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قیمتدالربهپایینترینسطحدر۳ماهگذشتهرسید

 نگاه مثبت بازارها
به وین

رایزنی ه��ای فش��رده در وین ادامه دارد و همزمان با تقویت احتمال لغو برخ��ی از تحریم های آمریکا در نتیجه 
دور تازه مذاکرات ایران و کش��ورهای ۱+۴، قیمت دالر در معامالت روز پنجش��نبه بازار آزاد تهران به پایین ترین 
س��طح در س��ه ماه گذشته رس��ید. در حالی که بانک مرکزی عرضه رس��می دالر آمریکا در صرافی ها را همچون 
روز چهارش��نبه در نرخ ۲۳ هزار و ۲۳۷ تومان ادامه داد، قیمت فروش دالر در بازار آزاد تهران در روز پنجش��نبه 
حدود ۱۴۰ تومان پایین آمد و به ۲۳ هزار و ۷۰۰ تومان رسید. قیمت دالر آخرین بار در جریان معامالت هشتم 

بهمن ماه ۱۳99 در مرز ۲۳ هزار و ۷۰۰ تومان مبادله شده بود و طی سه ماه گذشته این نرخ تا ۲۶ هزار و...

میانگینخروجپولحقیقیازبازارسهامکاهشیافت

بازگشتجومثبت
بهبازارسهام
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»بازنشستگيپیشازموعد«صندوقهارابیشازپیشبهدولتوابستهمیکند

حرکتمعكوسقانونگذاريوبازنشستگي

راهنماییکاملبرایایجادتحولدرکسبوکار

برندسازیچیست؟
برندینگ )Branding( یا همان برندس��ازی خودمان یکی از مفاهیم کمتر مورد توجه در عرصه کسب و 
کار محسوب می شود. اگر به طور تصادفی از برخی از کارآفرینان در مورد مهمترین بخش کسب و کارشان 
سوال کنید، به احتمال زیاد هر پاسخی به جز برندینگ به شما تحویل می دهند. اگر از ما بپرسید، می گوییم 
همانطور که در فوتبال مجموعه ای از بازیکنان و مربیان بدون جمع ش��دن زیر سایه یک باشگاه مورد توجه 
هواداران قرار نمی گیرند، در دنیای کس��ب و کار نیز اعضای یک ش��رکت فقط در قالب برند برای مش��تریان 
جذاب خواهند بود.  شما در زندگی روزمره تان با برندهای بسیار زیادی در ارتباط هستید. فرض کنید برای 

خرید نوشیدنی وارد یک فروشگاه شده اید؛ شما در این صورت احتماال با خودتان نمی گویید: »برم یک...
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مدیریتوکسبوکار
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بازارمسـكن،سـال1400راباافت۳درصدیقیمتشـروعکـردکهازکاهشانتظـاراتتورمیحكایت
دارد.البتهباتوجهبهجهشسـنگینقیمتدرسهسالگذشتههماکنوندربیشترمناطقتهرانقیمت

خانـهباالییکمیلیاردتوماناسـت،اماهنوزمیتـوانواحدهایکمتـراز۶00میلیونتومان
دربرخـیمحلههاخریـداریکرد.فروردین1400قیمتمسـكندرتهرانکاهـشپیداکرد...

رکودبازارمسكنچگونهدرفروردینماهتشدیدشد؟

رکود مسکن در موج چهارم کرونا

سرمقاله
تجدیدساختاربانک
مرکزیبااصالح
قانونپولیوبانكی

علینظافتیان
دبیر کمیسیون حقوقی کانون 

بانک ها

قانون خوب و کارشناسی شده 
نشان از آینده نگری قانونگذار و 
ترس��یم نقش��ه راه پیشرفت و 

تعالی کشور دارد. 
اگ��ر در طراح��ی و تنظی��م 
قوانی��ن، مصالح کلی کش��ور و 
رفاه ملت و برخ��ورداری عامه 
قان��ون در  از مزای��ای  م��ردم 
نظر گرفت��ه ش��ود، تصویب و 
اجرای چنی��ن قوانینی موجب 
س��عادت و رفاه مل��ت خواهد 
ش��د و بالعک��س اگ��ر طراحی 
قوانی��ن در اختی��ار اه��ل فن 
ق��رار نگیرد و تصوی��ب قوانین 
بازیچه بازی های سیاسی شود، 
راه ب��ه بیراه��ه خواه��د برد و 
ایجاد  فقط  قانونگذاری  ارمغان 
دردس��ر بیش��تر برای مردم و 
ذی ربط  اجرایی  دس��تگاه های 

خواهد بود. 
ازجمله قوانینی که در زمانه 
خ��ود انصاف��ا مبان��ی علمی و 
کارشناس��ی در آن ب��ه خوبی 
رعایت شده و از زمان تصویب، 
افق��ی ن��و در نظ��ام بانکداری 
کشور برگشوده، قانون پولی و 

بانکی کشور است.
ادامهدرهمینصفحه

۱8 رمضان ۱۴۴۲ - س�ال هفتم
شماره   ۱۷۷۰
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ادامهازهمینصفحه
قانون��ی مختصر و مفید که با وس��عت نظ��ر، نظام نوین 
بانکداری کش��ور را طراح��ی و نهادهای جدید بانکی نظیر 
تش��کیالت و س��اختار اداری و ماموریت های قانونی بانک 
مرکزی، شورای فراقوه ای پول و اعتبار، شرایط چاپ و نشر 
اسکناس و ضرب سکه و نحوه نظارت هیأت نظارت اندوخته 
اسکناس بر عملکرد بانک مرکزی در اینگونه امور و شرایط 
بانک��داری و عملیات بانکی در ایران را به خوبی پایه گذاری 
کرده است. در قانون مورد اشاره، تمامی این مباحث کالن با 
استادی تمام فقط در ۴5 ماده تنظیم شده و از سال ۱۳5۱ 
تاکنون البته با اعمال اصالحاتی، راهنمای نظام بانکی کشور 
بوده است که نش��ان از تجربه طراحان در تنظیم این گونه 

قوانین دارد.
البته باید توجه داش��ت که مانند ه��ر پدیده دیگری، با 
پیش��رفت جامعه حتی بهترین قوانین نیز پس از گذشت 
س��ال ها نیازمند اصالح و اس��تفاده از تجرب��ه طراحان در 
تنظی��م قوانین به صورت کوتاه ولی گویا و مفید هس��تند 
ت��ا به نیازه��ای جامعه در ح��وزه مربوطه پاس��خ دهند و 
اس��باب راحتی و آس��ایش مردم را فراه��م آورند بنابراین 
اصوال نگاه وحی منزلی به قوانین، خطای راهبردی اس��ت 
و هی��چ قانونی برای ابد، ثاب��ت و تغییرناپذیر نخواهد ماند. 
بدین ترتیب، با توجه به تحوالت عظیم در عرصه بانکداری 
داخل��ی و بانک��داری بین المللی به ویژه در پیش��رفت های 
ش��ایان توجه بانکداری الکترونیک، اص��الح قانون پولی و 
بانکی که نزدیک به نیم قرن عمر دارد، توسط بانک مرکزی 
و دول��ت و نهایتا تصویب مجلس ضروری اس��ت. طبعا در 
ای��ن رهگذر از متولیان امور انتظار می رود که در راه اصالح 
قوانین بانکداری، زمینه راحتی و استفاده مردم از خدمات و 

