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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

بازوی پژوهشی بانک مرکزی بررسی کرد

شکنندگی رژیم ارزی 
در اقتصاد ایران

فرصت امروز: رژیم ارزی در عرصه اقتصاد کالن برخالف تصور متعارف براســاس خواســت سیاست گذار انتخاب 
نمی شود، بلکه صرفا مبتنی بر مقتضیات و عدم تعادل های بخش های حقیقی، پولی و موازنه پرداخت ها تعیین می شود. 
بر همین اساس و به دلیل الزامات محیطی اقتصاد ایران، استفاده از رژیم نرخ ارز تثبیت شده خزنده، اجتناب ناپذیر شده 
است. البته این نظام تعیین نرخ ارز نیز به دلیل انتقال پیوسته ناترازی مالی به بخش پولی و افزایش انتظارات تورمی، 
شکننده بوده است. اهداف اصلی سیاست گذاری پولی در اقتصادهای مختلف عموما حول ثبات قیمتی، موازنه ارزی، 

رشد پایدار غیرتورمی و ثبات مالی طراحی شده است که با استفاده از ابزارهای محدود سیاستی همچون نرخ های...

روند صعودی بورس تهران همچنان ادامه پیدا می کند؟

فرش قرمز برای بورس سبز
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موتور رشد تورم در 2 سال آینده خاموش می شود؟

برآورد IMF از تورم ایران
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مدیریتوکسبوکار
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مشــاوران امالک از رکود در بازار مســکن پایتخت خبر می دهند. اگرچه ردپای این اتفاق از تیرماه 
امسال آغاز شد و رشــد قیمت مسکن تقریبا متوقف شد، اما از ابتدای آبان ماه هر دو طرف عرضه و 

تقاضا دچار انفعال شدند و به ویژه در دو هفته گذشته که قیمت دالر در بازار آزاد اوج گرفت، 
اثر روانی آن به شکل امتناع فروشندگان مسکن از فروش بروز یافته است. از سوی دیگر...

تورم مسکن از تورم عمومی عقب ماند

رکود بی سابقه در بازار نوسازها

نگــــاه
ایران از پروژه »کمربند و 

راه« جا می ماند؟
ترکیه به جای ایران 

در راه ابریشم
ترکیه از رقبای منطقه ای ایران است 
و در این سال ها از فرصت تحریم ایران 
به خوبی استفاده کرده است. شاهد مثال 
تازه این اتفــاق، مذاکره ترکیه با چین 
برای پروژه »کمربند و راه« و جایگزینی 
مســیر ایران اســت. اخیرا در سومین 
مجمــع ارتباطات زیرســاختی چین و 
ترکیه در اســتانبول، دولتمردان چین 
و ترکیه درخصوص همکاری نزدیک تر 
در پــروژه »کمربند و راه« و ادغام بهتر 
کریدور میانی یا ترنس کاسپین در پروژه 
به توافق رسیدند. بدین  جاده ابریشــم 
ترتیب در صورت نهایی شدن این توافق 
و ادغام کریدور ترنس کاسپین در پروژه 
»کمربند و راه« و جایگزینی مسیر ایران 
فرصت  متاسفانه  آسیای غربی(،  )مسیر 
ایران در پروژه جاده ابریشــم محدودتر 

از قبل خواهد شد.
بازوی پژوهشی اتاق ایران در چهل و 
هشتمین گزارش از سلسله گزارش های 
»پایــش تحوالت تجــارت جهانی« به 
تالش ترکیــه برای جایگزینــی ایران 
در پــروژه »کمربنــد و راه« پرداخته و 
می نویسد: در سومین مجمع ارتباطات 
زیرساختی چین و ترکیه در استانبول، 
مقامــات و محققــان چیــن و ترکیه 
درخصــوص همــکاری نزدیک تــر در 
پــروژه »کمربنــد و راه« و ادغام بهتر 
کریــدور میانی یا ترنس کاســپین در 
پروژه جاده ابریشــم به توافق رسیدند. 

جاده ابریشــم دارای شــش 
2داالن است و حال ترکیه...
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فرصت امروز: موسسه فریزر در سپتامبر 2022 در جدیدترین 
گزارش از سلســله گزارش های آزادی اقتصادی، وضعیت 165 
کشور جهان را از نظر شــاخص آزادی اقتصادی بررسی کرده 
است، اما از آنجا که بانک جهانی از سال 2021، انتشار گزارش 
شاخص ســهولت کسب وکار )Doing Business( را متوقف 
ســاخت و مجمع جهانی اقتصاد نیز برای دومین سال متوالی، 
گزارش رقابت پذیری جهانی را به روزرسانی نکرد، جای چندین 
مولفه از شــاخص آزادی اقتصادی در گزارش امســال موسسه 
فریزر خالی اســت. با توجه به آنکه ســنجش این چند مولفه 
به شاخص سهولت کســب و کار متکی است و بانک جهانی در 
سال گذشــته میالدی، انتشار گزارش سهولت کسب وکار را به 
دلیل شــائبه ها و تردیدهایی که درباره دستکاری آمارها مطرح 
شــده، متوقف کرده است، موسســه فریزر در فصلی از گزارش 
آزادی اقتصادی 2022، به بررسی نسخه جدید شاخص سهولت 
کســب وکار پرداخته و پیشنهاد داده است که نسخه جدید این 
شاخص از سوی چند نهاد دانشــگاهی بررسی و منتشر شود. 
»سیمون دیانکوف«، پژوهشــگر بانک جهانی و استاد مدرسه 
اقتصاد لندن در این فصل، توسعه نسخه جدیدی از این شاخص 
تحت عنوان شــاخص »ســهولت کســب وکار 2« را پیشنهاد 
کرده اســت. این مطلب توســط مرکز خدمات سرمایه گذاری 
اتاق بازرگانی تهران بررســی و خالصه شده است که در ادامه 

می خوانید.
نسخه جدید شاخص بانک جهانی

شکست بازار در مقوالت مختلفی از قدرت انحصارگری گرفته 
تــا اثرات جانبی اتفاق  می افتد؛ دولت ها از طریق مقررات با این 
شکست ها مقابله  می کنند. با این حال، تفاوت های قابل توجهی 
در نحوه تنظیم فعالیت های کسب وکار در بین کشورها با توجه 
به سطح درآمد، منشأ سیستم حقوقی و تمایل دولت به آزادی 
اقتصادی وجود دارد. مطالعات دانشگاهی، طیف گسترده ای از 
مقــررات از جمله مقررات در بازارهــای اوراق بهادار، راه اندازی 
کســب وکار، مالیات شــرکت ها و... را شــامل  می شود. معموال 
کشورهای فقیرتر، مقررات بیشتری وضع  می کنند؛ البته در این 
مورد، جهت علیت نامشخص است و ممکن است این کشورها 
به همین دلیل فقیر باشــند که مقررات وضع شده زیاد آنها با 
آزادی اقتصــادی، میانه خوبی ندارد. »فون  هایک« در رســاله 
»راه بردگی« اســتدالل  می کند که کنار گذاشــتن فردگرایی 
و لیبرالیســم کالسیک ناگزیر به از دســت دادن آزادی، ایجاد 
جامعه ای ســرکوبگر و در برخی موارد به ظلم و ســتم مستبد 
و بردگی افراد منجر  می شــود. در زمــان بحران های اقتصادی، 
جوامع به طور طبیعی خواســتار حمایت هــای جدید از طرف 
دولت های خود هســتند. هدف این حمایت ها، افزایش امنیت 
به بهای آزادی است. تاریخ بحران های قبلی به ما می آموزد که 
چنین حمایت هایی معموال مدت ها پس از فروکش کردن هدف 
اولیه افزایش مقررات یا مداخله دولت، همچنان باقی می مانند 

و گاه به مسیری که  هایک پیش بینی کرده، منتهی می شوند.
ســهولت انجام کســب وکار، کارایی دولت ها در تنظیم گری 
زیســت اقتصادی را اندازه گیری می کند. اهمیت این شاخص 
در تحلیل عوامل تعیین کننده آزادی نهفته اســت. از آنجا که 

تحلیل های آن در بسیاری از کشورها در طول زمان با استفاده 
از روش شناسی ثابت برای شــاخص سهولت انجام کسب وکار 
اندازه گیری شــده، به درک از عواملی که مانع از دست رفتن 
آزادی اقتصادی  می شــوند، کمک کرده و چنین آزادی را برای 
کارآفرینان و کسب وکارها در کل گسترش  می دهد. این آزادی ها 
به نوبه خود از منظر لیبرالیسم کالسیک به عنوان زیربنای مسیر 

شکوفایی در نظر گرفته می شوند.
تجــارت جهانی پس از جنــگ جهانــی دوم رونق گرفت. 
مســیرهای آزاد و باز تجارت دریایی در سراسر جهان گسترش 
یافــت، همچنین وضعیــت دالر آمریکا به عنــوان ارز ذخیره 
جهانــی، ثبات را بــرای اقتصاد جهانی فراهم کــرد. نهادهای 
بین المللی مانند سازمان ملل و ســازمان تجارت جهانی برای 
تعدیل و حل وفصل اختالفاتی که ممکن است به درگیری منجر 
شود، کمک بسیاری کرده است. مزایای این سیستم چشمگیر 
بوده و نســبت جمعیت فقیر شدید در جهان به سرعت کاهش 
یافته است. بانک جهانی به مدت 20 سال با سرمایه گذاری در 
توسعه روش شناسی »سهولت کسب وکار« و جمع آوری داده ها، 
کار قابل تحسینی انجام داده است. اکنون که بانک جهانی این 
پروژه را متوقف کرده، ادامه آن برای هر موسسه دانشگاهی، کار 
مهمی خواهد بود. چنیــن نهادهایی تمام مطالب و درس های 
آموخته شده در دو دهه اولیه پروژه را در اختیار خواهند داشت.

تاریخچه پروژه سهولت کسب وکار
در این ســال ها پروژه »سهولت کســب وکار« بانک جهانی، 
شاخص آزادی اقتصادی جهانی که توسط موسسه فریزر تهیه 
 می شــود و همچنین شاخص آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج به 
منابع داده اولیه در زمینه بهبود محیط کسب وکار تبدیل شده 
اســت. گزارش »سهولت کسب وکار« اولین بار با پنج مجموعه 
شاخص برای 133 کشور منتشر شــد و تا سال 2020، یازده 
مجموعه شــاخص برای 190 کشــور را پوشش می داد. تیمی 
که ســهولت کســب وکار را ایجاد کرد در ســال 2001 و در 
طول نگارش گزارش »توســعه جهانــی 2002: ایجاد نهادها 
برای بازارها« تشــکیل شد. تمرکز بر اهمیت نهادها در توسعه 
توسط »جوزف استیگلیتز« که برنده جایزه نوبل و در آن زمان 
اقتصاددان ارشد بانک جهانی بود، انتخاب شد. برخی از محققان، 
تجربه اقتصادهای برنامه ریزی شده متمرکز را مورد تحقیق قرار 
داده بودند و هدر رفتن استعدادها و منابع کارآفرینی را که ناشی 
از مقررات بیش از حد بود، مستند کردند. همچنین »هرناندو دو 
سوتو« در کتاب »مسیری دیگر« )The Other Path(، نشان 
داد که هزینه بســیار باالی راه اندازی کسب وکار در کشور پرو، 
فرصت اقتصادی را از فقرا ســلب می کند. این الگوی سرکوب 
مقرراتی کســب وکارهای رســمی در بســیاری از اقتصادهای 
در حال توســعه آشــکار بود. این دو موضوع، الهام بخش پروژه 

»سهولت کسب وکار« شدند.
تصمیم مدیریت بانک جهانی برای توقف جمع آوری داده های 
»سهولت کسب وکار«، چالشــی را برای سیاست گذاران ایجاد 
کــرده؛ زیرا این داده هــا، کمک مفیدی بــرای درک و اصالح 
مقررات کســب وکار بودند. داده »سهولت کسب وکار«، بخش 
قابل توجهی از پروژه های گروه بانک جهانی را که تأمین مالی، 

مشــاوره یا کمک های فنی به کشــورهای نیازمند در محیط 
کسب وکار را انجام  می دادند، تامین  می کرده است. این مجموعه 
شــامل 676 پروژه بود که 15.5 میلیارد دالر بین ســال های 
2010 تا 2020 تامین مالی شده است. در همان دوره »سهولت 
کســب وکار« نزدیک به 3 هزار اصالحات نظارتی کسب وکار در 
سطح کشورها )184 کشور از 190 کشور سنجش شده( دنبال 
کرده و داده »سهولت کسب وکار«، یکی از مهمترین شاخص ها 
در کمک های بانک جهانی به تحقیقات و سیاست های عمومی 

است.
تالش های دوره ای برای جدا کردن »سهولت کسب وکار« از 
بانک جهانی، با بلوغ پروژه صورت گرفته است. با ایجاد و توسعه 
این پروژه، بانک جهانی خدمات عمومی ارزشمندی ارائه کرده 
اســت، اما اکنون تشــخیص داده که تحقیقات بیشتر در مورد 
داده ها ممکن است در یک موسسه دانشگاهی بهتر انجام شود. 
بحث ها در مورد اسپین آف )مشتق( احتمالی، سه چالش اصلی 
را در انجام این کار برجســته کرده است: »توانایی جمع آوری 
داده ها در سطح جهانی«، »توانایی مستقل ماندن علی رغم فشار 
دولت ها و منابع مالی« و »توانایی انجام تحقیق و انتشار یافته ها 
به نحوی که به نفع سیاســت گذاران کشورهای در حال توسعه 
باشد«. شاخص »سهولت کسب وکار 2« باید به این سه چالش 

رسیدگی کند تا نسبت به نسخه اولیه بهبود یابد.
3 چالش »سهولت کسب وکار 2«

چالش نخســت، توانایی جمع آوری داده ها در سطح جهانی 
است. یک موسســه دانشگاهی با ســابقه تحقیقاتی و تحلیل 
سیاســتی در زمینــه اصالحات نظارتی، نســبت به یک بانک 
چندملیتی که اولویت آن پروژه های وام دهی عملیاتی اســت، 
پیشــرفت هایی را نشــان خواهد داد. جمع آوری داده ها و کار 
تحلیلی در دانشــگاه می تواند توســط افرادی با شبکه جهانی 
اتاق هــای فکر فعال در حــوزه داده های حقوقــی و اقتصادی 
تکمیل شود. کارشناسان این اندیشکده ها، اطالعاتی از وضعیت 
اصالحــات نظارتی و ارتباطاتی برای نزدیک شــدن به ســایر 
متخصصان محلی در زمینه های تحلیل مربوطه را دارند. سوال 
این است که چگونه  می توان افراد محلی را در 190 کشور برای 
اندازه گیری سهولت کســب وکار به کار گرفت؟ کشورهایی که 
در آن جامعه اتاق فکر کوچک اســت و تحقیقات دانشــگاهی 
ممکن اســت هنوز در مراحل اولیه خود باشــد. این شکاف را 
 می توان با گســترش دامنه شبکه اندیشکده های فعلی برطرف 
کرد. تجربه ای در اندیشــکده های تازه ایجادشده وجود دارد که 
نظرســنجی ساالنه رهبران کسب وکار را در زیربنای رتبه بندی 
رقابت پذیری جهانی قرار داده است. این تجربه را  می توان برای 
حفظ پوشش اولیه پروژه، به ویژه در کشورهای شکننده و متأثر 
از تعــارض مطالعه کرد. برای اینکه تجزیه و تحلیل در خدمت 
سیاســت گذاران و محققان باشــد، مجموعه داده باید پوشش 

جهانی خود را حفظ کند.
چالش دوم، حفظ استقالل از دولت ها و حامیان مالی است. 
در بانک جهانی، ادعاهایی مبنی بر فشار از سوی دولت ها برای 
دســتکاری داده ها وجود داشت. مثال در مورد آذربایجان، ابهام 
درباره صحت داده ها با آموزش پاسخ دهندگان در مورد چگونگی 

پاسخ به ســواالت نظرســنجی رخ داد. با داشتن دانشگاه های 
برتــر، پروژه به این چالــش می پردازد؛ زیرا دانشــگاه ها منابع 
مالی متنوعی دارند و دستورالعمل های اخالقی سخت گیرانه ای 
را بــرای کار در مراکز تحقیقاتی خود اعمال می کنند. اگر یک 
شبکه جهانی از اندیشکده ها نیز درگیر شوند، همان سطح باالی 

استقالل و بررسی دقیق به وجود خواهد آمد.
چالش سوم، توسعه قابلیت های تحقیقاتی دانشگاهی همزمان 
با تکامل محیط نظارتی و نیازمندی روش شناسی به تغییر است. 
چنین تحقیقاتی، تفاوت هــای بین قوانین و رویه ها را در میان 
اقتصادهای پیشــرفته و در حال توسعه و راه های گنجاندن این 
تفاوت ها در تجدیدنظر در روش شناســی شــاخص را برجسته 
می کند. این حوزه ای است که ورژن اصلی »سهولت کسب وکار« 
بیشــترین مشکل را داشــت؛ زیرا تغییرات روش شناسی کمی 
براســاس تحقیقات مســتحکم انجام شــد؛ در حالی که یک 
محیط دانشگاهی برای پیوند بین تحقیقات دقیق و تکامل در 
روش شناسی سازگارتر است. برای یک موسسه دشوار است که 
به تنهایی با هر سه چالش روبه رو شود. پایه گذاری پروژه در یک 
دانشگاه در حال حاضر پیشرفتی نسبت به رویکرد اولیه است. 
تحلیلگران داده در دانشــگاه از کمک کارشناسانی در نهادهای 
همفکــر که داده ها را به صورت محلــی جمع آوری کرده و در 

بهبود روش شناسی مشارکت دارند، می تواند بهره مند شود.
7 راه برای بهبود روش شناسی

چند ویژگی برای بهبود متغیر »سهولت کسب وکار« پیشنهاد 
شده اســت. این ویژگی ها را می توان در شروع مجدد پروژه یا 
طی چندین ســال برای افزایش اعتبار تجزیه و تحلیل داده ها 
پیاده ســازی کرد: »بازنگری مفروضات در مورد رویه ها و اسناد 
اداری یا قضایی، تا منعکس کننده پیشــرفت در انتقال اســناد 
الکترونیکــی باشــد«، »اضافه کردن یک مــورد فرضی از یک 
کســب وکار با مالکیــت خارجی«، »بازیابی شــاخص مقررات 
کار«، »ایجاد شاخصی در مورد عملکرد مثبت دولت، به عنوان 
مثــال در حوزه تدارکات عمومــی«، »تمایز بین قانون و عمل 
و توســعه مجموعه ای از شــاخص های موازی در مورد اجرای 
مقــررات«، »همکاری با دانشــمندان در کشــورهای در حال 
توسعه برای ایجاد مطالعات موردی اصالحات در آن کشورها« و 
»روش شناسی باید تنها براساس تحقیقات دقیق منتشرشده در 

مجالت دانشگاهی توسعه یابد«.
توســعه »ســهولت کســب وکار 2« به یک واحد مرکزی از 
محققان دانشگاهی و شبکه ای از سازمان های محلی که  می توانند 
گزینش داده ها و تجزیه و تحلیل را فراهم کنند، متکی اســت. 
یک گروه مرکزی از کارشناسان داده و تجزیه و تحلیل  می توانند 
بر گــردآوری داده ها و انتشــار یافته ها نظــارت کنند. فرآیند 
گزینش داده ها را  می توان در مراحلی طراحی کرد. برای شروع، 
نمونه جهانی کشورهای شرکت کننده را  می توان به زیرمنطقه 
تقســیم کرد و هر سال یک سازمان محلی به صورت چرخشی 
از هر منطقه فرعی عالوه بر نقش جمع آوری و تجزیه و تحلیل 
داده ها برای کشور خود به عنوان مشارکت کننده گزینش داده ها 
عمل  می کند. این مشارکت کننده، وظیفه برقراری ارتباط با سایر 
سازمان های شرکت کننده در منطقه فرعی و نگاهی انتقادی به 

داده های خام را خواهد داشت. مشارکت کنندگان زیرمنطقه ای، 
داده های بررسی شده را در اختیار تیم تحلیلی مرکزی مستقر در 
یک دانشگاه پیشرو قرار می دهند که مجموعه ای از آزمون های 
آماری را برای شناســایی نقاط پــرت در داده ها انجام می دهد. 
نتایــج این آزمون هــا به عنوان یک خروجی میانــی در اختیار 
گروهی از متخصصان سیاســتی قرار می گیرد که معقول بودن 
تغییــرات داده ها را تعیین می کنند و تجزیه و تحلیل را همراه 
با سواالت به تیم های مشارکت کننده بازمی گردانند. در نهایت، 
تحلیلگران کنترل کیفیت در دور دوم بررسی ها با سازمان های 

محلی شرکت کننده مشارکت خواهند کرد.
کارشناســان دانشــگاهی داده و تحلیل که روی این پروژه 
کار  می کنند، در هیچ پروژه مشــاوره ای یا ســرمایه گذاری در 
کشــورهای مورد تجزیه و تحلیل شــرکت نمی کنند. عالوه بر 
این، شــرکای محلی درگیر در جمــع آوری و تجزیه و تحلیل 
داده ها متعهد می شــوند که بودجه دولتی مربوط به مشــاوره 
در مورد بهبود جایگاه کشــور در شاخص را نپذیرند. معماری 
پیشــنهادی کارکردهای جمع آوری داده هــا، کنترل کیفیت 
داده ها و پیام رســانی یافته ها به گروه های مجزا را جدا می کند. 
چنین جداســازی در یک محیط دانشگاهی امکان پذیر است، 
به خصوص اگر ســازمان های همکار محلی برای ارائه دورهای 

متوالی تأیید داده ها مورد پیگیری قرار گیرند.
مجموعه های جدید از شاخص ها

چندین مجموعه از شاخص های جدید در طول سال ها مورد 
بحث قرار گرفته اند که به عنوان مکمل مجموعه شاخص هایی 
که در گذشــته منتشر شده،  می توانند در توسعه نسخه جدید 
مورد توجه قرار گیرند. از جمله ســه حوزه جمع آوری و تجزیه 
و تحلیل داده های جدید شــامل شــاخص های تنظیم حقوق 
مالکیت معنوی، تنظیم خطر ســلب مالکیت توســط دولت و 
تنظیم تجارت آنالین )داخلی و فرامــرزی( را  می توان در نظر 
گرفت. همچنین مجموعه پیشنهادی از شاخص های فساد در 
تعامل با دولت، براســاس افشــای دارایی ها و درآمدها توسط 
سیاستمداران، در مراحل اولیه پروژه ایجاد شده بود، اما توسط 

بانک جهانی مورد توجه قرار نگرفته است.
در مجمــوع، ایجاد یــک پایگاه داده بهبودیافته »ســهولت 
کســب وکار«، یک پروژه هیجان انگیز است. برخی از عوامل که 
باعث موفقیت شــود به نظر در دسترس می رسد و  می توان از 
آنها برای ایجاد ایده هایی برای راه حل های چالش های باقی مانده 
استفاده کرد. بسیاری از سازمان ها و دولت ها برای شکل دهی به 
تالش های خود برای اصالح سیاست ها به داده ها وابسته هستند. 
برای موفقیت این ابتکار می توان مجموعه جدیدی از ســواالت 
تحقیقاتی را حول داده های بهبودیافته فرمول بندی کرد. مبنای 
فکری برای سهولت انجام کسب وکار، 25 سال قدمت دارد. این 
ســواالت را  می توان با تحقیقات موجود یــا با ایجاد تحقیقات 
جدید مورد بررسی قرار داد. در هر دو مورد، کمک دانشگاهیان 
برتر ضروری است. موفقیت نهایی پروژه در پذیرش آن توسط 
سیاست گذاران در اقتصادهای در حال توسعه نهفته است. این 
موفقیت به کیفیت داده بهبودیافته و همچنین به ســرعتی که 

سیاست گذاران و مشاوران آنها مشارکت کنند، بستگی دارد.

