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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

احتماال تورم امسال 10 درصد باالتر از سال گذشته تمام می شود

4 سناریوی تورمی 
در پایان 1401

روندهــای تورمــی در اقتصاد ایران کماکان با قدرت ادامه دارند. تورم در چند دهه گذشــته مهمترین دغدغه 
ایرانیان بوده و دولت ها با وجود وعده و وعیدهای کاهش تورم نتوانســته اند غول بی شــاخ و دم تورم را رام کنند. 
شــاخص تورم به عنوان یکی از سه شاخص اصلی اقتصاد کالن، از اهمیت زیادی در هر نظام اقتصادی برخوردار 
اســت، اما گویا درجه اهمیت آن در اقتصاد سیاســی ایران از ســطح اســتاندارد فراتر رفته است؛ به طوری که 
دولت های وقت به جای آنکه بر رشــد و توسعه اقتصادی متمرکز باشند، درگیر نرخ تورم هستند. جالب آنکه در 
سوی دیگر، بانک مرکزی به جای اینکه عهده دار وظیفه اصلی خود یعنی کنترل تورم باشد، در گیر و دار کنترل...

دماسنج اصلی تاالر شیشه ای در نیمه کانال 1.6 میلیون واحدی ایستاد

بهترین رشد بورس در 8 هفته
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چگونه ایران به رتبه 53 دنیا در شاخص نوآوری رسید؟

دست انداز سیاستگذاری نوآورانه

8

مدیریتوکسبوکار
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در بهمن ماه 1401، تورم ماهیانه مســکن در هر دو شــاخص قیمت و اجاره بها به 2.3 درصد رسید که 
در مقایســه با رقم 2.8 درصدی دی ماه، کاهش 0.5 درصدی را نشــان می دهد. جدیدترین آمارهای 

رسمی منتشرشــده درخصوص تورم کاالها و خدمات نشان می دهد که در بهمن ماه امسال 
تورم ماهیانه مسکن در کل کشور به 2.3 درصد رسیده است. این رقم در دی ماه امسال...

در هر 2 شاخص قیمت و اجاره در بهمن ماه

تورم ماهانه مسکن نزولی شد

سرمقاله
نهادینه سازی 

بانکداری الکترونیک

علی نظافتیان دبیر کمیسیون 
حقوقی کانون بانک ها

هفته گذشته با تالش معاونت 
فناوری هــای نوین بانک مرکزی، 
بانکــداری  »نهمیــن همایــش 
الکترونیک و نظام های پرداخت« 
پس از ســه ســال وقفه به دلیل 
شیوع کرونا، در سالن همایش های 
بین المللــی بــرج میــالد تهران 
برگزار شد؛ همایشی که چندین 
ســال است شــبکه بانکی کشور 
و همــکاران بانکی را بــا دنیای 
بانکــداری الکترونیــک و صنایع 
جانبی و راحتی ها و ســختی های 
آن آشنا می ســازد و آرام آرام راه 
محصوالت  نهادینه سازی  برای  را 
متنوع بانکداری الکترونیکی هموار 
خواهد ســاخت؛ چنانکــه قانون 
به شــدت ســامانه محور »اصالح 
قانون صدور چک« مصوب ســال 
1397 با همه سختی های فنی آن 
با تالش مستمر همکاران فناوری 
شبکه بانکی و بانک مرکزی نهایتا 
اجرایی شــد و با اثربخشــی این 
نهادینه ســازی در حــال حاضر، 
رمز  نوینــی همچون  پدیده های 
یا یکپارچه ســازی  یکبار مصرف 
صدور و نقل وانتقال چک، هم در 
شبکه بانکی و هم در سطح جامعه 

نهادینه شده و جا افتاده است.
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واقعیت های امــروز در عرصه بانکــداری الکترونیک را 
نمی توان کتمان کرد. توســعه بانکداری الکترونیک گرچه 
برای بانک ها بسیار پرهزینه است، اما با خود، امنیت سرعت 
باالی پرداخت ها را به ارمغان می آورد، سرعت نقل وانتقاالت 
مالی در دنیای تجارت را فزونی می بخشــد و محیطی را 
فراهم می ســازد تا مردم از خدمات بانکی بهتر و آسان تر 

بهره مند شوند.
ناگفته پیداســت که بــا تحول و پیشــرفت بانکداری 
الکترونیک، صنایع جانبی و مشــاغل مرتبط با بانکداری 
الکترونیک  نظیر فین تک ها نیز گســترش می یابند. آنان 
بانک ها و موسسات اعتباری را در تهیه و طراحی نرم افزارها 
و سخت افزارهای موردنیاز یاری می دهند. اپلیکیشن های 
پرداخت آسان سریع، از نمونه های آشکار رشد فناوری های 
مرتبط بــا بانکداری الکترونیک اســت. صنعت بانکداری 
کشــورمان نیــز خواه ناخواه در مســیر حــذف کاغذ از 
فرآیندهای بانکی و گســترش بانکداری الکترونیک قرار 
خواهد گرفت. بدین لحــاظ، برگزاری این گونه همایش ها 
توسط بانک مرکزی، گام مثبتی است برای افزایش توان و 
توسعه بانکداری الکترونیکی کشور و ترغیب شبکه بانکی 

به سرمایه گذاری در این راه.
نگارنده نیز ســخنران مدعو یکی از پنل های تخصصی 
»نهمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت« 
با موضوع »چک دیجیتال در مقایســه با ســایر ابزارهای 
پرداخت« بودم که دبیری آن را ســرکار خانم نادعلی زاده 
از بانک مرکزی برعهده داشتند. همانطور که در یادداشت 
هفته پیشین نوشتم، چک دیجیتال در واقع، مولود »اصالح 
قانــون صدور چک« مصوب ســال 1397 و نمونه زیبایی 
از پیشــرفت بانکداری الکترونیک در ایران است. در قانون 
مورد اشاره برای اولین بار چک الکترونیک که بدان »چک 
دیجیتال« نیز می گویند، مطرح و در مورد آن گفته شــد: 
»قوانین و مقــررات مرتبط با چک حســب مورد، راجع 
به چک هایی که به شــکل الکترونیکــی )داده پیام( صادر 
می شــوند نیز الزم الرعایه است. بانک مرکزی مکلف است 
ظرف مدت یک  ســاله پس از الزم االجراشدن این قانون، 
اقدامات الزم درخصوص چک های الکترونیکی )داده پیام( 

را انجام داده و دستورالعمل های الزم را صادر نماید.«

طبیعتــا در صنعت بانکداری، ابداع و پیدایش هر پدیده 
جدید و نوآورانه، به صبوری و گذشت زمان و نهادینه سازی 
اجتماعــی نیاز دارد تا مشــتریان بانک هــا به راحتی آن 
را بپذیرند و مورد اســتفاده قرار دهند. چک الکترونیکی 
نیز هنــوز در ابتدای راه اســت و به نظر می رســد برای 
نهادینه ســازی، پذیرش مردمی و جایگزینی کامل آن با 
چک کاغذی و حل مشکالت پرداخت فعاالن اقتصادی با 
استفاده از چک الکترونیکی، راهی طوالنی در پیش است. 
به هر حــال، آموخته ها و برداشــت های بانکی نگارنده از 
مباحث مطرح شده از سوی صاحب نظران در پنل تخصصی 
»چک دیجیتال در مقایسه با سایر ابزارهای پرداخت« در 
»همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت« بدین 

شرح است:
اول؛ به نظر می رسد تصمیم بانک مرکزی برای توسعه 
و ترویج بانکداری الکترونیکی، جدی است، اما موفقیت 
در این امر، مســتلزم فراهم آوری امکانات سخت افزاری 
و نرم افزاری الزم اســت. مهمتر از آن، توسعه بانکداری 
الکترونیک به تقویت و پشتیبانی از صنایع جانبی مرتبط 
بــا بانکداری الکترونیک نیاز دارد. پیشــرفت و تحوالت 
چند ساله اخیر در زمینه دریافت ها و پرداخت از طریق 
عابربانک، موبایل بانک و اینترنت بانک نشان می دهد که 
شبکه بانکی کشور نمی تواند به تنهایی و بدون بهره گیری 
از پشــتیبانی عملیاتی فین تک ها و شــرکت های طراح 
 ،)CORE BANKING( »کوربانکینگ«  برنامه های 
مسیر پرفراز و نشــیب بانکداری الکترونیک را به  آسانی 
بپیماید. سیاســت های تنگ نظرانــه در این گونه موارد 

معموال نتیجه عکس می دهد.
دوم؛ توسعه و پیشــرفت بانکداری الکترونیکی نیازمند 
هماهنگی کامل و ارتباط برخط قوی امن شــبکه بانکی 
کشــور با بانک مرکزی اســت. عالوه برآن، اجرای مقررات 
متنوع قانــون »اصالح قانون صدور چک« مصوب ســال 
1397 نیــز نیازمند هماهنگی کامل فنی بین نظام بانکی 
و قوه قضائیه اســت. بدون این هماهنگی چگونه می توان 
احکام و دستورات مراجع قضایی پیرامون موجودی حساب 
بانکــی محکومان را در کوتاه ترین زمان اجرا کرد و نتیجه 
را به مراجع قضایــی ذی ربط اعالم نمود؟ چگونه می توان 

تصور کرد بدهکاران بانکی بــرای رهایی از پرداخت یا به 
بیان دیگر، خالصی از استرداد مطالبات بانک ها، راه اعالم 
ورشکســتگی از طریق مراجع قضایی کشــور را در پیش 
نگیرند و به علت فراهم نبودن زمینه همکاری سیســتمی 
بین بانک مرکزی، شــبکه بانکی و مراجع قضایی، بانک ها 
زمانی از صدور حکم ورشکســتگی بدهکاران بانکی مطلع 

شوند که فرصت قانونی اعتراض به آن گذشته است؟
سوم؛ از نظر موازین قانونی، چک الکترونیکی که گاهی 
به آن »چک دیجیتال« نیز گفته می شود، همان ویژگی ها 
و مزایای قانونی چک کاغذی را دارد؛ با این تفاوت که چک 

الکترونیک در فضای الکترونیک متولد می شود.
چهارم؛ با این وجود، هنــوز ابهامات حقوقی در مورد 
چک الکترونیکی فراوان اســت؛ مثــال در ماده 2 قانون 
جدید چک آمده اســت: »برای صــدور اجرائیه دارنده 
چــک باید عین چک و گواهینامه مذکور در ماده 4 و یا 
گواهینامه مندرج در ماده 5 را به اجرای ثبت اسناد محل 
تسلیم نماید.« آیا مراجع ثبتی برای صدور اجرائیه چک 
الکترونیکی، اصل الشه چک را که وجود خارجی ندارد، 
مطالبــه خواهند کرد؟ همچنین تبصــره ماده 5 قانون 
جدید چک، ارائه اصل الشه چک به بانک را از موجبات 
رفع سوءاثر از چک اعالم نموده است. اجرای این قاعده 
در مورد چک الکترونیکی چگونه امکان پذیرخواهد بود؟ 
مثال دیگــر آنکه ماده 11 قانــون جدید چک در مورد 
پیگــرد کیفــری صادرکننده چک چنین گفته اســت: 
»جرایــم مذکور در ایــن قانون بدون شــکایت دارنده 
چک قابل تعقیب نیســت و در صورتــی که دارنده چک 
تا شــش ماه از تاریــخ صدور چک بــرای وصول آن به 
بانک مراجعه ننماید یا ظرف شــش ماه از تاریخ صدور 
گواهی عدم پرداخت شــکایت ننماید دیگر حق شکایت 
کیفری نخواهد داشــت.« این مقررات را در مورد چک 
الکترونیکــی چگونه می توان اجرا نمود؟ و باالخره اینکه 
مراجع ثبتی و قضایــی برای عملیات اجرایی یا خدمات 
قضایی در مورد چک الکترونیکی، چه رویه ای را در پیش 

خواهند گرفت؟
پنجم؛ در برخی از کشــورها، صــدور چک الکترونیکی 
نیازمند داشتن یک حساب الکترونیکی است، اما در ایران 

فعال همان حساب جاری سنتی کفایت می کند. اما قطعا 
صدور چک الکترونیکی مستلزم داشتن امضای دیجیتال 
است که زیرســاخت های عمومی آن تاکنون فراهم نشده 

است.
ششــم؛ با تولــد چــک الکترونیکی به نظر می رســد 
موضوعاتی نظیر تقدم تاریخ صدور چک بر تاریخی که روی 
چک نوشــته می شود، جعل امضای دارنده چک، ناشناس 
بودن ظهرنویس و انتقال گیرنده چک و نظایر این مباحث، 
دیگر محلی از اعراب در نظام بانکی کشور نخواهند داشت.
هفتم؛ قانون جدید چک، مالکیت چک را به رســمیت 
شــناخته است. پس چک می تواند موضوع خرید و فروش 
و معامله واقع شــود و به اصطالح بانکی ها، اسباب تنزیل 
آن فراهم اســت. به نظر می رسد می توان با سیاستگذاری 
مناسب، شــرکت های پرداخت فین تک را به نحوی وارد 
بــازار خرید و فروش تنزیل چک های الکترونیکی در قبال 
دریافت کارمزد معین کرد تا آنان نیز از این گســتره بازار 
کســب درآمد مشروع نمایند. فردی که دارنده چک شش 
ماه است، ترجیح می دهد با پرداخت مبلغی کارمزد، چک 

خود را تبدیل به نقد نماید و منتظر آینده نماند.
هشــتم؛ چک عادی یا چک الکترونیکی برخالف سفته 
که ایجاد تعهد است، صرفا ابزار پرداخت به شمار می رود. 
صادرکننده با صدور چــک، تعهد پرداخت مبلغ چک در 
سررســید معین نمی کند؛ بلکه فقط با صدور چک، مبلغ 
چک را به دارنده واگذار و به بانک دســتور پرداخت چک 
می دهد. پس در ماهیت حقوقی، چک »سررسید« جایی 
ندارد، اما این موضوع، مانع از آن نیســت که بانک مرکزی 
در طراحی چک الکترونیکــی، جایی برای تاریخ صدور و 
جایی دیگــر برای تاریخ و زمــان پرداخت منظور کند تا 
صادرکننده و ســایر مســئوالن پرداخت بدانند که چک 
فقــط در تاریخ پرداخت قابل مطالبه و صدور اســت و نه 
تاریخ صدور. اجرای این پیشــنهاد می تواند مشکل فعاالن 
اقتصــادی در صدور چک وعــده دار را حل کند تا نیاز به 
اســتفاده از سایر روش های غیرقانونی برای صدور و نقل و 

انتقال چک نباشد.
نهم؛ واقعیت آن اســت کــه با گســترش عابربانک ها 
و پرداخت هــای اینترنتی به نظر می رســد در شــرایط 

فعلی، اســتفاده از چک به عنوان یک سند پرداخت آنی، 
کمرنگ شــده و کاربرد چک به عنوان تضمین یا به عنوان 
ســند پرداخت وعده دار بسیار پررنگ شده است. بنابراین 
ضرورت دارد بانک مرکزی با طراحی مناسب حقوقی، نقش 
چک های الکترونیکی به عنوان یک سند پرداخت وعده دار 
و همچنیــن نقش ماهیت تضمینی آن را پررنگ تر نماید. 
چــون مردم در حال حاضر نیــاز ندارند برای هر پرداخت 
چک صادر کنند. عابربانک ها و پرداخت اینترنتی جایگزین 

چک کشیدن شده است.
دهم؛ در مورد پشت نویســی چک های صیادی به عنوان 
تضمیــن و جایگاه تضمیــن چک در ســامانه های بانک 
مرکزی، بحث و سخن حقوقی بسیار است. اما این موضوع 
نیز قابل انکار نیست که استفاده از چک به عنوان تضمین 
اصلی یا تضمین تکمیلی تسهیالت بانکی در شبکه بانکی 
کشور رواج داشته اســت. در مقام مقایسه مزایای قانونی 
چک و ســفته، اینجانب در مــدت خدمت در نظام بانکی 
کشــور همواره استفاده از چک به جای سفته در تضمین 
تسهیالت بانکی را به دالیل متعدد حقوقی و بانکی ترجیح 
داده ام. بدیــن لحاظ به نظرم می توان بــا اصالح مقررات 
مربوط به صدور چک الکترونیکی، زمینه استفاده بانک ها 
از چک الکترونیکی به عنوان تضمین تســهیالت بانکی را 

فراهم ساخت.
ســخن پایانی آنکه، گســترش بانکــداری الکترونیک 
موجبات افزایش ســرعت و امنیت تراکنش های بانکی و 
استفاده آســان تر مردم از خدمات بانکی را فراهم خواهد 
ساخت. بنابراین بایستی از سیاست های بانک مرکزی در 
این زمینه اســتقبال نمود، اما در این مسیر نباید فراموش 
کرد که فراهم ســازی بسترهای سخت افزاری و نرم افزاری 
بانکداری الکترونیکی برای بانک ها بســیار پرهزینه است. 
پس در این مسیر، بانک مرکزی باید راه های قانونی جبران 
این هزینه ها را نیز هموار ســازد. استفاده از ظرفیت های 
قانونی مجلس بــرای تأمین اعتبــارات الزم و همچنین 
متعادل سازی نظام پرداخت کارمزد خدمات بانکی، به ویژه 
در زمینه توسعه زیرســاخت های بانکداری الکترونیکی و 
برقراری کارمزد پاسخ به استعالمات توسط بانک ها می تواند 

تا حدی این هزینه را تأمین و جبران نماید.

