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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

گزارش یونیدو از عملکرد رقابت صنعتی در دهه 90 نشان می دهد

افول رقابت پذیری 
صنعتی ایران

فرصــت امروز: دهه ۹۰ در بین اقتصاددانان به »دهه ســوخته« شــهره اســت و تحریم هــای همه جانبه، تورم 
افسارگسیخته، افزایش شکاف طبقاتی، کاهش سرمایه گذاری و... از مهمترین چالش های اقتصادی دهه گذشته است 
که البته همچنان ادامه دارند. بدترین دوره ســرمایه گذاری در اقتصاد ایران در همین دهه رقم خورد و در پی عدم 
سرمایه گذاری مولد، موتور رشد اقتصادی متوقف شد و درآمد سرانه جامعه کاهش یافت. تصویر آماری اقتصاد ایران 
نشان می دهد که اکثر شاخص های اقتصادی در این دهه عملکرد ضعیفی را تجربه کرده اند. از جمله این شاخص ها...

شاخص کل بورس تهران با رشد 0.83 درصدی به سطح 1.4 میلیون واحدی برگشت

روز سبز تاالر شیشه ای
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ادامه روند صعودی قیمت اوراق مسکن

هزینه وام مسکن بیشتر شد
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فرصت امروز: »صرافی FTX« و بنیانگذار آن در مدت کوتاهی ظهور کرد، به اوج رسید و در اتفاقی عجیب طی یک 
هفته نابود شد. »سم بنکمن-فرید« موسوم به »سلطان رمزارز« در هفته سقوط »FTX« به سرعت از جایگاه یکی از 

چهره های شاخص بازار رمزارزها به یک میلیاردر ورشکسته و چهره منفور و عامل از دست رفتن میلیاردها 
دالر ســرمایه مشــتریان این صرافی نزول کرد. طبق شــاخص »میلیاردرهای بلومبرگ«، او در ابتدای...

آیا پایان عصر رمزارزها فرا رسیده است؟

سقوط کریپتو

رویداد
جام جهانی 2022 آغاز شد

فراتر از فوتبال
جام جهانی 2۰22 از دیروز 
در قطر آغاز شــد و ایران در 
دومیــن روز از این رقابت ها، 
عصر امروز مقابل انگلســتان 
بــه میدان مــی رود. با وجود 
وعده های زیادی که در مورد 
مشــارکت ایران در برگزاری 
جــام جهانی قطر و اســکان 
گردشــگران در جزیره کیش 
و... داده شــد، امــا بــه نظر 
می رسد جز تیم ملی فوتبال 
و گروه سه نفره داوری ایران، 
سهم کشورمان از لوکس ترین 
جام جهانی تاریخ - با وجود 
نزدیکی جغرافیایی و نزدیکی 
 - دو کشور  روابط سیاســی 
تقریبا هیچ است. دوحه برای 
رقمی   ،2۰22 جهانــی  جام 
بیــن 22۰ تــا 2۵۰ میلیارد 
دالر هزینــه کرده و این رقم 
در مقایســه با جــام جهانی 
2۰18 در روســیه حدود 2۰ 
برابر بیشــتر است. به همین 
جهت به جام جهانی 2۰22، 
لوکس تریــن رویــداد جــام 
جهانی تاریخ گفته می شــود. 
البته ایــن مبلغ هنگفت تنها 
ورزشــگاه ها  ســاخت  برای 
اســتفاده نشــده، بلکه برای 
ســاخت 1۰۰ هتــل جدید، 
تجهیز بنــادر و فرودگاه ها و 
ســاخت یک شــهر جدید با 

هزار  ظرفیــت 2۵۰ 
2نفر نیز به کار رفته...
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فرصت امروز: در حالی جام جهانی 2۰22 از روز گذشــته 
در قطر آغاز شده که گردشگری بیش از هر زمان دیگری در 
کانون توجهات قرار دارد. مسابقات جام جهانی فوتبال جدا از 
پخش تلویزیونی، معموال میلیون ها گردشگر و توریست را به 
کشور میزبان جام جهانی جذب می کند که عالوه بر مواهب 
سرشار اقتصادی و به ویژه رونق گردشگری برای میزبان، برای 
کشورهای اطراف و همسایه کشور میزبان هم تاثیرگذار است. 
معموال کشورهای همسایه میزبان جام جهانی از این فرصت 
نهایت استفاده را می برند تا صنعت گردشگری خود را به جهان 
معرفی کنند. هرچند وعده های زیادی در مورد مشارکت ایران 
در برگزاری جام جهانی قطر و اســکان گردشگران در جزیره 
کیش و... داده شــد، اما متاسفانه ســهم ایران از جام جهانی 

2۰22 در کشور همسایه هیچ است.
در حالی بازی های جام جهانی 2۰22 از عصر یکشنبه آغاز 
شده و موج فزاینده گردشگران در راه کشور قطر هستند که 
جام جهانی فرصت ویژه ای برای صنعت توریسم است تا پس 
از شــوک کرونا، بخشی از عقب ماندگی خود در دوران شیوع 
کرونا را جبران کند. به نظر می رسد در بیش از دو سال گذشته 
بیشترین تلفات پاندمی کووید-1۹ در مصاف ویروس و اقتصاد 
به صنعت گردشگری رسیده و با اینکه توریسم هم اکنون در 
مسیر بازیابی پساکرونایی قرار دارد، اما هنوز به سطح پیش از 
شیوع کرونا نرسیده است. در همین حال، شرکت بین المللی 
 )ForwardKeys( تحلیلگر ســفرهای هوایی فورواردکیز
در یک گزارش، به چالش های پیش روی گردشــگری جهان 
پرداخته و در بخش بازار جهانی سفر، 2۰ مقصد پربازدید در 
ســال 2۰22 را معرفی کرده است. در این گزارش، جمهوری 
دومینیکن در صدر فهرست کشورهای برتر و آنتالیای ترکیه در 
صدر فهرست شهرهای برتر قرار گرفته است. پس از دومینیکن 

نیز کشــورهای ترکیه، کاستاریکا و مکزیک بیشترین تعداد 
بازدیدکننده را دارند.

پربازدیدترین مقاصد گردشگری
گزارش فورواردکیز نشــان می دهد که آمریکای مرکزی و 
منطقه کارائیب شــاهد بیشترین بهبود در رتبه بندی امسال 
هستند. با نگاهی به بازیابی ســفر در سال 2۰22 و براساس 
آنچه در تابســتان 2۰21 گذشته اســت، قاره آمریکا به   ویژه 
مقاصد آمریکای مرکزی و کارائیب بهترین عملکرد را دارند. این 
موفقیت مرهون سیاست »درهای باز سفر« است که بسیاری از 
این مقاصد در اوایل همه   گیری اتخاذ کردند و همچنین به دلیل 
تقاضای متوقف شــده بازار آمریکا که دوباره فعال شده است. 
نمونه آن، جمهوری دومینیکن اســت که رتبه اول بیشترین 
بهبود را دارد و بهترین عملکرد ســاالنه را با رشد ۵ درصدی 
در ورودی   هــا و افزایش 13 درصدی در ظرفیت صندلی   های 
پرواز نسبت به سال 2۰1۹ را نشان می دهد. در سایر نقاط نیز 
بهبود اروپا ادامه دارد و ترکیه بهترین مقصد این قاره در مقایسه 
با سال 2۰1۹، به بهبودی کامل رسیده است. ترکیه همانند 
همســایه خود یونان به    دلیل کاهش محدودیت های ورود و 

تاریخ بازگشایی، سود زیادی برده است.
در بیــن مقاصد برتر آفریقــا و خاورمیانه نیز مصر )منفی 
1۵درصد(، امارات )منفی 17درصد( و قطر )منفی 2۵درصد( 
بهترین عملکرد را دارند. بازگشــت رویدادهای مهم همچون 
اکســپوی دبی و جام جهانی به افزایش بازیابی سفر در این 
منطقه کمک کرده است. با توجه به رویکرد محتاطانه   تر آسیا 
- اقیانوســیه برای فعال   سازی مجدد سفر، ظهور چند کشور 
در میان مقاصد با عملکرد برتر، پیشرفتی خوشایند در بهبود 
رتبه   بندی امسال ایجاد کرد. عملکرد چشمگیر پاکستان )منفی 
۵درصد( و بنگالدش )منفی 8درصد( مدیون تقاضای سرکوب 

شده مســافران برای بازدید از دوستان و اقوام در کشورهای 
خود است، اما این مقاصد برتر گردشگری در سال 2۰22 در 
مقایسه با ســال 2۰1۹، آیا نسبت به سال 2۰21 نیز بهبود 
یافته اند؟ در میان پنج مقصد برتر در این معیار مشخص، چهار 
مقصد اروپایی هستند که ایرلند با بهبود ۵۰ درصدی پیشتاز 
اســت و پس از آن ترکیه )47 درصد( و پرتغال )46 درصد( 
قرار دارند. عربســتان )۵۰ درصد( و آرژانتین )4۵درصد( هم 
در حال شکستن سلطه اروپا هستند. حضور ترکیه و پرتغال 
در میان پنج مقصد برتر در این معیار تعجب آور نیســت. هر 
دو کشــور جزو مقاصد محبوب اروپای جنوبی هستند که از 
تقاضای محدود برای تعطیالت در مقصد آفتابی و ساحلی سود 
می   برند. ایرلند در این رتبه   بندی پیشتاز است که نشانگر ترجیح 
رو به رشد مسافران برای مقاصد کم جمعیت و دارای طبیعت 
است؛ یعنی مقاصدی که چیزی غیر از آفتاب، دریا و شن ارائه 

می دهند.
برترین شهرهای توریستی

شهرهای آفتابی در صدر فهرست برترین شهرهای 2۰22 
قرار دارند. آنتالیای ترکیه با رشــد چشمگیر 66 درصدی در 
تعداد گردشــگران در صدر جدول قرار دارد که بیانگر بهبود 
تقاضای سرکوب   شده مقاصد آفتابی و ساحلی است؛ هرچند در 
کنار سواحل، طبیعت و شهرهای شلوغ ترکیه مانند استانبول 
)منفی 4درصد( نیز برای گردشگران جذاب است. در سایر نقاط 
اروپا نیز شهرهای توریستی پیشرو غیر از ترکیه شامل مقاصد 
شهری مانند ناپل )منفی 14درصد(، پورتو )منفی 1۵درصد( و 
آتن )منفی 16درصد( است که همگی دارای فرهنگ و تاریخی 
غنی و استراحتگاه   های آفتابی و ساحلی هستند که تقاضای 
زیادی از سوی اروپا و آمریکا برای آنها وجود دارد. ماالگا )منفی 
1۰درصد( بیش از دیگر شــهرها از چنین تقاضایی بهره   مند 

شده اســت. با این حال، تنوع طبیعی و فرهنگی اروپا باعث 
شده تا مقاصد جایگزین، تعداد زیادی از مسافران را به این قاره 
جذب کنند که به دنبال محصوالت گردشگری غیر از آفتاب 
و ساحل هستند. مثال ریکیاویک )منفی 14درصد( جزو پنج 
مقصد برتر شهری قاره قرار دارد و بازدیدکنندگانی را از اروپا و 
آمریکا جذب می کند که مایلند زیبایی طبیعی منحصر به فرد 
ایسلند را ببینند. پس از اروپا در رتبه بندی شهرها، رتبه دوم 
به سن خوزه دل کابو در مکزیک می   رسد که از سیاست »درهای 
باز سفر« کشورش و همچنین نزدیکی به آمریکا سود می   برد 
و توانسته به رشد 21 درصدی نسبت به سال 2۰1۹ به کمک 

افزایش 32 درصدی ظرفیت صندلی پرواز دست یابد.
دیگــر مقاصد برتر شــهری نیــز به آمریــکای مرکزی و 
دریای کارائیب تعلق دارد و دو شــهر پوئرتا واالرتای مکزیک 
)13درصــد( و پونتا کانا در جمهوری دومینیکن )12درصد( 
به    دلیل موفقیت در سیاست »درهای باز سفر« و تقاضا برای 
آفتاب و ســواحل بهترین عملکرد را دارند. در خاورمیانه نیز 
قاهره )منفی 18درصد( به لطف تنوع آن به    عنوان یک مقصد 
تفریحی به خوبی در حال بهبود است، در حالی که دبی )منفی 
1۵درصد( که تا پیش از این به طور سنتی تنها به    عنوان یک 
مقصد جهت توقف به شمار می   رفت، اکنون خود را به  عنوان 
مرکز تفریحی و توریستی پیشرو معرفی می کند. بهبود سفر در 
آسیا - اقیانوسیه توسط مسافران خارجی که به دیدار دوستان 
و اقوام خود رفته اند، شــروع به افزایش کرده اســت. بنابراین 
شهرهای با عملکرد برتر منطقه در سال 2۰22 شامل الهور 
)4درصد( و اســالم آباد )منفی 1درصد( در پاکستان و داکا در 
بنگالدش )منفی ۹درصد( است. با این حال، برخی از مقاصد 
به دلیل افزایش تقاضا برای ســفرهای تفریحی طوالنی مدت 

همچون ماله در مالدیو عملکرد خوبی دارند.

عبور توریسم از شوک کرونا
شرکت فورواردکیز در کنار این رتبه بندی، همچنین چندین 
روند اصلی را شناسایی کرده که تصویر سفر در سال 2۰22 را 
کامل می کند. با نگاهی به تحوالت بازار سفر در سال 2۰22، 
مشخص می شود که بسیاری از مقاصد به بهبودی کامل نزدیک 
می   شــوند و حتی برخی از آنها از عملکرد قبل از همه   گیری 
نیز پیشــی می   گیرند. از نظر منطقه   ای نیز آفریقا و خاورمیانه 
مقاوم   ترین منطقه در سال 2۰22 هستند و این در خاورمیانه 
بسیار مشهودتر است؛ زیرا با برگزاری بسیاری از رویدادهای مهم 
جهانی همچون نمایشگاه جهانی اکسپوی دبی، مسابقات فرمول 
یک در کشورهای مختلف خلیج فارس و مهمتر از همه، برگزاری 
جام جهانی فوتبال طبیعتا این منطقه بیش از دیگر مناطق از 
گردشگری بهره می   برد. در همین حال، قاره آمریکا به سطح 
قابل توجهی از بهبود دست یافته که این امر به لطف بازگشت 
تقاضای متوقف شــده از ســوی بازار خروجی ایاالت متحده 
برای مقاصد آفتابی و ساحلی در مکزیک و کارائیب است که 
چند مقصد از آنها در مقایسه با ســال 2۰1۹ شاهد رشد در 
بازار گردشــگری بوده   اند. در واقع، تقاضا برای مقاصد آفتابی و 
ساحلی، بیشترین درخواست را برای امسال داشته که بسیاری 
از مقاصد در جنوب اروپا را جذاب ساخته است. مثال آنتالیا در 
ترکیه عملکرد برجسته   ای از نظر مقصد شهری داشته که 66 
درصد بیشــتر از سال 2۰1۹ پذیرای گردشگران بوده است. با 
این حال اروپا، شهرت خود را مدیون تنوع در مقاصد است که 
بسیاری از مسافران جهان را برای تجربه از جاذبه   های طبیعت، 
تاریخ و مراکز شهری شلوغ به خود جلب می کند. این تقاضای 
رو به رشــد در مقاصدی همچون استانبول )منفی 4درصد(، 
ریکیاویک )منفی 14درصد(، مادرید )منفی 22درصد( و اسلو 

)منفی 2۵درصد( بیشتر خود را نشان می دهد.

بیســت و دومین جام جهانی فوتبال از عصر یکشــنبه با برگزاری 
دیــدار افتتاحیه بین قطر و اکوادور آغاز شــد و امروز در دومین روز 
این رقابت ها، ایران به مصاف انگلستان و آمریکا به مصاف ولز می رود. 
این دوره از رقابت های جام جهانی به دلیل گرمای تابستان قطر برای 
اولین بار در تاریخ در فصل پاییز برگزار شــده است و به همین دلیل، 
ویژه ترین دوره این رقابت ها به شــمار می رود؛ چراکه در میانه فصل 
و در گرماگرم رقابت های باشــگاهی برگزار شده و هم تیم های ملی 
و هم تیم های باشــگاهی را کامال تحت تاثیر قرار داده است. فوتبال، 
یکی از شــورانگیزترین اتفاقات جهان معاصر است. شوری که فوتبال 
می آفریند، آن را به بخشــی از زندگــی روزمره ما تبدیل می کند. به 
قول امبرتو اکو نشانه شناس و منتقد ادبی ایتالیایی، فوتبال آیینه ای از 
جهان معاصر ماست. فوتبال نه فقط برای هواداران و ورزشکاران، بلکه 
برای متفکران و جامعه شناســان نیز حوزه مهمی محسوب می شود و 
چه در ایران و چه در جهان، اندیشمندان و هنرمندان زیادی شیفته 
فوتبال و هیجان فزاینده آن هســتند. از جمله این شخصیت ها، آلبر 
کامو نویسنده فرانسوی برنده نوبل ادبیات است که کتاب »طاعون« او 

در دو سال گذشته که همه گیری کرونا اتفاق افتاد، حسابی پرفروش 
شــد. کامو که از کودکی عاشق فوتبال بود و در پست دروازه بان بازی 
می کرد، شباهت هایی را بین این ورزش، ماهیت انسان، اخالق و هویت 
شــخصی می دید و باور داشت ســادگی در فوتبال با پیچیدگی های 
تحمیل شده از ســوی مقاماتی مثل دولت و کلیسا در تضاد است. او 
نه فقط در داســتان هایش، بلکه در بازی تیمی هم تنها بود. البته او 
این گونه »توجه و احترام« هم کالسی های درشت هیکلش را که معموال 
به او »نیم وجبی« می گفتند، جلب می کرد. شــاید هم خیال می کرد 
فوتبال، کاموی نوجوان را خوشبخت می کند. کامو در 7 نوامبر 1۹13 
در الجزایر فرانســه متولد شد. وی اگرچه به خاطر فعالیت های ادبی و 
کتاب هایش مشهور اســت، اما این را هم گفته که »همه آنچه را که 
مطمئنا در مورد اخالق و تعهدات می دانم، مدیون فوتبال هســتم.« 
کامو در دانشــگاه الجزیره تحصیل کرد و از سال 1۹28 تا 1۹3۰ به  
عنوان دروازه بان برای تیم نوجوانان دانشــگاه بازی کرد. او سپس در 
ســال 1۹28 رسما فعالیت فوتبالی خود را با بازی در باشگاه ورزشی 
مون پانســیه از سر گرفت. کامو اگرچه از فوتبال لذت می برد، بعدها 

به یکی از دوستانش گفت که بدون تردید، تئاتر را به فوتبال ترجیح 
می دهد؛ چراکه ابتالی او به ســل در 17 ســالگی، دوران ورزشی او 
را زود به پایان رســاند. کامو درباره پست دروازه بانی در بازی فوتبال 
گفته: »یاد گرفتم که توپ هرگز آنطور که انتظارش را دارید نمی آید. 
این به من در زندگی کمک زیادی کرد.« شــاید این پرســش پیش 
بیایــد که چرا آلبر کامو دروازه بان شــد؟ ادواردو گالئانو، نویســنده 
اروگوئه ای گفته کامو نمی خواســته کفش هایش خراب شــود، برای 
همین دروازه بان شد تا زیاد ندود. هربرت لوتمن، نویسنده بیوگرافی 
آلبر کامو هم نوشــته که او در بچگی آنقدر نحیف و کوچک بوده که 
هم تیمی هایش برای محافظت او را درون دروازه می گذاشتند. پاتریک 
مک کارتی، نویسنده کتاب »کامو: بیگانه« نیز بُعد دالورانه دروازه بانی 
را که داوطلبانه و بیگانه است، به این برنده نوبل ادبیات مربوط دانسته 
اســت؛ چون نسبت به هر بازیکن دیگری، کمتر جزیی از تیم است و 
گفته »احتماال کامو هم از همین خوشــش آمــده.« اما روژه گرنیه، 
نویسنده و روزنامه نگار فرانسوی، دلیل دیگری دارد و می گوید: »شاید 
چون دروازه آدم را یاد صحنه می اندازد و دروازه بان توی آن احساس 

می کند که مثل هنرپیشه است.« این جمله به طور تلویحی به عشق 
و عالقه آینده کامو به تئاتر اشــاره دارد. هرچند که کامو پس از 17 
سالگی دیگر نتوانست فوتبال بازی کند، اما همیشه تا پایان عمر یک 
تماشــاگر پروپاقرص فوتبال باقی  ماند. او در دهه 1۹۵۰ در مصاحبه 
با یک مجله ورزشی درباره تیم سابقش )RUA( گفت: »احساساتی 
می شوم، چقدر تیمم را دوست داشتم. به خاطر شادی پس از پیروزی، 
آنگاه که با خستگی پس از تالش در هم می آمیزد. همچنین به خاطر 

میل احمقانه گریستن در شب های شکست.«
اما از جمله شــخصیت های فوتبالی در ایران می توان به ســهراب 
سپهری اشاره کرد که برخالف روح انتزاعی اشعارش، هوادار پرشور 
فوتبال بود و برای دیدن بازی ها به ورزشگاه امجدیه می رفت. از دیگر 
شخصیت های تاثیرگذار فوتبالی، مرحوم حمیدرضا صدر، نویسنده و 
مفســر فوتبال است که چندی پیش درگذشت. او کتاب های زیادی 
درباره فوتبال نوشــته که از جمله آنها، »روزی روزگاری فوتبال« و 
»پیراهن های همیشه« است. اساســا خاطره ها، شگفت انگیزترین و 
رنج آورترین و شــادترین بخش های زندگــی عالقه مندان به فوتبال 

هســتند و یک هوادار فوتبال، بخش های مختلفی از زندگی خود را 
با نام ها، رنگ ها و رویدادهای گوناگونی می گذراند که پس از سال ها 
همچنان زنده و پویا هســتند. به قول معروف، »می توانی کشورت را 
عوض کنی، اما تیمت را هرگز.« صدر در کتاب »پیراهن های همیشه« 
به همین بخش از فوتبال پرداخته و نام های مشهور جهان فوتبال را 
از سال های دور تا همین ســال های اخیر، در سلسله یادداشت های 
کوچکی معرفی کرده اســت. یادداشت هایی که خاطره های قدیمی 
را زنــده می کنند و رویاهای قهرمانی را باز می آورند. هر فصل از این 
کتاب، به یکی از ســتاره های مستطیل سبز اختصاص دارد. نام افراد 
سرشناس زیادی در کتاب »پیراهن های همیشه« با تک نگاری های 
زیبای حمیدرضا صدر ثبت شــده که از قدیمیان این رشته ورزشی 
نظیر جوزبه مئاتزا، آلفردو دی استفانو، پله و یوهان کرایف گرفته تا 
جدیدترین چهره های درخشــان فوتبالی مثل زالتان ایبراهیموویچ، 
لیونل مســی و کریستیانو رونالدو ســخن گفته است. ناصر حجازی 
و همایــون بهزادی نیز نمایندگان ایرانی این خاطره های ارزشــمند 

فوتبالی هستند.

