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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

الزامات رژیم ارزی ثابت یا شناور در اقتصاد ایران چیست؟

 از سیاست پولی
تا رژیم ارزی

فرصت امروز: انتخاب بهترین رژیم ارزی به مقتضیات اقتصادی کشورها بستگی دارد. برخالف آنچه تصور می شود، 
رژیم ارزی در عرصه اقتصاد کالن براســاس خواســته سیاست گذار انتخاب نمی شود، بلکه صرفا مبتنی بر مقتضیات 
سیاســت پولی تعیین می شود، چنانکه الزامات محیطی اقتصاد ایران، استفاده از رژیم ارزی تثبیتی را اجتناب ناپذیر 
ساخته 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...

رستم قاسمی از وزارت راه و شهرسازی رفت

چالش های ساخت
یک میلیون مسکن
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آیا بحران مالی سال 2008 تکرار می شود؟

سرریز شوک مالی
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مدیریتوکسبوکار
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فرصت امروز: یکی از شــدیدترین نوســان های بورس در آبان ماه اتفاق افتاد و دماسنج اصلی تاالر 
شیشــه ای در این ماه، نوسان های متعددی در کانال های 1.2، 1.3 و 1.4 میلیون واحدی تجربه کرد؛ به 

طوری که در پایان هفته اول آبان تا سطح یک میلیون و 241 هزار واحد افت کرد و سپس به 
مدد رشد تاریخی دالر آزاد و افزایش جهانی قیمت کامودیتی ها و رونمایی از بسته حمایتی...

بورس تهران در اولین روز آذرماه نوسانی شد

حرکت  االکلنگی شاخص ها

نگـــاه
تجارت آمریکا و اروپا رونق می گیرد

تغییر نقشه
تجارت جهانی

حمله روســیه به اوکراین و تیره 
شدن روابط غرب و چین باعث رونق 
تجارت میان ایاالت متحده آمریکا و 
اروپا به عنوان متحدان قدیمی شده 
اســت؛ موضوعی کــه روزنامه »وال 
اســتریت ژورنــال« از آن به »تغییر 
نقشه تجارت جهانی« تعبیر کرده و 
می نویسد: »نقشه اقتصاد جهانی با 
گسترش تجارت میان ایاالت متحده 
و اروپا به سرعت در حال تغییر است. 
جنگ روسیه و اوکراین از یکسو و تیره 
شدن روابط بین غرب و چین از سوی 
دیگر، متحدان دو ســوی اقیانوس 
اطلس )فــرا آتالنتیــک( را به هم 
نزدیک تر کرده است.« به نوشته »وال 
اســتریت ژورنال«، »ایاالت متحده 
امسال بیشــتر از اروپا کاال وارد کرده 
تا از چین که تغییر بزرگی نســبت 
به دهه 2010 محســوب می شــود 
که چین شــریک تجاری نخســت 
آمریکا بود. از ســاعت      های سوئیسی 
گرفته تا ماشین آالت آلمانی و اقالم 
لوکس ایتالیایــی، پول و محصوالت 
به اقیانوس اطلس ســرازیر شده اند. 
این امر به تولیدکنندگان اروپایی که 
این روزها با قیمت های سرســام      آور 
می کنند،  نرم  دســت      وپنجه  انرژی 
کمک زیادی می کند و بنادر ساحل 
شــرقی را از نظر حجــم جابه جایی 
محصوالت کانتینری پس از سال ها 
از همتایان ســاحل غربی خود جلو 

می اندازد. صادرات آلمان به 
2ایاالت متحده تنها در...
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فرصــت امروز: ایران در دومیــن روز از رقابت های جام 
جهانــی 2022 در قطر، با شکســت ســنگین 6 بر 2 به 
انگلســتان باخت تا حواشی هفته های گذشته، تاثیر خود 
را در مستطیل سبز نشــان دهد. البته اغلب مخاطبان و 
هواداران فوتبال در ایران انتظار شکست در این بازی بزرگ 
را داشتند، اما نه با این نتیجه سنگین و تحقیرآمیز. با این 
شکست، امیدهای ایران برای صعود از گروه خود به حداقل 
ممکن رســید. با این حال هنوز شانس صعود وجود دارد؛ 
چراکه ولز و آمریکا در بازی دوم این گروه به نتیجه مساوی 
رضایت دادند، بنابراین ایران برای صعود به دور دوم باید هر 
دو بازی آینده خود مقابل ولز و آمریکا را با پیروزی پرگل 
پشت سر بگذارد. شکست ایران از انگلستان، سنگین ترین 
باخت ایــران در تاریخ ادوار جام های جهانی به حســاب 
می آید. پیش از بازی عصر دوشنبه، سنگین ترین شکست 
ایران مربوط به جام جهانی 1978 آرژانتین و باخت چهار 
بر یک به پرو بود، اما حاال سنگینی و تلخی این شکست تا 

مدت ها در حافظه تاریخی ایرانیان باقی خواهد ماند.
جالب آنکه پیش از بازی ایران و انگلســتان، بلومبرگ در یک 
گزارش به بررسی نقش ارزش مالی تیم های حاضر در جام جهانی 
و احتمال قهرمانی آنها پرداخت و نتیجه بازی ها را برمبنای ارزش 
و قیمت تیم هــا پیش بینی کرد. طبق پیش بینــی بلومبرگ و 
براساس شــرایط اقتصادی تیم ها، انگلستان باید با نتیجه 21 بر 
یک، ایران را در بازی اول شکســت مــی داد. البته بلومبرگ در 
ادامه گزارش خود پذیرفته که ارزش مالی تیم های فوتبال، مالک 
موفقیت نیســت؛ چراکه اگر قیمت تیم هــا مالک موفقیت آنها 
باشد، منچسترســیتی که گران قیمت ترین تیم جهان است باید 

موفق ترین تیم باشگاهی دنیا می بود؛ تیمی که تا به حال نتوانسته 
فاتح لیگ قهرمانان اروپا شود.

کدام تیم قهرمان جهان می شود؟
در گــزارش بلومبرگ و از میان 32 تیم حاضر در جام جهانی 
2022، تیم ملی انگلســتان با ارزش حدود یک میلیارد و 300  
میلیون دالر، گران قیمت ترین تیم حاضر در این رقابت هاســت 
و حــدودا 80 برابــر تیم ملی قطر ارزش دارد و اگر بنا باشــد تا 
قیمــت تیم ها مالک تعیین قهرمان باشــد، تیــم ملی انگلیس 
باید قهرمان این رقابت ها شــود. بر همین اســاس و با توجه به 
شــرایط اقتصادی تیم ها، انگلیس باید با نتیجه 21 بر یک، ایران 
را شکست می داد؛ نتیجه ای که احتمال وقوع آن نزدیک به صفر 
بوده اســت. به گفته بلومبرگ، اگر قیمت تیم ها مالک موفقیت 
آنها باشــد، منچسترسیتی که گران قیمت ترین تیم جهان است، 
باید موفق ترین تیم باشــگاهی دنیا می بود؛ تیمی که تا به حال 

نتوانسته فاتح لیگ قهرمانان اروپا شود.
براساس پیش بینی بلومبرگ، انگلیس پس از پیروزی بر پرتغال، 
در یک فینال فشرده با شکست دادن برزیل قهرمان جام جهانی 
خواهد شــد. این پیش بینی براساس وضعیت اقتصادی تیم ها و 
ارزش بازیکنان صورت گرفته اســت؛ چراکه فهرســت تیم ملی 
انگلیس ارزشی بالغ  بر 1.3 میلیارد دالر دارد و گران قیمت ترین 
تیم این رقابت هاســت. تیم انگلیس تقریبا 80 برابر تیم میزبان 
یعنــی قطر ارزش دارد کــه در انتهای جــدول تیم های حاضر 
در جام جهانی از نظر ارزش ایســتاده اســت. درخصوص ارزش 
بازیکنــان فوتبال دانســتن این نکته خالی از لطف نیســت که 
حتی اگــر تیمی حاضر باشــد 166 میلیون دالر برای ســتاره 
فرانســوی، »کیلیان امباپه« پرداخت کند )قیمتی که براساس 

وب سایت ترانسفرمارکت بر روی این بازیکن گذاشته شده است( 
غیرمنطقی خواهد بود که انتظار داشــته باشیم که این بازیکن 
بتواند به اندازه »گارانگ کول« ستاره استرالیایی 1600 گل به ثمر 
برساند؛ درصورتی که این بازیکن تنها 104 هزار دالر ارزش دارد. 
پله برزیلی که هنوز هم بهتریــن بازیکن فوتبال در تمام دوران 
اســت، اولین بازی خود را در جام جهانی سوئد در سال 1958 
و زمانی که تنها 17 ســال داشت انجام داد. در سال 1960 تیم 
او یعنی ســانتوس طبق گزارش ها، ســاالنه 150هزار دالر به او 
پرداخت می کرد که حدود 1.5 میلیون دالر به پول امروزی است 
و این روزها به میزان متوسط   دستمزد بازیکنان فوتبال پرداخت 
می شود. گفتنی است پاری سن ژرمن ساالنه 110 میلیون دالر به 

امباپه می پردازد. 
نگاهی به اقتصاد سوپراستارها

حتی لیونل مسی و کریستیانو رونالدو، فوق ستاره های مسنی 
که بــه پایان عمر فوتبال خود نزدیک می شــوند، 100 میلیون 
دالر یا بیشــتر حمایت مالی به دســت می آورند. مسی و رونالدو 
مسلما 67 برابر بهتر از ستاره برزیلی نیستند، اما با این حال این 
دســتمزدها را دریافت می کنند. البته این موضوع تنها به ورزش 
فوتبال محدود نمی شود. در سال1981 شروین روزن، اقتصاددان 
دانشگاه شیکاگو مقاله ای با عنوان »اقتصاد سوپراستارها« منتشر 
کرد. روزن در این مقاله اســتدالل می کرد که پیشرفت فناوری 
به اســتعدادهای موردنظر در هر شغلی اجازه می دهد تا به بازار 
بزرگ تری خدمت کنند و سهم بیشتری از درآمد آن را به دست 
آورند. این موضوع همچنین عایدی موجود برای افراد کم استعداد 
در محیط کسب وکار را کاهش می دهد. پله درآمد کمی داشت؛ 
چراکه افراد زیادی نمی توانستند بازی های او را در آن زمان تماشا 

کنند. در سال 1958 حدود 350 هزار تلویزیون در برزیل وجود 
داشــت؛ درحالی که اینفانتینو، رئیس فیفا پیش بینی کرده است 
که امســال 5 میلیارد نفر بازی های جام جهانی 2022 در قطر را 
تماشــا خواهند کرد. این جمعیت حدود 66 درصد بیشتر از کل 
جمعیت جهان در ســال1960 اســت. البته این موضوع خود را 
در ورزش های دیگر هم نشــان می دهد. به عنوان نمونه، در سال 
1990، گران ترین حقوق و دستمزد در لیگ برتر بیسبال آمریکا 
با 24 میلیون دالر متعلق به کانزاس سیتی رویالز بوده است؛ این 
در حالی است که امسال نیویورک متس با 287 میلیون دالر در 
صدر فهرست قرار دارد و بنابراین به نظر می رسد نابرابری به طور 

قابل توجهی گسترش یافته است.
صنعت موسیقی نیز وضعیت مشابهی دارد. پیشرفت تکنولوژی 
باعث شده اســت تا پلتفرم های اسپاتیفای و آی تیونز جایگزین 
ایســتگاه های رادیویی پخش موسیقی شــوند و به این ترتیب، 
دسترســی به آثار برتر موســیقی ساده تر شــود و جهانی شدن 
این صنعت روزبه روز بیشــتر اتفاق بیفتد و پول بیشتری نصیب 
این پلتفرم های پخش موســیقی شــود. دو اقتصاددان در کتاب 
»راکونومیکس: اقتصاد موسیقی عامه پسند« مشاهده کردند که 
در سال 1982، یک درصد از هنرمندان برتر، 26 درصد از درآمد 
کنسرت ها را به خود اختصاص داده اند و تا سال 2003، سهم آنها 

به 56 درصد افزایش یافته است.
شکست تحلیل های بازارمحور

طبعــا موارد مشــابه در دنیای تجارت نیــز در حال رخ دادن 
اســت. برخی از اقتصاددانان در دانشگاه های معتبر دنیا تخمین 
می زنند که افزایش سریع دستمزد مدیران ارشد شرکت ها بیشتر 
منعکس کننده اندازه رو به رشــد شرکت ها بوده است. استخدام 

بهترین مدیر ارشــد اگرچه ممکن اســت که ارزش سهام یک 
شــرکت را به صورت جزئی افزایش دهد، اما وقتی که ارزش بازار 
یک شرکت چندین میلیارد دالر باشد، سودهای کوچک می تواند 
شــرکت را به پول هایی در اندازه های قابل توجه برساند. البته در 
موضوع فوتبال و جام جهانی چه تماشاگران به صورت مستقیم و 
از نزدیک در کشور قطر بازی ها را تماشا کنند و چه در خانه های 
خود از طریــق تلویزیــون بازی ها را ببینند، ایــن تحلیل های 

اقتصادی بازارمحور می توانند با شکست مواجه شوند.
برای بازیکنان فوتبال انواع و اقسام عوامل بازدارنده وجود دارد؛ 
مانند قراردادهای بلندمدت با جریمه های خرید سنگین که تیم ها 
را ملزم می کند استعداد یک بازیکن را نه در طول یک یا دو سال، 
بلکه در طول دوران حرفه ای ارزیابی کنند. به این ترتیب به نظر 
می رسد قیمت رونالدو و مسی به دلیل خاطرات نوستالژیکی که 
به جا گذاشته اند، بسیار سنگین شده است و اگر ارزش امباپه را 
فقط با فوتبالش بسنجیم، 166 میلیون دالر ارزش نداشته باشد، 
اما شــاید داستان زندگی او برای هواداران پاریسی ارزش خاصی 
داشته باشــد. نکته دیگر اینکه شــاید الئوتارو مارتینز، مهاجم 
آرژانتینی باشــگاه اینتر میالن ایتالیا با حدود 7 8میلیون دالر، 
دو و نیم برابر هموطنش ارزش داشــته باشد؛ اما امسال او تنها 
هشت گل برای اینترمیالن در مقابل هفت گل دیباال برای باشگاه 
آ.س رم به ثمر رســانده است. بنابراین در بیست و دومین دوره 
جام های جهانی شاید جام قهرمانی دوباره به انگلستان نرسد که 
البته اولین باری نیست که این اتفاق می افتد. به هرحال، باشگاه 
منچسترسیتی انگلستان هم که در حال حاضر گران قیمت ترین 
تیم باشگاهی جهان است تاکنون نتوانسته قهرمان لیگ قهرمانان 

اروپا شود.

هجوم کاربران به شبکه های اجتماعی جایگزین
جایگزین مناسبی برای توییتر وجود دارد؟

ارزش مالی تیم های فوتبال، مالک موفقیت نیست

پیش بینی پولی جام جهانی 2022

پرسونای برند )Brand Persona( چیست؟
 فرمول خلق برندی متفاوت!

نویسنده: علی آل علی: بعضی از آدم ها آنقدر خوش برخورد هستند که حتی درونگراترین افراد دنیا هم با چند دقیقه گپ 
و گفت شیفته شان شده و شروع به بیان نظرات شان می کنند. انگار این آدم های خوش مشرب یک جور فرمول جادویی برای 
اثرگذاری بر روی دیگران پیدا کرده اند که به هیچ وجه نمی شود در برابرش مقاومت کرد. در نقطه مقابل کسانی قرار دارند 
که بدون حتی یک دقیقه هم صحبتی نیز همه از دور و برشان فرار می کنند. بی شک کسانی که تجربه کار در شرکت های 
مختلف را دارند، کمابیش با هر دو مدل آدم های مورد بحث آشنایی دارند. اگرچه بعضی از روانشناس ها معتقدند آدم های 
کاریزماتیک به طور طبیعی استعداد جذب دیگران را دارند اما دست کم در دنیای کسب و کار اصال از این خبرها نیست. 
در عوض پرســونای برند برگ برنده ای اســت که تفاوت میان برندهای دوست داشتنی و بی روح را شکل می دهد.  ما قبال 
درباره پرسونای مشتری در روزنامه فرصت امروز با شما صحبت کرده ایم. اگر بخواهیم دور تعاریف پیچیده را خط بکشیم...

سرمایه گذاران تسال از اینکه ایالن ماسک به صورت شبانه روزی 
در توییتر مشغول به کار بوده و از این شرکت خودروسازی برقی 
غافل شــده اســت، ابراز نگرانی کرده اند. ایالن ماسک در سال 
2018 که تســال برای افزایش تولید مدل3 در تقال بود، شب ها 
در کارخانه های این شــرکت در کالیفرنیــا و نوادا کار می کرد و 
می خوابید. حاال ماسک اخیرا اعالم کرده شب ها در دفتر مرکزی 
توییتــر در سانفرانسیســکو کار کرده و بــه کار و خواب در این 
محل تا زمانی که این پلتفرم شبکه اجتماعی درست شود، ادامه 
خواهد داد. تمایل ماســک برای کار برای ســاعت های طوالنی 
در لحظه های بحران، بخش شناخته شــده ای از برند او به شمار 
می رود. حال سوال این است که با تغییر و تحوالتی که ماسک در 
توییتر به پا کرده و باعث نگرانی و تردید کاربران شــده است، آیا 

جایگزین مناسبی برای این شبکه اجتماعی وجود دارد؟
اکونومیســت در پاسخ به این ســوال می نویسد: ایالن ماسک 
اخیرا در توییتی نوشــت: »توییتر بدترین اســت«، اما در ادامه 
افزود که »...اما بهترین هم هست.« البته همه با جمله دوم موافق 
نیستند. بالفاصله پس از خرید این شبکه اجتماعی توسط ماسک 
با مبلغ 44 میلیارد دالر در روز بیســت وهفتم اکتبر، هشــتگ 

کوچ توییتــر )#TwitterMigration( ترند شــد. با توجه به 
برنامه هایی که ماســک برای این پلتفرم شبکه اجتماعی در نظر 
گرفته است، برخی کاربران در جست وجوی گزینه جایگزین برای 
مبادله اخبار، نماها و تصاویر حیوانات خانگی شــان هستند. در 
حالی که کاربران فعلی توییتر همزمان مشغول تجدیدنظر درباره 
پلتفرم های قدیمی Tumblr، Discord و Reddit هســتند، 
کاربران تازه وارد در حال بررســی شــرایط هستند تا ببینند چه 

شانسی برای دور زدن 240 میلیون کاربر توییتر دارند؟
بســیاری از کاربــران توییتــر در حال مهاجــرت گروهی به 
»ماســتادون« )Mastodon( هستند؛ یک شــبکه اجتماعی 
غیرمتمرکز که در سال 2016 توسط »یوگن روکو« توسعه دهنده 
آلمانی و تنها کارمند این شــبکه اجتماعی راه اندازی شده است. 
این پلتفرم شــبیه توییتر اســت، اما خود را نقطه مقابل آن قرار 
می دهــد: بدون هیچ تبلیغات و بــدون الگوریتم و بدون فروش. 
ماســتادون در روز دوازدهم نوامبــر اعالم کرد که از زمان نهایی 
شدن معامله خرید توییتر، بیش از یک میلیون عضو جدید جذب 
کرده اســت، اما الگوی کوچــک و مبتنی بر تامین مالی جمعی 
این شبکه اجتماعی باعث شده است که مدیریت و برآوردن نیاز 

این افزایش ناگهانی کاربران، کمی مشکل شود. ظاهرا ماستادون 
بــه کمک بیش از 4 هزار حامــی و بعضی حمایت های کوچک 
دولتی، هر ماه مبلغی در حــدود 20 هزار دالر دریافت می کند. 
این شبکه اجتماعی بعد از مواجهه با این رشد انفجاری کاربران، 
موقتا ثبت نام برای اســتفاده از خدمات دو سرور را متوقف کرده 
است. شبکه اجتماعی »کوهاست« )Cohost( هم شاهد افزایش 
تعداد کاربرانش است. این پلتفرم که کارش را با تیم کوچکی از 
توسعه دهندگان و طراحان وب آغاز کرد، اخیرا رشد چشمگیری 
داشــته است. این شــبکه اجتماعی با رنگ های پاستیلی و نماد 
حشــره کوچک و خندانش، نســخه ای جذاب تر از توییتر است 
و ارزش هایی شــبیه به ماســتادون دارد. سه توسعه دهنده آن با 
دقــت در حال نظم دادن به الگوی ایــن پلتفرم اجتماعی برای 
به روزرســانی سایت و پذیرش لیست انتظاری شامل بیش از 17 
هزار کاربر جدید هســتند. بهبود الگوی عضوگیری این شــبکه 
اجتماعی باعث می شــود که کوهاســت به رقیبــی جدی برای 