موسسه فریزر پیشنهاد داد

احیای شاخص سهولت کسب و کار

 آشنایی بهتر با سلیقه و خواسته های خریداران
ماجراجویی مشــتریان پیرامون برندها خیلی قبل تر از اینکه دســت به جیب شده و خریدشان را نهایی کنند، 
شروع می شود. از زمانی که مشتریان نیازهای تازه ای پیدا می کنند تا جست و جو برای محصوالت مناسب و بعد 
هم مقایسه ای موشکافانه، هنوز تکلیف نهایی مشخص نیست. بسیاری از مشتریان فقط بعد از یک مقایسه سفت و 
سخت دست به انتخاب از بین صدها برند موجود می زنند. درست مثل رهبر ارکستری که از بین کلی پیشنهاد ریز 
و درشت فقط یکی را قبول می کند. البته اینجا میان انواع مشتریان تفاوت های محسوسی به چشم می خورد؛ چراکه 
همه مردم با یک متر و معیار واحد برندها را زیر تیغ نقد نمی برند. خب در دنیایی که انسان ها حتی سر کوچک ترین 
نکات هم با یکدیگر توافق نظر ندارند، چرا باید رفتار خریدشان یکی باشد؟ تنوع میان سلیقه و نیازهای مشتریان 

عمال کارآفرینان را با انواع مشتریان رو به رو کرده است. اگر مفهوم »انواع مشتریان« برای اولین...



فرصــت امروز: تورم مردمی ترین شــاخص اقتصادی اســت و نه فقط 
کارشناسان و دولتمردان بلکه عموم مردم جامعه از پایین ترین تا باالترین 
دهــک درآمدی از چند و چون آن آگاهند؛ هرچند ممکن اســت همگی 
آنها تعریف دقیق و درســتی از تورم نداشته باشند، کما اینکه اغلب مردم، 
کاهش تورم را بــه غلط به کاهش قیمت ها تعبیر می کنند. با وجود آنکه 
پرســش ها درخصوص چرایی تداوم تورم باال در اقتصاد ایران و ریشه های 
پولی آن از ســوی اقتصاددانان و صاحب نظران پاسخ داده شده و سازوکار 
تورم آسیب شناسی شده اســت، با این وجود، مسئله تورم همچنان حل 
نشــده باقی مانده و مهار این هیوال به یک آرزوی دور از دسترس تبدیل 
شده است. براســاس آمارها، نرخ ساالنه تورم ایران در دو دهه گذشته به  
طور میانگین در محدوده 20 درصد در نوسان بوده که بسیار باالتر از نرخ 

تورم در اقتصادهای نوظهور و رقبای منطقه ای ایران است. 
یافته هــای صندوق بین المللی پول )IMF( نشــان می دهد که رشــد 
فزاینــده نقدینگی در بلندمدت و کاهش ارزش پــول ملی در برابر دالر، 
کسری بودجه و کاهش حجم صادرات نفتی در کوتاه مدت از جمله عوامل 
اصلی رشد تورم در ایران است. صندوق بین المللی پول با توجه به داده های 
تاریخی پیش بینی می کند که با تداوم کسری بودجه دولت و کاهش ارزش 
ریال، نرخ تورم در دو ســال آینده کماکان به رشد خود ادامه خواهد داد، 
اما اگر شــاخص های مالی و پولی بهبود پیدا کنند، می  توان شاهد کاهش 
نرخ تورم به زیر 20 درصد طی دو سال آینده بود که البته این دستاورد تا 
حدودی با کاهش رشد بخش غیرنفتی همراه خواهد بود. تثبیت نرخ ارز، 
افزایش صادرات نفت )مثال افزایش دو برابری در ســال آینده( و برداشته 
شــدن تحریم ها نیز می تواند نرخ تورم را تا حد زیادی کاهش دهد، بدون 

آنکه به بخش غیرنفتی ضربه بزند.
خیز تورمی که مهار نشد

صنــدوق بین المللی پول در یــک گزارش تحلیلی به بررســی عوامل 
تعیین کننــده تورم باال در اقتصاد ایران طی دو دهه گذشــته پرداخته و 
راهکارهایی برای حل مشکل تورم ارائه کرده است. صندوق بین المللی پول 
در این گزارش از تورم باال و جهنده به عنوان یکی از مشــکالت اقتصادی 

و اجتماعی بی پایــان در جامعه ایران یاد کرده و می نویســد: تورم باال و 
جهنده، یکی از مشکالت اقتصادی و اجتماعی بی پایان در ایران بوده که به 
گسترش فقر و تشدید تنش های اجتماعی در این کشور کمک کرده است. 
سیاست گذاران برای مهار موثر این مشکل در ابتدا باید عوامل موجد آن را 
بشناسند. طبق ارزیابی صندوق بین المللی پول، نرخ ساالنه تورم ایران طی 
دو دهه گذشته به  طور متوسط در محدوده 20 درصد در نوسان بوده که 
این رقم بســیار باالتر از نرخ تورم در کشورهای در حال ظهور و همتایان 
منطقه ای ایران اســت. با شیوع کرونا و تاثیر گذاری آن بر اقتصاد ایران به 
همراه تحریم های مالی و تجاری آمریکا و محدود شدن عرضه کاالها، نرخ 
تورم در پایان ســال 1399 تقریبا به 50 درصد و در پایان سال 1400 به 
بالغ بر 40 درصد رسید. تورم فزاینده به همراه رشد اقتصادی پایین و نرخ 

بیکاری باال منجر به کاهش شدید قدرت خرید در ایران شده است.
این گزارش با اشــاره به اینکه دولت جدید ایــران، مهار تورم را اولویت 
مهم اقتصادی خود قرار داده، به بررسی داده های تورمی سال های 2004 
تــا 2021 پرداخته و توضیح می دهد: برای مهــار تورم در ایران ابتدا باید 
عوامل موجد آن شناخته شود. در حالی رشد نقدینگی صرفا در بلندمدت 
باعث تورم می شــود که کاهش ارزش پول ملی در مقابل دالر، کســری 
بودجه جاری و کاهش حجم صادرات نفت، ســه مولفه اصلی رشــد تورم 
در کوتاه مدت هستند. براســاس داده های تاریخی انتظار می رود با تداوم 
کســری بودجه و کاهش ارزش ریال، نرخ تورم طی دو سال آینده به رشد 
خود ادامه دهد، اما اگر شاخص های مالی و پولی بهبود پیدا کنند، می  توان 
شــاهد کاهش نرخ تورم به زیر 20 درصد طی دو سال آینده بود که البته 
این دستاورد تا حدودی با کاهش رشد بخش غیرنفتی همراه خواهد بود. 
تثبیــت نرخ ارز، افزایش صادرات نفت )مثال افزایش دو برابری در ســال 
آینده( و برداشــته شــدن تحریم ها نیز می تواند نرخ تورم را تا حد زیادی 

کاهش دهد، بدون آنکه به بخش غیرنفتی ضربه بزند.
ریشه تورم در اقتصاد ایران

براســاس گزارش صندوق بین المللی پول، مطالعاتی که در دهه 2000 
انجــام گرفته نشــان می دهد تورم در ایران چــه در کوتاه  مدت و چه در 

بلندمــدت، پدیده ای پولی اســت. کاهش تورم بین ســال های 2000 تا 
2001 ناشــی از ثبات نســبی نرخ ارز در بازار موازی و کاهش تورم بین 
سال های 2002 تا 2006 ناشی از کاهش سرعت رشد نقدینگی بوده است. 
مولفه های بیرونی نیز در کنار نقدینگی بر نرخ تورم تاثیر دارند که نرخ ارز، 
قیمت کاالهای وارداتی و تحریم ها از جمله آنهاســت. همچنین برخالف 
تاثیر بلندمدت تحریم ها، تاثیر نرخ ارز بر تورم کوتاه مدت است و عالوه بر 
سیاست های پولی، تحریم ها با باال بردن نرخ دالر و افزایش کسری بودجه 
به رشد تورم کمک می کنند. قیمت حامل های انرژی نیز بر تورم تاثیر دارد.
صنــدوق بین المللی پول از کســری بودجه دولــت، نقدینگی، تولید 
ناخالص داخلی بخش نفتــی و غیرنفتی، تحریم ها، قیمت جهانی نفت و 
مواد غذایــی، نرخ برابری ریال در مقابل دالر و واردات غیرنفتی به عنوان 
عوامل تعیین کننده تورم نام می برد و می گوید: در مورد عوامل بیرونی تورم 
می تــوان گفت که افزایش نرخ ارز، ارتباط زیادی با تورم دارد. بازگشــت 
تحریم ها و شــیوع کرونا به ویژه باعث افزایش شدید نرخ ارز شد که این 
مســئله قیمت کاالهای وارداتی را باال برد و بر تورم داخلی دمید. به نظر 
می رســد کاالهای وارداتی، ارتباط مســتقیمی با تورم داشته، به ویژه در 
جریان تشدید تحریم ها در اوایل و اواخر دهه 2010 که احتماال به کاهش 
حجم واردات منجر شــد. تحریم ها همچنین حجم صــادرات را کاهش 
داده که این مســئله نیز بر تورم تاثیر منفی گذاشته است. قیمت نفت در 
کوتاه مدت، تاثیر مثبتی بر تورم داشته و با این وجود، کاهش قیمت نفت 
به همراه شــیوع کرونا برای مهار تورمی که در نتیجه افزایش شدید نرخ 
ارز و سیاست های مالی و پولی انبساطی در میانه تحریم ها پدید آمده بود، 
کافی نبوده اســت. افزایش قیمت جهانی نفت و مواد غذایی از آغاز سال 
2021 و ایجاد اختالل در زنجیره عرضه نیز احتماال به تشــدید فشارهای 
تورمی کمک می کند. افزایش قیمت جهانی کاالها و باال رفتن هزینه حمل 
و نقــل به همراه کمبود عرضه در نتیجه جنــگ اوکراین از جمله عوامل 
تداوم فشــارهای تورمی در کشورهای در حال توسعه به ویژه کشورهایی 
خواهند بود که چارچوب های پولی ضعیف و انتظارات تورمی مهار نشــده 

دارند مثل ایران.

موتور رشد تورم در 2 سال آینده خاموش می شود؟

برآورد IMF از تورم ایران

مشــاوران امالک از رکود در بازار مسکن پایتخت خبر می دهند. اگرچه 
ردپای این اتفاق از تیرماه امســال آغاز شــد و رشد قیمت مسکن تقریبا 
متوقف شد، اما از ابتدای آبان ماه هر دو طرف عرضه و تقاضا دچار انفعال 
شدند و به ویژه در دو هفته گذشته که قیمت دالر در بازار آزاد اوج گرفت، 
اثر روانی آن به شکل امتناع فروشندگان مسکن از فروش بروز یافته است. 
از سوی دیگر، تورم مصالح ساختمانی، شکاف قیمت آپارتمان های نوساز 
و قدیمی ســاز را تشدید کرده و به همین لحاظ تعداد معامالت خانه های 
نوساز به پایین ترین حد خود رسیده و نسبت به هشت سال قبل 50 درصد 
کاهش یافته است. به گزارش ایسنا، تورم مصالح ساختمانی در فصل بهار 
امســال در مقایسه با فصل مشابه سال گذشته، رشد 43.4 درصدی و در 
مقایسه با فصل زمستان سال گذشته، رشد 7.9 درصدی را نشان می دهد. 
بیشترین میزان رشد نیز به گروه سیمان، بتن، شن و ماسه با 55.8 درصد 

مربوط بوده است.
اثر رشد قیمت نهاده های ساختمانی به شکل ایجاد شکاف قیمتی بین 
واحدهای نوســاز و واحدهای با عمر بنای سه سال به باال بروز کرده است. 
بررســی ها نشان می دهد قیمت واحدهای کلیدنخورده که در سال جاری 
تکمیل شــده به مراتب بیش از قیمت آپارتمان هایی اســت که تا قبل از 
سال 1398 وارد بازار مسکن شــده اند. بازار مصالح ساختمانی معموال با 
مقدار اندکی تفاوت از تورم نقطه به نقطه پیروی می کند. در مهرماه سال 
جاری نرخ تورم نقطه به نقطه به 48.6 درصد رسید. اگر قیمت نهاده های 
ســاختمانی نیز به همین ترتیب دچار رشد شده باشد، قیمت ساخت نیز 

افزایش می یابد؛ این در حالی است که تورم ساالنه بازار مسکن شهر تهران 
38 درصد اعالم شده است.

با توجه به رکود حاکم بر بازار مســکن در حال حاضر قیمت مســکن 
دچار عقب ماندگی در مقایسه با تورم عمومی شده است. هم اکنون می توان 
بــا قیمت هایی به مراتــب پایین تر از نرخ ســاخت، آپارتمان هایی با عمر 
بنای باالی ســه ســال خریداری کرد؛ این در حالی است که سهم فروش 
آپارتمان های نوساز از معامالت به پایین ترین میزان در هشت سال گذشته 
رسیده اســت. در مهرماه امسال واحدهای با عمر بنای کمتر از پنج سال 
28.6 درصد از کل معامالت مسکن شهر تهران را به خود اختصاص دادند 
که کاهش 14 درصدی را در مقایسه با مهرماه 1400 نشان می دهد. سهم 
آپارتمان های کمتر از پنج ســال سن در شرایطی به 28.6 درصد رسیده 
که سال 1393 این واحدها 58 درصد از قراردادهای خرید  و فروش را به 
خود اختصاص می دادند. در واقع معامالت آپارتمان های نوساز در مقایسه 

با هشت سال قبل 50 درصد کاهش یافته است.
رشــد سنگین قیمت آپارتمان های نوســاز و ایجاد رکود در این بخش 
منجر به کاهش ســاخت و ساز شده است. آمار و ارقام بهار امسال از افت 
48 درصدی ســاخت و ساز در تهران نسبت به سال گذشته حکایت دارد. 
در کل کشــور نیز تولید مسکن حدود 13 درصد در مقایسه با سال قبل 
کاهش نشــان می دهد. همزمان با نزول تولید مسکن، معامالت واحدهای 
نوساز نیز کاهش یافته که عوامل مختلفی از جمله جهش قیمت مسکن 
و رکود معامالت در این مســئله اثرگذار است. در فصل بهار امسال برای 

5 هزار و 945 واحد مســکونی در شهر تهران پروانه صادر شده که 48.4 
درصد نسبت به فصل قبل و 46.1 درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل 
کاهش نشان می دهد. همچنین در بهار امسال در کل نقاط شهری کشور 
نیز تعداد 90 هزار و 290 واحد مســکونی در پروانه های صادرشده برای 
احداث ساختمان پیش بینی شــده که در مقایسه با زمستان و بهار سال 

گذشته به ترتیب 21.8 درصد و  12.7 درصد کاهش نشان می دهد.
کارشناسان مسکن، دالیل مختلفی را برای افت ساخت و ساز، همزمان 
با یکی از بزرگترین پروژه های دولتی مسکن )نهضت ملی مسکن( عنوان 
می کنند که از جمله آن می توان به تورم مصالح ساختمانی، رکود معامالت 
ملکی ناشی از جهش قیمت مسکن، کاهش توان خرید متقاضیان و انتظار 
برای تزریق واحدهای جدید دولتی به بازار مسکن اشاره کرد. گفتنی است 
روند کاهشــی نرخ رشــد ماهیانه قیمت در بازار مسکن شهر تهران که از 
تیرماه امســال آغاز شده بود، براساس گزارش دو متولی ارائه آمار مسکن 
ادامــه پیدا کرد. طبق  اعــالم بانک مرکزی، میانگین قیمت هر متر خانه 
در تهران در مهرماه به 43.7 میلیون تومان در هر متر مربع رسید که در 
مقایسه با ماه قبل 1.2 درصد و نسبت به ماه مشابه قبل 38.2 درصد رشد 
نشان می دهد. همچنین مرکز آمار متوسط وزنی قیمت هر متر آپارتمان در 
تهران را 46.4 میلیون و متوسط حسابی آن را 44.3 میلیون تومان اعالم 
کرد. تعداد معامالت نیز براساس گزارش بانک مرکزی 5 هزار و 400 فقره 
بوده که نســبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 10.2 درصد و  

یک درصد کاهش یافته است.