چرا هنرمندان و نویسندگان شیفته فوتبال هستند؟
فوتبال از چشم ادبیات

جام جهانی بهترین فرصت برای تقویت توریسم در خاورمیانه است
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دروغ هایی درباره بازاریابی دیجیتال که باید فراموش کنیم!
نویسنده: علی آل علی: آدم ها به شیوه های مختلفی به خودشان دروغ می گویند. مثال ورزشکاری که با یک حریف 
سرسخت رو به رو شده، به خودش هزاران امید دروغین می دهد تا بلکه در زمین مسابقه از همام اول بازنده نباشد. 
به طور مشابه، دانشجوها هم در فرجه امتحانی برای اینکه از زیر بار مطالعه منابع سنگین در بروند، انواع و اقسام 
دروغ های خیالی به خورد خودشــان می دهند. باور کنید یا نه، این ماجرا درباره بازاریاب ها هم مصداق دارد. فقط 
کافی است کمی با خودتان روراست باشید تا نمونه های مختلفی از این جنس در کارنامه حرفه ای تان پیدا کنید. 

اگرچه خیلی وقت ها همه ماهیت نادرســت امیدهای واهی را می دانند، اما ماجرا درباره دنیای مارکتینگ کمی 
پیچیده تر است؛ چراکه خیلی از دروغ های قدیمی در این عرصه رفته رفته تبدیل به حقایقی شده اند که اتفاقا کلی 

طرفدار دوآتیشه دارد. به همین خاطر کنار گذاشتن آنها به هیچ وجه کار ساده ای نیست. این وسط بسیاری از...



فرصت امروز: دهه ۹۰ در بین اقتصاددانان به »دهه ســوخته« شــهره 
است و تحریم های همه جانبه، تورم افسارگسیخته، افزایش شکاف طبقاتی، 
کاهش ســرمایه گذاری و... از مهمترین چالش های اقتصادی دهه گذشته 
است که البته همچنان ادامه دارند. بدترین دوره سرمایه گذاری در اقتصاد 
ایران در همین دهه رقم خورد و در پی عدم ســرمایه گذاری مولد، موتور 
رشــد اقتصادی متوقف شد و درآمد ســرانه جامعه کاهش یافت. تصویر 
آماری اقتصاد ایران نشــان می دهد که اکثر شاخص های اقتصادی در این 
دهه عملکرد ضعیفی را تجربه کرده اند. از جمله این شــاخص ها، شاخص 
عملکرد رقابت صنعتی اســت که مطابق آخرین گزارش یونیدو، ایران در 
ســال 2۰2۰ میالدی در رتبه ۵۵ جهان و پایین تر از میانگین جهانی قرار 
دارد. عالوه بر اینکه ایران از نظر رقابت پذیری صنعتی، عملکرد مناســبی 
ندارد، سهم فناوری های نو در صنعت کشور نیز بسیار اندک است. براساس 
آمارهــای یونیدو، خلق ارزش بخش صنعت در اقتصاد ایران طی یک دهه 

گذشته تغییری نداشته و فریز شده است.
گزارش بازوی صنعتی ســازمان ملل متحد نشان می دهد که رقم خلق 
ارزش صنعت در سال 1388 با ســال 13۹۹ تفاوت چندانی ندارد و این 
در حالی اســت که این رقم در دهه پیشــین رشد ســه برابری را تجربه 
کرده اســت. در واقع، ساختار تولید صنعتی از ابتدای این دوره به تدریج 
تضعیف شــد و از اهمیت بخش صنعت هم از بعد ارزش افزوده صنعتی و 
ســهم در اقتصاد ملی و هم از بعد سطح فناوری کاسته شد؛ تا جایی که 
ایران در رتبه بندی سال 2۰2۰ یونیدو و از میان 1۵4 کشور جهان از نظر 
رقابت پذیری صنعتی در رتبه ۵۵ ایســتاده و با امتیاز ۰.۰46۰ پایین تر از 

متوسط جهانی )۰.۰62( قرار گرفته است.
شکست رقابت پذیری صنعتی

شاخص عملکرد رقابت صنعتی، از جمله شاخص   هایی است که یونیدو 
برای ارزیابــی عملکرد صنعتی اقتصادهای مختلــف ارائه می دهد. طبق 
تعریف یونیدو، بهبود رقابت   پذیری صنعتی مستلزم دو عنصر است؛ نخست، 
گســترش تولید برای افزایش حضور در بازارهای داخلی و بین المللی که 
عنصری کّمی اســت و دوم، گســترش تولید و ارتقای نردبان فناوری که 
عنصری کیفی است. این دو عامل از ابزارهای مهم توسعه صنعتی کشورها 
هستند. در همین زمینه، مرکز پژوهش   های مجلس در گزارش تازه خود، 
»تحلیلــی بر عملکرد رقابت پذیری صنعتی در اقتصاد ایران از نگاه یونیدو 
2۰22« ارائه کرده و رقابت صنعتی ایران را بررســی کرده است. براساس 
آمارهایی که در این گزارش از یونیدو ارائه شــده، شاخص عملکرد رقابت    
صنعتی ایران در ســال 2۰2۰ با امتیــاز ۰.۰46 در جایگاه پنجاه و پنجم 
جهان قرار گرفته اســت؛ عددی که هم از متوسط جهانی )۰.۰62( و هم 

نسبت به شاخص کشورهایی کمابیش مشابه با ایران نظیر ترکیه، امارات، 
اندونزی، قطر و عربستان ســعودی پایین   تر اســت. در گزارش یونیدو که 
تا سال 2۰2۰ را پوشــش می دهد، از منظر رقابت   پذیری صنعتی، آلمان 
باالتر از همه کشورهای جهان با امتیاز ۰.416 قرار دارد. کشورهای چین، 
ایرلند، ژاپن، کره   جنوبی، آمریکا، سوئیس، تایوان، سنگاپور و هلند به ترتیب 
رتبه   های دوم تا دهم این فهرســت را تشکیل می دهند. ایران نیز از میان 
1۵4 کشور جهان در رتبه ۵۵ ایستاده است. از جمله کشورهایی که باالتر 
از ایران قرار دارنــد، می توان به ترکیه با امتیاز ۰.117 و رتبه 28، امارات 
با رتبه 31، اندونزی با رتبه 3۹، عربســتان با رتبه 41، قطر با رتبه 48 و 

بحرین با رتبه ۵1 اشاره کرد که همگی باالتر از ایران هستند.
در این گزارش همچنین محصوالت کارخانه   ای ایران براســاس ســطح 
فناوری بررســی شده است. براســاس آمارها، ۵4.1 درصد از محصوالت 
صنعتی کشور منابع محور هستند؛ یعنی محصوالت مشتق از نفت، منابع 
طبیعی و مواد خام را شــامل می   شوند که عموما تولید آنها با فرآیندهای 
اولیه و مهارت      های ساده تولید انجام می شود. محصوالت با سطح فناوری 
متوسط نیز ســهم 32.۵ درصدی از صادرات محصوالت کارخانه   ای دارند 
و در جایــگاه دوم قرار گرفته   اند. خودروســازی و صنایع فلزی، عمده این 
محصوالت را تشــکیل می دهند. فناوری با سطح پایین هم در محصوالت 
صنعتی کشور دارای ســهم 12.۹ درصدی و شامل کاالهایی است که با 

مهارت ساده تولید می   شوند و مصرفی و بدون دوام مثل پوشاک هستند.
مسیر معکوس تولید صنعتی

در این میان، ســهم فناوری   های نوین و پیشرفته بسیار پایین است و از 
ســال 2۰17 تا 2۰2۰ کمتر نیز شــده است. محصوالت با فناوری باال در 
سال 2۰2۰، ســهم ۰.۵ درصدی از تولید محصوالت صنعتی ایران دارند 
که نسبت به رقم ۰.۹ درصدی سال 2۰17 از پسرفت حکایت دارد. با این 
حال، ســهم محصوالت منابع   محور در همین فاصله زمانی شاهد اندکی 
کاهش بوده و محصوالت صنعتی به ســمت تولیدات با فناوری متوســط 
رفته اســت. در مجموع، ساختار تولید صنعتی ایران طی سال های 2۰۰۰ 
تا 2۰1۰ میالدی )137۹ تا 138۹( و همزمان با ســال های برنامه سوم و 
چهارم توسعه دچار تحول شــده و سهم بخش صنعت در تولید ناخالص 
داخلــی از ۹  درصد به 14  درصد و ســهم ارزش افزوده صنایع با ســطح 
فناوری متوسط و پیشرفته از کل ارزش   افزوده بخش صنعت کشور از 41  

درصد به 4۵  درصد افزایش یافته است.
نگاهی به روند بلندمدت این شــاخص نشــان می دهد که سهم ارزش 
افزوده صنایع با ســطح فناوری متوسط و پیشــرفته از کل ارزش افزوده 
بخش صنعت کشور به استثنای سال 2۰1۰ در محدوده 4۰ تا 4۵  درصد 

در نوسان بوده و سپس در دوره سه ساله 2۰1۰ تا 2۰13 میالدی )ابتدای 
دهه ۹۰( با افت شــدید به کمتر از 4۰  درصد رسیده است. بدین ترتیب، 
این روند طی دهه 2۰1۰ تا 2۰2۰ هم از بعد ارزش افزوده صنعتی و سهم 
در اقتصاد ملی و هم از بعد سطح فناوری بخش صنعت کوچک تر و دچار 
پسرفت شد؛ چنانکه سهم بخش صنعت در اقتصاد در سال 2۰2۰ میالدی 
)13۹۹( به 12.۹ درصد رســید و سهم صنایع متوسط و پیشرفته نیز به 
44  درصد تنزل یافت. به گفته مرکز پژوهش   ها، این روند نشــانه تضعیف 
ساختار تولید صنعتی کشور و کاهش نقش آن در اقتصاد ملی است که در 
برنامه های ســوم و چهارم توسعه آغاز شده بود، اما در برنامه های پنجم و 

ششم توسعه، راهی معکوس را در پیش گرفت.
روند صعودی تجارت صنعتی

البته تحول ســاختاری صادرات ایران از بهبــود اوضاع حکایت دارد؛ به 
طوری که ســاختار تجارت صنعتی کشور روندی صعودی داشته و سهم 
صادرات صنعتی از کل صادرات غیرنفتی کشور از ۹  درصد در سال 2۰1۰ 
به حدود 4۰  درصد در سال 2۰2۰ رسیده است. سهم صادرات محصوالت 
با سطح فناوری متوسط و پیشرفته هم از 18 درصد به 33  درصد افزایش 
یافته؛ یعنی ایران در صنعت پسرفت کرده، اما در تجارت صنعتی، تحولی 
مثبت داشــته اســت. ارزش افزوده بخش صنعت طی سال های 2۰۰۰ تا 
2۰1۰ نشــان می دهد که این رقم در این دوره بیش از ســه  برابر شده و 
ارزش افــزوده صنعتی ایران )به قیمت ثابت ســال 2۰1۵( از 2۰ میلیارد 
دالر به 63 میلیارد دالر در سال 2۰1۰ رسید. نکته مهم، فریز شدن ارزش 
افــزوده در همین نقطه برای یک دهه اســت و میزان ارزش افزوده بخش 

صنعت در سال های 1388 و 13۹۹ تفاوت معناداری را نشان نمی   دهد.
نهاد پژوهشــی مجلس در توضیــح چرایی این شــرایط، آن را کامال 
سیاسی توصیف کرده و می گوید، آغاز تحریم   ها در سال های نخست دهه 
13۹۰ و اشــتباهات مکرر سیاستی و چالش های مدیریت داخلی موجب 
تضعیف کلی صنعت ایران شده است. چالش   های مدیریت داخلی عبارتند 
از بی ثباتــی در قوانین، کمبود مــواد اولیه و کمبود نقدینگی که عالوه بر 
افزایش هزینه مبادله و محیط نامساعد کسب وکار، دست    به دست هم داده 
و مانع رشد صنعت شــده   اند. شاهد دیگر این مسئله، روند صعودی خلق 
ارزش صنعتی از ســال 137۹ تا 138۹ است که مرکز پژوهش   ها از آن به 
 عنوان نقطه عطف شکوفایی صنعتی یاد می کند که به رغم نوسان در نرخ 
رشد، رقم حداقلی آن ۵  درصد بوده و تا 1۵  درصد نیز پیشروی کرده است. 
گزارش یونیدو همچنین نشــان می دهد که میان نرخ رشد صنعتی و نرخ 
رشد اقتصادی ایران همگرایی وجود دارد که نشانگر اهمیت بخش صنعت 

در اقتصاد ایران است.

گزارش یونیدو از عملکرد رقابت صنعتی در دهه 90 نشان می دهد

افول رقابت پذیری صنعتی ایران

روند افزایشــی هزینه وام مســکن همچنان ادامه دارد و متاهل های 
ســاکن تهران که دو هفته قبل می توانســتند بــا پرداخت بیش از ۹۵ 
میلیون تومان نسبت به خرید اوراق تسهیالت مسکن اقدام کنند، اکنون 
برای خرید ایــن اوراق باید بیش از ۹8 میلیون تومان بپردازند. آخرین 
قیمت اوراق مســکن نشان می دهد که هر برگ اوراق وام مسکن )تسه( 
در فروردین سال گذشته 1۰3 هزار و 3۰۰  تومان، در اردیبهشت 1۰2 
هزار و 8۰۰ تومان و در خرداد 1۰2 هزار و ۵۰۰ تومان قیمت دارد. هر 
برگ اوراق تسهیالت مسکن بانک مسکن در تیر سال گذشته نیز 1۰3 
هزار و 7۰۰ تومان، در مرداد سال گذشته 1۰۵ هزار تومان و در شهریور 
ســال گذشته 1۰2 هزار و ۹۰۰ تومان داد و ســتد می شود. این اوراق 
همچنین در ماه مهر ســال گذشته 1۰4 هزار و 1۰۰ تومان، در آبان ماه 
1۰3 هزار تومان و آذرماه 1۰2 هزار و 3۰۰ تومان قیمت داشتند. اوراق 
تسهیالت مسکن در دی  و بهمن ســال گذشته نیز با قیمت های 1۰3 
هزار و 4۰۰ تومان و 1۰2 هزار و 8۰۰ تومان معامله می شود. این اوراق 
در ســال جاری 1۰3 هزار و 1۰۰ تومان قیمــت دارد که این گزارش 

براساس همین قیمت نوشته شده است.
در همین راستا، مجردهای ساکن تهران می توانند تا 28۰ میلیون تومان 
تسهیالت دریافت کنند که شــامل 2۰۰ میلیون تومان تسهیالت خرید 
مسکن و 8۰ میلیون تومان وام جعاله می شود. بنابراین برای دریافت 2۰۰ 
میلیون تومان وام باید 4۰۰ برگه تســهیالت مسکن خریداری کنند که 
هزینه این تعداد اوراق با تســه 1۰3 هــزار و 1۰۰ تومانی، 41 میلیون و 

24۰ هزار تومان می شود. همچنین با در نظر گرفتن 8۰ میلیون تومان وام 
جعالــه که برای آن باید 16۰ ورق به مبلغ 16 میلیون و 4۹6 هزار تومان 
خریــداری کنند، مجموع هزینه خرید اوراق بــه ۵7 میلیون و 736 هزار 
تومان می رسد. زوج های تهرانی نیز بر همین اساس می توانند تا سقف 48۰ 
میلیون تومان شامل 2۰۰ میلیون تومان تسهیالت خرید مسکن برای هر 
نفر و 8۰ میلیون تومان وام جعاله دریافت کنند. بنابراین زوجین باید 8۰۰ 
برگه تســهیالت مسکن خریداری کنند که هزینه آن 82 میلیون و 48۰ 
هزار تومان می شــود که همراه با هزینه 16 میلیون و 4۹6  هزار تومانی 
وام جعاله که برای آن باید 16۰ ورق تسهیالت مسکن خریداری کنند، در 

مجموع باید ۹8 میلیون و ۹76 هزار تومان پرداخت کنند.
همچنین سقف این تسهیالت برای مراکز استان ها و شهرهای با جمعیت 
بیش از 2۰۰ هزار نفر برای مجردها به 16۰ میلیون تومان و برای زوجین 
به 32۰ میلیون تومان رسیده است و با توجه به اینکه مجردها باید 32۰ 
برگه و متاهل های ساکن این شهرها نیز باید 64۰ برگه تسهیالت مسکن 
خریداری کنند، مجردها باید 32 میلیون و ۹۹2 هزار تومان و متاهل ها نیز 

باید 6۵ میلیون و ۹84  هزار تومان پرداخت کنند.
بررسی ها نشان می دهد همزمان با خروج تقاضای سرمایه ای در بخش 
امالک میان متراژ و بزرگ، تقاضای مصرفی برای واحدهای کوچک متراژ 
در پایتخت با وام 48۰ میلیون تومانی به تدریج در حال افزایش اســت. 
دست کم ســه نشــانه از ترغیب متقاضیان مردد برای خرید آپارتمان 
کوچک متراژ عمدتا در مناطق پرمعامله در غرب، شرق و بخش هایی از 

جنوب تهران دیده می شــود. به گزارش ایسنا، در هفته های اخیر تقاضا 
برای دریافت وام مســکن تا سقف 48۰ میلیون تومانی از طریق خرید 
اوراق تسهیالت مسکن افزایش پیدا کرده که منجر به رشد نسبی قیمت 
آن شــده است. دریافت وام عمدتا به قصد خرید آپارتمان کوچک متراژ 
انجام می شود. متقاضیان خانه اولی معموال در مواقعی که بازار ملک به 
کف قیمتی نزدیک می شود از طریق دریافت وام، مبلغ رهن آپارتمان و 
پس انداز خود اقدام به خرید مسکن می کنند. هم اکنون قیمت هر برگ 

تسه حدود 1۰3 هزار تومان است.
آنطور که واســطه های ملکی خبر می دهند، سرمایه گذاری در مناطق 
شمالی پایتخت متوقف شده است. در سال 13۹7 در بحبوحه رونق بازار 
مســکن که با رشد تقاضای سرمایه ای همراه شــد، منطقه یک پایتخت 
جایگاه پنجم را در تعداد معامالت داشــت که هم اکنون به رتبه هشــتم 
رســیده و در سوی مقابل، منطقه 1۰ از جایگاه چهارم در سال 13۹7 به 
رتبه دوم در سال جاری ارتقا یافته است. ویژگی بارز آپارتمان های منطقه 
1۰، کوچک متراژ و ارزان قیمت بودن آن اســت. تجربه نشان می دهد در 
زمان اســتراحت بازار مســکن به تدریج فضا برای ورود تقاضای مصرفی 
فراهم می شــود. رکود مســکن معموال 1۰ تا 1۵ فصل طول می کشــد. 
صرف نظر از ماه های اردیبهشــت و خرداد امسال که بازار مسکن به دلیل 
ایجاد انتظارات تورمی ناشــی از حذف ارز 42۰۰ تومانی به تحرک رسید، 
از سال گذشــته این بازار به رکود رسیده و هم اکنون شش فصل از رکود 

بازار ملک می گذرد.

