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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

چرا سال آینده سال سرنوشت سازی است؟

تصویر اقتصاد ایران 
در 1402

فرصت امروز: ســطح تورم در چند سال گذشته همواره روندی صعودی داشته و متاسفانه روندهای تورمی در 
اقتصاد ایران کماکان با قدرت ادامه دارند. تلقی عمومی این است که به احتمال زیاد، روند صعودی نرخ تورم در 
ســال 1402 نیز ادامه خواهد داشت و از حرکت باز نخواهد ایستاد. به این ترتیب، یکی از نگرانی های قابل توجه 
در افکار عمومی این اســت که با توجه به شرایط موجود، سطح تورم در سال آینده چگونه خواهد بود؟ جدای از 
تورم، تصویر عمومی اقتصاد ایران در ســال 1402 چگونه به نظر می رســد؟ این سوال و بسیاری از سواالت دیگر 

هفته گذشته در سمینار »عبور کسب وکارها از شرایط بحرانی« مورد بحث و کنکاش قرار گرفت...

چرا خودروهای 
وارداتی در بورس کاال 
عرضه نمی شوند؟
5

4

6

ریزش سریالی بازارها
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مدیریتوکسبوکار
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فرصت امروز: شــاخص کل بورس تهران با وجود افت 16 هزار واحدی در آخرین روز معامالتی هفته 
گذشــته، اما همچنان در سطح 1.8 میلیون واحدی باقی ماند و بازدهی هفتگی بیش از 10 درصد را به 

ثبت رساند. از ابتدای اسفندماه ورق بورس برگشت و با رشد دسته جمعی نماگرهای بورسی، 
بخشی از عقب ماندگی بازار سهام نسبت به سایر بازارها جبران شد. با این حال...

بازار سهام به قله تاریخی خود می رسد؟

فراز بورس در اسفند

سرمقاله
قضازدایی از جرایم و 

دعاوی بانکی
علی نظافتیان دبیر کمیسیون 

حقوقی کانون بانک ها
هفتــه گذشــته بــه همت 
و  قضائیــه  قــوه  پژوهشــگاه 
موسسه عالی آموزش بانکداری 
ایران، وابسته به بانک مرکزی، 
همایشی تخصصی تحت عنوان 
و  پیشگیری  »امکان ســنجی، 
قضازدایــی از جرایم و دعاوی 
گرچه  شــد.  برگزار  بانکــی« 
مدعــو  ســخنران  اینجانــب 
همایــش بودم، اما متاســفانه 
درگذشــت یکی از بســتگان 
نزدیــک، توفیق حضور در این 
همایــش را از نگارنده گرفت. 
بنابراین در این نوشتار به طور 
خالصه، جمع بندی نظراتی که 
تصمیم داشتم در همایش ارائه 
دهم را می نویسم. قضازدایی به 
مفهوم خاص، یعنی جرم زدایی 
و معمــوال در معنــای حذف 
و کاهــش پــاره ای از عناوین 
جزایی  قوانیــن  از  مجرمانــه 
کار می رود. دالیل  به  کشــور 
است.  روشــن  نیز  جرم زدایی 
از نظــر مبانی جرم شناســی، 
قانونگذار  کــه  ندارد  ضرورتی 
اال و بال، کارهای مختلف مردم 
را براســاس موقعیت زمانی و 
و  نموده  جرم انــگاری  مکانی، 
بــرای هر فعل یا تــرک فعل، 

مجازات تعیین کند.
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 کثرت عناوین مجرمانه، وقت دادسراها و دادگاه های 
جزایی را حسابی خواهد گرفت و آنان را ناچار خواهد 
ساخت به جای وقت گذاشتن برای رسیدگی به موارد 
پراهمیت، به امور نه چندان ضروری مشــغول شوند و 
به تبــع آن، مردم نیز در ایــن وادی، گرفتار و راهی 
زندان خواهند شــد. پس رسالت اصلی نهاد قانونگذار 
این است که بدون بررسی کافی و بی هماهنگی کامل 
بــا قوه قضائیه در این زمینه ، هر نوع تخلف از قوانین 
و مقــررات را بدون جهت جرم تلقی نکند و اســباب 

گرفتاری مردم و مراجع قضایی را فراهم نیاورد.
اما قضازدایی در مفهــوم عام و کلی آن، به معنای 
ارجاع دعاوی و اختالفات حقوقی مردم به خود آنان 
با راه و روشــی کامال قانونمند اســت تا آنان بتوانند 
بدون توســل به مراجع قضایی، این گونه اختالفات را 
به طور دوستانه و قانونمند حل وفصل نمایند؛ به شرط 
آنکــه قضازدایی در این مفهوم فقــط به معنای رها 
نمودن مراجع قضایــی از حل وفصل اختالفات مردم 
و بالتکلیفی عــدم تعیین مراجــع ذی صالح قانونی 
برای رســیدگی به این گونه اختالفات نباشــد، بلکه 
بالعکس برای حل یک مسئله نبایستی صورت مسئله 
را پــاک کرد و آن را حل شــده انگاشــت. به عنوان 
مثــال، بســیاری از اختالفات مــردم را می توان به 
شیوه کدخدامنشــی یا داوری و بدون درگیر نمودن 
مراجــع قضایی حل وفصل نمــود. در این گونه موارد 
به قول عامه، نیاز به پاسبان کشــی نیست. حل وفصل 
اختالفات از طریــق داوری منتخب طرفین اختالف، 
یکــی از راه های معمول بــرای حل وفصل اختالفات 
بدون توسل به مراجع قضایی است؛ مشروط بر آنکه 
شــرایط انتصاب داوران حرفه ای و مسلط در جامعه 
فراهم باشد و اشخاص بدون سواد و تخصص کافی در 
این حیطه وارد نشــوند و مهمتر از آن، آرای محاکم 
داوری، ارزش و اعتبــاری در حد آرای قطعی مراجع 
قضایی داشته باشد و نتوان به آسانی آب خوردن، آرای 
داوری را ابطال کرد. به این ترتیب، قضازدایی واقعی 

آن است که:
اوال؛ قضازدایــی صــرف، یعنی کاهــش وظایف و 
مســئولیت های قانونی مراجع قضایی در رســیدگی 
به پاره ای از دعــاوی بدون تعییــن مکانیزم قانونی 
حل وفصــل این گونه دعــاوی و اختالفــات صرفا از 

مشــکالت قوه قضائیــه می کاهــد. قضا زدایی واقعی 
نیازمند تعیین مکانیزم قانونی حل وفصل مشــکالت 

و اختالفات مردم است.
ثانیــا؛ الزمــه قضازدایــی فراغت قــوه قضائیه از 
رســیدگی به اموری اســت کــه در اجــرای قانون 
قضازدایی شــده اند. بنابراین اگر مکانیزم حل وفصل 
مردمــی این گونه دعاوی به  گونه ای طراحی نشــود 
که دســت آخر مردم ناچار شــوند از مراجع قضایی 
استمداد جویند، سیاست قضازدایی کارا نخواهد بود. 
بر همین اساس، جرم زدایی و کاهش عناوین مجرمانه  
از مجموعه جرایم کیفری، امری بســیار صحیح و در 
عین حال، ضروری است و سیاست قوه قضائیه در این 
زمینه ستودنی اســت، اما شناسایی عناوین مجرمانه 
غیرضروری و مکانیزم قانونی حل آن نیز امری است 
بســیار تخصصی که نیاز به مطالعه و بررسی فراوان 

دارد.
با توجه به این مباحث در مورد قضازدایی از جرایم 
دعاوی بانکی، مالحظــات قانونی و حقوقی زیر قابل 

توجه است:
اول؛ همانند ســایر بخش ها، دعاوی بانکی شــامل 
دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری است. بیشتر دعاوی 
حقوقی بانک ها توسط تسهیالت گیرندگان در اعتراض 
به گرفتن سود و جرایم تأخیر مازاد بر مصوبات بانک 
مرکــزی، یا اضافه دریافت بانک ها از بدهکاران بانکی 
مغایر با شــرایط قرارداد تسهیالت و یا تعهدات علیه 
بانک یا بانک های ذی ربط اقامه می شــود. در برخی 
موارد، ضامنیــن یا راهنین )وثیقه گــذاران( قرارداد 
تسهیالت با طرح دعاوی مدعی می شوند که بانک ها 
به جای مراجعه به تسهیالت گیرنده مستقیما ضامن 
را هدف وصــول مطالبات معوق بانکــی قرار داده و 
ذی نفــع اصلی )تســهیالت گیرنده( را فراموش کرده 
اســت. بانک ها نیز گاهی در این گونه موارد، خواهان 
دعوی هستند. پرداخت تسهیالت بدون وثیقه کافی، 
یکی از مواردی اســت که بانک ها را ناچار می ســازد 
برای وصول مطالبات معوق به مراجع قضایی متوسل 
شــوند. همچنین دعاوی و شــکایات ارزی، از دیگر 

دعاوی پرکاربرد در شبکه بانکی کشور است.
دوم؛ بانک ها در بعد جزایی ناچار هســتند که برای 
وصــول مطالبات معــوق به مراجع جزایی متوســل 

شــده و علیه بدهکاران بانکی شکایت کنند. استفاده 
از بعد جزایی چک های بی محل ارائه شــده توســط 
بدهکاران بانکی، اعتــراض به کالهبرداری برخی در 
گرفتن تسهیالت بانکی از طریق رانت، ارتکاب جرم، 
سوءاستفاده از موقعیت، اختالس کارکنان بانک های 
دولتــی، خیانــت در امانت و داراشــدن غیرعادالنه 
کارکنــان بانک هــای خصوصی از جمله شــکایات 

متداول در سیستم بانکی کشور است.
ســوم؛ به منظور کاهش مراجعه به مراجع قضایی، 
کمیسیون حقوقی کانون بانک ها و موسسات اعتباری 
خصوصی در چند ســال پیش، بعد از بررسی دقیق 
موضوع، مراجعه به داوری را به بانک ها و موسســات 
اعتبــاری خصوصی توصیه نمود تــا بانک ها به جای 
متوسل شدن به مراجع قضایی و صرف هزینه فراوان 
و طی تشــریفات قانونی طوالنــی قضایی، موضوع را 
ســریع تر از طریــق داوری  مرضــی الطرفین حل و 
فصــل نمایند؛ زیرا از نظر بانکــی در وضعیت تورمی 
بازار و کاهش ارزش پول ملی، وصول هرچه سریع تر 
مطالبات معوق، بسیار سودمندتر و پرفایده تر از وصول 
این مطالبات در ســال های آینده برای بانک هاست، 
اما ایــن راه حل به دالیل متعددی چندان که باید و 
شاید مورد اســتقبال بانک ها قرار نگرفته و در مورد 
بانک های دولتی هنــوز ظاهرا این ابهام حقوقی حل 
نشده است که ارجاع دعاوی بانک های دولتی، مغایر 
با اصل 139 قانون اساســی است؛ چراکه اصل 139 
قانون اساســی گفته اســت: »صلح دعاوی راجع به 
اموال عمومــی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر 
مــورد موکول به تصویب هیأت وزیران اســت و باید 
به اطالع مجلس برســد. در مواردی که طرف دعوی 
خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب 
مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می کند.« 
ضمن آنکه تعدادی از همکاران حقوقی بانک ها اعتقاد 
دارند که متوسل شــدن به داوری برای حل و فصل 
اختالفات با بدهکاران بانکــی، ضمانت اجرایی ماده 
15 قانون عملیات بانکی بدون ربا را متزلزل می سازد؛ 
زیــرا در مورد ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا 
تاکید شده اســت: »کلیه قراردادهایی که در اجرای 
مــواد »9«، »11«، »12«، »13« و »14« این قانون 
مبادله می گردد، به موجب قراردادی که بین طرفین 

منعقد می شود، در حکم اسناد الزم االجرا و تابع مفاد 
آیین نامه اجرایی اسناد رسمی است.«

چهارم؛ در کمال تعجب با آنکه سیاست رسمی قوه 
قضائیه، جرم زدایی و قضازدایی اســت، اما خط مشی 
طرح بســیار پرایراد »بانکداری اســالمی – قسمت 
ســاختار و تشــکیالت بانک مرکزی« کامال در تضاد 
با سیاســت رســمی قوه قضائیه است. طرحی که در 
چند ماه گذشــته به تصویب مجلس رســید، ولی با 
ایرادات فراوان از ســوی مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام و شــورای نگهبان قانون اساســی برگشت داده 
شــد. دو ماده از طرح مورد اشــاره، یعنی مواد 35 و 
22 هم مغایر با اصل تفکیک قواســت و هم در تضاد 
با سیاست جرم زدایی است؛ یعنی به جای جرم زدایی، 

جرم افزایی می کند. این دو ماده عبارتند از:
* اول؛ تعییــن مرجــع قضایــی اختصاصی برای 
رســیدگی به اختالفات بانکــی در بانک مرکزی. در 
بند »ب« ماده 35 طرح مصوب مجلس آمده اســت: 
»اختالفــات حقوقی »اشــخاص تحت نظــارت« با 
یکدیگر و با مشــتریان آنها و سایر اشخاص ذی ربط 
که مرتبط بــا موضوع فعالیت مصرح در اساســنامه 
»اشــخاص تحت نظارت« باشــد، توسط هیأت های 
رســیدگی به اختالفات بانکی رسیدگی می شود. قوه 
قضائیه و بانک مرکزی موظفند هیأت های رسیدگی 
به اختالفــات بانکی را به تعــداد موردنیاز در مراکز 
کلیه اســتان های کشور و شــهرهای پرجمعیت دایر 
کنند. هیأت های رسیدگی به اختالفات بانکی شامل 
هیأت های بدوی و تجدیدنظر هســتند. مرجع تعیین 
نصاب شــهرهای پرجمعیــت، هیأت عالــی خواهد 
بود.« ایجاد نوعی محکمه اختصاصی قضایی با آیین 
دادرسی نامشخص ولی با اختیاراتی بسیار وسیع در 
بانک مرکزی، با کدامین اصول قانون اساسی مطابقت 

دارد؟
* دوم؛ هیأت انتظامــی بانک مرکزی با صالحیت 
قضایی و حوزه صالحیت بسیار گسترده. در ماده 22 
طرح اشاره شده آمده اســت: »به منظور رسیدگی و 
صدور احکام انتظامی نســبت به تخلفات »اشخاص 
تحت نظارت« یا مدیران، کارکنان و سهامداران موثر 
آنها از قوانین، مقررات، دســتورالعمل ها، بخشنامه ها 
و دســتورات بانــک مرکــزی، هیأت هــای بدوی و 

تجدیدنظر انتظامی به شــرح زیــر در بانک مرکزی 
تشکیل می شــود. - یک قاضی مســلط به قوانین و 
مقررات پولی و بانکی با حداقل 10 ســال تجربه در 
پرونده هــای اقتصادی و مالی که توســط رئیس قوه 
قضائیه پس از مشــورت با رئیس کل انتخاب می شود 
- دو نفر کارشناس خبره بانکی به پیشنهاد رئیس  کل 
و تأییــد هیأت عالی.« براســاس بنــد 13 ماده 23 
رســیدگی به اتهام »جعل یا مخدوش نمودن اسناد 
فیزیکــی و الکترونیکی« در صالحیت هیأت انتظامی 
بانک مرکزی قرار داده شده است. معتقدم تشکیل دو 
محکمه قضایی اختصاصی )هیأت های رســیدگی به 
اختالفات بانکی و هیأت انتظامی( در بانک مرکزی با 
آیین دادرسی نامشخص، هم مغایر با اصل تفکیک قوا 
اســت و هم برخالف سیاست جرم زدایی و قضازدایی 

قوه قضائیه است.
پنجــم؛ در مجموع به نظر اینجانــب، قضازدایی از 
دعاوی بانکی، هم ضروری است و هم تا حدود زیادی 
امکان پذیر؛ مشــروط بر آنکه همزمــان با قضازدایی، 
جایگزین قانونی قابل اتکا برای رسیدگی به اختالفات 
بانک ها با مشــتریان طراحی و مصوب شود، اما تصور 
می کنــم که با نهادهایی چون هیــأت انتظامی بانک 
مرکزی یا هیأت رسیدگی به اختالفات بانکی با آیین 
دادرسی نامشــخص و ســاختار و صالحیت قضایی 
گسترده پیش بینی شده در قانون، به جای قضازدایی 

فقط قضاافزایی خواهد شد.
ســخن پایانی آنکه، جرم زدایی و قضازدایی به طور 
کلی و به ویژه در دعاوی بانکی، امری اســت بســیار 
مطلــوب و قابــل توجــه و در عین حــال، تا حدی 
امکان پذیر؛ به شرط آنکه قانونگذار ضمن قضازدایی، 
مرجعــی اداری یــا داوری صالح برای رســیدگی به 
دعاوی و اختالفات بین بانک ها و مشــتریان بانک ها 
ایجاد کنــد. مراجعی که آرای آن، اعتبار و ارزشــی 
همچون آرای مراجع قضایی داشــته باشــد و بدین 
ترتیــب، از بالتکلیفی مــردم و بانک هــا جلوگیری 
نمایــد، اما بدون تردیــد، محاکم اختصاصی شــبه 
قضایی همانند هیأت انتظامی بانک مرکزی یا هیأت 
رســیدگی به اختالف بانکی، ایــن مقصود را حاصل 
نخواهد کرد بلکه بالعکس، بانک مرکزی را از وظایف 

و مسئولیت های قانونی اش دور خواهد ساخت.

رئیسان 15 شعبه بانک پاسارگاد در سیزدهمین گردهمایی 
رئیسان موفق شعبه های بانک ها و موسسه های اعتباری کشور 
به عنوان رئیســان موفــق و برتر، انتخاب و از ایشــان قدردانی 
شــد. به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد، در سیزدهمین 
گردهمایی رئیسان موفق شــعبه های نظام بانکی که در تاریخ 

چهــارم اســفندماه 1401 در محل بانک مرکــزی و با حضور 
»محمــد طالبی« دبیــرکل بانک مرکزی جمهوری اســالمی 
ایران، »فرشاد حیدری« رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری 
ایران و جمعی از مدیران شــبکه بانکی کشور برگزار شد، از 15 
رئیس شعبه موفق و برتر بانک پاسارگاد به شرح ذیل، تجلیل به 

عمل آمد: مرتضی رجبی شــعبه جهان کودک، راضیه مقدسی 
شعبه شهید بهشتی غربی، ابوذر عبدلی شعبه بندرعباس، مینا 
ســلیمانی شــعبه بلوار خوردین، رضا قراگوزلو شعبه خیابان 
الوند، محمدعلی لواسانی شعبه قلهک، جلیل محمدحسن پور 
ننه کران شعبه احتشــامیه، سیدامیررضا دامیرو شعبه خیابان 

فاطمي، محمدحسن حسینی شعبه اسالمشهر، مریم محمدی 
شعبه شهید بهزادی، فاطمه الســادات بحرالعلومی طباطبایی 
شعبه کوهسنگی مشهد، محسن باقری شعبه عفیف آباد شیراز، 
امین ماجدی شــعبه ساري، ولی اله غفاری شعبه قزوین و علی 
رستمی شعبه خرم آباد. گفتنی اســت همایش رئیسان موفق 

شعبه های بانک ها و موسســه های اعتباری کشور، هر ساله به  
همت موسســه عالی آموزش بانکداری ایران و با هدف تقویت 
بالندگــی مدیران شــعبه های بانک هــا و مهارت های علمی و 
حرفه ای، تبادل تجربیــات موفقیت آمیز و همچنین تجلیل از 
زحمات و تالش های رئیسان شبکه بانکی کشور برگزار می شود.

