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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

ارزیابی 6 هزار فعال اقتصادی در بهار 1401 نشان می دهد

3 مزاحم
امنیت سرمایه

فرصت امروز: موتور رشد سرمایه گذاری در اقتصاد ایران خاموش است و آمارها نشان می دهد که روند تشکیل 
سرمایه در 1۵ سال حدود 18 درصد آب رفته است. با وجود روند مثبت تشکیل سرمایه در دهه 1380، این روند 
با اعمال تحریم ها در دهه 1390 نزولی شد و رشد اقتصادی از همین ناحیه آسیب دید. براساس آمارها، در سال 
1398 کمترین رقم سرمایه گذاری در سال های اخیر به ثبت رسید و سال 1390 طالیی ترین سال برای  تشکیل 
ســرمایه ثابت در 1۵ ســال اخیر نام گرفت. تحریم ها در حالی طی یک دهه گذشته وضعیت متفاوت و بغرنجی 
بر اقتصاد ایران تحمیل کرده اند که این وضعیت خود را در قالب فرار سرمایه از کشور و کاهش شدید تشکیل...

جزییات فرآیند عرضه یکپارچه خودرو
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شاخص تولید شرکت های صنعتی بورسی مجددا در بهمن ماه افزایش یافت

رونق ارزی صنایع بورسی

8

مدیریتوکسبوکار

4

فرصــت امروز: خبرهای مثبت دیپلماتیک در این روزها جهت انتظارات در بازارها را تغییر داد و حاال 
یک هفته ای است که بازارهای ارز، سکه و طال در مسیر نزولی حرکت می کنند. قیمت دالر در آخرین 

دادوستدهای ارزی به سطح 43 هزار تومان رسیده و به اعتقاد کارشناسان و فعاالن اقتصادی 
هنوز جا برای کانال شکنی دوباره نرخ ارز وجود دارد. طبیعتا این افت قیمتی با یک وقفه...

خروج سرمایه حقیقی از بورس 53 درصد بیشتر شد

سقوط بزرگان بورس تهران

نگــــاه
هوش مصنوعی چطور 

چهره جنگ را تغییر داد؟
روبات های قاتل

جهان  در  جنگ ها  شــکل 
عوض شده و هوش مصنوعی 
و پهپادها بــه عاملی مهم و 
تاثیرگذار در جنگ های مدرن 
امروزی تبدیل شده اند. هوش 
مصنوعــی همین حــاال هم 
می توانــد از مرزهای قابلیت 
بنابراین  برود.  فراتر  انســانی 
تعجبی نــدارد که ارتش های 
دادن  شکســت  برای  جهان 
همدیگر بــه امکانات مرتبط 
با هوش مصنوعی و روباتیک 
متوســل شــده اند. همیــن 
موضــوع بــه وضوح نشــان 
می دهد که چرا باید مســئله 
تســلیحاتی  مصنوعی  هوش 
را بیــش از پیــش در جهان 
جــدی بگیریم. بــه گزارش 
یکی  فوروم«،  ایژیا  »ایســت 
از فیلم های بســیار پرطرفدار 
در  هالیــوودی  پرفــروش  و 
فیلم  میــالدی،   1990 دهه 
»ترمیناتــور« یا »نابودگر« با 
بازی »آرنولد شوارتزنگر« بود 
که شــاید نقطه آغاز آشنایی 
به  قاتل«  »روبات  با  خیلی ها 
»روبات های  بیاید.  حســاب 
ســالح های  واقع،  در  قاتل« 
هوشمندی هستند که اول از 
علمی- داستان های  در  همه 
تخیلی مطرح شدند و بعدها 

در دنیــای واقعی به 
2کار گرفته شدند...

20 شعبان 1443 - سـال هفتم
شماره   2206

8 صفحه - ۵000 تومان
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فرصت امروز: بســیاری از تحلیلگران از سال 2022 به 
عنوان پرآشوب ترین ســال در تاریخ کریپتو یاد می کنند؛ 
چراکه رمزارزهای مهمی در این ســال به طور یک شــبه 
از بین رفتند و ســرمایه گذاران را به خاک سیاه نشاندند، 
شــرکت های بزرگ ورشکست شدند، هک های عظیم رخ 
داد و پول های هنگفت دزدیده شد. صرافی هایی که تا چند 
وقت قبل، جزو آینده دارترین موسســات مالی در ســطح 
دنیا به حســاب می آمدند، ناگهان تعطیل شدند و سرمایه 
شهروندان را بر باد دادند. با اینکه بازار کریپتو در هفته های 
ابتدایی ســال 2023 تکانی خورد و بیت کوین از سد 20 
هزار دالر فراتر رفت، اما پادشاه رمزارزها همچنان در همین 
ســطح باقی مانده اســت. روند نزولی یک سال گذشته و 
حوادث بی سابقه ای که در ماه های اخیر از سر گذرانده ایم، 
باعث شده تا سرمایه گذاران با نگاه بدبینانه به دورنمای بازار 
کریپتو نگاه کنند. آیا بازار کریپتو در سال 2023 نیز نزولی 
خواهد بود یا برخالف سال گذشته، روی آرامش را خواهیم 

دید و شاهد رشد رمزارزها خواهیم بود؟
صرافی کوین بیس )Coinbase( اخیرا گزارشی منتشر 
کرده با عنوان »دورنمای بازار کریپتو 2023« که پاسخ این 
ســوال را می توان در البه الی صفحات آن یافت. اگر اخبار 
کریپتو را دنبال می کنید احتماال با نام صرافی کوین بیس 
آشنایید. کوین بیس که در ســال 2012 تاسیس شد، به 
لحاظ حجم سرمایه بزرگترین صرافی کریپتوی آمریکا به 
شــمار می رود. نکته جالب در مورد کوین بیس این است 
که این شرکت از ســال 2020 هیچ دفتری ندارد و تمام 
کارمندانش دورکاری می کنند. کوین بیس البته مشکالت 
بزرگی هم دارد. بازار نزولی یک سال اخیر، ضربه سنگینی 
به آن وارد کرده و باعث شده زمزمه خریده شدنش توسط 
غول های مالی دیگر شــنیده شود. کوین بیس چه در سال 
2023 واگذار شود و چه نه، پیش بینی هایش، کمک زیادی 

به فهم بازار کریپتو در ماه های پیش رو می کند.
به سوی رمزارزهای باکیفیت

در نیمه دوم ســال 2022 و با نزولی شدن بازارهای مالی، 

موسسات بزرگ ســرمایه گذاری به این نتیجه رسیدند که 
بهتر است فعال هیچ سرمایه گذاری پرریسکی نکنند. این نگاه 
محدود به کریپتو هم نمی شد: تعداد زیادی از بازیگران بزرگ 
مالی معتقدند که آمریکا به سمت رکود حرکت می کند )یا 
همین حاال هم واردش شــده( و سرمایه گذاری پرریسک در 
بازار رکودی، اشتباه مطلق است. به همین خاطر، موسسات 
بزرگ طی ماه های آینده فقط سرمایه های باکیفیت خواهند 
خرید. باکیفیت تریــن رمزارزهای بازار البتــه بیت کوین و 
اتریوم هســتند. علت کیفیت باالی این رمزارزها هم واضح 
اسـت: ارزش بازارشان باالست و نقدینگی شان اندک نیست، 
اکوسیستم شان به بلوغ رسیده و مهمتر از همه امنیت شان 
باالســت. اگر فکر می کنید تحوالت یک ســال اخیر، بازار 
بیت کوین را به نابودی کشــانده، بهتر است بدانید که تعداد 
هولدرهای بیت کوین در بلندمدت افزایش داشته است؛ یعنی 
درصد کسانی که بیت کوین های خود را به صورت بلندمدت 
حفظ می کنند )هولدرها( و قصــدی برای فروش ندارند، در 
یک دهه گذشته بیشتر شده است. آمارها نشان می دهند که 
چندین بار تعداد هولدرها سقوط کرده که نزدیک ترین آنها به 
ما در ســال های 2018 و 2021 بوده است، اما در بلندمدت 

تعداد هولدرها در حال افزایش است.
اتریوم چطور؟ می توانیم با جرأت بگوییم که بیت کوین 
پادشاه رمزارزهاســت و از برخی جهات کامال بی رقیب به 
حســاب می آید، اما اتریوم رقبای فراوانی دارد و بعضی از 
آنها اتفاقا قدرتمند هستند. نکته اینجاست که اگرچه سال 
2022، ســال بدی برای بازارهای مالی بود، اما اتریوم در 
سال گذشته دستاوردهای مهمی داشت. شاید مهمترین 
پیشرفت اتریوم، اپدیت موفقیت آمیزش بود که از الگوریتم 
اجماع اثبات کار )Work of Proof( به الگوریتم اجماع 
اثبات ســهام )Work of stake( کــوچ کرد که باعث 
می شود سرعت و حجم شبکه باالتر رود. انتظار می رود در 
سال 2023، برنامه نویسان حوزه رمزارز و بالک چین روی 
تعداد کمتری از شــبکه ها تمرکز کنند که اتریوم مطمئنا 

مهمترین آنهاست.

کریپتو قانونمند می شود
در سال 2023 در حوزه های صرافی ها و موسسات مالی 
غیرمتمرکز )DeFi( هم شــاهد پیشــرفت خواهیم بود؛ 
چراکه صرافی ها و موسســات مالی کنونی فعال در حوزه 
کریپتو در سال 2022 نشان دادند قابل اطمینان نیستند 
و باعث از دست رفتن میلیاردها دالر سرمایه مردم شدند. 
البته صرافی هــای غیرمتمرکز که طرفین معامله را بدون 
واسطه به یکدیگر وصل می کنند، خالی از مشکل نیستند 
و در ســال 2023 هم شــاهد هک ها و رخنه های امنیتی 
فراوان خواهیم بود، اما به هر حال، این تکنولوژی تازه است 
و احتماال نوعی نظارت قانونــی روی این صرافی ها، راه را 

برای رشد آنها باز خواهد کرد.
به نظر می رسد در چرخه بعدی کریپتو - که با پایان بازار 
نزولی کنونی آغاز خواهد شــد - شــاهد ورود دستگاه های 
نظارتی به بــازار باشــیم و قوانین تازه ای بــرای این حوزه 
تصویب شود. احتماال در این حالت است که ورشکستگی ها 
و کالهبرداری های سال بد 2022 به تاریخ خواهد پیوست و 
مردم و موسسات با خیال راحت تری دست به سرمایه گذاری 
در کریپتو خواهنــد زد. یکی از این لوایح، »قانون حمایت از 
مصرف کنندگان محصوالت دیجیتال« است که به نهادهای 
نظارتــی آمریکایی این امکان را می دهد نظارت بهتری روی 
سرمایه های دیجیتال داشته باشند. در فجایع سال گذشته - 
مثل ورشکستگی صرافی FTX یا نابودی رمزارز لونا - مقصر 
نه تکنولوژی که روسای بی توجه و دغلکار این پروژه ها بودند و 
احتماال مشکلدارترین روند که بیشترین صدمه را به مردم زد، 
موسسات مالی متمرکزی بودند )مثل سلسیوس یا بالکفای( 
که سرمایه کاربران را می گرفتند و به آنها چند برابر بیشتر پول 
قرض می دادند. احتماال موسسات این چنینی در سال 2023 
دچار تحوالتی می شوند تا بتوانند اعتماد از دست رفته مردم 
را بازیابند. طبق یک نظرسنجی که کوین بیس در اواخر سال 
2022 انجام داد و 140 مدیر و تحلیلگر از موسســات مالی 
و سرمایه گذاری در آن شرکت کردند، اکثریت معتقد بودند 
که با وجود ضعف بازار کریپتو در کوتاه مدت و نوسان زیاد و 

همچنین رفتار اشتباه صاحبان چند پروژه، کریپتو آمده که 
بماند و قرار نیست این تکنولوژی مالی از بین برود یا کمرنگ 

شود.
تاب آوری باالی بیت کوین

سوال این است که چه زمانی مجددا موسسات بزرگ به بازار 
کریپتو باز می گردند و بازار صعودی می شود؟ ما هم باید کف 
قیمت این چرخه بازار کریپتو را ببینیم و هم کف قیمت این 
چرخه بازار بورس را ببینیم تا دوباره هجوم سازمان ها به سمت 
بیت کوین آغاز شود. کوین بیس از مدیران و تحلیلگران حاضر 
در نظرسنجی خود خواست تا 12 ماه آینده را پیش بینی کنند. 
بیشتر از نصف این تحلیلگران بر این باورند که قیمت ها در بازار 
کریپتو در سال 2023 درجا خواهند زد و در محدوده کنونی 
باقی خواهند ماند. البته فراموش نکنید که این نظرســنجی 
درســت قبل از ورشکســتگی صرافی FTX انجام شده و 
احتماال اگر حاال نظر این مدیران را می پرســیدند، آنها کمی 

بدبین تر بودند.
بخش بعدی گزارش به بیت کوین اختصاص دارد و اینکه 
عملکرد پادشــاه رمزارزها در سال گذشته را چطور می شود 
ارزیابی کرد. نکته جالبی که خیلی از فعاالن کریپتو در بازار 
نزولی کنونی نادیده گرفته اند، این است که با وجود سقوط های 
پیاپی بازار و ورشکستگی شرکت های بزرگ کریپتو، بیت کوین 
چقدر خوب توانسته چنین شرایط ســختی را تاب بیاورد. 
فراموش نکنید که برخالف دیگر بحران های مالی مرسوم - 
مثال بحران ســال 2008 یا بحــران بعد از کرونا - هیچ نهاد 
دولتی ای نبود که بخواهد با پول مالیات دهندگان بازار را نجات 
دهــد. بازار کریپتو - و بخصوص بیت کوین - بدون دخالت و 
کمک هیچ نهادی توانســت این ماه های سخت را پشت سر 
بگذارد و این دستاورد کمی نیست. با وجود ورشکستگی پشت 
ورشکستگی شرکت های کرپیتو، شبکه بیت کوین بدون هیچ 
مشکلی به فعالیت خود ادامه می دهد و با وجود نوسانات زیاد 
بازار، روزانه 2۵۵ هزار تراکنش در آن انجام می شود. در مقیاس 
کالن هم اگر نگاه کنیم، می توان گفت که به ارزش بیت کوین 
طی یک سال اخیر اضافه نشده؛ چراکه در همین یکی دو سال 

چندین اقتصاد دنیا با سیاست های مالی ابلهانه دولت های شان 
فرو پاشیده اند، اما بیت کوین سرپا مانده است.

تتر و بقیه استیبل کوین ها
احتماال با Stablecoinها آشــنایید. ایــن »ارزهای 
دیجیتــال بــا ارزش ثابــت«، رمزارزهایی هســتند که 
مشهورترین شان تتر است. هر تتر همیشه حدود یک دالر 
است و همین مسئله، استیبل کوین ها را به بهترین رمزارزها 
برای دادوستد تبدیل می کند. خیلی از تازه کارهای کرپیتو 
ابتدا پول خود را به اســتیبل کوین تبدیل می کنند و بعد 
با آن بیت کوین و اتریوم می خرند. اســتیبل کوین ها در دو 
سال گذشته، رشد بی نظیری داشته اند، به طوری که تسلط 
استیبل کوین ها بر بازار از تقریبا 4 درصد در دو سال پیش 
به حدود 14 درصد در پایان سال 2022 رسیده است. این 

نشانه مثبتی برای بازار کریپتو است.
این حجــم باالی نگهداری اســتیبل کوین چه معنایی 
می دهد؟ معنایش این اســت که با وجود نزولی بودن بازار 
و ســقوط های پیاپی، مردم پول خــود را از دنیای کریپتو 
خارج نکرده اند. آنها فقط سرمایه شــان را تبدیل به رمزارز 
بــا ارزش ثابت کرده اند و منتظر فرصتنــد تا با آن دوباره 
کریپتو بخرند. نکته مهم دیگر، حجم عظیم ســرمایه ای 
است که گوشه بازار پارک شده و منتظر بازگشت اطمینان 
به بازار اســت تا دوباره شروع به خرید کند. تراکنش های 
چهار استیبل کوین اصلی بازار، سهمی ۷6 درصدی از کل 
خرید و فروش هــای صرافی های کریپتو دنیا را در اختیار 
دارد. مهمترین اســتیبل کوین ها، USDT یا همان تتر و 
USDC هستند. البته اطمینان به USDC بیشتر است، 
چون مشخص اســت که با چه ســرمایه هایی پشتیبانی 
می شود. استیبل کوین ها در ســال 2023 می توانند راه را 
برای گســترش اقبال عمومی به پرداخت با کمک کریپتو 
باز کنند؛ چراکه شــبیه دالر رفتار می کنند. سرعت باالی 
تراکنش ها به کمک استیبل کوین ها و هزینه بسیار پایین 
حواله به کمک آنها، می تواند عامل پیروزی شان در رقابت 

با بانک های سنتی شود.

بانک پاســارگاد در سال 1401 همچون ســال های گذشته 
توانســت با انجام فعالیت های مســتمر در حوزه های بانکداری 
و ســرمایه گذاری های کارآمد، عالوه بــر عرصه های بین المللی 
و داخلی در حوزه مســئولیت های اجتماعــی، مدیریت مالی و 
بانکــداری، حوزه های فرهنگی، اجتماعی و... ســالی پرافتخار و 
همراه با ســربلندی را ســپری کند و برگ زرینی دیگر در بین 
رقبای خود به دســت آورد که به خالصه ای از این موارد اشــاره 

خواهد شد.
بانک پاسارگاد در سال 1401 طبق اعالم نشریه معتبر بنکر، 
پس از گذشــت 16 سال از تأسیس خود برای هفتمین بار موفق 
به کســب  عنوان »بانک برتر اسالمی ایران« در سال 2022 شد. 
همچنین به  عنوان تنها بانک ایرانی حاضر در فهرست ۵00 بانک 
ارزنده جهان قرار گرفت. طبق این ارزیابی که توســط موسســه 

برندفاینانس )Brandfinance( انجام و از ســوی نشریه بنکر 
)The Banker( منتشــر می شــود، بانک پاســارگاد در سال 
2022 با صعود 182 پله ای در رتبه بندی 1000 بانک برتر جهان 
توانست به جایگاه شایسته 320 جهانی دست یابد. گفتنی است 
این بانک در ســال 2023 میالدی با صعود 19 پله ای نسبت به 
ســال گذشته، موفق به کسب رتبه 238 از میان ۵00 برند برتر 

بانکی جهان )Banking Brands ۵00 TOP( شد.
این در حالی است که بانک پاسارگاد در سال های گذشته نیز 
به  صورت مستمر در این فهرســت قرار داشته و بارها به  عنوان 
برترین بانک منطقه خاورمیانه انتخاب شــده است. اهمیت این 
موضوع از این جهت اســت که به دلیل اعمال تحریم های مالی 
و بانکی ظالمانه بر اقتصاد ایران، افت ارزش پول ملی و دشواری 
همکاری ها بــا بانک های داخلی و خارجی، بانک پاســارگاد در 

رقابتی نابرابر با بانک های بین المللی از کشــورهایی مانند امارات 
متحده عربی، ترکیه و عربســتان ســعودی و از سایر بانک های 
ملی و منطقه ای پیشــی گرفته است. بانک پاســارگاد در ادامه 
افتخارآفرینی های خود در سال جاری برای هشتمین سال عنوان 
 The( بانک ســال ایران« را کســب کرد و توسط نشریه بنکر«
 Bank( »2022 به  عنوان »بانک برتر ایران در سال )Banker
Of The Year(  معرفی شد. کسب عنوان بانک برتر سال بیانگر 
سرآمد بودن بانک های منتخب در تمامی معیارهای مورد ارزیابی 

در کشور خود است.
از دیگر دستاوردهای چشــمگیر در سال 1401، کسب رتبه 
برتر در بیست و پنجمین دوره رتبه بندی شرکت های برتر ایران 
)IMI100( اســت که این مراســم هر ســاله از سوی سازمان 
مدیریت صنعتی برگزار می شود و بانک پاسارگاد موفق به کسب 

رتبه اول در شــاخص های بهره وری کل و شاخص بازده فروش 
شــد. این بانک در ســیزدهمین دوره جایزه ملی مدیریت مالی 
ایران در ســال 1401 پس از ارزیابی شاخص های مختلف مالی 
و حسابداری موفق به کســب تندیس زرین جشنواره به عنوان 

باالترین سطح این جایزه گردید.
از دیگر موفقیت های بانک پاســارگاد در این سال پرافتخار 
می توان به کسب عنوان محبوب ترین برند بانکی با رأی مستقیم 
مردمی در نهمین جشــنواره برند محبوب مصرف کنندگان، 
انتخاب »دکتر مجید قاســمی«، مدیرعامل بانک پاسارگاد به 
 عنوان چهره  ماندگار در چهاردهمین دوره معرفی چهره های 
ماندگار صنعت، معدن و تجارت ایران، انتخاب مدیرعامل بانک 
پاسارگاد به عنوان خیر برتر و کسب رتبه برتر و جایزه دیپلم 
افتخار سطح ملی در هفدهمین جشنواره ملی انتشارات روابط 

 عمومی در تمامی بخش های مشارکت خود )8 بخش(، انتخاب 
محصول حســاب دیجیتال کودک و نوجوان بانک پاسارگاد 
)زیپاد( به  عنوان محصول برتر بانکی جشنواره دکتر نوربخش 
پژوهشــکده پولی و بانکی بانک مرکــزی و همچنین معرفی 
محصول »بانکداری ویدئویی پاسارگاد« در هفتمین جشنواره 
ملی نوآوری برتر ایرانی به  عنوان محصول و نوآوری  برتر ایرانی 

اشاره نمود.
کســب تمامی این افتخارات ملی و بین المللی طی سال های 
متوالی نشان از همدلی، عزم و تالش تمام بانکداران پاسارگادی 
برای پرآوازه کردن نام ایران در ســطح جهان است. دستیابی به 
این مهم مقدور نیســت مگر با یــاری و حمایت مردم گرانقدر و 
عزیزمــان که این حس اعتماد، مســیر بانک پاســارگاد را برای 

درخشش در ادامه راه هموارتر می کند.

