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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

حجم نقدینگی در اقتصاد ایران به مرز 6 هزار همت رسیده است

سونامیپولتورمساز
فرصت امروز: مدت هاســت که صدای آالرم های پولی به صدا درآمده و رشــد نقدینگی به مرز سرســام آور و 
خطرناکی رسیده است. به گفته کارشناسان، وضعیت رشد نقدینگی در این سال ها با افت درآمدهای ارزی همراه 
بوده و همین امر باعث شده تا »تورم زایی نقدینگی« دوچندان شود. این در حالی است که رشد مالیم نقدینگی 
در یک شــرایط ایده آل می تواند به رشد تولید کمک کند. اگر رشد پیوسته نقدینگی در اقتصادی سالم و برکنار 
از تبعات تحریمی اتفاق بیفتد، به جای آنکه مســیر را برای ســوداگری در بازارهای دارایی نظیر طال، ارز، مسکن 
و خودرو هموار کند، به رونق تولید و اشــتغال زایی می انجامد. در اقتصاد ایران اما تجربه ســال ها مواجهه با رشد 
نقدینگی، کارکردهای دیگری پیدا کرده اســت؛ از افزایش نرخ تورم و گســترش سفته بازی گرفته تا رشد بدهی 

بانک ها و دولت به بانک مرکزی و افزایش استقراض.
حاال با پایان »دهه خاموش اقتصاد ایران«، کارنامه نقدینگی، آینده روشــنی را نوید نمی دهد. کارنامه شاخصی 

که در دهه 1390، هر روز رکورد جدیدی از خود به جای گذاشت. در واقع، هر 365 روزی که از دهه...

شاخص کل بورس تهران، یک میلیون و 700 هزار واحدی شد

3 رکورد جدید بورس

4

4

2

سازمان تجارت جهانی از عملکرد بهتر از انتظار تجارت بین المللی گزارش داد

انعطاف پذیری تجاری در یک سالگی جنگ
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مدیریتوکسبوکار
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وزارت صمت اعالم کرد که بیش از 20 شرکت تاکنون مجوز واردات خودرو گرفته اند.  براساس خبری 
که در برخی کانال های تلگرامی منتشر شــده، ادعا شده است:  »وزارت صمت به شش شرکت مجوز 

انحصاری واردات خودرو داده اســت که ظاهرا چون پول ندارند، قرار اســت با پیش فروش 
انجام شــود و پول از مردم بگیرند و خودرو وارداتی را به دو برابر دنیا به مردم بفروشــند...

20شرکتمجوزوارداتخودروگرفتند

نگــــاه
موفقیت در جوانی افسانه است

بهترین سن 
کارآفرینی

کارآفرینان  سن  میانگین 
موفــق، 42 ســال اســت. 
»اســتیو جابــز« و »بیــل 
گیتــس« هــر دو در دهه 
موفقیت  به  زندگی شان   20
نظر  به  اینطــور  رســیدند. 
می رســد که هر استارت آپ 
موفقی بایــد با بنیانگذارانی 
در همین ســن و ســال به 
دهد،  خدمات  مشــتریانش 
جدید  بررسی های  نتایج  اما 
نشان می دهد که قرار نیست 
الگــوی »جابز« و »گیتس« 
اکوسیســتم های  هنجار  را 
استارت آپی بدانیم. به نوشته 
»کارآفریــن«،  وب ســایت 
»بیل گیتس« و »پال آلن« 
در سنین 20 و 22 سالگی، 
مایکروســافت را در ســال 
تاســیس  میــالدی   1975
کردند. »جــف بزوس« 30 
ســاله بــود که آمــازون را 
ســاخت و »اســتیو جابز« 
در سن 21 ســالگی، اپل را 
بنیانگذاری کرد. روایت ها از 
داستان موفقیت کارآفرینان 
ایــن  ســیلیکون،  دره  در 
فرضیــه را تقویــت می کند 
جوانی  بــا  موفقیــت  کــه 
اســتارت آپ ها  موسســان 
گره خــورده اســت. با این 

جدیدترین  وجــود، 
. . . ت لعــا 2مطا
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فرصت امروز: فناوری های جدید، امکان ظهور ایده هایی را فراهم 
می کننــد که زمانی تنها به داســتان های علمی – تخیلی محدود 
می شــدند. ایده هایی در قالب انقالب هــای چهارگانه صنعتی که 
آینده جهان را می ســازند و به تدریج دنیــای پیرامون ما را تغییر 
می دهنــد. جهان در حال حاضــر در دوره گذار به انقالب صنعتی 
چهارم به سر می برد؛ انقالبی که طبق پیش بینی »کالوس شواب«، 
از ســال 2015 آغاز شده و در ســال 2030 به اوج خود می رسد. 
زمانی که »جیمز وات« اســکاتلندی، ماشین بخار را اختراع کرد و 
انقالب صنعتی اول در جهان شــکل گرفت، نادرشاه افشار تازه در 
ایران کشته شــده بود. نزدیک به 100 سال طول کشید تا نسیم 
انقالب صنعتی اول به ایران برسد. انقالب صنعتی دوم اما به فاصله 
50 ســال با ورود ژنراتور و تجهیز کارگاه های تولیدی، در ســال 
1303 به ایران رســید. ورود انقالب صنعتی سوم نیز با فاصله ای 
کمتر و با 25 سال تاخیر از دل برنامه سوم توسعه پیش از انقالب 
اتفاق افتاد و شکل گیری ایران خودرو یا همان ایران ناسیونال، نماد 
رسیدن انقالب صنعتی سوم به ایران شد. حال سوال این است که 

انقالب چهارم صنعتی چه زمانی به ایران می رسد؟
در پاسخ به این پرسش، اتاق بازرگانی ایران در گزارشی به بررسی 
چالش ها و نیازهای بخش صنعت ایران پرداخته و فناوری و نوآوری 
را بســتر رقابت بین کشورها در انقالب صنعتی چهارم معرفی کرده 
اســت. کمیســیون صنایع اتاق ایران در گــزارش »انقالب صنعتی 
چهارم در آیینه برنامه هفتم توســعه« با اشــاره به اینکه فناوری و 
نــوآوری، باالخص انقالب صنعتی چهــارم در دهه جاری میالدی، 
بستر رقابت بین کشورها خواهد بود و حضور به موقع و فعال در این 
عرصه می تواند نردبان توسعه را برای کشورهای در حال توسعه مهیا 
کند،  توصیه های دهگانه ای را برای اســتقرار انقالب صنعتی چهارم 

در قالب برنامه هفتم توسعه مطرح کرده است.
به سوی انقالب چهارم صنعتی

انقــالب صنعتي که به عنوان انقالب صنعتي اول نیز شــناخته 
مي شــود، از دگرگوني هاي بزرگ در صنعت، کشــاورزي، تولید و 
ترابري در بازه زماني سال های 1760 تا 1840 آغاز شد. این تحول 

ابتدا در انگلستان آغاز شد و سپس به اروپا و آمریکا رسید. انقالب 
صنعتي در انگلســتان در ســه زمینه بافندگي، زغال سنگ و ذوب 
آهن بیشتر نمود یافت. اســتفاده از دستگاه ها به جاي روش هاي 
تولید دستي، ساخت مواد شیمیایي جدید و روش هاي جدید تولید 
آهن، افزایش استفاده از نیروي بخار و آب، ساخت ماشین ابزارها و 
ظهور کارخانه هاي تولید مکانیزه، از مهمترین تحوالت این انقالب 

صنعتی است.
ســپس نزدیک به یکصد سال طول کشــید تا انقالب صنعتي 
دوم از راه برســد و با خود افزایش عرضــه محصوالت صنعتي را 
بــه همراه بیاورد؛ انقالبی که مبتني بر تولید انبوه، تقســیم کار و 
استفاده از الکتریسیته براي تولید بود و این تغییرات انقالبي حدود 
یک قرن ادامه داشــت، تا آنکه افزایش نقش فناوري اطالعات در 
صنعت با ظهور اولین کنترلگرهاي منطقي برنامه پذیر )PLC( در 
ســال 1969، جرقه هاي انقالب صنعتي ســوم را زد که اساس آن 
بر اســتفاده از الکترونیک و فناوري اطالعات براي خودکارســازي 
تولیــد بنا شــده بود، اما طول عمر این انقالب کمتر از 40 ســال 
بــود؛ به طوری که در دهــه اول از قرن بیســت و یکم میالدي، 
شخصي شــدن بیش از پیش تولیدات، نزدیک تر و یکپارچه شدن 
مشتریان و تأمین کنندگان و فرآیندهاي ارزش آفرین، ارتباط میان 
اشیا از طریق سیستم هاي هوشمند، تلفیق هوشمندي سایبري با 
موجودیت هاي فیزیکي )physical Cyber( و شیوع شیوه هاي 
جدید تولید از طریق افزایش ارتباطات میان فرآیندهاي تولیدي، 
نویدبخش آغاز انقالب صنعتي چهارم شــد. شالوده فعالیت در این 
نســل از صنعت بر تولید نامتقارن و ماژوالر قرار گرفته اســت. لذا 
توانمندي تغییر سریع چینش و پیکربندي ماشین ها براي تطبیق 
با مشــخصه هاي موردنظر مشتریان، امکان شخصي سازي تولید را 
فراهــم مي کند. در این انقالب، انتظار مي رود مشــتریان به جاي 
خرید محصوالت واسطه اي )مثال دستگاه دریل(، خواهان خدمت 
نهایي )مانند ســوراخکاري( باشند و شرکت ها باید از طریق فراهم 
نمودن پلتفرم ها و تحلیل داده هاي مربوط به مشــتریان، خدمات 

مورد نظر را به صورت شخصي شده براي آنان فراهم نمایند.

3 حوزه اصلی تغییر فناورانه
انقالب صنعتی چهارم بر پایه فناوري دیجیتال اســتوار است و 
به لحاظ مقیاس و دامنه پیچیدگي، بسیار متفاوت تر از آن چیزي 
است که بشــریت به واســطه انقالب هاي صنعتي پیشین تجربه 
کرده اســت. در این انقالب به واســطه تغییرات فناورانه برافکن، 
تحوالت عمیقي در سایر بخش هاي اقتصادي، اجتماعي و سیاسي 
به وجود خواهد آمد که در نهایت با نوعي جابه جایي تمدني همراه 
خواهد بود. آنطور که »کالوس شواب« در کتاب »انقالب صنعتي 
چهارم« براســاس پیش بیني کارشناسان مطرح کرده، این انقالب 
از ســال 2015 میالدي آغاز شــده و در سال 2030 به نقطه اوج 
خود خواهد رســید و از آنجا که ســرعت این انقالب بسیار بیشتر 
از انقالب هاي پیشــین اســت، رهبري جهاني در آینده متعلق به 
کشورهایي است که بتوانند از ظرفیت ها و فرصت هاي پیش آمده 
به واســطه این انقالب نهایت بهره را ببرند. انقالب صنعتي چهارم 
با تغییرات بنیادین در سه حوزه فیزیکی، زیستی و دیجیتال شکل 
مي گیرد. این ســه حوزه اصلی در تعامل بــا یکدیگر قرار دارند و 
عالوه بر آنکه هر کــدام از آنها به تنهایي با تغییرات جدي مواجه 
مي شــوند، در تعامل با یکدیگر نیز باعث به وجود آمدن تغییرات 
عمیق تري مي شــوند که از آنهــا به عنوان تغییــرات برافکن یاد 
مي شــود. بنابراین انقالب صنعتي چهارم از در هم تنیدگي ســه 
حوزه تغییر در حال جریان اســت که این انقالب همچون ســایر 
انقالب ها، تأثیراتي را در حوزه هاي مختلف به همراه خواهد داشت، 
اما ســه حوزه اجتماعي اصلي که بیشترین تأثیر را از این جریان 
خواهند گرفت، اقتصاد، کســب وکار و دولت ها هســتند. انقالب 
صنعتي چهارم در حوزه کســب وکار، تحوالت جدي ایجاد خواهد 
کرد. تغییر انتظارات مشتري، تولید محصوالت بهبود یافته با داده، 
نوآوري گروهي و مدل هاي جدید عملیاتي از جمله تغییراتي است 
که به واســطه تأثیرگذاري انقالب صنعتي چهارم بر حوزه کسب 
وکار شــکل خواهد گرفت. نمونه بارز مدل هــاي جدید عملیاتي، 
پلتفرم ها هستند که در آینده صاحب دارایي و ارزش مي شوند. به 
عنوان نمونه، کافه بازار یکي از این پلتفرم هاســت که خودش هیچ 

نرم افزاري تولیــد نمي کند، اما 18 هزار تولیدکننده نرم افزار و 30 
میلیون کاربر فعال دارد.

تأثیر اقتصادي انقالب چهارم
تأثیرات اقتصادي انقالب چهارم در ســه زمینه اقتصاد، اشتغال 
و ماهیت کار آشــکار مي شــود. در حوزه اقتصاد با ســه مســئله 
جدي کاهش رشد، افزایش ســالمندي و کاهش بهره وري مواجه 
خواهیم شــد. در حوزه اشتغال، جایگزیني نیروي کار، شکل گیري 
مهارت هاي جدیدتر و کم اثر شدن مهارت هاي فعلي و تحت تأثیر 
قرار دادن اقتصادهاي در حال توســعه شــکل میگیرد؛ به طوري 
که در کشــورهاي پیشــرفته صحبت از بازگشت کارخانه به خانه 
اســت؛ در حالي که در اقتصادهاي در حال توسعه همچنان تولید 
کارخانه اي در جریان اســت و در چنین شرایطي، اقتصادهاي در 
حال توســعه توانایــي رقابت با اقتصادهاي پیشــرفته را نخواهند 
داشت. در حوزه ماهیت کار، کارکنان خویش فرما شکل گرفته اند. 
در این مدل اینطور نیست که فرد یک کارمند باشد یا در یک محل 
مشــخص مشغول به فعالیت باشــد، بلکه در فضاي ابري مي تواند 
همزمان کارمند 10 شــرکت یا بیشتر باشد. در نهایت، این انقالب 
صنعتي در صدد است که شــیوه خطي اقتصاد را منسوخ کرده و 
اقتصاد چرخه اي )از ورود مــواد خام گرفته تا مصرف، جمع آوري 
باقیمانده و بازیافت( را جایگزین آن نماید. از ســوی دیگر، شــاید 
مهمتریــن تأثیر انقالب صنعتی چهارم بر دولت ها باشــد. اتفاقي 
که به واســطه تغییرات فناوري در حوزه دولت شــکل مي گیرد، 
همچون شمشــیر دولبه عمل مي کند. از یک طرف، با اســتفاده 
از ظرفیت هــا و فرصت هاي به وجود آمــده از طریق فناوري هاي 
برافکن مي توان ســازوکار حکمراني را بهبود بخشــید و خدمات 
بهتــري را به بخش هاي مختلف یک جامعه ارائه کرد و از ســوي 
دیگر، این فناوري ها ورود بازیگران غیردولتي را به حوزه حکمراني 
دولت ها افزایش داده و نقش حاکمیتي آنها را در مســائل مختلف 
کمرنــگ مي کنند. در واقع، دیگر دولت ها قدرت مســلط در یک 
کشــور نیستند و به واسطه فناوري هاي شکل گرفته، حوزه قدرت 
از دولت ها به ســمت بازیگران غیردولتي در جریان است. بنابراین 

در مجموع مي توان گفت که در انقالب صنعتي چهارم، دستیابي به 
قدرت راحت تر از گذشــته، استفاده از آن دشوار و از دست دادنش 

بسیار آسان شده است.
نقشه راه استقرار صنعت 4

در پایــان این گــزارش، محورهای دهگانــه ای در قالب برنامه 
هفتم پیشنهاد شده اســت: »کمیته ای ذیل وزارت صنعت، معدن 
و تجــارت با محوریت ایــن وزارتخانه و با حضــور فعاالن بخش 
خصوصــی و نماینــدگان ســازمان های دولتی مرتبــط به منظور 
سیاســتگذاری حرکت به ســوی انقالب صنعتی چهارم و استقرار 
گام های اولیه این صنعت در تولید کشور تشکیل شود. این کمیته 
)کمیته صنعت 4(، نوعی نهاد رگوالتور برای تنظیم قواعد حرکت 
به سمت اســتقرار انقالب صنعتی چهارم در صنایع کشور خواهد 
بود.« »بخشــی از آموزش های دانشــگاهی به  سوی پیشران های 
انقالب چهارم صنعتی ســوق داده شده و رشــته های دانشگاهی 
مانند تحلیل کســب وکار مبتنی بر داده، ساخت و تولید افزودنی، 
امنیت ســایبری و ... در دستور کار دانشــگاه های برتر کشور قرار 
گیرد. این مهم از طریق ایجاد گرنت های پژوهشــی برای هدایت 

مطالعات به سمت توسعه دانش در این حوزه صورت گیرد.«
همچنین »تدوین و اجرای برنامه رســوخ فناوری های نوین در 
بخش صنعت در دســتور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار 
گیرد.« »در تدوین اســناد سیاست صنعتی کشور، صنایع مرتبط 
با انقالب صنعتی چهارم بــا نظر کمیته صنعت 4 به عنوان صنایع 
پیشــران در نظر گرفته شــود.« »قوانین و مقررات بخش صنعت 
بــا توجه  به نیازهــای چهارمین انقالب صنعتی زیــر نظر کمیته 
صنعــت 4 پاالیش و اصالح شــوند.« »پیمایــش آمادگی )بلوغ( 
شــرکت های صنعتی در به کارگیری فناوری های نسل چهارم در 
شــرکت های پیشــرو انجام گرفته و از نتایج آن برای اولویت دهی 
به ارائه مشوق های توسعه ای به شرکت های بالغ تر استفاده شود.« 
»زیرساخت های نرم و سخت موردنیاز برای انقالب صنعتی چهارم 
)اعم از نســل پنجم اینترنت، قوانین و مقررات، بازارگاه های داده 

و...( شناسایی و در کشور پیاده سازی شوند.«

یکی از خدمات ارزشــمند نظام بانکی برای پیاده سازی 
قانون جدید چک و ایجاد زمینه های تسهیل مبادالت مالی، 
راه  اندازی ســامانه ثبت، تأیید و انتقال چک صیادی است. 
به گفته روابط عمومی بانک پاســارگاد، این بانک به عنوان  
یکی از پیشــروترین بانک ها در ارائه خدمات نوین بانکی، 
از روزهای نخســت اطالع رسانی قانون جدید چک توسط 
بانک مرکزی وارد عمل شده و اقدامات مفیدی درخصوص 
عملیاتی شدن این قانون را در دستور کار خود قرار داده که 
از آن جمله می توان از راه اندازی سامانه چک های صیادی 
با عنوان »ســامانه مدیریت چک« نام برد. در این سامانه، 
امکان ثبت چک های صیادی، انتقال و تأیید آنها به صورت 
آنالین وجود دارد. در حال حاضر این قانون برای چک  های 
بنفش رنگی که از فروردین ماه 1400 صادر شده  اند، قابلیت 
اجرایی دارد و چک های قدیمی نیز با همان روش قبل قابل 
نقد شدن هستند. در همین راستا، مشتریان بانک پاسارگاد 

می  توانند با دو روش به ســامانه مدیریــت چک )صیاد( 
دسترسی داشته باشند:

* سامانه بانکداری مجازی بانک پاسارگاد: در روش اول 
برای ورود به نسخه سامانه صیاد بانک پاسارگاد، مشتریان 
می توانند با مراجعه به ســامانه مدیریت چک در ســایت 
این بانک به نشــانی bpi.ir، پس از ورود به این سامانه، از 
خدمات مدیریت چک صیاد در بانک پاسارگاد به  سادگی 

