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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

سقف 10هزارتایی برداشته شد، یورو جایگزین دالر شد

تغییرات جدید
ارز درمانی

فرصت امروز: براساس مقررات ارزی جدید بانک مرکزی، تغییراتی در تامین و اختصاص ارز درمانی اعمال شده 
اســت که مهمترین آن، برداشته شدن سقف ارز برای بیمارانی اســت که ضمن داشتن شرایطی خاص، تاییدیه 
شورای عالی پزشکی وزارت بهداشت را نیز به همراه داشته باشند. در مجموعه مقررات ارزی جدید ابالغ شده از 
سوی بانک مرکزی که در تاریخ دوم اسفندماه 1401 به روزرسانی شده است، تعداد نیازها یا مصارف ارز خدماتی 
)غیربازرگانی( تغییر کرد و از سوی دیگر، برخی مصارف ارزی ابالغ شده در بخشنامه قبلی نیز با تغییراتی مواجه 

شد. یکی از مصارف ارز خدماتی که در مقررات ارزی گذشته )مردادماه امسال( هم وجود داشت، ارز درمانی...

نماگر اصلی تاالر شیشه ای به سطح 1.7 میلیونی سقوط کرد

مسیریابی بورس در پایان اسفند
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چرا شبکه های تعالی تاکنون در اقتصاد ایران شکل نگرفته اند؟

الگوی مطلوب تعالی صنعتی
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مدیریتوکسبوکار
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نمایندگان مجلس شــورای اسالمی مأخذ اخذ مالیات از خودروها در سال آتی را قیمت روز خودرو با 
توجه به تاریخ ســاخت یا واردات آن و صرفا براساس مشخصات مالک خودرو مندرج در شناسنامه 

خودرو صادره توســط نیروی انتظامی  به عنوان سند رسمی خودرو لحاظ کردند. نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی در جریان جلسه علنی نوبت دوم دیروز مجلس، بخش هزینه ای الیحه..

چگونگی محاسبه مالیات انواع خودرو

نگــــاه
تاثیر بازگشایی چین بر 

اقتصاد جهان
اژدها وارد می شود

اژدهای زرد پس از درخشش 
در دوران باســتان حــاال یکبار 
دیگر در آغاز هزاره سوم میالدی، 
دوره جدیــدی از شــکوفایی را 
تجربه می کند. پکن در معادالت 
اقتصادی  مناســبات  و  سیاسی 
جهان به یک قطب مهم تبدیل 
شــده و توانســته اســت نظام 
تک قطبی و رهبــری غرب را به 
چالش بکشد. بی خود نیست که 
ایاالت متحده آمریکا در سال های 
اخیــر این همه از قــدرت چین 
واهمه پیدا کرده و چند دهه پس 
از پایان جنگ ســرد و فروپاشی 
شوروی، جنگ ســرد دیگری را 
بــا پکن در پیش گرفته اســت. 
در میانه قرن بیستم، »مائو تسه 
تونگ«، رهبر انقالب کمونیستی 
چین با جمله معــروف »من به 
می کنم«،  مبــارزه  خودم  روش 
بــذری را در ســرزمین مادری 
خود کاشت که حاال این بذر در 
عرصه سیاست و اقتصاد جهانی 
به درختی پهناور بدل شده است. 
به  چینی  سوسیالیســم  الگوی 
سرمایه داری،  نظام  بدیل  عنوان 
کاپیتالیســم غربی را به مبارزه 
طلبیده و در مســیر توســعه از 
کشورهای ســرمایه داری پیشی 
الگوی  این  گرفته است. هرچند 
توســعه به خودکامگی سیاسی 

در چین منجر شــده و 
2برخالف دیگر الگوهای...
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فرصت امروز: آیا عصر طالیی شــرکت خودروسازی »ایالن 
ماسک« به روزهای پایانی خود نزدیک می شود؟ آیا حاشیه هایی 
که »ایالن ماسک« با خودش به همراه می آورد، باعث سقوط 
کمپانی تسال خواهد شد؟ اینها سواالتی است که »فایننشال 
تایمز« در گزارش تازه خود مطرح کرده و گزینه های مختلف 
برای آینده تســال و رقابت آن با ســایر سازندگان خودروهای 
برقــی را مورد بررســی قرار داده اســت. به نوشــته روزنامه 
»فایننشــال تایمز«، »پل اینگلیش« یکی از هــواداران پر و 
پاقرص تســال بوده؛ یکی از همان هایی که باعث شدند »ایالن 
ماســک«، مدیرعامل تســال برای مدتی به ثروتمندترین فرد 
جهان تبدیل شــود. »اینگلیش« خودش کارآفرین است و در 
حوزه تکنولوژی کار می کند و وب سایت مسافرتی کایاک را راه 
انداخته است. او اولین خودروی تسالی خود را در سال 2013 
خرید. سه سال بعد در تسال سرمایه گذاری کرد و حاال هم یک 
خودروی تسالی مدل ســه دارد، اما از وقتی »ایالن ماسک« 
توئیتر را خرید، اخبار او در رســانه ها تغییر کرد و خیلی بیش 
از آنکه مربوط به خودروهای برقی یا سفرهای فضایی باشد، به 
جنجال های توئیتری مربوط شــد. هزاران خبر در مورد اینکه 
»ایالن ماسک« چطور عذر تعداد زیادی از کارمندان توئیتر را 
خواســته منتشر شد و خالصه هرجا سخن از »ایالن ماسک« 
بود، نام توئیتر می درخشــید. نتیجه اش این شد که هوادارانی 
مثل »پل اینگلیش« که به خاطر تکنولوژی پیشــرفته تسال 

طرفدارش بودند، احساس دلسردی کردند.
ماجراهایی که بعد از خریدن توئیتر توسط »ایالن ماسک« 
درست شد، تاثیر مثبتی روی وال استریت هم نداشت. در این 
دوران، قطبی شدگی سیاسی در فضای توئیتر حتی بیشتر از 
گذشته شده و وعده هایی که »ایالن ماسک« برای به اصطالح 
آزادســازی توئیتر داده بود هم به جایی نرسیده است. درست 
است که برندهایی مثل تسال و توئیتر به هم ربطی ندارند، اما 
جنجال های مربوط به »ایالن ماســک« به شکل قابل توجهی 
روی برند تســال، تاثیر منفی گذاشــته است؛ آن هم در زمان 

حساســی که می تواند در آینده تسال بســیار تاثیرگذار باشد. 
کاهش قیمت ســهام تســال که در فصل پاییز آغاز شده بود 
به تدریج به یک بهمن بزرگ تبدیل شد. سهام تسال حاال در 
قیاس با سال گذشته، سقوط ۷3 درصدی ارزش خود را تجربه 
کرده و خود »ایالن ماسک« هم 200 میلیارد دالر از ثروتش 

را از دست داده است.
اما در شرایطی که ماجراهای توئیتر همچنان در صدر اخبار 
رسانه هاست، به نظر می رسد که تغییرات اساسی در چشم انداز 
آینده تســال نیز در راه باشد. یک دوره موفق کاری که در آن 
ارزش سهام شرکت تسال به اوج خود )حدود 1.3 تریلیون دالر( 
رسید و ســود پس از مالیات قرار بود که به 13 میلیارد دالر 
برســد، حاال جای خود را به یک چشم انداز جدید داده که به 
اندازه قبل درخشان نیست. نگرانی اصلی سرمایه گذاران تسال 
قبال این بود که آیا کمپانی می تواند به اندازه ای که ســفارش 
گرفته، خودرو تولید کند و اینکه تحویل خودروها ممکن است 
چقدر به تعویق بیفتد، اما حاال نگرانی آنها این است که با توجه 
به افزایش قابل توجه تولید خودرو در تسال، آیا مشتری کافی 
برای توجیه این افزایش وجود خواهد داشت یا نه؟ روند رشد 
تحویل خودروهای جدید تســال در سال 2022 در مقایسه با 
سال 2021 کاهش داشت و از 8۷ درصد به 40 درصد رسید. 
این درصد هنوز هم قابل توجه است، اما نرخ ساالنه ای که خود 
»ایالن ماسک« برای این رشد در آینده تعیین کرده بود، 50 

درصد بود و حاال این رقم پایین تر از انتظار اوست.
»فیلیپ هوچواز«، تحلیلگر جهانی موسسه جفریز در لندن 
می گوید در شرایطی که تســال در حال افزایش سریع تولید 
در کارخانه هــای عظیم خود در تگــزاس و آلمان بوده، حاال 
چاره ای ندارد جز آنکه با چالشــی به نام پیدا کردن مشتریان 
جدید برای خودروهایش دست و پنجه نرم کند. عرضه افزایش 
یافته، تقاضا کاهش نشان داده و رقابت به شدت افزایش پیدا 
کرده اســت. همه اینها می تواند دست به دست هم دهد و به 
بحرانی بزرگ در صنعت خودروســازی جهان بدل شود. این 

شــرایط باعث شده وال اســتریت به دنبال یافتن سرنخ هایی 
درباره چشــم انداز فعالیت تسال باشــد. آیا می توان گفت که 
عصر طالیی تسال به عنوان قهرمان انرژی تجدیدپذیر و مبدع 
تکنولوژی های صنعتی در خودروسازی به پایان رسیده است؟ 
هواداران تســال و »ایالن ماســک« چنین نظری ندارند. آنها 
می گویند سقوط اقتصادی فعلی تســال می تواند به زودی به 
احیای بهتری منجر شــود و تســال را همچنان پیشرو جهان 

خودروسازی برقی نگه دارد.
درست است که ماجراجویی های »ایالن ماسک« در هدایت 
توئیتر باعث شــده که وال استریت کمی در نظراتش نسبت 
بــه او و تســال تجدیدنظر کند، اما شــواهدی مبنی بر اینکه 
چنین تغییر نظری قرار اســت روی فروش خودروهای تسال 
تاثیر داشته باشــد هم وجود ندارد. شــرکت خودروی برقی 
اکتوپــوس که به صورت تخصصی در ایــن حوزه در انگلیس 
و آمریکا فعالیت می کند، آماری از مشــتریان تسال ارائه داده 
که در نوع خود جالب توجه اســت. بــه گفته »فیونا هوارث« 
مدیرعامل این شرکت، از میان بیش از هزار نفری که از طریق 
شرکت اوکتوپوس خودروی تســال خریداری کردند، تنها دو 
نفر به خاطر ماجراهای توئیتر تصمیم گرفتند دســت از تسال 
برداشته و سراغ یک برند خودروی برقی دیگر بروند. »هوارث« 
معتقد است که حتی همین دو نفر را هم نباید نادیده گرفت، 
چــون بخش بزرگی از موفقیت برند تســال به خاطر وفاداری 
هواداران »ایالن ماســک« و اعتقادشان به نوآوری های او بوده 
است. مثال در آمریکا، میزان توجه طرفداران حزب دموکرات به 
برند تسال بیشتر بوده اما یک نظرسنجی که در فاصله ماه های 
اکتبر و نوامبر گذشته توسط شرکت مشاوره مورنینگ کنسالت 
انجام شد، نشان داد که احتمال دست برداشتن دموکرات ها از 

هواداری از برند تسال 20 درصد بیشتر شده است.
»ایالن ماســک« در زمان بدی وارد جنجال های توئیتری 
شده است؛ زمانی که مشتریان احتمالی تسال با مشکالتی مثل 
تورم بــاال و افزایش نرخ بهره مواجهند و وضعیت خوبی برای 

خرید خودرو تسال ندارند. این در حالی است که خود تسال هم 
در دوران پاندمی کرونا دچار افزایش هزینه های تولید شــد و 
باید نیازهای موجود در بازار را برآورده می کرد. براساس گزارش 
مورگان اســتنلی، افزایش قیمت و افزایش هزینه های تامین 
مالی باعث شــده که قســط ماهیانه خودرو در آمریکا در دو 
سال اخیر به میزان یک چهارم افزایش نشان دهد و به حدود 
۷00 دالر برســد. »آدام جوناس« از موسسه مورگان استنلی 
می گویــد این باعث کاهش تقاضــا در کل بخش خودروهای 
برقی خواهد شــد، اما تسال بدترین وضعیت را خواهد داشت، 
چون با بیشترین رقابت هم مواجه شده است. تاثیر این شرایط 
را همین حاال می توان مشاهده کرد. در آمریکا و چین لیست 
انتظار برای محبوب ترین خودروهای تسال کاهش قابل توجهی 
یافته اســت. اخیرا خبری منتشر شد که نشان می داد شرکت 
تسال در سه ماهه پایانی سال 2022 تنها 405 هزار خودروی 
جدید را به دســت مشتریان رسانده است؛ حال آنکه این رقم 

تا همین ماه سپتامبر گذشته بیش از 500 هزار خودرو بود.
در حالــی که یــک دهه از معرفی خودرو تســال مدل اس 
می گــذرد، رقابت در بازار خــودروی برقــی در جهان واقعا 
جدی شده است. در اروپا قانونگذاران روی محدودیت فروش 
خودروهای دیزلی در آینده متمرکز شــده اند و خودروسازان 
جهانی هم در حال ارائه خودروهایی به بازار هستند که می تواند 
سلیقه عمومی را جلب خودش کند. این در حالی است که در 
مدل های پیشــین خودروهای برقی بیشتر شاهد تمرکز روی 
مسئله کاهش آزادسازی گازهای گلخانه ای بودیم و مشتریان 
محدودتری نیز به این اهداف توجه می کردند. در همین میان، 
برندهای دیگر مثل فولکــس واگن و هیوندای-کیا میلیاردها 
دالر در مدل های جدید خود ســرمایه گذاری کرده اند. فورد و 
جنرال موتورز هر کدام وعــده داده اند بین 30 تا 35 میلیارد 
دالر برای توسعه خودروهای برقی جدید سرمایه گذاری کنند 

و مدل های جدید را به بازار بیاورند.
سهم تسال از فروش خودروهای برقی در آمریکا در ۹ ماهه 

اول ســال 2022 میالدی به ۶5 درصد سقوط کرد؛ در حالی 
که طبق آمار اس اندپی گلوبال، این سهم در سال 2020 بالغ 
بر ۷۹ درصد بود. اس اندپی پیش بینی کرده که این ســهم تا 
ســال 2025 به کمتر از 20 درصد برسد. »هوارث« از شرکت 
اکتوپوس پیش بینی کرده که تسال به دلیل مواجهه با رقابت 
شــدید نتواند حجم کنونی ســهم خود از بازار را حفظ کند. 
»کارلوس تاوارس«، مدیرعامل استالنتیس می گوید: »صنعت 
خودروی برقــی در یک دوره داروینی به ســر می برد و دوام 
آوردن در آن آســان نخواهد بــود.« از نظر وی، پایین آوردن 

قیمت ها، رمز زنده ماندن این صنعت است.
فشــار برای پایین آوردن قیمت ها و هزینه ها روی تسال هم 
وارد شده است. تسال هدف خود برای سال 2030 را این قرار 
داده که تا آن موقع 20 میلیون دستگاه خودروی برقی فروخته 
باشد. بنابراین پایین آوردن قیمت ها، یکی از مهمترین راه های 
رســیدن به این هدف خواهد بود. خود »ماسک« بارها تاکید 
کرده که فقط بخش کوچکی از جامعه می تواند مدل سه تسال 
را بخرد و تســال باید خود را سریع تر به مرحله ای برساند که 
مردم عادی بتوانند مدل هایش را بخرند. ظاهرا برنامه هایی هم 
برای ســاختن یک مدل جدید و ارزان وجود دارد که احتماال 

در آینده درباره اش بیشتر خواهیم شنید.
اینکه تسال چه برنامه هایی را اجرا خواهد کرد، کلید اصلی 
سرنوشــت قیمت سهامش خواهد بود. درست است که سهام 
تسال دچار ســقوط شده، اما هنوز هم با قیمت باالیی معامله 
می شــود. هنوز هم بســیاری از چهره های مهم معتقدند که 
»ایالن ماســک« توانســته به تنهایی اعتبــار الزم در زمینه 
ابداعات تکنولوژیک در حوزه خودروســازی آمریکایی را احیا 
کند. با این حال نباید از یاد برد که حاال تکنولوژی موتورهای 
برقی، باتری های یونی و کنترل الکترونیک در اختیار ســایر 
خودروسازان برقی نیز قرار گرفته و بنابراین احتمالش هست 
که تسال در آینده فقط به یکی از خودروسازان برقی جهان - و 

نه بهترین آنها - تبدیل شود.

هر کشوری سنت غذایی ویژه خود را برای جشن کریسمس 
دارد. لهستانی ها ماهی کارپ را ترجیح می دهند. سفره سال 
نوی ســوئدی ها تنوع زیادی دارد، اما همیشــه شاه ماهی را 
می تــوان در آن پیدا کــرد، اما غذای بریتانیایی هــا از دوره 
ویکتوریایی حالتی نمادین به خود گرفته و البته بعضی اوقات 
در آن غاز جای بوقلمون را می گیرد. به گزارش »اکونومیست«، 
بحث ما در اینجا سنت های غذایی کشورها نیست. وعده غذایی 
خوب، تاثیری مثبت روی خلق و خوی انســان دارد. بخشی 
از آن حــس لذت به صورت بالفاصله رخ می دهد. آنهایی که 
تمایلی به شرکت در بگومگوهای خانوادگی ندارند، از جهش 
قند خون خود لذت می برند. این افزایش قند خون باعث روان 
شــدن ماده اندورفین می شود؛ یعنی ماده ای که باعث حس 

سرخوشی و خوشحالی در مغز انسان می شود.
با این حال، حس لذت از یک غذای خوب، عمق بیشتری 

دارد. پروتئین های حیوانی، مانند آنچه در گوشت قرمز پیدا 
می شود، شــامل تمام آمینواسیدهایی می شود که بدن به 
آنها نیاز دارد و بعضــی از آنها را نمی تواند به خودی خود 
تولید کند. تیروســین و تریپتوفان به ترتیب برای تولید 
دوپامین و سروتونین الزم هســتند. دوپامین حس لذت 
را به انســان می دهد و ســروتونین خلق و خوی انسان را 
مدیریت می کند. کلم بروکســل دارای ویتامینی است که 
بدون آن، مغز عملکرد صحیح خود را از دســت می دهد. 
ویتامین ســی در غذاهای متنوعی پیدا می شود، دوپامین 
را در بدن انســان به نورادرنالین تبدیــل می کند؛ یعنی 
چیزی که در صورت نبودنش در بدن، حس افسردگی ما 
را فرامی گیرد. حاال که اختالالت مربوط به ســالمت روان 
در حال اوج گیری در جهان هستند، دانشمندانی روی این 
مسئله تحقیق می کنند که مواد غذایی چگونه روی ذهن 

انسان تاثیر می گذارند. مغز که پیچیده ترین و انرژی برترین 
عضو بدن انسان است، قطعا نیازمند مواد غذایی خاص خود 
است. همین مسئله دریچه علمی جدید را باز کرده  است: 

روان درمانی غذایی.
مغز یک انســان بالغ تقریبا 2 درصــد از جرم بدن او را 
تشــکیل می دهد، اما 20 درصد انرژی متابولیک را صرف 
خــود می کند. فعالیت مغــز نیازمند بازه گســترده ای از 
ویتامین ها و مواد معدنی است. حتی در یک بخش کوچک 
از مســیرهای متابولیک مغز، مــواد غذایی متعددی الزم 
هستند. تبدیل تریپتوفان به سروتونین به تنهایی نیازمند 
ویتامین ب۶، آهن، فســفر و کلســیم اســت. البته نباید 
فرامــوش کرد که جدا کردن مواد غذایی مورد نیاز مغز از 
بقیه بدن، کاری نســبتا دشوار است. حجم های مورد نیاز 
روزانه، کمک زیادی به حل مسئله نمی کنند. این واحدها 

در جنــگ جهانی دوم فرمول بندی شــده اند. مبنای این 
فرمول بندی، حفظ سالمت فیزیکی نیروهای نظامی بوده 
و دســت کم تاکنون چنین چیزی ویژه مغز فرمول بندی 

نشده  است.
علوم مواد مغذی به نســبت زمینه هــای دیگر، مطالعه 
کمتری را به خود دیده  است. این مسئله تا حدی ناشی از 
دشوار بودن مطالعه دقیق در این زمینه  است. آزمون های 
تصادفی کنترل شده که در آزمایش مواد دارویی استفاده 
می شــوند هم رهگشایی الزم در این زمینه را ندارند. افراد 
کمی حاضر هستند سال ها به رژیم غذایی آزمایشی پایبند 
باشند. به جای این روش ها، عمده شاخه های علوم تغذیه 
تا حد زیادی وابســته به مطالعات مشاهده ای هستند که 
به دنبال پیــدا کردن روابطی بین مــواد غذایی خاص با 
بیماری ها هســتند. از این روش نمی توان به منظور پیدا 

کردن اثباتی قطعی برای یک رابطه علی بین بیماری و یک 
عامل مشخص در رژیم غذایی رسید، اما مانند مورد سیگار 
کشیدن و سرطان ریه، اگر به اندازه کافی این آزمون های 
مشاهده ای را کنار هم بگذاریم، روایت های علی رفته رفته 

ظاهر می شوند.
واضح است که بعضی از رژیم هایی غذایی برای مغز خوب 
هستند. یک مطالعه نشان می دهد که »رژیم مدیترانه ای« 
که دارای ســبزیجات، میوه و غالت کامل است و گوشت 
قرمز و فرآوری شــده و چربی اشــباع کم است، احتمال 
سکته مغز، اختالل شناختی و افسردگی را کاهش می دهد. 
این رژیم غذایی هرچه سبزتر شود، تاثیرگذاری بیشتری 
هم پیدا می کند. نســخه دیگری هــم با نام »رژیم غذایی 
ذهن« وجــود دارد که با تاکید بر خــوردن میوه هایی از 

خانواده توت، ریسک وقوع کم حافظگی را پایین می آورد.