نگاهی به برخی از افتخارات کسب شده داخلی و خارجی بانک پاسارگاد در سال 1401

دورنمای بازارهای مالی در ماه های آینده مثبت است یا منفی؟

چشم انداز بازار کریپتو 2023

تکنیک های داستان سرایی برای بازاریاب ها
بازاریابی بدون استفاده از داستان های جذاب مثل بیابانی بی آب و علف است که حتی یک نفر هم در آن دوام 
نمی آورد. به همین خاطر اغلب برندهای بزرگ دست کم یک داستان حیرت انگیز برای مشتریان آماده کرده اند. 
به طوری که در همان اولین برخورد هوش از کله هر مشــتری می پرد. شــما را نمی دانم، ولی من که وقتی با 
یک داستان عالی در حوزه بازاریابی رو به رو می شوم، دیگر هیچ برندی به چشمم نخواهد آمد. این دقیقا همان 

نتیجه رویایی است که بازاریاب ها را به سوی دنیای خیال انگیز داستان ها می کشاند. 
اجــازه دهید کمی بحث مان را با بدبینی جلو ببریم و عینک شــکاکیت به چشــم بزنیم. اصال بر فرض که 
داستان های جذاب برای همه مردم دنیا بی نهایت مهم هستند؛ چطور باید از آن در عرصه مارکتینگ استفاده 
کرد؟ از همه مهمتر، یک داستان عالی در حوزه بازاریابی چه ویژگی هایی دارد؟ هرچه باشد ما که رمان نویس...



فرصت امروز: موتور رشد سرمایه گذاری در اقتصاد ایران خاموش است 
و آمارها نشــان می دهد که روند تشکیل سرمایه در 1۵ سال حدود 18 
درصد آب رفته اســت. با وجود روند مثبت تشــکیل ســرمایه در دهه 
1380، این روند با اعمال تحریم ها در دهه 1390 نزولی شــد و رشــد 
اقتصادی از همین ناحیه آســیب دید. براساس آمارها، در سال 1398 
کمترین رقم ســرمایه گذاری در ســال های اخیر به ثبت رسید و سال 
1390 طالیی ترین سال برای  تشــکیل سرمایه ثابت در 1۵ سال اخیر 
نام گرفت. تحریم ها در حالی طی یک دهه گذشــته وضعیت متفاوت و 
بغرنجی بر اقتصاد ایران تحمیل کرده اند که این وضعیت خود را در قالب 
فرار ســرمایه از کشور و کاهش شدید تشــکیل سرمایه ثابت و در یک 

کالم، مرگ سرمایه گذاری نشان داده است.
در همین حال، آخرین گزارش فصلی امنیت ســرمایه گذاری نشــان 
می دهد که »عمل نکردن مسئوالن به وعده های شان« در منصرف کردن 
ســرمایه گذاران از سرمایه گذاری )در میان 38 مولفه موجود( بیشترین 
تأثیر را داشــته اســت. به گفته مرکز پژوهش ها، امنیت سرمایه گذاری 
در بهار 1401 نســبت به فصل قبل یعنی زمستان 1400، نامناسب تر 
ارزیابی شــده و ســه مولفه »عمل مســئوالن به وعده های داده شده«، 
»عمل مســئوالن اســتانی و محلی به وعده های اقتصادی« و »حمایت 
مسئوالن از ســرمایه گذار« به ترتیب نامناســب ترین مولفه ها شناخته 
شــده اند. بدین ترتیب همچون سنوات گذشــته، نامناسب   ترین مولفه 
امنیت ســرمایه گذاری که فعاالن اقتصادی را بیش از همه آزار می دهد، 
»عمل مســئوالن ملی به وعده   های داده شده« اســت. این موضوع از 
ضــرورت عمل به وعده ها و قراردادها از ســوی نهادها و ســازمان های 
دولتی و نهادهــای ذیل قوه مجریه حکایــت دارد. تکرار تعداد دفعات 
نامناســب ارزیابی شــدن مولفه »عمل مســئوالن ملی بــه وعده   های 
داده شــده«، نشــان   دهنده حساســیت و توجه زیاد فعــاالن اقتصادی 
مشارکت   کننده در این سلسله مطالعات نسبت به صحبت   ها و وعده   های 
داده شــده دولتمردان و اثرگذاری زیاد صحبت   های مسئوالن در فضای 

سرمایه گذاری و کسب وکار کشور است.
آنچه سرمایه را فراری می دهد

گزارش مرکز پژوهش   های مجلس از »پایش امنیت سرمایه گذاری به 
تفکیک استان ها و حوزه های کاری در بهار 1401« نشان دهنده عقبگرد 
امنیت سرمایه گذاری در اقتصاد ایران است. طبق ارزیابی نهاد پژوهشی 
مجلس، شاخص کل امنیت سرمایه گذاری که با استفاده از دو مجموعه 
داده   های پیمایشــی و آماری تهیه می شود، در بهار 1401 کمیت 6.۵1 

از 10 سنجیده شده اســت )10بدترین حالت است(. مقدار عددی این 
شــاخص در مطالعه فصل قبل )زمســتان 1400( بالــغ بر ۵.92 بوده 
که نشــان می دهد وضعیت امنیت ســرمایه گذاری در فصل بهار امسال 
نسبت به فصل زمستان سال گذشــته مطابق ارزیابی فعاالن اقتصادی 
نامناسب تر شده است. این گزارش با استفاده از آمارهای رسمی منتشر 
شــده و همچنین ارزیابی 6 هــزار و 132 فعال اقتصادی نمونه از میان 

فعاالن اقتصادی همه استان های کشور به دست آمده است.
در بهار امسال همانند چند پایش قبلی، نماگر عملکرد دولت با کمیت 
8.1 مجددا به عنوان نامناســب ترین نماگر ارزیابی شــده است. مقدار 
کمی این عدد نســبت به پایش زمستان پارسال که دارای کمیت ۷.48 
بوده با افزایش قابل توجهی مواجه بوده که نشان دهنده نامناسب تر شدن 
روند آن نســبت به گذشته اســت. در این مطالعه به ترتیب مولفه های 
»عمل مسئوالن ملی به وعده های داده شده« با نمره 8.96، »مسئوالن 
اســتانی و محلی به وعده   های اقتصادی داده شــده« بــا نمره 8.۷4 و 
»حمایت مسئوالن اســتانی از داوطلبان سرمایه گذاری« با نمره 8.42، 

نامناسب   ترین و بدترین ارزیابی   ها را به خود اختصاص داده   اند.
یافته های این گزارش نشــان می دهد که نامناسب   ترین مولفه امنیت 
ســرمایه گذاری که فعاالن اقتصادی را بیــش از همه تحت تاثیر منفی 
قرار می دهد، همچون ســنوات گذشــته مولفه »عمل مســئوالن ملی 
به وعده های داده شــده« بوده و مولفه »حمایت مســئوالن اســتانی از 
داوطلبان سرمایه گذاری« نســبت به پایش قبلی با نامناسب   تر ارزیابی 
شدن، در جایگاه سوم نامناسب   ترین مولفه   ها قرار گرفته است؛ در حالی 
که در پایش   های قبلی در میان سه مولفه نامناسب قرار نداشت و پیش 
از آن، مولفه »عمل مســئوالن اســتانی و محلی به وعده های اقتصادی 
داده شــده « در جایگاه دوم مولفه های نامناســب  قرار گرفته اســت. 
در مجموع، تکرار تعداد دفعات نامناســب ارزیابی شــدن مولفه »عمل 
مسئوالن ملی به وعده   های داده شده« نشانگر میزان حساسیت و توجه 
زیاد فعاالن کسب وکار مشــارکت   کننده در این سلسله مطالعات نسبت 
به صحبت   ها و وعده   های داده شــده مسئوالن کشــور و اثرگذاری زیاد 
صحبت   های آنان در فضای سرمایه گذاری و کسب وکار است. قطعا تداوم 
ایــن روند و آثار آن بر کارآفرینان واقعی و ســرمایه گذاران بالقوه برای 
مشارکت در اقتصاد و بهبود کارایی، هزینه های سنگینی بر کل اقتصاد 

کشور تحمیل می کند.
جغرافیای استانی امنیت سرمایه

پس از تلفیــق داده   های آمــاری و یافته   های پیمایشــی، به ترتیب 

اســتان   های سیســتان و بلوچســتان، ایالم و بوشــهر نامناسب   ترین و 
اســتا   ن   های قزوین، خراسان جنوبی و ســمنان مناسب   ترین وضعیت را 
از دیدگاه فعاالن کســب وکار از منظر شاخص امنیت سرمایه گذاری در 
بهار 1401 کســب کرده اند. در بهار امســال همچنین از بین 9 حوزه 
فعالیت اقتصادی مورد سنجش در این پایش، فعاالن اقتصادی در حوزه 
معدن )به  جز نفت و گاز( مانند پایش گذشــته مناسب ترین ارزیابی را 
نســبت به ســایر حوزه ها و فعاالن اقتصادی در حوزه ارتباطات، توزیع 
و... حمل ونقل، انبارداری، عمده فروشــی و خرده فروشی، نامناسب ترین 
ارزیابــی را در میان همه حوزه هــا از وضعیت امنیت ســرمایه گذاری 
ارائــه کرده انــد. همچنین در پایش بهــار 1401، نماگر عملکرد دولت 
همچنان نامناســب ترین وضعیت را نشان می دهد و نماگر ثبات اقتصاد 
کالن، جایــگاه دوم نامناســب ترین ها را به خود اختصاص داده اســت. 
ذکر این نکته ضروری اســت که در پایش بهار امســال وضعیت امنیت 
ســرمایه گذاری در طول 18 دوره پیمایش فصلی، هم از نظر مولفه های 
پیمایشی و هم بعد از تلفیق داده های آماری با پیمایشی از نظر شاخص 

امنیت سرمایه گذاری نامناسب ترین وضعیت را نمایان ساخته است.
عملکــرد دولت، ثبات اقتصاد کالن، تعریف و تضمین حقوق مالکیت، 
فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درســتی، ثبــات و پیش بینی پذیری 
مقررات و رویه   های اجرایی، شــفافیت و سالمت اداری و مصونیت جانی 
و مالی شــهروندان از تعرض، هفت نماگر شاخص امنیت سرمایه گذاری 
هســتند که در گزارش مرکز پژوهش   ها مورد ارزیابی قرار گرفته است. 
همه این هفت شــاخص در فصل بهار امسال، وضعیت نامناسب   تری را 
نســبت به زمستان سال گذشته به ثبت رســانده   اند. ترتیب نماگرهای 
هفت گانــه از نامناســب ترین به مناســب   ترین وضعیت نیــز اطالعات 
جالبی به دســت می دهد. مقایســه این مطالعات با مطالعات گذشــته 
نشــان می دهد که نامناســب ترین نماگر در بهار امســال همانند چند 
پایش گذشــته، نماگر »عملکرد دولت« بوده است. در سمت مقابل نیز 
مناسب   ترین نماگر در چند پایش اخیر همچنان نماگر »مصونیت جان 
و مال شــهروندان از تعرض« است. با دقت در ارزیابی   های صورت گرفته 
متوجه می   شویم که در پایش بهار 1401، وضعیت نماگر »ثبات اقتصاد 
کالن« هم مجددا در دومین نماگر نامناسب قرار گرفته است؛ در پایش 
بهار امســال وضعیت مولفه های نماگر »شفافیت و سالمت اداری« که 
از چهار مولفه پیمایشــی تشکیل شــده است، نسبت به پایش زمستان 
پارســال به طور معناداری بهتر و مناســب تر ارزیابی شده و در جایگاه 

ششمین نماگر نامناسب قرار گرفته است.

ارزیابی 6 هزار فعال اقتصادی در بهار 1401 نشان می دهد

3 مزاحم امنیت سرمایه

بازار مسکن شهر تهران در واکنش به ریزش سریالی قیمت ارز دچار رکود 
شده و انتظارات تورمی که بعضا از سوی برخی از فعاالن بازار ملک القا می شود 
را به چالش کشــیده است. به گزارش »ایسنا«، برخالف تصورات در روزهای 
اخیر، بازار مسکن دچار رکود شده است؛ در حالی که معموال در روزهای منتهی 
به پایان سال، خرید و فروش خانه رونق داشت. مشاوران امالک می گویند افت 
ادامه دار قیمت ها در بازار ارز، در فاز اول جلوی بزرگ تر شدن حباب نرخ های 
پیشــنهادی را گرفته و حتی به کاهش تا 1۵ درصدی نرخ های پیشنهادی 
منجر شده است. ممکن است در فاز دوم شاهد ریزش قیمت های پیشنهادی 
در سطح کلی بازار باشیم. کاهش قیمت ارز که روز گذشته هم ادامه پیدا کرد، 
برآوردها از آینده بازار ملک را به چالش کشید. برخی کارشناسان مسکن که 
بعضا بر طبل گرانی می کوبند، این تئوری را مطرح کردند که مسکن از بازارهای 
موازی جا مانده و در سال آینده با رشد مواجه می شود؛  حال آنکه قیمت خانه 

در تهران طی یک سال اخیر بیش از نرخ تورم عمومی افزایش یافته است.
میانگیــن قیمت هر متر خانه در تهران طبق آخرین آمارها به ۵۵ میلیون 
تومان رسیده که افزایش 66 درصدی را در یک سال اخیر نشان می دهد؛ در 
حالی که تورم عمومی سالیانه 4۷ درصد و تورم نقطه به نقطه ۵3 درصد بوده 
است. در واقع، مسکن در پایتخت 13 درصد باالتر از  سایر کاالها رشد قیمت 
داشته و بنابراین فرضیه گرانی مجدد آن چندان منطقی نیست. مشاوران امالک 
شهر تهران هم معتقدند که ظرفیتی برای رشد مجدد این بازار در سال آینده 
وجود ندارد. بخصوص که بازارهای موازی مثل ارز و نهاده های ساختمانی در 

روزهای اخیر دچار افت قیمت شده اند.
آخرین وضعیت بازار مســکن در پایتخت، گویای آن است که معامالت به 
ندرت انجام می شود. هر دو گروه خریدار و فروشنده از حدود 10 روز قبل که 

روند ریزش قیمت ها در بازار ارز آغاز شــده است، معامالت را به حالت تعلیق 
درآورده اند. البته بسیاری از کسانی که نرخ های غیرمتعارف برای واحدهای خود 
در نظر گرفته بودند، قیمت ها را تعدیل کرده اند. آنطور که واسطه های ملکی 
می گویند، با توجه به ماهیت دیرپذیری بازار مسکن، کنشگران این بازار مدتی 
در انتظار نتایج تاثیر بازارهای موازی می مانند و در صورت ایجاد ثبات در اقتصاد 
کالن و بخصوص بازار ارز، کنترل بازار مسکن محتمل ترین سناریو برای سال 

1402 خواهد بود.
در بازار اجاره مسکن نیز بررسی ها نشان می دهد که هزینه اجاره در فصل 
زمســتان در مقایسه با سال گذشته افزایش داشته است. به گزارش »اقتصاد 
نیوز«، آخرین وضعیت شــاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی در مناطق 
شــهری ایران توسط بانک مرکزی نشــان می دهد که تورم مسکن در میانه 
زمستان افزایش یافت. تورم گروه مسکن در بهمن ماه در مقایسه با دی ماه 3.1 
درصد بیشتر شده است. تورم نقطه ای نیز در این ماه نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته حدود ۵0 درصد افزایش یافته است.
آخرین گزارش بانک مرکزی از تــورم مصرف کننده در گروه های اصلی و 
فرعی منتشر شده اما جزییات تورم در گروه مسکن تنها تا دی ماه منتشر شده 
اســت و داده های بهمن موجود نیست. بانک مرکزی در بخش مسکن تورم 
ماهانه و نقطه ای، دو گروه فرعی را گزارش می کند که شامل اجاره بهای مسکن 
غیرشــخصی و ارزش اجاره مسکن شخصی است که تورم این دو جزء، سهم 
عمده ای در تغییرات تورم مسکن دارد؛ بنابراین بررسی تغییرات قیمت این دو 
جزء در ماه های گذشته می تواند تحلیل شفافی از افزایش تورم مسکن در بهمن 
را ارائه دهد. در دی ماه امسال تورم ماهانه اجاره بهای مسکن غیرشخصی نسبت 
به ماه آذر افزایش داشته است و خانوارهای مناطق شهری نسبت به آذرماه 3 

درصد بیشتر برای اجاره مسکن هزینه کرده اند. بررسی ماهانه به معنای رشد 
شاخص قیمت مصرف کننده نسبت به ماه قبل است.