ماستادون تبدیل شده و توییتر تنها بماند.
شــبکه اجتماعی »تروث سوشال« )Truth Social( متعلق 
به دونالد ترامپ، فضایی نســبتا جدی و نه چندان دنج و راحت 

دارد. این شــبکه اجتماعی در واقع محصول تالش رئیس جمهور 
سابق آمریکا برای رقابت با توییتر است که در سال 2021 حساب 
کاربری او را متوقف کرد، اما به نظر نمی رسد که تروث سوشال، 
رقیب چندان جدی باشد. ظاهرا سرمایه گذاران هم میل زیادی به 
سرمایه گذاری بیشتر در شرکت مادر این شبکه اجتماعی یعنی 
»گروه تکنولوژی و رســانه ترامپ« ندارند، چون این شرکت در 
ماه هــای اخیر ضررده بوده و درآمدهــای حاصل از تبلیغات در 
آن بسیار ناچیز است. بســیاری از کاربران توییتر از پلتفرم های 
ساخته شده به دست محافظه کاران و سیاستمداران دست راستی، 
اجتناب می کنند. نگرانی های مربوط به اظهارنظرهای نفرت انگیز 
هم این شــبکه اجتماعی را به رقیبی نه چندان محبوب تبدیل 
کرده اســت. تروث سوشــال اخیــرا برای عرضه در فروشــگاه 

اپلیکیشن های گوگل پذیرفته شده است.
ضرورت یافتن یک جایگزین هم به آن نســخه ای از توییتر 
بســتگی دارد که از تســلط ماسک جان ســالم به در می برد. 
بســیاری از مدیران در برابر تصمیم ایالن ماسک برای اخراج 
گروه بزرگی از کارمندان و استعفای گروهی دیگر از کارمندان 
باتجربه و مســتعد، بالتکلیف مانده اند. با وجود متوقف شدن 

سرویس توییتر بلو معرفی شده توسط ماسک، تبلیغ دهندگان 
محتاط تــر شــده اند. ارائــه این ســرویس که امــکان خرید 
حساب های کاربری تاییدشده را به همه کاربران می داد، باعث 
ایجاد مشــکالتی در زمینه جعل هویت شــد. بعد از ارائه این 
 Eli( »سرویس، یک حســاب کاربری جعلی به نام »الی لیلی
Lilly( - داروساز بزرگ آمریکایی- ساخته شد و توییت کرد 
که: »انســولین از حاال رایگان است.« همین موضوع به کاهش 
ناگهانی قیمت سهام این شرکت داروسازی منجر شد. مدیریت 
یک شــبکه اجتماعی رقیب اعتراف کرده است که در روزهای 
اخیر تعداد زیادی از تبلیغ دهندگان توییتر را وسوســه کرده 

است تا به طور گروهی توافقات شان را با توییتر لغو کنند.
با این همه گویا ایالن ماسک در آرامش است. او در توییتی که 
در روز هفتم نوامبر منتشــر کرد، مدعی شد: »میزان استفاده از 
توییتر به باالترین حد خود رسیده است. امیدوارم سرورها ذوب 
نشــوند!« با این وجود ســه روز بعد او در گزارشی به کارمندان 
باقی مانده در توییتر درباره احتمال ورشکســتگی این شرکت، 
هشدار داد. اگر توییتر در حال سقوط باشد، همچنان یافتن یک 

جایگزین مناسب سخت و دور از ذهن است.



فرصت امروز: پاندمی کرونا در بیش از دو سال گذشته و جنگ روسیه و 
اوکراین در شــش ماه اخیر، به رشد شدید نرخ تورم در اقتصادهای جهان 
منجر شده اســت. اجرای سیاست های حمایتی از ســوی دولت ها برای 
جبران تاثیر همه گیری کووید-19، نقشــی بی بدیل در خیز تورم کنونی 
جهان داشته است. از سوی دیگر، جنگ روسیه و اوکراین در حالی از مرز 
شــش ماه فراتر رفته است که از همان ابتدا شاهد پس لرزه های اقتصادی 
این جنگ در بازار مواد غذایی و محصوالت کشــاورزی بوده ایم. همچنین 
عامل سومی که سمت و ســوی بازارها و اقتصادها را تعیین خواهد کرد، 
برنامه های ضدتورمی بانک های مرکزی اســت. همه نگران آن هستند که 
این برنامه ها به درســتی طراحی و اجرا نشــوند و رکــود اتفاق بیفتد. در 
همه گیری تورم، بانک های مرکزی تالش می کنند که نرخ های بهره را باال 
ببرند تا بر ارزش پول ملی خود افزوده و تورم را کنترل کنند. در چند ماه 
گذشته بسیاری از بانک های مرکزی از جمله فدرال رزرو بارها نرخ بهره را 
افزایش داده اند و به نظر می رسد که این اتفاق باز هم رخ خواهد داد؛ زیرا 

دورنمای کاهش تورم هنوز پدیدار نشده است.
بدین ترتیب، اقتصاد جهانی با موج تازه ای از نااطمینانی روبه رو شــده و 
دســت کم قطعی ترین چیزی که این روزها می توان در مورد آن مطمئن 
بــود، همین نااطمینانی و ورود اقتصاد جهان به دوره بحران اســت. نکته 
جالــب آنکه »بن برنانکی«، »فیلیپ دیبویــگ« و »داگالس دایموند« به 
عنوان برندگان جایزه نوبل اقتصاد 2022، سابقه کار روی بحران های مالی 
را دارند و اتفاقا به همین دلیل از ســوی آکادمی ســلطنتی علوم ســوئد 
به این افتخار نائل آمده اند. به گفته آکادمی نوبل، پژوهش های این ســه 
اقتصاددان، نحوه برخورد جامعه با بحران های مالی را بهبود بخشــیده  و 
نشــان می دهد که چرا جلوگیری از ورشکستگی بانک ها در زمان بحران، 

یک اصل ضروری است.
بحران مالی دیگری در راه است؟

تورم مهمان ناخوانده  هر اقتصادی اســت. بانک های مرکزی همیشــه 
مشــغول نبردی بی پایان با این اژدهای هفت ســر هســتند. ابزار اصلی 
سیاست گذار پولی نه برای شکست بلکه برای مهار تورم، تنظیم نرخ بهره  
اســت. اما افزایش نرخ بهره یک تیغ دولبه است و می تواند به پیامد رکود 
بینجامد. حال این سوال مطرح می شود که چرا بانک های مرکزی از چنین 
ابزاری برای کنترل تورم استفاده می کنند و تا چه اندازه می توانند نرخ بهره 

را باال ببرند؟ در همین راســتا، هفته نامه »اکونومیست« بر این باور است 
که بحران قریب الوقوع حال حاضر اقتصاد جهان می تواند بســیار بهتر از 
بحران سال 2007 تا 2009 مدیریت شود؛ چراکه درس هایی از گذشته فرا 
گرفته ایم که می تواند در مدیریت بحران اقتصادی جدید به ما کمک کند. 
به نوشته »اکونومیست«، »احتمال وقوع رکود و بحران اقتصادی در جهان 
افزایش پیدا کرده و تورم همین حاال هم نشان می دهد که بحران در کمین 
است. دوران طوالنی رکود تورمی که در آن هم شاهد افزایش بی رویه نرخ 
تورم و هم کاهش رشد اقتصادی هستیم، به خوبی نشان می دهد رکود و 

بحران اقتصادی در جهان، امری حتمی است.
همه گیری کرونا از یکسو و جنگ روسیه و اوکراین از سوی دیگر دست 
به دست هم داده اند و مشکالتی بزرگ را بر سر اقتصاد جهان آوار کرده اند، 
اما نمی توان نشســت و دست روی دست گذاشت و صرفا همین عوامل را 
سرزنش کرد. در این صورت باید منتظر فاجعه ای اقتصادی حتی بزرگ تر از 
بحران 2008 باشیم. در آن زمان، بدهی های مربوط به وام مسکن، منجر به 
بروز بحران شد. حاال شوکی بزرگ تر در راه است که باید خودمان را برای 
آن آماده کنیم. ریشه بحرانی که در راه است، بی تردید »مالی« خواهد بود. 

پس باید ببینیم آیا توانایی مقابله با بحران مالی را داریم یا خیر؟
طی ســال های 2007 تا 2009، بحران مالی باعث شد اقتصاد جهان به 
زانو درآید. حاال هم شــاهد همان وضعیت هستیم و اوضاع مشابه همان 
دوران بحرانی است. زنجیره تأمین کاال کامال پیچیده شده و اطالعات هم 
به صورت ناقص به دستمان می رسد. به همین خاطر است که ناگهان دچار 
شوک می شــویم. گویی غباری از ابهام روی شرایط اقتصادی پاشیده اند. 
اما خبر خوب، این اســت که سیاستمداران و سیاست گذاران مالی به ویژه 
در بانک های مرکزی تــالش کرده اند با همکاری یکدیگر به نوعی بحران 
جدید را مهار کنند. آنها تالش دارند با ارائه اطالعات دقیق، منشــأ بحران 
را شناسایی و برای رفع هرچه سریع تر آن اقدام کنند. دولت ها هم تالش 
دارند کمترین دخالت را در امور مالی داشته باشند. در واقع، نظام مالی به 
شکلی دیگر در حال تغییر است و می توان امید داشت که شرایط همانند 

گذشته بحرانی نشود؛ چراکه همه از قبل آماده شده اند.
درس های بحران مالی سال 2008

یکی از درس های بزرگی که دولت ها و دولتمردان از بحران های اقتصادی 
در گذشته گرفته اند، این است که نظام اقتصادی و مالی را کامال منعطف 

کنند. آنها سعی دارند از طریق ابتکار عمل های مختلف، جلوی وقوع بحران 
را بگیرند، یا دست کم اثرات بحران را کم کنند. آنها می توانند نظامی پدید 
بیاورند که جلوی شــوک های بزرگ اقتصادی را بگیرد. بانک ها در شرایط 
همه گیری کرونا توانسته اند شــوک اقتصادی را مهار کنند. اکنون تالش 
دارند همان مســیر گذشــته را ادامه دهند. دلیل اینکه بانک ها می توانند 
بحران را مدیریت کنند، این اســت که دولت ها ابتکار عمل را به دســت 
آنها داده اند و مانعی برای شــان ایجاد نمی کنند؛ یعنی بانک های مرکزی 
می توانند آزادانه اقدام کنند تا شــرایط اقتصادی کنترل شود. البته یکی 
دیگــر از دالیل موفقیت بانک ها در شــرایط بحرانی، آن اســت که دیگر 
همانند گذشــته شرایط پیچیده ای برای وام دادن و بازپرداخت آن ندارند. 
مراحل اعطای وام هیچ وقت مثل دهه های گذشــته پیچیده نخواهد شد، 
بلکه به مرور ســاده تر هم خواهد شد. این روزها بانک های مرکزی نسبت 
به گذشــته اطالعات بیشــتری در دســت دارند و می تواننــد با آمادگی 
بیشتری قدم به دوران بحرانی بگذارند. بدین ترتیب می توانند به شیوه ای 
موفقیت آمیزتر آن را مدیریــت کنند. در واقع، به جای اینکه تمرکز روی 
کارآمدی در کوتاه مدت باشــد، بانک ها تمام تمرکز خود را روی مســائل 
بلندمدت گذاشته اند. می توان گفت که آنها دوراندیش و آینده نگر شده اند. 
این بزرگ ترین درسی است که آنها از سال های 2007 تا 2009 در شرایط 

بحرانی گرفته اند.
همچنین وضعیت داده ها نســبت به گذشــته بهتر شده است. دومین 
درسی که دولت ها و مقامات اقتصادی از بحران 2007 تا 2009 گرفته اند، 
این است که از داده ها و اطالعات موجود نهایت بهره را ببرند. یکی از دالیل 
ســقوط بانک »برادران لمان« در آن سال ها، کمبود اطالعات و آمارهای 
دقیق بــود، اما حاال داده هایی وجود دارند کــه کمک می کنند بحران را 
مدیریت کنیم. به هر حال، هنوز هم ابهام و عدم قطعیت می تواند عواقب 
بدی به دنبال داشــته باشد. هرچه شــرایط، ابهام بیشتری داشته باشد، 
احتمال اینکه دچار بحران شــویم نیز بیشــتر می شود. تنها خبر بد، این 
است که ابهام هنوز مثل گذشته در برخی از بخش ها وجود دارد. به همین 
خاطر باید خودمان را برای بحران های شوکه کننده آماده کنیم. هنوز میل 
به تنش در اقتصاد جهان وجود دارد، اما تا زمانی  که ابتکار عمل در دست 
بانک های مرکزی باشد و مادام  که آنها بر پایه اطالعات درست، کارشان را 
پیش ببرند، حتی اگر بحران هم رخ دهد آثارش مانند گذشته نخواهد بود.

آیا بحران مالی سال 2008 تکرار می شود؟

سرریز شوک مالی

رئیس دولت ســیزدهم در حالی با اســتعفای رستم قاسمی، وزیر راه و 
شهرسازی موافقت کرد که شایعه خداحافظی او از این وزارتخانه در چند 
هفته اخیر بر فعالیت های عمرانی و حمل ونقل کشــور سایه انداخته بود. 
آنطور که روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی گزارش داده، سیدابراهیم 
رئیســی با استعفای قاسمی به دلیل آنچه تشدید بیماری وی اعالم شده، 
موافقت کرده و شهریار افندی زاده به عنوان سرپرست وزارتخانه منصوب 
شــده است. البته هنوز گزینه جایگزین رستم قاسمی مشخص نیست. او 
روز چهارشــنبه 25 آبان ماه متن اســتعفای خود را تقدیم رئیس جمهور 
کرد و سپس در جلسه هیأت دولت شرکت نکرد تا گمانه زنی ها نسبت به 
خداحافظی او از وزارت راه و شهرسازی بیش از پیش تقویت شود. پیشتر و 
در هفته های گذشته یکبار شایعه استعفای قاسمی در رسانه ها مطرح شده 
بود، اما قویا تکذیب شــد و او چند روز بعــد در برنامه ای در فرودگاه امام 
حاضر شد. در ادامه اما خبر استعفای او مجددا در پنجشنبه هفته گذشته 
مطرح شد تا باالخره در روز گذشته رسمیت یافت. در حال حاضر، نام هایی 
به عنوان افراد جانشــین قاســمی در وزارت راه و شهرسازی مطرح شده، 
اما هنوز چیزی مشــخص نیست و حتی سخنگوی دولت درباره استعفای 

قاسمی یا گزینه های جایگزین او صحبتی نکرده است.
طی هفته های گذشــته انتقادهای زیادی نسبت به عملکرد وزارت راه و 
شهرسازی در اجرای پروژه نهضت ملی مسکن که از برنامه های مهم دولت 
ســیزدهم است، مطرح شده است. عملکرد یک سال گذشته بازار ساخت 
و ساز کشــور از رکود ســاختمانی حکایت دارد که نشان دهنده کارنامه 
مردودی متولی مسکن در خانه  سازی دولتی است. از بازار باالدست مسکن 

خبر می رسد که رکود ساختمانی در شهر تهران به عمیق  ترین حد خود در 
دو دهه گذشته رسیده است و نشانه  ای از تمایل سازندگان و سرمایه گذاران 
ساختمانی به حرکت در مسیر رونق ساخت وساز به چشم نمی خورد. البته 
این رکود عمیق نه فقط در پایتخت، بلکه در سایر شهرها و کالنشهرهای 
کشور نیز دیده می شود. گزارش های کارشناسی نشان می دهد که در حال 
حاضر، مهمترین علت رکود ساختمانی، گم شدن حلقه آخر عرضه مسکن، 
یعنی فروش نرفتن واحدها در زمان مناســب است. کاهش شدید قدرت 
خرید خانوارها به ویژه با خروج آمریکا از برجام از ســال 1397به بعد، به 
دلیل جهش شدید قیمت مســکن، عمده متقاضیان مصرفی را ناچارا به 
حاشیه بازار رانده است. بنابراین سازندگان عمال با این سوال مواجهند که 
واحدهایی را که قرار اســت ساخته شوند، چه کسانی خواهند خرید و آیا 
خریداری برای این واحدها وجود دارد؟ در چند ماه گذشته سهم واحدهای 
نوســاز از معامالت مسکن به طور قابل توجهی افت کرده و بخش زیادی 
از سرمایه سازندگان در واحدهای تکمیل شده عمال بدون متقاضی مانده 
است. همین موضوع باعث شــده تا رکود ساختمانی از همیشه عمیق تر 
شود. از سوی دیگر، رکود بخش ساخت و ساز در کنار سرعت نسبتا پایین 
طرح نهضت ملی مســکن ظاهرا به انباشت تولید مصالح ساختمانی روی 
دســت شرکت ها و دالالنی که از ســال قبل تا پایان بهار امسال بر طبل 
گرانی می کوبیدند، منجر شــده است. به گزارش ایسنا، بررسی ها از حوزه 
ساخت و ساز نشان می دهد که برخی سازندگان در پاس کردن چک های 
مصالح ساختمانی دچار مشکل شده اند. با این حال هنوز شرکت ها و دالالن 
مصالح طی تماس با مدیران پروژه ها آنها را به خرید اقســاطی نهاده های 

ساختمانی ترغیب می کنند. به نظر می رسد رکود بازار مسکن، دامن بخش 
ساخت و ساز را گرفته است. بهار امسال تولید مسکن در تهران نسبت به 
مدت مشــابه سال گذشــته 46 درصد و در کل کشور 13 درصد کاهش 
یافته است. عمده پروانه های ساختمانی که در پاییز و زمستان سال گذشته 
صادر شــد مربوط به طرح نهضت ملی مسکن بود؛ پروژه ای که با توجه به 
کمبود منابع به تدریج کندتر پیش رفته اســت. اگرچه برخی کارشناسان 
معتقدند رونق ساخت و ساز می تواند به رشد قیمت مسکن منجر شود، اما 
در مقابل، برخی دیگر می گویند که عرضه مســکن منجر به کاهش فشار 
تقاضا می شود و در بلندمدت به نفع مردم است؛ چراکه هزینه های مسکن، 
سنگین ترین وزن را در سبد خانوار دارد و تامین خانه می تواند هزینه های 

خانواده ها را تا حد قابل توجهی پایین بیاورد و تورم را کاهش دهد.
هرچند وزارت راه و شهرسازی از اجرایی شدن یک میلیون واحد نهضت 
ملی مســکن سخن می گوید، اما طبق اعالم سازمان ملی زمین و مسکن، 
بــرای 509 هزار واحد پروژه تعریف شــده و 194 هــزار واحد به مرحله 
فونداســیون رسیده است. مسئوالن وزارتخانه می گویند باید به این تعداد 
واحدهای خودمالکی، نوسازی روستایی و ... را هم اضافه کرد که مجموع 
تولید مســکن در کشور را به یک میلیون واحد می رساند، اما فضای کلی 
نشان می دهد امیدواری به وعده وزارت راه و شهرسازی مبنی بر ساخت 4 
میلیون واحد مسکونی کمرنگ شده است. به دلیل عدم توانایی متقاضیان 
در تامین آورده، افزایش هزینه ها نســبت به ســال گذشته و ورود نکردن 
سیســتم بانکی به این طرح برای تامین وام واحدها، پروژه ها دچار کندی 

قابل توجهی در حوزه اجرا شده اند.