استفاده کنند.
* خدمات موبایل  بانک پاسارگاد: اما در روش دوم، مشتریانی 
که قصد دارند از سامانه صیاد در گوشی های هوشمند خود 
استفاده کنند، می توانند برنامه همراه بانک پاسارگاد را بر روی 
گوشی های هوشمند خود دانلود و نصب کنند. سپس مشتری 
می تواند با ورود به همراه  بانک پاسارگاد به سامانه مدیریت چک 

صیاد هم دسترسی داشته باشد.
امکان ثبت چک در ســامانه صیاد بانک پاسارگاد، یکی از 

خدمات آنالین بانک پاســارگاد است و مشتریانی که قصد 
صدور چک های جدید بنفش  رنگ بانک پاســارگاد را دارند 
بایــد اطالعات مربوطه را در این ســامانه به طور کامل ثبت 
کنند. صادرکننده چک برای ثبت چک، پس از ورود به این 
سامانه باید روی گزینه »ثبت چک« کلیک کند. سپس فرم 
مخصوص ثبت چک صیادی نشان داده می شود که مشتریان 
باید این فرم را تکمیل کنند. در این سامانه اطالعات شخص 
دریافت  کننده چک، شماره چک، مبلغ چک، تاریخ سررسید 
چک، شــماره صیاد چک و شــرح چک نیز باید ثبت شود. 
ســپس باید روی گزینه »افزودن« کلیک شود تا  اطالعات 
به صورت کامل در این سامانه ثبت شود. همچنین افرادی که 
دریافت  کننده چک های صیادی بنفش  رنگ هستند، می  باید 
به سامانه صیاد بانک پاسارگاد مراجعه کنند و اقدام به تأیید 
چک در این سامانه کنند. عدم تأیید چک در این سامانه، به 
منزله فاقد اعتبار بودن چک صیادی اســت و اعتبار حقوقی 

ندارد. مشتریان برای تأیید چک در سامانه صیاد بانک پاسارگاد 
بایستی شناســه صیادی چک دریافت  شده خود را به منظور 
استعالم چک در سامانه صیاد بانک پاسارگاد وارد و اطالعات 
چک موردنظر را مشاهده کنند. پس از مشاهده اطالعات چک 
استعالم  شده توسط فرد دریافت  کننده چک، چک می  تواند 

تأیید و یا رد شود.
انجام فرآیند انتقال چک در سامانه صیاد بانک پاسارگاد 
و یا هر ســامانه صیاد دیگری اجباری است. درواقع، یکی 
از بندهای مهمی که در قانــون جدید چک  های صیادی 
وجود دارد، این اســت که این چک  ها در صورتی که نیاز 
به انتقال داشته باشند، می  بایست اطالعات آنها در سامانه 
صیاد ثبت شود. برای این منظور، مشتری محترم باید پس 
از ورود به این ســامانه روی گزینه مربوط به انتقال چک 
کلیک کند. برای انجام مراحل انتقال چک در سامانه صیاد 
بانک پاسارگاد، نیاز به وارد کردن شماره صیادی است. پس 

از وارد کردن شــماره صیادی چک، می توان با واردکردن 
اطالعات امضاکننده و اطالعات دریافت کنندگان، مراحل 

مربوط به انتقال چک را در این سامانه انجام داد.
جهت کســب اطالعات بیشــتر می توانید با مراجعه به 
https://cms.bpi.ir/ ســایت بانک پاسارگاد به نشــانی
fa/content/27، توضیحات الزم درخصوص »لزوم ثبت 
اطالعات چک در سامانه صیاد«، »تعیین صحت و اصالت 
چک و قابلیت پیگیری«، »محدودیت های سختگیرانه برای 
دارندگان چک برگشتی«، »رفع سوءاثر از چک برگشتی« و 
»نحوه پیگیری قضایی طبق قانون جدید چک« را مشاهده 
https://cms.bpi.ir/ کنید. همچنین با مراجعه به لینک
fa/gallery/video، در بخش »آشــنایی با قانون جدید 
چک« و »قوانین جدید چک« در ســایت بانک پاسارگاد 
می توانید به محتواهای آموزشی تولید شده در این خصوص 

دسترسی پیدا کنید.

سامانه خدمات چک های صیادی در بانک پاسارگاد، به  سادگی در دسترس مشتریان

10 توصیه بخش خصوصی به دولت برای برنامه هفتم توسعه

انقالب صنعتی چهارم به ایران می رسد؟

معرفی ابزارهای آنالیز وضعیت روابط عمومی کسب و کار
روابط عمومی بهتر با ابزارهای کاربردی

تعامل با هزاران مشتری در طول روز کاری نیست که کارآفرینان را شیفته خودش کند. پاسخگویی به سواالت 
تکراری مشــتریان، ارزیابی میزان موفقیت شرکت در شبکه های اجتماعی یا حتی طراحی استراتژی جامع در 
حوزه روابط عمومی در مقایسه با کارهایی مثل طراحی محصوالت جدید اصال چنگی به دل نمی زند. البته وقتی 
پای ابزارهای کمکی با چاشنی هوش مصنوعی وسط باشد، دیگر اوضاع اینطور باقی نخواهد ماند! ما این روزها 
در دنیایی کامال دیجیتال زندگی می کنیم که هوش مصنوعی در آن حرف اول و آخر را می زند. زمانی نه چندان 
دور پدیده ای مثل ربات های چت حتی در ذهن رویاپردازترین کارآفرینان دنیا هم جایی نداشت، اما امروز بدل به 
واقعیتی انکارناپذیر شده است. از آنجایی که ما در روزنامه فرصت امروز دوست دارید شما همیشه بهترین تجربه 
در عرصه کارآفرینی را داشته باشید، قصد داریم بهترین ابزارهای آنالیز اوضاع روابط عمومی برندها را زیر ذره بین...



فرصت امروز: گزارش جدید ســازمان تجارت جهانی نشان می دهد که 
تجارت جهانی در یک ســال گذشــته انعطاف پذیر باقــی مانده و بهتر از 
پیش بینی های بدبینانه عمل کرده اســت؛ زیرا اقتصادهایی که به شدت 
تحت تأثیر جنگ اوکراین قرار داشتند، منابع جایگزینی برای عرضه پیدا 
کرده اند. شبیه سازی های جدید ســازمان تجارت جهانی، اهمیت تقویت 
سیســتم تجاری چندجانبه را نشــان می دهد، به طــوری که در صورت 
شکســت همکاری های بین المللی، کشورهای کم توســعه یافته احتماال 
بیشــترین ضربه را خواهند دید. به گفته سازمان تجارت جهانی، اجتناب 
کشــورها از ممنوعیت صادراتی و انجام تجارت چندجانبه میان کشورها 
موجب کاهش چشــمگیر اثرات منفی جنگ اوکرایــن بر ارزش تجارت 
شده است؛ وگرنه محدودیت های تجاری می توانست عواقب وخیمی برای 
تجارت جهان داشته باشد؛ چنانکه در یک سناریوی بدبینانه اگر کشورها 
به محدود  کردن صادرات و واردات روی می آوردند، قیمت ها بسیار بیشتر 

از سطح کنونی بود.
بــرآورد این نهاد بین المللی حاکی از آن اســت که عملکرد مناســب 
تجــارت جهانی و مقاومــت آن در مقابل جنگ به دلیل سیاســت های 
چندجانبه     گرایانه کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی، کشورها را هرچه 
بیشتر ترغیب می کند از وضع محدودیت های صادراتی و وارداتی بپرهیزند 
و از ایجاد محدودیت در امر تجارت اجتناب کنند. اصوال کشورها در هنگام 
بحران های جهانی نظیر جنگ، سیاست های تجاری خود را تغییر می دهند. 
عمده این تغییرات در جهت بســته کردن تجارت به واسطه وضع قوانین 
محدودکننده، از جمله در صادرات محصوالت اساســی است. این موضوع 
تاثیــری منفی بر تجارت می گذارد و قیمت هــا را افزایش می دهد. با آغاز 
جنگ اوکراین نیز بســیاری از برآوردها و پیش بینی ها از افزایش قیمت و 
افت ارزش تجارت جهانی حکایت داشت. با این وجود، گزارش تازه سازمان 
تجارت جهانی در یک ســالگی جنگ اوکراین نشــان می دهد که تجارت 
جهانی در یک سال گذشته بسیار بهتر از پیش بینی ها عمل کرده و حتی 

رشد داشته است.
شبیه سازی تجارت چندجانبه

برآوردهای سازمان تجارت جهانی در گزارش »یک سال جنگ اوکراین: 
ارزیابی تاثیر بر تجارت و توســعه جهانی« نشان می دهد که رشد تجارت 
جهانی در ســال 2022 از پیش بینی 3 درصدی ایــن نهاد در ماه آوریل 
بیشــتر بوده و به طور قابل توجهی باالتر از برآوردهای بدبینانه ایســتاده 
اســت. سال ثبات تجارت جهانی از زنجیره های تامین جهانی و از رشد 4 
درصدی کاالهای واسطه ای در سه ماهه دوم سال  2022 )نسبت به مدت 
مشــابه سال قبل( مشهود است. با شــروع جنگ، سازمان تجارت جهانی 
تخمین زد که بحران اوکراین، رشــد تولید ناخالص جهان را به رقم 0.7 
تا 1.3 درصد خواهد رساند و رشد تولید ناخالص جهان از پیش بینی 4.7 
درصدی به حدود 2.4 تا 3 درصد خواهد رسید. سناریوهای بدبینانه حتی 
تا رقم 0.5 درصد نیز می رسید. هرچند این ارقام چندان هم بیراه نبود، اما 

تولید و تجارت به طور قابل توجهی از تاثیرات جنگ برکنار ماند.
عملکرد مناســب تجاری را می توان بــه عوامل متعددی نظیر تقاضای 
باالی مصرف کننده، بازار کار قوی در کشــورهای توسعه     یافته، حمل ونقل 
و کاهش فشــار بر زنجیره عرضه نسبت داد، اما مهمترین عامل همچنان 
سیاستگذاری اســت. با این حال به نظر می رسد تجارت 2023 بیشتر به 
دالیل سیاســت های پولی انقباضی، رشــدی کند داشته باشد. همچنین 
تجارت کاالیی و کشــورهایی که بیش از همه در معرض جنگ بودند، به 
شکل چشــمگیری در  برابر این تهدید مقاوم شدند. با وجود اختالل     های 
غیرمنتظره در زنجیره عرضه، عمده کاالهایی که تحت تاثیر مستقیم جنگ 
قرار داشــتند، با به میدان آمدن عرضه     کنندگان جایگزین از این تاثیرات 

برکنار ماندند.
شبیه     ســازی     ها در بلندمدت، اهمیت تقویت نظام تجارت چندجانبه را 
نشــان می دهد. آخرین شبیه     ســازی اقتصاددانان سازمان تجارت جهانی 
نشــان می دهد که عواید حاصل از آزادسازی چندجانبه تجارت در سطح 
جهان بســیار زیاد است. هزینه     فرصت کشورها برمبنای آزادسازی تجارت 
به شــکل میانگین، 8.7 درصد از درآمد واقعی آنها است که از 6.4 درصد 
برای کشورهای توســعه     یافته شناور است تا 10.1 درصد برای کشورهای 
درحال توســعه و 11.3 درصــد برای کشــورهای کمتر درحال توســعه. 
مزیت های جهانی     ســازی دوباره نه تنها در درآمد کشورها موثر است، بلکه 
مقاومت و امنیت کشورها در  برابر اختالل در زنجیره عرضه را باال می     برد. 
عملکرد تجاری مثبت کشورهایی که بر واردات کاالها از کشورهای درگیر 
در جنگ وابســته بودند، به واسطه تجارت از طریق تغییر مسیر واردات از 

کشورهایی که درگیر این جنگ نیستند، تسهیل شد.
عملکرد تجاری روسیه و اوکراین

با وقــوع جنگ، صادرات کاالیــی اوکراین به لحــاظ ارزش حدود 30  
درصد در ســال  2022 سقوط کرد. این ســقوط تا حد زیادی با عملکرد 
شــرکای تجاری اوکراین نیز همخوان اســت، هرچند برخی کشورهای 
همســایه اوکراین نظیر مجارستان و لهستان واردات خود را از این کشور 
افزایش داده اند. این افزایش واردات بیشــتر شــامل محصوالت کشاورزی 
نظیر دانه     های روغنی، روغن، گوشــت و لبنیات بوده است. افزایش قیمت 
محصوالت صادراتی موجب افزایــش 15.6 درصدی درآمدهای صادراتی 
روســیه برحسب ارزش شده، اما طبق تخمین ها احتماال میزان وزنی این 
صادرات با اندکی کاهش مواجه شده است. افزایش ارزش صادرات روسیه 
عمدتا به واسطه نقش کاالهای اساســی نظیر سوخت، انواع کود و غالت 
بوده است. افزایش به نســبت اندک ارزش صادراتی روسیه در مقایسه با 
افزایش شدید قیمت این کاالها بیانگر این مسئله است که احتماال کاالهای 
صادراتی روســیه با کاهش در وزن همراه بوده اســت. در مقابل، جریان 
تجارت کاالهای صنعتی، کاهشی چشمگیر داشته است؛ از جمله کاالهایی 
نظیر موتور وســایل نقلیه، داروها و قطعات مربوط به هواپیما که احتماال 

اثر تحریم ها بوده است.

جنگ بیش از هر چیز به افزایش قیمت      اقالم کاالیی منجر شد، اما این 
افزایش قیمت ها به نسبت چیزی که در ابتدای جنگ پیش بینی می شد، 
کمتر است. افزایش قیمت از 4.4 درصد برای کاالیی نظیر پاالدیوم )یکی 
از وســایل مورد اســتفاده در بخش خودرو( آغاز می شود و تا 24.4 درصد 
برای ذرت باال می رود. اجتناب نســبی اعضای ســازمان تجارت جهانی از 
تحمیل ممنوعیت صادراتی احتماال نقشــی کلیــدی در کنترل افزایش 
قیمت ها داشته اســت. آخرین رصد تجارت این نهاد بین المللی )از نیمه 
اکتبر 2021 تا نیمه اکتبر 2022( نشان می دهد، تمهیدات تسهیل     کننده 
صادرات که توسط کشورهای عضو این سازمان اتخاذ  شده است، یک  هزار 
و 38  میلیارد دالر از کل تجارت این کشورها را پوشش می دهد که بسیار 
بیشتر از تمهیدات محدودکننده تجارت با رقم 163.5 میلیارد است. این 
نکته عالوه بر افزایش اندک قیمت غالت نشــانگر موفقیت سیاست های 
این ســازمان درباره کاهش تاثیرات جنگ بر امنیت غذایی است. روسیه 
و اوکراین نســبتا نقش حداقلی در اقتصاد جهان دارند، با یک استثنا؛ این 
دو کشــور صادرکننده مهم برخی کاالهای کشاورزی و صنعتی هستند. 
پیش بینی می شد که عرضه غالت، ذرت، دانه     های روغنی، کود و سوخت 
پس از جنگ با کاهش مواجه باشــد، اما چنین اتفاقی نیفتاد و در روندی 

کامال برعکس، تجارت این اقالم شاهد افزایش بود.
تجارت جهانی در افق 2050

شبیه     ســازی     های سازمان تجارت جهانی برای جنگ اوکراین مبتنی بر 
سناریوهای بسیار بدبینانه بود. این سناریوها یک پیش فرض داشتند و آن 
اینکه همانند بحران ســال 2007، کشورهای صادرکننده غذا بر صادرات 
خود، ممنوعیت و محدودیت وضــع می کنند. حال رصد تجارت جهانی 
از سوی این نهاد بین المللی نشــان می دهد که تمهیدات محدودکننده 
صادرات در ماه های ابتدایی جنگ نســبت به رکود سال 2007، محدود 
بوده  است. تجربه بخش رصد تجاری این سازمان در دوران رکود در جهت 
شفافیت تجاری و تشویق به اجتناب از استفاده رویکردهای حمایت     گرایانه 
بسیار موثر واقع شد. این تجربه احتماال در کنترل قیمت ها از آغاز جنگ 
اوکرایــن موثر افتاد. گزارش تمهیدات تجاری در جریان بحران کنونی به 
اعضای این ســازمان قدرت داد که فهمی درســت برای واکنش تجاری 
مناســب و هماهنگ کردن سیاســت های خود با وضعیت موجود باشند. 
این رویه، خصیصه و ابزار اساســی تجارت چند جانبه اســت که موجب 
پیش بینی     پذیری و شــفافیت در بازارهای بین المللی می شــود. این ابزار 
به ویژه در دوران بحران به کار می آید؛ در دورانی که کشــورها بیشــترین 
انگیزه را برای اتخاذ سیاســت های محدودکننده تجاری دارند، تاثیر آن 
به شــکل دومینویی می تواند بزرگ و بزرگ     تر شــود. براساس محاسبات 
ســازمان تجارت جهانی، تقویت چندجانبه     گرایی در تجارت می تواند در 
بلندمدت و در ســال 2050 به افزایش بیش از 3  درصدی درآمد جهانی 
منجر شــود. بیشترین سهم از این افزایش درآمد، به کشورهای با درآمد 

پایین می رسد.

سازمان تجارت جهانی از عملکرد بهتر از انتظار تجارت بین المللی گزارش داد

انعطافپذیریتجاریدریکسالگیجنگ

آخرین آمارها نشــان می دهد که روند کاهشــی هر برگ اوراق مسکن 
همچنان ادامه دارد و متاهل های ساکن تهران می توانند با پرداخت بیش 
از 113 میلیون تومان نســبت به اخذ این اوراق اقدام کنند؛ در حالی که 
هفته قبل باید 119 میلیون تومان پرداخت می کردند. به گزارش ایســنا، 
آخرین وضعیت قیمت اوراق مســکن حاکی از آن است که هر برگ اوراق 
وام مســکن )تسه( در فروردین سال گذشته 118 هزار و 500 تومان، در 
اردیبهشــت ماه 121 هزار و 100 تومان و در خردادماه سال گذشته نیز 
118 هزار و 700 تومان قیمت دارد. هر برگ اوراق تسهیالت مسکن بانک 
مسکن در تیر سال گذشته با قیمت 119 هزار و 700 تومان، در مرداد با 
قیمت 117 هزار و 600 تومان و در شهریور نیز با قیمت 118 هزار و 300 
تومان دادوستد می شــود. این اوراق در ماه مهر سال گذشته 118 هزار و 
400 تومان، در آبان ماه ســال گذشــته 118 هزار و 300 تومان و در آذر 
نیز 117 هزار و 300 تومان قیمت دارد. اوراق تسهیالت مسکن در دی  و 
بهمن سال گذشته نیز با قیمت های 119 هزار و 100 تومان و 118 هزار 
و 300 تومان معامله می شــود. این اوراق در سال جاری 118 هزار و 100 
تومان قیمت دارد که این گزارش براساس همین قیمت نوشته شده است.

بنابراین مجردهای ســاکن تهران می توانند تــا 280 میلیون تومان 
تســهیالت دریافت کنند که شامل 200 میلیون تومان تسهیالت خرید 

مســکن و 80 میلیون تومان وام جعاله می شود؛ لذا برای دریافت 200 
میلیون تومان وام باید 400 برگه تســهیالت مسکن خریداری کنند که 
هزینه این تعداد با اوراق 118 هزار و 100  تومانی، 47 میلیون و 240 
هزار تومان می شــود. همچنین با در نظر گرفتن 80 میلیون تومان وام 
جعاله که برای آن باید 160 ورق به مبلغ 18 میلیون و 896 هزار تومان 
خریــداری کنند، مجموع هزینه خرید اوراق به 66 میلیون و 136 هزار 
تومان می رســد. زوج های تهرانی نیز بر همین اساس می توانند تا سقف 
480 میلیون تومان شــامل 200 میلیون تومان تسهیالت خرید مسکن 
بــرای هر نفر و 80 میلیــون تومان وام جعاله دریافــت کنند؛ بنابراین 
زوجین باید 800 برگه تســهیالت مسکن خریداری کنند که هزینه آن 
94 میلیون و 480 هزار تومان می شــود که همراه با هزینه 18 میلیون 
و 896 هــزار تومانی وام جعاله که برای آن باید 160 ورق تســهیالت 
مسکن خریداری کنند، در مجموع باید 113 میلیون و 376 هزار تومان 

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

مجردها باید 37 میلیون و 792 هزار تومان و متاهل ها نیز باید 75 میلیون 
و 584 هزار تومان پرداخت کنند.