مرور آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که تغییرات تورم ماهانه اجاره بهای 
مسکن غیرشخصی از فروردین ماه 1400 تا دی ماه 1401، روند نوسانی داشته 
است. این روند در بازه موردنظر، دو قله تورمی ماهانه در شهریورماه 1400 با 
رقم ۷.4 درصد و مهرماه 1401 با رقم ۷ درصد به ثبت رســانده است؛ یعنی 
تغییرات قیمت اجاره پس از یک دوره صعودی از فروردین تا آبان امسال دچار 
روند کاهشی شده، اما این روند کاهشی در پاییز تداوم نیافت و هزینه اجاره در 

دی ماه امسال نسبت به آذرماه تغییری نداشته است.
تورم نقطه ای در اجاره بهای مســکن غیرشــخصی و ارزش اجاره مسکن 
شــخصی به طور مشابه در دی ماه امسال نســبت به دی ماه پارسال بیش از 
48 درصد افزایش یافته است. تورم نقطه ای به معنای تغییرات شاخص قیمت 
مصرف کننده نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. تورم اجاره بهای مسکن 
غیرشخصی در ابتدای زمستان امسال تورم نقطه ای 48 درصدی را ثبت کرده 
است. به بیان بهتر، اجاره بهای مسکن غیرشخصی در دی ماه امسال نسبت به 
دی ماه پارسال 48 درصد بیشتر شده است. گرچه از ابتدای تابستان امسال تورم 
نقطه ای اجاره بها روند کاهنده ای داشته، با این حال از آبان مشاهده می شود که 
تغییرات این شــاخص، روند صعودی در پیش گرفته و به باور برخی ها، تورم 
نقطه ای در دی ماه برای روندهای صعودی در ماه های پایانی سال خیز برداشته 
است. بررسی تورم ماهانه و نقطه ای ارزش اجاری مسکن شخصی نیز روندی 
مشابه با اجاره بهای مسکن غیرشخصی دارد و همسو با هم حرکت کرده اند. در 
نتیجه می توان گفت، تورم گروه مسکن که عمدتا از سمت تورم این دو زیرگروه 

بوده، روند افزایشی به خود گرفته است.

مسکن در سال آینده به ثبات می رسد؟

سناریوی احتمالی بازار مسکن 1402

نگــــاه

هوش مصنوعی چطور چهره جنگ را تغییر داد؟
روبات های قاتل

شــکل جنگ ها در جهان عوض شــده و هــوش مصنوعی و 
پهپادها به عاملی مهم و تاثیرگذار در جنگ های مدرن امروزی 
تبدیل شــده اند. هــوش مصنوعی همین حاال هــم می تواند از 
مرزهای قابلیت انســانی فراتر بــرود. بنابراین تعجبی ندارد که 
ارتش های جهان برای شکست دادن همدیگر به امکانات مرتبط 
با هوش مصنوعی و روباتیک متوســل شــده اند. همین موضوع 
به وضوح نشــان می دهد که چرا باید مســئله هوش مصنوعی 
تســلیحاتی را بیش از پیش در جهان جدی بگیریم. به گزارش 
»ایســت ایژیــا فوروم«، یکــی از فیلم های بســیار پرطرفدار و 
پرفروش هالیوودی در دهه 1990 میالدی، فیلم »ترمیناتور« یا 
»نابودگر« با بازی »آرنولد شــوارتزنگر« بود که شاید نقطه آغاز 
آشــنایی خیلی ها با »روبات قاتل« به حساب بیاید. »روبات های 
قاتل« در واقع، ســالح های هوشــمندی هستند که اول از همه 
در داســتان های علمی-تخیلی مطرح شدند و بعدها در دنیای 
واقعی به کار گرفته شــدند. از آنجا که این تسلیحات هوشمند 
حاال پیچیدگی های دوچندانی پیدا کرده اند، نگرانی های زیادی 
در افکار عمومی درباره اینکه آنها واقعا چه کاری انجام می دهند 
و ریسک های مرتبط با آنها چطور مدیریت خواهد شد، به وجود 

آمده است.
در سال های اخیر، هوش مصنوعی پیشرفت های زیادی داشته 
اما در برخی از موارد نیــز حرکات ناامیدکننده ای از خودش به 
نمایش گذاشته اســت. به یاد داریم که هوش مصنوعی چطور 
الگوریتم هــای جنســیت زده می نویســد یــا قضاوت هایش را 
برمبنای ترجیحات و گرایش های سیاســی خاصی پیش می برد. 
همه اینهــا را باید به خالقــان و طراحان ایــن تکنولوژی های 
نوین نســبت داد، اما در حال حاضر که بحــث جنگ و پدیده 
»روبات های قاتل« در میان است، موضوع خیلی بیشتر اهمیت 
یافته است. سوءبرداشــت های هوش مصنوعی در همین راستا 
می تواند به کشته شــدن غیرنظامیان، پیچیده شدن جنگ ها و 
ناکارآمدی مذاکرات صلح بینجامد. به عنوان مثال، فرض کنید 
که الگوریتمی برای شــناختن و تشــخیص تانک توسط هوش 
مصنوعی و هــدف قرار دادن تانک توســط »روبات های قاتل« 
نوشته شده باشــد اما در این الگوریتم، اشــکاالت و ایرادهایی 
وجود داشــته باشد که باعث شود هوش مصنوعی یک خودروی 
غیرنظامی را هم به شــکل تانک ببیند و در نتیجه به آن شلیک 
کنــد. در آن صــورت باید این خطا را متوجــه هوش مصنوعی 

بدانیم یا خالق انسانی آن؟
واقعیت این اســت که مردم غیرنظامی در کشــورهایی مثل 
ویتنام، افغانســتان و یمن سال هاســت که از نحوه ســاخت و 
اســتفاده از تسلیحات بسیار پیشــرفته توسط کشورهای غربی 
رنج برده و می برند. بســیاری از افراد بــر این باورند که به رغم 
پیشرفت در ساخت تسلیحات جنگی، خطرات تسلیحات جدید 
حتی بیشــتر از تســلیحات قدیم اســت و این مسئله در آینده 
نیــز روی جنگ ها و درگیری های میان کشــورها، تاثیر خود را 

خواهد گذاشت.
اما در آن ســوی طیف نیز این اســتدالل وجــود دارد که 
کشــورها باید قادر به دفاع از خود باشند و به این منظور باید 
از پیشرفته ترین تکنولوژی های تسلیحاتی بهره مند شوند تا از 
کشورهای رقیب و متخاصم عقب نمانند. از این منظر، استفاده 
از تســلیحات پیشــرفته حتی با وجود چالش ها و مشکالتی 
کــه به وجود می آورند، اجتناب ناپذیر اســت. هوش مصنوعی 
همین حاال هــم می تواند انســان را در بازی ها و رقابت هایی 
نظیر شــطرنج شکست دهد و در برخی از زمینه های دیگر نیز 
از قابلیت های انســانی فراتر برود. بنابرایــن تعجبی ندارد که 
ارتش های جهان برای شکســت دادن همدیگر به الگوریتم ها 

متوسل شوند.
اما برای اینکه بشــر از امکان استفاده از »روبات های قاتل« و 
تســلیحات دارای هوش مصنوعی پشــیمان نشود، چه چاره ای 
وجود دارد و راهکار چیست؟ به نظر می رسد که پاسخ ساده این 
پرسش این است: دشمنت را بشــناس. در واقع، تسلیحاتی که 
به هوش مصنوعی متکی هســتند باید هدف خود را به درستی 
تشــخیص داده باشند. کامپیوترهای سوار شــده روی پهپادها 
و موشــک های مدرن همگی الگوریتم هایــی دارند که می تواند 
هدف را به درســتی تشــخیص داده و آن را بدون کمک اپراتور 
انسانی مورد هدف قرار دهد، اما همین سیستم ها هم ایرادات و 
نواقص زیادی دارند و مثال سیســتم گنبد آهنین بارها خودش 
دچار مشکل شده و به صورت تصادفی باعث مرگ افراد خودی 
شده است. اما چنین ریســک هایی در جنگ های متعارف و در 

سیاست های عمومی بین المللی نیز وجود دارد.
یکی از جبهه های جنگ امروزی که پهپادها و هوش مصنوعی 
در آن نقــش زیادی بــازی می کند، جنگ روســیه و اوکراین 
اســت و پهپادهای انتحاری توانســته اند در جریان این جنگ 
بارها معادالت را تغییر بدهند. نکته جالب در مورد اســتفاده از 
هوش مصنوعی در امور تســلیحاتی، این است که در زمینه های 
مختلفی هیچ قانون بین المللی درخصوص استفاده از آنها وجود 
ندارد. اینکه تلفات به جا مانده از اســتفاده از تســلیحات هوش 
مصنوعی تا چه حد در چارچوب قوانین بین المللی مورد قضاوت 
قرار می گیرد، مســئله ای اســت که جامعه جهانی اصال برایش 
آمادگی نداشــته است و به نظر نمی رســد که در آینده نزدیک 
هم برایــش آمادگی پیدا کند. این در حالی اســت که رهبران 
نظامی کشــورها وقتی در حال جنگ با یکدیگر باشند همیشه 
حفره هایی را در قوانین بین المللی پیدا می کنند تا بر این اساس 
از مســئولیت پذیری شانه خالی کنند و حاال که با مسئله هوش 
مصنوعی تســلیحاتی مواجه هستیم، این موضوع حتی جدی تر 

هم شده است.
با تمام این اوصاف، به نظر می رسد که در آینده نزدیک خیلی 
زیاد با موضوع اســتفاده از هوش مصنوعــی و روباتیک در امور 
تسلیحاتی مواجه باشیم و علتش هم این است که نوع جنگ ها 
در جهان عوض شــده و باز هم تغییر خواهد کرد. هیچ شــکی 
نیســت که سیاستمداران، دانشمندان و صاحب نظران نظامی به 
این تســلیحات به عنوان راهی برای پیشــبرد اهداف خود نگاه 

خواهند کرد.
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فرصت امروز: پس از آنکه شــاخص تولید و فروش شرکت های صنعتی 
بورسی در آذرماه به باالترین سطح در سال 1401 رسید، در دی ماه تحت 
تاثیر قطعی گاز صنایع، رشد ماهانه منفی را تجربه کرد، اما در بهمن ماه به 
واسطه رشد رشته فعالیت خودرو و مهمتر از آن، افزایش قیمت ارز که بر 
قیمت فعالیت   های بورسی اثر گذاشت، هم نسبت به ماه قبل و هم نسبت 
به ماه مشابه سال قبل با افزایش مواجه شد. در این ماه شاخص تولید رشته 
فعالیت خودرو و قطعات نیز به بیشــترین سطح در سال جاری رسید که 
به نظر می رسد عموما به خاطر طرح های فروش و پیش فروش شرکت های 

خودروسازی بوده است.
براســاس گزارش مرکز پژوهش   های مجلس، شــاخص تولید، فروش و 
قیمت صنایع بورسی با اســتفاده از داده های ماهانه شرکت های صنعتی 
بورسی پذیرفته شــده در بورس محاسبه می شود. در تهیه این شاخص ها 
از اطالعات ماهانه 302 شــرکت بورسی استفاده می شود. این شاخص ها 
عــالوه بر اندازه گیــری تغییرات میزان تولید، فــروش و قیمت در بخش 
صنعت، در محاسبات ملی نیز نقش مهمی ایفا کرده و برآوردی از تغییرات 
ماهانه ارزش افزوده ایجادشــده را در صنایع مختلف و به دنبال آن در کل 
اقتصاد منعکس می کنند. تحلیل روند رشــد بخش صنعت از جنبه   های 
مختلــف، عامل کلیدی در تحلیل های خــرد و کالن اقتصادی و یکی از 
ارکان تصمیم گیری در حوزه اقتصاد اســت. شاخص تولید بخش صنعت 
به دلیل تاثیر نوسانات سطح فعالیت صنعت بر بخش   های دیگر اقتصاد، به 
عنوان شاخص مهم اقتصادی کوتاه مدت استفاده می شود. مرکز پژوهش ها 
به صورت ماهانه شــاخص تولید، فروش و قیمت شــرکت های بورسی را 
محاسبه می کند. اهمیت این شاخص به روز برای اقتصاد ایران که تحوالت 
زیادی دارد، بیشتر خواهد بود؛ زیرا بازخورد شوک   های واردشده به اقتصاد 
ایران و واکنش    سیاســتگذاران باید در تواتر کمتر از فصل مورد رصد قرار 
گیرد؛ این در حالی است که آمار رسمی بخش حقیقی به صورت فصلی و 

با تاخیر ارائه می شود.
طی بهمن ماه 1401، شاخص تولید شرکت های صنعتی بورسی نسبت 
به ماه مشــابه ســال قبل با افزایش 21.9 درصدی و نسبت به ماه قبل با 
افزایش 8.3 درصدی مواجه شــده اســت. در این ماه نسبت به ماه مشابه 
ســال قبل از بین 1۵ رشــته فعالیت صنعتی بورســی، 13رشته فعالیت 
افزایش شــاخص تولید و تنها دو رشــته فعالیت کاهش شاخص تولید را 
تجربه کرده اند. رشته فعالیت های »خودرو و قطعات«، »تجهیزات برقی« 
و »محصوالت فلزی به جز ماشــین آالت و تجهیزات« بیشترین سهم را در 

افزایش شاخص تولید داشته   اند. همچنین در بهمن ماه نسبت به ماه قبل، 
رشته فعالیت های »خودرو و قطعات«، »تجهیزات برقی« و »فلزات پایه« 

بیشترین سهم را در افزایش شاخص تولید داشته اند.
شاخص تولید شرکت های معدنی بورســی نسبت به ماه مشابه سال 
قبل با کاهش 26.3 درصدی و نسبت به ماه قبل با کاهش 2.6 درصدی 
مواجه شــده است. در بهمن ماه همچنین شــاخص فروش شرکت های 
صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش 21.6 درصدی 
و نســبت به ماه قبل با افزایش 9.3 درصدی مواجه شــده اســت. در 
این ماه نســبت به ماه مشابه ســال قبل، 12 رشته فعالیت در شاخص 
فروش افزایش و ســه رشته فعالیت در شاخص فروش کاهش داشته   اند. 
رشــته فعالیت   های »تجهیزات برقی«، »خودرو و قطعات« و »کاشی و 
ســرامیک« بیشترین ســهم را در افزایش شاخص فروش نسبت به ماه 
مشابه سال قبل و رشته فعالیت   های »دارو« و »چوب و کاغذ« بیشترین 
سهم را در کاهش شاخص فروش داشته   اند. همچنین در این ماه نسبت 
به ماه قبل، رشته فعالیت   های »تجهیزات برقی«، »سایر کانی غیرفلزی« 
و »خودرو و قطعات« بیشــترین ســهم را در افزایش شاخص فروش و 
رشــته فعالیت   های »محصوالت فلزی به  جز ماشین آالت و تجهیزات«، 
»شــیمیایی به  جز دارو« و »دارو« بیشترین سهم را در کاهش شاخص 
فروش داشــته   اند. شاخص فروش شرکت های معدنی بورسی هم نسبت 
به ماه مشــابه سال قبل با افزایش 19.۷ درصدی و نسبت به ماه قبل با 

افزایش 23.۷ درصدی مواجه شده است.
در بهمن ماه امسال نرخ رشد ماهانه فعالیت   های صنعتی بورسی پس از 
نوســانات نرخ ارز در ماه های اخیر، رشد مثبت 4.1 درصدی را ثبت کرده 
و به باالترین نرخ رشد پس از خردادماه رسیده است، همچنین رشد نقطه 
به نقطه پس از گذشت 10 ماه مجددا صعودی شد و با 4.1 درصد افزایش 
نســبت به ماه قبل به 3۵.9 درصد رسید. میانگین ساالنه شاخص قیمت 
نیز در بهمن ماه به روند نزولی یک  سال اخیر خود ادامه داد و با 1.4 واحد 
 درصد کاهش نســبت به ماه قبل، 4۵.۷ درصد افزایش را نشــان داد. در 
بهمن ماه شاخص تولید رشته فعالیت غذایی و آشامیدنی به  جز قند و شکر 
برمبنای شرکت های بورسی، نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش 1۷.8 
درصدی و نسبت به ماه قبل افزایش 14درصدی داشت. همچنین شاخص 
فروش آن نســبت به ماه مشابه سال قبل افزایش 22.9 درصدی و نسبت 
به ماه قبل افزایش 11.۵ درصدی داشت. نسبت به ماه قبل تنها شاخص 
تولید زیربخش »لبنیات« کاهش داشت، اما نسبت به ماه مشابه سال قبل 

شاخص تولید و فروش سه زیربخش اصلی این صنعت افزایش یافت.
در بهمن ماه همچنین شــاخص تولید رشــته فعالیــت دارو برمبنای 
شرکت های بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل، رشد 19.6 درصدی و 
نسبت به ماه قبل افزایش ناچیز 0.4 درصدی داشت. همچنین شاخص 
فروش آن نســبت به ماه مشابه سال قبل کاهش 18 درصدی و نسبت 
به ماه قبل کاهش 4.3 درصدی داشــت. نســبت به ماه قبل شــاخص 
فــروش زیربخش های اصلی و تولید »قرص و کپســول« کاهش یافت، 
اما نســبت به ماه مشابه سال قبل شــاخص تولید زیربخش »شربت و 
سوسپانسیون«، »ســایر« و »قرص و کپسول« افزایش داشت. با حذف 
ارز ترجیحی مواد اولیه رشــته فعالیت »غذایی و آشامیدنی به  جز قند 
و شکر«، رشد ماهانه شــاخص قیمت این رشته فعالیت در اردیبهشت 
و خردادمــاه به ترتیب به حدود 4۵ درصد و ۵0  درصد رســید، اما در 
ماه های بعد و پس از تخلیه اثر این شــوک به  شــدت کاهش یافت، اما 
در دی و بهمن ماه اندکی افزایش یافت و رشــد مثبت 2.1 درصدی را 
ثبت کرد. به طور مشابه رشد نقطه به نقطه قیمت در این رشته فعالیت 
هم از تیرماه مســیر نزولی را طی کرد و در بهمن ماه به 124.2 درصد 
رســید. میانگین ساالنه قیمت در این رشــته فعالیت صعودی بود و به 

124  درصد افزایش یافت.
در بهمن ماه امسال شاخص تولید شرکت های معدنی بورسی نسبت به 
ماه مشابه سال قبل با کاهش 26.3 درصدی و نسبت به ماه قبل با کاهش 
2.6 درصدی مواجه شــد. همچنین شــاخص فروش شرکت های معدنی 
بورسی نســبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش 19.۷ درصدی و نسبت 
به ماه قبل با افزایش 23.۷ درصدی مواجه شــد. شــاخص تولید با توجه 
به کاهش تولید »گندله« و »کنســانتره« نســبت به ماه مشابه سال قبل 
کاهش یافت. از طرفی، شاخص فروش با توجه به افزایش فروش »گندله« 

و »کنسانتره« نسبت به ماه قبل، رشد مثبتی را ثبت کرد.
برآورد گزارش مرکز پژوهش ها نشــان می دهد که در بهمن ماه 1401، 
شاخص تولید شرکت های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با 
افزایش 21.9 درصدی و نسبت به ماه قبل با افزایش 8.3 درصدی مواجه 
شد. همچنین شــاخص فروش شرکت های صنعتی بورسی نسبت به ماه 
مشابه ســال قبل با افزایش 21.6 درصدی و نسبت به ماه قبل با افزایش 
9.3 درصدی مواجه شــد. شاخص قیمت فعالیت های صنعتی بورسی نیز 
نســبت به ماه مشابه سال قبل، 3۵.9 درصد و نســبت به ماه قبل، 4.1 

درصد افزایش یافت.