در سیزدهمین گردهمایی رئیسان موفق شعبه های نظام بانکی رقم خورد
درخشش 15 رئیس شعبه برتر بانک پاسارگاد

قضازدایی از جرایم و دعاوی بانکی

مرور کمپین های موفق برای شروع کار
در دنیای دیجیتال این روزها هر گوشه ای را که نگاه کنید، ردی از اینترنت اشیا )IoT( به چشم می خورد. از 
کدهای QR گرفته تا دستیارهای هوشمند، همگی در کنار ما هستند تا زندگی راحت تری داشته باشیم. البته 
در این میان زندگی برای بازاریاب ها هم راحت و در عین حال جذاب شده است. هرچه باشد ورود هر فناوری 
تازه ای به بازار برای بازاریاب ها فرصت های نوینی به همراه دارد. پس چه بهتر که قبل شــروع ماراتن نفسگیر 
میان شما و رقبا، ته توی این فناوری نوپا را دربیاورید.  خیلی از بازاریاب ها در طول روز بارها و بارها اصطالح 
اینترنت اشیا به گوش شان می خورد و چه بسا در گفت وگوهای روزمره نیز حرف های زیادی درباره اش بشنوند. 
با این حال حتی روح شان هم از اینکه اینترنت اشیا دقیقا چیست خبر ندارد. اگر شما هم چنین وضعیتی دارید، 
اصال جای نگرانی نیست؛ چراکه ما در این مقاله عالوه بر بررسی بعضی از کمپین های موفق این حوزه، پرونده...



فرصت امروز: ســطح تورم در چند سال گذشته همواره روندی صعودی 
داشته و متاسفانه روندهای تورمی در اقتصاد ایران کماکان با قدرت ادامه 
دارند. تلقی عمومی این است که به احتمال زیاد، روند صعودی نرخ تورم 
در ســال 1402 نیز ادامه خواهد داشت و از حرکت باز نخواهد ایستاد. به 
این ترتیب، یکی از نگرانی های قابل توجه در افکار عمومی این اســت که 
با توجه به شــرایط موجود، سطح تورم در سال آینده چگونه خواهد بود؟ 
جدای از تورم، تصویر عمومی اقتصاد ایران در سال 1402 چگونه به نظر 

می رسد؟
این سوال و بسیاری از ســواالت دیگر هفته گذشته در سمینار »عبور 
کســب وکارها از شــرایط بحرانی« مورد بحث و کنکاش قرار گرفت. این 
سمینار در روز دهم اسفندماه در مرکز همایش های بین المللی کتابخانه ملی 
ایران برگزار شــد. »مسعود نیلی«، »فرهاد نیلی« و »سیدعلی مدنی زاده« 
از جمله افرادی بودند که به همراه »حمید پورمحمدی«، معاون ســازمان 
برنامه و بودجه در این ســمینار حضور داشتند و دیدگاه های خود درباره 
وضعیت اقتصاد کالن و چشم انداز آینده اقتصاد ایران را تشریح کردند. در 
پنل نخست ابتدا »سید علی مدنی زاده« رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد 
دانشگاه صنعتی شریف، نقطه نظراتش را در مورد شرایط تورمی کشور و 
نقش بودجه در آن ارائه کرد، سپس در ادامه پنل، »حمید پورمحمدی«، 
معاون ســازمان برنامه و بودجه در جایگاه نماینده سیاستگذار و »فرهاد 
نیلی« و »مسعود نیلی«، دو اقتصاددان شناخته شده در کنار »مدنی زاده« 
به تشریح گزارش و نقد شرایط بودجه سال آینده پرداختند. صحبت های 

»مسعود نیلی« در این پنل را در ادامه گزارش حاضر می خوانید.
سال 1402 سال سرنوشت سازی است

در پنل نخســت این سمینار، »مســعود نیلی« به معرفی چالش های 
اقتصادی و اثرات آنها بر کســب وکارها پرداخت و گفت: »ابرچالش هایی 
که محیط اقتصاد کالن با آن مواجه اســت شامل سه دسته است. دسته 
اول عوامل مربوط به عدم تعادل های طبیعی مثل آب و خاک، دوم مربوط 
به ناترازی های مالی در صندوق های بازنشســتگی و نظام بانکی و بودجه 
و ســومین ابرچالش هم برآیند دو دسته قبل است که منجر به بی ثباتی 
اقتصاد کالن و رشد منفی ســرمایه گذاری می شود که این چالش ها طی 
ســال های اخیر از نظر بخش واقعی و نســبی اقتصاد بحرانی تر شــده و 
شــکاف ها عمیق تر شده اند. در حال حاضر ما با دو مسئله مواجه هستیم، 
بی ثباتی اقتصاد کالن و سرمایه گذاری؛ فکر می کنم بی ثباتی موضوع اصلی 
باشــد. قبل از سال 97 این تورم بود که عامل بی ثباتی بود اما بعد از سال 
97، تحوالت نرخ ارز مسیرش از مسیر تورم فراتر رفت و بی ثباتی های فعلی 

اقتصاد کالن ناشی از تورم و نرخ ارز است.«
به گزارش »اکوایران«، او ســپس پنج عامــل مرتبط با بی ثباتی کالن 
اقتصادی را مورد بررســی قرار داد و افزود: »برای بررســی تورم و نرخ ارز 

باید از مســیر نقدینگی وارد شد. به لحاظ آماری تا قبل از سال های اخیر 
رشد دامنه نقدینگی بین 24 تا 26 درصد بود، اما االن به 35 تا 40 درصد 
رسیده و مجموعه ناترازی ها باعث شده رشد نقدینگی در کانال جدید قرار 
بگیرد. با افزایش میزان رشــد نقدینگی تا حد 15 واحد، موضوع بسیار با 
اهمیت می شود و بسیار جای بحث دارد. در اقتصاد کالن آثار رشد حجم 
پول از طریق اینکه مکانیزم انتقال پولی چیست، بررسی می شود؛ اینکه از 
چــه کانالی این حجم پول تغییر می کند و در اقتصاد به جریان می افتد و 
متغیرهای اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد. می دانیم وقتی رشــد زیاد 
می شود یعنی تورم زیاد می شود اما منظور من این نیست بلکه مسیر میانی 
است که نقدینگی طی می کند؛ اینکه از چه کانالی مسیر را طی می کند، 
اینکه به دنبال رشــد نقدینگی چه اتفاقی بــرای این می افتد؟« به گفته 
»نیلی«، »بعد از بررســی سازوکارهای نقدینگی باید به سازوکارهایی که 
درجه تمرکز نقدینگی را مشخص می کنند بپردازیم. مکانیزم انتقال پول در 
اقتصاد ما بدین صورت است که وقتی حجم نقدینگی افزایش می یابد یک 
توزیع متمرکزی را ایجاد می کند نه یک توزیع به صورت مساوی بین آحاد 
مردم؛ صاحبان نقدینگی زیــاد نگرانی دارایی دارند و خانوارهای معمولی 
نگرانــی کاال و خدمات دارند؛ بنابراین صاحبان نقدینگی باال چون در بازار 

دارایی فعال هستند این مکانیزم انتقال پول را تبدیل می کند.«
4 بحران ارزی در یک دهه گذشته

این اقتصاددان، عامل سوم را نقطه فرود نقدینگی عنوان کرد و گفت: 
»صاحبان نقدینگی بررســی می کنند چه دارایی هایی را انتخاب کنند 
که بتواند تورم را رد کند، بنابراین به ســراغ کمیاب ترین دارایی و منبع 
می روند و تقاضایی که در نتیجه رشد نقدینگی ایجاد شده به سمت آن 
دارایی مــی رود. عالوه بر چالش های داخلی، روابط بین المللی نیز دچار 
بحران شده و فعاالن اقتصادی در نهایت به برآیند کمیابی ارز می رسند. 
وقتــی محیط جهانی با اقتصاد و سیاســت دچار چالش می شــود، این 
موضــوع در ارز نمود پیدا می کند. وقتی بخش ارزی نتواند پاســخگوی 
تقاضای ایجادشــده باشــد این منجر به جهش قیمت ارز می شود. در 
حــال حاضر ارز نه به عنوان یک ابزار تجاری بلکه به عنوان یک دارایی 
دیده می شــود که قیمت آن از طریق نقدینگی تعیین می شود. آنهایی 
که در این شــرایط به بانک مرکزی می گویند بــازار ارز را کنترل کند، 
خوب اســت بدانند تمرین و ابزار و یادگیــری بانک مرکزی، تامین ارز 
برای تجارت اســت و به همین دلیل اســت که همچنان عنوان می کند 
قیمــت دالر در بازار آزاد را قبول ندارد، چــون ارز را تنها ابزار تجاری 

تصور می کند.«
»نیلــی« عامل چهارم را یادگیری مردم عنوان کرد و توضیح داد: »طی 
یک دهه گذشــته چهار بحران ارزی داشته ایم که اتفاق نادری در سطح 
دنیاســت. یادگیری که اتفاق افتاده، نقش اساسی در شدت بخشیدن به 

بحران های ارزی ما داشته؛ در بحران اول مردم غافلگیر شدند و واکنش به 
همان غفلگیری تبدیل به بحران دوم ارزی شد. یادگیری اثر خودش را بر 
روی درجه سیالیت نقدینگی می گذارد. از سال 97 به بعد رشد حجم پول 
بیشتر از رشد حجم نقدینگی شد؛ در حالی است که دولت سعی در کنترل 
رشد نقدینگی دارد مردم هر یک واحد نقدینگی را تبدیل به واحد بیشتری 
از پــول می کنند که این در نتیجه یادگیری مــردم و فعاالن اقتصادی از 

تجربه بحران های ارزی پیشین است.«
او عامل پنجم را به یادگیری سیاستگذاران نسبت داد و افزود: »یادگیری 
سیاستمداران در حد ابعاد موردنیاز برای حل مشکالت کشور نیست. آحاد 
اقتصادی آینده نگر هستند، اما سیاستمدار ما در این وادی به سر می برد که 
چهارشنبه عصر که بازار ارز تعطیل می شود تا صبح شنبه، قیمت ارز نباید 
تغییر کند. شــکاف یادگیری بین آحاد اقتصادی و سیاستمدار قابل توجه 
اســت. بدفهمی های مربوط به نقدینگی و ارز بســیار خطرناک است، اگر 
تصمیم گیرنده تصور کند با تسهیالت دادن حتی از طریق اضافه برداشت 
موجب رونق می شود بدفهم است، این بدفهمی را قبال داشته االن هم دارد 

اما در این شرایط بسیار خطرناک تر است.«
به سوی تغییر پیش فرض های سیاسی

»نیلی« در جمع بندی صحبت هایش با اشــاره بــه راهکارهای عبور از 
بحران گفت: »ســال 1402، سال بســیار سرنوشت سازی است. بی ثباتی 
اقتصاد کالن به مسئله شماره یک کشور تبدیل شده و این بی ثباتی ناشی 
از نرخ ارز و تورم اســت. ما یک مجموعه از اقدامات پولی و مالی از جنس 
انضباط و اصالح ساختار بودجه و بانکی نیاز داریم که نرخ رشد نقدینگی 
را مهار کند و تورم را کنترل کند؛ این ابزارهایی است که در اختیار داریم 
اما مسئله این اســت که پیش فرض های سیاسی اقتصاد باید تغییر کند. 
مشکل اقتصاد در شرایط فعلی، نداشتن ابزار نیست و سازمان برنامه و بانک 
مرکزی هر چقدر هم تالش کننــد دامنه اثر محدودی بر بهبود وضعیت 
فعلی دارند. برای تغییر روندها باید ابتدا پیش فرض های سیاســی اقتصاد 
تغییر کند که دارای دو مولفه است، یکی گسترش روابط خارجی اقتصاد 
و افزایش دسترسی به منابع ارزی و دیگری آحاد اقتصادی، سیاستگذار را 

معتبر بدانند و به او اعتماد کنند.«
او با بیان اینکه بانک مرکزی با همان نقشی که دارد می تواند در بهبود 
تورم اثر محدودی داشته باشد، افزود: »بانک مرکزی می تواند ابزارهایی را 
به کار گیرد اما شاید نتواند فاصله بین نوسات زیاد نرخ ارز و تورم را بهبود 
بخشــد؛ اقتصاد ما به تغییر شــرایط عمومی نیاز دارد که بخش خارجی 
اقتصــاد را تغییر دهد و بخش داخلــی را از نظر کیفیت ارتقا دهد، وگرنه 
شــرایط بعدی مان به معنای حفظ وضع موجود نیســت و بهترین حالت 
ادامه روند موجود می شــود، یعنی شــرایط تورمی آماده رفتن به پله های 

باالتر است.«

چرا سال آینده سال سرنوشت سازی است؟

تصویر اقتصاد ایران در 1402

در حالی کــه دولت پیش بینی کرده بود در ســال آینده از صاحبان 
خودروهای باالی یک و نیم میلیارد تومان مالیات بگیرد، مجلس یک و 
نیم میلیارد دیگر به این رقم اضافه کرد و قرار شد صاحبان خودروهای 
بــاالی 3 میلیارد تومان مالیات بدهند. حال باید دید با افزایش این رقم 
آیا درآمدی کــه دولت از این محل پیش بینی کرده بود، محقق خواهد 
شــد یا خیر؟ به گزارش »ایسنا«، دولت سیزدهم در الیحه بودجه سال 
آینده پیش بینی کرده بود که از صاحبان خودروهای بیش از یک و نیم 
میلیارد تومان مالیات ســاالنه خودرو بگیــرد. رقمی که با نظر مجلس 
تغییر کرد و قرار شــد انواع خودروی ســواری و وانت دو اتاق )کابین( 
دارای شماره انتظامی شــخصی که قیمت روز خودروی آنها بیش از 3 
میلیارد تومان است، نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات ساالنه 
خــودرو به نرخ یک درصد شــوند. از آنجایی که دولت پیش بینی کرده 
بــود از محل خودروهــای لوکس بالغ بر 7070 میلیارد تومان کســب 
درآمد کند، با تغییر قیمت خودروهایی که مشــمول مالیات می شوند، 
تحقق این مبلغ در هاله ای از ابهام فرو رفته اســت. این در حالی است 
که درآمد دولت از این محل در ســال 1401 چندان چشمگیر نبوده و 

در 10 ماهه ســال جاری تنها 422 میلیارد تومان مالیات از خودروهای 
لوکس اخذ شده است.

در این میان داوود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی در پاسخ به سوالی 
پیرامون مصوبات مجلس، در مورد الیحه بودجه و تفاوت آن با پیش بینی 
دولت می گوید: طبیعی اســت که وقتی الیحــه دولت به مجلس می رود، 
نمایندگان تغییراتی در آن اعمال کنند. سازمان امور مالیاتی منتظر آخرین 

تصمیم مجلس است و هرچه تصویب شود، اجرا خواهیم کرد.
او در مــورد تفاوت برآورد دولت از درآمدهای ناشــی از محل مالیات با 
مصوبات مجلس توضیح می دهد: آنچه در الیحه پیش بینی شــده برآورد 
است که ممکن است در عمل کمتر یا بیشتر شود. ما تالش می کنیم اگر 
مجلــس تغییراتی اعمال کند که اثر کاهنده دارد، با تمرکز بر شناســایی 

فرارهای مالیاتی آن را جبران کنیم.
حال سوال این است که قیمت خودرو چگونه تعیین خواهد شد؟ به نظر 
می رسد مأخذ محاسبه مالیات خودروی موضوع این بند، قیمت روز انواع 
خودرو با توجه به تاریخ ســاخت یا واردات آن و صرفا براساس مشخصات 
مالک خودرو مندرج در شناســنامه خودرو صادره توسط نیروی انتظامی 

)برگ ســبز( به عنوان سند رســمی خودرو است که توسط سازمان امور 
مالیاتی هر ساله تا پایان فروردین ماه تعیین و اعالم می شود. مأخذ مذبور 
برای انواع خودرو که بعد از اعالم سازمان تولید یا وارد می شوند بالفاصله 
پس از تولید یا واردات آن توسط سازمان مزبور تعیین و اعالم خواهد شد. 
بر همین اساس، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مراتب را به نحو 

مقتضی به اطالع اشخاص مشمول برساند.
کلیه اشــخاص حقیقی و حقوقــی مکلفند مالیات ســاالنه مربوط به 
خودروهــای تحت تملک خــود و فرزندان کمتر از 18 ســال و محجور 
تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه پرداخت کنند. ثبت نقل و انتقال 
خودروهایی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع شده است قبل از 
پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال 
قطعی و اجاره ممنوع است. متخلفان از حکم این بند در پرداخت مالیات 
متعلقه مســئولیت تضامنی دارند. همچنین به دولت اجازه داده می شود 
براساس پیشنهاد ســازمان برنامه و بودجه و متناسب با شرایط اقتصادی 
کشور هر سه سال یکبار نسبت به کاهش یا افزایش قیمت پایه تعیین شده 

فوق الذکر اقدام و مراتب را ابالغ کند.