گفتنی است در بهمن ماه 1401، تورم ماهیانه مسکن در هر دو شاخص 
قیمت و اجاره بها به 2.3 درصد رسید که در مقایسه با رقم 2.8 درصدی 
دی ماه، کاهش 0.5 درصدی را نشان می دهد. طبق اعالم مرکز آمار ایران، 
در بهمن ماه امسال تورم ماهیانه مسکن در کل کشور به 2.3 درصد رسید. 
این رقم در دی ماه امسال 2.8 درصد بود که از افت 0.5 درصدی سرعت 
رشد قیمت مسکن در دومین ماه زمستان حکایت دارد. تورم نقطه به نقطه 
مســکن هم که تغییر قیمت در مقایســه با ماه مشابه سال قبل را نشان 
می دهد، از رقم 41.7 درصد حکایت دارد. این شاخص در بهمن ماه 1400 
بالــغ بر 39.5 درصد بود. بنابراین در ایــن بخش با افزایش 2.2 درصدی 
تورم مســکن کل کشور مواجه هستیم. همچنین رشد قیمت مسکن کل 
کشور در 12 ماهه منتهی به بهمن ماه 1401 به رقم 34.8 درصد رسید 
که در مقایســه با رقم 33.7 درصد ماه گذشته، رشد 1.1 درصد را نشان 
می دهد. در بخش اجاره بها نیز شــاخص قیمت ماهیانه، نقطه به نقطه و 
سالیانه در بهمن ماه به ترتیب به 2.3 درصد، 41.6 درصد و 34.7 درصد 
رســید؛ حال آنکه این ارقام در دی ماه به ترتیب 2.8 درصد، 39.4 درصد 

و 33.5 درصد بوده است.

آخرین قیمت اوراق تسهیالت مسکن

کاهش هزینه وام مسکن ادامه دارد

نگاه

موفقیت در جوانی افسانه است
بهترین سن کارآفرینی

میانگین ســن کارآفرینان موفق، 42 ســال است. »استیو 
جابز« و »بیــل گیتس« هر دو در دهه 20 زندگی شــان به 
موفقیت رســیدند. اینطور به نظر می رسد که هر استارت آپ 
موفقــی بایــد بــا بنیانگذارانی در همین ســن و ســال به 
مشــتریانش خدمات دهد، اما نتایج بررسی های جدید نشان 
می دهد که قرار نیســت الگوی »جابز« و »گیتس« را هنجار 
اکوسیســتم های اســتارت آپی بدانیم. به نوشــته وب سایت 
»کارآفریــن«، »بیل گیتس« و »پال آلن« در ســنین 20 و 
22 سالگی، مایکروسافت را در سال 1975 میالدی تاسیس 
کردند. »جف بزوس« 30 ســاله بود که آمازون را ســاخت و 
»اســتیو جابز« در سن 21 ســالگی، اپل را بنیانگذاری کرد. 
روایت ها از داســتان موفقیت کارآفرینان در دره ســیلیکون، 
این فرضیه را تقویت می کند که موفقیت با جوانی موسســان 
اســتارت آپ ها گره خورده اســت. با این وجود، جدیدترین 
مطالعات مدرسه کسب وکار هاروارد می گوید که این موضوع، 
افسانه ای بیش نیست و اگر قرار است روی کارآفرینان جوان 
و موسســان میانسال شــرط بندی کنید، گزینه دوم بهتر و 

امن تر است.
بررســی های مدرســه کســب وکار هاروارد نشان می دهد 
که متوسط ســن کارآفرینان موفق، 42 سال است. از جمله 
دالیلی که می گویند کارآفرینان در ســن 42 تا 45 ســالگی 
موفق تر عمل می کنند، تجربه کاری اســت. پژوهشگران در 
این بررســی دریافتند موسسان استارت آپ هایی که پیش از 
تاســیس، سه سال سابقه کار در حوزه موردنظر را دارند، 85 

درصد موفق تر از دیگران عمل می کنند. 
مدرســه کســب وکار هاروارد در این مطالعه می گوید که 
حتی داســتان موفقیت افرادی مثل »جــف بزوس«، »بیل 
گیتس« و »اســتیو جابز« هم نشان می دهد آنها سوددهی و 
موفقیت های کالن در کسب وکارشان را در سنین باالی 30 
و 40 ســال تجربه کرده اند. زمانــی که آمازون فروش هرچه 
بیشــتر کتاب را کلید زد، »جف بزوس« 35 ســاله بود. تازه 
در 41 ســالگی »بزوس« بود که آمازون پرایم راه اندازی شد. 
همچنین اپل زمانی آیفون را روانه بازار کرد که »استیو جابز« 

52 ساله بود. 
»بیل گیتس« نیز در سن 31 سالگی به عنوان جوان ترین 
میلیــاردر جهان در فهرســت رســانه های معتبــری نظیر 
»بلومبرگ« و »فوربس« جای گرفت؛ در حالی که 10 ســال 

پیش از آن، مایکروسافت را تاسیس کرده بود.
نکته مهم دیگری که در بحث کارآفرینی پذیرفته شــده و 
به اثبات رسیده اســت، نقش روابط اجتماعی بهتر و زندگی 
ســالم تر در موفقیت کارآفرینان اســت. به عبارت دیگر، این 
پول و قدرت نیســت کــه کارآفرین را خوشــحال می کند، 
بلکه روابط اجتماعی بهتر و زندگی ســالم تر اســت که باعث 
احســاس رضایت و خوشحالی کارآفرینان موفق می شود. اگر 
برای کســی کار کنید، صبح به محل کار می روید و عصر به 
خانــه برمی گردید، اما اگر کســب وکار خودتان را راه اندازی 
کنید، دســت کم تا مدت ها معلوم نیســت که چه ســاعتی 
می توانید به خانه بازگردید. در زندگی بیشــتر کسانی که به 
سراغ راه اندازی کسب وکار شخصی خود می روند، خوشحالی 
گم می شود. این گمشده در مطالعات دانشگاهی دنبال شده 
است؛ مطالعاتی که می پرسد، چه چیزی انسان را در زندگی 

خوشحال می کند؟
این پرسشــی اســت که دانشــگاه هاروارد از سال 1938 
میالدی در جســت وجوی پاســخ آن برآمده است. حاال این 
مطالعه 85 ســاله به نتایج بدیع و جالبی رسیده است و این 
یافته ها نشان می دهد که پول و قدرت باعث خوشحالی انسان 
نیســت. به گزارش »سی ان بی ســی«، نتایج به دست آمده 
در این پژوهش حاکی از آن اســت که دستاوردهای شغلی، 
ورزش، رژیم غذایی ســالم و پول نیز در شــادی انســان در 
زندگی، تاثیــر چندانی ندارد و این روابــط اجتماعی مثبت 
اســت که انسان ها را در زندگی شادتر و سالم تر نگه می دارد. 
یافته های این مطالعه نشان می دهد که روابط اجتماعی سالم 
و درک انســان ها در مکالمه با دیگران به زندگی ســالم تر و 
شادتر آنها کمک می کند. با این وجود، روابط اجتماعی بدون 
نیاز به تمرین و متناسب ســازی نیســت. به همین دلیل در 
این پژوهش، موضوع روابط سالم مورد کنکاش قرار گرفته و 
نکاتی درباره چگونگی ســاختن روابط سالم اعالم شده است. 
هفت کلید برای داشتن روابط اجتماعی سالم در این پژوهش 
در نظر گرفته شده اســت. این نکات هفت گانه شامل ایمنی 
و امنیت، یادگیری و رشــد، نزدیکی احساســی و اعتماد، به 
اشتراک گذاشتن تجربیات، صمیمیت عاشقانه، کمک گرفتن 

و تفریح و استراحت می شود.
* ایمنی و امنیت: در لحظه های بحرانی ســراغ چه کسی 
می روید؟ اگر نیمه شــب با دیدن کابوس از خواب بپرید، به 

چه کسی زنگ می زنید؟
* یادگیری و رشــد: چه کســی شــما را بــرای یادگیری 
چیزهای جدید و دنبال کردن اهداف زندگی تشویق می کند؟
* نزدیکی احساســی و اعتماد: چه کسی بیشتر از دیگران 

از زندگی شما می داند؟
* به اشــتراک گذاشتن تجربیات: آیا کسی در زندگی شما 
وجود دارد که تجربیات بسیاری را با هم به اشتراک بگذارید؟ 
چه کســی به شما کمک می کند تا هویت خود را بهتر درک 

کنید؟
* صمیمیت عاشقانه: آیا عاشق کسی هستید و از وضعیت 

صمیمیت عاشقانه در زندگی خود رضایت دارید؟
* کمک گرفتن: آیا کســی را دارید تا در حل مشــکالت 
عملی زندگی به شما کمک کند؟ مثال در کاشتن یک درخت 

یا راه انداختن مودم در خانه تان؟
* تفریح و اســتراحت: آیا کسی می تواند شما را بخنداند؟ 
زمانی که بخواهید به یک سفر تفریحی بروید یا فیلم ببینید، 

به چه کسی زنگ می زنید؟
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فرصت امروز: مدت هاســت که صدای آالرم هــای پولی به صدا درآمده 
و رشــد نقدینگی به مرز سرسام آور و خطرناکی رســیده است. به گفته 
کارشناسان، وضعیت رشد نقدینگی در این سال ها با افت درآمدهای ارزی 
همراه بوده و همین امر باعث شده تا »تورم زایی نقدینگی« دوچندان شود. 
این در حالی است که رشد مالیم نقدینگی در یک شرایط ایده آل می تواند 
به رشــد تولید کمک کند. اگر رشد پیوسته نقدینگی در اقتصادی سالم و 
برکنار از تبعات تحریمی اتفاق بیفتد، به جای آنکه مسیر را برای سوداگری 
در بازارهــای دارایی نظیر طال، ارز، مســکن و خودرو هموار کند، به رونق 
تولید و اشتغال زایی می انجامد. در اقتصاد ایران اما تجربه سال ها مواجهه با 
رشد نقدینگی، کارکردهای دیگری پیدا کرده است؛ از افزایش نرخ تورم و 
گسترش سفته بازی گرفته تا رشد بدهی بانک ها و دولت به بانک مرکزی 

و افزایش استقراض.
حاال با پایــان »دهه خاموش اقتصاد ایــران«، کارنامه نقدینگی، آینده 
روشــنی را نوید نمی دهد. کارنامه شــاخصی که در دهه 1390، هر روز 
رکورد جدیدی از خود به جای گذاشت. در واقع، هر 365 روزی که از دهه 
1390 گذشــت، به طور میانگین بین 20 تا 30 درصد بر حجم نقدینگی 
کشور افزوده شد که البته سهم سال های پایانی این دهه بیشتر و پررنگ تر 
است. نگاهی به آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که نقدینگی در 10 
سالی که گذشت، 11 برابر رشد را تجربه کرد و از 327 هزار میلیارد تومان 
در دی ماه 1390 به بیش از 3700 هزار میلیارد تومان در خردادماه 1400 
رســید؛ افزایش سرسام آوری که مستقیما بر نرخ تورم و به دنبال آن، نرخ 
ارز اثرگذار بود؛ چراکه در این مدت، تولید کاال و خدمات همپای نقدینگی 
رشــد نکرد. شــاید واکاوی ترکیب نقدینگی به درک دالیل چسبندگی 

نقدینگی در اقتصاد ایران کمک کند.
نقدینگی سمی در اقتصاد ایران

آخرین آماری که از حجم نقدینگی در اقتصاد ایران ارائه شــده اســت، 
مربوط به آذرماه 1401 اســت که حجم نقدینگی به سطح 5 هزار و 907 
هزار میلیارد تومان رســیده اســت. حجم نقدینگی در پایان پاییز امسال 
در حالی به مرز 6 هزار همت نزدیک شــده اســت که این رقم نسبت به 
ماه قبل خود، یعنی آبان در حدود 100 همت بیشــتر شده است. اقتصاد 

ایران در حالی با معضل تورم طی ســال های متمادی دســت و پنجه نرم 
می کند که برخی کارشناســان با مقایسه نسبت های پولی اقتصاد ایران با 
کشورهای توسعه یافته، استدالل می کنند حجم نقدینگی در ایران نسبتا 
کم است و برای بازگشت به ریل رشد باید بر حجم نقدینگی افزود. بازوی 
پژوهشــی بانک مرکزی اما با این دیدگاه مخالف است و معتقد است که 
مشــکالت موجود در نظام بانکی و عدم توســعه بازارهای مالی کشور در 
مقایسه با اقتصادهای توسعه یافته و حتی در حال توسعه موجب می شود 
چنین تحلیلی به دور از واقعیت باشد و تجویز آن تنها بر روند شتابان رشد 

سطح قیمت ها می افزاید.
آنطــور که پژوهشــکده پولــی و بانکی در گزارش »ارزیابی نســبت 
نقدینگی به تولید، توســعه مالی و رشــد اقتصادی« می گوید، نســبت 
نقدینگــی به تولیــد در اقتصاد ایران از پایان جنــگ تحمیلی تا پایان 
دهه 70 حدود 0.4 درصد بوده اســت. ســپس از ابتدای دهه 1380 و 
با شــروع به کار بانک های خصوصی، این رقم شــاهد افزایش بود و در 
پایــان این دهه بــه رقم 0.4 درصد افزایش یافــت. در ادامه با افزایش 
تحریم ها در دهه 1390، این روند شــتاب تازه ای گرفت و این عدد در 
پایان دهه اخیر تقریبا به یک رسید؛ یعنی به ازای تولید ناخالص داخلی 
کشور، نقدینگی وجود دارد. در دهه 70 سهم پول و شبه پول در اقتصاد 
کشــور برابر بوده اســت، اما این عدد با ورود به دهه 80 تغییر می کند 
و به سمت شــبه پول سنگین می شــود. در  حال  حاضر سهم شبه پول 
چهار برابر پول اســت. در حوزه بانکداری، افزایش شــبه پول به معنای 
افزایش ماندگاری ســپرده های بانکی اســت. این اتفاق در صورتی که 
به صورت کارا با نقش واســطه گری مالی بانک ها همراه شــود و منابع 
ســپرده جمع آوری  شده به واحدهای تولیدی نیازمند منابع مالی تزریق 
شود، به بهبود تولید و اشتغال کمک خواهد کرد، اما در صورتی  که این 
واسطه گری مالی به صورت کارا اتفاق نیفتد و منابع سپرده ای بانک ها به 
فعالیت هایی از قبیل سرمایه گذاری در امالک و مستغالت، بنگاه داری و 
همچنین فعالیت های سفته بازانه در بازار ارز و سکه اختصاص یابد، عمال 
بنگاه هــای تولیدی بخش حقیقی اقتصاد از منابع پولی محروم خواهند 

بود و فشارهای تورمی همراه با رکود روی خواهند داد.

موتور نامولد تولید نقدینگی
این بدان  معناســت که اگرچه افزایش نسبت نقدینگی به تولید بیانگر 
افزایش عمق مالی اســت، اما اگر این افزایش با بهبود ابعاد دسترســی و 
به ویژه کارایی بخش مالی همراه نباشــد، صرف افزایش عمق مالی نه تنها 
به رشد اقتصادی منجر نمی شــود، بلکه بی ثباتی مالی و التهابات قیمتی 
را دربر خواهد داشــت. بررســی ها حاکی از آن است که عمده نقدینگی 
خلق شــده در قالب انباشت شبه پول صورت گرفته است. این پدیده ناشی 
از درآمدهــای بهره ای بــوده که بانک ها نه از محل دریافت ســود واقعی 
تسهیالت اعطایی، بلکه از محل شناسایی سودهای موهومی از تسهیالت 
سال  های قبل و تمدید اصل و فرع این تسهیالت در قالب تسهیالت جدید 
در صورت های مالی گنجانده اند. این در حالی اســت که تسهیالت مذکور 
ماهیت غیرجاری داشته است و باید به مرور زمان با انتقال آنها به تسهیالت 
معوق و مشکوک الوصول، برای آن ذخایر کافی نگهداری می شد. عدم لحاظ 
ذخیره گیری مناســب برای مطالبات دارای ماهیت غیرجاری و پرداخت 
ســودهای موهومی، سبب شــد صورت های مالی شبکه بانکی دچار یک 
ناترازی عمیق شود؛ به  طوری که در سمت چپ ترازنامه، بدهی های بانکی 
تحت تاثیر هزینه های بهره ای ســپرده ها با افزایش شدید همراه بود و در 
سمت راست ترازنامه، مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول 
که بعضا در قالب دارایی های جاری نشــان داده می شد، فاقد نقدشوندگی 

بود.
از ســوی دیگر با توجه به رکود بازار امالک و مســتغالت، آن بخش از 
دارایی های ملکی بانک ها که به عنوان وثایق وام ها تملک شــده بود یا به 
عنوان ســرمایه گذاری بانک ها در این حوزه طبقه بندی می شد نیز قابلیت 
نقدشوندگی نداشت. مجموعه این عوامل به انجماد دارایی شبکه بانکی و 
تشدید ناترازی صورت های مالی آنها منجر می شد. این مالحظات موجب 
می شود پیشنهادهای سیاستی بازوی پژوهشی بانک مرکزی در وهله اول 
بر اصالح نظام بانکی و کاهش ناترازی بانک ها تاکید داشته باشد. عالوه بر 
این، افزایش نسبت نقدینگی به تولید نه از طریق افزایش کمی نقدینگی، 
بلکه از طریق مدیریت انتظارات تورمی و ایجاد رشدهای حقیقی به جای 

رشدهای اسمی تولید، مالک عمل قرار گیرد.

حجم نقدینگی در اقتصاد ایران به مرز 6 هزار همت رسیده است

سونامیپولتورمساز

پس از توقف خرید و فروش توافقی ارز در ماه گذشــته مجددا از روز 
ششــم اســفندماه، صرافی ها مجاز به خرید و فروش توافقی ارز شدند. 
طبق بخشــنامه جدید مرکز مبادله ارز و طال، مردم می توانند نیازهای 
ارزی خــود را با نــرخ نزدیک به بــازار آزاد از صرافی های مجاز تامین 
کنند. براســاس اطالعیه جدید مرکز مبادله ارزی، از روز شنبه )ششم 
اســفندماه( معامالت دالر و یورو در صرافی ها از سرگرفته می شود. بر 
همین اساس، مردم می توانند نســبت به تأمین نیازهای ارزی خود از 
طریق صرافی ها اقــدام کنند و قیمت معامالت در صرافی ها نزدیک به 
بازار آزاد اســت. پس از راه اندازی مرکز مبادله ارزی مقرر شــد تأمین 
ارز برای مصارف شصت وســه گانه از طریق مرکز مبادله ارز و طال انجام 
شــود. از روز گذشته و طبق تصمیم بانک مرکزی، قرار شد مجددا ارز 
در صرافی ها از طریق شــیوه توافقی مبادله شود. دیروز در سومین روز 
از فعالیت مرکز مبادله ارز و طالی ایران، قیمت هر اســکناس دالر 41 
هزار و 759 تومان و نرخ حواله دالر 36 هزار و 312 تومان اعالم شد.