تسهیالت بانکی بیشتر فراهم آید.
تا جایی که حافظه یاری می کند، چندین سال پیش در 
زمانی که مهندس طهماسب مظاهری، سکان بانک مرکزی 
را در اختیار داش��ت، بانک مرک��زی پیش نویس دو الیحه 
مستقل راجع به تشکیالت و س��اختار بانک مرکزی و نیز 
عملیات بانکی را تهیه کرد و به نظرخواهی سیستم بانکی 
کشور گذاشت، اما دو الیحه مذکور به دالیل مختلف راه به 
جایی نبرد و مس��کوت ماند. در ادامه کمیسیون اقتصادی 
مجلس دهم طرح مفصلی به نام »طرح بانکداری جمهوری 
اس��المی« تصویب کرد و حتی برای توجیه مدیران بانکی، 
همایش ی��ک روزه ای در مرکز پژوهش های مجلس برگزار 
ش��د. طرحی بسیار مفصل اما پراکنده با موضوعاتی متنوع 
که بنا به قاعده قانون نویس��ی هر کدام بایس��تی به صورت 
طرح و یا الیحه ای مستقل تنظیم می شدند. هرچند کلیات 
این طرح با وجود مخالفت شدید دولت و بانک مرکزی در 
جلس��ه علنی ۲۶ آذرماه ۱۳98 به تصویب جمع کثیری از 
نمایندگان محترم مجلس رس��ید، ولی در نهایت این طرح 
مفصل بیش از ۳۰۰ ماده ای به تصویب نهایی نرسید و قانون 

نشد.
حاال در مجلس یازدهم ظاهرا قس��متی از انتقادات وارده 

ب��ه این طرح مفصل پذیرفته ش��ده و فقط م��وادی از آن 
یعن��ی تقریبا حدود 8۰ ماده تحت عن��وان اهداف، وظایف 
و س��اختار بانک مرکزی با اعمال اصالحاتی در دستور کار 
کمیسیون محترم اقتصادی مجلس قرار گرفته است. طبق 
معمول مانند هر طرح دیگری، طرح موردنظر کمیس��یون 
اقتصادی مجلس دارای نوآوری و نکات مثبت و مفیدی نیز 
هست. از انصاف نباید گذشت که موضوعاتی مانند ساختار 
و تش��کیالت بانک مرکزی و نظارت سه قوه بر آن، تشکیل 
هیأت عال��ی در کنار حذف نهادهای سیاس��ت گذار بانک 
مرکزی نظیر ش��ورای پول و اعتبار و هیأت نظارت چاپ و 
نشر اسکناس، تشکیل هیأت نظار بانک مرکزی و شوراهای 
تخصصی مثل ش��ورای فقهی، هیأت انتظامی با صالحیت 
قضای��ی منحصر به ف��رد، مباحث پولی و نظ��ام پرداخت، 
اشخاص مرتبط با موسسات اعتباری و رابطه سازمانی آنان با 
موسسات اعتباری و بانک مرکزی، مباحث مرتبط با »گزیر« 
و نحوه برخورد با موضوع ورشکستگی موسسات اعتباری، 
تبیین اهداف، وظایف و همچنین ماموریت های قانونی بانک 
مرکزی، ازجمله مباحث جدیدی هس��تند که در این طرح 
مفصال در مورد آنها بحث ش��ده و ب��دون تردید تصویب و 
اجرای این مقررات، تحوالت زیادی در سیستم بانکی کشور 
ایج��اد خواهد کرد، اما ب��ا توجه به آنکه در صورت تصویب 
نهایی طرح موصوف بانک مرکزی و ش��بکه بانکی کش��ور 
دچار تحوالت اساسی خواهند شد، لذا به نظر می رسد این 

طرح در موارد زیر نیازمند بازنگری اساسی است:
اول؛استقاللبانکمرکزی

ش��اید تصور اینک��ه بانک مرک��زی موجودیت��ی کامال 
مستقل از دولت داشته باشد، بسیار آرمانی است و چندان 
واقع گرایانه نیست، اما حداقل انتظار در این زمینه، استقالل 
سیاس��ت گذاری بانک مرکزی از دولت است، به طوری که 
تغییر مدام دولت ها نتوان��د بانک مرکزی را از حفظ ارزش 
پول ملی، ساماندهی بازار ارزی و ایجاد ثبات نسبی در این 
زمینه و سیاس��ت گذاری عملیات بانکی و کنترل و نظارت 
بر عملیات بانک های دولتی و خصوصی دور نگه دارد. پس 
طراحی ساختار تشکیالتی جدید باید به گونه ای باشد که 
حتی المقدور استقالل بانک مرکزی را حفظ و پایدار نماید. 
براساس بررسی به عمل آمده به نظر می رسد ساختار جدید 
طراحی ش��ده برای بانک مرک��زی در واقع طرحی ابداعی 
و داخلی نیس��ت، بلکه ظاهرا الگوبرداری ش��ده از ساختار 

تشکیالتی بانک مرکزی یکی از کشورهاست.
اشکال اساسی این طرح آن است که بنا به تصور طراحان 
محترم، با حذف نهادهای سیاست گذار بانکی می توان کلیه 
اختیارات قانونی بانک مرکزی )ازجمله: اجرای سیاست های 
پولی و ارزی؛ نظارت بر »اشخاص تحت نظارت«؛ نگهداری 
و مدیریت ذخایر بین المللی کشور؛ انتشار پول ملی کشور؛ 
نگه��داری جواهرات ملی؛ ایجاد و توس��عه زیرس��اخت ها، 
سیاس��ت گذاری و تنظیم گری نظام پرداخت کشور؛ ایفای 
نق��ش به   عنوان بانکدار دولت و موسس��ات اعتباری؛ ایجاد 
بس��ترهای الزم برای تش��کیل پایگاه)ه��ای( داده جامع و 

متمرکِز عملیات بانکی، خدمات و تراکنش های »اشخاص 
تحت نظارت«؛ ایجاد بس��ترهای الزم حقوقی و اطالعاتی 
برای فعالیت شرکت های اعتبارسنجی، موسسات تضمین 
تعهدات و س��ایر نهادهای مکمل صنع��ت بانکداری؛ ایجاد 
زیرس��اخت های حقوقی و فنی الزم برای انعقاد پیمان های 
پولی دو یا چندجانبه با س��ایر کشورها؛ نظارت بر صادرات 
و واردات طال و معامالت طالی ش��مش و مسکوک؛ ایجاد 
زمینه ها و نهادهاي الزم ب��رای تأمین مالی خرد فراگیر از 
طریق حمایت از صندوق های قرض الحسنه مردمی، ترویج 
سنت قرض الحسنه و وقف پول در کشور و سایر شیوه های 
تأمی��ن مال��ی خرد؛ برنامه ری��زی و تمهی��د مقدمات الزم 
برای تحقق عدالت در دسترس��ی عموم خانوارها و بنگاه ها 
به تس��هیالت و خدمات بانکی؛ نظ��ارت بر تولید و خرید و 
فروش ان��واع رمزارز؛ پایش وضعیت اقتصاد کش��ور و ارائه 
گزارش ه��ای دوره ای درخصوص متغیرهای اقتصاد کالن، 
صورت های مالی و عملکرد اشخاص تحت نظارت به عموم 
م��ردم و نهادهای مرتبط( را به یک جمع 9 نفره متش��کل 
از اقتصاددانان مجرب غیروابس��ته ب��ه دولت به نام »هیأت 
عالی« س��پرد که مس��تقل از دولت و نیز مستقل از شبکه 
بانک های دولتی و خصوصی و به طور کلی، مس��تقل از هر 
جریان سیاسی و اقتصادی، به امر سیاست گذاری امور بانکی 
و نظارت بر عملکرد بانک های خصوصی و دولتی و اشخاص 