درآمد 7 هزار میلیاردی محقق می شود؟

سرنوشت مالیات لوکس ها تغییر کرد

نگاه

فناوری چطور چهره سازمان ها را تغییر داد؟
نیروی کار فرامرزی

پس از دو ســالی کــه همه گیری کوویــد-19، مهمترین عامل 
شکل دهنده به دنیا بود، حاال به نظر می رسد مهمترین مسئله دنیا، 
تداوم جنگ روســیه و اوکراین است. تمام جهان در ماه های پیش 
رو باید با پیامدهایی همراه باشند که ادامه این جنگ بر ژئوپلیتیک 
و امنیت جهانــی تحمیل می کند. به نظر می رســد قیمت انرژی، 
میزان تورم، نرخ بهره، رشــد اقتصادی، امنیت غذایی و... همگی به 
سرنوشت جنگ در اوکراین بســتگی دارد. کاالهای گران قیمت به 
تولیدکنندگان کمک می کند، اما منجر به ناامنی غذایی می شود و 
به بسیاری از اقتصادها آسیب می رساند. هرچند رشد تولید ناخالص 
داخلی جهان از 2.8 درصد در ســال 2022 به 1.6 درصد در سال 
2023 خواهد رســید، تورم همچنان روی 6 درصد با سرســختی 
باقی می ماند و بانک هــای مرکزی را وادار می کند تا بیش از پیش 
نرخ بهره را افزایش دهند، اما چین همچنان نرخ بهره را پایین نگه 
می دارد و امکان دارد سیاســت »کووید صفــر« را کمی رها کند. 
این امر به بهبود تجارت جهانی کمک خواهد کرد. از ســوی دیگر، 
نشــانه های تغییرات آب و هوایی در جهان ملموس تر شده و شبح 
شیوع دوباره کرونا همچنان بر فراز کشورها سنگینی می کند. آنچه 
همه این مسائل را پیچیده و بغرنج می کند، درهم تنیدگی آنهاست. 
بنابرایــن هر تحلیلــی از آینده با در نظر گرفتــن تمامی این ابعاد 

ممکن است.
اما یکــی از پیامدهای مثبت بحران کرونا در بازار کار، تســریع 
پذیرش دورکاری به عنوان یکی از اشــکال کار در دنیای دیجیتال 
است. با پیشرفت فناوری، نیروی کار بسیاری از صنایع می توانند از 
راه دور، وظایف خود را انجام دهند. این مســئله، ماهیت بنگاه ها و 
حتی ترکیب جمعیتی شهرها را به شدت تغییر داده است. به نوشته 
هفته نامه »اکونومیست«، پیوندی غیرقابل چشم پوشی بین فناوری 
و کســب وکار وجود دارد. کارآفرینان با اســتفاده از پیشرفت های 
فناوری، با مهارت و اندکی شــانس به محصوالتی ســودآور دست 
پیدا می کنند. از سوی دیگر، فناوری روی شکل عملیات یک بنگاه 
تاثیــر می گذارد. برای مثال، برق، کارایــی و ظرفیت کارخانه ها را 
افزایش داد و ایمیل، ســرعتی بسیار بیشتر از نامه های قدیمی ارائه 
می کرد. با این حال، فناوری امروز به شــکلی عمیق تر اما کمرنگ تر 
کسب وکارها را تغییر می دهد. آنها نه تنها شکل کار شرکت ها، بلکه 

خود کارهایی که انجام می دهند و نمی دهند را تغییر می دهند.
همین پیشرفت فناوری بود که شرکت های چندملیتی را ممکن 
ســاخت و چین را بــه کارخانه جهان تبدیل کــرد. حاال در جهان 
ثروتمند، دسترســی به اینترنت پرســرعت و وجــود پلتفرم های 
ارتباطی جدید همانند زوم یا مایکروسافت تیمز باعث شده است تا 
یک سوم روزهای کاری به شکل از راه دور بگذرند. شغل ها در حال 
خروج تدریجی از مقرهای اصلی ســازمان ها در ابرشــهرها و ورود 
به شهرهای کوچک هســتند. از سوی دیگر، مرزهای کار کردن با 
یک همکار، یک نیروی فریلنســر یا یک شرکت دیگر هم در حال 
محو شــدن است. شرکت ها از منابع مشترکی استفاده می کنند؛ از 

رایانش ابری گرفته تا سرمایه انسانی.
یک تخمین به ما نشــان می دهد نیروهای کار ماهر فریلنسر در 
آمریکا طی سال 2021 تقریبا 247 میلیارد دالر درآمد داشتند؛ در 
حالی که در ســال 2018 تنها 135 میلیارد دالر پول کسب کرده 
بودند. بزرگترین بنگاه های اقتصادی حاضر در آمریکا و اروپا بیش از 
پیش کارهای اصطالحا یقه سفید را برون سپاری می کنند. صادرات 
خدمات تجاری از شــش بازار نوظهور بزرگ طی یک سال پس از 

آغاز همه گیری کرونا، رشدی 16.5 درصدی داشته است.
بــرای درک بهتر ایــن تغییرات بایــد به ســراغ »رونالد کوز«، 
اقتصاددان بریتانیایی و برنده جایزه نوبل اقتصاد برویم که در مقاله 
تاریخ ساز خود در سال 1937 با عنوان »ماهیت بنگاه«، سازوکاری 
علمــی را از این نهــاد اقتصادی معرفی کرد. اگــر کوچک بمانید 
نمی توانید از بازده ناشــی از مقیاس بزرگ بهره مند شــوید و اگر 
بیش از حد بزرگ شــوید دیگر نمی توانید بنــگاه خود را مدیریت 
کنیــد. عمده اقتصاد بین این دو حد افراطی رخ می دهد، اما چطور 
می تــوان این تعادل را صورت بندی کــرد؟ »کوز« توضیح می دهد 
کــه مرزهای یک بنگاه، یعنی کارهایی که یــک بنگاه باید با خود 
بکنــد و نکند، با یک عامل مهم تعیین می شــوند: هزینه تراکنش 
و جابه جایــی اطالعات چقدر بین بنگاه ها و داخل یک بنگاه تفاوت 
دارد. بعضی کارها در خانه با بازده بهتری انجام می شــوند و بازار از 

پس بقیه مسائل برمی آید.
همین مســئله، فضای کاری جهان جدید را تغییر داده اســت. 
»اکونومیســت« با استفاده از داده های ســه ماهه مرکز آمار مزد و 
اشتغال آمریکا، شغل های سه بخش را که تطابق خوبی با دورکاری 
دارند، بررسی کرده اســت: فناوری، امور مالی و خدمات حرفه ای. 
این تحلیل نشــان می دهد که چنین مشــاغلی با شدت بیشتری 
از ابتدای همه گیری کووید-19 در سراســر آمریکا توزیع شده اند. 
شهرهای بزرگ، نیروی خود را به شهرهای کوچک و حتی روستاها 
باخته اند. از چهارمین سه ماهه سال 2019، تعداد مشاغلی که این 
ســه بخش ارائه می کنند، در بخش های روســتایی 5 واحد درصد 
بیشتر از سان فرانسیسکو و نیویورک رشد کرده است. بنگاه ها حتی 
مرزهای کشورها را هم از ســر گذرانده اند. برای مثال، استارت آپ 
کاریابی گلینتِس ســنگاپور، در هر نوبت از کشــورهای گوناگون، 
نیــروی کار جذب می کند. این مســئله هم بــه درد نیروی کاری 
می خورد که بــرای مثال در اندونزی زندگــی می کند و هم منبع 

اصلی استعدادی شرکت هایی چون گلینت را گسترش می دهد.
در مورد شــرکت های آمریکایی، این موضوع به شــدت با کشور 
کانادا در حال وقوع است. شرکت مایکروسافت که اولین دفتر خود 
را در کانادا در ســال 1985 تاسیس کرد، در سال 2022 هم یک 
مرکز بســیار بزرگ در تورنتو به راه انداخت. گوگل هم نیروی کار 
کانادایی خود را ســه برابر کرده و به 5 هزار نفر رســانده اســت. 
مطالعات نشــان می دهند که از بین 50 شهر آمریکایی و کانادایی 
که بیشترین نیروی کار صنعت فناوری را دارند، چهار شهر کانادایی 
در 10 رتبــه باالیی قرار دارند. این چهار شــهر در بین ســال های 
2016 و 2021 تقریبــا 180 هزار نفــر نیروی کار جدید را به این 
بازار معرفی کرده اند که رشــدی 39 درصدی را نشان می دهد؛ در 
حالی که چهار شــهر اصلی آمریکایی با جذب 86 هزار نفر، رشدی 

8 درصدی را تجربه کرده اند.
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فرصت امــروز: ریزش ســریالی بازارها در نیمه پایانی هفته گذشــته 
محســوس بود؛ به طوری که تحت تاثیر ریزش دالر، قیمت سکه در چهار 
روز 9 میلیون تومان ریخت. فضای ریزشــی قیمت ها در بازار ارز و ســکه 
به بورس تهران هم ســرایت کرد و نماگر اصلی تاالر شیشه ای در آخرین 
روز معامالتی هفته گذشــته 0.89 درصد افت کرد، اما همچنان در سطح 
1.8 میلیون واحدی باقی ماند. نماگر هم وزن بازار نیز 0.17 درصد کاهش 
ارتفاع داد و در تراز 537 هزار واحد ایستاد. ریزش نماگرهای بورسی در روز 
چهارشنبه هفته گذشته تحت تاثیر ریزش قیمت ها در بازار طال و دالر رخ 
داد. در آغاز هفته ای که گذشت، گزارش های میدانی از رسیدن قیمت دالر 
به مرز 60 هزار تومان حکایت داشت، اما در پایان هفته قیمت هر اسکناس 
دالر آمریکا در بازه 52 تا 53 هزار تومان معامله شد. همچنین قیمت سکه 
در پایان هفته مرز 30 میلیون تومانی را شکســت و از کانال 32 میلیون 
تومان به کانال 29 میلیون تومان رســید. در بازار ارز پایتخت نیز ریزش 
قیمت  دالر کامال محسوس بود. از سیاست های بانک مرکزی در مدیریت 
بــازار ارز تا عرضه ارز پتروشــیمی ها و خبرهای مختلف برجامی از جمله 
تحلیل هایی بود که معامله گران برای شیب نزولی قیمت دالر عنوان کردند. 
بررســی های میدانی نشان می دهد بســیاری از افرادی که در صف خرید 
ارز قرار گرفته بودند با اطالع از قیمت های جدید از تصمیم خود منصرف 
شده اند. طبیعتا شــیب نزولی صف خریداران ارز به بازار سکه نیز سرایت 
کرده و اغلب کسانی که قصد ورود به بازار سکه را داشتند، با روند کاهشی 
قیمت ها منصرف شــده و مترصد انتخاب جدیدی هستند. از سوی دیگر، 
ســرمایه گذارانی که با هدف کسب سود وارد این بازار شدند نیز به فروش 
دارایی های خود ترغیب شــده اند. در همین حال، رئیس کانون صرافان به 
مردم هشدار داد که با توجه به ادامه دار بودن کاهش قیمت ارز در روزهای 

آتی و برای جلوگیری از ضررهای سنگین فعال به این بازار وارد نشوند.
فعال به این بازار نزدیک نشوید

قیمت ها در بازار ارز و طال در پایان هفته نزولی شــدند و کار به جایی 

رســید که رئیس کانون صرافان گفته مــردم برای جلوگیری از ضررهای 
ســنگین فعال به این بازار وارد نشــوند. مدیریت بــازار ارز از کانال مرکز 
مبادله ارز و طالی ایران همچنان ادامه دارد. بانک مرکزی همچنین پس 
از مدت های مدید، آخرین وضعیت تــورم را اعالم کرد. طبق اعالم بانک 
مرکزی، نرخ تورم در 12 ماه منتهی به بهمن ماه  1401 نسبت به 12 ماه 
منتهی به بهمن ماه 1400 به رقم 43.6 درصد رســید. پس از آنکه قیمت 
غیررسمی ارز در روزهای قبل، روندی افزایشی به خود گرفت و تا مرز 60 
هزار تومان رســید، از اواسط هفته گذشته با مدیریت بانک مرکزی، روند 
کاهشــی قیمت ها آغاز شد و تا پایان هفته ادامه پیدا کرد. یک کارشناس 
اقتصــادی درباره وضعیت بازار ارز و درباره کاهش ارزش پول ملی، بر این 
باور است که اقتصاد ایران در آینده با »بحران پولی« و خداحافظی با ریال 
روبه رو می شــود. به عقیده »میثم رادپور«، »محتمل ترین سناریوی پیش 
روی اقتصاد ایران در این مسیر، خداحافظی با ریال است که به آن »بحران 

پولی« می گویند و ارزش ریال در آن صفر می شود.«
این کارشناس اقتصادی و مدرس بازارهای مالی در گفت وگو با »دیده بان 
ایــران« در واکنش به راه اندازی مرکــز مبادله ارز و طالی ایران می گوید: 
»این قبیل طرح ها برای تاثیرگذاری در بازار ارز حداقل به یک سال زمان 
نیاز دارند؛ اما پرســش اینجاست که این قبیل طرح ها چه هستند؟ آنها را 
نمی توان در قالب سیاست دسته بندی کرد؛ چراکه هدفی برای آن در نظر 
گرفته نشده  است و از طرفی سیاست  ارزی این طرح مشخص نیست و در 
نتیجه این طرح ها را در قالب »تکنیک « باید دســته بندی کرد، ابزاری که 
گمان نمی شود فکر، سیاست و هدف بلندمدتی را دنبال کند. اگر بر روی 
طرح اقتصادی کار و فکر شده بود، باید چند سال صبر می کردیم تا نتیجه 

آن را ببینیم، این طرح حتی بر روی آن فکری نشده  است.«
او در پاسخ به این پرسش که چرا در دولت سیزدهم، جهش نرخ ارزی در 
دومین سال ریاست جمهوری و برخالف دولت های قبلی که جهش نرخ ارز 
در ســال پایانی ریاست جمهوری اتفاق می افتاد، رخ داده است، می افزاید: 

»در ســال های گذشته دولت ها منابعی را در اختیار داشتند که به وسیله 
آنها می توانســتند نرخ ارز را تا آخرین سال ریاست جمهوری خود کنترل 
کنند و اقتصاد به اندازه امروز مستهلک نشده بود و تحریم ها به اندازه امروز 

شدید نبودند و منابع ارزی در اختیار بانک مرکزی بود.«
دیگر دوره تثبیت ارز نداریم

»رادپــور« با تاکید بر اینکه »دیگر دوره تثبیت نرخ ارز نداریم« توضیح 
می دهد: »در گذشــته ما دوره های تثبیت ارز را داشتیم که بنابر سیاستی 
نرخ ارز را با استفاده از ابزارهایی که در اختیار داشتند تثبیت می کردند تا 
زمانی که نتوانند این کار را انجام دهند اما در حال حاضر این ابزارها جوابگو 
نیســتند و دوره های تثبیت ارز به قدری کوتاه شــده  است که دیگر دوره 
تثبیت نرخ ارز نداریم. از زمان آقای خاتمی تا آقای احمدی نژاد، ارز در دوره 
تثبیت به سر می برد، زمانی که متوسط نرخ تورم در کشور 15 درصد بود، 
نرخ ارز با تورم 15 درصدی در 11 سال رشد پنج برابری داشت که دولت 
با استفاده از منابع ارزی بانک مرکزی توانست این رشد را کنترل کند، اما 
در حــال حاضر با تورم نزدیک به 50 درصدی مواجهیم که در نتیجه آن 
نرخ ارز در هشت سال رشد 26 برابری را تجربه خواهد کرد و با تحریم هایی 
که در نتیجه آن منابعی در اختیار نداریم، کنترل رشد 26 برابری نرخ ارز 
در خوش بینانه ترین حالت غیرممکن است. محتمل ترین سناریوی پیش 
روی اقتصاد ایران در این مسیر، خداحافظی با ریال است که به آن »بحران 

پولی« می گویند و ارزش ریال در آن صفر می شود.«
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به کاهش ارزش پول ملی می گوید: 
»پول با اعتماد ارزشمند می شود و مانند طال نیست که ارزش ذاتی داشته 
باشد، بلکه یک تکه کاغذ است؛ تعداد نظام های پولی که از میان رفتند از 
تعداد فعلی نظام های پولی بیشتر است. پول تا زمانی که دولتی به مردمان 
ثابت کند که آن ارزش ذاتی ندارد، از اعتماد مردم بهره مند می شــود و در 
حال حاضر نیز دولت با بی تعهدی، بی اعتمادی را ایجاد کرد تا اینکه مردم 

باورشان می شود که این پول تنها یک تکه کاغذ است.«

ریزش سریالی بازارها

نوســان قیمتی در بازار مســکن از مســائل مربوط به اقتصاد کالن نشأت 
می گیرد و به نظر می رســد تا زمانی که بی ثباتی اقتصاد کالن ادامه دارد، در 
درون بخش مســکن نمی توان راهکاری برای حل مســئله ارائه داد. براساس 
آمارهای جدید مرکز آمار ایران، قیمت مســکن در یک دهه گذشته بیش از 

1049 درصد و اجاره بها نیز بیش از 1024 درصد رشد داشته است.
مرکز آمار در هفته گذشته »نشریه شاخص های عدالت اجتماعی در هشت 
بعد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، سالمت، زیرساختی، جنسیتی و 
عدالت بین نسلی« را منتشر کرد. در بخشی از این نشریه، روند قیمت مسکن 
و نســبت آن با هزینه های خانوار بررسی شده اســت. یافته های این گزارش 
نشــان می دهد که در دهه گذشته یعنی طی ســال های 1391 تا پایان سال 
1400، هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار شهری و روستایی همواره روندی 
نجومی داشته است. متوســط قیمت فروش یک متر مربع زیربنای مسکونی 
در شــهر تهران در ســال 1391 بالغ بر 2 میلیون و 994 هــزار تومان بوده 
که با بیش از 1049 درصد رشــد به 34 میلیون و 402 هزار تومان در ســال 
1400 رسیده است. در مناطق شهری کشور نیز قیمت فروش یک متر مربع 
زیربنای مسکونی در ســال 1391 بالغ بر یک میلیون و 50 هزار تومان بوده 
که با 1024 درصد رشــد به 11 میلیون و 808 هزار تومان در ســال گذشته 

جهش کرده است.
همچنین مبلغ اجاره ماهانه به عــالوه 3درصد ودیعه پرداختی برای اجاره 
یک متر مربع زیربنای مســکونی در شهر تهران طی سال 1391 بالغ بر 13 
هزار و 888 تومان بوده که با رشــد 540 درصدی به 89 هزار و 20 تومان در 
ســال 1400 رسیده است. همین شاخص طی سال 1391 در مناطق شهری 
کشور 4 هزار و 928 تومان گزارش شده که با رشد 540.56 درصدی در سال 

گذشته به 31 هزار و 567 تومان بالغ شده است.
براساس این گزارش، نسبت متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی 
در نقاط شــهری به متوسط درآمد خانوار شهری، در سال 1391 بالغ بر 6.3 
درصد گزارش شــده است. این شاخص در یک روند صعودی 10 ساله به رقم 
10.1 درصد در سال گذشته رسیده است. از آنجا که یک واحد مسکونی حدود 
75 متر مربع یا حتی بیشتر است، از این رو، در صورت محاسبه نسبت متوسط 
قیمت یک واحد مسکونی به متوسط درآمد خانوار شهری با وضعیت بغرنجی 
مواجه خواهیم شد. بین ســال های 1391 تا 1400 همچنین هزینه مسکن 

خانوار در مناطق شهری و روستایی کشور با نوسان همراه بوده است. در سال 
1400، هزینه مسکن خانوار در مناطق شهری و روستایی کشور به ترتیب 35 
درصد و 18 درصد بوده و این در حالی است که این نسبت در مناطق شهری 
و روستایی در سال 1391 به ترتیب 32 درصد و 15 درصد گزارش شده است.

