعتی چهارم در دهه 
جاری میالدی، بســتر رقابت بین کشورها خواهد بود و حضور به موقع و 
فعال در این عرصه می تواند نردبان توسعه را برای کشورهای درحال توسعه 
مهیا کند، توصیه می کند: از آنجا که در کشورهای در حال توسعه، سطح 
فناوری و ســرمایه برای استقرار کامل صنعت 4 و حرکت بر روی لبه این 
فناوری مهیا نیســت، پیشنهاد می شود که در گام های اولیه این صنعت از 

جمله اتوماسیون خطوط و مانیتورینگ ورود شود.
کمیســیون صنایع اتاق ایران همچنین با بهره گیری از تجربیات دیگر 
کشورها در حرکت به سوی دیجیتالی شدن صنعت، محورهای ده گانه زیر 
را به عنوان سیاست های راهبردی کشور برای استقرار گام های اولیه صنعت 

4 در کشور در قالب برنامه هفتم توسعه پیشنهاد کرده است:
* کمیته ای ذیل وزارت صنعت، معدن و تجارت با محوریت این وزاتخانه 
و با حضور فعاالن بخش خصوصی )با محوریت اتاق بازرگانی( و نمایندگان 

ســازمان های دولتی مرتبط )مانند معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور 
و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت ارتباطات، ســازمان گســترش 
و نوســازی صنایع ایران( به منظور سیاستگذاری حرکت به  سوی انقالب 
صنعتی چهارم و استقرار گام های اولیه این صنعت در تولید کشور تشکیل 
شــود. این کمیته )کمیته صنعت 4( در واقــع، نوعی نهاد رگوالتور برای 
تنظیم قواعد حرکت به ســمت استقرار انقالب صنعتی چهارم در صنایع 

کشور خواهد بود.
* بخشی از آموزش های دانشگاهی به ســوی پیشران های انقالب چهارم 
صنعتی سوق داده شده و رشته های دانشگاهی مانند تحلیل کسب وکار مبتنی 
بر داده، ساخت و تولید افزودنی، امنیت سایبری و ... در دستور کار دانشگاه های 
برتر کشور قرار گیرد. این مهم از طریق ایجاد گرنت ها پژوهشی برای هدایت 

مطالعات به سمت توسعه دانش در این حوزه صورت گیرد.
* تدوین و اجرای برنامه رســوخ فناوری های نوین در بخش صنعت در 

دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد.
* در تدوین اســناد سیاست صنعتی کشــور، صنایع مرتبط با انقالب 
صنعتی چهارم با نظر کمیته صنعت 4 به عنوان صنایع پیشــران در نظر 

گرفته شود.

* قوانین و مقررات بخش صنعت با توجه  به نیازهای چهارمین انقالب 
صنعتی زیر نظر کمیته صنعت 4 پاالیش و اصالح شوند.

* پیمایــش آمادگــی )بلوغ( شــرکت های صنعتی در بــه کارگیری 
فناوری های نســل چهارم در شرکت های پیشــرو انجام گرفته و از نتایج 
آن برای اولویت دهی به ارائه مشــوق های توسعه ای به شرکت های بالغ تر 

استفاده شود.
* زیرساخت های نرم و سخت موردنیاز برای انقالب صنعتی چهارم )اعم 
از نسل پنجم اینترنت، قوانین و مقررات، بازارگاه های داده و...( شناسایی و 

در کشور پیاده سازی شوند.
* مشــاوره و حمایت از سازمان ها و شــرکت های پیشرو حوزه انقالب 

صنعتی چهارم برای ورود به بورس و فرابورس.
* بازبینی برنامه های اجرایی و قوانین کشور هم راستا با پارادایم جهانی 
انقــالب صنعتی چهــارم و آینده نگاری و آینده پژوهی به منظور کشــف 
ســناریوهای احتمالی و توسعه چشم انداز هوشــمند برای شکل دادن به 

انتشار و اشاعه صنعت 4.
* تأمین منابع مالی حمایت از استقرار و اشاعه صنعت 4 از محل مالیات 

صادرات مواد اولیه خام و نیمه خام.

10 پیشنهاد بخش خصوصی به دولت

انقالب صنعتی چهارم به ایران می رسد؟

نگاه

با وجود کاهش نرخ بیکاری به 8 درصد
زنان هنوز در بیکاری جلوترند

گزارش جدید مرکز آمار ایران نشــان می دهد که نرخ بیکاري در پاییز 
امسال به ٨,٢ درصد و نرخ مشارکت اقتصادي به 41 درصد رسیده است. 
با وجود کاهش نرخ بیکاری اما زنان همچون فصول گذشته کماکان سهم 
بیشــتری از بیکاری در مقایســه با مردان دارند. بخش خدمات با ٥1,1 
درصد، صنعت با 34,6 درصد و کشــاورزي با 14,3 درصد بیشترین سهم 

اشتغال را به خود اختصاص داده اند.
مرکز آمار در گزارش »آمار جریان نیروی کار« به بررسی تغییرات جریان 
نیروی کار در پاییز 1401 پرداخته و آن را براســاس جنســیت، منطقه 
جغرافیایی، وضعیت اقتصادی و... بررسی کرده است. یافته های این گزارش 
نشان می دهد که نرخ بیکاری کل کشور به کمتر از 9 درصد رسیده، اما در 
استان های هرمزگان، لرستان، کرمانشاه، کردستان، سیستان و بلوچستان، 
چهارمحال و بختیاری و اصفهان، نرخ بیکاری از 10 تا بیش از 13 درصد 
گزارش شده است. همچنین سهم زنان در نرخ مشارکت اقتصادی و نرخ 
اشــتغال در پاییز امسال کاهش یافته است. زنان در مناطق شهری کمتر 
از مناطق روســتایی در فعالیت های اقتصادی مشارکت کرده اند. داده های 
مرکز آمار می گوید که در سومین فصل سال از جمعیت فعال کشور، ٢4 
میلیون نفر شاغل بوده اند، اما از این تعداد، سهم مردان بیشتر از زنان بوده 

و در نقاط روستایی، اشتغال بیشتری از نقاط شهری صورت گرفته است.
سهم زنان از نرخ بیکاری در گروه های سنی مختلف نیز همچنان بیشتر 
از مردان است. نرخ بیکاری جوانان 1٥ تا ٢4 ساله به 19,٢ درصد رسیده 
و این شــاخص در بین زنان نســبت به مردان بیشتر گزارش شده است؛ 
این درحالی است که نرخ بیکاری جوانان  1٥ تا ٢4 ساله در پاییز امسال 
نسبت به پاییز پارسال 4,4 درصد کمتر شده است. همچنین در گروه سنی 
1٨ تا 3٥ ســاله ها، نرخ بیکاری 14,٨ درصد بوده که این شاخص هم در 
بین زنان نسبت به مردان بیشتر است؛ در حالی که نرخ بیکاری این گروه 
سنی هم 1,3 درصد نسبت به پاییز سال گذشته کاهش یافته است. 1٢,٥ 
درصد از جمعیت فعال و فارغ التحصیل در آموزش عالی بیکارند و در این 
دسته هم جمعیت زنان بیش از مردان گزارش شده است. سهم جمعیت 
بیکار اما فارغ التحصیل آموزش عالی از کل بیکاران به 4٢,4 درصد رسیده 

که سهم زنان در این دسته بیش از مردان گزارش شده است.
در مجموع، تغییرات جریان نیروی کار نشــان می دهد که از پاییز سال 
گذشته تا پاییز امسال، نسبت شاغالن به جمعیت در سن کار 0,4 درصد 
بیشتر شده است. 14,4 درصد از زنان بیکار در این بازه زمانی شاغل شده 
و 46,9 درصد از آنان غیرفعال شده اند؛ این در حالی است که ٥0,6 درصد 
از بیکاران مرد شــاغل شده و 1۷,3 درصد از آنان غیرفعال شده اند. بدین 
ترتیب، درصد قابل توجهی از زنان جویای کار از به دســت آوردن شغل 

منصرف شده و دست از جست و جوی کار کشیده اند.
در ادبیات اقتصادی، به کســی شاغل گفته می شود که دارای 1٥ سال 
و بیشــتر بوده و در طول هفته حداقل یک ساعت کار کرده یا به دالیلی 
موقتا کارش را ترك کرده باشــد. افرادی که برای اعضای خانوار خود که 
با آنها نسبت خویشاوندی دارند کار می کنند اما مزدی دریافت نمی کنند، 
کارآموزانی که در هر دوره کارآموزی فعالیتی در ارتباط با فعالیت موسسه 
محــل کارآموزی انجام می دهند، محصالنی کــه در هفته مرجع مطابق 
تعریف کار کرده اند و تمام افرادی که در نیروهای مســلح به صورت کادر 
دائم یا موقت خدمت می کنند، از جمله گروه های شاغل به شمار می روند. 
از ســوی دیگر، به کسی بیکار گفته می شود که با 1٥ سال سن یا بیشتر 
دارای سه ویژگی به طور همزمان باشد؛ به طوری که در هفته مرجع فاقد 
کار باشد، در هفته مرجع و سه هفته قبل از آن جویای کار بوده باشد و در 
هفته مرجع یا در هفته بعد از آن برای اشتغال مزد بگیری یا خود اشتغالی، 
آماده برای کار باشد. همچنین افرادی که به دلیل آغاز به کار در آینده یا 
انتظار بازگشــت به شغل قبلی جویای کار نبوده، ولی جویای کار و آماده 

برای کار هستند نیز بیکار تعریف می شوند.
همانطور که اشاره شد، نرخ مشــارکت اقتصادی در فصل پاییز به 41 
درصد رسیده اســت. در پاییز سال گذشته از جمعیت در سن کار 3۷,3 
درصد شاغل، 3,6 درصد بیکار و ٥9,1 درصد غیر فعال بوده اند که فعالیت 
این افراد در پاییز امسال به 3۷,۷ درصد شاغل، 3,٢ درصد بیکار و ٥9,1 
درصد غیرفعال تغییر کرده اســت. از نظر ثبــات در وضعیت فعالیت نیز 
بیشترین درصد جابه جایی در وضع فعالیت با میزان 60,4 درصد مربوط به 
وضع فعالیت بیکار به شاغل از پاییز 1400 به پاییز 1401 بوده است. در 
مردان تغییر وضع فعالیت از بیکار به شاغل ٥0,6 درصد و در زنان تغییر 
وضع فعالیت از بیکار به غیرفعال با میزان 46,9 درصد بیشــترین درصد 
تغییرات در وضع فعالیت است. بنابراین بیشترین تغییرات در وضع فعالیت 

مربوط به بیکاران است و بیکاری بی ثبات ترین وضع فعالیت است.
از پاییز سال گذشته تا پاییز سال جاری همچنین 14,4 درصد از زنان 
بیکار شاغل شده و 46,9 درصد از آنان غیرفعال شده اند. این موضوع نشان 
می دهد که در طول یک سال گذشته بسیاری از زنانی که در جست و جوی 
شغل بوده اند، از یافتن شغل موردنظر خود مأیوس شده و از جست و جوی 
کار دست کشیده اند. در سوی مقابل اما از پاییز سال گذشته تا پاییز امسال 
٥0,6 درصد از بیکاران مرد شــاغل شــده و 1۷,3 درصد از آنان غیرفعال 
شده اند. موانع مختلفی در سال های گذشته از جمله تحریم های اقتصادی، 
جریان اشتغال را تحت تاثیر قرار داده اند، اما بررسی وضعیت جریان اشتغال 
به تفکیک زنان و مردان حاکی از آن است که این مشکالت، تاثیر یکسانی 
بر وضعیت اشــتغال این دو گروه نداشته؛ به طوری که شکاف شغلی قابل 
توجهی میان زنان و مردان وجود دارد و بستر مناسبی برای اشتغال زنان 

فراهم نشده است.
بخش های عمده فعالیت اقتصادی شامل بخش های کشاورزی، صنعت 
و خدمات است. از میان شاغالن مشترك پاییز سال گذشته و پاییز امسال 
1٥,1 درصد از افراد در بخش کشــاورزی، 34,٨ درصد در بخش صنعت 
و ٥0,٢ درصد در بخش خدمات مشــغول به فعالیت بوده اند. این میزان 
برای بخش های عمده فعالیت اقتصادی در پاییز ســال جاری 1٥ درصد 
در بخش کشــاورزی، 34,3 درصد در بخش صنعــت و ٥0,۷ درصد در 
بخش خدمات بوده است. بنابراین می توان گفت که بیشترین جابه جایی 
شــاغالن از بخش های کشــاورزی و صنعت به بخش خدمات بوده است. 
همچنین ماندگاری اشــتغال در بخش خدمات به میزان ٨9,9 درصد، در 
بخش کشاورزی ٨4,۷ درصد و در بخش صنعت ٨٢,6 درصد بوده است. 
بیشــترین درصد انتقال در بخش های عمده فعالیت اقتصادی مربوط به 
تغییر اشتغال در بخش صنعت به خدمات از پاییز پارسال به پاییز امسال 
با رقم 13,3 درصد اســت. کمترین میزان اشتغال نیز در انتقال از بخش  
خدمات به کشاورزی با میزان ٢ درصد بوده است. مشکالت مربوط به آب 
و منابع طبیعی و همچنین سرعت باالی مستهلک شدن صنایع از جمله 

دالیل اصلی این انتقال است.
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فرصت امروز: مرکز مبادله ارز و طالی ایران از روز گذشــته براســاس 
مصوبه شورای پول و اعتبار، فعالیت رسمی خود را در حوزه معامالت ارزی 
)اسکناس و حواله( آغاز کرد. در نخستین روز آغاز به کار مرکز مبادله ارز 
و طالی ایران، اولین نرخ مرکز مبادله ارز برای دالر کشف شد که با ریزش 
نسبت به روزهای قبل، هر دالر آمریکا در این بازار 41 هزار و ٥49 تومان 
قیمت خورد. همچنین نخســتین قیمت برای دالر حواله 36 هزار و 130 