مواد غذایی چگونه روی ذهن انسان تاثیر می گذارند؟
ذهن سالم در غذای سالم

آیا عصر طالیی شرکت خودروسازی ایالن ماسک در حال پایان است؟

تنش در تسال

اینترنت اشیا و مزایای آن برای کسب و کارها
اینترنت اشیا )Internet of Things( اصطالحی است که از چند سال قبل جای خودش در گفت وگوهای 
روزمره را پیدا کرده است. اگرچه این مفهوم برای خیلی ها یادآور فیلم های علمی- تخیلی با پس زمینه شورش 
ربات ها علیه انسان هاست، اما در واقعیت اوضاع طور دیگری پیش می رود. توسعه اینترنت نه تنها دنیای آدم ها 
را دستخوش تغییرات زیادی نموده، بلکه راه خودش به سوی دنیای گیاهان و به طور کلی هر چیز پیرامون ما را 
نیز باز کرده است. به همین خاطر دنیای آینده بیش از هر زمان دیگری در پیوند با اینترنت معنا خواهد داشت. 
وقتی درباره اینترنت اشیا حرف می زنیم، مفهومی عجیب یا کامال متفاوت از اینترنت عادی را مدنظر نداریم. 
تنها تغییر مهم در این میان استفاده از سنسورهای مختلف برای انتقال اطالعات از نقاط مختلف به دستگاه های 
هوشمند مثل گوشی همراه است. مثال خودروهای تسال را در نظر بگیرید. این اتومبیل های کامال الکتریکی انواع...



فرصت امروز: یکی از چالش های فضای کسب وکار کشور، فقدان خدمات 
مشــاوره ای در حلقه های قبل و پس از تولید اســت کــه در کنار ضعف 
قابلیت های درون بنگاهی، فضای پرچالشی را برای ادامه فعالیت بنگاه های 
اقتصادی رقم زده است. این در حالی است که با توجه به فضای پرنوسان 
رقابتی امروز و ظهور روندهایی جدید نظیر انقالب صنعتی چهارم، وجود 
مراکز تخصصــی برای ارتقای توانمندی های بنگاه های اقتصادی کشــور 
ضروری به نظر می رســد. اگرچه خدمات مشاوره ای و پژوهشی در طیف 
وسیعی از نهادها و ســازمان ها ارائه می شود، اما ایجاد حلقه واسطه برای 
ارتباط بخشی و عمق بخشی تخصصی میان خدمات و مشاوره های ارائه شده 
و نیازمندی های عملیاتی بنگاه ها در اقتصاد ایران احســاس می شود. در 
واقع، فقدان خدمات مشــاوره ای در حلقه های قبل و پس از تولید، یکی از 

مشکالت مهم بنگاه ها در اقتصاد ایران است.
در همین زمینه، کمیسیون صنایع اتاق ایران در گزارشی پیشنهاد کرد 
که مراکز تعالی منطقه ای با مدیریت اســتانداران تشکیل شود. ایجاد یک 
مرکز تعالی منطقه ای مبتنی بر ســه رکن ظرفیت منطقه ای، متخصصان 
علمی و عملی، مدیران و تصمیم سازان با مدیریت استاندار می تواند محرک 
توســعه منطقه باشــد. اتاق ایران در این گزارش با نگاهی به ساختار دو 
نمونه از شــوراهای اقتصادی زیر نظر استاندار )شامل شورای گفت وگو و 
شورای برنامه ریزی و توسعه استان(، الگوی مطلوب تعالی صنعتی را ترسیم 
کرده اســت. این مرکز تعالی منطقه ای در مقام اجرا بر سه رکن: ظرفیت 
منطقه ای، متخصصان علمی و عملی )اندیشمندان و صنعتگران(، مدیران 
و تصمیم سازان شکل خواهد گرفت. اتکا به ظرفیت های منطقه ای، نقطه 
آغاز تأسیس یک مرکز تعالی است. هر منطقه مبتنی بر طرح های آمایشی 
صورت گرفته می تواند نســبت به تشــکیل مرکز تعالی مطلوب آن حوزه 

اقدام کند.
شورای اقتصادی زیر نظر استاندار

چرا شــبکه هاي تعالی تاکنــون به صورت درون زا ایجاد نشــده اند؟ آیا 
بنگاه ها آمادگی کافی براي جــذب فناوري هاي جدید را دارند؟ چه مدل 
دولتی می توان براي ایجاد این شبکه ها در نظر گرفت؟ آیا امکان بهره گیري 
از مدل مشــارکت عمومی – خصوصی در ایجاد مراکز تعالی وجود دارد؟ 
اینها ســواالتی است که کمیســیون صنایع اتاق ایران در گزارش »مراکز 
تعالی رشته فعالیتی؛ الگویی مبتنی بر توسعه منطقه ای« مطرح کرده است. 
طبق ارزیابی اتاق ایران، دو مورد از شــوراهای اقتصادی زیر نظر استاندار 
شامل شورای گفت وگو و شورای برنامه ریزی و توسعه استان هستند. عمده 
ترکیب این شوراها متشکل از نمایندگان دستگاه های دولتی است و فقدان 
صنعتگران و کارشناسان اقتصادی )علمی( در این بخش موجب شده است 
تا اتصال صنعت با حلقه حکمرانی کشور به خوبی برقرار نشود. نکته دیگر، 
کمرنگ بودن وجهه توسعه در این شوراهاست. شورای گفت وگو اساسا بر 

محور حل مشــکالت پیش روی فعاالن اقتصادی تشــکیل شده و شورای 
برنامه ریزی و توســعه استان هم به دنبال طرح های توسعه ای است، اما با 
توجه به ترکیب اعضای کمیســیون های تخصصی آن نمی توان گفت که 

رویکرد آن توسعه گرایانه است.
پیشــنهاد ایجاد مرکز تعالی منطقه ای با مدیریت استاندار و ترکیبی از 
دســتگاه های اجرایی، اقتصادی و تولیدی می تواند محرک توسعه منطقه 
باشــد. مرکز تعالی منطقه ای در مقام اجرا بر سه  رکن ظرفیت منطقه ای، 
متخصصــان علمی و عملــی )اندیشــمندان و صنعتگــران(، مدیران و 
تصمیم سازان شکل خواهد گرفت. ساختار مطلوب برای ایجاد مرکز تعالی 
رشته فعالیتی در یک  منطقه مبتنی بر آمایش های آن شامل ارکان استاندار 
در حلقه باال؛ نماینده اتاق اســتان، نماینده دانشگاه و معاون اقتصادی در 
حلقه دوم؛ صنعتگر، اســتاد دانشــگاه و بانک در حلقه سوم و در نهایت 
صنعتگر، اســتاد دانشگاه و نماینده سازمان برنامه و بودجه در پایین ترین 
حلقه است. در این ترکیب رکن تولیدی در اقتصاد تحت عنوان صنعتگر، 
وظیفه شناســایی ظرفیت ها و اعالم نیازهای مربوط به بخش صنعتی را 
دارد که در آن منطقه حائز ظرفیت شناســایی شده است. این ترکیب از 
صنعتگران می تواند از ســه تا پنج نفر برحسب وزن بنگاه و صنعت در آن 

منطقه، مختلف باشد.
3 رکن مراکز تعالی منطقه ای

عالوه بر رکن صنعتگر، رکن دومی که بعد علمی این ترکیب را تشکیل 
می دهد، حضور نماینده دانشــگاه ها در این مرکز تعالی اســت. این گروه 
دانشــگاهی، نیازهایی را که صنعتگران شناســایی کرده انــد، در مراکز 
تحقیقاتی دانشــگاه معین آن منطقه بررسی و تحت عنوان طرح تحقیق 
و توسعه از سوی صنعتگران از آن پشتیبانی می کنند. رکن سوم که رکن 
حاکمیتی این مرکز را تشکیل می دهد، وظیفه دارد پشتیبانی های قانونی 
الزم از مجوزدهی، تامین مالی اجرای طرح های تحقیق و توسعه از طریق 
بانک های استان و همچنین هدایت جریانات توسعه صنایع منطقه مبتنی 

بر آمایش سرزمینی را کنترل کند.
براساس این گزارش، مرکز تعالی یک تیم، مرکز مشترک یا نهادی است 
که رهبری بهترین شیوه ها، تحقیق، پشتیبانی و آموزش را برای منطقه ای 
متمرکز ارائه می کند. به دلیل کاربرد گسترده و سابقه مبهم قانونی، ممکن 
است یک »مرکز تعالی« در یک زمینه ویژگی های کامال متفاوتی با دیگری 
داشــته باشد. در واقع، مرکز تعالی، نهادی برای تجمیع، تقویت، توسعه و 
کاربردی سازی خدمات زیرساختی، پژوهشی و مشاوره ای برای بهره برداری 
کسب وکار )بنگاه( اســت. از این رو مرکز تعالی را می توان پل واسط بین 
تسهیل فعالیت و تعامل بنگاه با محیط کسب وکار دانست. گاهی اوقات از 
مرکز تعالی به عنوان مرکز شایستگی یا توانمندی یاد می شود. ویژگی بارز 
مرکز تعالی این است که در کاوش و اتخاذ ابزارها، تکنیک ها یا شیوه های 

جدید فناوری پیشرو است. به طور مشخص، مرکز تعالی را می توان این گونه 
توصیف کرد: »مرکز تعالــی دربرگیرنده یک تیم متخصص در حوزه های 
فناوری، مشــاوره، تحول دیجیتال، توسعه محصول و سایر نیازمندی های 
کسب وکار است که از طریق ارائه مشــاوره یا اجرای پروژه های مشترک، 
دانــش و تجربه خــود را در حوزه هــای موردنیاز مشــتری و بنگاه ارائه 
می دهد.« یکی از مهمترین ویژگی های مرکز تعالی، »تخصص گرایی« آن 
اســت؛ به طوری که خدمات پژوهشی، مشاوره ای و زیرساختی را ویژه هر 
رشته فعالیت ارائه می دهد. ویژگی دیگر آن در این طرح، »منطقه گرایی« 
آن اســت؛ به این معنا که متناسب با قطب های صنعتی در مناطق دارای 
بیشترین پتانسیل رشــد و تمرکز اقتصادی هر رشته  فعالیت بنیانگذاری 

می شوند.
مراکز تعالی چه وظایفی دارند؟

ماموریت یک مرکز تعالــی را می   توان حول برخی محورها طبقه   بندی 
کرد. هدایت فکری بنگاه ها و ارائه مشــاوره های تخصصی، ایجاد و ترویج 
تجربه های موفق کســب وکاری، هدایت و راهبــری پروژه های تحقیق و 
توسعه و بهبود شاخص ROI آنها، اهرم سازی منابع )منابع انسانی، روابط 
و ارتباطات، زیرســاخت ها و...( در جهت کاهش زمان و هزینه های توسعه 
توانمندی های بنگاهی و پشــتیبانی آموزشی و فنی برخی از این محورها 
هســتند، اما به منظور تبیین ماهیت فعالیت یک مرکز تعالی، الزم است 
طبقه بندی از مراکز خدماتی مشاوره در دو محور نوع دانش صریح و ضمنی 
و تمرکز بر بازه زمانی حال و آینده ارائه شود. برخالف مرکز رقابت، مرکز 
مهندســی TC و مرکز تخصص، مرکز تعالی متمرکز بر دانش ضمنی و 
آینده نگر است. از این رو حیطه فعالیت های این مراکز بر ارائه مشاوره های 
مبتنی بر دانش ضمنی و غیر صریح با رویکرد آینده پژوهی است. از این رو 
فعالیت هــا و خدماتی که یک مرکز تعالی ارائه می کند، مبتنی بر انتقال و 
اشــتراک گذاری دانش ضمنی برای آینده کسب وکارهاست. بنابراین یک 
مرکز تعالی را می توان در ســه  مرحله پیش از تولید، حین تولید و پس از 

تولید طبقه بندی کرد.
با توجه به برنامه توســعه و چشــم انداز اقتصادي ایران، انتظار می رود 
مراکز تعالی عالوه بر بهبود زیرســاخت ها، ســطح پژوهــش و آموزش را 
نیز ارتقا دهد. در مرکز تعالی شناســایی منابع داخلی که می توانند با هم 
جمع شــوند و بین گروه ها به اشتراک گذاشته شوند، آسان است. این به 
اشتراک گذاري منابع، کارایی را در سازمان افزایش می دهد و در عین حال، 
تجربیات منسجم تري را براي مشتریان شرکت هاي تجارت به کسب و کار 
و شرکت هاي تجاري به مصرف کننده ایجاد می کند. از طریق مرکز تعالی، 
ساختاري ایجاد می شود تا اعضا بتوانند یکدیگر را بسنجند، آزمایش کنند 
و یکدیگر را به ســوي تعالی سوق دهند. می توان گفت که تنها هدف این 

مراکز، هدایت نوآوري و بهبود فرآیندهاي تولید در سطح کشور است.

چرا شبکه های تعالی تاکنون در اقتصاد ایران شکل نگرفته اند؟

الگوی مطلوب تعالی صنعتی

نکته هشدارآمیزی که در تمام داده های بازار مسکن در سال های اخیر 
به چشــم می خورد، افت قابل توجه تولید مسکن شهری است. براساس 
آمارهای بانک مرکزی، ســهم واحدهای نوســاز و تا پنج سال ساخت از 
حجم معامالت مســکن در شهر تهران وارد یک روند نزولی شدیدی شده 
و از حدود 5۹ درصد در ســال 13۹2 با کاهش 45 درصدی به رقم 32.5 
درصد در پایان سال 1400 رسیده است که از تضعیف شدید تولید مسکن 
و کاهش قابل توجه ساخت و ساز و عرضه مسکن در پایتخت حکایت دارد. 
طبیعی اســت که در سایه افول سهم واحدهای نوساز، به سهم واحدهای 
مسکونی با قدمت باالتر در بازار مسکن افزوده شده است. البته افت شدید 
قدرت خرید شهروندان و تمایل آنها برای خرید واحدهای با عمر باالتر اما 
ارزان تر نیز در این میان بی تاثیر نبوده اســت، اما علت اصلی این رخداد را 

باید همان کاهش سطح عرضه مسکن شهری مناسب دانست.
در جدیدترین آماری که مرکز آمار ایران در »نشریه شاخص های عدالت 
اجتماعی در هشت بعد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، سالمت، 
زیرساختی، جنسیتی و عدالت بین نسلی« ارائه داده است، هزینه مسکن 
در ســبد خانوار طی یک دهه گذشته رشد نجومی داشته است؛ به طوری 
که قیمت مسکن در دهه 13۹0 بیش از 104۹ درصد افزایش یافته است. 
قیمت فروش هر متر خانه در شهر تهران در سال 13۹1 بالغ بر 2 میلیون 
و ۹۹4 هزار تومان بوده که با بیش از 104۹ درصد رشــد به 34 میلیون 
و 402 هزار تومان در ســال 1400 رسیده اســت. همچنین مبلغ اجاره 
ماهانه به عالوه 3درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک متر مربع زیربنای 

مسکونی در شهر تهران طی ســال 13۹1 بالغ بر 13 هزار و 888 تومان 
بوده که با رشــد 540 درصدی به 8۹ هزار و 20 تومان در ســال 1400 

رسیده است.
کارشناســان معتقدند اگر دولت بتواند مالیات خانه های خالی، مالیات 
بر عایدی ســرمایه و مالیات واحدهای لوکس را با جدیت بیشتری نسبت 
به دوره های گذشــته پیگیری کند، کنترل قیمت ها در بازار مســکن دور 
از ذهن نیســت. به گزارش »ایسنا«، واسطه های ملکی پایتخت از کمبود 
فایل های با عمر بنای کمتر از پنج سال در بازار مسکن خبر می دهند که 
باعث شده تناسب بین عرضه و تقاضا به هم بریزد. به نظر می رسد کاهش 
حجم ساخت و ســاز در دوره های گذشته به کمبود فایل های مرغوب در 
بازار مسکن انجامیده است. در کنار این موضوع، انتظارات تورمی ایام قبل 
از عید باعث شده تا برخی مالکان از فروش منصرف شوند و آن را به سال 

آینده موکول کنند.
مشاوران امالک می گویند به اندازه ای که مشتری در بازار مسکن وجود 
دارد، فروشنده نیست. فایل هایی هم که عرضه شده اند یا عمدتا قدیمی ساز 
هســتند، یا امکانات کافی ندارند و یا با ســطح قیمتی فراتر از عرف بازار 
عرضه شــده اند که مشتری موثر به سمت آنها نمی رود. با این حال، تعداد 
معامالت ملک در مقایسه با ماه های قبل، افزایش یافته و به سطوح باالی 
10 هزار واحد رسیده است. بررسی ها نشان می دهد عمده خرید و فروش ها 
در نرخ های متعارف و از نوع تبدیل به احســن است؛ به طوری که خریدار 
با استفاده از نقدینگی فروش واحد خود، اقدام به خرید آپارتمان بزرگ تر 

یا نوسازتر می کند، اما با توجه به حباب نرخ های پیشنهادی، حضور خانه 
اولی ها در بازار مسکن به پایین ترین حد خود رسیده است.

کارشناســان می گویند در پــس وضعیت کنونی بازار مســکن، رکود 
غیرتورمــی نهفته که نهایتا گریبان محتکران آپارتمان و بخر و بفروش ها 
را می گیــرد. اگر دولت بتواند مالیات خانه هــای خالی، مالیات بر عایدی 
سرمایه و مالیات واحدهای لوکس را با جدیت بیشتری نسبت به دوره های 
گذشــته پیگیری کند، همانا کنترل قیمت در بازار مســکن، دور از ذهن 
نیست. در همین زمینه، »کمال اطهاری«، کارشناس اقتصادی و پژوهشگر 
توسعه درباره وضعیت فعلی بازار مسکن می گوید: در حالت طبیعی وقتی 
قیمت دالر باال می رود، قیمت مسکن کاهش پیدا می کند، چون ارزش آن 
براساس ارز داخلی است، اما در تهران برخی بانک ها و موسسات اقتصادی 
که در امالک و مستغالت سرمایه گذاری کرده اند، با معامالت صوری قیمت 
آپارتمان را باال می برند. افراد و موسساتی که در امالک و مستغالت شمال و 
غرب تهران سرمایه گذاری کرده اند، جلوی اعمال مالیات بر خانه های خالی 
را گرفتند و دیدیم که این طرح به جایی نرسید. مطمئنا مالیات خانه های 
لوکس را هم با چالش مواجه خواهند کرد. به گفته »اطهاری«، حدود ۶0 
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 
بــاال می رود، آن هم وقتی متقاضی واقعی قــدرت خرید ندارد؟ متقاضی 
مصرفی که در بازار مسکن حضور ندارد، اما می بینیم که قیمت ها به شکل 

اسمی و صوری باال می رود.

