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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

درآمدهای مالیاتی در سال آینده 838 همت و درآمدهای 
نفتی 603 همت پیش بینی شده است

 سبقت مالیاتی
در بودجه 1402

تحریم های نفتی سال های گذشته، این توفیق اجباری را برای اقتصاد ایران به همراه داشته که از غلظت نفتی بودجه 
دولت کم کند و در عوض به درآمدهای مالیاتی، پر و بال بیشــتری دهد. در الیحه بودجه ســال 1402، درآمدهای 
مالیاتی به بیش از ۸۳۸ هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به بودجه سال جاری، رشد 59 درصدی را نشان 

می دهد. سهم مالیات اشخاص حقوقی در الیحه بودجه سال آینده، 29۶ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است...

تجربیات جهانی در حوزه تامین مسکن کم   درآمدها 
بررسی شد

 پنج ضلعی
 سیاستگذاری مسکن
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بورس تهران، هفته پایانی دی ماه را با افت 8 هزار واحدی آغاز کرد

تیغ بودجه بر گلوی بورس

8

مدیریتوکسبوکار

3

در هفته های اخیر، بین قیمت های قطعی در معامالت با نرخ های دلخواه فروشــندگان در بازار مسکن 
شــهر تهران، فاصله ایجاد شده است. به گزارش ایســنا، در مناطق مرکزی و شمالی تهران، حباب 

ایجادشده توسط برخی سازندگان و بخر و بفروش ها به متری 10 تا 30 میلیون تومان می رسد؛ 
نرخ هایی که مشتری برای آنها وجود ندارد، اما به شکل قیمت های اسمی در بازار خودنمایی...

مراقب شگرد دالالن و فروشندگان مسکن باشید

خودنمایی نرخ های کاذب در بازار مسکن

نگـــاه
موج برف و کوالک کماکان 

ادامه دارد
چگونگی گذار از 

ناترازی گازی
تصویر قطارهــای یخ زده در 
مســیر منتهی به مشــهد در 
سرمای منفی 20 درجه، چهره 
عبوس مســافران در راه مانده، 
خودروهای زمینگیر شــده در 
تعطیلی  جاده هــا،  یخبنــدان 
مدارس و ادارات، احتمال قطعی 
گاز در اســتان های شمالی و... 
همگی پازل هــای یک واقعیت 
دردناک و تکان دهنده از ناترازی 
ایران هستند.  گازی در اقتصاد 
مردمان ایران زمین را عمدتا به 
نداشــتن حافظه تاریخی متهم 
می کنند، اما به نظر می رســد 
ایــن  بیشــتر از شــهروندان، 
دولتمردان هســتند که حافظه 
ضعیــف و کوتاه مدتــی دارند؛ 
چراکــه چالش ناتــرازی گازی 
سال هاست در فصول سرد سال 
شــهروندان - عمدتا در نواحی 
سردسیر و استان های شمالی - 
را آزار می دهد، اما همواره با عبور 
از فصل ســرما، چالش ناترازی 
گازی بــه فراموشــی ســپرده 
می شود تا فصل سرد سال بعد 
و دوباره عــدم مدیریت مصرف 
و ســایه قطعی گاز و... درست 
است که عدم مدیریت مصرف 
گاز به پای شــهروندان نوشته 
اما ریشــه این ماجرا  می شود، 

بیــش از هــر چیز به 
2قیمت های غیرواقعی...

22 جمادی الثانی 144۳ - سـال هفتم
شماره   2170

۸ صفحه - 5000 تومان

Sun.15 Jan 2023

فرصت امروز: هفته نامه »اکونومیست« در سرمقاله این هفته خود 
به منطق جدید ویرانگری که جهانی شدن را تهدید می کند، پرداخته و 
آن را »حاصل جمع صفر« خوانده است. در نظریه بازی و علم اقتصاد، 
بازی مجموع-صفــر )Zero-sum game(، یک مــدل ریاضی از 
وضعیتی است که سود یک طرف دقیقا برابر با زیان طرف مقابل است 
و هیچ کس چیزی را به دست نخواهد آورد، مگر آنکه دیگری چیزی 
را از دست داده باشد. بنابراین اگر مجموع سودهای شرکت کنندگان 
با هم جمع شود و مجموع زیان آنها از آن کسر گردد، حاصل برابر با 
صفر خواهد بود. از دیدگاه »اکونومیست«، آمریکا این جریان خطرناک 
جهانی را هدایت می کند و یک چرخش خطرناک به سمت یارانه ها، 
کنترل صادرات و حمایت گرایی در سراســر جهــان را به راه انداخته 

است. به آغاز عصر تفکر با جمع صفر خوش آمدید!
آغاز عصر تفکر با جمع صفر

به نوشته »اکونومیست«، از ســال 1945، اقتصاد جهان براساس 
سیســتمی از قوانین و هنجارهــای آمریکا اداره می شــود. این امر، 
یکپارچگی اقتصادی بی سابقه ای را ایجاد کرد که رشد را تقویت کرد، 
صدهــا میلیون نفــر را از فقر نجات داد و به غــرب کمک کرد تا در 
جنگ ســرد بر شوروی چیره شود. امروز این سیستم در خطر است. 
کشــورها برای اعطای یارانه به صنعت سبز رقابت کرده و جریان کاال 
و ســرمایه را محدود می کنند. منفعت متقابل از بین رفته و منفعت 
ملی، جای آن را گرفته اســت. به آغاز عصر تفکر با جمع صفر خوش 
آمدید. سیستم قدیمی قبال هم تحت فشار بود؛ زیرا عالقه آمریکا به 
حفظ آن پس از بحران مالی جهانی 2009-2007 کاهش یافت، اما 
کنار گذاشتن قوانین بازار آزاد توسط »جو بایدن« برای یک سیاست 
صنعتی تهاجمی، ضربه تازه ای به آن وارد کرده است. آمریکا یارانه های 
گســترده ای به مبلغ 4۶5 میلیارد دالر برای انرژی پاک، خودروهای 
الکتریکی و نیمه هادی ها در نظر گرفته اســت. همه اینها با الزاماتی 

همراه هســتند و تولید باید محلی باشــد. بوروکرات هایی که وظیفه 
دارند ســرمایه گذاری های داخلی را بررســی کنند تا از نفوذ بی رویه 
خارجی بر اقتصاد جلوگیری کنند، اکنون خود بر بخش هایی که ۶0 
درصد از بازار ســهام را تشکیل می دهند، تســلط دارند. مقامات نیز 
جریان صادرات هرچه بیشتر به ویژه تراشه های پیشرفته و تجهیزات 
ساخت تراشه به چین را ممنوع می کنند. برای بسیاری در واشنگتن، 
سیاست صنعتی قوی، جذابیتی فریبنده دارد. این می تواند به برتری 
تکنولوژیــک آمریکا بر چین کمک کند؛ چینی که مدت هاســت با 
مداخلــه دولت به دنبال خودکفایی در مناطق حیاتی بوده اســت. از 
آنجایی که قیمتگذاری کربن از نظر سیاسی غیرممکن است، می تواند 
کربن زدایــی را تقویت کند و این امید را منعکس می کند که مداخله 
دولت ممکن است در جایی که شــرکت خصوصی شکست خورده، 
موفق شــود و مناطق مرکزی آمریکا را دوبــاره صنعتی کند. با این 
حــال، پیامد فوری، به راه انداختن یک مارپیچ خطرناک به ســمت 
حمایت گرایی در سراســر جهان بوده اســت. اگر یک کارخانه تولید 
تراشــه در هند بســازید، دولت نیمی از هزینه را کاهش خواهد داد. 
اگر همین کارخانه را در کره جنوبی بسازید، می توانید از معافیت های 

مالیاتی سخاوتمندانه استفاده کنید.
دومینوی خطرناک در جهان

اگر هفت اقتصاد بازار دیگر که از ســال 2020، سیاست های خود 
را برای بخش های »اســتراتژیک« اعالم کرده اند، با هزینه آمریکا به 
عنوان سهم تولید ناخالص داخلی مطابقت داشته باشند، کل هزینه ها 
به 1.1 تریلیون دالر خواهد رســید. کشــورهایی که مواد خام مورد 
نیاز برای ســاخت باتری را دارند، به کنترل صادرات چشم دوخته اند. 
اندونزی صادرات نیــکل را ممنوع کرده اســت. آرژانتین، بولیوی و 
شیلی ممکن اســت به زودی به سبک اوپک در تولید معادن لیتیوم 
خــود همکاری کنند. درگیری اقتصادی بــا چین به طور فزاینده ای 

اجتناب ناپذیــر به نظر می رســد. با ادغام عمیق تر چیــن با اقتصاد 
جهانــی در آغاز قرن حاضر، بســیاری در غرب پیش بینی کردند که 
این کشــور دموکراتیک تر خواهد شــد. مرگ این امیــد - همراه با 
مهاجرت یک میلیون شــغل تولیدی به کارخانه های چینی - باعث 
شد آمریکا دیگر عاشق جهانی سازی نباشد. امروز دولت جو بایدن از 
خطر وابســتگی به چین برای باتری ها نگران است، همانطور که اروپا 
قبل از حمله به اوکراین به روسیه برای گاز متکی بود. دموکرات ها و 
جمهوری خواهان به طور یکسان نگران این هستند که از دست دادن 
پیشتازی آمریکا در ساخت تراشه های پیشرفته به تایوان، توانایی این 
کشور در توســعه هوش مصنوعی را تضعیف کند. یک فناوری مهم 
که پیش بینی می شــود ارتش های آینده برای برنامه ریزی استراتژی 
و هدایت موشــک ها بر آن تکیه کنند.  برخی به سادگی می خواهند 
از ثروتمندشدن بیش از حد چین جلوگیری کنند، گویی فقیر کردن 
1.4 میلیارد نفر یا اخالقی اســت یا احتماال صلح را تضمین می کند. 
برخی دیگر عاقالنه تر بر افزایــش تاب آوری اقتصادی آمریکا و حفظ 
برتری نظامی آن تمرکز می کنند. آنها استدالل می کنند که صنعتی 
شدن مجدد سرزمین های مرکزی آمریکا، حمایت از سرمایه داری بازار 
را احیــا خواهد کرد. در این میان، آمریکا بــه عنوان هژمون جهانی 
می تواند شکایات کشــورهای دیگر را برطرف کند. این تفکر اشتباه 
است. اگر سیاســت های حاصل جمع صفر موفقیت آمیز تلقی شود، 
کنار گذاشتن آنها سخت تر می شــود. در واقع، حتی اگر آنها صنعت 
آمریکایی را بازســازی کنند، تأثیر کلی آنها به احتمال زیاد با آسیب 
رســاندن به امنیت جهانی، جلوگیری از رشــد و افزایش هزینه های 
حرکت به سمت اقتصادی که مبتنی بر سوخت های فسیلی و مصرف 

بیش از حد منابع طبیعی نباشد، خواهد بود.
تفکر مجموع صفر اشتباه است؟

یک مشــکل، هزینه های اضافی اقتصادی آنهاست. »اکونومیست« 

تخمین می زند که تکرار ســرمایه گذاری های انباشــته شرکت ها در 
صنایع جهانی فناوری، ســخت افزار، انرژی پــاک و باتری حدود ۳.1 
تریلیون دالر تا 4.۶ تریلیون دالر )۳.2 تا 4.۸ درصد از تولید ناخالص 
داخلی جهانی( هزینه دارد. صنعتی ســازی مجدد قیمت ها را افزایش 
می دهد و بیشتر به فقرا آسیب می زند. تکرار زنجیره های تامین سبز، 
کاهــش کربن را برای آمریکا و جهان گران تر می کند. تاریخ نشــان 

می دهد که مقادیر زیادی از پول عمومی ممکن است هدر برود.
مشکل دیگر، خشم دوستان و متحدان احتمالی است. نبوغ آمریکا 
پس از جنگ جهانی دوم، این بود که متوجه شد منافعش در حمایت 
از باز بودن تجارت جهانی اســت. در نتیجه علی رغم اینکه تا ســال 
19۶0 تقریبــا 40 درصد از تولید ناخالــص داخلی دالری جهانی را 
تشکیل می داد، جهانی شدن را دنبال کرد. امروز سهم آمریکا از تولید 
به 25 درصد کاهش یافته است و واشنگتن بیش از هر زمان دیگری 
به دوستان نیاز دارد. ممنوعیت صادرات این کشور به تولیدکنندگان 
تراشــه چینی تنها در صورتی کارساز خواهد بود که شرکت هلندی 
ASML و شــرکت ژاپنی توکیو الکترون نیــز از تامین تجهیزات 
چینی ها خودداری کنند. اگر دنیای دموکراتیک به عنوان یک بلوک 
عمل کند، زنجیره های تامین باتری نیز امن تر خواهند بود. با این حال، 

حمایت گرایی آمریکا، متحدان در اروپا و آسیا را آزار می دهد.
آمریکا همچنین باید قدرت های نوظهور جهان را جذب کند. بانک 
گلدمن ســاکس می گوید تا ســال 2050، هند و اندونزی سومین و 
چهارمین اقتصادهــای بزرگ جهان خواهند بــود. هر دو مبتنی بر 
دموکراسی هستند، اما دوستان نزدیک آمریکا نیستند. تا سال 2075، 
نیجریه و پاکســتان نیز نفوذ اقتصادی خواهند داشت. اگر آمریکا از 
ســایر کشــورها بخواهد که چین را تحریم کنند بدون آنکه به آنها 
دسترســی کافی به بازارهای خود را بدهد، قدرت های در حال رشد، 

این پیشنهاد را رد خواهند کرد.

نجات جهانی شدن چگونه؟
نگرانی نهایی این اســت که هرچه درگیری های اقتصادی بیشــتر 
شود، حل مشکالتی که نیاز به همکاری جهانی دارند دشوارتر می شود. 
نجات کشورهای در تنگنای بدهی همانند سریالنکا به دلیل مانع تراشی 
توســط چین به عنوان یک طلبکار بزرگ، دشــوار است. اگر کشورها 
نتوانند برای مقابله با برخی مشکالت همکاری کنند، رفع این مشکالت 
غیرممکن خواهد شد و جهان متعاقب آن آسیب خواهد دید. هیچ کس 
انتظار ندارد که آمریکا به دهه 1990 برگردد. درست است که آمریکا 
بــه دنبال حفظ برتری نظامی خود و اجتناب از وابســتگی خطرناک 
به چیــن برای ورودی های اقتصادی حیاتی باشــد. با این وجود، این 
امر دیگر اشــکال ادغام جهانی را ضروری تر می کنــد. آمریکا باید به 
دنبال عمیق ترین همکاری ممکن بین کشورها با توجه به ارزش های 
مربوطه باشد. امروزه این مهم احتماال مستلزم تعدادی تاالر گفت وگو و 
معامالت موقت است. به عنوان مثال، آمریکا باید به توافقنامه مشارکتی 
ترنس پاسیفیک بپیوندد، یک پیمان تجاری آسیایی که براساس توافق 
قبلی، آمریکا به نگارش آن کمک کرد، اما ســپس آن را ترک کرد. با 
توجه به چرخش حمایت گرایانه در سیاست آمریکا، نجات جهانی شدن 
ممکن است غیرممکن به نظر برسد، اما کمک کنگره به اوکراین نشان 
می دهد که رأی دهندگان تنگ نظر نیستند. بررسی ها نشان می دهد 
که محبوبیت تجارت آزاد در حال بهبود اســت. نشانه هایی وجود دارد 
که دولت بایدن به نگرانی های متحدان در مورد یارانه های خود پاسخ 
می دهد. با این حال، نجات نظم جهانی مستلزم رهبری جسورتر آمریکا 
اســت که یک بار دیگر وعده دروغین تفکــر مجموع صفر را رد کند. 
هنوز زمان وجود دارد که این اتفاق قبل از فروپاشــی کامل سیستم، 
آسیب رساندن به معیشت بسیاری از مردم و به خطر انداختن لیبرال 
دموکراسی و سرمایه داری بازار رخ دهد. این وظیفه ای بسیار سنگین و 

فوری است. صدای تیک تاک ساعت بلند شده و وقت دارد می گذرد.

سیستان و بلوچستان عمدتا به عنوان شاخص محرومیت در جغرافیای 
اســتانی توسعه یاد می شــود. ایالم نیز پس از سیســتان و بلوچستان، 
بیشترین محرومیت در میان استان های کشور را دارد، اما آنچه ایالم را از 
سیستان و بلوچستان متمایز می کند، وجود منابع غنی نفت و گاز است، 
به طوری که ایالم با سهم ۶ درصدی از منابع نفتی کشور در جایگاه سوم 
و با سهم 11 درصدی از منابع گازی، رتبه دوم را در تولید صنعت نفت و 
گاز ایران دارد. همچنین پاالیشگاه گاز ایالم به عنوان بزرگترین پاالیشگاه 

گاز غرب ایران، بخش مهمی از گاز استان های کشور را تأمین می کند.
در این زمینه، کمیســیون توســعه پایدار اتاق بازرگانی ایران در یک 
گزارش، پیشنهادهای ده گانه ای را برای توسعه مناطق نفت خیز و محروم 
کشــور مطرح کرده است. این گزارش، نمونه کار پژوهشی خود را  استان 
ایالم قرار داده، اما بررسی نمونه     ای آن را قابل تعمیم به بخش های دیگر 
می داند. در قوانین برنامه توســعه کشور عموما اصطالح »مناطق محروم 
یا مناطق کمتر توسعه     یافته« در نظام سیاستگذاری ایران برای مناطقی 
به کار می رود که میزان توســعه     یافتگی کمتر از میانگین کشــور دارند و 
دولت ملزم بــه حمایت بودجه     ای جهت جبــران عقب ماندگی     های این 
مناطق  است. بیشترین مناطق محروم کشور پس از سیستان و بلوچستان 

مربوط به اســتان ایالم اســت و این در حالی اســت کــه ایالم یکی از 
 اســتان های غنی از منابع نفت و گاز کشور  اســت. با این وجود، به رغم 
قوانین توسعه مناطق محروم کشور و تکالیف قانونی تخصیص ۳  درصد از 
درآمد نفت و گاز به توسعه  استان های نفت خیز و شهرستان های مناطق 
کمتر توســعه     یافته، مناطق محروم بسیاری در  استان نفت خیز و گازخیز 

ایالم وجود دارد.
شواهد نشــان می دهد که گروه های خاصی شامل کم درآمدان، افراد 
ناتوان، والدین مجرد، افراد بیکار و ســالمندان بیش از گروه های دیگر در 
معرض فقر و محرومیت قرار دارند. زنان و اقلیت     های نژادی در بســیاری 
از این گروه ها حضور دارند. نظریات بســیاری درباره چرایی ظهور پدیده 
فقر وجود دارد، از نســبت دادن کامل آن به ضعف های فردی تا مسئول 
دانســتن کامل نهادهای بزرگی چــون دولت یــا نابرابری     ها و تبعیض 
اجتماعی، سیاســی و اقتصادی. همچنین از دیگر عوامل آن می توان به 
عوامل جغرافیایی فقر اشــاره کرد؛ جهان ســوم، جهان شمال و جهان 
جنوب، پایین     شــهر و باالشهر از جمله اصطالحاتی است که به این مدل 

نگاه به فقر ارجاع دارد.
اکنون پذیرفته  شده است که توسعه اقتصادی، یکی از عوامل فقرزدایی 

اســت. دیگر عامل آن نیز توسعه شاخص انسانی برشمرده      می شود. این 
معیار در دهه  90 مطرح و از ســوی ســازمان ملل پذیرفته شد. توسعه 
صنعتی، مســیر دیگری اســت که به فقرزدایی می     انجامد. کامیاب     ترین 
اقتصادها، آنهایــی بوده     اند که بخش صنعت خــود را در جهت افزایش 
صادرات به کار انداخته اند که در کاهش فقر هم بسیار موثر است. با توجه 
به اهمیت بخش صنعت در کشــور و نیز براساس طرح آمارگیری نیروی 
کار مرکز آمار ایران در سال  1۳9۶ حدود ۳2  درصد از اشتغال کل کشور 

و ۳4  درصد از اشتغال منطقه شهری در بخش صنعت بوده  است.
در این گزارش، روش های فقرزدایی با چند زیرسیســتم و چند حلقه 
ذیل آن ترسیم شده است. زیرسیستم اقتصادی، اجتماعی و محیطی، سه 
زیرسیستمی است که می توان با توسعه هر بخش آنها به رفع محرومیت 
و فقرزدایــی پرداخت. در زیرسیســتم اقتصادی، حلقــه تعدیل     کننده 
حمایتی دولت قرار دارد که براســاس آن سیاســت های حمایتی نظیر 
اعطای یارانه و موسســاتی نظیر کمیته امــداد به تعدیل فقر می     انجامد. 
همچنین افزایــش درآمدهای نفت     وگاز که بنا بر قانون ۳  درصد آن باید 
صرف توسعه مناطق محروم شود، از حلقه     های مهم فقرزدایی در مناطق 
نفتی است. حلقه منابع مالی توســعه، به واسطه توسعه زیرساخت های 

آموزش و تربیت نیروی کار و گســترش  استخدام در بخش های خدمات 
و تولید به فقرزدایی منجر خواهد شــد. حلقه دیگر فقرزدایی، کشاورزی 
است؛ با افزایش ایجاد شغل در کشاورزی،  استخدام در کشاورزی، شاغالن 
بخش کشاورزی و متوســط تولید بخش کشاورزی افزایش یافته که در 
نتیجه درآمد کشــاورزی، درآمدهای دولتی، منابع مالی دولتی و منابع 
مالی توسعه و محرومیت زدایی نیز افزایش یافته است. توسعه زیرساخت 
کشاورزی به صورت تشدیدکننده باعث افزایش ایجاد شغل در کشاورزی 
و محرومیت زدایی می شود. سیاست تامین منابع مالی توسعه منطقه     ای 
و محرومیت زدایی با جذب منابع مالی و سرمایه، مهمترین محور توسعه 
اقتصادی منطقه ای محســوب می شــود. تامین منابع مالی در سه حوزه 

منابع مالی دولتی، نهادها و بخش خصوصی تامین می شود.
کمیســیون توســعه پایدار اتاق ایران در بخش پایانــی این گزارش، 
سیاســت های ترکیبی ده گانه ای را برای توســعه پایدار در استان ایالم 
پیشنهاد داده اســت: 1-تأمین منابع مالی دولتی و نهادهای عمومی در 
راستای تأمین زیرســاخت ها و جذابیت سرمایه گذاری بخش خصوصی 
در طرح های توسعه منطقه ای و محرومیت زدایی. 2-افزایش پاسخگویی 
و شــفافیت در تخصیص منابع دولتی و منابــع حاصل از درآمد حاصل 

از صادرات نفت و گاز به طرح های توســعه و محرومیت زدایی اســتان و 
طراحی سامانه های اطالعاتی کارآمد و انتشار گزارش های شفافیت مالی 
طرح های توسعه ای. ۳-سرمایه گذاری بر روی فرصت های شغلی صنعت 
نفت و گاز. 4-ســرمایه گذاری بر روی فرصت های شــغلی کشــاورزی. 
5-ســرمایه گذاری بر روی فرصت های شــغلی گردشگری و گمرک مرز 
بین المللی. ۶-توانمندسازی نیروی کار کشاورزی متناسب با فرصت های 
شغلی در دسترس کشــاورزی. 7-توانمندسازی نیروی کار صنعت نفت 
و گاز متناســب با فرصت های شــغلی در دسترس بخش صنعت نفت و 
گاز در راستای کاهش اســتخدام غیربومی. ۸-توانمندسازی نیروی کار 
بخش خدمات متناســب با فرصت های شغلی گردشگری و گمرک مرز 
بین المللی. 9-سرمایه گذاری در بهره وری منابع آب در راستای مدیریت 
تقاضای منابع آب در کشاورزی و صنعت نفت و گاز. 10-افزایش نظارت 
بر اجرای الزامات و استانداردهای محیطی و اعمال جرائم محیطی برای 
بهره برداران توســعه صنعتی منطقه و الزام به انتشــار گزارش پایداری 
شرکت های صنعت نفت، گاز و پتروشیمی به عنوان بهترین سیاست های 
فقرزدایی مبتنی بر توسعه پایدار مناطق محروم نفت خیز ایالم شناسایی 

شده است.