تحت نظارت آنها مشغول شوند.
در صورت تحقق این ایده، وضعیتی مطلوب و تاثیرگذار 
بر سیستم بانکی کشور حاکم خواهد شد و مردم بیشتر از 
خدمات بانکی بهره خواهند برد، اما بررس��ی نحوه انتصاب 
اعض��ای اجرایی و اعض��ای غیراجرایی »هی��أت عالی« به 
وضوح نش��ان می دهد که همگی آنان به طور مس��تقیم و 
یا غیرمس��تقیم منصوب دولت و رئیس جمهورند بنابراین 
تصور اینکه اعضای هیأت عالی بانک مرکزی بتوانند به طور 
مستقل خارج از سیاست های اقتصادی دولت، سیاست های 
بانکی موردنظر خود را مس��تقال طراح��ی نمایند، تصوری 
بس��یار خوش��بینانه خواهد بود و حداقل آنکه نواختن ساز 
مخالف هیأت عالی بانک مرکزی با سیاست های اقتصادی و 
ارزی دولت، دعوت به استعفای اعضای اجرایی و غیراجرایی 
هی��أت عالی را در پی خواهد داش��ت. افزون بر آن، مصوبه 
عالی ترین مرجع بانکی کش��ور بایس��تی از چنان موقعیت 
اجرایی برخوردار باشد که همه دستگاه های ذی ربط و شبکه 
بانکی کشور، خود را در عمل موظف به اجرای آن بدانند. لذا 
بعید به نظر می رسد به صرف موقعیت علمی یا دانشگاهی 
اعضای هیأت عالی، مصوبات آنان در چنان وضعیت اجرایی 
قرار گیرد و به راحتی قابل اجرا باش��د بنابراین اینکه تصور 
شود همه مشکالت نظام بانکی کشور با حذف نهاد فراقوه ای 
شورای پول و اعتبار و تشکیل هیأت عالی بانک مرکزی حل 
خواهد شد، تصوری بسیار خوشبینانه است، ضمن آنکه در 
تعیین ترکیب اعض��ای هیأت عالی باید به این نکته توجه 
کرد که قانون اساس��ی، حضور سه بخش دولتی، خصوصی 
و تعاونی را در اقتصاد کشور پذیرفته است. در نتیجه حذف 

بخش خصوصی و تعاون از حضور در نهادهای سیاست گذار 
نظام بانکی کش��ور، در واقع دولتی سازی امور بانکی کشور 

است.
دوم؛موضوعتفكیکقواواستقاللقوهقضائیه

قانون اساسی کش��ورمان، اصل تفکیک قوا و استقالل 
قوه قضائیه را به رس��میت ش��ناخته و بر آن تاکید کرده 
اس��ت. معنا و مفهوم ساده و عرفی اصل تفکیک قوا این 
اس��ت که هر یک از س��ه قوه حاکم بر کشور، صالحیت 
انحصاری خ��ود را دارند و هیچ کدام از آنان حق مداخله 
در امور یکدیگر را ندارند. پس بنا بر اصول قانون اساسی 
نمی ت��وان به قوه مجریه و بانک مرکزی اجازه داد که در 
کنار محاکم رس��می قوه قضائیه، خ��ود محکمه قضایی 
اختصاصی تش��کیل دهن��د و با تخلف��ات بانکی برخورد 
قضای��ی نماین��د؛ در حالی که برعکس، م��اده ۲۲ طرح 
مورد بحث، برخ��الف اصل تفکیک قوا، در بانک مرکزی 
نوعی محکمه قضایی برای رس��یدگی به تخلفات بانکی 
پیش بینی نموده اس��ت. در ماده ۲۲ ط��رح می خوانیم: 
»جهت رس��یدگی به تخلفات »اش��خاص تحت نظارت« 
و ص��دور احکام انتظامی برای آنه��ا، هیأت های انتظامی 
بدوی و تجدیدنظر به شرح زیر در بانک مرکزی تشکیل 

مي شود.
الف- هیأت انتظامی بدوی متش��کل از پنج نفر است که 

عبارتند از:
 ۱- س��ه قاضی خبره در حقوق بانکي که توسط رئیس 

قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس کل انتخاب می شوند؛
۲- دو کارش��ناس خبره بانکی به پیش��نهاد رئیس  کل و 

تأیید هیأت عالی.
ب- هیأت انتظامی تجدیدنظر متش��کل از سه نفر است 

که عبارتند از:
۱- دو قاض��ی خبره در حقوق بانکی که توس��ط رئیس 

قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس کل انتخاب می شوند؛
۲- یک کارش��ناس خبره بانکی به انتخاب رئیس کل و 

تأیید هیأت عالی.
تبصره۱- معاون نظارتی بانک مرکزی با حفظ مسئولیت 
به   عنوان دادستان انتظامی بانک مرکزی تعیین می شود و 

بدون حق رأی در جلسات هیأت انتظامی شرکت می کند.
تبص��ره۲- رئیس هیأت انتظامی ب��دوی و تجدیدنظر از 
میان قضات عضو توسط رئیس قوه قضائیه منصوب می شود. 
جلس��ات هیأت انتظامی بدوی با حضور حداقل چهار نفر 
و جلس��ات هیأت انتظامی تجدیدنظر با حضور کلیه اعضا 
رسمیت می یابد و مالک تصمیم گیری، رأی اکثریت اعضای 
حاضر در جلس��ه اس��ت. آرای هیأت انتظامی تجدیدنظر، 
قطع��ی و الزم االج��را ب��وده و مراجع قضائ��ی نمی توانند 
درخواست صدور حکم توقف یا تجدیدنظر در آرای صادره 

را بپذیرند.
تبصره۳- استماع دفاعیات مشتکی عنه یا نماینده وي در 
هیأت بدوي و تجدیدنظر الزامي است. رئیس هیأت می تواند 
از نماین��ده کانون بانک ها به عنوان مطلع و بدون حق رأی 

برای شرکت در جلسات هیأت دعوت به عمل آورد.
تبصره۴- اعضای هیأت انتظامی به مدت دو سال انتخاب 
می شوند و انتخاب مجدد آنها بالمانع است. حقوق و مزایاي 
کارشناس��ان عضو هیأت انتظامي توس��ط بانک مرکزي و 
حقوق و مزایاي قضات هیأت انتظامي توس��ط قوه قضائیه 