حســاب دیجیتال کــودک و نوجوان بانک پاســارگاد 
)زیپــاد( به عنــوان محصول برتر بانکی جشــنواره دکتر 
نوربخش پژوهشــکده پولی و بانکی بانک مرکزی معرفی 
شــد و رتبه دوم را بــه خود اختصــاص داد. به گزارش 
روابط عمومی بانک پاسارگاد، در مراسم اختتامیه نهمین 
همایش ساالنه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت 
که روزهــای یکم و دوم اســفندماه با حضــور مدیران 
بانک ها، کارشناسان و فعاالن نظام بانکی کشور در سالن 
همایش های بین المللی برج میالد تهران برگزار شــد، در 

بخش جشــنواره دکتر نوربخــش و از میان محصوالت 
بررسی شــده توســط هیأت داوران جشــنواره، حساب 
دیجیتال کودک و نوجوان پاســارگاد )زیپاد(، به عنوان 
محصول برگزیده بانکی این جشنواره معرفی شد و رتبه 

دوم را به خود اختصاص داد.
انتخاب بانک های برتر نوآور، یکی از فعالیت های جنبی 
همایش  ساالنه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت 
اســت که از اولین دوره برگزاری تاکنون با رعایت ســه 
معیار نوآورانه بودن، کاربردی بودن و ســودآوری بالقوه 

در دستور کار همایش قرار گرفته است. بر همین اساس 
در سال 1401؛ محصول »زیپاد« از بانک پاسارگاد موفق 
به کســب رتبه دوم در بخش محصــول برتر بانکی این 
جشنواره شد. گفتنی است که همزمان با کسب این عنوان 
توسط بانک پاســارگاد، محصول »زیپاد« در مراسمی با 
حضور تعدادی از دانش آموزان به فرزندان عزیز کشورمان 
معرفی شــد. بانک پاســارگاد با هدف ایجاد نوآوری در 
خدمات مالی ویژه افراد زیر 18 ســال و افزایش ســطح 
سواد مالی فرزندان ایران، اپلیکیشن »زیپاد« را با امکان 

ارائه خدمات مالی و بانکی متنوع همچون ایجاد حســاب 
به صورت آنالین توســط والدین، ایجاد قلک های مجازی 
ویژه، انتخاب حســاب های بانکی با طرح ها و تســهیالت 
متنوع و کاربردی، مدیریت پول توجیبی فرزندان و ارائه 
کارت بانکــی اختصاصی کودک و نوجوان )زی کارت( به 
بازار معرفی کرده اســت. »زی کارت« به نام خود فرزند 
صادر شــده و کودک یا نوجوان بــا دریافت این کارت از 
خدمات حضوری بانکی ماننــد دریافت وجه، خریدهای 
حضــوری و دریافت خدمات متنوع بانکی با اســتفاده از 

دستگاه خودپرداز بهره مند می شود. نکته جالب توجه این 
اســت که والدین با نصب اپلیکیشن »زیپاد« می توانند از 
امکانات نظارتی و آموزشی این حساب دیجیتال بهره مند 
شوند. در واقع، حساب دیجیتال کودک و نوجوان، نگرانی 
و دغدغه های والدین را در زمینه هایی از جمله نحوه خرج 
کردن پول مرتفع کرده و امکانات نظارتی مانند بررســی 
تراکنش های کودک یا نوجوان در هر لحظه، تعیین سقف 
برای برداشــت و انتقال وجه یا خرید را در اختیار پدر و 

مادرها قرار داده است.

در نهمین همایش ساالنه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت
اپلیکیشن »زیپاد« محصول برتر بانکی جشنواره دکتر نوربخش شد

نهادینه سازی بانکداری الکترونیک

آگاهی از برند )Brand Awareness( به زبان ساده
اینکه یک کســب و کار در میان مشــتریان حســابی شناخته شده باشد، رویای شــیرینی است که کمتر 
کســی حتی از مرورش هیجان زده نخواهد شــد. در زمانه ای که برندهای بزرگ چشــم مشتریان را به خود 
دوخته اند، توســعه برند کار ساده ای نیســت؛ چراکه همیشه سایه رقبای بزرگ که اتفاقا محبوبیت باالیی هم 
دارند، باالی ســرمان خواهد بود. درست در چنین وضعیتی آگاهی از برند )Brand Awareness( فرمولی 
طالیی برای میخکوب کردن مشــتریان محســوب می شود.  رقابت بر سر جلب نظر مشــتریان اگر به اندازه 
مســابقات فرمول یک فشرده نباشد، بی شک دســت کمی هم از آن ندارد. درست به همین خاطر یافتن یک 
اســتراتژی به درد بخور برای گرد و خاک کردن در بازار مثل نقشــه گنج باارزش خواهد بود. این دقیقا همان 
کاری است که استراتژی آگاهی از برند برای شما انجام می دهد. البته به شرط اینکه درست اجرایش کنید!...



فرصت امروز: اصوال کشــورهای جهان در سیاســتگذاری فناوری، دو 
رویکرد کلی دارند. گروه نخست، کشورهایی که دولت ظرفیت ارائه بسیاری 
از خدمات را نــدارد و به جای او، کارآفرینان و نوآوران به عنوان بازیگران 
اصلی در پیشــبرد نوآوری و ارائه محصوالت و خدمات مختلف به جامعه 
ایفای نقش می کنند. گروه دوم، کشورهایی که دولت ظرفیت باالیی در آن 
دارد و توانســته است با ارائه زیرساخت ها، موفقیت و فعالیت های نوآوران 
را تســهیل نماید. به نظر می رسد که ایران در هیچ کدام از این دو دسته 
جای نمی گیرد؛ چنانکه سیاستگذار اقتصادی در کشورمان با ورود در اکثر 
حوزه هــا، یا امکان بازی را از بخش خصوصی ســلب کــرده یا در صورت 
موفقیت نسبی، از محل هزینه کرد منابع بودجه  ای، خدمات غیراقتصادی و 
گران تر از رقبای بالقوه بخش خصوصی ارائه کرده و امکان بالفعل شدن را 
از کارآفرینان و نوآوران گرفته است. در واقع، دولت در صورت ورود، مرزی 
بــرای توقف و واگذاری برای خود قائل نبوده و در صورت عدم ورود، اجازه 
ورود به سایر بازیگران را نداده و زیرساخت آن را فراهم نکرده است؛ آنچه 
می توان از آن به »تنگنای سیاستگذاری نوآورانه در اقتصاد ایران« یاد کرد.

چالش نوآوری در اقتصاد ایران
ایران در آخرین گزارش شاخص جهاني نوآوري در سال 2022 میالدی، 
با امتیاز 32.9 در جایگاه پنجاه و سوم از میان 132 کشور جهان ایستاد. با 
وجود آنکه ایران در شاخص جهاني نوآوري بین سال هاي 2014 تا 2022، 
عملکرد صعودی و مثبتی داشــته و از امتیاز 26.1 و رتبه 120 در ســال 
2014 به امتیاز 32.9 و رتبه 53 در سال 2022 رسیده است، با این وجود، 
جایگاه پنجاه و سوم ایران از بین 132 کشور جهان، کافي به نظر نمي رسد 
و باید براي ارتقاي نوآوري در کشورمان، تالش بیشتري صورت گیرد. ایران 
در حالی در سال گذشته میالدی براساس گزارش شاخص جهانی نوآوری 
در رتبه پنجاه و سوم جهان قرار گرفته که در زیرشاخص نهادها رتبه 131، 
در زیرشاخص ســرمایه انساني رتبه 54، زیرشاخص زیرساخت رتبه 75، 
زیرشاخص پیچیدگي بازار رتبه 11، زیرشاخص پیچیدگي کسب وکار رتبه 
115، زیرشــاخص خروجي هاي دانش و فناوري رتبه 50 و در زیرشاخص 
خروجــي خالقانه رتبه 33 را به دســت آورده اســت. ایران همچنین در 
زیرشاخص ورودي نوآوري طی سال های گذشته، عملکرد صعودی داشته 
و از رتبه 107 در سال 2014 به رتبه 73 در سال 2022 ارتقا یافته است. 
رتبه ایران در زیرشــاخص خروجي نوآوري نیز در این سال ها همواره در 
حال صعود بوده و از رتبه 125 در سال 2014 به رتبه 38 در سال 2022 
بهبود یافته اســت. براساس شــاخص جهاني نوآوري، ایران منابع ورودي 

نوآوري را به نسبت کارا به محصوالت خروجي نوآوري تبدیل مي کند.

از آنجایی که توســعه اقتصادی از طریق نــوآوری به مثابه یک فرآیند 
پویا هدایت می شود، بهبود جایگاه کشــورها در زمینه نوآوری از اهمیت 
بسیار زیادی برخوردار است. بر همین اساس، یک گزارش رسمی پیشنهاد 
می کند که سیاست های تشویقی در اقتصاد ایران در جهت افزایش هزینه 
بخش خصوصی در تحقیق و توســعه اتخاذ شود. همچنین سیاست های 
حمایتــی برای آموزش های در حین کار و آموزش های رســمی کارکنان 
در بخش خصوصی و دولتی، ارتقای همکاری صنعت و دانشــگاه، افزایش 
حمایت از حقوق مالکیت فکری و تسهیل انتقال بین المللی فناوری در این 

مسیر از اهمیت باالیی برخوردار است.
5 مرحله تخریب خالق

نهاد پژوهشی مجلس در گزارشی به »ارزیابی جایگاهی ایران در شاخص 
جهانی نوآوری« پرداخته و وضعیت تجاری سازی دانش در اقتصاد ایران را 
بررسی کرده است. براساس ارزیابی مرکز پژوهش های مجلس، نوآوری به 
معنای خلق و تجاری سازی دانش جدید است. همچنین معرفی و کاربرد 
روش های جدید و بهبودیافته در انجام کارها نیز تعریف می شود. »جوزف 
شــومپیتر« به عنوان فردی که تاثیر زیادی بر نظریه های نوآوری گذاشته 
است در این باره اســتدالل می کرد که توسعه اقتصادی از طریق نوآوری 
به مثابه یک فرآیند پویا هدایت می شــود کــه در آن، فناوری های جدید 
جایگزین فناوری های قدیمی می شــوند؛ به این فرآیند »تخریب خالق« 
گفته می شــود. فهرست پیشنهادی او شــامل پنج مرحله است. معرفی 
محصوالت جدید، معرفی روش های جدید تولید، گشایش بازارهای جدید، 
توســعه منابع جدید تامین مواد خام یا ســایر نهاده ها و در نهایت ایجاد 
ســاختارهای جدید بازار در یک صنعت، مراحل مذکور هستند. می توان 
گفت نوآوری، دلیل نهایی بهبود عملکرد شرکت هاست. برای مثال، کاهش 
هزینه ها یــا افزایش تقاضای یک محصول یا فرآیند جدید می تواند منبع 
مزیت بازار برای مبتکر آن باشد. در مورد نوع نوآوری ها در فرآیند، افزایش 
بهره وری شرکت نسبت به رقبای خود سبب کسب مزیت در هزینه می شود 
و امکان سود بیشتر در قیمت رایج بازار یا بسته به کشش تقاضا، استفاده از 
ترکیبی از قیمت پایین تر و سود باالتر را فراهم می کند که سبب ترکیبی از 
سهم بازار و سود بیشتر نسبت به رقبا می شود. در مورد نوآوری محصول، 
شرکت می تواند با معرفی یک محصول جدید، مزیت رقابتی به دست آورد 
که به آن اجازه می دهد تقاضا و ارزش را افزایش دهد. شرکت ها همچنین 

می توانند با افزایش توانایی در نوآوری، عملکرد خود را بهبود ببخشند.
این گزارش نشــان می دهد که حفظ حقوق مالکیت فکری، یک عامل 
مهم در نوآوری است. با توجه به اینکه نتایج تحقیقات و فناوری های جدید 

اغلب جنبه های یک کاالی عمومی را دارند، پس از انتشار فناوری، کاربران 
را نمی توان از دسترســی به نوآوری منع کرد. در چنین مواردی، شرکت 
نمی تواند از تمام مزایای حاصل از نوآوری خود بهره مند شود که این مسئله 
انگیزه ســرمایه گذاری در فعالیت های نوآورانه را کاهش می دهد. بنابراین 
توانایی حفاظت از نوآوری ها، تاثیر مهمی بر فعالیت نوآوری خواهد داشت.

عملکرد ایران در شاخص نوآوری
ایران در شــاخص جهانی نوآوری سال 2022 با امتیاز 32.9 در جایگاه 
پنجاه و سوم از میان 132 کشور جهان قرار دارد. روند رتبه و امتیاز ایران 
در شاخص جهانی نوآوری طی سال های 2014 تا 2022 صعودی بوده و 
از امتیاز 26.1 و رتبه 120 در ســال 2014 به امتیاز 32.9 و رتبه 53 در 
سال 2022 ارتقا یافته اســت. هرچند روند شاخص جهانی نوآوری ایران 
رو بــه بهبود بوده، اما جایگاه 53 ایران از بین 132 کشــور، کافی به  نظر 
نمی رسد و باید برای ارتقای نوآوری، تالش بیشتری صورت بگیرد. امتیاز و 
رتبه ایران در زیرشاخص ورودی نوآوری نیز طی سال های 2014 تا 2019 
صعودی بوده و از امتیاز 33.2 و رتبه 107 در سال 2014 به امتیاز 36.5 و 
رتبه 73 در سال 2022 ارتقا یافته است. براساس شاخص جهانی نوآوری، 
ایران منابع ورودی نوآوری را به نسبت کارا به محصوالت خروجی نوآوری 
تبدیل می کند. ایران با ورودی های کمتر نسبت به اقتصادهای پردرآمدی 
مانند التویا و کروات دارای خروجی های قابل مقایسه با آنهاست. همچنین 
ایران در رکن نهادها با امتیاز 31.1 رتبه 131، در رکن ســرمایه انسانی با 
امتیاز 35 رتبه 54، در رکن زیرســاخت با امتیاز 41.1 رتبه 75، در رکن 
پیچیدگی بازار با امتیاز 56.8 رتبه 11 و نهایتا در رکن خروجی خالقانه با 

امتیاز 31.8 رتبه 33 را داراست.
ارزیابي محتوایي وضعیت ایران در شاخص جهاني نوآوري طي سال هاي 
2014 تا 2022 نشان مي دهد که جایگاه ایران در این شاخص ارتقا یافته و 
به رتبه 53 از میان 132 کشور رسیده است. ایران هرچند به لحاظ سرمایه 
انساني، خروجي هاي خالقانه و خروجي دانش و فناوري وضعیت متوسطي 
دارد، اما از نظر نهادها، پیچیدگي کســب وکار و زیرساخت ها با بیشترین 
چالش ها براي نوآوري مواجه است. ذي نفعان توسعه نوآوري و ارکان آن در 
کشــور، بنگاه ها و کارآفرینان به عنوان تولیدکنندگان از یک طرف و همه 
آحاد جامعه به مثابه مصرف کنندگان از طرف دیگر هســتند. در مجموع، 
جایگاه ایران در ارکان فرعی خلق دانش و دارایی های نامشــهود نسبت به 
سایر ارکان فرعی مناسب تر است و در ارکان فرعی تحقیق و توسعه و تاثیر 
دانش وضعیت متوســطی دارد، اما جایگاه ایران در ارکان فرعی کارکنان 

دانشی، پیوندهای نوآوری، جذب دانش و انتشار دانش مناسب نیست.

چگونه ایران به رتبه 53 دنیا در شاخص نوآوری رسید؟

دست انداز سیاستگذاری نوآورانه

در بهمن ماه 1401، تورم ماهیانه مســکن در هر دو شــاخص قیمت و 
اجاره بها به 2.3 درصد رســید که در مقایسه با رقم 2.8 درصدی دی ماه، 
کاهــش 0.5 درصدی را نشــان می دهــد. جدیدترین آمارهای رســمی 
منتشرشده درخصوص تورم کاالها و خدمات نشان می دهد که در بهمن ماه 
امسال تورم ماهیانه مسکن در کل کشور به 2.3 درصد رسیده است. این 
رقم در دی ماه امسال 2.8 درصد بود که از افت 0.5 درصدی سرعت رشد 
قیمت مســکن در دومین ماه فصل زمســتان حکایت دارد. تورم نقطه به 
نقطه مسکن هم که تغییر قیمت در مقایسه با ماه مشابه سال قبل را نشان 
می دهد، از رقم 41.7 درصد حکایت دارد. این شاخص در بهمن ماه 1400 
بالغ بر 39.5 درصد بود. بنابراین در این بخش با افزایش 2.2 درصدی تورم 
مسکن کل کشور مواجه هستیم. همچنین رشد قیمت مسکن کل کشور 
در 12 ماهه منتهی به بهمن ماه 1401 به رقم 34.8 درصد رســید که در 
مقایسه با رقم 33.7 درصد ماه گذشته، رشد 1.1 درصد را نشان می دهد.

در بخش اجاره بها نیز طبق اعالم مرکز آمار ایران، شاخص قیمت ماهیانه، 
نقطه به نقطه و سالیانه در بهمن ماه 1401 به ترتیب به 2.3 درصد، 41.6 
درصد و 34.7 درصد رسید. این در حالی است که ارقام مذکور در دی ماه 

به ترتیب 2.8 درصد، 39.4 درصد و 33.5 درصد بوده است.
بررســی وضعیت بازار مسکن کشــور در 11 ماهه ابتدای سال 1401 
حاکی از آن است که رشد ماهیانه قیمت مسکن در اردیبهشت 2.5 درصد، 
خــرداد 2.3 درصد، تیرماه 3.8 درصد، مردادماه 2.8 درصد، شــهریورماه 

3.5 درصد، مهرماه 6.1 درصد، آبان 3.7 درصد، آذر 2.8 درصد، دی 2.8 
درصد و بهمن 2.3 درصد بوده است. میزان افزایش ماهیانه نرخ اجاره در 
کل کشــور نیز در اردیبهشــت بالغ بر 2.5 درصد، خرداد 2.3 درصد، تیر 
3.8 درصد، مرداد 2.9 درصد، شــهریور 3.5 درصد، مهر 6.1 درصد، آبان 
3.7 درصد، آذر 2.8 درصد، دی 2.8 درصد و بهمن 2.3 درصد اعالم شد.