تورم مسکن از تورم عمومی عقب ماند

رکود بی سابقه در بازار نوسازها

نگــــاه

ایران از پروژه »کمربند و راه« جا می ماند؟
ترکیه به جای ایران در راه ابریشم

ترکیه از رقبای منطقه ای ایران اســت و در این ســال ها از فرصت تحریم ایران به 
خوبی اســتفاده کرده اســت. شــاهد مثال تازه این اتفاق، مذاکره ترکیه با چین برای 
پروژه »کمربند و راه« و جایگزینی مسیر ایران است. اخیرا در سومین مجمع ارتباطات 
زیرســاختی چین و ترکیه در استانبول، دولتمردان چین و ترکیه درخصوص همکاری 
نزدیک تــر در پروژه »کمربند و راه« و ادغام بهتر کریدور میانی یا ترنس کاســپین در 
پروژه جاده ابریشــم به توافق رسیدند. بدین ترتیب در صورت نهایی شدن این توافق و 
ادغام کریدور ترنس کاسپین در پروژه »کمربند و راه« و جایگزینی مسیر ایران )مسیر 
آسیای غربی(، متاسفانه فرصت ایران در پروژه جاده ابریشم محدودتر از قبل خواهد شد.
بازوی پژوهشی اتاق ایران در چهل و هشتمین گزارش از سلسله گزارش های »پایش 
تحوالت تجارت جهانی« به تالش ترکیه برای جایگزینی ایران در پروژه »کمربند و راه« 
پرداخته و می نویسد: در سومین مجمع ارتباطات زیرساختی چین و ترکیه در استانبول، 
مقامات و محققان چین و ترکیه درخصوص همکاری نزدیک تر در پروژه »کمربند و راه« 
و ادغام بهتر کریدور میانی یا ترنس کاســپین در پروژه جاده ابریشم به توافق رسیدند. 
جاده ابریشــم دارای شش داالن اســت و حال ترکیه برای یکی از کریدورها با چین به 
توافق رسیده است. کریدور میانی یا ترنس کاسپین که مقامات و محققان چین و ترکیه 
برای همکاری بیشتر بر روی آن توافق کرده       اند، با کریدور چین- آسیای مرکزی-غرب 
آسیا که از ایران عبور می کند، در رقابت قرار می گیرد. عدم  به نتیجه رسیدن مذاکرات 
ایران و غرب، این فرصت را به ترکیه داده است تا به کانون ترانزیتی در پروژه »کمربند 
و راه« تبدیل شــود. به عقیده کارشناســان، ایران با توجه به موقعیت ویژه جغرافیایی 
و ژئواســتراتژیک خود در چهارراه آســیای مرکزی، غرب و جنوب آسیا، با ظرفیت ها و 
امکانات ویژه        زیرســاختی و مواصالتی می تواند به هاب راه       های جهان تبدیل شــود و 
تنها نیاز اســت که فرصت        را مغتنم بشــمرد، بنابراین فرصت ایران برای قرارگیری در 
مسیرهای استراتژیک جهت نقش آفرینی در تجارت جهانی محدودتر از قبل شده  است 
و ایران باید هرچه ســریع تر موانعی که او را از حضور در مسیرهای جهانی حذف کرده 

است، از سر راه بردارد.
در ســومین مجمع ارتباطات زیرســاختی چین و ترکیه که به تازگی در استانبول 
برگزار شد، مقامات و محققان چین و ترکیه در مورد چند موضوع همکاری اقتصادی و 
تجاری بین دو کشور به بحث و تبادل نظر پرداختند. در این گفت وگوها، نیاز ترکیه به 
افزایش حجم تجارت با شرق، همکاری نزدیک تر در پروژه »کمربند و راه« و ادغام بهتر 
کریدور میانی یا ترنس کاســپین در جاده ابریشم مطرح شد. اخیرا رئیس جمهور چین 
و اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در جریان اجالس سران سازمان همکاری شانگهای در 
ازبکستان با یکدیگر مالقات و بر افزایش تجارت و سرمایه گذاری دوجانبه تاکید کردند. 
ترکیه تالش های بســیاری برای نقش آفرینی کانونــی در کریدورهای »کمربند و راه« 
چین صورت داده است. این کشور در تعاملی نزدیک با کشورهای قفقاز و آسیای مرکزی 
و در پی اقناع آنها و دولت و شرکت های چینی برای بهره       گیری بیشتر از کریدور فراخزر 
جهت انتقال کاال میان شرق و غرب است. این کریدور با کریدور چین-آسیای-مرکزی-
غرب آســیا که از ایران عبور می کند، در رقابت قرار می گیرد. برخالف کریدور فراخزر، 
کریدور چین- آسیای مرکزی-غرب آسیا در سند جاده ابریشم نیز مورد تاکید قرار گرفته 
 اســت. احتمال نافرجامی برجام و ابهام گسترش یابنده در مورد اقتصاد سیاسی ایران، 

به ترکیه فرصت می دهد تا به کانون ترانزیتی در پروژه »کمربند و راه« تبدیل شود.
مرکــز پژوهش های اتاق ایران همچنین در ادامه این گزارش به روابط ترکیه و رژیم 
صهیونیستی پرداخته است. در تداوم روند رو به بهبود روابط رژیم صهیونیستی و ترکیه، 
وزیر اقتصاد و صنعت رژیم صهیونیستی برای نخستین بار از سال  2009 به ترکیه سفر 
کرد. از زمان ســفر رئیس رژیم صهیونیستی به آنکارا در مارس گذشته، سفارت رژیم 
صهیونیستی در آنکارا و کنسولگری آن در استانبول به طور قابل توجهی ارتباطات خود 
را با وزارتخانه       های دولت ترکیه و با نهادهای تجاری محلی افزایش داده اند. دیپلمات       های 
این رژیم مجموعه       ای از جلسات را بین وزیر اقتصاد و صنعت رژیم صهیونیستی و وزرای 
ترکیه، نمایندگان ریاست جمهوری ترکیه و شرکت های کلیدی ترکیه هماهنگ کردند. 
دو طرف در این دیدارها در مورد همکاری ها در زمینه       های فناوری، گسترش همکاری 
در نوآوری و صنعت استارت آپ، همکاری در کسب وکارهای کوچک و متوسط و دعوت 
از هیأت های تجاری ترکیه برای بازدید از رژیم صهیونیســتی از جمله فروشــگاه       های 
زنجیره       ای خرده       فروشی ترکیه گفت وگو کردند. طرفین درباره بر گزاری مجدد کنفرانس 
اقتصادی مشترک رژیم صهیونیستی و ترکیه، به عنوان چارچوبی بین دولتی برای بحث 
در مورد مســائل تجاری دوجانبه، بحث کردند. مقامات رژیم صهیونیســتی معتقدند 
تمدید کنفرانس مشترک اقتصادی برای اولین بار در 13 سال گذشته، یک نقطه عطف 

مهم در افزایش حجم تجارت و ایجاد فرصت های شغلی خواهد بود.
در بخش دیگری از گزارش »پایش تحوالت تجارت جهانی«، به اســتراتژی جدید 
امنیت ملی آمریکا نیز اشــاره شده است. دولت بایدن، نخستین استراتژی امنیت ملی 
خود را منتشــر کرد. این اســتراتژی،  نماد تغییر پارادایمی در رویکرد ایاالت متحده به 
اقتصاد و سیاست بین الملل اســت. اولین استراتژی امنیت ملی دولت بایدن، چین را 
به عنوان رقیب اصلــی ایاالت متحده معرفی و رویکردهای تجاری، اقتصادی و ســایر 
رویکردهایی را که ایاالت متحده برای مدیریت این رقابت استفاده خواهد کرد، مشخص 
می کند. افزون بر این، بر تغییر پارادایمی در حوزه دیپلماســی اقتصادی آمریکا تاکید 
می کند. این ســند، چین را تنها رقیبی می داند که هــم قصد دارد نظم بین المللی را 
تغییر دهد و هم به طور فزاینده ای از قدرت اقتصادی، دیپلماتیک، نظامی و تکنولوژیکی 
به این منظور برخوردار اســت. در این سند تاکید شــده که ایاالت متحده باید یک بار 
دیگر با شــرکای خود برای تدوین قواعد تجارت جهانی به گفت وگو بنشیند. قواعدی 
که تجارت منصفانه، منافع نیروی کار و نیز منافع شرکای آمریکا را تامین کند. دولت 
بایدن تاکید کرده اســت که در حال به روز رسانی سیستم تجاری فعلی ایاالت متحده 
برای ترویج رشد عادالنه و انعطاف پذیر است. تشویق تجارت پایدار، مقابله با شیوه       های 
ضدرقابتی، انعکاس صدای کارگران در میز تصمیم گیری و تضمین استانداردهای باالی 
کار و محیط زیست در کانون سیاست تجاری جدید آمریکا قرار دارد. دولت بایدن گفته 
کــه به دنبال فرصت های صادراتی جدید خواهد بود که به نفع کارگران و شــرکت های 

آمریکایی به       ویژه شرکت های کوچک و متوسط باشد.
چشم       انداز اقتصاد افغانستان از منظر بانک جهانی، موضوع دیگر گزارش اتاق بازرگانی 
ایران است. اخیرا بانک جهانی گزارش داد که مردم افغانستان با کاهش قابل توجه درآمد 
مواجه شده اند. تولید ناخالص داخلی واقعی افغانستان در سال  2022 ممکن است بین 
16 تا 19  درصد کاهش یابد و حتی رشد پایین آن بدون ایجاد هیچ افزایشی در تولید 
ناخالص داخلی به مدت دو سال  ادامه پیدا کند. از منظر بانک جهانی، افغانستان به ویژه 
در  مقابل افزایش قیمت مواد غذایی آســیب پذیر است؛ زیرا وابستگی زیادی به واردات 
گندم دارد. هرچند تمامی کشورهای منطقه جنوب آسیا در  برابر افزایش قیمت سوخت، 
آسیب پذیر هســتند، اما این امر بیشــترین تاثیرگذاری را بر روی افغانستان به همراه 
داشته است؛ زیرا این کشور نسبت به حجم اقتصاد خود به عنوان واردکنندگان خالص 
فرآورده های نفتی تلقی می شود. تخمین زده می شود که بیش از 90  درصد از جمعیت 
افغانستان به غذای کافی دسترسی ندارند. براساس اعالم بانک جهانی، تورم مواد غذایی 
در  ماه ژوئیه در افغانســتان به 25  درصد رســید  و ناامنی غذایی نیز به دلیل کاهش 
درآمد افزایش یافته اســت. همچنین به دلیل تعطیلی کارخانه       ها، فرصت های شغلی 
کاهش پیدا کرده که این وضعیت مطمئنا می تواند بر امنیت غذایی، تاثیر منفی برجای 
بگذارد. مطابق گزارش بانک جهانی، صادرات زغال سنگ و میوه افغانستان از اواخر سال 
 2021 به پاکستان افزایش یافته و این امر به افغانستان کمک کرده است تا تراز تجاری 
خود را بهبود بخشد و با افزایش دریافت عوارض و مالیات، درآمد خود را افزایش دهد.
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فرصت امروز: رژیم ارزی در عرصه اقتصاد کالن برخالف تصور متعارف 
براساس خواســت سیاست گذار انتخاب نمی شــود، بلکه صرفا مبتنی بر 
مقتضیات و عدم تعادل های بخش های حقیقی، پولی و موازنه پرداخت ها 
تعیین می شود. بر همین اساس و به دلیل الزامات محیطی اقتصاد ایران، 
اســتفاده از رژیم نرخ ارز تثبیت شــده خزنده، اجتناب ناپذیر شده است. 
البته این نظام تعیین نرخ ارز نیز به دلیل انتقال پیوســته ناترازی مالی به 
بخش پولی و افزایش انتظارات تورمی، شــکننده بوده است. اهداف اصلی 
سیاســت گذاری پولی در اقتصادهای مختلف عموما حول ثبات قیمتی، 
موازنه ارزی، رشــد پایدار غیرتورمی و ثبات مالی طراحی شــده است که 
با اســتفاده از ابزارهای محدود سیاستی همچون نرخ های بهره سیاستی، 
کل هــای پولی و ســپرده قانونی و از طریق تاثیــر در تقاضای کل، عمال 
انحرافــات کوتاه مدت و میان مدت از اهداف کمی سیاســت گذار پولی را 

حداقل می سازند.
شــکاف های مربوط به تورم، رشــد اقتصادی، ثبــات مالی و بعضا نرخ 
اســمی ارز از اهداف کمی سیاســت گذار بوده و مستقیما در تابع واکنش 
سیاست گذار و جهت گیری ابزارهای سیاستی در کوتاه مدت و میان مدت 
اثرگذار اســت. به  طوری که در شــرایط تورمی از طریق افزایش فروش 
اوراق قرضه و عملیات ریپو، زمینه افزایش نرخ های بهره سیاستی و کاهش 
انحرافــات از اهداف سیاســت گذار پولی را فراهم می ســازند. درخصوص 
رژیم های ارزی باید به این نکته توجه داشــت کــه رژیم ارزی در عرصه 
اقتصاد کالن برخالف تصور متعارف براساس خواست سیاست گذار انتخاب 
نمی شــود، بلکه صرفا مبتنی بر مقتضیات و عــدم تعادل های بخش های 
حقیقی، پولی و موازنه پرداخت ها تعیین می شود. بر این اساس و به دلیل 
الزامات محیطی اقتصاد ایران، استفاده از رژیم نرخ ارز تثبیت شده خزنده، 

اجتناب ناپذیر شده است.
از رژیم های ارزی تا سیاست گذاری پولی

پژوهشــکده پولی و بانکی در گزارش تازه خود به بررســی »رژیم پولی 
هدف گذاری روی نرخ ارز در قالب کریدور« با مطالعه موردی اقتصاد ایران 
پرداخته اســت. بازوی پژوهشــی بانک مرکزی با اشاره به ادبیات تجربی 
رژیم های ارزی و سیاست گذاری پولی می نویسد: نظام های تعیین نرخ ارز 
تابــع جهت گیری، کارایی و ترکیب اهداف پولی در اقتصادهای صنعتی و 
در حال توسعه طی پنج دهه گذشته بوده است. در شرایطی که رژیم های 
پولی در بســیاری از اقتصادهای صنعتی حول هدف گذاری صرف تورمی 
تنظیم شده، عمال رژیم ارزی متناظر آنها از نوع شناور و برعکس رژیم های 
پولــی حول هدف گذاری نرخ تورمی همراه با رژیم های ارزی تثبیتی بوده 
اســت. به عبارت دیگر حرکت از رژیم پولی هدف گذاری تورمی صرف به 
سمت رژیم های پولی هدف گذاری تورم منعطف باعث افزایش اهمیت نرخ 
ارز به  عنوان لنگر اســمی انتظارات تورمی در کنار نرخ های بهره سیاستی 
شده است. افزایش نسبی وزن نرخ اسمی ارز به  عنوان لنگر انتظارات تورمی 
در کنار نرخ بهره سیاستی، عمال مدیریت نوسانات نرخ اسمی ارز و گرایش 
به  ســمت رژیم های ارزی تثبیتی در دامنه هــای مجاز را در تابع واکنش 
سیاســت گذار پولی اجتناب ناپذیر می کند، به طوری که تغییرات نقدینگی 
به صورت عام و نیز تغییرات نرخ بهره سیاستی، پایه پولی و خالص دارایی 
خارجی به  صورت خاص در جهت محدودسازی نوسانات نرخ ارز مدیریت 

می شوند.
در همین راســتا، سیاست هدف گذاری نرخ اســمی ارز در قالب رژیم 
ارزی تثبیتی، به  عنوان یکی از مولفه های اساســی موثر در لنگر اســمی 
انتظارات تورمی، در ســه مرحله اجرا می شود. در مرحله نخست، سیاست 

پولی به  علت ضعف کارایی ابزارهای سیاستی یعنی نرخ های بهره سیاستی 
و سپرده قانونی، در راستای حمایت از رژیم ارزی تثبیتی تعدیل می شوند 
و در مرحله دوم رژیم ارزی تثبیتی با توجه به عدم تعادل های گسترده و 
مستمر مالی، پولی و موازنه پرداخت های یک اقتصاد مورد هدف گذاری قرار 
می گیرد. در مرحله سوم نیز الزامات سیاستی در فرآیند گذار اپ رژیم ارزی 
ثابت به سمت رژیم ارزی تثبیتی خزنده تدوین می شود که زمینه انتقال 

آتی به  سمت رژیم های شناور را نیز فراهم می سازد.
انتخاب یک رژیم ارزی تثبیتی براســاس نظریه منطقه پولی بهینه به 
میزان کارایی ابزارهای سیاســت پولی، تمرکز در مبادالت مالی ـ تجاری 
بین المللی، ماهیت تکانه های اقتصاد کالن و نیز شــدت مبادالت مالی ـ 
ســرمایه ای موازنه پرداخت های ارزی بستگی دارد. برای یک اقتصاد باز با 
مبادالت باالی ســرمایه ای که در معرض تکانه های واقعی قرار دارد، عمال 
رژیم های ارزی شــناور کارایی بیشتری داشته و درمقابل، در اقتصادهای 
بــا مبادالت آزاد ســرمایه ای که در معرض تکانه های اســمی قرار دارند، 
رژیم هــای ارزی تثبیتی به طور عــام و منطقه پولی بهینه به  طور خاص 

سازگاری بیشتری دارند.
رابطه نرخ بهره و ارز در سیاست پولی

در اقتصادهــای با آزادی مبادالت مالی ـ ســرمایه ای بزرگ و نیز عدم 
تعادل های کوچک مالی عمال سیاست گذاری پولی با هدف گذاری تورمی 
متکی بر نرخ بهره، به ترتیب از مســیر کانال هــای بازار کاالها، دارایی ها و 
موازنه پرداخت ها در شــکاف تولید، بازدهی ســرمایه و نرخ ارز به  صورت 
درون زا اثرگذارند و بنابراین بازدهی بازار دارایی ها و نوســانات نرخ ارز به  
ترتیب در تبادل با اهداف سیاست گذار پولی و همچنین تغییرات نرخ های 
بهره سیاســتی تغییر می کنند. در فرآیند سیاست گذاری پولی مبتنی بر 
هدف گــذاری نرخ ارز، مقامات پولی به  منظور کنترل نوســانات نرخ ارز، 
نرخ هــای بهره و کل های پولی را به صــورت درون زا و تحت تاثیر نرخ های 
برابری هدف تعدیل می کنند. در همین راستا، در اقتصادهایی که مبادالت 
آزاد مالی ـ سرمایه ای بین المللی با محدودیت و در مقیاس کوچک برقرار 
است، عمال سیاست گذار پولی به  صورت ترکیبی و هم زمان از نرخ های بهره 
سیاســتی و نرخ ارز به  صورت برون زا جهت تحقق اهداف تورمی و رشــد 
اقتصادی استفاده می کند. بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور 
به  دلیل تمایل به حفظ قدرت رقابت تجــاری، افزایش ذخایر بین الملل، 
تقویت ثبات مالی و نیز کاهش فشارهای تورمی در غیاب یک لنگر پایدار 
اسمی، از یک طرف به  دنبال استفاده از رژیم های ارزی تثبیتی و از طرف 
دیگر سیاســت گذاری موازی و هم زمان روی نرخ های ارز و بهره بوده که 
جهت گیری های مربوط به آنها به طور پیوسته توسط مقامات پولی به اطالع 

عامالن اقتصادی می رسد.
رژیم های ارزی ســازگار برای یک اقتصاد براساس چشم انداز بلندمدت 
محیط اقتصاد کالن و به صورت درون زا تعیین می شــود و به  هیچ عنوان 
به  صورت برون زا و مبتنی بر اهداف سیاست گذار پولی انتخاب نمی شوند. 
رژیم های ارزی تثبیتی در شرایطی توسط مقامات پولی انتخاب می شوند 
که برخی  از مولفه های کالن همانند ســطوح ذخایر احتیاطی بین المللی 
در دامنه ایمن، تراز پرداخت های اقتصاد در کوتاه مدت با کسری جریانات 
نقدی و وضعیت ناپایدار، ترکیب نقدینگی با ســهم باالی پول در شــبکه 
بانکی، ســالمت نظام مالی در حوزه های نهادی، مقررات و ابزارهای دارای 
ضعف، کارایی سازوکارهای انتقال پولی در فرآیند انتقال تحوالت سیاست 
پولی بر بخش های حقیقی و مالی محدود و با تمرکز بیشتر بر بخش های 
مالی، عملکرد نظام مالی در تطهیر کســری بودجه دولت ضعیف باشد و 

همچنین اعتبار سیاســت گذار پولی در سطوح پایین قرار دارد. مجموعه 
این مولفه ها در کنار ظرفیت سیاســت گذاری اقتصاد کالن مستقیما در 
انتخاب نوع رژیم ارزی موثر است و طبیعتا اگر شرایط این مولفه های کالن 

اقتصادی تغییر کند، از رژیم ارزی شناور استفاده خواهد شد.
الزامات رژیم ارزی تثبیتی در ایران

الزامات محیطی اقتصاد ایران استفاده از رژیم نرخ ارز تثبیت شده خزنده 
را اجتناب ناپذیر ســاخته است. روندهای مختلف تاریخی از نرخ های بهره 
واقعی منفی در کنار ســهم باالی صــادرات غیرنفتی کاالها و خدمات از 
منابع حساب جاری، به ترتیب موجب اتکا به نرخ ارز به عنوان لنگر اسمی 
انتظارات تورمی و همچنین شکل گیری روند تعدیلی خزنده جهت انتقال 
شــکاف تورم داخلــی و خارجی بر نرخ ارز )با هــدف حفظ قدرت رقابت 
صــادرات کاالها و خدمات غیرنفتی( جهت مقابله با تضعیف رابطه مبادله 
)ناشــی از تورم باالی داخلی( شده اســت. چنانکه طی 42 سال گذشته 
معادل 31 ســال نرخ های سود واقعی ســپرده های بانکی منفی بوده که 
از یکســو بیانگر تضعیف جایگاه نرخ سود به عنوان لنگر اسمی انتظارات 
تورمی و از دیگرســو تقویت سرکوب مالی و رشد تقاضای سوداگرانه مالی 
توســط عامالن اقتصادی بوده است. عرضه و تقاضای ارز در اقتصاد ایران 
کــه بازارهای مالی آن، عمق محدودی دارند و اشــخاص غیرمقیم امکان 
سرمایه گذاری در آن را ندارند، عمدتا متأثر از مولفه های تجارت خارجی، 
مبــادالت بین المللی عوامل اولیه تولید، خالص خروج ســرمایه، انتقاالت 
جاری اشــخاص مقیم و دالری شدن گسترده است که در کنار تکانه های 
ساختاری ناشی از هزینه سربار تحریم و محدودیت روابط کارگزاری بانکی 

بین المللی، موازنه ارزی کشور را شکل می دهند.
مهمترین مولفه واکنشی به عدم برقراری نظریه برابری نرخ های بهره و 
نیز رشد تورم انتظاری در بازارهای مالی اقتصاد ایران، پدیده دالری شدن 
اشخاص و نهادهای اعتباری بوده که هم زمان موجب رشد تقاضای نقدی، 
افزایش مازاد تقاضا و افزایش پلکانی نرخ ارز شــده است. افزایش نرخ ارز 
نیز به ترتیب موجب رشــد قیمت عوامل تولید و افزایش قیمت تمام شده، 
کاهش رشــد اقتصادی و افزایش هزینه خانوارها و بنگاه ها شده است. این 
پدیده به  علت عدم رشــد سازگار اعتبارات بخش عمومی موجب تشدید 
کسری بودجه شده که در کنار محدودیت های تامین  مالی کسری بخش 
عمومی از منابع بین المللی و بازار اوراق قرضه داخلی، عمال زمینه تشدید 
فرآیند پولی  شدن کسری بودجه دولت و سلطه آنها بر ترازنامه بانک های 
تجاری و بانک مرکزی را فراهم ســاخت. انتقال پیوسته ناترازی مالی به 
بخش پولی و افزایش انتظارات تورمی موجب تشدید شکنندگی رژیم پولی 
هدف گــذاری روی نرخ ارز در اقتصاد ایران شــده که در کنار عدم بهبود 
وضعیت سرکوب مالی، در عمل جایگزینی نیز برای رژیم شکننده مذکور 

شکل نگرفته است.