ادامه روند صعودی قیمت اوراق مسکن

هزینه وام مسکن بیشتر شد

رویداد

جام جهانی 2022 آغاز شد
فراتر از فوتبال

جــام جهانی 2۰22 از دیــروز در قطر آغاز شــد و ایران در 
دومین روز از این رقابت ها، عصر امروز مقابل انگلستان به میدان 
می رود. با وجود وعده های زیادی که در مورد مشــارکت ایران 
در برگزاری جام جهانی قطر و اســکان گردشــگران در جزیره 
کیش و... داده شــد، اما به نظر می رســد جز تیم ملی فوتبال و 
گروه ســه نفره داوری ایران، سهم کشورمان از لوکس ترین جام 
جهانــی تاریخ - با وجود نزدیکی جغرافیایــی و نزدیکی روابط 
سیاسی دو کشــور - تقریبا هیچ است. دوحه برای جام جهانی 
2۰22، رقمی بین 22۰ تا 2۵۰ میلیارد دالر هزینه کرده و این 
رقم در مقایســه با جام جهانی 2۰18 در روسیه حدود 2۰ برابر 
بیشتر است. به همین جهت به جام جهانی 2۰22، لوکس ترین 
رویداد جام جهانی تاریخ گفته می شود. البته این مبلغ هنگفت 
تنها برای ســاخت ورزشگاه ها استفاده نشده، بلکه برای ساخت 
1۰۰ هتــل جدید، تجهیز بنــادر و فرودگاه ها و ســاخت یک 
شــهر جدید با ظرفیت 2۵۰ هزار نفر نیز به کار رفته اســت. با 
وجود ســرمایه گذاری قابل توجه قطر برای جام جهانی، اما این 
روزها انتقادات غربی ها از وضعیت حقوق بشــر و مرگ کارگران 
ســاختمانی در این کشور باال گرفته اســت. در واکنش به این 
انتقادها، رئیس فیفا دو روز پیش، دفاع جانانه ای از میزبانی قطر 
کرد و انتقاد اروپاییان را زیر ســوال برد. جانی ایفانتینو که برای 
مدت چهار سال دیگر نیز صدارت مهمترین نهاد فوتبالی جهان 
را برعهده گرفته اســت، هفته قبل از کشورهای حاضر در جام 
جهانی خواســته بود تا تنها بر فوتبال تمرکز کنند و سیاست را 

در جام جهانی وارد نکنند.
ایران در کنار 31 تیم دیگر در جدیدترین فســتیوال فوتبالی 
جهان حضور دارد و عصر امروز )دوشــنبه( به مصاف انگلستان 
می رود. ایران همچنین چهارم آذرماه مقابل ولز و هشتم آذرماه 
مقابل آمریکا به میدان می رود. انتظار می رود میلیاردها نفر فارغ 
از مرز و رنگ و نژاد به تماشای جام جهانی 2۰22 بنشینند. در 
جام جهانی 2۰18 در روســیه حدود 3 میلیارد و ۵۰۰ میلیون 
نفر )بیش از نیمی از بزرگســاالن جهان( مسابقات را به صورت 
کامل تماشــا کردند. تنها حجم جریان پولی که شرکت ها برای 
ترغیب طرفداران فوتبال بــه مصرف برندهای مختلف پرداخت 
می کننــد، قابل توجه اســت. وقتی حرف از جریــان مالی در 
رویدادهای ورزشــی باشد، هیچ ورزش دیگری در سطح جهانی 
به اندازه فوتبال از این ظرفیت اقتصادی و مالی برخوردار نیست.
جــام جهانی 2۰22 در کشــور قطر از چنــد جهت در تاریخ 
ماندگار خواهد شــد؛ این اولین باری اســت که جام جهانی در 
کشــوری با اکثریت عرب و مســلمان و در منطقــه خاورمیانه 
برگزار می شــود. همچنین برای نخستین بار در تاریخ جام های 
جهانی و به دلیل گرمای شــدید هوا در کشور قطر، جام جهانی 
به جای تابســتان در فصل پاییز برگزار می شود. از سوی دیگر، 
در کشــورهای میزبان جام جهانی در سال های گذشته تاکنون 
سابقه نداشته است که جام جهانی به عنوان یک نقطه عطف در 
پروژه توسعه مورد استفاده قرار گیرد و همچنین تاکنون سابقه 
نداشته که همه بازی های جام جهانی تنها در ورزشگاه های یک 
شهر )دوحه( برگزار شود. البته همه این ویژگی ها مثبت نیست 
و تاکنــون در تاریخ جام های جهانی فوتبال، این حجم انتقاد از 
کشــور میزبان جام جهانی )از نحوه انتخاب قطر برای برگزاری 
جام جهانی گرفته تا مشــکالت کارگران ساختمانی در جریان 

ساخت ورزشگاه ها( بی سابقه بوده است.
»آدریان وولدریج«، ســتون نویس تجــارت جهانی بلومبرگ 
درباره ویژگی های این دوره از جام جهانی می نویسد: »خاندان 
آل ثانی از ثروت بی شــمار حاصــل از فروش گاز طبیعی مایع 
اســتفاده می کنند تا امنیت حکومت خــود را تضمین و رفاه 
بلندمدت را در این کشور پایه ریزی کنند. قطر در اواسط دهه 
1۹۹۰ یــک پایگاه هوایی میلیارد  دالری ســاخت و آن را در 
اختیار آمریکا قرار داد. این کشــور شبکه الجزیره را راه اندازی 
کرد که اکنون رســانه ای جهانی شده است. حال این کشور از 
آن زمان به طور فزاینده ای روی شــهرت جهانی و درآمدزایی 
به واســطه فوتبال متمرکز شده اســت. در همین راستا بنیاد 
ســرمایه گذاری قطر اسپورت، در ســال 2۰11 باشگاه فوتبال 
پاری ســن ژرمن را خرید و این باشــگاه متوسط فرانسوی را به 
یک قــدرت اروپایی تبدیل کرد. ســازمان های مختلف قطری 
همچنین با باشگاه های معتبر اروپایی همانند بارسلونا )ساالنه 
3۰ میلیون پوند برای اسپانسری پیراهن(، رئال مادرید، بایرن 
مونیــخ و رم ایتالیا قراردادهای حمایــت مالی منعقد کرده اند. 
دولت قطر در مســتطیل سبز نیز با صرف هزینه هنگفت برای 
بهبود سطح لیگ ســتارگان قطر، بررسی مهارت های فوتبالی 
هر قطری 12ساله، جذب بازیکنان چندملیتی و جست وجوی 
آفریقا برای ستاره های آینده، سرمایه گذاری بزرگی انجام داده 

است.
قطر در حالی بیــش از 2۵۰ میلیارد دالر برای برگزاری جام 
جهانی 2۰22 هزینه کرده که این میزان حدود 2۰ برابر بیشتر 
از هزینه روسیه در برگزاری جام جهانی 2۰18 است و همچنین 
در مقایسه با هزینه 42   میلیارد  دالری المپیک تابستانی 2۰۰8 
پکــن و هزینه ۵۵  میلیارد  دالری بازی های المپیک زمســتانی 
2۰14 ســوچی، نمایانگر میزان اهمیتی اســت که این کشور 
کوچک آســیایی برای برگــزاری بزرگترین رویــداد تاریخ در 
سرزمین خود تدارک دیده است. به نظر می رسد با وجود اینکه 
اقتصاد جهانی تا حد زیادی از رکود ناشی از بحران کرونا فاصله 
گرفته اســت،  اما برآوردها از درآمد آتی قطــر از برگزاری جام 
جهانی کامال تحت تاثیر این عامل قرار گرفته است. قطر انتظار 
دارد جام جهانی 2۰22 بالغ بر 17 میلیارد دالر برای اقتصادش 
آورده داشته باشد که از برآوردهای پیشین بسیار پایین تر است. 
به نظر می رســد این کاهش درآمد احتمالی به دنبال فشارهای 
اقتصادی در کشــورهای غربی به وجود آمده است که بر مخارج 
هوادارانی که به این کشــور ســفر می کنند، تاثیر منفی خواهد 
گذاشت. همچنین تحریم جام جهانی از سوی دولتمردان غربی 
و غیبت آنها در مراســم افتتاحیه جــام جهانی تا حد زیادی بر 
موج گردشــگرانی که برای دیدن بازی ها به دوحه می روند، اثر 

منفی خواهد گذاشت.
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فرصــت امروز: »صرافی FTX« و بنیانگذار آن در مدت کوتاهی ظهور 
کرد، به اوج رســید و در اتفاقی عجیب طی یک هفته نابود شــد. »ســم 
بنکمن-فرید« موســوم به »سلطان رمزارز« در هفته سقوط »FTX« به 
سرعت از جایگاه یکی از چهره های شاخص بازار رمزارزها به یک میلیاردر 
ورشکســته و چهره منفور و عامل از دســت رفتن میلیاردها دالر سرمایه 
مشتریان این صرافی نزول کرد. طبق شاخص »میلیاردرهای بلومبرگ«، 
او در ابتدای هفته گذشته 16 میلیارد دالر دارایی داشت، اما امروز ثروتش 
تقریبا به صفر رسیده است. »بلومبرگ« حدس می زند که اکثر دارایی های 
»بنکمن-فرید« به شرکت هایش وابسته بوده باشد، اما این احتمال وجود 
دارد که بخشــی از این دارایی ها در جای نامشخص دیگری ذخیره شده 
باشند. ارزش ثروت »بنکمن-فرید« در فصل بهار امسال تا 26 میلیارد دالر 
هم باال رفت، اما به واســطه سقوط بازار و بحران »FTX.com« حدود 
1۰ میلیارد دالر از این رقم کاســته شد. حواشی پیرامون »بنکمن-فرید« 
در چند وقت اخیر کم نبوده؛ از جمله آنکه او تالش کرده بود تا در معامله 
خرید توییتر از ســوی ایالن ماسک مشارکت کند و بدین طریق به دوران 
مدیریت آشــفته خود در صرافی FTX« پایــان داده و به مدیریت غول 
رسانه های اجتماعی دســت یابد. »بلومبرگ« می گوید که کاهش ارزش 
دارایی های این میلیاردر سابق ارزهای دیجیتال در هفته گذشته، یکی از 
بدترین شکل های از بین رفتن ثروت افراد در طول تاریخ این نشریه بوده 
اســت. در همین حال، هفته نامه »اکونومیســت« در گزارش تازه خود به 
این ماجرا پرداخته و با طرح این پرســش که »آیا پایان کریپتو فرا رسیده 
است«، می گوید: »سقوط »FTX« ضربه فاجعه باری به شهرت و آرزوهای 

ارزهای دیجیتال وارد کرده است.«
نمونه شیدایي مالي کالسیك

به نوشــته »اکونومیست«، »سقوط ســخت و سریع بود. فقط دو هفته 
پیش »سم بنکمن- فرید« در استراتوســفر )یکی از الیه های جو زمین( 
ســیر مي کرد. »FTX«، صرافي ارز دیجیتال او که در آن زمان، سومین 
صرافي بزرگ بود، 32 میلیارد دالر ارزش داشــت و ثروت خود او هم 16 
میلیارد دالر تخمین زده شــد. براي ســرمایه گذاران خطرپذیِر )VCها( 
ســیلیکون ولي، او یک نابغه مالي بود که مي توانســت در حین بازي هاي 
ویدئویي، ســرمایه گذاران را شگفت زده کند و شاید اولین تریلیونر جهان 
شــود. در واشنگتن، او چهره قابل قبول کریپتو بود، با قانونگذاران ارتباط 
برقرار مي کرد و با سرمایه گذاری تالش می کرد بر مقررات آن تاثیر بگذارد.
امروز چیزي جز یک میلیون طلبکار خشمگین، ده ها شرکت کریپتوي 
متزلزل و گســترش تحقیقات نظارتي و پلیسي باقي نمانده است. انفجار 
سریع »FTX«، ضربه فاجعه باري به صنعتي با سابقه شکست و رسوایی 
وارد کــرد. کریپتو تا قبل از این هرگز تا بدیــن اندازه مجرمانه، بیهوده و 
 »FTX« بي فایده به نظر نرســیده بود. هرچه بیشــتر در مورد ســقوط
منتشر شــود، داستان تکان دهنده تر مي شــود. از 14 میلیارد دالر از این 
دارایي ها، گزارش شــده است که 8 میلیارد دالر به »آالمدا ریسرچ«، یک 

شــرکت بازرگاني متعلق به آقاي »بانکمن- فرید« وام داده و در ازاي آن، 
توکن هاي دیجیتالــي خود را به عنوان وثیقه پذیرفته اســت. یک عمل 
مرگبار در صرافي، حفره شــکاف موجود در ترازنامه آن را آشکار کرد. در 
نهایت، پس از اعالم ورشکستگي »FTX« در آمریکا، صدها میلیون دالر 

از حساب هاي آن خارج شد.
شــخصیت هاي بزرگ، وام هاي این چنیني، فروپاشــي یک شبه - اینها 
ویژگي هاي شــیدایي مالي کالسیک هســتند؛ از حباب گل الله در هلند 
قرن هفدهم )دوره اي در عصر طالیي هلند که قیمت پیاز تازه معرفي شده 
گل الله به ســطح فوق العاده باالیی رسید و سپس به طور ناگهاني سقوط 
کــرد( گرفته تا حباب دریاي جنوبي در بریتانیا در قرن هجدهم )ســهام 
شرکت دریاي جنوب در ابتداي بحران، هزار پوند انگلستان معامله مي شد 
و در نیمه دوم 172۰، ارزش آن به صفر کاهش یافت( و بحران هاي بانکي 
آمریکا در اوایل دهه 1۹۰۰. ارزش بازار تمامي کریپتو کارنسي ها در دوره 
اوج خود در سال گذشته از حدود 8۰۰ میلیارد دالر در ابتداي سال 2۰21 
به ارتفاع تقریبا 3 تریلیون دالر رســیده بود و امروز به 83۰ میلیارد دالر 

بازگشته است.
بی اعتمادی فزاینده به کریپتو

مثل پایان هر شــیدایي حاال این ســوال مطرح مي شود که آیا کریپتو 
مي تواند براي هر چیزي غیر از کالهبرداري و ســوداگري مفید باشــد؟ 
کریپتو نوید یک فناوري بود که مي توانست واسطه گري مالي را سریع تر، 
ارزان تر و کارآمدتر کند، اما اکنون هر رسوایي جدیدي که فوران مي کند، 
این احتمال را بیشتر مي کند که مبتکران واقعي بترسند و صنعت تحلیل 
بــرود. با این حال، این شــانس وجود دارد که روزي یــک نوآوري پایدار 
ظاهر شــود. با سقوط کریپتو، این شــانس کم باید زنده نگه داشته شود. 
در میان خرابه هاي هفته گذشــته، ارزش دارد که پتانسیل زیربنایي این 
فناوري را یادآور شویم. بانکداري مرسوم فعلي به زیرساخت وسیعي براي 
حفظ اعتماد بین افراد غریبه نیاز دارد. این کار بســیار هزینه بر اســت و 
اغلب توسط خودي هایي که سهمي برمي دارند، ربوده مي شود. در مقابل، 
بالک چین هاي عمومي روي شــبکه اي از رایانه ها ســاخته مي شوند که 
تراکنش هاي آنها را شفاف و در تئوري قابل اعتماد مي سازند. سیستمي از 
توکن ها و قوانین حاکم بر آنها مي توانند به طور جمعي راهي هوشــمندانه 
براي تشویق مشارکت کنندگان منبع باز ارائه دهند. تمهیداتي که اجراي 
آنها در دنیاي واقعي، پرهزینه یا غیرعملي اســت، امکان پذیر مي شود. به 
عنوان مثال، به هنرمندان این امکان را مي دهد که سهمي در سود حاصل 

از فروش مجدد آثار دیجیتال خود حفظ کنند.
نکته ناامیدکننده اما این اســت که 14 سال پس از اختراع بالک چین 
بیت کویــن، اندکــي از این وعده محقق شــده اســت. جنــون کریپتو، 
اســتعدادهایي را از فارغ التحصیــالن باهــوش گرفتــه تــا متخصصان 
وال استریت، سرمایه شرکت هاي VC، صندوق ثروت ملي و صندوق هاي 
بازنشســتگي جذب کرد. مقادیر زیادي پول، زمان، استعداد و انرژي براي 

ســاخت کازینوهاي مجازي به کار گرفته شده است. نسخه هاي کارآمد و 
غیرمتمرکز عملکردهاي مالي اصلي، مانند مبادالت ارزي و وام دهي وجود 
دارد، اما بســیاري از مصرف کنندگان از ترس از دست دادن پول خود، به 
آنها اعتماد ندارند. در عوض از آنها براي سوداگري روي توکن هاي ناپایدار 
استفاده مي شود. پولشــویي و کالهبرداري هم فراوان است. با همه اینها، 
یک شکاک ممکن است بگوید اکنون زمان از بین بردن این صنعت است، 
اما یک جامعه ســرمایه داري باید به ســرمایه گذاران اجازه دهد تا ریسک 
کنند. حتي زماني که کریپتو رو به نابودي است، سرریزها به سیستم مالي 
گسترده تر تاکنون قابل مدیریت بوده است. حامیان »FTX« عبارتند از 
»Sequoia« یک شــرکت VC کالیفرنیایي، »Temasek« صندوق 
ذخیره ارزي سنگاپور و طرح بازنشستگي معلمان انتاریو. همه پول از دست 

داده اند، اما نه به شکل فاجعه آمیزي.
زمان نابودی این فناوری است؟

منتقدان باید بپذیرنــد که هیچ کس نمي توانــد پیش بیني کند کدام 
نوآوري به ثمر مي رســد و کدام نه. مردم باید آزاد باشند تا زمان و هزینه 
خود را به انرژي همجوشي، ایرشیپ ها، متاورس و بسیاري از فناوري هاي 
دیگر اختصاص دهند که ممکن است هرگز به درد نخورند. کریپتو هم با 
آنان فرقي ندارد. همان طور که اقتصاد مجازي توسعه مي یابد، برنامه هاي 
کاربردي غیرمتمرکز هم ممکن اســت ظاهر شــوند، چه کسي مي داند؟ 
فناوري زیربنایي همچنان در حال بهبود است. ارتقاي بالک چین اتریوم در 
ماه سپتامبر، مصرف انرژي آن را به شدت کاهش داد و راه را براي مدیریت 

کارآمد حجم تراکنش هاي باال هموار کرد.
قوانین باید به جاي تنظیم بیش از حد یا حذف رمزارزها براســاس دو 
اصل هدایت شــوند. یکي این است که اطمینان حاصل شود که سرقت و 
کالهبرداري مانند هر فعالیت مالي به حداقل رســیده اســت. مورد دیگر 
این است که سیستم مالي جریان اصلي در برابر آسیب هاي کریپتو بیشتر 
مصون نگه داشته شود. اگرچه بالک چین ها به صراحت براي فرار از مقررات 
طراحي شــده اند، اما این اصول تنظیم نهادهایي را که به عنوان دروازه بان 
براي کریپتوسفر عمل مي کنند، توجیه مي کند. الزام صرافي ها براي داشتن 
دارایي هاي نقدي به عنوان پشــتوانه براي سپرده هاي مشتریان، یک گام 
واضح اســت. دومین گام، قوانین افشــا است که نشان مي دهد مثال وامي 
عظیم و مشکوک شده است یا خیر. استیبل کوین ها که قرار است ارزش 
خود را به ارز دنیاي واقعي حفظ کنند، باید طوري تنظیم شوند که گویي 
ابزار پرداخت در بانک ها هســتند. اینکه ارز دیجیتال زنده بماند یا مانند 
حباب الله به یک کنجکاوي مالي تبدیل شود، در نهایت به مقررات بستگي 
ندارد. هرچه رســوایي هاي بیشتري به وجود بیاید، کل شرکت و آرزوهاي 
آن بیشتر آلوده مي شود. اگر سرمایه گذاران و کاربران بترسند که پول شان 
در هوا ناپدید شــود، طمع نوآوري دیگر معنایي ندارد. براي اینکه کریپتو 
دوباره رشــد کند، باید کاربرد معتبري پیدا کند که این ابهام را پشت سر 

بگذارد.«

آیا پایان عصر رمزارزها فرا رسیده است؟

سقوط کریپتو

پس از افت بی سابقه هفت کاهش ماهانه متوالی در معامالت آتی طال، 
ماه نوامبر با بازگشــت صعودی قوی دو هفته ای به 17۰ دالر آغاز شــده 
اســت و فدرال رزرو به یک تغییر بالقوه دور از افزایش تهاجمی نرخ بهره 
نزدیک می شود. طال برای سومین بار در ابتدای نوامبر تقریبا به 162۰ دالر 
رســید که پایان اصالح چند ماهه و آغاز یک رالی بود. به گزارش رویترز، 
داده های پایین تر از حد انتظار قیمت مصرف کننده هفته گذشــته، صعود 
قیمــت طال را افزایش داد؛ زیرا دالر آمریــکا به زیر حمایت فنی کلیدی 
سقوط کرد. پس از آنکه شاخص قیمت تولیدکننده که معیار اصلی تورم 
در ســطح عمده فروشی است، در ماه اکتبر 8 درصد در مقایسه با افزایش 
8.4 درصدی در سپتامبر افزایش یافت، طال افزایش بیشتری داشت. این 
تثبیت بیشــتر فدرال رزرو برای افزایش ۵۰ واحدی دیگر نرخ بهره در ماه 
آینده، در مقابل 7۵ واحدی پیش بینی شده قبلی، کافی بود تا طال و نقره 
را به سطوح مقاومتی قوی برساند. فدرال رزرو از ماه مارس به امید کاهش 
تورم، نرخ های بهره را به شــدت افزایش داده است و یک باد مخالف قوی 
برای قیمت طال ایجاد کرده است. قدرتمندترین بانک مرکزی جهان، نرخ 
اســتقراض معیار خود را شــش برابر افزایش داده و در مجموع به 3.7۵ 
درصد رسانده است که شامل چهار افزایش متوالی 7۵ واحد پایه نرخ بهره 
اســت. به دنبال داده های تورم این هفته، بازار همچنان به قیمت گذاری 
ادامه می دهــد و این احتمال وجود دارد که فدرال رزرو تنها در اواســط 