از جملــه خبرهای هفته گذشــته در حوزه مســکن، ســفر وزیر راه و 
شهرســازی به اســتان اردبیل و افتتاح 180 واحد نهضت ملی مسکن در 
این اســتان بوده است. در اســتان تهران نیز آنطور که مسئوالن مربوطه 
خبر می دهند، بیش از 7800 واحد نهضت ملی مســکن در استان تهران 
بــه مرحله اجرا رســیده که 2300 واحد در مراحل پیشــرفت باالی 70 
درصد قرار دارد و در صورتی که زیرســاخت های خدماتی، تســهیالتی و 
آورده متقاضیان به موقع تزریق شود، در خردادماه 1402 شاهد افتتاح آن 
خواهیم بود. در این زمینه »خلیل محبت خواه«، مدیرکل راه و شهرسازی 
اســتان تهران به »ایسنا« توضیح می دهد: تعداد 2342 واحد نهضت ملی 
مسکن توســط اداره کل راه و شهرسازی استان تهران در شهرستان های 
پاکدشــت، اسالمشهر، رباط کریم و شهریار با پیشرفت فیزیکی بین 50 تا 
70 درصد در حال اجرا است و اخیرا عملیات آماده سازی و اجرای 5500 
واحد دیگر نیز در شهرهای مذکور آغاز شده است. در شهرستان پاکدشت 
630 واحد نهضت ملی مســکن به میانگین پیشــرفت 70 درصد رسیده 
اســت. در اسالمشــهر پروژه 800 واحدی بین 50 تا 70 درصد پیشرفت 

فیزیکی دارد. پروژه 408 واحدی رباط کریم تقریبا به همین میزان یعنی 
از 70 درصد پیشرفت برخوردار اســت. در شهریار هم 504 واحد را اجرا 

می کنیم که به طور میانگین 50 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
او درباره چالش های اجرای طرح های مســکونی نیــز می گوید: عمده 
متقاضیان تاکنون تا 200 میلیون تومان آورده واریز کرده اند. پیامک بعدی 
واریز 40 میلیون تومان دیگر را برای آنها ارســال کرده ایم. بحمداهلل همه 
پروژه ها فعال هستند. درخواست افزایش تسهیالت از 300 به 450 میلیون 
را داریــم که انتظار داریم شــورای پول و اعتبار بــا آن موافقت کند؛ زیرا 
متقاضیان شــهرهای تابعه استان تهران غالبا کسانی هستند که در شهر 
تهران کار می کنند یا ساکن تهران هستند. بنابراین انتظار داریم به همان 
میزان تســهیالتی که در پرند و پردیس پرداخت می شــود، به متقاضیان 
شهرهای دیگر اســتان نیز پرداخت شود. خوشبختانه اخیرا دستگاه های 
مربوطه به تامین زیرســاخت های شــبکه آب، برق و گاز ورود کرده اند و 
درخواســت ما این است که سرعت بیشــتری به این فرآیند بدهند. اگر 
تســهیالت، آورده و زیرساخت های خدماتی فراهم شود اغلب پروژه ها در 

سال آینده به مراحل نهایی می رسد.
مدیرکل راه و شهرســازی اســتان تهران درباره زمان افتتاح طرح های 
نهضت ملی مســکن می افزاید: در صورتی که منابع الزم از سوی بانک ها 
و متقاضیان به موقع تزریق شــود و دستگاه های خدمات رسان هم اهتمام 

بیشتری نشان دهند، در خردادماه شاهد افتتاح پروژه ها خواهیم بود.

در هر 2 شاخص قیمت و اجاره در بهمن ماه

تورم ماهانه مسکن نزولی شد

نگاه

گزارش مرکز آمار از آخرین تغییرات قیمتی
هزینه خانوار چقدر باال رفت؟

در گــزارش مرکز آمار ایران، اعداد و ارقــام قابل توجهی دیده 
می شــود که تغییر فاحش قیمت ها را در طول یک  سال گذشته 
تایید می کند؛ به طوری که در برخی کاالها حتی شــاهد افزایش 
بیش از 200 درصد تورمی هم بوده ایم. به گزارش »خبرآنالین«، 
آخرین گزارش رســمی دولت از تغییــر قیمت ها، از افزایش تورم 
نقطــه به نقطه به حــدود 53.4 درصد حکایــت دارد. این برای 
پنجمین ماه در طول امسال است که شاخص تورم نقطه ای )تورم 
بهمن ماه امســال نسبت به بهمن سال گذشته( از 50 درصد عبور 
کرده و به حدود 53.4 درصد رسیده است. این در شرایطی است 
که تورم نقطه ای بهمن ماه به تورم تیرماه و پس از اجرای جراحی 
اقتصادی دولت بازگشــت؛ به طوری که بالفاصله پس از شــوک 
قیمتی که با حذف ارز 4200 تومانی در اردیبهشــت ماه امســال 
اتفــاق افتاد، نرخ تورم نقطه به نقطــه در خردادماه به یک باره از 
39.3 درصد در اردیبهشت ماه به 52.5 درصد در خردادماه تغییر 
پیدا کرد. این شاخص در تیرماه به 54 درصد رسید و در مردادماه 
بــا 1.8 درصد کاهش بــه 52.2 درصد تغییر کــرد. گزارش های 
مرکز آمار نشــان می دهد که نرخ تورم نقطه به نقطه از مردادماه 
رونــدی نزولی به خــود گرفت؛ تا جایی کــه پایین ترین عدد در 
آبان ماه امسال ثبت شد که 48.1 درصد بود؛ این نقطه ای بود که 
مســئوالن دولتی، از تخلیه کامل شوک تورمی حذف ارز 4200 
تومانی سخن می گفتند و حتی پیش بینی ادامه این روند و کاهش 

نرخ تورم تا پایان سال را داشتند.
بانک مرکــزی نیــز در گزارش های متعــدد روی این موضوع 
تاکید داشــت و در یک گزارش اعالم کــرد: »طبق پیش بینی ها، 
اجرای طرح مردمی ســازی یارانه ها و سیاست حذف ارز ترجیحی 
در ماه های نخســت اجرای طرح موجــب اصالح و افزایش قیمت 
کاالهای اساسی مرتبط با تخصیص ارز ترجیحی شد، اما با توجه 
بــه تقلیل و حتی حذف مولفه های افزایش دهنده نرخ تورم از این 
محل، روند افزایشــی تورم ماهانه شاخص بهای کاالها و خدمات 
مصرفی در تیرماه متوقف و معکوس شد و بنابراین انتظار می رود 
این روند کاهشــی تورم ماهانه استمرار داشته باشد. عالوه بر این، 
با توجه به اینکه نرخ تورم ســاالنه معادل میانگین تورم 12 ماهه 
است، با کند شــدن روند افزایشی تورم ماهانه ناشی از تخلیه اثر 
حذف ارز ترجیحی، کاهش تورم ساالنه نیز محتمل خواهد بود.«

امــا در واقعیت چه اتفاقی افتاد؟ در گــزارش مرکز آمار ایران، 
اعداد و ارقام قابل توجهی دیده می شود که تغییر فاحش قیمت ها 
را در طول یک  سال گذشته تایید می کند؛ به طوری که در برخی 
کاالها حتی شــاهد افزایش بیش از 200 درصد تورم هم بوده ایم. 
براســاس گزارش مرکز آمار ایران، شــاخص تــورم خوراکی ها و 
آشامیدنی ها در بهمن ماه امسال نسبت به بهمن ماه سال گذشته، 
71.5 درصد افزایش یافته اســت. به این ترتیب که در طول یک 
 سال گذشته قیمت نان و غالت 62.2 درصد، گوشت قرمز، سفید 
و فرآورده های آنها 79.9 درصد، گوشــت قرمز و گوشت ماکیان 
87.4 درصــد، ماهی ها و صــدف داران 40 درصد، شــیر، پنیر و 
تخم مــرغ 82.7 درصد، روغن ها و چربی ها 246.9 درصد، میوه و 
خشــکبار 44.6 درصد و سبزیجات 65.6 درصد گران شده است. 
همچنین در بهمن ماه امســال نســبت به بهمن ماه سال گذشته 
هزینــه دخانیات 33.7 درصد، پوشــاک و کفــش 46.5 درصد، 
مســکن، آب، برق، گاز و سایر ســوخت ها 39.9 درصد، بهداشت 
و درمان 54.3 درصد، حمل ونقــل 50.2 درصد، ارتباطات 15.3 
درصــد، تفریح و فرهنگ 32.6 درصد و هتل و رســتوران 78.9 

درصد افزایش داشته است.
نکته قابل توجهی که در میان اعداد و ارقام منتشرشــده توسط 
مرکز آمار در خصوص تــورم بهمن ماه 1401 وجود دارد، کاهش 
3.5 درصــدی نرخ تورم ماهانه اســت؛ چنانکه نــرخ تورم ماهانه 
بهمن ماه 1401 نزولی شد و به 3.5 درصد رسید که در مقایسه با 
دی ماه، 0.8 واحد درصد کاهش داشته است. مشاهده این عدد در 
حالی اســت که در گزارش رسمی دولت، از افزایش 4.7 درصدی 
تورم بخش خوراکی ها و آشــامیدنی ها خبر داده شــده است؛ به 
این شــکل که در بهمن ماه امسال نان و غالت 2.3 درصد، گوشت 
قرمز، سفید و فرآورده های آن 10.5 درصد، گوشت قرمز و گوشت 
ماکیان 10.8 درصد، ماهی ها و صــدف داران 7.8 درصد، میوه و 
خشــکبار 1.2 درصد، روغن ها و چربی ها 0.5 درصد و سبزیجات 
12.4 درصد گران شده اســت. البته در گزارش مرکز آمار ایران، 
نرخ ماهانــه دخانیات در بهمن ماه 1.8 درصد، پوشــاک و کفش 
3.2 درصد، مســکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها 2.6 درصد، 
حمل ونقل 3.5 درصد، بهداشــت و درمــان 1.6 درصد، تفریح و 

فرهنگ 2.8 درصد و ارتباطات 2.1 درصد اعالم شده است.
مشــاهده تغییر قیمت ها در طول یک  ماه گذشــته، این سوال 
را بــرای عموم مطرح می کند که در حالــی که موجی از افزایش 
قیمت ها به خصوص در اقالم اساســی مردم ایجاد شــده، چگونه 
نرخ تورم ماهانه کاهشــی شده اســت؟ این در شرایطی است که 
تورم ساالنه در بهمن ماه 1.4 درصد رشد پیدا کرده است. براساس 
گزارش مرکــز آمار ایران، نرخ بهمن ســاالنه بهمن ماه 1401 به 
47.7 درصد افزایش یافته و این در حالی است که این شاخص در 

ماه قبل از آن، در دی ماه 46.3 درصد اعالم شده بود.
گزارش رســمی دولت در این میان حاکی از آن اســت نرخ تورم 
ســاالنه از ابتدای امسال 8.5 درصد افزایش یافته؛ به طوری که نرخ 
تورم از 39.2 درصــد در فروردین ماه 1401 به رقم 47.7 درصد در 
بهمن ماه 1401 تغییر کرده اســت. با وجود مشاهده چنین اعداد و 
ارقامی از وضعیت تورم و وضعیتی که در قیمت ها مشاهده می شود، 
دولت ســیزدهم تاکید دارد که کشور را با تورم 60 درصدی تحویل 
گرفته و توانســته این تورم را به 40 درصــد کاهش دهد؛ عدد 60 
درصــدی که در هیچ یک از اعداد و ارقام مرکز آمار )تورم ســاالنه و 
نقطه به نقطه( دیده نمی شــود؛ به این شکل که در مردادماه 1400 
که دولت سیزدهم به روی کار آمد، نرخ تورم نقطه به نقطه براساس 
گزارش مرکز آمار ایران، 43.2 درصد و نرخ تورم ساالنه 45.2 درصد 
اعالم شده اســت. با این حال، رئیس جمهور در آخرین گفت وگوی 
تلویزیونی خود هم تاکید کرد که دولت کشور را با تورم 60 درصدی 
تحویل گرفت و علی رغم تحوالت جهانی و منطقه ای و مسئله اصالح 
یارانه ها و حذف ارز 4200 تومان، دولت توانســت این تورم را به 40 

درصد کاهش دهد.
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روندهــای تورمی در اقتصاد ایران کماکان با قدرت ادامه دارند. تورم در 
چند دهه گذشته مهمترین دغدغه ایرانیان بوده و دولت ها با وجود وعده 
و وعیدهای کاهش تورم نتوانســته اند غول بی شاخ و دم تورم را رام کنند. 
شاخص تورم به عنوان یکی از سه شاخص اصلی اقتصاد کالن، از اهمیت 
زیادی در هر نظام اقتصادی برخوردار اســت، اما گویا درجه اهمیت آن در 
اقتصاد سیاســی ایران از سطح اســتاندارد فراتر رفته است؛ به طوری که 
دولت های وقت به جای آنکه بر رشــد و توسعه اقتصادی متمرکز باشند، 
درگیر نرخ تورم هســتند. جالب آنکه در ســوی دیگــر، بانک مرکزی به 
جای اینکه عهده دار وظیفه اصلی خود یعنی کنترل تورم باشــد، در گیر 
و دار کنترل نرخ ارز اســت. همین دو مثال به خوبی نشــان می دهد که 

سیاستگذاری اقتصادی ایران از شرایط مطلوب، فاصله زیادی دارد.
سوال این است که نرخ تورم در پایان سال 1401 به چه رقمی می رسد؟ 
آنطور که بازوی پژوهشــی اتاق بازرگانی تهران برآورد کرده است، به نظر 
می رســد شــتاب افزایش قیمت ها در اســفندماه حداقل 49.1 درصد و 
حداکثر 49.6 درصد باشد. طبق ارزیابی معاونت بررسي هاي اقتصادي اتاق 
تهران، تورم ایران در دو ســال 1395 و 1396 تک رقمی بود که از سال 
1397 مجددا دورقمي و روند افزایشي آن آغاز شد؛ به طوری که در سال 
1400 به رقم 40.2 درصد رسید. همچنین میانگین تورم ماهانه در فصل 
بهار امســال به 6.4 درصد، در فصل تابستان به 2.9 درصد، در فصل پاییز 
به 2.3 درصد و در 11 ماه ابتدای سال 1401 به حدود 3.9 درصد رسیده 
است. کمترین تورم ماهانه در آذر با 1.92 درصد و باالترین آن در خرداد با 
12.2 درصد بوده است. با فرض چهار سناریوي ممکن براي استمرار تورم 
ماهانه 1، 2، 3 و 4 درصد در اسفندماه، تورم کل در پایان سال به ترتیب 
49.1 درصد، 49.2 درصد، 49.4 درصد و 49.6 درصد برآورد مي شود. این 

رقم 9 درصد از تورم سال قبل باالتر است.
سیر تورم در نیمه زمستان

اگرچه از سرعت تورم ماهانه در بهمن ماه 1401 کاسته شد، اما همچنان 
در باالی ســطح 3.5 درصد باقی ماند. عوامــل اثرگذار بر افزایش 53.38 
درصدي شــاخص بهاي کاالها و خدمات خانوارهاي کشــور در بهمن ماه 
امسال در مقایسه با بهمن سال گذشــته، مشارکت 38.8 درصدي گروه 
کاالیــي و 14.6 درصــدي گروه خدمات بوده اســت. براســاس تفکیک 
گروه هاي عمده، مهمترین عوامل مشــارکت کننده در این تورم، افزایش 
شــاخص بهاي گروه خوراکي ها و آشــامیدني ها با مشارکت 25.5 درصد 
است. مسکن شــامل اجاره و خدمات تعمیر مسکن با سهم 9.1 درصد و 
حمل ونقل با ســهم حدود 5.6 درصد است. در این بین، سهم بهداشت و 
درمان 3.1 درصد و پوشاک و کفش با سهم 2.6 درصد برآورد شده است. 
برمبناي این داده ها مي توان گفت که پنج گروه کاال و خدمات 46.3 درصد 

یعني 87 درصد از شاخص کل مجموع اثر بر تورم اثر گذاشته است.
در بهمن ماه امسال، دو گروه با کمترین افزایش شاخص بها در مقایسه 
با ماه مشــابه سال قبل، گروه دخانیات و گروه ارتباطات هستند. شاخص 
بهاي دخانیات در بهمن ماه 1401 نســبت به ماه مشابه سال قبل، حدود 
34 درصد افزایش داشته است. میزان مشارکت این گروه در تورم نقطه اي 
بهمن ماه، حدود 0.3 درصد اســت. افزایش شــاخص بهاي مصرف کننده 
مربوط به گروه خدماتي ارتباطات در این ماه در مقایسه با بهمن ماه سال 
قبل برابر با 15.3 درصد و کمترین مشــارکت در تورم نقطه به نقطه این 
ماه نیز متعلق به این گروه و با ســهم 0.21 درصدي است. در میان اقالم 
خوراکي و آشامیدني چهار گروه کاالیي شامل؛ نان و غالت، گوشت قرمز 
و ماکیان، روغن ها و چربي ها و محصوالت لبني در مجموع با مشــارکت 
17.3 درصــدي، حــدود 68 درصــد از مشــارکت 25.5 درصدي گروه 
خوراکي ها و آشــامیدني ها را در تورم ماه مورد بررسي تشکیل داده اند. از 
منظر طبقه بندي کاالیي برحسب ماندگاري، بیشترین مشارکت در تورم 
بهمن مــاه 1401 مربوط به گروه کاالهاي بــي دوام با حدود 30.4 درصد 
سهم است. از نگاه کارشناســان، عوامل دخیل بر افزایش 3.51 درصدي 
شــاخص بهاي کاالها و خدمات خانوارهاي کشور در بهمن ماه 1401 در 
مقایسه با دي ماه همین سال، مشارکت 2.86 درصدي گروه کاالیي و 0.64 

درصدي گروه خدمات است.
تورم خوراکی در بهمن ماه

تورم ماهانه در بهمن ماه در حالی به 3.51 درصد رســید که براســاس 
برآورد تحلیلگران، عوامل دخیل بر افزایش 3.51 درصدي شــاخص بهاي 
کاالها و خدمات خانوارهاي کشــور در این ماه در مقایسه با ماه قبل )دی 
ماه 1401(، مشــارکت 2.86 درصدي گروه کاالیي و 0.64 درصدي گروه 
خدمات بوده اســت. براســاس تفکیک گروه هاي عمده، مهمترین عوامل 
مشارکت کننده در تورم ماهانه بهمن، افزایش شاخص بهاي خوراکي ها و 
آشامیدني ها با سهم 1.88 درصد بوده است. در این میان، مسکن با 0.47 
درصد و حمل و نقــل با 0.4 درصد در افزایش تورم موثر بوده اند. داده هاي 
موجود نشان مي دهد که پوشاک و کفش با سهم 0.17 درصدي و مبلمان 
و لوازم خانگي با ســهم 0.12 درصدي نیز در این رشــد موثر بوده اند. به 
ایــن ترتیب، مجموع اثر این گروه ها بر تورم، 89 درصد از مجموع افزایش 
شاخص کل را دربر مي گیرد. از نگاه کارشناسان در این ماه مشارکت گروه 
کاالیي خوراکي و آشــامیدني در تورم ماهانه تشدید شده است. به تعبیر 

بهتر، رشد شاخص خوراکي ها فقط 4.8 درصد در این ماه بر افزایش تورم 
خوراکي ها اضافه کرده است.