تومان در مرکز مبادله ارز و طال به ثبت رسید.
در مراســم آغاز به کار این مرکز که با حضور مدیــران بانک مرکزی و 
فعاالن اقتصادی از جمله نمایندگان کانون صرافان برگزار شد، رئیس کل 
بانک مرکزی با بیان اینکه مرکز مبادلــه ایران با تمام ابزارهایی که برای 
آن پیش بینی شــده و دریافت کمک های فکری صاحب نظران، تبدیل به 
بازار آزاد ارز خواهد شــد، گفت: تمام مبادالت اینجا صورت می گیرد و ما 
می توانیم به عنوان بانک مرکزی، مدیریت را در بازار ارز داشته باشیم؛ در 
تمام دنیا، بانک مرکزی متولی این حوزه اســت، اما متاســفانه در کشور، 
نهادهای الزم در این زمینه وجود نداشته و این اختیارات کمتر بوده است. 
به گفته »محمدرضا فرزین«، مرکز مبادله شــروعی است برای حکمرانی 
قوی حاکمیت ارزی کشــور. همچنین »امیر هامونی«، مدیر پروژه مرکز 
مبادله ارز و طال از عرضه 300 هزار قطعه ربع سکه در این مرکز خبر داد 
و گفت: 300 هزار قطعه ربع سکه هفته آینده در مرکز مبادله ارز و طالی 
کشــور عرضه خواهد شد و دیگر در بازار بورس عرضه نمی شود. او درباره 
فعالیت دالالن ارز و کانال های تلگرامی نیز گفت: مسئله قاچاق انگاری در 
این زمینه، موضوع جدیدی نیســت و پیش از این هم در قانون مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز مورد تاکید قرار گرفته بود، اما از امروز دالالن کنار خیابان 
نمی توانند ارز بفروشند. گفتنی است همگام با کاهش قیمت دالر در اولین 
روز فعالیت رسمی مرکز مبادله ارز و طال، قیمت سکه نیز 300 هزار تومان 

کاهش یافت و به کف کانال ٢9 میلیون تومان رسید.
بورس از سکه و دالر جا ماند

دومین ماه زمستان با بازدهی منفی بازار سهام به پایان رسید. در حالی 
که سایر بازارها از رشد دورقمی در بهمن ماه بهره مند شدند، اما بازار سهام 
همصدا با یخبندان پایتخت، ماه کم فروغی را پشت سر گذاشت و پایین تر 

از بازارهای ســکه و ارز به رشد منفی 9,٢ درصد رسید. بهمن ماه همچون 
دی ماه با صدرنشــینی ســکه در جدول بازدهی بازارها سپری شد و فلز 
زرد با بازدهی ماهانه ٢٢ درصدی همچنان به پیشــتازی خود در ســال 
1401 ادامه داد. هرچند شــاخص کل بازار سهام در آخرین روز بهمن ماه 
سبزپوش شــد، اما چراغ بورس در اغلب روزهای این ماه قرمز بود و هیچ 
نشــانی از رکوردهای بورســی دی ماه به ثبت نرسید. شاخص کل سهام 
در حالی در ســه روز معامالتی گذشته در مدار صعودی گام برداشته که 
در معامالت بهمن ماه تحت تاثیر نوســان ارزی، حواشی عرضه خودرو در 
بورس کاال، الیحه بودجه سال آینده و همچنین سایه سنگین ریسک های 
غیراقتصادی، در قعر جدول بازدهی ماهانه بازارها ایســتاد. ســکه تمام با 
بازدهی ماهانه ٢٢ درصد، نیم سکه با بازدهی 13 درصد، اسکناس دالر با 
بازدهی 1٢ درصد و ربع سکه با بازدهی 10 درصد، بیشترین بازدهی را در 

دادوستدهای بهمن ماه کسب کردند.
ســکه در بازه 11 ماه ابتدای امسال نیز در صدر جدول بازدهی بازارها 
ایســتاد. هر قطعه ربع سکه در پایان سال گذشته، 4 میلیون و 1٨0 هزار 
تومان قیمت داشــت که در پایان بهمن ماه 1401 به قیمت 10 میلیون 
و ٥00 هزار تومان رســید تا با بازدهــی 1٥0 درصدی در پایان بهمن ماه 
صدرنشــین بازارها نام گیرد. ســکه تمام نیز در حالی به رشد ماهانه ٢٢ 
درصدی در بهمن ماه رســید که در بازه 11 ماهه، رشــد 136 درصدی را 
ثبت کرد و از 1٢ میلیون و ٢۷0 هزار تومان در پایان اسفندماه پارسال به 
٢٨ میلیون و 9٥0 هزار تومان در پایان بهمن امسال رسید. همچنین نیم 
ســکه در بازه 11 ماهه امسال به رشد 111 درصدی و رتبه سوم بازارهی 
بازارها رسید. هر دالر نیز در پایان اسفندماه 1400 بالغ بر ٢6 هزار و ٢٥0 
تومان بود که در پایان بهمن به 4٨ هزار و 330 تومان رسید تا بازدهی ٨4 
درصدی را به ثبت برســاند. برخالف بازدهی مثبت سکه و ارز، بازار سهام 
در ماه گذشــته 9,٢ درصد عقب نشینی کرد تا در بازه 11 ماهه امسال به 
رشد 1٢,٢ درصد بسنده کند. به نظر می رسد انتظارات تورمی، رشد قابل 
توجهی در هفته های گذشــته داشته و این تورم انتظاری خود را در قالب 
افزایش قیمت دارایی ها نشان داده است. البته ریسک های غیراقتصادی نیز 

سهم پررنگی در این رشد قیمت دارایی ها دارند.

باالبر ارزی بورس تهران
بــورس تهران پس از ثبت بازدهی مثبت در ســه مــاه متوالی قبل، 
بهمن ماه را با روند نزولی شدیدی سپری کرد؛ به طوری که نماگر اصلی 
تاالر شیشه ای در بهمن      ماه با افت منفی 9,٢ درصد تا ابتدای کانال ٥,1 

میلیون واحدی عقب نشینی کرد. 
بــا این حال، نماگر اصلی بورس در ســه روز گذشــته در واکنش به 
سیاســت های ارزی جدید، به روند صعودی پا گذاشته و با رشد مجموع 
134 هزار واحدی در ســه روز اخیر تا نیمه کانال 1,6 میلیون واحدی 
باال آمده است. در بهمن ماه عالوه بر ریسک باالیی که الیحه بودجه سال 
 140٢ و نوســان ارزی و ریسک های غیراقتصادی بر بازار سهام تحمیل 
کرده بود، دخالت های شــورای رقابت در عرضه خودروی بورسی نیز در 
تشدید روند نزولی بورس پس از فتح سطح 1,6 میلیون واحد در اواخر 

دی      ماه، تاثیر بسزایی داشت. 
انتشــار نامه رئیس شورای رقابت و دستورالعمل هفت بندی این شورا 
موجب شــد تا ســطح شــفافیت در قیمتگذاری محصوالت خودرویی 
کاهش یابد. در همین فضا در بهمن ماه،  بازار ســهام به  شدت تحت تاثیر 
نااطمینانی      ها درخصــوص عرضه خودرو در بورس کاال و شــفافیت در 
قیمتگــذاری محصوالت خودرویی قرار گرفت و کلیــت بازار را با خود 
همراه کرد. نکته جالب اینکه بازار ارز نیز در طول هفته های گذشته به 
خبرهای ضد ونقیض درخصوص احیای برجام دیگر واکنش نشــان نداد 
و قیمت اســکناس آمریکایی در بــازار آزاد همچنان به روند صعودی و 

رکوردشکن خود در این ماه ادامه داد.
بــورس تهــران، آخریــن روز معامالتی بهمن      مــاه را با خــروج ٢٥3 
میلیارد تومانی سرمایه حقیقی به پایان رساند. این نوزدهمین روز متوالی 
بود که بورس با خروج پول حقیقی همراه شــد. با این وجود، پس از 19 
روز متوالی سرانجام روند خروج پول حقیقی از بورس قطع شد و در اولین 
روز معامالتی اسفندماه، رکورد ورود حقیقی ها پس از 16 ماه با رقم ٨٥6 
میلیارد تومان شکسته شد. این روند مثبت در معامالت روز سه شنبه برای 
دومین روز متوالی ادامه یافت و 344 میلیارد تومان ســرمایه حقیقی به 

با آغاز به کار مرکز مبادله ارز و طالی ایران، قیمت دالر و سکه کاهش یافت

ورودبهدورهجدیدقیمتگذاریارز

بیش از یک دهه است که دولت به مردم یارانه نقدی پرداخت می کند. 
اگرچه یارانه نقدی از ســال 13٨9 تاکنون جذابیــت زیادی برای مردم 
داشته، اما با تداوم تورم های دورقمی به تدریج از ارزش و جذابیت آن کم 
شــده و حاال تردیدهایی درخصوص ادامه آن همزمان با زمزمه های طرح 
کاالبرگ الکترونیک شکل گرفته است. طرح کاالبرگ الکترونیکی ابتدا در 
اســتان هرمزگان به اجرا درآمد و ســپس در سه استان مرکزی، قزوین و 
گیالن نیز به شــکل آزمایشی اجرا شد. مردم در این استان ها می توانند با 
مراجعه به فروشگاه های موجود، 10 قلم کاالی اساسی پیش بینی شده در 
این طرح به ارزش ٥30 هزار تومان را که شامل ماست، شیر،  پنیر، قند و 

شکر، ماکارونی، روغن مایع، برنج، مرغ و تخم مرغ است، خریداری کنند.
»ایســنا« در گزارشی به ســراغ مردم هرمزگان رفته و در یک گزارش 
میدانی، تجربه مردم از اجرای طرح کاالبرگ الکترونیکی در این اســتان 
را جویا شــده است. »رضا سعیدی«، یکی از شهروندان بندرعباس در این 
باره به خبرنگار »ایســنا« گفت: به طور کلی هدفگذاری این طرح مناسب 
اما در عمل نیز دارای پیچیدگی هاســت که بعضا سبب سردرگمی برخی 
شهروندان می شود. او با بیان اینکه بهتر این بود که ابتدا آموزش استفاده 
از این طرح به صورت همگانی صورت می گرفت و ســپس به مرحله اجرا 
درمی آمد، افزود: اما هرچه از زمان آغاز این طرح می گذرد، شاهد بهترشدن 

روند اجرایی و آگاهی بیشتر شهروندان می شویم.
»فاطمه حســنی«، دیگر شهروند بندرعباســی با اشاره به اینکه برخی 
فروشگاه ها اقالم اعالم شده با نرخ مصوب را دارا نیستند، گفت: درخصوص 
نوع برند محصوالت نیز باید تنوع بیشتری صورت گیرد زیرا کیفیت کاالی 

خریداری شده نیز اهمیت دارد. اجرای این طرح به طور کلی مطلوب و در 
شــرایط اقتصادی کنونی می تواند کمکی برای خانواده های نیازمند باشد. 
به گفته وی، تفاوت قیمت کاال نســبت به سال قبل باید به صورت نقدی 
پرداخت شــود و این کمی کار را ســخت کرده است. اکثرا کسانی شامل 
این طرح می شــوند که از قشر پایین جامعه هستند و به طور حتم میزان 
نقدینگی شان زیاد نیســت و ای کاش در موقع خرید این پرداخت نقدی 

انجام نمی شد و از یارانه ماه بعد کسر می شد.
اما »رضا ساربانی«، شهروند دیگری با بیان اینکه کاش بتوان تعداد کاالها 
را افزایش داد و این طرح شامل کاالهای بیشتری شود، گفت: با اجرای این 
طرح موافقم زیرا کمک زیادی به خانوارهای کم درآمد می کند. به طور حتم 
هر طرحی در ابتدای کار کم و کاستی هایی دارد، اما رفته رفته بهتر می شود 
و رونــد اجرای این طرح هم روز به روز بهتر می شــود. فقط اگر پرداخت 
نقدی در موقع خرید نیز وجود نداشت و به نوعی پرداخت آن از یارانه ماه 
بعد کســر می شد، بهتر بود. صحبت های مردم در حالی است که به اعتقاد 
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان هرمزگان، مهمترین قسمت این 
طرح، بخش اطالع رسانی است، »مجتبی معین وزیری« گفت: خبرنگاران 
به عنوان چشــمان بیدار جامعه باید به خوبی اهداف این طرح را به جامعه 
منتقل کنند و به همین دلیل آگاه سازی اصحاب رسانه از این طرح اهمیت 
ویژه ای دارد. او با اشاره به اینکه هرمزگان به دلیل اهمیت و مدیریت آن در 
کشور، به عنوان استان پایلوت طرح کاالبرگ انتخاب شد، افزود: این پروژه 
طرح جدیدی نیســت بلکه قانون مصوب مجلس است که قیمت 10 قلم 
کاالی اساسی باید به قیمت قبل از شهریورماه 1400 به مردم ارائه شود و 

دولت متعهد شد این امر صورت بگیرد. براساس این گزارش، استفاده از این 
طرح اجباری نیســت بلکه فرد می تواند یا کاال بخرد یا از حساب برداشت 
کند؛ این کاالبرگ الکترونیکی با کوپن تفاوت اساســی دارد و قابل مقایسه 
نیســت و به گفته مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان هرمزگان، 
قرارگاه در ســطح ملی و در سطح وزارت مربوطه تشکیل شده و جلسات 
متعددی برگزار و موضوعات مختلف بررسی و تصمیم الزم گرفته می شود. 
بر این اساس اکنون در حســاب یارانه بگیران هرمزگان یک یارانه نقدی و 
یارانه اعتباری واریز شــده اســت که اگر از یارانه اعتباری استفاده نشود تا 
بیســتم ماه، به عنوان یارانه نقدی تبدیل می شود. هرمزگانی ها هر کاالیی 
که جزو این 10 قلم اعالمی باشد را می توانند به قیمت قبل از شهریورماه 
1400 خریداری کنند؛ نزدیک به یک هزار فروشگاه از چهار صنف مرتبط 
در اســتان هرمزگان برای اجرای طرح کاالبرگ الکترونیکی ثبت شده اند. 
مردم برای اســتعالم میزان اعتبار، مشــاهده کاالهای مصوب و قیمت ها 
برنامه کاربردی شــما )شــبکه ملی اعتبار(  را نصب می کنند و با استفاده 
shoma. از برنامه هــای اندرویدی بازار و مایکت یا بــه درگاه  اینترنتی
sfara.ir مراجعه می نمایند. تاکنون در هرمزگان 1۷00 فروشگاه به طرح 
کاالبرگ الکترونیک متصل شــده اند و در حال حاضر بیشترین تراکنش ها 
به شهرستان های بندرعباس، بندرلنگه و میناب اختصاص دارد. افراد برای 
مشاهده فروشگاه های طرف قرارداد این طرح می توانند به سامانه و برنامه 
شــما مراجعه کنند و افرادی که حســاب یارانه آنها در هرمزگان اســت، 
می توانند برای مشــاهده  میزان اعتبار و اقالم کاالیی مصوب با تلفن همراه 

سرپرست خانوار، کد دستوری #٢٨*۷٨٨* را شماره گیری کنند.