پرداخت خواهد شد.
تبصره5- کارشناس��ان عضو هی��أت انتظامی به صورت 
تمام وق��ت در ح��وزه معاونت نظارتی رئیس کل اس��تقرار 
می یابند و عزل آنها منوط به تأیید هیأت عالی است. افراد 
مزبور نباید در س��ه س��ال منتهی به آغاز به کار در هیأت 
انتظامی و در دوره اشتغال در هیأت انتظامي، با »اشخاص 
تحت نظ��ارت« همکاری مؤثر س��هامداری یا مدیریتي یا 

مشاوره اي، به تشخیص هیأت نظار داشته باشند.
تبصره۶- یکی از کارشناس��ان عضو هی��أت انتظامی به 
انتخاب معاون نظارتی رئیس کل، به عنوان دبیر هیأت های 
انتظامی بانک مرکزی منصوب می شود. دبیرخانه هیأت های 
انتظام��ی در حوزه معاونت نظارتی بانک مرکزی مس��تقر 

می شود.
تبص��ره ۷- قضات عضو هیأت انتظام��ی به صورت تمام 
وقت در بانک مرکزی مستقر می شوند و عزل آنها با پیشنهاد 
رئیس کل و تأیید رئیس قوه قضائیه امکان پذیر است. قضات 
عضو هیأت های انتظامی بانک مرکزی نباید در س��ه سال 
منتهی به آغاز به کار در هیأت انتظامی و در دوره اش��تغال 
در هیأت انتظامي، با »اشخاص تحت نظارت« همکاری مؤثر 
سهامداری یا مدیریتی یا مشاوره اي، به تشخیص هیأت نظار 

داشته باشند.«
این موضوع به طور مفصل توسط نگارنده در مقاالت قبل 
)ازجمله مقاله »محکمه ای برای مدیران بانکی«( مورد بحث 
قرار گرفت، اما به طور موجز و خالصه باید گفت، هیچ کس 
مخال��ف برخورد قانونی با تخلفات بانکی نیس��ت، اما برای 
رس��یدگی به تخلفات بانکی نیازی به تش��کیل محکمه ای 
قضایی اختصاصی در بانک مرکزی نیس��ت. تخلفات بانکی 
اگر به مرز جرائم مالی برس��د، در آن صورت مرجع نهایی 
رسیدگی به اینگونه جرائم مسلما محاکم قوه قضائیه خواهد 
بود، اما اگر صرفا نوعی تخلف بانکی اس��ت، در این صورت 
نیازی نیس��ت هیأت انتظامی بانک مرکزی به صورت یک 
محکمه اختصاصی قضایی تش��کیل ش��ود بنابراین اصالح 

الیحه مورد بحث از این حیث ضروری به نظر می رسد.
سوم؛حذفهیأتنظارتاندوختهاسكناس

هیأت نظارت اندوخته اس��کناس در قانون فعلی، نهادی 
است با ترکیبی کامال فراقوه ای که وظیفه نظارت بر عملکرد 
بانک مرکزی در زمینه چاپ و نشر اسکناس را برعهده دارد 
تا بانک مرکزی تحت فش��ار دولت های وقت ناچار به چاپ 
و انتشار اسکناس های بدون پشتوانه و در نتیجه گسترش 
تورم بیشتر نش��ود، اما در طرح جدید، هیأت مزبور حذف 
شده و حال سوال این است که چه نهادی بر عملکرد بانک 
مرکزی در زمینه چاپ و نشر اسکناس و یا احتماال استخراج 

رمزارزها نظارت خواهد داشت؟

تجدیدساختاربانکمرکزیبااصالحقانونپولیوبانكی



فرصت امروز: طرح »بازنشس��تگی پیش از موعد« در آبان سال گذشته 
ب��ا امضای ۳9 نفر از نمایندگان در مجلس اعالم وصول ش��د و مثل همه 
طرح های مش��ابه، دالیل توجیهی این طرح، کمک به بازار کار و اش��تغال 
جوانان عنوان ش��د. براس��اس آنچه در این طرح گنجانده شد، برای ایجاد 
زمینه بازنشس��تگی پی��ش از موعد کارکنان دولتی، آقایان با ۲5 س��ال و 
بانوان با ۲۰ سال سابقه کار می توانستند بازنشسته شوند. هرچند اعضای 
کمیسیون اجتماعی مجلس با کلیات این طرح مخالفت کردند، اما از آنجا 
که ارائه چنین طرح ها و قوانینی در طول حیات صندوق های بازنشستگی 
کشور سابقه ای طوالنی دارد، موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی در یک 
گزارش تحلیلی به بررس��ی »پیامدها و ابعاد بازنشستگی پیش از موعد بر 

اقتصاد و صندوق های بازنشستگی« پرداخته است.
به گفته نویسندگان این گزارش، سن بازنشستگی به  عنوان یک پارامتر 
مهم طرح های بیمه ای، در اغلب کشورها متناسب با امید به زندگی افزایش 
پیدا کرده است. اصالح سن بازنشستگی به دو شکل انجام می شود: نخست، 
اصالح سن بازنشس��تگی عادی و دوم، افزایش تدریجی سن بازنشستگی 
متناس��ب با افزایش امید به زندگی. یعنی بس��یاری از کش��ورها عالوه بر 
افزایش س��ن بازنشس��تگی به  صورت تدریجی یا به یکب��اره، برنامه هایی 
برای تنظیم خودکار س��ن بازنشستگی متناسب با امید به زندگی مصوب 
می کنند. ایتالیا، قبرس، دانمارک، یونان، هلند، پرتغال و اسلواکی ازجمله 

این کشورها هستند.
تحوالتسنبازنشستگیوامیدبهزندگی

درحالی که چنین اصالحاتی در سن بازنشستگی در کشورهای مختلف 
اتفاق افتاده اس��ت، در ایران سن بازنشستگی »عادی« در سازمان تأمین 
اجتماعی )برای مردان ۶۰ و برای زنان 55 س��ال( بدون تغییر مانده است. 
هنگامی که این س��ن به  عنوان س��ن بازنشس��تگی تعیین می شد )سال 
۱۳5۴(، امی��د زندگی 5۷.۶ س��ال ب��رای مردان و 5۷.۴ س��ال برای زنان 
بوده اس��ت. درحالی که براساس اطالعات مرکز آمار ایران، امید زندگی در 
س��ال ۱۳95 به ۷۲.5 س��ال برای مردان و ۷5.5 س��ال برای زنان افزایش 
یافته، سن بازنشستگی عادی همچنان بدون تغییر مانده و حتی به دلیل 
تصویب قوانین بازنشس��تگی پیش ازموعد، سن بازنشستگی مؤثر کاهش 
هم یافته اس��ت؛ به طوری که براساس گزارش مستمری بگیران سازمان در 
سال ۱۳98، میانگین سن برقراری بازنشستگان 5۶.۶ سال است. با توجه 
به پایین بودن سن بازنشس��تگی زنان، این رقم برای زنان کمتر هم است. 
با کس��ر سن بازنشس��تگی مؤثر از امید زندگی، متوسط زمان بهره مندی 

بازنشستگان از مستمری سازمان حدود ۱۷ سال است.