بازوی پژوهشی بانک مرکزی بررسی کرد

شکنندگی رژیم ارزی در اقتصاد ایران

قیمت دالر در بازار آزاد که اواسط هفته گذشته تا سقف 36 هزار و 600 
تومان رشــد کرده بود، همچنان در حال عقب نشینی است و در معامالت 
روز شــنبه به مرز 35 هزار تومان رســید. سکه طرح جدید نیز با افزایش 
150 هزار تومانی به قیمت 16 میلیون و 50 هزار تومان و سکه طرح قدیم 
با افزایش 100 هزار تومانی به قیمت 15 میلیون و 200 هزار تومان خرید 
و فروش شد. نیم سکه 8 میلیون و 750 هزار تومان، ربع سکه 5 میلیون 
و 700 هزار تومان و سکه یک گرمی 3 میلیون و 200 هزار تومان قیمت 
خورد. هر گرم طالی 18 عیار به یک میلیون و 486 هزار تومان رســید و 
قیمت هر مثقال طال 6 میلیون و 440 هزار تومان شــد. بهای جهانی هر 
انس طال نیز با رشد 67 دالری به یک هزار و 772 دالر و پنج سنت رسید.

از حدود دو هفته پیش، قیمت ارز وارد رالی صعودی شــد اما هم زمان 
ورود بانک مرکزی توانسته شتاب این صعود را کاهش دهد. با اینکه قیمت 
دالر به مرز 35 هزار تومان میل کرده اما به نظر می رســد این اتفاق لزوما 
نمی تواند پایان کار بازار ارز باشــد. اگر به گفته کارشناسان، قطع امید از 
احیــای برجام و بحث اعمال تحریم های جدید و ناآرامی های اخیر، عامل 
رشد قیمت ارز محسوب شــوند، افول فعلی قیمت دالر نمی تواند چیزی 
جز اثرات ورود بانک مرکزی به بازار باشد؛ چراکه از این سه عامل اثرگذار 
هیچ کدام تغییر محسوســی در دو هفته اخیر نداشــته که باعث برگشت 
قیمت ارز شود. بازخوانی دوره های تنش ارزی نشان می دهد اقتصاد ایران 
به خصوص از پایان دهه 80، حساسیت زیادی به تحریم داشته و هرگونه 

اتفاقی را که قادر به کاهش ورودی ارز به کشــور باشد را به بهانه ای برای 
رشد قیمت تبدیل می کند. دور جدید تحریم ها در سال 1390 و اوج گیری 
آنها در ســال 1391 با هدف جلوگیری از فــروش نفت، یکی از مصادیق 
این اتفاق اســت که از ابتدای سال 1397 با خروج آمریکا از برجام مجددا 

تکرار شد.
در دوره فعلی نیز به نظر می رسد مهمترین محرک بازار ارز که توانسته 
دورنمای بازدهی آن برای ســوداگران را مثبت کند، مباحثی است که در 
مورد تحریم های جدید مطرح می شــود، اما این بار وضعیت تا حدودی با 
دوره های قبل تفاوت خواهد داشت و لزوما بازار ارز نخواهد توانست همان 
مســیرهای قبلی را برای رشدهای خیره کننده طی کند. در شرایط فعلی، 
صادرات غیرنفتی ایران با تمرکز بر همسایگان به رقم قابل قبولی رسیده و 
رشد قیمت های جهانی نیز به این امر کمک کرده است. با توجه به اعمال 
تحریم هــای قابل توجه علیه ایران، حوزه های اثرگذار کمتری برای تحریم 
باقی مانده و به همین واسطه ضریب اثرپذیری اقتصاد ایران از تحریم های 
جدید کاهش پیدا کرده اســت. با توجه به تغییر نکردن عوامل اثرگذار بر 
حرکت فعلی دالر، ورود بانک مرکزی به مدیریت بازار و قیمت گذاری ارز 
در بازار طال، به نظر می رســد قیمت فعلی دالر در محدود 35 تا 36 هزار 
تومان منطقی اســت و اگر اتفاق جدید رخ ندهد، دالر آزاد می تواند برای 
مدتی در همین محدوده قیمتی باقی بماند؛ هرچند احتمال کاهش قیمت 

دالر با افزایش عرضه ارز از سوی بانک مرکزی منتفی نیست.

قیمت سکه 16 میلیون و 50 هزار تومان شد

نوسان دالر در مرز 35 هزار تومانی

بانکنامه

رئیس کل بانک مرکزی خبر داد
بسته جدید برای بازار ارز

رئیس کل بانک مرکزی از بسته جدید ارزی این بانک برای بازار 
ارز طی روزهای آینده خبر داد. علی صالح آبادی در حاشــیه مراسم 
رونمایی از ســامانه چک الکترونیک دربــاره کنترل بازار ارز گفت: 
همانطور که برای کنترل بازار سکه اقداماتی انجام شد، برای کنترل 
بازار ارز نیز طی روزهای آینده بسته و ابزار جدیدی اعالم می شود. 
او درباره ارزهای بلوکه شــده نیز گفت: آزادســازی ارزهای 
بلوکه شــده در کره در حال انجام است به محض وصول منابع، 
جزییات اعالم می شــود. بــه گفته رئیــس کل بانک مرکزی، 
امروز چک دیجیتال در ســه بانک تجارت، پارسیان و صادرات 
راه اندازی شــد. شــرایط دریافت چک دیجیتال هیچ تفاوتی با 
چک های کاغذی ندارد. به زودی شــرایطی فراهم می شــود تا 
تمامی بانک ها بتوانند این خدمت نوین و ارزشمند را به جامعه 

ارائه دهند.

با رونمایی از سامانه چک الکترونیک فراهم شد
امکان نقدکردن غیرحضوری چک

مراسم رونمایی از سامانه چک الکترونیک با حضور رئیس کل 
بانــک مرکزی، وزیر اقتصاد و وزیر صمت برگزار شــد و معاون 
فناوری های نوین بانک مرکزی در این مراســم از فراهم شدن 
امکان نقدکردن غیرحضوری چک با رونمایی از ســامانه چک 
الکترونیــک خبر داد. مهران محرمیان با بیــان اینکه چکاد با 
مالحظات گســترده فنی و حقوقی، پروژه بسیار پیچیده ای بود 
که با حمایــت رئیس کل بانک مرکزی عملیاتی شــد، گفت: 
چکی که دیجیتال صادر می شود می تواند در اختیار فردی قرار 
گیــرد که اصال دارای چک دیجیتال نیســت. مهمترین اتفاق، 
نقدکردن چک به صورت غیرحضوری اســت که گام مهمی در 
تسهیل دسترسی مردم به خدمات بانکی است. تعداد زندانیان 
مرتبط با چک که بیش از 80 درصد نســبت به ســال 1396 
کاهش یافته اســت، با اجرای قوانین جدیــد چک افتخارآمیز 

است.
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی با اشــاره به اینکه هر 
روز یک نفر برای چک برگشــتی به زنــدان می رود، افزود: در 
حال حاضر نزدیک به 98 درصــد خدمات بانکی غیرحضوری 
انجام می شــود. با صدور چک الکترونیک نیز این میزان بیشتر 
خواهد شــد. در سال 1396 حدود 10 نفر بابت چک برگشتی 
به طور روزانه به زندان می رفت، اما در حال حاضر، هر روز یک 
نفر برای چک برگشتی به زندان می رود. به گفته محرمیان، در 
حال حاضر امکان صدور چک الکترونیک در سه بانک پارسیان، 
صادرات و تجارت فعال برای اشخاص حقیقی فراهم شده که به  
زودی این امکان برای اشــخاص حقوقی نیز فراهم خواهد شد. 
بانک های ملت، آینده و کشــاورزی نیز در مرحله تست صدور 

چک الکترونیک قرار دارند.
همچنین احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد نیز در این مراسم با 
بیان اینکه چک الکترونیک هزینه مبادالت را کاهش می دهد، 
گفت: چک الکترونیک یک محصول ارزشــمند در نظام بانکی  
اســت. وقتی از حمایت از تولید صحبت می کنیم یعنی همین، 
هر سیاســتی که برای کاهش هزینه هــای مبادله برای فعاالن 
اقتصادی باشــد فرآیند تولید ســهل تر و جذاب تر می شود. هر 
انــدازه فعال اقتصادی با اطمینان بیشــتر وارد معامله شــود، 
ســرعت گردش معامالت بیشتر می شــود و به رونق اقتصادی 
کمــک می کند. به گفتــه خاندوزی، نگرانــی از نکول و اطاله 
پیگیری هــای قضایی با این دســت اقدامــات کاهش می یابد 
و بســیار حائز اهمیت اســت. همچنین باعث کاهش فشار به 

تسهیالت نقدی بانک ها می شود و اقدام مبارکی است.
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آیا با بورس می توان خانه دار شد؟
باگ های بورس مسکن

صندوق های امالک و مســتغالت، گامی بــزرگ برای تحقق خرید 
متری مسکن هســتند که از روز گذشته با اطالعیه مدیریت عملیات 
بازار فرابــورس، معامالت ثانویه اولین صندوق امالک و مســتغالت 
کشــور در بازار سرمایه ایران میسر شــد. یک کارشناس بازار مسکن 
درباره راه اندازی بورس مسکن بر این باور است که »صندوق امالک و 
مستغالت می تواند ارزش سرمایه های خرد را در برابر تورم حفظ کند، 
اما با توجه به رکود مســکن نباید انتظــار و توهم بیش از حد درباره 
سوددهی این صندوق ها ایجاد کرد. بخش مسکن دچار رکود و بحران 
است و وزارت راه و شهرســازی، برنامه  عملیاتی چندانی برای خروج 

صنعت ساختمان از بحران ندارد.«
»فرشــید پورحاجــت« درباره آغــاز معامالت نخســتین صندوق 
ســرمایه گذاری امالک و مستغالت به »ایســنا« می گوید: »استفاده 
از ابزارهــای مالی همواره به عنوان یک اهــرم تامین نقدینگی برای 
بنگاه هــای اقتصادی مورد توجه قــرار دارد. در مورد صندوق امالک 
و مســتغالت به منظور ورود ســهامداران به سرمایه گذاری در بخش 
مسکن نیز باید گفت این ابزار می تواند کمکی به تامین نقدینگی برای 
پروژه های ساختمانی باشد.« به گفته »پورحاجت«، »ماهیت بورس و 
ساختمان شیشه ای، شفافیت است. لذا باید این شفافیت در وضعیت 
پروژه هایی که در بورس عرضه می شــود، وجود داشــته باشد و نباید 
توهم سود آنچنانی از این پروژه ها به مخاطب القا کرد. از منظر دیگر 
اگــر بخواهیم به موضوع نگاه کنیــم، تکانه های اقتصادی و پیک های 
پنج ساله درخصوص نوسانات شدید قیمت مسکن، قدرت خرید مردم 
را کاهش داده است. با توجه به اینکه بیش از 95 درصد حوزه مسکن 
در اختیار بخش خصوصی اســت، به راحتی می تواند جذب نقدینگی 
کند و تعریف پروژه از این بابت صورت گیرد. بنابراین صندوق امالک 
شــاید بتواند مقداری به حفظ سرمایه های مردم در برابر تورم کمک 

کند، اما تاثیری در ایجاد رونق بخش مسکن نخواهد داشت.«
او مشــکل اصلی بخش مسکن را رکود و فرار ســرمایه ها می داند 
و توضیــح می دهد: »بخش خصوصی رغبتی به تولید مســکن ندارد؛ 
چراکه بازده ســرمایه به خطر افتاده اســت. امروز دریافت یک پروانه 
ساختمانی به نوعی مصیبت برای سازندگان تبدیل شده و بوروکراسی 
اداری، کمر بخش خصوصی را خم کرده است. حاال قرار است از طریق 
بورس، تامین نقدینگی برای بخش مســکن صورت گیرد. سوال این 
است که آیا از طریق این جذب سرمایه، خلق پروژه صورت می گیرد؟ 
آیا مشــتری ثانویه برای ایــن پروژه ها وجــود دارد؟ اینها، باگ های 
چنین طرح هایی اســت. به نظــر من، به جای ارائــه ایده هایی مثل 
صندوق امالک و مســتغالت باید مشکالت تولید مسکن را به صورت 
ریشه ای حل کنیم؛ چراکه اگر اقدام عاجلی برای تقویت قدرت خرید 
متقاضیان خانــه و خروج از رکود این بخش صــورت نگیرد، کمبود 
تولید مسکن در کشــور ادامه می یابد و کماکان تورم در بازار مسکن 
وجود خواهد داشــت. بنابراین بورس، تاثیری در صاحب خانه کردن 

مردم نخواهد داشت.«
اما در مراسم رونمایی از نخســتین صندوق سرمایه گذاری امالک 
و مســتغالت، رئیس سازمان بورس در جمع خبرنگاران با بیان اینکه 
»تاکنون مجوز اصولی راه اندازی چهار صندوق دیگر نیز صادر شــده 
است«، گفت: »پذیره نویسی یک صندوق که انجام شد و سه صندوق 
دیگر در حال تاســیس هستند. همچنین درخواست های متعددی از 
ســوی سیستم بانکی صورت گرفته که بانک مرکزی باید مجوز صادر 
کند. پیش بینی می شــود که این بازار در آینده به بازار بزرگی تبدیل 

شود.«
»مجید عشقی« در مورد پرداخت سود سهام عدالت نیز توضیح داد: 
»در شــورای عالی بورس مصوب شد تا سود شرکت های سرمایه پذیر 
دریافت و تا پایان پاییز به حســاب مشــموالن واریز شود. همچنین 
نمادهای شــرکت های سرمایه گذاری ســهام عدالت پس از برگزاری 
مجامع بازگشایی خواهند شد. در مورد نحوه برگزاری مجامع، اختالف 
نظرهایی وجود دارد که قوانین و مقررات آن با مشورت چند نهاد در 

حال انجام است.«
»عشــقی« با اشــاره به بودجه ای که برای صندوق تثبیت در نظر 
گرفته شده است، افزود: »در بودجه تصمیم گیری شد مبالغی از بازار 
ســرمایه به خزانه در قالب مالیات فروش ســهام و بــرای ثبات بازار 
ســرمایه به صندوق تثبیت واریز شــود. در واقع، این سرمایه گذاری 
دولت اســت.« وی با بیان اینکه »بازار ســهام ارزان ترین بازار کشور 
اســت«، ادامه داد: »مصوبه 10 بندی حمایت از بازار سرمایه و طرح 
بیمه، این اطمینان را برای سهامداران خرد ایجاد کرد که بازار سرمایه 
برای دولت مهم است و تا یک سال آینده رشد خوبی خواهد داشت.«

او همچنین درخصوص وضعیت بازار سرمایه در الیحه بودجه گفت: 
»از ابتدای کار تدوین الیحه بودجه ســال آینده، پیشنهادات بورسی 
مطرح و بندهای الزم نیز در نظر گرفته شــده است. مجلس شورای 
اســالمی هم قول همکاری داده است و امیدواریم الیحه بودجه سال 
1402 بهتر از ســال 1401 باشد. به گفته وی، در الیحه بودجه سال 

آینده در حوزه انرژی شرکت ها افزایش قیمت نخواهیم داشت.«
همچنین وزیر اقتصاد در مراسم رونمایی از صندوق سرمایه گذاری 
امالک و مســتغالت از ورود تدریجی سرمایه خرد خانوارها به حوزه 
مســکن خبر داد و گفت: »ورود گام به گام سرمایه خرد خانوارها به 
حوزه مسکن فراهم شــد«. »احسان خاندوزی« در این مراسم ضمن 
ابراز خوشحالی از رونمایی نخســتین صندوق سرمایه گذاری امالک 
و مســتغالت، گفت: »در اقتصاد ایران با مشــکلی مواجه هســتیم و 
آن دشــواری ورود ســرمایه های خرد به بازار مسکن است. دستیابی 
بخشی از خانوارها به مســکن با چالش مواجه شده است؛ لذا نیاز به 
ابزار دیگری بود تا خانوارها راحت تر بتوانند این مسیر را طی کنند.«

او با تاکید بر اینکه »خرید یک واحد مســکونی نیازمند ســرمایه 
زیادی اســت«، افزود: »بیش از یک ســوم هزینه خانوارها در کشور 
صرف مسکن می شود. فایده این صندوق ها این است که سرمایه های 
خــرد خــود را گام بــه گام و به تدریــج وارد حوزه مســکن کنند. 
شــرکت های تولیدکننده و فعاالن اقتصادی که نیاز به نقدشــوندگی 
دارایــی خود دارند هــم می توانند از این امکان اســتفاده کنند.« بر 
همین اســاس، خاندوزی از بانک های دولتی درخواست کرد که برای 
دارایی های مازاد خود به صورت ویژه از این ابزار اســتفاده کنند. وزیر 
اقتصاد همچنین ابراز امیدواری کرد که ظرف  ماه های آینده این خبر 
خوب را اعالم کند که دولت برای اموال دولتی خود در استفاده از این 

ابزار نیز پیشقدم شده است.