در همین زمینه، »کمال اطهاری« درباره وضعیت عمومی بازار مســکن به 
»ایسنا« می گوید: در حالت طبیعی وقتی قیمت دالر باال می رود قیمت مسکن 
کاهش می یابد چون ارزش آن براســاس ارز داخلی است، اما در تهران برخی 
موسسات که در امالک و مستغالت سرمایه گذاری کرده اند، با معامالت صوری 
قیمت آپارتمان را باال می برند. این موسسات برای امالک نوساز خود در شمال 
تهران نرخ های نجومی 300 میلیون تومان در هر متر مربع تعیین می کنند؛ در 
حالی که متوسط قیمت همان منطقه متری 111 میلیون و میانگین تهران 55 
میلیون تومان است. به عقیده این اقتصاددان، نوسانات قیمت در بازار مسکن از 
مسائل مربوط به اقتصاد کالن نشأت می گیرد. بنابراین در درون بخش مسکن 
نمی توان راهکاری برای حل مســئله ارائه داد؛ مدیریت شــهری هم با تغییر 

قوانین و تراکم فروشی به شهری شدن سرمایه روی آورده است.
او با بیان اینکه بازار مسکن با معامالت صوری به بیماری هلندی مبتال شده 
و این بخش نامولد دائما رشد می کند، ادامه می دهد: برخی موسسات مالی 50 
درصد سرمایه شان را به امالک و مستغالت اختصاص داده اند. یکی از بانک ها 
80 درصد ســرمایه خود را به بخش امالک آورده است. اینها به شکل صوری 
قیمت مسکن را باال می برند؛ در حالی که معامالت مصرفی و واقعی پایین آمده 
اســت. به این ترتیب نقدینگی با شبه پول باال می رود و منجر به رشد قیمت 
در بازارهای موازی می شــود. باید در تدوین برنامه هفتم توســعه، اصالحات 
ســاختاری در بخش مسکن ایجاد شود. شــاید تا قبل از اینکه دچار شرایط 
موجود شویم می شد بازار مسکن را به نوعی کنترل کرد. مثال در برنامه چهارم 
توسعه، طرح جامع مســکن را اجرا می کردیم، اما سیاست ها بر این مبنا قرار 
گرفت که بخش مسکن، موتور توسعه است؛ در حالی که امروزه جهانی شدن 
دانش، موتور توســعه است. به گفته »اطهاری«، حدود 60 درصد معامالت در 
واحدهای مسکونی با سن بنای بیش از 10 سال انجام می شود. پس سوال این 
است که قیمت مسکن برای چه در خانه های نوساز باال می رود، آن هم وقتی 
متقاضی واقعی قدرت خرید ندارد؟ متقاضی مصرفی که در بازار مسکن حضور 

ندارد، اما می بینیم که قیمت ها به شکل اسمی و صوری باال می رود.

قیمت مسکن در یک دهه گذشته 1049 درصد باال رفت

رشد 540درصدی اجاره بها در پایتخت

خبرنامه

706 میلیارد تومان درآمد و هزار رفت وبرگشت
جزییات مالیات لوکس ها

در میــان منابعــی که دولت در الیحه بودجه ســال آینده بــرای درآمدهای 
خود پیش بینی کــرده بود، مالیات خانه های لوکس با مصوبات مجلس به بندی 
بحث برانگیز تبدیل شد تا برای مدتی درآمد بیش از 706 میلیارد تومانی که دولت 
از این محل برای خود پیش بینی کرده بود در هاله ای از ابهام قرار گیرد. به طوری 
که نمایندگان ابتدا این خانه ها را معاف از مالیات اعالم کردند، سپس موضوع به 
کمیسیون تلفیق بازگشــت و بعد نمایندگان مخالفت خود را با معافیت مصوب 
کردند. به گزارش »ایسنا«، در بند »ذ« تبصره 6 )عوارض و مالیات( الیحه بودجه 
سال آینده آمده بود که واحدهای مسکونی و باغ  -ویالهای مجاز که ارزش آنها )با 
احتساب عرصه و اعیان( بیش از 20 میلیارد تومان باشد مازاد بر این مبلغ مشمول 
مالیات به میزان دو در 1000 هستند. زمانی که پای این بند به مجلس باز شد، 
»محمدمهدی مفتح« پیشنهاد داد که »واحدهای مسکونی« از این قسمت حذف 
شود که نمایندگان نیز با این پیشنهاد موافقت کردند و از سوی مجلس اعالم شد 
که خانه های باالی 20 میلیارد تومان معاف از مالیات هســتند. در این میان و به 
دنبال حذف عبارت »واحدهای مســکونی« از این بند الیحه بودجه، »محمدباقر 
قالیباف« رئیس مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: با حذف واحدهای مسکونی 
از این بند عمال ابهاماتی ایجاد شده است؛ چراکه اکنون ویالهای غیرمجاز مالیات 
نمی دهند و ما در اینجا با اخذ مالیات برای باغ-ویالهای مجاز عمال آنها را جریمه 
می کنیم. از سوی دیگر در این مصوبه ذکر شده که در شهرهای باالی یکصد هزار 
نفر که اکثر باغ-ویالها در شهرهای کوچک هستند. بنابراین این بند از بودجه را 
به کمیسیون ارجاع می دهیم تا ابهامات آن رفع شود. در نهایت در روز چهارشنبه 
هفته گذشته نمایندگان مجلس شورای اسالمی با پس گرفتن مصوبه قبلی خود، 
مالیات بر خانه های لوکس و باغ-ویالهای مجاز را تعیین کردند. این مالیات برعهده 
شــخصی است که در ابتدای هر ســال مالک امالک فوق بوده و افرادی که فقط 
مالک یک باب منزل مسکونی هستند و در 10 سال اخیر تغییر مالکیت نداده اند 
از شــمول این حکم مستثنی هســتند. خانه های لوکس و باغ-ویالهای در حال 
ساخت نیز مشمول این مالیات نیستند. آیین نامه اجرایی این بند ظرف مدت دو 
ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی )مسئول( 
با همکاری وزارتخانه های راه و شهرســازی و جهادکشــاورزی تهیه و به تصویب 

هیأت دولت می رسد.

تحلیلگران پیش بینی کردند
خیز تدریجی نفت به 90 دالر

نظرسنجی »رویترز« نشان می دهد که با کاهش تولید نفت روسیه و افزایش 
مصــرف چین، بازار نفت با کمبود عرضه روبه رو شــده و قیمت ها به ســمت 
نیمه دوم ســال 2023، به باالی 90 دالر در هر بشکه صعود خواهند کرد. در 
نظرسنجی »رویترز« از 49 اقتصاددان و تحلیلگر پیش بینی شد که میانگین 
قیمت هر بشــکه نفت برنت امسال به 89 دالر و 23 سنت خواهد رسید. این 
قیمت نسبت به قیمت 90 دالر و 49 سنت که در ژانویه پیش بینی شده است، 
کمتر بوده اما همچنان باالتر از ســطح فعلی حدود 83 دالر است. همچنین 
پیش بینی شد که میانگین قیمت هر بشــکه نفت وست تگزاس اینترمدیت 
آمریکا در سال 2023 میالدی به 83 دالر و 94 سنت در هر بشکه می رسد که 
پایین تر از پیش بینی 85 دالر و 40 سنت در نظرسنجی قبلی »رویترز« است.

بعضی از تحلیلگران می گویند میانگین قیمت نفت برنت از 85 دالر در سه 
ماهه نخســت و 88 دالر و 60 سنت در سه ماهه دوم که تحت تاثیر تقاضای 
کندتر مناطق مصرف کننده بزرگ مانند اروپا و آمریکا است، در نیمه دوم سال 
به باالی 90 دالر در هر بشکه رشد خواهد کرد. »فلوریان گروئنبرژه«، تحلیلگر 
ارشــد شرکت کپلر با اشاره به تحریم های بین المللی علیه فروش نفت روسیه 
گفت: تاثیر سقف قیمت برای فروش نفت و سوخت روسیه، به دلیل شکل گیری 
تجارت های جایگزین، کمتر از حد انتظار اولیه بوده است. این تحلیلگر انتظار 
دارد که تولید نفت روســیه به دلیل مصرف داخلی کمتر، تقاضای ضعیف تر و 
صادرات کمتر، 600 هزار بشکه در روز برمبنای سال به سال کاهش پیدا کند.

روســیه در واکنش به تشدید تحریم های غربی، قصد دارد تولید نفت را در 
مارس، 500 هزار بشــکه در روز کاهش دهد و صادرات نفت از بنادر غربی را 

25 درصد کاهش دهد. 
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رئیس سازمان بورس توضیح داد
دست انداز بورسی خودروی وارداتی

چرا خودروهای وارداتی در بورس کاال عرضه نمی شوند؟ در پاسخ به این 
سوال، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار دلیل حذف بندی مبنی بر اینکه 
خودروهای وارداتی صرفاً در بورس کاال عرضه شــوند، از آیین نامه واردات 
خودرو را مشــخص نبودن زمان و تعداد خودروهای خارجی که به کشور 
وارد خواهند شــد اعالم کرد. »مجید عشقی« در گفت وگو با »ایسنا«، در 
مــورد توقف عرضه خودروهای وارداتی در بورس کاال  توضیح داد: در این 
مورد بررسی های کارشناسی زیادی صورت گرفته است. از آنجایی که زمان 
و تعداد خودروهای خارجی به کشور مشخص نیست، امکان عرضه آنها در 
بورس کاال وجود نداشت. ســازمان بورس آمادگی دارد کاالهایی که وارد 

کشور شدند و قابلیت تحویل دارند را پذیرش و عرضه کند.
عشقی ادامه داد: براساس بررسی های کارشناسی شده کاالهایی که هنوز 
خریداری نشــده اســت، امکان عرضه از طریق بورس کاال را ندارند. البته 
بندی که تاکید داشت این خودروها صرفا از طریق بورس کاال عرضه شوند 
حذف شــد و عرضه از طریق بورس کاال، به شرطی که کاال شرایط بورس 

کاال را داشته باشد امکان پذیر است.
براساس این گزارش، در حالی که در آیین نامه واردات تاکید شده بود که 
خودروهای وارداتی صرفا در بورس کاال عرضه خواهند شــد و فروش آنها 
از مسیر بورس کاال است؛ هیأت دولت، دو هفته گذشته، تصویب کرد که 
عبارت »خودروهای وارداتی صرفا در بورس کاال عرضه می شــود« از بند 
2 آیین نامه واردات حذف شــود؛ بر این اساس احتماال فروش خودروهای 
وارداتی دیگر تنها از مســیر بورس کاال نخواهد بود. این در حالی است که 
مقرر شــده بود که پس از واردات اولین محمولــه خودروهای وارداتی از 
هفته سوم دی ماه در بورس کاال برای فروش، عرضه شود اما خبری نشد. 
پــس از آن هم 19 دی ماه اطالعیه های بورس کاال از پذیرش خودروهای 
خارجی حکایت داشتند و این انتظار می رفت که خودروهای خارجی طبق 
وعده داده شده نهایت تا پایان دی ماه در بورس کاال عرضه شوند که این 

موضوع منتفی شد.

معاون عملیات و نظارت بازار فرابورس مطرح کرد
دلیل تغییرات در قوانین بازار پایه

معاون عملیات و نظارت بازار فرابــورس با اعالم دالیل تغییرات در برخی 
از قوانین بازار پایه، فلسفه ایجاد این بازار را تشریح کرد و درخصوص آخرین 
وضعیت نمادهای متوقف بازار پایه و راه اندازی بازار توافقی توضیح داد. به گزارش 
»مدیریت ارتباطات فرابورس ایران«، »سروش حق وردی« با حضور در برنامه 
زنگ پایان رسانه فردای اقتصاد، با اشاره به فلسفه شکل گیری بازار پایه عنوان 
کرد: قبل از ایجاد بازار پایه ســهام شرکت های اخراجی از بورس خارج از بازار 
معامله می شدند و حق سهامداران به  شدت از بین می رفت، اما در برنامه پنجم 
توسعه برای حل این معضل، بازار پایه شکل گرفت. او با تأکید بر اینکه آنچه 
بازار پایه را تشــکیل می دهد نه تمایل شرکت ها به عدم شفافیت بلکه ضایع 
نشــدن حقوق سهامداران است، گفت: در همین راستا در کنار این بازار، بازار 
توافقی ایجاد شــده و فرابورس در حال حاضر در تالش اســت شرکت ها را با 
احراز شرایط الزم به بازارهای باالتر از پایه یا بازار توافقی منتقل کند. به گفته 
حق وردی مقررات اینکه چه شرکت هایی از بازار پایه به بازار توافقی منتقل شوند، 
به هیأت مدیره سازمان بورس ارسال  شده است. معامالت در بازار پایه به صورت 
بلوک به بلوک بوده و طیف معامالتی این بازار با سایر بازارها فرق می کند. وی 
در تشریح تغییرات اخیر بازار پایه نیز گفت: در ریزساختارهای معامالتی این 
بازار تغییراتــی رخ  داده، به این ترتیب که کف ریالی حجم  مبنا تغییر کرده 
اما فرمول آن تغییری نکرده است و فقط حجم  مبنا برای تابلوهای رنگی این 
بازار دو برابر شده است، همچنین کف معامالت برخط نیز از500 هزار تومان 
به 5 میلیون تومان افزایش  یافته اســت. »حق وردی« با یادآوری حذف الزام 
بازارگردانی شرکت های بازار پایه افزود: البته برخی شرکت ها ملزم به بازارگردانی 

هستند که فهرست آنها طی هفته های آینده منتشر خواهد شد.
او درخصوص شــرکت هایی که وارد بازار پایه می شوند نیز این گونه 
توضیح داد: عالوه بر شــرکت های اخراجــی، از دیگر ورودی های بازار 
پایه، شــرکت های سهامی عام در شرف تأســیس یا شرکت هایی مثل 
استقالل و پرسپولیس هســتند که مجوز شورای عالی بورس را دارند. 
درخصوص شرکت پروژه ها نیز باید این حوزه تقویت و توسعه بیشتری 
پیدا کند. مفاد بیانیه ریسک شرکت ها در بازار پایه نشان می دهد ناشر 
طی چه فرآیندی وارد بازار پایه شــده و سرمایه گذار با خرید سهام این 
بازار چه ریسک هایی را متحمل می شود. معاون عملیات و نظارت بازار 
فرابورس به شرایط خاص و حساس بازار پایه اشاره کرد و افزود: عمده 

گزارش های مجرمانه و تخلفاتی مربوط به بازار پایه است. 

بورسنامه

فرصــت امروز: شــاخص کل بورس تهران با وجــود افت 16 هزار 
واحدی در آخرین روز معامالتی هفته گذشته، اما همچنان در سطح 
1.8 میلیــون واحدی باقی ماند و بازدهی هفتگی بیش از 10 درصد 
را به ثبت رســاند. از ابتدای اســفندماه ورق بورس برگشت و با رشد 
دســته جمعی نماگرهای بورسی، بخشــی از عقب ماندگی بازار سهام 
نسبت به سایر بازارها جبران شد. با این حال، فضای ریزشی قیمت ها 
در بازار ارز و ســکه در روزهای پایانی هفته گذشته به بورس تهران 
هم رسید و دماســنج اصلی تاالر شیشه ای با وجود چهار روز صعود 
پیوسته اما در واپسین روز کاری هفته 0.89 درصد عقب نشینی کرد 
و با ایســتادن در ارتفاع یک میلیــون و 821 هزار واحد به کار خود 
پایان داد. نماگر هم وزن بازار نیز همصدا با نماگر اصلی، 0.17 درصد 
در این روز کاهش ارتفاع داد و در تراز 537 هزار و 870 واحد ایستاد.
شــاخص کل بورس پس از بازدهی 8.64 درصد در هفته نخست 
اسفند، در اولین روز هفته گذشــته به رشد 4.96 درصد رسید تا با 
ایســتادن در ارتفاع یک میلیون و 700 هزار واحد، ســومین رشــد 
تاریخــی در مقیاس روزانه را ثبت نماید. در معامالت یکشــنبه نیز 
شاخص کل با رشــد 3.77 درصد به مرز 1.8 میلیون واحد رسید و 
در معامالت دوشنبه با رشد 0.61 درصد تا سطح یک میلیون و 809 
هزار واحد پیشــروی کرد. نماگر اصلی بورس در معامالت سه شنبه 
هم با 29 هزار واحد معادل 1.26 درصد افزایش تا سطح یک میلیون 
و 838 هــزار واحد باال رفت، اما در آخرین روز معامالتی، 16 هزار و 
350 واحد افت کرد و در ارتفاع یک میلیون و 821 واحد قرار گرفت. 
بدین ترتیب، بازدهی شــاخص کل در هفته دوم اســفند به رقم 10 
درصد رســید که باالترین رقم در 9 هفته اخیر است. نماگر هم وزن 

نیز به بازدهی هفتگی 7 درصد رسید.
سایه احتماالت بر بازار سهام

بازار ســهام با ثبت چهار روز رشــد مثبت و یک روز رشــد منفی 
در مجموع هفته دوم اســفندماه به بازدهی مثبت 10 درصد رسید. 
به عقیده برخی از کارشناســان بازار سهام، پس از تجربه رشد چند 
 روزه، حال ســرمایه گذاران با شناسایی ســود اقدام به فروش سهام 
خود می کنند و برای کســب سود بیشتر این احتمال وجود دارد که 
به سمت صندوق های بورسی سوق پیدا کنند. بنابراین انتظار می رود 
که بازار ســهام روند اصالحی منطقی خود را طی روزهای هفته آتی 
ســپری کند. همچنین به نظر می رســد نماگر اصلی بورس از نگاه 
تکنیکالی در حال طی کردن یک مســیر الگوی هارمونیکی اســت 

که احتمال رشــد بیشــتر این نماگر را در پی خواهد داشت. سوال 
این اســت که آیا شــاخص کل بورس به زودی قله تاریخی خود را 
فتح می کند؟ »مجتبی دانشی«، کارشــناس بازار سهام درباره روند 
آتی بورس به »فــارس« می گوید: روند بازار ســرمایه در این مدت 
تحت تأثیر دالر بازار آزاد قرار گرفته و بعد از مدت ها توانســت سقف 
تاریخی 1.7 میلیــون واحد را پس بگیرد و حتی به یک کانال باالتر 
نیز نفوذ کند. این اتفاق خبر خوبی برای بورس بود، اما به دلیل تورم 
پسندبودن آن و رفتار نامشخص دالر شاید به دل کلیت بازار نشیند. 