رستم قاسمی از وزارت راه و شهرسازی رفت

چالش های ساخت یک میلیون مسکن

نگاه

تجارت آمریکا و اروپا رونق می گیرد
تغییر نقشه تجارت جهانی

حمله روسیه به اوکراین و تیره شدن روابط غرب و چین باعث رونق تجارت میان 
ایاالت متحده آمریکا و اروپا به عنوان متحدان قدیمی شــده است؛ موضوعی که 
روزنامه »وال استریت ژورنال« از آن به »تغییر نقشه تجارت جهانی« تعبیر کرده 
و می نویسد: »نقشه اقتصاد جهانی با گسترش تجارت میان ایاالت متحده و اروپا 
به سرعت در حال تغییر است. جنگ روسیه و اوکراین از یکسو و تیره شدن روابط 
بین غرب و چین از سوی دیگر، متحدان دو سوی اقیانوس اطلس )فرا آتالنتیک( 
را به هم نزدیک تر کرده است.« به نوشته »وال استریت ژورنال«، »ایاالت متحده 
امسال بیشــتر از اروپا کاال وارد کرده تا از چین که تغییر بزرگی نسبت به دهه 
2010 محسوب می شود که چین شریک تجاری نخست آمریکا بود. از ساعت      های 
سوئیسی گرفته تا ماشین آالت آلمانی و اقالم لوکس ایتالیایی، پول و محصوالت 
به اقیانوس اطلس سرازیر شده اند. این امر به تولیدکنندگان اروپایی که این روزها 
با قیمت های سرسام      آور انرژی دست      وپنجه نرم می کنند، کمک زیادی می کند و 
بنادر ساحل شرقی را از نظر حجم جابه جایی محصوالت کانتینری پس از سال ها 
از همتایان ساحل غربی خود جلو می اندازد. صادرات آلمان به ایاالت متحده تنها در 
ماه سپتامبر نسبت به مدت مشابه سال  قبل حدود 50  درصد افزایش داشته است.

به دلیل ضعیف شدن یورو، بازارهای آمریکایی مزیت باالیی برای شرکت های 
اروپایی دارند. شرکت های اروپایی نیز منابع خود را به آمریکای  شمالی از جمله 
مکزیک سرازیر می کنند که بخشی از آن به دلیل دستیابی به انرژی ارزان      قیمت 
اســت. در همین حال، ایاالت  متحده در حال تبدیل شدن به یکی از بزرگ ترین 
تامین      کنندگان انرژی و منابع نظامی برای اروپاست و به اروپایی      ها کمک می کند 
 35-F تــا صنایع دفاعی خود را تقویت کنند. آلمان قصد دارد 35 جنگنده جت
ساخت شرکت الکهید مارتین )شرکت صنایع هوافضایی، تجهیزات نظامی و امنیت 
اطالعات آمریکایی(  را خریداری کند. داده های اتحادیه       اروپا نشان می دهد صادرات 
خدمات ایاالت  متحده به این منطقه در سال 2021 با افزایش 17  درصدی نسبت 
به مدت مشابه سال  قبل به 305  میلیارد یورو، معادل 315  میلیارد دالر افزایش 

یافته است.
روابط رو به رشــد اروپا و آمریکا، بخشی از سازماندهی مجدد اقتصاد جهانی 
در امتداد خطوط شــرق و غرب اســت. قطع منابع انرژی اروپا توسط روسیه و 
ترس از اتکای بیش از حد به چین، نحوه تجارت شــرکت ها را تغییر داده است. 
دولت      ها در دو ســوی اقیانوس اطلس شرکت ها را تشویق می کنند تا در عوض 
واردات از آسیا، خود به تولید محصوالت کلیدی بپردازند. به گفته گروه های تجاری، 
برخی از شرکت های آلمانی تا حدی برای اجتناب از تعرفه      ها، به جای کارخانه      های 
مستقر در چین، از کارخانه      های مستقر در آلمان اقدام به صادرات به ایاالت  متحده 
می کنند. طبق مطالعه اخیر شرکت مشــاوره رودیوم گروپ، شرکت های آلمانی 
کوچک و متوسط به سرمایه گذاری های متنوع خارج از چین می پردازند؛ چراکه 
در چین با افزایش رقابت داخلی، افزایش هزینه های نیروی کار و مقررات سنگین 
کووید-19 روبه رو هســتند. مطابق گزارش اکتبر سازمان همکاری اقتصادی و 
توسعه، سرمایه گذاری مستقیم خارجی در آمریکا طی سه ماه منتهی به ژوئن به 
74  میلیارد دالر رسیده که بسیار باالتر از هر کشور دیگری است و همچنین باالتر 

از سرمایه گذاری خارجی 46  میلیارد دالری در چین به  حساب می      آید.
براساس داده های دفتر تحلیل اقتصادی وزارت بازرگانی آمریکا، اقتصاد ایاالت 
 متحده با وجود اقدامات تهاجمی فدرال رزرو در ســال  جاری برای کاهش تقاضا 
همچنان شــتاب قابل توجهی دارد و در مسیر واردات کاال و خدمات به ارزش 4 
تریلیون دالر در سال 2022 است که حدود یک      سوم نسبت به سال 2019 افزایش 
نشان می دهد. شرکت های مهندسی مکانیک آلمان، بخشی که تقریبا یک میلیون 
نفر در آن مشغول به کار هستند، صادرات به ایاالت  متحده را در 9 ماه منتهی به 
ســپتامبر حدود 20  درصد نسبت به سال  گذشته افزایش داده و به 18  میلیارد 
یورو رســانده اند. در سمت مقابل طبق اعالم انجمن صنعت مهندسی مکانیک 
آلمــان، فروش این بخش به چین در طول این مدت 3  درصد کاهش یافته و به 
14  میلیارد یورو رسیده است. »رالف ویچرز«، اقتصاددان ارشد در انجمن صنعت 
مهندسی مکانیک آلمان با اشاره به محدودیت های شدید کووید-19 در چین در 
سال گذشته، می گوید: »موانع فزاینده ای برای مقابله با چین وجود دارد؛ درحالی که 

تجارت با آمریکا باز است.«
بنادر نیویورک و نیوجرسی اعالم کرده اند که در ماه سپتامبر برای دومین ماه 
متوالی، شلوغ ترین بندر کانتینری ایاالت  متحده بوده      اند و جابه جایی محموله      های 
کانتینری از این بنادر 35  درصد بیشتر از سپتامبر 2019 بوده  است. گردشگران 
آمریکایی نیز با اســتفاده از دالر قوی به اروپا ســرازیر می شوند. سازمان جهانی 
گردشگری در اواخر سپتامبر اعالم کرد که اروپا در هفت ماه اول سال  تقریبا سه 
 برابر بیشتر از مدت مشابه سال 2021، بازدیدکنندگان بین المللی داشته است که 
به دنبال افزایش سفر گردشگران آمریکایی اتفاق  افتاده است. گروه کاالهای لوکس 
فرانسوی کرینگ که برندهای آن شامل گوچی و ایو سن لوران است، ماه گذشته 
اعالم کردند که فروش آنها در اروپای غربی در ســه ماه منتهی به سپتامبر، 74  
درصد افزایش یافته است؛ چراکه گردشگران آمریکایی به شهرهای این منطقه 
هجوم آورده      اند. به دنبال ادامه جنگ در اوکراین، دولت های اروپایی در حال تقویت 
قابلیت      های نظامی و دفاع سایبری خود هستند و ساخت کارخانه      های نیمه      هادی 
بیشتری در داخل کشور و تولید داخلی در صنایعی مانند هوش مصنوعی را دنبال 
می کنند. طبق داده های منتشرشده توسط وزارت بازرگانی ایاالت  متحده در ماه 
ژوئیه، سرمایه گذاری مســتقیم خارجی اروپا در ایاالت  متحده در سال  گذشته 
نسبت به سال  قبل، 13.5 درصد افزایش یافته و به حدود 3.2 تریلیون دالر رسیده 
است. سرمایه گذاری مستقیم خارجی آمریکا در اروپا در سال  گذشته حدود 10  
درصد افزایش یافته و به 4 تریلیون دالر رســیده است. البته نزدیکی بین اروپا و 
آمریکا بدون اصطکاک هم نیست. تورم، ترس از رکود و تالش برای کاهش اتکای 
اقتصادی غرب به چین، به برخی سیاســت های حمایت      گرایانه در هر دو سوی 
اقیانوس اطلس منجر شده است. برنامه مشوق مالیاتی جدید ایاالت  متحده برای 
وسایل نقلیه الکتریکی که برای کاهش اتکا به باتری      های چینی و در عین  حال 
توجه به تغییرات آب وهوایی طراحی شده  است، اعتراض شدید اتحادیه اروپا و دیگر 
متحدان آمریکایی را برانگیخته است که می گویند این یک سیاست تبعیض      آمیز 
علیه سازندگان آنهاست. اتحادیه اروپا معتقد است این مشوق      ها در زمانی  که ایاالت 
 متحده و اتحادیه اروپا متعهد به همکاری نزدیک تر در زمینه تاب      آوری در زنجیره 

تأمین هستند، باعث تقویت رقابت مضر در واردات می شود.
درحالی که دولت ها اعتراض می کنند، شرکت های اروپایی از سازندگان پنل      های 
خورشــیدی گرفته تا تولیدکنندگان باتری به دنبال این هستند که از یارانه      های 
جدید ایاالت  متحده استفاده کنند. شرکت انل، غول انرژی ایتالیایی در پنجشنبه 
گذشته اعالم کرد که یک کارخانه تولید سلول      های خورشیدی در ایاالت  متحده 
خواهد ساخت؛ پروژه      ای که ممکن است بیش از یک  میلیارد دالر هزینه داشته 
باشد. پس از تدوین یک سیاست سختگیرانه برای محدود کردن صادرات فناوری 
پیشرفته نیمه هادی       ها به چین بدون مشارکت متحدان اروپایی و آسیایی در ماه 
اکتبر، دولت بایدن در حال مذاکره با دولت های هلند و ژاپن برای رســیدگی به 
تاثیر این سیاســت بر سازندگان تجهیزات نیمه هادی آنهاست. ایاالت  متحده و 
اتحادیه اروپا همچنین با وظیفه بزرگی برای هماهنگ کردن ده      ها  میلیارد دالر 
یارانه از طریق برنامه های مربوطه خود برای احیای تولید نیمه هادی داخلی روبه رو 

هستند.«
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فرصت امروز: انتخاب بهترین رژیم ارزی به مقتضیات اقتصادی کشورها 
بستگی دارد. برخالف آنچه تصور می شــود، رژیم ارزی در عرصه اقتصاد 
کالن براساس خواسته سیاست گذار انتخاب نمی شود، بلکه صرفا مبتنی بر 
مقتضیات سیاست پولی تعیین می شود، چنانکه الزامات محیطی اقتصاد 
ایران، استفاده از رژیم ارزی تثبیتی را اجتناب ناپذیر ساخته 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 بهره سیاستی، کل های پولی و سپرده 
قانونــی و از طریق تاثیــر در تقاضای کل، عمال انحرافــات کوتاه مدت و 

میان مدت از اهداف کمی سیاست 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.
رژیم ارزی تثبیتی در اقتصاد ایران

پژوهشکده پولی و بانکی در گزارش »رژیم پولی هدف گذاری روی نرخ ارز 
در قالب کریدور« با اشاره به ادبیات تجربی رژیم های ارزی و سیاست گذاری 
پولی می نویسد: نظام های تعیین نرخ ارز تابع 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 اکثر اقتصادهای صنعتی حول 
هدف گذاری صرف تورمی تنظیم شده، عمال رژیم ارزی متناظر آنها از نوع 
شــناور و برعکس، رژیم های پولی حول هدف گذاری نرم تورمی همراه با 
رژیم های ارزی تثبیتی بوده است. حرکت از رژیم پولی هدف گذاری تورمی 
صرف به ســمت رژیم های پولی هدف گذاری تورم منعطف باعث افزایش 
اهمیت نرخ ارز به  عنوان لنگر اســمی انتظــارات تورمی در کنار نرخ های 
بهره سیاستی شــده است. افزایش نســبی وزن نرخ اسمی ارز به  عنوان 
لنگر انتظارات تورمی در کنار نرخ بهره سیاســتی، عمال مدیریت نوسانات 
نرخ اســمی ارز و گرایش به  ســمت رژیم های ارزی تثبیتی در دامنه های 
مجاز را در تابع واکنش سیاست گذار پولی اجتناب ناپذیر می کند، چنانکه 
تغییرات نقدینگی به طور عام و تغییرات نرخ بهره سیاســتی، پایه پولی و 

خالص دارایی خارجی به طور خاص در جهت محدودســازی نوسانات نرخ 
ارز مدیریت می شوند.

سیاســت هدف گذاری نرخ اســمی ارز در قالب رژیم ارزی تثبیتی، به 
 عنوان یکی از مولفه های موثر در لنگر اســمی انتظارات تورمی، در ســه 
مرحله اجرا می شود. ابتدا سیاســت 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 سپس 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، الزامات سیاستی 
در فرآینــد گذار از رژیم ارزی ثابت به ســمت 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 المللــی، ماهیت تکانه های اقتصاد کالن و شــدت مبــادالت مالی ـ 
ســرمایه ای موازنه پرداخت های ارزی بســتگی دارد. برای یک اقتصاد باز 
با مبادالت باالی ســرمایه ای که در معرض تکانه هــای واقعی قرار دارد، 
رژیم های ارزی شناور کارایی بیشتری داشته و در اقتصادهای با مبادالت 
آزاد ســرمایه ای که در معرض تکانه های اسمی قرار دارند، رژیم های ارزی 
تثبیتی به طور عام و منطقه پولی بهینه به  طور خاص ســازگاری بیشتری 

دارند.
رابطه 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 اثرگذارنــد و بنابرایــن بازدهی بازار دارایی ها و نوســانات نرخ ارز 
به ترتیــب در تبادل با اهداف سیاســت گذار پولــی و همچنین تغییرات 
نرخ های بهره سیاســتی تغییر می کنند. در فرآیند سیاست گذاری پولی 
مبتنی بر هدف گذاری نرخ ارز، مقامات پولی به  منظور کنترل نوسانات نرخ 
ارز، نرخ های بهره و کل های پولی را به صورت 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 درحال 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.
تشدید شکنندگی رژیم ارزی

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 دیگر سو 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 کشــور را شکل می دهند. انتقال پیوسته ناترازی 
مالی به بخش پولی و افزایش انتظارات تورمی موجب تشدید شکنندگی 
رژیم پولی هدف گذاری روی نرخ ارز در اقتصاد ایران شده که در کنار عدم 
بهبود وضعیت ســرکوب مالی، در عمل جایگزینی نیز برای رژیم شکننده 

مذکور شکل نگرفته است.

الزامات رژیم ارزی ثابت یا شناور در اقتصاد ایران چیست؟

از سیاست پولی تا رژیم ارزی

بانک مرکزی گزارش »تحلیل تحوالت اقتصاد کالن و اقدامات این بانک 
در مهرماه 1401« را منتشــر کرد که حاکی از تداوم کاهش رشد تورم و 
نقدینگی در این ماه است. طبق اعالم بانک مرکزی، تورم ماهانه شاخص 
کل مصرف کننده در مهرماه با 0.3 واحد درصد افزایش نسبت به ماه قبل 
)2.6 درصد در شــهریور( به 2.9 درصد رسید. تورم های نقطه به نقطه و 
12 ماهه نیز به ترتیب ارقام 44.7 و 39.6 درصد را ثبت کرد که نسبت به 
شهریورماه به ترتیب 0.2 و 0.1 واحد درصد کاهش نشان می دهد. بررسی 
تــورم ماهانه به تفکیک گروه های »کاال« و »خدمت« در مهرماه نشــان 
می دهد تورم ماهانه گروه  اختصاصــی »کاال« با 0.3 واحد درصد کاهش 
نســبت به ماه گذشته به 1.6 درصد رســید. در مقابل، تورم ماهانه گروه  
اختصاصی »خدمت« در این مقطع با 1.4 واحد درصد افزایش نســبت به 

ماه گذشته به رقم 5.2 درصد رسید.
بررســی تحوالت تورم ماهانه گــروه کاال به تفکیــک »خوراکی ها« و 
»غیرخوراکی هــا« موید کاهش تــورم ماهانه اقالم خوراکــی در مهرماه 
نســبت به ماه قبل از آن اســت. به طوری که شاخص بهای خوراکی ها و 
آشــامیدنی ها )با ضریب اهمیت 25.5 درصد( با 0.9 واحد درصد کاهش 
نســبت به شــهریور و ثبت تورم ماهانه 1.2 درصدی، سهمی معادل 0.4 
واحد درصد را از تورم ماهانه شــاخص کل )2.9 درصد( در مهرماه ســال 
جاری به خود اختصاص داده است. بررسی بیشتر تحوالت شاخص خدمت  
نیز حاکی از آن اســت که افزایش تورم ماهانــه این گروه عمدتا متأثر از 
تحوالت شــاخص های خدمت در گروه »مسکن و خدمات ساختمانی« و 
»تحصیل« بوده اســت؛ به طوری که ســهم این دو گروه  از تورم ماهیانه 
خدمت در مهرماه ســال جاری )5.2 درصد( بــه ترتیب 4.4 و 0.6 واحد 

درصد بوده است.
در حــوزه تجارت خارجی طی هفت ماهه ســال 1401 ارزش صادرات 
گمرکی، 28.4 میلیارد دالر بود که حاکی از افزایش حدودا 5.6 درصدی 
آن در مقایسه با مدت مشابه ســال قبل است. ارزش واردات گمرکی نیز 
در ایــن دوره 31.7 میلیارد دالر گزارش شــده کــه موید افزایش حدودا 
14.4 درصدی آن نسبت به دوره مشابه سال قبل است. همچنین بررسی 
تحوالت بازار ارز حاکی از آن است که در مهرماه متوسط نرخ فروش دالر 

در بازار حواله 271.9 هزار ریال بود که نسبت به شهریور معادل 1.3 درصد 
افزایش نشان می دهد. در بخش اسکناس نیز متوسط نرخ فروش دالر در 
این ماه حدود 287.3 هزار ریال بود که حاکی از افزایش 1.3 درصدی آن 

در مقایسه با شهریورماه است.
در بازار مســکن و براســاس اطالعات ســامانه ثبت معامالت امالک و 
مستغالت کشور، متوســط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای 
واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران طی مهرماه نسبت به ماه قبل، 
1.2 درصد و نســبت به ماه مشابه ســال قبل نیز 38.2 درصد افزایش را 
تجربه کرد. در بازار سهام نیز شاخص کل بورس اوراق بهادار در روز پایانی 
مهرماه 3.4 درصد نســبت به روز پایانی ماه قبل کاهش یافت. بررســی 
تحوالت بازار بین بانکی در مهرماه نشانگر کاهشی نسبی در حجم معامالت 
بــه دلیل کاهش وجوه در دســترس بانک ها بود کــه از جمله دالیل آن 
می توان به تداوم فروش اوراق دولتی به بانک ها اشــاره کرد؛ این در حالی 
است که بررسی تغییرات نرخ سود بازار بین بانکی گویای تداوم ثبات نرخ 

مذکور و قرار داشتن آن در محدوده داالن از پیش تعیین شده است.
همچنیــن حجم نقدینگی در پایان مهرمــاه 1401 به 56769.7 هزار 
میلیارد ریال رســیده که به ترتیب 17.5 و 34.3 درصد نســبت به پایان 
ســال و پایان مهرماه 1400 افزایش یافته اســت. رشد متغیر مذکور در 
هفت ماهه نخست سال قبل و 12 ماهه منتهی به مهرماه 1400 به ترتیب 
معادل 21.6 و 42.8 درصد بوده اســت. البته بخشی از رشد نقدینگی در 
مهرمــاه 1400 )معادل 2.3 واحد درصد از رشــد هفت ماهه و 2.7 واحد 
درصد از رشــد 12 ماهه( مربوط به اضافه شــدن اطالعات خالصه دفتر 
کل دارایی هــا و بدهی های بانک مهراقتصاد به اطالعات خالصه دفتر کل 
دارایی ها و بدهی های بانک ســپه )به واسطه ادغام( بوده است. در همین 
حال، حجم پایه پولی در پایان مهرماه 1401 )معادل 7129.3 هزار میلیارد 
ریال( نســبت به پایان سال 1400، رشدی معادل 18 درصد داشته است. 
همچنین نرخ رشد 12 ماهه پایه پولی با 1.9 واحد درصد کاهش نسبت به 
رشد دوره مشابه سال قبل )36.4 درصد( به 34.5 درصد در پایان مهرماه 

1401 رسید.
از جمله اقدامات بانک مرکزی با هدف مدیریت نقدینگی بازار بین بانکی 

ریالی در این ماه می توان به »انجام عملیات بازار باز با موضع توافق بازخرید 
طــی چهار مرتبه حراج به ترتیب به ارزش 673.7، 674.0، 685 و 684.9 
هزار میلیارد ریال مجموعا به ارزش معامالتی 2717.6 هزار میلیارد ریال 
در قالب توافق بازخرید با سررســید هفت روزه« و »اســتفاده بانک ها از 
اعتبارگیری قاعده مند در نرخ سقف داالن برای رفع نیازهای نقدینگی طی 
17 روز کاری جمعا به ارزش معامالتی 325.2 هزار میلیارد ریال« اشــاره 
کرد. همچنین در مهرماه ســال جاری، طی برگزاری چهار مرحله حراج و 
یک مرحله پذیره نویسی اوراق مالی اسالمی دولتی جمعا مبلغ 27.6 هزار 
میلیارد ریال اوراق توسط ایستگاه معامالتی بانک مرکزی به فروش رسید 
که از ایــن مبلغ، 23 هزار میلیارد ریال آن در پذیره نویســی و 4.6 هزار 

میلیارد آن در حراج تماماً توسط سایر سرمایه گذاران خریداری شد.