چرا تولید مسکن شهری تا این حد پایین آمد؟

سه گانه آرامش زای بازار مسکن

نگــــاه

تاثیر بازگشایی چین بر اقتصاد جهان
اژدها وارد می شود

اژدهای زرد پس از درخشــش در دوران باستان حاال یکبار دیگر در 
آغاز هزاره ســوم میالدی، دوره جدیدی از شکوفایی را تجربه می کند. 
پکن در معادالت سیاسی و مناسبات اقتصادی جهان به یک قطب مهم 
تبدیل شده و توانسته است نظام تک قطبی و رهبری غرب را به چالش 
بکشد. بی خود نیست که ایاالت متحده آمریکا در سال های اخیر این همه 
از قدرت چین واهمه پیدا کرده و چند دهه پس از پایان جنگ ســرد و 
فروپاشی شوروی، جنگ سرد دیگری را با پکن در پیش گرفته است. در 
میانه قرن بیســتم، »مائو تسه تونگ«، رهبر انقالب کمونیستی چین با 
جمله معروف »من به روش خودم مبارزه می کنم«، بذری را در سرزمین 
مادری خود کاشت که حاال این بذر در عرصه سیاست و اقتصاد جهانی 
به درختی پهناور بدل شــده است. الگوی سوسیالیسم چینی به عنوان 
بدیل نظام ســرمایه داری، کاپیتالیســم غربی را به مبارزه طلبیده و در 
مسیر توسعه از کشورهای سرمایه داری پیشی گرفته است. هرچند این 
الگوی توســعه به خودکامگی سیاســی در چین منجر شده و برخالف 
دیگر الگوهای توسعه از حداقلی از دموکراسی برخوردار نبوده، اما همین 
ویژگی، چین را به نمونه ای جالب و جذاب برای پژوهشــگران توســعه 
تبدیل کرده است. در شــرایطی که اغلب تئوری های توسعه، حداقلی 
از دموکراســی و توسعه سیاسی را الزم می شمارند و توسعه سیاسی را 
ویژگی الزم امر توسعه اقتصادی می دانند، اما چین در سایه خودکامگی 
سیاسی حزب کمونیست توانســت به دستاوردهای شگرفی در عرصه 
اقتصاد دست یابد و به قدرت دوم اقتصاد جهان تبدیل شود، هرچند که 
بسیاری از ناظران سیاسی و پژوهشگران اقتصادی، دور نمی دانند زمانی 
را که چین از آمریکا ســبقت گرفته و در قامت قدرت نخست اقتصادی 

جهان بایستد.
در حال حاضر با فروکش کردن موج کرونا و پایان سیاســت »کووید 
صفر« و متعاقب آن، باز شــدن درهای اقتصــاد چین، به احتمال زیاد 
این کشــور در مسیر رشد اقتصادی قرار بگیرد. به غیر از خود چین اما 
برخی از کشورها از این مسئله سود می برند و برخی دیگر با چالش های 
جدی روبه رو می شوند. به نوشته »اکونومیست«، تقریبا سه سالی هست 
که چین درهای خود را به روی دنیا بســته است. حاال که این کشور با 
از میان برداشتن آخرین بقایای سیاست »کووید صفر«، درهای خود را 
دوباره گشــوده است، ظهور مجدد تماس تجاری، فکری و فرهنگی این 
کشور با دنیا، آثار بزرگی به همراه خواهد داشت. در وهله اول باید از این 
مسئله هراس داشت. در داخل مرزهای چین، ویروس کرونا به شدت در 
حال شیوع است. ده ها میلیون نفر هر روزه به این ویروس آلوده می شوند 
و بیمارســتان ها مملو از بیمار است. دولت چین نتوانست مردم کشور 

خود را به خوبی برای زمان برداشتن محدودیت ها آماده کند.
مدل سازی »اکونومیست« نشــان می دهد که اگر شیوع این ویروس 
مهار نشــود، طی ماه های آینده تقریبــا 1.5 میلیون نفر از مردم چین 
کشــته خواهند شد. از ســوی دیگر، آثار اقتصادی این چرخش دولت 
چین بســیار بزرگ خواهد بود. احتماال در ســه ماهه اول اقتصاد چین 
منقبض شــود، مخصوصا اگر مقامات محلی شهرها را ببندند تا جلوی 
شــیوع را بگیرند. البته در نهایت فعالیت اقتصادی جهشی تیز خواهد 
کرد و در امتداد آن تقاضای کاال و خدمات از ســوی چین افزایش پیدا 
می کند.  آثار این جهش در سواحل تایلند، بنگاه هایی مانند اپل و تسال 
و بانک های مرکزی کشورهای جهان حس خواهد شد. بازگشایی اقتصاد 

چین، بزرگترین رخداد اقتصادی سال 2023 خواهد بود.
هرچه ســال ادامه پیدا کند و موج شــیوع کرونا فروکش کند، افراد 
بیمار بــه محل کار خود بازخواهند گشــت. خریداران و مســافران با 
آزادی بیشتری، پول خود را خرج خواهند کرد. بسیاری از اقتصاددانان 
پیش بینی می کنند که تولید ناخالص داخلی چین در سه ماهه ابتدایی 
ســال 2024 تقریبا 10 درصد بیشــتر از رقم این شاخص در سه ماهه 
ابتدایی سال 2023 خواهد بود. چنین جهش بزرگی در چنین اقتصاد 
عظیمی به این معنا خواهد بود که چین به تنهایی بخش زیادی از رشد 

اقتصادی جهان را طی این دوره به دوش خواهد کشید.
حزب حاکم چین هم امید زیادی به این مســئله دارد و امیدوار است 
نه براســاس ناتوانی در مهار کووید-1۹، بلکه با بهبود اوضاع اقتصادی، 
این دوران را در ذهن مردم تثبیت کند. »شی جین پینگ« هم به مردم 
این کشــور وعده داده اســت که نور امیدبخشی در آینده نزدیک چین 
وجود دارد. او بیشتر به روزهای پس از کرونا امید بسته است تا با جهش 

اقتصادی، مردم را از زندگی در این کشور تک حزبی راضی کند.
به پایان رســیدن این انزوای خودخواســته چین، خبری خوب برای 
جاهایــی خواهد بود کــه روی پول خرج کردن چینی ها حســاب باز 
کرده اند. هتل های پوکت تایلند و پاســاژهای هنگ کنگ از بسته بودن 
درهای چین، آسیب زیادی دیده اند. مسافران بالقوه چینی حاال به سمت 
وب ســایت های سفری سرازیر شده اند. بعضی از این وب سایت ها در روز 
2۷ دسامبر شاهد رشدی 250 درصدی به نسبت روز قبل خود بودند. 
اقتصاددانان پیش بینی می کنند که تولید ناخالص داخلی هنگ کنگ در 
این مدت، رشدی 8 درصدی خواهد کرد. کشورهایی که کاالی مصرفی 
به چین صادر می کنند هم از این مســئله نفع می برند. چین یک پنجم 
از نفت، بیش از نیمی از مس، نیکل و روی فرآوری شــده و بیش از سه 

پنجم سنگ آهن جهان را می خرد.
با این حال، بهبود اقتصادی چین می تواند عوارض جانبی دردناکی هم 
داشته باشد. در بخش زیادی از دنیا، این موضوع می تواند نه منجر به رشد 
بیشتر شود، بلکه به تورم و نرخ بهره بیشتر بینجامد. بانک های مرکزی 
همین حاال هم با ســرعت زیادی در حال افزایش نرخ بهره برای مقابله 
با تورم هستند. اگر بازگشایی اقتصادی چین منجر به افزایش فشارهای 
قیمتی تا حد بدی شــود، این نهادها مجبور به ســختگیری بیشتر در 
سیاســت پولی خود برای مدتی طوالنی تر خواهند بود. کشورهایی که 
واردکننده کامودیتی ها هستند، یعنی بخش عمده ای از دنیای غرب، در 

معرض مخاطرات چنین تغییری در بازار قرار خواهند گرفت.
البته دنیای پســاهمه گیری برای خود چین به معنای بازگشــت به 
وضعیت موجود قبلی نیست. پس از اینکه دولت چین به شکلی خشن، 
محدودیت ها را اعمال کرد و سپس آنها را بدون هیچ گونه آمادگی کنار 
گذاشت، بســیاری از سرمایه گذاران، این کشــور را به چشم یک قمار 
پرریسک می بینند. بنگاه های خارجی، اعتماد کمتری به این امر دارند 
که عملیات شــان در چین دچار اختالل نشود. گروه های زیادی حاضر 
هســتند هزینه بیشتری کنند تا محصوالت شان در جای دیگری تولید 
شود. ســرمایه گذاری داخلی روی کارخانه های جدید هم در حال افت 
است و برخی گزارش ها حاکی از آن هستند که خروج کسب وکارهای 

داخلی از چین در حال افزایش است.
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فرصت امروز: براســاس مقررات ارزی جدید بانک مرکزی، تغییراتی در 
تامین و اختصاص ارز درمانی اعمال شده است که مهمترین آن، برداشته 
شدن ســقف ارز برای بیمارانی اســت که ضمن داشتن شرایطی خاص، 
تاییدیه شورای عالی پزشکی وزارت بهداشت را نیز به همراه داشته باشند.
در مجموعه مقررات ارزی جدید ابالغ شــده از سوی بانک مرکزی که 
در تاریخ دوم اســفندماه 1401 به روزرسانی شــده است، تعداد نیازها یا 
مصارف ارز خدماتــی )غیربازرگانی( تغییر کرد و از ســوی دیگر، برخی 
مصارف ارزی ابالغ شده در بخشنامه قبلی نیز با تغییراتی مواجه شد. یکی 
از مصارف ارز خدماتی که در مقررات ارزی گذشته )مردادماه امسال( هم 
وجود داشت، ارز درمانی بود اما این نیاز ارزی با تغییراتی در مقررات ارزی 
جدید مواجه شده است. نخستین تغییر ایجادشده در ارزهای خدماتی از 
جمله ارز درمانی، تغییر نوع ارز پایه اعالمی از دالر به یورو است. البته در 
هر دو بخشنامه امسال این نکته ذکر شده است که سایر ارزها قابل تامین 
بوده و معادل آن نسبت به سایر ارزها نیز تامین خواهد شد. همه بیمارانی 
که شــرایط اعالمی را داشته باشــند و تاییدیه های الزم را دریافت کنند، 

می توانند این ارز را از طریق مرکز مبادله ارز و طالی ایران تامین کنند.
به گزارش ایسنا، براساس مقررات ارزی ابالغ شده در مردادماه امسال، 
»تأمین و انتقال ارز درمانی برای مبالغ حداکثر تا سقف 10 هزار دالر یا 
معادل آن به سایر ارزها با اخذ وثیقه به میزان 20 درصد هم ارز ریالی ارز 
پرداخت شده، به حساب موسسه درمانی خارج از کشور با تأیید معاونت 

درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در آن ضرورت ادامه 
معالجه در خارج از کشور و میزان ارز مورد نیاز تعیین شده باشد، بالمانع 
اســت.« البته در تبصره همین بند از مصوبه قبلی آمده بود که »تأمین 
و انتقال ارز درمانی برای مبالغ حداکثر تا سقف 10 هزار دالر یا معادل 
آن به ســایر ارزها برای بیمارانی که به منظور معالجه نیازمند پرداخت 
 )Match( پرداخت هزینه تطبیق )Search( هزینه جست وجوی نمونه
و پرداخت بابت خرید و انتقال نمونه سلول های بنیادی خون ساز از مغز 
اســتخوان و خون از خارج از کشــور اســت، با ارائه معرفی نامه و تأیید 
شبکه ملی اهداکنندگان سلول های بنیادی خون ساز ایران )که زیر نظر 
مســتقیم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فعالیت می کنند( و 
اخذ وثیقه به میزان 20 درصد هم ارز ریالی ارز پرداخت شــده بالمانع 

خواهد بود.«
اما در مقررات ارزی جدید ابالغ شده به غیر از جایگزینی یورو با دالر، 
ارز درمانــی برای مبالغ بیش از 10 هزار یورو نیز پرداخت خواهد شــد 
که براســاس بند دوم مصارف ارز خدماتی در نظر گرفته شده »تامین 
و انتقــال ارز درمانی برای مبالــغ بیش از 10 هزار یورو یا معادل آن به 
ســایر ارزها به حساب موسسه درمانی خارج از کشور با تاییدیه شورای 
عالی پزشــکی معاونت درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 
کــه در آن ضرورت ادامه معالجه در خارج از کشــور یا نیاز به خرید و 
انتقال نمونه ســلول های بنیادی خون ســاز از مغز استخوان و خون از 

خارج از کشور )حســب مورد( و میزان ارز موردنیاز تعیین شده باشد، 
بالمانع اســت. ضمنا ارائه تاییدیه کمیسیون های پزشکی دانشگاهی در 

این خصوص مورد قبول نیست.«
نکته مهم دیگر در مقررات ارزی جدید این اســت که ارز درمانی برای 
اقامت بیمار و همراه آن هم یورویی شــد. در تبصره های دیگر ارز درمانی 
در مقررات ارزی جدید ابالغ شده از سوی بانک مرکزی، تامین و پرداخت 
ارز برای اقامت بیمار و یک همراه تا ســقف حداکثر 2000 یورو یا معادل 
آن به سایر ارزها نیز برای هر نفر در نظر گرفته شده است. این ارز نیز در 
بخشــنامه قبلی امسال 2000 دالر بوده است. البته در این بند از مقررات 
ارزی جدید، چند مورد از شــرایط تخصیــص و تامین این ارز خدماتی و 
نام بانک های عامل حذف شــده اســت که در ادامه بایــد دید آیا این امر 
نشان دهنده تســهیل در این راســتا بوده، یا آنکه در این زمینه براساس 
بخشنامه سابق )مردادماه امسال( عمل خواهد شد، اما در ادامه توضیحات 
برای ارز درمانی همانند مقررات ارزی گذشــته آمده است که »این ارز به 
افراد دارای تابعیت خارج از کشــور، اقامت دائم یا مجوز کارت سبز )گرین 
کارت( یا اتباع خارجی مقیم ایران تعلق نمی گیرد.« گفتنی است نرخ ارز 
مبنای حقوق و عوارض گمرکی، 28 هزار و 500 تومان است. بانک مرکزی 
اعالم کرد که نرخ ارز مبنای حقوق و عوارض گمرگی براساس قانون بودجه 
سال 1401 نرخ ETS و معادل 28 هزار و 500 تومان و کماکان به قوت 

خود باقی است و هیچ تغییری نخواهد داشت.

سقف 10هزارتایی برداشته شد، یورو جایگزین دالر شد

تغییرات جدید ارز درمانی

در اولین ماه از فصل زمستان امسال، مقایسه آماری چک های مبادله شده 
و میزان وصول و برگشــت هر یک از چک ها به تفکیک استان های کشور 
نشان می دهد که چک های برگشتی در استان های کهگیلویه و بویراحمد 
و خراسان شــمالی بدترین وضعیت را نسبت به سایر استان ها در این ماه 
داشته اند. همچنین بررسی سرانه ارزش هر چک در جغرافیای استانی نشان 
می دهد که استان تهران بیشترین ارزش سرانه چک را با رقم 103 میلیون 
تومان و استان یزد کمترین ارزش سرانه چک را با حدود 2۷ میلیون تومان 

در دی ماه 1401 به ثبت رسانده اند.
به گزارش »اکوایران« و براســاس آخرین گزارش منتشرشــده از سوی 
بانک مرکزی، حدود ۶.۶ میلیون فقــره چک به ارزش حدود 421 هزار و 
3۷1 میلیارد تومان در دی ماه امسال در کل کشور مبادله شده است. روند 
چک ها به صورت ماهانه از سوی بانک مرکزی منتشر شده و در هر مقطع 
میزان چک های مبادله شده، برگشت خورده و وصول شده در کشور ارزیابی 
می شود. تعداد چک های مبادله شده در دی ماه امسال نسبت به ماه قبل از 
آن، یعنی آذرماه از نظر تعداد 8.۶ درصد کاهش و از نظر مبلغ 5.۹ درصد 
افزایش داشــته است. بنا بر داده های بانک مرکزی، نسبت تعداد چک های 
برگشــتی به مبادله ای در کل کشور نشان می دهد که در دی ماه امسال از 
کل تعداد چک های مبادله شده کشور ۹3.2 درصد آنها وصول شده و ۶.8 
درصد آنها برگشت داده شده است که حداقل این شاخص در بازه دو ساله 

قلمداد می شود.
اما احتمال برگشــت خوردن چک در استان های کشور چقدر است؟ به 
طور کلی در میان چک های مبادله ای کشــور، بیش از 450 هزار فقره در 
دی ماه امســال برگشت داده شده است. بررسی استانی حاکی از آن است 
که احتمال برگشت خوردن چک در استان کهگیلویه و بویراحمد بیشتر از 
سایر مناطق بوده است؛ به طوری که در این استان حدود 11.1 درصد فقره 
چک های مبادالتی برگشــت داده شده است. در این رده بندی استان های 
خراســان شــمالی، چهارمحال و بختیــاری نیز در رتبه هــای بعدی قرار 
گرفته اند. در سمت مقابل اما استان گیالن با سهم 5.1 درصدی پایین ترین 
نسبت تعداد چک های برگشتی به کل تعداد چک های مبادله شده را به خود 
اختصاص داده است. این بدان معناست که احتمال برگشت چک در استان 
گیالن در مقایسه با 30 استان دیگر ایران بسیار کمتر است. به عبارت بهتر، 
استفاده از مبادالت چک در این استان از اهمیت باالتری در مقایسه با سایر 

مناطق برخوردار بوده و امنیت باالتری دارد.
از ســوی دیگر، استان خوزستان در صدر اســتان های دارای چک های 
برگشتی از نظر ارزش چک قرار دارد. در ارزیابی چک های مبادله ای، وصول 
شــده و برگشت خورده در کشور می توان این ارقام را هم از حیث تعداد و 
هم از حیث مبلغ طبق داده های آماری بانک مرکزی مورد ارزیابی قرار داد. 
در همین خصوص بررســی صورت گرفته در مورد نسبت مبلغ چک های 
برگشــتی به چک های مبادله ای در بازه زمانی مورد نظر اشاره به این دارد 
که در اســتان خوزستان از نظر ارزش 1۶ درصد از کل چک های مبادله ای 
برگشت خورده اند. این رقم بیشترین درصد ثبت شده در میان 31 استان 
کشور است. در بین سایر استان های کشور، استان بوشهر با رقم 15 درصد 
و لرســتان با رقم 14.۶ درصد در رتبه های بعدی بیشــترین نسبت ارزش 
چک های برگشتی به کل ارزش چک های مبادله ای در کشور قرار می گیرند. 
مناطق آزاد کشــور نیز با ثبت ۶ درصد کمترین نســبت ارزش چک های 
برگشتی به کل ارزش چک های مبادله ای را در این بررسی نشان می دهد.

بررسی سرانه چک های مبادله ای در استان های کشور طی دی ماه 1401 
حاکی از آن اســت که در دی ماه امسال ارزش کل چک های مبادله ای در 
سطح کشور به رقم 421 هزار و 3۷1 میلیارد تومان به ثبت رسیده است. 
داده های بانک مرکزی نشان می دهد که نسبت ارزش کل چک ها به تعداد 
کل چک های مبادله شده در کل کشور برابر با حدود ۶4 میلیون تومان بوده 
اســت که از حیث اقتصادی ارزش سرانه هر چک نامیده می شود. می توان 
با بررســی این شاخص در میان استان ها نیز اطالعات مناسبی از وضعیت 
روند چک ها به دست آورد. سرانه چک های مبادله ای در هر استان از نسبت 
مبلغ چک های مبادله ای به تعداد چک مبادله شده در استان مورد مطالعه 
به دست می آید. بررسی سرانه چک در میان 31 استان کشور و همچنین 
مناطق آزاد روایتگر این است که استان تهران با ارزش 103 میلیون تومان، 
در صدر سرانه چک های مبادله شده قرار می گیرد. به بیان ساده تر، هر فقره 
چک صادر شــده در استان تهران حدود 103 میلیون تومان ارزش داشته 
اســت؛ حدودا 3۹ میلیون تومان بیشتر از ارزش میانگین کشوری. در این 
رده بندی همچنین استان های البرز و مناطق آزاد در جایگاه بعدی از حیث 
بیشترین سرانه چک قرار می گیرند. این در حالی است که در نقطه مقابل، 
اســتان یزد با حدود 2۷ میلیون تومان کمترین ارزش سرانه هر فقره چک 

در کل کشور را به خود اختصاص داده است.