از جغرافیای توسعه تا توسعه جغرافیایی
فقر از کجا می آید؟

منطق جدید ویرانگری که جهانی شدن را تهدید می کند

بازی با حاصل جمع صفر

دیجیتال مارکتینگ با بهترین استراتژی های دنیا
عرصه بازاریابی، مثل همه بخش های زندگی مدرن، روز به روز در حال تغییر است. چنین تغییراتی شاید در 
عرض یکی دو ماه خیلی به چشم نیاید، اما وقتی بعد از یک سال سراغ شان را بگیرید، بی برو برگشت شگفت زده 
خواهید شد. همان طور که لیگ های حرفه ای فوتبال یا بسکتبال دیگر شباهتی به 20 یا ۳0 سال قبل ندارد، اگر 
یک بازاریاب دهه 90 میالدی را با ماشین زمان به همین امروز بیاورید، احتماال حتی مفهوم بازاریابی دیجیتال 
را درک هم نخواهد کرد. هرچه باشد از آن زمان تا حاال نه فقط دیجیتال مارکتینگ، بلکه جزء به جزء زندگی 
تغییر کرده و آدم ها چاره  ای به غیر از سازگاری با آن ندارند.  اگر شما هم دوستانی دارید که هنوز به سبک عصر 
باستان بازاریابی انجام می دهند، در این دنیای بزرگ تنها نیستید؛ چراکه خیلی از بازاریاب ها در چهارگوشه دنیا 
از همین دست فرمان استفاده کرده و حتی یک لحظه هم پیش خودشان فکر نمی کنند چرا مشتریان باید به...
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تحریم های نفتی ســال های گذشته، این توفیق اجباری را برای اقتصاد 
ایران به همراه داشته که از غلظت نفتی بودجه دولت کم کند و در عوض 
به درآمدهای مالیاتی، پر و بال بیشتری دهد. در الیحه بودجه سال 1402، 
درآمدهای مالیاتی به بیش از ۸۳۸ هزار میلیارد تومان رســیده است که 
نســبت به بودجه سال جاری، رشــد 59 درصدی را نشان می دهد. سهم 
مالیات اشــخاص حقوقی در الیحه بودجه سال آینده، 29۶ هزار میلیارد 
تومان پیش بینی شده اســت که در مقایسه با بودجه امسال با رقم 1۳۳ 
هزار میلیارد تومان، 122 درصد افزایش داشته است. بدین ترتیب، میزان 
درآمدهای مالیاتی دولت در سال آینده در حالی 59 درصد افزایش یافته 
که سهم مالیات اشخاص حقوقی 122 درصد، مالیات واردات ۶7 درصد و 
مالیات بر درآمد 45 درصد رشد داشته است. سقف کلی الیحه بودجه نیز 
با رقم 52۶1 هزار میلیارد تومان بسته شده است که نسبت به سال جاری، 

1502 هزار میلیارد تومان معادل 40 درصد افزایش پیدا کرده است.
دولت ســیزدهم در حالی با حدود یک ماه تاخیر، الیحه بودجه ســال 
1402 را در روز چهارشنبه هفته گذشته تقدیم مجلس کرده که همچنان 
تکلیف برنامه هفتم توسعه به عنوان یک سند باالدستی در بررسی بودجه 
سال آینده مبهم و نامشخص است. مطابق آیین نامه داخلی مجلس، دولت 
باید تــا پایان خردادماه 1400، الیحه برنامه هفتم توســعه را به مجلس 
می فرستاد، با وجود تمدید یک ســاله زمان برنامه ششم توسعه و فرصت 
بیشــتر دولت برای تدوین و ارائه برنامه هفتم توسعه اما این اتفاق باز هم 
رخ نداد تا تداخل بررســی لوایح بودجه سال 1402 و برنامه هفتم توسعه 
در مجلس، به چالش جدید پاســتور و بهارســتان بدل شود. با این حال، 
»ابراهیم رئیســی« روز چهارشنبه در زمان تقدیم الیحه بودجه، این نوید 
را به نمایندگان داد که »ان شاءاهلل به زودی برنامه هفتم توسعه هم تقدیم 

مجلس می شود.«
رشد 59 درصدی درآمد مالیاتی

رشد 40 درصدی ســقف بودجه، رشد 59 درصدی درآمدهای مالیاتی 
دولت، دو سال افزایش سن بازنشستگی، ثابت ماندن میزان یارانه و افزایش 
20 درصدی حقــوق کارکنان دولت از جمله اعــداد و ارقام مهم بودجه 
سال آینده اســت. درآمدهای مالیاتی در الیحه پیشنهادی دولت با رشد 

59 درصــدی به بیــش از ۸۳۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته اســت. 
برای بزرگی این عدد کافی اســت به میزان درآمدهای مالیاتی در بودجه 
سال های گذشــته نگاه کنیم که در بودجه سال 1400 معادل ۳25 هزار 
میلیارد تومان و در بودجه ســال 1401 معادل 52۶ هزار میلیارد تومان 
بوده است. همچنین مقایسه میزان درآمدهای مالیاتی با درآمدهای نفتی، 
ســبقت مالیات از طالی سیاه در بودجه ســال 1402 را نشان می دهد. 
میــزان درآمدهای نفتی در الیحه بودجه ســال آینــده حدود ۶0۳ هزار 
میلیارد تومان و میزان درآمدهای مالیاتی بیش از ۸۳۸ هزار میلیارد تومان 
پیش بینی شده است. بنابراین ســهم نفت از منابع عمومی بودجه ۳0.۳ 
درصد اما سهم مالیات از بودجه به 42.2 درصد رسیده است. از نظر عددی 
نیز مالیات با رقم 2۳5 هزار میلیارد تومان، درآمد و عایدی بیشتری نسبت 

به نفت برای دولت ایجاد خواهد کرد.
براساس الیحه بودجه سال 1402، مجموع درآمدهای مالیاتی ۸۳۸ هزار 
میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. از این رقم سهم مالیات اشخاص 
حقوقی 29۶ هزار میلیارد تومــان، مالیات بر درآمدها 122 هزار میلیارد 
تومان، مالیات بر ثروت ۳7 هزار میلیارد تومان، مالیات بر واردات 129 هزار 
میلیارد تومان و مالیات بر کاالها و خدمات 252 هزار میلیارد تومان تعیین 
شده است. باالترین سهم در تأمین درآمدهای مالیاتی به مالیات اشخاص 
حقوقی تعلق دارد و مالیــات بر کاال و خدمات، مالیات بر واردات، مالیات 
بــر درآمدها و نهایتا مالیات بر ثروت در مراتب بعدی قرار دارند. همانطور 
که گفته شــد، سهم مالیات اشــخاص حقوقی، 29۶ هزار میلیارد تومان 
پیش بینی شــده که در مقایسه با ســال جاری )با رقم 1۳۳ هزار میلیارد 
تومان(، 122 درصد رشد داشته است. مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی 
یا همان شــرکت های خصوصی نیز 25۸ هزار میلیارد تومان است که ۸7 
درصد از مالیات اشــخاص حقوقی را در بر دارد. در این سرفصل، مالیات 
شرکت های دولتی 20 هزار میلیارد تومان و مالیات علی الحساب اشخاص 
حقوقــی دولتی )وصول ماهانه یک دوازدهم رقم( 14 هزار میلیارد تومان 
تعیین شده است. همچنین مالیات نهادها و بنیادهای انقالب اسالمی 1.4 
هزار میلیارد تومان و مالیات شــرکت های وابسته به آستان قدس رضوی 

294 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
سهم مالیاتی بخش های مختلف

سهم مالیات بر درآمدها نیز 122 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که 

در مقایسه با سال جاری )با رقم ۸4 هزار میلیارد تومان(، رشد 45 درصدی 
را نشان می دهد. در حوزه مالیات بر درآمدها، مالیات بخش کارکنان بخش 
عمومی ۳0.9 هزار میلیارد تومان، مالیات بخش کارکنان بخش خصوصی 
۳9.۶ هزار میلیارد تومان، مالیات مشاغل 41.2 هزار میلیارد تومان، مالیات 
مستغالت 9.1 هزار میلیارد تومان، مالیات های متفرقه درآمد ۸90 میلیارد 
تومان و معافیت مالیاتی )جمعی-خرجی( 200 میلیارد تومان تعیین شده 

است.
همچنین میزان مالیات بر ثروت ۳7 هزار میلیارد تومان در بودجه سال 
آینده پیش بینی شده است که نسبت به سهم 27 هزار میلیارد تومانی سال 
جاری، ۳7 درصد افزایش داشته است. در بخش مالیات بر ثروت، مالیات بر 
ارث ۳ هزار و 2۶۸ میلیارد تومان، مالیات نقل و انتقال سهام 9 هزار و 1۶1 
میلیــارد تومان، مالیات نقل و انتقال امالک 7 هزار و ۸2۳ میلیارد تومان، 
مالیات بر واحدهای مســکونی گران قیمت 70۶ میلیارد تومان، مالیات بر 
عنوان خودروهای سواری و وانت دو کابین دارای شماره انتظامی شخصی 
گران قیمــت 7 هزار میلیارد تومان و درآمد حاصل از مالیات بر واحدهای 
مسکونی خالی از سکنه 2 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. رقم 
مالیات واردات نیز در الیحه بودجه 1402 معادل 129 هزار میلیارد تومان 
تعیین شــده که نسبت به ســال جاری )با رقم 77 هزار میلیارد تومان(، 
۶7 درصد رشــد داشته اســت. در بخش مالیات بر واردات حقوق ورودی 
سایر کاالها )موضوع بند ب ماده 15 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی( 
۸9.۳ هزار میلیارد تومان، حقوق ورودی خودرو ۳1.9 هزار میلیارد تومان 
و حقوق ورودی واردات گوشــی های موبایل ساخته شده خارجی با قیمت 
بیــش از ۶00 دالر )بند ط تبصره 7( هــزار میلیارد تومان در نظر گرفته 

شده است.
مالیات کاالها و خدمات هم در بودجه ســال آینــده معادل 252 هزار 
میلیارد تومان تعیین شده که در مقایسه با رقم 20۳ هزار میلیارد تومانی 
در بودجه امســال به میزان 24 درصد رشد داشته است. مالیات بر فروش 
فرآورده هــای نفتی نیــز 7 هزار میلیارد تومان، عوارض خروج مســافر از 
مرزهای کشــور ۳ هزار و 400 میلیارد تومان، مالیات بر فروش سیگار ۶ 
هزار و 2۸0 میلیارد تومان، مالیات بر نقل و انتقال خودرو 1۳ هزار میلیارد 
تومــان و مالیات بر ارزش افزوده 159.5 هــزار میلیارد تومان پیش بینی 

شده است.

درآمدهای مالیاتی در سال آینده 838 همت و درآمدهای نفتی 603 همت پیش بینی شده است

سبقت مالیاتی در بودجه 1402

آینده اقتصادی کشورها بیش از همیشه به توسعه اکوسیستم استارت آپی 
گره خورده است. رقابت اقتصادها در سال گذشته میالدی با پیشی گرفتن 
ســنگاپور از دومین اقتصاد بزرگ جهان در توســعه استارت آپ  ها همراه 
شــده است. با این وجود بعید نیست در ســال 202۳، توسعه فناوری در 
کشــورهایی مثل ســنگاپور از نوســان در اقتصادهای بزرگ متأثر شود. 
صندوق بین المللی پول، سال 202۳ را با توجه به بیداد تورم، سالی سخت 
برای اقتصادهای جهان توصیف کرده اســت. آیا روند توســعه فناوری در 

کشورهای شگفتی ساز مثل سنگاپور امسال هم ادامه پیدا می کند؟
در سال 2022، ایاالت متحده آمریکا، انگلستان و کانادا به عنوان چهار 
کشور نخست در رتبه بندی استارت آپ بلینک قرار گرفته اند. این کشورها 
توانستند فضای توسعه کسب وکارهای نوپا را برای اهالی نوآوری از سراسر 
جهان آماده کنند. پس از این کشورها، سوئد و سنگاپور قرار گرفته اند که 
در دو سال گذشــته با پیاده سازی ایده های نو، جایگاه خود در رتبه بندی 
موسســات مختلف را جابه جا کرده اند. سوئد از رتبه دهم در سال 2020 
به رتبه پنجم در ســال 2022 رسیده است. سنگاپور هم از رتبه شانزدهم 
در ســال 2020 به رتبه دهم در سال 2021 و رتبه هفتم در سال 2022 
رسیده است. فرانسه از رتبه دوازدهم در سال های 2020 و 2021 به رتبه 
نهم در سال 2022 صعود کرده است. همچنین ایرلند از جایگاه هجدهم در 
رتبه بندی استارت آپ بلینک، به رتبه پانزدهم در سال 2022 رسیده است. 
در منطقه آسیا نیز سنگاپور، استرالیا و چین به عنوان سه کشور نخست در 
توســعه استارت آپ  ها رتبه بندی شده اند. در بین شهرهای مختلف جهان، 
عنوان نخستین شهر آسیایی برتر برای توسعه کسب وکارهای نوپا به پکن 
و شانگهای در چین رســیده است. شهر سنگاپور نیز با سه پله صعود در 

رتبه بیســت و دوم در سال گذشته میالدی قرار گرفته است. سنگاپور در 
گزارش های استارت آپ بلینک در سه سال گذشته به عنوان شگفتی ساز 
توسعه اکوسیستم استارت آپی دیده شــده است. این موسسه تحقیقاتی 
در گزارش خود از اکوسیســتم اســتارت آپی در سال 2022 نوشته است: 
امتیاز چین در سال گذشته 10 درصد از سنگاپور بیشتر بوده، اما در سال 
2022 نه تنها ســنگاپور این فاصله را پر کرده بلکه امتیاز آن  1۳ درصد 
از چین بیشــتر شده اســت.  در مجموع، باتوجه به احتمال بروز تورم باال 
در اقتصادهایی مثل ایاالت متحده آمریکا باید دید در سال 202۳ تالش 
کشورها برای توسعه هرچه بیشتر اکوسیستم استارت آپی به کجا می رسد! 
باید دید نوسان در اقتصاد کالن کشورهایی مثل سنگاپور به چالشی برای 
توسعه بیشتر اکوسیستم استارت آپی در این کشورها تبدیل می شود یا نه.

همچنین گزارش ســاالنه اســتارت آپ ژنوم از اکوسیستم استارت آپی 
جهان در ســال 2022 نشان می دهد اگرچه پاندمی کووید-19، قرنطینه 
و خانه  نشــینی متعاقب آن در سال گذشــته میالدی ضررهای هنگفتی 
را به اکوسیســتم اســتارت آپی جهان تحمیل کرد، امــا در نهایت باعث 
شــکوفایی بخش  ها و زیرمجموعه  های مختلفی شد. بدین ترتیب، شیوع 
کووید-19 باعث ترویج بیشــتر فرآیندهای دیجیتالی و آنالین در جهان 
شــد؛ تا جایی که به گواه آمارها در طول دو ســال گذشــته، روند رشد 
شــرکت های تکنولوژی بیشتر از شــرکت های غیرتکنولوژی بوده است. 
آخرین گزارش وب سایت معتبر اســتارت آپ ژنوم از وضعیت اکوسیستم 
اســتارت آپی جهان در سال 2022 هم این موضوع را تایید کرده و نشان 
می دهد که شرکت های تکنولوژی در دوران همه گیری تا 2.۳ برابر بیشتر از 
شرکت های غیرتکنولوژی رشد کرده  اند. از سوی دیگر، در حالی که حدود 

90  درصد اســتارت آپ  های موجود در هشت اکوسیستم برتر استارت آپی 
آمریکا به طور کامل شکســت خوردند، تنها 1.5 درصد آنها )یا حدود 15  
درصد از آنهایی که نجات پیدا کرده  اند( توانســته  اند یک خروج موفق 50  

میلیون دالری را تجربه کنند.
وقتی اولین گزارش ســاالنه استارت آپ ژنوم از اکوسیستم استارت آپی 
جهان در ســال 2012 میالدی منتشــر شــد، دنیای کارآفرینی بسیار 
کوچک تر از امروز بود؛ به طوری که شــش مرکز نوآوری از 10 مرکز برتر 
آن در ایاالت متحده آمریکا قرار داشــت و تنها یک شــهر آسیایی یعنی 
بنگلور هندوستان توانســته بود به جمع 20 مرکز نوآوری برتر جهان راه 
پیدا کند. در آن زمان چهار اکوسیســتم استارت آپی در مجموع میزبان 9 
تک  شاخ بودند؛ یعنی استارت آپ  هایی که ارزشی بیش از یک میلیارد دالر 
داشته اند. در آن سال تقریبا دو   سوم تامین مالی و سرمایه گذاری  های اولیه 
روی استارت آپ  ها، در منطقه شمال آمریکا متمرکز بودند. در همان سال 
شــرکت تحقیقاتی و آماری استاتیســتا )Statista( اعالم کرد که ارزش 
کل بازار جهانی نرم  افزار حدود ۳50  میلیارد دالر بود و تنها یک شــرکت 
تکنولوژی در فهرســت مجله معتبر فورچون از50 شــرکت بزرگ جهان 
قرار داشــت. حاال بعد از گذشت 10 ســال همه چیز به کلی تغییر کرده 
اســت؛ به طوری که میزان تامین مالی و سرمایه گذاری در استارت آپ  ها 
تا 1.۶5 تریلیون دالر رسیده و هزار و 227 استارت آپ تک  شاخ در جهان 
وجود دارند. با این وجود، گزارش ســاالنه استارت آپ ژنوم نشان می دهد 
که اقتصاد آینده در گروی رشــد اکوسیستم استارت آپی است؛ به طوری 
که برای اولین بار در ســال 202۳، بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی 

کشورها از طریق کسب و کارهای دیجیتالی به دست خواهد آمد.