خبرنــامه

فرصــت امروز: با رشــد قیمت دالر در بازار آزاد و رونمایی از بســته 
حمایتی از ابتدای هفته دوم آبان ماه، بازار سهام طی دو هفته گذشته بر 
مدار صعودی حرکت کرده و جهش های چشــمگیری را به ثبت رسانده 
اســت، به طوری که دماسنج اصلی تاالر شیشــه ای در معامالت هفته 
ســوم آبان ماه با رشــد هفتگی 10.19 درصدی به سطح یک میلیون 
و 414  هزار واحد رســید و خالص هفتگی خرید حقیقی ها پس از 28 
هفته متوالی باالخره مثبت شد. از پایان هفته اول آبان ماه )چهارشنبه 
4 آبان( که شــاخص کل بورس تهران به ســطح یــک میلیون و 241 
هزار واحد رســید تا پایان هفته سوم آبان ماه )چهارشنبه 18 آبان( که 
شــاخص کل بورس از مرز کانال یک میلیــون و 400 هزار واحد عبور 
کرد، حدود 173 هزار واحد طی 10 روز معامالتی به حســاب شاخص 
کل بورس واریز شد و بیش از 48 درصد از ریزش شش ماه گذشته )از 
ابتدای خرداد( جبران شــد. همچنین شاخص کل هم وزن با رشد 36 
هزار واحدی طی 10 روز معامالتی یادشده بیش از 43 درصد از ارتفاع 
از دســت رفته از ابتدای خرداد را جبران کرد و در حالی به ارتفاع 397 
هزار و 566 واحد در پایان معامالت چهارشــنبه هفته گذشته رسید که 
کمتر از 2 هزار و 500 واحد برای بازپس گیری محدوده مهم 400 هزار 
واحد فاصله دارد؛ اتفاقی که در معامالت روز شــنبه رخ داد و شــاخص 

هم وزن با رشد 1.09 درصدی به تراز 401 هزار و 907 واحد رسید.
در پی وضعیت کابوس وار بورس در هفته اول آبان بود که سیاست گذار 
بورســی از یک بسته 10 بندی رونمایی کرد تا همزمان با رونمایی این 
بسته و رشد قیمت دالر در بازار آزاد تهران و افزایش قیمت کامودیتی ها 
در بازارهای جهانی مجددا روند رشد بورس آغاز شود. از جمله بندهای 
مهم این بسته حمایتی، طرح بیمه سهام است که به مدت یک هفته از 

ابتدای هفته جاری آغاز شده است.
سبزپوشی بورس در دل فصل زرد

پس از آنکه دماســنج اصلی تاالر شیشــه ای در معامالت اولین روز 
هفته گذشته با رشد 3.45 درصدی، بهترین رشد روزانه بورس طی 20 
مــاه اخیر را رقم زد و کانــال 1.3 میلیون واحدی را فتح کرد، در ادامه 
معامالت هفته )سه شنبه 17 آبان( به کانال 1.4 میلیون واحدی رسید 
تا نماگر اصلی بازار در سومین هفته از ماه آبان با رشد 10.19 درصدی 
دو کانــال باال رفته و در ارتفاع یک میلیون و 414 هزار واحد بایســتد. 
این باالترین رشد هفتگی بورس تهران از تیرماه 1399 تاکنون محسوب 
می شود. شاخص کل بورس تهران در حالی سال 1401 را آغاز کرد که 
در دو ماه نخســت فصل بهار در صدر بازارهای مالی ایستاد و حتی در 
روز 27 اردیبهشــت ماه به مرز کانال 1.6 میلیون واحدی رسید، اما از 
فردای این روز، دوره اصالح بورس کلید خورد و شــاخص کل بورس در 
یک سراشیبی تند تا پایان هفته نخست آبان ماه تا محدوده یک میلیون 
و 241 هــزار واحد عقبگرد کرد تا در مجموع حدود 365 هزار واحد از 

ارتفاع خود را در یک دوره زمانی شش ماهه از دست دهد.
در پایان همین هفته سیاســت گذار بورسی دست به کار شد و از یک 
بســته 10 بندی رونمایــی کرد تا با اجرای این بســته از ابتدای هفته 

دوم آبان و همزمان با رشــد قیمــت دالر آزاد و افزایش قیمت جهانی 
کامودیتی ها، حجم و ارزش معامالت بورس شاهد دو هفته توفانی باشد. 
این همزمانی عوامل اگرچه در ابتدا تنها به رشــد شــاخص کل بورس 
منجر شــد، اما در ادامه با جهش قیمــت دالر به باالی 34 هزار تومان 
در بازار آزاد، محرک تورمی موردنیاز بازار برای برگشت پرقدرت بورس 
فراهم شــد و تنها در معامالت اولین روز از هفته سوم آبان )شنبه 14 
آبان(، شــاخص کل به رشــد 3.45 درصدی رسید و ضمن بازگشت به 
کانــال یک میلیون و 300 هزار واحد، بهترین رشــد روزانه بورس طی 

20 ماه اخیر را رقم زد.
ورای همه اتفاقات بازار سهام و به رغم آنکه تمهیدات بانک مرکزی از 
تب و تاب بازار ارز و التهاب قیمت دالر کاســته است، با این حال، یکی 
از مهمترین عوامل محرک قیمت سهام و ارزش معامالت در این روزها، 
صعود قدرتمند دالر در بازار آزاد است که بنا به همبستگی شدید آن با 

ارزش بازار ســهام، محرک مورد نیاز برای رشد این بازار را فراهم کرده 
است. هرچند قیمت دالر در حال حاضر تا کانال 34 هزار تومانی کاهش 
یافته ولی به نظر می رســد کماکان می تواند انگیزه ای برای رشد بورس 
باشد. ضمن اینکه حتی با توقف رشد قیمت دالر نیز امکان رشد قیمت 
بورس به دلیل تزریق نقدینگی و اصالح شرایط روحی بازار وجود دارد.

ثبات بورس از مسیر صندوق تثبیت
یکی از بندهای بســته حمایتی ســازمان بورس که قرار بود در هفته 
گذشــته به اجرا درآید، بحث بیمه سهام است که از ابتدای هفته جاری 
)21 تا 28 آبان( در قالب فروش اوراق تبعی سبد سهام از طرف صندوق 
تثبیت بازار سرمایه اجرا شده اســت. براساس اطالعیه سازمان بورس، 
طرح بیمه پرتفوی ســهام کمتر از 100 میلیون تومان در قالب انتشار 
اوراق اختیار فروش تبعی ســبد سهام با نماد »سهام یار« از ابتدای این 
هفته و به مدت هشت روز انجام می پذیرد و سهامداران می توانند از این 
طریق، سبد پایه سهام بورسی )سهام فرابورسی و بازار پایه بیمه نخواهند 
شد( خود را که در پایان روز چهارم آبان ماه 1401 در اختیار داشته اند 
بیمه کنند و مشمول دریافت حداقل سود 20 درصدی )درصورت عدم 
حصول این میزان در بازار( شــوند. به این ترتیب سهامداران حقیقی و 
حقوقی می توانند با خرید تنها یک سهم از نماد »سهام یار« و نگهداری 
ســهام خود تا تاریخ سوم آبان ماه 1402، از مزایای این طرح بهره مند 
شــده و اصل ارزش سبد سهام بورسی ای که تا تاریخ 4 آبان در اختیار 

داشته اند و سود 20 درصدی آن را به دست آورند.
این طــرح کــه از طریق ابــزار مالی صنــدوق تثبیت بــازار انجام 
می شــود، یکی از چند اقدام حمایتی صندوق در جهت حمایت از بازار 
ســهام اســت. طبق آمارهای ارائه شده از ســوی صندوق تثبیت بازار، 
سرمایه گذاری های این صندوق متشکل از 9 بخش است که گروه فلزات 
اساسی با 19.36 درصد، فرآورده های نفتی با 16.91 درصد، محصوالت 
شــیمیایی با 15.98 درصد و بانک ها و موسســات اعتباری با 15.44 
درصد، بیشــترین سهم را از مجموع سرمایه گذاری ها به خود اختصاص 
داده انــد. همچنین گروه خودرو و ســاخت قطعات بــا 10.85 درصد، 
اســتخراج کانه های فلزی با 8.12 درصد، شــرکت های چندرشــته ای 
صنعتــی با 6.33 درصد و مخابرات با 3.01 درصد، در رده های پنجم تا 
هشتم بیشترین درصد سرمایه گذاری از سبد داری صندوق تثبیت بازار 
قرار دارند. آمارها نشان می دهد که این صندوق حدود 4 درصد از منابع 
خود را برای سرمایه گذاری در سایر گروه های معامالتی اختصاص داده و 
از این طریق در تثبیت و هدایت بازار مطابق سیاست های کلی مشخص 
شده از طرف هیأت امنا عمل کرده است. صندوق تثبیت بازار به عنوان 
یک نهاد مستقل و غیردولتی در راستای توسعه ابزارها و نهادهای مالی 
جدید در سال 1394 تأسیس شد. طبق ماده 7 اساسنامه، هیأت امنای 
صندوق تثبیت از وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان 
برنامه و بودجه، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و رئیس سازمان 
بورس تشــکیل شده که ریاســت آن برعهده وزیر اقتصاد و دبیری آن 

برعهده رئیس سازمان بورس است.

روند صعودی بورس تهران همچنان ادامه پیدا می کند؟

فرش قرمز برای بورس سبز

شاخص کل بورس تهران طی سه هفته ای که از شروع ماه آبان گذشته 
است، شدیدترین نوسان را تجربه کرد و در حالی که در پایان هفته نخست 
تا میانه کانال 1.2 میلیون واحدی کاهش یافته بود، با رشد متوالی در دو 
هفته بعدی وارد کانال 1.4 میلیون واحدی شــد. شــاخص کل بورس در 
معامالت اولین روز از هفته چهارم آبان ماه نیز به این روند صعودی ادامه 
داد و با ثبت رشــد 0.83 درصدی در معامالت روز گذشته در کانال یک 
میلیون و 400 هزار واحد تثبیت شد. شاخص کل هم وزن نیز با رشد بیش 

از یک درصدی به محدوده مهم 400 هزار واحدی قدم گذاشت.
در جریان معامالت روز شنبه 21 آبان ماه، شاخص کل بورس تهران با 
افزایش 11 هــزار و 739 واحد )0.83 درصد( به تراز یک میلیون و 407 
هزار واحد و شــاخص کل هم وزن با 4 هزار و 339 واحد )1.09 درصد( 
افزایش به رقم 401 هزار و 907 واحد رسید. در این روز بیش از 8 میلیارد 
و 205 میلیون ســهم، حق تقدم و اوراق بهادار بــه ارزش 53 هزار و 46 

میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار تهران دادوستد شد.

گروه خودرو در جریان معامــالت اولین روز هفته با 68 هزار و 567 
معامله به ارزش 5 هزار و 740 میلیارد ریال در صدر گروه های بورســی 
ایستاد. همچنین گروه فلزات اساسی با 37 هزار و 498 معامله به ارزش 
3 هزار و 390 میلیارد ریال، گروه فرآورده های نفتی با 28 هزار و 303 
معامله به ارزش 2 هزار و 891 میلیارد ریال، گروه شیمیایی با 24 هزار 
و 470 معامله به ارزش 2 هزار و 94 میلیارد ریال و گروه حمل و نقل با 
6 هزار و 682 معامله به ارزش یک هزار و 623 میلیارد ریال به ترتیب 
در صدر برترین گروه ها قرار گرفتند. شرکت ملی صنایع مس ایران با 3 
هزار و 403 واحد، شــرکت صنعتی و معدنی چادرملو با 2 هزار و 153 
واحد، شــرکت فوالد مبارکه اصفهان با 758 واحد، شرکت پاالیش نفت 
تهران با 653 واحد و شــرکت ســرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی 
تامین با 630 واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر رشد شاخص کل داشتند. 
در ســمت مقابل نیز شرکت پتروشیمی شازند با 422 واحد، بانک ملت 
با 240 واحد، شــرکت ایران خودرو با 195 واحد، شرکت سایپا با 158 

واحد و گروه بهمن با 80 واحد با تاثیر منفی بر رشــد شــاخص بورس 
همراه شدند.

در آن سوی بازار سرمایه نیز شاخص کل فرابورس در معامالت روز شنبه 
با افزایش 119.92 واحدی به رقم 18 هزار و 541 واحد رسید. در این بازار 
بیش از 4 میلیارد و 499 میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 
83 هزار و 150 میلیارد ریال دادوســتد شد. در جریان معامالت فرابورس 
ایران، پلیمر آریا ساسول با 29 واحد، شرکت آهن و فوالد غدیر ایرانیان با 
8.37 واحد، شرکت صنعتی مینو با 8 واحد، شرکت پویا زرکان آق دره با 
4.5 واحد و شــرکت پتروشیمی زاگرس با 4 واحد، بیشترین تاثیر مثبت 
را بر رشد شاخص فرابورس داشتند. همچنین شرکت صنایع پتروشیمی 
تخت جمشید با 1.8 واحد، شرکت پاالیش نفت الوان با 1.6 واحد، شرکت 
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات با 1.1 واحد، شرکت سیمان الر سبزوار 
و شــرکت پخش البــرز هر کدام با یک واحد با تاثیر منفی بر رشــد این 

شاخص همراه شدند.

شاخص کل بورس تهران 0.83 درصد افزایش ارتفاع داد

پیشروی در کانال 1.4 میلیونی
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حرکت به سمت آزادسازی قیمت خودرو باید 
آغاز شود

مدیرعامل اســبق ســایپا با بیان اینکه حرکت به ســمت 
آزادســازی قیمت خودرو می بایست آغاز شود، گفت قیمت 
خــودرو در بورس به شــکل رقابتی تعیین می شــود و این 

موضوع موجب واقعی شدن قیمت  خودرو خواهد بود.
سعید مدنی در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، با توجه به 
اینکه خودرو می بایست در نظام عرضه و تقاضا قیمت گذاری 
شــود، درخصوص عرضه خودرو در بورس کاال اظهار داشت: 
عرضــه در بورس یکی از شــیوه های فــروش کاال از جمله 
خودرو اســت و می تواند گامی در جهت آزادسازی قیمت ها 
باشــد. به دلیل اینکه در بورس برای خودرو به شکل رقابتی 
تعییــن قیمت می شــود، این موضوع موجب واقعی شــدن 

قیمت  خودرو خواهد بود.
وی یکی از مشکالت همیشــگی در نظام قیمت گذاری یا 
قرعه کشــی را وفور تقاضای کاذب ناشــی از دونرخی بودن 
خودرو اعالم کرد و گفت: به واسطه قیمت های تکلیفی و در 
نتیجه وجود مابه التفاوت فاحش قیمت با بازار، حاشیه سود 
باال موجب ترغیب و انگیزه تقاضای سرمایه ای برای ثبت نام 

خودرو می شود.
مدیرعامل اسبق ســایپا افزود: زمانی که خودرو در بورس 
عرضه می شــود به دلیل اینکه یک فضــای رقابتی بر بازار 
ســرمایه حاکم اســت، به تبــع تقاضای کاذب نــه به طور 
صددرصدی بلکه بخش عمــده آن از بین خواهد رفت زیرا 
قیمت معامله شــده در بورس با بــازار آزاد تفاوت چندانی 

ندارد.
مدنی با بیان اینکه راهکار عرضه در بورس می تواند شروع 
مناســبی برای آزادســازی قیمت  خودرو در بازار باشد، در 
ادامه تصریح کرد: البته مشروط بر اینکه منافع حاصل از این 
سود به جیب خودروسازان برود تا بتوانند بر روی پروژه های 
توســعه ای خود کار کنند. واریز مابه التفاوت قیمت تکلیفی 
دولــت و قیمت فــروش در بورس در خزانه اقدام درســتی 
نیست و باید تمام حاشیه ســود به خودروسازان اختصاص 
یابد و در مقابل خودروســازان به منظــور انجام برنامه های 

توسعه ای متعهد به ارائه برنامه و اجرا شوند.
وی افــزود: در مجموع عرضه خــودرو در بورس با هدف 
کاهش تقاضای کاذب و نزدیک شــدن قیمت فروش خودرو 

به قیمت بازار آزاد بوده و اقدام مناسبی است.
مدیرعامل اسبق سایپا درخصوص کاهش تقاضا به عنوان 
یکی از تبعــات عرضه در بورس بر کاهــش تقاضای کاذب 
تاکید کرد و در پاسخ به این پرسش که آیا عرضه در بورس 
موجب کاهش تقاضای واقعی نخواهد بود، گفت: این موضوع 
به میزان عرضه و تقاضا بستگی دارد زیرا ممکن است عرضه 
نســبت به تقاضا کمتر باشــد. این موضوع موجب می شود 
بخشــی از تقاضای واقعی و مصرف کنندگان واقعی نتوانند 
به خودرو برســند و مجبور می شوند برای عرضه در دوره ای 

دیگر در انتظار بمانند.
مدنی در پایان در پاســخ به این پرســش که آیا مکانیزم 
بورس برای خریدار مشکلی ایجاد نمی کند، خاطرنشان کرد: 
بعید می دانم عرضه در بورس مشکلی برای خریداران ایجاد 
کند، زیرا پس از دریافت کد بورســی، امکان خرید از بورس 
برای خریداران فراهم می شــود. اگر حاشیه سودی که برای 
خودروساز اتفاق می افتد به خودروساز اختصاص یابد، به نظر 
من مکانیزم بورس مشکل خاصی ایجاد نمی کند. در مجموع 
در نهایت می بایســت حرکت به ســمت آزادسازی قیمت ها 

آغاز شود.

نماگربازارسهام

نایب رئیس انجمن اســقاط و بازیافت خودروهای فرســوده درخصوص 
شــرایط خودروهای سبک و سنگین وارداتی و تولید داخل توضیحاتی را 

مطرح کرد.
داوود کریمــی در گفت وگو با خبرنگار خبرخــودرو، درخصوص تعداد 
گواهــی موجود در مراکز اســقاط گفت: حدود 50 هزار گواهی اســقاط 
خودروهای سواری و تاکسی در صفحات مراکز اسقاط موجود بوده ضمن 

اینکه تاکنون موتورسیکلتی اسقاط نشده است.
نایب رئیس انجمن اســقاط و بازیافت خودروهای فرســوده درخصوص 
قانون اســقاط حاکم بر خودروهای ســبک وارداتی تصریح کرد: براساس 
قانون قدیم، این خودروها 4 تا 8 گواهی اســقاط به منظور شماره گذاری 

مصرف می کنند.
کریمی درخصوص قانون اســقاط حاکم بر کامیون های وارداتی دست 
دوم افزود: براساس الیحه اخیر دولت، شماره گذاری این کامیون ها در ازای 
پرداخت مبلغ 47 میلیون تومان امکان پذیر خواهد بود. این بدان معنا است 
که الزام از رده خارج سازی خودروهای فرسوده سنگین برای شماره گذاری 

کامیون های وارداتی سه سال ساخت عمال حذف شده است.
وی درخصوص فرآیند اســقاط انواع کشنده، کامیون و کامیونت تولید 

داخل اذعان داشت: فرآیند اسقاط برای این نوع از خودروهای تولید داخل 
انجام می شــود، اما می بایست در انتظار ســرانجام الیحه دولت مبنی بر 
پرداخت 1.5 درصد از هزینه اسقاط که به قانون ساماندهی صنعت خودرو 
الحاق شــده و بررسی و تصویب آن در صحن مجلس باشیم. براساس این 
الیحه در صورتی که گواهی اســقاط موجود نباشد، پرداخت 1.5 درصد 
الزامی خواهد بود. نایب رئیس انجمن اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده 
در ادامه تاکید کرد: بنابراین تولیدکنندگان خودروهای ســواری، سنگین 
و موتورســیکلت و وارداتی ها در بدو امر موظف به انجام اســقاط در ازای 
شماره گذاری هستند، اما اگر تولید خودرو معطل تامین گواهی اسقاط بود، 

شماره گذاری منوط بر پرداخت 1.5 درصد پیشنهادی است.
کریمی درخصوص قیمت گواهی اســقاط عنوان کرد: قیمت متعارف و 
عادالنه گواهی اسقاط در سال جاری حدود 23 تا 25 میلیون تومان است. 
ضمن اینکه هنوز قانون 1.5 درصد مصوب نشده و متقاضی گواهی موجود 

نیست، قیمت گواهی به 16 تا 17 میلیون تومان کاهش یافته است.
وی در پاســخ به این پرســش که پس از تصویب قانون و پرداخت 1.5 
درصد در ازای شــماره گذاری به منظور انجام حتمی اســقاط چه روند و 
ترتیبی می بایست پیاده شود، خاطرنشان کرد: قانون می بایست به نحوی 

تنظیم و تصویب شود که اسقاط توجیه پذیر باشد بدین معنا که عدد 1.5 
درصد بــه 2.5 درصد افزایش یابد. در فرآیند فعلی اســقاط، 1.5 درصد 
تعیین شده پاسخگوی اســقاط نخواهد بود. برای تولیدکننده خودرو نیز 
خرید گواهی اسقاط و از رده خارج سازی خودروی فرسوده توجیه اقتصادی 
دارد و با نرخ 2.5 درصد نیز جذابیت موردنیاز در بازار اسقاط ایجاد می شود. 
این در حالی است که نرخ 1.5 درصد به دلیل نبود توجیه اقتصادی شرایط 

را بیشتر برای توقف اسقاط فراهم می سازد.
نایب رئیــس انجمن اســقاط و بازیافت خودروهای فرســوده در پایان 
درخصوص این موضوع که برای دارندگان خودروی فرسوده کدام شرایط 
می بایست لحاظ شود تا اسقاط خودروهای فرسوده آنها در واقعیت صورت 
بگیرد، تاکید کرد: بدین منظور محدودیت هایی که در قانون دیده شــده 
همچــون افزایش قیمت بیمه، محدودیت های تردد و ســن فرســودگی 
می بایســت از ســوی دولت اعمال شود و مشــوق ها و تسهیالت در نظر 
گرفته شده از محل ماده 12 قانون رفع موانع تولید برای ترغیب به اسقاط 
تامین شود که اختصاص 20 درصد از خودروهای قرعه کشی به دارندگان 
فرسوده ها یک نمونه از مشــوق هایی است که موجب هدایت خودروهای 

فرسوده به اسقاط شد.

شرایط اسقاط خودروهای سبک و سنگین وارداتی و تولید داخل تشریح شد

یک تولیدکننده و فعال بازار لوازم یدکی درخصوص قوانین استانداردی 
حاکم بر تولید قطعات داخلی و وارداتی خودرو توضیحاتی مطرح کرد.