دســامبر، نرخ ها را ۵۰ واحد افزایش دهد. فدرال رزرو تا نیمه اول ســال 
2۰23، سرعت افزایش نرخ بهره را حتی بیشتر به 2۵ واحد افزایش خواهد 
داد. الئل برینارد، نایب رئیس فدرال رزرو نیز با این دیدگاه موافق است و 
گفته: اگر داده های اقتصادی نشــان دهند که تورم در حال کاهش است، 

بانک مرکزی می تواند میزان افزایش نرخ بهره را در آینده کاهش دهد.
براساس گزارش رویترز، از فوریه 2۰21، جریان خروجی نقره فیزیکی از 
Comex قابل توجه بوده است؛ در حالی که تنها در سه ماهه سوم سال 
2۰22، بانک های مرکزی در سراسر جهان بیش از هر سه ماهه دیگری از 
ســال 1۹67 تاکنون طال خریداری کرده اند. اگر این روند با همان سرعت 
ادامه یابد، Comex تا اواخر مارس 2۰23 از نقره فیزیکی موجود تخلیه 
خواهد شد. تنها پنج ماه دیگر با ماه های تقاضای قوی در آینده فاصله دارد 
و خرید بانک مرکزی در ســه ماهه ســوم بسیار بیشتر از رکورد سه ماهه 
قبلی در داده های مربوط به سال 2۰۰۰ بود که قیمت طال در سال 2۰11، 

حرکت شش برابری را آغاز کند.
به گفته یکی از شــرکت های فلزات گرانبها، طــال و نقره در ماه نوامبر 
افزایش قابل توجهی داشــته اســت، اما فلزات گرانبها همچنان در سال 
2۰23 با مسیر ســختی مواجه هستند؛ زیرا انتظار می رود سیاست پولی 
ایاالت  متحده به شــدت فشرده بماند. تحلیلگران شرکت تحقیقاتی متالز 
فوکوس بریتانیا در پیش بینی قیمت خود در سال 2۰23 اعالم کردند که 

انتظار دارند میانگین قیمت طال در ســال آینده 1۰ درصد کاهش یابد و 
در سه ماهه چهارم به پایین ترین حد در چهار سال گذشته، یعنی حدود 

1۵۰۰ دالر در هر اونس برسد.
تحلیلگران با پیش بینی کاهش 17 درصدی قیمت متوسط نقره در سال 
2۰23، چشــم انداز ضعیف تری نسبت به نقره دارند. تحلیلگران می گویند 
انتظار می رود با وجود عوامل بنیادی قوی، نقره با نشــت بیش از حد طال 
آســیب ببیند. به عقیده این تحلیلگران، سیاست پولی فدرال رزرو و تأثیر 
آن بر دالر و بازده اوراق قرضه همچنان بزرگ ترین باد مخالف برای قیمت 
طال و نقره در ســال جدید خواهد بود. تحلیلگــران در این گزارش اعالم 
کرده اند که بدون شــک، اقتصاد ضعیف خواهد شــد و قیمت طال و نقره 
احتماال کاهش خواهند یافت؛ زیرا عالوه بر بازده اســمی باالتر، در نهایت 
تــورم پایین تر باید تورم واقعی را افزایــش دهد. اگرچه انتظار می رود که 
قیمت های طال و نقره تا ســال 2۰23 با مشکل مواجه شوند، اما شرکت 
متالز فوکوس می گوید که هنوز هم فلزات گرانبها نقش اساســی دارند. به 
اعتقاد تحلیلگران، آنها انتظار دارند که طال و نقره از بازارهای سهام و اوراق 
قرضه بهتر عمل کنند. حتی در پایین ترین نقطه قیمتی طال در سال جاری 
و با کاهش قیمت ها به پایین ترین سطح دو سال اخیر در رقم 1618 دالر، 
این فلز گرانبها به طور قابل توجهی بهتر عمل کرده و امســال بیش از 17 

درصد کاهش داشته است.

نرخ بهره همچنان افزایش پیدا می کند؟

پیش بینی بازارهای جهانی طال

حملونقلریلی

سکه 150 هزار تومان گران شد
نوسان سکه در کانال 1۶ میلیونی

هر قطعه ســکه طرح جدید با افزایــش 1۵۰ هزار تومانی در 
روز یکشنبه با قیمت 16 میلیون و 3۵۰ هزار تومان معامله شد. 
سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز با 1۰۰ هزار تومان افزایش 
قیمت به 1۵ میلیون و 4۰۰ هزار تومان رسید. همچنین قیمت 
نیم ســکه و ربع ســکه تغییری نکرد و به ترتیب در همان رقم 
8 میلیــون و ۹۰۰ هزار تومان و ۵ میلیــون و 8۵۰ هزار تومان 
دادوستد شــدند. ســکه یک گرمی هم 3 میلیون و 3۰۰ هزار 
تومان قیمت خورد. در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی 18 عیار 
به یک میلیون و 4۹4 هزار تومان رسید و قیمت هر مثقال طال 
6 میلیون و 47۵ هزار تومان شد. بهای هر انس طال در بازارهای 

جهانی هم به یک هزار و 7۵1 دالر و سه سنت رسید.
در حالی قیمت دالر در معامالت غیررسمی پایتخت در ابتدای 
محــدوده 3۵ هزار تومانی قرار دارد که نرخ دالر در صرافی ها به 
حــدود 33 هزار و 7۰۰ تومان رســیده و صرافی ها و دالالن هر 
دو می گوینــد که ایــن روزها در بازار هم خریدار هســت و هم 
فروشــنده. گزارش میدانی ایســنا از بازار ارز نشان می دهد که 
نرخ خریــد دالر در صرافی ها حدود 33 هــزار و 3۵۰ تومان و 
نرخ فروش دالر در صرافی ها 33 هزار و 7۰۰ تومان اســت. این 
قیمت ها نسبت به چهارشــنبه هفته گذشته حدود هزار تومان 
کاهش یافته اســت. نرخ خرید یورو هم در صرافی ها حدود 33 
هزار و 6۰۰ و قیمت فــروش آن در تابلوی صرافی ها حدود 33 

هزار و 8۰۰ تومان نشان داده می شود.
در بازار آزاد نیز بررســی ها از نرخ دالر نشــان می دهد دالالن 
دالر را حدود 34 هزار و 7۰۰ تومان می خرند و در محدوده 3۵ 
هزار تومان تا 3۵ هزار و 2۰۰ تومان می فروشند. دالالن، یورو را 
نیز در بازار آزاد حدود 3۵ هزار و 7۰۰ تومان می خرند و 36 هزار 
و 2۰۰ تومان به مشــتریان می فروشند. نکته قابل توجه در بازار 
ارز، خلوت بودن صرافی هاست. صرافان و دالالن هر دو می گویند 
که این روزها در بازار هم خریدار هســت و هم فروشــنده. یک 
مســئول صرافی نیز می گوید که قیمت ارز این روزها به خبرها 
وابسته است، بنابراین نمی توان پیشنهادی برای خرید یا فروش 
داد. همچنین بررســی های میدانی از بازار ارز حاکی اســت که 
صرافی ها برای فروش 2 هــزار دالر با کارت ملی، به متقاضیان 
می گویند که ابتدا باید در سامانه خرید ارز مسافرتی و دولتی به 
آدرس my.ice.ir ثبت نام کنند. بانک مرکزی اخیرا خرید دالر 
سهمیه ای در صرافی ها را منوط به نوبت گیری آنالین در سامانه 
برخط بازار متشکل ارزی کرد. همچنین چهار بانک ملی، ملت، 

صادرات و تجارت را نیز موظف به فروش ارز کرد تا به 

بیت کوین در کانال 1۶ هزار دالر باقی ماند
بازدهی منفی پادشاه رمزارزها

هرچند در 24 ســاعت گذشــته ظرفیت بازار رمزارزها با ۰.۹ 
درصد رشــد به 873 میلیارد دالر رسیده، اما قیمت بیت کوین 
با افت ۰.2 درصدی به 16 هزار و 621 دالر رســیده اســت. در 
یک ماه گذشته قیمت نخستین ارز دیجیتال جهان به 1۵ هزار 
و ۹۰۰ دالر هم کاهش یافته است. در یک سال گذشته نزدیک 
به 72 درصد از ارزش بیت کوین از دست رفته است. در یک ماه 
گذشته بازدهی معامله گران این ارز دیجیتال، منفی 12.7 درصد 
گزارش شــده است. افت قیمت بیت کوین پس از تالش کاربران 
صرافی FTX برای خروج ارزهای شــان از حساب های کاربری 
ایــن صرافی رقم خورد. طی دو هفته ای که خبر ورشکســتگی 
این صرافی رسانه ای شده حدود 21.۹ درصد از ارزش بیت کوین 

ریخته است.
در بازار اتریوم هم بازدهی یک ساله به منفی 72 درصد رسیده 
است. همچنین در یک ماه گذشته ۵.6 درصد از ارزش اتریوم از 
دست رفته است. بازده این ارز دیجیتال در دو هفته گذشته نیز 
منفی 2۵.6 درصد و در یک هفته اخیر، منفی 3.7 درصد اعالم 
شده است. قیمت اتریوم تا پیش از ظهر روز گذشته یک هزار و 

2۰۹ دالر بوده است.
افــت قیمت بیت کوین در حالی رقم خورده اســت که به نظر 
می رســد با خروج 1.2 میلیون بیت کوین از بازار، عرضه این ارز 
دیجیتال با کمبود روبه رو شود. در همین حال، ایسنا در گزارشی 
از بازار کریپتو نوشــت که 14 صرافی رمزارز در از دســت رفتن 
یک میلیون و 1۹۵ هزار بیت کوین مســئول هستند و این یعنی 
از مجموع 1۹.2 میلیون بیت کوین اســتخراج شده، 6.3 درصد 
از دسترس خارج می شــود. به طور کلی، 21 میلیون بیت کوین 
وجود دارد که تا امروز 1۹.2 میلیون آن اســتخراج شده است. 
بنابراین با توجه به کمبود بیت کوین به دلیل عملکرد صرافی ها 
بعید نیســت که قیمت این ارز دیجیتال بــه زودی اوج بگیرد. 
با این وجــود، معامله بیت کوین های جعلی از جمله تهدیدهایی 

است که معامله گران خرد را تهدید می کند.

فهرست شعب فروش اوراق ارزی اعالم شد
فهرست شعب ارزی بانک ملی ایران به عنوان بانک عامل برای 
ارائه اوراق گواهی ارزی بانک مرکزی منتشــر شد. تاریخ انتشار 
این اوراق 2۵ آبان ماه، با سررســید ســه ماهه است و حداقل و 
حداکثر میزان خرید اوراق توسط هر شخص حقیقی ایرانی باالتر 
از 18 سال به ترتیب معادل ریالی هزار دالر و 4 هزار دالر است. 
طبق اعالم بانک مرکزی، هر مشتری می تواند تنها یک بار با کد 
ملی خــود اقدام به خرید این اوراق کند و متقاضیان خرید باید 
وجه ریالی آن را با نرخ پایانی روز قبل دالر توافقی )اســکناس 
بازار متشــکل معامالت ارزی( بپردازند. این اوراق قابل بازخرید 
قبل از سررســید به نــرخ روز قبل دالر توافقی اســت. دریافت 
اسکناس ارز )دالر( در زمان سررسید اوراق )2۵ بهمن ماه سال 
جاری( منوط به پرداخت نرخ حق الوکاله توسط مشتری معادل 
7 درصد مبلغ ریالی در زمان سررسید مذکور است. بدیهی است 
در صورت تسویه نقدی )ریالی( در سررسید، حق الوکاله دریافت 

نخواهد شد.
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در جلسه پارلمان بخش خصوصی مطرح شد
تاثیر 2 شوک ارزی بر اقتصاد ایران

رئیس مرکــز پژوهش های اتاق بازرگانی ایــران درباره برنامه 
هفتم توســعه می گوید که در فرآیند نهایی شــدن قانون هفتم 
توســعه، نمایندگان بخــش خصوصی نظرات خــود را به دولت 
ارائه کرده اند. محمد قاســمی در نشست هیأت نمایندگان اتاق 
بازرگانی ایران با اشــاره به تدوین برنامه هفتم توســعه و حضور 
نماینده اتاق ایران در ســتاد تدوین این برنامه، گفت: این سطح 
از عجلــه در تدوین و تهیه برنامه توســعه ضرورتــی ندارد، اما 
متناسب با درخواست های موجود از سوی دولت تالش می کنیم 
که انتظارات و پیشــنهادهای موجود از سوی اتاق را به موقع در 

اختیار این ستاد قرار دهیم.
او همچنین درباره قانون اتــاق ایران و تالش از فاصله گرفتن 
طــرح موجــود از نگاه های سیاســت زده ابتدایی و رســیدن به 
موضوعات کارشناســی در پیش نویس نهایــی، از همکاری های 
رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس در ایــن حوزه و تأکید او بر 
تقویــت جایگاه بخــش خصوصی، قدردانی کــرد و افزود: اقدام 
دیگری کــه در روند تدوین پیش نویس طــرح قانون اتاق ایران 
صورت گرفته، تالش در راســتای حفــظ ماهیت خصوصی آن و 
بهره گیری از تجربیات گذشــته اتاق در طول ســالیان گذشته و 
در عین  حال تجربیات کشورهای موفق در این حوزه بوده است.

قاســمی درباره مهمترین تغییرات اعمال شــده در این طرح، 
گفت: ترکیب اعضای هیأت نمایندگان، پروســه ایجاد اتاق های 
جدیــد، وظایف و اختیــارات اتاق از جمله مواردی هســتند که 

دستخوش تغییر شدند.
براســاس صحبت های رئیس مرکز پژوهش هــای اتاق ایران، 
ترکیب اعضای هیأت نمایندگان هنوز نهایی نشده و سناریوهای 
متعددی در این رابطه وجود دارد. درباره ترکیب اعضای شورای 
عالی نظارت نیز بحث های متعددی انجام شــده و خوشــبختانه 
با پیگیری های صورت گرفتــه ترکیب انجمن مرکزی نظارت بر 
انتخابات نیز نســبت به طرح اولیه تغییر کرد. او سرنوشــت این 
قانون را به اجماع نظرات در داخل اتاق منوط دانســت و تأکید 
کرد: همــه اعضای هیأت نمایندگان بایــد در این رابطه نظرات 
خود را ارائه دهند تا با یک انسجام مشخص جلو برویم و فراموش 

نکنیم که با پراکنده گویی، اتاق ایران متضرر خواهد شد.
همچنیــن در ایــن نشســت، معــاون امور مجلس ســازمان 
برنامه وبودجه، با اشاره به بررسی برنامه هفتم توسعه در سازمان 
برنامه و مقدم بودن این موضوع نســبت بــه الیحه بودجه برای 
تصویب در مجلس، گزارشــی درباره مبانی تدوین این برنامه در 
جمع اعضای هیــأت نمایندگان اتاق ایران ارائه داد. بابک افقهی 
در ابتدا به ترکیب ستاد بررسی برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و 
از مطالعات صورت گرفته در این حوزه، آسیب شناسی برنامه های 
گذشته، برآوردهای کالن اقتصادی و در نهایت تهیه سیاست های 
کالن برنامه سخن گفت. معاون امور مجلس سازمان برنامه وبودجه 
همچنین هدف این برنامه توســعه ای را پیشرفت اقتصاد بر پایه 
عدالــت عنوان کرد و برنامه محوری و توجه به بحث های کلیدی 

را اصل مورد توجه در آن دانست.
پرهیز از کلی گویــی، اصالحات نظام بودجــه و بانک، امنیت 
غذایی، آب، صندوق های بازنشســتگی از جمله مسائلی است که 
در صحبت هــای افقهی در این برنامه توســعه مالک عمل قرار 
گرفته اســت. او رویکــرد برنامه هفتم توســعه را در بحث های 
استانی، هزینه - درآمدی توصیف کرد، به این معنا که هر استان 
باید از مواهب حاصل از اســتان خود بهره ببرد و افزود: در برنامه 
توســعه، دولت را تنها یک نهاد تنظیم گــر در نظر گرفته ایم که 
باید از اجرا خارج شــود و اجازه حضور به بخش خصوصی را در 

حوزه های مختلف بدهد.
همچنین حسین سالح ورزی در نشست هیأت نمایندگان اتاق 
بازرگانی ایران به تاثیرات دو شــوک ارزی بر اقتصاد ایران اشاره 
کرد و گفت: نوسانات نرخ ارز یکی از اصلی ترین دالیل نااطمینانی 
در فضای اقتصادی کشــور است و دو شوک ارزی در دهه ۹۰ به 
خوبی این اثرات را نشان می دهد. نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران 
با اشاره به اهمیت امنیت اقتصادی و امکان تصمیم گیری فعاالن 
اقتصادی افزود: یکی از مهمترین موضوعاتی که نوســان نرخ ارز 
بــر روی آن تاثیر می گذارد، از بین بــردن امکان تصمیم گیری 
کوتاه  مدت، میان مدت و بلندمدت برای فعاالن اقتصادی اســت. 
اگر بپذیریم که امنیت جامعه، وظیفه سیاســت گذاران است به 

وجود آوردن امنیت اقتصادی نیز در همین سطح اهمیت دارد.
وی با اشــاره به دو شــوک بزرگ ارزی در دهه گذشته ادامه 
داد: نخستین بار ما در سال های 13۹۰  و 13۹1 شاهد سه برابر 
شــدن نرخ ارز بودیم و پس از آن نیز با خروج آمریکا از برجام و 
عدم پیوســتن به FATF، از سال 13۹7 تا امروز نرخ ارز تقریبا 
هشــت برابر شده است. اگر این نرخ را یک متغیر کلیدی بدانیم 
اقتصاد ایران در تمام این ســال ها با نوسان باالی ارز مواجه بوده 

است.
نایب رئیــس اتاق بازرگانی ایــران با بیان اینکــه دولت باید 
سیاست خود در قبال ارز صادراتی بخش خصوصی را تغییر دهد، 
توضیح داد: حدود 2۵ تا 3۰ درصد از ارز صادراتی کشور متعلق 
به بخش خصوصی واقعی است. دولت می تواند برای بخش دولتی 
یا شــبه دولتی تصمیم گیری کند، اما باید ارز بخش خصوصی را 
از چارچوب تصمیم های خود خارج کند. به گفته ســالح ورزی، 
یکی دیگر از خواســته های بخش خصوصی، این است که بانک 
مرکزی در ابتدای هر ســال سیاست های پولی خود را مشخص 
کنــد تا فعاالن اقتصادی بتوانند در این مســیر برای آینده خود 

تصمیم گیری کنند.
او همچنیــن پایین بودن نــرخ ســرمایه گذاری را یکی دیگر 
از عوامــل متأثر از نرخ ارز دانســت و گفت: در ایــران به دلیل 
سیاســت های ارزی نادرســت نه تنهــا افزایش نــرخ ارز باعث 
افزایش صادرات نشــد که حتی به کاهش آن نیز انجامید. اینکه 
صادرکننده مجبور شــود ارز خود را به قیمتــی پایین تر از بازار 
بفروشــد قطعا انگیزه ها برای صــادرات را نیز کاهش می دهد. از 
سوی دیگر همچنان بخشــی از ساختار تولید ما به واردات مواد 
اولیه وابسته است و نوسان در نرخ ارز می تواند روی تولید ما نیز 

تاثیر منفی بگذارد.