بیداد تورم در سال 2023، جلوی توسعه فناوری را می گیرد

سال سخت استارت آپ  ها

نگاه

موج برف و کوالک کماکان ادامه دارد
چگونگی گذار از ناترازی گازی

تصویر قطارهای یخ زده در مسیر منتهی به مشهد در سرمای منفی 
20 درجه، چهره عبوس مســافران در راه مانده، خودروهای زمینگیر 
شــده در یخبندان جاده ها، تعطیلی مدارس و ادارات، احتمال قطعی 
گاز در اســتان های شمالی و... همگی پازل های یک واقعیت دردناک 
و تکان دهنده از ناترازی گازی در اقتصاد ایران هستند. مردمان ایران 
زمین را عمدتا به نداشــتن حافظه تاریخی متهم می کنند، اما به نظر 
می رسد بیشتر از شهروندان، این دولتمردان هستند که حافظه ضعیف 
و کوتاه مدتی دارند؛ چراکه چالش ناترازی گازی سال هاست در فصول 
سرد سال شهروندان - عمدتا در نواحی سردسیر و استان های شمالی 
- را آزار می دهــد، اما همواره با عبور از فصل ســرما، چالش ناترازی 
گازی به فراموشی سپرده می شود تا فصل سرد سال بعد و دوباره عدم 
مدیریت مصرف و سایه قطعی گاز و... درست است که عدم مدیریت 
مصرف گاز به پای شهروندان نوشته می شود، اما ریشه این ماجرا بیش 
از هر چیز به قیمت های غیرواقعی در صنعت گاز و برق و به طور کلی، 

قیمتگذاری دستوری در اقتصاد انرژی برمی گردد.
سال هاســت که ایران با وجود منابع سرشار انرژی اما در سال های 
گرم و ســرد ســال با معضل قطعی برق و گاز روبه رو اســت. به نظر 
می رسد ریشه ناترازی مالی در اقتصاد انرژی همچون اغلب مشکالت 
ســاختاری اقتصاد ایران، به بحث قیمتگذاری دســتوری و مداخله 
دولت در ســازوکار بازارها برمی گــردد، به طوری که غیرواقعی بودن 
قیمت فروش برق و گاز در طول ســال های گذشــته موجب ناترازی 
مالی در این صنایع شــده و همین امر، انگیزه بخش خصوصی برای 
ســرمایه گذاری در ایــن حوزه را کاهش داده اســت. در واقع، بخش 
عمده ای از چالش های انرژی در طول سال های گذشته به قیمتگذاری 
تکلیفــی مربوط می شــود. به گفته کارشناســان، افول جدی حجم 
ســرمایه گذاری در صنعت برق و گاز که بروز خاموشی و قطعی گاز 
از جمله عواقب و پیامدهای جدی آن به شمار می رود، نتیجه همین 

شیوه قیمتگذاری دستوری است.
برآوردهای کارشناسی نشان می دهد که میزان ناترازي گازی )عدم 
تعادل میان تولید و مصرف( در سال 1404 به بیش از 250 میلیون 
متر مکعب و در سال 1410 به ۳50 میلیون متر مکعب خواهد رسید. 
گذار از ناترازي گازی براساس تخمین کارشناسان، به سرمایه گذاري 
۸0 میلیــارد دالري نیاز دارد؛ یعنی باید 2۳.۶ میلیارد دالر در بخش 
فشارافزایي و تثبیت تولید میادین گازي در حال تولید، ۳۶.4 میلیارد 
دالر در بخش توســعه میادین جدید، ۸ میلیارد دالر براي توســعه 
و بهســازي پاالیشــگاه هاي گازي، 1.2 میلیارد دالر براي جمع آوري 
گاز هاي مشــعل، ۳ میلیارد دالر برای توســعه ذخیره سازي گاز در 
میادین، ۶ میلیارد دالر برای خطوط لوله و ایستگاه ها و 2 میلیارد دالر 

براي بهینه سازي انرژي در ساختمان ها سرمایه گذاری شود.
براساس آمارها، میزان هدررفت روزانه گاز در مسیر تولید تا مصرف به 
27 میلیون متر مکعب و به عبارتی، یک ســوم کل مصرف روزانه برخي 
کشورهاي همسایه رسیده اســت. البته برخي دیدگاه های کارشناسي 
بدبینانه هم معتقدند هدررفت روزانه گاز در ایران 100 میلیون متر مکعب 
است. برآوردها نشان می دهد که بخشــی از این هدررفت روزانه گاز در 
فرآیند استخراج، پاالیش و انتقال به دلیل فقدان تکنولوژی جمع آوری در 
ایران سوزانده مي شود؛ در حالی که ورود این تکنولوژی و جلوگیري از این 
اتفاق مي تواند گاز مورد نیاز حداقل 11 میلیون  ایراني را با در نظر گرفتن 

سرانه مصرف خانگي فعلي حل کند.
بدین ترتیب، در ســایه فقدان ســرمایه گذاری در صنعت گاز، عمده 
راهکارها به مدیریت مصرف گاز تقلیل داده شده است. در روزهای گذشته 
اکثر مسئوالن نسبت به مدیریت مصرف گاز به شهروندان هشدار داده اند 
و تهدید قطعی گاز برای تنبیه آن دسته از مشترکانی که مدیریت مصرف 
را رعایت نمی کنند، رسانه ای شده است. مسئوالن شرکت ملي گاز ایران 
مي گویند اکنون ایران در مرز هشدار مصرف گاز قرار گرفته و وارد شرایط 
بحراني شده است. اگر مردم در منازل یک بخاري را به مدت شش ساعت 
در روز خاموش کننــد، روزانه بین 40 تا 50 میلیون مترمکعب در کل 
کشور صرفه جویي مي شود. براساس داده های رسمی، در حال حاضر روزانه 
۸50 میلیون متر مکعب گاز در کشور تولید مي شود و در مقابل به طور 
روزانه 700 میلیون متر مکعب در بخش خانگي و تجاري سوزانده می شود. 
با وجودی که امســال 20 میلیون متر مکعب تولید گاز نسبت به سال 
گذشته افزایش پیدا کرده، اما احتماال به علت سردی و برودت دما، میزان 
مصرف در ســال جاری نسبت به پارسال ۳0 میلیون متر مکعب بیشتر 
شده است. در همین حال به سنت سال های گذشته، کشور ترکمنستان 
نیز از روز پنجشنبه هفته گذشته صادرات گاز به ایران را کامال قطع کرده 
است. در این اثنا، خبرهایی از قطعی گاز در برخی شهرها به طور جسته 
و گریخته منتشر شده است؛ هرچند که مسئوالن وزارت نفت می گویند 

هیچ قطعی گازی در کشور رخ نداده است.
همانطور که اشــاره شد، یکي از مهمترین و شاید مهمترین عامل 
کمبود گاز و بروز ناترازی گازی، شیوه قیمتگذاری دستوری و تعیین 
قیمت های غیرواقعی است. هرچند معضل قیمتگذاری دستوری تنها 
معضل گاز و حوزه انرژی نیست و یکی از مشکالت ساختاری اقتصاد 
ایران به شمار می رود؛ کما اینکه تا چند صباحی دیگر و با افزایش دما 
در ماه های گرم سال، معضل خاموشی و قطعی برق، گریبان خانوارها 

و کسب و کارها را می گیرد.
مرکــز پژوهش هــای مجلس چند هفتــه پیش در گزارشــی به 
»اظهارنظر کارشناسی درباره الیحه اصالح تبصره 5 ماده واحده قانون 
بودجه سال 1401 کل کشور« و بررسی مسئله ناترازی برق پرداخت. 
به جــرأت می توان گفت آنچه درباره مشــکالت صنعت برق در این 
گزارش گفته شــده به عینه درباره مشکالت صنعت گاز نیز مصداق 
دارد. طبق ارزیابی بازوی پژوهشــی مجلس، غیرواقعی بودن قیمت 
فروش برق و تفاوت قابل مالحظه میان قیمت تمام شده برق و قیمت 
فروش آن به مصرف کننده نهایی در طول سال های گذشته، ناترازی 
مالی بســیار جدی در صنعت برق کشــور را به دنبال داشته است. با 
توجه به ماده ۶ قانون حمایت از صنعت برق کشــور )مصوب ســال 
1۳94( و دیگــر قوانین موجود، دولت مکلف اســت این ما به التفاوت 
قیمتــی را از جیب خود بپردازد؛ در حالی که اگر اقتصاد دســتوری 
بر پارادایم سیاســتگذاری کشور حاکم نبود و متولیان سیاستگذاری 
اجــازه می   دادند اقتصاد ایران در فضایی آزاد حرکت کند و به عبارت 
بهتر، تنظیم بازار با سازوکارهای خود بازار صورت پذیرد، طبیعتا مهار 
قیمت برق برعهده دولت نبــود و دولتمردان مجبور نبودند با هر بار 
افزایش تورم، شــکاف قیمت تکلیفی برق و قیمت تمام شده آن برای 

تولیدکننده را از بودجه عمومی پرداخت کنند.
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فرصت امروز: مرکــز پژوهش های مجلس در یک گزارش به بررســی 
»رویکردهای جهانی سیاســتگذاری در حوزه تأمین مســکن با تأکید بر 
گروه های کم درآمد« پرداخت و سیاســتگذاری مســکن را در پنج دسته 
»سیاست ســاخت مسکن«، »سیاســت تامین مالی مسکن«، »سیاست 
زمین و خدمات«، »سیاســت توانمندسازی« و »سیاست مسکن مقرون 
به صرفه یا در استطاعت« بررسی کرد. به گفته مرکز پژوهش ها، برخی از 
این سیاســت ها محصول نقد تجارب گذشته و گروهی دیگر در اثر تغییر 
در نگرش های گذشــته ابداع شده اند، اما نکته مهم این است که هر کدام 
از آنها در زمان خاص و مکانی معین، توانایی حل مشــکل مسکن و بهبود 

اوضاع را داشته اند.
سیاســت اول که بعد از جنــگ    جهانی دوم به اجرا درآمد، سیاســت 
»خانه   ســازی مســتقیم دولت« اســت. در دوره اول توسعه سیاست های 
مسکن که تقریبا پس از جنگ جهانی دوم آغاز شد و تا اوایل دهه 1970 
که بانک جهانی وارد حوزه مسکن شد، ادامه یافت، تاکید بر ساخت مسکن 
یا به عبارتی رویکرد مســکن عمومی بود. این رویکــرد به نوعی از مدل 
توسعه یافته کشور انگلیس گرفته شده بود. مشکل این رویکرد در آن زمان، 
کمبود منابع بود و در صورت تامین شــدن منابع، ســاخت مسکن تنها 
برای کارمندان دولت و نظامیان صورت می گرفت. حتی اگر امکان ساخت 
واحدهای مســکونی فراهم می شــد، گروه های کم درآمد و فقیر، از عهده 
پرداخت اجاره بها بر نمی   آمدند. حتی با پرداخت یارانه بســیار قابل توجهی 
به این گروه ها، همچنان در بیشتر موارد، امکان توانایی پرداخت هزینه   های 
ایــن واحدهای مســکونی وجود نداشــت. در ســال 197۶، در اعالمیه 
کمیســیون اسکان بشر به موفقیت   آمیز نبودن و در واقع شکست مداخله 
مستقیم دولت   ها در ساخت مســکن برای کم   درآمدها، اشاره شد. در این 
اعالمیه گفته شــد که تمام حکومت   ها به این نکته رسیده اند که سیاست 
تولید مستقیم مسکن توسط دولت از نظر کمی و نیز میزان پذیرفته شدن 
و تناســب با نیازها دارای محدودیت جدی است. این سیاست بنا بر چهار 
علت عمده به عنوان سیاســتی ناکارآمد و ناموفق معرفی شــد. اول آنکه 
هزینه تامین این واحدها از توان گروه   های زیادی از کم   درآمدها خارج بود. 
نکته دوم آنکه با توجه به محدودیت سرمایه و منابع دولتی و بوروکراسی 
باال عمال دولت   ها موفق به اجرای موفقیت   آمیز این برنامه متناسب با هدف 
تعیین شده نبودند. از سوی دیگر این مداخالت مستقیم در نهایت منجر به 
محدود شدن فعالیت   های بخش خصوصی در حوزه تامین مسکن از یکسو 
و رکود تولید و ســاخت مسکن از سوی ســازنده   های غیردولتی می   شد. 
همچنیــن دولت   ها به جای آنکه از منابع مالی در اختیار خود برای ایجاد 
سطوح باالی رشد اقتصادی، تامین رفاه و همچنین تحقق درآمدهای سرانه 
مناسب برای شهروندان استفاده کنند ناچار به استفاده از این منابع برای 

ساخت واحدهای مسکونی دولتی شده و بنابراین از فعالیت در سطوح باالتر 
اقتصادی بازمانده و همین موضوع منجر به نابسامانی بیشتر در معیشت و 
وضعیت اقتصادی افراد و به طور غیرمستقیم باعث بدتر شدن شرایط در 
بازار مسکن به لحاظ دسترسی گروه   های کم   درآمد به مسکن مناسب و در 

استطاعت می   شد.
سیاست دوم، در قالب تامین »زمین آنی و خدمات آتی«، پیاده سازی شد. 
دولت   ها بعد از 1970 سیاست   های خود برای تامین مسکن کم   درآمدها را از 
مداخله مستقیم در ساخت مسکن   های دولتی به مسیر واگذاری زمین بدون 
خدمات )خام( هدایت کردند؛ تا با مشارکت مردم و انتقال تدریجی خدمات در 
طول زمان، سکونت   پذیر شود. اما این هم جواب نداد چون حداقل 20 درصد 

جمعیت فقیر و کم   درآمد نتوانسته و نمی توانند در این مسیر، خانه   دار شوند.
»تامین مالی بخش مســکن و متقاضیان«، به عنوان سومین سیاست 
تامین مسکن کم   درآمدها به اجرا درآمد. این سیاست بعد از آنکه دولت   ها 
به این موضوع پی بردند که دو سیاســت اول چندان موفقیت آمیز نبوده و 
همه گروه   های کم   درآمد را در طرح   های تامین مســکن پوشش نمی   داده 
اســت به اجرا درآمد. در قالب این سیاســت کــه همچنان به عنوان یک 
سیاست مهم، مقدماتی و مکمل در کشورهای توسعه   یافته اجرا می شود، 
چند اقدام اصلی از سوی دولت   ها برای تامین مسکن گروه   های کم   درآمد 
عملیاتی شــد. از جمله آنها می توان به ارائه وام   های مســکن از ســوی 
بانک های دولتی و نهادهای دســت   اندرکار در تامین مالی مســکن تحت 
مالکیت دولت برای افزایش توان مالی خانوارهای کم   درآمد شهری و ورود 
آنها به عنوان تقاضای موثر به بازار یاد کرد. با توجه به محدودیت بانک های 
دولتی، بانک ها و موسســه   های مالی خصوصی در اکثر کشورهای در حال 
توســعه، اولین منبع برای تامین مالی رسمی مسکن محسوب می   شوند. 
هرچند عمده این بانک ها عمال بــه ارائه خدمات برای گروه   های با درآمد 
متوســط و زیاد می   پردازند. با وجود ایــن واقعیت چنین نهادهایی دارای 
قابلیت بالقوه   ای هســتند که می توانند با جابه   جا کردن حوزه کار خود از 
مشــتریان با درآمد متوسط و زیاد به ســمت عامه مردم سهم مهمی در 
تامین مالی خانوارهای فقیر داشــته باشــند. یکی از راه   هایی که از طریق 
آن حکومت   هــا می تواننــد چنین نهادهایی را به ایــن کار ترغیب کنند، 
صندوق های تضمین وام است. کاهش دادن نرخ های بهره از دیگر فعالیت   ها 
در این بخش است. دولت   ها دریافتند اگر قرار باشد تعداد بیشتری از مردم 
فقیر به منابع مالی مســکن دسترسی پیدا کنند، هزینه دسترسی به این 
منابع باید به کمترین میزانی که منطبق با اصول صحیح مالی و اقتصادی 
باشــد تقلیل پیدا کند. نرخ هــای بهره در زمره هزینه   هــای تامین مالی 
مسکن هســتند و زیاد بودن نرخ های بهره اعمال شده از طرف موسسات 
تامین مالی مســکن در کشورهای در حال توســعه باعث دشوار شدن و 

نامطلوب شــدن استقراض از سوی آن دسته از فقرای شهری می شود که 
می   خواهند به ســاخت یا بهسازی مســکن بپردازند. این مردم احتماال از 
بازپرداخت اقســاط ماهانه ناتوان هستند یا ممکن است به دلیل کل بهره 
پرداختی بابت مبلغ اصلی قرض شــده، از استقراض منصرف شوند. بدین 
ترتیب، کاهش دادن نرخ های بهره می تواند باعث دسترســی پذیرتر شدن 
تامین مالی مسکن، ارزان شــدن و جذاب تر شدن آن شود. دولت   ها باید 
در حوزه تامین مالی مســکن کم   درآمدها حتما نظام تامین مالی مسکن 
قوی و چند منظوره در اختیار داشته باشند. این نظام تامین مالی می تواند 
پکیجی از انواع روش های تامین مالی با ویژگی   های دسترســی به سرمایه 
برای ســرمایه گذاری، سادگی، انعطاف   پذیری و سرعت پرداخت و در عین 

حال همراه با نرخ های بهره پایین باشد.
توانمندکردن فقرا و خانه   اولی ها برای دسترسی به مسکن در استطاعت 
در ســه مدل »اجاره ارزان، اجاره به شــرط تملیــک و خرید خانه اول«، 
چهارمین سیاستی است که به اجرا درآمد. در سیاست   های منتج از راهبرد 
توانمندسازی، چهار اقدام مهم از سوی دولت   ها در دستور کار قرار می گیرد. 
»اجاره به شــرط تملیک در راستای گسترش و توسعه دسترسی به منابع 
مالی مسکن«، »بسط حقوق مالکیت، بسط تامین مالی، وام های مسکن و 
سهمیه بندی یارانه ها«، »تدارک زیرساخت   های توسعه زمین   های مسکونی، 
قانونگذاری توسعه زمین و مسکن« و »سازماندهی صنعت ساخت وساز«، 
یک چارچوب مناســب نهادی برای اداره بخش مسکن در اختیار دولت   ها 
قرار خواهد داد. این راهبرد در نهایت منجر به کاهش نقش دولت و دخالت 
مســتقیم آن، نگاه کالن به مسکن به عنوان بخشــی از اقتصاد، افزایش 
دسترسی به مســکن و توجه به ابتکارات دولت   های محلی در این بخش 
می شــود. همچنین می تواند از طریق افزایش توان اقتصادی شهروندان از 
مسیر فعال سازی اقتصادی و افزایش فرصت   های شغلی و درآمد، کمک   های 
دولتی همچون معافیت های مالیاتی و یارانه های هدفمند و دیگر مشوق ها 

شهروندان را در تامین مسکن توانمند سازد.
»مسکن مقرون به صرفه یا در استطاعت«، سیاست پنجمی است که در 
کشــورها اجرا شد و به معنای واحدهای مسکونی است که برای افرادی با 
درآمد متوسط، مقرون به صرفه تلقی می شود. مسکن در استطاعت با دو 
معیار مهم در حوزه مسکن ملکی و استیجاری قابل ارزیابی است. در حوزه 
استیجار اگر نسبت هزینه اجاره ماهانه به درآمد ماهانه خانوارهای مستاجر 
از ۳0 درصد بیشتر باشد، یعنی دولت نتوانسته زمینه دسترسی خانوارها به 
مسکن در استطاعت را فراهم کند. در حوزه مسکن ملکی نیز اگر متوسط 
قیمت مســکن بر متوسط ناخالص درآمد ساالنه خانوار از عدد 5 بزرگ تر 
باشد، به معنای قرار داشتن بازار مسکن آن جامعه در وضعیت فراخطرناک 

است و به منزله عدم توانایی جدی یاد می شود.

تجربیات جهانی در حوزه تامین مسکن کم   درآمدها بررسی شد

پنج ضلعی سیاستگذاری مسکن

در هفته های اخیر، بین قیمت های قطعی در معامالت با نرخ های دلخواه 
فروشندگان در بازار مسکن شهر تهران، فاصله ایجاد شده است. به گزارش 
ایسنا، در مناطق مرکزی و شمالی تهران، حباب ایجادشده توسط برخی 
ســازندگان و بخر و بفروش ها به متری 10 تا ۳0 میلیون تومان می رسد؛ 
نرخ هایی که مشتری برای آنها وجود ندارد، اما به شکل قیمت های اسمی 
در بازار خودنمایی می کنند. به طور مثال، در مناطق غربی تهران قیمت 
هر متر آپارتمــان در قراردادها بین 50 تا ۶0 میلیون تومان اســت، اما 
نرخ های پیشــنهادی در آگهی ها بعضا به متری ۸0 تا 90 میلیون تومان 
رسیده اســت. در منطقه یک برخی قیمت های پیشنهادی به ویژه برای 
واحدهای نوســاز به 150 تا 200 میلیون تومان می رســد؛ در حالی که 

متوسط قیمت منطقه براساس آمار رسمی 99 میلیون تومان است.
حباب ایجادشــده بین قیمت های دلخواه فروشندگان واحدهای نوساز 
با نرخ های قطعی از دو زاویه قابل بررســی است؛ یکی از دالیل می تواند 
تورم نهاده های ســاختمانی در ماه های اخیر باشد که به انتظارات تورمی 
دامن زده اســت؛ این در حالی است که در مناطق شمالی تهران، قیمت 
ساخت، سهم بســیار کوچک تری در مقایسه با قیمت زمین دارد و تورم 
مصالح ساختمانی نمی تواند مالک منطقی برای رشد لجام گسیخته قیمت 
آپارتمان باشد. موضوع دیگر به فضای روانی در بازار امالک برمی گردد. با 
توجه به رونق نصفه و نیمه بازار مســکن در ماه های آبان و آذر، این تلقی 
بین برخی مالکان ایجاد شــده که می تواننــد واحدهای خود را با قیمت 
باالتر از عرف بازار به فروش برسانند. در حال حاضر، عمده آپارتمان های 

عرضه شــده به بازار مسکن شهر تهران از نوع بزرگ متراژ هستند که در 
شمال و غرب تهران قرار دارند و ماه هاست بدون مشتری مانده اند. با این 
حال، مشاوران امالک می گویند که بعضی فروشندگان در هفته های اخیر، 

نرخ ها را افزایش داده اند.
در بعضــی آگهی های ملکی، جمالت عجیبی دیده می شــود؛ مثال در 
یک آگهی فروش آپارتمان که قیمت هر متر مربع آن ۸0 میلیون تومان 
درج شده، آمده اســت »این آپارتمان بعد از عید به متری 120 میلیون 
تومان می رســه!«. سوال این است که اگر قرار است در عرض کمتر از دو 
ماه، قیمــت این خانه متری 40 میلیون تومان بــاال برود، به چه دلیلی 
فروشــنده االن قصد فروش دارد و صبر نمی کند تا دو ماه دیگر به ســود 
هنگفت برســد؟ ایجاد اضطراب از طریق تورم آتی معموال شگردی است 
که فروشــندگان و دالالن از آن استفاده می کنند. در هفته های اخیر هم 
به نظر می رســد رشد تورم القایی در بازار مسکن شهر تهران بسیار بیش 
از تورم واقعی شــده است. نرخ های پیشــنهادی بعضا تا 20 درصد رشد 
داشــته؛ در حالی که قیمت معامالت در آذرماه فقط 2.9 درصد افزایش 

پیدا کرده است.
همچنین در آذرماه واحدهای با سطح قیمتی ۳0 تا ۳5 میلیون تومان 
در هر متر مربع، رتبه اول فراوانی را در معامالت مســکن شهر تهران به 
خود اختصاص داده انــد و 52 درصد خرید و فروش ها با قیمتی کمتر از 
میانگین قیمت متوسط شهر تهران انجام شده است. اگرچه براساس آمار 
بانک مرکزی، متوسط قیمت هر متر خانه در تهران به 4۸ میلیون تومان 

رسیده، آمارها نشان می دهد 52 درصد معامالت مسکن در آذرماه امسال 
مربوط به آپارتمان هایی با سطح قیمتی کمتر از 45 میلیون تومان در هر 
متر مربع اســت. رتبه اول از نظر قیمت هر متر مربع به آپارتمان هایی با 
قیمت ۳0 تا ۳5 میلیون تومان تعلق دارد که 11.۶ درصد از کل معامالت 
را بــه خود اختصاص می دهند. در جایگاه دوم نیز خانه های با قیمت ۳5 
تــا 40 میلیون تومان در هر متر مربع با ســهم 10.5 درصد قرار دارد و 
رتبه ســوم به واحدهای با قیمت متری 25 تا ۳0 میلیون تومان با سهم 
10.۳ درصدی از معامالت پایتخت می رســد. بدین ترتیب، یک سوم کل 
معامالت آذرماه به آپارتمان هایی در ســطح قیمتــی 25 تا 40 میلیون 
تومــان در هر متر مربع تعلق دارد. طبق گزارش بانک مرکزی، قیمت هر 
متر خانه در شــهر تهران در آذرماه به 4۸ میلیون تومان رسیده است. در 
واقع، هرچه نرخ ها افزایش می یابد از ســطح معامالت کاسته می شود؛ به 
طوری که آپارتمان های با ســطح قیمتــی 95 تا 100 میلیون تومان در 
هر متــر مربع تنها 0.9 درصد از قراردادهای خریــد و فروش را به خود 
اختصاص می دهند. 4.۶ درصد از کل معامالت هم به آپارتمان های بیش 

از متری 100 میلیون تومان تعلق دارد.
در مجموع، با توجه به ثبات نسبی بازار ارز انتظار می رود که قیمت های 
پیشنهادی آپارتمان منطقی تر شود. بر همین اساس، ممکن است برخی 
فروشــندگان واقعی در روزهای منتهی به بهمن و اسفند، آپارتمان های 
خود را با تخفیف عرضه کنند. در این صورت، فروشندگان واحدهایی که 

قیمت های کاذب تعیین کرده اند، ممکن است از بازار جا بمانند.