بانک مرکزی از تحوالت اقتصاد کالن در مهرماه گزارش داد

کاهش رشد تورم و نقدینگی

بانکنامه

با 170 هزار تومان افزایش در اول آذرماه
سکه به نیمه کانال 16 میلیون رسید

در حالــی قیمت دالر در معامالت غیررســمی و آزاد پایتخت 
کماکان در کانال 35 هزار تومانی در حال نوســان است که نرخ 
دالر در صرافی های بانکی دیروز با 100 تومان افزایش نســبت به 
روز قبــل با رقم 30 هزار و 853 تومان معامله شــد. هر یورو نیز 
در ایــن صرافی ها با 563 تومان افزایش با قیمت 31 هزار و 557 
تومان به فروش رســید. قیمت خرید هر دالر توسط صرافی های 
بانکــی 30 هزار و 546 تومان و نرخ خرید هر یورو نیز 31 هزار و 
243 تومان اعالم شد. همچنین نرخ خرید اسکناس دالر در بازار 
متشــکل ارزی 28 هزار و 790 تومان و نرخ فروش آن 29 هزار و 

52 تومان گزارش شد.
در بازار سکه و طال نیز شاهد افزایش قیمت ها بودیم، به طوری 
که هر قطعه سکه طرح جدید با افزایش 170 هزار تومانی در روز 
سه شــنبه به قیمت 16 میلیون و 460 هزار تومان رســید. سکه 
تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز بدون تغییر قیمت نســبت به روز 
قبــل در همان رقم 15 میلیون و 600 هزار تومان خرید و فروش 
شد. نیم سکه با رشــد 70 هزار تومانی به 8 میلیون و 950 هزار 
تومان، ربع سکه با رشد 90 هزار تومانی به 5 میلیون و 900 هزار 
تومان و سکه یک گرمی با رشــد 10 هزار تومانی به 3 میلیون و 
360 هزار تومان رســید. در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی 18 
عیار به یک میلیون و 498 هزار تومان رســید و قیمت هر مثقال 
طــال 6 میلیون و 490 هزار تومان شــد. بهای هــر اُنس طال در 
بازارهای جهانی نیز یک  هزار و 748 دالر و یک سنت اعالم شد.

رشد 10 درصدی وام دهی بانک ها
کدام بانک ها بیشتر وام دادند؟

بررسی ها نشان می هد که بانک ها و موسسات اعتباری کشور تا 
پایان مرداد ســال جاری، 10 درصد بیشتر از پایان سال قبل وام 
داده اند. طبق اطالعات بانک مرکزی، تســهیالت اعطایی بانک ها 
و موسســات اعتباری تا پایان مرداد امسال، معادل 3895.6 هزار 
میلیارد تومان بوده که نســبت به اسفند سال گذشته با رشد 10 
درصدی مواجه شــده است. همچنین تســهیالت قرض الحسنه 
9.8 درصد از کل تســهیالت اعطایی بانک ها و موسسات اعتباری 
قرض الحســنه را تشــکیل داده و حجم عمده عملکرد تسهیالتی 
بانک هــا مربوط بــه مرابحه با 36.2 درصد و فروش اقســاطی با 
15.7 درصد اســت. از نظر عددی نیز در پایان مرداد امسال 338 
هزار میلیارد تومان از کل تســهیالت اعطایی بانک ها و موسسات 
اعتباری کشــور قرض الحسنه بوده که این میزان نسبت به اسفند 

سال گذشته، 23.9 درصد رشد را نشان می دهد.
از ســوی دیگر، بانک های تجــاری در کل 822.8 هزار میلیارد 
تومان تسهیالت پرداخت کرده اند که با رشد 1.9 درصدی مواجه 
شده و ســهم وام های قرض الحسنه از این میزان تسهیالت 99.7 
هزار میلیارد تومان اســت که اعطای این وام از ســوی بانک های 
تجــاری در پایان ســال گذشــته 14.9 درصد افزایــش یافته 
اســت. گفتنی اســت 12.1درصد از وام های بانک های تجاری را 
قرض الحســنه تشــکیل می دهد. در بانک های تجاری کشور نیز 
ســهم عمده تسهیالت پرداختی مربوط به تســهیالت مرابحه با 
34 درصد معادل 279.7 هزار میلیارد تومان بوده است. عالوه بر 
این، 18.1 درصد تســهیالت بانک های تجاری به رقم 149 هزار 
میلیارد تومان در پایان مردادماه به تســهیالت فروش اقســاطی 
اختصاص داشته که این رقم در اسفند سال قبل 152.9 میلیارد 
تومان بوده است. به صورت کلی، سهم عمده تسهیالت پرداختی 
بانک های تجاری در پایان مرداد امسال به مرابحه، فروش اقساطی 

و قرض الحسنه اختصاص یافته است.
همچنین بررســی عملکــرد بانک های تخصصــی در پرداخت 
تسهیالت تا پایان مرداد امسال نشان دهنده این است که تسهیالت 
اعطایی با 15.2 درصد افزایش از رقم 500.6 هزار میلیارد تومان 
به عدد 576.7 هزار میلیارد تومان رســیده که ســهم تسهیالت 
قرض الحسنه از این میزان تسهیالت اعطایی بانک های تخصصی 
معادل 31.2 هزار میلیارد تومان بوده که با افزایش 22.6 درصدی 
در مقایســه با پایان سال قبل مواجه شده است. گفتنی است که 
5.4 درصد از وام های بانک های تخصصی را قرض الحسنه تشکیل 
می دهد. بزرگترین بخش تســهیالت پرداخت شده در بانک های 
تخصصی کشــور مربوط به فروش اقساطی می شود؛ به نحوی که 
در پایان مرداد ســال جاری 34.7 درصد کل تســهیالت اعطایی 
این بانک ها به رقــم 200.3 هزار میلیارد تومان در بخش فروش 
اقســاطی بوده و این رقم در اســفندماه سال گذشــته به میزان 
188.1 میلیــارد تومان بوده اســت. بانک هــای تخصصی نیز در 
بخش مشارکت مدنی تســهیالت قابل توجهی پرداخت کرده اند؛ 
به نحوی که 22 درصد کل منابع تسهیالتی این بانک ها در پایان 
مرداد امســال به میزان 126.8 هزار میلیارد تومان در این بخش 

پرداخت شده است.
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با وجود افزایش سقف تراکنش های خرید
سقف کارت به کارت تغییری نکرد

با افزایش ســقف تراکنش های خریــد از 50 به 100 میلیون تومان، 
ســخنگوی بانک مرکزی اعالم کرد که ســقف کارت به کارت تغییری 
نکرده اســت. بانک مرکزی درخصوص موضوع ماده 12 دســتورالعمل 
شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص، سقف تراکنش های خرید را 
از 50 میلیون تومان به 100 میلیون تومان افزایش داد. در این زمینه، 
سخنگوی بانک مرکزی توضیح داد: حداکثر تراکنش خرید روزانه از هر 
کارت متعلق به مشتری حقیقی بانک ها از طریق پایانه های فروشگاهی 
و درگاه هــای پرداخت اینترنتی از 50 بــه 100 میلیون تومان افزایش 
یافته اســت. به گفته مصطفی قمری وفا، ســقف مجموع تراکنش های 
خرید روزانه کلیه کارت های یک مشــتری کماکان بدون تغییر و مبلغ 
100 میلیون تومان است و همچنین سقف انتقال وجه کارت به کارت 
از طریق شــعبه، غیرحضوری و برنامه های پرداخت ساز مثل قبل بوده 

و تغییر نکرده است.

فقط چند شعبه موفق به فروش اوراق شدند
آخرین خبرها از اوراق ارزی

در حالی که باید از ابتدای هفته جاری، فروش اوراق ارزی در شــعب 
ارزی بانک ملی شروع می شــد، بررسی ها نشان می دهد امکان فروش 
این اوراق در اکثر شعب این بانک هنوز فراهم نشده و شعب محدودی 
نســبت به فروش این اوراق اقدام کرده اند. به گزارش ایســنا، همزمان 
بــا افزایش  قابل مالحظه قیمت ها در بــازار ارز، بانک مرکزی اقداماتی 
بــرای کنترل نرخ ها در ایــن بازار از جمله آغاز عرضه ارز در ســامانه 
برخط بازار متشکل ارز، تولید سکه از طالی آب شده با همکاری بخش 
خصوصی، عرضه گواهی ســکه در بورس و فراهم شــدن فروش ارز در 

بانک ها انجام داد.
فروش اوراق ارزی بانک مرکزی در شــعب بانــک ملی ایران هم از 
جدیدترین اقداماتی اســت که سیاست گذار بورســی رونمایی کرده و 
طبق اعالم مســئوالن بانک مرکزی قرار بوده از ابتدای هفته جاری در 
شــعب این بانک آغاز شــود. با این حال، بررسی وضعیت فروش اوراق 
ارزی در شعب بانک ملی بیانگر آن است که با گذشت تقریبا چهار روز 
از آغاز هفته و الزام بانک ملی به فروش اوراق ارزی در شعب خود هنوز 
امکان فروش این اوراق در اکثر شعب ارزی شروع نشده است. دلیلی که 
مســئوالن ارزی شعبی که موفق به فروش اوراق ارزی نشده اند، عنوان 
می کنند، این اســت کــه بانک ملی باید یک کد برای شــعبه مربوطه 
تعریف کند و فعال این کد تعریف نشــده است. همچنین مسئول ارزی 
یک شــعبه دیگر از بانک ملی می گوید که یک رمز باید برای شعبه در 
ســامانه فروش این اوراق صادر شــود که هنوز این رمز برای شعبه ما 

صادر نشده است.
البته بررسی ها از شعب بانک ملی نشان می دهد که شعب محدودی 
از این بانک نســبت به فروش این اوراق اقــدام کرده اند. در این میان، 
جای سوال است که چرا ابتدا زمینه اجرای طرح فراهم نشده و سپس 
اعالم شــود تا متقاضیان در مراجعه به شــعب مربوطــه نتوانند خرید 
خود را انجام دهند و مجبور به مراجعه ها و پیگیری های بعدی باشــند. 
گفتنی اســت شرایط خرید این اوراق به این صورت است که سررسید 
آنها ســه ماهه و حداقل و حداکثر میزان خرید اوراق توسط هر شخص 
حقیقی ایرانی باالتر از 18 ســال، بــه ترتیب معادل ریالی 1000 دالر 
و 4000 دالر اســت. همچنین هر مشتری می تواند تنها یک بار با کد 
ملــی خود اقدام به خرید این اوراق کنــد و متقاضیان خرید باید وجه 
ریالی آن را با نرخ پایانی روز قبل دالر توافقی )اســکناس بازار متشکل 

معامالت ارزی( بپردازند.

دستمزدها باال رفت اما نه به اندازه تورم
جدال دستمزد و تورم

تورم ساالنه در پایان نیمه نخست امسال در نزدیکی 45 درصد گزارش 
شده و این در حالی است که بیشترین افزایش دستمزد کارگران مربوط 
به گروه کارگران طرح های عمرانی بوده است. طبق گزارش بانک مرکزی 
از تحوالت اقتصاد کالن در نیمه نخســت 1401، نــرخ تورم ماهانه در 
آخرین ماه تابســتان با 0.2 درصد افزایش به 2.6 درصد رســیده است. 
همچنین تورم نقطه به نقطه هم با 0.9 درصد کاهش، 44.9 درصد اعالم 
شــده و نرخ تورم ساالنه با 0.5 درصد افت به 39.6 درصد رسیده است. 
بانک مرکزی همچنین در گزارش جدید خود از روند رشــد پایه پولی، 
به رشد پول تورمســاز در اقتصاد ایران اشاره کرده است. مطابق گزارش 
بانک مرکزی، حجم پایه پولی در پایان شــهریورماه 1401 به 697 هزار 
میلیارد تومان رسیده که گویای رشــد 14.4 درصدی است. روند رشد 
تورم و ادامه آن در حالی گزارش شــده که در نیمه نخست سال جاری، 
بیشترین میزان افزایش دستمزد ساعتی در بین نیروی انسانی شاغل در 
طرح های عمرانی، با 45.15 درصد افزایش مربوط به »بنای ســفت کار 

درجه یک« است.
مرکز آمار نیز در گزارشی متوسط دستمزد ساعتی منتخبی از نیروهای 
انسانی شاغل در طرح های عمرانی طی نیمه نخست سال جاری را اعالم 
کرده اســت. در جدول منتشرشــده در این گزارش، هشت گروه از این 
کارگران به طور گزینشــی دسته بندی شده  اســت. براساس آمارهای 
دریافتی مرکز آمار از تغییر درآمد این گروه های منتخب، بیشترین درصد 
تغییر دســتمزد ساعتی در نیمه نخست سال جاری نسبت به نیمه دوم 
ســال گذشته، در گروه »بنای ســفت کار درجه یک« ثبت شده است. 
متوسط دستمزد ساعتی این گروه در شش ماه نخست امسال، 71 هزار 
و 631 تومان اعالم شــده که نســبت به 49 هزار و 350 تومان متوسط 
دستمزد در نیمه دوم سال گذشته، 45.15 درصد افزایش یافته است. در 
دسته راننده تریلی و لودر نیز افزایش متوسط دستمزد 21.26 درصد و 
37.03 درصد نسبت به نیمه دوم سال گذشته اعالم شده است. همچنین 
در بین همه اقالم آمارگیری شده، گروه »شیشه بُر درجه یک« با 49.02 
درصد بیشترین افزایش متوسط دســتمزد و سرکارگر با 10.53 درصد 
کمترین افزایش متوسط دستمزد ســاعتی نسبت به دوره قبل را ثبت 

کرده اند.
با توجه به روند صعودی نرخ دالر و پایداری آن در کانال 35 هزار تومان 
در کنار عوامل دیگر مثل افزایش پایه پولی، افزایش هرچه بیشتر تورم در 
بازار داخل پیش بینی می شود. به نظر می رسد با توجه به افزایش متوسط 
دســتمزدها در پروژه های عمرانی طی نیمه نخست سال جاری، شرایط 

سختی برای کارفرمایان و کارگران در این پروژه ها مورد انتظار است.

خبرنــامه

فرصت امروز: یکی از شــدیدترین نوســان های بورس در آبان ماه اتفاق 
افتاد و دماســنج اصلی تاالر شیشه ای در این ماه، نوسان های متعددی در 
کانال هــای 1.2، 1.3 و 1.4 میلیون واحدی تجربه کرد؛ به طوری که در 
پایان هفته اول آبان تا ســطح یک میلیون و 241 هزار واحد افت کرد و 
سپس به مدد رشد تاریخی دالر آزاد و افزایش جهانی قیمت کامودیتی ها و 
رونمایی از بسته حمایتی سیاست گذار بورسی، چند هفته صعودی را تجربه 
کرد و نهایتا در آخرین روز آبان با رشــد روزانه 0.32 درصدی و ایستادن 
در ارتفاع یک میلیون و 409 هزار واحد، معامالت هشــتمین ماه سال را 
به پایان رســاند. ارزش معامالت خرد بورس تهران نیز در روز دوشــنبه 
)30 آبان ماه( به رقم 2  هزار و 557  میلیارد  تومانی رســید. بدین ترتیب، 
شــاخص کل بورس تهران در حالی با سبزپوشی دسته جمعی شاخص ها 
به اســتقبال معامالت آذرماه رفت که در ماه گذشته با افزایش 100 هزار 

و 102 واحدی، بازدهی مثبت 7.6 درصدی را از خود به جای گذاشت.
به موازات نوســان نماگر اصلی در مرز 1.4 میلیونی طی معامالت این 
هفته، نماگر هم وزن بازار نیز در چهار روز معامالتی اخیر در محدوده 400 
هزار واحد نوسان داشت. شاخص هم وزن که نمای بهتری از وضعیت بازار 
را نشان می دهد، در معامالت شنبه با افت 0.87 درصدی به کمتر از مرز 
400 هزار واحد رســید، اما در معامالت یکشــنبه با رشد 1.23 درصدی 
مجــددا مرز 400 هزار واحد را رد کرد و بــه تراز 402 هزار و 855 واحد 
رســید. این روند مثبت در معامالت دوشنبه ادامه یافت و نماگر هم وزن 
با افزایش 0.43 درصدی، رقم 404 هزار و 593 واحد را به ثبت رســاند. 
مقایســه بازدهی دو شاخص اصلی بازار سهام در این روزها نشان می دهد 
که نماد هایی با ارزش بازار کمتر توانسته اند رشد بهتری را نسبت به بزرگان 
بازار تجربه کنند. این روند در معامالت روز سه شنبه اول آذرماه به اوج خود 
رسید و برخالف شاخص کل بورس که رشد منفی 0.07 درصدی را ثبت 

کرد، شاخص کل هم وزن به رشد مثبت 0.25 درصدی رسید.
از خبر استعفا تا خبر عرضه خودرو

به نظر می رســد که بورس تهران پــس از روند صعودی قدرتمند در 
هفته های میانی آبان ماه وارد دوره اصالح شــده است. البته اصالح در 
روند هــای بازار های مالــی، یک امر کامال طبیعی و جــزو الزامات بازار 
محســوب می شــود. اگر صعود قیمت ها با اصالح همراه نباشد، طبیعتا 
نمی توان انتظار داشت که روند صعودی شکل گرفته بتواند در بلندمدت 
ادامه داشــته باشــد؛ چراکه اگر روند صعودی یا نزولی بازار به شــکل 