نوید حبیبــی در گفت وگو با خبرنگار خبرخــودرو، درخصوص قوانین 
اســتانداردی حاکم بر تولید قطعات خودرو اظهار داشت: در بخش تولید 
اســتاندارد ملی برای انواع کاالها اجباری است که بیشتر از اسناد خارجی 

کشورهای کره، ژاپن و اروپا کپی شده اند.
وی افزود: در واردات نیز برخی از کاالها مشــمول اســتاندارد اجباری 
هســتند که می بایســت قادر به پاس کردن آن باشند. موسساتی نیز در 
انطباق اســتاندارد این اقالم با اســتاندارد ملی ایران با آزمون اســتاندارد 

همکاری دارند.
این تولیدکننده و فعال بازار لوازم یدکی با بیان اینکه یکی از مشکالت 
این است که آیا این کاالها در واقعیت منطبق با استاندارد هستند،  گفت: 
اســتاندارد بالعکس آنچه در کشور ما تعریف شده کف حداقلی دارد بدین 
معنا که در سایر کشــورها پایین تر از میزان حداقلی قابل قبول نیست و 

می بایست سطح استاندارد کاالها بسیار باالتر باشد.
حبیبی تصریح کرد: شــرکت های خارجی پیش رو در اســتانداردها از 
هر لحاظ ســعی دارند کیفیت کاالهای تولیدی شــان باالتر از استاندارد 
داخلی خودشان باشــد. اما در ایران بیشترین تالش صرفا بر پاس کردن 

آزمون های اســتاندارد اســت و باالتر از آن و برای رسیدن به کیفیت های 
جهانی اقدام موثری نمی شــود. البته آزمون های داخلی نیز به طور کامل 

و صحیح نیستند.
وی در پایان در پاســخ به این پرســش که آیا در حوزه تولید و طراحی 
قطعات الکترونیک و های تک پیشــرفتی داشــته ایم، خاطرنشان کرد: به 
ویژه در حوزه قطعات های تک و الکترونیک خودرو در واقعیت پیشــرفتی 
نداشته ایم زیرا همواره کپی کاری بوده و اگر اتفاقی در این حوزه رخ داده، 
واردات به شکل قطعات ســی کی دی انجام شده و در داخل تنها اسمبل 

شده است.

آیا قطعات خودرویی در واقعیت منطبق بر استانداردها تولید می شوند؟
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نویسنده: علی آل علی
گوگل ادز بدون هیچ حرف و حدیثی بزرگترین سرویس تبلیغاتی دنیا 
محسوب می شــود. این روزها میلیون ها برند از سراسر دنیا برای نمایش 
تبلیغات شان در سرویس های مختلف گوگل با هم رقابت می کنند. احتماال 
شــما هم بارها و بارها پیش خودتان فکر کرده اید خیلی خوب می شد اگر 
سهمی از این بازار بزرگ داشتید. هرچه باشد گوگل با میلیاردها کاربر فعال 

پیشنهادی است که کمتر بازاریابی بدان دست رد می زند. 
ما در این مقاله دو تا خبر خوب و یک خبر نسبتا نگران کننده برای تان 
داریم. اول از همه اینکه گوگل در تازه ترین گزارشش نرخ بازگشت سرمایه 
به ازای تبلیغات در گوگل ادز را دو دالر اعالم کرده اســت. این یعنی شما 
با یک دالر ســرمایه گذاری در گوگل، دو برابر سود دریافت خواهید کرد. 
البته این نکته عجیبی نیست؛ چراکه گوگل از مدت ها قبل بین بازاریاب ها 
حسابی مشهور شده و سرویس گوگل ادز جای سوزن انداختن هم ندارد. 
همین امر ما را به سمت خبر بدی که منتظرش هستید راهنمایی می کند. 
از آنجایی که گوگل ادز دیگر مثل چند ســال قبل فضایی خلوت و دست 
نخورده نیست، شــما برای رقابت در این فضا باید مثل دونده های ماراتن 

اراده ای پوالدین داشته باشید. داستان کمی سخت شد، نه؟
قبل از اینکه خیلی ناامید شــوید، اجــازه دهید خبر خوب دیگری که 
برای تان کنار گذاشــته ایم را هم رو کنیم. الگوریتم گوگل ادز به گونه ای 
طراحی شــده که شما الزم نیســت حتما پول بیشــتری برای نمایش 
تبلیغات تان پرداخت کنید. در عوض میانبرهایی هســت که شما را بدون 
ولخرجی های رایج به سرمنزل مقصود برساند. ما در این مقاله قصد داریم 
این نکات را خیلی ساده و خودمانی با شما در میان بگذاریم. اینطوری هم 
بودجه تان دست نخورده باقی می ماند، هم رقابت شدید در گوگل ادز باعث 

وحشت تان نخواهد شد. 
رقابت در گوگل ادز به سبک فرصت امروز!

این روزها هر کاری در دنیا هزینه خاص خودش را دارد. دنیای تبلیغات 
هم به طور ســنتی با صرف پول های کالن گره خورده است. بنابراین اگر 
فکر کرده اید گوگل ادز همین طوری بی دلیل تبلیغات تان را رایگان نمایش 
می دهد، سخت دراشتباهید. هرچه باشد شرکتی به بزرگی گوگل هم باید 

پول دربیاورد، مگر نه؟
نــوآوری گوگل در بخش تبلیغات کاهش هزینه هــای جاری برندها با 
راه اندازی سیســتم مزایده برای تبلیغات است. اینطوری شما بدون اینکه 
پای قیمت اولیه ای وسط باشد، پیشنهادات تان برای نمایش تبلیغات در 
گوگل را اعالم می کنید. دست آخر هم بهترین پیشنهاد برنده ماجرا خواهد 
بود. البته این وسط همه چیز پول نیست؛ چراکه گوگل دوست ندارد یک 
شــرکت کامال پول پرست به نظر برســد. همین نکته نظر ما در روزنامه 
فرصت امروز را جلب کرده است. ما در ادامه سعی می کنیم راه و چاه های 

تبلیغات در گوگل ادز به سبک خودمان را یادتان دهیم. 
درک درست از امتیاز کیفیت )Quality Score(: شروع رقابت 

از نقطه صفر
در بخش قبلی درباره سیســتم مزایده گوگل با شــما حرف زدیم. این 
سیستم دقیقا مثل مزایده های مربوط به حراج های بزرگ کار می کند. البته 
اینجا شما در عوض پیشنهادتان فرصت های تبلیغاتی به دست می آورید، 

نه لوازم عتیقه!
بد نیســت همین اول کاری درباره دلیل راه اندازی سرویس مزایده در 
گوگل ادز با هم حرف بزنیم. اصال چرا گوگل این همه زحمت به خودش 
داده اســت؟ مگر نمی توانست فقط باالترین پیشنهادهای ممکن را بدون 
اینکه صدایش را در بیاورد، قبول کند؟ جواب این سوال در تعهد سفت و 
سخت گوگل برای نمایش تبلیغات باکیفیت و هماهنگ با سلیقه کاربران 
نهفته است. خب اگر قرار بود شرکتی به این بزرگی هر تبلیغی را به خورد 
کاربرانــش دهد، کم کم قافیه را به یاهو یا بقیه موتورهای جســت و جو 

می باخت.
مدیران گوگل برای اینکه همه کارشــان در پول خالصه نشود، مفهوم 
امتیاز کیفیت را طراحی کرده اند. بر این اســاس پیشنهاد تبلیغاتی شما 
برای گوگل بر حاصل یک ضرب ســاده است. از یک طرف امتیاز کیفیت 
شــما محاسبه می شود و بعد هم ضرب در مقدار پیشنهادتان خواهد شد. 
اینطوری اگر کیفیت تبلیغ تان باال باشد، الزم نیست پیشنهاد مالی خیلی 

سنگینی برای گوگل عرضه کنید؛ به همین سادگی!
قبول دارم توضیحات باال کمی گیج کننده به نظر می رسد. برای همین 
اجازه دهید یک مثال ســاده بزنیم. فرض کنید سم، ماری، جین و پات از 
چهار شــرکت مختلف دنبال تبلیغ در گوگل هســتند. از آنجایی که سم 
بودجــه بازاریابی خیلی کمی دارد، فقط دو دالر برای هر کلیک به گوگل 
پیشنهاد می دهد. در حالی که بقیه رقبا تا هشت دالر هم پیشنهاد داده اند. 
اگر قرار بود پول حرف اول و آخر را بزند، احتماال ســم حتی به دور نهایی 
هم نمی رســید. با این حال کیفیت تبلیغات هم اینجا مهم است. حاال اگر 
سم امتیاز 10 را بابت کیفیت تبلیغ بگیرد، ورق کامال برمی گردد؛ چراکه 
امتیاز 10 این تبلیغ ضرب در دو دالر پیشنهادی امتیاز نهایی سم را تبدیل 
به 20 می کند. اینطوری تبلیغ پیشــنهادی ســم در رتبه اول گوگل قرار 
گرفته و بقیه بازاریاب ها با هزینه ای بیشتر در رتبه های بعدی دیده خواهند 
شد. فکر می کنم حاال دیگر ماجرا مثل روز برای تان روشن شده باشد، نه؟ 
اگر شما سیستم مزایده گوگل ادز را خوب بلد باشید، اصال الزم نیست 
ســر قیمت نهایی با رقبا چانه بزنید یا دائما پول بیشتری خرج کنید. در 
عــوض با اندکی کار بر روی کیفیت تبلیغ طوری از بقیه جلو می زنید که 

نگو و نپرس.
تمرکز بر روی نرخ کلیک )CTR(: مراقبت های جانبی برای 

موفقیت در گوگل ادز
در بخش قبلی درباره امتیاز کیفیت با شــما حــرف زدیم. اگر بازاریاب 
باهوشی باشــید، خیلی زود از ما می پرسید اصال این امتیاز چی هست و 
چطور باید افزایشش داد؟ راستش را بخواهید این سوال یک جواب شسته 
و رفتــه ندارد. در عوض ما کارمان را با تمرکز بر روی نرخ کلیک شــروع 
می کنیم. همانطور که در دنیای فوتبال هر تیمی که استادیومش هواداران 
بیشتری را وسوسه کند درآمد بیشتری خواهد داشت، بازاریاب ها هم هر 
چقدر نرخ کلیک تبلیغات شان باالتر باشد پول بیشتری به جیب خواهند 
زد. هرچه باشد وقتی مردم تبلیغات شما را بیشتر تماشا کنند، تمایل شان 

برای خرید نیز بیشتر خواهد شد. 
ما در روزنامه فرصت امروز برای اینکه نرخ کلیک شــما بیشــتر شود، 
توصیه هــای مخصوص خودمان را داریم. پس لطفا قبل از اینکه بحث مان 
را ادامه دهیم، هر تکنیک قبلی درباره افزایش نرخ کلیک را دور بریزید و 

شش دانگ حواس تان را به نکات ذیل اختصاص دهید:

طراحی تبلیغات متفاوت: آیا تا حاال شــنیده اید تفکر خارج از چارچوب 
همیشه جواب می دهد؟ خب درباره دنیای تبلیغات که همیشه همینطور 
بوده است. اگر شما تبلیغات متفاوتی در مقایسه با بقیه نمونه های موجود 
برای گوگل در چنته داشته باشید، بی برو برگشت نرخ کلیک باالتری هم 
گیرتان می آید. البته این مبنای ارزیابی احتمالی گوگل اســت و بر همین 

اساس هم امتیاز کیفیت باالتری به شما خواهد داد. 
استفاده از اعداد در تبلیغات: دنیای آمار و ارقام همیشه برای مردم دنیا 
جذابیت خاص خودش را داشــته است. پس دلیلی ندارد در تبلیغات تان 
از آمارهای دقیق اســتفاده نکنید. اینطوری گوگل بیشتر جذب پیشنهاد 
تبلیغاتی تان شــده و نرخ کلیک تان هم طوری به سقف می چسبد که نگو 

و نپرس.
طراحی »دعوت به عمل« جذاب: دعوت به عمل یا همان CTA نقش 
مهمی در موفقیت کمپین های بازاریابی دارد. این ماجرا درباره گوگل ادز 
هم مصداق داشته و به شما برای موفقیت در دنیای تبلیغات کمک خواهد 
کرد. پس اگر دوســت دارید رتبه های برتر گوگل را روی هوا بقاپید، حتما 

دعوت به عمل های حرفه ای برای تبلیغات تان در نظر بگیرید. 
شاید نکات باال خیلی ساده به نظر برسد، اما شروع خوبی برای افزایش 
نرخ کلیک تبلیغات خواهد بود. یادتان باشد حتی موفق ترین تبلیغات دنیا 
هم کارشــان با همین محاسبات اولیه شروع شــده است. پس اصال الزم 

نیست به خودتان شک کرده یا دائما کارتان را به فردا موکول کنید. 
ارتقای ارتباط مفهومی تبلیغات: به وقت ریزه کاری های مهم!

کارگردانی را در نظر بگیرید که اول کار با تهیه کننده بر ســر یک فیلم 
درام به توافق رسیده اما دست آخر اثرش بیشتر شبیه فیلم های کمدی از 
آب درمی آید. بی شک تهیه کننده قصه ما حسابی از دست چنین نتیجه ای 
عصبانی خواهد شــد. هرچه باشــد سرمایه گذارها پول شــان را از سر راه 
نیاورده اند که همینطور الکی بذل و بخشش کنند. اگر یک پروژه سینمایی 
از همان اول کار به عنوان طرحی دراماتیک تصویب شده، وظیفه کارگردان 
قصه ما وفاداری به تصمیم اولیه است. این همان انتظاری است که گوگل 
از بازاریاب ها هم دارد. اگر عنوان اصلی تبلیغ شما برای اطالع رسانی درباره 
مزایای محصول جدیدتان اســت، نباید یکهو در صفحه فرود تم کارتان را 
عوض کنید. چنین تغییر ناگهانی نه تنها موجب موفقیت تان نخواهد شد، 

بلکه خیلی زود امتیاز کیفیت تان را حسابی پایین می آورد. 
از آنجایی که ما هیچ وقت توصیه های الکی به شــما نمی کنیم، در این 
بخــش هم راهکارهایی برای ارتقای ارتبــاط مفهومی تبلیغات تان داریم. 
اولین قدم در این مســیر طوالنی استفاده از کلیدواژه های مرتبط به تیتر 
تبلیغات در بخش توضیحات است. اجازه دهید کمی بیشتر توضیح دهیم؛ 
وقتی شما در گوگل یک لینک تبلیغاتی در صفحه نتایج مشاهده می کنید، 
معموال توضیحات جانبی هم زیر آن به چشــم می خورد. در اغلب موارد 
این توضیح جانبــی همان چند خط ابتدایی مقاله یا در این مورد صفحه 
فرودتان خواهد بود. پس ســعی کنید در پاراگراف نخست صفحه فرود از 
کلیدواژه های مرتبط با ماهیت تبلیغ تان ســود ببرید. اینطوری الگوریتم 

گوگل امتیاز بسیار باالتری به شما خواهد داد. 
در مرحله بعد شــما باید مخاطب هدف تان را کامال روشــن کنید. این 
کار بــرای گوگل جذابیت بی نهایت زیــادی دارد؛ چراکه دقیقا می فهمد 
کمپین تان را باید به چه کســانی نشان داده و از چه کسانی مخفی کند. 
یادتان باشــد اگر شــما بازار هدف تان را به خوبی مشخص نکنید، فقط با 
نمایش تبلیغات بیشــتر و کلیک های بی نتیجه هزینه اضافی روی دست 

برندتــان باقی خواهد مانــد. آن وقت دیگر هیــچ راه حلی به کمک تان 
نخواهد آمد.  آخرین کاری که شما در این بخش باید از پس آن بربیایید، 
بهینه ســازی تبلیغات تان با حال و هوای ترندها یا فصل های جاری است. 
مثال اگر تبلیغ شما در حوالی کریسمس نمایش داده می شود، باید آن را 
کمی با حس و حال سال نو سازگار کنید. اینطوری همه مشتاقانه منتظر 
کمپین تبلیغاتی تان مانده و گوگل هم امتیاز بیشــتری به کارتان خواهد 
داد. نتیجه این تالش های شبانه روزی پرداخت هزینه کمتر برای نمایش 

محتوای تبلیغاتی تان خواهد بود. 
ساماندهی به وضعیت صفحه فرود: مهمترین بخش کار

فرض کنید شما یک تبلیغ جذاب برای مخاطب تان طراحی کرده اید که 
حتی یک نفر هم نمی تواند جلوی وسوسه کلیک بر روی آن مقاومت کند. 
حاال اگر صفحه فرودتان چنگی به دل نزند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اجازه 

دهید کمی ریســک کنیم و دست به پیشگویی بزنیم. در سناریوی باال تا 
آخرین کاربر هم از دست تان حسابی عصبانی خواهد شد؛ چراکه مشتریان 
این روزها اصال اعصاب برندهای کلیشه ای را ندارند؛ به ویژه آنهایی که اول 

با ظاهری موجه کارشان را شروع می کنند و بعد توزرد از آب درمی آیند!
فرمول طالیی ما در این بخش برای طراحی یک صفحه فرود استاندارد 
رعایت ســادگی یا به قول آدم های هنری »مینیمالیســم« است. به زبان 
خودمانی، شــما الزم نیســت یک صفحه فرود پر از جزییات با طرح های 
خیره کننده برای کاربران تدارک ببینید. همین که صفحه فرودتان ارتباط 
منطقی با تبلیغ اولیه داشته باشــد، به اندازه کافی جذاب خواهد بود. در 
مرحله بعد شما باید استفاده از المان های بصری را نیز در دستور کار قرار 
دهید. بین خودمان باشــد، این روزها چه کسی حوصله مطالعه متن های 
تبلیغاتی را دارد؟ گمان می کنم اگر صادقانه به این ســوال جواب دهید، 

حتی یک نفر هم به ذهن تان نخواهد رسید.
آخرین کاری که شما اینجا باید انجام دهید، ساده سازی فرآیند گشت و 
گذار کاربران در صفحه فرودتان است. یادتان باشد گوگل خودش بزرگترین 
طرفدار رابط کاربری ســاده اســت. بنابراین اگر فکــر کرده اید طرح های 

پیچیده نظر الگوریتم این برند را جلب می کند، سخت دراشتباهید.
حواس تان به رقبا باشد: بخش پایانی تبلیغات موفق در گوگل ادز

آیــا تا حاال برند بزرگی را دیده اید که با خیال راحت در بازار مشــغول 
فعالیت باشد؟ حتی در دنیای تبلیغات هم خیلی از کمپین ها در واقع نوعی 
جوابیه به ادعاهای رقباســت. پس اگر فکر کرده اید بدون زیر نظر داشتن 
رقبا امکان موفقیت در گوگل ادز وجود دارد، سخت دراشتباهید. راستش 
را بخواهید، ارزیابی وضعیت رقبا معموال در دنیای تبلیغات مورد بی توجهی 
قــرار می گیرد. به همین خاطر ما در روزنامــه فرصت امروز قبل از اینکه 

مقاله مان را تمام کنیم، سراغ این گزینه آمده ایم. 
همــه کاری که شــما در این بخش باید انجام دهید، جســت و جوی 
کلیدواژه های مرتبط با تبلیغ تان در گوگل اســت. بعد هم باید رتبه های 
اول تبلیغات در صفحه نتایج را زیر و رو کنید. چه بسا آنها از تکنیک هایی 
استفاده می کنند که حتی به ذهن شما هم نرسیده است! پس منتظر چه 
هستید؟ همین حاال دست به کار شده و شروع به زیر و رو کردن عملکرد 
رقبا کنید. قول می دهم کلی ایده تازه و صدالبته مجانی برای موفقیت در 

گوگل ادز گیرتان می آید!
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اخبار

احداث ۱۰۰ كیلومتر كابل خودنگهدار در منطقه نیروگاه قم
قم- خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق قم 
از احــداث 100 کیلومتر کابل خودنگهدار در منطقه نیروگاه قم طی ســه 

ماه آینده خبر داد.
مهندس مهدی آهنین پنجه از آغاز طرح احداث و تبدیل شبکه سیمی 
به کابل خودنگهدار در مناطق دو و شــش شــهرداری قم خبر داد و گفت: 
این طرح با هدف بهینه سازی ، تقویت و جلوگیری از سرقت شبکه توزیع و 

خسارت به مردم در این مناطق به انجام می رسد.
وی خاطرنشــان کرد: در طرح احداث و تبدیل شــبکه سیمی به کابل 

خودنگهدار در مناطق دو و شش شهرداری قم که از ابتدای آبان ماه آغاز شده 100 کیلومتر کابل خودنگهدار احداث و بالغ بر ۷00 
پایه جدید جایگزین پایه های فرسوده می شود. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قم یادآور شد: از ابتدای آغاز طرح تاکنون 

140 پایه جدید نصب شده و آمادگی الزم برای اجرای کامل طرح در مدت زمان تعیین شده وجود دارد.
وی با بیان اینکه این طرح قرار است با اعتبار 50 میلیارد تومان و ظرف سه ماه به اجرا برسد، یادآور شد: از این میزان اعتبار 25 میلیارد تومان 
 برای برکناری پایه های فرسوده و نصب پایه های جدید و 25 میلیارد تومان نیز برای تبدیل شبکه سیمی به کابل خودکار هزینه می شود.

 
گرامیداشت هفته پدافند غیر عمل در شركت برق منطقه ای خوزستان

اهواز - شبنم قجاوند: به مناسبت گرامیداشت هفته پدافند غیرعامل، مانور ارزیابی مولدهای برق اضطراری و رزمایش سایبری 
در شرکت برق منطقه ای خوزستان برگزار شد.

به مناسبت گرامیداشت هفته پدافند غیرعامل )چهارم لغایت یازدهم آبان ماه( اقدامات متنوعی در این زمینه از اطالع رسانی و 
آگاهی سازی الزم تا برگزاری مانورهای امنیتی انجام شده است.