مراقب شگرد دالالن و فروشندگان مسکن باشید

خودنمایی نرخ های کاذب در بازار مسکن

بانکنامه

عرضه ربع سکه در بورس آغاز شد
نوسان سکه در کانال 21 میلیونی

هر قطعه ســکه بهار آزادی طرح جدید با 100 هزار تومان کاهش 
در روز شنبه نسبت به پنجشنبه هفته گذشته با قیمت 21 میلیون و 
100 هزار تومان معامله شــد. براساس نرخ های اعالمی اتحادیه صنف 
فروشندگان و سازندگان طال، جواهر، نقره و سکه تهران، سکه تمام بهار 
آزادی طرح قدیم با 100 هزار تومان افزایش قیمت نسبت به روز کاری 
قبل با رقم 20 میلیون و 100 هزار تومان خریدوفروش شد همچنین 
نیم سکه 12 میلیون و 200 هزار تومان، ربع سکه 7 میلیون و ۶00 هزار 
تومان و سکه یک گرمی 4 میلیون و 500 هزار تومان قیمت خورد. در 
بازار طال نرخ هر گرم طالی 1۸ عیار به یک میلیون و 924 هزار تومان 
و قیمت هر مثقال طال به ۸ میلیون و ۳۳5 هزار تومان رسید. بهای هر 
اُنس طال در بازارهای جهانی نیز یک هزار و 92۳ دالر و ۳ سنت اعالم 
شد.  همچنین نرخ هر اسکناس دالر آمریکا در صرافی های بانکی ۳0 
هزار و ۶9۳ تومان و هر یورو ۳۳ هزار و 1۸1 تومان معامله شد و نرخ 
دالر و یورو نسبت به روز کاری قبل ثابت ماند. نرخ خرید هر اسکناس 
دالر در بانک ها و صرافی های بانکی ۳0 هزار و 41۶ تومان و نرخ فروش 
آن ۳0 هزار و ۶9۳ تومان اعالم شد. نرخ خرید هر اسکناس یورو به ۳2 
هزار و ۸2۸ تومان و نرخ فروش آن به ۳۳ هزار و 1۸1 تومان رســید. 
گفتنی اســت عرضه 500 هزار قطعه ســکه طالی ربع بهار آزادی از 
دیروز آغاز و به مدت سه روز کاری انجام می شود و خریداران می توانند 
پنج روز کاری بعد از خرید ســکه در بورس، به خزانه بانک های عامل 
مراجعه کرده و با ارائه اسناد مربوط به بورس، به صورت فیزیکی معادل 
سکه های خریداری شده را تحویل بگیرند. تمامی اشخاص حقیقی باالی 
1۸ سال دارای کد ملی می توانند حداقل یک قطعه و حداکثر پنج قطعه 

سکه طالی ربع بهار آزادی را خریداری کنند.

رئیس بانک مرکزی در نشست با اقتصاددانان:
مهار تورم، سیاست اصلی بانک مرکزی است

رئیس کل بانک مرکزی، مهار تورم را سیاست اصلی و محوری بانک 
مرکزی در دوره جدید اعالم کرد و گفت سیاســت فعال پولی و بانکی 
را در این دوره عملیاتی می کنیم بر همین اســاس، برای مهار تورم نیز 
کنترل تقاضاها از ناحیه نقدینگی و خلق پول در کنار عوامل تاثیرگذار 
ســمت هزینه در دستور کار جدی بانک مرکزی قرار دارد. طبق اعالم 
بانک مرکزی، »محمدرضا فرزین« در نشست هم اندیشی با اقتصاددانان 
بر انضباط بخشی پولی، تنظیم رابطه دولت با بانک مرکزی، اجرای دقیق 
سیاست تثبیت نرخ ارز در سامانه نیما و استفاده بهینه از ابزارهای پولی 
برای مهار تورم و نقدینگی تاکید و اظهار کرد: مدیریت انتظارات تورمی 
و جلب اعتماد مردم در جامعه، یکی از شاخص های مهم در موفقیت هر 
برنامه اقتصادی محسوب می شود که در این زمینه همکاری و همیاری 
همه دستگاه ها و صاحبنظران قطعا می تواند ما را در رسیدن به اهداف 

پیش بینی شده یاری رساند.
رئیس کل بانــک مرکزی با بیان اینکه حفــظ ارزش پول ملی و 
کنترل تورم از جمله رسالت های اصلی تمام بانک های مرکزی است، 
تصریح کرد: این بانک در چارچوب سیاست تثبیت، سیاستگذاری و 
اقدام می کند و در این راستا، قطعا اقتدار بانک مرکزی در حوزه های 

تخصصی پولی و بانکی احیا و عملیاتی خواهد شد.
او حمایت از تولید و اشــتغال آفرینی را مورد تاکید قرار داد و افزود: 
تامین مالی ســرمایه در گردش مورد نیاز واحدها و بنگاه های تولیدی 
از اولویت هــای مهم بانک مرکزی اســت؛ البته تامین مالی بلندمدت 
واحدهای تولیدی و اقتصادی را باید به بازار سرمایه و تخصصی مربوطه 
محول کرد تا از ابزارهای مالی دیگر نیز در این زمینه اســتفاده شود. 
»فرزیــن« همچنین با تاکید بر اجرای سیاســت اصالح نظام بانکی و 
تنظیم برنامه پولی متناســب با شرایط کنونی گفت: تخصصی کردن 
و تفکیک بانک ها در قالب بانک های توســعه ای، تخصصی و تجاری به 
همراه تدوین مقررات و ضوابط مجزا برای هر گروه از این بانک ها، یکی 
از ضرورت های اصالح نظام بانکی به شــمار می رود. وی نظارت دقیق 
بر عملکرد شــبکه بانکی، کنترل مقداری ترازنامه و اضافه برداشت ها، 
تسهیالت دهی هدفمند، کنترل نقدینگی، چگونگی مصرف اعتبارات در 
شبکه بانکی و برخورد با بانک های ناتراز و ناسالم را از ضرورت های مهم 
برشمرد و تصریح کرد: بانک مرکزی در این راستا قطعا به صورت فعاالنه 
و تخصصی ورود خواهد کرد تا عالوه بر دستیابی به اهداف پیش بینی 
شده، هدایت هدفمند تسهیالت بانکی به سمت تولید و خدمات مولد 
هم به صورت هوشــمند عملیاتی شود.  رئیس شورای پول و اعتبار با 
تاکید بر اصالح نرخ سود سپرده ها و تسهیالت بانکی برای کنترل تورم 
افزود: نظارت قوی بر حسن اجرای قوانین و بخشنامه های مربوطه بانک 
مرکزی به منظور انسجام بخشی در شبکه بانکی و جلوگیری از تخلفات 

احتمالی، مهمترین اولویت بانک مرکزی است.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین در این نشســت، اجرای سیاست 
تثبیت نــرخ 2۸ هزار و 500 تومانی در ســامانه نیما بــرای واردات 
کاالهای اساسی، مواد اولیه و ماشین آالت و تجهیزات تولید را به منظور 
ثبات بخشــی به بازار ارز و کاهش انتظارات تورمی مورد تاکید قرار داد 
و گفت: این سیاســت که ابعاد گوناگون آن مورد بحث و بررسی قرار 
گرفته اســت، با جدیت تمام در بخش های مختلف دنبال خواهد شد. 
با رفــع برخی نواقص بازار متشــکل ارزی، آن را در قالب بازار مبادله 
ارزی تقویت می کنیم. در تالشیم عالوه بر تامین نیازهای ارزی بخش 
کاالهای اساسی و مواد اولیه و تجهیزات تولید که از طریق سامانه نیما 
تامین می شــود، دیگر نیازهای ارزی مردم را که مشتمل بر 40 ردیف 

است، در بازار مبادله ارزی تامین شود.
رئیس کل بانک مرکــزی در پایان ضمن تاکید بر ضرورت تعامل 
با صاحبنظــران اقتصادی گفت که از نظرات خبرگان و متخصصان 
بانکی در تدوین برنامه ها و اصالح نظام بانکی قطعا استفاده خواهد 
شــد. اقتصاددانان و صاحبنظران اقتصادی حاضر در این جلسه نیز 
دیدگاه های خود در حوزه سیاست های پولی و ارزی را مطرح کردند 
و در زمینه موضوعاتی اعم از استفاده بهینه از سیاست های پولی و 
بانکی، اجرای دقیق سیاســت تثبیت نرخ ارز برای استقرار ثبات در 
بازار ارز، اصالح نظام بانکی، مدیریت انتظارات تورمی، رفع ناترازی 
بانک ها، اعمــال حکمرانی پولی، تطبیق نقشــه ارزی و تجاری به 
بحث و تبادل نظر پرداختند. در این جلســه فرهاد نیلی، محمدرضا 
رنجبرفالح، عبــاس معمارنژاد، تیمور رحمانی، ســیدمحمدهادی 
ســبحانیان، وحید شقاقی، شــاپور محمدی، سیداحمدرضا جاللی 
نائینــی، حمید زمان زاده، محمد شــیریجیان، احمد مجتهد، عادل 

پیغامی، محسن یزدان پناه و حسین درودیان حضور داشتند.
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پاسخ خاندوزی به نامه عشقی
عرضه خودرو در بورس ادامه یابد

وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه سیاســت ایــن وزارتخانه حمایت 
از ســرمایه گذاران و افزایش شفافیت اســت، دستور داد با توجه به 
مصوبه شــورای عالی بورس و عدم دریافت مصوبه از سایر نهادها، 

عرضه خودرو در بورس کاال طبق روال گذشته ادامه یابد.
»سیداحســان خاندوزی«، وزیر اقتصاد در پاسخ به نامه »مجید 
عشــقی«، رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص تعیین 
تکلیف ادامــه پذیرش و عرضه خودروهای جدیــد در بورس کاال، 
اعالم کرد: سیاســت وزارت امــور اقتصادی و دارایــی حمایت از 
سرمایه گذاران و افزایش شفافیت اســت. »خاندوزی« در این نامه 
تاکید کرد: با توجه به مصوبه شــورای عالــی بورس و اوراق بهادار 
و عدم دریافت مصوبه از ســایر نهادها، عرضه خودرو در بورس کاال 
براساس مصوبه شورای عالی بورس طبق روال گذشته ادامه می یابد 
و در صورت دریافت هر درخواست از سوی سایر دستگاه ها و نهادها 

موضوع مجددا در شورای عالی بورس مطرح می شود.
دو روز قبل بود که »مجید عشقی«، رئیس سازمان بورس و اوراق 
بهادار در نامــه ای خطاب به وزیر اقتصاد نســبت به تصمیم اخیر 
شرکت خودروسازی ایران خودرو مبنی بر خروج دنا از بورس کاال، 
خواســتار اقدام مناسب و فوری برای از بین بردن ابهامات عرضه و 
فروش خودرو در بورس کاال شــد. به نوشته »عشقی«، تاکنون تنها 
۳هزار و ۶00 دســتگاه انواع خودرو در بورس کاال مورد معامله قرار 
گرفته اســت و رانتی بیش از 11 همت از بین رفته است؛ در حالی 
که این تعداد خودرو درصد بســیار کمــی از کل تولید خودرو در 
کشــور است که نســبت آن به کل تولید، رانت بیش از 100 همت 
را در این بازار نشان می دهد. همچنین »امیرمهدی صبایی«، مدیر 
نظارت به بورس های ســازمان بورس بر این موضوع تاکید کرد که 
عرضه دناپالس در بورس لغو نشــده و متقاضیان می توانند سفارش 
خود را مطابق آگهی عرضه ثبت کنند. گفتنی اســت در جلسه 21 
تیرماه 1401 شــورای عالی بورس با موافقت وزیر صنعت، معدن و 
تجارت مقرر شد عرضه خودرو در بورس کاال صورت پذیرد که این 
فرآیند به صورت گام به گام در حال تکامل اســت و از ماه گذشته 
تاکنون با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروســازان 

مبنی بر افزایش عرضه، روند رو به رشد آن ادامه دارد.

اتاق بازرگانی تهران بررسی کرد
کدام صنعت بیشترین رونق را دارد؟

اتــاق بازرگانی تهــران در جدیدترین گزارش خود به بررســی 
وضعیــت صنایع مختلف کشــور از ابتدای دهه 90 تا نیمه ســال 
1401 پرداخته اســت. در این گزارش آمده اســت: برآوردها نشان 
می دهد که شــاخص کل تولید کارگاه های صنعتی کشور از ابتدای 
سال 1۳90 تا نیمه سال 1401، با وجود برخی نوسانات در نهایت 
صعودی بوده اســت. سطح شاخص در فصل سوم سال 1۳9۸ برای 
نخستین بار از عدد 100 )رقم پایه سال1۳95( باالتر می رود. پس 
از آن در پاییز 1400، برای نخستین بار شاخص کل صنعت کشور 
از مرز 120 عبور می کند و البته در تابســتان امســال با رسیدن به 
عدد 124 باالترین عدد ثبت شــده در این حوزه را نمایش می دهد. 
به این ترتیب هرچند وضعیت صنعت کشــور در 10 ساله گذشته، 
بــا تالطم و رکود و رونق های متعدد رو به رو بوده، اما در نهایت در 
تابستان امســال به باالترین سطح خود رسیده که نشان از حرکت 

صعودی در این حوزه دارد.
بررســی فصل به فصل وضعیت صنعت کشــور نشان می دهد که 
در دوره های مختلفی رکود طوالنی تجربه شــده اســت. بیشترین 
ماندگاری رکود به دو سال 1۳91 و 1۳92 بازمی گردد و بیشترین 
شــدت رکود نیز در حدفاصل تابستان 1۳97 تا تابستان 1۳9۸ به 

ثبت رسیده است.
در نیمه نخســت ســال جاری، در هر دو فصل بهار و تابســتان، 
رشــد صنعت کشور مثبت بوده است و آخرین چالش بزرگ در این 
حوزه با تابســتان ســال قبل و تحت تاثیر خاموشی برق صنایع باز 
می گردد. در نیمه نخســت امسال به جز سه بخش، سایر حوزه های 
صنعتی کشــور رشــد مثبت را تجربه کرده اند. صنایع تولید سایر 
وســایل نقلیه، صنایع تولید سایر مصنوعات و صنایع نقلیه موتوری 
به ترتیب با رشد 57، 22 و 21 درصد باالترین سطح رشد را به خود 
اختصاص داده اند. صنایع چوب، آشــامیدنی ها و فلزات اساسی نیز 
دیگر صنایعی هستند که باالترین رشد را به خود اختصاص داده اند.
در این میان تولید پوشاک تقریبا رشدی نزدیک به صفر داشته و 
صنایــع تولید چرم، فرآورده های دارویی و صنایع تولید مواد غذایی 
نیز سه صنعتی هستند که رشد منفی را به ثبت رسانده اند. در کنار 
آن، تمرکز صنعتی ایران نیز در چند بخش خاص بیش از ســایرین 
اســت. بر این اساس محصوالت شــیمیایی، فلزات اساسی، صنایع 
وسایل نقلیه، مواد غذایی، محصوالت کانی و تولید دارد، حدود ۸0 
درصــد از ارزش افزوده صنعت ایران را به خود اختصاص داده اند و 
20 گروه دیگر، مجموعا 20 درصد از ســهم این عرصه را در اختیار 
دارند. از ســوی دیگر، صنایع غذایی در بهار و تابستان امسال، برای 
دو فصل پی در پی رشــد منفی را ثبت کرده اند؛ این در حالی است 
که صنایع آشــامیدنی رونق قابل قبولی داشته اند. براساس گزارش 
اتاق بازرگانی تهران، محصوالت کانی نیز پس از چهار فصل پی در 
پی رشد منفی، در تابستان امسال از رکود خارج شده است و صنایع 

شیمیایی و پوشاک نیز تجربه ای مشابه دارند.

خبرنــامه

فرصت امروز: بورس تهران پس از هفته های متمادی و پشت سر گذاشتن 
یک دوره افت طوالنی که با عرضه های ســنگین و شــکل گیری صف های 
فروش همراه بود، وارد موج صعودی تازه ای شــده است. سقف شکنی اخیر 
نماگرهای بورســی و ورود پول های حقیقی در هفته های گذشته از حال 
خوب بورس حکایت دارد. به طوری که بازدهی بورس در هفته گذشــته از 
بازدهی دالر و سکه پیشی گرفت. نماگر اصلی بورس در حالی در هفته سوم 
زمســتان، 72 هزار و 97۶ واحد باالتر از هفته قبل خود ایستاد و بازدهی 
مثبت 4.۶ درصدی را به ثبت رســاند که اســکناس دالر در این هفته به 
بازدهی 2.9۳ درصدی و ســکه طال به بازدهی 4.59 درصدی رســید. به 
موازات سبزپوشی نماگر اصلی و جوالن آن در ابرکانال 1.۶ میلیون واحدی، 
نماگر هم وزن بازار نیز در هفته گذشته نسبت به هفته قبل از آن، ۳1 هزار 
و ۶ واحد باالتر ایستاد و با رسیدن به سقف 504 هزار واحد، بازدهی مثبت 

۶.5 درصد را برجای گذاشت.
دولت در روز چهارشنبه هفته گذشته با حدود ۳۶ روز تاخیر باالخره 
الیحــه بودجه ســال 1402 را به مجلس تقدیم کرد تــا اعداد و ارقام 
مهمی که در سند بودجه سال آینده گنجانده شده و همچنین شائبه ها 
پیرامون توقف عرضه خودرو در بورس کاال، روند صعودی بورس را تحت 
تاثیر قرار دهد؛ روندی که باعث شــد دماســنج اصلی تاالر شیشه ای، 
آخرین روز معامالتی هفته گذشــته را برخــالف روزهای قبل در مدار 
منفی به پایان برساند و کام بورس بازان را تلخ نماید. روندی که در هفته 
جــاری نیز ادامه پیدا کرد؛ به طوری که شــاخص کل بورس در اولین 
روز از هفته پایانی دی بیــش از ۸ هزار واحد معادل 0.55 درصد افت 
کرد و تا ارتفاع یک میلیون و ۶4۳ هزار واحد عقب نشینی کرد. شاخص 
هــم وزن اما با 700 واحد افزایش و ثبت بازدهی اندک 0.1 درصدی در 

همان تراز 504 هزار واحد باقی ماند.
واکنش منفی بورس به بودجه

شــاخص کل بورس تهران در ســاعات ابتدایی معامالت شنبه، سقوط 
چشمگیری داشت و تا یک میلیون و ۶۳1 هزار واحد نیز عقب رفت، اما در 
ســاعات پایانی، ترمز سقوط آن کشیده شد و توانست تا رقم یک میلیون 
و ۶4۳ هزار واحد بایستد؛ ریزشی که می توان آن را واکنش منفی بازار به 

بودجه 1402 تلقی کرد. در پایان معامالت شــنبه، 425 نماد رشد قیمت 
و 224 نماد کاهش قیمت داشتند. به عبارتی، ۶5 درصد بازار رشد قیمت 
و ۳5 درصد بازار افت قیمت داشتند. ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی 
به حقیقی بازار برای دومین روز کاری متوالی منفی شــد و 200 میلیارد 
تومان پول حقیقی از بورس خارج شــد. بیشترین خروج پول حقیقی به 
سهام فوالد اختصاص داشت که ارزش تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی آن 
۳۸ میلیارد تومان بود. پس از فوالد، بزرگان بازار با خروج سرمایه حقیقی 
مواجه بودند و نمادهای خگســتر، شستا، ورنا و خبهمن بیشترین خروج 
پول حقیقی را داشتند. در سوی دیگر، بیشترین ورود پول حقیقی به فزر 
اختصاص داشــت و پس از آن نمادهای غدیس، وپست، درازک و وپاسار 

بیشترین ورود پول را داشتند.
نمادهای فوالد، فارس و شپدیس بیشترین تأثیر را در افت شاخص کل 
بــورس و همچنین نمادهای فملی، میدکو و وبانک بیشــترین تأثیر را بر 
رشد شاخص کل بورس به ثبت رساندند. در فرابورس نیز نمادهای بپاس، 
زاگرس و آریا بیشــترین تأثیر کاهنــده و نمادهای دی، خدیزل و پخش 
بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل فرابورس داشتند. در بین نمادهای 
پرتراکنش بورس نیز خگستر بیشترین تراکنش را داشت و شستا و شتران 
در رتبه های بعدی قرار گرفتنــد. در فرابورس نیز نمادهای دی، کرمان و 

فرابورس پرتراکنش ترین نمادها بودند.
ارزش معامالت کل بازار سهام به 10 هزار و 5۶۳ میلیارد تومان رسید. 
ارزش معامــالت اوراق بدهی در بازار ثانویه ۶۳7 میلیارد تومان بود که ۶ 
درصد از ارزش کل معامالت بازار را در این روز شــامل می شــود. ارزش 
معامالت خرد ســهام نیز با کاهش 29 درصدی به نســبت روز معامالتی 
قبل به رقم 7 هزار و 457 میلیارد تومان رســید. در معامالت شنبه، 14۶ 
نماد صف خرید داشــتند و 22 نماد با صف فروش مواجه بودند. مجموع 
ارزش صف های خرید با افت 2۶ درصدی به ۳۶7 میلیارد تومان و مجموع 
ارزش صف های فروش با 15 درصد کاهش به 2۸۶ میلیارد تومان رسید. 
نماد تپسی )شرکت پیشگامان فناوری و دانش آرامیس( با صف  خرید 17 
میلیارد تومانی در صدر تقاضای پایانــی بازار قرار گرفت. نماد وتوس نیز 

بیشترین صف فروش را داشت.