پرسشــی که مطرح می شــود، این اســت که در گــروه خوراکي ها و 
آشــامیدني ها چه کاالهایي منجر به شــکل گیري این رشد شده است؟ 
داده هــاي موجود نشــان مي دهد کــه افزایــش 12.4 درصدي قیمت 
سبزیجات و 10.8 درصدي بهاي گوشت قرمز و ماکیان، بیشترین اثر را در 
شکل گیري رشد تورم گروه خوراکي ها داشته اند. البته رشد 2.3 درصدي 
بهاي میوه هم اثرگذار بوده اســت. گفته مي شود در این جریان رشد تورم 
خوراکي، بهاي انرژي از جمله آب، برق و سوخت در بهمن ماه 1401 نسبت 
به ماه قبل، حدود 5.9 درصد افزایش داشــته اســت؛ به طوري که میزان 
مشــارکت این گروه در تورم ماهانه بهمن، حدود 0.11 درصد بوده است. 
وقتي طیف خوراکي ها برمبناي ماندگاري بررسي مي شود، دیده مي شود 
کاالهایي که بادوام هستند، بیشتر از کاالهاي کم دوام یا بي دوام، رشد تورم 
را تجربه کردند. این نرخ تورم در بهمن نسبت به دي 4.6 درصد است. در 
این مقطع اما میزان مشــارکت کاالهاي بادوام در شکل گیري تورم بخش 
خوراکي، 0.47 درصد اســت. این رقم براي کاالهاي بي دوام 2.8 درصد و 

برای کاالهاي کم دوام 0.22 درصد است.
تحوالت تورمی یک دهه اخیر

در سال 1391 با تشدید تحریم ها، متوسط تورم ماهانه افزایش یافت و به 
7.2 درصد رســید. سپس در بین سال های 1392 تا 1396، میزان افزایش 
شــاخص بهاي کاال و خدمات مصرفي خانوارهاي کشور در هر ماه نسبت به 
ماه قبل، یعني تورم ماهانه در ســطح کمتر از یک درصد قرار گرفت، اما از 
سال 1397 همزمان با تثبیت نرخ ارز رسمي به 4200 تومان براي هر دالر 
آمریکا و تشدید مجدد تحریم ها با خروج آمریکا از برجام، به تدریج بر سرعت 
افزایش ماهانه شاخص قیمت ها افزوده شد؛ به نحوي که میانگین تورم ماهانه 
در ســال 1397 به رقم 3.3 درصد افزایش یافت. همچنین در سال 1399 
مجددا متوسط تورم ماهانه رشد کرد و به 3.4 درصد رسید. در سال 1400 
تا حدودي از شدت تورم ماهانه کاسته شد، ولي با این حال در سطح باالي 2 
درصد باقي ماند. میانگین این رقم در این بازه زمانی 2.5 درصد بوده است. در 
بازه 11 ماهه سال 1401 نیز متوسط تورم ماهانه با رقم 3.9 درصد، افزایش 
قابل توجهي را تجربه کرد. طی هفت ماه از سال جاري، تورم ماهانه در سطح 
3 درصد و باالتر ثبت شــد، اما تورم بهمن ماه 1401 به باالترین رقم بعد از 

تورم ماهانه بهمن ماه 9113 )برابر با 4.7 درصد( در 10 سال اخیر رسید.

احتماال تورم امسال 10 درصد باالتر از سال گذشته تمام می شود

4 سناریوی تورمی در پایان 1401
بانکنامه

برای چه مصارفی می توانیم ارز بگیریم؟
63 مورد تخصیص ارز در مرکز مبادله

خدماتــی  ارزی-  مصــارف  شصت و ســه گانه  ســرفصل های 
)غیربازرگانی( در مرکز مبادله ارز و طالی ایران منتشر شد. در پی 
راه انــدازی مرکز مبادله ارز و طالی ایران که در مرحله اول دو تاالر 
مبادله ارز و حواله ارز در آن فعال شده است، این مرکز 63 سرفصل 
مصارف ارزی- خدماتی )غیربازرگانی( را منتشــر کرد که می توان 
به سرفصل هایی از جمله هزینه معالجه یا درمان، ارز ماموریت، ارز 
دانشجویان بورسیه و غیربورسیه، فرصت های مطالعاتی و تحقیقاتی 
حق عضویت و ثبت نام در ســازمان ها و مجامع بین المللی و محافل 
علمی، هزینه چاپ مقاالت علمی، هزینه شــرکت در نمایشگاه های 
خارج از کشــور، حــق الوکاله دعاوی خارجی و ســایر هزینه های 
حقوقی، اصل سود و تمامی عواید حاصل از سرمایه گذاری خارجی 
در کشــور، هزینه کمیته ملی، المپیک یا پارالمپیک و فدراســیون 
بین المللــی ورزش های زورخانه ای و کشــتی پهلوانی، هزینه دفاتر 
و مدارس خارج از کشــور، هزینه خریــد امتیاز پخش فیلم، هزینه 
آزمایش های علمی و فنی، حق بیمه هواپیما و کشــتی ایرانی، ارز 
مسافرتی هوایی، زمینی، ریلی و دریایی، هزینه اعزام زائران، هزینه 
حقوق و مزایای کارکنان خارجی شــاغل در ایران، هزینه های دفاتر 

نمایندگی خارجی در ایران و... اشاره کرد.
بــه عنوان مثال، هزینه معالجه و یــا درمان بیماران در دو بخش 
حداکثر تا سقف 10 هزار یورو به نرخ بازار مبادله و باالتر از 10 هزار 
یورو تقسیم شده است که از این بسته بندی بیماران عادی با تایید 
معاونت درمان وزارت بهداشــت پس از اخذ اسناد مستته می تواند 
حداکثر تا 10 هزار یورو یا معادل آن به ســایر ارزها دریافت کند و 
بیماران عادی با تایید شــورای عالی پزشکی معاونت درمان وزارت 
بهداشت و جانبازان با تایید شورای عالی پزشکی بنیاد شهید و امور 
ایثار ایران پس از اخذ اسناد مستته بیش از 10 هزار یورو می توانند 

ارز دریافت کنند.
همچنین ارز دانشــجویان بورسیه به ترتیب با تایید دستگاه های 
ذی ربط و وزارتخانه های بهداشــت یا علــوم می تواند برای هر ماه 
اقامت 1500 یورو و برای همسر و فرزند هر کدام 500 یورو ماهیانه 
دریافت کنند، اما دانشــجویان غیربورســیه ضمن نیاز به گذراندن 
مراحل مذکور برای مقاطع لیســانس و باالتر شــهریه تا سقف 13 
هزار یورو در ســال دریافت می کنند و بــرای اقامت هر ماه 1500 
یورو و برای همسر و فرزند هر کدام 500 یورو می توانند ارز دریافت 
کنند. ارز مســافرتی برای مســافران هوایی 500 یورو یا معادل آن 
با ســایر ارزها و برای مســافران زمینی، ریلی و دریایی 300 یورو 
تعیین شــده است که البته این مسافران باید مدارک موردنیاز خود 
را داشته باشــند تا بتوانند در گیت های خروجی ارز موردنیاز خود 

را دریافت کنند.
یکی دیگر از ارزهای تعیین شده در جدول مصارف خارجی مرکز 
مبادله، ارز موردنیاز رانندگان بخش حمل ونقل بین المللی و ترانزیت 
اســت. رانندگان کامیون ایرانی حداکثــر 4500 یورو می توانند ارز 
دریافــت کنند که البته به تایید ســازمان راهــداری و حمل ونقل 
جاده ای ایران و ممهوم شدن گذرنامه یا دفترچه خروج راننده برای 
ســفر بعدی پس از اخذ اسناد مستته نیاز دارد. دیگر مصارف ارزی 
تعیین شده در سرفصل ارزهای خدماتی )غیربازرگانی(، سقف ندارد 
یا اینکه مشروط به تعیین میزان آن در صورتحساب یا دیگر شرایط 

مانند پیش فاکتور و ... است.

3اقتصاد امروز شنبهwww.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
6 اسفند 1401
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اعتماد عمومی به بورس باز می گردد؟
بورس روی موج نااطمینانی

شــاخص های آماری و وضعیت معامالت ســهامی روزانه نشان 
می دهند که بازار سهام در حال حاضر به شدت نیازمند ورود پول 
حقیقی اســت. نیاز بازار سهام به ورود پول باعث شده تا با مثبت 
شــدن خالص جریان پــول حقیقی به ســهم ها، ارزش معامالت 
افزایش پیدا کند و شاخص کل نیز با رشد تراز قابل توجهی همراه 
شــود. به گزارش »اکوایران«، بورس تهران پس از ریزش ســال 
1399 همچنان نتوانسته اســت اعتماد عمومی مردم را به خود 
بازگرداند. این در حالی اســت کــه بازارهای موازی بورس تهران 
همچون بازار ســکه، با وجود رشــد روز افزون قیمت ها و مسائلی 
همچون حباب، از اعتماد عمومی باالتری برخوردارند. در ماه های 
اخیر کمترین بازدهی میان بازار ها، نصیب بازار سهام شده است. 
با وجود تأثیرگذار بودن رشد سایر بازارهای موازی بر بازار سهام، 
مدتی اســت که رفته رفته از این اثرگذاری کاسته می شود. این 
روند تأثیر بازارهای موازی بر بازار سهام تا حدی پیش رفته است 
که در این روزها با ســبزپوش شــدن دالر و ســکه در بازار آزاد، 

شاخص های بازار سهام دچار ریزش می شوند.
مشــکل این روزهای بورس تهران را می توان ناشی از کم شدن 
کشش فعاالن بازار سهام نسبت به عقب ماندگی این بازار دانست. 
بازارهــای مالی با ورود پول رونق می گیرنــد و دارایی های مورد 
مبادله در آنها با رشــد قیمت مواجه می شوند. مسئله بازار سهام 
فقــط منفی بودن خالص جریان پول حقیقی نیســت؛ بلکه عدم 
ورود پول که نشــأت گرفته از بی اعتمادی است، در حالی افسار 
بازار را محکم چســبیده است که ســایر بازارهای موازی و تورم 

باالی کشور، در حال یکه سواری اند.
حال با شدت یافتن عطش بازار سهام به اعتماد عمومی و ورود 
پول حقیقی؛ واکنش های بازار به ورود پول از شــدت بیشــتری 
برخوردار شده است؛ به طوری که در هفته اول اسفندماه با دو روز 
ورود پول حقیقی به بازار، شــاخص کل رشد تراز باالیی را تجربه 
کــرد و ارزش معامالت خرد نیز به شــدت افزایش یافت. در این 
روزها دو مســئله ذهن فعاالن بازار سهام را به خود مشغول کرده 
اســت. اول اینکه آیا به دلیل عقب ماندگی شــدید بازار سهام به 
نسبت سایر بازار ها، شوک های خبری می توانند ورود پول حقیقی 
را بــه بازار بازگردانند؟ و دوم اینکه اگر جواب ســوال قبل منفی 
است؛ بازار تا چه مدت توان تحمل این عطش را در انتظار افزایش 

اعتماد عمومی دارد؟

تسهیالت تکلیفی علیه ناترازی بانک ها
رکورد 7 ساله نرخ بهره شکست

در هفته منتهی به ســوم اسفندماه 1401، نرخ بهره بین بانکی 
به رکورد شــش ساله خود رسید. پس از تغییر در دامنه نرخ بهره 
بین بانکی از ســوی بانک مرکزی، این شاخص مسیری صعودی 
پیدا کرده و مدام رکوردهای تازه ای را به ثبت می رســاند. عده ای 
این اقدام بانک مرکزی را در راستای کنترل تورم، مفید می دانند 
و برخــی دیگر، اقدام ناکافی این نهاد در مبــارزه با تورم قلمداد 
می کنند. به گزارش »اکوایران«، روند نرخ بهره بین بانکی مســیر 
صعودی خود را ادامه داده و در هفته منتهی به ســوم اسفندماه 
1401، یک رکورد قابل توجه را ثبت کرد. به طور کلی، نرخ بهره 
بین بانکی حاصل از دادوســتد بانک ها با یکدیگر در بازار شــبانه 
است. بانک ها می توانند نیازهای مالی هفتگی خود را عموما در دو 
بازار برطرف کنند؛ بــازار بین بانکی و بازار باز. در بازار باز تزریق 
و جذب پول از ســوی بانک مرکزی با بانک های متقاضی بوده و 
تاریخ سررســید معامالت آن به نوعی میان مدت تلقی می شــود؛ 
این در حالی اســت که در بازار بین بانکــی، بانک ها می توانند از 
نهادهــای مالی دارای مازاد قرض پول کرده و کســری های خود 

را تامین کنند.
حــال آمارهــا از رکوردزنی نرخ بهره بین بانکــی در هفته اول 
اســفندماه حکایت دارد. دادو ســتد بانک ها با یکدیگر در دامنه 
نرخ ســودی قرار دارد که بانک مرکزی هــر از چندگاهی آن را 
تغییــر می دهد. با توجه به سیاســت های کنترل تورمی این نهاد 
در هفته های اخیر، داالن نوســانات نرخ ســود در بازار شبانه یا 
همــان بازار بین بانکی تغییر کرده اســت. این دامنه که تا پیش 
از بهمن ماه امســال در بازه 14 تا 23 درصد قرار داشت، از میانه 
زمستان امسال به بعد جهشی کوتاه داشته و به 17 تا 24 درصد 
رســیده است. در همین رابطه در هفته منتهی به سوم اسفندماه 
طبــق اطالعات بانک مرکزی، نرخ بهره بین بانکی برابر با 23.01 
درصد به ثبت رسیده است. بررسی ها نشان می دهد که از ابتدای 
آذرماه 1394 تاکنون این بیشــترین میزان نرخ بهره بین بانکی 
در کشــور بوده و به عبارت دیگر، رکورد هفت سال اخیر به شمار 

می آید.
برخی تحلیلگران، این سیاست بانک مرکزی را در جهت کنترل 
تورم در کشور مفید دانسته و معتقدند باالتر بردن نرخ سود بین 
بانکی به نوعی هزینه استقراض بانک ها از یکدیگر را باالتر می برد؛ 
اتفاقی که شاید بتواند ناترازی بانک ها و در ادامه تقاضای بی رویه 
پول از ســوی نهادهای مالی مقروض را کنتــرل کند. این اتفاق 
می تواند با کنترل بدهی بانک ها و در ادامه تنظیم شــرایط مالی 
بانک ها،  نرخ تورم را در کشور مهار کند. اما در سوی مقابل، برخی 
دیگر از کارشناسان بر این باورند که افزایش نرخ بهره بین بانکی 
یک تنه نمی تواند بر ســر رشــد تورم بایستد؛ چراکه رشد بدهی 
بانک ها از ناحیه کســری دامنه دار در ایــن نهادهای مالی بوده و 
مناسب تر آن است که شــرایط پولی این نهادها بهبود پیدا کند. 
اقداماتی نظیر تسهیالت تکلیفی دولت، یکی از مواردی است که 

به وخامت وضعیت بانک ها در کشور دامن می زند.

بورسنامه

فرصت امروز: با وجود آنکه شــاخص کل بــورس تهران در آخرین روز 
معامالتی هفته گذشته قرمزپوش شد، اما در مقیاس هفتگی با رشد 131 
هزار واحدی طی چهار روز معامالتی، بازدهی مثبت 8.64 درصدی را ثبت 
کرد تا بورس بازان پس از ماه سرخ بهمن با امیدواری بیشتری به استقبال 
اولین تعطیالت آخر هفته اسفندماه بروند. این بیشترین بازدهی بورس در 
هشت هفته اخیر است. شاخص کل هم وزن نیز در هفته ای که گذشت، با 
رشــد 6 درصدی، بیش از 28 هزار واحد افزایش ارتفاع داد و در تراز 503 
هزار و 232 واحد ایســتاد. همچنین شــاخص کل فرابورس در پایان این 
هفته، بازدهی 7.19 درصد و رشد یک هزار و 432 واحدی را به ثبت رساند 
و در سطح 21 هزار و 346 واحد آرام گرفت. میانگین ارزش معامالت خرد 
سهام در هفته گذشته به 7 هزار و 919 میلیارد تومان رسید که نسبت به 

میانگین هفته قبل از آن، رشد 101 درصدی را نشان می دهد.
به نظر می رســد انتشــار خبر حذف نرخ ارز ثابت نیمایــی 28 هزار و 
500 تومانی برای شرکت های بورســی در پی راه اندازی مرکز مبادله ارز 
و طالی ایران، از یکسو شوک مثبتی به بازار سهام تزریق کرده و از سوی 
دیگر، باعث تردید در مسیر صعودی قیمت رسمی ارز شده است. با وجود 
بازدهی هفتگی مثبت بازار سهام، آن هم پس از بازدهی ماهانه منفی 9.2 
درصدی در بهمن ماه، بدیهی است که ادامه این مسیر رشد در گروی رفع 
ریسک های دوچندان پیرامون بورس تهران است. ریسک های غیراقتصادی 
و اقتصادی حل نشــده ای همچون عدم احیای برجام، شکاف دالر نیمایی 
با دالر بازار آزاد، دغدغه های بودجه ای ســهامداران، قیمتگذاری دستوری 
و به ویژه حواشــی تصمیمات مقطعی و سلیقه ای سیاستگذار نظیر آنچه 
در فرآیند عرضه خودرو در بورس کاال با انتشــار نامه رئیس شورای رقابت 
و دســتورالعمل هفت بندی این شورا بر سر بورس رفت. تا زمانی که سایه 
سنگین این ریسک ها بر ســر بورس تهران باقی است، طبیعتا قطار بازار 

سهام از طی مسیر رو به رشد خود باز خواهد ماند.
بیشترین رشد در 8 هفته اخیر

در هفته اول اسفندماه 1401، نماگر اصلی بورس تهران تا نیمه کانال 

1.6 میلیون واحدی باال آمد و شــاخص کل هم وزن نیز محدوده 500 
هزار واحدی را احیا کرد. شاخص کل بورس پس از تعطیلی رسمی روز 
شــنبه، در روز یکشــنبه بیش از 8 هزار واحد رشد کرد و روز دوشنبه 
نیز 60 هزار و 897 واحد دیگر باال آمد. روز سه شــنبه شاخص کل بار 
دیگر جهش کرد و 65 هزار و 154 واحد افزایش ارتفاع داد. در آخرین 
روز معامالتی هفته اما شــاخص کل تعدیل شد و 2 هزار و 816 واحد 
پایین آمد. بدین ترتیب، شاخص کل بورس تهران در آخرین روز کاری 
هفته به رقم یک میلیون و 656 هزار واحد رســید و نســبت به آخرین 
روز معامالتی هفته قبل، 131 هزار و 805 واحد باال تر ایستاد تا بازدهی 
هفتگی آن به مثبت 8.6 درصد برسد که باالترین میزان بازدهی بورس 
در هشــت هفته اخیر به شــمار می رود. همچنین شاخص کل هم وزن 
در پایان این هفته نســبت به هفته قبــل از آن، 28 هزار و 423 واحد 
باال تر ایســتاد تا پس از چهار هفته بار دیگر رشد کند و بازدهی مثبت 
6 درصدی را در هفته اول اســفندماه به ثبت برساند. در آن سوی بازار 
سهام نیز شــاخص کل فرابورس به بازدهی 7.19 درصد و افزایش یک 
هزار و 432 واحدی رسید و در تراز 21 هزار و 346 واحد جای گرفت.