بیشترین ارزش سرانه چک در تهران به ثبت رسید

جغرافیای استانی ارزش سرانه چک

اخبــــــار

سرمایه گذاری بانک ها در طرح های راهبردی
مجوز جدید مجلس به بانک ها

نمایندگان مجلس با اختصاص 10 هزار میلیارد ریال )هزار میلیارد تومان( برای 
سرمایه گذاری سازمان های توسعه ای دولت در برنامه های رشد و تولید و صادرات 
موافقت کردند. همچنین بانک ها مجاز به ســرمایه گذاری در طرح های راهبردی 
کشور شــدند. نمایندگان مجلس در نشست علنی صبح شنبه در جریان بررسی 
بخش هزینه ای الیحه بودجه ســال 1402، با بندهای )هـــ(، )و( و )ز( تبصره 2 
ماده واحده این الیحه موافقت کردند. براساس بند هـ تبصره 2 ماده واحده الیحه 
بودجه، به منظور تشویق سرمایه گذاری در شــرکت های پذیرفته شده در بهابازار 
)بورس( و فرابورس و ترغیب آنها به عدم تقسیم بخش بیشتری از سود اکتسابی 
و اســتفاده از منابع حاصل برای افزایش ســرمایه و در نتیجه توسعه بخش های 
تولیدی و ایجاد فرصت های جدید شغلی در سال 1402 مالیات درآمد آن بخش 
از ســود تقسیم نشده شــرکت های مذکور که به حساب ســرمایه انتقال می یابد 
)موضوع ماده )105( قانون مالیات های مستقیم مصوب13۶۶/12/3( مشمول نرخ 
صفر مالیاتی اســت. همچنین در بند )و( این تبصره آمده اســت:  به  شرکت ها و 
سازمان های توسعه ای دولت اجازه داده می شود با تأیید وزیر مربوط تا مبلغ 10هزار 
میلیــارد )10.000.000.000.000( ریال از منابع داخلی خود را برای حمایت از 
سرمایه گذاری در برنامه های تحقق رشد و تولید، صادرات کاال و خدمات، حمایت از 
ساخت داخل و طرح  )پروژه(های توسعه ای توسط بخش های خصوصی و تعاونی   به 
 صورت وجوه اداره  شده، کمک های فنی و اعتباری و پرداخت مابه التفاوت نرخ سود 
اختصاص دهند. آیین نامه    اجرایی این بند مشــتمل بر ساز و کار تصویب طرح ها، 
میزان حمایت و چار چوب قرارداد عاملیت، ظرف ســه ماه پس از الزم االجرا شدن 
این قانون توسط سازمان  برنامه  و  بودجه کشور با همکاری وزارتخانه های یادشده 
تهیه و به تصویب   هیأت  وزیران می رسد. اقساط وصولی و مانده وجوه استفاده نشده 
)مسدودنشــده بابت تعهدات( در پایان سال به  حساب شرکت یا سازمان ذی ربط 
حســب مورد واریز می گردد. نمایندگان در جریان بررسی بند )ز( تبصره 2 ماده 
واحده الیحه با اصالح این بند به پیشنهاد علی اصغر عنابستانی با 114 رأی موافق، 
40 رأی مخالف و 15 رأی ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر در جلسه موافقت 
کردند که بر این اساس »بانک های دولتی موظفند نسبت به فروش اموال مازاد خود 
به تشخیص رئیس مجمع عمومی اقدام نمایند. همچنین منابع حاصله به سر جمع 
سرمایه بانک ها افزوده می شود و به این بانک ها اجازه داده می شود با تصویب   هیأت 

وزیران در طرح های مهم و راهبردی کشور،  سرمایه گذاری نمایند.«

از سوی شورای رقابت
نحوه تعیین قیمت پایه خودروهای داخلی 

مشخص شد
نایب رئیس شــورای رقابت، نحوه تعیین قیمت پایه خودروهای داخلی را اعالم 
کــرد. »محمود دودانگه« در گفت وگو با »ایســنا«، در مــورد اعالم قیمت نهایی 
خودروهای داخلی توضیح داد: طبق دســتورالعملی که در شــورای رقابت مصوب 
شــده است، برای اعالم نهایی قیمت ها باید قیمت های محاسباتی سازمان حمایت 
اخذ شــود که اخذ شده است، همچنین باید قیمت های پایه رقابتی را اخذ کنیم. 
همچنین طبق مصوبه بنا بر این بود که سه خودروی مشابه خارجی شناسایی شوند 
و یک نهاد بی طرف داخلی یا خارجی بعد از انجام بررسی های الزم، به شورای رقابت 
قیمت پایه رقابتی را اعالم کند تا شورا متناسب با آن بتواند قیمت نهایی را محاسبه 
کند. »دودانگه« از برگزاری جلساتی با دانشکده مهندسی خودروی دانشگاه علم و 
صنعت خبر داد و افزود: طبق جلســاتی که با این دانشکده داشتیم، این دانشکده 
جمع بندی اولیه را برای تعیین قیمت پایه رقابتی ارائه کرد و به محض اینکه قیمت 
نهایی مشخص شود، شورا می تواند قیمت را نهایی و اعالم کند. نایب رئیس شورای 
رقابــت ادامه داد: بنابراین برای تعیین قیمت پایه، برای هر خودرویی که در داخل 
کشور تولید می شود باید سه خودروی مشابه خارجی شناسایی و میانگین قیمت 
سه خودروی خارجی به دالر مشخص شود. سپس قیمت با نرخ ارز مرکز مبادله به 
ریال تبدیل و با قیمت سازمان حمایت مقایسه شود، این خودروها درجه بندی شده 
و از A تا F طبقه بندی می شوند. متناسب با این رتبه بندی یا قیمت سازمان حمایت 
انتخاب می شود یا متناسب با شــرایطی که قیمت پایه رقابتی مشخص می شود، 

شورای رقابت تصمیم بگیرد قیمت دیگری را مبنا قرار دهد.
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با وجه »0.1 گرم« در بازار طال سرمایه گذاری کنید
 معامالت گواهی سپرده شمش طال

در بورس کاال
قرار اســت طی روزهای آینده معامالت گواهی ســپرده شمش طال 
در بورس کاال راه اندازی شــود. بر این اساس، می توان با وجه یک دهم 
گرم طال اقدام به خرید یک گواهی ســپرده شمش طال کرد؛ به عبارت 
دیگر، سرمایه های خرد نیز امکان ورود به بازار جدید طالی بورس کاال 
را خواهند داشت. به گزارش »ایسنا«، هر گواهی سپرده کاالیی معادل 
100 ســوت )100 میلی گرم یا 0.1 گرم( از یک شمش طالی حدودا 
یک کیلوگرمی با عیار ۹۹5 ســپرده شده در خزانه است. بنابراین اگر 
شخصی متقاضی دریافت شــمش طال  باشد، با توجه به تلورانس عیار 
)۹۹5 تا ۹۹۹( و وزن شــمش های ســپرده شده در انبار، او باید مالک 
حداقل 11 هزار گواهی ســپرده شمش طال باشد که بتواند درخواست 
تحویل ارائه دهد. در صورت دارابودن کمتر از این میزان، مشتری باید 
در نماد معامالتی شــمش طال، نسبت به خرید حداقل تا آستانه مجاز 
برای تحویل اقدام کند. سرمایه گذاران قادر هستند در این بازار طال را 
در قالب اوراق با پشتوانه 100سوت طال مورد معامله قرار دهند. بر این 

اساس امکان حضور سرمایه گذاران ُخرد نیز فراهم است.
بنابراین قیمت قابل مشاهده در نماد روی تابلو نیز قیمت 100 سوت 
یا 100 میلی گرم طال خواهد بود. به این منظور مشــتری درخواست 
خــود را به کارگــزار مربوط ارائه می دهد، کارگزار با ثبت درخواســت 
ترخیص برای مشــتری در سامانه، درخواســت وی را به خزانه ارسال 
می کند. تخصیص شــمش طال به درخواســت های ترخیص براساس 
الگوریتم تصادفی ســامانه الکترونیکی مدیریــت انبار صورت گرفته و 
شمش طالی ترخیص شده، از سبد دارایی مشتری خارج می شود. در 
این شرایط مشــتری می تواند با مراجعه به خزانه بانک و احراز هویت، 

شمش طالی خریداری شده را دریافت کند.
معامالت گواهی ســپرده شمش طال در ســامانه معامالت ابزارهای 
نوین مالی بورس کاال انجام خواهد شــد به این منظور مشــتریان باید 
اقدام بــه اخذ کد معامالتی بازار مالی از بــورس کاال کنند. البته اخذ 
کد بازار مالی برای اشــخاص حقیقی فرآیند ساده ای دارد و مشتریان 
می توانند با مراجعه به درگاه آنالین شرکت های کارگزاری دارای مجوز 
معامالت مشــتقه مبتنی بر کاال، در کوتاه تریــن زمان ممکن اقدام به 
دریافت کد بازار مالی بورس کاال کنند. مشــتریان حقوقی نیز از طریق 

شرکت کارگزاری خود باید اقدام به اخذ کد معامالتی کنند.
همانند سایر نمادهای گواهی سپرده کاالیی، معامالت در نماد گواهی 
ســپرده کاالیی شمش طال نیز با محدودیت دامنه نوسان انجام خواهد 
شــد که تمامی موارد مربوطه در اطالعیه گشــایش نماد معامالتی در 
ســایت بورس کاالی ایران به آدرس www.ime.co.ir اطالع رسانی 
می شود. اطالع رســانی برای شرکت های کارگزاری دارای مجوز توسط 
بورس کاالی ایران از ماه های قبل انجام شــده است و چنانچه شرکت 
کارگزاری بســتر و زیرساخت مربوطه را تامین کرده باشد، امکان انجام 
معامالت برخط برای مشتریان کارگزاری فراهم خواهد بود. در صورت 
فراهم نبودن این موضوع، کارگزاران می توانند ســفارش های مشتریان 
خود را از طریق ایستگاه های معامالتی به سامانه معامالت ارسال کنند.
گواهی های سپرده کاالیی، اوراق بهاداری هستند که معامالت آنها نقدی 
است و مهلت تسویه مشخصی نیز دارند. لذا مشتری برای ورود به این بازار 
همانند رویه قبلی معامالت گواهی ســپرده کاالیی، باید وجه معامله را در 
اختیار داشــته باشد. تفاوتی که معامالت شمش طال با سایر اوراق گواهی 
ســپرده کاالیی بورس کاال دارد این است که سازوکار پرداخت و دریافت 
وجه معامالت در اینجا، برمبنای سازوکار دفتر دارایی است؛ دفتر دارایی به 
معنای یک حساب در سامانه های معامالت و تسویه است. به منظور شارژ 
دفتر دارایی، مشتری وجه موردنظر را به حساب کارگزار خود واریز و کارگزار 
نیز وجه را به حساب های معرفی شده از سوی بورس کاال واریز می کند. این 
امر با شناسه های یکتا مربوط به هر مشتری انجام می شود. بورس کاال به 
محض وصول وجه در حساب، دفتر دارایی مشتری را به میزان واریز شده، 
شارژ می کند و کارگزار و مشتری می توانند وجوه شارژشده را مشاهده کنند 

و مشتری با این وجوه قادر به معامله در بازار خواهد بود.
برای برداشــت وجه از دفتر دارایی نیز رویه عکس فرآیند ذکرشــده 
صورت می گیرد. مشتری درخواســت برداشت وجه خود را به کارگزار 
ارائه داده و کارگزار موظف اســت آن را در سامانه معامالت ثبت کند. 
بورس کاال در انتهای جلسه معامالتی، درخواست های برگشت وجه را 
بررســی و کارسازی می کند. تسویه کارمزدهای معامالتی و هزینه های 
انبــار در معامالت گواهی ســپرده کاالیی نیز از طریق ســازوکار دفتر 

دارایی انجام می شود.
معامالت گواهی سپرده شــمش طال در هر جلسه معامالتی، با یک 
دوره پیش گشــایش آغاز می شود و پس از اتمام دوره پیش گشایش به 
شیوه حراج تک قیمتی، معامالت به صورت حراج پیوسته آغاز می شود. 
در شروع بازار زمان آغاز و طول جلسه معامالتی در این معامالت مشابه 
نمادهای گواهی ســپرده ســکه طال در نظر گرفته شده است البته در 
این بازار مشــابه معامالت قراردادهای مشــتقه در بورس کاالی ایران، 
روزهای پنجشــنبه نیز روز معامالتــی خواهد بود خزانه بانک ملت که 
در حال حاضر به عنوان خزانه ســکه طال نیز فعال بوده، برای شــمش 
طال مورد پذیرش قرار گرفته است. از آنجا که پذیرش انبارها و نظارت 
بر فعالیت آنها در دوره مورد پذیرش، براســاس ضوابط بازار سرمایه به 
شمار می رود، انباردار مسئول کمیت و کیفیت دارایی های سپرده شده 
اســت و این موضوع، اطمینان خاطر خوبی برای سرمایه گذاران ایجاد 
می کند؛ چراکه ریسک سرمایه گذار ناشی از خرید فیزیکی طال، کیفیت 
و اصالت طال و نیز جابه جایی های مکرر آن پوشــش داده می شود. لذا 
صرفا زمانی  که شــمش طال با رعایت اســتانداردهای مورد توافق در 
خزانه بانک ملت سپرده شده باشد، گواهی سپرده کاالیی صادر شده و 

قابل معامله روی نماد معامالتی آن خواهد بود.
مطابق رویه موجــود در بازار گواهی ســپرده کاالیی، مالک گواهی 
سپرده کاالیی موظف است هزینه نگهداری دارایی پشتوانه آن در انبار 
را پرداخت کند، شــمش طال نیز از این قاعده مستثنی نیست. بنابراین 
هر شــخصی که مالک تعدادی گواهی سپرده شمش باشد، باید هزینه 
نگهــداری دارایی پایه پشــتوانه آن در انبار را پرداخت کند. مقدار این 
هزینه براســاس نظــر خزانه بانک و تایید بورس کاال تعیین می شــود 
و ســاالنه با تغییرات قیمت دارایی پایه، تعدیل می شــود. تسویه این 
هزینه ها همانطور که پیش تر اشاره شد، از طریق سازوکار دفتر دارایی 
مشتریان انجام می شــود. در حال حاضر صرفا شرکت زرشوران امکان 
ســپرده گذاری دارایی پایه در خزانه بانک ملت را دارد بنابراین امکان 

سپرده گذاری شمش طال در خزانه برای سایر مشتریان وجود ندارد.

بورسنامه

فرصت امروز: شــاخص کل بورس تهران پس از آنکه در هفته نخست 
اســفندماه به بازدهی 8.۶4 درصد و در هفته دوم اسفند به بازدهی 10 
درصد رسید، اولین روز معامالتی از هفته سوم اسفندماه را با افت بیش 
از 33 هزار واحدی آغاز کرد و با ثبت بازدهی منفی 1.84 درصد تا سطح 
یک میلیون و ۷88 هزار واحد عقب نشــینی کرد. شاخص کل هم وزن 
نیــز با کاهــش 0.۹1 درصدی در این روز در تراز 532 واحد ایســتاد. 
شــاخص کل فرابورس هم با 288 واحد کاهش، کانال 23 هزار واحد را 
از دســت داد و تا رقم 22 هزار و ۷1۹ واحد عقب رفت. این دومین روز 
متوالی اســت که نماگرهای بورسی به طور دسته جمعی، روندی نزولی 
را در پیش گرفته اند. شــاخص کل بورس در آخرین روز معامالتی هفته 
گذشــته تحت تاثیر فضای ریزشی بازار ارز و طال قرمزپوش شد و پس 
از چهار روز صعود متوالی دچار اصالح 0.8۹ درصدی شد، اما در کانال 
1.8 میلیون واحدی باقی ماند، اما در معامالت روز گذشته در ادامه این 

روند اصالحی، ابرکانال یک میلیون و 800 هزار واحد را از دست داد.
جاماندگی بورس از انتظارات تورمی و عقب ماندگی بازار سهام نسبت به 
سایر بازارها در کنار کاهش شــکاف قیمتی دالر نیمایی و آزاد و... دست 
به دســت هم داد تا بورس تهران، فراز دوباره ای را به ســمت قله تاریخی 
در روزهای پایانی ســال 1401 تجربه نماید؛ از یکسو برخی از تحلیلگران 
معتقدند که چرخه انتظارات تورمــی می تواند حرکت صعودی بورس به 
ســمت قله تاریخی را در روزهای پایانی سال تداوم ببخشد، اما در سوی 
مقابل، دسته دیگری از کارشناسان می گویند که بازار سهام از ابتدای سال 
تاکنــون بارها با فراز و فرود ناگهانی مواجه شــده و وضعیت کنونی بازار 
نیز همچون سنوات گذشــته، مقطعی و گذراست. فارغ از این دو دیدگاه 
مختلف، به نظر می رســد قیمت دالر و تحوالت بازار خودرو، نقش مهمی 
در مسیریابی بورس از نگاه معامله گران در روزهای پایانی سال ایفا می کند.