معموال هم این جنس حرکت ها مقطعی تلقی می شود.
او با اشــاره به عوامل بنیادی موثر بر شــرکت های بورس توضیح 
می دهد: روند درســت بورس، ناشی از رشــد اقتصادی و سوددهی 
شــرکت ها از جهت رشــد فروش اســت و این مطلوب ترین عملکرد 
یک بازار ســهام پویاست. برای پیش بینی روند بازار سهام کشور باید 
گفت با توجه به میزان حجم رشــد نقدینگی که شــاهد آن هستیم، 
ســال آینده یا انتهای ســال جاری با حفظ روند صعودی ایجادشده، 
ادامه می  یابد و احتمال پس گرفته شــدن ســقف تاریخی در ســال 
آینده وجود دارد. به عقیده این تحلیلگر بورس، البته اگر بســیاری از 
فعاالن بورســی پرتفوی خود را بررسی کنند، مخصوصا ورودی های 
ســال 1399 همچنان در عقب  ماندگی معناداری میان پرتفوی خود 
و شــاخص قله فتح  شده قرار دارند که این حفره تنها با رشد بیشتر 

شاخص از سقف تاریخی پر خواهد شد.
بهترین رشد در 9 هفته اخیر

در هفته ای که گذشــت، شاخص کل بورس به بازدهی هفتگی 10 
درصد و شــاخص هم وزن به بازدهی هفتگی 7 درصد رسید. شاخص 
کل بــورس تهران در هفته اخیر نســبت به هفته پیــش از آن، دو 
کانال باالتر آمد. شــاخص کل در حالی که هفته پیشین را در نیمه 
کانال 1.6 میلیون واحد به پایان برده بود، در هفته گذشــته به روند 
صعودی قابل توجــه خود ادامه داد و تا کانال 1.8 میلیون واحد باال 
آمد. شاخص کل بورس در روز شنبه 82 هزار واحد صعود کرد و روز 
یکشــنبه نیز با بیش از 65 هزار واحد رشد به محدوده یک میلیون 
و 800 هزار واحد رســید. شاخص کل سپس در روز دوشنبه 4 هزار 
و 840 واحد باال آمد و در معامالت روز سه شــنبه نیز 29 هزار و 50 
واحــد صعود کرد، امــا در آخرین روز معامالتــی هفته دچار اصالح 
شــد و 16 هزار و 350 واحد پایین آمد. به این ترتیب، شاخص کل 
بــورس در آخرین روز کاری هفته به رقــم یک میلیون و 821 هزار 

واحد رســید و نسبت به آخرین روز معامالتی هفته قبل از آن، 165 
هزار و 176 واحد باال تر ایســتاد تا بازدهی هفتگی مثبت 10 درصد 
را به ثبت برســاند. این باالترین بازدهی شاخص کل در 9 هفته اخیر 
محصوب می شــود. شــاخص کل هم وزن نیز در پایان هفته گذشته 
نســبت به هفته پیشــین، 34 هزار و 668 واحد باال تر ایســتاد و به 
رقم 537 هزار واحد رســید تا بازدهی مثبت 7 درصد را در معامالت 
هفته دوم اســفندماه تجربه کند. همچنین شاخص کل فرابورس که 
در معامالت روز سه شــنبه به کانال 23 هزار واحد وارد شده بود، در 
آخرین روز کاری هفته گذشــته با 33 واحد کاهش به رقم 23 هزار 
و 7 واحد رســید. در روز چهارشنبه بیش از 7 میلیارد و 45 میلیون 
ســهم، حق تقدم و اوراق بهادار بــه ارزش 343 هزار و 363 میلیارد 

ریال دادوستد شد.
تداوم خروج سرمایه حقیقی

میانگین ارزش معامالت کل بازار ســهام در این هفته به 71 هزار 
و 61 میلیارد تومان رســید که نســبت به هفته قبل از آن، رشد 58 
درصدی را نشــان می دهد. اما میانگیــن روزانه ارزش معامالت خرد 
بورس 11 هزار و 584 میلیارد تومان بود که نســبت به رقم 7 هزار 
و 547 میلیاردی هفته پیشــین، 53 درصد افزایش داشته است. در 
هفته ای که گذشت همچنین شاهد توقف روند ورود پول حقیقی به 
بازار بودیم. در حالی که در روز شــنبه هــزار و 478 میلیارد تومان 
سرمایه حقیقی به بازار وارد شد، در چهار روز معامالتی بعدی خالص 
تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بــازار منفی بود. به طوری که روز 
یکشــنبه 283 میلیارد تومان و روز دوشنبه 547 میلیارد تومان پول 
حقیقی از بازار سهام خارج شد. روز سه شنبه نیز 133 میلیارد تومان 
از بازار خارج شــد و در روز چهار شنبه و همسو با تعدیل شاخص ها، 
خروج 860 میلیارد تومان ســرمایه حقیقی از بورس به ثبت رسید. 
در مجمــوع کل هفتــه، 345 میلیارد تومان پــول حقیقی از بورس 
خارج شد و میانگین روزانه خروج پول حقیقی به 69 میلیارد تومان 
رسید. همچنین میانگین ارزش صف های فروش در هفته اخیر 334 
میلیارد تومان بود. باالترین رقم هفته 372 میلیارد تومان بود که در 
روز  شنبه ثبت شد و کمترین رقم 290 میلیارد تومان بود که در روز 
سه شــنبه ثبت شد. میانگین ارزش صف های خرید هم در این هفته 
هــزار و 26 میلیارد تومان بود. باالترین رقــم هفته با عدد 2 هزار و 
455 میلیارد تومان در روز   شــنبه ثبت شد و پایین ترین رقم به روز 

 چهارشنبه برمی گردد که 402 میلیارد تومان بود.

بازار سهام به قله تاریخی خود می رسد؟

فراز بورس در اسفند

رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران با اشاره به روند کاهشی قیمت ها در 
بازار ســکه و طال از اواسط هفته گذشــته به دنبال مدیریت بانک مرکزی 
در کنترل نرخ ارز، معتقد اســت که کاهش چشمگیر مدنظر در این هفته 
اتفاق افتاده و بازار به ثبات نســبی خوبی رسید و مردم می توانند با خیال 
راحت معامالت خود در حوزه سکه و مصنوعات طال را انجام دهند. »نادر 
بذرافشــان« درباره وضعیت یک هفته اخیر بازار سکه و طالی داخلی به 
»ایســنا« گفت: در مجموع هفته میانگین 22 دالر افزایش اونس جهانی 
طال را داشتیم. در حالی که در ابتدای هفته نوسان ها در بازارهای جهانی 
کاهشی بود و شاهد 14 دالر کاهش اونس جهانی بودیم؛ این روند از اواسط 
هفته به بعد متوقف شــد و روندی صعودی در پیــش گرفت و در اواخر 
هفته رشد 22 دالری به طور میانگین را ثبت کرد. به گفته »بذرافشان«، 
علی رغم رونــد کاهش قیمت طال در بازارهای جهانی در روزهای ابتدایی 
هفته اما در بازار داخل از ابتدای هفته )آغاز بکار صبح شــنبه( تا ظهر روز 
یکشــنبه، روند بهای سکه و طال در بازارهای داخلی روند صعودی داشت؛ 
به گونه ای که افزایش حدود 32 درصدی برای طال و 22 درصد برای سکه 
را داشــتیم، اما از بعدازظهر روز یکشــنبه، روند بازار تغییر کرد و کاهش 
قیمت ها آغاز شد و تا پایان هفته هم ادامه پیدا کرد؛ این در حالی بود که 
قیمت طال در بازارهای جهانی رو به افزایش گذاشته بود. بنابراین بازار به 
شرایط خوبی بازگشت و روند افزایشی ابتدای هفته متوقف و روند کاهشی 
پی گرفته شد. مدیریت بانک مرکزی در کاهش و ثبات نرخ ارز، بازار سکه 
و طال را هم تحت تاثیر و در مسیر کاهش قرار داد. از سوی دیگر تقاضا نیز 

در بازار که در روزهای ابتدایی هفته افزایش پیدا کرده بود، از روز دوشنبه 
به تعادل رسید و روند ثبات کاهشی را تقاضا داشتیم.

او ضمن تاکید بر اینکه اکنون بازار به ثبات نســبی خوبی رسیده است، 
افزود: بنابراین کاهش چشمگیری )کاهش بیشتر از افزایش ها( که مدنظر 
بود، شــکل گرفت. درحالی که در پایان هفته گذشته )هفته منتهی به 5 
اسفندماه( سکه به 30 میلیون و 700 هزار تومان بود و  از ابتدای هفته تا 
روز یکشنبه به 36 میلیون و 600 هزار تومان هم رسید، اما کاهش که آغاز 
شد، در پایان همین هفته به کانال 29 میلیون تومان بازگشت؛ بنابراین از 
پایان هفته قبلی هم پایین تر آمد. بازار روال کاهشــی خوبی در این هفته 
داشت و بازار از اواسط هفته تا روز پنجشنبه بدون التهاب بود و تفاضا نیز 
کاهش پیدا کرد. همانطور که اشاره شد، بازار به ثبات نسبی خوبی رسیده 
اســت. بنابراین مردم می توانند برای انجام معامالت خود در بازار سکه و 
مصنوعات طال اقدام کنند؛ چراکه به نظر نمی رسد افزایش یا کاهش قابل 
توجهی داشــته باشیم. بازار کاهش چشمگیر خود را انجام داد که یکی از 

علت های اصلی آن، کنترل و کاهش نرخ ارز بود.
رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران ادامه داد: باتوجه به اینکه به روزهای 
پایانی ســال نیز نزدیک می شــویم، در صورتی که این رویکرد مدیریتی 
کنترل نرخ ارز ادامه دار باشــد و نوســان خاصی در رابطه با اونس جهانی 
نداشته باشــیم، طبق پیش بینی بنده، نهایت یک تا سه درصد افزایش یا 
کاهش )آن هم به ســبب نوسان کاهشی/افزایشی نرخ ارز و نوسان اونس 

جهانی طال و البته تقاضا( را شاهد باشیم.

وی در مورد تغییرات قیمت ها در طول هفته گذشته توضیح داد: قیمت 
ســکه تمام طرح جدید که 36 میلیون و 600 هزار تومان پیش رفته بود، 
در آخرین معامالت روز پنجشــنبه 29 میلیون و 300 هزار تومان بود که 
نشان از کاهش 7 میلیون و 300 هزار تومانی دارد. سکه تمام طرح قدیم 
بــا 5میلیون و 900 هزار تومان کاهش نســبت به قیمت اوج )تقریبا 33 
میلیــون تومان( در پایان هفته به 27 میلیون و 100 هزار تومان رســید. 
نسبت به قیمت های اوج، نیم سکه با کاهش 2 میلیون و 100 هزار تومانی 
از 18 میلیون و 500 هزار تومان به 16 میلیون و 400 هزار تومان ریزش 
کرد. ربع ســکه با کاهش یک میلیون و 700 هزار تومانی از 12 میلیون و 
200 هزار تومان به 10 میلیون و 500 هزار تومان رسید. سکه های گرمی 
نیز در آخرین معامالت 6 میلیون و 200 هزار تومان معامله شد که نسبت 
به 6 میلیون و 700 هزار تومان اوج، 500 هزار تومان ارزان  شــده اســت. 
بــه گفته رئیس اتحادیه طال و جواهــر تهران، هر مثقال طال 17 عیار که 
در اوج )روز یکشــنبه( تا 13 میلیون تومان هم پیش رفته بود، در آخرین 
معامالت پنجشنبه با کاهش 2 میلیون و 150 هزار تومانی به 10 میلیون 
و 850 هزار تومان رسید. هر گرم طالی 18 عیار نیز با کاهش 520 هزار 
تومانی به ازای هر گرم به 2 میلیون و 500 هزار تومان رســید. طالی 18 
عیار مرز 3 میلیون را هم رد کرده بود و 3 میلیون و 20 هزار تومان را هم 
دید. در حال حاضر هر اونس طال 1832 دالر را ثبت کرده اســت. حباب 
سکه نیز از 6 میلیون و 500 هزار تومان به محدوده 5 میلیون و 70 هزار 

تومان رسیده است.

سکه 7 میلیون و 300 هزار تومان ارزان شد

عقب نشینی قیمت ها در بازار سکه
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بازار خودرو سال آینده رقابتی می شود
مدیرکل صنایع خــودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشــاره به 
برنامه ریزی برای تولید انبوه خودرو و تحقــق واردات خودرو، گفت بازار 
خودرو سال آینده رقابتی می شود. عبداهلل توکلی الهیجانی در گفت وگو 
با خبرگزاری اقتصادی ایران اکونومیســت درباره برنامه و اهداف وزارت 
صمت بــرای تولید خودرو در ســال آینده، گفــت: هدف گذاری تولید 
برای ســال 1402 تولید یک میلیون و 800 هزار دستگاه خودرو است.  
مدیرکل صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان داشــت: این 
موضوع با اتکا به توان شرکت های دانش بنیان و همچنین زنجیره تامین 
داخلی حاصل خواهد شــد. وی با اشاره به واردات خودرو اظهار داشت: با 
اجرایی شدن واردات خودرو و همچنین تولید انبوه با هدف گذاری تولید 
یک میلیون و 800 هزار دســتگاه خودرو پیش بینی می شــود که بازار 
خودروی کشور در ســال آینده رقابتی شود، به طوری که خودروسازان 
و واردکنندگان برای عرضه و فروش خودروهای خود به روش های متنوع 

فروش و عرضه روی آورند.

کدام محصول کشاورزی ایران، بیشترین 
صادرات را دارد؟

سخنگوی کمیسیون روابط بین الملل و توسعه تجارت خانه صمت 
گفت از مجموع صادرات 6 میلیون و 256 هزار تن محصول صادراتی 
کشاورزی، دامی، شیالتی و غذایی کشور در 10 ماهه امسال ،93 درصد 
وزن و 81.5 درصد ارزش صادراتی به 15 کشــور همسایه بوده است. 
سید روح اله لطیفی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: از ابتدای سال تا 
پایان دی ماه 6 میلیون و 255 هزار و 937 تن محصوالت کشاورزی، 
شیالتی، دامی و غذایی به ارزش 3 میلیارد و 998 میلیون و 892 هزار 
و 413 دالر صادر شده که 5 میلیون و 808 هزار و 399 تن به ارزش 3 
میلیارد و 255 میلیون و 791 هزار و 926 دالر به کشورهای همسایه 

ایران بوده است.
وی دربــاره میزان خرید محصوالت غذایی و کشــاورزی از ســوی 
کشورهای همسایه گفت: عراق با خرید یک میلیارد و 255 میلیون و 
330 هزار دالر، امارات با 486.6 میلیون دالر، پاکستان با 350 میلیون 
دالر، روسیه با 317.4 میلیون دالر و  افغانستان با 252 میلیون و 110 
هزار دالر پنج مقصد اول صادرات محصوالت کشاورزی و غذایی ایران 

به همسایگان بوده است.
وی افــزود: ترکیه با خرید 154 میلیون دالر، آذربایجان 82 میلیون 
دالر، قطر 69 میلیون دالر، قزاقستان با 62.2 میلیون دالر، ترکمنستان 
با 60.3 میلیون دالر، ارمنســتان بــا 58  میلیون دالر، کویت با 52.5 
میلیــون دالر، عمان با 52.4 میلیــون دالر، بحرین با 4 میلیون دالر 
و عربســتان با 126 هزار دالر مقاصد ششــم تــا پانزدهم محصوالت 
کشاورزی، دامی، شــیالتی و غذایی در بین 15 کشور همسایه ایران 
بودند. ســخنگوی کمیســیون روابط بین الملل و توسعه تجارت خانه 
صنعت، معدن و تجارت ایران درباره سهم قاره ها از صادرات محصوالت 
کشاورزی توضیح داد: قاره آســیا )بدون احتساب کشورهای آسیایی 
و اروپایی(، بــا 3 میلیارد و 113 میلیــون دالر 77.8 درصد، اروپا )با 
محاســبه میزان صادرات به کشورهای آســیا( 833 میلیون و 795 
میلیــون دالر و 20.9 درصــد، آفریقا با 29.7 میلیــون دالر و 7 دهم 
درصد، آمریکا با 10.3 میلیون دالر و سه دهم درصد و اقیانوسیه با 4.7 
میلیون دالر و یک دهم درصد صادرات محصوالت کشــاورزی، دامی، 
شــیالتی و غذایی کشور را به خود اختصاص دادند. لطیفی همچنین 
گفت: پسته با پوست، گوجه فرنگی زراعی، سیب، مغز پسته، هندوانه، 
خرمای مضافتی، شیرینی های بدون کاکائو، کیوی، شیرخشک صنعتی، 
گوجه فرنگی گلخانه ای، آب میوه، پنیر، بیسکوئیت، نان، سیب زمینی ، 
خمیرهای غذایی، انواع انگور، میگو، زعفران، رب گوجه، فلفل دلمه ای، 
روده دام، پیاز، خامه و ... به ترتیب ارزآورترین کاالهای صادراتی کشور 

در دسته بندی غذایی، شیالتی، دامی و کشاورزی بوده است

نماگربازارسهام

رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار دلیل حذف بندی مبنی بر اینکه 
خودروهای وارداتی صرفا در بورس کاال عرضه شــوند، از آیین نامه واردات 
خودرو را مشــخص نبودن زمان و تعداد خودروهای خارجی که به کشور 

وارد خواهند شد اعالم کرد.
مجید عشــقی در مورد توقف عرضه خودروهای وارداتی در بورس 
کاال توضیح داد: در این مورد بررســی های کارشناسی زیادی صورت 
گرفته است. از آنجایی که زمان و تعداد خودروهای خارجی به کشور 
مشــخص نیســت، امکان عرضه آنها در بورس کاال وجود نداشــت. 
ســازمان بورس آمادگی دارد کاالهایی که وارد کشور شدند و قابلیت 

تحویــل دارند را پذیرش و عرضه کند. عشــقی ادامه داد: براســاس 
بررسی های کارشناسی شده کاالهایی که هنوز خریداری نشده است، 
امــکان عرضه از طریــق بورس کاال را ندارند. البتــه بندی که تاکید 
داشت این خودروها صرفا از طریق بورس کاال عرضه شوند حذف شد 
و عرضه از طریق بورس کاال، به شــرطی که کاال شرایط بورس کاال را 

داشته باشد امکان پذیر است.
براســاس این گزارش، در حالی که در آیین نامه واردات تاکید شده بود 
که خودروهای وارداتی صرفا در بورس کاال عرضه خواهند شــد و فروش 
آنها از مسیر بورس کاال است؛ هیأت دولت، دو هفته گذشته، تصویب کرد 

که عبارت »خودروهای وارداتی صرفا در بورس کاال عرضه می شود« از بند 
2 آیین نامه واردات حذف شــود؛ بر این اساس احتماال فروش خودروهای 

وارداتی دیگر تنها از مسیر بورس کاال نخواهد بود.
این درحالی است که مقرر شــده بود که پس از واردات اولین محموله 
خودروهای وارداتی از هفته سوم دی ماه در بورس کاال برای فروش، عرضه 
شود اما خبری نشــد. پس از آن هم 19 دی ماه اطالعیه های بورس کاال 
از پذیرش خودروهای خارجی حکایت داشــتند و این انتظار می رفت که 
خودروهای خارجی طبق وعده داده شده نهایت تا پایان دی ماه در بورس 

کاال عرضه شوند که این موضوع منتفی شد.