میانگین ارزش معامالت کل بازار ســهام در هفته گذشته بالغ بر 45 
هــزار و 20 میلیارد تومان بود که نســبت به هفته قبل از آن، افت 35 
درصدی را نشان می دهد، اما میانگین روزانه ارزش معامالت خرد بورس 
به 7 هزار و 547 میلیارد تومان رسید که نسبت به رقم 3 هزار و 699 
میلیاردی هفته پیشــین، افزایش 104 درصدی داشته است. در هفته 
اخیر شــاهد توقف روند خروج پول حقیقی از بازار بودیم. در حالی که 
در تمامی روزهای معامالتی بهمن ماه، پول حقیقی از بازار خارج شــد و 
تا روز یکشــنبه 30 بهمن تداوم داشت، در روز دوشنبه یکم اسفندماه 
978 میلیارد تومان پول حقیقی به بازار ســهام وارد شد. روز سه شنبه 
نیز 344 میلیارد تومان دیگر ســرمایه حقیقی به بورس وارد شد، اما در 
روز چهار شنبه و همسو با تعدیل شاخص ها، خروج 389 میلیارد تومان 

سرمایه حقیقی از بورس ثبت شد.

ورود پول حقیقی به بورس
آنچه در هفته اول اســفندماه، توجه کارشناســان را به خود جلب کرد، 
ورود پول حقیقی به تاالر شیشــه ای بــود. به رغم تجربه یک ماهه خروج 
متوالی پول از معامالت خرد در بهمن ماه، بازار ســهام در هفته گذشته با 
ورود پول حقیقی روبه رو شــد و در مجموع به  طور خالص یک هزار و 30 
میلیارد تومان پول حقیقی در این هفته به بازار معامالت خرد وارد شــد. 
نکته جالب آنکه اکثر کارشناســان بازار ســهام، این بازار را در آخرین ماه 
سال به دالیل مختلف، ضعیف قلمداد کرده و انتظار حجم پایین معامالت 
را دارنــد. آنها از جمله دالیل این امر را نزدیک بودن عید نوروز و افزایش 
فروش حقوقی ها جهت تأمین منابع مالی برای پرداخت عیدی کارمندان 
می دانند. اسفندماه همچنین پایان سال مالی اکثر شرکت ها است و از این 
رو جهت تســویه اعتباراتی که در گذشته دریافت کرده اند اقدام به فروش 
می کنند. دولت نیز برای تأمین کســری های خود به  طور معمول در این 
ماه دست به فروش دارایی های خود می زند. عالوه بر اینها، خریدهای شب 
عید نیز از دیگر عواملی است که می تواند خروج حقیقی ها را سبب شود، 
اما به رغم عوامل مذکور، ماه اسفند با ورود پول حقیقی و صعود چشمگیر 
شاخص کل بورس و ارزش قابل توجه معامالت خرد آغاز شد. آنچه در این 
زمینه مورد توجه اســت، انتشار خبر حذف نرخ ارز ثابت نیمایی 28 هزار 
و 500 تومانی برای شــرکت های بورسی در پی راه اندازی مرکز مبادله ارز 
و طالی ایران اســت. با توجه به موارد اعالم شده، منابع ارزی شرکت های 
بورسی بر اساس ســازوکار جدید مبتنی بر منابع و مصارف کشف قیمت 
می شــوند. با توجه به اختالف نرخ ارز بازار غیررســمی و نرخ ارز نیمایی، 
این شــرکت ها با افزایش درآمد و سود سازی همراه خواهند شد. بنابراین 
با خوش بینی نســبت به بهبود وضعیت شرکت های صادرات محور، سهام 
گروه های نفتی، فلزات اساســی و شــیمیایی ها جذاب شده و تقاضا برای 
آنها با افزایش چشمگیری روبه رو شد. از آنجا که این شرکت ها، مهمترین 
گروه های شاخص ساز بازار سهام به حساب می آیند، شروع توفانی شاخص 

کل را در آغاز اسفندماه شاهد بودیم.

دماسنج اصلی تاالر شیشه ای در نیمه کانال 1.6 میلیون واحدی ایستاد

بهترین رشد بورس در 8 هفته

بازار گواهی سپرده در بهمن ماه امسال و دست به دست شدن نزدیک به 
62.9 میلیون گواهی سپرده کاالیی به ارزش 3.4 همت را ثبت کرد. بدین 
ترتیب در مجموع از ابتدای فروردین تا پایان بهمن ماه، 766 میلیون و 810 
هزار گواهی ســپرده به ارزش بیش از 24.76 همت در بورس کاالی ایران 
میان معامله گران دست به دست شد. در 11 ماه ابتدای سال گذشته، بیش 
از 232 میلیون و 24 هزار و 637 گواهی سپرده کاالیی به ارزش نزدیک به 
8.6 همت دست به دست شد. بررسی ها در 11 ماهه ابتدای امسال نسبت 
به سال گذشته از لحاظ حجم، افزایش 230.5 درصدی و از لحاظ ارزش، 

افزایش 188 درصدی را نشان می دهد.
به گزارش »کاالخبر«، حجم معامالت ماهانه بازار گواهی سپرده کاالیی 
در بورس کاالی ایران در بهمن ماه 1401 به حدود 62 میلیون و 892 هزار 
و 949 ورقه بهادار مبتنی بر کاال بر پایه دارایی های ربع سکه و تمام سکه 
طال، زعفران، شیشه، سیمان، برنج، زیره سبز و نخود به ارزش نزدیک به 3 

هزار و 404 میلیارد و 705 میلیون تومان رسید.
در معامالت ماهانه، عنوان برتر معامالت به لحاظ حجم به سیمان و به 
لحاظ ارزش به سکه طال تعلق گرفت. به عبارت دیگر، 25 میلیون و 423 
هزار گواهی ســپرده ســیمان در حالی دست به دست شد که این دارایی 
پایه با ثبت ارزش بیش از 20.66 میلیارد تومان به لحاظ حجم صدرنشین 

شــد اما از نظر ارزش معامالت در جایگاه پنجم و پس از ربع ســکه، تمام 
سکه، شیشه و زعفران ایستاد. این دارایی 41 درصد از حجم کل معامالت 
این ماه را به ثبت رســاند. بعد از سیمان نیز ربع سکه به لحاظ حجمی با 
جابه جایی 15 میلیون و 231 هزار و 800 گواهی ســپرده و کسب سهم 
24 درصــدی از حجم کل معامالت، در جایــگاه دوم قرار گرفت و ارزش 
معامالت این دارایی به بیش از هزار و 258 میلیارد تومان رســید. ســهم 
ربع سکه از ارزش معامالت 37 درصد بود و این دارایی به لحاظ ارزش در 

جایگاه اول قرار گرفت.
همچنین 4 میلیون و 891 هزار و 800 گواهی سپرده تمام سکه طال نیز 
به ارزش نزدیک 1.21 همت )هزار میلیارد تومان( مورد معامله قرار گرفت 
و دارایی پایه مذکور در یازدهمین ماه از ســال جاری از نظر حجم، رتبه 
چهارم و از نظر ارزش، رتبه دوم معامالت را کسب کرد. این دارایی پایه 8 
درصــد از حجم معامالت و 36 درصد از ارزش معامالت را در بهمن ماه از 
آن خود کرده بود. معامله 13 میلیون و 307 هزار و 564 گواهی ســپرده 
زعفران، ارزشی بیش از 449 میلیارد تومان را رقم زد و این دارایی با سهم 
21 درصدی از کل حجم معامالت بعد از ســیمان و ربع سکه در جایگاه 
سوم قرار گرفت و از نظر ارزشی با کسب سهم 13 درصدی از ارزش کل، 

جایگاه چهارم را از آن خود کرد.

ارزش معامله 3 میلیون و 963 هزار و 628 گواهی ســپرده شیشه نیز 
از رقم 460 میلیارد تومان فراتر رفت. همانگونه که ذکر شــد، این دارایی 
از نظر ارزش معامالت با کسب ســهم 13 درصدی، جایگاه سوم را از آن 
خود کرد. در ماه مورد بررسی در نماد معامالتی برنج نیز 74 هزار و 578 
گواهی ســپرده میان معامله گران دست به دست شد و ارزش بیش از 5.8 
میلیارد تومان را در پی داشت. در نماد معامالت زیره سبز نیز در مجموع 
565 ورقه بهادار مبتنی بر کاال دســت به دست شد و ارزش بیش از 94 
میلیون تومان را رقم زد. در بهمن ماه امسال و بر پایه دارایی نخود نیز در 
مجموع 14 گواهی سپرده معامله شد و ارزش نزدیک به 450 هزار تومانی 

را به ثبت رساند.
آمارها همچنین گویای آن اســت که در مجموع 11 ماه ابتدای امسال، 
766 میلیون و 810 هزار و 228 گواهی ســپرده کاالیی به ارزش بیش از 
24 هزار و 764 میلیارد تومان میان معامله گران دست به دست شد؛ این 
در حالی است که در 11 ماه ابتدای سال گذشته، 232 میلیون و 24 هزار 
و 637 گواهی ســپرده کاالیی به ارزش نزدیک به 8 هزار و 587 میلیارد 
تومان دست به دست شده بود. بررسی ها در 11 ماه ابتدای امسال نسبت 
به سال گذشته از لحاظ حجم، رشد 230.5 درصدی و از لحاظ ارزش نیز 

افزایش 188 درصدی را نشان می دهد.

766 میلیون گواهی سپرده کاال در بورس کاال دست به دست شد

کارنامه 11 ماهه بازار گواهی سپرده
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فریاد خودروسازان از قیمتگذاری دستوری
در شرایطی که تفاوت قیمت خودرو از کارخانه تا بازار آزاد بیش 
از دو برابر اســت، همچنان بر قیمتگذاری دستوری به نفع دالالن 
و به زیان مردم و خودروســازان اصرار می شود. بازار خودرو به یکی 
از بحرانی ترین گزینه های اقتصادی کشــور تبدیل شده است. رشد 
بی رویه قیمت ها، تفاوت قیمت ها از کارخانه تا بازار آزاد، دالل بازی، 
احتکار خودرو، بی توجهی به واردات خودرو، ضعف نظارت و بسیاری 
موارد دیگر باعث شــده تا خودرور به دســت مصرف کننده واقعی 
نرســد که در نهایت نارضایتی مردم را به همراه داشــته و مهمتر 
اینکه معلوم نیســت این بازار آشفته چه زمانی سامان می یابد. یکی 
از مهمترین گزینه هایی که همواره باعث توجیه گرانی ها می شــود، 

افزایش قیمت دالر است. 
امروزه در حالی دالر 50 هزار تومانی را تجربه می کنیم که قیمت 
همه کاال ها و خدمات به دنبال دالر روند صعودی را در پیش گرفته 

است. 
تمامی صاحب نظران و کارشناسان اقتصادی تاکید دارند تا زمانی 
که نتوانیم افســار دالر را بکشیم، هیچ مهاری بر قیمت دیگر کاال ها 

نمی توان زد و باید منتظر روز های بسیار گرانتری باشیم.
چسبندگی قیمت ها

واقعیــت اقتصادی کــه گرانی ها را توجیه می کند، چســبندگی 
قیمت هاست. بدین معنا که وقتی دالر باال می رود، به تبع آن قیمت 
دیگر کاال ها نیــز باال می رود و معضل چســبندگی قیمت ها اتفاق 
می افتد. در این شــرایط اقتصاد دولتی بحران آفرینی می کند، زیرا 
دولت به جای آنکه قیمت ها را مدیریت کند، سعی می کند با اقتصاد 
دستوری، بازار را به صورت مصنوعی کنترل کند. این نوع مدیریت 
اقتصادی، شاید برای مدت کوتاهی پاسخگو باشد، اما نمی تواند دوام 
بیاورد، زیرا قیمتگذاری دســتوری به فنری می ماند که تحت فشار 
قرار می گیرد و هنگامی که فشــار غیر قابل تحمل شــود، یک باره 
آنچنان جهشی می کند، که تبعات جبران ناپذیری بر جا می گذارد.

تفاوت خودرو از کارخانه تا بازار
یکــی از بخش هایی که از اقتصاد دســتوری رنج می برد، خودرو 
اســت. تفاوت قیمت خودرو از کارخانه تا بازار نشــان می دهد که 
صنعت خودرو تا چه اندازه از اقتصاد دســتوری رنج می برد و البته 
تــاوان این تفاوت را مــردم می دهند. بدتر آنکه واســطه ها در این 
آشــفته بازار یکه تازی می کنند و در حالی که مردم و خودروسازان 

زیان می بینند، واسطه ها سود های کالنی به جیب می زنند.
بورس ابزار مقابله با اقتصاد دستوری

در شرایطی که خودروســازان ملزم به فروش خودرو با قیمت های 
دستوری هســتند، بورس به یاری بازار خودرو آمد تا شفافیت اتفاق 
بیفتد که البته بســیار کارســاز بود. خودرو هایی که در بورس عرضه 
شد، از قیمت بازار آزاد کمتر و از قیمت کارخانه بیشتر بود، اما شاهد 
اعتراض هایــی در این زمینه بودیم که با مقاومت ســازمان بورس و 
نمایندگان مجلس رو به رو شــد که همچنان عرضه خودرو در بورس 
اتفــاق می افتد. اما می توان برای آینده فرهنگ ســازی کرد تا عرضه 

خودرو در بورس استمرار داشته باشد.

نماگربازارسهام

مدیــر طرح واردات خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت در 
طرح ثبت نام برای خرید خودروهای وارداتی با توجه به تعداد ثبت نام، 
درخصوص میزان عرضه خودروی خارجی تصمیم گیری خواهد شد، اما 
دســت کم یکصد هزار دســتگاه خودرو در بازه زمانی شش ماهه عرضه 

می شود.
به گزارش صنعت ماشین، »ضیغمی« در گفت وگویی افزود: متقاضیان 
باید مبلغ 500 میلیون تومان در حســاب وکالتی خود مسدود کنند، تا 
زمانی که حق تقدم مشــخص شود و طبق نوبت مشخص شده براساس 
خودروهایی که عرضه و ثبت نام خواهد شــد مبلــغ اولیه را تکمیل و 

واریز کنند.
ضیغمی تصریح  کــرد: افراد می توانند هر زمان که بخواهند پول را از 

حساب شان خارج کنند، اما از نوبت نیز خارج خواهند شد.
وی درخصوص شــرایط الزم برای ثبت نام کنندگان خاطرنشان  کرد: 
داشــتن گواهینامه، نداشتن پالک فعال خودرو و عدم خرید خودرو در 
48 ماه گذشته از جمله این شرایط است و متقاضیان باید بدانند تا یک 

سال امکان انتقال سند برای آنان وجود ندارد.
به گزارش ایرنا، پیشتر ســخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت از 
آغاز ثبت نام بــرای خرید خودروهای وارداتــی از هفته آینده خبر داد 

و گفت: فــروش خودروهای وارداتی از طریق ســامانه یکپارچه فروش 
خودرو انجام خواهد شد.

»امید قالیباف« با اشــاره به ثبت ســفارش 85 هزار دستگاه خودرو 
توسط شرکت های واردکننده، راه اندازی سامانه یکپارچه فروش خودرو 
و عرضه خودروهای وارداتی در این ســامانه را در راستای اجرای مصوبه 
اخیر دولت درخصوص روش های جایگزین عرضه در بورس کاال دانست 
و افزود: سامانه یکپارچه فروش خودرو کامال نظارت پذیر و شفاف است 
و ظرفیت عرضــه خودروهای داخلی نیز برای این ســامانه پیش بینی 

شده است.

100 هزار خودروی وارداتی عرضه می شود
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اخبار

با حضور مدیرعامل، معاونین و مدیران آبفا برگزار شد؛
جشن تکلیف فرزندان کارکنان شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی

تبریز - فالح: مراسم جشن تکلیف به مناسبت دهه فجر با حضور فرزندان 
کارکنان شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی برگزار شد. در مراسمی که 
با حضور مدیرعامل، معاونین و مدیران شرکت برگزار شد، به مناسبت دهه مبارکه 
فجر و پیروزی شــکوهمند انقالب اسالمی از فرزندان دختر و پسر مکلف که به 
همراه خانواده حضور داشتند، تجلیل شد. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
آذربایجان شرقی گفت: سن تکلیف آغاز تغییر و تحول نوجوانی و گام نهادن در 
عرصه جدید تکلیف الهی می باشد و امید است دختران و پسران تازه مکلف شده 
آینده روشنی برای خود، خانواده و جامعه رقم زنید. مهندس خانی افزود: امیدواریم 

برگزاری جشن تکلیف به عنوان یک سنت حسنه در سطح ادارات و سازمانها گسترش بیشتری یابد، چرا که سبب جذب بیشتر فرزندان به 
امور دینی و ایجاد شوق به مسائل معنوی در ایشان می گردد. خاطرنشان مي گردد که جشن تکلیف دختران و پسران کارکنان شرکت آب 
و فاضالب استان آذربایجان شرقی در این گردهمایي انجام گرفت که این دختران و پسران پس از آشنایي با نحوه صحیح اداء نماز از برنامه 
هاي فرهنگي و متنوعي از جمله سرود و مسابقه که براي آنان ترتیب داده شده بود، بهره مند گردیدند. در پایان مراسم، هدایای فرهنگی برای 

فرزندان کارکنان اهداء شد و همچنین از فعاالن حوزه نماز و کارکنانی که تازه ازدواج کرده اند، تجلیل بعمل آمد.