تجربه مردم از اجرای طرح کاالبرگ الکترونیکی چیست؟

دوراهی کاالبرگ یا یارانه نقدی

بانکنامه

با آغاز فعالیت مرکز مبادله ارز و طال
سکه 300 هزار تومان ارزان شد

مرکز مبادله ارز و طالی ایران روز گذشــته آغاز به کار کرد 
و اولین کشف قیمت اسکناس دالر در مرکز مبادله ارز و طال، 
41 هــزار و ٥49 تومان و نرخ حوالــه دالر، 36 هزار و 130 
تومان اعالم شــد. همزمان قیمت هر قطعه سکه بهار آزادی 
طرح جدید نیز با 300 هزار تومان کاهش در روز سه شنبه به 
رقم ٢9 میلیون و ٢00 هزار تومان رســید. براساس نرخ های 
اعالمی اتحادیه صنف فروشــندگان و سازندگان طال، جواهر، 
نقره و ســکه تهران، سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با 300 
تومان کاهش نسبت به روز قبل با قیمت ٢۷ میلیون و 300 
هزار تومان خرید و فروش شد. همچنین نیم سکه 1٥ میلیون 
و ٥00 هزار تومان، ربع  سکه 10 میلیون و 300 هزار تومان و 
سکه یک گرمی ٥میلیون و 100 هزار تومان قیمت خورد. در 
بــازار طال نرخ هر گرم طالی 1٨ عیار ٢ میلیون و 34٨ هزار 
تومان و قیمت هر مثقال طال 10 میلیون و 1۷٥ هزار تومان 
شد. بهای هر اُنس طال در بازارهای جهانی به یک هزار و ٨34 

دالر و 13 سنت رسید.

دالالن دیگر نمی توانند ارز بفروشند
توقف عرضه سکه در بورس

مدیر پروژه مرکز مبادله ارز و طال از توقف عرضه ســکه در 
بــورس از هفته آینده خبر داد و اعالم کرد که از هفته آینده 
عرضه ربع ســکه در بورس کاال متوقف شده و به جای آن از 
طریق مرکز مبادله ارز و طال انجام خواهد شد که روش کشف 
قیمت آن شبیه روش حراج قیمتی بورس کاال خواهد بود. به 
گفته »امیر هامونی«، درحال حاضر باتوجه به مصوبه شورای 
پول و اعتبار و نوسانات موجود در بازار ربع سکه برنامه داریم 
300 هزار ربع ســکه از طریق مرکز مبادله ثبت سفارش و از 
طریــق بانک های عامل عرضه کنیم که روش کشــف قیمت 
آن براســاس مکانیزم حراج و مشابه روش عرضه ربع سکه در 

بورس کاال خواهد بود.
او در پاســخ به این ســوال که آیا از این بــه بعد بازارهای 
دیگر غیر از مرکز مبادله، قاچاق محســوب خواهد شــد و به 
عنــوان مثال دالالن بــازار نمی توانند خریــد و فروش انجام 
دهند و یا کانال های تلگرامی نمی توانند تعیین قیمت داشته 
باشند؟ توضیح داد: مسئله قاچاق انگاری در این زمینه موضوع 
جدیدی نیســت و پیش از این هم در قانون مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز مورد تاکید قرار گرفته بود، اما از امروز دالالن کنار 

خیابان نمی توانند ارز بفروشند.
مدیر پروژه مرکز مبادله ارز و طال درباره اینکه آیا ســامانه 
نیما به کار خود ادامه خواهد داد یا خیر نیز گفت: در سامانه 
نیما برای کاالهای اساســی، تجهیزات پزشکی و دارو ارز را با 
نــرخ ٢٨ هزار و ٥00 تومان تامین خواهیم کرد، اما مازاد آن 
در تاالر حواله ارز مرکز مبادله عرضه خواهد شد که متناسب 
با فرآیندهای عرضه و تقاضا نرخ گذاری خواهد شد. همچنین 
نرخ براســاس منابــع و مصــارف ارزی و متغیرهای بنیادین 

اقتصادی تعیین می شود.
»هامونی« درباره مقاصد ارز خدماتی افزود: ارز ٥000 هزار 
یورویــی که طی هفته های گذشــته ابالغ شــده بود و مردم 
می توانســتند با کارت ملی از صرافی ها و بانک های منتخب 
ارز موردنیاز خود را دریافت  کنند، حذف شــد و به جای آن 
ارز خدماتی در دســتور کار قرار گرفته اســت. در این راستا 
بیش از 60 ســرفصل ارز موردنیاز خدماتی مردم را شناسایی 
کرده ایم که شــامل اعضای مسافری، دانشــجویی، درمانی، 
فرصت مطالعاتی، شرکت های هواپیمایی، کشتیرانی و حمل 
و نقل زمینی و ... اســت، اما عرض ٥ هزار یورویی حذف شد 
و جایگزین آن ارز خدماتی است که در مرکز مبادله به مردم 

داده می شود. 
از ســوی دیگــر برخی ارزها کــه در رســته ارز خدماتی 
تعریف شــده اند سقف ندارد که می توان به هزینه فرصت های 
مطالعاتی، درمانی و ... اشــاره کــرد؛ چراکه درصددیم آنها را 
بدون ســقف و براســاس هزینه واقعی صورت گرفته تامین 

کنیم.
وی با بیان اینکه ارز مســافرتی ٥00 دالر شد، اضافه کرد 
مســافران از امروز می تواننــد ٥00 دالر از طریق بانک ملی 
درخواســت کنند و ارز مسافرتی شان را با مراجعه به فرودگاه 
بین المللی دریافت کنند. همچنین شــرکت هایی که ارزشان 
را بــه بانک ها و صرافی های بانکــی عرضه می کردند در حال 
حاضر دیگر نمی توانند این کار را انجام دهند؛ چراکه بانک ها 
و صرافی های بانکی نمی توانند ارز را بفروشند؛ البته یکسری 
صنایع خاص هســتند که می توانند بــرای تامین ارز مراجعه 
کنند که جزییات آن در آینده اعالم می شــود. صرافی ها نیز 
می توانند از کد ٥6 خرید و فروش ارز را انجام دهند، در وهله 
نخســت بانک ملی ارز خدماتــی را عرضه می کند و در ادامه 

سایر بانک ها و صرافی ها نیز اضافه خواهند شد.
مدیر پروژه مرکز مبادله ارز و طال در پاسخ به سوالی مبنی 
بر اینکه مرکز مبادله چه تفاوتی با بازار متشکل ارزی و دیگر 
مشــابه های آن در گذشــته دارد؟ گفت: مشکل فقط سامانه 
نیست اما سامانه ها نیز جزو ریزساختارهای بازار است سامانه 
نیما که قرار اســت حجــم زیــادی از ارز آن در تاالر حواله 
عرضه شــود؛ به مرور زمان این سامانه ارتقا پیدا خواهد کرد 
و می تواند تا حد زیادی کمک به شــرایط و فرآیندها کند که 
برای ثبت سفارش، گواهی ثبت آماری، تامین و تخصیص ارز 

در نظر گرفته شده است.
او در پایان با اشــاره به اینکه در صددیم فرآیند تخصیص 
ارز خدماتی به دیگر ارزها را در مرکز مبادله ارز و طال تسریع 
کنیــم، افزود: پیش از این تخصص ارز چند روز تا چند هفته 
طول می کشید، اما در صددیم تا سرعت آن را در مرکز مبادله 

ارز و طال افزایش دهیم.
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پرونده دومین ماه زمستان بسته شد
رشد جمعی ارزش معامالت فرابورس

پرونده دومین ماه از فصل زمســتان در فرابورس ایران با رشد 
متغیرهــای معامالتــی همراه بود به طوری کــه حجم و ارزش 
معامالت نســبت به بهمن ماه پارســال افزایش یافت و همزمان 
ارزش معامــالت در تمامی بازارها به طور دســته جمعی رشــد 
کرد. به گــزارش فرابورس ایران، طــی 19 روز کاری بهمن ماه 
در بازارهــای فرابورس بیش از 141 میلیــارد برگه انواع دارایی 
مالی به ارزشــی نزدیک به 1.1 میلیون میلیارد تومان در بیش 
از 6.٨ میلیون نوبت معامالتی دادوســتد شد. به  این  ترتیب طی 
مدت مورد بررســی، ارزش معامالت به میزان ٥٥ درصد، حجم 
معامالت ٨3 درصد و تعداد دفعات معامالت 1٥ درصد رشــد را 

نسبت به مدت مشابه سال گذشته تجربه کردند.
رصد آمار معامالت طی یک  ماهه بهمن نشان می دهد به  طور 
میانگین روزانه ۷.4 میلیارد برگه انواع دارایی مالی به ارزش ٥۷ 
هزار و ٨30 میلیارد تومان خریدوفروش شــده است. همچنین 
میانگین روزانه معامالت در بازارهای ســهام فرابورس نزدیک به 
٥ میلیارد برگه ســهم به ارزش حدود ٢ هــزار و 400 میلیارد 
تومان بوده است. از سوی دیگر در معامالت اوراق مالی اسالمی 
میانگیــن روزانه معامالت طــی 19 روز بهمن ماه 64٥ میلیون 
ورقه به ارزش ٥٥ هزار و 6٥1 میلیارد تومان بوده است. گفتنی 
اســت روند حجم و ارزش معامالت صندوق های سرمایه گذاری 
قابل معامله طی مدت مورد بررســی نشــان می دهد میانگین 
روزانــه معامالت حدود ٢ میلیارد واحــد صندوق به ارزش 3.٢ 
هزار میلیارد تومان بوده است. طی این مدت به  طور میانگین نیز 
روزانه ٢۷6 هزار ورقه گواهی تسهیالت مسکن به ارزش بیش از 

34 میلیارد تومان خریدوفروش شده است.
ارزش معامــالت بــه تفکیک بازارها نشــان می دهد در مدت 
مورد بررسی بازار ابزارهای مشــتقه با معامالتی به ارزش بیش 
از 99 میلیارد تومان رشــد نزدیک به 6 هزار درصدی را نسبت 
به بهمن ماه سال گذشــته تجربه کرده است. همچنین در بازار 
شــرکت های کوچک و متوسط نیز طی این مدت 3٢0 میلیارد 
تومان دادوســتد ثبت شــده که در مقایسه با بهمن سال 1400 
رشد بیش از ٢ هزار درصدی را نشان می دهد. بررسی بازارهای 
ســهام فرابورس حاکی از آن اســت که بازار اول طی این مدت، 
معامالتی به ارزش بیش از ٢1 هزار میلیارد تومان را ثبت کرده 
که نســبت به بهمن پارسال رشدی 1٨٥ درصدی داشته است. 
در بازار دوم نیز بالغ بر 13 هزار میلیارد تومان سهم خریدوفروش 
شــده که افزایش ٨1 درصدی را نســبت به مدت مشابه سال 
گذشته به ثبت رسانده است. این روند صعودی در بازار پایه هم 
ادامه داشته، به این ترتیب که در این بازار طی ماهی که گذشت 
بیشــتر از 14 هزار میلیارد تومان دادوســتد به ثبت رسید که 
رشــدی ٨9 درصدی نسبت به پارسال داشت. همچنین در بازار 
ابزارهای نوین مالی طی یــک  ماهه بهمن ماه بالغ بر یک میلیون 
میلیارد تومان معامالت انجام شــد کــه افزایش ٥3 درصدی را 

نسبت به بهمن 1400 تجربه کرد.
بررســی بازار ابزارهــای نوین مالی به تفکیک تابلوها نشــان 
می دهــد در این مــدت ارزش معامالت اوراق بدهی بیشــتر از 
یک  میلیون میلیارد تومان بوده و 49 درصد افزایش نســبت به 
بهمن سال قبل داشته است. این مقایسه در بخش صندوق های 
سرمایه گذاری قابل معامله نشان می دهد، بهمن ماه معامالتی به 
ارزش 44 هزار میلیارد تومان در این بخش انجام شده که رشدی 
314 درصــدی را به خود دیده اســت. همچنین در حوزه اوراق 
گواهی تسهیالت مسکن شاهد معامالتی به ارزش 6٥٨ میلیارد 
تومان بودیم که نسبت به مدت مشابه پارسال 34 درصد بیشتر 

شده است.
در ادامــه این گزارش رصد صنایع پیشــرو معامالت طی ماه 
گذشته نشان می دهد طی 19 روز کاری بالغ بر 41 هزار میلیارد 
تومان ارزش معامالت خرد بازار سهام و اختیار سهام بوده است. 
در ایــن مدت ٥4 درصد ارزش معامــالت خرد یعنی بالغ بر ٢0 
هزار میلیارد تومان متعلق به گروه های انبوه ســازی، محصوالت 
غذایی، فلزات اساســی، بانک ها، ســرمایه گذاری ها، محصوالت 
شــیمیایی و هتل و رســتوران بوده اســت. ارزش کل بازار به 
تفکیک بازارها نیز نشــان می دهد بازار دوم با سهم 4٥ درصدی 
و ارزش بــازاری بیش از ٨٨٢ هزار میلیــارد تومان، بزرگ ترین 
بازار فرابورس اســت. پس از آن بازار پایه با ســهم ٢1 درصدی 
از کل ارزش بازار فرابورس و بازار اوراق مالی اســالمی با ســهم 
٢0 درصدی در جایگاه های بعدی قرار دارند. در پایان بهمن ماه 
پرونده بازارهای فرابورس در حالی بسته شد که شاخص کل طی 
19 روز کاری، بازدهــی منفی 6 درصدی داشــت. این در حالی 
است که درصد تغییر این متغیر از ابتدای سال تا پایان بهمن ماه 
بیش از 9 درصد مثبت بوده است. در نهایت آیفکس فرابورس در 
30 بهمن ســطح ٢0 هزار و 43 واحد را تجربه کرد. ارزش بازار 
فرابورس نیز در پایان این ماه با کاهشی ٥ درصدی همراه شد و 
به عدد 1.9 میلیون میلیارد تومان رسید. این در حالی است که 
ارزش بازار فرابورس از ابتدای ســال تا پایان ماهی که گذشت، 

13 درصد بزرگ تر شده است.

معامله پژو 20۷ دستی، 100 میلیون ارزان تر از بازار
در معامالت بورس کاال چه گذشت؟

با اتمام معامالت 10 هزار خودروی پژو ٢0۷ دستی در بورس 
کاال با قیمت میانگین 493 میلیون تومانی، این محصول حداقل 
100 میلیون تومان ارزان تر از بازار آزاد به دســت خریداران از 
بورس کاال رســید. به گزارش پایگاه خبری بازار ســرمایه ایران 
)ســنا(، با اتمام معامالت 10 هزار خودروی پژو ٢0۷ دســتی 
در بورس کاال، قیمت میانگیــن 493 میلیون تومانی برای این 
محصول کشف شد که با احتساب 1٥ درصد مالیات و هزینه های 
جانبی، قیمت تمام شده به ٥۷٢ میلیون تومان رسید. با مقایسه 
قیمت 6٨0 میلیون تومانی بازار آزاد، می توان نتیجه گرفت پژو 
٢0۷ دســتی حداقل 100 میلیون تومان ارزان تر از بازار آزاد به 

دست خریداران از بورس کاال رسید.