چرا خودروهای وارداتی در بورس کاال عرضه نمی شوند؟

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی 
بر واردات خودروهای کارکرده با عمر کمتر از پنج سال را گامی در راستای 
ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا دانست و گفت دولت هنوز ارز منشأ خارجی 

را برای واردات خودرو به کار نگرفته است.
بــه گــزارش »نماینــده«، لطف اله ســیاه کلی دربــاره افزایش قیمت 
افسارگسیخته خودرو، گفت: راهکار ساماندهی بازار خودرو در افزایش تیراژ 
و عرضه خودرو واردات اســت و هیچ نســخه دیگری در این زمینه وجود 
ندارد، هر کارشناســی در دنیا خارج از ایــن دو راهکار، موضوعی را بیان 
نمی کند که رشد تیراژ تولید زمانبر است و طرح موضوعاتی مبنی بر تولید 

1.5 تا 2 میلیون دستگاه ادعا است زیرا تحقق این مهم زمانبر است.
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسالمی افزود: در 
حال حاضر اگر بخواهیم با افزایش سرعت تولید، رشد تیراژ را محقق کنیم، 
از کیفیت خودروهای تولیدی کاســته می شود زیرا اکنون که تیراژ تولید 
کمتر از 700 هزار دستگاه است، مردم از کیفیت خودرو ناراضی هستند، 
بنابراین ســرعت دادن به تولید منطقی نیست لذا در شرایطی که راهکار 

نخست )رشد تیراژ( اجرایی نمی شود، باید از دومین راهکار استفاده کرد.
باید برای ساماندهی بازار یکباره بیش از 100 هزار دستگاه خودرو وارد 

کشور شود تا در بازار اثرگذار باشد
وی با بیان اینکه هرچند مجلس برای واردات خودرو قانون تصویب کرد، 
اما تدوین آیین نامه مربوط به این موضوع حدود پنج ماه طول کشید، اضافه 
کرد: با وجود اینکه این آیین نامه ایرادات بسیاری داشت، اما همان آیین نامه 
نیز اجرایی نشد، واردات 100 یا 1000 دستگاه خودرو که مشکل کشور را 
حل نمی کند باید برای ساماندهی بازار یکباره بیش از 100 هزار دستگاه 

خودرو وارد کشور شود تا در بازار اثرگذار باشد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر 
واردات خودروهــای کارکرده با عمر کمتر از پنج ســال را گام دیگری در 
راســتای ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا دانست و ادامه داد: باید راهکاری 
که برای واردات کامیون  ها به کار گرفته شد -یعنی مقرر شد هر فرد دارای 
کارت هوشــمند، می تواند هر 10 سال یک کامیون نو یا کارکرده زیر سه 
سال وارد کشور کند- برای واردات خودروهای سواری نیز استفاده شود و 

به هر فرد باالی 18 سال دارای گواهینامه اجازه واردات خودرو داده شود.
وی دربــاره ایــن موضوع که کارشناســان، بــازار ارز را دلیلی برای 
محدودیت واردات خــودرو می دانند، تصریح کــرد: اکنون که واردات 
خودرو محدود اســت باز هم ارز گران می شــود؛ باید به این نکته توجه 
کرد که دولت هنوز ارز منشــأ خارجــی را برای واردات خودرو به بازی 
نگرفته اســت، چرا فردی که خارج از کشــور ارز دارد، نمی تواند از آن 
برای واردات اســتفاده کند؟ اگر از این ظرفیت اســتفاده شود می توان 

عرضه را افزایش داد.
سیاه کلی با بیان اینکه تجار بســیاری برای واردات خودرو وجود دارند، 
ادامه داد: برخی ایرانیان خارج از کشور تمایل دارند که سرمایه خود را در 
کشورشان ســرمایه گذاری کنند که می توان از این ظرفیت برای واردات 

خودرو استفاده کرد.
عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: موضوع واردات 
خودرو قانون دائمی نیست که قابل تغییر نباشد، دولت می تواند هر زمانی 
که این موضوع به بازار داخلی لطمه می زند، میزان واردات را کاهش دهد.

ارز منشأ خارجی برای واردات خودرو به کار گرفته شود

واردات خودروهای کارکرده کمتر از 5 سال موجب تعادل در بازار می شود
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به قلم: جولیا تیلور
کارشناس حوزه شبکه های اجتماعی

مترجم: امیر آل علی
یکی از ســواالت کامال رایج بســیاری از افراد این اســت که چگونه 
می توان نــرخ تعامل باالتری را به دســت آورد. درواقــع این موضوع، 
مهمتریــن آمــار برای هر صفحــه ای در تمامی شــبکه های اجتماعی 
محسوب می شود. درواقع شما می توانید به صورت فیک، الیک، کامنت 
و ســایر آمارها را به دست آورید و با این اقدام، به ظاهر صفحه خود را 
رشــد دهید. با این حال براساس الگوریتم های موجود، شما تنها زمانی 
رشد واقعی را تجربه خواهید کرد که نرخ تعامل شما در وضعیت بسیار 
خوبی قرار بگیرد. درواقع در هیچ دوره ای مخاطب راضی نبوده اســت 
که صرفا بازدیدکننده محسوب شــود. به همین خاطر در کنار فعالیت 
حرفه ای در زمینه تولید محتوا، نیاز است تا به نکات به مراتب بیشتری 
توجه داشــته باشید. با این حال قبل از پرداختن به موضوع اصلی، نیاز 
اســت تا با معیارهای مهم در شبکه های اجتماعی آشنا شویم که شامل 
کامنت، الیک، نشر، پیام به دایرکت، ذخیره کردن و در نهایت ترافیکی 
می باشد که از طریق لینک ها به دست می  آید. با این حال این موارد به 
تنهایــی ارزش چندانی را ندارد و اگر بتوانید در تمامی آنها موفق ظاهر 
شوید، می توان نســبت به موفقیت خود نیز اطمینان داشته باشید. در 
ادامه راهکارهایی را بررسی خواهیم کرد که باعث می شود تا نرخ تعامل 

باالتری را به دست آورید. 
1-پخش زنده و پرسش و پاسخ 

در پخــش زنده با توجه به این امر که امکان ویرایش و اقداماتی نظیر 
فتوشاپ وجود ندارد، افراد به خوبی به شما اعتماد خواهند کرد. در این 
زمینه بهتر اســت که چهره خودتان و افراد تیم شرکت را نشان دهید. 
در این زمینه پرسش و پاسخ، می تواند یکی از موضوعاتی باشد که شما 
به صورت مداوم آن را انجام داده و با مخاطبان خود وارد تعامل شــوید. 
نکته مهم دیگر این اســت که از طریق این تعامالت، شــما می توانید با 
نظر واقعی جامعه هدف خود آشنا شده و از اطالعات به دست آمده، در 

راستای بهبود سطح کاری خود استفاده کنید. 
2-نظرسنجی، سواالت چند گزینه ای و آزمون ها

از دیگر اقدامات مهم این است که نظرسنجی هایی در زمینه های مختلف 
داشته باشید. برای این موضوع، موارد متعددی را می توان مثال زد و بدون 
شــک با کمی خالقیت، می توانید صدها مــورد را پیدا کنید. همچنین با 
ســواالت چند گزینه ای و آزمون های مختلف، می توانید افراد را وارد یک 
بازی جذاب کرده و برای آن جوایزی را تعیین کنید. با این اقدامات شــما 
می توانید ضمن افزایش آگاهی جامعه هدف، افراد را با برند خود درگیرتر 
نمایید. برای ایجاد آزمون نیز انواع ابزارهای آنالین وجود دارد که شما تنها 

کافی است تا سواالت خود را درج کنید. 
3-امکان امتیازدهی به محتواها 

واقعیت این است که مخاطب تمایل دارد تا نظر خود را درباره فعالیت های 
شما مطرح کند. به همین خاطر الزم است تا این امکان در تمامی فضاها 
وجود داشــته باشد و افراد را با اقداماتی نظیر مطرح کردن یک سوال، به 
سمت واکنش نشان دادن سوق دهید. در این زمینه نکته دیگری که باید 
به آن توجه داشــته باشید این است که رتبه بندی نیز باید برای محتواها 
وجود داشــته باشــید. این امر کمک خواهد کرد تا افراد بتوانند براساس 
پارامترهایی نظیر محبوب ترین ها، بیشترین بازدیدها، جدیدترین ها و... در 
نهایت تمایل بیشتری نسبت به حضور در سایت و یا شبکه های اجتماعی 

شما پیدا کنند. 
4-محتوای ایجادشده توسط کاربران 

این امر که مخاطب برای شــما محتواهایی را ایجاد کند. بدون شــک 
امری بســیار مهم و تاثیرگذار محسوب می شــود. در این زمینه می توان 
موفقیــت برند تیک تاک را مثال زد که تکــرار چالش های افراد مختلف 
توســط کاربران، باعث شده اســت تا نرخ تعامل در آن به مراتب بهتر از 
سایر شــبکه های اجتمامی باشد. به همین خاطر شما نیز الزم است تا با 
اقداماتــی نظیر ایجاد کمپین های مختلف، ضمن ایجاد تمایل برای تولید 
محتوا توســط کاربران، نسبت به نشر آنها نیز کوشا باشید. در این زمینه 
ایجاد تخفیف در خریدها برای افرادی که تولید محتوا دارند، بدون شــک 
یک راهکار بسیار خوب محسوب می شــود. در این زمینه شما می توانید 
طرح های مختلفی داشته باشید تا افراد به صورت مداوم، درگیر برند شما 
باقی بمانند. این امر خود به مانند آن است که مخاطبان را وارد یک برنامه 

ایجاد وفاداری کرده اید. 
5-بازی سازی

واقعیت این است که فعالیت های تجاری شما اهمیتی برای مخاطبان 
ندارد. در این زمینه شــما الزم است تا آنها را به خوبی سرگرم نموده و 
با این بهانه، آنها را بــه وفاداران برند خود تبدیل نمایید. در این زمینه 
می توان تیم های ورزشــی را یک مثال خوب در نظر گرفت. برای مثال 
باشگاه بارسلونا به واسطه بازیکنان خود و بازی هایی که انجام می دهد، 
طرفداران میلیونی از سراســر جهان دارد که ایــن افراد تضمین کننده 

مواردی نظیر فروش محصوالت باشــگاه هستند. این امر در حالی است 
که بدون جنبه ســرگرم کننده بودن، بدون شــک چنین حجم فروش 
باالیی هم وجود نداشــت. در این زمینه شــما نیــز باید تالش کنید تا 
بازی هایــی مخصوص به برند خودتان را داشــته باشــید تا مخاطب با 
آن ســرگرم شــود. این امر باعث خواهد شــد تا در مدت زمانی کوتاه، 
مخاطبانی بســیار زیاد و در عین حال وفادار را داشــته باشــید. با یک 
جست و جوی ساده در بستر اینترنت می توانید به ایده های بسیار خوبی 
در حوزه کاری خود، دســت پیدا کنید. خوشــبختانه امروزه تکنولوژی 
به حدی پیشــرفت کرده است که شــما می توانید با کمترین امکانات، 
بازی هــای جذابی را ایجاد کنید. در ایــن زمینه صرفا منظور بازی های 
ویدئویی نبوده و می توانید ایده های به مراتب بیشتری را داشته باشید. 
این نکته را نیز فراموش نکنید که شما به یک بازی هم محدود نیستید. 

6-انیمیشن سازی
در دنیای انیمیشــن شما از هرگونه محدودیتی آزاد هستید و این امر 
در حالی است که اقدامات مدنظر شما، هزینه بر هم محسوب نمی شوند. 
برای مثال برای نمایش فردی که از آســمان فرود می آید، شما نیاز به 
انواع جلوه های ویژه و تهیــه امکانات مورد نیاز دارید. این امر در حالی 
اســت که در انیمیشن شــما تنها به نرم افزارهای مناسبی نیاز خواهید 
داشــت. در این زمینه نکته ای که باید به آن توجه داشــته باشید این 
است که مشاهده کردن به مراتب ساده تر از دیدن بوده و در این زمینه 
بدون شک انیمیشن به خاطر آنکه می توانید خالقیت بدون محدودیت 
داشته باشید، جذابیت بسیار باالیی را به همراه دارد. در این رابطه شما 
حتی می توانید شــخصیت برند خود را نیز تصویرســازی کرده و با این 
اقدام، ماندگاری فوق العاده در ذهن مخاطب داشته باشید. خوشبختانه 
با پیشرفت تکنولوژی خصوصا در حوزه هوش مصنوعی، دیگر حتی نیاز 
به یادگیری نرم افزارها و یا اســتخدام افــراد حرفه ای، در حال کمرنگ 

شدن است. 
7-ساخت اینفوگرافی

در اینفوگرافی ها شما شــاهد ترکیب متن و عکس به شیوه ای بسیار 
جذاب هستید که کمک می کند تا یک مطالب طوالنی، به خالصه ترین 
شــکل ممکن انتقال یابد. در این زمینه نکته ای کــه باید به آن توجه 

داشــته باشید این است که شما تنها به تولید اینفوگرافی محدود نبوده 
و می توانید ترجمه هم داشــته باشید. با این حال باالترین حد موفقیت 
را زمانــی تجربه خواهید کرد که به نکاتی نظیر روانشناســی رنگ هم 

توجه نمایید. 
8-جایزه دادن 

هدیه دادن یک تکنیک فوق العاده محسوب می شود که به انگیزه ای در 
افراد تبدیل می شــود تا در مسیری قرار بگیرند که مدنظر شما است. در 
این زمینه می توانید به صورت غیرمنتظره و یا براساس یکسری پارامترها، 
جوایزی را تعیین کنید. این موضوع خود می تواند در قالب طرح باشــگاه 
مشتریان باشــد تا اطمینان پیدا کنید که مخاطبان حال حاضر، به شما 
وفــادار خواهند ماند. در این زمینه برای مثال این امر که برای فعال ترین 
کاربر ماه خود جایزه ای را تعیین کنید، باعث خواهد شد تا حجم فعالیت 

افراد به مراتب بیشتر شود. 
9-توجه به سئو 

رعایت تمامی نکات سئو کمک خواهد کرد تا بستری را فراهم کنید که 
در آن مخاطب احساس راحتی بیشتری را دارد. در این رابطه نکته ای که 

باید به آن توجه داشــته باشید این است که مخاطب شما باید دسترسی 
سریع و راحت داشته باشد، در غیر این صورت تمامی تالش های شما برای 

رشد، بی نتیجه خواهد ماند. 
10-تغییر نوع محتوا 

بــه عنون آخرین توصیه می توانید محتواهای خود را با تغییراتی همراه 
کرده و یا فرمت های متفاوت برای آنها داشته باشید. این امر کمک خواهد 
کرد تا سلیقه های مختلف را به سمت خود جذب کرده و در نهایت بتوانید 
شــانس رشد باالتری را داشته باشید. نکته ای که باید در این زمینه به آن 
توجه داشته باشید این اســت که اگر منبع جامعی در زمینه کاری خود 
باشید، بدون شک مخاطب دیگر نیازی به چک کردن سایت دیگر نخواهد 
داشــت. این نکته را همواره به خاطر داشته باشید که از دل یک محتوای 
قدیمــی می توان محتواهای زیاد دیگــری را نیز تولید کرد و این موضوع 

کمک خواهد کرد تا هیچ گاه با معضل کمبود موضوع، مواجه نشوید. 
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مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب تاکید کرد:
ضرورت استفاده از فناوری های نوین با همكاری شرکت های دانش بنیان 

در افزایش ظرفیت تولید
اهواز - شبنم قجاوند: جلسه پیش بینی تولید و بهره دهی چاه های شرکت 
نفت و گاز مسجدسلیمان برگزار شد. این جلسه با حضور مدیرعامل، مدیران و 
کارشناسان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و شرکت بهره برداری نفت و گاز 
مسجدســلیمان به صورت ویدیو کنفرانس در شهرهای اهواز و مسجدسلیمان 
برگزار شد. مهندس علیرضا دانشی با اشاره به برنامه های جاری مناطق نفت خیز 
جنوب، بر ظرفیت سازی و استفاده از فناوری های روز در فرآیند تولید تاکید کرد 
و گفت: با توجه اســتهالک مخازن مسجدسلیمان طی سال های پیش رو، باید 
در خصوص اســتفاده از فناوری های نوین با همکاری شرکت های دانش بنیان 

برنامه ریزی الزم صورت پذیرد. وی در این خصوص از معاونت زمین شناسی و اداره پژوهش و فناوری خواست از حداکثر ظرفیت علمی 
و پژوهشی داخلی و دانشگاهی در مسیر بهره وری مطابق با دست آوردهای روز دنیا بهره گیرند تا در رویارویی علمی و اقتصادی عرصه را 
واگذار نکنیم. در ادامه این نشست ظرفیت تولید میادین نفتي هفتکل، لب سفید، قلعه نار، اللی و هفت شهیدان براي شش ماه اول سال 
1402 همراه با مقایسه عملکرد آنها در شش ماه دوم امسال بررسي شد و راه کارهاي تخصصي، فني و عملیاتي الزم براي تحقق برنامه پیش 
بیني شده از سوي مدیران و کارشناسان شرکت ملي مناطق نفت خیز جنوب و شرکت بهره برداري نفت و گاز مسجدسلیمان ارائه گردید.
طی این جلسه ی مفصل 7 ساعته، کارشناسان فنی و عملیاتی دو شرکت ضمن بررسی عملکرد تولید سال 1401 به بررسی برنامه تعهد 
و پیش بینی تولید با برنامه واقعی پرداخته، پس از بحث و تبادل نظر در زمینه تنگناهای عملیاتی، در خصوص تولید نفت و گاز در شش 
ماهه نخست 1402 تصمیم گیری نمودند. شایان ذکر است شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان یکی از 5 شرکت بهره بردار تابع 
شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب است که راهبری 20 میدان نفت و 5 مخزن گازی را در گستره ای به وسعت 27000 کیلومتر مربع در 

حوزه ی جغرافیایی سه استان )خوزستان، ایالم و لرستان( و 13 شهرستان برعهده دارد.