فرماندار بوشهر:
جیره بندی آب در بوشهر حذف می شود

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومی فرمانداری بوشهر 
: جلسه هماهنگی سفر رییس جمهور به ریاست صالح رحیمی فرماندار بوشهر در 
سالن کنفرانس کانون پرورش فکری کودکان بوشهر برگزار گردید. صالح رحیمی 
فرماندار شهرستان بوشهر: در جلسه هماهنگی سفر رئیس جمهور اظهار داشت: 
در این سفر رئیس جمهور آبشیرین کن مپنا را مورد بهره برداری قرار می گیرد 
و ۳۵ هزار متر مکعب آب وارد مدار تولید می شــود و جیره بندی آب در شهر 
بوشهر حذف می شود. وی با اشاره به اینکه دشمن در اغتشاشات به دنبال ستیز 
و جدایی میان شــیعه و ســنی بود، بیان کرد: با همراهی و بصیرت مردم ایران 

اسالمی نسخه سناریو سوریه سازی در کشور خنثی و نقش بر آب شد. رحیمی تصریح کرد: مردم ایران اسالمی با حضور باشکوه خود در 
راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه، مشت محکمی بر دشمنان قسم خورده این سرزمین زدند.

تقدیر از هرمزگان برای طرح »آموزش هنر برای همه«
بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز: استان هرمزگان از جانب وزیر فرهنگ 
و ارشاد اسالمی به عنوان استان نمونه در طرح آموزش هنر برای همه مورد تقدیر 
قرار گرفت. بنا بر اعالم اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی هرمزگان، در راستای 
تکلیف استان ها از سوی وزیر در خصوص طرح آموزش هنر برای همه، با پیگیری 
مدیر کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی و تالش همکاران واحد امور هنری و روسای 
ادارات فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستانها، با ثبت نام افزون بر 6 هزار نفر هنرجو 
در این طرح که از لحاظ تعداد در ثبت نام در کشور دومین استان می باشد، مورد 
تقدیر قرار گرفت.  این تقدیر در راستای تحقق شعار عدالت فرهنگی و محرومیت 

زدایی در دولت سیزدهم و گام دوم انقالب اسالمی است و همچنین به توسعه و بالندگی روز افزون فرهنگ و هنر این سرزمین منجر می شود.

در بازدید مدیر کل میراث فرهنگی استان خوزستان از موزه کارخانه برق مسجدسلیمان عنوان شد؛
ابراز خرسندی از تبدیل اماکن صنعتی قدیمی نفت به موزه

اهواز - شبنم قجاوند: مدیرکل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری 
اســتان خوزستان از موزه کارخانه برق مسجدسلیمان به عنوان اولین کارخانه 
گازی تولید برق خاورمیانه بازدید نمود . دکتر محمد حســین ارسطو زاده که 
به همــراه جمعی از کارشناســان آن اداره کل از این کارخانه بازدید می نمود 
با توضیحات حمید احمدی کارشــناس موزه نفت مسجدســلیمان در جریان 
تاریخچه احداث، فعالیت و توقف فعالیت های این کارخانه که نقش بســزایی 
در تأمین انرزی الکتریکی مورد نیاز صنعت نفت مسجدسلیمان در اوایل شکل 
گیری این صنعت داشت، قرار گرفتند . مدیرکل میراث فرهنگی،صنایع دستی و 

گردشگری استان خوزستان طی گفتگویی با خبرنگار پایگاه خبری شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان،کارخانه برق تمبی را نماد 
بالندگی صنعت نفت خواند و بر خرسندی آن اداره کل از تبدیل اماکن قدیمی صنعت نفت به موزه جهت انتقال تاریخچه و روند فعالیت 
ها به نسل های آینده تأکید نمود . محمد حسین ارسطو زاده افزود : صنعت نفت ، نقشی بسزا و تعیین کننده در شکل گیری تحوالت و 
پیشرفت های اقتصادی و اجتماعی کشورمان داشته و راه اندازی چنین موزه هایی موجب افزایش آگاهی مردم نسبت به ایفای نقش این 

صنعت تاثیر گذار در تاریخ معاصر کشورمان می گردد .

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران:
توسعه میدان گازی بانکول منطبق بر اصول توسعه پایدار، زمینه ساز تحول 

اقتصادی در ایالم می شود 
ایالم-هدی منصوری:مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران گفت: وجود میادین گازی در ایالم ظرفیت بزرگی برای این استان 
به شمار می آید و توسعه میادین گازی بانکول و باباقیر، چشم اندازهای روشنی در گسترش فرصت های شغلی در بین جوانان مستعد این 
خطه از کشور عزیزمان ترسیم می کند. رضا نوشادی با بیان اینکه استان ایالم از جمله استان های دارای پتانسیل در زمینه نفت و گاز است 
و توسعه طرح های مختلف گازی از جمله توسعه فاز دو پاالیشگاه ایالم و  مخازن بانکول و باباقیر در این دیار کهن و بااصالت در  دستور  
شرکت ملی گاز ایران قرار دارد، خاطرنشان کرد: پروژه ارزیابی مخزن بانکول پس از حفاری چاه و کسب داده های مورد نیاز، در پاییز سال 
آینده وارد فاز مطالعه می شود تا حجم، فشار و توانایی تولید آن برای چند سال آینده مشخص و بر این مبنا مرحله توسعه میدان آغاز شود.

تولید روزانه 15 میلیون متر مکعب گاز
وی با اشاره به ظرفیت عظیم میدان گازی بانکول گفت: مطابق اطالعات فعلی که در مطالعات آتی تدقیق خواهد شد ان شاء اهلل با توسعه 
این میدان، روزانه 1۵ میلیون متر مکعب گاز تولید می شود که با توجه به لزوم احداث پاالیشگاه در جوار آن، سبب ساز اشتغال نیروهای 
استان و باعث ارتقای شاخص های رونق و رفاه در جوامع پیرامونی است.  مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران همچنین از برنامه 
این شرکت برای توسعه میدان باباقیر در همسایگی میدان بانکول خبر داد و تصریح کرد:  به ثمر نشستن پروژه بانکول، فرصتی ارزشمند 
برای  توسعه میدان باباقیر پدید می آورد که با توجه به حجم تاسیسات پاالیشی این دو میدان، امیدها برای  توسعه ایالم افزایش یافته و 

مردم منطقه از گسترش فرصت های  شغلی و آثار و برکات آن بهره مند و متنعم خواهند شد.
تغییر چند باره مسیر پروژه برای حفظ محیط زیست

وی با تحسین دغدغه  برخی حامیان محیط زیست درباره ابعاد زیست محیطی این طرح ملی، احساس مسئولیت این عزیزان را نشانه رشد 
فکری و سزاوار قدردانی دانست و گفت: شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران علیرغم اخذ تمامی مجوزهای الزم  از سازمان محیط زیست و 
پرداخت خسارت اراضی واقع شده در طرح، با درک این مهم که اجرای طرح های انرژی تنها در صورت حفظ محیط زیست، پایدار خواهد 
بود، رنج تغییر چند باره مسیر پروژه را با کمال میل به جان خرید تا بهینه ترین مسیر که کمترین تبعات زیست محیطی را داشته باشد، 
انتخاب کند. نوشادی با اشاره به اینکه حساسیت شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران بر روی موضوع محیط زیست قطعا در مراحل آتی 
پروژه ادامه خواهد یافت، گفت: فعاالن محیط زیست مطمئن باشند که ما تمام ابزارهای حرفه ای، دانش تخصصی و تجربه خود که حاصل 
چند دهه کار عملیاتی است را به کار خواهیم گرفت تا این پروژه که تضمین کننده عرضه پایدار انرژی برای ساکنان شریف غرب کشور است 

به صورت تمام و کمال و به ویژه با لحاظ دید مالحظات زیست محیطی اجرا شود. 

رشت در آستانه ثبت در شبکه جهانی شهرهای صنایع دستی بعنوان  
"شهر جهانی صنایع دستی " 

رشت- زینب قلیپور: یوسف یزدانی اعالم کرد: با محقق شدن عنوان جهانی صنایع دستی ، رشت  در ردیف معدود شهرهای صاحب 
دو برند در یونسکو و شبکه شهرهای جهانی خواهد شد. یوسف یزدانی سرپرست شهرداری رشت اظهار داشت: با محقق شدن عنوان جهانی 
صنایع دستی  برای رشت و ثبت در شبکه جهانی، موجب رونق اعتباری و اقتصادی برای شهر رشت ،جذب اعتبارات ملی و مهمتر از آن 
رضایت شهروندان را بدنبال خواهد داشت.سرپرست شهرداری رشت اشاره داشت: برای دریافت عنوان جهانی صنایع دستی برای رشت باید 
در یک فرصت چندروزه بصورت ویژه و شبانه روزی تالش کنیم و اجازه ندهیم این فرصت طالیی برای شهر رشت که با تالش دوستان در 
چندین ارگان در تهران و رشت انجام شده به هدر برود.یوسف یزدانی گفت: این مهم نیز الزم به ذکر است که چنانچه موفق به ثبت نام 
رشت در بخش صنایع دستی  شویم ؛ عمارت فرهنگ و هنر با اختصاص به کاربری عرضه صنایع دستی دارای ردیف اعتباری ملی شده و 
مرمت ساختمان از سوی دولت اجرایی خواهد شد.تاج شهرستانی، رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی در این جلسه اظهار داشت: 
معتقدیم این شــهر با تکیه بر خالقیتهای فردی شهروندان و پشتوانه قدمت تاریخی و خوش ذوقی نسلهای پیشیِن خود در تولید انواع 

هنرهای دستی، اکنون در جایگاهی است که میتواند این ظرفیت را به جهان معرفی کند.

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز: اولین جشنواره منطقه ای شعر 
نبوی با اعالم برگزیدگان در بندرلنگه به ایستگاه پایانی خود رسید. به 
گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان هرمزگان 
آیین اختتامیه جشنواره دوشنبه 1 اسفندماه در سالن اجتماعات الغدیر 
بندر کنگ برگزار گردید و از برگزیدگان سه بخش شعر کالسیک، سپید 

و بومی سروده با اهداء جوایز تقدیر به عمل آمد.
آغازگـر برنامـه بعـد از تالوت قرآن و سـرود ملی جمهوری اسـالمی 
ایـران بـا عـرض خیر مقـدم تصویـری امام جمعـه محترم شهرسـتان 
بندرلنگـه همـراه بـود سـپس بـا پخـش بیانـات مقـام معظـم رهبری 
دربـاره شـکوه حضـور مـردم در راهپیمایـی ۲۲ بهمن مـاه ادامه یافت. 
پـس از آن اسـمعیل جهانگیـری مدیـر کل فرهنگ و ارشـاد اسـالمی 
هرمـزگان ضمـن عرض خیرمقـدم خدمت شـاعران و مهمانـان حاضر 
و تبریـک شـب بعثـت پیامبـر اعظـم )ص(، بـه وصف بـرکات صدیقه 

طاهـره )س( پرداختند.
جهانگیری در ادامه بیان داشت: قریب به صد و پنجاه شعر از 8 استان 

کشــور به دبیرخانه جشنواره ارسال شد. این جشنواره برای اولین بار به 
شکل منطقه ای و در ادامه ادوار گذشته  است که به شکل استانی برگزار 

می شد.
وی تأکید نمود: خداوند با بعثت پیامبر )ص( بر ملت منت گذاشت. 
اگر مبعث رسول اکرم )ص( نبود، بشریت همواره در مسیر گمراهی باقی 

می ماند. انســان جاهل قبل از بعثت، با حضور حضرت رسول )ص( به 
عقالنیت رسید.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اســالمی هرمزگان در پایان اشاره داشت: 
تقدیر و تشکر دارم از تمامی شاعران، هنرمندان، همکاران و مسئولین 

اداری بندر کنگ و بندر لنگه که این محفل را برگزار نمودند.
برنامــه با مولودی خوانی مداح اهل بیت کربالیی علی اصغر احمدی 
ادامه یافت که با استقبال حضار همراه بود. پس از آن برنامه با شعرخوانی 

آثار برگزیده شاعران شرکت کننده در جشنواره ادامه یافت.
در پایان پس از اجرای برنامه های متنوع فرهنگی و هنری که با شور  
و استقبال جمعیت حاضر در سالن همراه بود، ضمن اجرای آیین های 
مولودی خوانی، اجرای گروه ســنتی اوزال و رزیف، بیانیه هیئت داوران 

توسط مسلم محبی قرائت شد و از شاعران برگزیده تقدیر بعمل آمد.
شایان ذکر است اولین دوره جشنواره در بندرلنگه با حضور استان های 
هرمزگان، فارس، خوزستان، سیستان و بلوچستان، کرمان، کرمان جنوبی 

و بوشهر برگزار گردید.

ساری - دهقان : مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
ساری گفت : جایگاه های عرضه فرآورده های نفتی منطقه ساری در ایام 

نوروز 140۲ آماده ارائه خدمات به مردم هستند .
به  گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی ، ســبحان رجب 
پور مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی  منطقه ساری در جلسه  
توجیهی که در بهمن 1401  با حضور نمایندگان شرکت های زنجیره 
ای توزیع ) برند ( و مالکان جایگاههای اختصاصی و مجاری عرضه سطح 
منطقه ساری در سالن جلسات شــرکت انجام شد بیان کرد : هدف از 
برگزاری این نشست عرضه سوخت مطلوب و به موقع به شهروندان در 
ایام تعطیالت نوروزی و آمادگی الزم برای اســتقبال مسافران احتمالی 
نوروزی می باشد . سبحان رجب پور از بازدیدهای محسوس و نامحسوس 
مجاری عرضه در ایام نوروز خبر داد و افزود : کارشناسان و بازرسان طرح 
نظــارت نوروزی به منظور آمادگی کامــل جایگاه و پایش مراکز عرضه 
سوخت در سطح شهرستانهای منطقه ساری از نیمه دوم اسفند ماه کار 

خود را آغاز کرده و تا تاریخ 140۲/1/1۵ ادامه خواهد داشت .

ســبحان رجب پور هدف از اجرای این طرح را ارائه خدمات مطلوب 
تر و ارتقای سطح کمی و کیفی مجاری عرضه در ایام نوروز بیان کرد و 
گفت : جایگاه هایی که در محورهای ورودی و خروجی استان قرار دارند 
از حساسیت باالتری برخوردارند و نظافت سرویس های بهداشتی و نماز 
خانه ها ، آماده به کار بودن تجهیزات ایمنی ، اطمینان از ســالم بودن 

تلمبه ها و خرید به موقع مواد نفتی از اولویتهای بازدید طرح نظارتی می 
باشد . رجب پور انتظارات شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در 
دو بخش تخصصی و عمومی از جایگاههای سی ان جی را عنوان کرد و 

بر حضور فرد پاسخگو در این ایام تاکید کرد .
رجب پور مدیر منطقه ساری ضمن بیان مسائل و مشکالت موجود 
در حوزه عرضه فــرآورده ها از تعامل ،همکاری و خدمات مطلوب اکثر 
جایگاه داران اســتان در رعایت پروتکل های بهداشتی به ویژه پیگیری 
های انجمن صنفی جایگاهها در سطح منطقه ساری قدردانی کرد . در 
ادامه تعدادی از جایگاهداران با بیان نقطه نظرات و پیشــنهادات ،موانع 

های احتمالی سوخت رسانی را مطرح و خواهان رفع آن شدند .
رجب پور بر لزوم در معرض دید بودن تابلوهای پاسخگویی به شکایات 
تاکید کرده تا مسافران و مردم استان بتوانند از طریق مرکز پاسخگویی 
096۲7 و سامانه پیام گیر ، پیشنهادات و انتقادات خود را نسبت به نحوه 
عملکرد مجاری عرضه و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی مناطق 

استان اعالم نمایند .

اراک- فرناز امیدی: مدیر کل منابع طبیعی استان مرکزی از توزیع 
یک میلیون اصله نهال همزمان با هفته درختکاری در استان خبر داد.

 عبدالحسین محمدی با بیان اینکه ایران جزو هفت کشور تولیدکننده 
کربن است، اظهار کرد: تغییرات اقلیم، افزایش گازهای گلخانه ای، تخریب 

بی رویه طبیعی و غیرطبیعی جنگل ها و... باعث شده تا در راستای احیای 
اکوسیستم  طرح کاشت یک میلیارد درخت مد نظر قرار بگیرد.

وی بیان اینکه طرح مردمی کاشــت یک میلیارد درخت در کشــور 
با هدف افزایش مشــارکت مردم برنامه ریزی شده است اظهار کرد: این 
طرح در اســتان مرکزی نیز با هدف کاشــت 16 میلیون درخت در 4 

سال اجرایی می شود.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی بیان کرد: به همین 
منظور و در راستای سرسبزی و آبادانی یک میلیون اصله نهال همزمان 

با هفته درختکاری در سطح استان توزیع می شود.
محمدی با بیان اینکه 1۵ تا ۲1 اسفندماه به عنوان هفته منابع طبیعی 

نام گذاری شــده ادامه داد: این مدت فرصت خوبی برای ارتقاء فرهنگ 
درختکاری و فرهنگ سازی در خصوص حفظ و احیاء منابع طبیعی به 

عنوان یکی از بزرگترین نعمات خداوند است.
وی با اشاره به نصب بنر این طرح در مسیر راهپیمایی ۲۲ بهمن در 
دوازده شهرستان استان اضافه کرد: در روز راهپیمایی نیز هزار اصله نهال 

رایگان بین مردم توزیع شد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی خاطرنشان کرد: 
در روز 16 اسفند در مکان های تعیین شده نهال رایگان توزیع می شود 
و مردم و مسئوالن با حضور در پارک ها، جنگل ها و دیگر نقاط به کاشت 

نهال می پردازند.