طبیعی شــکل گرفته باشــد، به دم و بازدم حداقل چند روزه در میانه 
راه نیاز دارد و بدون آن، ریســک ســرمایه گذاری افزایش پیدا می کند. 
البته معامالت تاالر شیشــه ای در آخریــن روز آبان ماه، تحت تاثیر دو 
خبر مثبت و منفی قرار داشــت. خبر منفی که نزدیک به 12 ســاعت 
بورس بازان را در شــوک نگه داشــت، به استعفای مجید عشقی، رئیس 
ســازمان بورس مربوط بود کــه خبرهای اولیه از پذیــرش و موافقت 
وزیر اقتصاد با این اســتعفا حکایت داشــت و حتی از جایگزینی محمد 
رضوانی فر به جای او در سمت ریاســت سازمان بورس خبر می داد. به 
یکباره اما خبر مخالفت اعضای شــورای عالی بورس با استعفای عشقی 
و ابقای او منتشــر شد و شوک دیگری به معامله گران وارد کرد. فارغ از 
ماندگاری عشقی در سمت ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار، به طور 
کلی تاییــد و تکذیب اخبار متعدد در حوزه هــای مختلف جدا از آنکه 
بر فضای نااطمینانی بــازار می افزاید، می تواند به صورت مقطعی جریان 
معامالتی سرمایه گذاران را نیز تحت تاثیر قرار دهد؛ چراکه به دنبال هر 
نوع شوک در سطح بازار طبیعتا واکنش معامله گران متفاوت خواهد بود.
اما خبر مثبتی که تحت الشعاع اســتعفای رئیس سازمان بورس قرار 
گرفت، عرضه خودروی پژو 207 به عنــوان اولین خودروی پرتیراژ در 
بــورس کاالی ایران بود که با میانگین قیمت 342 میلیون و 842 هزار 
و 400 تومــان و حدود 50 میلیون تومان کمتر از قیمت بازار به فروش 
رســید. مطمئنا آخرین روز آبان در تاریخ بازار سرمایه و صنعت خودرو 
ماندگار خواهد شد؛ چراکه پس از سال ها قیمت گذاری دستوری و نیمه 
دستوری باالخره در این روز هزار دستگاه پژو 207 در یک فرآیند شفاف 
معامله شد تا نقطه آغازی بر پایان دوران سودهای بادآورده و رانت های 
کالن در معامالت خودرو باشــد. نگاهی به قیمت های پیشــنهادی در 
سایت های اینترنتی نشان می دهد که پژو 207 معمولی با قیمت حدود 
430 تا 440 میلیون تومان به فروش می رسد، اما مصرف کنندگانی که 
روز دوشــنبه در بورس کاالی ایران اقدام بــه رقابت و خرید پژو 207 
کردند، با میانگین قیمتی 342 میلیون تومان موفق به خرید شــدند تا 
مشخص شود وقتی به ســازوکار بازار اعتماد می شود، قطعا یک سمت 

برنده این سیاست، مصرف کنندگان واقعی هستند.
تابوی قیمت دستوری شکست

بــا وجود آنکه چند هفته ای از آغاز عرضه خودرو در بورس کاالی ایران 
می گــذرد، اما نقطه عطف این ماجــرا در روز پایانی آبــان ماه با فروش 

خودروی پژو 207 توســط شــرکت ایران خودرو شکل گرفت، به طوری 
که هر دســتگاه 207 حدود 80 درصد باالتــر از قیمت پایه و حدود 50 
میلیون تومان پایین تر از متوسط قیمت بازار معامله شد؛ اتفاق مثبتی که 
کارشناســان از آن با تعبیر »شکستن تابوی قیمت گذاری دستوری« یاد 
می کنند. یک کارشناس بازار سرمایه در این خصوص بر این باور است که 
می توان از پتانسیل های بورس کاالی ایران بهره گرفت و عرضه و تقاضای 
کاالها را در این بازار انجام داد تا هم از گزند قیمت گذاری دستوری در امان 

باشیم و هم سود واقعی تولید، نصیب سهامداران شود.
»هومن عمیدی« با اشــاره به شکست تابوی قیمت گذاری دستوری به 
پایگاه خبری بازار سرمایه )سنا( می گوید: »باالخره تالش و پیگیری های 
فعاالن بازار ســرمایه نتیجه داد و شاهد عرضه هزار دستگاه خودرو 207 
در بورس کاال و مچینگ در قیمتــی واقعی تر بودیم، اما زمانی می توانیم 
خوشبین باشیم که قیمت گذاری دستوری منسوخ شده و قرار است خودرو 
با قیمت واقعی و براساس عرضه و تقاضای بازار قیمت گذاری شود که این 
عرضه ها تداوم داشته باشد و حجم عرضه خودروها در بورس کاال به حدی 
باشــد که بخش قابل توجهی از فروش خودروسازان را به خود اختصاص 
دهد.« به گفته »عمیدی«، »می توان از پتانســیل های بورس کاالی ایران 
بهــره گرفت و عرضه و تقاضای کاالها را در این بــازار انجام داد تا هم از 
گزند قیمت گذاری دستوری در امان باشیم و هم سود واقعی تولید، نصیب 
ســهامداران شود. نگرانی بابت افزایش قیمت ها و شکل گیری موج تورمی 
در صورت آزادســازی قیمت ها کامال بی معناســت؛ چراکه تجربه عرضه 
محصوالت در بورس کاال نشان داده فقط دالالن از معامالت حذف خواهند 
شــد و مصرف کنندگان نیز به محصوالت با قیمت مناسب تری دسترسی 
خواهند داشت. تابوی قیمت گذاری دستوری شکسته شده و امیدواریم در 
یک فضای رقابتی، قیمت گذاری هر محصول یا خدمتی را به بازار بسپاریم. 
این اقدام هم به نفع تولیدکنندگان خواهد بود و هم فرصتی برای ارتقای 

کیفی محصوالت در یک فضای رقابتی ایجاد خواهد کرد.«
او با اشــاره به اینکه قطعا چنین شــرایطی به نفع بازار سرمایه خواهد 
بود، می افزاید: »قیمت گذاری دستوری نه تنها به بازار خودروهای سواری 
در کشور آســیب زده که حتی خودروهای کشاورزی هم از قیمت گذاری 
دستوری آسیب دیده اند. از همین رو پیشنهاد عرضه تراکتور در بورس کاال 
در دست پیگیری و بررسی است و امیدواریم به زودی شاهد عرضه تراکتور 

از طریق بورس کاال باشیم.«

بورس تهران در اولین روز آذرماه نوسانی شد

حرکت  االکلنگی شاخص ها

بازار ســرمایه در معامالت نخســتین روز آذرماه، روند پرفراز و نشیبی 
داشــت و در حالی که شــاخص کل بورس با چراغ قرمز به کار خود در 
روز سه شنبه پایان داد، شاخص کل هم وزن و شاخص فرابورس سبزپوش 
شــدند. معامالت اولین روز آذرماه در بورس تهــران با افت 939 واحدی 
)0.07 درصدی( نماگر اصلی بازار و رشــد یک هزار و 15 واحدی )0.25 
درصدی( نماگر هم وزن همراه شد و نماگر فرابورس هم 32 واحد افزایش 
ارتفاع داد. در جریان معامالت روز سه شنبه یکم آذرماه، شاخص کل بورس 
تهران با 939 واحد )معادل 0.07 درصد( کاهش در ارتفاع یک میلیون و 
407 هزار واحدی ایستاد. همچنین شاخص هم وزن با یک هزار و 15 واحد 
)معــادل 0.25 درصد( افزایش به تراز 405 هزار و 485 واحد و شــاخص 
قیمت با 604 واحد رشــد به 241 هزار و 523 واحد رسید. شاخص بازار 
اول، یک هزار و 214 واحد و شاخص بازار دوم، 261 واحد کاهش را ثبت 
کردند. گفتنی اســت در معامالت هفته جاری، شاخص کل هم وزن که از 
همه نمادها به یک اندازه تاثیر می پذیرد و وضعیت بهتری از بازار را نمایش 
می دهد، نسبت به شاخص کل از وضعیت بهتری برخوردار بوده است. در 
نخســتین روز آذرماه بیش از 6 میلیارد و 806 میلیون سهم، حق تقدم و 
اوراق بهــادار به ارزش 32 هزار و 602 میلیــارد ریال در معامالت بورس 

تهران معامله شد.
شرکت سایپا )خساپا( با 338 واحد، گروه بهمن )خبهمن( با 283 واحد، 
آلومینیوم ایران )فایرا( با 215 واحد، ایران خودرو )خودرو( با 171 واحد، 
به پرداخت ملت )پرداخت( با 127 واحد، ســرمایه گذاری سایپا )وساپا( با 
95 واحد و پتروشــیمی پردیس )شــپدیس( با 85 واحد، بیشترین تاثیر 
مثبت را بر شــاخص بورس داشتند. در ســمت مقابل نیز شرکت فوالد 
مبارکه اصفهان )فوالد( با 429 واحد، پاالیش نفت اصفهان )شپنا( با 410 
واحد، پاالیش نفت تهران )شــتران( با 334 واحد، ملی صنایع مس ایران 
)فملــی( با 324 واحد، پاالیش نفت بندرعباس )شــبندر( با 217 واحد، 
پتروشیمی نوری )نوری( با 167 واحد، معدنی و صنعتی گل گهر )کگهر( 
با 108 واحد و کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران )حکشتی( با 69 واحد، 
با تاثیر منفی بر رشد شاخص بورس همراه شدند. همچنین ایران خودرو 
)خودرو(، گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو )خگستر(، سایپا )خساپا(، 
شرکت ســرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا(، گروه بهمن )خبهمن(، 
پاالیــش نفت اصفهان )شــپنا( و پاالیش نفت تهران )شــتران( در گروه 
نمادهای پُرتراکنش قرار داشتند. گروه خودرو هم در معامالت روز گذشته 
صدرنشین برترین گروه های صنعت شــد و در این گروه 3 میلیارد و 79 

میلیون برگه سهم به ارزش 8هزار و 212 میلیارد ریال دادوستد شد.
در آن ســوی بازار سرمایه نیز شــاخص کل فرابورس ایران بیش از 32 
واحد افزایش داشــت و به رقم 18 هزار و 542 واحد رســید. در این بازار 
بیش از 3میلیارد و 667 میلیون برگه ســهم و اوراق مالی دادوســتد شد 
و تعــداد دفعات معامالت فرابورس بیــش از 258 هزار و 182 نوبت بود. 
شرکت پاالیش نفت شیراز )شــراز(، صنعتی مینو )غصینو(، بهمن دیزل 

)خدیزل(، مدیریــت انرژی تابان هور )وهور(، تولیــد نیروی برق دماوند 
)دماوند( و صنایع مادیران )مادیرا( با تاثیر مثبت بر رشد شاخص فرابورس 
همراه بودند. همچنین شــرکت پتروشــیمی زاگرس )زاگرس(، شرکت 
سرمایه گذاری صبا تامین )صبا(، بانک دی )دی(، تولیدات پتروشیمی قائد 
بصیر )شبصیر( و داروسازی دانا )ددانا( با تاثیر منفی بر رشد این شاخص 

همراه شدند.

حرکت مخالف شاخص های بورسی در معامالت سه شنبه

نوسان بورس در آغاز آذرماه
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نویسنده: علی آل علی
تبلیغــات کلیکی )Pay Per Click( تاریخچه ای به قدمت فناوری اینترنت دارد. از همان زمانی 
که اینترنت کم کم راه خودش به سوی خانه های مردم را باز می کرد، بازاریاب ها به فکر استفاده از آن 
برای طراحی نسل جدید تبلیغات بودند. نتیجه کار هم انواع و اقسام موقعیت های تبلیغاتی در دنیای 
آنالین شده است. البته هیچ کدام از سایت ها و موتورهای جست جو به گرد پای گوگل هم نمی رسند؛ 
چراکــه ایــن غول بزرگ دیجیتالی در طول دو دهه اخیر همه رقبا را از میدان به در کرده و حاال به 
تنهایی شاهراه دسترسی کاربران به محتوای دیجیتال شده است. بنابراین وقتی از تبلیغات کلیکی 

صحبت می شود، خواه ناخواه باید سری هم به گوگل بزنیم. 
آیا تا حاال به اســتادیوم های ورزشی رفته اید؟ در این اســتادیوم ها عالوه بر امکانات رفاهی برای 
تماشــاگران بخش های ویژه ای برای نمایش تبلیغات هم درســت شده است. البته به خاطر قیمت 
باالی تبلیغات کمتر برندی توان مالی همکاری با تیم های ورزشی بزرگ را دارد. گوگل این وسط به 
جای اینکه برای هر تبلیغ مبلغ مشخصی از بازاریاب ها بگیرد، همه هزینه ها را با مقیاس تعداد کلیک 
کاربران می ســنجد. اینطوری اگر در طول هفته تبلیغات شما هیچ کلیکی دریافت نکند، اصال الزم 

نیست پولی از جیب بدهید!
ماجرای تبلیغات کلیکی در گوگل یک فرق مهم دیگر با بقیه انواع تبلیغات دارد. در گوگل شــما 
می توانید مثل یک مزایده واقعی وارد رقابت و چانه زنی با بقیه رقبا شــوید تا موقعیت های تبلیغاتی 
خوبی به دست بیاورید. وقتی هم مزایده تمام گردید و مبلغ پیشنهادی تان اول شد، در ازای هر بار 
کلیک یا تماشــای تبلیغ تان از ســوی کاربران هزینه ای مشخص به گوگل پرداخت خواهید کرد. تا 
اینجای کار ماجرا به خوبی و خوشی جریان دارد، اما اگر یک برند پول الزم برای تبلیغات در گوگل 

را نداشته باشد، چه؟ آن وقت همه این حساب و کتاب ها نقش بر آب می شود. 
خیلــی از بازاریاب ها فکر می کننــد گوگل ادز فقط به درد برندهایی با بودجه های نســبتا باالی 
بازاریابی می خورد. اگر شما هم اینطور فکر می کنید و کال دور گوگل ادز را خط کشیده اید، این مقاله 
کامال مخصوص شماســت. ما در ادامه بعضی از مهمترین نکات برای بازاریابی و تبلیغات در گوگل 
را زیر ذره بین خواهیم برد. البته با این استثناء که همه نکات مورد بحث در ادامه با هدف تبلیغات 

کلیکی ارزان در گوگل ادز خواهد بود. 
تعیین محدودیت برای پیشنهادات: تبلیغات به سبک حرفه ای ها

چه کســی گفته شما باید همیشــه در تمام مزایده های گوگل ادز شرکت کنید؟ حتی بزرگترین 
برندهای دنیا هم فقط گاهی اوقات از تبلیغات در گوگل بهره می برند. اگر بخواهیم مزایده های گوگل 
را با مزایده های واقعی مقایسه کنیم، باید گفت شما نباید معتاد خریدهای گران قیمت شوید. حتی 
کلکسیونرهای حرفه ای هم وقتی فقط و فقط بعد از یک بررسی دقیق با وسواس بی نهایت باال چندتا 

از مزایده ها را انتخاب می کنند. پس کمی سخت گیری را چاشنی کارتان کنید. 
شــما را نمی دانم، ولی من که نسبت به برندهای پرســر و صدا مشکوک هستم. اینکه یک برند 
همیشه کلی کمپین تبلیغات با یک عالمه هزینه سرسام آور داشته باشد، بیشتر از اینکه جذاب به نظر 
برسد، شک و شبهه مشتریان را بیشتر خواهد کرد. یادتان نرود شما یک برند معمولی هستید و باید 
مثل یک برند عادی در بازار رفتار کنید. وگرنه خیلی زود مشتریان به نحوه فعالیت تان شک کرده و 

از همه مهمتر بودجه ای هم برای تان باقی نمی ماند. 
اگر شما هم کنترلی روی ولخرجی تان در گوگل ادز ندارید، باید هرچه سریع تر به تنظیمات این 
ابزار رفته و گزینه ســقف پیشــنهادات را انتخاب کنید. این سقف به شما اجازه شرکت در خیلی از 
مزایده های گرانقیمت را نخواهد داد. به عالوه، وقتی سقف قیمت مزایده در طول فرآیند رقابت برندها 
از یک حدی بیشــتر شود، دیگر شما دسترسی به آن مزایده را نخواهید داشت. اینطوری گوگل به 

طور خودکار ولخرجی تان را مدیریت خواهد کرد. 
شاید فکر کنید ما اینجا یک عدد طالیی به عنوان مقدار مشخص هزینه در گوگل ادز برای تان کنار 
گذاشته ایم. در این صورت باید کمی ناامیدتان کنیم؛ چراکه اصال چنین عددی وجود خارجی ندارد. 
در عوض شما باید به جیب تان نگاه کنید و براساس آن سقفی مشخص برای پیشنهادات در گوگل 
ادز انتخاب نمایید. وگرنه حتی همکاری با بهترین حسابدارهای دنیا هم دردی از شما دوا نمی کند. 

انتخاب کلیدواژه های منفی: صرفه جویی+ مزاحمت کمتر برای مخاطب
آیا تا به حال برای تان پیش آمده تبلیغات تان به دست کسانی برسد که اصال انتظارش را ندارید؟ 
ایــن اتفــاق در دنیای گوگل بارها و بارها روی می دهد. کافی اســت نگاهی به تبلیغات میان ویدئو 
یوتیوب یا نتایج جســت و جوی گوگل بیندازید. آن وقت متوجه عمق فاجعه خواهید شــد. وقتی 
تبلیغات شما به دست مخاطب نادرست می رسد، مثل این است که برای یک عاشق فیلم های کمدی 

یک اثر کامال درام را پخش کرده باشید؛ همینقدر عجیب و صدالبته بی نتیجه!
شــاید به نظر برسد گوگل الگوریتم بی نهایت ضعیفی برای دسته بندی تبلیغات دارد. خب هرچه 
باشد بهترین الگوریتم های دنیا هم باگ های خاص خودشان را دارند، اما اینجا پای خوِد بازاریاب ها 
هم وسط است. اجازه دهید با یک مثال کاربردی این ادعای جنجالی را بیشتر توضیح دهیم. فرض 
کنید شــما یک شــرکت تولید کیف و کفش چرم دارید. در این صورت کلیدواژه »کیف پول چرم 
لوکس« احتماال گزینه مناسبی برای تبلیغات در گوگل ادز خواهد بود. این کلیدواژه شما را به سمت 
مزایده های خاصی هدایت می کند. البته از آنجایی که عبارت فوق دقت خیلی زیاد ندارد، شــاید در 
عمل وارد مزایده ای برای کیف های ارزان هم بشوید. آن وقت بازار هدف تان را کامال گم کرده و چه 
بســا تبلیغات تان به دست کسانی برســد که دنبال یک کیف پول کامال ارزان هستند. ماجرا جالب 

شد، نه؟
گوگل ادز چند وقتی هســت امکان انتخاب کلیدواژه های منفی را فراهم کرده است. اگر شما هم 
بارها و بارها از کلیدواژه های نادرستی در کارتان استفاده کرده اید، دیگر الزم نیست خیلی به خودتان 
فشــار بیاورید. در عوض فقط وارد بخش کلیدواژه های منفی شــده و عبارت هایی که به هیچ وجه 
تبلیغات تان نباید با آنها ترکیب شود را انتخاب کنید. اینطوری الگوریتم گوگل خودش را اصالح کرده 

و از طرف دیگر کلی پول در جیب تان باقی خواهد ماند. 
بعضی از بازاریاب ها فکر می کنند گوگل ادز همه کارها را ساده کرده و دیگر باید دست روی دست 
گذشــته تا محصوالت شان فروش برود. اگر شما هم اینطوری فکر می کنید، دیر یا زود حسابی ضرر 
خواهید کرد. بنابراین هرچه زودتر با واقعیت رو به رو شــده و کمی هم به فکر کمپین تان باشــید. 

اینطوری حداقل پول تان بی خودی هدر نخواهد رفت. 
تمرکز بر روی امتیار کیفیت: گزینه ای هوشمندانه برای ولخرجی کمتر!