خبرنــامه

فرصــت امروز: بورس تهران پس از بازدهی مثبت در ســه ماه متوالی، 
دومین ماه زمســتان را با بازدهی منفی به پایان رساند و بیش از 9 درصد 
در معامالت بهمن ماه عقب نشینی کرد. با این حال، ورق بورس در آخرین 
روز معامالتی این ماه برگشت و شاخص کل بورس تهران با رشد 13٥ هزار 
واحدی در مجموع سه روز معامالتی اخیر تا نیمه کانال 1,6 میلیونی باال 
آمد. بورس تهران اولین روز معامالتی اسفند را پس از چهار هفته متوالی 
پر نوســان با رشد روزانه 60 هزار واحد آغاز کرد و در معامالت روز گذشته 
)سه شنبه دوم اســفند( نیز بیش از 6٥ هزار واحد افزایش یافت. شاخص 
کل در آخرین روز معامالتی بهمن ماه هم بیش از ٨ هزار واحد رشد کرده 
بود. روند صعودی نماگرهای بورســی در حالی آغاز شده که بورس تهران 
با تغییرات چشمگیر ارزش معامالت خرد بورس و همچنین خالص تغییر 
مالکیت سهامداران همراه شده اســت؛ تا جایی که در معامالت دوشنبه 
٨٥6 میلیارد تومان و در معامالت سه شنبه 344 میلیارد تومان ورود پول 

حقیقی به بورس به ثبت رسید.
از روز سه شــنبه مرکز مبادله ارز و طالی ایران رســما آغاز به کار کرد 
تا بــه تعبیر رئیس کل بانک مرکزی، مرجع قیمتگذاری ارزی براســاس 
واقعیت های اقتصادی کشــور شود. روز دوشــنبه نیز در آستانه راه اندازی 
سامانه جدید ارز و طال، معامالت دالر و یورو در بازار متشکل ارزی تا اطالع 
ثانوی متوقف شــد. در بسته ارزی جدید، اختیارات گسترده ای برای بانک 
مرکزی در نظر گرفته شده و گفته می شود خطاهای ادوار گذشته اصالح 
شده اســت. بازار سهام به این تحوالت ارزی، واکنش مثبتی نشان داده و 
نماگرهای بورســی در ســه روز کاری اخیر به صورت دسته جمعی شاهد 
رکوردشــکنی در ثبت رشدهای روزانه شده اند. به نظر می رسد بی تفاوتی 
بــورس به متغیرهای مثبت پیرامون خود باالخره به پایان رســیده و دور 

جدیدی از روند صعودی بورس شکل گرفته است.
سومین صعود متوالی بورس

ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقــی بازار برای دومین روز 

متوالی مثبت شــد و 344 میلیارد تومان پول حقیقی به بورس وارد شد. 
در جریان معامالت روز سه شنبه دوم اسفندماه، شاخص کل بورس تهران 
با جهش 6٥ هزار و 1٥4 واحد معادل 4,09 درصد تا ســطح یک میلیون 
و 6٥9 هزار و 416 واحد باال آمد. شــاخص کل هم وزن نیز با رشــد 13 
هــزار و 919 واحد معادل ٢,٨٢ درصد در رقــم ٥0۷ هزار و ۷4 واحدی 
ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس )آیفکس( با افزایش 604 واحدی 
در سطح ٢1 هزار و ٢۷9 واحد قرار گرفت. در پایان معامالت  روز گذشته، 
44٢ نماد رشد قیمت و ٢19 نماد کاهش قیمت داشتند. به عبارت دیگر، 
6۷ درصد بازار رشد قیمت داشتند و 33 درصد بازار افت قیمت را تجربه 
کردنــد. ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار برای دومین 
روز متوالی مثبت بود و 344 میلیارد تومان پول حقیقی به بورس وارد شد. 
بیشترین ورود پول حقیقی در معامالت سه شنبه به سهام خودرو )شرکت 
ایران خودرو( اختصاص داشت که ارزش تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی 
آن 100 میلیارد تومان بود. فوالد دومین رتبه ورود پول را داشــت و پس 
از آن، نمادهای شســتا، نوری و فخوز بیشترین ورود پول حقیقی را ثبت 
کردند. در سوی دیگر، وتجارت بیشترین خروج پول حقیقی را ثبت کرد و 

نمادهای اردستان، حشکوه و فروژ در رتبه های بعدی ایستادند.
دو نماد فوالد و فملی بیش از 1٢ هزار واحد شاخص کل را باال کشیدند 
و نمادهای شپنا، شستا و پارسان، دیگر بزرگانی بودند که بیشترین تأثیر 
را در رشــد شــاخص کل بورس داشتند. در ســمت مقابل نیز نمادهای 
سدشت، وساخت و داسوه بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل گذاشتند. 
در فرابورس نیز نمادهای آریا، کگهر و بپاس بیشترین تأثیر افزایشی را بر 
شاخص کل فرابورس گذاشتند و نمادهای پخش، حگهر و غدیس بیشترین 
اثر کاهنده را بر شــاخص داشتند. در بین نمادهای پرتراکنش بورس نیز 
خودرو بیشــترین تراکنش را داشت و خگستر و فوالد در رتبه های بعدی 
قرار گرفتند. در فرابورس نیــز نمادهای گدنا، فروژ و دی پرتراکنش ترین 

نمادها بودند.

رشد تقاضا در بورس تهران
در جریان معامالت دومین روز اسفندماه، ارزش معامالت کل بازار سهام به 
٢1 هزار و 34 میلیارد تومان رسید. ارزش معامالت اوراق بدهی در بازار ثانویه 
6 هزار و 93 میلیارد تومان بود که ٢9 درصد از ارزش کل معامالت بازار را در 
این روز شامل می شود. ارزش معامالت خرد سهام نیز با افزایش 41 درصدی 
به نســبت روز معامالتی قبل به رقم 10 هزار و ۷۷٢ میلیارد تومان رســید 
که باالترین رقم در ٥ هفته اخیر به شــمار می رود. روز سه شنبه نماد فوالد 
بیشترین ارزش معامالت بازار را داشت و پس از فوالد، خودرو و شپنا رتبه های 
دوم و سوم بیشترین ارزش معامالت را به خود اختصاص دادند و پس از آنها، 
نمادهای فملی، خگستر و فخوز در رتبه های بعدی بیشترین ارزش معامالت 
قرار گرفتند. در جدول حجم معامالت نیز سهام شستا )شرکت سرمایه گذاری 
تأمین اجتماعی( با تعداد یک میلیارد و ۷61 میلیون و 44٥ هزار و ٥3 سهم 
در صدر قرار گرفته اســت. خودرو در رتبه دوم بیشترین حجم معامالت بازار 
قرار گرفت و رتبه سوم به خبهمن تعلق داشت. دو نماد فوالد و خساپا نیز در 

رتبه های بعدی بیشترین حجم معامالت بازار قرار داشتند.
در پایان معامالت روز سه شنبه، 66 نماد صف خرید داشتند و ٨ نماد با 
صف فروش مواجه شدند. ارزش صف های خرید در پایان معامالت این روز 
به ٨99 میلیارد تومان رســید و ارزش صف های فروش نیز در زمان بسته 
شدن معامالت ٢٢ میلیارد تومان بود. در پایان معامالت نماد انتخاب )گروه 
انتخــاب الکترونیک آرمان( با صف خریــد 1٢0 میلیارد تومانی در صدر 
جدول تقاضای پایانی بازار قرار گرفت. پس از انتخاب نیز نمادهای تاپیکو 
)شرکت ســرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین( و ذوب )شرکت 
ذوب آهن اصفهان( بیشــترین صف خرید را داشتند. همچنین در سوی 
دیگر در پایان معامالت روز گذشــته، بیشترین صف فروش به نماد وآذر 
اختصاص داشــت که ارزش صف فــروش آن 1٨ میلیارد تومان بود. پس 
از وآذر نیز نمادهای داســوه، پدرخش، کیا و ثالوند بیشترین صف فروش 

را داشتند.

دماسنج اصلی تاالر شیشه ای تا نیمه کانال 1.6 میلیون واحدی باال رفت

دومینروزورودسرمایهبهبورس

هیاهو در اکوسیســتم اســتارت آپی، دو روی سکه است. زمانی که 
ایده ای با موفقیت اجرا می شود، سرمایه گذاران به شنیدن حرف های 
موسسان استارت آپ ها، تمایل بیشتری نشان می دهند، اما فشار برای 
عقب نماندن از رقبا و تحویل ســریع محصول و خدمات، خواب را به 
موسسان استارت آپ ها حرام می کند. در دره سیلیکون این شرایط به 
 fake it ‘til you make« ،شــکل گیری اصطالحی انجامیده است

it« یا »وانمود کن هست، تا زمانی که بسازی اش«.
برای آنهایی که تازه دســت به کار شده اند، اینکه بگویند محصول و 
خدمات آماده اســت، در حالی که نیست، تنها راه پیش رفتن به نظر 
می رسد. به ویژه که در جهان استارت آپ ها، تامین مالی اندك و وقت و 
توان سرمایه گذاران هم محدود است. سرمایه گذاران صرفه نظر از اینکه 
حقیقت را به آنها می گویید یا نه، به هر حرف شما با دیده شک و تردید 
نگاه می کنند. همین شرایط باعث شده فضایی اغراق آمیز برای اشاره 
به موفقیت ها و پنهان کردن شکست ها در بین موسسان استارت آپ ها 
شکل بگیرد. شکل گیری پرونده هایی مثل شرکت سالمتی ترانوس که 
»الیزابت هولمز«، موســس آن به دلیل کالهبرداری محاکمه شد، در 
چنین فضایی بعید نیســت. ضمن اینکه جعل کردن موفقیت و اشاره 

اغراق آمیز به آن، به اعتبار کسب وکارها لطمه می زند.
صداقت در چنین فضایی، نکته ای مهم در برخورد با سرمایه گذاران 
و مشتریان اســت. به جای دروغ گفتن، وانمود کردن و جعل کردن، 
شــفافیت راهکار نهایی اســت که به موفقیت اســتارت آپ ها کمک 
می کند. در یک بررســی که توسط شرکت NielsenIQ انجام شده، 

۷٢ درصد از مشــتریان به شفافیت به عنوان عاملی مورد توجه اشاره 
کرده انــد. آنها گفته اند زمان خرید محصول و خدمات، به این نکته در 
انتخاب برندها توجه می کنند، اما چطور می توان به صداقت بیشــتر 
در مدیریت اســتارت آپ و نحوه ارائه آن به مشتریان و سرمایه گذاران 
رســید؟ سایت »کارآفرین« در مطلبی به ســه نکته مهم در این باره 

پرداخته که خواندن آن خالی از لطف نیست.
* بین خوش بینی و واقع گرایی تعادل برقرار کنید: شفافیت در کسب 
وکار به این معنا نیست که اعتراف کنید جواب پرسشی را نمی دانید. به 
جای این باید بگویید هنوز به جواب پرسشی مشخص نرسیده اید. باید 
به مردم بگویید کســب وکار شما در چه مرحله ای است و برنامه شما 
چیست و می خواهید به کجا برسید، اما اینکه تالش می کنید به پاسخ 
این پرسش ها برسید نباید شما را شرمنده کند. صراحت در این زمینه 
مهم اســت. با مشتریان و سرمایه گذاران بالقوه درباره ایده های خوبی 
که دارید، صحبت کنید. همچنین می توانید درباره مسیری که در آن 
حرکت می کنید و چگونگی درك مسیری که می تواند ایده های اولیه 
را به بسته های تجاری تبدیل کنید، حرف بزنید. ندانستن بد نیست، 

تالش نکردن برای دانستن بد است.
* با اتکا به اطالعات قابل دفاع، ساختار استارت آپ را بسازید: داده ها 
در هر سازمانی اهمیت دارد اما در استارت آپ ها، این اهمیت دوچندان 
اســت. وقتی داده های الزم را در اختیــار دارید، یعنی به تکالیف تان 
عمل کرده اید، اما نکته مهمتر، شــکل دادن به ســاختار استارت آپ 
براساس داده های قابل دفاع است. این نکته را از یاد نبرید! درآمد چون 

می توانید آن را به دســت بیاورید، هدف شــما نیست. درآمد باید در 
فهرســت اهداف و اولویت ها قرار بگیرد. برای این کار باید از داده هایی 
که از موثر بودن اســتارت آپ شما می گوید، استفاده کنید. درباره نوع 
درآمدی که انتظار دارید و آنچه ممکن اســت مانع تحقق آن شــود، 
صادقانه فکر کنید. اگر به طور غیرواقعی در این باره پیش بینی کنید، 
در نهایت به مشــکل برمی خورید؛ چراکه بودجه اولیه ای که برای کار 
در نظــر گرفته اید، دیگر کفاف هزینه ها را نمی دهد و خبری از درآمد 

پیش بینی شده هم نیست.
* از خودت پرسش های سخت بپرس: برای داشتن یک استارت آپ 
موفق، پرسیدن پرسش های سخت و رسیدن به پاسخ آنها از خودتان 
الزامی اســت. در نهایت شرکت به جمعی از هیأت مدیره می رسد که 
همه پرسش های دشواری در ذهن دارند. بنابراین پیش از رسیدن به 
آنها باید از خودتان بپرسید اســتارت آپ شما چه مشکلی از مردم را 
حل می کند و با توجه به فناوری روز می خواهد به کجا برسد؟ آیا برای 
انجام آنچه می گویید، به اندازه کافی پول دارید؟ ممکن اســت پاسخ 
منفی به این پرسش ها بدهید اما بهتر است قبل از نابودی پول، وقت و 
انرژی تان به این پاسخ ها برسید. از دست رفتن استارت آپ شما ممکن 
است به نابودی یک کسب وکار ختم نشود و شغل شما و خود شما به 
 »fake it ‘til you make it« .عنوان یک کارآفرین را هم تمام کند
یا »وانمود کن هست، تا زمانی که بسازی اش« به ظاهر بد نیست، اما 
اگر اســتارت آپ را روی وعده های توخالی بنا کنید، پایانی جز سقوط 

در انتظار شما نیست.