اردبیل- خبرنگار فرصت امروز: مدیر عامل شــرکت گاز استان 
اردبیل از افتتاح پروژه گازرسانی به 17 روستای شهرستان مشگین شهر 

از توابع استان اردبیل همزمان با  دهه فجر خبر داد. 
 به گزارش روابط عمومی شــرکت گاز استان اردبیل ، طی آئینی با 
حضور نماینده مردم شهرستان مشگین شهر در مجلس شورای اسالمی، 
مدیر کل دفتر فنی استانداری ، مدیر عامل شرکت گاز استان ، بخشدار 
و جمعی از مسئوالن استانی و  محلی و با حضور مردم روستای مشیران 
طرح گازرسانی به 17 روستای شهرستان مشگین شهر بمناسبت ایام اهلل 

دهه فجر افتتاح و به بهره برداری رسید.
در این مراســم میر سعید سید متین مدیر عامل شرکت گاز استان 
اردبیل برخورداری حداکثری خانوار روســتایی از نعمت گاز طبیعی را 
مرهــون خدمات کلیه خادمین مردم در صنعت گاز دانســت و افزود : 
شهرستان مشگین شهر به لحاظ توسعه شبکه های گازرسانی و پروژه 
های در دست اجراء بعنوان یکی از بزرگترین کارگاههای گازرسانی در 
اســتان مطرح می باشد و خدمات ارزشمند شــرکت گاز در گازرسانی 
به روســتاها  و ایجاد زیر ســاختهای الزم برای توسعه صنعتی در این 

شهرستان نسبت به سایر مناطق استان چشمگیر می باشد.
وی در ادامه گفت : طرح گازرســانی به روســتاهای قره آغاج کالن، 
کنچوبه، برج لو، عباس قشالقی، مشیران، پشته قشالق، کهریز شامی، 
قلعه قشــالق، قشالق عربلو، یوســف خان کندی، قولدر کهلی، قوزی 
قوروغی، علی کران، پست کندی، قاسم کندی، الرده و بابیان شهرستان 
مشگین شهر در قالب ۳ پروژه با اعتباری بالغ بر ۲40 میلیارد ریال  به 

بهره برداری رسید که با افتتاح این پروژه های گازرسانی، قریب به 800 
خانوار روستایی شهرستان مشگین شهر از نعمت گاز طبیعی بهره مند 

می شوند.
مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل در رابطه با حجم عملیات شبکه 
گذاری به منظور گازرسانی به این روستاها گفت: پروژه گازرسانی به این 
17 روســتا با 10۳ کیلومتر شــبکه گذاری به بهره برداری رسید که با 
احتساب این میزان؛ حجم شبکه گذاری در سطح شهرستان از ابتدا تا 

کنون به بیش از 17۲0 کیلومتر می رسد.
ســید متین در پایان در جمع مردم شــهید پرور روستای مشیران 
از توابع مشــگین شــهر در خصوص پروژه های در دست اجراء در این 
شهرســتان نیز توضیح داد و اظهار داشــت: در حال حاضر پروژه های 
گازرسانی به ۵ روستای شهرستان مشگین شهر در دست اجراء می باشد 
و مراحل پیمان ســپاری 11 روستای این شهرستان نیز در دست اقدام 
است که با اتمام این پروژه ها ضریب نفوذ گاز طبیعی در این شهرستان 

به بیش از 97 درصد خواهد رسید. 

گرگان - نادر کرمی: در روزهای پایانی ســال 1401   ، مهندس 
علی طالبی مدیر عامل شرکت گاز استان گلستان و همراهان با حضور 
در انبار مرکزی شرکت از روند اجرای پروژه  انبارگردانی شرکت که همه 
ســاله   انجام می پذیرد بازدید به عمل آوردند.دراین بازدید مهندس 
طالبــی با تقدیر از تیم انبارگردانی، فرآیند اجرای عملیات انبارگردانی 
و شــمارش کاالهــای موجود و ثبت آنها را از نزدیک مورد بررســی و 

ارزیابی قــرار داده و رهنمودهای الزم نیــز در خصوص انجام دقیق و 
منظــم این برنامه  ارائه نمــود.وی  همچنین در خصوص اهمیت انبار 
گردانی تصریح کرد: طبق روال هر ســاله این  شرکت  در پایان سال در 
راستای به  روز رسانی موجودی انبار کاال و رفع مغایرت ها و اختالفات با 
سیستم یکنواخت کاال اقدام به شمارش و ثبت آنها می کند و این عمل 
با دقت خاصی انجام می شود.طالبی اظهار داشت: این عملیات متشکل 

از چند گروه کارشناس شامل گروه شمارشگر، گروه تغذیه کننده اسناد 
و گروه ناظران مالی تحت نظارت حسابرســان مستقل انجام می گیرد 
که در این زمینه اقالم موجود پس از شــمارش مرحله اول تعداد آنها 
در سیســتم مکانیزه کاال درج شده و مجدداً پس از شمارش دوم ، در 
صورت  مغایرت دو شمارش انجام شده، گزارش اختالفات ارائه و نسبت 

به بررسی و رفع آن اقدام می شود

با اعالم برگزیدگان در بندرلنگه صورت گرفت

آیین اختتامیه اولین جشنواره منطقه ای شعر نبوی

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری :

جایگاه های سوخت استان آماده خدمت رسانی در تعطیالت نوروزی هستند

مدیر کل منابع طبیعی استان مرکزی خبر داد

توزیع یک میلیون اصله نهال در استان مرکزی

با حضور نماینده مردم مشگین شهر در مجلس صورت گرفت

افتتاح طرح گازرسانی به 17 روستای این شهرستان بمناسبت ایام اهلل دهه فجر 

بررسی روند اجرای عملیات انبارگردانی در بازدید مدیرعامل شرکت گازاستان گلستان

اهواز - شــبنم قجاوند: رییس اداره ترابری شرکت بهره برداری 
نفت و گاز مسجدســلیمان از اعزام ۲ دستگاه لودر جهت بازگشایی راه 
های دسترسی و رفع بحران در پی وقوع بارش بی سابقه برف در استان 

چهارمحال و بختیاری خبر داد .
عبدالعظیم فخرالدین در توضیح این خبر اظهار داشت: در پی بارش 
شدید و بی سابقه برف در استان چهارمحال و بختیاری و مسدود شدن 
راه های درون و برون شــهری با درخواست مدیریت بحران استانداری 
چهارمحال و بختیاری از استانداری های همجوار ، یک دستگاه لودر و ۲ 
دستگاه تریلر کمرشکن شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان 
و یک دستگاه لودر اداره راهداری شهرستان اللی لحظاتی پیش بسوی 

استان بحران زده چهارمحال و بختیاری اعزام شدند . این مقام مسئول 
افزود : این اقدام در پی درخواست مدیریت بحران استانداری خوزستان و 
دستور مساعد و موافقت مهندس دانشی مدیرعامل شرکت ملی مناطق 
نفتخیز جنوب و مهندس هیهاوند مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت 
و گاز مسجدسلیمان بمنظور یاری رساندن به هموطنان صورت گرفت .

به گفته ی فخرالدین قرار است این لودرها در اختیار مدیریت بحران 
استانداری چهارمحال و بختیاری قرار گرفته و جهت بازگشایی راه های 
مواصالتی استان چهارمحال و بختیاری و تا رفع بحران یاد شده فعالیت 
نمایند . رییس اداره ترابری شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان 
یادآور شــد: هفته پیش و به دنبال بارش شدید برف و بوران در منطقه 

کوهستانی تاراز از توابع بخش چلو شهرستان اندیکا که منجر به بسته 
شدن راه مواصالتی و بین استانی مسجدسلیمان به شهرکرد و گیرافتادن 
خودروهای عبوری در برف و یخبندان شد ، با درخواست مدیریت بحران 
شهرستان مزبور یک دســتگاه بلدوزر و یک دستگاه لودر شرکت بهره 
برداری نفت و گاز مسجدسلیمان به این منطقه اعزام و در امر بازگشایی 
این جاده استراتژیک اداره راهداری و حمل نقل جاده ای را یاری نمودند .

بمنظور یاری رسانی به شهروندان؛

 خودروهای راهسازی نفت و گاز مسجدسلیمان 
به مناطق برفگیر چهارمحال و بختیاری اعزام شدند
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نویسنده: علی آل علی
اینکه یک کســب و کار در میان مشــتریان حســابی 
شناخته شده باشد، رویای شیرینی است که کمتر کسی 
حتی از مرورش هیجان زده نخواهد شــد. در زمانه ای که 
برندهای بزرگ چشم مشتریان را به خود دوخته اند، توسعه 
برند کار ساده ای نیست؛ چراکه همیشه سایه رقبای بزرگ 
که اتفاقا محبوبیت باالیی هم دارند، باالی سرمان خواهد 
 Brand( بود. درســت در چنین وضعیتی آگاهی از برند
Awareness( فرمولــی طالیی بــرای میخکوب کردن 

مشتریان محسوب می شود. 
رقابت بر سر جلب نظر مشتریان اگر به اندازه مسابقات 
فرمول یک فشــرده نباشد، بی شک دست کمی هم از آن 
ندارد. درســت به همین خاطر یافتن یک اســتراتژی به 
درد بخور بــرای گرد و خاک کردن در بازار مثل نقشــه 
گنج باارزش خواهد بود. این دقیقا همان کاری اســت که 
استراتژی آگاهی از برند برای شما انجام می دهد. البته به 

شرط اینکه درست اجرایش کنید!
اگر شــما هم بارهــا و بارها مفهوم آگاهــی از برند در 
بحث های روزانه با همکاران به گوش تان خورده اما از کم 
و کیف ماجرا خبر ندارید، این مقاله یکبار برای همیشــه 
به همه ســواالت تان جواب خواهد داد. ما این کار را اول از 
همه با تعریف آگاهی از برند و سپس مرور راهکارهای ساده 
برای اجرای این استراتژی در عمل انجام خواهیم داد. پس 

با ما همراه باشید تا تکلیف آگاهی از برند را روشن کنیم.
آگاهی از برند چیست؟

وقتی درباره آگاهی از برند حرف می زنیم، اول از همه چه 
چیزی به ذهن شــما می رسد؟ شاید کمی درباره وضعیت 
برند در بازار و میزان شــناخت مشتریان از آن فکر کنید. 
خب هرچه باشد، از اســم این استراتژی خیلی چیزها را 
می شــود حدس زد. ما در روزنامه فرصت امروز آگاهی از 
برند را سطحی از شناخت مشتریان از یک برند می دانیم 
که آن را از حالت گمنامی درمی آورد. ماجرا جالب شد، نه؟
اجــازه دهید قبل از اینکه بحث مان شــبیه کالس های 
کســل کننده شــود، با یک مثال کاربردی بحث را پیش 
ببریم. برندهایی مثل کوکاکوال یا آئودی بدون هیچ شکی 
نام های شناخته شــده ای در بازار هستند. شما الزم نیست 
حتما یکی از خودروهای آئودی زیر پای تان باشــد تا این 
غول آلمانی را مثل کف دســت تان بشناســید. این امر به 
خوبــی معجزه آگاهی از برند را نشــان می دهد. برندهای 
بزرگ به خاطر ســابقه طوالنی در بازار و مارکتینگ قوی 
همیشه در قلب مشــتریان جای دارند. این وضعیت برای 
کســب و کارهای نوپا دقیقا برعکس است؛ چراکه کمتر 
کسی حتی حوصله شناخت این مدل برندها را دارد؛ چه 

برسد به اینکه پای خرید هم در میان باشد!
همانطور که نقد فیلم های ســینمایی خیلی راحت تر از 
خلق یک شاهکار به تمام معناست، در دنیای کسب و کار 
هم ایجاد آگاهی مطلوب از برند چندان راحت نیســت. به 
همین خاطر ما در ادامه قصد داریم راه و چاه این مســیر 
ناهموار را به شــما نشان دهیم. اینطوری کسب و کارتان 

حرفی برای گفتن در برابر بقیه رقبا خواهد داشت. 
استراتژی آگاهی از برند در عمل: تکنیک هایی 

برای حرفه ای شدن!
خب، دیگر وقت آن رســیده که آستین ها را باال بزنیم و 
وارد گود شویم. تا اینجای کار شما یک تعریف خودمانی از 
اســتراتژی آگاهی از برند دم دست دارید. شاید فکر کنید 
همین تعریف ساده خیلی جاها کارتان را راه می اندازد، اما 
راستش را بخواهید در بازار اصال از این خبرها نیست. پس 
کمی دندان روی جگر گذاشــته و تا آخر این بخش با ما 
همراه باشید. آن وقت تبدیل به یک کارآفرین کاردرست 
با برندی بی نهایت مشهور خواهید شد. اجازه دهید بدون 
هیچ مقدمه چینی دیگری یک راســت برویم سراغ اصل 
مطلب. این شما و این هم نقشه گنج ما در روزنامه فرصت 

امروز برای اجرای استراتژی آگاهی از برند.
ترسیم تصویر برند: تداوم و دیگر هیچ

به نظر شــما برندهای بــزرگ و دوست داشــتنی چه 
ویژگی مهمی دارند؟ قبول دارم این ســوال هزاران جواب 
مختلــف دارد اما ما در روزنامه فرصت امروز معتقدیم رمز 
موفقیت برندهای بزرگ »ماندگاری در ذهن مشــتریان« 

اســت. خیلی وقت ها آدم صبح تبلیغات یک برند تازه کار 
را تماشا می کند و تا شب حتی اسم آن برند را هم یادش 
مــی رود. البته ماجرا درباره برندهای بزرگ اصال اینطوری 
نیســت. برندهایی مثل اپل حتی اگر 100 سال دیگر هم 
تبلیغاتی انجام ندهند، بازهم چیزی از محبوبیت شــان در 
بین مشــتریان کم نخواهد شد. خب راستش را بخواهید، 
همین حاال هم اپل خیلی فعالیت تبلیغاتی در بازار ندارد، 
اما هنوز هم که هنوز اســت مثل روز اول مشتریان برای 
خرید ســری جدید آیفون رو به روی شعبه های این برند 

صف می کشند.
اگر همین حاال از مدیران باســابقه در بازار درباره دلیل 
شــهرت برندهای بزرگ ســوال کنید، احتماال یکسری 
کلیشه های رایج درباره اهمیت تولید محصوالت درجه یک 
یا قیمتگذاری منصفانه تحویل تان خواهند داد. قبول دارم 
این نکات خیلی کلیدی به نظر می رسد اما جواب مورد نیاز 

امروز ما نیستند!
آنچــه برندهای بــزرگ را از بقیه 
رقبای پیش پا افتــاده جدا می کند، 
بلکــه  کیفیــت محصــوالت،  نــه 
تصویری اســت که از خودشــان در 
ذهن مشــتریان ایجاد کرده اند. مثال 
مــک دونالد را در نظــر بگیرید؛ این 
برند سال های ســال است که مورد 
شــدیدترین انتقادات درباره کیفیت 
برگرها و بقیه فست فودهایش است. 
با این حال هر وقت صحبت از فست 
فود می شــود، بدون حتی یک ثانیه 
تاخیر لوگــو زرد و قرمز مک دونالد 
در ذهن مــردم نقش می بندد، چرا؟ 
چون این برند همیشه از همین لوگو 
و ترکیب رنگ برای تعامل با مشتریان 
استفاده کرده است؛ به همین سادگی.
اگر شما هم از آن دست کارآفرینانی 
هســتید که هر روز یک رنگ یا لوگو 
بــرای برندتــان انتخــاب می کنید، 
تعجبی ندارد که هنوز اوضاع تان روی 
هوا باشد. اولین قدم در توسعه آگاهی 
مشتریان از برند انتخاب یک هویت 
بصری ثابت برای کسب و کار است. 
پس یکبار برای همیشه تکلیف تان با 

لوگو، رنگ های اصلی برند و تا حدودی شعارهای محوری 
را روشن کنید. اینطوری مشتریان به مرور زمان به کسب 

و کارتان عادت خواهند کرد. 
شناخت نیازها و سلیقه مشتریان: همه چیز به 

مشتریان ختم می شود!
وقتــی یک بازیگر قصــد دارد در بین مــردم محبوب 
شــود، نباید همینطور خودســرانه نقش های مختلف را 
قبــول کند. این روزها معمــوال بازیگران نقش های منفی 
محبوبیت زیادی در بین تماشاچی ها ندارند. در عوض این 
ابرقهرمان ها و نقش های مثبت هســتند که یک بازیگر را 
به قله های موفقیت می رساند. شــاید بپرسید چرا اوضاع 
اینطوری اســت؟ خب واضح اســت، چون مردم اینطور 

دوست دارند!
شما به عنوان مدیر یا صاحب یک کسب و کار چند بار 
تا حاال به حرف مشــتریان گوش داده اید؟ اگر جواب تان 
هر چیزی به غیر از »هر روز« اســت، راه را کامال اشــتباه 
آمده اید. یادتان باشد قرار نیست محصوالت یا نحوه فعالیت 
برندتان در بازار شما را راضی کند. در عوض این مشتریان 
هســتند که حرف اول و آخر را می زنند. پس سعی کنید 
اول از همه به نظرات آنها بها دهید. وگرنه خیلی زود تک 

و تنها در حاشیه بازار قرار می گیرید. 
حاال که متوجه اهمیت گوش دادن به حرف مشــتریان 
شدید، باید فکری به حال نحوه انجام این کار کنیم. خب 
مشتریان که همینطور بی مقدمه سلیقه شان را برای کسی 
رو نمی کنند. به همین خاطر ما در روزنامه فرصت امروز دو 

تا ایده طالیی برای تان کنار گذاشته ایم:
اول از همه شــما باید ســراغ اکانت تان در شبکه های 
اجتماعی رفتــه و کامنت ها، پیام هــا و محتوای تولیدی 

کاربران دربــاره برندتان را چک کنید. منابع باال اطالعات 
دســت اولی درباره اوضاع برندتان به شــما می دهد. پس 
منتظر چه هستید؟ کمی بیشتر در شبکه های اجتماعی 

وقت گذرانده و اوضاع تان را بهبود بخشید.
در مرحله دوم شما باید نگاهی وسیع تر به بازار هدف تان 
داشته باشید. به زبان خودمانی، بقیه برندها چطور به حرف 
مشتریان گوش می دهند؟ این سرنخ مهم شما را به جاهای 
خوبی می رساند. پس همیشه نیم نگاهی هم به اوضاع رقبا 