از جمله اقدامات انجام شده در هفته پدافند غیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان، می توان به اطالع رسانی و گرامیداشت 
هفته پدافند غیرعامل از طریق وب سایت و پشت زمینه رایانه های کاربران شرکت، درج شعار هفته پدافند غیرعامل در سربرگ فیش 
حقوقی، اطالع رسانی عمومی با نصب پالکارد و بنر، برگزاری مسابقه پیامکی به مناسبت هفته پدافند غیرعامل و ارسال پیام آموزشی 

در زمینه پدافند غیرعامل از طریق سامانه پیام کوتاه اشاره کرد.
برگزاری مانور ارزیابی مولدهای برق اضطراری در شــرایط بحران و برگزاری رزمایش ســایبری از دیگر اقداماتی است که دفتر 
مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان به مناسبت هفته پدافند غیرعامل، برنامه ریزی و اجرا کرده است.

بازدید فرماندار شهرستان از كارخانه آسفالت شهرداری اسالمشهر
اسالمشهر - سحر عمروانی: فرماندار شهرستان با همراهی محسن 
حمیدی شهردار اسالمشهر از بخش های مختلف کارخانه آسفالت شهرداری 

بازدید نمود.
 بــه گزارش مرکز ارتباطات شــهرداری اسالمشــهر، در این بازدید که 
مرتضی خانعلی نایب رئیس شورای اسالمی شهر، گنجه ای معاون خدمات 
شــهری،بذرگری رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری اسالمشهر نیز 
حضور داشتند، حبیبی با اشاره به اهمیت فعالیت کارخانه آسفالت شهرداری 
اسالمشــهر گفت: یکی از انتظارات مهم مردم از شهرداری ها ارائه خدمات 

مطلوب شــهری و وضعیت مناســب آسفالت معابر اصلی و فرعی خیابانها است. وی کارخانه آسفالت را سرمایه ای ارزشمند برای 
شــهرداری اسالمشهر عنوان کرد و ادامه داد: در یک سال گذشته وضعیت آسفالت خیابانهای اصلی و فرعی بهبود یافته و باید از 
ظرفیت کارخانه آســفالت بیش از گذشته برای مناسب سازی معابر استفاده شود. فرماندار اسالمشهر همچنین در ادامه از محل 
پیشنهادی شهرداری برای تخلیه پسماندهای ساختمانی، مرکز ساماندهی حیوانات بالصاحب و آخرین وضعیت اجرای کمربندی 

شمالی در شهرک طالقانی نیز بازدید کرد.

كشاورز:
۳۰ مانور مختلف در نیمه نخست امسال در شركت گاز ایالم برگزار شد

ایالم-هدی منصوری: مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم از برگزاری و اجرای ۳0 مانور در نیمه نخست امسال خبر داد و گفت: 
از این تعداد ۶ مورد شرایط اضطراری و 24 مورد پدافند غیرعامل بوده است.

محمود کشاورز افزود: این مانورها در زمینه های مختلف از جمله اقدامات عمدی در تخریب تأسیسات، افت فشار ورودی گاز شهر 
ناشی از TBS، نفوذ آشوبگر به ایستگاه، برخورد بیل مکانیکی با لوله گاز، زلزله، خروج اضطراری از ساختمان، دزدی و خرابکاری و 
ایجاد آتش سوزی در ایستگاه و ... بوده است. وی هدف از برگزاری این مانورها را سنجش میزان آمادگی پرسنل در شرایط بحران 
و ارزیابی چگونگی عملکرد آنان عنوان کرد و اظهار داشت: افزایش مهارت و تجربه کاری، چگونگی ارتباط درون سازمانی در بحران 
اجرای فرآیند مناســب مقابله با بحران، آمادگی در برابر حوادث و حفظ آرامش روحی و روانی در شرایط اضطراری، رعایت موارد 
ایمنی هنگام وقوع زلزله و غیره از دیگر اهداف برگزاری این مانورها بوده است. مدیرعامل شرکت گاز استان تصریح کرد: مانورهای 
شرکت گاز استان با شناسایی ۳2 مورد شرایط اضطراری در زمینه حوادث طبیعی، فرآیندی و حفظ آمادگی نیروها تعیین و در 
کلیه نواحی سطح استان اجرا شده است. کشاورز اظهار داشت: با توجه به رویکرد دهه اخیر به مسائل پدافند غیرعامل در کشور، 
تشکیل تیم مربوطه و طرح های مقابله و مصون سازی در زمینه زیستی، شیمیایی، مردم محور و حمالت سایبری در این مجموعه 

در حال انجام است.

خط مسافری بندر شهید حقانی به جزیره ابوموسی راه اندازی شد
بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز: مدیر بنادر و دریانوردی شــهید 
باهنر و شــرق هرمزگان از آغاز فعالیت خط مسافری بندر شهید حقانی به 

مقصد جزیره ابوموسی برای نخستین بار خبر داد.
بــه گزارش روابــط عمومی اداره کل بنــادر و دریانــوردی هرمزگان، 
"حمیدرضا محمدحسینی تختی" افزود: با شروع پیک مسافری، پیگیری 
و هماهنگی صورت گرفته از ســوی فرمانداری جزیره ابوموســی و دفتر 
هماهنگی امور توســعه جزایر استانداری برای نخستین بار خط مسافری 
بندر شــهید حقانی به مقصد جزیره ابوموسی 1۹ آبان آغاز به کار خواهد 

کرد.  وی افزود: در نخستین اقدام این خط مسافری  به صورت دو سفر در هفته فعالیت می کند که درصورت استقبال هموطنان 
تعداد ســفر افزایش خواهد یافت. مدیر بنادر و دریانوردی شــهید باهنر و شرق هرمزگان گفت: فاصله بین بندر شهید حقانی تا 
جزیره ابوموسی 110 مایل دریایی است که یک شناور مسافری بین پنج تا شش ساعت این مسیر را طی و بطور متوسط 158 
نفر مسافر را نیز جابجا می کند. گفتنی است؛ بندر شهید حقانی بزرگترین پایانه مسافری دریایی کشور در مسیرهای دریایی قشم، 

هرمز و الرک فعالیت دارد.

معاون سازمان بازرسی كل كشوردر بازدید از سد نرماب:
نرماب از پروژه های اولویت دار است

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: معاون نظارت و بازرســی امور اقتصادی ســازمان بازرسی کل کشور، دغدغه این سازمان را 
پیگیری برای سرعت بخشیدن به عملیات اجرایی و تکمیل پروژه های نیمه تمام دانست و گفت: یکی از این طرح ها با برخورداری 
از پیشــرفت فیزیکی باال سد »نرماب چهل چای« مینودشت است.مصطفی علی اصغرپور در بازدید از عملیات ساخت سد نرماب 
مینودشت که با همراهی مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گلستان انجام شد، اظهارداشت: سازمان بازرسی آمادگی دارد با توجه 
به قانون و ظرفیتی که در سطح ملی و استانی در اختیار دارد، نسبت به آسیب شناسی، طراحی و اجرای پروژه ها به متولیان کمک 
کرده و جلوی هزینه های اضافی در اجرای پروژه ها را بگیرد.علی اصغر پور تاکید کرد: پروژه هایی مانند سد نرماب با توجه به اهمیت 
آن در تامین آب شرب، صنعت و کشاورزی استان گلستان که در مرحله نهایی کار قرار دارد باید سریع تر به سرانجام برسد.مدیر 
عامل شرکت آب منطقه ای گلستان با بسیار مهم دانستن اثرگذاری سد درحال ساخت نرماب چهل چای مینودشت دربخش های 
مختلف از جمله کنترل سیالب و تامین آب آشامیدنی پایدار 550 هزار نفر ، برلزوم اهتمام ویژه دولت در تسریع این پروژه ملی 
تاکید کرد و گفت: همکاری بیشتر اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان جهت صدور مجوز قطع درختان جنگلی کاسه سد 
ضرورت دارد که درصورت صدور مجوز، پیمانکار سد نسبت به ریشه کنی درختان و جابجا کردن خاک ها جهت آماده شدن بستر 

سد برای آبگیری اقدام خواهد کرد.
مهندس سیدمحسن حسینی گفت: تاکنون برای این سد مخزنی که بدنه آن ۹۹ درصد پیشرفت فیزیکی دارد 12 هزار میلیارد 
ریال هزینه شــده و تکمیل آن به ۳4 هزار میلیارد ریال اعتبار دیگر نیاز دارد.مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای گلستان ادامه داد: 
عالوه بر 12 هزار میلیارد ریالی که تاکنون برای ســد نرماب چهل چای مینودشت هزینه شده، 5 هزار میلیارد ریال هم پیمانکار 
هزینه کرده که در قالب دیون باقی مانده است با این حال تکمیل این سد مهم با احتساب دیون پیمانکار به ۳4 هزار میلیارد ریال 
اعتبار دیگر نیاز دارد.وی اضافه کرد: در جریان ســفر 1۳ اسفند سال قبل رییس جمهور و برخی اعضای هیات دولت به گلستان 
برای تکمیل سد نرماب مینودشت 10 هزار میلیارد ریال اعتبار برای سه سال مصوب شد که تاکنون 2 هزار و 100 میلیارد ریال 
آن تخصیص یافت.مهندس حسینی، بیشترین هزینه مورد نیاز برای تکمیل سد و شبکه های آن را استمالک اراضی درون کاسه 
سد و جابجایی سه روستای باقی مانده با جمعیت تقریبی ۷00 خانوار دانست و گفت: از 5۶0 هکتار زمین مورد نیاز مخزن سد تا 
کنون 2۷0 هکتار آن تامین شد.وی  ادامه داد: برای جابجایی سه روستای "محمدزمان خان، پس پشته و باقرآباد" به افزون بر 18 

هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز: مراجعه کنندگان شرکت آب 
و فاضالب هرمزگان این سه شنبه مسائل و خواسته های خود را با معاون 
توسعه مدیریت و منابع انســانی استانداری هرمزگان در میز ارتباطات 

مردمی آبفا در میان گذاشتند.
میز ارتباطات مردمی آبفا با حضور محسن خاکی نهاد معاون توسعه 
مدیریت و منابع انسانی اســتانداری هرمزگان و عبدالحمید حمزه پور 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان در سه شنبه های مردمی برپا 
و خواسته های مردم در این حوزه به صورت تخصصی و ویژه بررسی شد.
در ایــن روز، مراجعه کنندگان خواســته های خــود را در خصوص 
واگذاری انشــعاب، توسعه شبکه، اجرای خطوط انتقال، قبوض آب و ... 

مطرح و دستورات الزم صادر شد.
در این روز همچنین برخی از اعضای شوراهای مناطق مختلف استان 
نیز به بیان درخواســت های خود پرداختند و درخواســت های آنها در 

حضور معاون استاندار هرمزگان مورد بررسی قرار گرفت.
در این روز همچنین وضعیت خدمات رسانی آبفا، مسائل و مشکالت 
پیش روی آبفا نیز مطرح و مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب هرمزگان 
حل برخی از این مشکالت را نیازمند همراهی و همکاری سایر مجموعه 
ها عنوان کرد و افزود: سازمان های دولتی به عنوان بدهکاران بزرگ آبفا 

می توانند با پرداخت بدهی و به موقع قبوض آب کمک بزرگی به آبفا در 
خدمات رسانی به مردم داشته باشند.

حمزه پور تصریح کرد: آبفا برای نگهداری تاسیسات، بازسازی شبکه 
ها و خطوط انتقال، پرداخت حقوق پرســنل و... پولی از دولت دریافت 
نمی کند و هزینه های آن از محل درآمد فروش آب تامین می شود که 

پرداخت به موقع قبوض کمک شایانی به خدمات مطلوب آبفا می کند.
وی با قدردانی از حمایت های اســتاندار هرمزگان در خصوص الزام 
ادارات استان به پرداخت هزینه های آب ها گفت: استاندار هرمزگان در 

این خصوص تاکیدات و دستورات الزم را داده اند.
مدیرعامل آبفا همچنین به حمایت های استاندار هرمزگان در توسعه 
شبکه ها و خطوط انتقال آب افزود: این حمایت ها باعث شد تا مناطقی 
از هرمزگان که با تنش آبی مواجه بود در تابســتان به آب پایدار دست 

پیدا کنند.
حمزه پور ادامه داد: تابســتان امســال نیز علیرغم نگرانی هایی که 
برای آن متصور بودیم با انجام اقدامات توســعه ای و پشــتیبانی های 
دولت سیزدهم با کمترین مشکل پشت سرگذاشتیم و به عنوان نمونه 
شهرستان سیریک که فاقد هر گونه منابع آبی است به پایدار نسبی رسید 
که با وارد مدار شدن آب شیرین کن زیارت شاهد آینده ای روشن در این 
شهرستان خواهیم بود. وی استفاده از ظرفیت آب شیرین کن ها مورد 
اشاره قرار داد و گفت: در حال حاضر 41 سایت نمک زدایی در هرمزگان 
فعال اســت که در آینده نیز با هدف استفاده بیشتر از ظرفیت دریا این 

تعداد افزایش خواهد یافت.
به گفته مدیرعامل آبفا، امسال با اجرای پروژه های توسعه ای ظرفیت 
بهره مندی روستائیان از آب پایدار افزایش یافته است که پیش بینی های 
الزم برای سال های آینده نیز صورت گرفته که در نهایت منجر به افزایش 

بهره مندی جمعیت ساکن در این مناطق خواهد شد.

رشت- خبرنگار فرصت امروز: سید امیر حسین علوی شهردار 
رشت ضمن تاکید بر لزوم تحول در حوزه فضای سبز شهر، گفت: مناطق 

پنجگانه احداث پارک های ویژه بانوان را در اولویت قرار دهند.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری 
رشت - سید امیر حسین علوی شهردار رشت، در جلسه ای که با حضور 
مدیران مناطق و دیگر مدیران شهری در سازمان سیما، منظر و فضای 
ســبز برگزار شد، اظهار داشت: وضعیت کیفی و کمی فضای سبز شهر 
رشــت، زیبنده این شهر نیست و الزم است با تغییر روشها و با رویکرد 

تحول در جهت بهبود این وضعیت گامهای اساسی برداشته شود.
شهردار رشت ایجاد پارک های ویژه بانوان در سطح مناطق پنجگانه با 
اولویت محله های کمتر برخوردار را ضروری ذکر کرد و یادآور شد: انتظار 
داریم که مدیران مناطق و سازمان سیما، منظر هر چه سریعتر نسبت به 

انجام مطالعات، جانمایی و احداث این پارکها اقدام نمایند.

سید امیر حسین علوی در مورد فضای سبز سطح شهر هم تاکیداتی 
نسبت به مدیران مناطق و سازمان سیما و منظر داشت و تصریح کرد: در 
کاشت گلها و گیاهان باید از گونه های باکیفیت تر با ماندگاری باال استفاده 

گردد تا چهره شهر عوض گردد و با این کار شهر بانشاط شود و شهروندان 
نیز از اقدامات انجام گرفته رضایت داشته باشند.

وی در این جلسه در خصوص حاشیه رودخانه های سطح شهر که در 
تصرف دستگاه های دولتی و شبه دولتی قرار دارند هم دستوراتی صادر 
و تاکید کرد با انجام مطالعات الزم برای ایجاد پارک، پیش بینی اعتبارات 

آن در بودجه سال آینده لحاظ گردد. 
گفتنی است در این جلسه هر یک از مدیران مناطق و رییس سازمان 
سیما، منظر و فضای سبز شهری به ارائه پیشنهادات و نظرات در خصوص 
تغییر چهره شهر، جانمایی جهت احداث پارک و کاشت گیاهان مناسب 

در میادین پرداختند.
در پایان این جلسه نیز شهردار رشت به همراه مدیران شهرداری رشت 
در راستای جانمایی احداث پارک های جدید، بازدیدی از مناطق بعمل 

آورد.

قم- خبرنــگار فرصت امروز: با همکاری ســپاه امــام علی بن 
ابیطالب)ع( و همزمان با 18 شــب اکران نمایش بزرگ فصل شیدایی، 
224 حامی جدیــد، آمادگی خود را برای حمایــت از ایتام و فرزندان 

محسنین کمیته امداد استان قم اعالم کردند.
عباس جوشقانیان، معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد 
استان قم با اشاره به اینکه 15۶0 فرزند یتیم و 44۷0 محسنین تحت 
حمایت کمیته امداد استان قم هستند گفت: در حال حاضر ۳1 هزار و 
12۶ نفر از افراد نیکوکار به عنوان حامی ایتام و فرزندان محسنین از آنها 

حمایت می کنند.

وی با بیان اینکه هم اکنون سرانه دریافتی فرزندان یتیم تحت حمایت 
ایــن نهاد یک میلیــون و 11۹ هزار تومان و ســرانه دریافتی فرزندان 
محســنین 5۷0 هزار تومان اســت تصریح کرد: امیدواریم با کمک و 
حمایت خیران و حامیان گرامی، این رقم تا پایان سالجاری افزایش قابل 

توجهی داشته باشد.
جوشقانیان بسترسازی و تسهیل زمینه جذب حامیان جدید در این 
نهاد را خاطرنشان و اظهار کرد: با همکاری و حمایت سپاه پاسداران امام 
علی بن ابیطالب )ع( همزمان با اکران نمایش بزرگ فصل شیدایی، 224 
حامی، با تکمیل فرم، آمادگی خــود را برای حمایت از ایتام و فرزندان 

محسنین تحت حمایت کمیته امداد استان قم اعالم کردند.
معاون توسعه مشــارکت های مردمی کمیته امداد استان قم افزود: 
شهروندان و مردم نیکوکار می توانند با ارسال عدد 1 به سامانه پیامکی 
۳000۳۳۳۳25 در طرح اکرام ایتام و محسنین ثبت نام کرده و حمایت 

یک یا چند فرزند معنوی را به عهده بگیرند.

اراک- فرناز امیدی: مدیــر گروه مدیریت بحــران و پدافند 
غیرعامل وزارت نیرو گفت:مانور منطقه ای مدیریت بحران و پدافند 

غیر عامل وزارت نیرو در استان مرکزی برگزار می شود.
رجبی افزود:ایــن مانور با هدف بکارگیــری رویکرد های جامع 

مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در شرایط اضطراری است.

وی گفت:این رزمایش در دی ماه سال جاری و به میزبانی استان 
مرکزی برگزار و شــرکت های صنعت آب و برق اســتان های البرز 

وهمدان در این مانور مشارکت خواهند کرد.
وی با تشریح سناریوی طراحی شده برای این مانور گفت: هدف 
از برگزاری این مانور، سنجش و ارتقای آمادگی شرکت های صنعت 
آب و برق و توســعه همکاری بین شرکت ها در برابر وقوع هرگونه 

حادثه و بحران است.
رجبی بیان کرد: سنجش میزان آمادگی منابع انسانی و تجهیزاتی، 
افزایش مهارت های فردی و تجربیات بین دستگاهی و دستیابی به 
سرعت عمل مطلوب در مواجهه شرایط اضطراری، بخش دیگری از 

اهداف این مانور قلمداد می شود.

رییس شــورای هماهنگــی مدیران صنعت آب و برق اســتان 
مرکزی نیر ضمن تشــریح تهدیدات و آسیب پذیری های حوزه 
صنعت آب و برق، به مصون ســازی ، ارتقاء تــاب آوری و تداوم 
کارکردهای در این حضوره تاکید کرد و افزود: حفاظت و پایداری 
صنعت برق یکی از مهم ترین موضوعات و اولویت پدافند غیرعامل 

است.
محمود محمودی در ادامه با تاکید بر لزوم توجه به رعایت الزامات 
پدافند غیرعامل در طرح های توسعه ای صنعت آب و برق خواستار 

توجه ویژه مجموعه صنعت آب وبرق به این مسائل شد.
در نشست هماهنگی این مانور، شرح وظایف دستگاه های مختلف 

بر اساس دستورالعمل ابالغی وزارت نیرو تشریح شد.

بررسی خواسته های مردمی با حضور معاون استاندار هرمزگان در میز ارتباطات مردمی آبفا

 مدیرعامل آب و فاضالب: سازمان های دولتی با پرداخت بدهی های خود 
می توانند کمک بزرگی به بهبود وضعیت آب استان کنند

شهردار رشت خبر داد

احداث پارک های ویژه بانوان در مناطق پنجگانه

با همکاری سپاه امام علی بن ابیطالب)ع( قم

 ۲۲۴ حامی جدید به طرح 
اكرام ایتام و محسنین پیوستند

 برگزاری مانور منطقه ای مدیریت بحران 
و پدافند غیر عامل وزارت نیرو در استان مركزی

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: مدیر روابط عمومی مجتمع گاز 
پارس جنوبی در نشست با مدیرعامل خانه مطبوعات و رسانه کشور، بیان 
کرد: مجتمع گاز پارس جنوبی در راســتای تعامل و همکاری با جامعه 

پیرامونی، مطبوعات و رسانه استان بوشهر، همگام و همسو خواهد بود. 
بــه گزارش خبرنــگار روابط عمومي شــرکت مجتمــع گاز پارس 
جنوبی، ابوالحســن بی باک، رئیس روابط عمومــی مجتمع گاز پارس 
جنوبی در نشســت با مازیار هوشــمند، مدیرعامــل خانه مطبوعات و 
رســانه کشــور بیان کرد: با برنامه ریزی و رویکرد جدید، سطح تعامل 
و همــکاری مجتمع گاز پــارس جنوبی با مطبوعات، اصحاب رســانه 
 و خبرنگاران فعال اســتان بوشــهر بیــش از پیش تقویت می شــود.