ب��ه عبارت بهتر، درحال��ی که امید به زندگی در کش��ور همواره در حال 
افزایش بوده، قانونگذار به طور مداوم س��ن بازنشس��تگی را )درست عکس 
جه��ت حرکت امید به زندگی( کاهش داده اس��ت. به عنوان مثال، در دهه 
5۰ درحالی که متوسط امید زندگی در طول دهه در حدود 5۴ سال بوده، 
سن بازنشستگی عادی در قانون تأمین اجتماعی، ۶۰ و 55 به ترتیب برای 
مردان و زنان تعیین شد، یعنی سنین باالتر از متوسط امید به زندگی. حتی 
برای افراد با ۳۰ سال سابقه یا شاغل در مشاغل سخت و زیان آور هم شرط 
س��نی 55 سال قید ش��ده بود، اما با بروز انقالب که ذاتا با تغییر رویکردها 
همراه بوده است، در اواخر دهه 5۰، به ناگاه مسیر بازنشستگی پیش از موعد 
هموار ش��د و این روند در س��ال های بعد ادامه یافت، تا اینکه در دهه ۷۰، 
زمانی که امید به زندگی با پایان یافتن جنگ به طور متوسط به بیش از ۶۷ 
سال افزایش یافت، عالوه بر تمدید مهلت قانون بازنشستگی پیش از موعد 
مصوب س��ال ۱۳۶۷، اصالح مواد مرتبط با س��نوات و سن بازنشستگی در 
قانون تأمین اجتماعی رخ داد. بر این اساس، سن بازنشستگی برای مشاغل 
سخت و زیان آور به 5۰ و ۴5 سال به ترتیب برای مردان و زنان کاهش یافت 
)که البته در س��ال ۱۳8۰ این شرط هم برداشته شد( و مجددا شرط سنی 
برای بازنشس��تگی با ۳۰ سال سابقه تعیین ش��د )5۰ و ۴5 سال به ترتیب 
برای مردان و زنان( که البته نسبت به آنچه در سال ۱۳5۴ تعیین شده بود 
کمتر است. همچنین بازنشستگی افراد با ۳5 سال سابقه کار بدون داشتن 
شرط سنی هم به قانون اضافه شد. عالوه بر این، قانونی در این دهه تصویب 
شد که اجازه می داد زنان کارگر با حداقل ۴۲ سال سن با ۲۰ سال سابقه به 
شرط پرداخت حق بیمه با ۲۰ روز حقوق بازنشسته شوند. در دهه 8۰، امید 
زندگی به حدود ۷۲ سال افزایش یافت، اما شرط سنی برای مشاغل سخت 
و زیان آور برداش��ته ش��د و همچنان بازنشس��تگی پیش از موعد به صورت 
مقطعی در قالب قوانین بودجه یا به طور مجزا مجاز و تصویب شد. گرچه در 
سال ۱۳8۰، حداقل سابقه موردنیاز برای تقاضای بازنشستگی از ۱۰ سال در 
قانون تأمین اجتماعی به ۲۰ سال افزایش یافت، در قوانین بودجه سال های 
۱۳8۶ و ۱۳88 همین تغییر هم به طور موقت کنار گذاش��ته شد. در دهه 
۱۳9۰ مهمترین تغییر مربوط به سال ۱۳9۲ و تصویب قانون تعیین تکلیف 
تأمین اجتماعی اش��خاصی که ۱۰ سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده اند 
بوده اس��ت که به موجب آن، امکان پرداخت مستمری به کسانی که کمتر 

از ۱۰ سال سابقه دارند ازطریق پرداخت مابه التفاوت حق بیمه مهیا شد.
بارمالي1۶19میلیارديبازنشستگيپیشازموعد

نظر به نرخ بیکاری باال در کش��ور به خصوص جوانان، طرفداران قوانین 
بازنشس��تگی پیش از موع��د عمدتا به ظرفیت این ن��وع قوانین در ایجاد 

فرصت ش��غلی برای جوانان و لذا اثر آنها بر کاهش بیکاری جوانان اش��اره 
دارند. ابتناء این رویکرد به نظریه توده کار اس��ت که بر این فروض استوار 
اس��ت که تقاضای نیروی کار در اقتصاد ثابت و جانشینی بین نیروی کار 
سالمند و جوان کامل است. حال آنکه این فروض انتقادات فراوانی را در پی 
داشته و شواهدی مبنی بر تأیید آنها وجود ندارد. کما اینکه نرخ جانشینی 
بین نیروی کار سالمند و جوان در ایران کامل نیست و لذا دلیل توجیهی 
قوانین بازنشستگی پیش از موعد کارکردی ندارد؛ چه آنکه به رغم تصویب 
قوانین متعدد بازنشستگی پیش از موعد در کشور مشکل بیکاری در کشور 

مرتفع نشده است.
از س��وی دیگر، ب��ا درپیش بودن پدیده س��المندی جمعی��ت، قوانین 
بازنشس��تگی پیش از موعد، پیامده��ای نامطلوب این پدیده را تش��دید 
می کنند، به بخش غیررس��می دامن می زنند، هزینه های اداری و بازرسی 
را افزایش می دهند، منجر به کاهش بهره وری نیروی کار سالمند می شوند 
و ب��ر بودجه دول��ت اثرات نامطلوب دارند، اما بازنشس��تگی پیش از موعد 
عالوه بر اقتصاد، بر پایداری صندوق های بازنشستگی نیز تاثیر دارد. چراکه 
صندوق های بازنشس��تگی کشور به شدت با مشکل ناپایداری مالی مواجه 
هستند: نسبت پشتیبانی در حال کاهش و در برخی از صندوق ها کمتر از 
یک است و در بسیاری از صندوق ها کسری نقدینگی وجود دارد که آنها را 
به بودجه دولت متکی کرده است. سازمان تأمین اجتماعی هم با احتساب 
ح��ق بیمه های دریافتنی از دولت، به صورت تعهدی اندکی با مازاد مواجه 
است، اما به دلیل عدم وصول حدود ۳۰ درصد از حق بیمه ها، که دولت در 
نقش کارفرمای برخی از گروه ها یا به عنوان سهم ۳درصدی باید به سازمان 
پرداخت کند، این س��ازمان با کسری نقدینگی مواجه است، به طوری که 

نسبت منابع وصولی به مصارف ۰.9۱ است.
همچنی��ن برقراری بازنشس��تگی پیش از موعد دارای ب��ار مالي ۱۶۱9 
میلیارد توماني اس��ت. کما اینکه با درنظرگرفتن س��ه سناریوی ۳۰، 5۰ 
و ۱۰۰ درصد برای تعیین تعداد افرادی از مش��موالن که از طرح استفاده 
می کنند، برآورد می شود که اجرای طرح در سال ۱۴۰۰ به تنهایی منجر 
به کاهش درآمد سازمان از ۱۴9 میلیارد تومان در خوش بینانه ترین سناریو 
تا ۴95 میلیارد تومان در بدترین سناریو خواهد شد. از سوی دیگر، افزایش 
هزینه های س��ازمان از محل شروع زودتر از موقع پرداخت مستمری ها به 
مشموالن طرح در بهترین سناریو ۳۳۷ میلیارد تومان و در بدترین سناریو 
۱۱۲۳ میلیارد تومان برآورد ش��ده اس��ت. بر این اساس، مجموع بار مالی 
طرح در بهترین س��ناریو ۴8۶ میلیارد تومان و در بدترین س��ناریو ۱۶۱9 

میلیارد تومان تخمین زده می شود.