ریزش دسته جمعی شاخص ها
شــاخص کل بورس در جریان معامالت شــنبه، کانال 1.8 میلیون 
واحــد و شــاخص کل فرابورس، کانال 23 هزار واحد را از دســت داد. 
شــاخص کل با ریــزش 33 هزار و 558 واحد تا ســطح یک میلیون و 
۷88 هــزار واحد پایین آمد و بازدهی روزانــه منفی 1.84 درصد را به 
ثبت رســاند. شاخص کل هم وزن نیز با افت 4 هزار و 880 واحد معادل 

0.۹1 درصد در رقم 532 هزار و ۹۹0 واحد ایســتاد. همچنین شاخص 
کل فرابــورس با کاهش 288 واحدی در ســطح 22 هزار و ۷1۹ واحد 
قرار گرفت. در پایان معامالت این  روز، 20۶ نماد رشــد قیمت و 445 
نماد کاهش قیمت داشتند. به عبارت دیگر، 32 درصد بازار رشد قیمت 
داشــتند و ۶8 درصد بازار افت قیمت را تجربــه کردند. ارزش خالص 
تغییر مالکیت حقوقی به حقیقــی بازار برای پنجمین روز پیاپی منفی 
شــد و 858 میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شــد که مشابه 
روز معامالتی قبل بوده است. بیشترین خروج پول حقیقی در معامالت 
سیزدهمین روز اسفند به ســهام فوالد )شرکت فوالد مبارکه اصفهان( 
اختصاص داشــت که ارزش تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی آن ۷۹.۹ 
میلیارد تومــان بود. فملی دومین رتبه خروج را داشــت و پس از آن، 
نمادهای شــتران، شپنا، تاپیکو و شستا بیشترین خروج پول حقیقی را 
ثبت کردند. در سوی دیگر اما وبانک بیشترین ورود پول حقیقی را ثبت 

کرد و رمپنا و سصفها در رتبه های بعدی ایستادند.
نمادهای بــزرگ بازار که با خروج پول مواجــه بودند موجب ریزش 
شاخص شدند. فوالد، فملی، فارس، کگل و شبندر بیشترین تأثیر را در 
افت شــاخص کل داشتند و در سمت مقابل نیز نمادهای رمپنا، وبانک، 
خودرو و پاســار بزرگان سبزپوش بازار بودند. در فرابورس نیز نمادهای 
آریــا، هرمز، فغدیر و ارفع بیشــترین تأثیر کاهنده را بر شــاخص کل 
فرابورس گذاشتند و نمادهای کلر، فجهان و بمپنا با بیشترین اثر مثبت 
بر شاخص کل همراه شدند. در بین نمادهای پرتراکنش بورس، خودرو 
بیشــترین تراکنش را داشت و شســتا و فوالد در رتبه های بعدی قرار 
گرفتنــد. در فرابورس نیز نمادهای انتخاب، دی و فروژ پرتراکنش ترین 
نمادها بودند. ارزش معامالت کل بازار سهام به 42 هزار و 21۹ میلیارد 
تومان رسید. ارزش معامالت اوراق بدهی در بازار ثانویه 2۹ هزار و ۹۹0 
میلیارد تومان بود کــه ۷1 درصد از ارزش کل معامالت بازار را در این 
روز شامل می شــود. همچنین ارزش معامالت خرد سهام نیز با کاهش 
2۷.5 درصــدی به نســبت روز معامالتی قبل به رقــم ۷ هزار و 430 

میلیارد تومان رسید.
آخرین خبرها از دامنه نوسان

به عقیده برخی از کارشناسان بازار سهام، پس از تجربه رشد چند  روزه، 

حاال سرمایه گذاران با شناسایی سود اقدام به فروش سهام خود می کنند و 
برای کسب سود بیشتر این احتمال وجود دارد که به سمت صندوق های 
بورسی سوق پیدا کنند. بنابراین انتظار می رود که بازار سهام روند اصالحی 
منطقی خود را در ادامه هفته نیز دنبال نماید. از ســوی دیگر نیز به نظر 
می رسد نماگر اصلی بورس از نگاه تکنیکالی در حال طی کردن یک مسیر 
الگوی هارمونیکی اســت که احتمال رشد بیشــتر این نماگر را به همراه 

خواهد داشت.
در همیــن حال، رئیس ســازمان بورس از افزایــش تدریجی دامنه 
نوســان بورس پس از اصــالح طبقه بندی بازارها خبــر داد و گفت که 
نمی توان اعالم کرد افزایش به طور حتم به صورت فصلی انجام می شود 
و پیشــنهاد این بود کــه طبقه بندی بازارها مورد اصــالح قرار بگیرد و 
دامنه نوســان به صورت هم زمان تغییر کند. »مجید عشقی« در مورد 
آخریــن تصمیمات برای افزایش یک درصدی دامنه نوســان به صورت 
فصلی به »ایرنا« توضیح داد: براســاس تصمیمات اتخاذشده قرار بود تا 
دامنه نوسان به صورت تدریجی افزایش یابد. روند افزایشی دامنه نوسان 
ادامه دار خواهد بود، اما به این صورت نیست که اعالم کنیم به طور حتم 
دامنه نوسان تا پایان ســال افزایش می یابد؛ ضروری است در کنار این 
اقدام، فعالیت های دیگری نیز صورت گیرد تا کارایی این تغییر، افزایش 

و از چالش های احتمالی آن کاسته شود.
او با تاکید بر اینکه افزایش دامنه نوسان به صورت دائم ادامه دار خواهد 
بود، افزود: در گزارش اخیری که از ســوی شــرکت های بورسی ارائه شد، 
پیشــنهاد این بود که طبقه بندی بازارها مــورد اصالح قرار بگیرد و دامنه 
نوسان به صورت هم زمان تغییر کند. اکنون منتظر پیشنهاد نهایی شرکت 
بورس و فرابورس هســتیم و پس از آن دوباره در این زمینه تصمیماتی را 
اتخاذ می کنیم. »عشــقی« با اشاره به اینکه بحث مربوط به دامنه نوسان 
موضوعی کارشناســی شده و جزو مسائل بسیار مهم تلقی می شود، ادامه 
داد: روند افزایش دامنه نوســان منتفی نشده است و حتی در این زمینه 
نمی توان اعالم کرد که دامنه نوسان را تا سقف 10 درصد افزایش می یابد. 
افزایش تدریجی دامنه نوسان در دستور کار سازمان بورس است، اما بعید 
به نظر می رســد که تا پایان امســال برای افزایش مجدد دامنه نوسان به 

جمع بندی برسیم.

نماگر اصلی تاالر شیشه ای به سطح 1.7 میلیونی سقوط کرد

مسیریابی بورس در پایان اسفند

در بــورس اوراق بهادار تهران، حجم و ارزش کل معامالت در هفته دوم 
اســفندماه )هفته منتهی به 10 اسفندماه( نسبت به هفته نخست )هفته 
منتهی به 3 اســفندماه( افزایشی شد. همچنین شــاخص کل بورس به 
بازدهی حدود 10 درصدی و شاخص کل هم وزن به بازدهی ۶.8۹ درصدی 
رسید. به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران )سنا(، بررسی معامالت 
بازار سهام در هفته منتهی به 10 اسفندماه 1401، حکایت از آن دارد که 
ارزش کل معامالت این بازار در این هفته نسبت به هفته قبل با 81 درصد 
افزایش، از 3۶3 هزار و 510 میلیارد ریال به ۶58 هزار و 8۷0 میلیارد ریال 
رسید. همچنین حجم کل معامالت این بازار از 51 میلیارد و 431 میلیون 
سهم در هفته قبل به ۹8 میلیارد و 8۷0 میلیون سهم در این هفته رسید 

که افزایش ۹1 درصدی را نشان می دهد.
در هفته یادشده، تمامی بازارهای بورس تهران نسبت به هفته گذشته 
وضعیت صعودی داشتند. بر این اساس، ارزش معامالت در بازار اول سهام، 
افزایش ۷3 درصدی را در این هفته نسبت به هفته قبل خود تجربه کرد و 
از 130 هزار و 884 میلیارد ریال به 22۶ هزار و 843 میلیارد ریال رسید. 
حجم معامالت این بازار نیز که هفته نخست اسفندماه )هفته منتهی به 3 

اسفندماه( 23 میلیارد و 531 میلیون سهم بود به 38 هزار و ۷۶0 میلیارد 
سهم در هفته دوم اسفند رسید و افزایش ۶4 درصدی را به ثبت رساند.

روند حرکت ارزش معامالت بازار دوم سهام در این هفته همانند بازار اول 
سهام، افزایشی بود؛ به طوری که ارزش معامالت این بازار در هفته منتهی 
به 10 اسفندماه نسبت به هفته گذشته خود با افزایش 125 درصدی از ۷۹ 
هزار و ۹03 میلیارد ریال به 1۷۹ هزار و ۹۹3 میلیارد ریال رســید. حجم 
معامالت این بازار نیز با افزایش 148 درصدی از 1۹ میلیارد و ۶80 میلیون 
سهم در هفته قبل به 48 میلیارد و 840 میلیون سهم در این هفته رسید. 
همچنین ارزش معامالت بازار بدهی با رشد 4۷۶ درصدی از 8 هزار و ۶۷۶ 
میلیارد ریال در هفته نخســت اسفند به 4۹ هزار و ۹38 میلیارد ریال در 
هفته دوم اسفندماه رسید. حجم معامالت بازار بدهی نیز از ۹.۶5 میلیون 

برگه به 51 میلیون برگه رسید که رشد 42۹ درصدی را نشان می دهد.
ارزش معامالت در بازار مشتقه در هفته منتهی به سوم اسفندماه 3 هزار 
و 512 میلیارد ریال بود که در هفته منتهی به 10 اســفندماه به ۶ هزار و 
۶31 میلیارد ریال رسید و رشد 88 درصدی را تجربه کرد. حجم معامالت 
در این بازار با رشــد 1۶۶ درصــد، از 21 میلیون قرارداد در هفته قبل به 

55 میلیون قرارداد در هفته منتهی به 10 اسفندماه رسید. از سوی دیگر، 
ارزش معامالت صندوق های ســرمایه گذاری قابل معامله در هفته منتهی 
به 10 اسفندماه در مقایسه با هفته پیش، روندی افزایشی داشتند. ارزش 
معامالت این بازار از 140 هزار و 535 میلیارد ریال در هفته قبل به 1۹5 
هزار و 4۶5 میلیارد ریال در هفته یادشــده رسید و رشد 3۹ درصدی را 
تجربــه کرد. حجم معامالت در این بازار نیز با رشــد 34 درصدی در این 
هفته نسبت به هفته قبل از 8 میلیارد و 1۹0 میلیون یونیت به 11 میلیارد 

و 15 میلیون یونیت رسید.
همانطور که اشاره شد، شاخص کل بورس تهران در هفته دوم اسفندماه 
)هفته منتهی به 10 اســفندماه( نسبت به هفته گذشته خود، رشد ۹.۹۷ 
درصدی را تجربه کرد و از ســطح یک میلیون و ۶5۶ هزار واحد به سطح 
یــک میلیون و 821 هزار واحد افزایش یافت که رشــد 1۶5 هزار و 1۷8 
واحدی را نشان می دهد. همچنین شاخص کل با معیار هم وزن نیز در این 
هفته افزایش داشت و با ۶.8۹ درصد رشد از تراز 503 هزار و 202 واحد به 
تراز 53۷ هزار و 8۷2 واحد رسید که رشد 34 هزار و ۶۶۹ واحدی معادل 

۶.8۹ درصد را نشان می دهد.

بازدهی 10 درصدی بورس در هفته دوم اسفندماه

فراز و فرود شاخص ها و بازارها
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صفر تا صد تولید کارت هوشمند سوخت
رئیس امور کارت در سامانه هوشمند سوخت، ماجرای سوختگیری با کارت 
سوخت و مراحل صدور از زمان ثبت درخواست تا تحویل به متقاضی را شرح 
داد و گفت فارغ از ویژگی های فنی ساخت تراشه که با تکنولوژی های خاص 
و چالش های فنی زیادی تولید و به ایران وارد می شود، خوشبختانه با بهبود 
فرآیندها، دانش بومی و استفاده بهینه از منابع، حتی تحریم ها مانع از تأمین 
و تحویل کارت به مردم عزیز کشورمان نشده است. به گزارش پایگاه خبری 
»عصر خودرو« به نقل از ایسنا، محمد شکیبازاد با اشاره به اینکه همواره صدور 
کارت سوخت خودروهای عمومی و نفت گازسوز در کمترین زمان و با اولویت 
صادر و تحویل می شود، درباره کارت سوخت خودروهای شخصی نیز گفت: 
با توجه به مشکالت موجود از تمامی امکانات استفاده شده و درخواست هایی 
که تا ابتدای بهمن ماه در دفاتر پلیس ثبت شــده هم اکنون صادر و آماده 
تحویل است. وی به مزایای کارت هوشمند سوخت نسبت به دیگر کارت ها 
از جمله کارت بانکی اشاره کرد و گفت: براساس معماری پیاده سازی شده، 
کارت هوشمند سوخت قابل کپی کردن نیست و در صورت قطعی بسترهای 
ارتباطی به صورت غیربرخط نیز برای سوختگیری قابل استفاده است که این 

یکی دیگر از مزیت های توزیع هوشمند و بدون وقفه سوخت است.
رئیس امور کارت در سامانه هوشمند سوخت با بیان اینکه درخواست های 
تولید کارت دو دسته است، گفت: دسته اول پس از تولید خودرو در کارخانه 
است که اصطالحا کارت های نوشماره نامیده می شود، اطالعات وسائط نقلیه 
نوشــماره از طریق پلیس راهور فراجا مستقیما برای صدور کارت هوشمند 
سوخت ارسال می شود. شکیبازاد افزود: پس از تولید خودرو، پالک گذاری و 
صدور برگ سبز، به صورت هفتگی اطالعات و مشخصات خودروهای نوشماره 
به کارخانه صدور کارت هوشمند سوخت ارائه و تولید کارت سوخت انجام و 
سپس به سایت پاکت گذاری ارسال می شود. در مرحله پاکت گذاری آخرین 
آدرس مالک استخراج که این نکته حائز اهمیت و توجه مالکان خودرو است 
که آدرســی که روی پاکت چاپ می شود همان آدرس موجود در برگ سبز 
خودرو است که الزم است هموطنان عزیز آدرس خود را به روز کنند. به روز 

کردن آدرس برگ سبز هم در مراکز پالک گذاری انجام خواهد شد.
وی با بیان اینکه فرآیند تحویل به این شکل است که بعد از پاکت گذاری 
کارت ها، توزیع و تحویل کارت ها توسط شرکت پست انجام می شود. شایان 
توجه است در زمان تحویل باید در حضور مأمور پست در پاکت توسط مالک 
باز شود و تطابق مشخصات مندرج بر روی کارت با مشخصات مالک انجام 
شود؛ در صورت وجود مغایرت یا مشکل دیگر کارت به مأمور پست عودت 
داده می شود که این مورد خیلی کم و نادر است، گفت: ضمن اینکه به پست 
الزام شده که دریافت وجه در زمان تحویل، باید از طریق پوز بانکی انجام و 
به مالکان خودرو نیز توصیه شده که به مبلغ روی پاکت توجه داشته باشند 
و صرفا همان مبلغ را از طریق پوز واریز کنند. رئیس امور کارت در ســامانه 
هوشمند ســوخت ادامه داد: دسته دوم، صدور کارت المثنی است، مالکین 
برای ثبت اطالعات نیاز به مراجعه به سازمان یا مرکز خاصی ندارند و برای 
درخواست المثنی نیز باید با در دست داشتن مدارک هویتی مالک و وسیله 
نقلیه به یکی از دفاتر خدمات کارت هوشــمند سوخت )مراکز پلیس+10(  
مراجعه کنند و توصیه ما این است که با توجه به محدودیت ها در تأمین کارت، 

پس از مطمئن شدن از مفقود شدن درخواست المثنی ثبت شود.
شکیبازاد با بیان اینکه در مواردی ممکن است کارت سوخت شهروندان در 
جایگاه جامانده باشد که جهت بهبود فرآیند پس از شناسایی اطالعات، این 
کارت ها توسط کارمندان جایگاه در سامانه جی تی اس )سامانه برخط اعالم 
خرابی تجهیزات جایگاه ها( ثبت و امکان جســت وجو در لیست کارت های 
www.scs.niopdc.ir  https://scs.niopdc.ir جامانده از طریق آدرس
میسر و مدام اطالعات کارت های جامانده توسط اپراتور در این سامانه به روز 
می شود، اظهار کرد: زمانی که مطمئن شدیم که کارت پیدا نمی شود مالک 
باید با مراجعه به دفاتر پلیس+10 که در کل کشور بیش از هزار دفتر پلیس 
وجود دارد، مدارک هویتی، مدارک ماشین و بیمه نامه را ارائه و در صورتی که 
مالک نیست باید با وکالت نامه اقدام کند. پس از استعالم و تایید، کارت قبلی 

ابطال و سهمیه کارت به کارت جدید منتقل خواهد شد.
وی تاکید کرد: با توجه به سیاستگذاری ها در هر جایگاهی تعدادی کارت  
آزاد )اضطراری( قرار دارد تا در مواقع خاص اســتفاده شــود که متاســفانه 
مصرف کنندگان پس از اتمام سهمیه یارانه ای از کارت  آزاد استفاده می کنند 
در صورتی که اعتبار نرخ دوم در کارت های هوشمند شخصی نیز وجود دارد.

وی با بیان اینکه متاسفانه استفاده از کارت آزاد به مرور زمان مشکالتی را 
به وجود آورده و به دلیل استفاده زیاد مستعمل و باعث خرابی ترمینال ها شده 
است، گفت: در صورتی که رویکرد شرکت برای استفاده از این کارت ها صرفا 
برای شــرایط خاص و مواقع اضطراری است. پس به دالیل فنی و عملیاتی 
استفاده از کارت آزاد فقط در شرایط اضطرار است مگر در مواقع خاص و برای 
اینکه مردم کشورمان برای سوختگیری با مشکل مواجه نشوند و به هر دلیلی 

کارت شخصی همراه شان نیست باید از این کارت ها استفاده کنند.

نماگربازارسهام

نمایندگان مجلس شورای اسالمی مأخذ اخذ مالیات از خودروها در سال 
آتــی را قیمت روز خودرو با توجه به تاریخ ســاخت یا واردات آن و صرفا 
براساس مشخصات مالک خودرو مندرج در شناسنامه خودرو صادره توسط 

نیروی انتظامی  به عنوان سند رسمی خودرو لحاظ کردند.
نمایندگان مجلس شورای اســالمی در جریان جلسه علنی نوبت دوم 
دیروز مجلس، بخش هزینه ای الیحه بودجه 1402 را بررسی کرده و بند 

خ تبصره ۶ را به تصویب رساندند.
براســاس بند خ تبصــره ۶؛ انواع خودروی ســواری و وانــت دو اتاق 
)کابین( دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکین اعم از اشخاص 
حقیقــی و حقوقــی که قیمت روز خــودروی آنها بیــش از 30 میلیارد 
)30.000.000.000( ریال اســت نســبت به مازاد بر این مبلغ مشمول 

مالیات ساالنه خودرو به نرخ یک درصد )%۱( می گردند.
1-  مأخذ محاســبه مالیات خودرو موضوع ایــن بند قیمت روز انواع 
خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن و صرفا براساس مشخصات 
مالک خودرو مندرج در شناسنامه خودرو صادره توسط نیروی انتظامی 
)برگ سبز(  به عنوان ســند رسمی خودرو است که توسط سازمان امور 
مالیاتی کشــور هر ســاله تا پایان فروردین ماه تعیین و اعالم می گردد. 
 مأخذ مزبــور برای انواع خودرو که بعد از اعالم ســازمان تولید یا وارد 
می شــوند، بالفاصله پس از تولید یا واردات آن توســط سازمان مزبور 
تعیین و اعالم خواهد شــد. ســازمان امور مالیاتی کشــور مکلف است 
مراتب را به نحو مقتضی به اطالع اشــخاص مشــمول برســاند. کلیه 
اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات ساالنه مربوط به خودروهای 

تحت تملک خود و فرزندان کمتر از 18 ســال و محجور تحت تکفل را 
حداکثر تا پایان بهمن ماه هر ســال پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال 
خودروهایی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده اســت 
قبل از پرداخــت بدهی مالیاتی مورد انتقال شــامل مالیات بر دارایی، 
نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع اســت. متخلفان از حکم این بند در 

پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارند.
همچنین نمایندگان با پیشنهاد محمدمهدی مفتح مبنی بر حذف جز 
2 این بند موافقت کردند. براســاس این بند که حذف شد؛ به دولت اجازه 
داده می شــود براساس پیشنهاد سازمان  برنامه و بودجه کشور و متناسب 
با شرایط اقتصادی کشور، هر سه سال یک بار نسبت به کاهش یا افزایش 

قیمت پایه تعیین شده فوق الذکر اقدام و مراتب را ابالغ نماید.

چگونگی محاسبه مالیات انواع خودرو

احمد امیرآبادی فراهانی در نشســت علنی نوبت عصر دیروز )شنبه، 
13 اسفند ماه( مجلس شــورای اسالمی تذکرات کتبی نمایندگان به 

مسئوالن اجرایی کشور را به شرح زیر قرائت کرد:
- تذکر پرویز اوســطی نماینده قــروه و دهگالن به همراه 13 نفر از 
نمایندگان به وزیر جهادکشــاورزی: لزوم تسریع در ایجاد زیرساخت 
مجتمع های گلخانه دوســر و دلبران در شهرستان قروه در شهرستان 
دهــگالن. همچنین تذکر به همراه 15 نفــر از نمایندگان به وزیر راه 
و شهرســازی: ضرورت تســریع در تکمیل طــرح راه آهن همدان به 
ســنندج در خردادماه ســال 1402. همچنین تذکر به همراه 14 نفر 
از نماینــدگان به وزیــر رئیس جمهور: ضرورت پاســخگویی به موقع 
مســئوالن بانک مرکزی به پیگیری مطالبات قانونــی حوزه انتخابیه 

نمایندگان مجلس.
- تذکر جعفر قادری نماینده شــیراز به همراه 25 نفر از نمایندگان 

به رئیس جمهور و وزیر اقتصاد: ضرورت تسریع در عرضه سهام دولت 
برای جلوگیری از تکرار حباب قیمت ها در بورس.