ریزش بزرگان در بورس تهران
شــاخص کل بورس تهران با کاهش ۸ هزار و ۳۶۶ واحد )0.55 درصد( 
به تراز یک میلیون و ۶4۳ هزار واحد و شاخص هم وزن با 700 واحد )0.1 
درصد( افزایش به رقم 504 هزار و 905 واحد رسید. بیش از 11 میلیارد 
و 4۶0 میلیون ســهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۶۶ هزار و 195 
میلیارد ریال در بورس تهران دادوستد شد. گروه خودرو با 7۸ هزار و 704 
معاملــه به ارزش ۸ هزار و 24۳ میلیارد ریال در صدر گروه های بورســی 
نشســت. همچنین گروه فلزات اساسی با 45 هزار و ۶1۸ معامله به ارزش 
4 هزار و ۳94 میلیارد ریال، گروه شــیمیایی با 44 هزار و 795 معامله به 
ارزش 4 هزار و ۳7 میلیارد ریال، گروه بانک ها با ۳2 هزار و ۶02 معامله به 
ارزش ۳ هــزار و 2۶۶ میلیارد ریال و گروه فرآورده های نفتی با 2۸ هزار و 
599 معامله به ارزش 2 هزار و ۶72 میلیارد ریال در صدر برترین گروه ها 
قرار گرفتند. شــرکت ملی صنایع مس ایران با 975 واحد، توسعه معادن 
و صنایع معدنی خاورمیانه با 1۸9 واحد، سرمایه گذاری گروه توسعه ملی 
با 147 واحد، بانک ملت با 127 واحد و شــرکت کالسیمین با 125 واحد 
با بیشــترین تاثیر مثبت و همچنین شرکت فوالد مبارکه اصفهان با یک 
هزار و 722 واحد، صنایع پتروشیمی خلیج فارس با یک هزار و ۶0 واحد، 
پتروشــیمی پردیس با ۸۸7 واحد، توسعه معادن و فلزات با ۶25 واحد و 
ســرمایه گذاری تامین اجتماعی با 57۶ واحد با بیشــترین تاثیر منفی بر 

شاخص کل همراه شدند.
در آن سوی بازار نیز شاخص کل فرابورس با کاهش ۸۸ واحدی به رقم 
20 هزار و 944 واحد رسید. بیش از ۶ میلیارد و ۶۳9 میلیون سهم، حق 
تقدم و اوراق بهادار به ارزش 4۶ هزار و 71۳ میلیارد ریال دادوســتد شد. 
بانک دی با 11 واحد، شرکت بهمن دیزل با 5.۶ واحد، شرکت پخش البرز 
با 5 واحد، شــرکت توزیع داروپخش با 4 واحد و شــرکت سرمایه گذاری 
توســعه و عمران استان کرمان با ۳ واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر رشد 
شاخص داشتند. همچنین بیمه پاسارگاد با ۳7 واحد، پتروشیمی زاگرس 
با 17 واحد، پلیمر آریا ساســول با 1۶ واحد، آهن و فوالد غدیر ایرانیان با 
10 واحد و پاالیش نفت شــیراز با 7 واحد با تاثیر منفی بر رشد شاخص 

همراه بودند.

بورس تهران، هفته پایانی دی ماه را با افت 8 هزار واحدی آغاز کرد

تیغ بودجه بر گلوی بورس

هفته گذشته بازارهای فرابورس شاهد رونق دادوستدها و رشد متغیرهای 
معامالتــی بودند که این روند بازدهی مثبــت 4 درصدی را برای فعاالن 
فرابورسی رقم زد، ضمن آنکه ارزش معامالت خرد بازارهای فرابورس بالغ 
 بر 1۳ هزار و ۶50 میلیارد تومان شد که نسبت به هفته پیش از آن، رشد 

حدود 17 درصدی را به ثبت رسانده است.
بــه گزارش فرابورس ایــران، در هفته منتهی به 2۳ دی ماه، شــاخص 
آیفکس فرابورس در سطح 21 هزار و ۳۳ واحد قرار گرفت و بدین ترتیب 
این متغیر طی هفته گذشــته با رشد ۸1۸ واحدی، بازدهی 4 درصدی را 
برای سرمایه گذاران رقم زد. همچنین در پنج روز معامالتی هفته گذشته، 
ارزش بازار فرابورس ۳.۳ درصد زیاد شــد و به بیش از 2 میلیون میلیارد 
تومان رسید. در معامالت هفته ای که گذشــت، سرمایه گذاران بازارهای 
فرابــورس بیش از 45 میلیارد برگه انــواع دارایی مالی را به ارزش بالغ  بر 
251 هزار میلیارد تومان در 2 میلیون نوبت معامالتی دست به دست کردند 
که نســبت به هفته ماقبل، حجم معامــالت 20 درصد و ارزش معامالت 
یــک درصد باال رفت. همچنین تعداد معامالت هم رشــد 11 درصدی را 

ثبت کرد.
بررسی بازارها به تفکیک ارزش معامالت نشان دهنده صدرنشینی بازار 
اول اســت. در این مدت در میان بازارهای ســهام فرابــورس، بازار اول با 
معامالتی به ارزش ۶ هزار میلیارد تومان و رشــد ۳۳ درصدی نســبت به 
هفته پیش از آن، بیشترین حجم معامالت را داشته است. در بازار دوم نیز 
شــاهد افت 25 درصدی ارزش معامالت بودیم، در این بازار هفته گذشته 
حدود ۳ هزار و 700 میلیارد تومان دادوســتد به ثبت رســید. بازار پایه 

هم طی مدت مورد بررســی با معامالتی به ارزش 4 هزار و ۶۳0 میلیارد 
تومان، افت ۶ درصدی را تجربه کرد. نگاهی به ســایر بازارهای فرابورس 
نشان می دهد در هفته گذشته بالغ بر ۶0 میلیارد تومان معامالت در بازار 
ابزارهای مشــتقه ثبت شد که نسبت به هفته منتهی به 1۶ دی ماه، رشد 
40 درصدی داشت. همچنین طی این مدت در بازار شرکت های کوچک 
و متوســط هم ارزش معامالتی 1۸ میلیارد تومانی ثبت شد که نسبت به 

هفته ماقبل آن، 275 درصدی افزایش یافت.
در بــازار ابزارهای نوین مالی هم رشــد یک  درصدی ارزش معامالت را 
شــاهد بودیم، طی پنج روز معامالتی هفته گذشته در این بازار 2۳7 هزار 
میلیارد تومان انواع اوراق دادوســتد شد که 224 هزار میلیارد تومان آن 
متعلق به اوراق مالی اســالمی بود. در این بازار طی هفته گذشته نزدیک 
به 1۳ هزار میلیارد تومان واحد صندوق های ســرمایه گذاری قابل معامله 
خریدوفروش شد که نســبت به هفته پیش از آن، 21 درصد بیشتر شد. 
در نهایت، نگاهی به آمار معامالت صنایع پیش رو در هفته گذشته نشان 
می دهد که ۳7 درصد معامالت خرد طی این مدت متعلق به پنج صنعت 
ســرمایه گذاری ها، محصوالت شیمیایی، هتل و رســتوران، انبوه سازی و 

بانک ها و مؤسسات اعتباری هستند.
همچنین در بورس انرژی شــاهد رشد 45 درصدی معامالت در هفته 
سوم زمســتان بودیم؛ به طوری که ارزش معامالت بورس انرژی ایران در 
هفته سوم دی ماه، 45 درصد نسبت به هفته پیش از آن رشد داشت و به 
بیش از ۳1 هزار و 971 میلیارد و 2۸0 میلیون ریال رســید. انواع نفتای 
صادراتی پرارزش ترین معامالت بودند. به گزارش بورس انرژی ایران، هفته 

گذشــته 19۶ هزار و ۸12 تن فرآورده به ارزش ۳0 هزار و ۳۶۳ میلیارد و 
۸5 میلیون ریال در تابلوی نفت، گاز و سایر حامل های انرژی فروخته شد 
که معادل 95 درصد از ارزش کل معامالت هفته منتهی به 21 دی ماه بود.

در هفته گذشــته، ارزش معامالتی رینگ بین الملــل 21 هزار و 5۸9 
میلیــارد و ۸74 میلیون ریال و ارزش معامالتــی رینگ داخلی ۸ هزار و 
77۳ میلیارد و 212 میلیون ریال بــود. فرآورده های نفتای کامل، نفتا و 
نفتای ســبک در رینگ بین الملل و فرآورده های نفتای سنگین، بنزین و 
آیزوریســایکل در رینگ داخلی به ترتیب بیشــترین ارزش معامالت را به 
خــود اختصاص دادند. ارزش معامالت ۸5 هزار و 14 ورقه ســلف موازی 
استاندارد فروخته شــده در هفته گذشته نیز بیش از هزار و 524 میلیارد 
و ۸20 میلیــون ریال بود. همچنین 750 عــدد اوراق گواهی ظرفیت به 
ارزش 41 میلیارد و 2۸5 میلیــون ریال، 54 میلیون و 749 هزار و 5۶0 
کیلووات ســاعت برق به ارزش 40 میلیارد و ۸ میلیون ریال و 1۶ قرارداد 
آتی به ارزش 2 میلیارد و ۸۳ میلیون ریال در هفته سوم دی دادوستد شد.
گفتنی اســت در روز شــنبه قرار اســت ۶ هزار و 14۶ تن فرآورده در 
بورس انرژی ایران عرضه شود. در روز نخست هفته جاری قرار است ۶1۶ 
تن نرمال بوتان پاالیش نفت کرمانشــاه در رینگ بین الملل عرضه شود. 
در رینــگ داخلی هم 400 تن آیزوریســایکل، ۶00 تن آیزوفید و 9۳0 
تن حالل 402 پاالیش نفت تبریز، 700 تن آیزوریســایکل پاالیش نفت 
تهران، هزار تن آیزوریســایکل پاالیش نفت شیراز، هزار و ۸۶0 تن حالل 
402 پاالیش نفت بندرعباس و 40 تن میعانات گازی پتروشــیمی رازی 

عرضه می شود.

نگاهی به معامالت فرابورس در هفته سوم دی

ارزش معامالت خرد سهام 1۷ درصد باال رفت
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کدام صنعت ایرانی بیشترین رونق را دارد؟
اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود به بررسی وضعیت 
صنایع مختلف کشــور از ابتدای دهه 90 تا نیمه سال جاری پرداخته 

است.
به گزارش ایسنا، در این گزارش آمده است: برآوردها نشان می دهد 
که شاخص کل تولید کارگاه های صنعتی کشور از ابتدای سال 1۳90 
تا نیمه ســال 1401، با وجود برخی نوسانات در نهایت صعودی بوده 
اســت. سطح شاخص در فصل سوم سال 1۳9۸ برای نخستین بار از 

عدد 100 )رقم پایه سال1۳95( باالتر می رود.
پس از آن در پاییز 1400، برای نخســتین بار شاخص کل صنعت 
کشــور از مرز 120 عبور می کند و البته در تابستان امسال با رسیدن 
به عدد 124 باالترین عدد ثبت شده در این حوزه را نمایش می دهد. 
به این ترتیب هرچند وضعیت صنعت کشــور در 10 ساله گذشته، با 
تالطم و رکود و رونق های متعدد رو به رو بوده اما در نهایت در تابستان 
امسال به باالترین سطح خود رسیده که نشان از حرکت صعودی در 

این حوزه دارد.
بررســی فصل به فصل وضعیت صنعت کشور نشان می دهد که در 
دوره های مختلفی رکود طوالنی تجربه شده است. بیشترین ماندگاری 
رکود به دو ســال 1۳91 و 1۳92 بازمی گردد و بیشترین شدت رکود 

نیز حدفاصل تابستان 1۳97 تا تابستان 1۳9۸ به ثبت رسیده است.
در نیمه نخست ســال جاری، در هر دو فصل بهار و تابستان، رشد 
صنعت کشــور مثبت بوده است و آخرین چالش بزرگ در این حوزه 

با تابستان سال قبل و تحت تاثیر خاموشی برق صنایع باز می گردد.
در نیمه نخست امســال به جز سه بخش، سایر حوزه های صنعتی 
کشور رشد مثبت را تجربه کرده اند. صنایع تولید سایر وسایل نقلیه، 
صنایع تولید سایر مصنوعات و صنایع نقلیه موتوری به ترتیب با رشد 
57، 22 و 21 درصد باالترین سطح رشد را به خود اختصاص داده اند. 
صنایع چوب، آشامیدنی ها و فلزات اساسی نیز دیگر صنایعی هستند 

که باالترین رشد را به خود اختصاص داده اند.
در این میان تولید پوشــاک تقریبا رشدی نزدیک به صفر داشته و 
صنایع تولید چرم، فرآورده های دارویی و صنایع تولید مواد غذایی نیز 

سه صنعتی هستند که رشد منفی را به ثبت رسانده اند.
در کنــار آن، تمرکز صنعتی ایــران نیز در چند بخش خاص بیش 
از سایرین اســت. بر این اساس محصوالت شیمیایی، فلزات اساسی، 
صنایع وسایل نقلیه، مواد غذایی، محصوالت کانی و تولید دارو، حدود 
۸0 درصــد از ارزش افزوده صنعت ایران را به خود اختصاص داده اند 
و 20 گروه دیگر، مجموعا 20 درصد از ســهم این عرصه را در اختیار 

دارند.
در این میان، صنایع غذایی در بهار و تابستان امسال، برای دو فصل 
پی در پی رشــد منفی را ثبت کرده اند؛ این در حالی است که صنایع 
آشامیدنی رونق قابل قبولی داشته اند. محصوالت کانی نیز پس از چهار 
فصل پی در پی رشــد منفی، در تابستان امسال از رکود خارج شده 

است و صنایع شیمیایی و پوشاک نیز تجربه ای مشابه دارند.

آمار دقیقی از گلخانه ها وجود ندارد
 راه اندازی سامانه مدیریت هوشمند

رئیس انجمن گلخانه داران و صادرکنندگان محصوالت گلخانه ای 
کشور از راه اندازی سامانه مدیریت هوشمند گلخانه های کشور خبر 
داد. محمد بالغی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه آمار دقیقی از 
تعداد گلخانه ها و وضعیت کشــت آنها در کشور وجود ندارد، گفت: 
براســاس آمارهای اعالم شــده 22 هــزار و 500 هکتار گلخانه در 
سطح کشــور داریم ولی از این تعداد گلخانه هیچ گونه آمار رسمی 
و مســتند که قابل اتکا باشــد و بدانیم چه تعداد فعال و چه تعداد 
غیرفعال هســتند یا چه چیزهایی به چه میزان کشت می کنند در 
دســت نیســت. وی ادامه داد: به همین دلیل سامانه ای طراحی و 
راه اندازی کردیم که در ابتدای کشــت گلخانه دار وارد سامانه شود 
و اطالعات کشــتش را آنجا وارد کند. فرآیند کار نیز به این صورت 
است که تولیدکنندگان آمارها و اطالعات خود را وارد می کنند و ما 
نیز در نهایت این آمارها را آنالیز خواهیم کرد. در حقیقت می توانیم 
الگوی کشت، بازار، مصرف داخل و بازار صادراتی را مدیریت کنیم.
رئیس اتحادیه گلخانه داران با بیان اینکه این بستر و پلتفرم قبال 
وجود نداشــت، اضافه کرد: بهره برداران خصوصا آنهایی که سبزی 
و صیفی می کارند در ابتدای کشــت می توانند اطالعات خود را در 
سامانه بارگذاری کنند و پیش بینی می کنیم که این سامانه تا پایان 
ســال آغاز به کار کند. رئیس انجمن گلخانه داران و صادرکنندگان 
محصوالت گلخانه ای کشــور در ادامه به تشــریح جزییات سامانه 
مدیریت هوشــمند گلخانه های کشور و اهداف آن پرداخت و گفت: 
پس از شــش ماه تالش مستمر، دســت اندرکاران این حوزه برای 
هوشمندسازی مدیریت محصوالت، سامانه یکپارچه سازی مدیریت 
گلخانه های کشــور از مزرعه تا سفره توســط انجمن گلخانه داران 
کشــور در حال راه اندازی است. این سامانه برای مدیریت یکپارچه 
زنجیره ارزش محصوالت گلخانه ای کشــور با هدف ســالمت محور 

بودن محصوالت گلخانه ای ایجاد می شود.

نماگربازارسهام

در پــی اجرای طرح عرضــه خودرو در بــورس کاال، بــرای قیمت و 
شفافیت ســازی قیمت خودرو، دالالن دست به کار شده و به هر ترفندی 

دست می زنند تا مانع این طرح شوند.
در راســتای رقابتی شدن بازار خودرو و افزایش شفافیت و حذف رانت از 
بازار و با مصوبه شورای عالی بورس و همراهی وزارت اقتصاد و صمت مقرر 
شــد تولیدکنندگان ایرانی، خودروهای خود را در بورس کاال، طبق روالی 
منطقی و قانونی به شــکلی که انگیزه برای مصرف کنندگان واقعی برای 

خرید ایجاد شود، عرضه کنند.
موج خوش بینی ها درخصوص تحقق رؤیای ســامان بخشــیدن به بازار 
خودرو، دالالن و منفعت طلبان بازار را ترســاند و آنها سعی کردند با تمام 
ظرفیتی که دارند، به مقابله با شفافیت معامالت و تحقق بازارهای رقابتی 
برخیزند. از این رو شــاهد کارشــکنی های برخی افراد در مجلس و سایر 
دستگاه های اجرایی بودیم و این افراد تمام تالش خود را برای بازگرداندن 
قیمتگذاری دستوری به بازار خودرو و سپردن این قیمتگذاری به ساختار 
معیوب شــورای رقابت به کار گرفتند. در حالی که به گفته کارشناسان، 
سیاست های 10 سال گذشته شورای رقابت تنها ویرانه ای از صنعت خودرو 

به جای گذاشته و این صنعت را هر روز با زیان بیشتر روبه رو کرده بود. در 
جدید ترین کارشکنی های انجام شده، مدیرعامل ایران خودرو طی نامه ای به 

بورس کاال، خواستار لغو عرضه 5 هزار خودرو دنا پالس شد.
لغو عرضه دنا در بورس کاال

سخنگوی وزارت صمت اعالم کرد: عرضه خودروهایی که تا پیش از این 
در بورس کاال انجام می پذیرفت تا زمان دســتیابی به چارچوب مشترک 
قیمتگذاری با شــورای رقابت می تواند ادامه پیــدا کند، اما این وزارتخانه 
تا پیش از نهایی شــدن موضوع قیمتگذاری نمی تواند مجوز جدید برای 
عرضه در بورس بدهد و به همین دلیل به خاطر ورود ســازمان بازرســی 
عرضه دنا در بورس کاال لغو شــد. وزارت صمت تعامل خوبی با شــورای 
رقابت دارد و به نظر می رســد سازوکار قیمتگذاری خودرو به زودی اعالم 
شــود. همچنین برخی از نمایندگان مجلس در اظهاراتی بسیار عجیب و 
تأمل برانگیز خواستار لغو تمامی عرضه های خودرو و بازگشت قیمتگذاری 

از کانال شورای رقابت شدند.
این اقدامات در حالی اســت که پیش بینی ها نشان می داد تداوم عرضه 
خودرو در بورس کاال می تواند بازار را به ســرعت منظم کند و ورود بیش 

از 21 هــزار خودرو خارجی نیز می تواند منجر به قیمت شــکنی در بازار 
خودرو شود.

در این خصوص برخی کارشناســان می گوینــد: »اقدامات علیه تداوم 
عرضه خودرو در بورس کاال از آنجا شــروع شــد که خودرو شاهین 500 
میلیون تومانی در بازار غیررســمی، در بورس کاال به دلیل عرضه زیاد در 
قیمت ۳40 میلیون تومان خریدار نداشــت. از ایــن رو عرضه 5 هزار دنا 
پالس در بورس کاال می توانســت در قیمت هایی بسیار پایین تر از قیمت 
بازار غیررســمی به خریداران برسد. این موضوع دالالن را در بازار خودرو 

برآشفته کرده است و آنها دست به کار شده اند.«
مجید عشــقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهاداردر نامه ای به احسان 
خانــدوزی، وزیر امور اقتصــادی و دارایی و رئیس شــورای عالی بورس، 
خواســتار اقدام مناسب و فوری برای از بین بردن ابهامات عرضه و فروش 
خودرو در بورس کاال، که موجبات نگرانی سهامداران را فراهم آورده، شد. 
گفتنی اســت عرضه خودرو در بورس کاال با موافقت وزیر صنعت، معدن 
و تجارت به عنوان عضو شورای عالی بورس در جلسه این شورا در تیرماه 

سال جاری، وارد فاز جدیدی شده بود.

ماجراهای داللی و خودرو

ســخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه این وزارتخانه 
خواستار ادامه عرضه خودرو در بورس کاال است، گفت نظر وزارت صنعت، 
معــدن و تجارت و وزارت اقتصاد در مــورد ادامه عرضه خودرو در بورس 
یکســان اســت، اما وزارت صمت دیگر اختیاری برای صدور مجوز عرضه 

خودرو در بورس کاال ندارد.
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، امید قالیباف ســخنگوی وزارت 
صمت درباره ســرانجام عرضه خودرو در بــورس کاال، اظهار کرد: وزارت 
صنعت، معدن و تجارت خواستار ادامه عرضه خودرو در بورس کاال است، 
اما با توجه به پایان مدت زمان مصوبه شــورای عالی هماهنگی اقتصادی 
کــه قیمتگذاری خودرو را به وزارت صمــت داده بود، این وزارتخانه دیگر 

اختیاری برای مجوزدهی عرضه خودرو در بورس کاال نداشت.