»بازنشستگيپیشازموعد«صندوقهارابیشازپیشبهدولتوابستهمیکند

حرکت معکوس قانونگذاري و بازنشستگي

بازار مسکن، سال ۱۴۰۰ را با افت ۳درصدی قیمت شروع کرد که از 
کاهش انتظارات تورمی حکایت دارد. البته با توجه به جهش س��نگین 
قیمت در سه سال گذشته هم اکنون در بیشتر مناطق تهران قیمت خانه 
باالی یک میلیارد تومان است، اما هنوز می توان واحدهای کمتر از ۶۰۰ 

میلیون تومان در برخی محله ها خریداری کرد.
به گزارش ایسنا، فروردین ۱۴۰۰ قیمت مسکن در تهران کاهش پیدا 
کرد. طبق گ��زارش بانک مرکزی، میانگین نرخ هر متر خانه در تهران 
۲9 میلیون و ۳۲۰ هزار تومان بوده که از افت ۳.۱ درصدی نس��بت به 
ماه قبل و افزایش 9۲درصدی در مقایسه با ماه مشابه سال قبل حکایت 
دارد. تعداد معامالت نیز ۲۰9۴ فقره بوده که نسبت به اسفند و فروردین 

پارسال به ترتیب ۶۰ درصد کاهش و ۶8 درصد افزایش یافته است.
این نشان می دهد که بازار مسکن در اولین ماه از سال ۱۴۰۰ گرم تر از 
فروردین پارسال بوده اما نمی توان از آن به عنوان رونق یاد کرد بنابراین 
با توجه به پایین بودن تعداد معامالت، داده های قیمتی اهمیت چندانی 
ن��دارد. با این حال به نظر می رس��د به دلیل ثب��ات بازارهای ارز و طال، 

انتظارات تورمی در بازار مسکن نیز کاهش یافته است.
با توجه به متراژ 8۷ متری متوسط واحدهای معامله شده در تهران، 
در حال حاضر میانگین قیمت یک واحد مس��کونی در شهر تهران ۲.5 
میلیارد تومان اس��ت، اما هنوز می توان با بودجه کمتر از یک میلیارد و 
حت��ی کمتر از ۶۰۰ میلیون تومان صاحب خانه ش��د. به طور مثال در 
محله فالح یک واحد 5۴ متری ۱9 س��ال ساخت 5۶۰ میلیون تومان 
قیمت گذاری شده است. در هاشم آباد شهرری واحد ۶۴ متری دوخوابه 

پنج سال ساخت به مبلغ 5۷۰میلیون تومان به فروش می رسد.
درخصوص آینده بازار مس��کن نظرات متفاوتی وجود دارد، اما اغلب 

کارشناسان معتقدند بازار ظرفیت جهش قیمت را در سال جاری ندارد. 
قیمت مصالح ساختمانی با رشد حدود ۱۰۰درصد نسبت به اوایل سال 
گذش��ته مواجه ش��ده و بنا به گفته نمایندگان مجلس، بازار سیمان به 
حال خود رها ش��ده اس��ت اما نهاده های س��اختمانی معموال در فراز و 
فرودهای بازار مسکن عامل مهمی محسوب نمی شود. آنچه که به تالطم 
در این بازار می انجامد اثرگذاری بازارهای موازی و نوسانات اقتصاد کالن 
است که در ماه های اخیر با ثبات قیمت در بازارهای رقیب بخش مسکن 

مواجه بوده ایم.
در این باره مصطفی قلی خس��روی، رئیس اتحادیه مش��اوران امالک 
می گوی��د: در ش��رایط فعلی معامله ای انجام نمی ش��ود، اما قبل از عید 
قیمت ه��ا ۱۰ تا ۱5 درصد پایین آمده بود. بعد از این هم باید قیمت ها 
بی��ش از ۲5 درصد کاهش یابد تا مردم مقداری توان خرید پیدا کنند. 
بارها اعالم کرده ایم س��تاد تنظیم بازار برای مسکن ایجاد شود و پلیس 
امنیت به عنوان عضو این ستاد بر بازار نظارت کند. به طور مثال ما اعالم 
می کنیم قیمت ها کاهش پیدا کرده، بعد عده ای بخر و بفروش مصاحبه 
می کنند که کاهش نیافته است. سوداگران به دلیل منافع خود مخالف 

پایین آمدن قیمت ها هستند. لذا باید بر فعالیت این افراد نظارت شود.
اما بیت اهلل س��تاریان، کارش��ناس بازار مس��کن نظر متفاوتی دارد و 
می گوید: حداقل تا ۲۰ س��ال آینده بازار مس��کن با مقدار رشد کنونی 
حرکت می کند مگر اینکه یک طرح بزرگ برای آن بنویسیم. برنامه را بر 
تولید ۱.۲ میلیون واحد مسکونی قرار دهیم و از آن حمایت کنیم. وقتی 
سهم مسکن در سبد خانوار کاهش پیدا کرد و رشد قیمتش صفر شد 
آن موقع برمی گردیم به طرح هایی مثل اینکه ۴۰ تا 5۰ هزار واحد خالی 
را چگونه ساماندهی کنیم. هم اکنون با توجه به اینکه چنین چشم انداز و 

برنامه ای نداریم درباره واحدهای خالی بحث می کنیم. بعد می فهمیم که 
آنچه در موردش صحبت می کنیم توهم و سرابی بیش نیست.

در این میان، همزمان با موج چهارم کرونا دفاتر امالک از ۲۱ فروردین 
تعطیل ش��ده اند و به همین دلیل عمده تعامالت بازار مسکن در فضای 
مج��ازی انجام می ش��ود. با اینکه پس از تعطیلی دفاتر مش��اور امالک، 
تع��داد آگهی ها مقداری کاهش یافته، بازدی��د از آگهی ها افزایش پیدا 
کرده است، اما اغلب جست وجوها در اپلیکیشن ها و سایت ها برای اطالع 
از وضعیت قیمت ها و معامالت اس��ت. چنانچه اطالعات به دست آمده 
از یک س��امانه ملکی نش��ان می دهد که هفته اول فروردین ماه تعداد 
آگهی ها با رشد قابل توجهی مواجه شده، اما با بسته شدن دفاتر امالک، 

تعداد آگهی ها نیز افت کرده است.
البته معموال فروردین به دلیل تعطیالت نوروزی، کس��ادترین ماه در 
بازار مس��کن است، اما سه عامل ویروس کرونا، تعطیلی دفاتر و جهش 
قیمت ها نیز رکود فروردین امس��ال را تش��دید کرده است؛ چراکه طی 
دو س��ه سال گذش��ته قیمت مس��کن افزایش قابل توجهی پیدا کرد. 
س��ال ۱۳99 نیز بعد از بورس که ۱55 درصد رشد یافت، مسکن شهر 
تهران رتبه دوم بازدهی را با 85درصد رشد ساالنه بین بازارهای بورس، 
مسکن، طال و ارز به خود اختصاص داد. به نظر می رسد حتی اگر دفاتر 
امالک نیز بازگشایی شوند، رونق چندانی در بازار مسکن ایجاد نمی شود. 
ارائه آمار از قیمت مس��کن در فروردین ماه نیز احتماال به دلیل تعداد 
پایین معامالت نمی تواند قابل اتکا باشد. واسطه های ملکی هم می گویند 
که اغلب خریداران دس��ت کم تا بعد از انتخابات ریاست جمهوری صبر 
خواهند کرد و سپس تصمیم خواهند گرفت که آیا اقدام به خرید کنند 