داشته باشید تا اوضاع تان خیلی به هم نریزد. 
باور کنید یا نه، فرمول های باال برای شــناخت درست 
مشــتریان کافی خواهد بود. پس تعارف را کنار گذاشته و 
همین دو مورد را به خوبی اجرا کنید. شاید پیش خودتان 
فکر کنید شناخت سلیقه مشتریان باید راهکارهای خیلی 
پیچیده تری داشته باشــد اما از آنجایی که ما در روزنامه 
فرصت امروز اصال میانه خوبی با روش های پیچیده نداریم، 

یک راســت رفته ایم ســراغ تکنیک های ساده و صدالبته 
کاربردی. پس منتظر چه هســتید؟ از همین حاال کارتان 

را شروع کنید. 
طراحی شخصیت برند: هر برند یک شخصیت

آیا تا حــاال پیش آمده برندها را مثــل آدم های واقعی 
دارای شخصیت ببینید؟ اگر جواب تان به سوال باال مثبت 
اســت، اصال الزم نیست به سالمت تان شک کنید؛ چراکه 
این یکی از ویژگی های اســتراتژی آگاهی از برند اســت. 
کسب و کارهای بزرگ برای اینکه محبوبیت بیشتری در 
بین مشتریان کســب کنند، خیلی زود شخصیتی کامل 
برای برندشــان طراحی می کنند. مثال مایکروســافت را 
در نظر بگیرید؛ شــخصیت این برنــد مثل یک آدم کامال 
موجه و همه چیزدان اســت. به همیــن خاطر مردم برای 
خریــد لپ تاپ یا حتی نصب سیســتم عامل اول از همه 
سراغ مایکروســافت می روند؛ چراکه مو الی درز کار این 
برند نمی رود )الاقل از شــخصیت مایکروسافت که اینطور 

برداشت می شود!(.
وقتــی درباره شــخصیت برند حــرف می زنیم، خیلی 
بیشــتر از ویژگی های انســانی آن مد نظرمان است. مثال 
تعهدات یک برند نیز در این قالب دســته بندی می شود. 
این روزها خیلی از برندها نسبت به مسائل زیست محیطی 
یا اختصاص بخشی از سودشــان برای توسعه کشورهای 
فقیر حساسیت نشان می دهند. این امر به مرور بخشی از 
شخصیت این برندها شده است. البته باید حواس تان باشد 
وقتی تعهداتی برای خودتان ترسیم می کنید، نباید خیلی 
زود قید آنها را بزنید؛ چراکه مشتریان برندهای فراموش کار 

را اصال دوست ندارند. 
تا اینجای کار درباره شــخصیت برنــد به تعهدات یک 
برند اشاره کردیم، اما باید بدانید بحث کمی گسترده تر از 
این حرف هاست. یکی دیگر از اجزای مهم شخصیت برند 
مربوط به لحن آن است. مثال برند کوکاکوال همیشه لحن 
دوســتانه ای در کمپین های بازاریابــی اش دارد. در عوض 
برندی مثل مرسدس بنز از جایگاه یک قهرمان با مشتریان 
حرف می زند. یادتان باشــد هر لحنی که در آغاز کار برای 
برندتان ترســیم می کنید، باید تا انتها بدان وفادار باشید. 
وگرنه مشتریان کم کم از دور و برتان پراکنده خواهند شد. 

مطالعه در حوزه سئو: شهرت در دنیای آنالین
اگــر تا همین دو دهه قبل شــهرت برندهــا به خاطر 
تبلیغات محیطی یا تلویزیونی بود، حاال دیگر همه چیز به 
دنیای اینترنت ختم می شود. به طوری که گاهی اوقات آدم 
دوســتانش را فقط به لطف شبکه های اجتماعی می بیند. 
در چنین اوضاعی اگر شما به فکر شهرت آنالین برندتان 

نباشید، دیر یا زود از کورس رقابت جا خواهید ماند.
وقتی یک ســرمربی فوتبــال قصــد دارد تیمش را با 
خریدهــای بزرگ تقویت کند، معموال ســراغ اســم های 
مشــهور بازار مــی رود. این دقیقا همان کاری اســت که 
مشــتریان برای خرید انجام می دهنــد. از آنجایی که این 
روزها گوگل برای هر ســوالی هزاران جــواب آماده دارد، 
اولین گزینه مشــتریان زیر و رو کردن گوگل خواهد بود. 
شــاید فکر کنید گوگل همینطور شانسی سایت برندها را 
به مشتریان نشــان می دهد. در این صورت باید شما را با 

مفهوم سئو آشنا کنیم. 
ســئو به الگوریتــم رتبه بندی ســایت ها در موتورهای 
جست وجو )همان گوگل خودمان!( اشاره دارد. معیارهایی 
نظیر اســتفاده درســت از کلیدواژه ها، کیفیت استاندارد 

محتوا و رضایت کاربران از ســایت از جمله مواردی است 
که در رتبه بندی نهایی سایت ها تاثیر دارد. پس اگر تا حاال 
توجهی به وضعیت آنالین برندتان نداشــته اید، حاال دیگر 

زمان تغییر فرا رسیده است.
تنها کاری که در این بخش باید انجام دهید، مروری بر 
برندهای موفق در گوگل اســت. البته باید به ارتباط میان 
حوزه کاری آنها و برندتان نیز توجه داشته باشید. اینطوری 
بدون اینکه دست به سیاه و سفید بزنید از تجربه برندهای 
بزرگ نهایت استفاده را خواهید برد. مثال اگر رقبای بزرگ 
شما از کلیدواژه های مشخصی استفاده می کنند، بد نیست 
از همان موارد برای تولید محتوا در ســایت تان اســتفاده 
کنید. اینطوری دیگر هیچ وقت از ترندهای داغ بازار عقب 

نخواهید افتاد. 
حضور در شبکه های اجتماعی: فضایی برای تعامل 

با دنیا
آیا برند مشــهوری را سراغ دارید 
که دســت کم یک اکانت رسمی در 
شــبکه های اجتماعی نداشته باشد؟ 
بی شــک کمتر برندی در این دوره و 
زمانه هســت که اهمیت پلتفرم های 
اجتماعی را درک نکرده باشد. اصال به 
همین خاطر چرخ اینستاگرام و بقیه 
شبکه های اجتماعی می چرخد. هرچه 
باشــد آنها سودشــان را از همکاری 
تبلیغاتی با برندهــا تامین می کنند. 
پس بد نیست دستی به سر و گوش 

اکانت تان در این پلتفرم ها بکشید. 
اولیــن کاری کــه شــما در این 
بخش بایــد انجام دهید، شــروع به 
تولید محتوا در شبکه های اجتماعی 
پرطرفدار اســت. منظور ما از تولید 
محتــوا فقط آپلود پشــت ســرهم 
پست ها نیست. در عوض باید فکری 
هم به حــال کیفیت محتوا کنید. به 
طور کلی تولید محتوای آموزشــی، 
معرفی محصوالت و سرگرمی سه گانه 
خوبی برای شروع کارتان خواهد بود. 
اینطوری کاربران هیچ وقت از برندتان 

خسته نخواهند شد. 
بــا  همــکاری  باشــد  یادتــان 
اینفلوئنسرها یا حتی برندهای دیگر نیز ایده بدی نخواهد 
بود. هرچه باشــد حضور در کنار برندهای نام آشنا کم کم 

شهرت و آوازه شما را هم تقویت خواهد کرد، مگر نه؟
گاهی اوقات کارآفرینان حضور در شبکه های اجتماعی 
را نوعی سرگرمی تلقی می کنند. به همین خاطر همیشه 
برای اثرگذاری بر روی مشــتریان یا توســعه برندشان در 
این فضا با مشــکل رو به رو می شوند. اگر از ما می شنوید، 
نباید هیچ وقت بازاریابی در شبکه های اجتماعی را کاری 
عادی در نظر بگیرید. دوست داشته باشید یا نه، این روزها 
شــبکه های اجتماعی حرف اول و آخر در تعیین وضعیت 
برندها را می زنند. پس دیگر وقت نگاه جدی به شبکه های 

اجتماعی رسیده است. 
مهمترین سوالی که درباره شبکه های اجتماعی مطرح 
می شود، نحوه انتخاب یک پلتفرم مناسب است. همانطور 
که می شود حدس زد، کمتر کسی فرصت و حتی توانایی 
حضور در همه شبکه های اجتماعی را دارد. بنابراین شما 
عمال با یک انتخاب ســخت رو به رو هستید. اینکه از بین 
گزینه هــای مختلف کدام را ترجیــح می دهید، اصال یک 

انتخاب شخصی نیست!
آدم های ســختگیر وقتی قصد خریــد یک محصول را 
دارند، معموال همه جوانب کار را در نظر می گیرند و فقط 
بعد از مقایســه های طوالنی دســت به یک خرید درست 
خواهند زد. خب وقتــی آدم برای خریدهای عادی تا این 
اندازه سختگیری می کند، چرا برای فعالیت در شبکه های 

اجتماعی نباید کمی مته به خشخاش گذاشت؟
فرمول ما در روزنامه فرصت امروز برای انتخاب بهترین 
پلتفرم آنالین بی نهایت ساده است. شما فقط باید دو معیار 
کلیدی در پس ذهن تان داشته باشید. اولین معیار امکانات 
پلتفرم موردنظر برای تولید محتواســت. مثال اینکه یک 
شــبکه اجتماعی گزارش های دقیق درباره اوضاع برندها 
ارائه می کند یا نه، در این جمع بندی موثر خواهد بود. در 
مرحبه بعد نوبت به نظرخواهی از مشتریان می رسد. هرچه 
باشد برندها باید درست بغل دست مشتریان حضور داشته 
باشــند. پس الکی ســراغ گزینه های غیرمحبوب نروید؛ 

چراکه اینطوری فقط وقت تان را تلف خواهید کرد. 
تولید محتوا با قابلیت به اشتراک گذاری: راز 

موفقیت در دنیای دیجیتال
نگاهی به دور و برتان بیندازید؛ آیا برندی را سراغ دارید 
که در شــبکه های اجتماعی حضور نداشته باشد؟ شما را 
نمی دانم، ولی من که اصال چنین برندی را ســراغ ندارم. 
هرچه باشــد کارآفرینان در طول سال های اخیر اهمیت 
حضور در پلتفرم های آنالین را خیلی خوب درک کرده اند، 
امــا کمتر برندی حضوری موفــق در این فضا دارد. اینجا 
 NBA ماجرا تقریبا شبیه وضعیت تیم های لیگ بسکتبال
اســت که از همان اول فقط چند تا تیم مشخص شانس 

قهرمانی محسوب می شوند. 
شاید پیش خودتان فکر کنید چه چیزی برندهای موفق 
در شــبکه های اجتماعی را از سیاهی لشکر این حوزه سوا 
می کند. در این صــورت باید یکی از جواب های بی نهایت 

کوتاه را به شما بدهیم: قابلیت به اشتراک گذاری محتوا!
احتماال این اولین باری است که مفهوم به اشتراک گذاری 
محتوا بــه گوش تان می خورد. در ایــن صورت اصال الزم 
نیســت نگران شــوید؛ چراکه این مفهوم خیلی ساده تر 
از آن اســت که فکرش را بکنید. وقتــی درباره قابلیت به 
اشــتراک گذاری یک محتوا حــرف می زنیم، چیزی فراتر 

از جذابیتش بــرای مخاطب را مد نظر داریم. ماجرا کمی 
گیج کننده شد، نه؟

اجازه دهید بحث مان را با یک مثال جذاب پیش ببریم. 
احتماال شما بارها و بارها در توئیتر با محتوای جذاب برند 
برگرکینگ رو به رو شــده اید. محتــوای این برند معموال 
توئیت هایی کوتاه و صدالبته متمرکز بر روی دغدغه های 
مشــتریان اســت. به همین خاطر نرخ بازنشــر محتوای 
برگرکینگ همیشــه باالســت. در عوض اکانت توئیتری 
خیلــی از برندها اصال چنگــی به دل نمی زنــد؛ چراکه 
بازاریاب ها معموال به هر چیزی فکر می کنند به جز سلیقه 
مشتریان. وقتی هم پای مشتریان وسط نباشد، توئیت ها 
نه تنها جذاب از آب درنمی آید، بلکه پتانسیل زیادی برای 
بازنشــر از سوی کاربران هم نخواهد داشت. آن وقت شما 

می مانید و محتواهایی که به هیچ دردی نمی خورند. 
یادتان باشد برای افزایش آگاهی از برند در بین مشتریان 
باید آنها را در کانون توجه تان قرار دهید. اگر هنوز هم در 
بازار توجهی به مشــتریان ندارید، دیر یا زود شکست های 
بزرگ از راه می رسند. آن وقت دیگر هیچ توجیهی پذیرفته 

نیست و باید دیر یا زود کارتان را تمام کنید. 
بازاریابی مجدد: هرگز بی خیال مشتریان نشوید!

کاربرانی که محتوای بازاریابی شــما را مشاهده کرده و 
بعد سری به سایت تان می زنند، همیشه کارشان به خرید 
منجر نخواهد شــد. شــما را نمی دانم، ولی من که خیلی 
وقت ها فقط نگاهی کوتاه به سایت برندها می اندازم و بعد 
هم ســراغ بقیه کارهایم می روم. بی شــک خیلی از مردم 
دنیا نیز چنین رفتاری در قبال تالش های بی وقفه کسب 
و کارها دارند. قبول دارم این ماجرا خیلی غم انگیز اســت 
اما اصال نباید تسلیم چنین رفتارهایی شوید؛ چراکه جلب 
اعتماد مشتریان و توسعه آگاهی پیرامون برند کاری نیست 

که یک شبه انجام شود. 
توصیه ما در این بخش برای توسعه آگاهی درباره برند 
اســتفاده از شیوه ای ساده و در عین حال تاثیرگذار است. 
کافی است سراغ مفهوم بازاریابی مجدد بروید. در این الگو 
شما به جای اینکه قید مشتریان بالقوه ای که به هر دلیلی 
قصد خرید از شما را نداشــته اند بزنید، دوباره سراغ شان 
می روید. البته این دفعه باید با دســت پر جلوی راه شــان 
سبز شوید. وگرنه برای همیشه تبدیل به یک کسب و کار 

مزاحم خواهید شد!
همانطور که بوکســورهای حرفه ای از هر شکست شان 
درس گرفته و عملکرد بهتری از خودشان نشان می دهند، 
شــما هم باید ناکامی تان در جلب نظر مشــتریان را مثل 
یک درس مهم ببینید. پس قلم و کاغذتان را آماده کرده 
و به آنالیز ســختگیرانه اشتباهات تان بپردازید. شاید فکر 
کنید کمپین تان اصال ایرادی نداشــته و همه چیز تقصیر 
مشتریان است. در این صورت حتی یک دقیقه تامل درباره 
اوضاع کمپین تــان همه چیز را عوض خواهد کرد. یادتان 

باشد، کمپین بی عیب و نقص اصال وجود ندارد.
بعد از اینکه اشتباهات کمپین های قبلی را کنار هم قرار 
دادید، دیگر پازل تان کامل شده است. از اینجا به بعد باید 
یک کمپین تازه با رفع اشتباهات قبلی طراحی کنید. آن 
وقت شــانس تان برای جلب نظر مشتریان از دست رفته 

چندین برابر خواهد شد. 
ما در روزنامه فرصت امروز معتقدیم استراتژی آگاهی از 
برند فقط در یک مرحله انجام نمی شــود. به همین خاطر 
شــما گاهی اوقات نیازمند تالش های بی وقفه برای کسب 
موفقیت هستید. پس بهانه تراشــی را کنار گذاشته و هر 
بار کمپینی بی عیب و نقص تر برای مشتریان آماده کنید. 

اینطوری شانس تان در بازار عمال بهتر خواهد شد. 
ارزیابی نهایی: به وقت حساب و کتاب

تا اینجا شما با راهکارهای متنوعی برای توسعه آگاهی 
از برند در میان مشتریان آشنا شدید. حاال نوبتی هم باشد 
باید نتیجــه کار را زیر ذره بین ببرید. خب اگر بعد از این 
همه دردســر هنوز هم شهرت و اعتبار برندتان مثل قبل 
باشــد، حسابی راه را اشتباه آمده ایم. از این گذشته چطور 
باید به یک اســتراتژی که نتیجــه الزم را به همراه ندارد، 

اعتماد کنیم؟ 
اولین معیاری که ما در این بخش برای ارزیابی نهایی کار 
توصیه می کنیم، مربوط به رتبه سئو برند است. اگر یادتان 
باشــد، در بخش های قبلی درباره ماجرای سئو حسابی با 
هم گپ زدیم و تکنیک هایی هم به اتفاق هم مرور کردیم. 
کاری که اینجا باید انجام دهید، مرور میزان موفقیت تان در 
اثرگذاری بر روی رتبه سئو برند است. اگر هنوز اوضاع تان 
مثل قبل اســت، احتماال یک جای کارتان ایراد دارد. پس 

دوباره به عقب برگشته و کارتان را اصالح کنید. 
اگر توســعه آگاهی از برند در شــبکه های اجتماعی را 
جدی گرفته باشید، یکی از معیارهای کلیدی برای ارزیابی 
کار »نرخ منشــن« است. این معیار به تغییرات مربوط به 
منشن شدن برندتان در شبکه های اجتماعی اشاره دارد. به 
طور طبیعی انتظار می رود نرخ منشــن یک برند در طول 
زمان با اجرای استراتژی آگاهی از برند رشد پیدا کند. پس 
اگر چنین تغییری را احساس می کنید، مو الی درز کارتان 

نمی رود و باید همین دست فرمان را ادامه دهید. 
آخرین توصیه ما برای ارزیابی درست استراتژی آگاهی از 
برند مربوط به بازخورد مشتریان است. بی شک هر کارآفرینی 
افزایش تعداد مشتریان یا عالقه آنها به برند را متوجه می شود. 
پس کمی حواس تــان را جمع کرده و اوضاع را بهتر ارزیابی 
کنید. انتظار طبیعی از استراتژی آگاهی از برند افزایش تعداد 
مشتریان است. پس اگر چنین تغییری را احساس می کنید، 
نتیجه کارتان درست از آب درآمده است، در غیر این صورت 

باید تغییری اساسی در اوضاع ایجاد کنید. 
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