مدیرکل تامین اجتماعی استان مرکزی خبرداد:
افزایش مستمری بگیران در استان مرکزی

اراک- فرناز امیدی: مدیرکل تامین اجتماعی استان مرکزی گفت: تعداد 
مســتمری بگیران دراستان مرکزی افزایش یافته اســت و 97 الی 98 درصد 

کارفرمایان استان حق بیمه خود را به طور منظم پرداخت می کنند.
علیرضا حسینی اظهار کرد: دو سال پیش، 43 درصد از بدهی های صنایع به 

تامین اجتماعی به 5 الی ۶ کارفرما اختصاص داشت.
وی ادامه داد: در حال حاضر تمام بدهکاران کالن، بدهی های خود را تسویه یا 
تقسیط کرده اند. هیچ بدهکار کالن تعیین تکلیف نشده ای در استان وجود ندارد. 
مدیرکل تامین اجتماعی استان مرکزی گفت: با تفویض اختیار صورت گرفته، 

با بنگاه هایی که مشکل مالی دارند، همکاری شده و کار تقسیط بدهی صورت می گیرد. پیش از این 1000 میلیارد بدهی معوقه داشتیم که 
۶3 درصد آن تقسیط شده یا در حال پرداخت است. حسینی در ارتباط با کسری منابع این سازمان بیان داشت: هزینه های سازمان تامین 
اجتماعی از درآمد سازمان پیشی گرفته است. یکی از دالیل این مسئله در استان مرکزی وجود مشاغل سخت و زیان آور است که به نوعی 
باعث شده است که بازنشستگی های پیش از موعد افزایش پیدا کرده و هزینه های سازمان باالتر برود. وی ادامه داد: ضریب پوشش بیمه 
استان امسال از 70 درصد عبور کرده است و می توان گفت جزو پنج استان برتر کشور هستیم. در  آبان سال گذشته، تعداد بیمه شدگان کل 

استان 988 هزار و 429 نفر بوده  است که در آبان ماه امسال به یک میلیون و 11 هزار نفر رسیده است 2.29 درصد افزایش داشته است.
مدیرکل تامین اجتماعی اســتان مرکزی گفت: بیمه شــدگان اصلی در بازه زمانی فوق از 324 هزار و 201 نفر در استان، به 333 هزار 
و 387 نفر رســیده  اســت و این افراد در محالت از 13 هزار و 725 نفر، به 13 هزار و ۶89 نفر رسیده اند که کاهش 2۶ صدم درصدی را 

نشان می دهد. بیمه شدگان اجباری یا کارگری، از 220 هزار و 974 نفر، با افزایش 3.78 درصدی، به 229 هزار و 321 نفر رسیده است.
حسینی افزود: بیمه شدگان آزاد یا فراگیر که زنان سرپرست خانوار و دانشجویان را نیز شامل می شود، از 29 هزار و ۶۶7 نفر در آبان سال 
گذشته، به 35 هزار و ۶77 نفر در آبان سال جاری رسیده است که افزایش 20 درصدی را نشان می دهد. تعداد مستمری بگیران استان از 
حدود 95 هزار نفر به حدود 102 هزار نفر افزایش داشته است. تعداد کارگاه های فعال استان مرکزی نیز از 23 هزار و 52 نفر در آبان سال 

پیش به 23 هزار و 57۶ کارگاه در آبان امسال رسیده  است.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان بوشهر:
مهارت آموزی 2 هزار و 100 نفر در محیط کار واقعی در استان بوشهر

بوشــهر- خبرنگار فرصت امروز: مدیر کل آموزش فنــی و حرفه ای 
استان بوشهر گفت: در راستای توسعه اشتغال پایدار و جذب حداکثری مهارت 
آموختگان در بنگاه های اقتصادی در سال جاری با برگزاری 872 دوره آموزشی 

در محیط کار واقعی زمینه اشتغال مهارت آموختگان فراهم شده است.
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای اســتان بوشــهر، 
عبدالمجید دراهکی در نشست برنامه ریزی طرح مهارت آموزی در محیط کار 
واقعی در بنگاه های اقتصادی استان، با اشاره به نقش مهارت آموزی در پیشرفت 
و توسعه استان و موفقیت جوانان اظهار داشت: طرح آموزش کار در محیط واقعی 

یا همان استاد و شاگردی قدیم را در سطح استان بوشهر در جهت جذب حداکثری جوانان در بازار کار را به صورت ویژه در دست اجرا داریم.
وی با بیان اینکه یکی از نیازهای مهم بازار کار به ویژه با تخصصی شدن مشاغل و کسب و کارها نیروی کار ماهر، متخصص و آموزش 
دیده است،افزود: در دنیای امروز افرادی که در رشته های پرتقاضا در بازار کار دارای مهارت کافی و الزم هستند کمتر از سایر افراد در معرض 
بیکاری قرار دارند و بالعکس افرادی که فاقد هرنوع مهارتی هستند به دلیل محدود بودن فرصت های شغلی در بخش های اداری و دولتی 
ولو با داشتن مدارک دانشگاهی فرصت چندانی برای ورود به بازار کار پیدا نمی کنند. دراهکی با تاکید بر اینکه بیش از 70 درصد مهارت 
آموختگان در محیط کار واقعی جذب همان بنگاه اقتصادی می شوند،اضافه کرد: این طرح قدیمی را با استفاده از تجربه دیگر کشورها و 
خودمان در داخل به روزرسانی و جدید کردیم و مسائل و مشکالتی را که قبالً بوده است از جمله مسائل کارفرمایی، بیمه و تأمین اجتماعی 
را برطرف کردیم تا زمینه اشتغال مهارت آموختگان برطرف شود. مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای بوشهر  مهارت آموزی را سرحلقه زنجیره 
ســعادتمندی جوانان دانســت و گفت: ما در طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی پای کار آمده ایم و امیدواریم با کمک مردم، بخش 
خصوصی، دولت و افراد صاحب نفس  با تشویق جوانان به مهارت آموزی، پای کار آمدن خیرین و بخش خصوصی مجموعه ما بیش از پیش 
همراهی شود. دراهکی طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی را بهترین زمینه برای اشتغال جوانان دانست و افزود: افراد در این طرح 
با دریافت آموزش در محیط کار، مجموعه ای از مهارت ها را یاد می گیرند و در پایان گواهینامه آموزش فنی و حرفه ای دریافت می کنند، 
همچنین وقتی جوان ما فعالیت های کارفرما را مشاهد می کند که چگونه درآمدزایی دارد، انگیزه می گیرد تا زودتر کار را یاد بگیرد و مجموعه 

فنی و حرفه ای در این راستا برای سال جدید برای مهارت آموزی 3 هزار نفر در این حوزه برنامه ریزی کرده است.

به مناسبت روز جانباز؛
مدیرعامل شرکت گاز مازندران از آسایشگاه جانبازان دفاع مقدس بازدید کرد

ساری – دهقان : همزمان با ســالروز والدت با سعادت حضرت ابوالفضل 
العباس)ع( و روز جانباز، مدیرعامل شرکت گاز مازندران با حضور در آسایشگاه 

امام علی)ع(، از جانبازان مستقر در این آسایشگاه عیادت کرد.
به گزارش خبرنگار روزنامه تیرنگ به نقل روابط عمومی شــرکت گاز استان 
مازندران، قاسم مایلی رستمی با گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل و شهیدان 
گلگون کفن انقالب اســالمی و دفاع مقدس و ضمــن تجلیل از ایثارگری ها و 
فداکاری های جانبازان، فرارسیدن روز جانباز را به جانبازان گرانقدر این آسایشگاه 
تبریک گفت و تالش های کارکنان این مرکز را قابل تقدیر دانســت. مدیرعامل 

شرکت گاز مازندران با اشاره به روحیه جهادی و انقالبی جانبازان هشت سال دفاع مقدس، تصریح کرد: درسی که از جانبازان آموختیم 
این است که وظیفه هیچ وقت از ما ساقط نمی شود و در هر لحظه باید وظیفه خود را به نحو احسنت انجام دهیم. وی در ادامه افزود: به 

توصیه این مجاهدان باید گوش به فرمان والیت فقیه باشیم و در دفاع از والیت و نظام مقدس جمهوری اسالمی ممارست و تالش کنیم.

فرمانده انتظامي استان ایالم؛
۶ هزار لیتر سوخت قاچاق در دهلران کشف شد

ایالم-هدی منصوری:سردار دالور القاصی مهر با اعالم این خبر اظهار داشت: در راستای طرح مبارزه با قاچاق سوخت و فرآورده های 
نفتی، مأموران پلیس انتظامی عین خوش هنگام کنترل خودروهای عبوری در یکی از محور های مواصالتی به یک دستگاه تانکرحامل 
سوخت مشکوک و آن را جهت بررسی بیشتر متوقف کردند. وی با بیان اینکه راننده خودرو فاقد هرگونه مجوز و مدرک معتبر و قانونی 
برای حمل این محموله بود افزود: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی و موفق به کشف ۶ هزار لیتر گازوئیل قاچاق شدند. فرمانده 
انتظامی ایالم با اشاره به این که ارزش سوخت مکشوفه قاچاق برابر اعالم کارشناسان 12میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: در 
این رابطه یک دستگاه تانکر توقیف و یک متهم نیز دستگیر که پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی تحویل 
داده شد. سردار القاصی مهر در پایان عنوان کرد: از شهروندان می خواهیم اخبار و اطالعات خود را در زمینه قاچاق کاال و ارز از طریق مرکز 

فوریتهای پلیسی 110 با ما در میان بگذارند.

تبریز - فالح: معاون درمان دانشــگاه علوم پزشکی تبریز با تایید 
تخلفات تعدادی از پزشکان آذربایجان شرقی در ارایه خدمات به بیماران، 
از اینکه آمار تخلفات از ابتدای امسال تاکنون روند افزایشی به خود گرفته 

است، ابراز تاسف کرد.
جواد احمدیان به افزایش 170 درصدی تعداد تخلفات پزشــکان از 
ابتدای امسال تاکنون بر اساس ارزیابی و انجام پایش های نظارتی اشاره 
کــرد و افــزود: در این مدت 2 هزار و 54۶ مــورد بازدید از مطب های 
پزشکی، درمانگاه ها و مراکز درمانی و بیمارستانی آذربایجان شرقی به 
انجام رسیده است که از این تعداد 508 فقره پرونده تخلفاتی تشکیل و 

به مراجع مربوطه ارجاع داده شده است.
وی با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون پرونده تعداد ۶۶ پزشک پس 
از احراز تخلفات به تعزیرات حکومتی و سایر مراجع معرفی شده است، 
ادامه داد: اغلب این پرونده ها منجر به محکومیت پزشک متخلف شده و 

تنها موارد جزئی منجر به تبرئه شده است.
احمدیان تعداد پزشــکان متخلف محکوم شده آذربایجان شرقی در 
نهادهای مسئول را 28 نفر اعالم کرد که این آمار در مقایسه با آمارهای 

9 ماهه سالجاری افزایش 135 درصدی را نشان می دهد.

به گفته وی طی ســالجاری 13۶ مورد از تخلفات پزشکان استان به 
سازمان نظام پزشکی ارسال شــده است در حالی که این آمار در سال 
گذشته تنها 24 مورد بود. احمدیان اخذ حق ویزیت اضافه بر تعرفه های 
اعالمی، دریافت زیرمیزی، مطالبه سکه، ارز و ارزهای دیجیتال را از جمله 

موارد تخلفاتی پزشکان آذربایجان شرقی اعالم کرد.
وی با تاکید بر اینکه ســقف دریافتی و تعرفه های مربوط به خدمات 
پزشکی به طور کامل و شفاف از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکی مدون و ابالغ شده است، گفت: هر گونه قصور، تخطی و سرپیچی 
از قوانین موضوعه در صنف پزشــکان تخلف محسوب شده و در مراجع 

مربوطه توسط شاکیان قابلیت بررسی و رسیدگی دارد.
این مقام مسئول ادامه داد: بر همین اساس و طبق قوانین جدید در 
حوزه اخذ ویزیت و هزینه های پزشــکی خــارج از تعرفه های اعالمی، 
جرایم ســنگینی از سوی دولت انقالبی و مردمی سیزدهم و نیز وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش عالی در نظر گرفته شده و برخالف سال های 

قبل هزینه های تخلفات بسیار باالتر رفته است.
احمدیان یادآور شد: بر همین اساس تخلفات پزشکان برای بار اول 10 
برابر، بار دوم 25 برابر و برای نوبت سوم 50 برابر کل هزینه های اضافی 
و غیرقانونی اخذ شده از بیماران منظور شده است که ملزم به استرداد و 

پرداخت آن خواهند شد.
وی افزایش جرایم را عاملی برای کاهش تخلفات جامعه پزشکی اعالم 
و در عین حال اضافه کرد: باید توجه داشــت که بهترین و بزرگ ترین 
عامل در جهت کاهش تخلفات، تعهد به موازین اخالقی و حرفه ای است 
که این امر نیاز به فرهنگ سازی توسط رسانه ها دارد تا پزشک خود را 

مقید به رعایت قوانین و حق و حقوق تعریف شده بداند.

اهواز - شبنم قجاوند: مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز 
مسجدسلیمان از بازرسی فنی بیش از 378000 دسی متر مربع سطح 
خطوط لوله انتقال نفت این شــرکت در بازه زمانی ۶ ماهه گذشته خبر 
داد . مهندس علیرضا هیهاوند که در جمع مدیران شرکت ملی مناطق 
نفتخیز جنوب و شــرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان و در 
جلسه پیش بینی بهره دهی چاه های نفت، تولید،توزیع و تزریق گاز این 
شرکت سخن می گفت افزود: در همین مقطع زمانی 10۶50 نقطه از 

خطوط لوله به روش آلتراسونیک مورد بازرسی فنی قرار گرفت.

وی همچنین به ســایر اقدامات این شــرکت اشــاره کرد و گفت : 
ایمن سازی تأسیســات و ذخیره سازی مایعات گازی چاه های گازی 
ژوراسیک با همکاری و نظارت مدیریت مهندسی و ساختمان مناطق 
نفتخیز جنوب - تعمیر مخازن ذخیره مایعات گازی چاه های ژوراسیک 
- جمع آوری خطوط لوله مازاد ناحیه مرکزی مسجدسلیمان به طول 
75 کیلومتر - آزمایش فشــار سنجی و تعمیر خط لوله 12 اینچ نفت 
ارسالی واحد لب سفید - برگزاری 12150 نفر ساعت کالس ها و دوره 
های آموزشــی عمومی/تخصصی و 1115۶ نفرساعت دوره و آموزش 

ایمنی جهت کارکنان - ســاخت نهالســتان تولید و تکثیر 200000 
اصله نهــال به همراه خریداری و نصب تجهیــزات پارک کودکان در 
پارک موزه کارخانه برق تمبی از اهم اقدامات این شــرکت در ۶ ماهه 

گذشته می باشد .

بندرعبــاس- خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شــرکت نفت 
ســتاره خلیج فارس از جذب 50۶ نفر نیروی مهارتی و کارشناســی از 
طریق برگزاری آزمون سراسری در بزرگترین پاالیشگاه کشور خبرداد. 
به گزارش روابط عمومی و بین الملل شــرکت نفت ستاره خلیج فارس، 
علیرضا جعفرپور گفت: پاالیشگاه ستاره خلیج فارس به عنوان بزرگ ترین 
پاالیشگاه کشور برای تأمین نیروی انسانی شیفت چهارم و رفع کمبود 
نیروی انســانی مورد نیاز روزکار، از طریق آزمون استخدامی جذب نیرو 
می کند. وی زمان نام نویسی در این آزمون را از تاریخ هفتم اسفندماه به 
مدت 10 روز )1۶ اسفند( اعالم کرد و افزود: داوطلبان عالقه مند شرکت 
در این آزمون می بایســت در موعد مقرر با مراجعه به ســایت سازمان 
سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org و مطالعه دقیق 
دفترچه آزمون، از تمامی شرایط و ضوابط مربوطه آگاه شده و در صورتی 

که خود را واجد تمامی آن شرایط دانستند، نسبت به انجام نام نویسی 
در سایت یاد شده اقدام نمایند. جعفرپور با اشاره به برگزاری آزمون در 
اواخر اردیبهشــت ماه 1402 گفت: هدف از برگزاری این آزمون جذب 
حداکثری نیروی ماندگار در اســتان است که متقاضیان اکثر رشته ها 

به جز رشته مهندسی شیمی به طور 100 درصد بومی خواهند بود.
وی ادامــه داد: حدود 230 نفر متقاضیان گروه مهندســی شیمی 
می توانند از ســایر نقاط کشور نیز در این آزمون شرکت نمایند ولیکن 
اولویت جذب با نیروی بومی با ضریب امتیاز 35/1 در نظر گرفته شده 
است. به گفته جعفرپور 1۶8 نفر نیروی مهارتی و دیپلم در رشته های 
برق، تأسیســات، مکانیک، جوشکاری و... و حدود 338 نفر نیروی کار 
کارشناســی در انواع رشته ها اعم از حســابداری، بازرگانی، مهندسی 

شیمی، مهندس مکانیک، انواع گرایش های شیمی و... خواهند بود.

مدیرعامل شــرکت نفت ســتاره خلیج فارس گفت: شرایط سنی 
داوطلبان و دیگر شروط آزمون با جزئیات کامل در دفترچه های آزمون 
آورده شده است. وی ادامه داد: سه برابر نیروی انسانی مورد نیاز مهارتی 
)دیپلم( و کارشناســی پس از برگزاری آزمــون کتبی، برای راه یابی به 
مرحله مصاحبه، معرفی خواهند شد.  نیروهای مهارتی پس از اعالم قبول 
شدگان سه برابر ظرفیت ضمن فراگیری آموزش های الزم زیر نظر این 
پاالیشگاه و با همکاری سازمان فنی و حرفه ای و سایر نهادهای ذیربط، 

از طریق مصاحبه نهایی انتخاب می شوند.

تبریز - فالح: مدیرکل راه آهن منطقــه آذربایجان گفت: میزان 
جابجایی مســافر از طریق ناوگان ریلی این منطقه در سال جاری 75 
درصد افزایش یافت. محمدرضا قربانی، افزود: از ابتدای ســال جاری تا 
پایان بهمن سال جاری از طریق ناوگان ریلی منطقه آذربایجان 2 میلیون 
و 5۶ هزار و ۶۶2 مسافر جابجا شده اند در حالی که تعداد مسافر جابجا 
شــده در مدت مشابه سال گذشته یک میلیون و 175 هزار و 90۶ نفر 
بود. وی اظهار کرد: این تعداد مسافر جابجا شده از طریق ناوگان ریلی این 
منطقه شامل یک میلیون و ۶13 هزار و 911 مسافر بین شهری و 442 

هزار 751 مسافر حومه ای اســت. مدیرکل راه آهن منطقه آذربایجان 
گفت: میزان افزایش تعداد مسافران بین شهری و حومه ای جابجا شده 
در سال جاری از طریق ناوگان ریلی منطقه آذربایجان نسبت مدت مشابه 
ســال قبل به ترتیب نیم و 3.5 برابر شــده است که این میزان افزایش 

جابجایی مسافر در نوع خود چشمگیر و بی سابقه است.
آغاز پیش فروش قطارهای نوروزی از روز شنبه 1۳ اسفند سال 

جاری
قربانی، همچنین با اشاره به آغاز پیش فروش قطارهای نوروزی از روز 
شــنبه 13 اسفند سال جاری، ادامه داد: پیش فروش بلیط های نوروزی 
برای کل مســیرها غیر از مسیر مشهد مقدس از ساعت هشت صبح به 
صورت )حضوری( و از ســاعت 14 در این مسیرها بصورت غیرحضوری 
انجام می شود. وی یادآور شد: از روز یکشنبه 14 اسفند نیز پیش فروش 

مسیرهای منتهی به مشهد غیر از مســیر تهران - مشهد و بالعکس از 
ساعت هشت صبح به صورت )حضوری( و از ساعت 14 در این مسیرها 
بصورت غیرحضوری آغاز می شــود. قربانی، ادامه داد: از روز دوشنبه 15 
اسفند نیز بلیت قطارهای نوروزی مسیر تهران - مشهد و بالعکس از ساعت 
هشــت صبح به صورت حضوری و از ساعت 14 در این مسیرها بصورت 
غیرحضوری عرضه خواهد شد. نخستین خط راه آهن ایران یک قرن قبل 
در حد فاصل تبریز تا بندر شرفخانه دریاچه ارومیه توسط روس ها ساخته 
شد. راه آهن آذربایجان به عنوان یکی از نواحی نوزده گانه راه آهن ایران در 
محورهای تبریز - میانه، تبریز- جلفا، تبریز- رازی، مراغه - ارومیه و در 
آینده نزدیک میانه - بستان آباد فعال است و خطوط ریلی این ناحیه به 
حدود یک هزار و 100 کیلومتر می رسد. راه آهن آذربایجان به استان های 

آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل خدمت رسانی می کند

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: تفاهم نامه همکاری بین اداره 
کل منابع طبیعی و آبخیزداری و اداره کل آموزش فنی و حرفه ای 
استان گلستان با هدف “کاشــت یک میلیارد درخت” امضا شد.در 
این آیین با بیان اینکه مردم مهمترین نقش را در کاشــت و به ویژه 
حفاظت از درخت بر عهده دارند اظهار داشت: توانمندسازی و افزایش 
گاهی و اطالع رســانی مردم روستاها و بهره برداران باید در اولویت 