یا نه.
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خبرخوان

برایچهارمینهفتهمتوالی
اصنافدوبارهتعطیلشدند

رئیس اتاق اصناف ته��ران از تمدید تعطیلی بازار بزرگ تهران و 
اصناف قرار گرفته در گروه های شغلی دو، سه و چهار در چهارمین 
هفته متوالی خبر داد و گفت صاحبان اصناف و مش��اغل نام برده از 

شنبه ۱۱ تا جمعه ۱۷ اردیبهشت همچنان اجازه فعالیت ندارند.
قاسم نوده فراهانی با اشاره به تمدید دوباره محدودیت های کرونایی افزود: 
براساس مصوبه ستاد ملی کرونا و ابالغ استاندار تهران مبنی بر تمدید مجدد 
یک هفته ای محدودیت های کرونایی در شهرهای قرمز و نارنجی، گروه های 
شغلی دو، سه و چهار همچون هفته های گذشته تعطیل است و به هیچ وجه 
امکان فعالیت را ندارند. در شهر تهران نیز صاحبان مشاغل گروه شغلی یک 
می توانند همچون گذش��ته با رعایت پروتکل های بهداشتی به فعالیت خود 
ادامه دهند. به گفته رئی��س اتاق اصناف تهران، با اصنافی که پروتکل های 
بهداشتی را رعایت نکنند برابر قانون برخورد می شود و در صورت مشاهده 

تخلف، با دستور قضایی واحد صنفی متخلف پلمب خواهد شد.

بحرانهندترمزصعودنفتراکشید
چالشهندیبازارنفت

قیمت نفت پس از اینکه روز پنجش��نبه به باالترین رکورد ش��ش هفته 
گذش��ته صعود کرد، در معامالت روز جمعه تحت تاثیر نگرانی ها نسبت به 
قرنطینه های گسترده در هند و برزیل برای مهار شیوع کرونا، کاهش یافت. 
بر این اس��اس، بهای معامالت نفت برنت با ۲9 س��نت مع��ادل ۰.۴ درصد 
کاهش به ۶8 دالر و ۲۷ س��نت در هر بش��که رسید. بهای معامالت وست 
تگزاس اینترمدیت نیز با ۳5 س��نت معادل ۰.5 درصد کاهش به ۶۴ دالر و 
۶۶ س��نت در هر بشکه رسید. این در حالی بود که شاخص نفت برنت روز 
پنجش��نبه با ۱.9 درصد و شاخص نفت آمریکا با ۱.8 درصد افزایش بسته 
ش��ده بودند که سومین رشد روزانه متوالی این دو شاخص بود. تحلیلگران 
انرژی اسپکتس در یادداشتی نوشتند: روند احیای تقاضا در دوران پساکرونا 
همچنان نابرابر مانده و افزایش موارد ابتال در هند یادآور به موقعی است که 
نش��ان می دهد صعود نفت برنت به ۷۰ دالر هنوز خیلی زود اس��ت. قیمت 
نفت برنت احتماال در س��ه ماهه س��وم امس��ال و زمانی که تقاضا به میزان 
قابل مالحظه ای بهبود پیدا کرده و مازاد ذخایر برطرف شده باشد، به چنین 
س��طحی صعود خواهد کرد. نفت برنت در آوریل 8 درصد و وس��ت تگزاس 
اینترمدیت حدود ۱۰درصد رش��د قیمت داش��ته است. این پنجمین رشد 
ماهانه قیمت نفت در ش��ش ماه اخیر اس��ت که تحت تاثیر بهبود تقاضای 
جهانی و نزدیک ش��دن آن به سطح پیش از شیوع ویروس کرونا و تسهیل 
محدودیت های قرنطینه در بعضی از کشورها روی داده است. همزمان اوپک 
و متحدانش به دنبال تسهیل محدودیت عرضه خود هستند. اجرای گسترده 
برنامه های واکسیناس��یون تا حدودی اعتماد به س��فر را احیا کرده و تقاضا 
برای نفت را افزایش داده است. تحلیلگران در سیتی بانک پیش بینی کردند 
برنامه های واکسیناسیون در آمریکای شمالی و اروپا کمک می کند تقاضای 
جهانی برای نفت در ماه های تابس��تان نیم کره ش��مالی ب��ه رکورد ۱۰۱.5 
میلیون بش��که در روز رشد کند، اما افزایش موارد ابتال به کرونا در برزیل و 
هند و وضع قرنطینه های س��خت گیرانه در این کشورها، به تقاضای داخلی 
آنه��ا لطمه خواه��د زد. با این حال تحلیلگران گ��روه ANZ اظهار کردند: 
چندین شهر آمریکا از قرنطینه خارج شده اند و اعتماد به تقاضای باالتر برای 
بنزین در آستانه فصل سفرهای تابستانی آمریکا را به دنبال داشته اند. فروش 
سوخت در انگلیس هم به سطح تابستان سال گذشته نزدیک می شود. روز 
تعطیالت کارگر در چین هم تقاضا برای س��وخت در دومین مصرف کننده 
ب��زرگ جهان را تقویت خواهد کرد. این تجدید خوش بینی موانع جاری در 
هند را که با موج دوم شیوع ویروس کرونا و وضع محدودیت های جدید رفت 
و آمد دست و پنجه نرم می کند را تحت الشعاع قرار داده است. دومین کشور 
پرجمعیت جهان در بحران عمیقی غوطه ور ش��ده و ظرفیت بیمارستان ها 
پر شده و مرده س��وزخانه ها به صورت ۲۴ ساعته کار می کنند. شمار موارد 
ابت��ال به کووید- ۱9 در هند روز پنجش��نبه از ۱8 میلی��ون نفر فراتر رفت. 
همچنین گزارش جدیدی که از بخش خصوصی ژاپن منتش��ر ش��د نشان 
داد فعالیت کارخانه ای این کشور در آوریل با سریع ترین روند از اوایل سال 
۲۰۱8 تاکنون توسعه پیدا کرده است، با این حال محدودیت های کرونایی 
بر دورنمای اقتصادی این کشور سایه افکنده است. براساس گزارش رویترز، 
آمار رسمی نش��ان داد فعالیت کارخانه ای چین هم رشد کرده اما رشد آن 

بسیار آهسته تر از حد مطلوب بوده است.