روز گذشته همچنین وضعیت ارزی کشور در جلسه غیرعلنی مجلس 
با حضور دولتمردان بررســی شد و موضوعات مختلفی از وعده کاهش 
نــرخ ارز و ثبات در این بازار تا برخورد با ســودجویان مطرح شــد. به 
گزارش ایسنا، چهارشنبه هفته گذشته )دوم اسفندماه( قرار بود جلسه 
غیرعلنی در مجلس درباره وضعیت ارزی کشــور برگزار شــود که به 
دلیل تقارن با جلسه هیأت دولت به روز شنبه ششم اسفندماه موکول 

شد. »محمدباقر قالیباف«، رئیس مجلس در این باره گفت: با توجه به 
اهمیت مسائل ارزی در کشــور که الزمه یک هماهنگی جدی و قوی 
بین دولت و مجلس برای ســامان دادن این بازار است، امروز از ساعت 
هشــت صبح، مجلس با حضور معاون اول رئیس جمهور، وزیر اقتصاد 
و رئیس کل  بانک مرکزی جلســه غیرعلنی داشت. به جمع بندی های 
خوبی در این جلسه رسیدیم و ان شــاءاهلل با هماهنگی شکل گرفته و 

اقدامات و حرکت های دولت بر این مشکل فائق خواهیم آمد.
»ســیدنظام الدین موســوی«، سخنگوی هیأت رئیســه مجلس نیز 
از تشــکیل کمیته هماهنگی بین دولت و مجلس بــرای کنترل بازار 
ارز خبــر داد و گفت که موضوعات ســازنده ای بین نمایندگان مجلس 
و دولت مطرح شــد، از جمله اینکه دشــمن در صدد اســت از طریق 
تعیین نرخ های ساختگی بازار ارز را برهم بزند. از سوی دیگر، برخی از 
سیاست های ارزی و اقتصادی شکست خورده گذشته سبب بی اعتمادی 
مردم شــده و این زمینه را فراهم کرده تا در بازار غیررســمی و توسط 
عناصری که عمدتا از خارج کشور صحنه گردان هستند، نرخ دالر را باال 

ببرند و مداخله ساختارشکنانه در بازار ارز داشته باشند.
او با اشــاره به افزایش فروش نفت به بیش از یک میلیون بشــکه در 
روز، افزود: در شــرایط کنونی هیچ مشکل ارزی در کشور وجود ندارد، 
اما برخی در صدد هســتند تا بازار ارز را به تالطم بکشانند. گزارشی از 
حساب های متعددی که در داخل و خارج کشور سعی داشتند در بازار 

ارز مداخله مخرب داشــته باشند ارائه شــد که عمدتا این افراد توسط 
دستگاه های امنیتی شناسایی شده و با آنها برخورد صورت گرفته است.

البته در این جلسه غیرعلنی، موضوعات مختلفی مورد بحث و بررسی 
قرار گرفت و دولت گزارش هایی به نمایندگان درباره بازار ارز ارائه کرد. 
براساس گزارش های مطرح شــده، »محمد مخبر«، معاون اول رئیس 
جمهور در این جلسه گفت: از ابتدای تشکیل دولت سیزدهم مشکالتی 
وجود داشــته که به مرور زمان این مشــکالت در حال کاهش یافتن 
است و به زودی در بازار ارز نیز شاهد حل مشکل و ثبات خواهیم بود. 
»محمدرضا فرزین«، رئیس کل بانک مرکزی نیز بیان کرد که با ایجاد 
ســامانه واحد ارز و طال، قیمت واقعی دالر نیز در آن سامانه درج شده 
است و قیمت هایی که در فضای مجازی و در جاهای دیگر وجود دارد، 
غیرواقعی است. همچنین »سیداحســان خاندوزی«، وزیر اقتصاد هم 
تصریح کرد که پشت پرده اختالالت بازار ارزی نیز شناسایی شده است 
و به زودی نهادهــای امنیتی و اطالعاتی و قضایی، تکلیف این افراد را 

مشخص خواهند کرد.
حال با توجه به راه اندازی مرکز مبادله ارز و طال با هدف ســاماندهی 
عرضــه و تقاضــا در بــازار ارز و برخوردهای صورت گرفتــه با برخی 
ســودجویان در این بازار که به دنبال نرخ ســازی هستند، باید دید در 
ادامــه کاهش نرخ ارز و ثبات در این بــازار چه زمانی به نتیجه خواهد 

رسید.

وضعیت بازار ارز در جلسه غیرعلنی مجلس بررسی شد

آغاز فروش مجدد ارز در صرافی ها

بانکنامه

روند صعودی قیمت سکه ادامه دارد
سکه در کانال 32 میلیون تومانی

هر قطعه ســکه بهار آزادی طرح جدید با یک میلیون و 900 هزار 
تومان افزایش در روز شــنبه نسبت به پنجشنبه گذشته با قیمت 32 
میلیــون و 700 هزار تومان معامله شــد. طبق اعــالم اتحادیه صنف 
فروشندگان و سازندگان طال، جواهر، نقره و سکه تهران، قیمت سکه 
بهار آزادی طرح جدید به 32 میلیون و 700 هزار تومان رســید. سکه 
تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز با یک میلیون و 500 هزار تومان افزایش 
قیمت نســبت به روز کاری قبل با رقم 30 میلیون و 100 هزار تومان 
خرید و فروش شد. همچنین نیم سکه 16 میلیون و 700 هزار تومان، 
ربع  ســکه 11 میلیون و 400 هزار تومان و سکه یک گرمی 6 میلیون 
تومــان قیمت خورد. عالوه بر این، در بازار طال نرخ هر گرم طالی 18 
عیــار 2 میلیون و 684 هزار تومان و قیمت هر مثقال طال 11 میلیون 
و 630 هزار تومان تعیین شــد. بهای هر اُنس طال در بازارهای جهانی 
یک هزار و 811 دالر و 15 ســنت گزارش شد. گفتنی است روز شنبه 
در سومین روز از آغاز به کار مرکز مبادله ارز و طالی ایران، قیمت هر 
اسکناس دالر 41 هزار و 759 تومان و نرخ حواله دالر 36 هزار و 312 
تومان اعالم شد. در نخستین روز کاری مرکز مبادله ارزی در مجموع 
506 میلیون دالر حواله عرضه شد که از این میزان 391.6 میلیون دالر 

مورد معامله قرار گرفت.

برای فروش ارز در سال 1402
مجلس به بانک مرکزی مجوز داد

نماینــدگان مجلس، بانک مرکزی را مجاز دانســتند نســبت به 
فروش ارز به نرخ حداکثر 2درصد کمتر از میانگین نرخ ارز صادرات 
در ســال 1402 اقدام کند. به گزارش ایســنا، مجتبی یوسفی در 
جلســه علنی بعدازظهر شــنبه و در جریان بررسی بخش درآمدی 
الیحه بودجه ســال 1402 در مجلس، پیشنهاد حذف درآمدی بند 
الحاقــی 6 تبصره یــک الیحه بودجه را مطرح کــرد. او در توضیح 
پیشنهاد خود گفت: ما امروز در مجلس شورای اسالمی و با حضور 
معــاون اول رئیس جمهور، وزیــر اقتصاد و رئیــس بانک مرکزی 
پیرامون دغدغه های ارزی به وجود آمده جلســه ای تشکیل دادیم؛ 
چراکه این مشکالت، معیشــت مردم را تحت تاثیر قرار داده است. 
تاکید ما بر این اســت که بانک مرکزی باید مدیریت بازار ارز را در 
دســت بگیرد و اگر بانک مرکزی قصد دارد برای تامین ارز کاالهای 
اساسی و حمایت از تولیدکننده و یا تامین ارز دارو در بازار دخالت 
کند ما نباید دســت آن را ببندیم. اگر ما امــروز به این مصوبه که 
در کمیسیون تلفیق اضافه شــده رأی دهیم، به نوعی دست بانک 
مرکــزی را می بندیم آنگاه فردا نیز حق اعتراض نداریم. پیشــنهاد 

بنده این است که با حذف این بند موافقت کنید.
در ادامه محسن زنگنه در موافقت با این پیشنهاد تاکید کرد: اکنون 
نرخ هــای متفاوتی برای ارز در بازار وجود دارد نظیر نرخ نیمایی 28 و 
500 تومانی و یا نرخ نیما پالس 41 و 500 هزار تومانی و یا نرخ بازار 
آزاد. حال سوال اصلی این است که اصال میانگین نرخ ارز صادراتی چه 

مقدار است که در این مصوبه آورده شده است؟
سپس  مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در موافقت 
با این پیشنهاد حذف گفت: بانک مرکزی موظف است که سیاست های 
ارزی را تنظیم کند. حتی اکنون این بحث مطرح است که بانک مرکزی 
اســتقالل پیدا کرده و دولت در تصمیم گیری های آن دخل و تصرف 
نداشته باشد، اما با این مصوبه، مجلس شورای اسالمی به بانک مرکزی 
می گوید که چگونه در حوزه ارز سیاستگذاری کند. پس باید مسئولیت 
تغییــرات نرخ ارز را بپذیرد. در حالی که بانــک مرکزی در این حوزه 
مسئولیت به عهده دارد. رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 
مجلس هم در ادامه تصریح کرد: نظام ارزی باید شــناور مدیریت شده 
و ما نیز با بانک مرکزی همراه هستیم، این مصوبه باعث ثبات در بازار 
ارز خواهد شــد. در ادامه نمایندگان با حذف این بند مخالفت کردند. 
براســاس بخش درآمدی بند الحاقی 6 تبصــره یک الیحه بودجه به 
منظور حداقل سازی نوسانات بازار ارز، بانک مرکزی مجاز است نسبت 
به فروش ارز به نرخ حداکثر 2درصد کمتر از میانگین نرخ ارز صادرات 

اقدام کند.

5 بانک دیگر به سامانه فروش خودروهای 
وارداتی اضافه شد

طبق اعالم وزارت صنعت، معدن و تجارت، پنج بانک جدید عالوه 
بر پنج بانک قبلی )تجارت، ملت، صادرات، ملی و قرض الحسنه مهر 
ایــران( که از ابتدا به جهت واریز وجه علی الحســاب 500 میلیون 
تومان معرفی شده بود، به سامانه فروش خودروهای وارداتی اضافه 
شــد؛ بر این اساس بانک های سپه، کشاورزی، صنعت و معدن، رفاه 
و توسعه تعاون نیز مورد تایید هستند. به گزارش ایسنا، مرحله اول 
از ثبت  درخواســت برای خرید خودروهای خارجی وارد شــده که 
»مرحله ثبت نام متقاضیان و انجام فرآیند نوبت دهی« اســت، از 12 

ظهر روز شنبه 6 اسفندماه آغاز شد.
طبق آنچه که در شــرایط ثبت نام الزامی اعالم شده است، واریز 
و مســدود کردن مبلغ 500 میلیون تومان در حساب وکالتی فرد 
متقاضی نزد بانک های تعیین شــده است. این وجه علی الحساب تا 
زمانی که حق تقدم مشــخص و نوبت تعیین شود و سپس براساس 
خودروهایــی که عرضه و ثبت نام می شــود، مبلــغ اولیه را تکمیل 
وجه و واریز کنند. همانطور که اعالم شــده بــود، برای تحقق این 
پیش شرط ثبت نام در ســامانه یکپارچه فروش خودروهای وارداتی 
)موجودی حساب بانکی 500 میلیون تومانی به طور علی الحساب(، 
متقاضیان بایســتی با مراجعه به شعب بانک های منتخب )تجارت، 
ملت، صادرات، ملی و قرض الحسنه مهر ایران( فرم مسدودی 500 

میلیون تومان برای خرید خودروی خارجی را پر می کردند.
وزارت صمت اعالم کرده بود که ســایر بانک های حائز شرایط نیز 
پس از اتصال به سامانه، معرفی خواهند شد؛ فلذا بر این اساس پنج 
بانک دیگر شــامل بانک های سپه، کشاورزی، صنعت و معدن، رفاه 
و توســعه تعاون نیز معرفی شدند و متقاضیان می توانند مبلغ 500 
میلیون تومان را در حســاب های خود در این بانک ها مسدود کنند. 
بر این اساس متقاضیان خرید خودروهای وارداتی از ساعت 12 ظهر 
روز شــنبه برای ثبت درخواست خود به سامانه یکپارچه تخصیص 

خودرو به آدرس saleauto.ir مراجعه کنند.
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پذیرش 3 کاالی جدید در بورس کاال
بورس کاالی ایران از پذیرش سه کاال و محصول متعلق به سه شرکت 
در بــازار اصلی و فرعی خبر داد. با پذیرش های صورت گرفته، عرضه های 
جدید بورس کاال در راهند. به گزارش کاالخبر، براساس اطالعیه مدیریت 
پذیرش بورس کاالی ایران، سه کاالی نرمال بوتانول، دو اتیل هگزانول و 
شمش طال متعلق به سه شرکت برای عرضه در بازار اصلی پذیرش شد. 
پذیرش کاالها و محصوالت مذکور پس از بررسی مدارک و مستندات در 
سیصد و هفتاد و دومین جلسه کمیته عرضه در 2 اسفندماه به تصویب 
 METRON رســید. به این ترتیب، 26.4 تن نرمال بوتانول شــرکت
کشور آلمان که عرضه کننده آن شرکت همگامان توسعه و تجارت تمین 
راهــی بازار اصلی بورس کاالی ایران می شــوند. همچنین 4 هزار و 60 
تن دو اتیل هگزانول شــرکت LUXI GROUP CO کشور چین که 
عرضه کننده آن شــرکت راما فیدار راد شیمی در بازار اصلی بورس کاال 
پذیرش شــدند. عالوه بر این، شمش طال شرکت استحصال مواد معدنی 

تخت سلیمان برای عرضه در بورس کاال پذیرش شدند.

در هفته گذشته به ثبت رسید
رشد ارزش معامالت بازار فیزیکی بورس کاال

در هفته منتهی به 5 اسفندماه، یک میلیون و 970 هزار و 854 تن 
انــواع کاال و محصول و 10 هزار دســتگاه خودرو به ارزش بیش از 25 
هزار و 667 میلیارد تومان در بازار فیزیکی بورس کاالی ایران دادوستد 
شــد که نسبت به هفته قبل، افزایش 4.56 درصدی در ارزش را نشان 
می دهد. به گزارش کاالخبر، در هفته گذشته تاالر محصوالت صنعتی 
و معدنی بورس کاال شــاهد معامله یک میلیون و 509 هزار و 259 تن 
انــواع کاال به ارزش بیش از 16 هــزار و 913 میلیارد تومان در هفته 
منتهی به 5 اسفند بود. در این تاالر یک میلیون و 80 هزار و 744 تن 
ســیمان، 293 هزار و 472 تن فوالد، 88 هزار تن آهن اسفنجی، 29 
هزار تن سنگ آهن، 9 هزار تن مس، 8 هزار و 225 تن آلومینیوم، 600 
تن روی، 210 تن کنسانتره مولیبدن، 48 تن کنسانتره فلزات گران بها 
و 15 کیلوگرم شــمش طال معامله شد. در این تاالر همچنین 10 هزار 
دستگاه خودرو نیز فروخته شد. در هفته معامالتی مذکور در دو بخش 
داخلی و صادراتی تاالر فرآورده های نفتی و پتروشــیمی، 435 هزار و 
585 تن انواع کاال و محصول به ارزش 8 هزار و 545 میلیارد تومان به 
فروش رسید. در تاالر فرآورده های نفتی و پتروشیمی 151 هزار و 634 
تــن قیر، 112 هزار و 555 تن مواد پلیمری، 87 هزار تن وکیوم باتوم، 
41 هــزار و 220 تن مواد شــیمیایی، 25 هزار تن لوب کات، 15 هزار 
و 800 تــن گوگرد، 3 هزار و 96 تن روغن پایه، 500 تن فرآورده های 
نفتی، 200 تن عایق رطوبتی و 190 تن گازها و خوراک ها معامله شد. 
بازار فرعی نیز شاهد معامله 29 هزار و 515 تن انواع کاال و محصول به 

ارزش 321 میلیارد تومان بود.

یک کارشناس اقتصادی مطرح کرد
رانت قیر با تصمیم کمیسیون تلفیق

یک کارشــناس مســائل اقتصادی با انتقاد از تغییرات ایجادشده در 
الیحه بودجه 1402 توسط کمیسیون تلفیق در حوزه قیر، گفت حذف 
مصوبه دولت در الیحه بودجه مبنی بر پرداخت 19 همت برای تامین 
قیر فسادزا خواهد بود و تصمیم کمیسیون تلفیق منجر به ایجاد رانت 

در اقتصاد کشور خواهد شد.
به گزارش ایرنا، دولت در بند ک تبصره یک الیحه بودجه 1402 مقرر 
کرده بود که مبلغ 19 هــزار میلیارد تومان برای تامین قیر به صورت 
نقدی از محل فروش مواد اولیه قیر توســط دولت پرداخت شود؛ این 
در حالی اســت که کمیسیون تلفیق با تغییر این بند، تصویب کرده تا 
معادل 25 همت برای تامین قیر، وکیوم باتوم )مواد اولیه قیر( به صورت 
تهاتری به دستگاه ها واگذار شود. در الیحه دولت به منظور شفاف سازی 
و جلوگیری از بروز رانت و فســاد و پیشگیری از ایجاد بازار غیررسمی 
قیر فروشی، درآمد حاصل از فروش قیر را برای پروژه های نیازمند قیر 
پیش بینی کرده بود، اما کمیسیون تلفیق با افزایش سقف ریالی، رویه 
غیرشفاف، فسادخیز و رانتی واگذاری قیر به دستگاه ها را جایگزین کرد. 
انجام چنین تغییری از سوی کمیسیون تلفیق با انتقاد اکثر کارشناسان 
در این حوزه همراه شد که در این زمینه »یوسف کاووسی«، کارشناس 
مسائل اقتصادی نسبت به این تصمیم مجلس واکنش نشان داد و گفت: 
در چند سال گذشته هم شاهد وجود چنین معضلی در بازار قیر بودیم، 
در آن زمان بســیاری از افراد اقدام بــه دریافت حواله ها و در نهایت از 
آن در جاهای مختلف مانند بازار آزاد اســتفاده می کردند و حواله ها را 
به فروش می رســاندند که در ادامه چنین اقدامی شاهد وجود رانت و 
داللی های مختلف در بازار قیر بودیم. به گفته وی، حذف مصوبه دولت 
در الیحه بودجه مبنی بر پرداخت 19 همت برای تامین قیر به صورت 
نقدی فسادزا خواهد بود و اجرای تصمیم کمیسیون تلفیق در راستای 
واگذاری وکیوم باتوم )مواد اولیه قیر( به صورت تهاتری به دســتگاه ها 
منجر به ایجاد رانت در اقتصاد کشــور خواهد شد. سابقه معضل حاکم 
در بازار قیر به سال های گذشته باز می گردد و هر سال به نوعی نتیجه 

منفی تصمیم گیری ها در بازار قیر انعکاس داده خواهد شد.
کاووســی ادامه داد: در نخســتین روزهای آغاز به کار مجلس فعلی 
تصمیم گیری هایی در این زمینه اتخاذ شــد و افــرادی که از این بازار 
نفع می بردنــد برای انجام برخی اقدامات به مجلس فشــار می آوردند 
کــه این امر باعث ورود مجلس به مشــکالت حاکم در بازار قیر شــد 
که در آن زمان کارشناســان اعتراض زیادی را نســبت به این موضوع 
داشتند. تصمیمات اتخاذشده در حوزه قیر مهمترین اثر را در بازار و بر 
قیمت تمام شده برخی کاالها می گذارد. این کارشناس مسائل اقتصادی 
خاطرنشان کرد: ارائه چنین حواله و رانتی از اساس اشتباه است و بهتر 
است اقدامی صورت گیرد تا قیر از طریق برخی مکانیزم ها فروخته شود 
و تحت عنوان بودجــه عمرانی در اختیار مصرف کنندگان قرار گیرد تا 
بتوان از این طریق نظارت شــفافی را در این حوزه داشت و نیز زمینه 

فساد از بین برود.
او ســپس به مزایای انجام معامالت از طریق بورس کاال اشاره کرد و 
گفت: بورس کاال تنها بازاری اســت که کشف قیمت در آن به صورت 
شــفاف صورت می گیــرد و قیمت ها از طریق عرضــه و تقاضا تعیین 
خواهند شــد، البته طبیعتا هیچ بازاری بدون نقص نیســت و می توان 
هر نوع نقصی را در معامالت به دلیل شفافیت باال مرتفع کرد. افزایش 
عرضه ها در بورس کاال منطقی ترین روشــی اســت که می توان برای 

معامالت محصوالت به کار گرفت.