وی افــزود: نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت اقتصاد در مورد 
ادامه عرضه خودرو در بورس یکســان است و هر دو وزارتخانه تاکید دارند 

که عرضه خودرو در بورس کاال ادامه یابد.
سخنگوی وزارت صمت با بیان اینکه در واقع این وزارتخانه از اظهارات 
امــروز وزیر اقتصاد در مورد عرضه خودرو در بورس کاال حمایت می کند، 
گفت: در مورد لغو عرضه خودرو در بورس کاال مالحظاتی وجود داشــت 
مبنی بر اینکه اوالً از نظر قانونی وزارت صمت اجازه مجوزدهی برای عرضه 
در بورس کاال را نداشت و دوما پیرو طرح برخی از مواضع مختلف در مورد 
عرضه خودرو در بورس کاال سبب شد که وزارت صمت بخواهد که عرضه 

خودرو در بورس کاال انجام نشود.
قالیباف اضافه کرد: با اشاره به منقضی شدن مدت زمان شصت و سومین 

مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 2۸ مهر 1400 که براساس 
آن اختیار قیمتگذاری خودرو به وزارت صمت داده شــده بود، دیگر اجازه 

مجوزدهی برای عرضه خودرو در بورس را نداشت.
وی یادآور شــد: با توجه به اینکه شرکت ایران خودرو درخواست لغو و 
ابطال عرضه دنا در بورس کاال را داده بود، اگر شــرکت ایران خودرو برای 
عرضه خودرو در بورس کاال مشکلی نداشته و بورس کاال نیز منعی نداشته 

باشد، این عرضه می تواند انجام شود.
ســخنگوی وزارت صمت با تاکید بر اینکــه در مجموعه موضع وزارت 
صمت حمایت از عرضه خودرو در بورس کاال است، گفت: در مجموع باید 
منتظر ماند و دید که شورای رقابت، وزارت صمت و سایر تصمیم گیران و 

ذی نفعان چه تصمیمی برای بحث قیمتگذاری و عرضه خودرو می گیرند.

رئیس کانون انجمن های صنفی مراکز معاینه فنی خودرو های کشــور 
گفت برخالف سرمایه گذاری های چند میلیاردی روی تجهیزات پیشرفته 

مراکز معاینه فنی، از این مراکز استقبال کمی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، رادیو اقتصاد در برنامه روزی نو در گفت وگو 
با رئیس کانون انجمن های صنفی مراکز معاینه فنی خودرو ها، وضعیت معاینه 

فنی در کشور را بررسی کرده است، تفصیل گفت وگو به این شرح است.
 ســوال: وضعیــت معاینه فنــی خودرو ها امــروز در ایــران مطابق با 

استاندارد های روز جهان است؟
جعفریــان: بله، از لحاظ تجهیزات و مکانیزمی که در مراکز معاینه فنی 
اســت قطعا همانند کشور های پیشــرفته تجهیز شدند، ولی متاسفانه در 
اجرای این فرآیند با توجه به اینکه ناوگان فرســوده است و از طرفی هم 
پلیــس محترم راهور اعمال قانون کمتری را نســبت به خودرو های فاقد 
معاینه فنی دارند اســتقبال کمی شده است. علی رغم سرمایه گذاری های 
چند میلیاردی که برای این بخش توســط بخش خصوصی صورت گرفته 
اســت مخصوصا در شهرستان ها و شــهر های کوچک این استقبال کمتر 

صورت می گیرد به واسطه عدم اعمال قانون.
سوال: ما می دانیم که در کشور سامانه اصلی وقتی که معاینه فنی صورت 
می گیرد در ســامانه رسمی آن در وزارت کشور ثبت می شود و اگر اشتباه 
نکنم ســازمان حفاظت محیط زیست هم است که این اطالعات آنجا هم 

می رود، درست است؟
جعفریان: بله، طبق آمار سامانه سیمفا بیش از 50 درصد خودرو هایی که 
مشــمول معاینه فنی هستند بیش از 50 درصد آنها مراجعه نکردند برای 

اخذ گواهی معاینه فنی.
ســوال: این بار ها گفته شده، این 50 درصد که مراجعه نکردند باالخره 
در ســطح کشور تردد می کنند ما یک سرمایه بسیار سنگینی را در ایران 
شاهد هستیم که صرف نصب دوربین های کنترله شده توسط دستگاه های 

مختلف راه و ترابری، پلیس راهنمایی رانندگی، مرکز ترافیک و... یعنی شما 
نگاه می کنید که اینها چه کسانی را رصد می کنند؟

جعفریان: این دوربین هایی که نصب شده بیشتر برای تخلفات سرعت و 
سبقت غیرمجاز است.

سوال:، ولی عموما اینطور نیست، چون من خودم شخصا توسط همین 
دوربین ها روزی 50 هزار تومان جریمه شدم و بعد متوجه شدم که معاینه 
فنی من تمام شــده و پیام کوتاهی هم برای من نیامده، ولی اینقدر این 
مجموعه خوب کار می کند که نگذاشته من بدون پرداخت 50 تومان عبور 

کنم تا باالخره رفتم هزینه دادم و معاینه فنی گرفتم.
جعفریان: بله، در کالنشهر ها این دوربین ها کار می کند، ولی طبق ماده 
7 قانون هوای پــاک باید کلیه جاده های کشــور و دوربین های جاده ای 
برون شهری و درون شهری به سیستم کد جریمه معاینه فنی تخصیص پیدا 
کنند و تمام دوربین ها به این کد جریمه مجهز شوند که متاسفانه فعال در 
حال حاضر در برخی از کالنشهر ها این اتفاق می افتد و در شهر های کوچک 

و شهرستان ها و جاده های کشور این اتفاق هنوز صورت نگرفته است.
ســوال: معاینه فنی برای خودرو ها طبق قانون، مدل های 97 به پایین 
یعنــی 201۸ به قبل و 99 و ماقبلش، ماشــین های نو باید فکر می کنم 
آزمونی بعد از دو یا سه سال داشته باشند این هم محل اختالف نظر بود.

جعفریان: این هم در قانون دیده شده است طبق قانون هوای پاک طبق 
تبصره یک ذیل ماده ۶ قانون هوای پاک مصوب ســال 9۶، دوره معافیت 
انجام معاینه فنی از زمان تولید برای وسایل نقلیه شخصی و دولتی چهار 
سال و برای وســایل نقلیه عمومی یک سال تعیین شده است. فرقی هم 
نمی کند این خودرو ها داخلی باشند یا وارداتی باشند برای کلیه خودرو ها.

ســوال: االن از نظر قیمت و هزینه های معاینه فنی بفرمائید و به عالوه 
اینکه باالخره شــاید این دوربین ها پنج ســال دیگر هم این کد روی شان 
نصب نشود و کسی هم کاری نداشته باشد ما همش از پلیس انتظار اعمال 

داشته باشیم، شما به عنوان یک مسئول عالی در کانون انجمن های صنفی 
مراکز معاینه فنی خودرو های کشور درباره این هزینه ها بفرمائید که االن 
چگونه است و دوم اینکه واقعا وظیفه شهروندی ما در برابر سالمتی یکدیگر 
و محیط زیست مان ایجاب می کند که برویم معاینه فنی بگیریم حتی اگر 

این دوربین ها نگیرد و کسی هم کاری نداشته باشد.
جعفریان: در مورد تعرفه معاینه فنی از سال 99 تا امسال نرخ تغییر نکرد 
متاسفانه علی رغم ســرمایه گذاری هایی که در این بخش شده و واقعا این 
صنف فنی واقعا مظلوم واقع شــده با اینکه هر ساله و هر روز تمام نرخ ها 
به صورت صعودی باال می رود، ولی این نرخ باال نرفت، ولی امسال در برج 
چهار طبق نظر کارشناسی سازمان حمایت این نرخ اعالم شده است برای 
خودرو های ســبک بنزینی این رقم 92 تومان در نظر گرفته شده و برای 
خودرو های ســنگین 119 هزار تومان و درخصوص اهمیت معاینه فنی، 
معموال قطعات و لوازم به کار رفته در وسایل نقلیه با افزایش آن و کارکرد 
آن دیگر استاندارد اولیه تولید را ندارند و با آن مطابقت ندارند و به همین 
خاطر در معاینه فنی و کنترل زیست محیطی که در نظر گرفته می شود 
باید مطمئن شــویم که مقادیر گاز های خروجی از اگزوز خودرو در حدود 
مجاز تعریف شده است پس این معاینه فنی می تواند در کاهش آلودگی هوا 
و هدررفت ســوخت ها و سرمایه ملی و کاهش تصادفات که تصادف بر اثر 
نقص فنی رخ می دهد که همانطور که مطلع هستید طبق آمار ها در حدود 
۳0 درصد تصادفات که در جاده ها رخ می دهد ناشی از نقص فنی خودرو 
اســت که می تواند کاهش داشته باشد و افزایش ایمنی تردد داشته باشد 
و در نهایت برای حفظ ســالمتی خانواده و جامعه نقش مهمی را داشته 
باشد ضمن اینکه همانطور که ما برای خرید خودرو قبل از خرید و هنگام 
خرید مراجعه می کنیم به مراکزی برای تشخیص رنگ یا بی رنگی خودرو 
خیلی خوب است و جالب است که ما بتوانیم خودرو را برای سالمت فنی و 

سالمت عملکرد تجهیزات به مراکز معاینه فنی ارجاع دهیم.

اعالم نظر وزارت صمت درباره ادامه عرضه خودرو در بورس کاال

کاهش استقبال از مراکز معاینه فنی خودرو
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت دوم(
 موسسه نظم آوران حفیظ )درحال تصفیه(

به شماره ثبت 33418 شناسه ملی 140039056۷۷
به دلیل به حد نصاب نرســیدن مجمــع عمومی عادی به طورفــوق العاده نوبت 
اول مورخ   1401/10/24 ســاعت11 الی 12 ،بدینوســیله از کلیه سهامداران و یا 
نمایندگان قانونی موسسه نظم آوران حفیظ )درحال تصفیه( به شماره ثبت ۳۳41۸  
شناســه ملی 1400۳905۶77 دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی 
عادی به طور فوق العاده مورخ پنج شــنبه 0۶/11/ 1401 ســاعت 11 الی 12  به 
آدرس استان تهران، شهرستان تهران ، بخش مرکزي ، شهر تهران، محله تهران نو، 
خیابان شهید ناصر ترابي ، بن بست اول ، پالک  2 ، ساختمان حفیظ ، طبقه اول 

-کدپستی 1741۸1۶۶41 تشکیل می شود حضور به هم رسانند .
دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده:

1 - گــــزارش مدیر تصفیه در خصوص صــــورت دارایی منقول و غیر منقول و 
ترازنامه و حساب سود و زیان.

2 - گزارش تراز نامه و صورت های مالی از تاریخ 1400/0۸/12 الی 1400/12/29.
۳ - گزارش اعمال انجام شده از زمان شروع تصفیه.

4 - سایر مواردی که در صالحیت مجمع باشد.
مدیر تصفیه
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اخبار

استاندار مرکزی:
اسطوره های استان مرکزی مولفه های نظام هویت ساز سرزمین آفتاب هستند

اراک- فرناز امیدی: اســتاندار اســتان مرکزی گفت: اســتان مرکزی مهد 
اسطوره هایی است که هر کدام برای شکل دادن به نظام هویتی سرزمین آفتاب 
نقــش موثری دارند. فرزاد مخلص االئمه روز جمعــه۲۳ دی ماه ۱۴۰۱ در آیین 
گشایش هفته فرهنگی »برآســتان آفتاب« در شهرستان خمین، افزود: انقالبی 
که امام خمینی)ره( رهبری کرد، برخالف تمام انقالب های معاصر و غیرمعاصر، 
توانست وارد چهل واره دوم خود شود. وی ادامه داد: این افتخار نصیب خمین شد 
که زادروز این سالله پاک حضرت زهرا )س( همزمان با جد او است و برنامه های 
مفصلی به این مناســبت تدارک دیده شد. استاندار مرکزی بیان کرد: روز والدت 

فاطمه زهرا )س( به عنوان دردانه هستی که مقارن با تولد امام راحل است، باید کانون توجه همه رسانه ها و توده مردم باشد، همانطور که در نیمه 
شعبان همه دوربین ها به سمت جمکران است. مخلص االئمه افزود: نظام هویتی ایران و استان مرکزی مولفه های متعددی دارد و این مولفه ها 
می توانند این نظام هویتی را تقویت کنند و ظرفیت ها را ظهور دهند. وی ادامه داد: در راس این مولفه ها، مشاهیر و اسطوره ها، جزء مهمی از 
این نظام هویتی را تشکیل می دهند استاندار مرکزی گفت: هر انسانی ۲ شاکله جسمی و معنوی دارد و این موجود زنده می تواند یک شخص یا 
آحاد جامعه و یک ملت باشد. مخلص االئمه افزود: شاکله معنوی بر شاکله جسمی تسلط دارد و به آن شخصیت گفته می شود و شاکله معنوی 

جامعه را هویت می نامند. وی تاکید کرد: شاکله معنوی باید برپا و استوار باشد تا شاکله جسمی را در مسیر روشنی و پیشرفت حرکت دهد.

انفاق فاطمی، الگوی مادران حامی ایتام و محسنین استان قم
قم- خبرنــگار فرصت امروز: هفت بانوی نمونه از مــادران حامی ایتام و 
محسنین کمیته امداد اداره سه قم در همایش باران مهر تجلیل شدند. به گزارش 
پایگاه اطالع رسانی کمیته امداد، محسن مسعودیان راد، مدیرکل کمیته امداد استان 
قم در همایش باران مهر که با هدف تجلیل از مادران حامی ایتام و محسنین کمیته 
امداد اداره سه قم و با حضور مدیرکل هماهنگی امور اجرایی توسعه مشارکت های 
مردمی، مدیران این نهاد و مادران حامی ایتام و محســنین در مجتمع حضرت 
معصومــه )س( برگزار گردید با تبریک میالد حضرت فاطمــه زهرا )س( و امام 
خمینی )ره( گفت: شــما بانوان و مادران حامی ایتام و محسنین از حضرت زهرا 

)س( الگو گرفته اید و انفاق فاطمی را سرلوحه کارهای خود قرار داده اید. وی با اشاره به آیات و روایاتی که در اخالص حضرت فاطمه )س( نازل 
و بیان شده است تأکید کرد: کسانی که فقط برای رضای الهی کار می کنند خداوند نه تنها آن را برجسته می کند بلکه چند برابر هم پاداش و 
جزا خواهد داد. در همایش باران مهر که با حضور ۱۶۰ نفر از مادران حامی طرح اکرام برگزار شد از هفت نفر از مادران حامی ایتام و محسنین 
تحت حمایت کمیته امداد اداره سه قم نیز که جزء جامعه پزشکان، فرهنگیان، نویسندگان، خبرنگاران و بانوان خانه دار بودند نیز  تجلیل گردید.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری خبر داد :
18 درصد افزایش مصرف بنزین در 9 ماهه سال 1401 در منطقه ساری ثبت شد

ساری - دهقان : مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری 
گفت : با مصرف بیش از یک میلیارد لیتر بنزین در 9 ماهه نخست امسال ، افزایش 
۱8 درصدی مصرف را نســبت به مدت مشابه سال قبل به دنبال داشته است . 
به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی، علی رغم توصیه و تاکیدات 
وزارت نفت مبنی بر اســتفاده بهینه و رعایت الگوی مصرف سوخت ، با بررسی 
های به عمل آمده میزان مصرف ۱۴۰۱ نســبت به مدت مشابه سال قبل روند 
رشد قابل مالحظه ای در پی داشته است  که عالوه بر هدر رفت سرمایه ملی ، 
آلودگی محیط زیست و خطرات سالمت و زیست محیطی را به دنبال دارد . به 

گزارش روابط عمومی ، سبحان رجب پور مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری به میزان مصرف فرآورده های نفتی در 
منطقه ساری اشاره کرد و گفت: میزان مصرف بنزین در 9 ماهه سال ۱۴۰۰ حدود 88۶ میلیون لیتر بوده که با مقایسه میزان مصرف 9 
ماهه ۱۴۰۱ هجده درصد افزایش داشته است . وی افزود: رشد ۱8 درصدی مصرف بنزین در این مدت نسبت به مدت مشابه در سال ۱۴۰۰ 
به دلیل افزایش تعداد خودروها ، اعالم پایان بیماری کرونا و از سرگیری جریان زندگی در شهرها و افزایش مسافرتها می باشد . رجب پور 
ادامه داد : بنزین مصرف شده در 9 ماهه سال۱۴۰۱بیش از یک میلیارد لیتر است و این درحالی است که میزان بنزین مصرف شده در مدت 
مشابه سال ۱۴۰۰حدود 88۶ میلیون لیتر بوده که در۱۳7 جایگاه عرضه سوخت ) پمپ بنزین ( منطقه ساری توزیع شد . وی خاطر نشان 
کرد: در 9 ماهه سال ۱۴۰۱ حدود  ۴9۰ میلیون لیتر نفتگاز و حدود ۱8 میلیون لیتر نفت سفید در مازندران در بین خودروهای ترابری ، 
کشاورزی و خانوار توزیع شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل نفتگاز ۴ درصد افزایش و نفت سفید ۳ درصد کاهش در مصرف داشته است . 

مدیر عامل شرکت گاز استان هرمزگان: 
پایداری گاز در گرو همکاری و تعامل همه جانبه است

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز: مدیر عامل شــرکت گاز استان 
هرمزگان در دیدار با مدیران صنایع غرب بندرعباس به همکاری و تعامل سازنده 
بمنظور پایداری گاز در استان خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان 
هرمزگان، علی ذاکری، مدیر عامل شــرکت گاز استان هرمزگان، در دیدار چند 
جانبه با مدیــران صنایع غرب بندرعباس از جمله فوالد کاوه، فوالد هرمزگان و 
صبافوالد در دی ماه سال جاری که به میزبانی شرکت گاز برگزار شد به موضوع 
پایداری گاز در استان اشاره و تصریح کرد: گاز محور توسعه است و این سوخت 
پاک و دوستدار محیط زیست با تالش جهادگران عرصه تولید یعنی شرکت های 

پاالیش گاز، تولید، توسط مناطق عملیاتی، منتقل و به واسطه همکاران ما در شرکت گاز استان هرمزگان، توزیع می شود تا به سرمنزل مقصود 
برسد. وی بیان کرد: برای تولید، انتقال و توزیع گاز، چه زحمات، جان ها و مجاهدت هایی که کشیده نمی شود تا مشترکین ما چه در بحث 
خانگی و صنایع، با آرامش خاطر از این نعمت خدادادی در راستای رفاه اجتماعی بهتر، ایمنی بیش تر و هم چنین اشتغال پایدار، استفاده کنند. 
ذاکری تصریح کرد: استفاده از این سوخت ارزان نیز، نیاز به مدیریت مصرف بهنیه دارد تا همه مردم ایران و حتی نسل های آینده بتوانند از 
این مسافر زیرزمینی در لوله های گاز استفاده کنند. مدیر عامل شرکت گاز استان هرمرمزگان ابراز کرد: باتوجه به شرایط پیش آمده در کشور 
و زمستان سال جاری که بیش تر هم وطنان ما با هوای سرد دست و پنجه نرم می کنند، نیاز به همکاری و تعامل بیش تر در زمینه مدیریت 
مصرف بهینه از سمت صنایع و مشترکین عمده گاز می باشد تا گرمابخش خانه های هم وطنان خویش در سایر مناطق سردسیر کشور باشیم.

مشترکین پر مصرف گاز، منتظر قبوض  نجومی باشند/ تعرفه گاز بها، پلکانی 
محاسبه می شود

ایالم-هدی منصوری:مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم با اشاره به اینکه تعرفه گاز بها بر اساس پلکان مصرف محاسبه می شود، گفت: 
قبض مشترکین پر مصرف گاز نجومی خواهد بود. محمود کشاورز افزود: مزیت تعرفه گذاری پلکانی این است که انگیزه را در بین خانوارها 
و مشترکین پرمصرف برای مصرف کمتر ایجاد می کند تا در پلکان پایین تر قرار گرفته و مشمول افزایش تعرفه تصاعدی نشوند. وی در 
خصوص اعمال تخفیف و پاداش برای مشترکین با مصرف گاز کمتر نسبت به مدت مشابه سال گذشته، اظهار داشت: مشترکین خانگی که 
مصرف گاز آنها در ماههای سرد سال نسبت به دوره مشابه سال گذشته کمتر شود، به ازای هر یک واحد کاهش مصرف، مشمول تخفیف 
در گاز بها یا همان میزان اعمال پاداش صرفه جویی می شوند. مدیرعامل شرکت گاز استان تصریح کرد: تعرفه مشترکین با مصرف متعارف 
که در سه پله نخست قرار دارند، نسبت به سال گذشته افزایش نداشته و صورتحساب قبض آنها مشابه سنوات گذشته است. کشاورز با 
اشــاره به اینکه تعرفه مشــترکین پرمصرف بخش خانگی، از پلکان ۴ به بعد افزایش یافته است، ادامه داد: این تغییر تعرفه از ۱۶ آذرماه 
در صورتحساب های مشترکین اعمال می شود. مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم با بیان اینکه گازبهای مشترکین تحت حمایت نهادهای 
حمایتی کمیته امداد و بهزیســتی، مدارس، مســاجد و اماکن مذهبی که مصرف آنها در حد متعارف است، رایگان خواهد بود، گفت: این 
مشترکین نیز اگر از سقف الگوی مصرف عبور کنند، حجم مازاد مصرفی آنها، مشمول پرداخت تعرفه های پلکانی و  تصاعدی  خواهند شد. 

مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان: 
مصرف گاز استان بسیار باالست استدعا داریم صرفه جویی را جدی بگیرید

گرگان-نادر کرمی: مدیرعامل شرکت گازاستان گلستان با هشدار به هم استانی های گرامی ، خواستار جدی گرفتن مقوله  صرفه  
جویی در مصرف گاز شد.علی طالبی مدیرعامل شرکت گاز گلستان  صبح امروز جمعه  ۲۳ دی ماه ، در بیست و هشتمین جلسه کارگروه 
قرار گاه مدیریت بحران گاز استان که با حضور مدیران ستادی و ادارات گازرسانی  که به صورت ویدئو کنفرانس جلسه  را همراهی می 
کردند برگزار شد به باال بودن حجم مصرف گاز استان در ۲۴ ساعت گذشته اشاره کرد و  از همراهی هم استانی های عزیز درکمک به عبور 
از بحران احتمالی افت فشار گازخبر داد.وی افزود:حجم گاز استان در شبانه روز گذشته به  ۱۶ میلیون متر مکعب رسیده که در مقایسه با 
یک روز قبل 5۰۰ هزار متر مکعب افزایش داشته است و این امر نیاز به توجه و عزم جدی هموطنان داشته تا یک بار دیگر خادمین خود 
را در شرکت گاز یاری رسانند. طالبی ادامه داد: با وجود اینکه روز گذشته هوا مساعد بود ولی  هوا بسیار سرد و سوزناک بوده است و این 
امر باعث افزایش مصرف  نسبت به روز گذشته شده و پیش بینی می کنیم مصرف ۲۴ ساعت آینده نیز باال رود و احتمال افت فشار گاز 
در برخی از مناطق استان قوت بگیرد.وی افزود: با وجود اینکه اولویت مصرف گاز بخش خانگی و تجاری است  و با وجود اینکه گاز تمامی 
ادارات ، صنایع و حتی جایگاه های سوخت سی ان جی استان نیز قطع شد.ولی میزان  مصرف کماکان باالست لذا به منظور جلوگیری از 

احتمال افت فشار گاز همراهی  مشترکین بخش های خانگی و تجاری  بسیار مهم و تاثیر گذار است .

یزد- سید محمد جواد عرفان فر: رئیس جمهور با بیان اینکه ما 
در دولت مصمم هستیم طرح های بزرگ را به سرانجام برسانیم ؛ تصریح 
داشــت : ظرفیت های بزرگ کشــور با مدیریت مدبرانه، رمز موفقیت و 
پیشرفت ماست. ســید ابراهیم رئیسی در آیین افتتاح عملیات اجرایی 
طرح آبرسانی از خلیج فارس به فالت مرکزی ایران و استان یزد گفت : 
جنگ امروز، جنگ اراده هاست و علیرغم ۴۳ سال دشمنی مستکبران و 
طواغیت، با اراده، ایستادگی و مقاومت ملت ایران، قطار رشد و پیشرفت 
کشور در حال حرکت است. رئیس دولت مردمی اتکال به خدای متعال 
و اعتماد به داشته ها از جمله نیروی انسانی کارآمد و ظرفیت های بزرگ 
کشــور با مدیریت مدبرانه، رمز موفقیت و پیشرفت ماست که یکی از 
جلوه های آن افتتاح و آغاز عملیات اجرایی این طرح های بزرگ اســت 
که ان شــاء اهلل با نام مبارک حضرت زهرا )س( منشأ خیر و برکت برای 
مردم عزیز اســتان یزد باشــد رییس جمهور با بیان اینکه ما بنا داریم 
مســیر پیشرفت را ادامه دهیم، گفت: دشمن در جنگ اراده ها شکست 
خورده است . رئیسی بهره برداری از ۱۶ طرح صنعت آب و برق در استان 
یزد و همچنین آغاز عملیات اجرایــی طرح انتقال آب خلیج فارس به 
استان های فالت مرکزی را بسیار ارزشمند دانست و تصریح کرد: از دیگر 
جلوه های با شکوه و ارزشمند این طرح ها فعالیت جهادی و شبانه روزی 
کارگران، مهندسان، مدیران و مسئوالن در این سرمای طاقت فرسا برای 
رفع نیاز مردم و گره گشایی از زندگی آنها است. وی ضمن تقدیر و تشکر 
از تالش دست اندرکاران این طرح ها، تصریح کرد: با تالش های پیگیرانه 
دست اندرکاران این پروژه ها بویژه وزیر نیرو، کار ۱8 ماهه در مدت زمان 
۴ ماه اجرایی شده است که حقیقتاً جای قدردانی دارد. آقای محرابیان در 
قامت یک مدیر جهادی مجموعه این طرح ها را به خوبی مدیریت کرده، 
مشکالت مالی آنها را با دعوت از بخش های مختلف برای سرمایه گذاری 
مرتفع کرده و با تالش شــبانه روزی زمان اجرایی شــدن این طرح ها را 

کوتاه تر کرده که باعث افتخار دولت است. 
رئیس جمهــور وجود مدیران باانگیــزه و با اراده برای اســتفاده از 
ظرفیت های کم نظیر و امکانات بسیار خوب کشور در مسیر پیشرفت را 
بسیار با اهمیت عنوان کرد و گفت:  دشمن تالش داشت با تهدید، تحریم 
و در تنگنا و فشار حداکثری قرار دادن، ما را در این مسیر متوقف کند، 
اما موفق نشده و خود نیز بر آن اعتراف و اذعان دارد، چرا؟ چون اراده های 
پوالدینی وجود دارد که حاضر نیست در نبرد اراده ها تسلیم و در مسیر 
پیشرفت کشور متوقف شود. رئیس جمهور دسترسی به خلیج فارس و 
استفاده از منابع و ذخایر آن را از نعمات و مواهب الهی دانست و با تأکید 
بر ضرورت اصالح الگوی مصرف، گفت: باید از این مواهب الهی از جمله 
آب و گاز درست استفاده کنیم و اساسا به جا آوردن شکر این نعمات در 
گرو استفاده صحیح از آنهاست. رئیسی اظهار داشت: میزان مصرف انرژی 
در کشور ما بویژه مصرف گاز با دیگر کشورها قابل مقایسه نیست و نوع 
استفاده از این منابع و ظرفیت ها باید اصالح شود. رئیس جمهور اظهار 
داشت : یکی از ویژگی های برجسته و ارزشمند مردم استان یزد روحیه 
قناعت و جلوگیری از اسراف و اضافه کرد: دلیل اینکه این استان تبدیل 

به یکی از استان های سرآمد در صنعت و معدن و کشاورزی شده، همین 
روحیه با ارزش قناعت است.  سید ابراهیم رئیسی در دیدار با مردم استان 
یزد با تبریک فرارســیدن روز والدت حضرت زهرا)س( از حضور پرشور 
مردم استان یزد در مراسم استقبال و سخنرانی قدردانی کرد و گفت: این 
حضور مردم یزد نشــان دهنده عالقه و پایبندی شان به انقالب اسالمی 
است و ما دولتمردان دولت سیزدهم، خود را در کنار شما مردم می بینیم 
و برای حل مشــکالت کشور، تالش می کنیم.  وی با اشاره به اینکه در 
بدو ورود به اســتان یزد، در آستانه والدت با سعادت حضرت زهرا)س(، 
۱۶ طرح مهم آب و برق در استان افتتاح شد، گفت: پس از سالها انتظار، 
خواسته اصلی مردم یزد برای آبرسانی به دست فعاالن عرصه سازندگی 
رقم خورد و امروز به شکل رسمی عملیات اجرایی طرح آبرسانی از خلیج 
فارس به فالت مرکزی ایران و استان یزد آغاز شد. رئیس جمهور تأکید 
کــرد: طرح انتقال آب از خلیج فارس به فالت مرکزی ایران قرار بود به 
دلیل طوالنی بودن مســیر، سه ساله به پایان برسد که دست اندرکاران 
اجــرای طرح قول دادند در صورت تامیــن به موقع اعتبارات این طرح 
سریع تر به بهره برداری برسد و دولت نیز تمام تالش خود را برای تامین 
کامل اعتبارات طرح به کار خواهد گرفت تا این طرح هر زودتر تکمیل 
شده و دغدغه مردم استان یزد برای آبرسانی، به پایان برسد. رئیس دولت 
مردمی در بخش دیگری از سخنان خود به مساله مهم و محوری خانواده 
پرداخت و تصریــح کرد: زنان ما در جامعه دارای شــئونات اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی هستند و در کنار مردان، خدمتگزاری به جامعه را 
دنبال می کنند. وی افزود : زنان و دختران ما، چه در دوران دفاع مقدس 
و حمایــت از رزمندگان حاضر در جبهه های نبرد حق علیه باطل و چه 
امروز در عرصه نقش آفرینی در حوزه های علمی، آموزشی و اجتماعی، 
مایه افتخار ما هستند و توانستند با حفظ ارزش های الهی بر سکوهای 

موفقیت جای بگیرند و نام آور شوند. 

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: معاون هماهنگی امور اقتصادی 
استاندار بوشهر درجمع خبرنگاران گفت :  تا پایان سال جاری اشتغال 
استان به باالی ۳۰ هزار نفر خواهد رسید که ۱۳8 درصد از تعهدات سال 
جاری اســت. علی باستین افزود:استان بوشهر از لحاظ نرخ تورم نسبت 
به استانهای دیگر از وضعیت نسبتا بهتری برخوردار است که می توان 
به نرخ تورم ۱۲ ماهه کل خانواره ها  درکشور به ۴5 درصد و در استان 

بوشهر  ۴۱.۶ درصد اشاره کرد. 
وی اظهار داشــت : استان بوشــهر درتولید ناخالص ملی رتبه سوم 
کشــوری را داردو سهم آن  در تولید ناخالص ملی ۲۰۲۳ هزار میلیارد 
ریال معادل ۶.5 درصد و سرانه تولید ناخالص داخلی ۱۶۴5 میلیون ریال 

معادل ۴ برابر میانگین کشور است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتاندار بوشهر با اشاره باینکه در 9 
ماهه ســال جاری بیش از ۲۱ میلیــون و ۳5۶ هزارتن کاال از گمرکات 

اســتان بوشهر صادر شده است افزود: این میزان نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته از نظر وزنی 9 درصد واز نظر ارزش5۱ درصد افزایش داشته 
است . باستین یاداروشد: ۴5۰میلیاردتومان جهت کمک به تامین مالی 

طرح های اقتصادی به واحدهای تولیدی اســتان  درقالب تســهیالت 
پرداخت شــده است وی تصریح کرد: درسال جاری ۴۲ جلسه تسهیل 
و رفع موانع تولید با ۳8۰ مصوبه تشــکیل شده است که تاکنون بیش 
از 7۰درصد مصوبات آن اجرایی شــده اســت .  معاون هماهنگی امور 
اقتصادی استاندار بوشهر از احیاء 8۴ واحد تولیدی راکد با اشتغال بیش 
از 5۰۰ نفر در اســتان خبر دادو افزود: ۴۶۴ واحد تولیدی با اشــتغال 
بیش از ۱۲۰۰نفر با افزایش ظرفیت همراه بوده است .  وی خاطر نشان 
کرد:  امیدوارم استان بوشهر درسفر ریاست جمهوری با افتخار در زمینه 
عملیات اجرایی بدرخشد وســرآمد در افتتاح پروژه ها ، اخذ مجوزها و 

سرمایه گذاری در تمامی حوزه ها باشد. 
باســتین اظهار داشت : در دهه فجر امســال 59 پروژه دربخشهای 
اقتصادی با سرمایه گذاری ۴ هزارمیلیارد تومان در استان افتتاح می شود 

که بیش از ۱۲۰۰ نفر مشغول به کار می شوند. 

رشت- خبرنگار فرصت امروز: پیمان پارسا با اعالم این خبر 
گفت: عملیات رفع خطر از عمارت تاریخی آذربانی در بازه زمانی ۳ماهه 
و طبق زمانبندی قرارداد، به اتمام رســید. به گــزارش روابط عمومی 
سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری _ سرپرست سازمان عمران و 
بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری رشت، با اشاره به شرح وظایف حوزه 
بازآفرینی، توضیح داد: رفع خطر آنی از تک بناهای تاریخی واقع شده در 
معابر اصلی و فرعی که برای عابران خطرآفرین می باشــد، جزو وظایف 
حوزه بازآفرینی سازمان عمران است و در همین راستا، پروژه رفع خطر 
از عمارت تاریخی آذربانی با نظارت ســازمان عمران از مهرماه آغاز و در 
بازه زمانی ۳ماهه به پایان رسید. پیمان پارسا، ضمن شرح اقدامات انجام 
شده، توضیح داد: رفع خطر از لبه بام و دامنه هایی که امکان خطر برای 
عابران پیاده داشت، همچنین تعویض تیرهای چوبی، لمبه های چوبی و 

آبروهای بام ، بخش هایی از این پروژه بود که با اعتبار ۴8۰میلیون تومان 
از بودجه مصوب شــهرداری رشت انجام شد. سرپرست سازمان عمران 
با اشــاره به طراحی الگوی دامنه حلب بام به شــکل کبوتر، اظهار کرد: 
باتوجه به اینکه پیمانکار پروژه یک نمونه الگوی قدیمی در لبه بام پیدا 
کرد، تزئینات لبه بام به شکل دو کبوتر برش خورد تا به الگوی گذشته 
خود بازآفرینی گردد. وی، بــا بیان اینکه بنای تاریخی آذربانی دومین 
ساختمان ساخته شده در خیابان امام خمینی )ره( می باشد، افزود: این 
بنای دو طبقه با تزئینات سیمان بری در خیابان امام قرار دارد و متعلق 
به مرحوم »محمدعلی آذربانی« اســت. بر روی دیوار آجری ساختمان 
، تاریخ ســاخت به این شکل حک شده اســت »با فرمان سلطان این 
ساختمان در سال ۱۳۴5 ساخته و به اتمام رسید« سال یاد شده قمری 

است. یعنی این بنا در سال ۱۳۰5 خورشیدی احداث گردیده است.

پارسا، یادآور شد: مرمت جداره بنای تاریخی آذربانی و نورپردازی این 
بنای تاریخی نیز در کارگروه بازآفرینی در حال بررسی است و امیدواریم 
با تامین اعتبار، مرمت کامل این بنا اجرایی گردد. گفتنی است، »حاج 
محمد علی آذربانی«، صاحب قنادی آذربانی و از نیکوکاران نام آشنای 
گیالن بود و قنادی وی بخشی از هویت جدایی ناپذیر نخستین خیابان 
رشت) امام( است. مکان این قنادی درحال حاضر تغییرشغل داده است.

اسالمشهر- سحر عمروانی: شهردار اسالمشهر با اشاره به پیشرفت 
 7۰ درصد  حفاری تونل متروی اسالمشهر گفت: حفاری  سال آینده به 
پایان می رسد. به گزارش مرکز ارتباطات شهرداری اسالمشهر، محسن 
حمیدی   شهردار اسالمشهر در جلسه شورای اداری شهرستان اسالمشهر 
اظهار کرد: شــهرداری در سال ۱۳98 حفاری پروژه متروی اسالمشهر 
را آغاز کرد و بعد از گذشــت سه ســال به پیشرفت تقریبی 7۰ درصد 
در حفاری تونل رسیده و انشــاهلل در سال آینده حفاری تونل به پایان 
خواهد رسید و در این حوزه دستاورد خوبی داشتیم؛ اسالمشهر یکی از 

۱۰ شهری است که در کل کشور در حال احداث مترو است و هر ۴ ماه 
یک کیلومتر حفاری مترو صورت می گیرد.  وی تصریح کرد: پروژه های 
زیادی در سطح شهرستان اسالمشهر وجود دارد که این پروژه ها همگی 
زیرساختی هستند و تأمین منابع مالی این پروژه ها از محل درآمدهای 
عمومی شهرداری واقعاً کار سختی است که البته در کنار آن تأمین منابع 
دولتی نیز داشتیم.  در پی سفر اخیر ریاست جمهوری به اسالمشهر، رقم 
قابل توجه 5۰ میلیارد تومان به حساب شهرداری واریز شد که همینجا 
از حمایت های دولت و پیگیری های نماینده تشــکر می کنیم.  شهردار 
اسالمشهر گفت: در حوزه نگهداری شهری نیز در حوزه پخش آسفالت 
امسال بیش از 55 هزار تن آسفالت و ۳5۰ هزار متر مربع از سطح شهر 
را آسفالت کردیم و طی روز جاری در دو نقطه از سطح شهر و در سطح 
وســیع پروژه آســفالت ریزی را داریم به عنوان مثال هم اکنون در جاده 
چیچکلو در حال آســفالت ریزی هستیم و در حوزه اصالح هندسی در 
محور آیت اهلل سعیدی بعد از اصالح هندسی خیابان شهید برنده سیفی 

و اصالح  هندسی خیابان نواب و میدان نماز چندین اصالح هندسی نیز 
در دســتور کار است. حمیدی گفت: یکی از پروژه های مهم اسالمشهر 
کمربندی شمالی شهر به طول ۶.8 کیلومتر است و از قبل از میدان نماز 
با ۶ تقاطع غیرهمســطح شروع می شود و در نهایت با یک پل روگذر با 
نام شهید مدافع حرم حاج محمود شفیعی وارد بلوار شهید برنده سیفی 
می شود که انشاهلل در دهه مبارک فجر شاهد افتتاح یک سوم این پروژه 
خواهیم بود. شــهردار اسالمشــهر با انتقاد از عملکرد راه آهن در پروژه 
کمربندی شــمالی خاطرنشــان کرد: این پروژه در دو نقطه با راه آهن 
جمهوری اسالمی در تالقی است که هنوز مشکالت آن حل نشده است؛ 
این پروژه ۱۲ هزار تن میلگرد دارد آن هم میلگردی که امروز ۲۲ هزار 
تومان اســت و ۱۴۰ میلیارد تومان هزینه این پروژه شده است که باید 
این موضوع به شدت پیگیری شود و یک مسیر دسترسی آسان برای ۲.5 
میلیون نفر از مردم اسالمشهر و بهارستان و رباط کریم ایجاد شود چرا که 

روزانه 5۰۰ هزار تردد در این مسیر صورت می گیرد.

رئیس جمهور در سفر به استان یزد:

 دشمن در جنگ اراده ها شکست خورد

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر:

تاپایان سال جاری اشتغال استان بیش از 30 هزارنفراست 

سرپرست سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری رشت خبر داد:

پروژه رفع خطر از عمارت تاریخی آذربانی به اتمام رسید

شهردار اسالمشهر:

حفاری پروژه متروی اسالمشهر سال آینده به پایان می رسد

اهواز - شبنم قجاوند: نشســت هم اندیشی معاون فرهنگی و 
رسانه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خوزستان با سرپرستان نشریات 

سراسری در سالن اجتماعات این اداره برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خوزستان 
این نشســت با حضور مجید منادی معاون فرهنگی و رسانه اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی خوزستان، مهرانگیز بحیرایی مدیر گروه رسانه 
اداره کل، کارشناسان رسانه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی استان و جمعی 

از سرپرستان نشریات سراسری در خوزستان برگزار شد .
منادی معاون فرهنگی و رســانه اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
خوزستان در این نشست که به منظور حل مسائل و مشکالت سرپرستان 
نشریات سراسری در استان برگزار شد، اظهار کرد : در این مقطع زمانی 
چند ماهه هر کاری انجام شده با همت دوستان عرصه رسانه بوده است .

منادی عنوان کرد : چندین دوره آموزشی با محوریت موضوعات استان 
برگزار شد ، استان خوزستان وسیع است و مسائل گسترده دارد از این رو 

بخش رسانه ها بسیار مهم است . وی افزود : طی این بازه زمانی با گروه 
های مختلف رسانه نشست هایی داشته ایم تا در هر حوزه دو یا سه مورد 
به عنوان اولویت تعیین کرده و با همکاری همه دوستان به نتیجه برسانیم 
که اگر این اتفاق بیفتد خداوند را شاکریم، امروز در راستای حل مسائل 
سرپرستان نشریات سراسری در خدمت شما هستیم. در ادامه سرپرستان 
نشریات به بیان مسائل و مشکالتی که هرکدام به نوعی با آن ها مواجه 
هستند پرداخته ، همچنین راه کارهایی را برای حل مسائل پیشنهاد داده 
اند تا با انجام و پیگیری آن ها از جانب اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان بخشی از مشکالت آنها مرتفع گردد. در پایان مهرانگیز بحیرایی 
مدیرگروه رســانه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خوزستان اقداماتی 
که در راستای حل مشکالت سرپرستان نشریات پیگیری کرده اند بازگو 

کرده و برنامه های در دستور کار در این راستا را بیان کرد.

نشست هم اندیشی معاون فرهنگی و رسانه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
خوزستان با سرپرستان نشریات سراسری
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نویسنده: علی آل علی
عرصــه بازاریابی، مثل همه بخش هــای زندگی مدرن، 
روز به روز در حال تغییر اســت. چنین تغییراتی شاید در 
عرض یکی دو ماه خیلی به چشــم نیاید، اما وقتی بعد از 
یک ســال سراغ شان را بگیرید، بی برو برگشت شگفت زده 
خواهید شــد. همان طور که لیگ های حرفه ای فوتبال یا 
بسکتبال دیگر شباهتی به 20 یا ۳0 سال قبل ندارد، اگر 
یک بازاریاب دهه 90 میالدی را با ماشین زمان به همین 
امروز بیاورید، احتمــاال حتی مفهوم بازاریابی دیجیتال را 
درک هم نخواهد کرد. هرچه باشــد از آن زمان تا حاال نه 
فقط دیجیتال مارکتینگ، بلکه جزء به جزء زندگی تغییر 

کرده و آدم ها چاره  ای به غیر از سازگاری با آن ندارند. 
اگر شــما هم دوســتانی دارید که هنوز به سبک عصر 
باستان بازاریابی انجام می دهند، در این دنیای بزرگ تنها 
نیســتید؛ چراکه خیلی از بازاریاب ها در چهارگوشه دنیا 
از همین دست فرمان اســتفاده کرده و حتی یک لحظه 
هم پیش خودشــان فکر نمی کنند چرا مشتریان باید به 

روش های قدیمی شان جواب مثبت دهند!
ما در روزنامه فرصت امروز معتقدیم دیجیتال مارکتینگ 
اصال حوزه شوخی برداری نیست. اگر بازاریاب های معمولی 
باید هر چند ســال یکبار ایده های  شــان را آپدیت کنند، 
درباره دیجیتال مارکتینگ همه چیز فرق دارد. شما حتی 
اگر یک سال هم از ترندهای این حوزه بی خبر بمانید، دیگر 
هیچ فرصتی برای فعالیت بهتر در بازار نخواهید داشــت. 
هرچه باشــد کلی رقیب بزرگ در ماراتن بزرگ دیجیتال 
مارکتینگ منتظرند تا در کســری از ثانیه مشتریان را از 

چنگ شما دربیاورند.
حاال که بحث از تغییرات سریع در دیجیتال مارکتینگ 
شد، باید نگاهی به استراتژی های برتر این حوزه هم داشته 
باشــیم. اصال بر فرض که همه چیــز در این حوزه عوض 
شــده، االن بازاریاب ها چطور دیجیتال مارکتینگ انجام 
می دهند؟ این سوالی است که ما در ادامه سعی در یافتن 
جوابی درست برای آن داریم. اگر شما هم دوست دارید با 
استراتژی های برتر در دنیای بازاریابی دیجیتال آشنا شوید، 
آب دست تان اســت زمین گذاشته و در ادامه با ما همراه 

شوید. 
بازاریابی محتوا: یکه تازی ویدئوهای کوتاه و افقی!