شاخص تولید شرکت های صنعتی بورسی مجددا در بهمن ماه افزایش یافت

رونق ارزی صنایع بورسی

گواهی سپرده نفت خام با حضور وزیر نفت و وزیر اقتصاد راه اندازی شد 
و از امروز )دوشنبه 22 اسفندماه( در بورس انرژی ایران قابل معامله است. 
اواسط تابستان بود که مدیرعامل شرکت ملی نفت به گواهی سپرده نفت 
خام اشاره کرد و گفت که قرار است این طرح همسو با اقتصاد مقاومتی و 
مردمی سازی اقتصاد باشد و به تنوع روش های فروش در شرکت ملی نفت 
ایران کمک کند. بر همین اســاس، گواهی سپرده نفت خام راه اندازی شد 
و از روز دوشنبه در بورس انرژی ایران قابل معامله است. آیین رونمایی از 
گواهی سپرده نفت خام و گواهی سپرده میعانات گازی در صبح یکشنبه با 
حضور »احسان خاندوزی« وزیر اقتصاد، »جواد اوجی« وزیر نفت، »محسن 
خجسته مهر« مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و »علی نقوی« مدیرعامل 

بورس انرژی برگزار شد.
معامالت گواهی سپرده نفت خام و میعانات گازی در حالی از امروز آغاز 
به کار می کند که ســرمایه گذاران به جــای توجه به بازار ارز و طال از این 
پس می توانند در طالی ســیاه نیز ســرمایه گذاری کنند. بازار ثانویه این 
گواهی راه اندازی شــده است و این اوراق در بانک ها قابلیت تضمین شدن 
دارد. در کنار امکان ســرمایه گذاری دالری، در صورت درخواست دارنده، 
امکان تبدیل بــه ریال برای این اوراق وجــود دارد. عالوه بر این، گواهی 
سپرده نفت خام یک ابزار خالقانه و جدید است و دارندگان این اوراق، مالک 

فیزیک نفت خام خواهند بود.
اما فرق گواهی ســپرده نفت با طرح گشــایش نفتی در دولت دوازدهم 
چیست؟ به گزارش »ایســنا«، تفاوت نخست گواهی سپرده نفت با طرح 
گشــایش نفتی که در دولت دوازدهم مطرح شــد، این است که گواهی 
ســپرده نفت یک ابزار استاندارد و شفاف برای فروش است که به پشتوانه 

نفت موجود در مخازن یا انبارهای شــرکت ملی نفت منتشــر شده و به 
صورت فروش قطعی نفت بوده و سررسید ندارد؛ در حالی که اوراق سلف 
موازی اســتاندارد برمبنای عقد ســلف منتشر شــده و برای تامین مالی 
پروژه ها در چارچوب پیش فروش نفت در سررســید مشــخصی در آینده 
انجام می شود. اوراق سلف جزو ابزارهای تامین مالی محسوب شده و سبب 
ایجاد تعهدات برای ناشر آن می شود که حجم و میزان انتشار آن می تواند 
تبعاتی را برای ایفای تعهدات در آینده داشته باشد، اما در گواهی سپرده، 

ناشر )انباردار( ضامن تحویل کاال طبق شرایط اعالمی است.
تضمین تحویل دارایی پایه، دومین تفاوت عمده گواهی سپرده نفت خام با 
اوراق سلف نفتی است. گواهی سپرده نفت خام طبق شرایطی که در اطالعیه 
گشایش انبار منتشر می شود، منجر به تحویل شده و اشخاصی که به میزان 
معینی از گواهی ها را در اختیار داشــته باشند، درخواست تحویل خود را به 
شرکت ملی نفت ارائه و نسبت به تحویل اقدام می کنند، همچنین شرکت ملی 
نفت ایران این قابلیت را هم ایجاد کرده برای سایر اشخاصی که توانایی تحویل 
ندارند در قالب ایجاد کنسرسیومی این شرکت به وکالت از دارندگان گواهی 
فرآیند تحویل را انجام دهد و برای این ابزار مالی امکان تســویه نقدی وجود 
ندارد، اما در قراردادهای ســلف موازی استاندارد امکان اعمال اختیار خرید یا 

فروش و تسویه برمبنای نرخ اختیار دیده شده است.
همچنین سومین تفاوت گواهی سپرده نفت با طرح گشایش نفتی این 
است که عمده خریداران قراردادهای سلف موازی استاندارد نهادهای مالی 
از صندوق های سرمایه گذاری و شرکت های تامین سرمایه هستند، اما در 
گواهی ســپرده فعاالن حوزه نفت و فرآورده های نفتی و ســرمایه گذاران 
بازارهای مالی حضور دارند. تفاوت دیگر نیز این اســت که در طرح قبلی 

قرار بود حداقلی از ســود برای خریداران اوراق تضمین شــود، اما گواهی 
چنین نیســت و سرمایه گذاران با توجه به قیمت های نفت خام می توانند 

به صورت روزانه نسبت به خرید یا فروش گواهی ها تصمیم گیری کند.
براســاس این گزارش، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت 
ایران در مراسم رونمایی از گواهی سپرده نفت خام توضیح داد: دارندگان 
ارز و ریال به  جای آنکه به خرید و سرمایه گذاری در ارز و سکه و طال توجه 
کنند، طالی ســیاه بخرند و این امکان در بورس انرژی فراهم شده است. 
امروز نقطه عطفی در تجــارت نفت خام و میعانات گازی با آغاز معامالت 
گواهی ســپرده در بورس انرژی است. این طرح در راستای تحقق بند 13 
سیاست های اقتصاد مقاومتی اســت که باید از آسیب پذیری درآمدهای 
اقتصادی کشــور جلوگیری کنیم. به گفته »محسن خجسته مهر«، حدود 
یک  ســال روی موضوع معامالت گواهی سپرده نفتی در بورس انرژی کار 
شــد و امروز نتیجه بیش از 3 هزار ساعت کار کارشناسی، رونمایی شده 
اســت. این کار جدیــد و مبتکرانه، با طرح بورس نفت و گشــایش نفتی 
در دولــت قبل، تفاوت های معناداری دارد، به طــوری که دارندگان اوراق 
می توانند مالک فیزیکی نفت خام باشند و به شرط آنکه مجموعا بتوانند به 
اندازه یک محموله اوراق در اختیار داشته باشند، امکان خروج نفت خام از 

انبار و فروش آن در این طرح وجود دارد.
او با اشاره به بازشدن نماد اوراق سپرده در بورس انرژی در روز یکشنبه 
و آغاز معامالت از روز دوشــنبه، گفت: روزانه 100 هزار بشــکه نفت خام 
ســنگین و 100 هزار بشکه میعانات گازی عرضه خواهد شد که در طول 
ســال 36 میلیون بشــکه نفت خام و 36 میلیون بشکه میعانات گازی به 

مجموع ارزش 6 میلیارد دالر خواهد بود.

آغاز معامالت گواهی سپرده نفت خام از امروز

پای نفت ایران به بورس باز شد

بانکنامه

ایران چک های 200 هزار تومانی به بازار می آید
ایران چک های 200 هزار تومانی با رنگ آبی و طرح ســد کارون به 
زودی وارد بازار خواهد شــد. ایران چک های 200 هزار تومانی که برای 
اولین بار )20 اســفندماه 1401( منتشر شده است، به زودی و با رنگ 
آبی و طرح سد کارون وارد بازار خواهد شد. این ایران چک های جدید 
دارای ویژگی های امنیتی متعددی اســت که از جمله آن می توان به 
نخ امنیتی پنجره ای هولوگرافیک، نخ امنیتی پنهان، چاپ برجســته، 
واترمــارک، تصویر مکمل، مرکب حرارتی، الیاف فلورســنتی نامرئی، 
شماره ســریال، چاپ با مرکب فلورسنت، ریزنوشته )میکروپرینت( و 

طراحی خطی سه بعدی )مدالین( اشاره کرد.

کاهش قیمت ارز به پایین تر از کشف نرخ اول در مرکز مبادله
مقاومت دالر، یورو و درهم شکسته شد

پس از گذشــت حدود سه هفته از فعالیت مرکز مبادله ارز و طالی 
ایران، نرخ دالر، یورو و درهم به پایین ترین حد خود از زمان راه اندازی 
این مرکز )در دوم اسفندماه( رسید. به گزارش »ایسنا«، در پی نوسانات 
نرخ ارز طی ماه های گذشــته، مرکز مبادلــه ارز و طالی ایران در دوم 
اسفندماه براســاس مصوبه شورای پول و اعتبار و با حضور رئیس کل 
بانک مرکزی افتتاح شــد تا فعالیت رسمی خود را در حوزه معامالت 
ارزی )اســکناس و حواله( آغاز کند. این مرکز که هدف از تامین همه 
نیازهای ارزی مردم و البته تجار بود با وجود نوســانات شدید نرخ ارز 
در هفته های گذشته، روز شنبه رکورد اولین کشف قیمت خود را هم 
در کاهش قیمت شکســت و نرخ کشــف شــده دالر در این روز را به 
پایین تر از دوم اسفندماه رساند. اولین نرخ مرکز مبادله ارز کشور برای 
دالر دوم اســفندماه کشف شد که با ریزش نسبت به روزهای گذشته، 
هر دالر آمریکا در این بــازار 41 هزار و ۵49 تومان قیمت خورد. این 
قیمت در هفته های گذشته دستخوش تغییراتی شد که البته باالخره 
پس از حدود ســه هفته، نرخ ارز کشف شده در روز شنبه از نخستین 
نرخ اعالم شده هم پایین تر آمد و اسکناس دالر 41 هزار و 236 تومان 
قیمتگذاری شد.  حواله دالر نیز در ساعات پایانی این روز به 3۷ هزار 
و 48۷ تومان رسید که حدود هزار تومان باالتر از نخستین نرخ کشف 
شده برای حواله دالر در این مرکز بود. روز یکشنبه نیز این روند ادامه 
پیدا کرد و هر دالر آمریکا )به صورت اســکناس( در مرکز مبادله ایران 
40 هــزار و ۵90 تومان و حواله آن 36 هزار و 900 تومان قیمتگذاری 
شــد. همچنین آخرین کشــف قیمت برای هر یورو به 43 هزار 2۵۷ 
تومان رسید و حواله آن 39 هزار و 32۵ تومان معامله شد. این قیمت 
نسبت به هشتم اسفندماه با کاهش حدود 2 هزار تومانی همراه است 
که برای نخســتین بار پای یورو و درهم به مرکز مبادله ایران باز شد؛ 
چراکه در این روز یورو 4۵ هزار و 4۵2 تومان و آخرین نرخ حواله یورو 
39 هزار و ۵23 تومان کشف و اعالم شده است. نرخ هر اسکناس درهم 
نیز در نخســتین کشف قیمت این مرکز 11 هزار و ۷33 تومان و نرخ 
حواله آن 10 هزار و 203 تومان بود که روز یکشــنبه به ترتیب به 11 

هزار و ۵2 تومان و 10 هزار و 4۷ تومان رسید.

وزیر اقتصاد از عمق کم بازار دارایی ها خبر داد
افت 40 درصدی ارز در 10 روز

وزیــر اقتصاد با بیان اینکه نرخ ارز در 10 روز گذشــته کاهش 40 
درصدی داشــته است، گفت افرادی که پیش از این ارز خریده بودند، 
زیــان بزرگی را تجربه کردند. »احســان خانــدوزی« در آیین افتتاح 
معامالت شــمش طال در بازارهای مالی و مشتقه بورس کاالی ایران 
که با حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار شــد، گفت: اکنون ثباتی 
در حوزه ارزی ایجاد شده است و امیدوارم در چشم انداز آینده، شرایط 
هفته های اخیر را تجربه نکنیــم. او با تاکید بر اینکه در اقتصاد ایران، 
بازارهای عمیق و رســمی برای دارایی هایی که مصون از تورم باشند 
وجود ندارد، ادامه داد: زمانی که دشمن تالش می کند انتظارات تورمی 
در جامعه ایجاد کند، فعاالن اقتصادی به ابزارهایی متوســل می شوند 
که بخش واقعی اقتصاد اســت. اگر در سال های قبل، دارایی مصون از 
تورم در جامعه ایجاد می شــد، زمانی که فعاالن اقتصاد احساس خطر 
می کردند می توانستند ســراغ این ابزارها بروند تا شاهد مصیبت هایی 

که سال ها به صورت نوسانی گریبان اقتصاد ایران را می گیرد، نباشیم.
وزیــر اقتصاد با بیان اینکه نرخ ارز در 10 روز گذشــته کاهش 40 
درصدی داشــته است، افزود: افرادی که پیش از این ارز خریده بودند، 
زیان بزرگی را تجربه کردند. متغیرهای بنیادی بازار ارز دچار مشــکل 
نشده بود که این اتفاق رخ دهد، بلکه مسئله این است که بازار دارایی ها 
کم عمق اســت و چند بازیگر می توانند نوسان و موج ایجاد کنند. در 
حوزه طال هم آقایانی که پیش از این مسئولیت داشتند باید زودتر اقدام 
می کردند تا از 3۵ میلیون تن طالیی که در کشور وجود دارد مصونیت 
و 100 هزار میلیارد تومان نقدینگی هدایت می شــد و اکنون شــاهد 
چنین مصیبت هایی در کشور نبودیم. به گفته وی، نفت، طال و مس به 
ســبد دارایی مردم اضافه می شود. همچنین باید وثیقه شدن طالها را 
رسمیت بخشیم و شرکت ها و بانک ها بتوانند در عملیات بازار باز بانک 

مرکزی این وثایق را به کار بگیرند.

ضرر 15 درصدی بیت کوین در هر هفته
بیت کوین در آستانه سقوط دوباره؟

در حــال حاضر، بیت کوین هر هفته ضــرر 1۵ درصدی را ثبت می کند، اما 
آیا در 20 هزار دالر باقی می ماند یا ســقوط دیگری در راه اســت؟ به گزارش 
»کریپتو«، بی ثباتی یو اس دی کوین باعث ترس شــدید در بازار کریپتو شده؛ 
زیرا اســتیبل کوین ها نقش مهمی در صنعــت ارزهای دیجیتال دارند؛ قیمت 
بیت کوین نیز تحت تاثیر آشــفتگی های اخیر قرار گرفته اما همچنان با سطح 
حمایت قوی مواجه اســت. به تازگی قیمت بیت کوین، پس از تشکیل الگوی 
سه درایوی معکوس و شکستن خط گردن، روند نزولی قابل توجهی را تجربه 
کرده و آشفتگی اخیر یو اس دی کوین به  عنوان کاتالیزوری برای روند نزولی 
بوده در نتیجه قیمت را به سمت سطح 19 هزار دالر کاهش داده است. با این 
حال، قیمت در میانگین متحرک 200 روزه تقریبا 19.6 هزار دالر، با حمایت 
قابل توجهی روبه رو شده و در تالش است تا از آن پیشی بگیرد. این میانگین 
متحرک، ســطح حمایتی قدرتمند محسوب می شود و ممکن است خرس ها 
برای افزایش فشــار قیمت به زیر آن مشــکل پیدا کنند اما بازه زمانی روزانه 
نشان می دهد که حرکت نزولی ضعیف شده و ممکن است یک مرحله تثبیت 

کوتاه مدت قبل از حرکت تکانشی بعدی رخ دهد. 
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گزینه ریاست اتاق بازرگانی تهران کیست؟
انتخابات بخش خصوصی در یک نگاه

در آغاز هفته جاری، انتخابات اتاق های بازرگانی سراســر کشور 
برگزار شــد و منتخبان بخش خصوصی معرفی شدند. در انتخابات 
اتــاق بازرگانی تهران، ائتــالف برای فردا تمام 40 کرســی بخش 
خصوصی را به دست آورد. جالب آنکه در انتخابات قبلی اتاق تهران 
نیز تمام کرســی ها به همین ائتالف رسیده بود. البته در انتخابات 
امسال »مسعود خوانساری«، سر لیســت دو دوره قبل این ائتالف 
و تمام اعضای هیأت رئیســه فعلی اتاق تهــران در انتخابات حضور 
نداشــتند. با نهایی شدن انتخابات استانی، در بهار سال آینده، برای 
اتاق بازرگانی ایران نیز تصمیم گیری خواهد شــد و رئیس این اتاق 
از میان نمایندگان اعالم شده معرفی می شوند. به گزارش »ایسنا«، 
برآوردها نشــان می دهد که در شهری مانند تهران، میزان استقبال 
بخش خصوصی از دهمیــن دوره انتخابات اتاق بازرگانی نســبت 
به دوره گذشــته به شــکل جدی کاهش یافته است. در دوره نهم، 
»مســعود خوانساری«، رئیس اتاق بازرگانی تهران با 182۷ رأی به 
عنــوان نماینده بخش خصوصی به اتاق تهران راه یافته بود. در این 
دوره اما جزییات آرا نشــان می دهد که هیچ یک از نامزدها حتی به 
هزار رأی نیز نرسیده اند. با این وجود اما همانند دوره گذشته، تمام 
نامزدهای معرفی شــده از سوی ائتالف برای فردا به اتاق تهران راه 
یافته اند و فاصله رأی میــان آنها و نامزدهای بعدی، فاصله ای قابل 
توجه را نشــان می دهد. برای مثال در بخش بازرگانی اتاق تهران، 
باالترین رأی به »عباس آرگون« با 9۵3 رأی اختصاص یافته است، 
اما »یحیی آل اســحاق«، وزیر اســبق بازرگانی و رئیس اسبق اتاق 
بازرگانی تهران که سر لیســت ائتالف رقیب بود تنها 446 رأی به 

دست آورده است. در دیگر گروه ها نیز همین روند دیده می شود.
بــا اعالم نتایج شــمارش آرا، نامزدهایی که بــه فرآیند اعتراض 
دارند، امکان ثبت اعتراض رســمی خود را خواهند داشــت. طبق 
تقویم دهمین دوره انتخابــات اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشــاورزی سراسر کشور، از زمان انتشــار نتایج اولیه دهمین دوره 
انتخابات تا 24 اســفندماه این امکان فراهم اســت که اعتراض به 
ســوءجریان انتخابات در اختیار هیأت های نظارت در اســتان های 
مختلف قرار گیرد. ســپس در ادامه، هیأت های نظارت استان ها تا 
28 اســفندماه باید نظر خود را به شاکیان و معترضان اعالم کنند 
و طبق تقویم تنظیم شــده، اعتراض به نظر هیأت ها نیز باید تا 16 
فروردین ماه 1402 در اختیار انجمن نظارت بر انتخابات قرار گیرد. 
بعد از اتمام مهلت اعتراض به نظر هیأت های نظارت، انجمن نظارت 
نیز تا 22 فروردین ماه باید به اعتراض های واصله رسیدگی کرده و 
نظر خود را اعالم کند. البته در ادامه بار دیگر یک حق اعتراض برای 
افراد در نظر گرفته شده تا بتوانند نسبت به نظر انجمن نیز اعتراض 
کرده و خواستار رسیدگی به شکایت خود از سوی دبیرخانه شورای 
عالی نظارت شوند. در صورت وصول اعتراض در این مرحله، شورای 
عالــی نظارت نیز تا 4 اردیبهشــت ماه 1402 فرصــت دارد تا به 
اعتراض های واصله رســیدگی کند و در نهایت 10 اردیبهشــت ماه 
نظر نهایی خود دربــاره انتخابات در حوزه های مختلف اعالم کرده 
و در 11 اردیبهشــت ماه اســامی قطعی منتخبان را منتشر کند. 
در نهایــت، اعتبارنامه منتخبان دهمیــن دوره انتخابات اتاق های 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی سراســر کشور در تاریخ 20 
اردیبهشــت ماه  1402 با امضای رئیس انجمن نظارت بر انتخابات 
اتاق ایــران در اختیار آنها قرار می گیرد. پس از این مرحله، اعضای 
جدید هیأت نمایندگان در اتاق ها مســتقر می شوند و هیأت  رئیسه 