وعده توخالی پایانی جز سقوط ندارد

3 نکته درباره صداقت استارت آپ ها
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سهم 3.4 درصدی روسیه از کل صادرات 
استان مرکزی

دستیار رئیس ســازمان توسعه تجارت ایران در امور روسیه گفت طی 10 
ماهه ابتدای امســال، 3.4 درصد کل صادرات استان مرکزی به روسیه انجام 

گرفته است.
مهدی کالنتری دوم اسفندماه 1401 در جلسه توسعه تجارت با فدراسیون 
روســیه با حضور فعاالن اقتصادی اســتان مرکزی با اشاره به اینکه روسیه با 
11.٥ درصد کل خشکی های جهان بزرگترین کشور جهان به شمار می رود 
و جمعیتی بالغ بر 146 میلیون نفر دارد، اظهار کرد: از نظر تجارت با جهان، 
300 میلیارد دالر واردات در سال ٢0٢1 و ٥00 میلیارد دالر صادرات داشته 
است که صادرات شامل سوخت و روغن های معدنی مروارید و سنگ های نیمه 

قیمتی، آهن و ... می شود.
وی بیان کرد: در سال ٢0٢1، ایران 1.6 میلیارد دالر واردات و 9۷٢ میلیون 
دالر نیز صادرات داشته است و تجارت بین ایران و روسیه نیز حجم قابل توجهی 
نبوده اســت. در 10 ماهه ابتدای امسال ٥9۷ میلیون دالر صادرات به روسیه 
داشتیم که رشد ٢3 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است که 

البته رقم باالیی نیست.
دستیار رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در امور روسیه اقالم عمده وارداتی 
ایران از روسیه را شامل گندم، قطعات رأکتورهای هسته ای، ترموچوب، ذرت 
دامی، روغن دانه آفتابگردان، جو، عدس و ... دانست و گفت: اقالم صادراتی ایران 
به روسیه شامل توربین گازی، میگو، کیوی، پسته، فلفل فرنگی، پلی استایرن، 

الیاف مصنوعی و ... است.
وی با بیان اینکه پس از جنگ روسیه و اوکراین، رشد 11٢ درصدی صادرات 
محصوالت صنعتی از ایران به روســیه را شاهد هستیم، افزود: استان مرکزی 
در 10 ماهه امســال با ٨93 میلیون دالر حدود ٢ درصد صادرات کشــور را 
به خود اختصاص داده که بالغ بر 30 میلیون دالر به روســیه صادرات داشته 
است و در واقع 3.4 درصد کل صادرات استان مرکزی به روسیه انجام گرفته 
است و اقالم معدنی و صنایع معدنی، پتروشیمی و پایه نفتی و صنعتی عمده 
اقالم صادراتی استان مرکزی به روسیه است، اما این استان ظرفیت همکاری 
با روسیه را در حوزه خدمات فنی و مهندسی، دارو، محصوالت پتروشیمی و 

پلیمری، ماشین آالت سنگین، آبزیان، خشکبار، گل و گیاه زینتی و ... دارد.
کالنتری با بیان اینکه سازمان توســعه تجارت در حوزه توسعه بازار، رفع 
مشکالت پولی بانکی، رفع مشکالت لجستیک، توافقنامه ها و همکاری های 
صنعتی به دنبال توسعه همکاری با روسیه است، گفت: نهم تا دوازدهم اسفند 
پاویون ایران در حوزه صنایع ساختمانی و هفته پایانی اسفندماه پاویون نساجی 
ایران در روسیه دایر خواهد بود و برای سال آتی انواع نمایشگاه ها ترتیب داده 
شده است و در تالشیم با کمک تشکل های روس از جمله اتحادیه کارآفرینان و 
صنعتگران روسیه، مرکز صادرات روسیه، مجموعه بیزینس راشا، شورای تجاری 

ایران و روسیه حضوری فعال در این کشور داشته باشیم.

نماگربازارسهام

در چند ماه اخیر قیمت خودرو هم پای قیمت ارز به طور فزآینده ای باال 
رفته اســت، آن هم در صورتی  که دولت وعده های مختلفی در این زمینه 

داده بود. از افزایش نظارت ها گرفته تا قول واردات خودرو در سال جدید.
برای مثال با کمی بررســی آمار قیمت خودرو تنها در نیمه دوم ســال 
1401 به رقم های عجیبی دست پیدا می کنیم؛ پژو ٢0۷ دنده ای از حدود 
400 میلیون تومان در مهرماه به باالی ۷00 میلیون تومان در اول اسفند 
رسیده است. ماشین کوییک هم در همین بازه حدودا 1٢0 میلیون تومان 

افزایش قیمت داشته است.
از همین رو ما در تبیان گفت وگویی داشتیم با امیرحسن کاکایی، عضو 
هیأت علمی دانشــکده مهندسی خودرو در دانشــگاه علم و صنعت و از 
او درباره شــرایط صعودی و حتی افسارگسیخته قیمت خودرو پرسیدیم؛ 

اولین و مهمترین سوال مان هم این بود که:
علت اصلی افزایش قیمت خودرو به نظر شما چیست؟

قیمت خودرو در یک  ســال اخیر آزاد نشــد و تنهــا بخش کوچکی از 
تولیدات در بورس به فروش  رسید که حاال دیگر آن هم وجود ندارد، پس 

طبیعی است که با این وضعیت تورمی، هیجان در بازار باال برود.
علــت اصلی افزایش قیمت خودرو با اختالف از دیگر دالیل ارز اســت. 
قیمــت ارز هر زمان که باال مــی رود روی وضعیت بازار خــودرو هم اثر 
می گــذارد. به این خاطر که با باالرفتن دالر، خودرو از یک کاالی مصرفی 

تبدیل به کاالی سرمایه ای می شود.
مردم متوجه می شوند که برای حفظ ارزش پول شان باید به سمت خرید 

کاالهایی مثل خودرو بروند یعنی مشــابه اتفاقی که در مورد بازار مسکن 
افتــاد. با این وضع نمی توان قیمت را در بازار خودرو کنترل کرد حتی اگر 

تولید خودروساز به روال معقول باشد.
آیا در این مدت وعده های دولت هم اثری داشته است؟

حدود 10 مــاه قبل دولت وعده هایی داد، ایــن گفتاردرمانی موقتا اثر 
خودش را بر بازار گذاشــت. دیدیم که در بازار هم رکود شدید حاکم شد 
یعنی اگر قیمت ها هم باال بود خریدی به آن صورت وجود نداشت؛ چراکه 
افراد به دولت اعتماد کرده بودند و منتظر تحقق وعده ها بودند. در آذرماه 
1401 وعده های زیادی در زمینه واردات داده شد و در دو ماه گذشته دائما 
شدت این وعده ها بیشتر شد، اما در اواخر آذر دیدیم که با افزایش قیمت 

ارز، قیمت خودرو نیز به طرز انفجاری باال رفت.
حاال اگر به بازار نگاه کنید دیگر رکودی در کار نیســت و اتفاقا افراد به 
بازار خــودرو هجوم آورده اند، چرا؟ چون حاال بازار خودرو همان نقشــی 
را ایفــا می کند کــه تا چند وقت پیش بــازار بورس داشــت. افراد برای 
سرمایه گذاری وارد این بازار می شوند. یعنی خریداران دو دسته اند؛  عده ای 
که مصرف کننــدگان منتظر تولید خودرو بودند و عــده ای هم که قصد 
سرمایه گذاری دارند. یعنی برعکس ۷، ٨ ماه قبل که رکود بود حاال خرید 

زیادتر شده است.
بعــد از افزایش قیمت ارز که خیلی هــا درباره آن می گویند، چه عاملی 

موثر بوده است؟
به هر حال  در بازار با هوش جمعی روبه رو هستیم. حاال بعد از 10 ماه 

بازار دیگر وعده ها را باور نمی کند و پالسی هم که به بازار وارد شده منفی 
اســت. مردمی که یک سال به وعده های دولت دل بسته بودند حاال ناامید 
شدند و همه منتظر یک تورم وحشتناك هستند. پس در نهایت با اختالف 

زیاد دلیل این اتفاق، افزایش قیمت ارز است.
سیاست های نظارتی دولت چقدر موفق بوده اند؟

سیاســت های نظارتی دولت هم هرگز پاســخگو نبوده اند. قیمتگذاری 
دســتوری هیچ وقت جواب نمی دهد و به طور کلی با تولید و قیمتگذاری 
دستوری نمی توان مشکل را حل کرد. حل این مشکل وابسته به وضعیت 
بازار ارز است که آن هم باید از رئیس بانک مرکزی بپرسید چرا نمی تواند 

وضعیت را درست کند!
قیمت خودرو در یک  ســال اخیر آزاد نشــد و تنهــا بخش کوچکی از 
تولیدات در بورس به فروش  رسید که حاال دیگر آن هم وجود ندارد، پس 

طبیعی است که با این وضعیت تورمی، هیجان در بازار باال برود.
پس با این وضعیت تکلیف واردات خودرو چه می شود؟

در بحث واردات هم عده ای می گویند برای حمایت از خودروساز داخلی  
است که خودروی خارجی وارد بازار نمی شود، اما حقیقت امر این است که 
ارزی برای واردات وجود ندارد و از ســال 9۷ هم این کمبود ارز به وجود 
آمد. پس احتمال واردات خودرو هم تقریبا صفر است و یا حداقل این طور 

به نظر می رسد.

مقصربازارآشفتهخودروکیست؟

مدیرعامل سازمان مدیریت حمل ونقل بار شهرداری اصفهان از رانندگان 
خواســت مراجعه به مراکز معاینه فنی خودرو را به روز های پایانی ســال 
موکول نکنند. سیدعلی عبداللهی، مدیرعامل سازمان مدیریت حمل ونقل 
بار شــهرداری اصفهان با اشاره به ازدحام در روز های پایانی سال در مراکز 
معاینه فنی گفت: رانندگان خودرو پیش از رسیدن به روز های آخر اسفند، 

با همراه داشتن کارت یا سند خودرو به مراکز معاینه فنی مراجعه کنند.
او ادامه داد: براســاس قانون هوای پاك، خودرو های نو سبک بنزینی تا 

چهار سال از زمان تولید نیازی به دریافت گواهی معاینه فنی ندارند.
مدیرعامل ســازمان مدیریت حمل ونقل بار شــهرداری اصفهان با بیان 
اینکه مرکز معاینه فنی جی، مجاز به ارائه خدمات و صدور گواهی معاینه 
فنی برتر است افزود: در فرآیند معاینه فنی خودرو ها در مراکز مجاز، وضع 

ظاهری خودرو مانند آینه ها، چراغ ها، برف پاك کن، میزان آالیندگی، سامانه 
تعلیق و کمک فنرها، سالمت سامانه ایمنی و ترمز خودرو بررسی می شود.

براســاس مصوبه هیأت وزیران، نرخ آزمون های آالیندگی و ایمنی برای 
خودرو های ســبک بنزین سوز و دوگانه ســوز 9٢ هزار، برای خودرو های 
نیمه ســنگین و ســنگین گازوییل ســوز و گازســوز 119 هزار و برای 
موتورسیکلت های بنزین سوز ٢٢ هزار تومان است. همچنین نرخ بازرسی 
چشــمی قطعات و تجهیزات گازســوز )به جز مخزن( برای خودرو های 
سبک دوگانه سوز و خودرو های نیمه ســنگین و سنگین گازسوز ٢4هزار 
تومان و نرخ بازرسی چشمی مخزن گاز طبیعی فشرده CNG )بدون باز 
کردن( به ازای هر مخزن برای خودرو های سبک دوگانه سوز و خودرو های 

نیمه سنگین و سنگین گازسوز ٢٨ هزار تومان تعیین شد.

مدیر کاالیی یک کارگزاری بازار سرمایه با بیان اینکه در صورت عرضه 
خودرو در بورس ســود دالالن مابین مصرف کننده و تولیدکننده تقسیم 
خواهد شد، گفت اگر عرضه ها در این بازار متناسب با عرضه و تقاضا در 
بازار صورت بگیرد، کشــف نرخ به درستی انجام می شود و خودروسازان 

می توانند به سود مدنظر دست پیدا کنند.
»علی بخشنده« امروز )سه شنبه( در گفت وگو با ایران اکونومیست به 
عرضــه خودرو در بورس کاال و نیز مخالفت های صورت گرفته برای این 
اتفاق از سوی شورای رقابت اعالم کرد: باید از افراد مخالف عرضه خودرو 
در بورس کاال سوال کرد که راه حل جایگزین برای عرضه در بورس کاال 
چیست؟ به نظر می رسد که در این زمینه نتوانند هیچ راهکاری را به جز 

التاری و قرعه کشی ارائه دهند.
وی ادامــه داد: مخالفت ها با روش عرضــه می تواند از جهل مخالفان 
نسبت به عرضه در بورس کاال باشد، همچنین این موضوع می تواند ناشی 
از حذف منافع مخالفین از بازار خودرو باشــد که اقدامات و صحبت های 
منفی آنها جزو تالش های آخر آنها برای نگه داشــتن این سود و منفعت 
اســت. بخشنده خاطرنشــان کرد: در عرضه سیمان به بورس کاال هم 
شــاهد این مخالفت ها بودیم که اعتقاد داشــتند امکان عرضه سیمان 
در بورس وجود ندارد، اما اکنون شاهد عرضه منظم سیمان در بورس 
کاال هســتیم و این عرضه منظم باعث رونق در بازار و صنعت سیمان 

شده است.
مدیر کاالیی کارگزاری بازار سرمایه ادامه داد: در عرضه خودرو به بورس 
هم همین موضوع اتفاق افتاد و بعید به نظر می رســد که دلیل منطقی 

برای این مخالفت ها از سوی برخی مسئوالن وجود داشته باشد.
وی افزود: شاید در ابتدای ورود هر کاالی جدیدی به بورس، موانعی 
بر ســر راه وجود داشته باشد، اما تجربه نشــان داده که به  مرور روند 
معامالت به بهترین شــکل انجام شــده و درخصوص معامالت خودرو 
نیز با رشــد و استمرار عرضه ها، معامالت با یک روند مناسب و به نفع 

تولیدکننده و مصرف کننده ادامه پیدا می کند. بخشــنده اظهار داشت: 
زمانی می توان شــاهد کشف نرخ درســت در این بازار بود که میزان 
عرضه ها متناســب باشــد، برای مثال اگر تعداد خودروی عرضه شده 
در بورس 400 خودرو باشــد، نمی توان در انتظار کشــف نرخ درست 

در این بازار بود.
مدیر کاالیی کارگزاری بازار سرمایه تاکید کرد: اکنون بازار تشنه است و 
مدت هاست که خودروی جدید وارد بورس کاال نشده است، بنابراین نیاز 
است حدود ٥00 هزار خودرو در بورس کاال عرضه شود تا بتوان صحبت 

از ایجاد تعادل در بازار کرد.
وی در ادامه گفت: در عرضه های داخلی مانند خودروی شاهین شاهد 
بودیم که عرضه متناســب خودرو باعث معامله خودرو با قیمت پایه شد 

که در ادامه چنین اتفاقی خریدار و خودروساز توانستند به سود برسند.
بخشنده ادامه داد: خریداران، خودروی موردنیاز خود را با تفاوت قیمت 
باال نســبت به بازار آزاد تهیه کردند که به نظر می رســد خودرو هم در 
بورس کاال مانند باقی کاالهای عرضه شــده در این بازار به شرط عرضه 

متناسب به مرحله تعادل برسد.
مدیر کاالیی کارگزاری بازار سرمایه اظهار داشت: اگر عرضه در بورس 
کاال متناسب با عرضه و تقاضا در بازار صورت بگیرد، کشف نرخ به درستی 
انجام می پذیرد و خودروسازان می توانند به سود مدنظر دست پیدا کنند.