خبرنــامه

فرصت امروز: بازار ســهام یکی از شدیدترین نوسان ها را در ماه آبان 
تجربه کرده و البته این نوسان در سایر بازارهای مالی نیز جریان داشته 
است؛ از سقف شکنی تاریخی قیمت دالر گرفته تا رفت و برگشت مداوم 
قیمت ســکه در کانال 16 میلیون تومانی. در مجموع، بازارهای دارایی 
در هشتمین ماه از ســال 14۰1 با فراز و فرود زیادی مواجه شده اند و 
به نظر می رسد نوســان به یکی از شاخصه های همیشگی اقتصاد ایران 
بدل شده است. از آنجا که بورس را اتاق شیشه ای اقتصاد می نامند، این 
نوسان در بازار سهام، جلوه بیشتری دارد. نماگرهای بورسی در 2۹ روز 
گذشته از ماه آبان تاکنون نوسان شــدیدی را نشان می دهند؛ چنانکه 
شاخص کل بورس در پایان هفته اول آبان ماه )منتهی به چهارشنبه 4 
آبان( تا ســطح یک میلیون و 241 هزار واحد افت کرد، اما در ادامه به 
واسطه اوج گیری قیمت دالر در بازار آزاد و افزایش قیمت کامودیتی ها 
در بازارهای جهانی و همچنین رونمایی از بسته حمایتی سازمان بورس، 
دو هفته صعودی متوالی را تجربه کرد و در معامالت اولین روز از هفته 
چهارم آبان )شــنبه 21 آبان( به ارتفــاع یک میلیون و 426 هزار واحد 
رسید. سپس از فردای این روز مجددا روند نوسانی بورس از سر گرفته 
شــد و در روز شنبه هفته جاری شاهد ســقوط شاخص کل بورس به 
کانال 1.3 میلیون واحدی بودیم؛ هرچند که شــاخص کل در معامالت 
روز گذشته )یکشنبه( بار دیگر به این محدوده بازگشت و با رشد ۰.83 

درصدی در ارتفاع یک میلیون و 4۰4 هزار واحد ایستاد.
بیشــتر از دو سال از شروع روند نزولی بازار سهام می گذرد و هرچند 
در این مدت موج های صعودی متعددی در بازار شکل گرفته، اما کلیت 
این روند نزولی تغییری نکرده است تا بورس به منزله آینه اقتصاد ایران 

نمایانگر اثرگذاری ریسک های سیاسی و اقتصادی باشد.
حمایت پولی سیاست گذار بورسی

بیشتر از دو سال است که از آغاز روند نزولی بورس تهران می گذرد و 
با وجود سیاســت های حمایتی در دولت قبلی و فعلی و انواع بسته های 
حمایتی اما بورس هنوز نتوانسته روند امیدوار کننده و پایداری به خود 
بگیرد. نقطه مشترک تمام سیاســت های حمایتی در دو سال گذشته، 
سیاست ناکارآمد تزریق پول بوده و در بسته اخیر سازمان بورس نیز این 

حمایت پولی به چشــم می خورد؛ تا جایی که حتی پای صندوق توسعه 
ملی نیز به این ماجرا باز شده و منابع صندوق ارزی که جزو ثروت های 
بین نسلی محسوب می شود، برای پمپاژ پول و تزریق نقدینگی به بورس 
به کار گرفته شده است. این تزریق منابع اگرچه نماگرهای بورسی را به 
مدار مثبت بازگردانده و در دو هفته گذشته ارزش معامالت را باال برده 
است، اما نتوانسته رشــد پایداری را برای شاخص کل بورس به ارمغان 
بیاورد و در نتیجه شاهد نوسان بورس و رفت و برگشت شاخص کل بین 

دو کانال 1.3 و 1.4 میلیون واحدی در هفته جاری هستیم.
بــر همین اســاس به نظر می رســد که بــورس تهــران همچنان با 
دغدغه های قبلی مواجه بوده و هنوز شــرایط پایداری پیدا نکرده است. 
ابهــام و بالتکلیفی در مذاکرات هســته ای و حتــی ناامیدی از احیای 
برجام، ســرگردانی در مورد سرنوشت قیمت گذاری دستوری، هراس از 
نــرخ گاز و خوراک صنایع در الیحه بودجه ســال آینــده و... از جمله 
مســائلی است که در ماه های اخیر بورس را تحت تأثیر قرار داده است. 
همچنین قطعنامه اخیر شــورای حکام و تالش برای فشــار به ایران از 
طریق پرونده هسته ای که بهانه ای برای تحریم بیشتر کشور خواهد بود، 
گرچه پیشــتر در برآوردهای بورسی مدنظر قرار می گرفت، اما اکنون با 
ضریب اهمیت بیشــتری، بورس بازان و اهالی بازار سهام را نگران کرده 
اســت. در این میان، تالش های سازمان بورس برای حمایت از این بازار 
و کمک به تثبیت وضعیت آن اگرچه شــاخص کل را از مدار منفی دور 
کرده و به مدار صعودی رســانده است، اما از آنجا که عمده حمایت های 
سیاست گذار بورسی، حمایت پولی بوده و تدابیر حمایتی سازمان بورس 
در ســازوکار بازار عملیاتی نشــده اســت، به نظر می رسد همچنان در 
تحقق هدف بازگشت آرامش به معامالت، ناکام بوده است. فارغ از همه 
اتفاقات، یکی از عوامل محرک قیمت سهام و ارزش معامالت در دو سه 
هفته اخیر، صعود قدرتمند دالر در بازار آزاد است که بنا به همبستگی 
شــدید آن با ارزش بازار ســهام، محرک مورد نیاز برای رشد این بازار 
را فراهم کرده اســت. با وجود اینکه بــا تدابیر بانک مرکزی، تب و تاب 
معامــالت ارزی پایین آمده اما به نظر می رســد دالر همچنان می تواند 

انگیزه ای برای رشد بورس باشد.

صعود دوباره بورس به سطح 1.4
شاخص کل بورس تهران که روز شنبه به کانال 1.3 میلیونی سقوط 
کرده بود، دوباره توانست به کانال 1.4 میلیون واحدی برسد. در جریان 
معامالت روز یکشــنبه 2۹ آبان، شــاخص کل بورس با رشد 11 هزار و 
۵۵۵ واحدی )۰.83 درصد( به ســطح یک میلیون و 4۰4 هزار واحد و 
شاخص کل هم وزن با رشد 4 هزار و 8۹6 واحدی )1.23 درصد( به تراز 
4۰2 هزار و 8۵۵ واحد رســید. بیش از 7 میلیارد و 472 میلیون سهم، 
حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 3۵ هزار و 661 میلیارد ریال در بورس 
تهران معامله شد. فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( با یک هزار و 14۵ واحد، 
ایران خودرو )خودرو( با 888 واحد، پاالیش نفت بندرعباس )شــبندر( 
با 72۵ واحد، پاالیش نفت اصفهان )شپنا( با 662 واحد، سرمایه گذاری 
تامین اجتماعی )شســتا( با 662 واحد، پاالیش نفت تهران )شتران( با 
646 واحد و سایپا )خساپا( با 47۰ واحد، تاثیر مثبت بر شاخص بورس 
داشــتند. در مقابل نیز مبین انرژی خلیج فــارس )مبین( با 6۵ واحد، 
صنعت غذایی کورش )غکورش( با 3۵ واحد، معدنی و صنعتی چادرملو 
)کچــاد( با 32 واحد و حمل و نقل بین المللی خلیج فارس )حفارس( با 
26 واحد، با تاثیر منفی بر شاخص بورس همراه شدند. گروه خودرو هم 
در معامالت یکشــنبه صدرنشین برترین گروه های صنعت شد و در این 
گــروه یک میلیارد و ۹68 میلیون برگه ســهم به ارزش ۵ هزار و 7۹7 

میلیارد ریال دادوستد شد.
در آن سوی بازار نیز شاخص کل فرابورس بیش از 124 واحد افزایش 
داشت و به 18 هزار و 47۰ واحد رسید. در این بازار بیش از 2 میلیارد 
و 84۹ میلیون برگه ســهم و اوراق مالی دادوســتد شد و تعداد دفعات 
معامــالت فرابورس بیــش از 1۹7 هزار و 341 نوبت بود. پتروشــیمی 
زاگرس)زاگرس(، شــرکت ســرمایه گذاری صبا تامین )صبا(، فرابورس 
ایران )فرابورس(، بیمه پاســارگاد )بپاس(، پاالیش نفت شیراز )شراز( و 
فوالد غدیر ایرانیان )فغدیر( با تاثیر مثبت بر شــاخص فرابورس همراه 
بودند. همچنین پلیمر آریا ساســول )آریا(، کلر پارس )کلر(، پیشگامان 
فن آوری و دانش آرامیس )تپســی(، بیمه سامان )بساما( و پتروشیمی 

مارون )مارون( با تاثیر منفی بر این شاخص همراه شدند.

شاخص کل بورس تهران با رشد 0.83 درصدی به سطح 1.4 میلیون واحدی برگشت

روز سبز تاالر شیشه ای

در روزی کــه قیمــت دالر در معامالت آزاد و غیررســمی پایتخت در 
واکنش به انتشــار اوراق گواهی ارزی بانک مرکزی به ابتدای محدوده 3۵ 
هزار تومان رســید و قیمت سکه امامی با رشد ۰.32 درصدی به رقم 16 
میلیــون و 3۵۰ هزار تومان افزایش یافت، شــاخص کل بورس تهران نیز 
با رشــد ۰.83 درصدی مجددا به کانال 1.4 میلیون واحدی بازگشــت و 
شــاخص کل هم وزن هم با رشد 1.23 درصدی بار دیگر به محدوده مهم 
4۰۰ هزار واحدی وارد شد. به نظر می رسد آنچه به غلبه فضای نوسان در 
بورس تهران پس از رالی صعودی اخیر منجر شده است، ابهام و به عبارت 
بهتر، ناامیدی معامله گران از مذاکرات احیای برجام و ادامه قیمت گذاری 
دســتوری و همچنین نگرانی بودجه ای در مورد تعیین نرخ گاز و خوراک 
صنایع در سال آینده است. البته قطعنامه اخیر شورای حکام و تالش برای 
فشــار هرچه بیشتر به ایران نیز باعث شده تا چشم انداز مذاکرات احیای 

برجام بیش از پیش در نگاه بورس بازان، تار و مبهم شود.
یک کارشــناس بازار سرمایه درباره افزایش نرخ ارز و تاثیر آن می گوید: 
بین عدم اطمینان در نرخ ارز و همزمانی بازده سهام، رابطه ای مثبت وجود 
دارد و با افزایش عدم اطمینان در رابطه با نرخ ارز، همزمانی بازده ســهام 
افزایش می یابد. بنابراین در شــرایطی که عدم اطمینان نسبت به نرخ ارز 
وجود دارد، شــاهد رفتارهای توده ای در بازار ســرمایه ایران هستیم. در 
صورتی که تمامی شرکت های حاضر در بازار سرمایه ایران به طور یکسان 

در معرض ریسک نرخ ارز قرار ندارند.
مهدی محمودی در یادداشتی در سنا، می نویسد: بازار سرمایه ایران در 
چند ســال اخیر شاهد نوسانات قابل مالحظه ای بوده است و این موضوع 
منجر به عدم پیش بینی پذیری بازار و به تبع آن ایجاد عدم اطمینان نسبت 
به آینده بازار شــده است. در شرایط فعلی جهت ایجاد اطمینان نسبت به 
آینده بازار، سیاســت گذاران اقتصادی باید معیارهای کارایی بازار از جمله 
معیــار کارایی اطالعاتی قیمت ســهام را افزایش دهند. یکی از مهمترین 
معیارهای کارایی اطالعاتی قیمت ســهام، همزمانی بازده سهام شرکت ها 
با بازده صنعت و بازار اســت. آنچه در چند ســال اخیر در بازار ســرمایه 
ایران شاهد هستیم، حرکت های گروهی در بازه های زمانی خاص است، به 
عنوان مثال، در بازه زمانی پنج ماهه اول سال 13۹۹ در بسیاری از روزها 
تمامی ســهم ها صف خرید داشتند و بسیاری از سهامداران بدون تحلیل 
اطالعات خاص یک شــرکت اقدام به خرید ســهام می کردند. به عبارتی، 
همزمانی باالیی در بازده ســهام شــرکت با صنعت و بازار وجود داشت و 
در زمان ریزش بازار هم شاهد ریزش های دسته جمعی بازار سهام هستیم 
که این عوامل می تواند نشان از پایین بودن کارایی اطالعاتی قیمت سهام 

در ایران باشد.
آنچه در سال های اخیر بر بازار سرمایه ایران تاثیر بسزایی داشته است، 
عدم اطمینان نســبت به متغیرهای اقتصادی است. عدم اطمینان نسبت 
به متغیرهای اقتصادی بر میزان همزمانی بازده ســهام شــرکت با بازده 
صنعــت و بازار اثر می گذارد. عدم اطمینــان اقتصادی از عدم قطعیت در 
نحوه عمل افراد تاثیرگذار بر محیط اقتصادی )سیاست گذاران اقتصادی( 
ناشــی می شود و از طریق تغییر در انتظارات، بر قیمت ها تأثیر می گذارد، 
وقتی سیاست گذاران وارد عمل می شوند و اطالعات مربوط به سیاست های 
آینده و یا اجرای سیاســت را عالمت می دهند، یکی از منابع شکل گیری 
انتظار توســط فعاالن بازار فراهم می شــود. اگر سیاســت گذاران به طور 
دقیق می توانســتند سیاست آینده را ابالغ کنند، در این صورت هیچ گونه 
عــدم قطعیتی در میان عوامل بازار شــکل نمی گرفت و قیمت ها به دقت 
تنظیم می شــدند، لیکن تغییرات در رفتار و نحوه عمل سیاســت گذاران 
امری اجتناب ناپذیر اســت، بنابراین حداقل خواســته فعاالن اقتصادی از 
سیاســت گذاران اقتصادی، ارائه اطالعات شفاف درخصوص سیاست های 
آینده از طریق قوانین دائمی و نه صرفا قوانین موقت )مانند قانون بودجه( 

است.
نتایج پژوهش صورت پذیرفته در بازار سرمایه ایران حاکی از این است که 
بین عدم اطمینان در نرخ ارز و همزمانی بازده سهام رابطه ای مثبت وجود 

دارد. به عبارتی، با افزایش عدم اطمینان در رابطه با نرخ ارز، همزمانی بازده 
سهام افزایش می یابد. بنابراین در شرایطی که عدم اطمینان نسبت به نرخ 
ارز وجود دارد، شــاهد رفتارهای توده ای در بازار سرمایه ایران هستیم. در 
صورتی که تمامی شرکت های حاضر در بازار سرمایه ایران به طور یکسان 
در معرض ریسک نرخ ارز قرار ندارند. همچنین نتایج پژوهش حاکی از این 
است که بین عدم اطمینان در نرخ بهره و نرخ رشد اقتصادی با همزمانی 
بازده سهام، رابطه منفی وجود دارد. به عبارتی، با افزایش عدم اطمینان در 
نرخ بهره و نرخ رشد اقتصادی، همزمانی بازده سهام شرکت ها نیز کاهش 

می یابد. بنابراین انتظار بر این اســت در شرایطی که عدم اطمینان نسبت 
به نرخ بهره و نرخ رشد اقتصادی وجود دارد، سهامداران با تحلیل بیشتری 
نسبت به انتخاب سهام یک شرکت اقدام کنند. لیکن در شرایطی که عدم 
اطمینان نسبت به نرخ ارز وجود دارد، سهامداران بدون توجه به اطالعات 
خاص شــرکت اقدام به خرید ســهام می کنند. براساس نتایج پژوهش، از 
قانون گذاران و تصمیم گیران حوزه بازار ســرمایه انتظار می رود که با ارائه 
اطالعات جامع و شفاف، میزان عدم اطمینان متغیرهای اقتصادی متأثر بر 

بازار سرمایه را کاهش دهند.

یك کارشناس بازار سرمایه بررسی کرد

کارایی اطالعاتی قیمت سهام
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اتصال سریع به سامانه جامع تجارت باید در 
دستور کار وزارتخانه ها قرار بگیرد

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی 
سامانه جامع تجارت را از ابزارهای موثر در تنظیم بازار و صدور مجوز 
کسب و کارها اعالم کرد و گفت تمامی وزارتخانه ها می بایست مکلف 
شــوند که صنوف زیرمجموعه خود را نســبت به اتصال سریع به این 
ســامانه ها ملزم نمایند. جبار کوچکی نژاد ارم ساداتی در گفت وگو با 
خبرنگار خبرخودرو، درخصوص عملکرد سامانه جامع تجارت و تاثیر 
آن در حــذف تقلب و قاچــاق از بازار لوازم یدکی، این ســامانه را از 
ابزارهای موثر در تنظیم بازار و صدور مجوز کسب و کارها اعالم کرد 
و اظهار داشــت: سامانه جامع تجارت از سامانه های اصلی است که به 
منظور تشــخیص نواقص، رفع عیوب و راه اندازی کامل و بهینه سازی 
می بایســت به صورت کامل مورد ارزیابی قرار بگیرند. وی با اشاره به 
کارکرد ســامانه جامع در شفاف سازی تولید، بازار و قیمت ها افزود: به 
دلیل اینکه ثبت اطالعات کاالیی در ســامانه جامع منافع اشخاص را 
در معــرض تهدید قرار می دهد، مقاومت اعضای صنوف و عدم اتصال 
آنها به این ســامانه دولت را در درون با مشکالتی مواجه کرده است. 
نماینده مردم رشــت در مجلس شورای اســالمی معتقد است: این 
مشــکل می بایست در هیأت وزیران مورد بررسی قرار بگیرد و تمامی 
وزارتخانه ها مکلف شــوند که صنوف زیرمجموعه خود را نســبت به 

اتصال سریع به این سامانه ها ملزم نمایند.

12 هزار صیاد بدون مجوز وجود دارد
وزیر جهادکشــاورزی ضمن اشاره به اینکه باید برای تنوع بخشی 
به محصوالت شیالتی اقداماتی انجام شود، از حضور 12 هزار صیاد 

بدون مجوز در کشور خبر داد.
به گزارش ایســنا، ســیدجواد ســاداتی نژاد در ششمین همایش 
بین المللی شــیالت و آبزیان و صنایع وابســته با بیان اینکه آبزیان 
در بین پروتئین ها ارزش افزوده باالیی دارند، گفت: با این وجود اما 
آبزیان در سبد غذایی ایرانی ها پررنگ نیستند و به نظر می رسد باید 

از نوع، طعم و پخت تا حوزه های تولید اقداماتی انجام داد.
وی ادامــه داد: عــالوه بر آبزیان باید بــر روی برخی محصوالت 
دیگــر از جمله شــترمرغ نیز اقداماتــی انجام داد. مــا بزرگترین 
پرورش دهنده شــترمرغ هســتیم ولی  در حضور هرچه بیشتر این 
پروتئین در سبد خانوار با مشکالتی مواجهیم. وزیر جهادکشاورزی 
اضافه کرد: در شیالت ظرفیت های بسیاری داریم. سازمان شیالت 
باید برنامه ریزی های الزم را داشــته باشــد. در برخی اســتان های 
داخلی تولید محصوالت آبزی نســبت به استان های ساحلی بیشتر 
است و سازمان شــیالت باید برنامه ریزی های الزم را داشته باشد. 
ســاداتی نژاد تصریح کرد: به جای اینکه به سمت محدودیت صید 
برویــم که در برخی مواقع نیز موفــق نبوده ایم و نتیجه آن نیز 12 
هزار صیاد بدون مجوز است، باید به سمت سرمایه گذاری و تقویت 
ســواحل برویم. مجلس نیز باید در زمینــه تقویت ذخایر در حوزه 
سواحل نیز اقداماتی را انجام دهد.   وی عنوان کرد: صنایع فرآوری 
شیالت به شــدت به حمایت نیاز دارد. ما به سرمایه گذاری در این 
بخش نیاز داریم. باید ســرمایه ها را از خارج از بخش کشاورزی به 
این بخش هدایت کنیم. وزیر جهادکشــاورزی بــا بیان اینکه باید 
شیالت را هرچه بیشتر مردمی کنیم، گفت: در حوزه شیالت باید از 
ظرفیت های اتحادیه ها و تشــکل ها استفاده کرد. برخی امور باید به 

تشکل ها واگذار شود و اعتمادسازی شکل بگیرد.
وی در پایان گفت: نیاز اســت شرکت های دانش بنیان در بخش 
شــیالتی حمایت شوند، زیرا شرکت های خوبی در این بخش وجود 
دارنــد. همچنیــن در زمینه صــادرات خوراک آبزیــان و فرآوری 
ظرفیت های خوبی وجود دارد. فناوری های جدید نیز در این بخش 

نیاز به حمایت دارند.

نماگربازارسهام

معــاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ عمده ترین 
دالیل تصادفات تهران در شش ماهه اول سال 14۰1 را تشریح کرد و گفت 

4۰ درصد از تصادفات تهران به دلیل عدم توجه به جلو رخ داده است.
به گزارش خبر خودرو، سرهنگ علی همه خانی درخصوص عمده ترین 
دالیل تصادفات پایتخت گفت: تحقیقات پلیس نشان می دهد نزدیک به 
3۹ درصد تصادفات شــهر تهران به عدم توجه به جلو مرتبط می شود که 
اســتفاده از تلفن همراه، خوردن و آشامیدن، استعمال دخانیات، صحبت 
با دیگر سرنشینان و در آغوش گرفتن اطفال از آیتم های اصلی تصادفات 

اســت. معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ افزود: 
بررسی ها نشان می دهد در صورت استفاده از تلفن همراه شش برابر و در 
صورت پیامک زدن 24 برابر تمرکز راننده مختل می شود که می تواند عامل 
تصادف باشد. همه خانی ادامه داد: عدم رعایت حق تقدم 1۵ درصد، تغییر 
مســیر ناگهانی 14 درصد، حرکت در خالف جهت 6 درصد و سایر موارد 
از جملــه عدم توانایی راننده در کنترل خودرو، عدم رعایت فاصله طولی، 
دنده عقب، عبور از محل ممنوع عامل اصلی تصادفات شــهر تهران را به 

خود اختصاص می دهند.

این کارشــناس پلیس در پایان خاطرنشــان کرد با توجه به آمار فوق 
می توان گفت: عدم استفاده از تلفن همراه می تواند بخش عمده ای از تمرکز 
راننده را حین رانندگی درگیر خود ســازد یکی از عوامل اصلی تصادفات 
امروز اســت و طبیعتاً خســتگی و خواب آلودگی در ساعات ابتدایی روز و 
شامگاهان می تواند در تمرکز رانندگان نقش مهمی داشته باشد، لذا توصیه 
می کنیم رانندگان محتــرم با در نظر گرفتن مجموع موارد فوق با تمرکز 
و توجه کامل رانندگی کنند و از رانندگی در لحظات خســتگی و خواب 

آلودگی جداً خودداری کنند.

عمده ترین دالیل تصادفات تهران در ۶ ماهه اول سال

یــک تولیدکننده بازار لوازم یدکی تاثیــر افزایش نرخ ارز بر هزینه های 
تولید و ترخیص قطعات از گمرک را تشریح کرد.