به نظر شما گوگل بین سود بیشتر و تجربه بهتر کاربرانش کدام را انتخاب خواهد کرد؟ آنهایی که 
شناخت درستی از گوگل داشته باشند، خیلی خوب می دانند این برند هیچ وقت برای پول بیشتر دل 
کاربرانش را نمی شکند. این ماجرا درباره خدمات تبلیغاتی هم مصداق دارد. خب اگر تا حاال یک تبلیغ 

افتضاح و کامال بی کیفیت در گوگل به چشم تان خورده، ما را هم بی خبر نگذارید. 
گوگل برای اینکه مطمئن شــود تبلیغات درســت و حســابی تحویل کاربران می دهد، سیستم 
مزایده اش را فقط بر روی پول بیشــتر متمرکز نکرده اســت. در عــوض بازاریاب ها باید به کیفیت 
محتوای شان هم توجه کنند. این معیار در قالب امتیاز کیفیت در مزایده ها به چشم می خورد. به زبان 
خودمانی، اگر شما با پولی اندک ولی یک تبلیغ درست و حسابی وارد مزایده شوید، شانس تان برای 
بردن آن بی نهایت زیاد خواهد بود. حتما پیش خودتان می پرسید اصال تبلیغات با کیفیت چی هست؟ 

خب اجازه دهید کمی راهنمایی تان کنیم.
اولین اصلی که الگوریتم گوگل حســابی روی آن حساس می شــود، رعایت سئو است. اگر شما 
کلیدواژه های دقیقی داشــته باشــید و از طرف دیگر بدون حاشیه رفتن یک محتوای کوتاه تحویل 
مخاطب دهید، مو الی درز کارتان نخواهد رفت. مشــکل از آنجایی شــروع می شود که بازاریاب ها 
عرصه مارکتینگ را با رمان نویسی اشتباه می گیرند. نتیجه کار هم تبلیغاتی می شود که حتی یک نفر 

حوصله مشاهده شان را ندارد، چه برسد به اینکه روی آنها کلیک هم بکند!
در مرحله بعدی شــما باید مخاطب هدف تان را کامال مشخص کنید. مثال اگر دنبال تبلیغ لوازم 
جانبی گوشی هستید، می توانید آدم های بین 18 تا 25 سال، ساکن محدوده شهری و مثال انگلیسی 
زبان را انتخاب کنید )همه اینها بستگی به بازار هدف تان دارد(. اینطوری گوگل متوجه دقت نظرتان 

شده و دیگر الزم نیست خیلی خودتان را بابت پیشنهاد مالی باالتر به زحمت بیندازید. 
یادتان باشد گوگل همیشه کیفیت را ستایش می کند. بنابراین اگر دوست دارید همیشه یک برند 
درجه یک در این فضا باشید، باید هرچه سریع تر کیفیت تبلیغات تان را افزایش دهید. وگرنه دست 

آخر حتی یک پنی هم سود نخواهید کرد. 
طراحی تبلیغات مرتبط با اهداف برند: تکنیکی کلیدی برای صرفه جویی مالی

 خیلی از تبلیغات در گوگل اصال با هویت برندها جور درنمی آیند. انگار یک برند همینطور شانسی 
اقدام به تولید محتوا کرده و بعد هم با ســرعت هرچه تمام تر آن را برای عموم منتشر ساخته است. 
اگر شــما هم فکر می کنید چنین استراتژی عجیبی نتیجه مثبتی برای تان به همراه خواهد داشت، 
باید بگوییم سخت در اشتباهید. این روزها همه برندهای بزرگ با وسواسی مثال زدنی دنبال طراحی 
تبلیغات مرتبط با اهداف کاری شــان هســتند. مثال اگر یک برند قصد ورود به بازاری تازه را داشته 
باشــد، همیشه تبلیغات را مطابق با سلیقه مشتریان آن بازار طراحی خواهد کرد. اینطوری ورود به 

بازار جدید ساده تر از هر زمان دیگری خواهد شد.
یادتان باشد خیلی وقت ها بازاریاب ها به خاطر ناتوانی برای تولید محتوای مرتبط با سلیقه کاربران 
کلی هزینه اضافی پرداخت می کنند. تازه اگر هم محتوای بازاریابی مطابق با سلیقه کاربران باشد، اگر 
اهــداف برند را در نظر نگیریم، بازهم خبری از موفقیت های بزرگ نخواهد بود. این روزها هر برندی 
اهداف مشــخصی برای خودش دارد. مثال آشنایی هرچه بیشتر مشتریان با محصوالت برند، حضور 
در بازارهای متنوع یا حتی جلب نظر مشتریانی از سراسر دنیا. وقتی هدف شما مشخص باشد، تمام 
فعالیت های برندتان باید این جزییات را پوشش دهد. این یعنی حتی یک لحظه هم نباید فعالیت تان 
برخالف اهداف تعیین شده باشد. به همین خاطر توصیه ما در روزنامه فرصت امروز توجه به اهداف 
برند برای طراحی تبلیغات بهتر در گوگل ادز است. نتیچه چنین کاری نیاز به تبلیغات کمتر برای 
تحقق اهداف خواهد بود. با این حســاب اگر شــما دنبال کاهش هزینه های برندتان در گوگل ادز 

هستید، باید هرچه زودتر تبلیغات تان را با اهداف برند هماهنگ سازید. 
خانه تکانی در فهرست کلیدواژه ها: اقدامی مهم اما فراموش شده!

آخرین باری که فهرست کلیدواژه های تبلیغاتی تان را مرور کردید، کی بود؟ متاسفانه جواب خیلی 
از بازاریاب ها به چنین سوال مهمی »هیچ وقت« است. انگار که طراحی فهرستی از کلیدواژه ها دیگر 
پایان ماجراســت. اگر شــما هم این طور فکر می کنید، احتماال تا حاال چیزی درباره به روز رســانی 

کلیدواژه ها به گوش تان نخورده است. 
همانطور که بعضی از بازیگران در طول زمان حســابی مشهور شده و بعد از مدتی دیگر خبری از 
آنها شنیده نمی شود، کلیدواژه ها هم عمر مشخصی دارند. اگر تاریخ مصرف کلیدواژه های شما تمام 
شده است، باید خیلی زود آنها را عوض کنید. وگرنه نه امتیاز کیفیت خوبی از گوگل می گیرید و نه 
حتی کاربران نگاهی به تبلیغات تان خواهند انداخت. آن وقت شــما می مانید و کلی هزینه تبلیغات 

که دوِد هوا شده است. 
ما در روزنامه فرصت امروز برای خانه تکانی در فهرست کلیدواژه ها فرمول خاص خودمان را داریم. 
بر این اساس شما هر سه ماه یکبار باید فهرست جادویی تان را زیر و رو کنید. قول می دهم هر بار که 
سری به این فهرست طالیی بزنید، بابت انتخاب بعضی از کلیدواژه ها شگفت زده خواهید شد. البته 
حق هم دارید. چراکه دنیای بازاریابی همیشه روی یک پاشنه نمی چرخد. به همین خاطر هم به روز 

رسانی کلیدواژه ها یک نیاز ضروری برای همه تیم های تبلیغاتی محسوب می شود. 
استفاده از صفحه فرود چشم نواز: مشتریان با چشم شان خرید می کنند

اجازه دهید این بخش را با یک مثال کاربردی شروع کنیم. فرض کنید شما برای اولین بار تبلیغ 
یک برند محلی را مشــاهده می کنید که اتفاقا رقیب جذابی برای کسب و کارهای باسابقه محسوب 

می شود. اگر کیفیت تبلیغ مورد نظر باال باشد، چه بسا کنجکاو شده و روی لینک آن کلیک کنید. آن 
وقت با مشاهده یک صفحه فرود بی نهایت ضعیف حسابی حال تان گرفته خواهد شد.

مثــال باال درباره عملکرد خیلی از برندهای تازه کار مصداق دارد. چنین کارآفرینانی تا دقیقه 90 
عالی عمل می کنند، اما وقتی نوبت به بردن بازی می رسد، با یک اشتباه کوچک همه چیز را خراب 
می کنند. این اشــتباه کوچک از نظر ما طراحی صفحه فرود اســت. در حالی که صفحه فرود نباید 
خیلی طوالنی باشــد، شما باید دست کم مواردی نظیر دعوت به عمل )CTA( توضیحات جانی و 
همین طور اســتفاده از المان های گرافیکی را مد نظر داشته باشید. وگرنه حسابی ذوق مخاطب تان 

را کور خواهید کرد. 
یادتان باشــد اگر صفحه فرود شــما برای فروش محصوالت طراحی شده، باید یک باکس مربوط 
به ثبت ســفارش را نیز در آن بگنجانید. اینطوری مشــتریان برای خرید از شــما دیگر الزم نیست 

مجموعه ای از مراحل طوالنی را طی کنند. 
اگر تا همین چند سال قبل مشتریان برای خرید از برندهای مورد عالقه شان به آب و آتش می زدند، 
حاال دیگر ماجرا کامال برعکس شــده اســت. چراکه این برندها هســتند که باید به هر قیمتی نظر 
مشتریان را جلب کنند. مسیر اصلی برای این فرآیند هم ساده سازی دسترسی مشتریان به خدمات 
و صدالبته خرید محصوالت است. پس هر فکر و خیالی درباره اینکه مشتریان برای خرید از شما هر 

سختی را به جان می خرند، همین حاال دور بریزید.
شخصی سازی تبلیغات: نهایت صرفه جویی در هزینه ها

شخصی سازی از آن دســت اصطالحاتی اســت که همه بازاریاب ها در حرف حسابی طرفدارش 
هســتند، اما وقتی نوبت به عمل می رســد، کمتر کســی توجهی به این توصیه کلیدی دارد. انگار 
که شخصی ســازی مثل غول مرحله آخر بازی های کامپیوتری اســت که حتی ســراغش هم نباید 
رفت. راستش را بخواهید ما در روزنامه فرصت امروز اصال اینطوری به ماجرا نگاه نمی کنیم؛ چراکه 

شخصی سازی آنقدرها هم فرآیند ترسناکی نیست. 
اگر شما هم دوست دارید با شخصی سازی تبلیغات هزینه کمتری در گوگل ادز پرداخت کنید، باید 
به سه محور کلی توجه داشته باشید. اول از همه تبلیغات تان باید از نظر مکانی شخصی سازی شود. 
به زبان خودمانی، شما دوست دارید مشتریان کدام بازارها را تحت تاثیر قرار دهید؟ اگر جواب تان به 
این سوال شامل بیش از دو سه تا شهر است، احتماال فقط بودجه تان را هدر خواهید داد؛ چراکه این 
روزها مشــتریان در هر بازاری سلیقه خاص خودشان را دارند. بنابراین تولید یک محتوای مشخص 

برای همه کاربران دست کمی از یک خودکشی تمام عیار نخواهد داشت. 
وقتی شــما در گوگل ادز دنبال ارائه پیشنهاد برای مزایده های تبلیغاتی هستید، باید به موقعیت 
جغرافیایی نمایش تبلیغات توجه داشــته باشید. اینطوری با هزینه ای بسیار کمتر فقط کاربرانی که 
در شهرهای دلخواه تان هستند را مورد توجه قرار خواهید داد. به عالوه، دیگر خبری از شکایت های 

مداوم کاربران علیه برندتان هم نخواهد بود. 
در گام بعدی شما باید سری به دستگاه های هوشمند کاربران هم بزنید. مثال اگر اغلب مشتریان تان 
از گوشی های هوشمند استفاده می کنند، دیگر نباید تبلیغات تان را برای کاربران رایانه های شخصی 
یا در برخی از موارد کنسول های بازی نمایش دهید. البته این فهرست در طول سال های اخیر بیشتر 
هم شده است. عمال با ورود تلویزیون های هوشمند حاال دیگر کاربران به دستگاه های دیجیتال بسیار 
بیشتری دسترسی دارند. بنابراین برندها باید عمال شخصی سازی را به سطح دستگاه های دیجیتال 
نیز بکشانند. اینطوری شما بدون هدر دادن بودجه بازاریابی تان دقیقا سراغ همان کاربرانی می روید 

که با آنها کار دارید. 
آخریــن مرحله برای شخصی ســازی محتوای تبلیغاتی در گوگل ادز بیشــتر از اینکه به ماهیت 
کمپین تان ربط داشــته باشد، نوعی رویکرد تاکتیکی است. بی شک بهترین محتواهای بازاریابی هم 
اگر در زمان نادرست بارگذاری شوند، موفقیت زیادی برای برندها به همراه نخواهد داشت. در عوض 
زمان بندی درست همیشه کسب و کارها را به سوی موفقیت هدایت خواهد کرد. شما با زمان بندی 
درست برای انتشار تبلیغات تان مثل فوتبالیستی می شوید که دقیقه 90 گل قهرمانی تیمش را زده 

است. بی شک در این سناریو محبوبیت تان تضمین شده خواهد بود!
قبول دارم گوگل اجازه زمان بندی کامال دقیق محتوای بازاریابی را به برندها نمی دهد. با این حال 
شــما می توانید حال و هوای کمپین تان را با توجه به شــرایط جلو ببرید. مثال اگر دنبال بازاریابی 
برای جمعه سیاه هستید، باید فقط زمانی که چند روز به این مناسبت مهم باقی مانده، شرکت در 
مزایده های گوگل ادز را شــروع کنید. اینطوری دیگر الزم نیست تا زمان جمعه سیاه ده ها کمپین 
در گوگل ادز داشته باشید.  موفقیت در گوگل ادز کار راحتی نیست. به ویژه اگر شما دنبال کاهش 
هزینه ها هم باشید، دیگر معمای تان کامل خواهد شد. نکته طالیی اینکه فقط برندهای باهوش در 
نبرد بر ســر تبلیغات در گوگل ادز موفق می شوند. یکی از مهمترین نمودهای هوش نیز شرکت در 
مزایده های گوگل ادز در زمان درست است. پس الکی وقت تان را با شرکت در مزایده های پشت سر 
هم تلف نکنید؛ چراکه نه پول تان پس انداز می شود و نه حتی خبری از توجه مشتریان به کمپین تان 
خواهد بود. اگر یادتان باشــد، ابتدای همین مقاله گفتیم که مشتریان اصال دیدگاه خوبی نسبت به 
برندهایی که مدام تبلیغات مختلف طراحی می کنند، ندارند. پس کمی از سرعت تولید محتوای تان 

بکاهید و در عوض منتظر زمان مناسب باشید.
منابع:

https://www.whitesharkmedia.com/blog/google-ads/lower-cpc-google-
/ads
https://www.datafeedwatch.com/blog/lower-cost-per-click-google-
use-negative-keywords-.4#ads
how-to-lower-cost-/07/11/2022/https://www.wordstream.com/blog/ws
per-lead-google-ads

تبلیغات کلیکی )PPC( در گوگل ادز: فرمولی برای کاهش هزینه ها!
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اخبار

طالب حرکت اسالمی نیجریه در حرم مطهر بانوی کرامت هیأت برپا کردند
قم- خبرنگار فرصت امروز: با تالش خادمان اداره امور بین الملل 
حرم مطهر بانوی کرامت طالب حرکت اسالمی نیجریه زیر نظر مؤسسه 
بصیرت در حرم مطهر حضرت معصومه سالم اهلل علیها هیأت برپا کردند.

مراسم هیأت روح اهلل توسط مؤسسه بصیرت متشکل از طالب حرکت 
اسالمی نیجریه ساکن قم در حرم مطهر بانوی کرامت برگزار شد.

این مراســم با سخنرانی احمد عبداهلل به زبان هوسایی در دفتر امور 
بین الملل واقع در صحن صاحب الزمان عجل اهلل فرجه الشــریف حرم 
مطهر بانوی کرامت با حضور ۵۰ نفر از طالب خواهر و برادر اهل نیجریه 

برگزار شد. گفتنی است در این مراسم یاد و خاطره شهدای حرکت اسالمی نیجریه گرامی داشته شد و از این شهدا تجلیل 
به عمل آمد.

درصورت تامین اعتبار انجام خواهد شد؛
 بهره برداری از پروژه تعریض پل سروندان بخش سنگر 

در دهه فجر امسال
رشــت- خبرنگار فرصت امروز: پل گیالن سرپرست اداره کل 
راهــداری و حمل و نقــل جاده ای گیالن ضمن اعالم پیشــرفت ۷۵ 
درصدی در پروژه تعریض پل ســنگر گفت: در صورت تامین اعتبار در 

دهه فجر امسال این پل به بهره برداری خداهد رسید.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه شهرســازی)گیالن(، نیک فهم 
سرپرســت اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان گیالن 
ضمن اعالم پیشــرفت فیزیکــی ۷۵ درصدی در پــروژه تعریض پل 
ســروندان بخش ســنگر اظهار داشــت: بادهدف کاهش و روانسازی 

ترافیک عملیات تعریض پل سربندان سنگر در دستور کار قرار گرفت و عملیات اجرایی آن مهرماه سال گذشته آغاز شد. 
وی افزود: در پروژه تعریض این پل یک باند به عرض ۶ متر و ۸۰ سانتی متر و به طول ۳۰ متر به مسیر ورودی این پل 

اضافه خواهد شد.
نیک فهم گفت این پروژه با برآوردی بالغ بر ۴ میلیارد و چهارصد میلیون تومان در حال اجرا بوده که اعتبار آن از بودجه 
ملی و استانی تامین شده است.  وی سپس اظهار امیدواری کرد: در صورت تامین و تخصیص اعتبار و مساعد بودن شرایط 

جوی این پروژه در دهه فجر امسال به بهره برداری می رسد.

گوشه ای از اقدامات و فعالیت های حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری 
نسیم شهر

بهارستان - سحر عمروانی: سرپرست معاونت خدمات شهری گفت 
 :این حوزه به دلیل ارتباط مســتقیم با زندگی شهروندان گرامی و ارائه 
خدمات شهری نقش تعیین کننده ای در کیفیت زندگی آنان دارد که از 
اهم اقدامات همچون طعمه گذاری ، جوشــکاری وایمن سازی پل های 
عابر ، نصب دریچه ، پاکسازی زمینهای خالی ، نظافت گروهی، نصب زیر 
مخزنی ، شستشــوی زیر مخزنی و الیروبی کانال ها به صورت روزانه در 
حال انجام میباشــد .  به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل  ،  
ترکمانی سرپرست معاونت خدمات شهری تاکید کرد : امیدواریم با افزایش 
و استمرار در این زمینه ها شاهد وضعیت مطلوب تری در شهر نسیم شهر 

باشیم و به دنبال آن رضایتمندی شهروندان  گرامی را فراهم نماییم .

مدیر کل تعاون،کا و رفاه اجتماعی استان بوشهر:
23 هزار فرصت شغلی جدید برای افراد دارای 

مهارت در استانبوشهر ایجاد شد
بوشــهر- خبرنگار فرصت امروز: مدیر کل تعــاون،کار و رفاه 
اجتماعی استان بوشهر با اشاره بهاجرا طرح های اشتغال زایی در بخش ه
ای مختلف کارآفرینی گفت: در سال جاری تاکنون ۲۳ هزار فرصت شغ
لی برای افراد دارای مهارت و تخصص در استان بوشهر ایجاد شده است.
مصدق کشاورزی با بیان اینکه استان بوشهر در نظارت براشتغال ایجا
د شده در سال جاری پیشتاز است، اظهار داشت: ازابتدای سال جاری ت

اکنون افزون بر ۲۳ هزار و ۲۷۶ فرصت شغلیبرای کارجویانی که به یک 
مهارت تجهیز بودند ایجاد شده است.

وی آخرین نرخ بیکاری استان که به صورت فصلی اعالم می شود.۷
۸ درصد دانست و افزود: بیشترین مشکل اشتغال کشور،بیکاری فارغ التحصیالن دانشگاهی است. کشاورزی با بیان اینکه م
وضوع مهارت آموزی برای تمامیرشته های نظری یک امر ضروری است گفت: خانواده ها باید باتغییر نگاه به آموزش های مدر
ک گرا فرزندان خود را تشویق بهانتخاب رشته های مهارت بر اساس مزیت های نسبی استان کنند واز مقاطع متوسطه در حو

زه هنرستان و مراکز فنی و حرفه ای اقدامبه اخذ مهارت کنند.
مدیر کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر ظرفیتاشتغال استان بوشهر در تمامی حوزه را مورد اشاره قرار داد وتص
ریح کرد: بر اساس تفاهم نامه های سه جانبه که به صورتمستمر با واحدهای کارگری منعقد می شود موضوع اشتغالنیروها

ی توانمند استان پررنگ تر می شود.

ایستگاه حفاظت کاتدیك دشت حلقه در منطقه 9 عملیات انتقال گاز 
احداث شد

ساری - دهقان : مدیر منطقه 9 عملیات انتقال گاز از احداث ایستگاه 
حفاظت کاتدیک دشت حلقه بر روی خط سرخس - رامسر در محدوده 

مرکز بهره برداری خطوط لوله گرگان خبر داد.
به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی منطقه 9 عملیات 
انتقال گاز، محی الدین مفخمی، با اعالم این خبر اظهار کرد: ایســتگاه 
حفاظت کاتدیک دشت حلقه در محدوده مرکز بهره برداری گرگان بر 
روی خط ۳۰ اینچ سرخس _ رامسر توسط همکاران حفاظت کاتدیک 
منطقه 9 احداث شــد. وی با بیان اینکه با احداث این ایســتگاه تعداد 
ایســتگاه های حفاظت کاتدیک در محدوده مرکز بهره برداری گرگان 

به ۲۳ مورد رسیده است، افزود: ضعف پوشش در محدوده ایستگاه هاي کاتدیک کالله و آزادشهر و همچنین فاصله زیاد دو 
ایستگاه مذکور، موجب عدم تامین پتانسیل حفاظتی خط لوله در صورت از سرویس خارج شدن یکی از این ایستگاه ها می 
گردید که با احداث این ایستگاه مشکل بوجود آمده برطرف شده است. مدیر منطقه 9 عملیات انتقال گاز ضمن قدردانی از 
تالش کارکنان این منطقه افزود: محدودیت در تنظیم جریان و ولتاژ خروجی ترانس رکتی فایر ایستگاه کاتدیک علی آباد به 

جهت بروز تداخل ولتاژی با شبکه گازرساني نیز از دیگر علل احداث این ایستگاه حفاظت کاتدیک بوده است.