قرار گیرد.وی با تاکید بر ضرورت اعتماد ســازی، این امر را مستلزم 
ارائه آموزش های الزم دانســت و انعقــاد تفاهم نامه همکاری بین 
منابع طبیعی و اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان و استفاده از 
ظرفیت ها و نیروی انسانی در این امر خطیر بسیار تاثیرگذار دانست.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان ایجاد شرایط 
تهیه و تولید نهال مورد نیاز، ایجاد شرایط نظارت فنی و کارشناسی 

در کاشت و تولید نهال،معرفی اساتید و مربیان منابع طبیعی جهت 
برگزاری دوره های آموزشــی برای مهــارت آموزان و .... از تعهدات 
این اداره کل دانست.ســالمتی در ادامه گفت: منابع طبیعی یکی 
از اولویت های اصلی و مهم در توسعه هر کشور محسوب می شود 
بنابراین باید با کمک همه مردم در مسیر حفظ منابع طبیعی حرکت 

کرد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشكی تبریز خبر داد؛

افزایش ۱۷۰ درصدی تخلفات پزشکان در آذربایجان شرقی

مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان خبر داد:

 بازرسی بیش از ۳78000 دسی متر مربع 
از خطوط لوله انتقال نفت

مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس خبر داد

 آغاز نام نویسی آزمون جذب نیروی انسانی 
در شرکت نفت ستاره خلیج فارس

مدیرکل راه آهن منطقه آذربایجان:

 جابجایی مسافر از طریق ناوگان ریلی آذربایجان 
7۵ درصد افزایش یافت

انعقاد تفاهم نامه همكاری بین اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری و اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گلستان

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: مدیر عامل شرکت پاالیش گاز 
فجر جم گفت: کارآموزان بومی استان بوشهر می توانند با مهارت آموزی  
شــرکت در دره های صالحیت حرفه ای شرکت پاالیش گاز فجر جم 
زمینه اشــتغال خود را در صنایع پارس جنوبی فراهم کنند. به گزارش 
روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای اســتان بوشهر،سید 
محمد مهدی هاشــمی  در نشســت با مدیر کل آموزش فنی و حرفه 
ای اســتان بوشهر با اشــاره به اهمیت آموزش های فنی و حرفه ای در 

ایجاد اشتغال، حمایت از تولید داخلی، افزایش سطح مهارت شاغالن، 
حفظ شغل، افزایش بهره وری و کاهش هزینه های تولید اظهار داشت: 
دولت ســیزدهم در راستای ایجاد اشــتغال برای جوانان متخصص و 
متعهد و افراد دارای مهارت، برنامه ویژه ای دارد و امیدوارم شاهد جذب 
جوانان در مشــاغل مورد نظر صنایع استان بوشهر باشیم. وی با اشاره 
به نقش مهارت آموزی در ایجاد زمینه های اشتغال برای جوانان گفت: 
در راستای آموزش های الزم برای ورود جوانان به بخش های تولیدی و 
صنعتی، مراکز مهارت آموزی باید به صورت جدی از سوی صنایع استان 
بوشــهر تقویت و حمایت شوند. هاشمی مهارت آموزی را یک ضرورت 
اجتناب ناپذیر در راســتای ایجاد اشــتغال پایدار دانست و اضافه کرد: 

توانمندســازی نیروی انسانی باید با توجه به زمان و مکان متناسب با 
شرایط هر منطقه صورت گیرد و شرکت پاالیش گاز فجر جم در این 
راســتا در کنار مجموعه آموزش فنی و حرفه ای استان بوشهر خواهد 
بود. مدیر عامل شــرکت پاالیش گاز فجر جــم با تأکید بر اینکه تمام 
شاغالن در صنعت، نفت، گاز و پتروشیمی باید گواهی مهارت صالحیت 
حرفه ای از ســوی سازمان آموزش فنی و حرفه ای دریافت کنند گفت : 
نیروی انسانی ماهر و آموزش  دیده نقشی اساسی در توسعه صنعت نفت، 
گاز و پتروشیمی استان دارد و این آموزش ها به صورت پایلوت هم برای 
شاغالن در صنعت و هم برای نیروهای بومی شهرستان جم در شرکت 

پاالیش گاز فجر جم برگزار خمی شود و این روند ادامه دار خواهد بود.

مدیر عامل شرکت پاالیش گاز فجر جم:

 زمینه اشتغال نیروهای بومی استان بوشهر 
در صنایع با مهارت آموزی فراهم می شود
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نویسنده: علی آل علی
در دنیای دیجیتال این روزها هر گوشــه ای را که نگاه 
کنید، ردی از اینترنت اشــیا )IoT( به چشم می خورد. از 
کدهای QR گرفته تا دســتیارهای هوشمند، همگی در 
کنار ما هستند تا زندگی راحت تری داشته باشیم. البته در 
این میان زندگی برای بازاریاب ها هم راحت و در عین حال 
جذاب شــده است. هرچه باشد ورود هر فناوری تازه ای به 
بازار برای بازاریاب ها فرصت های نوینی به همراه دارد. پس 
چه بهتر که قبل شروع ماراتن نفسگیر میان شما و رقبا، ته 

توی این فناوری نوپا را دربیاورید. 
خیلی از بازاریاب هــا در طول روز بارها و بارها اصطالح 
اینترنت اشــیا بــه گوش شــان می خورد و چه بســا در 
گفت وگوهای روزمــره نیز حرف های زیــادی درباره اش 
بشــنوند. با این حال حتی روح شان هم از اینکه اینترنت 
اشیا دقیقا چیست خبر ندارد. اگر شما هم چنین وضعیتی 
دارید، اصال جای نگرانی نیســت؛ چراکه ما در این مقاله 
عالوه بر بررســی بعضی از کمپین هــای موفق این حوزه، 

پرونده اینترنت اشیا را هم برای تان بررسی خواهیم کرد. 
اجازه دهید قبل از اینکه سراغ یادگیری از کمپین های 
مختلف برویم، کمی درباره اینترنت اشیا با هم گپ بزنیم. 
ما قبال در روزنامه فرصت امروز درباره مزایای این فناوری 
صحبــت کرده ایم. بــا این حال بد نیســت یکبار هم که 
شده ســراغ ترکیب آن با دنیای مارکتینگ برویم. وقتی 
درباره اینترنت اشــیا صحبت می        کنیــم، در واقع اتصال 

گجت های مختلف با یکدیگر را مدنظر داریم. مثال نســل 
جدیــد یخچال هــا را در نظر بگیرید که با سنســورهای 
مختلف اوضاع مواد غذایی تــان را زیر ذره بین می برد. در 
چنین شرایطی مثال اگر شیرتان فاسد یا تمام شده باشد، 
یخچال تان به طور خودکار پیامی روی گوشی تان نمایش 
خواهد داد. چه بسا اگر برند تولیدکننده یخچال با بعضی از 
خرده فروشی ها همکاری داشته باشد، پیشنهادهایی درباره 
خرید شــیر با ارزان ترین قیمت ممکن هم به شما دهد. 

ماجرا خیلی شبیه رمان های علمی- تخیلی شد، نه؟
راســتش را بخواهید، اینترنت اشــیا تقریبا برای همه ما 
آشناست؛ چراکه اینجا فقط ترکیب میان سنسورهای مختلف 
با یک کامپیوتر مرکزی را داریم. مثال در مورد مثال یخچال، 
اتصال آن به اینترنت و ارتباطش با گوشــی هوشمند قضیه 
را متفاوت کرده است. با این حساب تمام کاری که اینترنت 
اشیا انجام می دهد، ایجاد اتصال میان لوازم مختلف یا یک ابزار 

هوشمند )در مورد مثال باال گوشی همراه( است. 
حاال که با اینترنت اشیا بیشتر آشنا شدید، باید برگردیم 
ســراغ ســوال اصلی مان: چطور از اینترنت اشیا در دنیای 
بازاریابی استفاده کنیم؟ این سوالی است که خوشبختانه 
بعضــی از بازاریاب ها قبال ســراغش رفته انــد. نتیجه کار 
هم کمپین هایی گوناگون شــده که ما در ادامه بعضی از 
موفقیت ترین آنها را مرور خواهیم کرد. اگر شما هم دوست 
دارید با دست پر کارتان در این حوزه را شروع کنید، هیچ 

جوره این مقاله را از دست ندهید. 

بهترین کمپین های اینترنت اشیا
تبلیغ کوین بیس )Coinbase( در مسابقه 

سوپربال
دنیای رمزارزها چند ســالی هست حسابی داغ شده و 
همه دنبال خرید آنها هستند. این وسط صرافی های آنالین 
هم کم کم ســر و کله شان پیدا شــده و حسابی با هم در 
حال رقابت هستند. یکی از اســم های آشنا در این میان 
کوین بیس اســت. این صرافی که اتفاقا سابقه خوبی هم 
در بازار دارد، ســال قبل تصمیم گرفت در حین مســابقه 
ســوپربال خودی نشــان دهد. به همین خاطر سراغ یک 
تبلیغ چند ثانیه ای در این رویداد مهم رفت. احتماال خبر 
دارید مسابقه سوپربال چقدر مشــهور هست و برندهای 
مختلف برای تبلیغات چند ثانیه در بین برگزاری مسابقات 
چند میلیون دالر باید پیاده شــوند. با این حســاب اقدام 
کوین بیس در صورت شکست ضررهای بی نهایت سنگینی 

به همراه می آورد. 
احتمــاال وقتــی صحبــت از اینترنت اشــیا در دنیای 
مارکتینگ می شــود، همه دنبــال کمپین هایی بی نهایت 
عجیــب خواهند بود. با این حال کوین بیس کار را خیلی 
ساده تر از این حرف ها دنبال کرد. بر این اساس همه برنامه 
این صرافی پیشنهاد تخفیف 15 دالری برای ثبت نام اولیه 
در سایت شان بود. البته این پیشنهاد نه به طور مستقیم، 
بلکه در قالب یک کد QR که در پس زمینه ســیاه شناور 
بود به دست کاربران رسید. اگر کمی با دقت به ماجرا نگاه 
کنیــد، طرح کوین بیس یــادآوری دی وی دی پلیرهای 
نوســتالژیک است. دقیقا به همین خاطر خیلی از کاربران 
از این تبلیغ به ظاهر ساده استقبال شگفت انگیزی کردند. 
به طوری که ترافیک باالی سایت این برند از کنترل خارج 

شد و پیام خطا برای کاربران تازه نمایش داده می شد!
کدهای QR مثل دروازه هــای ورود به دنیای اینترنت 
اشــیا عمل می کنند؛ چراکه دسترســی به آنها برای هر 
کاربری بی نهایت ســاده است و اتفاقا اغلب گجت ها با آن 
ســازگاری الزم را دارند. به همین خاطر کوین بیس برای 
کمپینش سراغ ایده های عجیب و غریب نرفت. در عوض از 
همین کدها با چاشنی یک نوستالژی قدیمی استفاده کرد. 
جالب اینکه نتیجه کار حســابی حیرت انگیز از کار درآمد. 
هرچه باشــد کمتر کسی به این سادگی ها از کنار یکی از 

جذاب ترین نوستالژی های دنیا می گذرد، مگر نه؟
درس مهمی که کمپین کوین بیــس برای بازاریاب ها 
دارد، اســتفاده از اینترنت اشیا در ساده ترین شکل ممکن 
است. اینطوری نه تنها کلی مخاطب از سراسر دنیا را جذب 
می کنید، بلکه چهره ای متفــاوت از برندتان را نیز عرضه 
خواهید کرد. پس یادتان باشــد هیچ وقت در اولین قدم 
سراغ طرح های عجیب و غریب نروید. تمام کاری که کوین 
بیس انجام داد، استفاده از یک ایده نوستالژیک برای نشان 
دادن هدیه 15 دالری اش برای مشــتریان بود؛ به همین 

سادگی.
والگرینز )Walgreens( و نمایش دیجیتالی 

محصوالت 
چند بار تا حاال در فروشــگاه های بــزرگ همینطوری 
بی هدف بین غرفه های مختلف گشــته اید و آخر سر هم 

محصــول دلخواه تــان را پیدا نکرده ایــد؟ اینطور وقت ها 
آدم دوســت دارد یک راهنمای همه چیزدان دقیقا همان 
محصولی که دوســت دارد را برایش پیدا کرده و پیشنهاد 
کنــد. قبول دارم چنین رویایی خیلــی دور و دراز به نظر 
می رســد، اما به لطف اینترنت اشــیا و صدالبته پشتکار 
خرده فروشــی والگرینز از ســال 2019 تبدیل به واقعیت 

شده است. 
ماجرا از این قرار است که خرده فروشی والگرینز بر روی 
در یخچال هایی که در شــعبه های مختلف فروشــگاهش 
دارد، از سنســورهای هوشمند استفاده کرده است. به این 
ترتیب این سنسورها عالوه بر اسکن رده سنی مشتریان، 
به ســرعت محصوالت داخل یخچال را نیز اسکن کرده و 
پرفروش ترین محصوالت براســاس مشخصاتی نظیر سن 
و جنسیت مشــتریان را روی در یخچال نمایش می دهد. 
قبول دارم چنین ایده ای حسابی پیچیده به نظر می رسد، 
اما ماجرا خیلی ســاده تر از این حرف هاست. در واقع تمام 
مسئولیت کار بر روی دوش هوش مصنوعی قرار دارد تا با 
اسکن وضعیت مشتریان خیلی سریع بهترین محصوالت را 

به آنها پیشنهاد دهد. 
همانطور که می شــود حــدس زد، کمپیــن بازاریابی 
والگرینز با مانور ویژه بر روی سیستم پیشنهاد محصوالت 
این برند خیلی زود طرفدارهای زیادی به دســت آورد. به 
همین خاطر هنوز هم فروشــگاه های این برند از الگویی 
مشــابه برای سرویس دهی به مشتریان استفاده می کنند. 
نکته جالب در این میان ناآگاهی بســیاری از مشــتریان 
نســبت به ارتباط میان این کمپین با اینترنت اشیا است. 

ماجرا جالب شد، نه؟
شــما الزم نیســت حتما برای طراحی یــک کمپین 
با اســتفاده از اینترنت اشــیا مثل یک معلم مدرسه برای 
مشتریان کالس درس برگزار کنید. همین که شیوه ای تازه 
از بازاریابی را پیش روی مشــتریان قــرار دهید، به اندازه 
کافــی رضایت بخش خواهد بود. پس کمپین بازاریابی تان 
را شبیه یک کتاب درسی نکنید. در عوض همه تمرکزتان 
باید روی تجربه راحت تر مشتریان از خرید یا حتی ارتباط 

با برندتان باشد؛ دقیقا همان کاری که والگرینز انجام داد.
نیوآ و کمک به مراقبت از کودکان

پدر و مادرها معموال دردســرهای زیادی برای مراقبت 
از بچه هــا دارند؛ چراکه هر اشــتباه کوچکــی به قیمت 
حســرت های بی پایان تمام می شود. در این میان آخرین 
چیزی که آدم انتظارش را دارد، کمک برندی مثل نیوآ به 
والدین برای مراقبت از کودکان است. احتماال انتظار دارید 
پای محصولی مثل کرم زدآفتاب در چنین بحثی وســط 
باشد اما نیوآ خیلی خالقانه تر از این حرف ها فکر می کند. 
آنها در یک کمپین جالب حوزه تبلیغات مطبوعاتی را به 
اینترنت اشــیا گره زدند. ماجرا از این قرار اســت که تیم 
بازاریابــی نیوآ به خوبی دغدغــه والدین درباره گم کردن 
بچه ها در محیط های شلوغ را درک کرده بودند. به همین 
خاطر در تبلیغات مطبوعاتی شــان یک دستبند کاغذی 

ساده قرار دادند. 
این دســتبندها همراه با یک کد QR بود که به والدین 
این امکان را می داد تا متوجه دور شدن فرزندشان شوند. 

ماجرا از این قرار بود که با اســکن دستبند و بستنش به 
مچ کودکان در صورتی که آنها از فاصله ای مثال 20 متری 
دورتــر بروند، صدای آژیر موبایــل والدین را آگاه می کرد. 
اینطوری دیگر خبری از گم کردن بچه ها در مراکز خرید، 

ساحل یا هر محیط شلوغ دیگری نبود. 
بی شــک ایده نیوآ خیلی کار نوآورانه ای نیست. آنها از 
یک سنسور ارزان قیمت و توانایی گوشی های هوشمند در 
اســکن کدهای QR استفاده کردند. نتیجه امر نیز کامال 
شــگفت انگیز بود: فروش محصوالت مراقبت از پوســت 
کودکان در طول اجرای این کمپین به طور حیرت انگیزی 
افزایش پیدا کرد. اینطوری والدین هم از پوست کودک شان 
محافظت می کردند، هم اینکه دیگر خبری از کابوس گم 

کردن بچه ها نبود. 
یادتان باشد شما در کمپین های بازاریابی که ترکیبی از 
اینترنت اشــیا ارائه می دهد، نباید دور ایده های خالقانه را 
خط بکشید. بعضی از بازاریاب ها فکر می کنند همین که 
از یک فناوری تازه در کارشــان سود می برند، دیگر همه 
چیز باید مطابق میل شان پیش برود. راستش را بخواهید، 
مشتریان اصال این چیزها سرشان نمی شود. پس اگر هنوز 
ایده ای جذاب و حیرت انگیز دم دست ندارید، الزم نیست با 
عجله وارد میدان شوید؛ چراکه نتیجه چنین کاری چیزی 

به غیر از شکست های سنگین نخواهد بود. 
ایده نیوآ در عین حال که هزینه زیادی برای شرکت به 
همراه نداشــت، روی یکی از دغدغه های اصلی مشتریان 
دست گذاشته بود. بی شک شــما هم در حوزه کاری تان 
شناخت نســبی از دغدغه مشــتریان دارید. کافی است 
برای چند دقیقه هم که شــده با خودتان روراست بوده و 
کمپین تان را پیرامون دغدغه های مشتریان طراحی کنید. 

جمع بندی نهایی
اینترنت اشیا دیگر در ابتدای راه نیست. این روزها خیلی از 
مردم حتی بدون اینکه بدانند، از این فناوری جذاب استفاده 
می کنند. به همین خاطــر بازاریاب ها کم کم وارد این حوزه 
شــده و شانس شان را امتحان می کنند. همانطور که در این 
مقاله بررســی کردیم، بعضی از برندهای بزرگ از چند سال 
قبل وارد این حوزه شــده اند. اگر شــما نمی خواهید از قافله 
عقب بمانید، باید تعارف را کنار گذاشته و خیلی زود وارد گود 
شوید. کمپین های مورد بحث در این مقاله نمونه خوبی برای 
آشنایی تان با اوضاع بازاریابی با چاشنی اینترنت اشیا فراهم 
خواهد کرد. پس به جای اینکه دائما کارتان را به فردا بیندازید، 
از همین امروز الگویی تازه از بازاریابی را کلید بزنید. هرجا هم 
نیاز به راهنمایی یا کمک داشتید، ما در روزنامه فرصت امروز 

آماده همراهی تان هستیم. 
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