نوید حبیبی در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، درخصوص تاثیر افزایش 
نرخ ارز بر هزینه های تولید قطعات در هفته های اخیر اظهار داشت: قطعا 
تولید از رشد و نوسانات نرخ ارز متأثر می شود. قیمت دالر از شاخصه های 
فعالیت اقتصادی در ایران اســت و با افزایش آن، قیمت مواد اولیه تولید و 
کاالهای کامل وارداتی و در نتیجه محصول نهایی افزایش قیمت خواهند 

داشت.
وی افزود: از ســوی دیگر اگر افت نرخ دالر نیز در مقطعی اتفاق بیفتد، 

براساس قانون چسبندگی قیمت کاالها کاهش نمی یابد.
ایــن تولیدکننده و فعال بازار لوازم یدکی گفت: شــرایط نابســامان و 
بالتکلیفی ناشی از نوســانان نرخ ارز موجب توقف بخشی از فعالیت  های 
اقتصادی شــده  و چشــم انداز آینده را برای صاحبان کسب وکار و فعاالن 

اقتصادی غبارآلود و نامطمئن ساخته است.
حبیبی در ادامه بیان کرد: همزمان با افزایش نرخ دالر، انتشــار اخباری 
مبنی بر توقف مذاکرات برجامی احتمال خروج مدیریت نرخ دالر از اختیار 

دولت وجود دارد.
وی در این ارتباط به رشد نقدینگی در کشور و افزایش قیمت میانگین 
زمین و نرخ طال اشــاره کرد و افزود: اکنون نــرخ دالر 3 تا 4 هزار تومان 
پایین تر از قیمت واقعی آن اســت و اگر این فنر رها شود از مرز 4۰ هزار 
تومان نیز فراتر خواهد رفت که به افزایش قیمت انواع کاالها منجر شده و 

تصور ثبات قیمت ها را به دلیل تورم مخدوش می سازد.
این تولیدکننــده و فعال بازار لوازم یدکی تصریح کرد: تورم ناشــی از 
ناترازی حساب ها و کسری بودجه، دولت را ناچار از چاپ اسکناس می سازد 

و همین موضوع نیز موجب تورم است.
حبیبی درخصوص تاثیر افزایش نرخ ارز بر ترخیص قطعات از گمرکات 

یادآور شد: دالر براساس ســامانه نیما خریداری می شود و زمانی که این 
سامانه در جهت تطبیق خود با بازار آزاد حرکت می کند، بهای تمام شده 
کاالی خریداری شــده افزایش می یابد. از ســوی دیگر حقوق و عوارض 
گمرکی در گذشته با دالر ثابت 42۰۰ تومانی محاسبه می شد، اما اکنون 
برمبنای نرخ EEE و نزدیک به قیمت بازار آزاد اســت که عاملی دیگر در 

افزایش قیمت کاال است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در حوزه حمل ونقل شرکت های کشتیرانی، 
زمینی و هوایی فاکتورهــا را با ارز یورو و دالر صادر می کنند و با افزایش 
نــرخ ارز، عوارض و نرخ حمل ونقل نیز افزایش می یابد که موجب افزایش 
بهای تمام شده کاال برای مصرف کننده است. تاثیری که نرخ دالر به عنوان 
شاخص بر روی بهای تمام شده انواع کاالها در داخل کشور دارد در سایر 
نقاط دنیا به این صورت نیســت. با وجــود اینکه نرخ دالر از تورم عقب تر 

است، اما تمامی فعاالن اقتصادی نرخ دالر را شاخص قرار می دهند.

تاثیر نرخ ارز بر تولید و بازار قطعات یدکی تشریح شد
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اخبار

از ابتدای  دولت سیزدهم تا پایان مهرماه سال 1401 : 
13هزارو 565 میلیون دالرارزش صادرات کاال از استان بوشهر 

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل صنعت ، معدن و تجارت استان 
بوشــهرگفت : 13هزارو 565 میلیون دالر  ارزش صادرات کاال با  احتســاب 
میعانات از اســتان بوشهراز ابتدای  دولت سیزدهم تا پایان مهرماه سال جاری 
بوده اســت . به گزارش روابط عمومی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان 
بوشهر، مهدی صفوی افزود: یکی از اهداف مهم دولت سیزدهم، توسعه تجارت 
است که برهمین اساس عملکرد  دولت ســیزدهم از ابتدای شهریور ماه سال 
1400 تا پایان مهر ماه سال جاری  ارزش صادرات با  احتساب میعانات 13 هزار 

و 565 میلیون دالرو ارزش واردات 2018 میلیون دالرمی باشد.
صفوی با اشاره به سابقه دیرینه فعالیت تجاری در استان بوشهر عنوان کرد: دربازه زمانی مذکور مجموعاً تعداد 484 فقره کارت بازرگانی 
جدید صادر و 907 فقره تمدید کارت جهت انجام فعالیت های تجاری صورت گرفته است. مدیرکل صمت استان بوشهر با اشاره به موقعیت 
این استان در همسایگی با کشورهای حوزه خلیج فارس عنوان کرد : همسایگی استان بوشهر با 5 کشور در حوزه خلیج فارس موقعیت 
ویژه ای در عرصه تجارت و بازرگانی از جمله صادرات غیرنفتی فراهم کرده است که می تواند نقش مهمی در رونق اقتصادی داشته باشد 
. وی خاطرنشــان کرد: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته ، از ظرفیت واردات کاال از بنادر استان بوشهر، بخشی برای رونق تولید و 

اشتغال در حوزه صنعت استفاده می شود.

مدیر کل تامین اجتماعی استان مرکزی خبر داد:
المپیاد ورزشی بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی 

)طرح مهتران( در سال 1401 برگزار می گردد
اراک- فرناز امیدی:  مدیر کل تامین اجتماعی اســتان مرکزی از 
برگزاری مرحله مقدماتی المپیاد ورزشی بازنشستگان و مستمری بگیران 
سازمان تامین اجتماعی )طرح مهتران( در آذر ماه سال 1401خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تامین اجتماعی اســتان مرکزی، 
علیرضا حســینی مدیر کل تأمین اجتماعی استان مرکزی با اعالم این 
خبر اظهار داشــت : به منظور افزایش سطح سالمت ، نشاط و پویایی 
مســتمری بگیران تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی ، رقابت های 
ورزشی در چندین رشته در قالب المپیاد ورزشی مستمری بگیران برگزار 

می گردد . وی در خصوص شرایط متقاضیان اظهار داشت :کلیه بازنشستگان و مستمری بگیران )از کار افتاده کلی     - همسر 
بازمانده( اعم از بیمه شدگان و کارکنان بازنشسته سازمان تأمین اجتماعی با داشتن 45 سال سن به باال برای خواهران و 50 
سال سن به باال برای برادران، مجاز به شرکت در المپیاد ورزشی و فعالیت های مرتبط با ورزش های همگانی بوده و مشمول 
بخشنامه مذکور خواهند بود. المپیاد ورزشـی بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی )طرح مهتران( در 

رشته های ورزشی زیر برگزار می گردد:
رشته های ورزشی بانوان  شامل :  دارت ، تیراندازی با تفنگ بادی ، تنیس روی میز، شطرنج ، شنا و بدمینتون

رشته های ورزشی آقایان شامل :  دارت ، تیراندازی با تفنگ بادی ، تنیس روی میز، شطرنج ، شناو فوتبال روی میز
حسینی افزود : متقاضیانی که تمایل دارند در مسابقات انتخابی این المپیاد شرکت نمایند می بایست از تاریخ 10  /08  /1401 

لغایت 30  /08  /1401 به کانون های بازنشستگی تأمین اجتماعی در سراسر استان مرکزی مراجعه و ثبت نام نمایند .
شایان ذکر است کارکنان بازنشسته سازمان تأمین اجتماعی جهت ثبت نام می بایست به کانون های بازنشستگان همکاران 

بازنشسته تامین اجتماعی مراجعه و ثبت نام نمایند.

 تقدیر از کارکنان برق منطقه ای خوزستان به دلیل گذر موفق 
از پیک تابستان 1401

اهواز - شــبنم قجاوند: مدیرعامل شــرکت برق منطقه ای خوزستان از 
کارکنان این شرکت به دلیل گذر موفق از پیک برق تابستان 1401 تقدیر کرد.

با وجود همه نگرانی ها از وقوع خاموشی در تابستان 1401 به دلیل عدم توازن 
در میزان تولید و مصرف برق، این تابستان هم بدون خاموشی گسترده با استفاده 
از شیوه های نوین مدیریتی در کنار آگاه سازی واقناع همشهریان در شناخت 
کاالیی پرهزینه بنام برق ، سپری شد و برگ زرینی دیگر در کارنامه تالشگران 

صنعت برق به ثبت رسید.
آمار و شاخص ها گواه بر این است که یکی از برترین شرکت های برق منطقه ای 

در کشور شبکه انتقال و فوق توزیع برق خوزستان از نظرپایداری، افزایش ظرفیت و مصرف برق بوده است، با آن گرمای بی سابقه طوالنی 
مدت که هنوز هم سیستم های خنک کننده آن از مدار خارج نشده با رطوبت و شرجی بی سابقه و گرد و غباری که هر روز مهمان است، 
در تابستان 1401 نیز از نعمت پایداری در همه بخش های مصرفی صنعت، خدمات، خانگی و .. برخوردار بوده و این دستاورد جز با یک 
برنامه ریزی دقیق و پای کار بودن همه کارکنان مجموعه بزرگ شرکت برق منطقه ای در دو استان خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد به 

دست نمی آمد.
همین حس مســئولیت پذیری و تالش شبانه روزی کارکنان در خدمت رسانی به مردم و پایدار نگه داشتن روشنی ها و چرخش چرخ 
صنعت، باعث شده تا مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان از همکاران خود در این مجموعه بزرگ که در ایام پیک مصرف در آمادگی 
کامل بوده اند قدردانی کند و اقدامات شبانه روزی انجام شده را ارزشمند و دلسوزانه بخواند. در همین رابطه در تقدیرنامه محمود دشت بزرگ 

خطاب به کارکنان این شرکت آمده است:
توسعه و پیشرفت روز افزون ایران اسالمی در گروی توانمندی، تخصص و اهتمام ویژه مردمان این مرز و بوم است. آنان که چرخ های 
صنعت و اقتصاد کشور را پرشتاب تر از گذشته به گردش در می آورند و این نشانگر آن است که شما می توانید هر هدفی را به همت بلند 
خویش تحقق بخشــید. توانمندی و تالش های موثر و دلسوزانه شما کارکنان گرامی در گذر موفق از پیک برق تابستان 1401 شایسته 
تقدیر است. امید آنکه در راه اعتالی صنعت برق خوزستان بیش از پیش موفق و موید باشید و پرتو تابناک الطاف احدیت همواره روشنی 

بخش راهتان باد.

نشست شورای معاونین دانشگاه علوم پزشکی گیالن برگزار شد
رشت- خبرنگار فرصت امروز: نشست شــورای معاونین دانشگاه علوم 
پزشــکی گیالن با حضور دکتر بالو - سرپرســت دانشگاه علوم پزشکی استان 
برگزار شد. به گزارش پایگاه اطالع رسانی دانشگاه علوم پزشکی گیالن )وب دا(، 
عصر امروز نشست شورای معاونین دانشگاه علوم پزشکی گیالن با حضور دکتر 
حیدرعلی بالو- سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیالن، حجت االسالم والمسلمین 
علی اسماعیلی-مسوول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، معاونین، 
دکتر مرتضی فالح کرکان- مشاور اجرایی رئیس دانشگاه، دکتر محمود مرتضوی - 

مشاور و رئیس دفتر ریاست دانشگاه در سالن اجالس حوزه ریاست برگزار شد .

تشریح عملکرد و اقدامات صورت گرفته در حوزه محرومیت زدایی، عمران 
و توسعه روستاها در گلستان

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: مهندس حسینی، مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان گلستان باتفاق معاون عمران روستایی 
بنیاد مسکن استان و مدیر بنیاد مسکن شهرستان های بندرترکمن و گمیشان با شرکت در جلسه شورای اداری شهرستان گمیشان به 
تشریح عملکرد و اقدامات صورت گرفته و بیان برنامه های آتی در حوزه محرومیت زدایی، عمران و توسعه روستاها، تامین مسکن برای 
اقشار مختلف مردم و ... پرداخت.مدیرکل بنیاد مسکن استان با اشاره به طرح توسعه پایدار منظومه های روستایی، یکی از برنامه های مهم 
و ماندگار بنیاد در روستاها را اجرای دقیق طرح توسعه پایدار منظومه های روستایی دانست و ابراز داشت: بنیاد مسکن استان در کنار تامین 
مسکن هم استانی های عزیزمان، در خصوص حفظ بافت و معماری روستاها و اشتغال و کارآفرینی آنان ورود کرده تا موجب ماندگاری 

روستاییان، تامین درامد پایدار، توسعه و رونق گردشگری، کنترل قیمت زمین و مسکن در روستاها و ...گردیده است.

تحویل 78 قطعه زمین با کاربری مسکونی به انحمن خیرین مسکن ساز 
استان گلستان 

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: مدیر حساب 100 حضرت امام خمینی )ره( و مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز استان از واگذاری 
78 قطعه زمین به مساحت حدود 40 هزار متر مربع با کاربری مسکونی به انجمن خیرین مسکن ساز استان خبر داد و ابراز داشت: در این 
اراضی که توسط خیرین ، راه و شهرسازی و بنیاد مسکن استان به انجمن واگذار شده، استعداد احداث 404 واحد مسکونی وجود دارد که 
تا کنون برای 34 قطعه و احداث 62 واحد مسکونی پروانه ساختمانی اخذ شده است.مهندس جعفری در پایان با دعوت از خیرین استان 
برای مشارکت در این امر خداپسندانه ابراز داشت: خیرین می توانند با اهداء زمین، تامین مصالح ساختمانی، کمک نقدی و پرداخت اقساط 

تسهیالت قرض الحسنه مسکن محرومین در این امر خیر مشارکت نمایند.

قم- خبرنگار فرصت امروز: فرمانده سپاه پاسداران گفت: امنیت و 
پیشرفت و کرامت امروز ما بی تردید مدیون شهدا است و شهدا رخساره 

تبدیل ملت ما را ترسیم کردند.
سردار حسین سالمی صبح پنجشنبه در کنگره ملی شهدای استان قم 
که در مسجد مقدس جمکران برگزار شد اظهار داشت: شهدا حجت الهی 
هستند که راه را گم نکنیم و هر یک ستاره پر فروغ و سازندگان هویتی 

عظیم بر مبنای فضائل دین در جامعه هستند.
وی گفت: شهدا سازندگان وجود ما هستند و نخل قامت شهدا روی 
زمین افتاد اما شــجره انقالب قد کشید و تناور شــد و عزت و کرامت 
برای مســلمین آفریدند. فرمانده کل سپاه گفت: شهدا در برابر گلوله ها 
ایســتاده اند و سپر بالی امت شدند و برای حفظ حرمت نوامیس جان 
فشانی کردند و در این مسیر بر هوای نفس چیره شدند و از کالبد مادی 

جسم در آمده و به معراج رفتند.
سردار ســالمی افزود: امنیت و پیشرفت و کرامت امروز ما بی تردید 

مدیون شهدا است و شهدا رخساره تبدیل ملت ما را ترسیم کردند.
وی بیان داشت: شهادت ابدیت جاری است و این واقعیت جاری برای 
مدت کوتاهی از زمان و مکان نیســت بلکه شهادت یک ابدیت است و 
شــهدا زیرکانه با خدا معامله کردن. وی با بیان اینکه شــهدا با کسانی 
جنگیدند که فقر و فحشاء ارمغان آنان بود افزود: در دامان مادران عفیف 
و پاک، شــهدای عالیقدری همانند شهیدان زین الدین به دنیا آمدند و 
به آرزوی خود رسیدند و خانواده های شهدا نیز آرزوهای خود را در این 
مســیر فدا کردند. سردار سالمی افزود: امروز بعد از دهه ها از پایان دفاع 
مقدس هزاران نفر از مردم قم برای تجلیل از شــهدا جمع می شوند که 
این امر نشــان دهنده آن است که شهدا زنده هستند و نزد خدا روزی 
می خوردند. وی تصریح کرد: امروز دشمنان از آمریکا و اسرائیل گرفته تا 

ســعودی و متحدانشان در آرایشی جدید و در امتداد اقدامات خطرناک 
خود به جنگ شهیدان و خدا و رسول خدا آمدند. سردار سالمی ادامه داد: 
امروز در توطئه دشــمنان با همکاری برخی از افراد فریب خورده تالش 
می شود تا فتنه ای بزرگ را علیه ملت ایران شکل دهند، چون دشمنان از 

ملت ایران عصبانی هستند.
فرمانده ســپاه با بیان اینکه ملت ایران کافران را با انقالب اســالمی 
مبهوت کرد افزود: ملت بزرگ ایران حکومت پادشاهی و ستم شاهی را 
در هم شکست و دشمن هنوز از این رویداد مبهوت است و احساس کرد 
جهان تغییر کرده است. وی اضافه کرد: شهدا با قول و قدم های ثابت به 
میدان آمدند و جهان استکبار را با شکست مواجه کردند و با تسخیر النه 

جاسوسی و شکست در طبس مبهوت این رخدادها شدند.
وی ادامه داد: در ادامه مسیر دشمنان پدیده تکفیر را تکثیر کردند تا 
با اسالم جعلی انقالب اسالمی را با نفوذ از پای در آورند، اما امت اسالم با 
میدان داری رهبر بزرگ انقالب و فرماندهی حاج قاسم سلیمانی جبهه 

کفر و تکفیر را با شکست مواجه کرد.

فرمانده کل ســپاه عنوان داشت: دشــمنان در ادامه مسیر به نسخه 
تحریم روی آوردند، اما پیشرفت های زیادی در عرصه های مختلف حاصل 
شد و ما از تأثیرات تحریم گذر کردیم. سردار سالمی ابراز داشت: دشمنان 
امروز متوجه شدند در این زمینه نیز با شکست مواجه شدند و این امر به 
دلیل آن است که روح قرآن در این سرزمین و بر قلب ها و دل ها حاکم 
است. فرمانده کل سپاه تاکید کرد: پیام شهدا در این خالصه می شود که 
امام جامعه نباید تنها گذاشته شود و ما ملت بیداری هستیم و نباید اجازه 

دهیم اتفاقات صدر اسالم تکرار شود.
وی با بیان اینکه عالمان دین همواره پرچمدار مبارزه با استکبار بودند 
و امروز نیز پیشتاز امت هستند افزود: دشمنان رویاهایی در سر دارند و 
می خواهند ایران به گذشته باز گردد و خیابان های ایران مراکز گناه باشد 

و چهره زنان را بی هویت و غربی کنند.
سردار سالمی افزود: دشمنان می خواهند حجاب، این سنگر کلیدی 
حفظ ارزش ها را از زنان ما بگیرد و امروز فریادهای دشــمن در حقیقت 
فریاد کفر است و آنان به جنگ با خدا و شیطان آمدند تا معصومیت را از 

زنان و دختران ما بگیرند و جوانان را از اسالم و وطن دور کنند.
فرمانده ســپاه اضافه کرد: آمریکا دوست دارد خیابان های کشور دود 
آلود باشــد و پیشرفتی نداشته باشــیم و بیماران نیز به دارو دسترسی 
نداشته باشــند و جوانان در خیابان ها کشته شوند و مردم ما افسرده و 
متفرق باشــد. وی با بیان اینکه رؤیای تجزیه کشور و تفرقه ملت ایران 
تعبیر نخواهد شــد افزود: ما با این اتحاد و همدلی در برابر توطئه ها به 
پیش می رویم و مشکالت اقتصادی را مرتفع می کنیم و نقشه دشمنان را 
خنثی خواهیم کرد. سردار سالمی گفت: امروز ایران اسالمی در آستانه 
تبدیل شــدن به یک قدرت جهانی اســت و در این مسیر با وحدت و 

یکپارچگی پیش می رویم.

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: شــهردار بوشهر در گفت و گو 
با شبکه اســتانی بوشــهر ضمن اعالم پروژه های اولویت دار، از تعریف 

پروژه های جدید عمرانی در شهر بوشهر خبر داد.
به گزارش واحد خبر و رســانه مدیریــت ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری بندر بوشهر، حســین حیدری که همراه با معاونین خدمات 
شهری و عمرانی مهمان شبکه استانی بوشهر  بود، اظهار کرد:  دغدغه 
مشترک مردم و مسئوالن در شهرداری اتمام پروژه های نیمه تمام می 
باشــد.  وی گفت توزیع عادالنه خدمات در تمام نقاط شهر، زیباسازی 
منظر شهری، اجرای گذر سرتل به بلوار شهدای نیروگاه هسته ای، اجرای 
پروژه پارک لیل و اجرای کامل تقاطع غیر همسطح شهید سلیمانی با 

هدف مدیریت ترافیک از جمله برنامه  های در دست اجرا است. 
وی بیان کرد: پروژه های پارک لیل، جاده سالمت، کانال هدایت آب 
های ناشــی از بارندگی و هدایت آب های سطحی در خیابان عاشوری، 
روشنایی پارک لیان، سنگفرش و زیباســازی و ساماندهی بافت چهار 
محل، گذر ادیان و گذر ســرتل به بلوار شــهدای نیروگاه هسته ای از 
پروژه های اولویت دار شــهرداری بوشهر بوده که در دست اجرا وتکمیل 

هســتند . حیدری ادامه داد: در موضوع آسفالت کوچه های خاکی نیز 
سرعت بسیار خوبی ایجاد شده تا جایی که محله امامزاده تنها 2 کوچه 
خاکی دارد و بزودی پرونده کوچه های خاکی این محله بسته خواهد شد.

وی تصریح کرد: مردمان ما مردمانی با اصالت و نجیب هستند که با 
وجود چنین شهروندانی خود را موظف به تالش شبانه روزی برای جبران 

کم و کاستی های شهر بوشهر می دانیم.