- تذکر احمد مرادی نماینده بندرعباس به همراه 22 نفر از نمایندگان 
به وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی: ضرورت تسریع در پرداخت 
سنوات خدمت بازنشستگی پرسنل بهداشت و درمان. همچنین تذکر به 
همراه 23 نفر از نمایندگان به وزیر امور اقتصادی و دارایی: ضرورت صدور 

مجوز تردد خودروها با پالک مناطق آزاد در تمام کشور.
- تذکر حســین محمدیاری نماینده طوالش به همراه هشت نفر از 
نماینــدگان به وزیر امور اقتصادی و دارایی: ضرورت صدور مجوز تردد 
خودروهای پالک منطقه آزاد انزلی در شهرستان های طوالش و آستارا.
- تذکر حبیب اهلل دهمرده نماینده زابل به وزیر نفت: لزوم تســریع 
در انتقال مخازن سوخت از داخل منازل مسکونی شهر زابل. همچنین 
تذکر به وزیر راه و شهرســازی: لزوم اقدام جدی درخصوص راه آهن 

زابل به زاهدان. همچنین تذکر به وزیر راه و شهرســازی: لزوم تسریع 
در تکمیل بزرگراه حادثه خیز زابل به زاهدان.

- تذکر شیوا قاسمی پور نماینده مریوان به همراه 2۶ نفر از نمایندگان 
به رئیس جمهور و وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی: ضرورت حمایت موثر از 

رسانه های داخلی با توجه به پرداخت یارانه رسانه های کشور.
- تذکــر محمدرضا احمدی نماینده رشــت  به همــراه 21 نفر از 
نماینــدگان به رئیس جمهور و وزیر آمــوزش و پرورش: لزوم افزایش 
اهتمــام در تربیت و پــرورش دانش آموزان در تراز انقالب اســالمی. 
همچنین تذکر به همراه 2۹ نفر از نمایندگان به رئیس جمهور و وزیر 
راه و شهرسازی: ضرورت تسریع در چاره اندیشی برای مشکالت مردم 
در خرید و اجاره مسکن. همچنین تذکر به همراه 24 نفر از نمایندگان 
به رئیس جمهور و وزیــر صنعت، معدن و تجارت: لزوم کنترل قیمت 

باالی خودرو و رفع دغدغه های مردم.

تذکر نمایندگان به کنترل قیمت باالی خودرو و رفع دغدغه های مردم
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مترجم: امیر آل علی
برخالف تصور بســیاری از افراد، همه فیلم ها صرفا برای سرگرمی 
تولید نمی شــوند و برخی از آنها، دارای اهدافی فراتر هستند. در این 
صنعت، به کارآفرین ها نیز توجه ویژه ای نشــان داده شده است و در 
این زمینه می توان صدها فیلم را مثال زد. با این حال طبیعی اســت 
که به عنوان پرمشــغله ترین فرد شرکت، زمان زیادی برای مشاهده 
موارد زیاد نداشته باشید. به همین خاطر معرفی بهترین ها، برای شما 
کامال الزامی خواهد بود. در این زمینه براساس تحقیقات انجام شده، 
از دست دادن روحیه مهمترین آسیبی محسوب می شود که بسیاری 
از کارآفرینان با آن مواجه می شــوند. به همین خاطر در ادامه قصد 
بررســی فیلم هایی را داریم که می تواند روحیه شما را تا حد زیادی 

بهبود بخشد. 
The Social Network-1

بدون تردید فیس بوک، موفق ترین شــبکه اجتماعی تاریخ محسوب 
می شــود و طبیعی اســت که داستان شــکلگیری آن، برای هر فردی 
جذابیت باالیی را داشــته باشــد. در این زمینه ذکر این نکته ضروری 
اســت که این شبکه، در حال حاضر کاربران میلیاردی داشته و مالکیت 
دو شــبکه دیگر به نام اینستاگرام و واتس اپ را نیز برعهده دارد. با این 
حال در این فیلم شما شاهد تمامی اتفاقات در زاویه ای هستید که غیر 
جانبدارانه محسوب می شود. این امر باعث می شود تا به درک بهتری از 
اقدامات انجام شــده، دست پیدا کنید. همچنین نحوه شکل گیری یک 
کسب و کار و چالش هایی که در این زمینه وجود دارد، بدون شک برای 

هر کارآفرینی، اهمیت بسزایی را به همراه دارد. 

Moneyball-2
در اکثر فیلم های حوزه کارآفرینی و مدیریت، شاهد داستان شکل گیری یک 
شــرکت و اتفاقات پیرامون آن هستید. با این حال در این فیلم، شما داستان 
واقعی از یک تیم بیسبال را مشاهده می کنید که حضور ستارگانی نظیر برد 
پیت، باعث افزایش جذابیت آن شده است. درواقع استفاده از هوش ریاضی برای 
انتخاب بازیکن، اقدام نوآورانه ای بود که سرمربی تیم اوکلند، آن را انجام داد و 
باعث شد تا از قعر جدول بتواند قهرمانی لیگ را به دست آورد. در این فیلم به 
خوبی نشان داده می شود که یک ایده جدید که حتی تمامی افراد با آن مخالف 
هستند، تا چه اندازه می تواند تاثیرات بی نظیری را داشته باشد. همچنین این 

فیلم نشان می دهد که چگونه باید به غریزه مدیریتی خود اعتماد کرد. 
The Pursuit of Happyness-3

در این فیلم داستان زندگی میلیونر خودساخته کریس گاردنر را شاهد 
هســتید که چگونه او موفق شــد تا از شرایط بســیار بد همراه با کودک 
خردسال خود به باالترین حد موفقیت دست پیدا کند. دروقع با مشاهده 
این فیلم شاهد این موضوع خواهید بود که با داشتن هدف، حتی می توانید 
ســخت ترین روزها را سپری کرد. در این مسیر تنها کافی است که جسور 
باشید و هیچ گاه ناامید نشوید. درواقع با قدم گذاشتن رو به جلو، اتفاقاتی 
رقم می خورد که مســیر آینده شما را شکل خواهد داد. با این حال بدون 

تحرک جسورانه، هیچ فرصتی را نیز به دست نخواهید آورد. 
The Wolf of Wall Street-4

کمتر کســی را می توان پیدا کرد که این فیلم برترین کارگردان جهان 
را ندیده باشــد. این اثر روایتگر داستان موفقیت جردن بلفورت است که 
ذهنیت جالب وی در زمینه فروش باعث شد تا در وال استریت، به موفقیت 
تاریخی دست پیدا کند. این فیلم کات آموزنده ای در زمینه بازارهای مالی 
و روندهای اقتصادی را نشــان می دهد که بدون شــک برای هر مدیری، 

جذابیــت باالیی را به همراه دارد. با این حــال این فیلم نگاه منصفانه به 
زندگی این میلیونر داشــته و از پرداختن به تصمیمات اشتباه و رفتارهای 
نادرســت او نیز کوتاهی نکرده اســت. درواقع شما می توانید ضمن درس 
گرفتــن از نکات مثبت، به دنبال پرهیز از رفتارهای نادرســت و تاثیرات 

آنها باشید. 
Glengarry Glen Ross-5

ایــن فیلم کلکســیونی از بازیگران درجه یــک را در اختیار دارد که 
روایتگر داســتان چند معامله گر حوزه مسکن می باشد که با یک چالش 
جدی مواجه هســتند. درواقع در این فیلم شاهد فشار بی دلیلی هستید 
که بر روی تیم کاری وجود دارد و نتایج فاجعه بار آن، به خوبی نشــان 
داده می شود. این موضوع بدون شک بسیار مهم است که مدیران بتوانند 
فشــار را از تیم خود دور کرده و در شــرایط پراسترس، چه تصمیماتی 

باید اتخاذ شود. 
The Founder-6

بدون شــک داســتان مک دونالد به عنوان موفق ترین برند حوزه مواد 
غذایی، حاوی نکات آموزنده بسیاری است که در این فیلم به خوبی شاهد 
آن هســتیم. درواقع این موضوع که چنین امپراتوری چگونه ایجاد شده 
است حاوی نکات ارزشــمندی است که در کنار آن چالش ها و مشکالت 
نیز به خوبی تشریح شده است. این فیلم به خوبی نشان می دهد که برای 
موفقیت حداکثری، حتی نیاز اســت که به دوســتان گذشته خود پشت 
کنید. با این حال نکته اصلی این فیلم، اهمیت ارائه یک ایده جدید را نشان 
می دهد که خود باعث خواهد شــد تا در بازار به شــدت رقابتی، به خوبی 
بتوانید رشد کنید. در این مسیر بدون شک ریسک کردن یک اقدام کامال 

حیاتی محسوب می شود. 
entrepreneur.com :منبع
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اخبار

امضای تفاهم نامه همکاری بین شرکت گاز مازندران و پارک علم و فناوری 
و شرکت دانش بنیان

ساری – دهقان : در جلســه ای با حضور مدیرعامل شرکت گاز مازندران و 
رئیس پارک علم و فناوری اســتان و شرکت دانش بنیان، تفاهم نامه همکاری 
سه جانبه به امضا رسید. به گزارش خبرنگار روزنامه تیرنگ به نقل روابط عمومی 
شرکت گاز استان مازندران، قاسم مایلی رستمی مدیرعامل شرکت گاز مازندران، 
انعقاد این تفاهم نامه را فرصتی مناسب برای شرکت گاز و مراکز نوآور در سطح 
استان دانست و گفت: همکاری های سه سویه می تواند زمینه برآورده ساختن 
نیازمندی های این شرکت و نیز فرصت اشتغال و سرمایه گذاری را برای این مراکز 
به وجود آورد. وی با اشاره به وجود روحیه رشد، یادگیری و خالقیت در شرکت 

گاز گیالن، اظهار داشت: با هدف ارائه خدمات بهینه به ذینفعان سازمان به دنبال به روزرسانی و کارآمد کردن تجهیزات و فرایندهای کاری 
خود در بخش های مختلف هستیم. همچنین در این جلسه دکتر قربانعلی نعمت زاده رئیس پارک علم و فناوری مازندران با تقدیر از شرکت 
گاز به جهت نگاه خالق و نوآور به امور و حمایت از شرکت های دانش بنیان اظهار داشت: پارک علم و فناوری عالوه بر کمک به تعامل و پیوند 
شرکت ها می تواند با برگزاری جلسات مشترک میان شرکت های نوآور و دستگاه های اجرایی نسبت به شناسایی نیازمندی ها اقدام کند. 

مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل گفت:
همکاری مردم در زمستان امسال بی بدلیل و مثال زدنی بود 

اردبیل - خبرنگار فرصت امروز: میر عامل شــرکت گاز استان اردبیل در 
جلسه کمیته انرژی ، تامین نیازهای ضروری و پدافند غیر عامل از همکاری و 
مساعدت مردم و مشترکین گاز طبیعی در سطح استان در خصوص تامین گاز 
پایدار و رعایت دمای رفاه در منازل و اماکن عمومی خبر داد. به گزارش روابط 
عمومی شرکت گاز استان اردبیل؛ میر سعید سید متین مدیر عامل این شرکت 
در حاشیه جلسه کمیته انرژی ، تامین نیازهای ضروری و پدافند غیر عامل که 
با حضور علیرضا حسینی ، مدیر کل پدافند غیر عامل استانداری اردبیل و مدیر 
عامل توزیع نیروی برق استان و نمایندگان ادارات درگیر در حوزه انرژی و ارایه 

خدمات عمومی به مردم ، که در سالن جلسات ستاد مرکزی شرکت گاز استان برگزار شد؛ اظهار داشت: همکاری مردم و مشترکین گاز 
طبیعی در سطح استان در رابطه با صرفه جویی در مصرف گاز طبیعی ستودنی بود، بنحوی که در اوج سرمای زمستان امسال اگر همکاری 
و مساعدت مردم در امر صرفه جویی نبود در تامین گاز پایدار با مشکل مواجه می شدیم. سید متین در ادامه به اقدامات توسعه ای شرکت 
گاز استان در رابطه با ایجاد زیر ساختهای جدید گاز طبیعی و پایداری جریان گاز نیز اشاره نمود و گفت: پروژه خط تقویتی شمال استان 
جهت گازرسانی به بزرگترین گلخانه کشور به مساحت 2 هزار و 500 هکتار و افزایش پایداری گاز منطقه زر خیز پارس آباد و اصالندوز 
تعریف شده است. وی این پروژه را  به لحاظ شرایط مناسب آب و هوایي منطقه مغان و کیفیت آب و خاک این منطقه و هم از منظر حضور 
در بازارهاي داخلي و بازارهاي هدف خارجي و توسعه صنعت کشاورزی استان و منطقه بسیار حایز اهمیت عنوان کرد و گفت: فاز اول این 
پروژه به طول 76 کیلومتر از مسیر سه راهی نیروگاه تا گرمی با اعتباری بالغ بر 6 هزار و 410 میلیارد ریال در حال اجرا بوده و مجوز اجرای 

فاز دوم بطول 25 کیلومتر از مسیر پارس آباد بسمت گلخانه های شمال استان اخذ و همزمان با فاز یک به بهره برداری خواهد رسید. 

مدیر درمان تامین اجتماعی استان مرکزی :
3 هزار و 700 میلیارد ریال برای توسعه ظرفیت های درمانی تامین 

اجتماعی استان مرکزی
اراک-  فرناز امیدی:  مدیر درمان تامین اجتماعی استان مرکزی از توسعه 
ظرفیت های درمانی و ارائه خدمات به بیمه شــدگان و افتتاح و کلنگ زنی ۹ 
پروژه درمانی با اعتباری بالغ بر ۳ هزار و 700 میلیارد ریال خبر داد. دکتر سهرابی 
در مجمع عمومی کانون بازنشستگان استان مرکزی از ارتباط و افزایش تعامل با 
شرکای اجتماعی و ذی نفعان به عنوان یک اصل مهم در تامین اجتماعی و بهره 
گیری از ظرفیت های شرکا برای تحقق اهداف و برنامه های سازمان یاد کرد و 
گفت: باید میزان آگاهی بیمه شدگان و بازنشستگان از قوانین، مقررات، خدمات و 
مزایای تامین اجتماعی افزایش یابد و این مهم در سایه ارتباط و تعامل خواهد بود 

و در نهایت باعث ایجاد رضایت مندی بیمه شدگان خواهد شد. وی افزود: از ابتدای فعالیت دولت تا کنون در مراکز درمانی تأمین اجتماعی 
استان بیش از پنج هزار و 7۹5 مورد زایمان در مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی در استان مرکزی انجام شده است و تعداد مراجعان 
سرپایی در این مدت به مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی در استان مرکزی 6 میلیون و 45۸ هزار و 466 نفر بوده  است. مدیردرمان 
تامین اجتماعی استان مرکزی از توسعه ظرفیت های درمانی با اعتباری بالغ بر ۳ هزار و 700 میلیارد خبر داد و گفت: این پروژه ها در 4 
شهرستان استان مرکزی افتتاح و کلنگ زنی خواهد شد،از این تعداد ۳ پروژه آماده کلنگ زنی بوده که شامل پروژه درمانگاه شهرستان 
محالت، درمانگاه تخصصی بیمارستان شهید دکتر چمران ساوه و درمانگاه تخصصی بیمارستان شازند با اعتبار 2 هزار و ۸00 میلیارد ریال 
خواهد بود. همچنین 4 پروژه آماده افتتاح داریم که بهســازی، توسعه و استانداردسازی بخش تصویربرداری بیمارستان شازند، بهسازی، 
نوسازی و استانداردسازی بخش زایمان بیمارستان شازند و تجهیز آن به تخت های LDR ، آشپزخانه بیمارستان شهید دکتر چمران ساوه و 
بخش رختشوی خانه بیمارستان امام خمینی)ره( اراک خواهد بود که در مجموع ۳۳0 میلیارد ریال برای آنها هزینه شده است، 2 پروژه نیر 
به ارزش 570 میلیارد ریال شامل انبار دارویی بیمارستان شهید دکتر چمران ساوه و انبار دارویی بیمارستان شازند نیز در حال اجراست و 

مردم ساوه و شازند در چند ماه آینده شاهد بهره برداری از این پروژه ها خواهند بود.

بازدید معاون توسعه کتابخانه ها و ترویج کتابخوانی نهاد از پروژه کتابخانه 
مرکزی قم

قم - خبرنگار فرصت امروز: محمدرضا هراتی، معاون توسعه کتابخانه ها و 
ترویج کتابخوانی با همراهی جمعی از مدیران نهاد و امیرعلی عموزاده، مدیرکل 
فرهنگ و ارشاد اســالمی قم و مهدی توکلیان مدیرکل کتابخانه های عمومی 
استان، از کتابخانه مرکزی قم بازدید و بر تسریع روند بهره برداری این کتابخانه 

تاکید کرد. 
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی اســتان قم، 
محمدرضا هراتی، معاون توسعه کتابخانه ها و ترویج کتابخوانی با همراهی جمعی 
از مدیران نهاد و امیرعلی عموزاده، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی قم و مهدی 

توکلیان مدیرکل کتابخانه های عمومی استان،  از کتابخانه مرکزی قم بازدید و بر تسریع روند بهره برداری این کتابخانه تاکید کرد.

 رییس نظام پزشکی ایالم؛
 کیفیت پایین تجهیزات پزشکی مهمترین مشکل در روند درمان بیماران است

ایالم-هدی منصوری:رییس نظام پزشکی ایالم تاکید کرد: یکی از مشکالت موجود در روند درمان بیماران کیفیت پایین تجهیزات 
پزشکی است که باعث می شود نتایج بدست آمده چندان رضایت بخش نباشد. به گزارش انعکاس ایالم؛ دکتر علیرضا رمضانی اظهار داشت: 
سازمان نظام پزشکی بر طبق اساسنامه تدوین شده حافظ منافع بیماران و پزشکان بوده و هیچگاه در این مسیر جانب یک طرف را نگرفته 
و تالش کرده اســت مطابق قانون ، وجدان و اخالق حرکت کند. وی با اشــاره به مشکالت پیش روی جامعه پزشکی کشور و استان افزود: 
برای یک پزشک سخت است در فرآیند درمان بیمار اولویت های اول و دوم خود را کنار گذاشته و مسیر سومی را که ممکن است در سطح 
دنیا منسوخ نیز شده باشد ، برگزیند که می تواند به عدم کارآیی فرآیند پزشکی نیز منجر شود. رییس نظام پزشکی ایالم تاکید کرد: یکی 
از مشکالت موجود در روند درمان بیماران کیفیت پایین تجهیزات پزشکی است که باعث می شود نتایج بدست آمده چندان رضایت بخش 
نباشد و پزشک و بیمار را مقابل یکدیگر قرار می دهد، در این میان بیمار تنها پزشک را مقصر می داند و اعتماد او به درمانگرش خدشه دار می 
شود، درحالیکه اگر تجهیزات مناسبی در اختیار پزشک باشد، میزان موفقیت درمان افزایش یافته و رضایت بیمار را به دنبال خواهد داشت. 
دکتر رمضانی یادآور شد: رابطه بیمار و پزشک از قدیم فارغ از یک مسئله شغلی و صنفی بوده و اگر بیمار به پزشکش اعتقاد ، ایمان و اعتماد 
نداشته باشد، فرآیند بهبودی با مشکل روبرو می شود، حتی اگر پزشک حاذقی بوده و بهترین داروها را نیز تجویز کند. وی اضافه کرد: طی سال 
های اخیر هجمه های زیادی علیه جامعه پزشکی شکل گرفته و برخی رسانه ها از کم تجربگی برخی تیترها را بیان می کنند که آثار مخربی 

داشته و اعتماد عمومی را خدشه دار می کند و تجربه نیز ثابت کرده در نهایت دود این موضوع به چشم بیمار می رود و آسیب می بیند.