هر اتاق  را تعیین می کنند.
به این ترتیب احتماال در جلســه هیأت نمایندگان اردیبهشــت 
مــاه، رئیس جدید اتاق بازرگانی تهران و ســایر اتاق های اســتانی 
کشــور مشخص خواهد شد. سپس در ادامه با تشکیل جلسه هیأت 
نمایندگان اتــاق بازرگانی ایران، اعضا برای معرفی رئیس و اعضای 

هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران تصمیم خواهند گرفت.
با نهایی شــدن نام منتخبان اتاق بازرگانی تهران و در صورتی که 
در فرآینــد اعتراضات تغییر خاصی رخ ندهد، باز هم اعضای ائتالف 
بــرای فردا باید یکی از اعضای گروه خود را به عنوان رئیس انتخاب 
کننــد. این در حالی اســت که برخالف دوره های گذشــته، دیگر 
نامی از »مســعود خوانساری« به عنوان سر لیست این ائتالف دیده 
نمی شود و در عین حال هیچ یک از اعضای فعلی هیأت رئیسه اتاق 
نیز در انتخابات حضور ندارند. از این رو ســوال اصلی این است که 
چه فردی به عنوان رئیس اتاق پایتخت معرفی خواهد شد؟ پیگیری 
»ایســنا« از یکی از اعضای فهرست ائتالف برای فردا نشان می دهد 
که هنــوز هیچ تصمیم نهایی در رابطه بــا رئیس احتمالی در نظر 
گرفته نشده است، اما احتماال در جلسات آینده اعضا در این رابطه 
تصمیم گیری می شــود. طبق اظهارات او، فعال هیچ برنامه ای برای 
اعالم نام های احتمالی وجود ندارد و احتماال در نخســتین جلســه 
هیأت نمایندگان در ســال آینده، برنامه  انتخاب رئیس مشــخص 

می شود.
در رابطه با اتاق بازرگانی ایران نیز شــرایط به همین شکل است. 
از »یحیی آل اســحاق« به عنوان یکی از گزینه های محتمل برای 
اتاق بازرگانی ایران یاد می شــد، اما این فعال اقتصادی نتوانســت 
بــه اتاق بازرگانی تهران راه پیدا کند و به این ترتیب شانســی نیز 
برای حضور در هیأت نمایندگان اتاق ایران نخواهد داشت. از سوی 
دیگر، »غالمحسین شــافعی«، رئیس فعلی اتاق بازرگانی ایران نیز 
در انتخابات امسال ثبت نام نکرده بود و از میان اعضای فعلی هیأت 
رئیســه اتاق ایران نیز تنها »حسین ســالح ورزی« از اتاق بازرگانی 
خرم آبــاد بار دیگر به اتاق راه یافته اســت. در صورتی که در زمان 
قانونی اعتراضات بــه انتخابات، تغییری در میــان برگزیدگان رخ 
ندهد، در بهار ســال آینده ابتدا تکلیف ریاســت اتاق های استانی و 

سپس اتاق بازرگانی ایران مشخص خواهد شد.

خبرنــامه

فرصت امروز: خبرهای مثبت دیپلماتیک در این روزها جهت انتظارات 
در بازارها را تغییر داد و حاال یک هفته ای اســت که بازارهای ارز، سکه و 
طال در مسیر نزولی حرکت می کنند. قیمت دالر در آخرین دادوستدهای 
ارزی به ســطح 43 هزار تومان رســیده و به اعتقاد کارشناسان و فعاالن 
اقتصادی هنوز جا برای کانال شکنی دوباره نرخ ارز وجود دارد. طبیعتا این 
افت قیمتی با یک وقفه زمانی به سایر بازارهای دارایی نیز خواهد رسید و 

موج انتظارات تورمی هم فروکش خواهد کرد.
انتشــار خبر توافق ایران و عربســتان به فاصله چند روز پس از توافق 
ایران و آژانس و انتشار بیانیه مشترک سازمان انرژی اتمی کشور و آژانس 
بین المللــی انرژی اتمی، بیش از پیش به فضای نزولی بازار ارز دامن زد و 
به دلیل پیش نگر بودن شــاخص ارزی، سایر بازار دارایی ها نیز از این مهم 
تاثیــر خواهند پذیرفت. تا زمان تنظیم این گــزارش، قیمت دالر در بازار 
غیررسمی به سطح 43 هزار تومان رسیده و برخالف سالیان پیش که در 
آســتانه شب عید با روند صعودی قیمت ارز مواجه بودیم، امسال به دلیل 
دومینوی اخبار مثبت دیپلماتیک، فضای ریزشی در بازارهای ارز، سکه و 
طال حاکم شده اســت. البته نباید از یاد برد که تا همین چند روز پیش، 
قیمت دالر تا مرز 60 هزار تومان باال رفته بود و از آنجا که بازار در عطش 
اخبار مثبت مانده بود، خبرهای مثبت دیپلماسی به خوبی توانست جاده 
صاف کن بازار ارز شود. بورس تهران نیز پس از آنکه در معامالت اولین روز 
هفته با رشد نماگر هم وزن و چرخش به سمت سهم های کوچک تر همراه 
شــد، در دومین روز معامالتی هفته سقوطی دسته جمعی را تجربه کرد و 
نماگر اصلی بورس با ریزش 33 هزار واحدی مجددا به سطح 1.۷ میلیون 
واحدی ســقوط کرد. نماگر هم وزن بازار نیز با افت 9 هزار واحدی در تراز 
۵39 هزار واحد ایســتاد. 82۷ میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج 

شد که نسبت به روز شنبه، رشد ۵3 درصدی را نشان می دهد.
سقوط بورس به سطح پایین تر

بازار ســهام تنها پنج روز معامالتی تا پایان ســال 1401 فاصله دارد و 
همگام با سایر بازارهای موازی در این روزهای آخر اسفند، فضای متفاوتی 
از روزهای قبل را تجربه می کند. پس از ســفر »رافائل گروسی«، مدیرکل 

آژانس بین المللی به ایران و انتشــار بیانیه مشــترک سازمان انرژی اتمی 
کشــور و آژانس بین المللی انرژی اتمی، بازارهای دارایی از جمله بازار ارز 
وارد روند نزولی شد و این روند نزولی این هفته پس از خبر توافق ایران و 
عربستان سعودی و احیای روابط دیپلماتیک دو کشور بعد از حدود هفت 
سال شدت گرفت. قیمت دالر در بازار غیررسمی پایتخت دیروز در آخرین 

معامالت به سطح 43 هزار تومان رسید.
در معامــالت روز یکشــنبه بورس تهــران، همه شــاخص ها به طور 
دسته جمعی ریزش کردند و بزرگان بازار بیشترین نقش را در سقوط دوباره 
شــاخص کل به سطح 1.۷ میلیونی داشتند. شاخص کل بورس در پایان 
معامالت روز گذشته 33 هزار و ۵۷1 واحد معادل 1.8۵ درصد افت کرد و 
در سطح یک میلیون و ۷83 هزار و 16۷ واحد ایستاد. شاخص هم وزن نیز 
9 هزار و 613 واحد معادل 1.۷۵ درصد نسبت به روز شنبه پایین آمد و به 
رقم ۵39 هزار و 64۷ واحد رسید. شاخص کل فرابورس هم قرمزپوش شد 
و با 36۵ واحد کاهش، رقم 22 هزار و ۷18 واحد را نمایش داد. شــاخص 
کل هــم وزن فرابورس نیز 2 هزار و 292 واحد کاهش یافت و به رقم 93 
هزار و ۵۷2 واحد رســید. در پایان معامالت  روز یکشنبه، 123 نماد رشد 
قیمت و ۵19 نماد کاهش قیمت داشتند. به عبارت دیگر، 20 درصد بازار 
رشــد قیمت داشــتند و 80 درصد بازار افت قیمت را ثبت کردند. ارزش 
خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار برای دومین روز متوالی منفی 
شــد و 82۷ میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد که نسبت به 
روز نخست هفته، رشد ۵3 درصدی را نشان می دهد. بیشترین خروج پول 
حقیقی به ســهام وسالت )بانک رسالت( اختصاص داشت که ارزش تغییر 
مالکیت حقیقی به حقوقــی آن 40 میلیارد تومان بود. خاور دومین رتبه 
خروج را ثبت کرد و پس از آن، نمادهای وبانک، خزامیا و وتجارت بیشترین 
خروج پول حقیقی را داشــتند. در سوی دیگر نیز نماد خپارس بیشترین 
ورود پول حقیقی را داشت و انرژی3 و بورس در رتبه های بعدی ایستادند.

افت دوباره ارزش معامالت خرد
نمادهای فوالد، فارس و شســتا بیشــترین اثر را در ریزش شاخص کل 
داشتند. نمادهای وبانک، فخاس و شیران نیز بزرگان سبزپوش بازار بودند. 

در فرابورس نیز نمادهای بپاس، زاگرس و شگویا بیشترین تأثیر کاهنده را 
بر شاخص کل فرابورس و نمادهای کوثر، توریل و سمگا بیشترین اثر مثبت 
را بر شاخص داشتند. در بین نمادهای پرتراکنش بورس، شستا بیشترین 
تراکنش را داشــت و انرژی3 و فــوالد در رتبه های بعدی قرار گرفتند. در 
فرابورس نیز نمادهای انتخاب، دی و فروژ پرتراکنش ترین نمادها بودند. در 
معامالت یکشنبه، 49 نماد صف خرید داشتند و 110 نماد با صف فروش 
مواجه شــدند. ارزش صف های خرید با افت 20 درصدی به 206 میلیارد 
تومان رســید و ارزش صف های فروش نیز با 22 درصد افزایش، رقم 422 
میلیارد تومان را به ثبت رساند. نماد تنوین )شرکت تأمین سرمایه نوین( 
بــا صف خرید 18 میلیارد تومانی در صدر جدول تقاضای پایانی بازار قرار 
گرفت. پس از تنوین، نمادهای تکنو )شرکت تکنوتار( و خکمک )شرکت 
کمک فنر ایندامین( بیشــترین صف خرید را داشتند. در سوی مقابل نیز 
نماد فاذر بیشــترین صف فروش را داشت و حآفرین، خمحرکه، سبزوا و 
غدشــت دیگر نمادهایی بودند که -پس از فاذر- بیشترین صف فروش را 

تجربه کردند.
ارزش معامــالت کل بازار ســهام بــه 30 هــزار و 838 میلیارد تومان 
رسید. ارزش معامالت اوراق بدهی در بازار ثانویه 13 هزار و 619 میلیارد 
تومان بود که 44 درصد از ارزش کل معامالت بازار را در این روز شــامل 
می شــود. ارزش معامالت خرد سهام نیز با کاهش 2۵ درصدی به نسبت 
روز معامالتی قبل به رقم 6 هزار و ۷۷1 میلیارد تومان رســید. نماد کگل 
)شرکت گلگهر( بیشترین ارزش معامالت بازار سهام را به خود اختصاص 
داد کــه ارزش معامالت آن 869 میلیــارد تومان بود. پس از کگل، انرژی 
بیشــترین ارزش معامالت را داشت و فوالد رتبه سوم را به خود اختصاص 
داد. دو نماد خزامیا و حکشــتی هم در رتبه های بعدی بیشــترین ارزش 
معامالت قرار گرفتند. در جدول حجم معامالت نیز ســهام کگل با تعداد 
یک میلیارد و 323 میلیون و 902 هزار و 162 ســهم در صدر ایســتاد. 
شستا در رتبه دوم بیشترین حجم معامالت بازار قرار گرفت و رتبه سوم به 
دی رسید. دو نماد خساپا و خودرو نیز در رتبه های بعدی بیشترین حجم 

معامالت بازار قرار داشتند.

خروج سرمایه حقیقی از بورس 53 درصد بیشتر شد

سقوط بزرگان بورس تهران

وزیر خزانه داری ایاالت  متحده اعالم کرد که سیســتم بانکی ایاالت  
متحده آمریکا پس از ســقوط بانک ســیلیکون ولی انعطاف پذیر است. 
»جانــت یلن«، وزیر خزانه داری ایاالت  متحده پس از فروپاشــی بانک 
ســیلیکون ولی )SVB( اعتماد خود را به تنظیم کننده های بانکی ابراز 
کرد. در بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا آمده است: »وزیر خزانه داری، 
اعتماد کامل به تنظیم کننده های بانکی برای انجام اقدامات مناسب در 
پاسخ به این مورد را بیان و خاطرنشان کرد که سیستم بانکی همچنان 
مقــاوم خواهد بود و تنظیم کننده ها ابزارهای موثری برای مقابله با این 
نوع رویدادها دارند.« این بیانیه پس از آن منتشر شد که شرکت بیمه 
ســپرده فدرال ایاالت  متحده )FDIC(، بانک سیلیکون ولی را پس از 

عدم جذب سرمایه برای حل بحران مالی خود تعطیل کرد.
به نظر می رسد یک هفته سیاه برای سامانه مالی آمریکا رقم خورده 
است؛ زیرا فقط در 48 ساعت، بخش بانکی این کشور تحت تأثیر سقوط 
دو بانک بزرگ متزلزل شــد: بانک ســیلور ِگیت که به صنعت ارزهای 
دیجیتال خدمت می کرد و بانک ســیلیکون ولی کــه اصلی ترین بانک 
وام دهنده به اســتارت آپ های حوزه فناوری در منطقه ســیلیکون ولی 
واقــع در ایالت کالیفرنیا به شــمار می آمد. حاال این بانک ورشکســته 
شــده و اهالی ســیلیکون ولی را در شــوک فرو برده است. به گزارش 
وبگاه اســتریت، نگران کننده ترین مســئله این اســت که این بانک ها 

به بخش های رشــد اقتصادی یعنی بخش فنــاوری و صنعت ارزهای 
دیجیتــال خدمات رســانی می کردند. گروه مالی بانک ســیلیکون ولی 
)SIVB( که به اســتارت آپ های منطقه سیلیکون ولی وام می داد، در 
10 مارس )19 اسفندماه( ورشکست شد و به دامان شرکت فدرال بیمه 
سپرده های بانکی آمریکا )FDIC( سقوط کرد. شرکت یادشده، کنترل 
این بانک را به  دســت گرفته و خاطره بحران مالی 2008 میالدی احیا 

شده است.
براســاس اعالم شرکت فدرال بیمه ســپرده های بانکی آمریکا، همه 
سپرده گذاران بیمه شده حداکثر تا صبح روز دوشنبه 13 مارس 2023 
میالدی )22 اســفندماه( به سپرده های بیمه شده خود دسترسی کامل 
خواهند داشت. این شرکت در هفته آینده به سپرده گذاران بیمه نشده 
پیش پرداخت ســود ســهام را پرداخــت خواهد کرد. ســپرده گذاران 
بیمه نشــده برای باقی مانده مبلغ وجوه بیمه نشده خود، گواهی مصادره 
)receivership certificate( دریافت خواهند کرد. شرکت فدرال 

بیمه سپرده های بانکی ضامن سپرده گذاران بانکی است.
از سوی دیگر در پایان سال گذشته، بانک سیلیکون ولی دارای 209 
میلیارد دالر کل دارایی و 1۷۵ میلیارد دالر کل ســپرده بود. این بانک 
به دومین شکست بزرگ بانکی آمریکا پس از بانک واشینگتن میوچوال 
)Washington Mutual( در سال 2008 میالدی تبدیل شد. بانک 

سیلیکون ولی نقشــی مهم در اقتصاد نوآوری داشــت و ستون فقرات 
صنعت فناوری در منطقه ســیلیکون ولی به  شمار می رفت. این بانک با 
ارائه خدمات مالی تخصصی، تخصص صنعت، یک شــبکه  ارزشمند و 
شهرتی چشمگیر، نقشــی مهم در پیشرفت استارت آپ ها ایفا می کرد. 
افزایش نرخ بهره از ســوی فدرال رزرو )بانــک مرکزی  آمریکا(، بانک 
ســیلیکون ولی را دچار مشــکل کرده بود؛ زیرا بــه ارزش دارایی های 
ســرمایه گذاری آن، به  ویژه اوراق قرضه آســیب می رساند؛ در نتیجه، 
این بانک مجبور به افزایش ســرمایه شد؛ زیرا بسیاری از استارت آپ ها 
ســپرده های خود را از این بانک به این دلیل که ســرمایه انبوهی را از 

دست داده بود، خارج کردند.
فروپاشــی بانک ســیلیکون ولی در حالی رخ داد کــه دو روز قبل از 
آن، بانک ســیلورگیت )بانک کریپتو( نیز ســقوط کرده بود. بیشــتر 
شــرکت های بزرگ کریپتو به بانک سیلورگیت مراجعه می کردند؛ زیرا 
بانک های سنتی نمی خواستند با آنها تجارت کنند و این بی میلی ناشی 
از هشدارهای تنظیم کننده هایی اســت که صنعت کریپتو را به عنوان 
یک وادی پرخطــر ارزیابی می کنند. مقامات بانک ســیلورگیت در 8 
مارس )1۷ اســفندماه( اعــالم کردند که قصد دارنــد بانک را به طور 
داوطلبانه به شــیوه ای منظم و مطابق با فرآیندهای نظارتی اجراشدنی 

منحل کنند. آنها این راه را بهترین گزینه پیش رو دانستند.

فروپاشی سیستم بانکی آمریکا محتمل است؟

سقوط 2 بانک آمریکا در 2 روز
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ماجرای افزایش قیمت خودرو در کارخانه ها
خودروسازان یکی از راه های کاهش زیاندهی خود را افزایش قیمت خودرو 
می دانند، اما کارشناسان معتقدند که اگر پرسنل شرکت های خودروسازی نیز 
به صورت رایگان مشغول فعالیت شوند، از زیاندهی خودروسازان کم نمی شود.
قیمت خودرو مجدداً دســتخوش تغییر می شــود. پــس از افزایش 18 
درصدی نرخ خودرو در درب کارخانه حال این دومین بار است که خودرو ها 
در درب کارخانه با قیمت باالتر فروخته می شوند.  پیش از این زمزمه هایی 
مبنی بر افزایش 30 الی 80 درصدی قیمت ها به گوش می رسید، اما اکنون 
گفته می شود نرخ خودرو ۵ تا 100 درصد نیز باال می رود. گرچه قرار بود این 
افزایش قیمت خودرو سال آینده اجرا شود، اما امروز سایپا قیمت محصوالت 
خود را افزایش داد. حال سوالی که مطرح می شود این است که این افزایش 
قیمت به چه شــکلی اجرا می شود؟ سعید مدنی، مدیرعامل اسبق سایپا و 
کارشــناس صنعت خودرو گفت: در حال حاضر دو خودروساز اصلی، یعنی 
ایران خودرو و ســایپا در کشــور مشغول به فعالیت هستند. در بین این دو 
خودروساز، قیمت محصوالت سایپا در درب کارخانه تفاوت چندانی با قیمت 
آنهــا در بازار آزاد ندارد. در نتیجه نباید این افزایش قیمت برای محصوالت 
سایپا اعمال شود. او افزود: البته ممکن است محصوالت سایپا همگام با رشد 
تورم افزایش قیمت داشته باشــند، اما برخی از محصوالت پرتیراژ شرکت 
خودروسازی ایران خودرو هســتند که فاصله قیمتی زیادی با بازار دارند و 
احتماال افزایش قیمت شــامل این دسته از خودرو ها باشد. مدنی ادامه داد: 
گرچه قیمت خودرو در بازار نیز واقعی نیست و به دلیل نوسانات ارزی و تورم 
تا این حد باال رفته است، اما احتمال می رود که قیمت خودرو هایی در سال 
آینده افزایش یابد که تفاوت قیمت کارخانه و بازار آنها بیشتر از ۵0 درصد 
باشد. او توضیح داد: در این میان باید اشاره کرد که تنها دلیل افزایش نرخ 
خودرو در بازار آزاد تورم نیســت. تعللی که در ورود خودرو های خارجی به 
کشور صورت گرفت، موجب بی رقیب ماندن محصوالت خودروسازان داخلی 
در بازار و در نتیجه افزایش قیمت ها شــد. مدیرعامل اسبق سایپا در ادامه 
توضیح داد: خودروسازان تاکنون جرأت نکرده اند که قیمت محصوالت شان 
را براســاس سیســتم عرضه و تقاضا تعیین کنند. به همین دلیل خودرو ها 
با قیمت مصوب به فروش می رســند. همین عامل باعــث تداوم زیاندهی 

خودروسازان شده است.
وی خاطرنشــان کرد: شورای رقابت ســعی دارد متناسب با شرایط تورم، 
نوســان نرخ ارز و حاشــیه سود مناسب شــیوه قیمتگذاری را اصالح کند تا 

خودروسازان تا میزانی از زیاندهی رها شوند.
مدنی در پاســخ به این سوال که واکنش بازار به افزایش قیمت خودرو در 
درب کارخانه چــه خواهد بود؟ گفت: این افزایش قیمت تاثیر زیادی بر بازار 
نخواهد داشت. زیرا هنگامی که قیمت ها واقعی شوند، تقاضای کاذب کاهش 

می یابد و در نتیجه قیمت ها نیز پایین می آیند.