بورسنامه

فرصت امروز: شاخص کل بورس تهران دیروز صعودی بی سابقه را تجربه 
کرد و با صعودی 82 هزار واحدی وارد کانال یک میلیون و 700 هزار واحد 
شد. بورس تهران از تحمل یک ماه بی رمق و رکود عمیق در میانه زمستان، 
هفته نخست اســفندماه را با رشــد 8.64 درصدی پشت سر گذاشت تا 
دماسنج اصلی تاالر شیشه ای پس از هفت هفته متوالی به بیشترین رشد 
هفتگی دســت یابد و در نیمه کانال 1.6 میلیون واحدی بایستد. شاخص 
کل هم وزن نیز در هفته ای که گذشــت، با رشــد 6 درصدی بیش از 28 
هــزار واحد افزایش ارتفاع داد و در تراز 503 هزار و 232 واحد ایســتاد. 
ارزش معامالت بازار ســهام هم از ســطح 6 هزار همت فراتر رفت. البته 
وزن عمده این روند رو به رشــد بورس را باید به پای دالر نوشت. به نظر 
می رسد انتشــار خبر حذف نرخ ارز ثابت نیمایی 28 هزار و 500 تومانی 
برای شــرکت های بورسی در پی راه اندازی مرکز مبادله ارز و طالی ایران، 
شوک مثبتی به بازار سهام تزریق کرده و این مهم باعث استقبال و آشتی 
دوباره ســرمایه گذاران حقیقی شده است. در ادامه این روند مثبت، نماگر 
اصلــی بورس تهــران در آغاز معامالت این هفته 82 هــزار و 188 واحد 
رشــد کرد و بازدهی 4.96 درصد را به ثبت رساند. شاخص کل بورس با 
این میزان رشــد در حالی در کانال یک میلیون و 738 هزار واحد ایستاد 
که در ابتدای معامالت شــنبه در ســطح یک میلیون و 695 هزار واحد 
قرار گرفته بود. بدین ترتیب، ســقوط 100 هزار واحدی شاخص کل بازار 
ســهام که در بهمن مــاه رخ داده بود، با نزدیک بــه 5 درصد بازدهی در 
جریان معامالت ششمین روز اسفندماه جبران شد. بازدهی 4.46 درصدی 
شاخص کل هم وزن نیز در جریان معامالت روز گذشته نشان داد که خرید 
سهام شرکت های متوسط دیروز پرطرفدار بوده است. نماگر هم وزن بازار با 
رشــد 22 هزار و 461 واحدی به تراز 525 هزار واحد رسید؛ در حالی که 

معامالت شنبه را در کانال 508 هزار واحد آغاز کرده بود.
براساس این گزارش، شاخص  کل بورس تهران در جریان معامالت روز 
شنبه ششم اسفندماه 1401، جهش بی سابقه ای کرد و سه رکورد جدید 
را به ثبت رساند؛ بیشترین رشد شاخص، بیشترین صف خرید و بیشترین 
سرانه خرید حقیقی. در همان دقایق ابتدایی معامالت شنبه، شاخص کل 
بورس وارد کانال 1.7 میلیون واحد شد؛ به طوری که شاخص کل در 10 
دقیقه ابتدایی معامالت حدود 50 هــزار واحد صعود کرد که یک رکورد 
محسوب می شود. روند صعودی شاخص کل تا پایان معامالت ادامه داشت 
و اغلب نمادهای بازار با صف خرید مواجه شــدند؛ به طوری که در پایان 

معامالت این روز، 344 نماد صف خرید داشتند. در مجموع کل معامالت 
شنبه نیز 455 نماد صف خرید داشتند.

شاخص کل بورس نســبت به آخرین روز معامالتی هفته گذشته، 82 
هــزار و 188 واحد معــادل 4.96 درصد صعود کرد و به رقم یک میلیون 
و 738 هزار واحد رســید. شــاخص کل هم وزن نیز 22 هزار و 461 واحد 
معادل 4.46 درصد نسبت به روز چهار شنبه هفته قبل، باال آمد و در سطح 
525 هزار و 663 واحد ایســتاد. همچنین در آن سوی بازار، شاخص کل 
فرابورس هم ســبزپوش شــد و با افزایش 862 واحدی به رقم 22 هزار و 
208 واحد رسید. شــاخص کل هم وزن فرابورس هم با افزایش 4 هزار و 

156 واحدی به سطح 93 هزار و 650 واحد رسید.
در پایان معامالت  روز شــنبه، 610 نماد رشد قیمت و 44 نماد کاهش 
قیمت داشــتند. به عبارت دیگر، 93 درصد بازار رشد قیمت داشتند و 7 
درصد بازار افت قیمت را تجربه کردند. ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی 
به حقیقی بازار مثبت شــد و هــزار و 478 میلیارد تومان پول حقیقی به 
بورس وارد شــد که بیشترین رقم در دو ســال اخیر از 29 آذرماه 1399 
به این سو محسوب می شود. در معامالت روز گذشته بیشترین ورود پول 
حقیقی به سهام شستا )شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی( اختصاص 
داشت که ارزش تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی آن 127 میلیارد تومان 
بود. فوالد دومین رتبه ورود پول را ثبت کرد و پس از آن، نمادهای پارسان، 
انتخاب، شــپنا، شپدیس و فخوز بیشــترین ورود پول حقیقی را داشتند. 
نمادهای فوالد، فملی و فارس نیز بیشــترین تأثیر را در رشد شاخص کل 
بورس داشــتند و نمادهای وغدیر، شپنا و پارسان در رتبه های بعدی قرار 
گرفتنــد. در فرابورس  نیز نمادهای آریا، بپاس و کگهر بیشــترین تأثیر 
افزایشی را بر شــاخص کل فرابورس گذاشتند و نمادهای هرمز، زاگرس، 
مارون و فجهان دیگر نمادهای پیشــران شاخص بودند. در بین نمادهای 
پرتراکنش بورس نیز خودرو بیشترین تراکنش را داشت و شستا و خگستر 
در رتبه های بعدی قرار گرفتند. در فرابورس نیز نمادهای انتخاب، فروژ و 

کرمان پرتراکنش ترین نمادها شدند.
در معامالت ششمین روز اسفندماه همچنین رکورد سرانه خرید حقیقی 
نیز شکسته شد. سرانه خرید هر کد حقیقی 43 میلیون و 400 هزار تومان 
بود که بیشــترین رقم در تاریخ فعالیت بورس تهران است. سرانه فروش 
هر کد حقیقی نیز 26 میلیون و 300 هزار تومان بود. در معامالت شنبه، 
455 نماد صف خرید داشتند و 20 نماد با صف فروش مواجه بودند. ارزش 

صف های خرید با رشــد 341 درصدی به 2 هــزار و 455 میلیارد تومان 
رسید. ارزش صف های فروش نیز 41 درصد کاهش یافت و 372 میلیارد 
تومان گزارش شــد. در پایان معامالت نماد فوالد )شرکت فوالد مبارکه( 
بــا صف خرید 165 میلیارد تومانی در صدر جــدول تقاضای پایانی بازار 
قرار گرفت. پس از فوالد نیز نمادهای شستا )شرکت سرمایه گذاری تأمین 
اجتماعی( و شــپنا )شرکت پاالیش نفت اصفهان( بیشترین صف خرید را 
داشتند. در سوی دیگر در پایان معامالت تنها دو نماد صف فروش داشتند. 
نماد کساپا صف فروش 14 میلیارد تومانی داشت. در کنار کساپا، نماد کیا 

نیز با صف فروش مواجه شد.
ارزش معامالت کل بازار سهام به 21 هزار و 153 میلیارد تومان رسید. 
ارزش معامالت اوراق بدهــی در بازار ثانویه 4 هزار و 234 میلیارد تومان 
بــود که 3220 درصــد از ارزش کل معامالت بازار را در این روز شــامل 
می شــود. ارزش معامالت خرد سهام نیز با افزایش 35 درصدی به نسبت 
روز معامالتی قبل به رقم 10 هزار و 317 میلیارد تومان رسید. در معامالت 
این روز، نماد خودرو )شرکت ایران خودرو( بیشترین ارزش معامالت بازار 
ســهام را به خود اختصاص داد که ارزش معامالت آن 421 میلیارد تومان 
بود. پس از خودرو نیز انتخاب بیشترین ارزش معامالت را داشت و شستا 
رتبه ســوم بیشترین ارزش معامالت را به خود اختصاص داد و پس از آن 
دو نماد فوالد و خگستر در رتبه های بعدی بیشترین ارزش معامالت قرار 
گرفتند. در جدول حجم معامالت نیز ســهام شستا با تعداد 2 میلیارد و 
138 میلیون و 724 هزار و 287 ســهم در صدر قرار گرفته است. خودرو 
در رتبه دوم بیشترین حجم معامالت بازار قرار گرفت و رتبه سوم به خساپا 
رســید. دو نماد وبملت و کرمان نیز در رتبه های بعدی بیشــترین حجم 

معامالت بازار قرار گرفتند.
آمار معامالت روز شنبه نشان می دهد که کدهای حقیقی مجموعا مبلغ 
5 هزار و 611 میلیارد تومان سهام به فروش رسانده و 7 هزار و 61 میلیارد 
تومان ســهام خریدند. خالص این عدد حاکی از خرید حدود یک هزار و 
450 میلیارد تومانی سهام در جریان معامالت این روز توسط افراد حقیقی 
بوده است. بنابراین شنبه نخستین روزی است که پس از گذشت 18 ماه، 
افراد حقیقی فعال در بازار سهام بیشترین میزان سرمایه برای خرید سهام 
را به خود اختصاص دادند. پیش از این در تاریخ های 20 و 24 شهریورماه 
1400 بــود که کدهای حقیقی به صــورت خالص به ترتیب 1.775 هزار 

میلیارد تومان و 1.537 هزار میلیارد تومان سهام خریداری کردند.

شاخص کل بورس تهران، یک میلیون و 700 هزار واحدی شد

3رکوردجدیدبورس

به نظر می رســد دو دیدگاه در مورد وضعیت کنونی صنعت خودرو در 
اقتصاد ایران وجود دارد. دیدگاهی مبتنی بر علم اقتصاد که خواستار توقف 
حمایت مخرب دولت از صنعت خودرو است و دیدگاهی که صنعت خودرو 
را پیشــران توسعه صنعتی خوانده و سیاستگذاری های دولت را در جهت 
بهبود و پیشــرفت این صنعت می داند. این دو دیدگاه در شرایطی مطرح 
است که خودرو به خصوص در چهار ساله اوج گیری تحریم ها به وضعیت 
بحرانی رســیده و سیاستگذار تنها با گفتاردرمانی، در پی حل چالش های 
این صنعت است. وعده واردات خودرو، خروج دولت از خودروسازی، رشد 
تولید و کاهش قیمت در دو سال گذشته به طور مکرر از سوی سیاستگذار 
بازگو شــده و این در حالی اســت که نه تنها تغییری در وضعیت تولید و 
بازار رخ نداده، بلکه تغییرات تنها شامل تصمیمات خلق الساعه ای است که 
نگاهــی مقطعی به وضعیت کنونی خودرو دارد. نظیر ماجرایی که با ورود 

شورای رقابت درباره عرضه خودرو در بورس کاال رخ داد.
در همین زمینه، محمدرضا نجفی منــش، عضو هیأت نمایندگان اتاق 
بازرگانی تهران می گوید: برای آنکه برنامه ریزی های کالن دولت برای بازار 
خودرو به نتیجه نهایی برسد، باید دو تصمیم مهم در این حوزه گرفته شود. 
فعاالن صنعت خودرو در سال های گذشته بارها خواسته های خود را مطرح 
و اعالم کرده اند که تا زمانی که نگاه مدیریتی در بازار جریان داشته باشد، 
نمی توان انتظار آرام شــدن بازار و استفاده از حداکثر توان تولیدکنندگان 

داخلی را داشت، امروز نیز ما خواسته مشخص مان از دولت، تغییر در این 
نگاه دولتی است.

او با بیان اینکه بهبود وضعیت بازار به دو پیش شــرط مهم نیاز دارد، در 
گفت وگو با ایســنا توضیح می دهد: نخستین موضوع بحث خروج دولت از 
بنگاه داری در حوزه خودرو اســت. در واقع، بهترین سیاست در این حوزه، 
غیردولتی کردن خودروســازی های بزرگ اســت تا آنها بتوانند براساس 
شــرایط خود و واقعیت های بازار برای محصوالت شان برنامه ریزی کنند. 
در چنین فضایی بنگاه خودروســازی به حداکثر بازدهی می رسد و دولت 

با مالیاتی که این بخش می گیرد می تواند درآمد خوبی را نیز کسب کند.
عضو اتاق بازرگانی تهران، شــرط دوم را توقف قیمتگذاری دستوری در 
بازار خودرو می داند و می افزاید: ارزیابی های ما این است که در حال حاضر 
ظرفیت تولید 2 میلیون خودرو در ســال وجود دارد، اما ما در این سال ها 
نتوانســته ایم تمام این توان را فعال کنیم زیرا شــرکت های خودروساز با 
زیاندهی مواجه شده اند. در صورتی که با اتکا به بازار قیمت ها تعیین شود و 
خودروسازان بتوانند براساس واقعیت ها محصوالت خود را عرضه کنند، هم 
تولید به حداکثر خواهد رســید و هم دست دالالنی که خودرو را با قیمت 

پایین تر می خرند و در بازار سود گزاف می کنند بسته خواهد شد.
نجفی منــش با بیان اینکه دیگر امروز بحث انحصار در بازار خودرو معنا 
ندارد، می گوید: براساس آمارها، شرکت های خصوصی فعال در بازار، حدود 

38 درصــد از ارزش کل را در اختیار گرفته انــد و به این ترتیب رویکرد 
ســال های قبل که دو خودروســاز تمام بازار ایران را دارند درست نیست. 
وقتــی مدیریت بازار بهبود پیدا کند، امکان جذب ســرمایه گذاران جدید 
نیز وجود خواهد داشــت و به این ترتیب با اتکا به بازار می توان شرایط را 

تغییر داد.
وی با اشاره به اینکه خودروسازان داخلی مخالف واردات نیستند، تاکید 
می کند: ما حتی معتقدیم با واردات خودرو، فشــار بر روی خودروســازان 
داخلی نیز کاهش خواهد یافت، اما باید در نظر داشــت که در این حوزه 
نیز دولت نباید نقش مرکزی را داشته باشد. شرکت هایی باید در این حوزه 
فعال شــوند و سپس متعهد شوند که از تحویل خودرو تا خدمات پس از 

فروش را به مشتریان خود ارائه دهند.
عضــو اتاق بازرگانی تهــران درباره اینکه در صورت آزادســازی قیمت 
خودرو، تکلیف اقشار کم درآمد که توان خرید نخواهند داشت چه می شود، 
پاسخ می دهد: امروز حتی در کشورهایی که تورم کمتری دارند نیز وام و 
تســهیالت لیزینگی خودرو بسیار پرمشتری و فراوان است. در کشورهای 
حاشــیه خلیج فارس، لیزینگ خودرو با ســود 3 درصدی انجام می شود. 
مــا نیز در دوره های مختلف تجربه فروش اقســاطی و لیزینگی خودرو را 
داشته ایم و در همین چارچوب می توان انتظار داشت که تسهیالت به اقشار 

کم درآمد پرداخت شود.

برای بازار خودرو چه تصمیماتی باید گرفت؟

خودرو در بحران سیاستی
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تولید واکسن کرونا که نتایج آن با 
واکسن های فایزر و مدرنا برابری می کند

یکی از شرکت های دانش بنیان با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی 
 mRNA موفق به بومی سازی فناوری تولید واکسن کرونا مبتنی بر

شده و کارآزمایی بالینی این واکسن ایرانی از دیروز آغاز شد.
به گزارش ایســنا، دکتر خدامی، مدیرعامل این شرکت دانش بنیان 
دیروز در مراســم آغاز فاز کارآزمایی بالینی واکســن »رناپ« که در 
بیمارستان امام خمینی برگزار شد، گفت: پس از اینکه پاندمی کرونا 
دنیا را درنوردید، اتفاقات جدیدی در حوزه ســالمت، اقتصاد و مسائل 
اجتماعی مربوط رخ داد و انتظار از متخصصان حوزه سالمت این بود 
که فرآیندهای درمانی و پیشگیرانه ای منطبق با ویروس جدید را پیدا 
کنند. در این زمینه یک پلتفرم یا ســکوی دارویی جدید معرفی شد 
که تا پیش از این به حوزه بالینی نیامده بود و آن واکســن مبتنی بر 
mRNA نام داشت. در آغاز دو شرکت معروف آمریکایی یعنی فایزر 
و مدرنا توانســتند واکسن کرونا را مبتنی بر این پلتفرم دارویی تولید 
کنند.  وی افزود: بعد از این بود که ما در شرکت توانستیم این فناوری 
را بومی ســازی کنیم و مراحل آزمایشی مختلف آن را طی کنیم، لذا 
تاثیرات واکسن های مبتنی بر mRNA را در فاز پیش بالینی آزمایش 
کرده ایم که نتایج درخشان آن که با واکسن های فایزر و مدرنا برابری 
می کند، در نشــریه Vaccines از گروه انتشارات Nature منتشر 
شده است و شنبه، ششم اسفندماه نیز کارآزمایی بالینی اولین واکسن 

mRNA ایرانی در انسان انجام شد.
مدیرعامل این شرکت دانش بنیان، اظهار کرد: امروزه این پلتفرم در 
اختیار دو شرکت دارویی مدرنا و فایزر است که اولین محصول خود را 
مبتنی بر این سکوی دارویی در ارتباط با بیماری کرونا تولید کردند. 
پس از این در اقصی  نقاط دنیا تالش شد که این پلتفرم دارویی ساخته 
شود، اما هنوز مجوز بالینی و ورود تجاری برای شرکت های دیگر صادر 
نشــده است. ما در ایران توانســتیم تمام زیرساخت های الزم را برای 
تولید mRNA از جمله دستگاه های تخصصی تولید و فرموالسیون و 
مواد اولیه تخصصی بیولوژیک و شیمیایی موردنیاز آن را داخلی سازی 
و تولید کنیم و کیفیتی همپای کیفیت شــرکت های مطرح دنیا ارائه 

دهیم. 
خدامی ادامه داد: برای اینکه یک فناوری دارویی شــکل گیرد، به 
زیرســاخت متناسب چه در زمینه دســتگاهی و چه در زمینه تولید 
مواد اولیه نیاز است؛ به عنوان مثال برای تولید یک واکسن مبتنی بر 
mRNA حداقل باید چهار آنزیم تخصصی داشته باشیم. این آنزیم ها 
را در داخل شرکت تولید کردیم تا زنجیره تامین مطمئن و ارزان برای 
این فناوری راهبردی در کشــور را پایه گذاری کرده باشیم. همچنین 
لیپید تخصصی فرموالسیون نانوذرات لیپیدی را نیز برای اولین بار در 

کشور توسعه داده و تولید کردیم.
 mRNA وی خاطرنشــان کرد: برای اینکه یک واکسن مبتنی بر
بتواند کارایی داشــته باشــد، باید فرموله شود. برای فرموالسیون نیز 
یک دســتگاه اختصاصی وجود دارد که با ذراتی در اندازه نانو، واکسن 
را فرمولــه می کند و اگر این فرموالســیون اتفاق نیفتد، ماده دارویی 
به سلول نمی رســد. ما در بخش مهندسی شرکت با همکاری برخی 
شــرکت های دانش بنیان همکار توانستیم این دستگاه را تولید کنیم 

که در مقیاس آزمایشگاهی و صنعتی تولید و بومی سازی شده است.