باحضور مدیر شرکت نفت استان گلستان:
جلسه کمیته هماهنگی با شرکتهای حمل فراورده های نفتی برگزار شد

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: جلسه کمیته هماهنگی با شرکتهای حمل و نقل فراورده های نفتی استان با حضور مدیر 
و مسوولین شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان و مدیران و اعضا هیئت مدیره شرکت های حمل و نقل تحت 
پوشش منطقه گلستان در سالن اجتماعات شرکت نفت استان برگزار شد.در ابتدا سید محمد حسینی، مدیر منطقه از مدیران 
شرکتهای حمل و نقل و رانندگان نفتکش که با تالش و سختکوشی در شرایط ناترازی مصرف فراورده های نفتی و افزایش 
مصرف بنزین موجبات سوخترسانی مطلوب به مصرف کنندگان را فراهم آورده اند تشکر و قدر دانی نمود.وی پیرامون نقش 
حمل و نقل بعنوان یکی از بارزترین محورهای توسعه در کشور، خاصه در چرخه تاثیرگذار و راهبردی سوخترسانی مطالبی 
بیان و از خدمات ارزشمند و حرکت بخش شرکتهای حمل و نقل و رانندگان نفتکش قدردانی و بر اهتمام شرکت در رفع  
مشکالت و چالشهای احتمالی پیش رو تاکید کرد.در ادامه جلسه دهقان_رییس تأمین و توزیع منطقه به بیان و یاد آوری 
اطالعیه های صادره از ستاد تهران و موارد مرتبط با شرکتهای حمل و نقل و رانندگان محترم نفتکش ها مطالبی را مطرح 
نمود.گفتنی است در خاتمه این مراسم مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان با اعطای لوحی از عملکرد 

شرکتهای حمل و نقل فراورده های نفتی تقدیر کرد.

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز: مدیر بنادر و دریانوردی 
غرب اســتان هرمزگان از ایجاد پایانه لجســتیکی و پشتیبانی در 
راستای تسریع در خدمات رســانی و و افزایش راندمان اقتصادی 

منطقه غرب این استان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان، 
"مرتضی ساالری" با اشاره به تردد نزدیک به 1۵ هزار فروند شناور 
در ســال گذشته از طریق بنادر غرب اســتان اظهار داشت: پایانه 
لجستیکی و پشــتیبانی در بنادر غرب استان در راستای افزایش 
ظرفیت کاال و افزایش توان تجهیزاتی با مشارکت بخش خصوصی 

و افزایش اقتصادی منطقه غرب این استان ایجاد می شود.
وی افزایش میزان ســازگاری اقتصادی شــهر و بندر، افزایش 
ظرفیت دپو کاال و کانتینر و همچنین توســعه پسکرانه بندر را از 
اولویت های مهم ســازمان بنادر و دریانوردی در اجرای این طرح 

لجستیکی برشمرد.
ســاالری در بیان دیگر مزیت های پایانه لجستیکی و پشتیبانی 
در بنادر غرب بیان کرد: ایجاد این پایانه لجســتیکی و پشتیبانی 
در غرب اســتان هرمزگان نه تنها به عنوان فرصتی برای بهره وری 
اقتصادی سواحل و ایجاد اشتغال و همچنین مدیریت ترافیک در 
این منطقه دارای اهمیت است، بلکه با جذب سرمایه گذاران داخلی 
و خارجی نیز می توانیم به رشد و توسعه اقتصادی این منطقه دست 

یابیم.
مدیــر بنادر و دریانوردی غرب هرمــزگان اضافه کرد: با در نظر 
گرفتن مجاورت این بندر به کریدور بین المللی تردد کشــتی های 
اقیانوس پیما و همچنین خدمات رسانی به شناورهای متردد بین 
ســکوهای نفتی و گازی در محدوده غرب اســتان با ایجاد پایانه 
لجستیکی و پشتیبانی می توان ظرفیت مناسب سرمایه گذاری در 

این بخش را نیز فراهم کرد.
ســاالری گفت: از طرفی با توجه به نزدیکی معادن مواد معدنی 
به بنادر غرب اســتان هرمزگان و صادرات بیش از ســه میلیون و 
۷۰۰ هزارتن انواع مواد معدنی و ســاختمانی در ســال گذشته، با 

ایجاد بســترهای جدید امکان ارتقا به بیش از 1۰ میلیون تن در 
سال فراهم خواهد شد.

وی اضافه کــرد: راه اندازی این پایانــه همچنین زمینه حضور 
شرکت های بین المللی فعال در بخش صادرات مواد معدنی و مصالح 

ساختمانی در بنادر غرب استان را تقویت خواهد کرد.
مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان خاطرنشــان کرد: برای 
توســعه زیرساخت های اقتصاد دریامحور و رونق بخشی به مناطق 
ســاحلی غرب این استان و سرعت بخشــی در خدمات رسانی و 
محقق شدن توســعه بندر و رشد اقتصادی منطقه غرب هرمزگان 

تالش خواهیم کرد.
ساالری در بخش دیگری از سخنان خود از انجام مطالعه امکان 
ســنجی و جانمایی بندر بزرگ غرب هرمزگان به عنوان مگاپورت 
جنــوب ایران به مســاحت ۷۰۰ هکتــار در ۲۵ کیلومتری غرب 

شهرستان بندرلنگه خبر داد.
وی بان بیان اینکه با انجام این طرح مطالعاتی در توسعه اقتصاد 
دریابــرد غرب هرمــزگان، زمینه رقابت پذیــری مدیریت بنادر و 
دریانوردی بندرلنگه و غرب استان افزایش پیدا خواهد کرد، افزود: 
بــا توجه به  نقش محوری این منطقه در اقتصاد کشــور به دنبال 
تقویت نقش ملی و بین المللی شهرســتان بندرلنگه و غرب استان 

هستیم.

اراک- فرنــاز امیدی: مســئول پایگاه مقاومت بســیج شــهدا اداره کل 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی اســتان مرکزی گفت: نمایشگاه 
صنایع دســتی با همکاری بسیج هنرمندان در تمامی شهرستانهای استان برپا 

می شود.
به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
استان مرکزی محمدعلی آقازیارتی در روز  ۳۰ آبان ماه 1۴۰1 افزود: همزمان 
با گرامیداشت هفته بسیج، نمایشگاه صنایع دستی با همکاری بسیج هنرمندان، 
ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شــهرداری، اداره کل ارشاد اسالمی و 

آموزش و پرورش، از ۵ تا 9 آذرماه برگزار خواهد شد.
مســئول پایگاه مقاومــت بســیج اداره کل میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دستی اســتان مرکزی گفت: این جشــنواره و نمایشگاه حاصل همت 
هنرمندان بسیجی و خالق شهرستان با هدف حمایت و معرفی توانمندی های 
هنرمندان به مناســبت گرامیداشت هفته بسیج در شهرستان اراک، در محل 

فرهنگسرای آئینه از ساعت 1۵ تا 19 برگزارخواهد شد.
آقازیارتی گفت: به همین مناســبت نمایشگاه و جشنواره صنایع دستی در 
1۲ شهرستان استان  به صورت همزمان برگزار و محصوالت صنایع دستی به 

عالقمندان و بازدیدکنندگان عرضه خواهد شد.
وی با اشــاره به اینکه در این جشنواره و نمایشگاه به بهترین آثار به نمایش 
گذاشــته شــده جوایز تعلق خواهد گرفت افزود: هترین آثــار برای نمایش به 
وزارتخانه ارسال خواهد شد و در سطح کشوری نیز در جشنواره شرکت خواهند 

کرد.
مسئول پایگاه مقاومت بســیج شهدا اداره  کل میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی اســتان مرکزی  به برگزاری برنامه های پرمحتوا، شاد و مفرح در 
طول زمان برگزاری نمایشگاه تأکید کرد و یادآور شد: برای حضور پررنگ استان 
در این نمایشگاه  آثار ارزشمندی در 1۸ رشته مختلف صنایع دستی به نمایش 

در خواهد آمد.

ساری - دهقان : سرپرست شرکت گاز استان مازندران با صدور 
پیامی فرا رسیدن "هفته بسیج" را تبریک گفت.

به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی شــرکت گاز 
استان مازندران، متن پیام قاسم مایلی رستمی سرپرست شرکت 

گاز مازندران بدین شرح است:
بسمه تعالی

پرتـو  در  کـه  اسـت  مردمـی  نیـروی  عظیم تریـن  بسـیج 
آینده نگـری و ژرف اندیشـی امـام راحـل)ره( و بـا هـدف صیانـت 
از اصـول، آرمان هـا و دسـتاوردهای انقالب اسـالمی شـکل گرفت 
و بـا هدایت هـای راهگشـای مقـام معظـم رهبری، به پیشـرفت و 
بالندگی رسـیده اسـت بـه گونه ای که اکنون بسـیج به گسـترده 
تریـن شـبکه مردمی در خدمـت به مردم در عرصـه های مختلف 

تبدیـل شـده اسـت و بـه عنـوان الگـو بـرای تمـام کشـورهای 
مسـلمان و آزاده شـناخته مـی شـود.

امســال در حالی به استقبال هفته بسیج می رویم که استکبار 
جهانی کمر به تجزیه این مرز و بوم بســته و از هیچ تالشی برای 
ایجاد یأس و نا امیدی در میان ملت ایران دریغ نکرده اســت . اما 
باز هم این بسیجیان گمنام و نجیب هستند که داوطلبانه به یاری 
نیروهای خدوم انتظامی شــتافتند و سینه خود را سپر بالی ملت 
کردند. روز و شــبی نیست که خبر شهادت مظلومانه بسیجیان از 

شهرهای مختلف به گوش نرسد. 
فراموش نکنیم که اینها جوانانی هستند که سال های انقالب و 
دفاع مقدس را ندیده و از نســل جدید انقالب برآمده اند. حقیقتی 
که محاســبات نظام سلطه را به هم ریخته و اسباب خشم و کینه 

روزافزون شــان را فراهم ساخته اســت. پس بی سبب نیست که 
دشــمن غدار این گونه با تمام قوا به جنگ رســانه ای و تبلیغاتی 
با ملت غیور ایران برخاســته و فرزندان بسیجی آنان را به خاک و 
خون می کشد. به روح بلند یکایک این شهیدان مظلوم اما سرافراز 
درود می فرســتم و ضمن تبریک فرا رســیدن هفته بسیج، لزوم 
تکریم و قدرشناســی از این قهرمانان جان بر کف را بر خود الزم 

و واجب می دانم.

اهواز - شبنم قجاوند:  مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت 
ملی حفاری ایران گفت: این شرکت در چارچوب همکاری با شرکت 
توســعه صنایع نفت و انرژی قشم )OEID ( سه حلقه چاه زمین 
گرمایی )ژئوترمال( در ارتفاعات سبالن در شهرستان مشکین شهر 

در استان اردبیل تعمیر و تکمیل می کند.  دکتر حمید رضا گلپایگانی 
در این باره توضیح داد:  حفاری این چاه ها در راستای قرارداد شرکت 
OEID با شرکت نیروگاه های مادر تخصصی برق حرارتی صورت 

می پذیرد و با نظر طرفین شمار چاه ها قابل افزایش است.
  وی افزود: شرکت ملی حفاری ایران پیش از این در  سال 1۳۸۰ 
نسبت به حفر  یک حلقه چاه اکتشافی و دو حلقه چاه تزریقی در این 
منطقه اقدام کرده بود و با توجه به نتایج مثبت  حاصله ، متعاقب آن 
با انعقاد  توافقنامه چهار ساله  فی مابین این شرکت و سازمان انرژی 

های نو ایران عملیات حفر و تکمیل 1۸ حلقه چاه شامل 1۰ حلقه 
توسعه ای، چهار حلقه توصیفی و چهار حلقه تزریقی در این موقعیت 

کوهستانی و سردسیر انجام گردید. 
 مدیرعامل شــرکت ملی حفاری ایران گفت: برای شتاب بخشی 
در عملیات اجرایی حفاری سه حلقه چاه ژئو ترمال دستگاه حفاری 
خشکی  ۸۵ فتح اختصاص و مراحل جابجایی آن از اهواز به سمت 
سبالن در اســتان اردبیل آغاز و در حال برپایی در موقعیت تعیین 

شده است.

در راستای افزایش توان تجهیزاتی صورت می گیرد؛

ایجاد پایانه لجستیکی و پشتیبانی در بنادر غرب هرمزگان

به مناسبت هفته بسیج؛

نمایشگاه و جشنواره صنایع دستی در استان مرکزی دایر می شود

 پیام تبریك سرپرست شرکت گاز مازندران 
به مناسبت فرا رسیدن هفته بسیج

مدیر عامل شرکت  ملی حفاری ایران :

ملی حفاری سه حلقه چاه زمین گرمایی )ژئوترمال(  در 
ارتفاعات سبالن در استان اردبیل تکمیل  می کند

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: معاون آموزش قرارگاه مهارت 
آموزی نیروهای مسلح کشور گفت: با برنامه ریزی انجام شده در سال 
جاری ۵۰۰ هزار ســرباز در بیش از دو هزار کارگاه آموزشی مهارت 

های فنی و حرفه ای را فرا خواهند گرفت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل آموزش فنــی و حرفه 
ای اســتان بوشــهر، ســردار فرامرز معظمی گودرزی در نشست 
با مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای اســتان بوشــهر ،اظهار داشت
: در سالجاری تاکنون ۳۰۰ هزار نفر از ســربازان در قالب طرح 
هایمهارت آموزی، آموزش دیده اند، که این تعداد تا پایان ســال به 

۵۰۰ هزار نفر خواهد رسید.
وی با شــاره به اینکه مهارت های فنی و حرفه ای در ۵۰۰ حرفه 
مهارتی به سربازان ارایه می شود، افزود: از این به بعد بهسربازانی ک
ه وارد نیرو های مسلح می شوند رزومه کاری می دهیمو آن ها دارای 
گواهی کار می شوند و وقتی از سربازی خارج ووارد جامعه شدند دا
رایی سابقه کار باشند، بر همین اساس درپایان خدمت گواهی مهارت
ی و کار به سربازان داده می شود که درآن گفته می شود سربازان دا

رای سابقه کار هستند.
سردار معظمی گودرزی تصریح کرد: در بسیاری از محیط های 
کاراین گواهی ها مورد قبول است البته باید رسانه های گروهی کم
ککنند تا این موضوع جا بیفتد و جامعه بپذیرد فردی که به سرب

معاون آموزش قرارگاه مهار ازیرفته کار تخصصی انجام داده است. 
ت آموزی نیروهای مسلح کشور اضافه کرد: در مدت چهار سال گذ
شته یک میلیون نفر از سربازان تحتپوشش مهارت های عمومی و ت
خصصی قرار گرفته که ۷۰۰ هزارنفر مدرک مهارت آموزی دریافت 
کردند. وی با بیان اینکه تالش می کنیم تا محیط سربازی همچون 
یکدانشگاه سبب کسب دانش و معرفت باشد،افزود: یش از چهارسا
ل از تشکیل قرارگاه مهارت آموزی می گذرد و خداوند راشاکریم که 
با تدوین اسناد راهبردی و هم افزایی ظرفیت ها درراستای تحقق یک
ی از تدابیر مهم رهبر انقالب در موضوع مهارتآموزی اقدامات اساس

ی داشته باشیم.

مهارت آموزی 4 هزار و 700 سرباز در استان بوشهر
مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای اســتان بوشهر گفت: در سال 
جاری تاکنون ۴۷۰۰ سرباز در یگان های نظامی و محیط کار واقعی 
مهــارت های فنی و حرفه ای را فرا گرفته اند که این تعداد تا پایان 

سال به ۷۵۰۰ نفر خواهد رسید.
عبدالمجید دراهکی با بیان اینکه این آموزش های در ۲۶۰ دوره و 
تنوع 1۰۰ حرفه آموزشی اجرایی شده است، افزود: تالش داریم حرفه 
های حرفه های ارایه شده در یگان های نظامی استان را تا پایان سال 

ب 1۲۰ حرفه آموزشی افزایش دهیم.
وی ارائه آموزش های مهارتی را وظیفه سازمان آموزش فنی وح
رفه ای کشور مهارت آموزی برشمرد و اضافه کرد: همان طور کهرهب
ر معظم انقالب اسالمی بر مهارت آموزی و توانمندی نسل جوانو ب
ه ویژه سرباران تأکید دارند، ما نیز همه توان خود را برای تحققاین 
امر مهم به کار گرفته ایم. مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای بوشــه
ر با بیان اینکه مهم ترین خالءجامعه امروز، نداشتن مهارت است،گف
ت: به منظور توانمندسازیسربازان در دوره خدمت و کسب شرایط ا
شتغال و کاهش دغدغهآنان برای ورود به بازار کار پس از اتمام دور
ه سربازی،آموزش های مهارتی با همکاری فرماندهان نظامی استان 
بوشهر به صورت گســترده در پادگان های آموزشی و محیط کار 

واقعیارائه می شود.