وی بــا بیان اینکه دعوا و تقاضاها در بورس بر ســر منافع دالل ها در 
گذشته بوده است، گفت: از نظر بنده دفاع از روش های قدیمی معامالت 
خودرو نوعی دفاع از ایجاد منفعت برای دالل هاست؛ زیرا در روش سابق 
مصرف کننده و تولیدکننده زیان می دیدند و ســود حاصل شده فقط در 

اختیار دالالن قرار می گرفت.
بخشــنده ادامه داد: این موضوع باید مدنظر باشد که در صورت عرضه 
خودرو در بورس درآمد دالالن مابین مصرف کننده و تولیدکننده تقسیم 

خواهد شد.

برای معاینه فنی خودرو زودتر اقدام کنید

تقسیم سود بین مصرف کننده و تولیدکننده با عرضه خودرو به بورس کاال
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اخبار

مدیرکل ورزش و جوانان استان اعالم کرد؛
کمک ۴.۵ میلیارد تومانی جامعه ورزش آذربایجان شرقی به زلزله زدگان خوی

تبریــز - فالح: مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان شــرقی از کمک ۴.۵ 
میلیارد تومانی هیات های ورزشــی و ســازمان های مردم نهاد استان به مردم 

زلزله زده خوی خبرداد.
حبیب ســتوده نژاد اظهار کرد: این کمک ها شــامل چادر، پتو، کنسرو، نان 
خشک، بخاری برقی، وسایل بهداشــتی، اسباب بازی، انواع لباس گرم، وسایل 

بهداشتی و دیگر ملزومات به مناطق زلزله زده خوی ارسال شد.
وی اضافه کرد: جامعه ورزش استان در کنار کمک های مادی و اقالمی که به 
این مناطق ارسال کردند در قالب اکیپ های مختلف و داوطلب نیز در مناطق 

زلزله زده حضور یافتند و به زلزله زدگان ارایه خدمات کردند. ستوده نژاد همچنین از اسکان زلزله زدگانی در سالن های ورزشی زیرمجموعه 
این اداره کل خبرداد و گفت: ۳۸ خانوار که خانه های آنها در این زلزله آسیب کلی دیده بود هم اکنون در خوابگاه های این اداره کل در 
شهرستان های تبریز و جلفا اسکان داده شده اند. وی از تمامی خیران، فعاالن ورزشی، هیات ها و سمن هایی که در این زلزله در کنار زلزله 
زدگان خوی بودند قدردانی کرد. زلزله ۵.۹ ریشتری خوی که هشتم بهمن ماه در این شهرستان روی داد موجب کشته شدن سه تن و 

مصدومیت بیش از ۸۰۰ نفر شد و به خانه های ۷۰ روستای این شهرستان بین ۲۰ تا ۸۰ درصد آسیب وارد کرد

در جشنواره ارزیابی روابط عمومی های صنعت آب و برق کشور
روابط عمومی شرکت برق منطقه ای خوزستان رتبه برتر کسب  کرد 

اهواز - شبنم قجاوند: شرکت برق منطقه ای خوزستان در آیین اختتامیه 
"جشنواره ارزیابی روابط عمومی های صنعت آب و برق" که با حضور وزیر نیرو 

برگزار شد، ۲ رتبه برتر را کسب کرد.
آیین اختتامیه "جشــنواره ارزیابی روابط عمومی های صنعت آب و برق" با 
حضور علی اکبر محرابیان وزیر نیرو، مدیرعامل شــرکت توانیر و مدیران ارشد 
صنعت آب و برق کشور در وزارت نیرو برگزار شد و از مدیران برتر روابط عمومی 

این صنعت با اهدای لوح برتر، تجلیل به عمل آمد.
در این جشنواره شرکت برق منطقه ای خوزستان موفق به کسب رتبه برتر در 

بخش "نوآوری و خالقیت" و بخش " پایگاه اطالع رسانی درون سازمانی و برو ن سازمانی" شد و از سید  حجت اله موسوی مدیر دفتر روابط 
عمومی با اهدای لوح  روابط عمومی برتر، تقدیر بعمل آمد .

بر اســاس این گزارش، جشــنواره ارزیابی روابط عمومی ها صنعت آب و برق در چند محور برگزار شده و تعداد ۲۵ هزار اثر و فایل از 
فعالیت های انجام شده از سوی ۱۵۶ شرکت به دبیرخانه این جشنواره ارسال و مورد ارزیابی قرار گرفت.

از اهداف برگزاری این رویداد می توان به ایجاد هم افزایی و همگرایی بیشتر در روابط عمومی های شرکت های زیرمجموعه وزارت نیرو به 
منظور ارتقای سطح کارایی و اثربخشی این شرکت ها اشاره کرد.

گفتنی است روابط عمومی شرکت برق منطقه ای خوزستان تالش کرده تا به عنوان بازوی اطالع رسانی و رسانه ای شرکت دستاوردها و 
اقدامات انجام شده را در اسرع وقت اطالع رسانی کند و در این راه از جدیدترین روش ها و خالقیت ها نیز بهره گرفته است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان اعالم کرد
افزایش 70 درصدی تخلیه و بارگیری کاال در بندر خلیج فارس

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان 
با اشاره به افزایش ۷۰ درصدی میزان جابجایی انواع کاالی نفتی و غیرنفتی در 
بندر خلیج فارس، گفت: طی این مدت بیش از ۹ میلیون و ۲۶۹ هزار تن کاال از 

طریق این بندر نفتی تخلیه و بارگیری شده است. 
 بــه گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان، "حســین 
عباس نژاد" با بیان اینکه بندر خلیج فارس زیر مجموعه ای از منطقه ویژه اقتصادی 
بندر شهید رجایی با رویکرد عمده عملیات نفتی محسوب می شود، اظهارکرد: از 
ابتدای سال جاری تا نیمه بهمن ماه امسال ۹ میلیون و ۲۶۹ هزار و ۶۸۸ تن انواع 

کاالی نفتی و غیرنفتی در بندر نفتی خلیج فارس تخلیه و بارگیری شد.  وی ادامه داد: از این میزان جابجایی هشت میلیون و ۲۸۸ هزار و 
۹۳ تن مربوط به فرآورده های نفتی و ۹۸۱ هزارو ۵۹۵ تن نیز مواد معدنی صادراتی را شامل می شود. 

 مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: در این بازه زمانی همچنین ۲ میلیون و ۳۶۲هزار و ۶۵۵ تن فرآورده نفتی با رویه کاپوتاژ 
)حمل و نقل ساحلی( و ۱۲۶هزار و ۹۴۲ تن نیز به صورت ترانزیت جابجا شده است. 

 عباس نژاد با بیان اینکه حجم واردات فرآورده های نفتی طی این مدت به صفر رسیده است، دلیل آن را افزایش توان تولید داخلی عنوان 
کرد و افزود: طی مدت یاد شده نیز یک هزار و ۱۶۵ فروند شناور در اسکله های تحت نظارت بندرخلیج فارس پهلو گرفته که از این تعداد، 

۸۸۶ فروند کشتی های حامل فرآورده نفتی و ۲۷۹ فروند نیز مربوط به شناورهای مواد معدنی است.
 گفتنی است؛ بندر نفتی خلیج فارس واقع در منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی دارای ۱۰پست اسکله نفتی و ۲ پست اسکله مواد 
معدنی، با ظرفیت آبخور ۷.۵ متر و قابلیت پهلودهی شناورهایی با تناژ ۱۰هزارتن است و انواع فرآورده های نفتی شامل بنزین، نفت گاز، نفت 

کوره، قیر، نفت سفید، فورفورال و انواع روغن جابجا می شود.

آغاز دوره مربیگری فوتسال در قم
قم- خبرنگار فرصت امروز: دوره مربیگری فوتســال از امروز دوشنبه اول 

اسفندماه با برنامه ریزی کمیته آموزش هیات فوتبال استان قم آغاز شد.
دوره مربیگری فوتسال تا پنجم اسفند زیر نظر کمیته آموزش هیات فوتبال 
قم ادامه دارد و بعد از افتتاحیه در اداره کل ورزش و جوانان، بخش های تئوری و 

عملی آن در مجموعه ورزشی بانک ملی پردیسان این استان آغاز شد.
در این دوره آموزشی ۱۹ نفر شرکت کننده حضور دارند که زیر نظر دو نفر از 

مدرسان برجسته فوتسال، آموزش مربیگری فوتسال را فرا می گیرند.
رضا کردی مدرس کنفدراسیون فوتبال آسیا )AFC( و در کنار وی محسن 

حسن زاده مدرس فدراسیون فوتبال ایران، مدرسان دوره مربیگری فوتسال در قم هستند. در پایان این دوره آزمون تئوری و عملی از شرکت 
کنندگان گرفته شده و افرادی که آزمون ها را موفق سپری کنند مدرک مربیگری فوتسال دریافت می کنند.

همزمان با برگزاری هجدهمین کنفرانس بین المللی منابع انسانی
سیمیدکو موفق به کسب جایزه تعالی منابع انسانی شد

مشهد- صابر ابراهیم بای: همزمان با برگزاری هجدهمین کنفرانس بین 
المللی منابع انسانی، از هشت شرکت برگزیده “جایزه تعالی منابع انسانی” در 

کشور تقدیر شد.
شرکت صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد)سیمیدکو( با قرار گرفتن در 
بین هشت شرکت برتر در این همایش موفق به کسب جایزه تعالی منابع انسانی 
شد و زاوش امین زاده دزفولی مدیر منابع انسانی و امور اجتماعی سیمیدکو با 
دریافت لوح و نشان این دوره، تندیس ویژه این همایش را به نمایندگی از شرکت 

صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد دریافت کرد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان :
خشکی اقلیم و افزایش دما از علل اصلی بروز آتش سوزی در عرصه های 

جنگلی و مرتعی استان است
گرگان- خبرنگار فرصت امروز: در اولین رویداد مدیریت بحران ایران قوی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان گلســتان 
گزارشــی از اقدامات این اداره کل در خصوص مدیریت حریق در عرصه های منابع طبیعی ارائه داد. ســالمتی مدیر کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری گلستان گفت: وجود ۴۵ هزار هکتار درختان سوزنی برگ و همجواری زمین های کشاورزی با عرصه منابع طبیعی به طول ۵ 
هزار و ۸۰۰ کیلومتر از دیگر دالیل تهدید آتش در استان گلستان است.وی در ادامه اشاره کرد:  اما مدیریت و برنامه ریزی و بهره گیری 
از ظرفیت جوامع محلی و نیروهای منابع طبیعی باعث حضور به موقع و مهار آتش سوزی در سطح عرصه های منابع طبیعی استان شده 
است.سالمتی افزود:اکنون اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان دارای چارت مدیریت حریق است و نقشه نقاط بحرانی حریق در 
سطح استان آماده و اقدام های الزم در قالب پیش آگاهی، پیشگیری، کشف، مهار و اطفای حریق دنبال می شود.به گفته وی اداره کل 
منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان با فعال نگه داشتن شماره تلفن ۱۵۰۴و۱۳۹ و همچنین مشارکت جوامع محلی و نصب دوربین 
های پایش حریق در سطح استانمشکل اطالع رسانی حریق را کمتر ولی در مهار و اطفای آن با کمبود مواجه و نیازمند حمایت است. رضا 
پاداش نماینده دبیرخانه تخصصی منابع طبیعی و مشارکت های مردمی کشور با حضور در این رویداد گفت: تا کنون آموزش جوامع محلی 
حاشیه نشین جنگل ها و مراتع ،خرید تجهیزات و تحویل به گروه های اطفاء حریقی که آموزش های تخصصی در موضوع اطفاء حریق 

دیده اند با نام نیروهای واکنش سریع تحویل داده شده است

تبریز - فالح: تیم فوتسال حراست شرکت آب و فاضالب آذربایجان 
شرقی در اولین دوره مسابقات فوتسال حراست های صنعت آب و برق 

استان به مقام دوم این رقابت ها دست یافت.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی در مراسم 
تجلیل از مقام آوران تیم فوتســال حراست این شرکت گفت: به خاطر 
حساسیت باالی کاری در کار حراست، آمادگی جسمانی و موضوع رقابت 
های ورزشی بین همکاران همواره از اهمیت خاصی برخوردار بوده است.
مهندس محمد خانی افزود: هدف از این مســابقات باال بردن روحیه 

نشــاط و همدلی عالوه بر رقابت سالم برای رسیدن به افتخار قهرمانی 
می باشد.

وی با اشــاره به ضرورت توجه به ورزش در سازمانها و ادارات گفت: 
امروزه نقش همه انرژیها و از جمله آب در توسعه و رفاه و آسایش مردم 
بر کسی پوشــیده نیست و گســترش روزافزون این خدمات، نیازمند 
برخورداری از نیروی انســانی کارآمد و سالم اســت تا در ارائه خدمات 
پایدار و ایده پردازی های جدید برای پیشرفت و توسعه موفق عمل کنند.
مدیرعامل شرکت آبفای آذربایجان شرقی اظهار کرد: زندگی ماشینی 

و کم تحرکی به عنوان یکی از آسیبهای جدی جهان مدرن، پیامدهای 
منفی بســیار زیادی به دنبال داشته است و سازمانها و جوامع با برنامه 
ریزی های کالن تالش دارند تا این آسیب ها را کاهش دهند و یکی از 
این برنامه ریزی های مهم فراهم کردن زمینه های توســعه و گسترش 
ورزش در سازمانها و ادارات به منظور برخورداری از یک جامعه سالم از 

نظر روحی و جسمی هستیم
مهندس خانی در پایان ادامه داد: از مدیریت حراست و تمام افرادی که 

برای کسب این مقام زحمت کشیدند کمال تشکر را دارم.