ما در مقدمه بحث درباره تغییرات 20 تا ۳0 سال گذشته 
درب حوزه بازاریابی حرف زدیم. اگر بخواهیم این تغییرات 
را در بازاریابــی دیجیتــال پیگیری کنیــم، به یک اتفاق 
بی نهایت مهم می رسیم. پاندمی کرونا برای همه مردم دنیا 
همراه با خاطرات پر از وحشــت و ترس تا ســر حد مرگ 
اســت. با این حال بازاریاب ها عالوه بــر ترس فراوان یک 
خاطره مهم دیگر نیز از ایــن زمان دارند: اوج گیری تیک 

تاک و ویدئوهای کوتاه.
تیک تاک از ســال 201۸ فعالیتش را شــروع کرد، اما 
تا زمانی که همه گیری کرونــا جهان را به قرنطینه نبرد، 
کسی از آن خبر نداشــت. وقتی مردم خانه نشین شدند، 
تیک تاک با ویدئوهای کوتاه و موزیکال کم کم توجه همه 
را جلــب کرد. به طوری که اینســتاگرام و یوتیوب خیلی 
زود از کــورس رقابت عقب ماندنــد. ماجرا از این قرار بود 
که تیک تاک تفریحی بی نهایت ســاده و صدالبته کوتاه 
برای کســانی بود که در طول همه گیــری کرونا در خانه 
گیر افتاده بودند. اگر یوتیوب با ویدئوهای طوالنی حوصله 
خیلی ها را ســر می برد، تیک تاک آن را با فرمتی کوتاه و 
موزیک هایی جذاب جایگزین کرده است. دقیقا به همین 
خاطر این اپ چینی راه 100 ســاله را یک شبه طی کرده 
و تبدیل به رقیبی گردن کلفت برای پلتفرم های باســابقه 

بازار شده است. 
بی شــک عملکرد تیک تــاک در جلب نظــر کاربران 
بی نهایت جــذاب بوده، اما رقبای بزرگ نیز دســت روی 
دست نگذاشته اند. خب خیال نکرده اید که زاکربرگ و رفقا 
به همین سادگی قید درآمدهای چند میلیارد دالری شان 

را بزنند؟
واکنش اینســتاگرام به ویدئوهای تیک تاک رونمایی از 
سرویس ریلز )Reels( بود. این سرویس به طور مشخص 
برای رقابت با تیک تاک طراحی شــده و امکانات متنوعی 
هم داشت. مثال اینستاگرام قول بازدید و نرخ تعامل باالتر 

در حوزه ریلز را به کاربران داده بود. اینطوری در قدم های 
اول همه کاربران به سمت استفاده از ریلز رفتند.

ماجرا درباره یوتیوب نیز تقریبا به همین شــکل است. 
شما الزم نیست یک گیمر یا خوره دنیای اینترنت باشید تا 
از ماهیت طوالنی ویدئوهای یوتیوب آگاه شوید. این روزها 
هر کسی مشکلی دارد، یک راست سراغ ویدئوهای یوتیوب 
می رود. این طوری نه تنهــا راه حل های مختلفی جلوی 
پایش قرار می گیرد، بلکه در عرض چند دقیقه مشــکلش 
هــم به تاریخ خواهد پیوســت. البته همــه این تعریف و 
تمجیدها در برابر جذابیت تیک تاک به یکباره رنگ باخت. 
به همین خاطر مدیران یوتیوب سریع دست به کار شده و 
از سرویس ُشرتز )Shorts( رونمایی کردند. این سرویس 
در واقع همان کار ویدئوهای تیک تاک در یوتیوب را انجام 

می دهد؛ نه یک کلمه بیشتر و نه کمتر!
همانطور که می بینید، ویدئوهای کوتاه و افقی به لطف 

تیک تاک حســابی مشهور شده اند. این وسط شما باید به 
بارگذاری مداوم چنین ویدئوهایی نیز توجه داشته باشید. 
توصیه ما در روزنامه فرصت امروز آپلود روزانه ریلز است. 
اینطوری می توانید حرفی برای گفتن در دنیای کســب و 
کار داشته باشید. وگرنه خیلی زود کاربران شما را فراموش 

کرده و ردی از برندتان باقی نخواهد ماند. 
آخریــن توصیــه مــا در ایــن بخــش خداحافظی با 
ســختگیری های عجیــب و غریب اســت. نه شــما یک 
کارگــردان حرفه ای هســتید، نــه مشــتریان تان انتظار 
فیلم هایی در حد و اندازه نامزدهای اســکار را دارند. پس 
همین که یک حرف مشخص برای مخاطب داشته باشید، 
کافی خواهد بود. اینطــوری هر روز یک یا چند ریلز تازه 
برای مخاطب تان خواهید داشت. ماجرا ساده تر از آنی بود 

که فکرش را می کردید، نه؟
بازاریابی مبتنی بر موتورهای جست وجو: استقبال 

از آپدیت جدید گوگل
اگر قرار باشــد همین امروز محتوایــی تولید کنید که 
در گوگل رتبه خوبی کســب کند، چه کار خواهید کرد؟ 

احتماال اســتفاده از کلیدواژه ها و انطباق 100 درصدی با 
الگوریتم گوگل نخســتین گام های هــر بازاریاب منطقی 
خواهد بود. ایراد کار دقیقا همینجاست )اشتباه نکنید، ما 
به سرمان نزده!(. وقتی بازاریاب ها به جای مخاطب نهایی 
روی پلتفرم هایی مثل گوگل متمرکز می شوند، عمال تعامل 
و ارتبــاط نزدیک با مخاطب از بین خواهد رفت. انگار که 
بازاریاب ها نه برای مشــتریان واقعی، بلکه یک عده ربات 
هوشمند دست به تولید محتوا می زنند. شما را نمی دانم، 
ولی این ماجرا برای من که بیشتر شبیه سناریوی فیلم های 
علمی- تخیلی با پایانی شــبیه به جنگ میان انسان ها و 

ربات هاست!
از آنجایی که گوگل همیشــه دنبال رضایت کاربرانش 
بوده، خیلی زود به این نتیجه رسید که تمرکز بازاریاب ها 
روی الگوریتمش نتیجه دلخواه را به همراه ندارد. به همین 
خاطر در آپدیت جدید گوگل یک بازگشت دوباره به سوی 

کاربران را مشاهده می کنیم. اگر شما هم همیشه دوست 
داشتید مشتریان در کســب و کارتان حرف اول و آخر را 
بزنند اما درگیر معیارهای عجیب گوگل بودید، دیگر اوضاع 
کامال فرق کرده اســت. حاال می توانید بدون نگرانی روی 
مخاطــب هدف تان تمرکز کرده و فکــر الگوریتم عجیب 
گوگل را هم نکنید. همین که کاربران از محتوای تان راضی 
باشند، گوگل هم خیلی زود رتبه های باالیی به شما خواهد 

داد. 
این روزها کاربران حرف اول و آخر را در دنیای دیجیتال 
می زنند. بنابراین اصال مهم نیست چه ایده ای برای کارتان 
دارید، همین که رضایت کاربران را جلب کنید، گوگل هم 

از کارتان کامال راضی خواهد بود؛ به همین سادگی.
بی شــک بازاریاب هایی که عادت کرده اند از کلیدواژه ها 
اســتفاده کرده یا مطابق میل گوگل جلو بروند با آپدیت 
جدید این غول دیجیتال خیلی مشــکل خواهند داشت. 
البته شــما الزم نیســت کامال ترک عادت کنید؛ چراکه 
هنوز هم کلیدواژه ها اهمیت خاص خودشــان را دارند اما 
تمام فعالیت های شما باید بر محور مخاطب نهایی بگذرد. 
اینطوری با تولید محتوای کمتر نتیجه بهتری از موتورهای 
جســت وجو بگیرید. اشــتباه مرگبار خیلی از بازاریاب ها 
تمرکز بــر روی خوِد گوگل به جای کاربران اســت. پس 

یادتان باشد دیگر به دام چنین تله ای نیفتید. 
بازاریابی در شبکه های اجتماعی: درخشش 
)UGC( بی پایان محتوای تولیدی کاربران

شــبکه های اجتماعی حدودا یک دهه هست که جای 
ارتباطات ســنتی را گرفتــه و اصال هم قصــد بی خیال 
شــدن ندارد. اگر زمانی نه چندان دور تماس های تلفنی 
ســریع ترین راه ارتباط میان آدم ها بود، حاال با یک کلیک 
تماس ویدئویی دم دســت من و شما قرار دارد. این تغییر 
شگرف برای بازاریاب ها نیز تبعاتی به همراه داشته است. 
این روزها مشــتریان فقط و فقط در شبکه های اجتماعی 
انتظار دیدار با برندها را دارند. بنابراین کسب و کارهایی که 
به این نکته مهم توجه نداشته باشند، خیلی زود از کورس 
رقابت حذف می شوند. آن وقت رقبای بزرگتر با راحتی آب 

خوردن مشتریان را درو خواهند کرد. 
وقتــی صحبــت از بازاریابی در شــبکه های اجتماعی 
می شــود، اعتبار محتوای تولیدی برندها بی نهایت پایین 
است. راســتش را بخواهید، بازاریاب ها در طول سال های 
گذشته دائما به مشــتریان اطالعات نادرست یا همراه با 
اغراق های فراوان داده اند. به همین خاطر دیگر کمتر کسی 
در این دنیا حرف شــان را قبول دارد. حــاال دور کاربران 
حســابی داغ است. منظور ما آن دســته از کاربرانی است 
که به برند شــما عالقه داشته و درباره اش دست به تولید 
محتوا می زنند. این مدل محتواها نه تنها اثرگذاری بسیار 
بهتری روی مخاطب دارد، بلکه معموال از زاویه ای جذاب 

به ماجرا نگاه می کند. بــه همین خاطر توصیه ما در این 
بخش سرمایه گذاری روی محتوای تولیدی کاربران است. 
اینطوری شــما بدون اینکه دست به سیاه و سفید بزنید، 

کلی محتوای درجه یک خواهید داشت. 
یکی از ایده هایی که درباره محتــوای تولیدی کاربران 
حســابی جواب می دهد، همکاری با اینفلوئنسرهاســت. 
هرچه باشد اینفلوئنسرها هم به جای شما دست به تولید 
محتوا زده و اتفاقا اعتبار زیادی هم در بازار دارند. به همین 
خاطر این روزها خیلی از برندها به جای اینکه تیم بازاریابی 
تشکیل داده یا خودشان شروع به تولید محتوا کنند، سراغ 
همکاری با اینفلوئنســرها می روند. این کار نه تنها خیلی 
بهتــر جواب می دهد، بلکه نتیجه جذاب تری نیز به همراه 

دارد. 
همانطور که تهیه کننده های هالیوودی برای جلب نظر 
بازیگران درجه یک باید دســتمزد باالیی به آنها پیشنهاد 

دهند، شما هم بدون ولخرجی در بازار هیچ شانسی برای 
جلب نظر اینفلوئنســرها ندارید. البته الزم نیست همیشه 
ســراغ اینفلوئنســرهایی با چند میلیون فالوور بروید. در 
عوض ســرمایه گذاری بر روی آن دســته از کســانی که 
اصطالحا »میکرو اینفلوئنســر« هســتند، گزینه بهتری 
خواهد بود. میکرو اینفلوئنسرها اگرچه فالوورهای کمتری 
دارند اما نرخ تعامل میان آنها و مخاطب شان خیلی بیشتر 
از اینفلوئنســرهای بی نهایت مشــهور است. پس به جای 
اینکه خودتان را با سلبریتی ها یا ایفلوئنسرهای بی نهایت 
مشهور سرگرم کنید، روی افرادی که در مقیاسی محدودتر 
فعالیت دارند، ســرمایه گذاری نمایید. اینطوری بازگشت 

سرمایه بسیار بهتری نیز خواهید داشت. 
مــا در روزنامه فرصت امــروز معتقدیم بازاریاب ها هیچ 
وقت نباید همه تخم مرغ های شــان را در یک ســبد قرار 
دهنــد. اصال بر فرض که شــما بودجــه ای رویایی برای 
همکاری با مشهورترین اینفلوئنسر دنیا دارید. به نظرتان 
چنین کاری منطقی اســت؟ یک ایده هوشمندانه در این 
میان همکاری با چندین اینفلوئنســر دارای فالوور کمتر 
اســت. اینطوری شانس محتوای تان برای وایرال شدن نیز 
بیشتر می شود. پس به جای اینکه یکهو بودجه تان را به باد 
دهید، سرمایه گذاری منطقی را در دستور کار قرار دهید. 
اینطوری شانس خیلی بیشــتری برای اثرگذاری بر روی 

مخاطب خواهید داشت. 
بازاریابی ایمیلی: دوستی قدیمی و همچنان موثر

گپ و گفت درباره شــیوه های نوآورانــه برای بازاریابی 
دیجیتال بحثی است که کمتر کسی انتظار مشاهده اسم 
ایمیل مارکتینــگ در آن را دارد. هرچه باشــد بازاریابی 
ایمیلی سال های سال اســت که این دور و اطراف حضور 
داشته و کلی طرفدار هم برای خودش دارد، اما این دلیل 
نمی شــود هنوز هم کیفیت الزم برای حضور در فهرست 
فعلی را داشــته باشــد. اگر شــما هم بــاور دارید ایمیل 
مارکتینگ حسابی از مد افتاده، تا حدودی حق دارید. البته 
ماجرا درباره کاربردهای این شیوه بازاریابی کامال متفاوت 
است. این روزها هنوز هم که هنوز است ایمیل مارکیتنگ 
بازگشت ســرمایه ای حیرت انگیز دارد. به طوری که شما 
در ازای هر یک دالر ســرمایه گذاری در این حوزه بین 40 
تا 50 دالر بازگشــت سرمایه خواهید داشت. حاال نظرتان 

درباره از مد افتادن این استراتژی چیست؟
بی شــک گزینه های بســیار زیادی برای بازاریاب ها در 
دنیــای دیجیتال وجــود دارد. با این حــال تا وقتی یک 
استراتژی قدیمی هنوز کار می کند، الزم نیست الکی دور 
آن را خط بکشــید. تنها کاری که اینجا باید انجام دهید، 
گردآوری ایمیل های مخاطب هدف اســت. خب کمپین 
ایمیــل مارکتینگ تان که همین طور خودکار به دســت 

مخاطب نمی رسد.

شاید فکر کنید یک باکس معمولی در گوشه سایت برای 
دعوت از کاربران به عضویت در خبرنامه برند کافی باشد. 
در این صورت شما حسابی درگیر نوستالژی های دیجینال 
مارکتینگ هستید؛ چراکه این روزها انتظارات کاربران از 
برندها حسابی افزایش پیدا کرده است. پس شما هم باید 
مطابــق این انتظارات عمل کرده و ورق را به نفع خودتان 

برگردانید. ماجرا تازه جالب شد، نه؟
فرمــول ما در این بخش ارائه یک پیشــنهاد جذاب به 
مخاطب در ازای عضویت در خبرنامه است. مثال موسسه 
کنکــوری را در نظــر بگیرید که در بــه در دنبال ایمیل 
دانش آموزان یا والدین آنها برای بازاریابی بهتر است. یک 
ایده هوشــمندانه در این میان ارائه بخشــی از فیلم های 
آموزشی به طور رایگان در ازای عضویت در خبرنامه برند 
اســت. اینطوری هر دو طرف ماجرا کامال شاد و خوشحال 
خواهند بود. یادتان باشد در دنیای امروز شما هم باید در 
کنار گرفتن امتیاز از مخاطب یک امتیاز مشخص برای آنها 
در چنته داشته باشید. وگرنه هیچ کس نگاه تان هم نخواهد 
کرد؛ چه برسد به اینکه سراغ خرید از برندتان را هم بگیرد.
بازاریابی داستان محور: الگویی قدیمی با ظاهری مدرن!

یک داســتان خوب نه تنهــا نویســنده اش را میلیونر 
می کند، بلکه الهام بخش یک عالمه از مردم سراســر دنیا 
خواهد بود. اغلب رمان نویس های بزرگ دنیا در ابتدای راه 
حتی موفقیت های کوچک را هم باور نداشتند. با این حال 
پشتکار و طراحی داستان به شیوه ای اصولی آخر سر نتیجه 
دلخواه را به بار آورد. بی شــک مارکتینگ حتی نزدیک به 
کار نویسندگی به طور حرفه ای هم نیست. با این حال اگر 
کمی اهل رویاپردازی باشــید، می توانید خودتان را جای 
نویسنده های بزرگ جا بزنید. با این تفاوت که مخاطب تان 

انتظار شاهکارهایی در حد جایزه نوبل از شما ندارد.
باور کنید یا نه، از بچه های ۶-5 ساله گرفته تا آدم بزرگ ها، 
همه و همه عاشق داستان های جذاب هستند. این داستان ها 
به آدم احساس بی نهایت خوبی می دهد. چه بسا رویاهایی که 
یک عمر در سر شــما بوده، در قالب داستانی جذاب جلوی 
چشم تان روایت شود. به همین خاطر ما معتقدیم بازاریابی 
داستان محور یا داســتانی یکی از استراتژی های برنده برای 
ســال جدید محسوب می شود. کافی است کمی به خودتان 
سخت گرفته و به جای یک محتوای معمولی دنبال نمونه ای 
با تم داستانی باشــید. قبول دارم تالش های ابتدایی در این 
حوزه بی نهایت ســخت یا خجالت آور خواهد بود، اما کم کم 
دست تان راه می افتد. خب بهترین بازاریاب های دنیا هم از روز 

اول کیفیت کاری فوق العاده باالیی نداشتند.
یادتان باشد داستانی که برای بازاریابی انتخاب می کنید، 
نباید خیلی سینمایی باشد. داستان های پلیسی مخصوص 
رمان های آگاتا کریســتی یا آرتور کانن دویل است؛ شما 
به عنوان بازاریاب باید دنبال سناریوهایی بروید که هویت 
برندتان را نشــان دهد. اجازه دهید با یک مثال کاربردی 
ماجرا را مثل روز روشن کنیم. برند نایک همیشه داستانی 
جذاب درباره سرگذشت ورزشکاران برای مشتریانش دارد. 
این داستان ها نه تنها با هویت و ارزش های نایک هماهنگی 

دارد، بلکه بی نهایت جذاب هم هست. 
همانطور که می بینیــد، برندهایی مثل نایک به خوبی 
ســلیقه مشتریان شــان را می دانند. به همین خاطر هم 
بدون حاشــیه رفتن روی آن دست گذاشته و با داستانی 
جذاب ســعی در جلب نظر آنها دارند. شما هم می توانید 
با الگوبرداری از همین اســتراتژی موفق سر و سامانی به 
اوضاع بازاریابی تــان دهید. پس اگر میانه خوبی با ادبیات 
و رمان های مختلف دارید، همین حاال دســت به کار شده 
و داســتان منحصر به فرد برندتان را طراحی کنید. قول 
می دهم بعد از چند بار آزمون و خطا حســابی اوضاع تان 

در بازار تغییر کند. 
پادکست های تجاری: عرصه ای تازه برای بازاریابی

پادکســت ها به طور معمول از سوی آدم های عالقه مند 
به حوزه ای خاص طراحی و ســاخته می شود. مثال کتاب 
بازهای حرفه ای معموال پادکست هایی در این حوزه ساخته 
و آدم های عالقه مند به کتــاب را دور هم جمع می کنند. 
چنین ایده ای شاید برای آدم های عادی معمولی جلوه کند، 
اما بازاریاب ها آن را به چشم فرصتی طالیی نگاه می کنند. 
پادکست بنا به ماهیتش همیشه و در هر شرایطی همراه 
آدم اســت. کافی است یک هندزفری خوب داشته باشید 
تا ساعت ها با پادکست مورد عالقه تان سرگرم شوید. حاال 
فرض کنید برند محبوب تان هم پادکســت خاص خودش 
را داشته باشد. فکر می کنم همین ایده برای استفاده از هر 

زمان مرده ای در طول روز کافی باشد، مگر نه؟
طراحی پادکست برای کارآفرینانی که هیچ تجربه ای در 
این حوزه ندارند، حتی از صعود به قله اورست هم سخت تر 
به نظر می رســد. به همین خاطر اولیــن توصیه ما آنالیز 
پادکست های موفق دنیاست. به زبان خودمانی، شما باید 
با چم و خم کار آشنا شده و بعد سراغ انتشار پادکست تان 
بروید. وگرنه نتیجه کارتان یک آش بی نهایت شــور از آب 

درمی آید. 
یکی از اشتباهاتی که بازاریاب ها در طراحی پادکست انجام 
می دهند، تمرکز صرف روی برندشان است. برای یک دقیقه 
هم که شده خودتان را جای یک کاربر بخت برگشته بگذارید 
که با هزار و یک امید و آرزو پادکست شما را گوش می کند. 
وقتی از اول تا آخر درباره برندتان حرف بزنید، حتی مشتریان 
وفادارتان هم قید چنین پادکستی را خواهند زد. پس به جای 
اینکه همه چیز را پیرامون برند خودتان سامان دهید، کمی 
هم به فکر سلیقه مخاطب باشید. اینطوری کیفیت نهایی کار 

خیلی بهتر از آب درمی آید. 
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