معاون آموزش قرارگاه مهارت آموزی نیروهای مسلح کشور:

۵00 هزار سرباز در سال جاری آموزش های فنی و حرفه ای را فرا می گیرند
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نویسنده: علی آل علی: بعضی از آدم ها آنقدر خوش برخورد هستند که حتی درونگراترین افراد دنیا هم با چند 
دقیقه گپ و گفت شیفته شــان شده و شروع به بیان نظرات شان می کنند. انگار این آدم های خوش مشرب یک 
جور فرمول جادویی برای اثرگذاری بر روی دیگران پیدا کرده اند که به هیچ وجه نمی شود در برابرش مقاومت 
کرد. در نقطه مقابل کســانی قرار دارند که بدون حتی یک دقیقه هم صحبتی نیز همه از دور و برشــان فرار 
می کنند. بی شــک کسانی که تجربه کار در شرکت های مختلف را دارند، کمابیش با هر دو مدل آدم های مورد 
بحث آشنایی دارند. اگرچه بعضی از روانشناس ها معتقدند آدم های کاریزماتیک به طور طبیعی استعداد جذب 
دیگران را دارند اما دســت کم در دنیای کســب و کار اصال از این خبرها نیست. در عوض پرسونای برند برگ 

برنده ای است که تفاوت میان برندهای دوست داشتنی و بی روح را شکل می دهد. 
ما قبال درباره پرسونای مشــتری در روزنامه فرصت امروز با شما صحبت کرده ایم. اگر بخواهیم دور تعاریف 
پیچیده را خط بکشیم، پرسونای مشتری در واقع ویژگی هایی است که یک برند درباره مشتریان ایده آل خودش 
طراحی می کند. البته این طرح مثل فیلمنامه های علمی- تخیلی سراسر غیرواقعی نیست، بلکه براساس رفتار 
مشتریان در بازار سرهم بندی می شود. خیلی از بازاریاب ها بعد از اینکه غول این مرحله را پشت سر گذاشتند، 
دیگر انتظار موفقیت های بی بدیل را دارند اما وقتی نوبت به اجرای پرسونای مشتری در عمل می شود، همیشه 

یک جای کار می لنگد!
اســتفاده از پرسونای مشتری در دنیای کسب و کار بدون توجه به پرسونای برند مثل شرکت در مسابقه ای 
است که حتی قوانین آن را هم بلد نیستیم. بی شک در چنین سناریویی هیچ خبری از موفقیت نیست. به همین 
خاطر ما در این مقاله دنبال تکه گمشده پازل طراحی پرسونا رفته ایم. این تکه چیزی نیست به غیر از پرسونای 
برند. اگر شما هم بارها و بارها در استفاده از پرسونای مشتریان شکست خورده اید، حاال دیگر نوبت خداحافظی 
با تمام دردسرهای قبلی فرارسیده است. کافی است تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید تا دیگر هیچ ایراد و 

مشکلی در کارتان پیدا نشود. 
پرسونای برند چیست؟

تعریف پرسونای برند تا حدودی شبیه پرسونای مشتری است. در حالی که پرسونای مشتری بر روی ویژگی ها 
و عادت های مشتریان تمرکز دارد، پرسونای برند همه تمرکزش را روی برند قرار می دهد. بر این اساس تعریف 

اصلی از این استراتژی چهره ای همراه با جزییات از یک برند است که کلیت آن را بازنمایی می کند. 
بی شک تعریف باال برای کسانی که میانه خوبی با تعاریف نظری ندارند، بیشتر شبیه یک حرف بی معناست 
تا تعریفی دقیق. پس اجازه دهید به جای دنیای کتاب ها از یک مثال ســاده برای فهم پرســونای برند استفاده 
کنیم. کمپین بازاریابی اپل در سال 2006 برای معرفی نسل جدید مک بوک در نوع خودش بهترین تعریف از 
پرسونای برند محسوب می شود. در ویدئوی این کمپین دو شخصیت اصلی به جای مک و پی سی ایفای نقش 
می کنند. سپس در یک گفت وگوی دوستانه مک ادعا می کند به خاطر نمایش بهتر تصاویر، دسترسی ساده به 
موزیک های مختلف و همینطور تجربه روان تر از وبگردی از پی سی بهتر است. چنین ویژگی هایی به خوبی مک 
و صدالبته برند اپل را توصیف می کند. چنین ویژگی هایی که برندها در قالبی جذاب تحویل مشتریان می دهند، 

در واقع پرسونای برندشان است. 
فکر می کنم حاال دیگر متوجه شده باشید پرسونای برند تقریبا همان آداب تعامل هر برند با مخاطبش است 
که اتفاقا رنگ و بویی از هویت و ارزش های آن در خود دارد. نکته مهم در این میان نحوه طراحی و استفاده از 
پرســونای برند در عمل است. این نکته برای خیلی از کارآفرینان کامال مبهم است و به همین خاطر هم اغلب 

تالش ها در این راستا به یک شکست تمام عیار منتهی می شود. 
چرا پرسونای برند مهم است؟

بعد از بررســی تعریف پرسونای برند باید کمی هم درباره مزایای آن حرف بزنیم. هرچه باشد یادگیری یک 
مفهوم یا اســتراتژی که هیچ کاربردی ندارد، فقط وقت تلف کردن خواهد بود. به همین خاطر ما همیشــه در 
روزنامه فرصت امروز کارمان را با مرور مزایای یک استراتژی شروع می کنیم. اگر شما هم هنوز درباره استفاده از 
پرسونای برند تردید دارید و اصال دوست ندارید بی گدار به آب بزنید، این بخش خیال تان را کامال راحت خواهد 

کرد. این شما و این هم مزایای پرسونای برند برای کسب و کارها.
ایجاد تمایز با رقبا

خیلی وقت ها موقع خرید از فروشگاه های بزرگ آدم بین چند تا محصول شبیه به هم گیر می کند. حتی اگر 
شما قصد خرید یک قالب پنیر را داشته باشید، بازهم انتخاب از بین کلی برند مختلف کار راحتی نخواهد بود. 
قبول دارم بخشی از این دشواری مربوط به وسواس مشتریان برای خرید بهتر است، اما پای برندها هم این وسط 
گیر است. تا وقتی شما در ذهن مشتریان تفاوت عمده ای با بقیه رقبا نداشته باشید، بازی بی پایان انتخاب های 
تصادفی از سوی خریداران ادامه پیدا می کند. اینطوری سرنوشت فروش تان نه براساس تالش های تیمی، بلکه 

سلیقه متغیر مشتریان خواهد بود. ماجرا ترسناک شد، نه؟
پرســونای برند با کمک به شــما برای بیان دقیق ویژگی ها و ارزش های کسب و کارتان نوعی تمایز آشکار با 
رقبا ایجاد خواهد کرد. اینطوری دیگر الزم نیست نگران وضعیت برندتان در رقابت با سایر کسب و کارها باشید؛ 
چراکه مثل یک سوپراســتار ســینمایی که تک تک مردم دنیا خیلی خوب او را می شناسند، شما هم شهرتی 

اساسی برای خودتان به هم خواهید زد.
نمایش مزایای پیشنهادی برندتان

اگر دنیای کسب و کار هم مثل بازی های کامپیوتری مجموعه ای از رمزهای تقلب داشت، چه مزیتی برای برند 
خودتان انتخاب می کردید؟ شاید بگویید به دست آوردن یک محصول بی نظیر در کسری از ثانیه بهترین عامل 
به سوی موفقیت بی پایان است. قبول دارم در این دنیا محصوالت باکیفیت پل مهمی به سوی موفقیت محسوب 
می شود، اما همه ماجرا به این بحث ختم نخواهد شد. تا وقتی مردم آشنایی کافی با برند و محصوالت تان نداشته 

باشند، همه تالش ها برای عرضه محصولی بی عیب و نقص در بازار بی نتیجه خواهد ماند. 
مشتریانی که با تمام وجودشان یک محصول را می خواهند، هر طور شده سراغ برندهای تولیدکننده رفته و 

بعد از هزار و یک جور مقایسه گزینه نهایی را انتخاب می کنند. نکته مهم اینکه چنین مشتریانی در بازار خیلی 
کمیاب هســتند. اغلب آدم ها تا چند ثانیه قبل از خرید حتی احساس نیازی به آن هم نمی کنند. بنابراین اگر 

محصوالت تان همیشه پیش چشم مردم نباشد، شانس زیادی برای فروش باال نخواهید داشت. 
پرسونای برند به خوبی امکان نمایش مزایای کسب و کارتان برای مشتریان را فراهم می کند. اینطوری دیگر 
الزم نیست مشتریان به خودشان زحمت جست و جوی بی پایان را بدهند. به عالوه، اسم تان خیلی زودتر از آنچه 

فکرش را بکنید سر زبان ها خواهد افتاد. 
یادتان باشد مزایای برند شما فقط در ماهیت محصوالت خالصه نمی شود. بحث ارزش ها این وسط حتی از 
محصوالت نیز مهمتر اســت. مثال هارلی دیویدسون را در نظر بگیرید. موتورهای تولیدی این کمپانی بی شک 
رقبای مشابه زیادی، مخصوصا از نوع چینی، دارد. با این حال پیوند تاریخچه یا به زبان تخصصی پرسونای برند 
آن با آزادی و رهایی موجب محبوبیتش در بازارهای جهانی شده است. پس لطفا در مورد پرسونای برندتان اصال 

نقش ارزش ها را دست کم نگیرید. 
طراحی پرسونای برند: راهنمایی گام به گام

آخرین بخش از مقاله ما مربوط به نحوه خلق پرسونای برند است. تمام نکاتی که تا اینجای کار یاد گرفته اید، 
اگر به نتیجه ای محسوس تبدیل نشود هیچ ارزشی نخواهد داشت. بنابراین ما از شما دعوت می کنیم در آخرین 

بخش مقاله نیز همراه مان باشید تا تکلیف پرسونای برندتان روشن شود. 
شناخت هر آنچه برندتان را می سازد: اولین و مهمترین قدم

طراحی پرسونای برند تقریبا با برندینگ به معنای تولید یک برند از نقطه صفر مو نمی زند. البته اینجا شما به 
جای اینکه کسب و کارتان را در قالب یک برند درآورید، به برندتان روح بخشیده و آن را شبیه یک انسان واقعی 
می کنید. همانطور که هر کسی در این دنیا یکسری عادت ها، اصول و صدالبته اهداف دارد، پرسونای برند شما 
هم باید همه اینها را بازنمایی کند. وگرنه پرسونای موردنظر حتی یک خریدار هم نخواهد داشت، چه برسد به 

اینکه اوضاع کاری تان را هم دگرگون کند!
اولین قدم در طراحی پرســونا شناخت درست برند اســت. اجازه دهید برای یک دقیقه هم که شده در این 
دنیای شلوغ کمی درباره برندتان فکر کنیم. اصال چه عناصری برند شما را تشکیل داده اند؟ ماموریت ها؟ وعده ها 

یا اهداف؟ 
بی شک پیدا کردن یک جواب بی عیب و نقص برای سوال باال خیلی مشکل است. به همین خاطر ما در روزنامه 
فرصت امروز هر سه گزینه باال را به عنوان بخش های اساسی یک برند در نظر می گیریم. وقتی شما ماموریت، 
مجموعه ای از وعده ها و همینطور اهداف مشخص داشته باشید، یک برند حاضر و آماده جلوی تان خواهد بود. 

این ویژگی ها باید عینا در پرسونای برند نیز منعکس شود. 
هواپیماهای مســافربری علی رغم ظاهر بی نهایت مشــابهی که دارند اما هیچ وقت با یکدیگر اشتباه گرفته 
نمی شــوند؛ چراکه هر شــرکتی در تولید هواپیماهای خودش فوت و فن خاصی به کار برده و از همه مهمتر 
اینکه پرســونای متمایزی دارد. همین امر باعث می شــود بلیت بعضی از خطوط هوایی با هواپیماهای خاص 
قیمتی فزاینده پیدا کند. در اینجا هم ماجرا دقیقا به همین شکل است. هرچه پرسونای برند شما قوی تر باشد، 
شــانس تان برای ایجاد تمایز با رقبا بیشــتر می شود. پس منتظر چه هستید؟ همین حاال اجزای اصلی سازنده 

برندتان را مشخص کنید تا تخته گاز به سمت مرحله بعدی حرکت کنیم. 
ارزیابی دقیق مشتریان: نقطه مشترک پرسونای برند و مشتری

پرسونای برند نوعی شخصی سازی تمام ویژگی های کسب و کارتان برای مشتریان محسوب می شود. حاال اگر 
این وســط ویژگی های برندتان عمال امکان تعامل را از مشتریان بگیرد، تکلیف چه خواهد بود؟ درست حدس 

زدید؛ یک فاجعه تمام عیار!
پرســونای برند مثل یک تیزر تبلیغاتی از فیلم های سینمایی باید همه بیننده ها را به سوی کسب و کارتان 
ترغیب کند. از آنجایی که هیچ کارآفرینی در دنیا گوی جادویی برای پیشگویی دم دست ندارد، شما چاره ای به 
غیر از ارزیابی دقیق مشتریان ندارید. فقط اینطوری امکان شناخت هرچه بهتر مشتریان برای تان فراهم خواهد 

شد. وگرنه هر روز باید منتظر بروز مشکالت تازه ای در فرآیند کسب و کارتان باشید. 
تــا یادمان نرفته باید اضافه کنیم که ارزیابی مشــتریان همینطوری الکی نیســت. گاهی اوقات کارآفرینان 
سرسری اطالعات کلیشه ای درباره مشتریان را زیر و رو کرده و حسابی بابت کارشان خوشحال می شوند. راستش 
را بخواهید، این مدل از زیر کار در رفتن ها هیچ کمکی به برندتان نخواهد کرد. در عوض شــما باید مثل یک 
پژوهشگر همه فن حریف مشتریان تان را مثل پدیده های علمی بررسی کنید. اینکه آنها چه عادت هایی در بازار 
دارند یا اینکه چه مدل تعهداتی از طرف برندها نظرشان را جلب می کند، فقط نمونه هایی از معیارهایی است که 

باید شش دانگ حواس تان به آنها باشد. 
وقتی بررســی مشتریان تمام شد، شــما باید اطالعات دقیق و به روزی درباره سلیقه آنها داشته باشید. این 
اطالعات در مرحله بعدی حسابی به کارتان می آید. پس لطفا هر فکر و خیالی درباره بی توجهی به این حوزه را 

دور بریزید؛ چراکه غفلت در این مرحله عمال پرسونای برندتان را به باد خواهد داد. 
انتخاب صفات برند: مهمترین بخش در طراحی پرسونای برند

شــما دوســت دارید برندتان با چه صفت هایی در یاد و خاطره مشتریان باقی بماند؟ احتماال هر کارآفرینی 
فهرســتی از صفات مثبت در ذهنش دارد، اما یادتان باشــد شــما در بازار تنها نیستید. مشتریان هم معموال 
مجموعه ای از صفات برای انتخاب برندهای محبوب شان فهرست می کنند. فکر می کنم حاال اهمیت بخش قبل 

در طراحی پرسونای برند را درک کرده اید، مگر نه؟
کار شــما در این مرحله شــبیه وضعیت معلمی اســت که عالوه بر مدیریت کالس براســاس 
ســرفصل های آموزشــی باید نیم نگاهی به ســلیقه دانش آموزان هم داشته باشد. وگرنه کالسی 
بی نهایت کســل کننده خواهد داشــت که حتی یک نفر هم در طول آن بیدار نخواهد ماند. پس 
قبل از اینکه با عجله تمام یکسری صفت برای ساختن پرسونای برند طراحی کنید، کمی هم به 

اطالعات مربوط به مشــتریان تان توجه کنید. قول می دهم اصال ضرر نخواهید کرد.  ما در ادامه 
بعضی از صفت های کلیدی که بین کارآفرینان و مشــتریان حسابی معروف است را زیر ذره بین 
خواهیم برد. البته تصمیم گیری نهایی با شــما و صدالبته مشتریان تان خواهد بود. با این تفسیر 

اجازه دهید برویم سراغ فهرست جذاب صفات برندها:
صمیمیت: برندهایی که خیلی زود آدم با آنها احساس صمیمیت می کند، همیشه فروش باالیی در بازار دارند. 
چنین کسب و کارهایی به طور معمول جزو برترین برندهای دنیا هستند. البته اگر شما نتوانید این احساس را 
به خوبی در ذهن مشتریان ایجاد کنید، شبیه استارت آپ های شکست خورده به نظر می رسید. پس وقتی قصد 
دارید در پرسونای برندتان صمیمیت فراوان را چاشنی کار کنید، همیشه به نتیجه کار دقت داشته باشید. وگرنه 

اوضاع تان حسابی به هم خواهد ریخت و همین چند تا مشتری تان هم از دست می دهید. 
هیجان: وقتی صحبت از هیجان در دنیای کســب و کار می شــود، اول از همه یاد چه برندی می افتید؟ فکر 
می کنم همه به ردبول فکر می کنیم، مگر نه؟ این برند مصداق بارز توسعه پرسونای برند بر مدار هیجان است؛ 
چراکه تک تک اجزای برندینگ ردبول با هیجان عجین شــده است. از کمپین های بازاریابی گرفته تا طراحی 
محصوالت و حتی حمایت از رویدادهای ورزشــی سخت و هیجان انگیز، همه و همه پرسونای این غول دنیای 

نوشیدنی را نشان می دهد. 
کارکشــتگی: بعضی از برندها همیشه شبیه شــاگرد زرنگ کالس به نظر می رسد. اگر کمی با دقت به این 
مسئله فکر کنید، فورا اسم مایکروسافت مثل جرقه ای به ذهن تان خواهد رسید. هرچه باشد اینجا پای برندی 
وســط اســت که کل دنیا را تکان داده! برندهای کارکشته معموال خیلی کم اشتباه می کنند و در کمپین های 
بازاریابی الگوی آموزش مشتریان را در پیش می گیرند. اگر شما هم اطالعات زیادی برای یاد دادن به مشتریان 
دارید، این مدل توسعه پرسونای برند راست کارتان خواهد بود. البته در ابتدای کار انتخاب چنین صفت دشواری 
بی نهایت سخت به نظر می رسد. بنابراین توصیه ما در روزنامه فرصت امروز استفاده از این الگو بعد از چند سال 

فعالیت در بازار است. 
پیچیدگی: چند تا برند در دنیا می شناسید که همیشه پیچیده و مرموز به نظر می رسند؟ آیا از بین این برندها 
نمونه های موفق هم ســراغ دارید؟ احتماال اسم هایی مثل تسال خیلی زود در این شرایط به ذهن آدم می رسد. 
منظور ما برندهایی اســت که همیشه با شخصیتی پیچیده دل مشتریان را آب می کنند. البته پیچیدگی زیاد 
عمال مخاطب را کنار آدم پراکنده می کند اما اگر دوز آن درســت تنظیم شود، دست کمی از یک معجزه تمام 
عیار نخواهد داشت. تنها کاری که شما اینجا باید انجام دهید، کمی بازی با فرآیندهای بازاریابی و تالش برای 
بازنمایی چهره ای نه چندان واضح از کســب و کارتان اســت. اینطوری کنجکاوی مشتریان حسابی برانگیخته 
خواهد شد. آن وقت دیگر الزم نیست به خودتان زحمت داده و برای جلب توجه مشتریان به آب و آتش بزنید. 

تعیین مشخصات دقیق برند: به وقت تولد پرسونای شما!
اگر شما حوصله به خرج داده اید و تا اینجا با ما همراه بوده اید، دیگر راه زیادی تا طراحی یک پرسونای برند 
موفق ندارید. در این مرحله شما باید کاراکتر اصلی برندتان را کامل کرده و پرسونای تان را جلوی مخاطب قرار 
دهید. یادتان هســت اول مقاله گفتیم پرســونای برند در واقع راهنمای تعامل تان با مشتریان است و فرق بین 
برندهای محبوب و بی روح را شکل می دهد؟ خب حاال به مرحله ای رسیده ایم که نوبت تبدیل برندتان به یک 

گزینه بی نهایت جذاب برای مشتریان است.
اولین کاری که شما برای کامل کردن پرسونای برندتان باید انجام دهید، انتخاب یک اسم جذاب است. اشتباه 
نکنید، ما اصال شوخی مان نگرفته است. مطمئنا هر برندی برای خودش اسمی دارد اما نباید از همان اسم برای 
پرسونا استفاده کنید. این روزها خیلی از برندها مثل آمازون یا اپل بیشتر اوقات شخصیت انسانی شان با اسم هایی 
نظیر سیری یا الکسا شناخته می شود. قبول دارم این دستیارهای صوتی دقیقا شخصیت انسانی ندارند اما دست 
کم هوش مصنوعی آنها را به کاراکترهای واقعی بی نهایت نزدیک کرده اســت. اگر شــما یک دستیار هوشمند 
برای مشتریان ندارید، اصال دلیلی ندارد یک اسم جذاب برای پرسونای تان انتخاب نکنید. این اسم می تواند در 

کمپین های بازاریابی در قالب یک شخصیت واقعی نمایش داده شود. 
در مرحله بعد شــما باید تصویری برای پرسونای خود بسازید. همانطور که شخصیت های سینمایی در قالب 
بازیگران چهره پیدا می کنند، شما هم باید برای پرسونای برندتان یک تصویر حرفه ای طراحی کنید. این تصویر 
می تواند واقعی )مثال یک هنرمند که ســفیر برندتان شــده( یا کامال خیالی )طرح گرافیکی( باشــد. به عالوه، 
شخصیت شما باید سن و سال دقیقی هم داشته باشد. مثال اپل همیشه پرسونای برندش را در قالب یک جوان 

اهل تکنولوژی که هیچ وقت تیپ رسمی نمی زند، نمایش می دهد. 
بعد از اینکه تکلیف ظاهر و تیپ شخصیت تان مشخص شد، باید عالیق آن را هم در کانون توجه قرار دهید. 
خب مگر آدمی هم هست که سلیقه خاص خودش را نداشته باشد. در این مرحله شما باید ارزش های مرکزی 

برندتان را تبدیل به سلیقه شخصیت تان کنید. اینطوری همه مشتریان از آن مطلع خواهند شد. 
سخن پایانی

پرسونای برند به عنوان یک استراتژی بیشتر از اینکه به تنهایی کاربرد داشته باشد، نوعی مکمل برای پرسونای 
مشتری محسوب می شود. حاال شما آمادگی الزم برای طراحی پرسونای برند و کامل کردن پرسونای مشتری 

را دارید. پس منتظر چه هستید؟ همین حاال دست به کار شده و تخته گاز به سمت موفقیت پیش بروید. 
مــا در روزنامه فرصت امروز امیدواریم نکات مورد بحث در این مقاله کمکی هرچند کوچک به شــما برای 
آشنایی با پرسونای برند کرده باشد. مثل همیشه اگر سوالی داشتید، من و همکارانم آماده کمک به شما هستیم. 
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