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای 
استان بوشهر گفت: با وجود ۱۵ مرکز آموزش فنی و حرفه ای دولتی و 
۲۸۰ آموزشگاه آزادخصوصی زمینه برایارایه ۷۵۰ حرفه مهارتی در طو

ل سال دراستان بوشهر فراهم شده است.
بــه گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای اســتان 
بوشهر، عبدالمجید دراهکی در نشست بررسی برنامه های آموزشی فنی 
و  حرفه ای اســتان به ارائه هزار و ۸۸۰ حرفه مختلف از سال ۱۳۹۰تا 
۱۴۰۱ در مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان اشاره کرد و افزود: یکی از 
دستاورد های مهم انقالب اسالمی ایجاد زیرساخت های مهارت آموزی 
در استان بوشهر است که از یک صندق کارآموزی و اشتغال به ۲۹۵ مرکز 

دولتی و خصوصی  آموزش فنی و حرفه ای ارتقاء یافته است.
وی بــه مهارت آموزی ۲۳۳ هزار و چهل نفر در بخش دولتی و ۱۶۴ 
هزار و ۳۹۰ نفر در بخش خصوصی از ســال ۱۳۹۰ تا کنون در استان 
بوشهر خبر داد و اضافه کرد: مهارت آموزی به عنوانراهگشای اشتغال نقش

ی مهم در حل مشکالت جوانان و توسعهاستان دارد و باید زمینه توسعه 
آن فراهم شود. دراهکی با بیان اینکه با توسعه زیرساخت های آموزش 
فنی و حرفه ای طی سالیان گذشته در استان بوشهر زمینه برای برگزاری 
بیش از ۲۷ هزار دوره مهارتی فراهم شده است، گفت: هدف اصلیآموزش 
های فنی و حرفه ای تربیت نیروی کار مورد نیاز دربخش های مختلف ج

امعه و افزایش توانایی نیروی جوان ومتخصص است که تالش می کنیم 
با حمایت های مسئوالن استان این مهم محقق شود.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای بوشهر به ۱۹ جامعه هدف آموزش 
فنی و حرفه ای اشاره کرد و اظهار داشت : استان بوشهر با ۱۵مرکز آمو

زش دولتی، ۹۶ کارگاه ثابت شهری، ۴۵ کارگاه سیارشهری، ۱۲۰ کارگا
ه سیار روستایی، ۳۲ مرکز جوار کارگاهی، ۲۷ کارگاه صنایع اصناف، ۱
۰ کارگاه جوار دانشگاه،۹۰ کارگاهسیار پادگان و ۳۰ کارگاه زندان، آموز
ش های فنی و حرفه ای رادر خوشه های خدمات، صنعت، فرهنگ و ه
نر و کشاورزی ارائهمی دهد. دراهکی با تاکید بر اینکه جامعه هدف ما ب
رای دریافت آموزشهای فنی و حرفه ای را افراد جویای کار و یا کسانی 
که به دنباالرتقاء مهارت خود در بازار کارهستند، تشکیل می دهند،افزو
د: تضمین اشتغال مهارت دیده ها یکی از برنامه ها است در اینراستا ۶۴ 
درصد از حرفه آموزان در منطقه پارس جنوبی مشغول بهکار شده اند و د
یگر مهارت آموزان هم بر اساس توانمندی خودکسب و کار راه انداخته ان
د. وی به برگزاری کارگاه های آموزشی در ۲۲۰ روستای استاناشاره کر
د و گفت: کارگاه های آموزشی مختلفی بصورت سیار ومستقر در حوزه 
های مورد درخواست دهیاران در روستاهایاستان درحال برگزاری است.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای بوشهر با بیان اینکه ۷۰ درصدتوان
مند سازی و آموزش مددجویان کمیته امداد برعهده فنی وحرفه ای اس
ت، افزود: سازمان فنی و حرفه ای با همکاری بخشخصوصی برای متقا
ضیان بیکاری که با مدرک های مختلف درجامعه بدون داشتن مهارت 
قادر به کسب یک شغل در بنگاه هایاقتصادی نیستند، آموزشهایی درنظ

ر گرفته اســت. دراهکی به مهارت آموزی ۴۰ هزار نفر در بخش دولتی 
و خصوصی در ســطح استان در سال جاری اشاره کرد و اضافه کرد: با 
رهگیری رصد اشتغال مهارت آموختگان در این استان،بیش از ۷۵ درص
د مهارت آموختگان مراکز آموزش فنی و حرفه ایدولتی و خصوی که 

مهارت و حرفه آموزشی را فرا گرفته اند جذببازار کار شدند. وی با بیان 
اینکه از ازما شروع مهارت آموزی سربازان تاکنون بیش از ۲۰ هزار سرباز 
در سطح استان مهارت های فنی و حرفه ای را در یگان های نظامی فرا 
گرفته اند،گفت: یکی از بزرگترینجامعه هدف ما سربازهای مستقر در یگ
ان های نظامی است کهپس از گذراندن دوره مقدس سربازی باید وارد 
بازار کار شوند. دراهکی مهارت آموزی در نیروهای مسلح را بعنوان یک 
رکن اصلیدر وظایف آنها عنوان کرد و افزود: کارگاه های آموزشی برایتوان
مند سازی نیروهای سرباز در تمامی یگان های نظامی استانبوشهر که 

حداکثر ۵۰ نفر سرباز در آنجا مستقر هستند، برگزارشده است.
مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای بوشهر  با بیان اینکه فنی و حرفه ای 
یکی از سازمانهای مهم بین المللی در سازمان جهانی کار)ILO(است، 
اظهار داشــت: کشور ایران در ســازمان جهانی کارعضویت دارد و تمام 
گواهی نامه های صادر شده از این سازمان، بین المللی و در ۲۲۷ کشور 

دنیا قابل ترجمه و اعتبار است.

اراک- فرناز امیدی: مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
مرکزی در جلسه شورای اداری این اداره کل بر تالش حداکثری کارکنان 

برای ارائه خدمات جاده ای هرچه بیشتر در ایام نوروز ۱۴۰۲تأکید کرد.
مهرداد جهانی مدیرکل ایــن اداره کل ضمن قدردانی از تالش های 
مســتمر و کارآمد کارکنان اداره کل در کسب موفقیت های مختلف در 
تمامی ادارات زیرمجموعه بر اســتمرار این مجاهدت ها و تالشهای بی 
وقفه بمنظور ارائه خدمــات حداکثری در ایام نوروز ۱۴۰۲تأکید کرد و 
افزود: با توجه به ضرورت تسهیل ترددها در ایام نوروز، در روزهای نزدیک 
به پایان ســال باید تالش کنیم تا با نهایــت بهره گیری از ظرفیت های 

موجود بیشترین خدمات ممکن را برای کاربران جاده ای مهیا سازیم.
وی هدف از برگزاری این جلســات را هم اندیشــی بیش از پیش در 
جهت تسهیل در انجام امور محوله، هم افزایی در پیشبرد اهداف متعالی 

ســازمانی، جدیت در پیگیری موضوعات اجرایی، ارتقاء کیفیت خدمت 
رسانی به مردم و تکریم ارباب رجوع عنوان کرد.

جهانی در ادامه با تأکید بر تالش مضاعف برای آماده سازی محورهای 
مواصالتی و فراهم ساختن بستری ایمن جهت تسهیل سفرهای نوروزی 
خاطرنشان کرد: اقدامات فرهنگی برای نهادینه کردن رانندگی ایمن، 
نیاز امروز جامعه است که باید همســو با اقدامات فیزیکی برای ایمن 
سازی راه ها مورد نظر قرار گیرد و امیدواریم امسال با رویکردی متفاوت 
و مشارکت همه همکاران بتوانیم در کنار ارتقاء ایمنی راه ها فعالیتهای 
فرهنگی مناســبی را در محورهای شریانی برای مسافران عبوری ارائه 

دهیم.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی گفت: در کنار 
تمامی اقدامات انجام گرفته برای خدمت رســانی به مردم بویژه کاربران 

جاده ای و تسریع در روند امور اداری مراجعین، در تالشیم تا رفاه کارکنان 
را نیز در زمینه های مختلف تأمین نموده و برای استمرار اقدامات جهادی 

کارکنان در فضای انگیزشی کوشا باشیم.
در پایان این جلســه مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
مرکزی به اتفاق معاونین و مدیر حراست اداره کل، با اهدای لوح تقدیر 
از کارکنان فعال در کسب رتبه برتر در ارزیابی عملکرد جشنواره شهید 
رجایی و همچنین کسب رتبه برتر در تحقق اهداف برنامه ششم توسعه 

در حوزه راهداری و حمل و نقل جاده ای استان نیز قدردانی کردند

تبریز - فالح: رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی 
گفت: نرخ مشارکت اقتصادی فصل پاییز سال جاری استان ۴۰.۸ درصد 

و نسبت به فصول گذشته سال دارای روند صعودی بوده است.
محمد فرشکاران در دیدار مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 
آذربایجان شرقی بر ضرورت تنظیم روابط کار، بازار و قیمت ها تاکید کرد 
و اظهار داشت: باید نقش بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی باز 

هم تقویت شود.
وی افزود: روند افزایشــی نرخ مشارکت اقتصادی استان آنهم در این 
شرایط تحریمی نشان می دهد در یک سال گذشته دستگاه های اجرایی 

عملکرد مناسبی داشته اند که جای تقدیر دارد.
فرشــکاران مدعی شــد: تفکر تجاری و صنعتی از دیرباز در مردمان 

آذربایجان نهادینه بوده و بخش خصوصی اینجا همواره فعال است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی اذعان داشت: 
الزم اســت فعاالن اقتصادی در جهت پر کــردن ظرفیت های خالی و 
افزایش راندمان تولید در صنعت استان تالش کرده و سرمایه گذاری ها 

نیز در این جهت هدایت شود.

وی ادامه داد: بالغ بر چهار هزار و ۴۰۰ واحد تولیدی در استان فعالیت 
می کنند که بخش عمده این واحدها، یعنی حدود ۹۵ درصد کوچک و 
متوسط محسوب می شوند؛ اما دپوی زیاد تولیدات نشان می دهد ارزش 
تمام شــده تولید کاال باال بــوده و از طرف دیگر بازار فروش محصوالت 
آنچنان که باید فعال نیست. فرشکاران در بخش دیگری از صحبت های 
خود تصریح کرد: در مورد تملک دارایی های سرمایه ای و تامین و تجهیز 
دســتگاه های اجرایی در حد امکان تالش کرده و حمایت های الزم را 
به عمل خواهیم آورد. در این دیدار حسین فتحی، مدیرکل تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی به ارائه گزارشی از وضعیت اشتغال و 

تولید استان و بیان مسائل موجود پرداخت

ایالم-هدی منصوری:ســعید رشــنوادی  در شانزدهمین جلسه 
هماهنگی ذیحسابان و برگزاری کارگاه آموزشی سامانه مودیان مالیاتی 
و صورت حساب الکترونیکی استان ایالم اظهار داشت: از این رقم ۰۰۹ 
میلیارد تومان برای ساخت مسکن ارزان قیمت هزینه می شود و مابقی 
نیز برای کارگاه های تولیدی و حمایت از سرمایه گذاران در نظر گرفته 
شــده است ، سال گذشته از محل پرداخت تسهیالت این تبصره ۰۳۷ 

میلیارد تومان به متقاضیان پرداخت شد.
وی با بیان اینکه تمرکز بر درآمدهای دولت از وظایف مشترک ادارات 
اقتصادی و دارایی و امور مالیاتی است، ادامه داد: با توجه به تنوع منابع 
درآمدی دولت، اما بر اساس قانون بودجه، صدور اسناد خزانه اسالمی، 
جلوگیری از فــرار مالیاتی و الکترونیکی کردن مالیات ها از مهمترین 
وظایف این دستگاه هاست.رشنوادی با اشاره به اینکه سهم استان ایالم 
در خصوص مبلغ مصوب وصول مالیات ۳۲۷ میلیارد تومان است، اضافه 

کرد: از این مبلغ ۴۹ درصد آن سهم اداره امور مالیاتی بوده که باتوجه 
وضعیت مطلوب اســتان در وصول مالیات، ایــن رقم به نزدیک ۰۰۸ 
میلیارد تومان رســیده است و در این راســتا برخی پرونده های راکد 
و فراموش شده گذشــته نیز برای رسیدن استان به درآمدها و وصول 
مالیات واقعی بازگشایی و پیگیری شد.مدیرکل امور مالیاتی استان ایالم 
هم گفت: همه مودیان مالیاتی که تا پایان بهمن ماه اصل مالیات خود را 
پرداخت کنند، از بخشودگی جرائم بهره مند می شوند که در این راستا 
افــراد حقیقی تا ۰۰۲ میلیون تومان و مودیان حقوقی تا ۰۰۳ میلیون 

تومان از بخشودگی جرائم استفاده کنند.
غالمرضا جنتی یادآور شد: تمام اوراق امور مالیاتی از اول شهریور به 
صورت الکترونیکی و از طریق نرم افزار مالیات من انجام پذیر اســت و 
مودیان مالیاتی حقیقی و حقوقی باید با نصب این نرم افزار تمام ابالغیه، 

اطالعیه و فعالیت های مالیاتی خود را انجام دهند.

وی اظهار داشت: همچنین سامانه مودیان مالیاتی و صورت حساب 
الکترونیکی مربوط به شــرکت های بورسی راه اندازی شده است که از 
طریق این سامانه همه شرکت های بورسی، شرکت ها و نهادهای دولتی 
و عمومی باید صورتحســاب های مالی دستگاه متبوع خود را از طریق 

این سامانه صادر کنند.
بــه گفته جنتی باید همه فرآیندهای مالی و معامالتی اعم از خرید، 
فروش و ارائه خدمات از طریق این سامانه به عنوان جایگزین ماده ۹۶۱ 
مالیات های مســتقیم رصد و طی شود و در صورت عدول از ثبت نام 

در این سامانه مودیان مشمول جرائم غیر قابل بخششی خواهند شد.
مدیرکل امور مالیاتی اســتان ایالم ادامــه داد: باید همه ادارات و 
شــرکت های مشــمول این ســامانه را نصب کنند و پنج شرکت در 
کشــور مجوز راه اندازی این سامانه و سیستم پایانه های فروشگاهی 

را اخذ کرده اند.