حیدری ادامه داد: در این راستا و جهت نگاه ویژه به نقاط کم برخوردار، 
در بودجه سال 1402 توجه ویژه ای به محالت کمتر برخوردار معطوف 

شده است.
وی همچنین با اشــاره به ممنوع شدن اجرا نماهای رومی در بوشهر 
اظهار کرد: با هماهنگی صورت گرفته با ســازمان نظام مهندسی برای 
ساخت واحدهای مسکونی جدید استفاده از المان و نماهای بافت سنتی 

و قدیمی در اولویت قرار گرفته است.
حیدری تصریح کرد: بوشهر شهری با بافت تاریخی، سنتی و مذهبی 
است که بر همین اســاس استفاده از نماهای رومی ممنوع شده است. 
وی در بخش دیگری از صحبت های خود اظهار کرد: در جهت تسهیل 
در تردد خودروها پیشــنهاد یکطرفه شدن خیابان امام خمینی )ره( و 
همچنین ایجاد پارکینگ در نقاط مختلف شــهر در دست بررسی قرار 
دارد . حیدری یادآور شد: با گرفتن مشاور در پروژه  تقاطع شهید سلیمانی 

و همچنین تأمین روشتایی آن اقدامات خوبی در حال انجام است.
در این ویژه برنامه  شهردار بوشهر همراه با معاونین خود آرمین پژمان 

الهی و مسعود غالمزاده فرد پاسخگوی سواالت شهروندان بودند.

اهواز - شبنم قجاوند: همزمان با هفته کتاب، کتابخوانی ، نمایشگاه 
بزرگ کتاب ، از 25 آبان در محل باشگاه نفت شرکت پاالیش نفت آبادان 
واقع در منطقه بریم میدان الفی آغاز به کار کرد و تا 17 آذرماه ادامه دارد.

مدیر عامل پاالیشگاه آبادان در آیین افتتاح این نمایشگاه گفت : کتاب 
محصول تجربه  های بشری و خالقیت  های ذهنی و آموخته  های دراز مدت 
انسان است. سهم کتاب در انتقال دانش  ها، گاهی به مراتب بیشتر و فراتر 
از دیگر ابزار آموزشی است. کتاب وسیله ای است که دانش بشری به مدد 
آن از تباه شدن مصون می ماند و به آیندگان منتقل می شود. وی افزود: 
هدف از برپای این نمایشگاه تحقق منویات مقام معظم رهبری در زمینه 

توســعه و ترویج کتاب و اهمیت کتابخوانی، دستیابی به جایگاه واقعی 
کتاب و کتابخوانی در فرهنگ عامه و برجسته ســازی جلوه های نهضت 
کتابخوانی در بین شهروندان آبادانی می باشد. شایان ذکر است در این 
رویداد فرهنگــی، بیش از 3000 عنوان  در 25000 مجلد از موضوعات 
گوناگون در زمینه های ادیان، ادبیات، بهداشــت و سالمت، تاریخ، علم 
و فناوری، کودک و نوجوان به مخاطبین عرضه گردیده است. همچنین 
جهت رفاه حال بیشــتر بازدیدکنندگان و در راســتای مسئولیت های 
اجتماعی این شــرکت ، تخفیف های40درصدی برای عموم شهروندان 
در نظر گرفته شــده اســت. از برنامه های جانبی نمایشگاه، می توان به 

برپایی بخش اختصاصی کتاب کودک و نوجوان ، کارگاه نقاشی ویژه ی 
کودکان، کارگاه قصه خوانی ویژه کودکان و اجرای مســابقات فرهنگی 

ویژه بزرگساالن همراه با اهدای جوایز به برگزیدگان اشاره نمود.

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز: مدیر منطقه 6 عملیات انتقال 
گاز از انتقال بیش از 10 میلیارد متر مکعب گاز طبیعي در شش ماهه 

نخست سال جاري در سطح منطقه 6 عملیات انتقال گاز خبر داد.
به گزارش روابط عمومي منطقه 6 عملیات انتقال گاز، علیرضا عربلو با 

بیان اینکه منطقه 6 انتقال گاز ماهیانه بیش از 1 میلیارد و 706 میلیون 
متر مکعب گاز انتقال داده است بیان داشت: این حجم از انتقال گاز در 
مقایسه با شش ماهه سال گذشته 3 درصد افزایش داشته است که این 
افزایش حجم از انتقال گاز از مبادي تولید به مصرف را مرهون تالش و 
برنامه ریزي هاي دقیق و انجام به موقع اورهال هاي ایستگاه هاي تقویت 
فشــار گاز و نیز انجام تعمیرات خطوط لوله بر اساس برنامه نت سالیانه 
توسط همکاران بوده است و همچنین این منطقه تمامي تمهیدات الزم 
جهت پایداري انتقال گاز در فصل سرد سال را پیش بیني و انجام داده 
است.  عربلو افزود: این منطقه گاز دریافتي از شرکت پاالیشگاه پارسیان از 

طریق خط هفتم سراسري و خط 42 اینچ ارسنجان/ رفسنجان منشعب 
از خط جهارم سراسري و پاالیشگاه  سرخون/ قشم براي مصرف شهرها، 
روستاها، نیروگاه ها و صنایع مســتقر در استان هاي هرمزگان، کرمان، 
سیستان و بلوچستان و بخش هایي از استان یزد و فارس انتقال مي دهد.

وي بیان داشت: با توجه به شروع فصل سرد سال در سطح استان هاي 
تحت پوشش این منطقه و با برنامه ریزي انجام شده و آماده بودن همه 
تاسیسات، تجهیزات و خطوط لوله انتقال گاز و نیز مدیریت توزیع گاز 
توسط دیسپچینگ ملي گاز، هیچ نگراني براي انتقال گاز مصرفي براي 

مشترکین در سطح خطوط لوله این منطقه وجود ندارد.

فرمانده سپاه پاسداران در کنگره ملی شهدای استان قم:

امنیت و پیشرفت و کرامت امروز ما بی تردید مدیون شهدا است

در گفت و گو با صدا و سیمای استانی بوشهر مطرح شد

 از اعالم پروژه های اولویت دار شهرداری بوشهر تا تعریف چند پروژه جدیدعمرانی 

به مناسبت هفته کتاب

برپایی نمایشگاه بزرگ کتاب شرکت پاالیش نفت آبادان

 انتقال بیش از 10 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی 
در 6 ماهه نخست صورت گرفت

ساری - دهقان : مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
ســاری گفت : به منظور ارتباط با ایثارگران برای بررســی مشکالت و 
دریافت پیشــنهادات ، نشست صمیمی با ایثارگران شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه ساری و شرکت ملی خطوط لوله و مخابرات 

نفت منطقه شمال برگزار شد .
به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی ، ســبحان رجب 
پور مدیر شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ســاری بیان 
کرد : نشست صمیمی ایثارگران شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه ساری و شرکت ملی خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمال 
به میزبانی منطقه ساری برگزار شد که دکتر سید شریف حسینی مشاور 
وزیر نفت در امور ایثارگران ، دکتر نوری مسئول امور ایثارگران شرکت 
ملی پاالیش و پخش ، حجت االسالم رستمی مشاور حقوقی حوزه وزارت 
نفت و دکتر حتمی رئیس امور ایثارگران شرکت گاز ایران مهمان ویژه 

این نشست بودند .
در این نشســت دکتر سید شریف حسینی مشاور وزیر نفت در امور 
ایثارگران بیان کرد : در این دولت دیگر سخنرانی کردن مفهومی ندارد 
و ما آماده ایم که پای ســخنان همکاران شــریف بنشینیم و در حوزه 

ایثارگران آماده شنیدن  نقطه نظرات و رفع مشکالت هستیم .
دکتر سید شریف حسینی اظهار کرد : ما مجری قانون هستیم و برخی 
از دستورالعمل ها از حوزه اختیارات ما خارج و مربوط به قانون گذار است 
و موظف هستیم طبق بخشــنامه ها و قوانین که بخش اعظم از آن با 
نظر مساعد و به نفع کارکنان ایثارگر تنظیم گردیده است عمل نماییم .

وی ادامه داد : ما نگاه ترحمی به ایثارگران و خانواده شهدا نداریم بلکه 
از توانمندی ها و تخصص آنها در پستهای مختلف استفاده می نماییم .

در ادامه این نشســت هر یک از ایثارگران با توجه به بخشنامه ها در 
خصوص جذب و استخدام ایثارگران ) بند واو و دال ( و نحوه محاسبات 

حقوق و ثوابق و تعدیل مدرک و ... مطالبی را بیان کردند .
دکتر نوری مسئول امور ایثارگران شرکت ملی پاالیش و پخش با اشاره 
به بخش نامه هــای صادره مربوط به تعدیل مدرک ،در مورد چگونگی 
محاســبه حقوق و تطبیق بیمه تامیــن اجتماعی و بیمه صنعت نفت 

توضیحاتی داده و ایثارگران را از نحوه  انجام آن مطلع نمود .
دکتر نوری اذعان کــرد :  اقداماتی در حوزه رفاهی از جمله اردوها ، 
بازدیدها و وام در سطح حوزه پاالیش و پخش صورت پذیرفته است که 

بر حسب اولویت به استانها خواهد رسید .
پس از گفتگوی صمیمی دکترحســینی و دکتر نوری با ایثارگران ، 
از سوی مدیران شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری و 
شرکت ملی خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمال ، پاسخ هایی به 

برخی سئواالت ایثارگران  داده شد .
در پایان این نشســت برخی از ایثارگران به صورت جداگانه با دکتر 
حســینی و دکتر نوری دیدار و از نزدیک مشــکالت خــود را طرح و 

دستوراتی برای رفع آنها صادر گردید .

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری خبر داد :

نشست صمیمی ایثارگران با مشاور وزیر نفت در منطقه ساری
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نویســنده: علی آل علی: آدم ها به شــیوه های مختلفی به 
خودشان دروغ می گویند. مثال ورزشکاری که با یک حریف 
سرســخت رو به رو شــده، به خودش هزاران امید دروغین 
می دهد تا بلکه در زمین مســابقه از همام اول بازنده نباشد. 
به طور مشــابه، دانشجوها هم در فرجه امتحانی برای اینکه 
از زیــر بار مطالعه منابع ســنگین در بروند، انواع و اقســام 
دروغ های خیالی به خورد خودشــان می دهند. باور کنید یا 
نه، این ماجرا درباره بازاریاب ها هم مصداق دارد. فقط کافی 
است کمی با خودتان روراست باشید تا نمونه های مختلفی 

از این جنس در کارنامه حرفه ای تان پیدا کنید. 
اگرچه خیلــی وقت ها همه ماهیت نادرســت امیدهای 
واهی را می داننــد، اما ماجرا درباره دنیای مارکتینگ کمی 
پیچیده تر اســت؛ چراکه خیلی از دروغ های قدیمی در این 
عرصه رفته رفته تبدیل به حقایقی شــده اند که اتفاقا کلی 
طرفدار دوآتیشــه دارد. به همین خاطر کنار گذاشتن آنها 
به هیچ وجه کار ســاده ای نیســت. این وســط بسیاری از 
کارآفرینــان قربانــی چنین دیدگاه های بــه ظاهر حقیقی 

می شوند. ماجرا حسابی پیچیده شد، نه؟
ما در روزنامــه فرصت امروز معتقدیــم مارکتینگ باید 
همیشه با محوریت فکت های درست دنبال شود. به همین 
خاطــر در این مقاله ســراغ بعضی از دروغ هــای رایج در 
دنیای بازاریابی رفته ایم تا یکبار برای همیشــه تکلیف همه 
بازاریاب ها با آنها را روشــن کنیم. اگر شما هم دوست دارید 
بــدون اما و اگر به کارتان در عرصه مارکتینگ ادامه دهید، 
این مقاله همان تکه گمشده کسب و کارتان است. پس در 
ادامه با ما همراه باشــید تا دروغ هایی که سال هاست همه 

بازاریاب ها باور کرده اند را به شما معرفی کنیم. 
سایت خوب همه مشکالت را حل می کند

اینترنت دیگر بخــش مجزایی از زندگــی روزمره مردم 
نیست. در عوض نقش این فناوری حیرت انگیز مثل اکسیژن 
شده است؛ چراکه آدم ها بدون آن حتی یک لحظه هم دوام 
نمی آورند. این وســط طراحی ســایت یکی از راهکارهای 
کلیدی برای تعامل میان کاربران در فضای آنالین اســت. 
از ســایت هایی نظیر آمازون گرفته تا سایت های آموزشی و 
تفریحی، همه و همه در خدمت کاربران قرار دارد. بازاریاب ها 
از همان روزهای اول توسعه فناوری اینترنت به فکر استفاده 
از پتانسیل سایت ها برای مارکتینگ بهتر بوده اند. نتیجه اش 
هــم تاکید بی قید و شــرط بر روی توســعه ســایت برای 

استارت آپ هاست. 
طراحی یک سایت حرفه ای در اولین نگاه ایده خیلی بدی 
به نظر نمی رســد. هرچه باشد سایت رسمی به کسب و کار 
شما هویت مشخصی می دهد. با این حال سوال اصلی کفایت 
چنین اقدامی برای بازاریابی موفق است. به زبان خودمانی، 
آیا یک ســایت خوب به تنهایی همه مشکالت شما را حل 

خواهد کرد؟
بی شــک هــر بازاریابی برای ســوال باال جــواب خاص 
خــودش را دارد، اما ما در روزنامــه فرصت امروز معتقدیم 
هیچ بازاریاب باهوشــی نمی تواند یک سایت تک و تنها را 
برای موفقیت بازاریابی کافی بداند. هرچه باشــد این روزها 
شبکه های اجتماعی کلی طرفدار دارند و از همه مهمتر اینکه 
وبالگ های تخصصی کم کم دارد جای سایت ها را می گیرد. 
با این حســاب اگر یک بازاریاب همه تخم مرغ هایش را در 

سبد طراحی سایت بگذارد، حسابی ضرر خواهد کرد. 
اولین دروغی که ما اینجــا یک خط قرمز پررنگ دورش 
می کشیم، حل شدن همه مشــکالت به دست یک سایت 
عالی اســت. این دروغ بزرگ خیلی وقت ها منطقی به نظر 
می رســد، اما شــما اصال نباید گول آن را بخورید. طراحی 
ســایت فقط وقتی جواب می دهد که از آن به مثابه بخشی 
از یک پازل بزرگتر اســتفاده کنید. حضور در شــبکه های 
اجتماعــی، ایمیل مارکتینگ و مدیریت یک وبالگ به طور 

مستقل بخش های دیگر این پازل مهم محسوب می شود. 
هر روز محتوای عالی تولید خواهم کرد!

تولید محتوا کار هر کسی نیست. خیلی از بازاریاب ها بعد 
از ســال های ســال تازه چم و خم کار دست شان می آید. با 
این حساب اگر در بین دوستان تان کسی را سراغ دارید که 
یک شبه ادعای تولید محتوا کرده، باید همین روزها منتظر 
شکست ســنگینش باشــید. گاهی اوقات کارآفرینان فکر 
می کنند هرچه محتوای بیشتری تولید کنند، دست شان به 
اصطالح گرم تر شده و دیگر ضعف های کار به چشم نخواهد 

آمد. ما اصال هیچ ایده ای درباره منشأ چنین ادعایی نداریم. 
وقتی شما هنوز در زمینه تولید محتوا صفر کیلومتر هستید، 
تولید نمونه های بی شمار فقط یک سرگرمی بی نتیجه خواهد 
بود. در عوض بازاریاب های باهوش همیشــه نیم نگاهی به 
کمپین های بزرگ دنیا داشــته و سعی می کنند درس های 
مهم آن را حفظ شوند. اینطوری در طول زمان توانایی های 
بازاریابی و تولید محتوای آنها بهبود پیدا می کند. پس لطفا 
همین حاال هر فکر و خیالی درباره تولید محتوای درجه یک، 

آن هم در عرض چند روز را فراموش کنید. 
جنبه دیگر این دروغ بزرگ در دنیای دیجیتال مارکتینگ 
مربوط به توانایی بازاریاب ها برای تولید محتوا به طور روزانه 
اســت. از آنجایی که دنیای کســب و کار مثل بازی فوتبال 
خیلی پیش بینی پذیر نیست، چه بسا در طول روز کلی کار 
غیرمنتظره به پســت تان بخورد. آن وقت تا آخر شب دیگر 
یک دقیقه هم وقت خالی برای تولید محتوا نخواهید داشت. 
اینطوری با بدقولی در زمینه تولید محتوا هم مخاطب تان را 
ناامید می کنید، هم اینکه مدیران ارشد از دست تان حسابی 
عصبانی خواهند شد )امیدوارم این آخری را هیچ وقت تجربه 
نکنید!(. بازاریاب ها باید همیشه با عینک واقع بینی شرایط 
را تحت نظر بگیرند. هیچ کس نمی تواند هر روز دســت به 
تولید محتوا زده و بقیه کارها را هم راست و ریست کند. در 
عوض نتیجه چنین بلندپروازی هایی یک ســقوط آزاد برای 
برندها خواهد بود. پس اگر آینده کسب و کارتان را دوست 
دارید، هیچ وقت چنین ریســک بزرگــی درباره آن نکنید. 
وگرنــه کاله تان پس معرکه خواهد بود. پس به جای تالش 
برای تولید محتوا به طور روزانه کمی از بار مسئولیت تان کم 
کنید. مثال هفته ای دو تا محتوا تولید کنید. اینطوری زمان 
بیشتری برای دقت بر روی جزییات خواهید داشت. طبیعتا 

نتیجه چنین کاری هم بی نظیر خواهد بود. 
کامنت های منفی یعنی فاجعه

تصــور کنید یــک روز از خواب بیدار شــده اید و با کلی 
کامنت منفی در شــبکه های اجتماعی رو به رو می شــوید. 
اولین واکنش تان به ایــن وضعیت چه خواهد بود؟ احتماال 
کاربران عادی هیچ وقت با چنین بحرانی رو به رو نمی شوند، 
اما ماجــرا درباره برندها کامال متفاوت اســت. یک حرکت 
نادرســت در بازار یا حتی اظهار نظری نســنجیده می تواند 
بحرانی بزرگ به همراه داشته باشد. آن وقت کمتر بازاریابی 
توانایــی مقاومت در برابر حذف کامنت های منفی را خواهد 
داشــت. انگار که با حذف چنین کامنت هایی همه چیز به 

حالت عادی برمی گردد!
ما در روزنامه فرصــت امروز معتقدیم حذف کامنت های 
منفی فقط پاک کردن صورت مســئله است. دوست داشته 
باشــید یا نه، نظرات منفی یعنی اینکــه چهره برندتان نزد 
شــماری از مشــتریان به هم ریخته اســت. با پاک کردن 
کامنت ها شاید ظاهرا مسئله ختم به خیر شود، اما ذهنیت 
مشــتریان تغییری نخواهد کرد. پس نباید الکی به چنین 

اقدامات کوچکی دلخوش باشید. 
صرف نظر از اینکه چرا کاربران در شــبکه های اجتماعی 
برند شــما را مــورد عنایت قرار داده انــد، باید به یک نکته 
کلیــدی دیگــر هم توجه کنیــم. فرض کنیــد در تمرین 
یک ارکســتر بعضی از نوازنده ها نســبت به ایده های رهبر 
ارکستر انتقاد داشته باشند. این انتقادات دقیقا نقش همان 
کامنت های منفی را دارد. در این صورت رهبر ارکستر ما دو 
تا راه حل دارد. اول اینکه کال بی خیال انتقادات شــود و به 
همان سبک قدیم کار کند. در این صورت شاید این آخرین 
ارکستری باشد که رهبری اش را به او می دهند. راه حل دوم 
بررسی نقطه نظرات نوازنده ها و اعمال تغییراتی برای فعالیت 
بهتر در این زمینه اســت. اینطوری نه ناراحتی برای نوازنده 

ها پیش می آید، نه رهبر ارکستر از کار بیکار خواهد شد. 
مــا در روزنامه فرصت امروز فشــار ناشــی از مشــاهده 
کامنت هــای منفی را کامال درک می کنیم. با این حال قرار 
نیست شــما با اقدامات آماتور عمال آتش خشم کاربران را 
چند برابر کنید. در عوض اســتفاده از نظرات منفی کاربران 
بــرای بهبود فعالیت برند و اطالع رســانی در این مورد ایده 
بهتری خواهد بود. پــس دفعه بعد که یکی از همکاران تان 
دربــاره فاجعه کامنت های منفی شــروع به درد و دل کرد، 
خیلی راحت از کنارش عبور کنید؛ چراکه این کامنت ها اصال 

ترسناک نیست!
همه عاشق محتوای ما خواهند شد

آیا در زندگی واقعی کســی را ســراغ دارید که همه او را 
دوســت داشته باشند؟ بی شــک چنین مثال هایی فقط در 
رمان ها یا افســانه های قدیمی به چشم می خورد. در عمل 
تقریبا هیچ کس نمی تواند رضایــت همه را جلب کند. این 
ماجــرا درباره برندها نیز مصداق دارد. پس اگر فکر کرده اید 
برندتان باید رضایت تک تک مشتریان را جلب کند، سخت 

دراشتباهید. 
کمپین های بازاریابی معموال مخاطب خاصی دارند. مثال 
اگر شــما دنبال فروش لوازم کمپینگ هســتید، باید سراغ 
کوهنوردها، طبیعت گردان یا دست کم آدم های عالقه مند 
به گشت و گذار در دل طبیعت بروید. وگرنه کمتر کسی به 
طور تصادفی از کمپین تان استقبال خواهد کرد. راستش را 
بخواهید، این نکته مهم اغلب اوقات مورد بی توجهی تیم های 
بازاریابی قرار می گیرد. دلیل آن هم یکی از دروغه ای قدیمی 
در دنیای بازاریابی دیجیتال است. اینکه »همه باید محتوای 
ما را دوست داشته باشند« از آن دست حرف هایی است که 
حتی مرغ پخته را هم به خنده می اندازد؛ چراکه هر مشتری 
ایده آل ها و ســلیقه خاص خودش را دارد. چه بسا کمپینی 
که به نظر یک نفر بی نقص اســت، برای یک مشتری دیگر 

کامال بی معنا باشد. 
ما در این بخش اصال قصد نداریم کشتی های شما را غرق 
کنیم. در عوض همه حرف مان تمرکز بر روی آن دســته از 
مشتریانی است که واقعا محصوالت تان به دردشان می خورد. 
اینطوری هم پول کمتری از جیب تان می رود، هم اینکه الکی 

همه مشتریان بازار را اذیت نمی کنید؛ به همین سادگی.
این روزها کمتر کسی عاشق برندها می شود. در عوض تا 
زمانی که پیشنهادات شــما برای مشتریان کاربردی باشد، 
فروش تان تضمین خواهد شد. درست به همین خاطر حتی 
برندهای بزرگ هم هیچ وقت نمی توانند فروش صد درصد 
تضمین شده ای داشــته باشند. توصیه طالیی ما در روزنامه 
فرصــت امروز تالش بــرای بهبود کیفیــت کاری به جای 
مسابقه بی پایان برای جلب رضایت همه مشتریان است. قول 
می دهم با این دســت فرمان نتایج خیلی بهتری در دنیای 

دیجیتال مارکتینگ کسب خواهید کرد. 
حضور در همه پلتفرم ها ضروری است!