شهردار گرگان آرزوی کودکان را برآورده کرد 
گرگان- خبرنگار فرصت امروز: دو کودک خردسال شهرمان با مساعدت شهرداری گرگان آرزوی خود را برآورده شده دیدند.همه ما 
در زندگی آرزوهایی داریم که دوست داریم روزی به آن برسیم و در راه رسیدن به این آرزوها تالش می کنیم.»زهرا شهرکی« و »امیررضا 
معصوم آبادی« دو کودکی بودند که روز پنجشنبه یازدهم اسفندماه به یک روز خاطره انگیز برای آنها تبدیل شد.این دو با حضور در کنار 
سید محمدرضا سیدالنگی از فعالیت های شهرداری گرگان در یک روز کاری آشنا شدند.این خردساالن مأخوذ به حیا در ویژه برنامه شب 
یلدا، از عالقه خود به »شــهردار« بودن ســخن گفتند و خواستار آشنایی با اقدامات و فعالیت های شهرداری شده بودند که امروز پس از 
گذشت حدود دوماه به همت مهندس سیدالنگی به آرزوی خود رسیدند.حضور در جلسات و بازدید از نقاط مختلف سطح شهر بخشی از 

فعالیت های یک روزه شهرداران افتخاری آخر هفته شهر گرگان بود.

تبریز - فالح: مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان شرقی 
بر حمایت حقوقی و قضائــی از جامعه ایثارگران تاکید و اضافه کرد: از 
تمام ظرفیت های پیش بینی شــده در قانون جامع خدمات رسانی به 
ایثارگران برای حل مشکالت قضایی و حقوقی جامعه ایثارگری استفاده 

خواهیم کرد.
جابر ابوالفتح زاده در همایش حقوق شــهروندی و ایثار، گفت: همه 
تالش ما باید بر این مســاله متمرکز شود که پرونده ای برای ایثارگران 
تشــکیل نشود و نیازی به مراجعه به دستگاه قضایی نداشته باشند، اما 
وقتی پرونده ای تشکیل شد، انتظار می رود احترام و منزلت ایثارگران 
مراعات شود. وی ارائه مشاوره های حقوقی را گامی مهم برای جلوگیری 
از مواجهه این قشــر با مشــکالت حقوقی و قضایی دانست و افزود: در 
راستای این رویکرد می توان جلســات آگاه سازی و افزایش معلومات 
حقوقــی ایثارگران را به صورت مجزا در هر یک از ادارات شهرســتانی 
بنیاد شــهید و امور ایثارگران و یا به صورت منطقه ای برگزار کرد. وی 
رسالت اصلی بنیاد شــهید و امور ایثارگران در کنار تالش برای ارتقای 
سطح رفاهی و معیشتی ایثارگران را احیا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت 
بیان کرد و افزود: ما در بنیاد شهید و امور ایثارگران به دنبال آن هستیم 
که ارزش شــهدا و ایثارگران در همه حال باقــی بماند و خدای نکرده 
دنیاگرایی این فرهنگ را کمرنگ نکند. ابوالفتح زاده با اشــاره به اینکه 

در آستانه 22 اسفند سالروز تاسیس بنیاد شهید و روز ملی بزرگداشت 
شهدا قرار گرفته ایم، ادامه داد: ضمن گرامیداشت یاد امام خمینی)ره(، 
عهد و پیمان می بندیم راه امام راحل و شهدای واالمقام و ایثارگران عزیز 

را ادامه خواهیم داد.
کارشناس معاونت حقوقی بنیاد شــهید و امور ایثارگران نیز در این 
همایش گفت: موسسه ای در این معاونت ایجاد می شود که در صورت 
موافقت ریاســت بنیاد خدمت رسانی حقوقی آن آغاز خواهد شد که با 
هدف ارائه خدمات تخصصی سهل و سریع به جامعه هدف بنیاد شهید و 
امور ایثارگران ایجاد می شود و در آن ضمن بهره مندی از حضور وکالی 

ایثارگر، از کارشناسان حقوقی مجرب دیگر نیز استفاده خواهد شد.
مصطفی عبدالملکــی از اصالح دســتورالعمل معاضدت قضایی در 
ســال آینده خبر داد و افزود: آخرین اصالح این دستورالعمل مربوط به 
سال 1۳۹2 اســت و بر همین اساس معاونت حقوقی و پارلمانی بنیاد 
شهید و امور ایثارگران درصدد برآمده تا با هدف ارتقای سطح خدمات 
دستورالعمل مزبور را مجدد مورد بازنگری قرار دهد. وی به ایجاد کانون 
های داوری حقوقی ایثارگران در سطح استان ها اشاره و اظهار کرد: این 
کانون ها در برخی از اســتان ها ایجاد شده و در استان های باقی مانده 
هم به تدریج ایجاد خواهد شــد تا پرونده های ایثارگران قبل از ارجاع 
به دادگســتری، از طریق میانجی گری این کانون ها حل و فصل شود. 
عبدالملکی اضافه کــرد: در تفاهم با قوه قضائیه به دنبال اعطای مجوز 
داوری به ایثارگران متخصص هستیم تا در قالب دفاتر حقوقی تحت نظر 
بنیاد شــهید و امور ایثارگران خدمات حقوقی مورد نیاز ایثارگران ارائه 
شود. وی با قدردانی از بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان شرقی به 
جهت طراحی و برگزاری همایش حقوق شهروندی و ایثار، ابراز امیدواری 
کرد سال آینده، دوره بعدی این همایش نیز برگزار شود تا گام دیگری 

برای حل مشکالت حقوقی و قضایی ایثارگران استان برداشته شود.
در پایان این همایش از 56 وکیل و کارشــناس حقوقی همکارِ بنیاد 

شهید و امور ایثارگران آذربایجان شرقی تجلیل شد.

بوشــهر- خبرنگار فرصت امروز: معاون وزیر فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی: در سال جاری تا پایان بهمن ماه نزدیک به 12 میلیارد تومان 
آگهی در استان بوشهر توزیع شده است. به گزارش روابط عمومی اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان بوشهر، نشست اصحاب رسانه استان 
بوشــهر با معاون امور مطبوعاتی و رسانه وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان بوشهر با حضور مدیرکل، معاونین مدیرکل، مدیر حراست، مدیر 
روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی و اصحاب رسانه استان 

بوشهر در سالن کنفرانس این اداره  کل برگزار شد.
معاون امور مطبوعاتی و اطالع رســانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
در این نشست بیان کرد: چیزی به نام انحالل خبرگزاری ها وجود ندارد 
و تنها ســاماندهی آنها در دستور کار قرار گرفته که عمده هدف آن نیز 
ایجاد رسانه های بزرگ تری برای نقش آفرینی در جنگ رسانه ای ایجاد 
شــده علیه جمهوری اسالمی است. فرشاد مهدی پور اظهار کرد: با این 
حال جای نگرانی برای همکاران رســانه ای در خبرگزاری ها وجود ندارد 
و تنها ســاماندهی و افزایش میزان تاثیرگذاری آنها در حال انجام است. 
وی بیان کرد: در معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی 
ســتاد توانمندسازی رسانه تبلیغی استان ها تاسیس شده است چرا که 
در اســتان ها واحدها و کانون های تبلیغاتی وســیعی فعالیت دارند که 
فعالیت های مضاعفی نیز انجام می دهند. معاون امور مطبوعاتی و اطالع 
رســانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ادامه داد: در همین زمینه، برنامه 
ریزی مجزا و مجدد برای توانمندسازی رسانه تبلیغی استان ها در حال 
انجام اســت. وی افزود: در مورد شناسنامه دار کردن اهالی رسانه تالش 

شده در این زمینه سامانه ایران رسانه فعال شود که بزودی پس از تسهیل 
شدن دسترسی به سامانه یاد شده، رونمایی می شود و همچنین سامانه 
جامع رسانه نیز شمار خبرنگاران بیشتری را در پوشش خود قرار می دهد.
مهدی پور عنوان کرد: در حمایت از خبرنگاران استانی خبرگزاری ها 
نیز ساز و کارهایی تعریف شده که با انعقاد تفاهمنامه مشکل عضویت 
خبرنگاران استانی خبرگزاری ها در سامانه جامع رسانه تسهیل می شود.
وی ادامه داد: در موضوع بیمه فعاالن رســانه ای نیز تالش شــده تا 
همانند موضوع های مالیاتی شعبه  یا واحدی تخصصی برای حل مشکالت 
بیمه رسانه ها راه اندازی شود. معاون امور مطبوعاتی و اطالع رسانی وزیر 
فرهنگ و ارشــاد اسالمی عنوان کرد: در سال جاری تا پایان بهمن ماه 
نزدیک به 12 میلیارد تومان آگهی در استان بوشهر توزیع شده که این 
رقم ها در حوزه های مختلف شفاف و آشکار است. وی ادامه داد: همچنین 

براســاس ارزیابی  صورت گرفته امسال میزان یارانه و آگهی ها در استان 
بوشهر نسبت به سال قبل صددرصد افزایش تجربه کرده است. مهدی 
پور عنوان کرد: استان بوشهر به فراخور موقعیت راهبردی، ژئوپلتیکی و 
تمدنی خود شایســته توجه و نگاه ویژه تری است هم از این حیث که 
کشور در وضعیت جدید تاریخی قرار گرفته و هم اینکه مفاهیم بنیادین 
مانند استقالل کشور در حال زیر سوال رفتن توجه اجانب و وابستگان 
به آنها اســت. وی اضافه کرد: در ارتباط با رتبه بندی مطبوعات نیز این 
مهم در سال قبل ابالغ شد و نزدیک یک ماه ارزیابی انجام شد و به طور 
مجدد رسانه های جامانده نیز رتبه بندی آنها در حال انجام است. مهدی 
پور بیان کرد: رتبه بندی ســایت ها نیز در مرحله های پایانی قرار دارد و 
امیدواریم که این آمار بزودی بروزرســانی شــود که تاکنون یک هزار و 
۸00 سایت در طرح رتبه بندی نام نویسی کردند. معاون امور مطبوعاتی 
و اطالع رسانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ادامه داد: در استان بوشهر 
جغرافیای مستعد، صنایعی بزرگ و پردرآمد و همچنین مردمانی با سطح 
ســواد، تاریخ و فرهنگ باال وجود دارد که این سه ضلع در هر موقعیت 
جغرافیایی وجود داشته باشد به توسعه حوزه های فرهنگ، هنر و رسانه 
کمک می کند و منجر به تقویت آن می  شــود. مهدی پور عنوان کرد: از 
این حیث امید اســت بتواند با تقویت ارتباط و هم افزایی بین ضلع های 
یاد شده به توانمندی و افزایش قابلیت رسانه ها کمک شود. وی در بخش 
دیگری از صحبت های خود اظهار کرد: بوشــهر از نمادهای اســتقالل 
خواهی ایرانی ها اســت که برای آن خون و جان داد شــده و این استان 
همچنین در مقطع های مختلفی در حراست از کشور مقاومت کرده است. 

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز: به پاس توفیقات و تعالی گری 
مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس، نشان ویژه مدیر ارشد تعالی گر 
ارتباطی به وی اعطا شد. به گزارش روابط عمومی و بین الملل شرکت نفت 
ستاره خلیج فارس، در نهمین دوره آیین تقدیر از سرآمدان روابط عمومی 
ایران، نشان ویژه مدیر ارشد تعالی گر ارتباطی به پاس توفیقات و تعالی گری 
مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس به علیرضا جعفرپور اعطا شد. 
همچنین در این آیین که با هدف ســوق دادن روابط عمومی ها به سمت 
سرآمدی، ارتقاء کیفیت فعالیت ها و انطباق آن ها با استانداردهای یک روابط 

عمومی سرآمد در ابعاد ساختاری، کارکردی و محتوایی برگزار شد، از روابط 
عمومی های برتر کشور با اهدای تندیس بلورین، سیمین و زرین تقدیر به 
عمل آمد. در ادامه این آیین پس از ارزیابی روابط عمومی های برتر کشور 
بر اساس مدل تعالی تخصصی شده EFQM در روابط عمومی، شامل ۹ 
معیار بنیادین ســرآمدی و ۸1 شاخص فرعی، روابط عمومی های سرآمد 
در ســه سطح زرین، سیمین و بلورین معرفی شدند. پس از اعالم بیانیه 
هیئت داوران، روابط عمومی شرکت نفت ستاره خلیج فارس به دلیل تعهد 
به سرآمدی و طی مسیر ســرآمدی براساس مدل QMPR طبق آرای 

ممیزان و ارزیابان و کسب 4 ستاره به عنوان روابط عمومی سرآمد معرفی 
شد و تندیس زرین این جشنواره نیز به علیداد واحدی مدیر روابط عمومی 

و بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس اعطا شد.

تبریز - فالح: رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان 
شرقی گفت: با توجه به ایام پایانی سال و ماه مبارک رمضان، نظارت بر 
حوزه توزیع اقالم پرمصرف از جمله پوشاک، کیف و کفش و محصوالت 

شوینده در این استان تشدید می شود.
صابر پرنیان، در جلسه طرح نظارت ویژه نوروز و ماه مبارک رمضان، 
با اشــاره به آغاز اجرای طرح نظارتی ویژه نوروز و ماه مبارک رمضان از 
پانزدهم اســفند امسال تا پایان ماه مبارک رمضان، افزود: در این ایام به 

منظور برخورد با عرضه کاالهای قاچاق و تقلبی و تشدید نظارت، گشت 
های مشترک بازرسی با دستگاه های مختلف استانی فعالیت خود را در 
سطح استان افزایش می دهند. وی استفاده از ظرفیت تشکل های مردم 
نهاد از جمله اتحادیه های صنفی و هیات امنای پاساژها و مراکز خرید 
در زمینه نظارت و بازرسی را ضروری دانست و اظهار کرد: با توجه به فرا 
رسیدن عید نوروز و ماه مبارک رمضان اقدامات نظارتی در حوزه خدمات 
با محوریت حمل و نقل درون شــهری و برون شهری مسافر، واحدهای 
اقامتی، آژانس های مسافرتی، پارکینگ ها، خدمات قالیشویی، خدمات 
کارواش و خدمات تعمیرگاه های خودرو در اولویت قرار داده شده است.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی با تاکید بر 
ضرورت نظارت بر نمایشگاه های بهاره و فروش فوق العاده در شهرهای 
اســتان، گفت: عالوه بر حوزه اقالم پرمصرف ایام پایانی سال نظارت بر 
لوازم یدکی خودرو، روغن موتور و الستیک و کاالهای سرمایه ای مانند 

لوازم خانگی نیز تشــدید می شود. پرنیان، با اشاره به رصد مستمر بازار 
از لحاظ کمبود و گرانی اقالم مورد نیاز مردم، ادامه داد: با رســیدگی به 
شکایات مردمی دریافتی از طریق سامانه تلفن 124، نتیجه اقدامات نیز 
در اسرع وقت اطالع رسانی می شود. طرح ویژه نظارتی عید نوروز و ماه 
مبارک رمضان با حضور بازرســان اداره کل صمت، تعزیرات حکومتی، 
ادارات و نهادهای ذیربط در استان جهت کنترل و نظارت بر وضعیت بازار 
کاال و خدمات اولویت دار در مراحل تامین، توزیع، ارائه خدمات و قیمت، 
بــا توجه به افزایش تقاضای عمومی در ایام پایانی ســال و ماه مبارک 
رمضان با هدف ایجاد آرامش در فضای روانی جامعه از 15 اسفند 1401 

تا پایان ماه مبارک رمضان 1402 اجرا می شود.
به همین منظور جلســه هماهنگی بین بخشــی با حضور مدیران و 
بازرسان سازمان صمت، تعزیرات حکومتی، جهادکشاورزی، اتاق اصناف و 

بسیج اصناف به میزبانی سازمان صمت استان برگزار شد

با استفاده از قانون جامع خدمت رسانی؛

مشکالت قضایی و حقوقی ایثارگران حل می شود

معاون مطبوعاتی و اطالع رسانی وزیر فرهنگ و ارشاد اعالم کرد

توزیع ۱۲ میلیارد تومان آگهی در استان بوشهر

اعطای نشان ویژه مدیر ارشد تعالی گر ارتباطی به 
مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی خبر داد؛

تشدید نظارت بر حوزه توزیع اقالم پرمصرف

اهواز - شبنم قجاوند: سلسله برنامه های مربوط به جشنواره بین 
المللی شعر رضوی به زبان عربی در شهرستان هویزه ادامه یافت.

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خوزستان 
، دومین محفل شــعرخوانی از سری برنامه های بین المللی شعر رضوی 
به زبان عربی با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی خوزستان و 
هنرمندان، شــاعران، متولیان و پیشکسوتان شعر استان در شهرستان 
هویزه برگزار شــد. در این جشــنواره که در تاالر فدک اداره فرهنگ و 
ارشــاد اسالمی شهرستان هویزه برگزار شد، شاعران عرب خوزستان به 
قرائت سروده های خود در مدح امام رضا )ع( پرداختند و در پایان نیز از 
تعدادی از شاعران استانی و شهرستان تقدیر شد. مجید منادی، معاون 
فرهنگی و رسانه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان خوزستان در 
این مراســم به وجود نورانی بارگاه مقدس امام رضا)ع( و برکاتی که این 
امام همام برای ایران اســالمی با خود به ارمغان آورده اشــاره کرد و از 
اهمیت شناخت سیره و حیات و ترویج فضائل و ابعاد مختلف زندگانی 
امام هشتم در حوزه های فرهنگی و هنری سخن گفته و بیان داشت از 

جمله این موارد، مبحث شعر و ادب است که در این مقوله خوشبختانه در 
تمام نقاط کشور عزیزمان شاهد جذابیت و استقبال خاصی از سوی مردم 
فرهنگ دوست ایران اسالمی هستیم. در پایان برنامه پس از شعرخوانی 
شعرای عرب خوزستان، در راستای تجلیل از خانواده های شاعران متوفی 
و پیشکسوتان شعر و ادب و همچنین شاعرانی که در مراسم شعر خوانی 

نمودند با اهدای تندیس و لوح سپاس از خدمات آنان تقدیر شد.  گفتنی 
است مراسم افتتاحیه سیزدهمین دوره جشنواره بین المللی شعر رضوی 
به زبان عربی و نخستین محفل شعرخوانی این جشنواره )24 اسفند( به 
میزبانی شهرستان باوی و با حضور مدیرعامل بنیاد بین المللی فرهنگی 
هنری امام رضا )ع( برگزار شد. همچنین برنامه ریزی شده است که دیگر 
محافل شعرخوانی جشنواره شعر رضوی به زبان عربی در شهرستان های 
دزفول، بهبهان و شوش برگزار شود که مراسم شوش همزمان با اختتامیه 
این دوره از جشــنواره خواهد بود کــه در آرامگاه دعلبل خزاعی برگزار 
می شود. در این جشنواره 170 اثر در دو بخش شعر فصیح و شعبی به 
دبیرخانه این جشنواره از ایران و 11 کشور جهان همچون چاد، ساحل 
عاج، لبنان، سوریه، عراق، فلسطین، یمن، امارات و ... ارسال شد که پس 
از داوری آثار توسط داوران بین المللی 15 اثر در بخش شعر فصیح و 15 
اثر نیز در بخش شعر شعبی جهت حضور در مرحله پایانی این جشنواره 
پذیرفته شد که از هر بخش ۳ اثر به عنوان برگزیده معرفی می شوند و 

تعدادی نیز شایسته تقدیر خواهیم داشت.