نماگربازارسهام

وزارت صمت اعالم کرد که بیش از 20 شــرکت تاکنون مجوز واردات 
خودرو گرفته اند.  براساس خبری که در برخی کانال های تلگرامی منتشر 
شده، ادعا شــده است:  »وزارت صمت به شش شــرکت مجوز انحصاری 
واردات خــودرو داده اســت که ظاهرا چــون پول ندارند، قرار اســت با 
پیش فروش انجام شود و پول از مردم بگیرند و خودرو وارداتی را به دو برابر 
دنیا به مردم بفروشند. حجم پروژه؛ 75هزار میلیارد تومان، 10٪ هم سود 

کنند که می شه 7500 میلیارد ظرف سه ماه. بدون ریالی آورده! چرا؟«

وزارت صمت در این باره اعالم کرد: این ادعا کامال کذب اســت. تاکنون 
به بیش از 20 شرکت مجوز واردات خودرو داده شده و آنها می توانند بدون 
هیچ مشکلی اقدام به واردات خودرو کنند؛ بنابراین اعطای مجوز انحصاری 

واردات خودرو به شش شرکت، دروغ است.
ادعای بعدی در این شــایعه مبنی بر محاســبه تخیلی سود آن شش 
شرکت نیز نادرست است؛ چراکه پول متقاضیان در حساب بانکی خود آنها 
مسدود می شود و هرگاه اراده کنند می توانند از آن برداشت کنند و از نوبت 

خرید خودرو خارج شوند.
این پول تا زمان قطعی شدن قرارداد خرید خودروی وارداتی در حساب 

بانکی متقاضی نزد بانک می ماند و به واردکننده داده نمی شود.
این در حالی اســت که واردکنندگان از یکــی دو ماه قبل فرآیند ثبت 
ســفارش واردات خودرو، انعقاد قرارداد و با پرداخت وجه ریالی، تامین ارز 
خــود را انجام داده اند و ارتباط دادن این دو موضوع به یکدیگر ناشــی از 

کم اطالعی از فرآیند واردات بوده است.

20شرکتمجوزوارداتخودروگرفتند

عضــو هیأت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت از افزایش زمان انتظار 
برای تخصیص ارز نیمایی به تولیدکنندگان خبر داد.

آرمان خالقی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه اخیرا زمان انتظار برای 
تخصیص ارز نیمایی به تولیدکنندگان تقریبا دو برابر شده، اظهار کرد: به 
عبارت دقیق تر زمان انتظار از درخواست تا دریافت ارز تقریبا دو برابر شده 
اســت. همچنین به گفته وی در حال حاضر برای محصوالت تمام شــده 
تقریبا ارز تخصیص پیدا نمی کنــد و فقط برای برخی مواد اولیه ضروری 
پرداخت می شود. البته در این موارد هم بخشی از تقاضا پرداخت می شود، 

نه همه نیاز تولیدکنندگان.
خالقی با بیان اینکه در حوزه کسانی که محصوالت آنها مرتبط با وظایف 
وزارت جهاد کشــاورزی است نیز ارز فقط به مواد اولیه سبد اصلی خانوار 
داده می شود، البته نه همه مواد اولیه. برای مثال برای یک محصولی مثل 
روغن، به دانه های روغنی ارز تخصیص داده می شود، اما ممکن است برای 
افزودنی های این محصول یا محصوالت بسته بندی آن تخصیص پیدا نکند.

به گزارش ایسنا، از دوم اسفندماه مرکز مبادله ارز و طالی ایران براساس 
مصوبه شورای پول و اعتبار فعالیت رسمی خود را در حوزه معامالت ارزی 
)اسکناس و حواله( آغاز کرد. ایجاد مرجعیت قیمت، افزایش حجم معامالت 

رســمی و سهولت دسترسی متقاضیان بازار ارز و طال از مهمترین اهداف 
کالن مرکز مبادله ارز و طالی ایران شده است.  

با راه اندازی این مرکز اعالم شــد کــه منابع الزم ارزی از محل صادرات 
شرکت های صنایع پتروشــیمی، مس، معادن، فوالد، پاالیش نفت، قیر و 
ســایر صادرکنندگان در تاالر حوالــه ارزی مرکز مبادله ارز و طالی ایران 
تامین و جهت فروش به واردکنندگان عرضه می شــود، اما تامین ارز بابت 
واردات دارو، لوازم و تجهیزات پزشــکی و کاالهای اساسی همچنان با نرخ 

28 هزار و 500 تومان بر بستر سامانه نیما کماکان ادامه خواهد یافت.
بنابراین در اطالعاتی که تاکنون منتشرشده هنوز صحبتی از مواد اولیه 
تولید نشده و به وضوح مشخص نیست که آیا قرار است ارز نیمایی به مواد 
اولیه هم تخصیص پیدا کند یا تولیدکنندگان هم باید به مرکز مبادله ارز 

و طال کوچ کنند.
گفتنی اســت نرخ معامالت ارزی در مرکز مبادله ارز و طالی ایران در 
دو تاالر نقد و حواله ارز برمبنای منابع و مصارف ارزی کشــور و براساس 
متغیرهای بنیادی اقتصادی کشف و مبنای معامالت فیمابین قرار می گیرد. 
اولین نرخ مرکز مبادله ارز که برای دالر کشــف شــد نیز 41 هزار و 549 

تومان قیمت خورد.

ســوال این اســت که چرا باید یارانه بنزین پرداخت شــود؟ این یارانه 
حمایتــی یا برای تولید به صنایع پرداخت می شــود یا به افراد نیازمند و 
بی بضاعت. باید به افــرادی که هیچ خودرویی ندارند یارانه بنزین بدهند؛ 
چراکه ثروتمندانی که چندین خودرو دارند از این یارانه برخوردارند و اگر 
قرار است یارانه حمایتی هم در این زمینه داده شود باید همه افراد جامعه 

از آن بهره مند شوند.
برخــی معتقدند اقتصاد ایران فرصت آزمون و خطا ندارد و باید ســراغ 
طرح هایی برود که در دنیا تجربه شــده اســت. در عین حال برخی دیگر 
می گویند یارانه بنزین حق تمام مردم اســت و دولت باید به آنهایی که از 

این یارانه بهره مند نیستند نیز یارانه بدهد.
اعضای کمیســیون تلفیق اخیرا مصوبه ای درخصــوص پرداخت یارانه 
بنزین به همه خانوارهای کشور به مجلس ارائه دادند، براساس این مصوبه 
خانوارهایــی که هیچ خودرویی ندارند و تاکنــون از دریافت یارانه بنزین 

محروم بوده اند، می توانند از این پس از یارانه بنزین بهره مند شوند.
براساس مصوبه کمیسیون تلفیق، دولت مجاز است »در صورت تحقق 
منابع مورد نیاز«، از ابتدای خردادماه ســال آینده، ماهانه 15 لیتر بنزین 
سهمیه ای به ازای هر عضو خانواده، به حساب سرپرستان خانوارهای فاقد 

خودرو اختصاص دهد.
هنوز تا قانونی شــدن این مصوبه که بــرای اعضای خانوار فاقد خودرو، 

سهمیه ماهانه 15 لیتری در نظر گرفته، دو مرحله باقی مانده است؛ نخست 
تصویب در صحن علنی مجلس و دوم، تایید شــورای نگهبان. اما اگر این 
پیشنهاد مصوب از این دو مرحله بگذرد، دولت مکلف است به 13 میلیون 
خانواری که خودرو ندارند هم ســهمیه بنزین بدهد. البته دو قید مهم در 
این باره وجود دارد. اول اینکه دولت »مجاز« به این کار شده نه مکلف؛ در 

واقع دولت می تواند این کار را نکند.
دوم اینکه »در صورت تحقق منابع« دولت می تواند دســت به این کار 
بزند. از اوایل دی ماه سال 1400 زمزمه های تغییر نحوه واگذاری سوخت 
)بنزین( به مردم از خودرو به افراد و اشخاص شنیده می شد، پس از آن در 
ستاد اقتصادی دولت این طرح به تصویب رسید تا ابتدا در کیش و سپس 

در قشم به صورت پایلوت اجرا شود.
گفته می شــود طرح مذکور از ابتدای اسفندماه 1400 در کیش با 150 
هزار نفر ساکن اجرا شد و به ازای هر کد ملی مبلغی معادل 20 لیتر بنزین 
1500 تومانی پرداخت شــد. حال پس از اجرای طرح پایلوت این بار قرار 
است این طرح در سراسر کشور اجرایی شود. این طرح موافقان و مخالفانی 
دارد. برخی معتقدند اقتصاد ایران فرصت آزمون و خطا ندارد و باید سراغ 
طرح هایی برود که در دنیا تجربه شــده اســت. در عین حال برخی دیگر 
می گویند یارانه بنزین حق تمام مردم اســت و دولت باید به آنهایی که از 

این یارانه بهره مند نیستند نیز یارانه بدهد.

جدیدترین وضعیت تامین ارز تولیدکنندگان

مصوبه ای که به زعم کارشناسان نه عقالنی است و نه اقتصادی

 دولت زیر بار طرح بنزینی مجلس می رود؟
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اخبار

نواده اباذر رییس انجمن فوالد آذربایجان خبر داد؛
فروش ۲۵۰ همتی فوالدی های آذربایجان

تبریز - فالح: رییس انجمن فوالد آذربایجان گفت: شرکت های تولید کننده 
فوالد در آذربایجان توانستند در سال گذشته بیش از ۲۵۰ همت فروش داشته 
باشند. دکتر نوید نواده اباذر با اعالم این خبر اظهار کرد: این مبلغ بیش از ۳/۱ 
برابر فروش مجموعه شــرکت های فوالد مبارکه به عنوان بزرگترین مجموعه 
فوالدی خاورمیانه می باشــد. رییس هیات مدیــره انجمن فوالد آذربایجان در 
نشست اعضا این انجمن با معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: انجمن 
فوالد آذربایجان متشکل از شرکت های صد در صد خصوصی است که توانمندی 
باالیی در حوزه تولید و فروش دارند. وی افزود: تصمیمات مدیران وزارتخانه نباید 

درپشت درهای بسته گرفته شود و تشکل ها میتوانند در این تصمیم گیری ها و بخشنامه ها به دولت برای بهبود فضای کسب و کار کمک 
کنند. رییس انجمن فوالد آذربایجان با اشاره به صحبت های اخیر مقام معظم رهبری در خصوص توان فوالدی کشور و همچنین نیاز مبرم 
مملکت به تقویت بخش خصوصی گفت: آذربایجان قدرت بخش خصوصی فوالدی کشور است و نیاز است که دولت برای رفع موانع تولید 

و صادرات و تامین مواد اولیه واحدهای فوالدی آذربایجان نگاه ویژه ای داشته باشد.

مدیرعامل سیمیدکو در گفتگوی اختصاصی با دنیای معدن مطرح کرد:
کاهش هزینه ها و پایداری تولید با بومی سازی قطعات صنعت فوالد

مشــهد- صابر ابراهیم بای: محمد مدنی فر مدیرعامل شرکت صنعتی 
معدنی توســعه فراگیر سنابادعنوان کرد: بومی سازی، تولید و تامین قطعات و 
تجهیزات صنعت فوالد توسط شرکت های داخلی نگرانی فوالدسازان را کمتر و 
از ارزبری در این حوزه جلوگیری می کند، زیرا برای خرید قطعات و تجهیزات 
مورد نیاز صنعت، ارز کمتری هزینه می شود. مدیرعامل سیمیدکو تاکید کرد: 
تولید قطعات در داخل و بومی سازی آن هرگونه تامین تجهیزات و قطعات یدکی 
را برای شرکتهای فوالدی از داخل کشور بیش از پیش تسهیل می کند و این 
مزیت بزرگی برای فوالد سازان خواهد بود. مدنی فر با بیان اینکه تولیدکنندگان 

همواره در زمینه تامین قطعات خطوط تولید خود نگرانی هایی دارند، اظهارداشت: ولی اگر قطعات و تجهیزات مورد نیاز در داخل کشور 
تامین شود، نگرانی تولیدکنندگان در این زمینه به حداقل می رسد. مدیرعامل شرکت صنعتی معدنی توسعه فراگیر سناباد با بیان اینکه 
تنها با بومی سازی تایر دستگاه های اچ پی جی آر یک میلیون یورو صرفه جویی شد، تصریح کرد: بومی سازی تایر دستگاه های اچ پی جی 
آر سنگ شکن تحت کارکرد فشار باال با همکاری مجتمع فوالد اسفراین برای ما حدود یک میلیون یورو صرفه جویی ارزی داشت و کارکرد 
آن نیز خیلی بهتر از مشابه کشورهای خارجی به خصوص آلمانی آن است. مدنی فر با اشاره به مشکالت تامین قطعات برای فوالد سازان 
تاکید کرد: بدون تردید با تولید قطعات در داخل متناسب با شرایط تولید می توانیم به جایی برسیم که قطعات شرکت های داخلی بسیار 
بهینه تر و مطلوب تر از مشابه خارجی برای ما کارایی داشته باشند. مدیرعامل شرکت صنعتی معدنی توسعه فراگیر سناباد اظهارداشت: 
با بومی ســازی قطعات و کاهش ارزبری، نگرانی های تولید کنندگان برطرف و تولید محصوالت فوالدی در شرکت های داخلی به مدار 

پایداری خواهد رسید. 

کارگروه محتوایی کمتیه اطالع رسانی ستاد تسهیالت زائران قم آغاز به کار کرد
قم- خبرنگار فرصت امروز: به دبیری اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
استان قم، کارگروه محتوایی کمتیه اطالع رسانی ستاد تسهیالت زائران قم آغاز 
به کار کرد. به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم، 
نخستین جلسه کارگروه محتوایی کمتیه اطالع رسانی ستاد تسهیالت زائران قم 
آغاز به کار کرد. در این جلسه که با حضور امیرعلی عموزاده مدیرکل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی استان قم، علی فردوسی مدیرکل روابط عمومی و اموربین الملل 
اســتانداری قم، ســیدمهدی حســینی رئیس حوزه هنری قم، محمدرسول 
مهدوی معاون اداره کل روابط عمومی و اموربین الملل شــهرداری قم، روح اهلل 

کریمی رمضان پور نماینده سازمان تبلیغات اسالمی، محمدمهدی بهمنی مدیر روابط عمومی حوزه هنری، حجت االسالم والمسلمین علی 
اسماعیلیان رئیس گروه رسانه، محمدکاظم رضوانی معاون هنری و سینمایی، محمدرضا شاه مردی مدیر روابط عمومی اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی استان قم برگزار شد؛ ساختار این کارگروه همچنین سیاست گذاری های کالنِ  شکل گیری این مجموعه مورد بحث و گفتگو 
قرار گرفته و مقرر شد، تبلیغات یکپارچه شهری در مناسبت های مختلف، متناسب با مصوبات شورای فرهنگ عمومی، همچنین کمیته 

اطالع رسانی ستاد تسهیالت زائران قم از کانال این کارگروه صورت پذیرد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی خبرداد:
۵49 میلیارد ریال تسهیالت اشتغال خانگی در استان مرکزی پرداخت شد

اراک- فرناز امیدی: مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان مرکزی 
گفت: ۵۴۹ میلیارد ریال تســهیالت اشتغال خانگی در استان مرکزی پرداخت 
شــد. جمشید امیدی درکارگروه تخصصی اشتغال اســتان مرکزی با اشاره به 
اشــتغال های جدید ثبت شده در سامانه ملی رصد کشور، اظهار داشت: امسال 
۲۳ هزار و 8۳6 شــغل تعهد شــده که ۱۹ هزار و 8۰۰ شغل تعهد شده که در 
مجموع 8۳ درصد اشتغال هایی که باید در سامانه ثبت کنیم ثبت و تعهداتمان 
انجام شــده و 66 درصد اشــتغال هایی که مورد بررسی قرار گرفته تایید شده 
است، ۱۰۰ درصد اشتغال ها در شهرستان کمیجان و آشتیان محقق شده است 

و کمترین اشتغال نیز مربوط به شهرستان محالت و دلیجان بوده است.  مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی تصریح کرد: 
امســال 6۹6 میلیارد ریال تسهیالت قرض الحسنه مشــاغل خانگی از محل اعتبارات استان مرکزی ابالغ شده است که یک هزار و ۱8۵ 
طرح با اعتباری بالغ بر 7۱۰میلیارد ریال به بانک های عامل معرفی شده که ۹۳۹ طرح با اعتباری بالغ بر ۵۴۹ میلیارد توسط بانک های 
عامل پرداخت شده است.  امیدی افزود: 6۴۳ طرح با اعتباری بالغ بر ۳۵6 میلیارد ریال توسط سازمان صمت به بانک عامل برای دریافت 
تسهیالت قرض الحسنه مشاغل خانگی معرفی شده که ۴8۳ طرح با اعتباری بالغ بر ۲۵۱ میلیارد و 6۰۰ میلیون ریال تسهیالت توسط 
بانک ها با تحقق ۳6 درصدی پرداخت شده است.  وی بیان کرد: ۲۰۳ طرح با اعتباری بالغ بر ۱8۵ میلیارد ریال توسط اداره جهاد کشاورزی 
به بانک های عامل برای دریافت تسهیالت قرض الحسنه مشاغل خانگی معرفی شده که ۱8۰ طرح با اعتباری بالغ بر ۱6۲ میلیارد ریال 

توسط بانک ها پرداخت شده است.  