نماگربازارسهام

ســخنگوی وزارت صمت گفت متقاضیان خرید خودرو در طرح فروش 
یکپارچه تا 23 اســفندماه برای ایجاد حســاب وکالتی با موجودی 100 

میلیون تومان مهلت دارند.
به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از صداوسیما ، متقاضیان 
ثبت نام در طرح یکپارچه در مرحله اول باید یکی از حســاب های بانکی 
خود را با مراجعه به شــعب بانک ها یا سامانه های اینترنتی به نام سازمان 

حمایت وکالتی کنند.
به گفته امید قالیباف متقاضیان ثبت نام تا 23 اســفندماه مهلت دارند 

مبلغ 100 میلیون تومان را در حساب وکالتی خود مسدود کنند.
براســاس این گزارش ؛ از روز جمعه )26 اســفند( تا روز یکشنبه )28 
اسفند( متقاضیان با مراجعه به سامانه یکپارچه عرضه خودرو های داخلی به 
نشانی www.esalecar.ir می توانند خودروی موردنظر خود را انتخاب 

کنند.
آقای عبــداهلل توکلی، مدیرکل دفتر صنایــع خودرویی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت با بیان اینکه تمامی خودروسازان برای حضور در این طرح 
اعالم آمادگی کرده اند، گفت: خودروســازان محصوالت خود را در سامانه 

یکپارچه عرضه خواهند کرد.
ســخنگوی وزارت صمت می گوید: تقدم در ثبت نام هیچ اولویتی برای 
متقاضیان به همراه ندارد و نوبت دهی را براساس ساز و کار دیگری مشخص 

می کنیم تا حق کسی ضایع نشود.
براساس این گزارش، مرحله بعدی رتبه بندی متقاضیان است تا از زمان 

تحویل خودرو مطلع شوند.
بــه گفته آقای توکلی، زمان تحویل خودرو به همه متقاضیان این طرح 

پس از اعالم نتایج در فروردین 1402 اعالم خواهد شد.
سخنگوی وزارت صمت با اشــاره به اینکه شورای رقابت تعیین کننده 
قیمت خودرو در سامانه یکپارچه اســت، افزود: قیمتگذاری خودرو فقط 
براساس دستورالعمل شورای رقابت تعیین می شود ضمن اینکه این شورا 

اعالم کرده که قیمت ها در سال آینده تغییر می یابد.
وی اضافه کرد: از فروردین 1402 قیمت اعالمی شورای رقابت به عنوان 
مبنــا خواهد بود و ایــن اعالم قیمت، در هر بازه ای باشــد قیمت خودرو 

براساس آن عرضه خواهد شد.
قالیباف گفت: قیمت های کنونی و اختالف قیمت های موجود در بازار، 

مالک نخواهد بود و قیمت ها را شــورای رقابــت تعیین می کند بنابراین 
افرادی که با نیت ســوداگری می خواهند ماشین بخرند و گرانتر بفروشند 
وارد این طرح نشوند، زیرا این طرح جایی برای این بازی ها باقی نمی گذارد 

و خودرو ها به قیمت روز شورای رقابت تحویل داده خواهد شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوســیما  و براســاس اطالعیه وزارت 
صمــت، همه ثبت نام کنندگان در این طرح خودرو دریافت خواهند کرد، 

اما با فاصله  زمانی مختلف.

جزییات فرآیند عرضه یکپارچه خودرو
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در آستانه سال نو و به همت شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان انجام شد؛
ترمیم و مرمت دو اثر فرهنگی و ملی مرتبط با میراث صنعت نفت در 

مسجدسلیمان
اهواز - شــبنم قجاوند: دو اثر ملی و فرهنگی ثبت شــده شهرســتان 
مسجدســلیمان   با دستور مســاعد مهندس هیهاوند مدیرعامل شرکت بهره 
برداری نفت و گاز مسجدســلیمان و توسط مدیریت مهندسی و ساختمان این 

شرکت ترمیم و مرمت شد.
مسئول موزه نفت مسجدسلیمان با اعالم خبر باال افزود: یکی از آثار، آرامستان 
قدیمی محله نفتون مربوط به سال های دور صنعت نفت در مسجدسلیمان می 
باشــد که با توجه به واقع شدن در مجاورت گلزار مطهر شهدا و لزوم پاکیزگی 
و بهبود منظر عمومی منطقه نفتون و با درخواست اداره میراث فرهنگی مورد 

مرمت و سامان دهی قرارگرفت. فرید کاوش ادامه داد : مورد دوم هم بازسازی دو بخش از دیوار موزه چاه شماره یک مسجدسلیمان است 
که بدلیل نشست زمین دچار تخریب شده بود که این اثر فرهنگی ثبت شده در وزارت میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری کشور با 
استفاده سنگ های پیشین بنا مورد مرمت قرار گرفت. کاوش افزود با توجه به اینکه هر 2 مورد اشاره شده در فهرست آثار ملی و فرهنگی 

کشورمان ثبت شده اند ، اجرای مرمت با حضور نماینده اداره میراث فرهنگی انجام شد.
گفتنی است به همت موزه نفت مسجدسلیمان از دی ماه سال جاری بازدید از موزه چاه شماره یک برای عموم عالقمندان آزاد است و 

انتظار می رود در تعطیالت نوروز نیز مورد استقبال گردش گران قرار گیرد.

ریاست امجد در کمیسیون قیر اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و 
OPEX پتروشیمی ایران

تبریز - فالح: نوید امجد مدیرعامل شرکت صنایع پاالیشی تکین پترولیوم 
آذربایجان، برای یک دوره دیگر بعنوان سکاندار کمیسیون قیر OPEX انتخاب 
گردید. امجد رییس کمیسیون دور قبلی این کمیسیون، دانش آموخته دانشگاه 
بیرمنگهام انگلســتان بوده و در دهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی تبریز در 
بخش بازرگانی با شعار در مسیر نوگرایی کاندیدا شده است. جایگاه ملی وی در 
کنار ارتباطات مناسب با کشورهای مختلف بواسطه حضور در اتاق های مشترک، 
تفکر نو و تحصیالت آکادمیک وی باعث شده که بسیاری از کارشناسان از امجد 

به عنوان پدیده این دور از انتخابات اتاق تبریز نام ببرند.

شهردار اراک خبر داد:
اراک میزبان 108 نماد نوروزی

اراک- فرناز امیدی: علیرضا کریمی، شهردار اراک گفت: این شهر با ۱۰۸ 
نماد نوروزی در روزهای آینده آراســته می شود و به استقبال نوروز می رود. وی 
افزود : از این تعداد، ۱۰۰ نماد المان نوروزی است و هشت سفره هفت سین نیز 
پهن می شود. شهردار اراک بیان کرد: نصب نمادهای نوروزی این شهر در هفته 
آخر اسفندماه انجام می شود و جانمایی های آنان نیز صورت گرفته است. کریمی 
ادامه داد: بخشــی از نمادهای نوروزی امسال اراک، مربوط به سال های گذشته 

است که همه مرمت و رنگ آمیزی شده است.
وی اظهار کرد: گل آرایی شهری با گل های بنفشه، شب بو، اطلسی، گل مغربی 

و مینای آفریقایی، نصب نیمکت های جدید، روشنایی کامل ۳۵ پارک بزرگ، رنگ آمیزی ۱۵۰ هزار متر طول جداول، راه اندازی و رنگ آمیزی 
آب نماهای شهری و نظافت و تعمیر تمام سرویس های بهداشتی، از دیگر فعالیت های شهرداری اراک در آستانه سال جدید است.

شــهردار اراک بیان داشت: ۷۰ تاب و ۵۰ االکلنگ استاندارد و ۵۰ نوع پلی اتیلن بازی کودکان نیز در پارک های اراک به مناسبت ایام 
نوروز نصب شده است. کریمی گفت: برگزاری جشنواره ماهی قرمز، رنگ آمیزی نیمکت های قدیمی، ترانس های برق، مخابرات، نرده های 

فلزی و پایه استندها، اجرای نقاشی دیواری و آذین بندی شهر متناسب با ایام نوروز و ماه مبارک رمضان، بخش دیگری از اقدامات است.

با مساعدت شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان محقق شد؛
تسهیل در تردد و روان سازی ترافیك مرکز شهر مسجدسلیمان

اهواز - شبنم قجاوند: با مساعدت مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و 
گاز مسجدسلیمان، زمین های متعلق به طرح موزه چاه نفت شماره یک بمنظور 
روان سازی ترافیک و تسهیل در رفت و آمد شهروندان بصورت موقت در اختیار 

شهرداری مسجدسلیمان قرار گرفت .
با توجه به ترافیک ســنگین تردد خودروها در مرکز شــهر و اتالف وقت و 
نارضایتی شهروندان از این موضوع، با مصوبه شورای ترافیک شهرستان و دستور 
مساعد مهندس علیرضا هیهاوند، قطعه زمینی به مساحت 2۵۵۰ مترمربع که 
برای اجرای طرح توســعه موزه چاه نفت شــماره یک توسط این شرکت آماده 

سازی شده بود به صورت موقت تا پایان تعطیالت نوروز و برای کسب رضایت مندی شهروندان در اختیار شهرداری مسجدسلیمان قرار 
گرفت. این قطعه زمین که به صورت موقت و تا پایان تعطیالت نوروز به شهرداری مسجدسلیمان واگذار گردیده قرار است برای کاربری 
پارکینگ عمومی به صورت رایگان به شهروندان مسجدسلیمانی خدمت نماید و معضل نبود جا برای پارک و توقف خودروها در روزهای 

منتهی به پایان سال و خرید های نوروزی شهروندان را مرتفع نماید .

7 راهدارخانه و ۲8 مجتمع خدمات رفاهی استان بوشهر برای سفرهای 
نوروزی آماده می شوند

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای استان بوشهر گفت: ۷ راهدارخانه در کنار 2۸ 
مجتمع خدمات رفاهی بین راهی استان بوشهر آماده پذیرایی از مسافران نوروزی 
می شوند. به گزارش  پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی )بوشهر( سید طالب 
لواسانی معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان بوشهر گفت: ۷ راهدارخانه در کنار 2۸ مجتمع خدمات رفاهی بین راهی 
اســتان بوشهر آماده پذیرایی از مسافران نوروزی می شوند. لواسانی در حاشیه 
بازدید از روند بازسازی و تجهیز راهدارخانه تونل دریاقلی افزود: این راهدارخانه 

که در مهمترین گذرگاه استان بوشهر و محور شریانی برازجان به شیراز واقع شده، نقش موثری در کنترل و هدایت ترافیک این محور ایفا 
می کند. وی با اشاره اینکه اعتبار الزم برای بازسازی این راهدارخانه تامین شده و  به زودی آماده استقبال از مسافران می شود ادامه داد: 
تعمیرات اساسی دراین راهدارخانه از حدود دو ماه پیش شروع شده و شامل بهبود فضای اداری. نمازخانه و سرویس های بهداشتی است.

لواسانی یادآور شد: این راهدارخانه همچنین در بین ۱۰۰ مکان تعیین شده از سوی سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای کشور برای 
فعالیت های فرهنگی و خدمات ویژه به مسافران نوروزی قرار دارد.

معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان بوشهر همچنین از فعال بودن 2۸ مجتمع خدمات رفاهی 
در استان خبر داد و یادآور شد: این مجتمع ها در ارتقای ایمنی جاده های استان و رضایتمندی مسافران نقش بسزایی ایفا می کنند.

آغاز احداث 3 هزار واحد مسکونی در گلستان
گرگان- خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل راه و شهرسازی گلستان در حاشیه مراسم کلنگ زنی و آغاز عملیات اجرایی پروژه ۱۷۰ 
واحدی طرح نهضت ملی مسکن در شهرستان علی آباد کتول از آغاز عملیات احداث سه هزار واحد مسکونی در شهرستان های گرگان، 
گنبد کاووس، علی آباد کتول، بندر ترکمن، گمیشان و آزادشهر تا فروردین ماه سال ۱4۰2 خبر داد.مهندس مهدی ملک اظهار کرد: یکی از 
اصلی ترین معضالت اجرای طرح نهضت ملی مسکن، تامین زمین بوده که با پیگیری های دکتر زنگانه استاندار گلستان در شورای مسکن 
استان، تا کنون زمین دو سال اول اجرای طرح تامین شده است.رئیس شورای هماهنگی امور راه و شهرسازی گلستان با بیان اینکه در 
استان هیچ شهر فاقد زمین برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن وجود ندارد، گفت: در حال حاضر بیش از 9۳ هزار نفر در طرح مذکور در 
گلستان ثبت نام کرده که از این تعداد سه هزار و ۵۰۰ نفر نسبت به واریز وجه اولیه اقدام کردند.وی در حاشیه این مراسم که همزمان با 
میالد با سعادت امام زمان )عج( در علی آباد کتول برگزار شد، اظهار کرد: رویکرد دولت سیزدهم، عالوه بر اجرای پروژه های عمرانی، تکمیل 
پروژه های نیمه تمام می باشد که در این راستا ، وزارت راه و شهرسازی نیز اقداماتی در دستور کار دارد.مهندس ملک همچنین تصریح 
کرد: بخشی از واحدهای پروژه ۱۷۰ واحدی علی آباد کتول نیز جزو واحدهای نیمه تمام مسکن مهر بوده که به طرح نهضت ملی مسکن 
الحاق و پس از تکمیل به متقاضیان تحویل داده می شود.وی افزود: این پروژه به مساحت عرصه هشت هزار و ۸24 مترمربع و به مساحت 
اعیان ۱۷ هزار و 2۶۷ مترمربع و همچنین با اعتباری بالغ بر 94۵ میلیارد ریال عملیاتی خواهد شد.مدیرکل راه و شهرسازی گلستان  از 
برنامه ریزی های انجام شده برای احداث شش هزار واحد مسکونی در بافت های فرسوده خبر داد و گفت: در راستای ابالغ بسته های ۱9 
بندی تشویقی وزارت راه و شهرسازی، در بافت های فرسوده گلستان، عملیات نوسازی و بهسازی شش هزار واحد مسکونی با همکاری 

شهرداری ها و فرمانداری های استان اجرا می شود.

تبریز- اسد فالح :  پرداختن به رسانه ها و کارکردهای آن همواره 
موضوع مورد عالقه اهل قلم و اندیشــه بوده است. اگر به ابعاد مختلف 
تاثیرگذاری رســانه ها دقیق شویم متوجه جایگاه مهم آن در جامعه و 
اجتماع خواهیم شد. اســتان آذربایجان شرقی اما به قدمت کهن و به 
گواه تاریخ ریشــه دار خود در این حوزه جزو پیشگامان بوده و در سپهر 
رسانه ای کشــور نقش پررنگی داشته و دارد. هر چند در سنوات اخیر 
بواسطه مشکالت فراروی کار نشر و چاپ، شاهد تشدید مصائب فعاالن 
این عرصه در رسته های مربوطه بودیم اما همچنان رسانه ها در کانون 
توجهات مخاطبان پرتعداد خود قرار دارند و متاثر از توسعه زمینه اطالع 
رســانی در فضای مجازی نیز میزان رسانه های الکترونیک رشد قابل 

توجهی داشته است.
پرچمداری رسانه های آذربایجان شرقی

موقعیت ممتاز رســانه های آذربایجان شرقی در کشور نیز علیرغم 
فراز و فرودهای بســیار همچنان تثبیت شده است و بعد از مرکز ایران، 
آمار رســانه های استان با ۵۶4 رسانه مشــتمل بر رسانه های چاپی و 
الکترونیک، از باالترین میزان برخوردار است؛ آماری فراتر از استان های 

خراسان، اصفهان، قم و حتی مازندران و فارس.
حمایت از رسانه ها؛ نایاب یا کمیاب!

با وجود حفظ برتری رســانه های آذربایجان شــرقی بایستی به این 
دغدغه نیز پرداخت که هنوز هم جامعه رســانه ای اســتان از انتظارات 
متعارف و بحق صنفی خود فاصله معناداری دارد و »حمایت« کیمیای 
نایاب و بعضا در خوشبینانه ترین حالت، کمیابی است در فراگرد فعالیت 

های رسانه ای!
تحریریه قوی، آرزوست!

رشد تعداد روزنامه های آذربایجان شرقی تا سقف ۱۸ عنوان جریده 
البته اتفاقی شیرین می تواند باشد لیکن تقویت بنیادین و شکل گیری 
چارت درونی وبرآمده از تحریریه قوی و کارآمد از نیروهای مجرب، محل 

نقد و در یک کالم، آرزوست!
بافت نوین رسانه های آذربایجان شرقی

صرفنظر از آمار کمی رســانه ها و ضرورت توجه و تمرکز به کیفیت، 
پراکندگی فعاالن این حوزه نیز قابل تعمق اســت به طوری که شاهد 

حضور بخش عمده ای از صاحبان قلم در رسانه های غیرچاپی هستیم! 
شاید سهولت و تسریع در تولید و انتشار خبر، یا شاید هم اقتصادی بودن 
کار خبری در رســانه های الکترونیک و داشتن فرصت ویرایش اخبار و 
بارگذاری تصاویر متعدد، دلیل اصلی گرایش و تشکیل بافت نوین رسانه 
های استان ارزیابی شود با اینحال از اهتمام همکاران در قالب 2۱4 عنوان 

رسانه چاپی نیز نبایستی بی توجه گذشت.
جشنواره های مطبوعاتی؛ زمینه ساز معرفی استعدادها

سـرانه فعلـی رسـانه بـه ازای هـر یکصـد هزار نفـر معادل عـدد ۱4 
بـرای آذربایجان شـرقی اسـت کـه می تواند بهبـود یابـد، در این میان 
بایـد توجه داشـت کـه حمایت از صاحبان قلم و فکر، بسترسـاز تقویت 
بیـش از پیـش جریـان موثـر و مقبـول رسـانه ای اسـت و در رهگـذر 
چنیـن نگرشـی برگـزاری جشـنواره هـا و نمایشـگاه هـای مطبوعاتی 
اهمیـت و بازخـورد مضاعفی پیـدا می کند و نخبگان خبـر و نیروهای 
مسـتعد و آینـده دار از دل رویدادهـای اینچنینی فضا و فرصت معرفی 
و رشـد پیـدا مـی کننـد و بدنـه و نیـاز ترکیـب انسـانی رسـانه هـا را 

پوشـش مـی دهند.
صف واحد در آرمانشهر رسانه ای

اگر صف بندی بین رسانه ها از ماهیت فکری متولیان این عرصه در 
عمل و نه حرف، برای همیشه رفع و شاهد یکپارچگی اهالی مطبوعات 
و رســانه در صف واحد باشــیم، به مصداق واقعی آرمانشهر رسانه ای 

پدید می آید.