با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خوزستان برگزار شد

شهرستان هویزه دومین میزبان جشنواره بین المللی شعر رضوی به زبان عربی 
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نویسنده: علی آل علی
اینترنــت اشــیا )Internet of Things( اصطالحی 
است که از چند سال قبل جای خودش در گفت وگوهای 
روزمره را پیدا کرده است. اگرچه این مفهوم برای خیلی ها 
یادآور فیلم های علمی- تخیلی با پس زمینه شورش ربات ها 
علیه انسان هاست، اما در واقعیت اوضاع طور دیگری پیش 
می رود. توسعه اینترنت نه تنها دنیای آدم ها را دستخوش 
تغییرات زیادی نموده، بلکه راه خودش به ســوی دنیای 
گیاهــان و به طور کلی هر چیز پیرامون ما را نیز باز کرده 
است. به همین خاطر دنیای آینده بیش از هر زمان دیگری 

در پیوند با اینترنت معنا خواهد داشت. 
وقتی درباره اینترنت اشــیا حــرف می زنیم، مفهومی 
عجیب یا کامال متفاوت از اینترنت عادی را مدنظر نداریم. 
تنها تغییر مهم در این میان استفاده از سنسورهای مختلف 
برای انتقــال اطالعات از نقاط مختلف به دســتگاه های 
هوشــمند مثل گوشی همراه است. مثال خودروهای تسال 
را در نظر بگیرید. این اتومبیل های کامال الکتریکی انواع و 
اقســام فرمان ها را از راه دور اجرا کرده و به طور لحظه ای 
اطالعــات تــازه ای در اختیار راننده قرار می دهد. شــاید 
فکــر کنید این اطالعات اصال اهمیتی ندارد اما راســتش 
را بخواهید، تا همین چند ســال قبل برای دسترســی به 
اطالعان مربوط به اتومبیل باید یک روز از کارتان می زدید 
و دردسر حضور در تعمیرگاه را به جان می خریدید. با این 
حســاب اینترنت اشیا، دست کم در مورد صنعت اتومبیل، 

حسابی کاربرد دارد!
ما در این مقاله دنبال کارهای عجیب و غریب نیستیم. 
در عــوض یک ماجراجویی هیجان انگیز برای شناســایی 
مزایای اینترنت اشــیا در دنیای کسب و کار را پس ذهن 
داریم. اگر شــما هم دوست دارید زودتر از بقیه رقبا سراغ 
این فناوری تازه رفته و مشــتریان را جذب برندتان کنید، 

در ادامه با ما همراه باشید. 
اینترنت اشیا چیست؟

اینترنت اشــیا از آن دست پدیده هایی است که هر کسی 
یــک نظر خاصی درباره اش دارد. از آنجایی که آدم ها معموال 
به پدیده های ناشناخته حسابی شاخ و برگ می دهند، اینجا 
هم بیشــتر از اینکه با یک مفهوم واقعی رو به رو باشیم، سر 
و کله خیال بافی های کارآفرینان پیدا شده است. پس اجازه 
دهید یکبار برای همیشه تعریفی ساده و صدالبته درست از 
اینترنت اشیا ارائه کنیم. ما در روزنامه فرصت امروز اینترنت 
اشیا را ارتباط میان تجهیزات دیجیتال می دانیم. البته در این 
میان پای سنسورهای هوشمند نیز در میان است. مثال بیماری 
را در نظر بگیرید که به کمک باتری و برخی دســتگاه های 
مکانیکی ضربان قلب پایداری دارد. اینترنت اشــیا در چنین 
شرایطی اطالعات دقیق سالمتی بیمار را برای پزشکان تجزیه 

و تحلیل خواهد کرد. ماجرا جالب شد، نه؟
گاهی اوقات ابزارهایی که دارای اینترنت اشــیا هستند، 
هــوش مصنوعی باالیی هم دارند. این موضوع پای تجزیه 
و تحلیل اطالعات را نیز وسط می کشد. اگر تا همین چند 
وقت پیش ابزارهای دیجیتالی فقط انتقال دهنده اطالعات 
بودند، حاال دیگر پای تجزیه و تحلیل آنها نیز وسط است. 
نکته جالب اینکه اینترنت اشیا از دنیای پزشکی گرفته تا 

لوازم خانگی، همیشه و همه جا در کنار ماست!
مزایای اینترنت اشیا برای کسب و کارها

بی شک اینترنت اشیا برای آن دسته از کسانی که خوره 
دنیای دیجیتال هســتند، جذابیت دوچندانی دارد. البته 
این وسط اوضاع کارآفرینان کامال فرق دارد. از آنجایی که 
این دســته از افراد دنبال توسعه کسب و کارشان هستند، 
هر استراتژی فقط در صورتی که به درد برندشان بخورد، 

اهمیت پیدا می کند. 
احتماال شــما هم تا اینجای کار با کلی شــک و شبهه 
به اینترنت اشــیا نگاه کرده اید. خب حاال نوبتی هم باشد 
باید مزایای این فناوری جدید برای کســب و کارها را زیر 
ذره بین ببریم. وگرنــه اصال چرا باید وقت تان را با چنین 
استراتژی تلف کنید؟ ما در ادامه سعی می کنیم به سوال 
باال جواب قانع کننده ای بدهیم. پس این شــما و این هم 

مزایای اینترنت اشیا برای کسب و کارها.
کاهش هزینه ها: مهمترین مزیت اینترنت اشیا

عکاســی را در نظر بگیرید که برای شــروع کارش باید 

دست به جیب شده و یک دوربین درست و حسابی بخرد. 
احتماال در بازار برندهایی مثل کنون و نیکون محبوب ترین 
گزینه ها خواهند بود. البته به شــرطی که جیب خریدار 
هم حســابی پرپول باشــد. وگرنه کمتر کسی می تواند از 
پس هزینه های سنگین خرید دوربین های مشهور برآید. 
حاال اگر این وسط یک برند نوپا دوربینی باکیفیت مشابه 
غول هــای بازار اما صدها دالر ارزان تر داشــته باشــد، به 

نظرتان عکاس قصه مان باید سراغش برود؟
اگر قرار باشــد کارآفرینان به ســوال باال جواب دهند، 
احتماال همگی خریــد دوربین یک برند تازه وارد را تایید 
می کنند؛ چراکه کمتر کسی در دنیا به راحتی دست رد به 
خریدی ارزان خواهد زد. ماجرای اینترنت اشــیا در دنیای 
کسب و کار همینطور اســت؛ چراکه استفاده از ابزارهای 
متصل به اینترنت نه تنها در بلندمدت، بلکه در عرض چند 

روز هزینه های تان را حسابی کاهش خواهد داد. 

شــاید پیش خودتان فکر کنید تعریــف و تمجید ما از 
اینترنت اشیا خیلی عجیب است. در این صورت باید با یک 
مثال دقیــق خیال تان را از این بابت راحت کنیم. موضوع 
امنیت سایبری را در نظر بگیرید. این روزها خیلی از برندها 
فقط به خاطر امنیت سایبری شان با کلی مشکل مختلف 
رو به رو می شــوند. به عالوه، مشــتریان هم دل خوشی 
از برندهای بدنــام در این حوزه ندارنــد. بنابراین ارتقای 
امنیت آنالین یکی از ضرورت های اساسی برای هر برندی 
محسوب می شود. البته اینجا پای یک عامل دیگر نیز گیر 

است: هزینه امنیت سایبری!
بی شــک کمتر برندی در بازار آنقدر خوش شانس است 
که بودجه ای نامحدود داشته باشد. به همین خاطر خیلی 
وقت ها کســب و کارهــا در حوزه امنیت ســایبری لنگ 
می زنند. درســت در همین شرایط اینترنت اشیا به کمک 
شما آمده تا اوضاع تان را حســابی درست کند؛ چراکه با 
حضور این فناوری در کنار شــرکت تان دیگر الزم نیست 
کلی هزینه اضافی برای کارشــناس های امنیت سایبری 
دهید. در عوض هر چند هفته یکبار یک کارشناس برای 
بررســی کلی اوضاع ســراغ تان آمده و بقیه ماجرا به طور 

خودکار مدیریت خواهد شد؛ به همین سادگی.
مزیت دیگر اینترنت اشــیا در حوزه توسعه و تحقیقات 
خودش را نشــان می دهد. از آنجایی که کمتر برندی این 
روزها مقابل وسوســه پیش بینی ترندها و خواســته های 
مشــتریان مقاومت می کند، همکاری با کارشــناس های 

مختلف بدل به امری رایج شده است. این وسط هم کلی از 
بودجه برندها سر چنین همکاری هایی بر باد می رود؛ تازه 
اگر شــانس بیاورید و نتیجه این همکاری واقعا به دردتان 

بخورد! 
اینترنت اشیا با چاشنی هوش مصنوعی در حوزه توسعه 
و تحقیقات به شــما کمک می کند تا یکبار برای همیشه 
هزینه تان را کاهش دهید. اینطــوری به جای اینکه الزم 
باشد با ده ها کارشناس مختلف همکاری کنید، همه چیز 
حاضــر و آماده بر روی مانیتــور لپ تاپ تان نقش خواهد 
بست. تازه این کار در یک چشم به هم زدن انجام خواهد 
شــد و الزم نیســت بی صبرانه منتظر تمام شدن کار تیم 

توسعه و تحقیقات باشید. 
کیفیت و بهره وری بیشتر: رقابتی که همیشه یک 

برنده دارد!
بیایید برای یک دقیقه هم که شــده مسابقه ای خیالی 
را بررســی کنیم. تیمی از بازاریاب ها را در نظر بگیرید که 
باید عالوه بر طراحی کمپین های درجه یک فکری به حال 
شناســایی نیازها و سلیقه مشــتریان هم بکنند. احتماال 
بهتریــن بازاریاب های دنیا هم بــرای انجام این ماموریت 
ســخت نیاز به چند ماه زمان دارند. در ســوی دیگر یک 
بازاریاب تک و تنها را در نظر بگیرید که نه تنها به اینترنت 
اشــیا مجهز اســت، بلکه کلی نرم افزار با هوش مصنوعی 
پیشرفته نیز دم دســتش دارد. بی شک تیم دوم همیشه 
برنده هر نوع مسابقه ای در دنیای کسب و کار خواهد بود؛ 
چراکه احتمال خطای ابزارهای هوشمند بی نهایت کمتر از 

عامل انسانی است. 
وقتــی دربــاره اینترت اشــیا در دنیای کســب و کار 
حرف می زنیم، باید شــرایط ویژه این حوزه را نیز مدنظر 
داشته باشیم. چه بســا تا همین یک دهه قبل که به جز 
گوشی های هوشــمند دیگر هیچ گجتی در بازار به چشم 
نمی خورد، اینترنت اشیا هیچ معنایی نداشت. با این حال 
امروزه ماجرا کامال متقاوت اســت. آدم ها از صبح که بیدار 
می شوند، عالوه بر گوشــی هوشمند، با کلی گجت دیگر 
مثل الکسا سر و کار دارند. بنابراین چنین ابزارهایی کمک 
شایانی به کســب و کارها برای شناخت درست مشتریان 
خواهد کرد. به عالوه، شــما به سادگی امکان مرور حجم 

زیادی از اطالعات را دارید که بدون اینترنت اشیا حتی در 
خواب هم نمی دیدید!

مسئله کلیدی شناخت مشــتریان را که کنار بگذاریم، 
معموال در دنیای امروز کارمندان فشــار زیادی را تحمل 
می کنند. افزایش انتظارات مشتریان از یکسو و سختگیری 
هرچه بیشتر مدیران عمال کار را برای هر کارمندی سخت 
کرده است. در این میان ارتباط سریع با بخش های مختلف 
و سپردن ریزه کاری ها به اتوماسیون نکته بی نهایت مهمی 
محســوب می شــود. البته اجرای این ایده همیشه راحت 
نیست؛ چراکه اغلب ابزارهای ارتباطی برای کاربران عادی 
و نه کارآفرینان طراحی شــده اند. اینترنت اشیا در چنین 
وضعیتی به شــما کمک می کند تا خیلــی راحت ارتباط 
سریع میان بخش های مختلف شــرکت را حفظ کرده و 
از سوی دیگر یک منبع اطالعاتی برای کارمندان تان تهیه 

کنید. 

یادتان باشــد دنیای مدرن به کارمندان مدرن نیاز دارد. 
پس اگر فکر کرده اید اعضای شرکت با همان امکانات چند 
دهه قبل در بازار گل خواهند کاشت، سخت در اشتباهید. 
در عوض اینترنت اشــیا کم کم تبدیل به نیازی ضروری 
برای هر کسب و کاری می شود. پس به جای اینکه دست 
روی دست بگذارید، کمی سریع تر کارتان را جلو ببرید تا 

از رقبا جا نمانید.
خلق فرصت های کاری تازه: پیش به سوی رویاهای 

جدید
دوران طالیی کارآفرینــی که فقط یک ایده عالی برای 
موفقیت در بازار کافی بود، دیگر به پایان رسیده است. حاال 
هر گوشه ای را که نگاه کنید، کلی برند با هم در حال رقابت 
هستند و مشتریان هم با سختگیری تمام از بین شان یکی 
را انتخــاب خواهند کرد. انگار نه انگار چند دهه قبل فقط 
یک یا دو تا برند در هر حوزه وجود داشت و مشتریان هم 

چاره ای به غیر از خرید از آنها نمی دیدند!
در دنیایی که بســیاری از حوزه های کاری پر از برند و 
کارآفرین اســت، خلق فرصت های تــازه حرف اول و آخر 
را می زند. شــاید فکر کنید چنیــن کارهایی فقط از پس 
رهبران تجــاری بزرگ با بودجه هــای کالن برمی آید اما 
ماجرا اصال اینطوری نیســت. اجــازه دهید بحث مان را با 
یک مثال جذاب دنبال کنیم. صنعت تولید اتومبیل با کلی 
برند رنگارنگ دیگر تقریبا جای سوزن انداختن هم ندارد. 
پــس اگر در فکر راه اندازی خط تولید اتومبیل هســتید، 
احتماال خیلی زود با شکســتی سنگین رو به رو خواهید 
شد. در عوض اگر کمی روی اینترنت اشیا سرمایه گذاری 
کنید، نتایج بســیار بهتری در انتظارتان خواهد بود. یک 
نمونه ســاده، خدمات مربوط به تحلیل وضعیت رانندگی 
افراد با استفاده از نســل جدید اتومبیل ها که به اینترنت 
متصل هســتند، است. بی شــک چنین سرویسی نه تنها 
برای راننده ها، بلکه پلیس راهنمایی و رانندگی هم جذاب 
خواهــد بود. خب اینطوری دیگر نیــازی به دوربین ثبت 
تخلف نیست و خود اتومبیل خالفی ها را ثبت خواهد کرد. 
به عالوه، اگر راننده ای عادت های پرخطری داشــته باشد، 
شما می توانید در قالب یک پیام مختصر و مفید او را نسبت 

به خطرات رانندگی اش آگاه کنید. 

قبول دارم باور تاثیر اینترنت اشیا بر روی دنیای کسب و 
کار اصال کار ساده ای نیست. با این حال راه دیگری جلوی 
پای تان نیست؛ چراکه همه برندها با سرعتی سرسام آور در 
حال استفاده از این فناوری در کارهای روزمره شان هستند. 
پس چه بهتر که از همین حاال خودتان را برای یک تغییر 

بزرگ آماده کنید. 
بهبود تجربه مشتریان: پایانی بر کابوس مشترک برندها

اینترنت اشیا فقط فرصتی تازه برای کارآفرینی نیست. 
در عوض حوزه خدمات پس از فروش و روابط عمومی هم 
به لطف این فناوری زیر و رو شده است. شما را نمی دانم، 
ولی من که کلی تجربه جورواجور از معطل ماندن در صف 
انتظار خدمات پس از فروش دارم. خوشبختانه این روزها 
با توســعه ربات های چت دیگر خبری از سر و کله زدن با 
کارشناس های مختلف نیست. نکته جالب اینکه مشتریان 
هم چنین تغییری را دوست دارند. براساس گزارش موسسه 
اینوســپ )Invesp( مشــتریان فقط به دریافت جواب 
سواالت شان در کوتا ه ترین زمان ممکن فکر می کنند. این 
وسط هویت کارشــناس یک برند اصال برای شان اهمیتی 
ندارد. به زبان خودمانی، مشــتریان هیچ توجهی به اینکه 
طرف مقابل شان یک آدم واقعی است یا ربات چت ندارند. 
پس با این حساب استفاده از ربات های چت سرعت عمل 

کسب و کارها را افزایش می دهد، مگر نه؟
بخش دیگری از بهبود تجربه مشتریان از برند مربوط به 
سیستم عیب یاب در محصوالت است. کافی است شرایطی 
را در نظر بگیرید که به جای مراجعه به مرکز تعمیرات لپ 
تاپ های اپل، خود این لپ تاپ ها ایرادشــان را پیدا کنند. 
اینطوری فرآیند تعمیر بسیاری از محصوالت سرعت گرفته 

و رضایت مشتریان نیز افزایش پیدا می کند. 
اینکه شما چطور تجربه مشــتریان از برندتان را بهبود 
می بخشــید، بحثی اســت که ارتباط زیادی به این مقاله 
نــدارد. با این حال ما در روزنامــه فرصت امروز معتقدیم 
اینترنت اشیا نقش انکارناپذیری در آینده تجربه مشتریان 

خواهد داشت. 
انعطاف پذیری بیشتر: کار از هر جای دنیا

بعضی از روزها آدم حوصله هیچ چیزی را ندارد. شــاید 
در حالت عادی انواع تکنیک های انگیزشی آدم را سرحال 
آورده و روانه محل کار کند، اما گاهی اوقات تنهای چیزی 
کــه دل آدم را قرص می کند، یک اســتراحت طوالنی در 
خانه است. اینطور وقت ها کار و کارآفرینی آخرین چیزی 
اســت که آدم بدان فکر می کند. احتماال شما هم تجربه 
چنین روزهای کسل کننده ای را داشته اید. در این صورت 
اینترنت اشــیا برای مقابله با چنین اوضاعی حســابی به 
دردتان خواهد خورد. حتما از خودتان می پرســید، چطور 
چنین چیزی ممکن اســت. خب جواب ما بی نهایت ساده 
است: با دسترسی مجازی به محل از طریق اینترنت اشیا.

این روزها دیگر الزم نیســت آدم همیشــه در دفتر کار 
حضور داشــته باشــد. عالوه بر کلی نرم افزار هوشــمند، 
گجت هایی مثل الکســا نیز دم دست من و شماست تا به 
راحت ترین شــکل ممکن ارتباطات مان با دنیای اطراف را 
گسترش داده و از دورترین نقاط دنیا هم حواس مان به کار 
باشد. اینطوری حتی در روزی که آدم حسابی تنبل شده 

نیز راهی برای رسیدگی به کارهای شرکت باقی می ماند.
معموال کســب و کارهایی که انعطاف پذیری باالیی در 
برابر تغییرات دارند، بیشــتر از رقبا در بازار عمر خواهند 
کرد. به عالوه، شــما به عنوان مدیر یــک برند باید آماده 
هرگونه مشکل یا مسئله ای نیز باشید. به همین خاطر ما در 
روزنامه فرصت امروز استفاده از اینترنت اشیا برای افزایش 

انعطاف پذیری برندها را یک امر ضروری می دانیم. 
اگر تا حاال برای تان پیــش آمده که همکاری با نیروی 
کار متخصص را فقط به خاطر فاصله مکانی قطع کرده اید، 
بی شــک اینترنت اشــیا حســابی حیرت زده تان خواهد 
کــرد. به عالوه، خیلی از کارها در دفتر شــرکت به لطف 
گجت های این چنینی در یک چشــم بــه هم زدن انجام 
خواهد شد. یادتان باشد در دنیای امروز سرعت عمل شما 
تعیین کنندگی بسیار زیادی دارد. پس به جای اینکه دست 
روی دست گذاشــته و همچنان به سبک قدیم کارتان را 
پیش ببرید، فکری به حال تغییرات جزئی در دفتر کارتان 
کنیــد. نتیجه این کار نه تنهــا کارمندان تان را بی نهایت 
خوشحال خواهد کرد، بلکه تاثیری هرچند کوچک بر روی 

افزایش بهره وری شرکت می گذارد. 
جمع بندی

اینترنت اشــیا تازه در ابتدای کار است و برای خیلی از 
مردم شناخته شده نیســت. البته کارآفرینانی که تفریح 
اصلی شــان کنجــکاوی در فناوری های جدید اســت، از 
مدت ها قبل با این فناوری آشنایی دارند. هدف ما در این 
مقاله معرفی بعضی از مزایای اینترنت اشــیا برای کسب 
و کارها بود. همانطور که می شــود حدس زد، کســب و 
کارهای کوچک در این میان بیشترین سود را از اینترنت 
اشــیا خواهند برد. به همین خاطر اگر تازه در ابتدای راه 
کارآفرینی هســتید یا کسب و کارتان خیلی بزرگ نشده، 
استفاده از این تکنولوژی بخش زیادی از هزینه های تان را 

کاهش خواهد داد. 
یادتان باشــد ما در روزنامه فرصت امروز همیشه آماده 
کمک به شــما برای یادگیری نکات تازه هستیم. پس اگر 
سوالی درباره اینترنت اشیا داشتید، تعارف را کنار گذاشته 

و با تیم پشتیبانی ما در تماس باشید. 
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