برگزاری جلسه کارگروه اجرایی و هماهنگی استانی در راستای طرح 
مردمی کاشت یک میلیارد درخت به ریاست معاون عمرانی استاندار ایالم

ایالم-هدی منصوری:کاشت یک میلیارد درخت با توجه به شرایط اقلیمی کشور و پایین بودن سرانه فضای سبز و پوشش گیاهی و 
درختی اکنون یکی از اولویت های اساسی سازمان منابع طبیعی در سراسر کشور است و این اقدام مهم با حمایت دولت و مشارکت مردم 
و بخش خصوصی به مدت ۴ سال در کشور اجرایی می شود.  در جلسه کارگروه اجرایی و هماهنگی استانی که در راستای طرح مردمی 
کاشت یک میلیارد درخت به ریاست معاون عمرانی استاندار ایالم برگزار شد مهندس پیرزادیان مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
ایالم با تشریح طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت در طول چهار سال گفت: استان ایالم با داشتن ۱۳ نهالستان در دو منطقه سردسیری 
و گرم سیری ظرفیت تولید ساالنه ۱8 میلیون اصله نهال را دارد. ایشان افزود: خوشبختانه با توجه به سرانه جنگل در استان، از 6۴۱ هزار 
هکتار جنگل سهم هر نفر حدود یک هکتار می باشد اما در بعضی مناطق خالءهایی دیده می شود که با اجرای این طرح بزرگ این خالءها 
از بین خواهد رفت. مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایالم گفت: نهال های تولید شده در راستای گسترش فضای سبز مبارزه با 
ریزگردها، بیابانزدایی، جنگل کاری اقتصادی، احیاء و غنی سازی جنگل ایجاد پارک های جنگلی زراعت چوب و پارک های محله ای و 
همچنین فضای سبز شهری و روستایی کاشت خواهند شد.  مهندس پیرزادیان افزود: در حال حاضر دو میلیون نهال در نهالستان های این 
اداره کل وجود دارد و از تمام شهرداری ها و دهیاری ها و همچنین اقشار مختلف مردم و کلیه دستگاه های دولتی و غیردولتی که درکاشت 
نهال شرکت می کنند خواست میزان درخواستی منطقه مورد نظر کاشت را اعالم تا نهال در اختیارشان قرار دهیم در ادامه معاون هماهنگی 
امور عمرانی استاندار ایالم ضمن مثبت ارزیابی نمودن این طرح گفت:  سهم ایالم از طرح نهضت ملی »کاشت یک میلیارد نهال در کل 
کشور« ساالنه ۱8 میلیون نهال است شیوه نامه کاشت، حفاظت و نگهداری نهال ها در شهرستان ها تدوین و به فرمانداری ها ابالغ می شود. 

بازدید مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان از طرح آبرسانی به 
آزادشهر و رامیان

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان از مولفه های مختلف طرح آبرسانی به آزادشهر و رامیان و چاه 
های حفاری شده توسط این شرکت در راستای اجرای این طرح بازدید کرد.در این بازدید مهندس حسینی مدیر عامل شرکت از  مولفه های 
مختلف طرح شامل اتاقک سر چاهی و محوطه سازی چاه کشاورز مربوط به رامیان و بخش های خطوط انتقال آن بازدید کرد. همچنین 
در بخش آبرسانی به آزادشهر هم خط انتقال و مسیر خطوط جمع آوری مورد بازدید قرار گرفت و در نهایت با حضور مدیر طرح و مشاور 
و پیمانکار جلسه ای برگزار شد که مسائل و مشکالت مربوط به خطوط انتقال و جمع آوری کننده که عمدتا مسائل اجتماعی هست مورد 

بررسی قرار گرفت و مقرر شد با تسریع در حل مسائل اجتماعی تا قبل از سال هر دو بخش به بهره برداری برسد.

تبریز - فالح: رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
آذربایجان شــرقی در دومین همایش و نمایشگاه اختصاصی ملزومات 
پروژه های جهاد آبرسانی قرارگاه امام حسن مجتبی )ع( گفت: پروژه های 
جهاد آبرسانی در ۳ شهرستان ورزقان، هشترود و کلیبر) خداآفرین(، در 

سطح استان با جدیت در حال انجام است.
مهندس محمد خانی با اعالم این خبر اظهار کرد: در استان آذربایجان 
شــرقی برای ۲6۲ روستا در فاز اول و در فاز بعدی ۵۵۰ روستا از نعمت 
آب شرب بهره مند خواهند شد. وی افزود: پیشرفت استان ۴7 درصد می 
باشد که از میانگین کشوری باالتر هست و این عملکرد مناسب عوامل 
اجرایی و بسیج سازندگی استان به عنوان نماینده معین قرارگاه را نشان 
می دهد و باعث ایجاد نشاط و امید به ماندن در روستائیان شده است. 
مهندس خانی گفت: با روی کار آمدن دولت سیزدهم، موضوع آبرسانی 
به روســتاها مورد توجه جدی قرار گرفته است تا آنجا که طبق برنامه 
ارائه شــده وزیر نیرو به مجلس شورای اسالمی، میزان پوشش آبرسانی 
روستایی و جمعیت بهره مند در انتهای دولت سیزدهم باید به رقم ۹۰ 
درصد برسد. مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی ادامه 
داد: در راستای طرح جهاد آبرسانی که نهضتی جدید در وزارت نیرو می 
باشــد، آبرسانی آبادی های باالی ۲۰ خانوار استان در اولویت قرار دارد. 
مهندس خانی افزود: این پروژه ها که پایان سال گذشته آغاز شده است 
هم اکنون از پیشرفت خوبی برخوردار می باشد و ما در سازوکار طرح های 
آبرسانی عالوه بر همکاری های سپاه پاسداران و آبفای استان از ظرفیت 
همه نهادهای مردمی استفاده  می کنیم، تا در کمترین زمان ممکن شاهد 
اتمام پروژه ها باشیم. وی خاطرنشان کرد: طی هماهنگی به عمل آمده 

از طرف استاندار آذربایجان شرقی و مدیرعامل شرکت مهندسی آب و 
فاضالب کشور در ادامه تفاهم نامه تعداد روستاهایی که از طرف قرارگاه 
امام حسن مجتبی)ع( به نیابت از بسیج سازندگی انجام می گیرد به ۵۵۰ 
روستا افزایش و آبرسانی در روستاهای تمام شهرستان های استان تعمیم 
داده خواهد شد. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی اظهار 
کرد: آنچه را که در گذشــته تصور آن را نداشتیم امروز به همت و عزم 
دولت در محرومیت زدایی از کشــور مانند آبرسانی به روستاها در حال 
تحقق است. مهندس خانی پروژه های آبرسانی را نیازمند برخی پیش 
نیازها از جمله لوازم و تجهیزات مرتبط با صنعت آب دانست و با اشاره 
به برگزاری اولین همایش تامین کنندگان تجهیزات جهاد آبرسانی در 
خرداد ماه سال جاری، از نقش واحدهای تامین کننده لوازم آبرسانی به 
عنوان یار و یاور آبفا که سهم خود را در عرصه محرومیت زدایی به خوبی 
ایفا می کنند تقدیر کرد. معاون مهندســی و توسعه شرکت مهندسی 

آبفای کشور نیز در این مراسم گفت: فاز دوم جهاد آبرسانی به ۹ هزار و 
۹76 روستا و با ۵8 هزار میلیارد تومان اعتبار عملیاتی خواهد شد. مجید 
آقازاده در دومین همایش اختصاصی ملزومات پروژه های جهاد آبرسانی 
قرارگاه امام حسن مجتبی)ع( به مقایسه وضعیت آب و فاضالب در قبل 
و دوران پس از پیروزی انقالب اسالمی پرداخت و دستاوردهای صنعت 
آب و فاضالب در ۴۴ ســال گذشته را مرهون تالش همکاران و مکتب 
شــهداء دانست که جمعیت تحت پوشش شبکه آب را  به حدود ۱۰۰ 
درصد درحال حاضر ارتقاء داده است. وی اضافه کرد: در این مدت تعداد 
انشــعابات آب به حدود ۱8 میلیون فقره، طول خطوط انتقال آب ۳۱ 
هزار کیلومتر و شبکه توزیع ۱67 هزار کیلومتر رسیده و ظرفیت تصفیه 
آب ۱۰ برابر شده است. وی جمعیت تحت پوشش خدمات جمع آوری 
فاضالب شهری را ۵۳ درصد اعالم کرد که این رقم در قبل انقالب 8.۵ 
درصد بود. وی همچنین به تشریح شرایط آب شرب 6۱ هزار روستا در 
کشور با ۲۱ میلیون نفر جمعیت پرداخت و گفت: از این تعداد حدود ۴۰ 
هزار روســتا )6۲درصد( با ۱7.۵ میلیون نفر جمعیت تحت پوشش آبفا 
قرار دارند. وی از شناسایی حدود ۲۰ هزار روستای دارای تنش آب با ۹ 
میلیون و ۹7۰ هزار نفر جمعیت در کشور خبر داد که در دو فاز تامین 
آب خواهند شد. به گفته وی در فاز نخست، آبرسانی به ۱۰ هزار روستا 
در دستور کار قرار گرفته که تاکنون دو هزار و ۳۹ روستا آبرسانی پایدار 
شده است. آقازاده تاکید کرد: از دیدگاه شرکت مهندسی، نقاطی پایدار 
تلقی می شوند که در طول ۲۴ ساعت از آب شرب بهره مند باشند. وی 
اعالم کرد: فاز دوم جهاد آبرســانی به ۹ هزار و ۹76 روستا و با ۵8 هزار 

میلیارد تومان اعتبار عملیاتی خواهد شد.

اهواز - شــبنم قجاوند: مراسم بزرگداشت حکیم نظامی، شاعر و 
داســتان سرای پارسی گوی ایرانی، صبح امروز با حضور دکتر شالویی، 

رییس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور در اهواز برگزار شد.
مراسم بزرگداشت حکیم نظامی شاعر و داستان سرای پارسی گوی 
ایرانی قرن ششــم هجری قمری به همت اداره کل فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی خوزستان برگزار شد. این مراسم با حضور حجت االسالم کاله 
کج مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی و فرهیختگان و صاحبان ادب و 
شعر در سالن شهید مطهری دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز برگزار شد. 
در این مراسم دکتر محمود شالویی، در خصوص نقش شعر و ادب فارسی 
در فرهنگ و تمدن ایران سخن گفت و اظهار کرد: حکیم نظامی گنجوی 
یکی از شاعران برجسته ایرانی و صاحب سبک و پیشوای داستان سرایی 
در ادبیات پارســی است. رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور، با 

بیان اینکه متاســفانه آنطور که باید به این شاعر پارسی گوی پرداخته 
نشــده و کشورهای دیگر در تالش هستند این شاعر را به نام خود ثبت 
کنند، افزود: کشورهایی نظیر ایتالیا چندین سال است مجسمه نظامی را 
طراحی و نصب کردند ولی ما تازه در فکر ساخت مجسمه این شاعر در 
کشور افتادیم و به خاطر همین کوتاهی ها دیگر کشورها گوی سبقت را 
در معرفی و شناساندن این شاعر از ما ربودند. به همین دلیل الزم است 
در پاسداشت و شناساندن ابعاد وجودی، علمی و ادبی این شاعر ایرانی 
اهتمام بیشتری داشته باشیم و در همین راستا از سال گذشته با تشکیل 
ســتاد ملی بزرگداشــت حکیم نظامی اقدامات در خور تقدیری هم در 

سراسر کشور و هم در عرصه بین المللی صورت پذیرفته است.
در این مراســم دکتر قدرت قاسمی پور، عضو هیئت علمی دانشگاه 
شهید چمران اهواز و نظامی پژوه، نیز در خصوص نقش و جایگاه نظامی 

و اشعار وی در حوزه تمدنی ایران ِ فرهنگی سخنانی را ایراد کرد.
شعرخوانی، نقالی خوانی و موسیقی سنتی با اقتباس از اشعار نظامی از 

دیگر بخش های این همایش فرهنگی و ادبی بود.
در این مراســم همچنین احکام اعضای جدید انجمن آثار و مفاخر 

فرهنگی استان خوزستان توسط دکتر شالویی اهدا شد.

ساری - دهقان : از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن ماه مدیرعامل و 
مسئولین شرکت گاز استان مازندران پاسخگوی 7۹۴ درخواست مردمی 

از کانال های مختلف ارتباطی بوده اند.

به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی شرکت گاز استان 
مازندران، قاسم مایلی رستمی مدیرعامل شرکت گاز مازندران بیان کرد: 
در راســتای کاهش فاصله مردم و مســئولین و تحقق آرمان های نظام 
خدمت رسانی صادقانه، از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن ماه به 7۹۴ 
درخواست مردمی از کانال های دیدار عمومی، سامانه سامد و میزخدمت 

حضوری در نماز جمعه ها پاسخ داده شده است.
وی افزود: مسئولین شرکت بر اساس دستورالعمل های استانی سه بار 
در سامانه سامد حضور داشته و از طریق سامانه ارتباطی مردم و دولت، 

پاسخگوی ۴۱۵ درخواست مردمی بوده اند.
مایلی رستمی ادامه داد: مسئولین این شرکت ۵۰ بار با برگزاری 

میزخدمت حضوری در نمازهای عبادی / سیاسی جمعه در شهرهای 
اســتان پاسخگوی ۲۹۵ نفر از هم اســتانی های عزیز در حوزه گاز 

بوده اند.
مدیرعامل شــرکت گاز مازندران، رسیدگی به مسائل و مشکالت و 
پاسخگویی سریع و صحیح به درخواســت های مردمی را یکی از امور 
مهمی دانست که به صورت جدی در دستور کار این شرکت قرار دارد؛ 
ضمن این که دیدارهای چهره به چهره سبب آشنایی بیشتر با نیازها و 

مطالبات مراجعین و مرتفع شدن مشکالت آنان خواهد شد.
الزم به ذکر است مدیرعامل این شرکت روزهای سه شنبه هر هفته 

آماده دیدار با مردم و رسیدگی به درخواست های آنان بوده است.

تبریز- فالح: تصفیــه خانه فاضــالب تبریز موفق به اســتمرار 
 ،۹۰۰۱:۲۰۱۵ IMSISO ( گواهینامه سیســتم مدیریت یکپارچــه

ISO۱۴۰۰۱:۲۰۱۵و ISO۴۵۰۰۱:۲۰۱8( بمدت یک سال شد.
بدنبال ممیزی تیم اعزامی شرکت آرین توف پاسارگاد، تصفیه خانه 
فاضالب تبریز موفق به استمرار گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه ) 
 )ISO۴۵۰۰۱:۲۰۱8 وISO۱۴۰۰۱:۲۰۱۵ ،IMSISO۹۰۰۱:۲۰۱۵

بمدت یک سال شد.
استمرار اعتبار این گواهینامه حاصل تالش مدیران و کارکنان شرکت 
آب و فاضالب اســتان بویژه همکاران تصفیه خانه فاضالب تبریز برای 
برآورده سازی الزامات سیستم، ارائه محصول منطبق با استاندارد های 
موجود، جلوگیری از آلودگی محیط زیست و ایمن سازی محل کار برای 

کارکنان است.
بر اســاس اعالم سر ممیز در مراســم اختتامیه، طرح ریزی مناسب 
سیستم، مستند سازی بهینه، دسترسی به مدارک  و روند بهبود نسبت 

به گذشته از جمله نقاط قوت این دوره می باشد.
در این برنامه ملکیان معاون بهره برداری و توسعه فاضالب استقرار و 
استمرار سیستم های مدیریتی را یکی از عوامل مهم تاثیر گذار در بهره 
بــرداری کارا و اثر بخش تصفیه خانه های فاضالب بیان نمود و از کلیه 

همکاران ذی نفع در استمرار سیستم تقدیر و تشکر کرد.
همچنین در این مراســم عظیم پور معاون منابع انسانی و تحقیقات 
شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی با قدردانی از تالش های 
صورت گرفته در راستای تحقق این مهم و استمرار اعتبار گواهینامه، بیان 
کرد: با تاکید مدیرعامل شرکت آبفا استان مبنی بر تعهد به ایجاد بهبود 
و همراهی مدیران و کارکنان پرتالش تمامی شرایط الزم جهت تمدید 
اعتبار گواهینامه فراهم شــده و اقدامات انجام یافته در این حوزه قابل 

تقدیر است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اعالم کرد؛

پیشرفت 47 درصدی پروژه های جهاد آبرسانی در آذربایجان شرقی

مراسم بزرگداشت حکیم نظامی در اهواز برگزار شد

پاسخگویی به 794 درخواست مردمی در شرکت گاز مازندران

با انجام ممیزی و بمدت یکسال محقق شد؛

استمرار گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه IMS تصفیه خانه فاضالب تبریز

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: نشســت خبری سجاد ستوده 
منش شهردارشبانکاره با اصحاب رسانه روز درسالن اجتماعات شهرداری 
شبانکاره برگزارشد. دراین نشســت شهردارشبانکاره ضمن خیرمقدم 
خدمت اصحاب رســانه گفــت: درجامعه متمدن امروز قدرت رســانه 
راهگشای اذعان عمومی مردم است.  وی بابیان اینکه شهر شبانکاره در 
مسیر ترانزیتی استان های خوزستان و فارس قراردارد افزود: بلوار خلیج 
فارس بزرگترین واولویت دارترین پروژه شهرداری در سال آینده می باشد 
که یکی ازنقاط اصلی شهرشــبانکاره در مسیر ورودی از سمت برازجان 
وبه سمت خروجی گناوه محسوب می شود. شهردار شبانکاره با اشاره به 
اینکه این بلوار چشم شهر است، افزود: بهسازی این بلوار به طول ۵۰۰ 
متر و با اعتبار 7۰۰ میلیون تومان می باشد که پس از طی فرایند اداری 
عملیات اجرایی این پروژه آغاز خواهد شد. وی با اشاره به بارندگی های 
ســال های گذشته ودرفصل بارندگی متاسفانه آرامستان بهشت کاظم 
)ع( دچارآب گرفتگی  و تخریب  شد که الحمداهلل مشکالت ساماندهی 
ومهارشد. شهردار شبانکاره یکی ازپروژ ه ها ی معنوی وافتخارات مجموع 
شهرداری را در راستای تکریم خانواده شهدا ، تعویض سنگ قبور شهدا 
با اعتبار ۳۵۰ میلیون تومان بیان نمود وافزود: پروژه در دست اجراست 
وایزوگام ســقف گلزار نیز انجام شده است که تاپایان اسفند سنگ قبور 
شهدا نصب خواهد شد. سجاد ستوده منش بااشاره به بهسازی واصالح 
بلوارامام خمینی )ره( در ورودی شهرگفت: بهسازی واصالح فازاول این 
بلوار شامل: اصالح وبهسازی رفوژ وسط ،چمن مصنوعی ،تعویض تیربرق 
ها وروشنایی بلوار،ایجاد آب نماها ،کاشت درختچه ها به طول ۵۰۰متر 
بااعتبار7۰۰ میلیون تومان شروع شده ،همچنین کاشت گل های فصلی 

درآســتانه عید نوروز که منظر زیبایی به شهرداده است. ستوده منش 
از اجرای۵۰درصد دیوار حفاظتی دره شــاه حســینی خبر داد و گفت: 
بــه علت باران های فصلی نیازبه دو دیوارحفاظتی وجودداشــت که دو 
دیوار حفاظتی بااعتباری بالغ بر ۲ میلیارد و ۳۰۰میلیون تومان برای دفع 
آب های سطحی در نظر گرفته شد دیوار حفاظتی چاهدول کلنگ زنی 
وعملیات اجرایی تاپایان اسفندآغاز و دومین دیوار حفاظتی شهر شبانکاره 
که در روبروی بلوار امام خمینی قرار دارد نیز به زودی عملیات اجرایی آن 
آغاز می شود که ارمغان ارشمندی برای شهروندان است. وی اضافه نمود: 
خیابان امیرکبیر و کوچه های اطراف در هنگام بارندگی دچار آب گرفتگی 
می شد که با اجرای طرح دفع آب های سطحی مشکل آن برطرف خواهد 
شد. ستوده منش ادامه داد دربین مسیر تملک امالک یکی ازمسائل مهم 
وخواسته های بحق مردم بازگشایی مسیربود که  درخیابان شهید خواجه 
هشت مورد منازل مسکونی بود که عقب نشینی صورت گرفت ودرسطح 

شهر حدود 6۰هزارمترمربع عملیات اجرایی آسفالت انجام شده است. 
محمد دهدشــتی رئیس شورای شهر شبانکاره در این نشست اظهار 
داشــت: یکی از دغدغه های مردم شــبانکاره عالوه بر درمانگاه تامین 
اجتماعی کد دار شــدن بیمارســتان شهدای شــبانکاره می باشد، که 
بر اســاس وعده نماینده و فرماندار امیدواریم به زودی صادر شــود و از 
مدیران استانی انتظار داریم نسبت به آبیاری تحت فشار در سفر ریاست 
جمهوری توجه کنند و اعتبارات بیشتری تخصیص یابد. رئیس شورای 
شهر شبانکاره خاطر نشان کرد: یکی دیگر از مطالبات ما مجتمع فرهنگی 
هنری می باشد که سال ها رها شده است و امیدواریم با تالش استاندار 

بوشهر فعال شود.
یحیی اســماعیلی عضو شورای شهر شبانکاره در این نشست با بیان 
اینکه از مدیران تامین اجتماعی انتظار داریم به خواســته مردم احترام 
بگذارند، گفت: با توجه به واگذاری زمین وطراحی نقشــه پروژه، تامین 
اجتماعی اســتان باید بر اســاس طراحی که در گذشته برای درمانگاه 
تامین اجتماعی شبانکاره صورت داده است، مناقصه آن را برگزار نماید. 
وی تصریح کرد: بخش شبانکاره با ۲7 روستا و همچنین دروازه ورودی 
شهرســتان دشتستان از سمت شمال استان، با اجرای این پروژه شاهد 
کاهش مراجعات مردم به بیمارســتان ها و بهره مندی سایر مناطق از 
خدمات مطلوبی درمانی خواهیم بود. اســماعیلی خاطر نشــان کرد: 
کشاورزان صیفی کار منطقه شبانکاره تسهیالت سنگینی دریافت نموده 
اند و جهاد کشــاورزی باید تعرفه مالیاتی را از یکســال قبل به کشاورز 
اعالم می نمود، لذا امیدواریم دولت سیزدهم نسبت به دغدغه کشاورزان 

توجه نماید.