در نخستین دوره مسابقات سراسری صنعت آب و برق کشور رقم خورد؛

نایب قهرمانی تیم فوتسال حراست شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان بوشهر:

7۵0 حرفه در راستای مهارت آموزی جوانان استان بوشهر ارائه شد

مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان مرکزی:

تالش حداکثری برای ارائه خدمات جاده ای در ایام 
نوروز ۱۴0۲یک ضرورت است

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعالم کرد؛

روند افزایشی نرخ مشارکت اقتصادی آذربایجان 
شرقی در سال ۱۴0۱

۲ هزار و ۲00 میلیارد تومان تسهیالت تبصره ۱۸ ایالم اسفند ابالغ می شود

شماره 3097
چهارشنبه
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چهارشنبه
3 اسفند 1401
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4 اصل موفقیت در روزهای بحرانی

به قلم: یانگ مکگوار
نویسنده حوزه کسب و کار

مترجم: امیر آل علی

اگرچه هر کســب و کاری تمام تالش خود را انجام می دهد تا درگیر بحران نشود، با این حال واقعیت این 
اســت که بســیاری از این موارد، خارج از کنترل بوده و برای هر کســب و کاری رخ می دهد. نمونه بارز این 
موضوع را می توان در ویروس کرونا مشــاهده کرد که بیش از دو سال تمام جهان را درگیر خود کرد و باعث 
شد تا اکثر کسب و کارها با بحران مالی مواجه شوند. با این حال این امر به معنای آن نیست که هیچ اقدامی 
نمی توان انجام داد و برندها باید خود را مغلوب چنین شرایطی تصور کنند. درواقع حتی در بحرانی ترین روزها 
نیز می توان با رعایت چهار اصل، موفقیت هایی را به دست آورد. نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این 
است که چنین شرایطی، شما را وارد فضایی با رقابت حداقلی می کند که خود زمینه را برای رشد، کامال مهیا 
می سازد. با این حال این موضوع در ظاهر ساده بوده و در صورتی که نکات به دقت اجرا نشود، حتی ممکن 
است با مشکالت به مراتب بیشتری هم مواجه شوید. در ادامه تمامی این چهار اصل را که می تواند برای هر 

مدیری کامال کاربردی باشد، بررسی خواهیم کرد. 
1-زمان برای افسوس باقی نگذارید 

واقعیت این اســت که بسیاری از مدیران در شــرایط بحرانی بیش از حد نگران می شوند و در تالش برای 
بررسی دالیل چنین شرایطی هستند. این امر در حالی است که هدف اصلی شما باید این باشد که حاال باید 
چه اقداماتی انجام شود. اگر از همان ابتدا دیدگاه شما این گونه باشد، بدون شک به دنبال راهکارهایی خواهید 
بود که کمک خواهد کرد تا شرایط با بهبودهایی همراه باشد. همچنین نکته دیگری که باید به آن توجه داشته 
باشید این است که در یک بحران، نمی توان تنها یک نفر و یا مجموعه ای از افراد را مقصر دانست. درواقع همه 
تیم در رقم خوردن چنین شرایطی دخیل هستند و با مقصر دانستن یک نفر، بدون شک نتیجه ای را به دست 
نخواهیــد آورد. در آخر فراموش نکنید کــه در یک بحران، اتفاقاتی رخ می دهد که دیگر نمی توانید به مانند 

گذشته رفتار کنید. درواقع قبول این امر که تغییراتی باید اعمال شود، یک نکته طالیی می باشد. 
2-خالقیت کلید رهایی شما خواهد بود 

واقعیت این است که با انجام اقدامات رایج، شما عمال نمی توانید نتیجه مناسبی را به دست آورید. در این 
زمینه الزم اســت تا به دنبال راهکارهایی باشــید که کامال خالقانه هستند. این موارد ممکن است حتی در 
جهت خالف مواردی باشد که تاکنون مورد استفاده قرار داده اید. برای مثال هنگامی که با بحران مالی مواجه 
می شوید، طبیعی است که نیاز به خالقیت هایی داشته باشید که با کمترین هزینه، باالترین حد نتایج را به 
همراه دارد و یا منجر به افزایش بودجه خواهد شد. برای درك بهتر این موضوع توصیه می شود که تصمیمات 
خالقانه مدیران دیگر را مورد بررسی قرار دهید که با یک جست و جوی ساده در اینترنت، می توانید نمونه های 

بی شماری را پیدا کنید. 
3-سالمت جسمی و روحی را فراموش نکنید 

این امر که خودتان و تیم شــرکت در روزهای بحرانی وارد فشــار و استرس بیش از حد نشود، امری بسیار 
مهم بوده و باعث خواهد شد تا بتوانید تصمیمات و اقدامات تاثیرگذاری را داشته باشید. واقعیت این است که 
در چنین شرایطی، افراد با درصد خطای به مراتب باالتری مواجه می شوند. تحت این شرایط آرام نگه داشتن 
اوضاع، هنر مدیریتی شما خواهد بود. همچنین در موارد متعددی مشاهده شده است که در چنین شرایطی، 
مدیران اقدام به اعمال فشار برای کار بیش از حد می کنند. چنین تصمیمی تنها باعث خواهد شد تا افراد با 
خســتگی بیش از حد و احتمال ابتال به انواع بیماری های جسمی و روحی، مواجه شوند. نکته ای که باید به 
آن توجه داشته باشید این است که در جهان امروز، افراد با بیش از 10 فرصت شغلی مواجه هستند و چنین 
رفتارهایی می تواند باعث شود که آنها به سادگی نامه استعفای خود را امضا کرده و شغلی دیگر را شروع نمایند. 

بدون شک چنین اتفاقی، شما را وارد بحران جدیدتر خواهد کرد. 
4-از ارتباطات خود استفاده نمایید 

بدون شک هر مدیری به واسطه موقعیت شــغلی خود، ارتباطات گسترده  ای دارد. بدون شک در روزهای 
بحرانی می توانید به این موضوع تکیه کرده و از افراد کمک بخواهید. با این حال فراموش نکنید که کمک های 
افراد نباید بدون پاسخ باقی بماند. درواقع حفظ ارتباط، کمک خواهد کرد تا در بحران های بعدی نیز بتوانید 

بر روی افراد مدنظر خود حساب نمایید. 
در آخر توصیه می شود که داستان شکل گیری برندهای مختلف و زندگینامه مدیران موفق را مطالعه کنید. 
درواقع در زندگی آنها، بدون شک بحران هایی رخ داده است که احتمال دارد در آینده با مشابه آنها رو به رو 

شوید. تحت این شرایط شما می توانید از تجربیات دیگران، به نفع خود استفاده کنید. 
entrepreneur.com :منبع

تبلیغـاتخالق مدرسهمدیریت

اقتصادی مدیریتی-  روزنامه 

   چهارشنبه   3 اسفند 1401    شماره 2194   صفحه8  

www.forsatnet.ir
info@forsatnet.ir

www.forsatnet.ir/regulations :آیین نامه اخالق حرفه ای روزنامه

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

چاپ: هنر سرزمین سبز
دفتر مرکزی: مطهری، خیابان علی اکبری، پالک115

دفتر مرکزی: 88317738
سازمان آگهی ها: 88320960 

به قلم: راجر مونتی
نویسنده حوزه تکنولوژی، بازاریابی و کسب و کار

مترجم: امیر آل علی
در چند روز اخیر انتشار یک ربات عجیب باعث شده است 
تا نظرات مختلفی شــکل گیرد. نام این محصول جذاب و در 
 Chat Generative Pre-trained عین حــال عجیــب
Transformer اســت که به اختصار Chat GPT نامیده 
می شود. شرکت مادر این برند Open AI است که برخی از 
مشهورترین موسسان آن ایالن ماسک و سام آلتمن هستند. 
درواقع با استفاده از این ربات شما تنها کافی است تا نیاز خود 
را مطرح کرده و در کمترین زمان، به موارد موردنیاز دسترسی 
داشته باشید. برای مثال شما می توانید از این برنامه بخواهید 
که کدنویســی سایتی مشابه توئیتر را برای شما انجام دهد و 
در هــر مرحله، تغییرات موردنظر خــود را بر روی هر بخش 
آن اعمال نمایید. نکته ای که باید به آن توجه داشــته باشید 
این اســت که اگرچه در ظاهر این برنامه مشابه یک دستیار 
صوتی نظیر الکسا اســت، با این حال نکته ای که باید به آن 
توجه داشته باشید این است که تمامی دستیارهای رایج، تنها 
قادر به پیدا کردن موارد موردنیاز شــما در موتورهای جست 
و جو هســتند. با این حال این برنامــه خود می تواند چیزی 
را ایجاد نماید که تاکنون وجود نداشــته باشد. در این زمینه 
تنها کافی اســت تا در یوتیوب، ویدئوهــای کاربران از موارد 
استفاده ای که تاکنون داشته اند را مشاهده کنید تا نسبت به 
قابلیت های آن، شگفت زده شده و تمایل به امتحان آن را پیدا 
کنید. با این حال در این بخش نمی توان اظهار کرد که شاهد 
از دست رفتن شغل افراد خواهیم بود. درواقع نقص هایی نیز 
وجود دارد. برای مثال افراد غیرحرفه ای نمی توانند تشخیص 
دهند که نتیجه کار کامال درســت است و یا مشکالتی وجود 
دارد. همچنین در اســتفاده مداوم از این برنامه مشاهده شده 
اســت که یکسری الگوهای ثابت وجود دارد که خود می توان 
در زمینه هایی نظیر تولید محتوا، باعث ارائه مواردی تکراری 
شــده و این امر در حالی است که کاربران تصور می کنند که 
با محتوایی منحصر به فرد مواجه هستند. در این زمینه نکته 

دیگر این است که با توجه به هزینه های هنگفت اجرای مداوم 
چنین برنامه پیشــرفته ای، طبیعی است که به زودی شاهد 
ارائه حق اشتراك جهت استفاده از این برنامه باشیم که حتی 
ممکن است رقمی باشد که برای هر برندی، مقرون به صرفه 
محســوب نشود. همچنین این موضوع می تواند باعث شود تا 
افرادی که تاکنون خبره اقداماتی نظیر برنامه نویسی و تولید 
محتوا محســوب می شدند، شــغل خود را از دست داده و با 
یک موج جدید بیکاری مواجه شــویم. درواقع بهترین حالت 
اســتفاده از این برنامه، ســاده تر کردن کارها به واســطه آن 
محسوب می شود. برای مثال این امر که افراد به جای مطالعه 
چند مقاله، بتوانند در کثری از ثانیه به خالصه چندین مقاله 
دسترسی داشته باشند، بدون شک امری ارزشمند خواهد بود. 
در این زمینه نکته ای که باید به آن توجه داشــته باشید این 
است که جدیدترین اظهارنظر مدیر گوگل به عنوان مهمترین 
موتور جســت و جوگر جهان، بیانگر آن است که محتواهای 
تولیدشده توسط هوش مصنوعی در دسته اسپم ها قرار خواهد 
گرفت. به همین خاطر می توان اطمینان داشــت که چنین 
مواردی حداقل تا 10 سال آینده نمی توانند به عنوان جایگزین 
شغل های مربوطه، معرفی شوند. نکته مهم دیگری که باید به 
آن توجه داشــته باشید این است که اطالعات در این بخش، 
کامال بــه روز نبوده و این امر در حالی اســت که برای تولید 
محتوا، شما نیاز دارید که از داده های به روز و موضوعات روز، 
اســتفاده کنید. نکته مهم دیگر این است که هوش مصنوعی 
حداقل در وضعیت حال حاضر خود خالقیت الزم را به همراه 
ندارد و فاقد اظهارنظر شخصی محسوب می شود. این امر در 
حالی اســت که محتواهایی که این دو مورد را دارند، معموال 
محبوبیــت باالتری را پیدا می کنند. در ادامه چهار دلیلی که 
باعث می شود تا Chat GPT را صرفا در حد یک ابزار کمکی 

و نه جایگزین شغل های مربوطه بدانیم، بررسی خواهد شد. 
1-وجود محدودیت های مختلف

در این زمینه تصور کنید که یک فرد کم سن عبارت نحوه 
ایجاد بمب را جست و جو کند، تحت این شرایط پاسخ هوش 
مصنوعی می تواند فاجعه ای را به همراه داشته باشد. به همین 

خاطر برای این برنامه محدودیت هایی تعیین شــده اســت. 
برای مثال شما با اســتفاده از این برنامه هیچ گاه نمی توانید 
مقاله ای در زمینه خشــونت را ایجــاد نمایید. در این زمینه 
هنوز مشخص نیســت که نیاز به اعمال چه محدودیت های 
دیگری هم وجود دارد. این موضــوع اگرچه در ظاهر خوب 
محسوب می شود، با این حال اگر وجود محدودیت در صورتی 
که بخواهیم از این برنامه به عنوان جایگزین یک شغل نگاه 

کنیم، بدون شک چالش هایی را به همراه دارد. 
2-به روز نبودن اطالعات 

این برنامه امکان به روز شــدن اطالعات را در اختیار ندارد 
و همه داده های آن براساس مواردی است که تا زمان انتشار 
آن رخ داده و این امر باعث می شود تا شما نتوانید از آن برای 
تولید محتواهای به روز )مهمترین نوع محتوا( استفاده کنید 

3-اظهارات و تحلیل های شخصی دیده نمی شود
در بســیاری از مقاالت اظهارنظرهای نویســنده به عنوان 
نقطه اوج کار تلقی می شــود. این امر در حالی اســت که در 
این هوش مصنوعی، چنین چیزی وجود نداشته و نمی توان 
انتظار بروز ســبکی نوآورانه و خاص را داشت. درواقع هزاران 
نفر ممکن اســت کلمات کلیدی شما را جست و جو کنند و 
نتایج تقریبا مشابه را داشته باشند. این امر در حالی است که 

شیوه نوشتن افراد، کامال متفاوت با دیگران است. 
4-محتواها قابل شناسایی هستند

درواقع حتی اگر از بهترین ویراستارها هم استفاده نمایید، 
این دســته از محتواها به ســادگی قابل تشخیص هستند. 
فراموش نکنید که گوگل عنوان کرده است که چنین مواردی 
را در معرض نمایش قرار نخواهد داد. درواقع دلیل این امر نیز 
به خاطر وجود هایالیت مخفی ای است که مدیران این برنامه 
مخصوصا آن را ایجاد کرده اند تا مرز میان موارد ایجادشــده 
از این طریق با نمونه های دیگر، مشــخص شود.  با توجه به 
مواردی که مطرح شد، می توان این نتیجه را گرفت که بهترین 
حالت اســتفاده از این برنامه به عنوان ابزار کمکی است و از 

این بابت نگرانی ای برای از دست دادن شغل ها وجود ندارد. 
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