سرپرستان جراید سراسری فعاالن رسانه ای بومی هستند
از جمله مزایای جشنواره های مطبوعاتی می توان به انتخاب بهترین 
آثار در رسته های مختلف اشاره کرد که حکم اعتدال دارد و همه فعاالن 
را ترغیب بــه حضور در بوته نقد عملکرد خود می کند و دیواری میان 
رســانه های محلی و سراسری ولو در گســتره یک استان خاص بین 

نیروهای بومی را ایجاد، مطرح و برجسته نمی سازد.
تخصصی کردن فعالیت های مطبوعاتی

تخصصی کردن فعالیت های مطبوعاتی در آذربایجان شرقی و خیلی 
از استانهای دیگر کشور نیز از الزامات فرارویی است که دیر یا زود بایستی 
عملیاتی و رنگ اجرا بخود بگیرد، البته در شــرایط کنونی چالش هائی 
در این زمینه موجود اســت که مستلزم تفکیک فعالیت اصحاب رسانه 

می باشد.
یك فعال رسانه؛ عضو همزمان در چند تشکل رسانه ای!

معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد در کالن موضوع و ادارات کل ارشاد 
استانها در ذیل این وزارت، می توانند برای ایفای نقش رسانه ها در حوزه 
های تخصصی گام عملی بردارند. عالوه بر این تشــکل های رسانه ای 
نیز الزم است پیشقدم شوند و هر یک نیروهای تخصصی خود را تحت 
حمایت و پوشــش قرار دهند و بسان شرایط جاری نباشد که یک نفر، 
همزمان در انجمن صنفی سرپرستان، در انجمن صنفی روزنامه نگاران، 
در انجمن صنفی مدیران مســئول و همچنین در خانه مطبوعات عضو 

باشد!
سرپرستان جراید؛ بیشترین جمعیت رسانه ای آذربایجان شرقی

اگر چه با وجود ۱۳ هزار و 4۷9 رســانه دارای مجوز کشــور، صرفا 
یک هزار و 4۶۷ نفر از همکاران در زمره بیمه شــدگان رســانه هستند 
با اینحال به تناســب ۱۰ هزار و ۷۶ نفر مدیر مسئول، شاهد ساماندهی 
9 هزار و 2۰۷ نفر صاحب امتیاز در ســامانه جامع رســانه های کشور 
هســتیم. در همین راستا استان آذربایجان شرقی نیز با وجود ترکیبی 
از روزنامه نگاران، مدیران مسئول مطبوعات محلی و پایگاه های خبری 
اســتانی، کارمندان دوایر دولتی!! و موزعین نشــریات، جزو دارندگان 
بیشترین جمعیت رسانه ای در رسته سرپرستان روزنامه های سراسری 

و کثیراالنتشار است.

تبریز - فالح: رئیس ســازمان مدیریــت و برنامه ریزی آذربایجان 
شرقی با بیان اینکه باال بودن منابع درآمدی به معنای باال بودن اعتبارات 
دریافتی نیست، گفت: اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان در 

سال ۱4۰2 حدود 2.9 همت و این رقم برای اصفهان 2.۵ همت است.
محمد فرشــکاران به شفاف ســازی بودجه ای استان پرداخت و به 
شــایعات و شبهات ایجاد شده در این ارتباط پاسخ داد. وی اظهار کرد: 
منابع بودجه )منابع تامین درآمدهای( استان آذربایجان شرقی در سال 
۱4۰۱ رقم ۱۱.۶ همت و این منابع در اصفهان حدود ۳4 همت اســت؛ 
چرا که شرکت های دولتی بزرگی مثل ذوب آهن و فوالد که درآمدهای 
کالن دارنــد منابع درآمدی اســتان را باال برده انــد؛ بنابراین پرداخت 
مالیاتشان هم سنگین است. فرشکاران ادامه داد: در واقع اصفهان سهم 
درآمدی بیشــتری از استان آذربایجان شرقی به خزانه کشور واریز می 
کند و در خزانه منابع تعریف و به مصارف بازتوزیع می شود تا هزینه ها 
را در کشور پوشش دهد؛ البته درآمدهای عادی مالیاتی استان اصفهان 
همتراز و هم سطح استان آذربایجان شرقی است. رئیس سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی آذربایجان شــرقی تاکید کرد: اینجا باید دقت شــود که 
اگر درآمدهای استان آذربایجان شرقی ۱۱.۶ همت است، رقمی که در 
استان هزینه می شود حدود 2۳ همت است. این مسوول تصریح کرد: 
قسمتی از اعتبارات، استانی، قسمتی هم به صورت متمرکز و ملی است؛ 
به طوری که حدود 2۱ همت اعتبارات هزینه ای آذربایجان شرقی، ملی 
و ۱.۶ همت به صورت استانی مدیریت می شود. رئیس سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی آذربایجان شرقی با بیان اینکه باال بودن منابع درآمدی به 
معنای باال بودن اعتبارات دریافتی نیست، گفت: اعتبارات تملک دارایی 
های سرمایه ای استان در سال ۱4۰2 حدود 2.9 همت و این رقم برای 

اصفهان 2.۵ همت اســت. وی افزود: همانطور که اشاره کردم اعتبارات 
هزینه ای آذربایجان شرقی در سال ۱4۰2، حدود ۱.۶ همت و این رقم 
برای اصفهان ۱.۷ همت است.  فرشــکاران تعداد شاغالن را در استان 
های آذربایجان شــرقی و اصفهان به ترتیب ۶ هزار و ۷۰۰ نفر و ۷ هزار 
و 4۰۰ نفــر اعالم و اضافه کرد: باال بودن اعتبارات هزینه ای اصفهان به 
دلیل بیشتر بودن تعداد پرســنل در این استان است. فوق العاده های 
مناطق مرزی که رتبه اعتباری آنها را باال می برد! وی در بخش دیگری 
از صحبت های خود با اشاره به رتبه بندی اعتباری استان ها، توضیح داد: 
اســتان های مرزی از چندین مورد فوق العاده اعتباری مثل ماده ۱۱2، 
مناطق جنگی، محرومیت یا بدی آب و هوا برخوردار هستند؛ در حالی که 
استان های آذربایجان شرقی، اصفهان و تهران این فوق العاده ها را ندارند.

فرشــکاران اذعان داشــت: این فوق العاده ها خودبخود سرانه و رتبه 
اعتباری استان های مرزی را  باال می برند؛ البته عدالت توزیعی بر مبنای 
شاخص ها کامال رعایت می شــود و اصال امکان ندارد در مصارف یک 

اســتان بتواند چند برابر اعتبار دریافت کند. رئیس سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی آذربایجان شرقی در عین حال خاطرنشان ساخت: باید همت 
کنیم ســطح درآمدی استان را باال بریم و کمک حال کل کشور باشیم. 
از طرف دیگر الزم است چرخش درآمدهای مالیاتی تاثیرات مثبتی در 

فعالیت های بانکی و گردش سرمایه استان داشته باشد.
اهمیت فعالیت موثر بخش خصوصی در استان

وی یادآور شــد: در ســطح کالن اقتصاد استان موضوع بسیار مهم، 
فعالیت بخش خصوصی، ایجاد ارزش افزوده برای استان و منابعی است 
که بخش خصوصی می تواند پای کار آورد. فرشکاران مدعی شد: مجموع 
اعتبارات عمرانی اســتان حداکثر ۳ همت خواهد شد؛ اما یک سرمایه 
گذار بخش خصوصی می تواند حداقل ۳ همت اعتبار وارد استان کند. 
رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی ادامه داد: اگر 
تنها ۱۰ نفر به همین میزان در اســتان سرمایه گذاری کنند بازتوزیع 
ارزش افزوده این ســرمایه گذاری ها در اســتان می تواند ظرفیت های 
ناقص صنایع را تکمیل کند و اقتصاد اســتان بــه مراتب پویاتر و قوی 
تر شــود و در سرانه درآمدی، رفاه جامعه، زندگی و معیشت مردم خود 
را نشان دهد. این مســوول اذعان داشت: از گذشته های دور پایه های 
فعالیت بخش خصوصی در این اســتان مستحکم بوده به طوری که در 
دوره تحریم ها تفکر تجاری این استان توانسته GDP استان را حفظ 
کند. البته این موضوع باید تقویت و حمایت شــود. فرشکاران افزود: در 
هر صورت نســبت به جذب سرمایه گذار هیچ گاه بی تفاوت نبوه ایم و 
تمام رایزنی هایی که توسط تیم اقتصادی استان و در راس آن شخص 
استاندار صورت می گیرد، باعث ورود سرمایه چشمگیر داخلی و خارجی 

به استان شده است.

ضرورت تخصصی کردن فعالیت های مطبوعاتی
حمایت از رسانه ها؛ کیمیایی نایاب

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی:

باال بودن منابع درآمدی به معنای باال بودن اعتبارات دریافتی نیست
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اهواز - شــبنم قجاوند: نخســتین همایش تخصصی ایمنی 
و بازرســی در صنعت حفاری با رویکرد صیانت از نیروی انســانی با 
مشــارکت شــرکت ملی حفاری ایران و اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی استان خوزستان، برگزار شد.  این همایش با حضور معاون 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جمعی از مدیران کل این وزارتخانه 
و همچنین مدیران ارشــد صنعت نفت کشور از جمله مدیران عامل 
شــرکت های نفتی در جنوب، مدیرکل ایمنی، بهداشــت و محیط 
زیست شرکت ملی نفت ایران و متخصصان و کارشناسان این صنعت 
در راســتای فرهنگ سازی، شــناخت فرآیندها، بررسی راهکارها و 
چالــش ها و اجرای نظام نامه ایمنی ، در ســالن اجتماعات مجتمع 
فرهنگی رفاهی شهید سپهبد قاسم سلیمانی در اهواز آغاز به کار کرد.  
محورهــای کار این همایش دو روزه در چهار بخش شــامل معرفی 
شــرکت، پیاده سازی ســامانه مدیریت یکپارچه )IMS( ، ایمنی و 

حفاظت فنی و بهداشت حرفه ای ترسیم و در سرفصل های آشنایی 
با مخاطرات دســتگاه ها و تجهیزات حفاری و خدمات فنی جانبی، 
انواع خطر و ریســک باال در صنعت حفاری، تجارب پیاده ســازی و 

یکپارچه سازی سامانه های مدیریت یکپارچه استاندارد، فرآیندهای 
مدیریت ریســک های ایمنی، بهداشــت و محیط زیست، اشتراک 
گــذاری تجربیــات HSE،فعالیت های حوزه پیمانکاری، شــرایط 
اضطراری خاص صنعت حفاری نظیر فوران چاه، معرفی تجهیزات و 
ابزارهای جدید ایمنی، عوامل زیان آور محیط کار دکل های حفاری، 
پایش مستمر ســالمت کارکنان و اهمیت اجرایی نمودن آیین نامه 
های حفاظت و بهداشــت کار و آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور 
کار خــود را دنبال کرد.  برگزاری کارگاه تخصصی ایمنی در صنعت 
حفاری، بررسی قوانین حوزه کار توسط کارشناسان اداره کل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی اســتان و بازدید شــرکت کنندگان در همایش 
از یک دســتگاه حفاری در گستره عملیاتی مناطق نفتخیز جنوب و 
آشنایی با کار حفاری و خدمات جانبی این صنعت از برنامه های پیش 

بینی شده روز دوم کار این همایش است.

با حضور معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جمعی از مدیران ارشد صنعت نفت و حفاری کشور

 همایش تخصصی ایمنی و بازرسی در صنعت حفاری 
با رویکرد صیانت از نیروی انسانی در اهواز برگزار شد

بوشــهر- خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل تعــاون،کار و رفاه 
اجتماعی بوشــهر از آغاز اجرای طرح ملــی کاالبرگ الکترونیکی در 
سطح این استان خبرداد و جزئیات اجرای این طرح در بوشهر را اعالم 
کرد. مصدق کشــاورزی  با اشــاره به اجرای سراسری طرح کاالبرگ 
الکترونیکی که همزمان با سراســر کشور در بوشهر آغاز شده، افزود: 
فروشــگاه های زنجیره ای از جمله رفاه، افق کورش، جانبو، اتصال به 
این سامانه پذیرای هم استانی ها در سراسر استان هستند. تعدادی از 

فروشگاه های زنجیره ای و کوچک استان مجهز به بارکدخوان و متصل 
به سامانه شده اند و پذیرای شــهروندان در سراسر استان هستند. با 
اجرای این طرح از این پس یارانه بگیــران می توانند یک ماه زودتر از 
دریافت یارانه نقدی از اعتبار تعبیه شــده برای خرید ۱۰ قلم کاالی 
اساســی مشــمول طرح ملی کاالبرگ الکترونیک استفاده کنند، در 
صورت اســتفاده از این مزیت به میزان اعتبار اســتفاده شده از یارانه 
ماه بعد خانوار کسر و مابقی به صورت نقدی در زمان مقرر به حساب 
سرپرســت خانوار واریز می شود. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
اســتان بوشــهر در این خصوص؛ اظهار کرد: با توجه به اعالم وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اجرای موفقیت آمیز این طرح؛ در استان 
بوشــهر این طرح هم همزمان با سراسر کشور آغاز شده و این طرح 
کامال اختیاری است و اگر کســی نخواهد از یارانه خود در این طرح 
استفاده کند می تواند به صورت نقدی برداشت کند. وی ادامه داد: در 

این طرح اعتبار خانوارهای یارانه بگیر شــارژ شده و می تواند یک ماه 
زودتر از دریافت یارانه نقدی از این اعتبار در راســتای خرید ۱۰ قلم 
کاالی اساســی شامل شیر، پنیر، ماست، روغن، برنج، مرغ، تخم مرغ، 
ماکرانی، قند و شکر استفاده کنند. او اضافه کرد: هر سرپرست خانوار 
بــه اندازه تعداد اعضای خانوار خود تا ســقف یارانه نقدی می تواند از 
کاالهــای مذکور خریداری کند که مانند خریدهای معمولی با کارت 
بانکی انجام می گیرد، بخشی از یارانه کاال از محل اعتبار حساب یارانه 
و مابقی از حساب بانکی سرپرست خانوار کسر می گردد و در بیستم 
هر ماه باقی مانده اعتبار به حســاب سرپرست واریز خواهد شد. وی 
خاطرنشان کرد: خانوارهایی که یارانه دریافت می کنند جهت مشاهده 
میزان اعتبار و فروشگاه های مشمول طرح ملی کاالبرگ الکترونیک با 
تلفن همراه سرپرست خانوار، کد دستوری #2۸*۷۸۸* شمارگیری و 

یا به درگاه اینترنتی سامانه شبکه ملی اعتبار مراجعه کنند. 

مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی بوشهر خبر داد

آغاز طرح کاالبرگ الکترونیکی در بوشهر
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نویسنده: علی آل علی
بازاریابــی بدون اســتفاده از داســتان های جذاب مثل 
بیابانی بی آب و علف است که حتی یک نفر هم در آن دوام 
نمی آورد. به همین خاطر اغلب برندهای بزرگ دست کم 
یک داستان حیرت انگیز برای مشتریان آماده کرده اند. به 
طوری که در همان اولین برخورد هوش از کله هر مشتری 
می پرد. شما را نمی دانم، ولی من که وقتی با یک داستان 
عالی در حوزه بازاریابی رو به رو می شوم، دیگر هیچ برندی 
به چشــمم نخواهد آمد. این دقیقــا همان نتیجه رویایی 
است که بازاریاب ها را به سوی دنیای خیال انگیز داستان ها 

می کشاند. 
اجازه دهید کمــی بحث مان را با بدبینــی جلو ببریم 
و عینک شــکاکیت به چشــم بزنیم. اصال بــر فرض که 
داســتان های جذاب برای همه مردم دنیا بی نهایت مهم 
هســتند؛ چطور باید از آن در عرصه مارکتینگ استفاده 
کرد؟ از همه مهمتر، یک داستان عالی در حوزه بازاریابی 
چــه ویژگی هایی دارد؟ هرچه باشــد ما کــه رمان نویس 
نیســتیم. پس قبل از اینکه با داســتان های من درآوردی 
حســابی حوصلــه مشــتریان را ســر ببریــم، باید یک 

دستورالعمل اساسی پیدا کنیم. 
چالش باال احتماال برای هر بازاریابی آشناســت. درست 
به همین خاطر ما در این مقاله ســراغ تکنیک هایی برای 
داستان سرایی رفته ایم که کامال به درد بازاریاب ها بخورد. 
اگر تا حاال بارها و بارها این سوال که »یک داستان خوب 
برای بازاریابی چه ویژگی هایی دارد؟« در سرتان رژه رفته، 
حــاال دیگر وقت پیدا کردن یک جواب اساســی برای آن 
است. ما در ادامه عالوه بر اینکه تکنیک های حرفه ای برای 
داستان ســرایی را مرور می کنیم، به سوال باال هم جواب 
خواهیــم داد. خب اگر آماده هســتید، ماجراجویی مان را 

شروع کنیم.
داستان سرایی در مارکتینگ: تعریفی برای شروع کار

قبل از اینکه سراغ اصل مطلب برویم، بد نیست بحث مان 
را با یک نکته مهم شــروع کنیم: اصال داستان سرایی در 

بازاریابی چیست؟ 
شاید فکر کنید ترکیب داستان سرایی با مارکتینگ نیاز به 
ساعت ها توضیح و تفسیر داشته باشد. خب در این صورت 
استراتژی ما حسابی غافلگیرتان خواهد کرد؛ چراکه ما در 
روزنامه فرصت امروز اصــال میانه خوبی با پیچیده کردن 
مسائل نداریم. بر این اساس داستان سرایی در بازاریابی به 
فرآیند بیان پیام های موردنظر یک برند در قالب ترکیبی از 
فکت ها و روایت های خیالی گفته می شود. البته منظور ما 
از روایت های خیالی هیچ ربطی به فیلم های علمی- تخیلی 
ندارد. در عوض همه چیز در ارتباط با دعوت از مشــتریان 

برای کمی رویاپردازی جریان دارد. ماجرا جالب شد، نه؟
یکی از ساده ترین مثال ها درباره داستان سرایی مربوط به 
برند نایک است. این برند در همه داستان هایی که جلوی 
مشــتریانش قرار می دهد، یک پیام اساسی دارد: بهانه ها 
را کنار گذاشــته و ورزش کنید. حــاال این پیام کلیدی با 
ترکیبی از سرگذشــت ورزشکاران بزرگ ترکیب می شود. 
نتیجه کار هم کامال مشخص است و نیازی به تعریف ندارد. 