چند تا شــبکه اجتماعی در دنیا وجود دارد؟ این ســوال 
معموال جوابی بهتر از »من چه بدانم« ندارد. هرچه باشــد 
آدم ها آنقــدر کار دارند که شــمارش تعداد شــبکه های 
اجتماعی اصال برای شان دغدغه محسوب نشود. البته اوضاع 
بازاریاب ها این وســط کامال متفاوت اســت؛ چراکه تقریبا 
همه بازاریاب ها دوست دارند در شبکه های اجتماعی هرچه 
متنوع تری حضور داشته و دست به تولید محتوا بزنند. این 
رویای شــیرین معموال تالش و پشتکار زیادی هم از طرف 
بازاریاب هــا طلــب می کند. با این حــال هیچ وقت محقق 
نمی شود؛ چراکه اصال قرار نیســت یک برند توانایی تولید 
محتوا و رقابت در تک تک شــبکه های اجتماعی را داشته 
باشد. شما الزم نیست یک متخصص فناوری های دیجیتال 
باشــید تا تفاوت بین شبکه های اجتماعی را به خوبی درک 
کنید. اینکه اینستاگرام بیشــتر مخصوص محتوای بصری 
اســت و توییتر مکانی ایده آل برای محتوای متنی، نیاز به 
مــدرک دکترا ندارد. با این حال خیلی از بازاریاب ها ترجیح 
می دهند این تفاوت ها را نادیده گرفته و خودشان را با هدف 

جذاب حضور در تک تک پلتفرم ها گول بزنند. 
همانطــور که می بینید، دروغی کــه در این بخش قصد 
بررســی اش را داریم کمی هم مربوط بــه رویاپردازی های 
بازاریاب ها می شــود. اگر شــما حتی یک لحظه هم عینک 
واقع گرایی را از چشــم تان برندارید، هیچ وقت دچار چنین 
اشتباه محاسباتی نخواهید شد. ما در روزنامه فرصت امروز 
نهایتا حضور در ســه یــا چهار پلتفــرم را منطقی قلمداد 
می کنیم. از این تعداد بیشــتر فقط انرژی شــما را خواهد 
گرفت و هیچ خبری هــم از موفقیت بازاریابی نخواهد بود. 
پس به جای اینکه الکــی وقت خودتان را بگیرید، از همان 
ابتدا بهترین پلتفرم ها که واقعا به کارتان می آیند را انتخاب 

کنید؛ همین و بس.
پیروی کورکورانه از رقبا

بعضی از کارآفرینان به جای اینکه تیم بازاریابی درســت 
و درمانی برای برندشان ایجاد کنند، دنبال آدمی همه کاره 
هستند تا فقط از روی دســت برندهای بزرگ کپی برداری 
کند. انگار هر مســیری که برندهــای بزرگ طی می کنند، 
بی برو برگشــت به درد کســب و کار آنها نیز می خورد. اگر 
شما هم چنین تصوری نسبت به دنیای بازاریابی دارید، باید 
بگوییم سخت دراشتباهید؛ چراکه نیازها و حتی توانایی های 
شــما با بقیه برندها اصال قابل مقایســه نیســت. به عالوه، 
مشتریان چه فکری درباره برندی که همیشه کمپین بقیه را 

کپی می کند، خواهند کرد؟
مــا در روزنامه فرصــت امروز هیچ وقــت کپی برداری از 
دیگران را ایده خوبی قلمداد نمی کنیم. در عوض شــما باید 
همیشه آمادگی الزم برای انتخاب مسیر مناسب خودتان را 
داشته باشید. اینطوری هویت تان به مرور زمان شکل گرفته 

و مشتریان به آن عادت خواهند کرد. 
همانطــور که فیلم های اقتباســی یا کپی شــده از روی 
آثار درجه یک معموال آش دهن ســوزی از آب درنمی آیند، 
کمپین های بازاریابی کپی شــده نیز نظر کســی را جلب 
نخواهــد کرد. پس به خاطر اعتبار و جایگاه برندتان هم که 
شده، یکبار برای همیشه دور ایده های عجیب و غریب درباره 

پیروی بی دلیل از بقیه را خط بکشید. 
مشتریان همیشــه برندهایی که ایده های تازه در دست 
دارند را زیر نظر می گیرند. اگر کسب و کار شما مدتی است 
از کانون توجه مردم دور شده، باید هرچه سریع تر استفاده از 
ایده های دیگران را متوقف کنید. عالوه بر این، احتمال اینکه 
بقیه رقبا به خاطر ســرقت ایده های بازاریابی از دســت تان 
شکایت کنند اصال کم نیست. اینطوری هم اعتماد مشتریان 
را از دســت می دهید هم با کلی پرونده حقوقی بزرگ رو به 

رو خواهید شد. 
فقط باید در وبالگ خودمان تولید محتوا کنیم

دنیای وبالگ در طول یک دهه اخیر رشد قابل مالحظه ای 
داشــته اســت. به طور مثال حتی کارآفرینان تازه کار هم 
معموال یک وبالگ رســمی برای خودشــان دارند. شــاید 
فکر کنیــد در دنیایی که شــبکه های اجتماعی حرف اول 
و آخــر را می زنند، وبالگ ها دیگر به آخر خط رســیده اند. 
راستش را بخواهید، چنین استداللی ظاهرا منطقی به نظر 
می رسد. با این حال هنوز هم کاربرانی هستند که محتوای 
مورد نظرشــان را نه در سایت یا شبکه های اجتماعی، بلکه 

وبالگ های تخصصی جست و جو می کنند.
معموال وقتــی یک برند ســراغ تولید محتــوا در قالب 
وبالگ نویســی می رود، فقط دنبــال خودنمایی در وبالگ 
خودش اســت. هرچه باشد شما با کلی سرمایه گذاری وارد 
این رقابت شــده اید و اصال درســت نیســت جای تان را به 
دیگران بدهید. برهمین اساس تولید محتوا در سایر وبالگ ها 
همیشه خط قرمزی مهم برای بازاریاب ها محسوب می شود. 
خط قرمزی که البته مــا در روزنامه فرصت امروز خیلی به 

آن باور نداریم!
تمام وبالگ های موجود در دنیا مربوط به برندها نیست. 
برخــی از آنها به طور عمومی برای حل مشــکالت مردم یا 
حتی ارائه محتوای تخصصی در یک حوزه مشخص راه اندازی 
شده است. حاال اگر شما این وسط هرگونه همکاری با سایر 
وبالگ ها را ممنوع کنید، چه نتیجــه در انتظارتان خواهد 
بــود؟ اجازه دهید کمی کمک تان کنیم: ســقوط آزاد رتبه 

وبالگ تان در گوگل.
فکر می کنم تا اینجــای کار خیلی خوب متوجه اهمیت 
تولید محتوا در وبالگ های دیگر شده باشید. اینطوری شما 
موقعیت بســیار خوبی برای اثرگذاری بــر روی بقیه دامنه 
وســیعی از کاربران داشته و اسم و رســمی برای خودتان 
پیدا خواهید کرد. پس هیچ وقت دســت رد به فرصت های 
تولید محتوا در ســایر وبالگ ها نزنید. چه بسا از دل همین 
همکاری های کوچک کلی شــریک تجاری یا سرمایه گذار 
برای خودتان پیدا کردید. یادتان که نرفته، دنیای کســب 
و کار هم مثل مسابقات ورزشی اصال پیش بینی پذیر نیست!

همه باید تولید محتوا کنند!
بازاریابی دیگر مثل دهه های قبل شــغلی عمومی نیست 
که هر کسی با چند روز تمرین یاد بگیرد. در عوض الگوهای 
مختلف مارکتینــگ در عمل بازاریاب های خاص خودش را 
طلب می کند. اجازه دهید با یک مثال ســاده منظورمان را 
روشن کنیم. اگر شما دنبال ایمیل مارکتینگ باشید، احتماال 
بازاریابی که همه عمرش ویدئو مارکتینگ انجام داده هیچ 
کمکی به شما نخواهد کرد. در عوض شما باید سراغ کسانی 
بروید که سابقه مشارکت در کمپین های ایمیل مارکتینگ 
را در رزومه دارند. اینطوری خیال تان بابت نتیجه نهایی کار 

راحت خواهد شد. 
اشــتباهی که اینجا قصــد بررســی اش را داریم، تالش 
کارآفرینان برای ترغیب تک تک اعضای شــرکت به سوی 
تولید محتواســت. اجازه دهید حرف آخر را همین اول کار 
بزنیم، قرار نیست همه مردم تبدیل به بازاریاب های حرفه ای 
شــوند. چه بسا روحیه بعضی از افراد اصال با کار مارکتینگ 
جــور درنیاید. در این صورت اصرار زیــاد برای ورود آنها به 
دنیای بازاریابی فقط یک سقوط آزاد برای کسب و کارها به 

همراه خواهد داشت. 
اگر شما هم در شرکت تان کارمندانی دارید که روی خوش 
به کارهای بازاریابی نشان نمی دهند، نباید الکی به آنها فشار 
بیاوریــد. چنین کاری نه تنها آنها را اذیت می کند، بلکه کم 
کم به فکر پیدا کردن شغل تازه ای نیز خواهد انداخت. پس 
اگر دوست دارید بهترین کارمندان تان را حفظ کنید، دست 

از سر آنها برای ورود به دنیای تولید محتوا بردارید. 
پیشــنهاد مــا در روزنامه فرصــت امروز باز گذاشــتن 
درهای دپارتمــان بازاریابی به روی همه اســت. البته این 
وســط فقط باید از کســانی که عالقه ای به دنیای بازاریابی 
دارنــد، دعوت کنید. وگرنه پروژه هــای زورکی راه به جایی 
نخواهــد برد. به عالوه، در ابتدای مســیر باید کارمند مورد 
نظر را بــا راهنمایی های مختلف و تخصصی حمایت کنید. 
هرچه باشد کارمند تازه واردتان به بخش بازاریابی احتماال 
هیچ سررشــته ای از این حوزه نــدارد. پس اگر او را به حال 
خودش رها کنید، خیلی زود بی خیال ماجراجویی در دنیای 

مارکتینگ خواهد شد. 
محتوای عالی خود به خود پروموت می شود

چه کسی گفته محتوای عالی نیازی به پروموت یا تبلیغات 
گسترده ندارد؟ شاید بگویید این حرف خیلی از کارآفرینان 
کارکشــته است، اما راســتش را بخواهید چنین ایده هایی 
بیشتر بیانگر آرزوهای دور و دراز کارآفرینان است تا واقعیت!

در دنیای واقعــی حتی بهترین کمپین های بازاریابی هم 
بدون صرف پول راه به جایی نمی برد. شما باید همیشه نیم 
نگاهی هم به عملکرد رقبا داشــته باشید. خب اگر برندی 
را ســراغ دارید که همین طور راحــت و بی خیال کمپین 
بازاریابی اش را روانه شــبکه های اجتماعی می کند، ما را هم 

بی خبر نگذارید.
صرفه جویی در دنیای بازاریابی همیشــه توصیه کلیدی 
محســوب می شود، اما شما قرار نیست اصال دست به جیب 
نشوید. همانطور که در زندگی واقعی هر کاری هزینه ای روی 
دســت آدم می گذارد، در دنیــای بازاریابی هم تولید محتوا 
بدون پروموت کردنش ناقص خواهد بود. پس وقتی مشغول 
طراحی بودجه برای کســب و کارتان هستید، همیشه نیم 
نگاهی به پروموت کردن محتوا نیز داشته باشید. این طوری 
وسط کار با هر هزینه ای که برای تبلیغ محتوای تان پرداخت 

می کنید، شوکه نخواهید شد. 
برداشت اشتباهی که اغلب بازاریاب ها درباره کیفیت باالی 
محتوا دارند، اهمیت کیفیت برای تمام کاربران است. قبول 
دارم در شبکه های اجتماعی مردم به محتوای بد روی خوش 
نشان نمی دهند، اما تا وقتی کمپین شما دم دست کاربران 
قرار نگیرد هــم هیچ واکنش مثبتــی در کار نخواهد بود. 
پروموت کردن محتوا در واقع کمپین تان را دســترس پذیر 
می سازد. اینطوری دیگر الزم نیست کل شبانه روز را نگران 

استقبال کاربران از کمپین تان باشید. 
یکی دو تا پست عالی برای مشهور شدن کافی است

برندهای بزرگ در طول زمان همیشــه عملکرد بی عیبی 
از خودشــان به جــای می گذارند. این امر باعث می شــود 
تک تک کاربران در شــبکه های اجتماعی به عملکرد عالی 
چنیــن برندهایی عادت کنند. دقیقا به همین خاطر رقابت 
با برندهای بزرگ همیشه مثل صعود به قله اورست سخت 
و نفسگیر است. این وسط برخی از بازاریاب ها فکر می کنند 
با یکی دو تا محتوای درست و حسابی جای بزرگان بازار را 
خواهند گرفت. قبول دارم چنین ایده هایی خیلی مسخره به 

نظر می رسد اما واقعا در دنیا طرفدارانی دارد. 
اگر نظر ما را بخواهید، یکی دو تا پست عالی در اینستاگرام 
یا بقیه شبکه های اجتماعی شاید کمی اوضاع تان را دگرگون 
کند، امــا در اصل ماجرا تاثیری ندارد. بنابراین شــما باید 
چشــم انداز بلندمدتی را انتخاب کنید. ســپس در افق این 
چشم انداز یکی دو تا پست فوق العاده را زیر تیغ داوری ببرید. 
بی شــک هر بازاریاب باهوشی خیلی زود متوجه بی تاثیری 

پست های کم، حاال هر چقدر هم با کیفیت، خواهد شد. 
عنصر تداوم در دنیای کسب و کار همیشه اهمیت کلیدی 
دارد. همانطور که یک تیم فوتبال با دو ســه تا برد قهرمان 
لیگ نمی شود، بازاریاب ها هم با چند تا محتوای درجه یک 
هیچ تکانی نخواهند خورد. در عوض شــما باید ذهنیت تان 
را به ســمت تولید محتوای درجه یک در 36۵ روز ســال 
هدایت کنید. چنین ذهنیتی به شما برای اثرگذاری بر روی 
مخاطب هدف کمک کــرده و کم کم جایگاه تان در بازار را 

ثابت خواهد کرد. 
توصیه همیشــگی ما بــرای آنهایی که تازه اول مســیر 
بازاریابی محتوایی هســتند، پذیرش این حوزه به مثابه یک 
بازی طوالنی است. به زبان خودمانی، شما یک شبه بدل به 
بازاریابی حرفه ای نخواهید شد. در عوض کیفیت عملکردتان 
در طول زمان تکلیف نهایی را روشــن می کند. پس منتظر 
چه هستید؟ همین حاال دست به کار شده و اوضاع تان را از 

این رو به آن رو کنید؛ البته در طول زمان!
محتوای کوتاه از طوالنی بهتر است

اگر فقط یک ســوال مهم در دنیای مارکتینگ باشد که 
بازاریاب ها هنوز ســر آن توافق ندارند، آن مربوط به جدال 
کالسیک میان محتوای کوتاه و طوالنی است. واقعا کدام یک 
از آنها بهتر عمل می کند؟ راستش را بخواهید، چنین سوالی 
دســت کم در دنیای دیجیتال دیگر بی مورد است. خیلی ها 
فکر می کنند محتوای کوتاه بی برو برگشــت دل مخاطب را 
خواهد ربود. به همین خاطر هم آنقدر کمپین شان را کوتاه 
طراحــی می کنند که حتی خود عوامــل تولید هم متوجه 

پیامش نشوند!
قبول دارم گاهــی اوقات کمپین هــای بازاریابی کوتاه و 
مختصر جذابیــت زیادی برای کاربــران دارد، اما این اصال 
یک قاعده عام نیست. چه بسا کمپین هایی با ویدئوهای 1۰ 
دقیقه ای هم همه نگاه ها را به خودشان معطوف کنند. نکته 
کلیدی در چنین موقعیتی هدف بازاریابی برندها و صدالبته 
ایده هایی است که برای تولید کمپین در سر دارند. اگر شما 
پیام خیلی مهمی برای مشتریان دارید، معموال کمپین های 
کوتاه دردی از شما دوا نخواهد کرد. به همین خاطر برندهای 
بزرگ معموال اخبار مهم را در قالب ویدئوهای نسبتا طوالنی 
تحویل مخاطب می دهند. اینطوری دســت کم تاثیرگذاری 
بیشتر محتوا تضمین شده خواهد بود.  فرمول ما در روزنامه 
فرصــت امروز برای انتخــاب زمان یک ویدئــوی بازاریابی 
بی نهایت ساده است. شما به جای اینکه یکسری قواعد کلی 
را مورد توجه قرار دهید، باید اول از همه اوضاع کمپین تان 
را زیر و رو کنید. اگر فکر می کنید یک کمپین کوتاه بهترین 
گزینه برای بازاریابی در شرایط کنونی است، حتی یک لحظه 
هم درنگ نکنید. از آنجایی که بازاریاب ها معموال با استناد 
به تجربه های قبلی شان برنامه ریزی می کنند، هرچه سابقه 
کاری تان در این صنعت بیشــتر باشــد، راحت تر با مسئله 
کوتاهی یا طوالنــی بودن محتوای تان کنار خواهید آمد. به 
عالوه، نظرخواهی از دیگران نیز همیشــه ایده بسیار خوبی 
خواهد بود. این وسط سلیقه مشــتریان تان را نیز فراموش 
نکنید. اگر مشــتریان دنبال محتوای طوالنی هستند، شما 
باید دقیقا همین انتظار را پاسخ دهید. اصال هم فرقی ندارد 

بقیه در بازار چه خواهند گفت.
محتوای بیشتر یعنی موفقیت کامل

به نظر شما تولید محتوای بیشتر کمکی به برندها خواهد 
کرد؟ یک جواب هوشمندانه ارزیابی کیفیت محتوا در صورت 
افزایش تعدادش است. به زبان خودمانی، اگر کیفیت محتوا 
افت نکند، کمیت باالتر خیلی هم بد نخواهد بود. خب مگر 
کسی هم هست که با دیدن کلی محتوای بازاریابی با کیفیت 

احساس خوشحالی نکند؟
ســناریوی باال فقط زمانی صحیح خواهــد بود که مردم 
چهارگوشه دنیا زمان نامحدودی داشته باشند. آن وقت حتی 
روزی یک ســاعت تماشــای محتوای بازاریابی هم حسابی 
جذاب و هیجان انگیز خواهد بود. از آنجایی که هیچ کس در 
این دنیا زمان نامحدودی ندارد، کاربران بعد از مشاهده یکی 
دو تا محتوا مستقیم ســراغ بقیه کارهای شان می روند. آن 
وقت هر چقدر محتوای بیشتر هم که برای آنها آماده کرده 

باشید، روی دست تان خواهد ماند. 
یادتان باشد تولید محتوای بیشتر همیشه اقدامی حرفه ای 
نیست. چه بســا خیلی از برندها برای بازاریابی بهتر نیاز به 
کاهش تعداد محتوای شــان داشته باشند. این طوری دست 
کم کاربران فرصتی برای مرور محتوای شما خواهند داشت. 
وگرنه اوضاع تان خیلی زود به هم ریخته و دیگر نمی توانید 

نظر حتی یک نفر را هم جلب کنید. 
اگرچه مــا در این بخش تولید محتوای بیشــتر را مورد 
نکوهــش قــرار دادیم، اما ایــن اصال دلیــل منطقی برای 
کم فروشی نیســت. به طور خالصه، شما باید تعادلی میان 
تولیــد محتوای زیاد و کم برقرار کنید. اینطوری همیشــه 
کمپین تــان خریدار داشــته و کمتر پســتی از برندتان در 

شبکه های اجتماعی مورد بی توجهی قرار می گیرد. 

دروغ هایی درباره بازاریابی دیجیتال که باید فراموش کنیم!