شهردارشبانکاره درنشست بااصحاب رسانه مطرح کرد

بلوار خلیج فارس بزرگترین واولویت دارترین پروژه شهرداری شبانکاره
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نویسنده: علی آل علی
تعامل با هزاران مشــتری در طول روز کاری نیســت که 
کارآفرینان را شــیفته خودش کند. پاســخگویی به سواالت 
تکراری مشتریان، ارزیابی میزان موفقیت شرکت در شبکه های 
اجتماعــی یا حتی طراحی اســتراتژی جامع در حوزه روابط 
عمومی در مقایسه با کارهایی مثل طراحی محصوالت جدید 
اصال چنگی به دل نمی زند. البته وقتی پای ابزارهای کمکی با 
چاشنی هوش مصنوعی وسط باشد، دیگر اوضاع اینطور باقی 
نخواهــد ماند! ما این روزها در دنیایی کامال دیجیتال زندگی 
می کنیم که هوش مصنوعی در آن حرف اول و آخر را می زند. 
زمانی نه چنــدان دور پدیده ای مثل ربات های چت حتی در 
ذهــن رویاپردازترین کارآفرینان دنیا هم جایی نداشــت، اما 
امروز بدل به واقعیتی انکارناپذیر شــده است. از آنجایی که 
ما در روزنامه فرصت امروز دوست دارید شما همیشه بهترین 
تجربه در عرصه کارآفرینی را داشته باشید، قصد داریم بهترین 
ابزارهــای آنالیز اوضاع روابط عمومــی برندها را زیر ذره بین 
ببریم. اگر شما هم همیشه حوزه روابط عمومی را مثل غولی 
شکســت ناپذیر تلقی کرده اید، این مقالــه حرف های زیادی 
برای تان دارد. ما در ادامه خیلی ُرک و پوست کنده سراغ بهترین 
ابزارهای کمکی برای مدیریت هرچه بهتر بخش روابط عمومی 
می رویم. این ابزارها مثل یک دوست وفادار و صدالبته سختکوش 
خیال شــما را بابت خیلی از کارهای کلیدی در روابط عمومی 
راحت می کند. همچنین دیگر الزم نیست خیلی خودتان را برای 
مدیریت بهتر این بخش نگران کنید؛ چراکه همیشه یک دستیار 

کامال وفادار کنارتان حضور دارد. 
بهترین ابزارهای روابط عمومی: فهرستی جامع 

برای کارآفرینان
برند  Brand( 24 24(: ابزاری قدیمی و 

شناخته شده
یکی از عادت های قدیمی مشــتریان انتخاب برندهایی 
است که ســابقه بیشــتری در بازار دارند. انگار حتی اگر 

اســتارت آپ های جدید حسابی در بازار گرد و خاک کرده 
باشــند، بازهم خرید از یک برنــد قدیمی اطمینان خاطر 
بزرگی خواهــد بود. البته اغلب اوقات برندهای باســابقه 
محصوالت درجه یکی نیز برای مشــتریان رو می کنند. به 
همین خاطر ما هم در این بخش از چنین فرمولی استفاده 
کرده ایم. موسسه »برند 24« سال هاست در زمینه کمک 
به کارآفرینان برای روابط عمومی و بازاریابی بهتر فعالیت 
می کند. از چند ســال قبل ابزار ویژه این موسســه برای 
کمک به اوضاع روابط عمومی روانه بازار شــده است. شما 
با اســتفاده از این ابزار هوشمند سیر تا پیاز اوضاع روابط 

عمومی تان را زیر ذره بین خواهید برد. 
اگر دنبال ابزاری هستید که به طور خودکار مکالمات تان با 
مشتریان را آنالیز کرده و توصیه های حرفه ای برای تان داشته 
باشد، راه را کامال درست آمده اید؛ چراکه ابزار برند 24 نه تنها 
این کار را در کســری از ثانیه انجام می دهد، بلکه همیشــه 
فرصت ارتباط با کارشناس های کاربلد را نیز به شما می دهد. 

 از آنجایی که ما فقط دنبال امکانات روی کاغذ یک ابزار 
نیستیم، سراغ یکی از سایت های معتبر برای امتیازدهی به 
ابزارهای حوزه کسب و کار رفته ایم. بر این اساس موسسه 
G2 در ارزیابــی همه جانبه اش از برنــد 24 امتیاز 4.6 از 
5 را به آن داده اســت. اگر کنجکاوی تان اجازه نمی دهد 
همینطوری از کنار ابزار مــورد بحث عبور کنید، ما خبر 
خوش برای تان داریم. برند 24 به کاربران امکان اســتفاده 
رایگان بــرای 14 روز را می دهــد. از آن به بعد هم فقط 
با ماهی 49 دالر از نســخه پرمیــوم این نرم افزار بهره مند 
خواهید شد. پس منتظر چه هستید؟ همین امروز کارتان 

با نسخه رایگان این ابزار را شروع کنید!
ملت واتر )Meltwater(: ابزاری برای عاشقان 

نمودار
آیا دوســت دارید با یک تیر دو نشان زده و ابزاری واحد 
برای روابط عمومی و بازاریابی داشته باشید؟ اگر جواب تان 

به ســوال باال مثبت اســت، آن وقت ابزار ملت واتر همان 
چیزی است که دنبالش می گشــتید. این ابزار نه تنها در 
بین کارشــناس های روابط عمومی، بلکــه بازاریاب ها نیز 
حسابی ســر و صدا به راه انداخته است. از جمله امکانات 
ایــن ابزار ارزیابی معیارهایی مثل نرخ تبدیل، نرخ بازیابی 
مشتریان و هزار و یک معیار دیگر است. نکته جالب اینکه 
شما می توانید معیارهای شخصی سازی شده و مخصوص 
برندتان را در این ابزار بسازید. این یعنی همه چیز درست 

همانطوری پیش می رود که شما بخواهید!
شــاید مهمترین مزیت ابزار ملت واتر ترکیب اطالعات 
بخش های مختلف با اســتفاده از هوش مصنوعی باشــد. 
به این ترتیب شما چشــم اندازی جامع از اوضاع برندتان 
به دســت آورده و دیگر الزم نیســت دائمــا خودتان را با 

گزارش های جداگانه گمراه کنید. 
مدیریــت خبرنامه برنــد، تنظیم مالقات هــای کاری 
و همچنین مدیریــت ارتباط میــان بخش های مختلف 
شــرکت از جمله دیگر امکانات ابزار دوست داشتنی ملت 
واتر محسوب می شــود. نکته جالب اینکه تمام گزارش ها 
در قالب نمودارهای گرافیکی به دست شما می رسد. پس 
حتی اگــر دانش زیادی در حوزه روابــط عمومی ندارید، 
بازهم مشکلی از نظر فهم نکات نمودارها نخواهید داشت. 
خــب مگر یک کارآفرین که اتفاقا در حوزه روابط عمومی 
کامال تازه کار محسوب می شود، چه چیزی بیشتر از یک 

ابزار با کاربردی کامال ساده برای موفقیت الزم دارد؟
اگر شما ابزار ملت واتر را به اکانت های برند در شبکه های 
اجتماعی متصل کنید، آن وقت گزارش های دقیقی درباره 
وضعیت برند در دنیای آنالین نیز خواهید داشت. در این 
میــان آنالیز تعامــالت برند با کاربران نیــز امکان جذاب 

دیگری است که نباید از قلم بیندازید. 
شاید تنها نکته منفی درباره ملت واتر بحث مالی ماجرا 
باشــد )روی بحث بی نهایت مهمی دست گذاشتیم، نه؟(. 
این ابزار در دو نسخه رایگان و پرمیوم عرضه می شود. اگر 
کار زیادی در حوزه روابط عمومی ندارید، شــاید نســخه 
رایگان کارتان را راه بیندازد. با این حال برای بهره مندی از 
تمام امکانات این ابزار باید حسابی دست به جیب شده و 
هزینه سنگین سالی 4 هزار دالر را پرداخت کنید. همانطور 
که می بینید، این هزینه سنگین اصال شوخی بردار نیست. 
پس تا مطمئن نشــده اید برندتان به تک تک امکانات این 
ابزار نیاز دارد، حتی سراغ خریدش هم نروید؛ چراکه خیلی 

زود اوضاع مالی تان را به هم می ریزد. 
باز سامو )BuzzSumo(: ابزاری همه کاره برای 

حرفه ای ها
باز سامو ابزاری همه کاره با هزینه ای نسبتا منطقی است 
که همیشه هوای شــما را در بازار دارد. اگر دوست دارید 
کمپین های متنوعی برای بهبود اوضاع روابط عمومی تان 
برگزار کنید، باز ســامو بهترین گزینه ممکن خواهد بود. 
شما با این ابزار به راحتی فرصت ارزیابی کمپین های حوزه 

روابط عمومی را خواهید داشت. 
یکی از امکانات منحصر به فرد باز ســامو ارائه اطالعات 
مفید برای تولید محتوا در شبکه های اجتماعی است. این 
اطالعات به شما برای تولید محتوای اثرگذار از نظر روابط 
عمومی کمک خواهد کرد. به عالوه، مسئله پیگیری ترندها 
در حوزه روابط عمومی و بازاریابی نیز با استفاده از این ابزار 
به طور کامل حل و فصل خواهد شد. در کنار این موضوع 
باید به پاســخگویی خودکار این ابزار به سواالت مشتریان 
نیز اشاره کنیم. با این حساب شما یک ابزار همه فن حریف 
برای بحث روابط عمومی و حتی بازاریابی در اختیار دارید. 
یادتان باشد باز سامو برای کاربران تازه کار اصال توصیه 

نمی شــود؛ چراکه اســتفاده از امکانات این ابزار نیازمند 
مقداری آشنایی با اصول روابط عمومی و همچنین توانایی 
مدیریت ابزارهای دیجیتال اســت. پس اگر فکر کرده اید 
برای اولیــن بار در زندگی تان به کمــک این ابزار تبدیل 
به یک پا کارشــناس روابط عمومی می شوید، باید بگویم 
ســخت دراشتباهید؛ چراکه این ابزار فقط به درد آدم های 

نسبتا حرفه ای می خورد. 
منشن لیتیکس )Mentionlytics(: توصیه های 

حرفه ای برای مبتدی ها
اگر صحبت های ما در بخش قبل حســابی تازه کارها را 
ناامید کرده، حاال وقت آشنایی با ابزاری مخصوص آدم های 
تازه کار است. ما در این بخش منشن لیتیکس را برای تان 
کنار گذاشته ایم؛ ابزاری که بدون نیاز به دانش خاصی در 
دنیای روابط عمومی یا حتی دیجیتال امکان استفاده اش 

را دارید. 
اجــازه دهید بحث مــان را با یک ســوال کلیدی جلو 
ببریم. شــما به عنوان یک کارشــناس تازه کار در حوزه 
روابــط عمومی بیشــتر از همه چه مدل کمکــی از ابزار 
دلخواه تان می خواهیــد؟ احتماال اگر کمی با دقت به این 
ســوال نگاه کنید، کلی ایده متفاوت به ذهن تان می رسد. 
البته هوشــمندانه ترین انتخاب در ایــن میان بهره مندی 
از توصیه های دقیق هوش مصنوعی اســت؛ چراکه هوش 
مصنوعی می تواند حجم باالیی از اطالعات را در کســری 
از ثانیه پردازش کند. شاید پیش خودتان فکر کنید چنین 
انتظاری خیلی غیرمنطقی به نظر می رسد. در این صورت 
تا حدودی حق با شماست، البته نه زمانی که پای منشن 

لیتیکس وسط باشد!
ابزار منشــن لیتیکس بــه لطف بهره منــدی از هوش 
مصنوعی امکان آنالیز تعامالت قبلی کارشناس های روابط 
عمومی برند با مشتریان را دارد. در نتیجه هر توصیه ای که 
الزم داشته باشید، در کسری از ثانیه در قالب نمودارهای 
دقیق دم دســت تان خواهــد بود. مثال اگــر مدت زمان 
پاسخگویی تان به سواالت مشتریان زیاد باشد، این ابزار نه 
تنها در این راستا کمک تان خواهد کرد، بلکه با گزارش های 

دقیق اوضاع تان را بهبود می بخشد. 
ما تا اینجای کار فقط درباره ابزارهای پولی با شــما گپ 
زدیم. حاال نوبتی هم باشد، باید سراغ یک ابزار نیمه رایگان 
برویم. منشن لیتیکس مثل خیلی از نرم افزارهای دیگر در 
نسخه پرمیوم شما را دســت به جیب خواهد کرد. با این 
حال نکته جالب امکانات تقریبا کامل این ابزار در نســخه 
رایگان اســت. پس اگر از ما می شنوید، اصال سراغ خرید 
نسخه پرمیوم هم نروید. در عوض با نسخه رایگان کارتان 
را جلو برده و اگر نیاز به امکانات بیشتر داشتید، سراغ یک 
ابزار پولی و حرفه ای بروید. یادتان باشد این ابزار مخصوص 
تازه کارها طراحی شده و نباید انتظار خدمات پیشرفته از 

آن داشته باشید. 
برند واچ )Brand Watch(: ناظری همه جانبه

کارآفرینان معموال حوصله استفاده از ابزارهای مختلف را 
ندارند. شما را نمی دانم، ولی من که حتی با فکر کردن درباره 
استفاده از یک ابزار برای بازاریابی، نمونه ای دیگر برای روابط 
عمومی و نهایتا یک پلتفرم مجزا برای فروش نیز ســرم درد 
می گیرد. پس بد نیست به فکر ابزاری باشیم که همه نیازهای 

برند را یکجا رفع کند. ماجرا جالب شد، نه؟
نیــاز کارآفرینان به ابزاری همه جانبه مربوط به امروز یا 
دیروز نیست. البته موسسات مختلف معموال خیلی خوب 
از پس این نیاز برنمی آیند. این وسط برند واچ با کلی ادعا 
یک ابزار جالب را روانه بازار کرده است. شما در این ابزار از 
بازاریابــی و تبلیغات گرفته تا روابط عمومی و فروش را به 

طور یکجا زیر ذره بین می برید. 
اگر شما از آن دست کارآفرینانی هستید که حوصله مطالعه 
بازار را ندارند و می خواهند همیشــه زودتر از بقیه در جریان 
ترندها قرار بگیرد، ابزار برند واچ تکه گمشده پازل تان است. این 
ابزار در زمینه روابط عمومی مجهز به سیستم مدیریت بحران 
است. یعنی اگر بحرانی پیرامون برندتان وجود داشته باشد، 
می توانید روی توصیه ها و خدمات شبانه روزی ابزار مورد بحث 
حساب کنید. این کار از طریق تحلیل نظرات منفی درباره برند 
صورت گرفته و توصیه هــای کاربردی برای بهبود اوضاع دم 
دست تان خواهد بود. پس منتظر چه هستید؟ قبل از اینکه 
خیلی دیر شود، سراغ برند واچ رفته و دستی به سر و گوش 

اوضاع برند بکشید. 
یکــی دیگر از خدمات جالب برنــد واچ مربوط به بحث 
مدیریت ســهامداران است. در این بخش برند واچ به طور 
خــودکار گزارش های مربوط به تراز مالــی و اوضاع کلی 
شــرکت را در قالب نمودار به دست سهامداران می رساند. 
اینطوری دیگر الزم نیست کلی از وقت تان در روز را صرف 
توضیح اوضاع شرکت به ســهامداران کنید. بی شک این 
ســرویس مهم از نظر روابط عمومی به صرفه جویی وسیع 

در مدیریت زمان شرکت منجر خواهد شد، مگر نه؟
حاال که نگاهی همه جانبه به ابزار برند واچ داشتیم، باید 
کمی هم درباره هزینه استفاده از این امکانات حیرت انگیز 
بپردازیم. اجازه دهیــد خیال تان را راحت کنم، اگر دنبال 
یک ابزار ارزان هســتید، اینجا اصال محل مناســبی برای 
جست وجوی تان نیست؛ چراکه برند واچ ماهانه هزار دالر 
برای تان آب می خورد. این رقم آنقدر ســنگین هست که 
خیلی از کســب و کارهای کوچک را کامال بی خیال کند. 
پس اگر فکر می کنید اســتفاده از آن بازگشــت سرمایه 
درست و حســابی برای تان ندارد، باید همین حاال قیدش 
را بزنید. هرچه باشــد ســالی 12 هزار دالر مبلغی نیست 
کــه به همین راحتی پای ابــزاری با امکاناتی که حتی به 
کارتان نمی آید، هدر دهید. از طرف دیگر، اگر در شــرکت 
کارشناس هایی دارید که واقعا امکانات برند واچ به کارشان 
بیاید، بد نیست کمی ریســک کرده و اوضاع تان را تغییر 
دهید. اینطوری حضورتان در بازار معنادارتر شده و تبدیل 

به رقیبی گردن کلفت برای بقیه برندها خواهید شد. 
جمع بندی

این روزها ابزارهای زیادی برای مدیریت روابط عمومی 
در بازار وجود دارد. با این حال شــما قرار نیســت به همه 
آنها اعتماد کنید. اگر نظر ما را بخواهید، قبل از هر کاری 
باید نگاهی به اوضاع برندتان داشــته باشید؛ چراکه حتی 
بهترین کارشــناس های دنیا هم بهتر از شما درباره اوضاع 
کســب و کارتان نظر نخواهند داد. پس یکبار هم که شده 
تصمیم های یکهویی را کنار گذاشته و خوب پیش خودتان 
دو دوتا چهارتا کنید. بعد هــم از بین ابزارهای این مقاله 

بهترین گزینه را انتخاب کنید. 
یادتان باشــد، ابزارهای مورد بحــث در این مقاله اکثرا 
نســخه رایگان نیــز دارند. پس بــرای اینکــه کارتان از 
محکم کاری عیب نکند، قبل از خرید نسخه پرمیوم چند 
روزی بــا ورژن رایگان آن کار کنید. شــاید اصال با رابط 
کاربری یــا امکاناتش کنار نیامدید. آن وقت دســت کم 
پول تان را دور نریخته اید و هنوز بودجه کافی برای خرید 

یک ابزار دیگر را خواهید داشت. 
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