اجزای یک داستان بازاریابی
بعد از اینکه یک تعریف ساده درباره ترکیب داستان سرایی 
و بازاریابی پیدا کردیم، نوبتی هم باشد باید سری به اجزای 
یک داستان مناسب بزنیم. بعضی ها فکر می کنند همین که 
یک داســتان معمولی را سرهم کنند، دیگر مشتریان باید 
همه جوره هوای شان را داشته باشند. امیدوارم شما اینطور 
فکر نکنید؛ چراکه نتیجه این کار چیزی به غیر از شکست 
نخواهد بود. پس با ما همراه باشــید تا اجزای یک داستان 

استاندارد را با هم مرور کنیم:
منحصر به فرد بودن: داســتانی که شما برای مشتریان 
آماده می کنید، نباید قبال جایی شنیده شده باشد. به زبان 
خودمانی، کپی بــرداری از روی بقیه برندها مطلقا ممنوع 
است؛ چراکه مشتریان خیلی زود متوجه تقلب تان شده و 
اصال روی خوش به کارتان نشــان نخواهند داد. در عوض 
ســعی کنید کمی از ارزش های برند و همینطور خالقیت 

خودتان بهره بگیرید.
ادامه دار بودن: داســتان ها نباید یکهو تمام شــوند. چه 
بسا مشتریان اســتقبال خوبی از داستان تان کردند و نیاز 

به قســمت های بعدی برای داستان پیدا کردید. آن وقت 
اگر به خوبی کارتان را جلو نبرید، خیلی زود با مشکل رو 

به رو خواهید شد. 
ارزشمندی: آیا داستان شما برای مشتریان ارزش دارد؟ 
وقتی درباره ارزش یک داســتان برای مشــتریان حرف 
می زنیم، مزیت نهایی یا همان سودی که دستگیر مشتری 
می شود را مد نظر داریم. پس اگر داستان تان هیچ سودی 

برای مشتریان ندارد، باید کامال بی خیالش شوید. 
جزییات فراوان: داســتان هایی که یک خط مستقیم و 
قابل پیش بینی دارند، هیچ وقت برای مشــتریان جذاب 
نخواهند بود. یادتان باشــد شــما باید طوری مشتریان را 
جذب کنید که حتی یک لحظه هم فکر کنار گذاشــتن 
برندتــان را نکنند. پس چه بهتر که این کار را با جزییات 
تمام انجام دهید. خب هرچه جزییات یک داستان بیشتر 

باشد، پیش بینی اش هم سخت تر می شود، مگر نه؟

اندازه داستان: آیا شما دنبال یک داستان کوتاه هستید 
یا قصد دارید مشتریان را کل سال با قسمت های مختلف 
داستان ســرگرم کنید؟ جواب این سوال نقش مهمی در 
روند داستان تان خواهد داشت. توصیه ما در روزنامه فرصت 
امروز خداحافظی با داستان های یک قسمتی است. در عین 
حال اگر داستان تان خیلی طوالنی شود، عمال سیر داستان 
از دست همه در خواهد رفت. پس همیشه تعادل را رعایت 

کنید. 
قابل ارزیابی بودن: داستان هایی که هیچ متر و معیاری به 
مخاطب برای ارزیابی اوضاع نمی دهند، همیشه خطرناک 
هستند. چه بسا بازاریاب هایی که کارشان را با دقت تمام 
انجام می دهند، فقط به خاطر اینکه دلیل و مدرک کافی 
تحویل مخاطب ندادند کارشان به شکست بکشد. پس از 
همــان اول کار حواس تان را کامال جمــع کنید تا بعدا با 

مشکالت فراوان رو به رو نشوید. 
محتوای آموزشی: داستان ها فقط نباید باعث سرگرمی 
مخاطب شــود. اگر قرار بود مردم با داســتان های حوزه 
بازاریابی ســرگرم شوند، بی شک ســریال های تلویزیونی 
گزینه های جذاب تری بودند. نکته مهم در این میان اهمیت 
یاد دادن نکات کلیدی به مشتریان است. مثال اگر در حوزه 
تولید لباس فعالیت دارید، تکنیک هایی برای نگهداری بهتر 

از لباس ها همیشه داستان تان را جذاب خواهد کرد. 
سازماندهی درست: داستان ها باید یک مقدمه، ماجرای 
اصلی و پایان بندی درست داشته باشند. وگرنه هیچ وقت 
در یادهــا نخواهنــد ماند. خیلی وقت هــا بازاریاب ها این 
ترکیب طالیی را رعایت نمی کنند. دقیقا به همین خاطر 
هم داستان شان با شکســت های زیادی رو به رو می شود. 
پس اگر دوست دارید کارتان کمی متفاوت به نظر برسد، 
دستی به ســر و گوش ترتیب ماجراها بکشید. اینطوری 

حداقل مخاطب با مطالعه داستان تان گیج نخواهد شد!
چرا برندها سراغ داستان می روند: واکاوی یک 

نکته کلیدی!
تا اینجای کار ما با ویژگی های یک داســتان استاندارد 
آشنا شــدیم و قبل از آن تعریفی خودمانی هم به دست 
آوردیم. حاال وقت آن اســت که به سوالی قدیمی جواب 
دهیم: اصال چرا برندها سراغ داستان های بازاریابی می روند؟ 

بی شــک یک بازاریاب پرحرف می تواند تا صبح درباره 
مزایای داستان ســرایی حرف بزند اما وقت شــما برای ما 
خیلــی باارزش تر از این حرف هاســت. به همین خاطر ما 

بحث مان را در دو نکته خالصه می کنیم. 
نکته اول مربوط به توانایی خارق العاده ذهن انســان در 
یادآوری سریع داستان هاست. شاید شما درس های دوره 
کنکورتان را فورا فراموش کنید اما داستان های شکسپیر، 
حتی بعد از 20 ســال، بازهم مثــل روز اول در ذهن تان 
باقــی خواهد ماند. چنین نکته ای درباره ماجراهای خوش 
دوران کودکی یا جوانی هم مصداق دارد. البته این ویژگی 
شامل حال داستان های به درد نخور نمی شود. پس الکی 
دل تان را صابون نزنید و در عوض به فکر طراحی داستانی 

استاندارد باشید!
نکتــه دومی کــه مهمتر به نظــر می رســد، توانایی 
داســتان ها برای ترغیب مردم به ســوی اقداماتی خاص 
است. بی شک اگر شما صبح تا شب از مشتریان بخواهید 
سری به فروشــگاه تان بزنند، کمتر کسی روی خوش به 
درخواست تان نشان خواهد داد. حاال کافی است داستانی 
جذاب دربــاره برندتان بســازید و آن را در شــبکه های 
اجتماعی پروموت کنید و آن وقت خیلی زود ســر و کله 
یک عالمه مشتری کنجکاو پیدا خواهد شد. به طوری که 

حتی فرصت سر خاراندن هم نداشته باشید.
اگر فکر می کنید ادعای ما درباره مزایای داستان سرایی 
در عرصه بازاریابی خیلی عجیب است، کافی است آستین ها 
را باال زده و وارد گود شــوید. البته اینجا خبری از کشتی 
گرفتن با دیگران نیســت. بلکه باید به یک ســوال ساده 
جواب دهید: چند تا از داســتان هایی که قبال خوانده اید، 
هنوز مثل روز اول در ذهن تان هست؟ فکر می کنم خیلی 
زود با جواب این سوال حیرت زده شوید؛ چراکه داستان ها 
بــه همین راحتی از ذهــن آدم پاک نمی شــود؛ به ویژه 

داستان های خوب!
تکنیک های داستان سرایی برای بازاریاب ها

امیدوارم تا اینجای کار خیلی حوصله تان سر نرفته باشد؛ 
چراکه حاال نوبت اصل ماجراســت. خب انتظار ندارید که 
ما همین طور یکهو شــما را در دل جنگل داستان سرایی 
رهــا کنیم؟ حــاال هر آنچــه الزم بوده برای آشــنایی با 
داستان ســرایی در دنیای بازاریابــی را یاد گرفته اید. فقط 
مانــده چند تا تکنیک کلیدی تا دیگر مو الی درز کارتان 
نرود. خب اجازه دهید بدون هیچ اتالف وقتی بحث مان را 

شروع کنیم.
شناخت مخاطب هدف

قبل از اینکه داســتان برندتان را روی دایره ریخته و از 
آن برای بازاریابی استفاده کنید، باید به ویژگی مخاطب تان 
توجه کنید. مثال اگر شــما یک برند تولید اکسســوری و 
پوشاک لوکس هستید، احتماال مشتریانی که اول از همه 
سراغ قیمت می روند، مخاطب تان نخواهند بود. به عالوه، 
باید میانگین ســنی و سلیقه مشــتریان وفادارتان را هم 
مدنظر داشــته باشید. فقط در این صورت داستانی جذاب 

و احتماال تاثیرگذار برای مشتریان مشابه طراحی خواهید 
کرد. 

اشتباهی که خیلی از بازاریاب ها به سادگی مرتکب آن 
می شوند، اشتباه گرفتن مخاطب ها با هم است. مثال اگر از 
روی دست اپل کپی برداری کنید، احتماال مشتریان دلخواه 
این برند پایه و اساس طراحی داستان تان خواهند بود. حاال 
اگر حــوزه کاری تان چیزی به غیر از حوزه گوشــی های 

هوشمند باشد، کاله تان پس معرکه خواهد بود. 
خیلی وقت ها بازاریاب ها آنقدر ســرگرم کپی برداری از 
روی دست برندهای بزرگ هستند که اصال به اصل ماجرا 
توجه نمی کنند. پس به جای اینکه همین طور بی مقدمه 
ســراغ تجربه برندهای بــزرگ بروید، کمی هــم درباره 
مشتریان تان فکر کنید. قول می دهم داستان نهایی تان با 

این دست فرمان بی نهایت جذاب تر شود.
استفاده از احساسات

داســتانی که مخاطب را از نظر احساسی درگیر نکند، 
احتماال نصفه و نیمه رها خواهد شــد؛ چراکه کمتر کسی 
در دنیا حوصله داســتان های معمولی را دارد. البته شــما 
نباید فقط روی یک احساس سرمایه گذاری کنید؛ چراکه 
داستان ها هم مثل زندگی آدم ها فراز و فرود زیادی دارند. 
پس سعی کنید کارتان مجموعه ای از احساسات مختلف 
باشد. اینطوری دامنه وســیع تری از مردم به داستان تان 

جذب می شوند.
ما در روزنامه فرصت امروز معتقدیم احساسات مختلف 
واکنش های متفاوتی در بین مشتریان برمی انگیزد. با این 
حال وقتی سراغ خشــم می روید، باید حواس تان حسابی 
جمع باشــد؛ چراکه بازی با آتش عواقب خاص خودش را 
دارد. باور کنید یا نه، عصبانی کردن مشــتریان اصال ایده 
جالبی نیســت. بنابراین اگر داســتان تان را با تم خشــم 
طراحی می کنید، باید حواس تان باشــد یکهو مشــتریان 
را از همــه چیز عصبانی نکنیــد؛ چراکه در این صورت نه 

داستان تان در امان خواهد بود، نه کمپین بازاریابی تان!
فرمول طالیی ما برای شــما استفاده از احساساتی مثل 
شــادی، غم و همدردی اســت. اینطــوری کارتان خیلی 
راحت تر شده و احتماال داستان بهتری هم خواهید داشت. 
به عالوه، کمی مطالعه رمان های گوناگون در طول روز هم 
ایده بدی نخواهد بود. اشتباه نکنید، کار شما اصال شباهتی 
به نویسنده های بزرگ ندارد اما بد نیست دنبال سرنخ های 
جذاب در داســتان های مختلف بگردید. حداقل با چنین 
کاری عالوه بر یک تفریح جذاب، ایده های مفت و مجانی 

هم به پست تان خواهد خورد.
یادتان باشد استفاده از احساسات در داستان برند نباید 
زیادی از حد باشد. وگرنه معجونی بی نهایت شور در اختیار 
مخاطب قرار می دهید که حتی دوستداران دنیای ادبیات 

را هم ناامید می کند.
توصیف دقیق موقعیت ها

نویسنده های بزرگ مهارت خیره کننده ای برای توصیف 
جزییات دارند. انگار که همه چیز در داستان آنها دست به 
دست هم می دهد تا بهترین صحنه های ممکن خلق شوند. 
این وســط هم خواننده بابت مطالعه جزییات حسابی سر 
ذوق می آید. قبول دارم چنین کاری اصال راحت نیست، اما 
شما باید تا جای ممکن سعی تان را بکنید. یکی از بهترین 
تکنیک ها برای توصیف دقیق موقعیت ها شــامل استفاده 
از مثال های دم دســتی است. پس به جای اینکه داستانی 
خشک پیش روی مخاطب قرار دهید، با انواع مثال ها کار 
را راحت کنید. اینطوری دیگر خبری از اعتراض های پشت 

سر هم مشتریان نخواهد بود. 
یادتان باشــد اســتفاده از مثال های متنوع نباید هرگز 
تکراری شــود. همانطور که بهترین غذای دنیا هم با نمک 
اضافی حسابی بدمزه می شود، داستان های پر از مثال های 
پشت سر هم نیز چنگی به دل نخواهد زد. پس سعی کنید 

در کارتان زیاده روی نکنید. 
تکنیک بعدی که باید به خوبی رعایت کنید، مربوط به 

استفاده از تصاویر و ویدئوها در فرآیند داستان سرایی است. 
بی شک حاال دیگر مثل چندین دهه قبل نیست که مردم 
با یک داستان معمولی جذب برندتان شوند. در عوض باید 
نهایت اســتفاده از محتوای بصری را بکنید؛ چراکه چنین 
محتوایی کمک شــایانی به شما برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب تان می کند. به عالوه، با این دســت فرمان دیگر 
الزم نیست خودتان را برای ترسیم موقعیت های مختلف 

به دردسر بیندازید. 
اســتفاده از تکنولوژی های تازه نکته ای اســت که هر 
بازاریابی باید مد نظر داشــته باشــد. وگرنــه خیلی زود 
داســتان تان جذابیتش را از دست داده و دیگر نمی توانید 
موقعیت تان در بــازار را تثبیت کنید. از آنجایی که تولید 
محتــوای ویدئویی یکــی از راحت ترین کارهــا برای هر 
بازاریابی محســوب می شود، شما باید در این زمینه کمی 
دســت بجنبانید. خب هرچه باشــد داستانی که در قالب 
فرمت ویدئو بیان شــود، جذابیت خیلی بیشتری خواهد 

داشت، مگر نه؟
دعوت مخاطب به عمل

هدف نهایی هر فعالیتی در دنیای کســب و کار کسب 
سودهای باالســت. پس اگر فکر کرده اید داستان برندتان 
باید فقط جنبه ســرگرم کننده داشــته باشــد، ســخت 
دراشتباهید. هرچه باشــد نویسنده های بزرگ هم انتظار 
فــروش باالیی برای هر داستان شــان دارند. پس طبیعی 
است که بازاریاب ها هم حواس شان به اوضاع مالی داستان 
باشد. فرمول ما برای این مسئله استفاده از دعوت به عمل 
)Call to Action( برای کســب و کارتان است. وقتی 
یک داستان بازاریابی این بخش را داشته باشد، مشتریان 
با شنیدنش وسوسه خواهند شد. حاال فرقی ندارد دعوت 
موردنظر برای خرید محصوالت باشد یا کارهای دیگر، در 
هر صورت مشاهده نتیجه بخشی کار حسابی همه را سر 

ذوق خواهد آورد.
یادتان باشد مشتریان همینطور الکی در بازار دست به 
خریــد یا حتی اقدامات کوچک نمی زنند. به همین خاطر 
باید قبل از هر کاری مزایای پیشنهادتان را مرور کنید. آیا 
واقعا پیشنهاد شما به درد مشتریان می خورد؟ این سوالی 
اســت که خیلی از بازاریاب ها هیچ جوابی برای آن ندارند. 
دقیقا به همین خاطر کمپین شــان کمتر روی موفقیت را 

خواهد دید. 
اجازه دهید بحث مان را با یک مثال کلیدی جلو ببریم. 
فرض کنید شــما یک برند تولیــد لوازم التحریر دارید. در 
این صورت برای ترغیب مشــتریان به خرید باید مزایای 
محصوالت تان در مقایســه با غول هایی مثل اســتدلر را 
به روشــنی بیان کنید. به عالوه، اگــر فرآیند خرید برای 
مشتریان خیلی سخت باشد، کمتر کسی به پیشنهادتان 
گوش خواهد داد. پس به جای اینکه الکی کار را ســخت 
کنید، همه چیز را به ســاده ترین شکل ممکن جلو ببرید. 
وگرنه خیلــی زود اوضاع تان در بازار به هم ریخته و دیگر 

نمی توانید اوضاع را مدیریت کنید. 
معموال برندهــای تازه کار که داســتان های جذابی برای 
مشتریان طراحی می کنند، وقتی نوبت به ساده سازی فرآیند 
خرید می رســد، همه چیز را فراموش خواهند کرد. انگار که 
انرژی بازاریاب ها ســر داستان ســرایی تمام شده و دیگر به 
کارهای جانبی نمی رســند. امیدوارم دست کم شما چنین 
عادتی نداشــته باشید؛ چراکه مشتریان بدون امکانات ساده 
برای خرید محصوالت هیچ وقت به آن روی خوش نشــان 
نخواهند داد. درست به همین خاطر اگر حواس تان را جمع 

نکنید، خیلی زود حاصل تمام تالش تان بر باد می رود. 
جلب مشارکت مشتریان

چه کسی گفته داستان یک برند باید روند یکسانی داشته 
باشد؟ خیلی وقت ها بازاریاب ها فکر می کنند همیشه باید 
ایده های خودشــان را تحویل مشتریان دهند. نکته جالب 
اینکه گاهی اوقات مشتریان ایده های بی نهایت بهتری برای 
شما خواهند داشت. پس اگر دوست دارید کارتان را بهتر 
از هــر زمان دیگری دنبال کنیــد، باید کمی میدان عمل 
مشتریان را وسیع تر در نظر بگیرید. ماجرا سخت شد، نه؟

وقتی درباره مشارکت مشتریان در فرآیند داستان سرایی 
حرف می زنیم، ایده عجیبی مد نظرمان نیست. همین که 
مشتریان امکان به اشتراک گذاشتن نظرات و پیشنهادشان 
با بازاریاب ها را داشــته باشــد، به اندازه کافی قانع کننده 
خواهد بود. پس به جای اینکه کارتان را بی خودی سخت 
کنیــد، کمی حواس تان را به دور و بر دهید. قول می دهم 
بعضی از ایده های مشتریان طوری شگفت زده تان کند که 

حتی فکرش را هم نمی کردید. 
یادتان باشد کمک گرفتن از دیگران هیچ وقت ایده بدی 
نیســت. خیلی از بازاریاب ها در طول زمان خودشان را در 
بن بســت های مختلف پیدا می کنند. به طوری که حتی 
بهترین داستان های شان را هم نیمه کاره رها کرده و دنبال 
کارهای تازه می روند. در چنین شرایطی استفاده از کمک 
دیگران شاید عجیب یا حتی غیرمنطقی به نظر برسد اما 
میانبر بی نهایت سریعی برای رسیدن به موفقیت محسوب 
خواهد شــد. پس منتظر چه هستید؟ از این به بعد وقتی 
دنبال داستان سرایی در حوزه بازاریابی بودید، کمی هم به 

نظرات بقیه گوش دهید. 
بی شــک داستان ســرایی برای هر بازاریابی یک چالش 
مهم محسوب می شــود. با این حال شما نباید خودتان را 
دست کم گرفته یا با اســترس زیادی کار را سخت کنید. 
فقط کافی است تکنیک های مورد بحث در این مقاله را به 
خوبی دنبال کرده تا کارتان روی روال بیفتد؛ همین و بس.
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یک داستان خوب چه بخش هایی دارد؟

تکنیک های داستان سرایی برای بازاریاب ها