بــی باک در ادامه عنوان داشــت: مجتمع گاز پــارس جنوبی با تامین 
۷5 درصدی از گاز مورد نیاز کشــور به عنوان بزرگترین تامین کننده 
گاز و محصــوالت جانبــی در ایران تبدیل شــده اســت، مطبوعات 
و اصحــاب رســانه کشــور و در راس آن خبرنگاران اســتان بوشــهر 
بایــد در انعــکاس و بازتاب شایســته ایــن اقدامات و دســتاوردهای 

 مهــم با مجتمع گاز پــارس جنوبی هم قدم و همســو حرکت کنند. 
رئیس روابــط عمومی مجتمع گاز پارس جنوبی افــزود: خبرنگاران و 
اصحاب رسانه کشور و استان بوشهر جزو زحمتکش ترین و نجیب ترین 
اقشار جامعه هستند و ما تالش می کنیم که زمینه فعالیت آنها در حوزه 
اطالع رســانی و انعکاس اخبار مجتمع فاخر گاز پارس جنوبی هر چه 
بیشتر تسهیل شــود و درب ورودی مجتمع گاز پارس جنوبی به روی 
اصحاب رســانه و خبرنگاران فعال مناطق پیرامونی باز است و دستان 
 صاحبان قلم در سطح کشــور و استان بوشهر را به گرمی می فشاریم. 
وی با اشــاره به اقدامات بی نظیــر و جهادگونه کارکنان و متخصصان 
مجتمع گاز پارس جنوبی در جهت آمادگی تولید مســتمر و پایدار گاز 
، باالخص ورود به فصل سرد سال تصریح کرد: پاالیشگاه های سیزده گانه 
مجتمع گاز پارس جنوبی با رشــادت و اقدامات جهادی آمادگی الزم را 
در جهت تولید پایدار گاز و تامین آسایش و آرامش هموطنان عزیزمان 
را رقم زده اند و امید داریم اصحاب رســانه و سایت های خبری فعال در 
مناطق پیرامونی پارس جنوبی در جهت بازتاب و انعکاس شایسته اخبار 

 مهم و کلیدی مجتمع گاز پارس جنوبی فعالیت گسترده ای داشته باشند. 
بی باک افزود: روابط عمومی مجتمع گاز پارس جنوبی در جهت هماهنگی 
و به روز نگه داشتن اطالعات تخصصی و افزایش سطح دانش روز و نوآور 
خبرنگاران، در نظر دارد برنامه های آموزشی مختلفی را برای خبرنگاران 
 فعال در شهرستان های همجوار مجتمع گاز پارس جنوبی برگزار نماید.
رئیس روابط عمومی مجتمع گاز پارس جنوبی در ادامه گفت: خبرنگاران 
و اصحاب رسانه می توانند نقش بسیار موثری جهت روایت دستاوردها و 
اهداف متعالی مجتمع گاز پارس جنوبی داشــته باشند و امید داریم با 
نشســت  و تعامل با خبرنگاران و اصحاب رسانه شهرستان های همجوار 

مجتمع گاز پارس جنوبی این مهم تحقق و تداوم داشته باشد. 

مدیر روابط عمومی مجتمع گاز پارس جنوبی:

 همکاری روابط عمومی مجتمع گاز پارس جنوبی 
با اصحاب رسانه استان بوشهر گسترش می یابد
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نویسنده: علی آل علی
ماجراجویی مشــتریان پیرامون برندهــا خیلی قبل تر از 
اینکه دست به جیب شده و خریدشان را نهایی کنند، شروع 
می شود. از زمانی که مشتریان نیازهای تازه ای پیدا می کنند 
تا جست و جو برای محصوالت مناسب و بعد هم مقایسه ای 
موشــکافانه، هنوز تکلیف نهایی مشخص نیست. بسیاری از 
مشــتریان فقط بعد از یک مقایسه سفت و سخت دست به 
انتخاب از بین صدها برند موجود می زنند. درست مثل رهبر 
ارکســتری که از بین کلی پیشنهاد ریز و درشت فقط یکی 
را قبول می کند. البته اینجا میان انواع مشتریان تفاوت های 
محسوسی به چشم می خورد؛ چراکه همه مردم با یک متر 
و معیار واحد برندها را زیر تیغ نقد نمی برند. خب در دنیایی 
که انسان ها حتی سر کوچک ترین نکات هم با یکدیگر توافق 

نظر ندارند، چرا باید رفتار خریدشان یکی باشد؟
تنوع میان ســلیقه و نیازهای مشتریان عمال کارآفرینان 
را با انواع مشــتریان رو به رو کرده اســت. اگر مفهوم »انواع 
مشــتریان« برای اولین بار به گوش تــان می خورد، احتماال 
تا حاال به ســبک دوران یونان باســتان برندتان را مدیریت 
کرده اید. بی شک هنوز هم خیلی از کارآفرینان مشتریان را 
یک گروه کامال یکدست می دانند که فقط به قیمت های بهتر 
واکنش نشان می دهند. شاید این طرز فکر خیلی کارراه انداز 
باشد، اما چند وقتی هست عمال تاریخ مصرفش رو به اتمام 
است. شما را نمی دانم، ولی من که گاهی اوقات برای خرید 
از برند مورد عالقه ام حتی حاضر به پرداخت هزینه بیشــتر 
هم هستم. حاال اگر این ترجیحات را در سطح جهان تصور 
کنیم، آن وقت اســتفاده از یک معیار معمولی برای ارزیابی 

مشتریان خیلی بی ربط به نظر می رسد. 
همانطور که در یک اســتادیوم ورزشــی هر کسی بلیت 
جایــگاه خاصی را تهیه می کند، در زمینه خرید محصوالت 
هم هر مشــتری ترجیحات و سلیقه خاص خودش را دارد. 

اگر شما دوست دارید همیشه یک برند درجه یک و صدالبته 
محبوب مشــتریان باشید، باید اول از همه تفاوت های میان 
خریــداران را درک کنیــد. این امر پل بزرگی به ســمت 
پاسخگویی به ســلیقه و رفتارهای گوناگون مشتریان برای 
فروش بیشــتر خواهد بود. فکر می کنم دیگر حدس زده اید 

مقاله امروز ما درباره چه موضوعی است، مگر نه؟
ما در روزنامه فرصت امروز تنوع سلیقه و رفتار مشتریان 
را امری طبیعی قلمداد می کنیم. مثال طرفدارهای دوآتیشه 
ادبیــات را در نظر بگیرید. در حالی که بعضی از آنها دیوان 
اشــعار از دست شــان نمی افتد، برخی دیگر همیشه دنبال 
رمان های روسی هستند و چه بســا عده ای دیگر با ادبیات 
آمریکایی کیف کنند. این وسط هیچ معیاری برای قضاوت 
درباره عاشقان دنیای ادبیات نیست. در عوض یک انتشارات 
زیرک با چــاپ کتاب هایی در حوزه هــای مختلف بهترین 
استفاده را از تنوع سلیقه خوانندگان می کند. ما در این مقاله 
قصد داریم شما را با انواع مشتریان و سلیقه شان آشنا کنیم. 
این وســط هم توصیه هایی کلیدی برای فروش بی دردسر 
به هر کدام از مشــتریان خواهیم داشت. خب اگر آماده اید، 

ماجراجویی مان را شروع کنیم. 
مشتریان رایگان: اول امتحان بعد خرید!

آیا تا حاال یکی از نرم افزارهای شرکت ادوبی را خریده اید؟ 
احتماال طراحان گرافیک بارها و بارها محصوالت اینچنینی 
را خریداری کرده اند. در این صورت باید اســتراتژی »برنامه 
رایگان« نرم افزارها را از حفظ باشــید. ایــن برنامه به ارائه 
خدمات نرم افزاری به طور رایــگان در مدت زمانی محدود 
اشاره دارد. مثال اگر شما دوست دارید با فوتوشاپ کار کنید، 
ادوبی برای یک هفته دسترســی رایگان به شما می دهد اما 
بعد از این زمان باید دســت به جیب شــده و اشتراک این 
سرویس را خریداری کنید )بگذریم که اغلب ما از نسخه های 

کرک شده این نرم افزارها استفاده می کنیم!(.

ماجرای مشــتریان رایگان دقیقا با مثال باال گره خورده 
اســت. این دســته از خریداران هیچ وقــت قبل از امتحان 
کردن یک نرم افزار یا حتی محصول فیزیکی اقدام به خرید 
نمی کنند. مثال اگر پای خرید تلویزیون وســط باشــد، آنها 
ساعت ها در شعبه های فروش چرخ زده و مدتی به تماشای 
تلویزیون ها در ویترین مغازه ها می پردازند. اینطوری اطالعات 
الزم درباره هر محصول را گردآوری کرده و در نهایت با یک 

مقایسه کوتاه بهترین انتخاب را خواهند داشت. 
مــا در روزنامه فرصــت امروز ویژگی مشــتریان رایگان 
را عطش ســیری ناپذیر برای امتحــان محصوالت جدید و 
همینطور توجه به خرید با ســطح قیمت پایین تر می دانیم. 
با این حســاب پل موفقیت شما برای جلب نظر این دسته 
از مشــتریان کامال روشن است. اول از همه باید با بازاریابی 
حرفه ای حساب تان را از رقبای کلیشه ای جدا کنید. بعد هم 
با راه اندازی ســرویس امتحان محصوالت دیگر جایی برای 
اما و اگر باقی نگذارید. با این دســت فرمان دست کم درباره 

مشتریان رایگان کارتان ردخور نخواهد داشت. 
مشتریان جدید: تجربه اولین خرید

اولین ها همیشــه در ذهن آدم به خوبی ماندگار می شود. 
مثــال من به خوبی وقتی برای اولین بــار با هزار زحمت به 
اینترنت دایال آپ وصل شــدم را به یاد دارم. تصویر لوگوی 
نوستالژیک گوگل وقتی برای اولین بار روی مانیتورهای عهد 
باســتان خانه نقش بست هنوز هم کامال جلوش چشم من 
هســت. بی شــک خیلی از مردم در سراسر دنیا تجربه های 
مشــابهی دارند و همیشــه هم کمی احســاس ترس بابت 
امتحان تازه شــان همراه شان هست. هرچه باشد یک خرید 
تازه همیشه به آدم استرس می دهد. اگر برند مورد نظر توزرد 
از آب دربیایــد چه؟ اگر محصول جدید کیفیت مورد انتظار 
را نداشته باشد چی؟ این قبیل سواالت آنقدر روی اعصاب و 
روان مشتریان تازه راه می رود که آخر سر کار دست برندها 

خواهد داد. 
همانطور که یک طرفدار فوتبال در دقیقه 90 اوج استرس 
را تجربه می کند، مشتریان هم وقتی با هزار زحمت خودشان 
را قانع می کنند تا از یک برند تازه خرید کنند چنین حس 
و حالی خواهند داشــت. فکر می کنم شما هم قبول داشته 
باشید در چنین شرایطی وضعیت برندها بی نهایت پیچیده و 

دشوار خواهد بود، مگر نه؟
تا اینجای کار احساس ترس و نگرانی مشتریان جدید را 
به خوبی درک کردیم. با ایــن حال آنها انتظار باالیی بابت 
کیفیت محصوالت هم دارند. بنابراین شــما باید از دو طرف 
حواس تان به این دسته از خریداران باشد. از یکسو با تعامالت 
نزدیک احســاس آرامش خاطر به آنها داده و از سوی دیگر 
کیفیت خدمات تان را در ســطح عالی نگه دارید. اینطوری 

بی برو برگشت اوضاع تان در بازار تکان خواهد خورد. 
بهترین مثال در زمینه تعامل با مشــتریان جدید مربوط 
به برند آمازون اســت. این خرده فروشی بزرگ در قالب یک 
صفحه »ســواالت پرتکرار« به همه دغدغه های مشــتریان 
تــازه اش جواب داده اســت. نکته جالــب اینکه در صفحه 
موردنظر از شــیوه ارســال و مرجوعی محصوالت گرفته تا 
سیســتم پرداختی آمازون به زبانی ساده توضیح داده شده 
است. اگر شــما هم برای جلب اعتماد مشتریان جدیدتان 
چنین تکنیکــی را پیش بگیرید، بی شــک دیگر خبری از 

نگرانی های مداوم آنها نخواهد بود. 
شکارچی تخفیف ها: تخفیف تا بی نهایت

چه کسی خرید ارزان را دوست ندارد؟ خیلی از مردم فکر 
می کنند هرچه یک محصول ارزان تر باشد، کیفیت آن بدتر 
می شود. با این حال اگر یک محصول گران قیمت خیلی زود 

تخفیف بخورد، همه چیــز فرق خواهد کرد. آن وقت مردم 
حتی حاضرند پشــت درهای فروشــگاه چادر زده و منتظر 
خرید بهترین محصوالت بازار با قیمت های حداقلی بمانند. 
اگر باور ندارید، کافی است شرایطی را فرض کنید که بلیت 
100 دالری یک کنسرت در لحظات پایانی 25 دالر می شود. 
شما حتی اگر به دنیای موسیقی عالقه ای هم نداشته باشید، 
تخفیف 75 درصدی حســابی وسوسه تان خواهد کرد و چه 

بسا دست آخر سر از سالن کنسرت دربیاورید!
اگر بخواهیم کمی نقش روانشناس های حرفه ای را بازی 
کنیم، باید گفت شــکارچی های تخفیف اول از همه دنبال 
قیمت های پایین تر و چانه زنی با برندها هســتند. بنابراین 
هرچه سیســتم قیمت گذاری شما انعطاف بیشتری داشته 
باشد، این دسته از مشتریان بیشتر به برندتان توجه خواهند 
کرد. البته از آنجایی که هیچ برندی نمی تواند 12 ماه ســال 
را با تخفیف های گسترده سر کند، باید فکری اساسی برای 

این ماجرا کنید. 
فرمول طالیی ما در روزنامه فرصت امروز برای کنار آمدن 
با مشــتریانی که در به در دنبال تخفیف هســتند، توسعه 
ارزش های برند اســت. به زبان ساده، شما باید مشتریان تان 
را نمک گیر کنید. مثال ایــن روزها خیلی از برندها با قبول 
تعهدات زیست محیطی عمال مشتریان را برای مدت زمانی 
طوالنی کنار خودشــان نگــه می دارند. قبــول دارنم برای 
شکارچی های تخفیف چنین شعارهایی اهمیت زیادی ندارد 
اما شما نباید به همین سادگی تسلیم شوید. به عالوه، اگر در 
زمینه عرضه سرویس های خاص فعالیت دارید، باید پیشنهاد 
خرید اشــتراک طوالنی با تخفیف های 10 تا 20 درصدی 
را به مشــتریان بدهید. اینطوری هم شما مشتریان را برای 
مدتی طوالنی تر کنارتان دارید، هم اینکه آنها از تخفیف های 
جذاب بهره مند می شوند. بی شک ارائه تخفیف به مشتریان 
وقتی پای مبالغ باال وسط باشد، کار خیلی راحت تری خواهد 

بود. 
مشتریان آگاه: خرید با چاشنی اطالعات دقیق

مشــتریان آگاه بیشــتر از اینکه نوعــی خریدار معمولی 
باشند، پژوهشــگرانی حرفه ای هســتند. آنها خیلی خوب 
درباره محصول مورد نظرشــان اطالعات جمع کرده و بعد 
با مقایســه های نزدیک اقدام به خرید نهایی خواهند کرد. 
اگر شــما تا حاال با یکی از این مشتریان تعامل نداشته اید، 
احتماال هنــوز روزهای خوش کارآفرینی تان تمام نشــده 
است؛ چراکه مشتریان آگاه یک قدم جلوتر از شکارچی های 
تخفیف هستند. در حالی که عاشقان تخفیف فقط به قیمت 
پایین تر فکر می کنند، مشتریان آگاه کیفیت را هم چاشنی 
کار کرده اند. بنابراین شما برای جلب نظر دسته اخیر عالوه 
بر قیمت های رقابتی باید کیفیت باالی محصول و خدمات 
جانبی را هم مد نظر قــرار دهید. باور کنید یا نه، همین ها 
کافی است تا یکی از بزرگترین کابوس های کارآفرینان بدل 

به واقعیت شود!
مشــتریان آگاه مثل پژوهشــگران حرفه ای قبل از اینکه 
دســت به سیاه و سفید بزنند، حســابی زیر و بم همه چیز 
را چــک می کنند. به عــالوه، قبل از خرید همیشــه انواع 
پیشــنهادات موجود را با هم مقایسه کرده و با سختگیری 
تمام دســت به انتخــاب می زنند. پس اگر فکــر کرده اید 
می توانید به همین راحتی چنین مشــتریانی را گول بزنید، 

سخت دراشتباهید!
اگر شــما دوســت دارید مشــتریان آگاه را هم در دامنه 
خریداران برندتان داشــته باشــید، باید همیشه با دست پر 
سراغ شــان بروید و منظور ما ارائه اطالعــات دقیق درباره 
محصوالت تان و بعد هم تالش برای مقایسه کاربردی میان 

پیشنهادتان با نمونه های مشابه است. اینطوری عمال در وقت 
مشــتریان تان صرفه جویی کرده و دیگر الزم نیست آنها با 
هزار زحمت مثل شرلوک هولمز دنبال مقایسه تمام جزییات 

با هم باشند. 
مشتریان احساسی: کسانی که با قلب شان خرید 

می کنند!
اغلب دانشمندان در مطالعه انسان بر روی توانایی عقالنی 
آن تاکید دارند. بی شــک ما هوشــمندترین موجودات این 
سیاره محسوب می شــویم اما این اصال دلیل خوبی نیست 
که فکر کنیم همه کارهای مان بر مدار عقالنیت جریان دارد. 
نمونه واضحش در دنیای کســب و کار به چشم می خورد. 
در حالی که خیلی از مردم دوســت دارند فقط محصوالت 
یک برند را بخرند، کلی از کســب و کارهای دیگر با سطح 
کیفیت و حتی قیمت بهتر از کــورس رقابت جا می مانند. 

ماجرا جالب شد، نه؟
مشتریان احساســی تمایل بی نهایت زیادی برای خرید 
دارنــد. احتماال شــما هم میان دوســتان تان کســانی را 
می شناسید که حتی قبل از اینکه پای شان به مرکز خرید باز 
شــود، خودشان را برای یک ولخرجی کامل آماده می کنند. 
شــما کافی است یک کمپین بازاریابی احساسی جلوی این 
دسته از مشتریان قرار دهید. آن وقت با انبوهی از سفارشات 
رو به رو می شــوید که شــاید یک محصول هم در انبارتان 

باقی نگذارند!
یادتان باشد مشتریان احساسی وفاداری کمتری به کسب 
و کارها دارند. بنابراین یک اشتباه کوچک از سوی شما کافی 
اســت تا همه تالش های تان نقش بر آب شود. توصیه ما در 
روزنامه فرصت امروز تاکید بر روی وجهه احساسی بازاریابی 
در ایــن میــان و همچنین بهبود مــداوم کیفیت خدمات 
مشتریان است. اینطوری تا حدودی خیال تان بابت وفاداری 

مشتریان احساسی به برندتان راحت خواهد شد. 
مشتریان کنجکاو: سواالت بی پایان برای کسب و 

کارها
مشــتریان کنجکاو یکی از رایج تریــن گروه ها در دنیای 
کســب و کار را تشکیل می دهند. ســاده ترین مثال درباره 
این تیپ شخصیتی در کالس های درس به چشم می خورد. 
دانش آموزانی که همیشه خدا از معلم سوال دارند، به خوبی 
در این قالب قرار می گیرند. همانطور که می شود حدس زد، 
مشــتریان کنجکاو همیشه از برندها سوال دارند. این یعنی 
تیم خدمات مشتری شما ساعت های بی نهایت پرکاری را با 

این مشتریان پشت سر خواهد گذاشت. 
از آنجایــی که کمتــر برندی نیروی انســانی کافی برای 
پشتیبانی 24 ساعته از مشتریان را دارد، خیلی از کارآفرینان 
همان اول کار دور مشــتریان کنجکاو را خط می کشــند. 
بی شک چنین راهکاری بیشــتر پاک کردن صورت مسئله 
است. به همین خاطر ما در روزنامه فرصت امروز اصال میانه 
خوبــی با چنین کاری نداریم. در عــوض به نظر ما فرمول 
طالیی اســتفاده از ربات های چت است. اینطوری شما مثل 
آب خوردن همه سواالت مشتریان را جواب داده و حتی یک 
مورد هم از زیر دســت تان در نمی رود. یادتان باشد کیفیت 
جواب ها اینجا حرف اول و آخر را می زند. پس چه بهتر که از 
جواب های دقیق از طرف ربات های هوشمند برای مشتریان 

کنجکاو استفاده کنید. 
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