اکونومیستگزارشداد
عطشسرمایهگذاریدراستارتآپهایآسیا

از سال ۲۰۱5 تاکنون شرکت های سرمایه گذاری و غول های فناوری 
آمریکا و چین، ۲۶ میلیارد دالر در استارت آپ های اینترنتی کشورهای 
جنوب ش��رق آسیا هزینه کرده اند. به گزارش اکونومیست، وقتی اوبر، 
غول همسفری آنالین سیلیکون ولی وارد بازارهای جنوب شرق آسیا 
شد، تالش کرد که با ارائه بستنی رایگان به مشتریان، آنها را به استفاده 
از خدمات همسفری آنالین خود ترغیب کند؛ تاکتیکی که اوبر پیش 
از ای��ن در بازارهای غربی نیز به کار گرفته ب��ود. این در حالی بود که 
شرکت سنگاپوری گَرب )که از رقبای محلی اوبر در جنوب شرق آسیا 
به شمار می رود( به مشتریان خود میوه ای به نام خارگیل )دوریان( ارائه 
می کرد. این میوه استوایی اگرچه موردپسند بسیاری از غربی ها نبود ، 
اما مردم کشورهایی مانند اندونزی، مالزی و تایلند عالقه شدیدی به آن 
دارند. پس از چندین سال رقابت سخت، سرانجام گَرب در سال ۲۰۱8 
توانس��ت کسب وکار اوبر در جنوب شرق آسیا را خریداری کند و عمال 
این شرکت را از این منطقه بیرون براند. این اتفاق یک درس بزرگ برای 
ش��رکت های غیربومی که می خواهند در جنوب شرق آسیا )که حدود 
۷۰۰ میلیون نفر جمعیت دارد( کسب وکاری راه اندازی کنند، به همراه 
داشت: خدمات دیجیتال مانند همسفری آنالین و تحویل غذا در این 
منطقه تنها زمانی موفق خواهد بود که با شرایط محلی سازگار باشد. 
البته برخی س��رمایه گذاران خارجی برای توجیه علت رس��یدن ارزش 
ش��رکت های استارت آپی حاضر در شرق آسیا به ارقام نجومی کنونی، 
مسائل دیگری را مدنظر دارند. از سال ۲۰۱5 سرمایه گذاران خطرپذیر، 
غول های فناوری )از جمله علی بابا، تنس��نت، گوگل و س��افت بانک( و 
شرکت های سرمایه گذاری قدیمی بورس نیویورک مجموعا ۲۶ میلیارد 
دالر از س��رمایه های خود را روانه استارت آپ های اینترنتی کشورهای 
جنوب شرق آسیا کرده اند. شاید برخی از این سرمایه گذاری ها به نتایج 
تلخی ختم شود، اما با توجه به ظرفیت های منطقه، انتظار می رود که 

بیشتر آنها نتایجی به شیرینی یک خارگیل رسیده داشته باشند.
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رایزنی های فش��رده در وین ادامه دارد و همزمان با تقویت احتمال لغو 
برخی از تحریم های آمریکا در نتیجه دور تازه مذاکرات ایران و کشورهای 
۱+۴، قیمت دالر در معامالت روز پنجشنبه بازار آزاد تهران به پایین ترین 
س��طح در سه ماه گذشته رسید. در حالی که بانک مرکزی عرضه رسمی 
دالر آمریکا در صرافی ها را همچون روز چهارشنبه در نرخ ۲۳ هزار و ۲۳۷ 
توم��ان ادامه داد، قیمت فروش دالر در بازار آزاد تهران در روز پنجش��نبه 
حدود ۱۴۰ تومان پایین آمد و به ۲۳ هزار و ۷۰۰ تومان رسید. قیمت دالر 
آخرین بار در جریان معامالت هش��تم بهمن ماه ۱۳99 در مرز ۲۳ هزار و 
۷۰۰ تومان مبادله ش��ده بود و طی س��ه ماه گذشته این نرخ تا ۲۶ هزار و 

۳5۰ تومان صعود کرده بود.
به دنبال کاهش قیمت دالر و همینطور افت بهای جهانی هر اونس طال، 
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی در بازار تهران 8۶ هزار تومان کاهش 
یاف��ت و به 9 میلیون و 9۳9 هزار تومان رس��ید. همچنین هر گرم طالی 
۱8 عی��ار 99۰ هزار تومان قیمت خورد که ۶ هزار و ۲۰۰ تومان پایین تر 
از قیمت های پایانی روز چهارشنبه بود. نرخ هر اونس طال نیز در معامالت 

روز پنجشنبه تا هزار و ۷۷۴ دالر کاهش یافت.
قیمتدالراز20هزارتومانکمترمیشود؟

خبرها از پدیدار شدن چشم انداز لغو تحریم ها حکایت دارد و هرچند این 
اولین باری نیس��ت که ایران پای مذاکره با قدرت های جهانی می نشیند، 
اما نقطه کنونی، نقطه ای حس��اس از پس تشدید تحریم های آمریکا علیه 
ایران در چند س��ال گذش��ته تلقی می شود. حاال برداشته شدن تحریم ها، 
مهمترین هدفی اس��ت که ایران از مذاکرات وی��ن دنبال می کند و اعالم 
رس��می رئیس جمهور نیز حاکی از آن اس��ت که گا م ه��ای مثبتی در این 

زمینه برداشته شده است.
در حال حاضر، س��ه سال بسیار س��خت بر اقتصاد ایران گذشته است و 
حاال عادی س��ازی فضای اقتصادی ایران ج��دا از نتیجه مذاکرات وین، به 
نتیجه مذاکرات مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص تصویب لوایح 

مرتب��ط با اف ای تی اف و پیوس��تن به گروه وی��ژه اقدام مالی گره خورده 
است. از همین روست که بسیاری از کارشناسان معتقدند لغو تحریم ها اگر 
با عادی سازی وضعیت مراودات بانکی ایران همراه نباشد، دستاورد چندانی 
برای ما نخواهد داشت، چراکه وصول درآمدها و مطالبات ایران همچنان از 

طریق مجاری رسمی و شبکه بانکی ناممکن باقی خواهد ماند.
در ای��ن زمینه، کمیل طیبی کارش��ناس اقتصادی ب��ا تاکید بر اینکه 
ماهیت مذاکرات وین اثرات اقتصادی ایجاد می کند، به خبرآنالین گفت: 
در واقع بحث بر س��ر لغو تحریم ها است و این تحریم ها بر شاخص های 
اقتصادی مثل جریان مالی، س��رمایه گذاری و صادرات اعمال شده است 
بنابرای��ن این مذاک��رات باید به عنوان یک عامل تش��ویقی برای جذب 
س��رمایه گذاری و ایج��اد بازارهای هدف صادراتی باش��د. چنین هدفی 
امکان پذیر اس��ت و باید یک دیپلماس��ی سیاسی باشد و یک دیپلماسی 
اقتص��ادی در کن��ار هم اجرا ش��ود. در این مورد تجرب��ه کمتری را در 
برجام داش��تیم. این امر زمانبر به نظر می رسد ولی ارائه نقطه نظرات و 
پتانس��یل های اقتصادی که می توان در چارچوب مذاکرات معرفی شود 

بسیار کمک کننده است. 
طیبی با اش��اره به اثرات کوتاه مدت این مذاکرات بر بازارهای مهم ایران 
ادامه داد: در ش��رایطی که مذاکرات در جریان است، در حال حاضر شاهد 
آن هس��تیم که  آرامش نسبی در بازارهای مختلف به ویژه بازارهای مالی 
مثل ارز و س��که و طال ایجاد ش��ده است. تجربه نش��ان داده است که در 
گذشته وقتی تحریم ها شدت پیدا می کرد و تنش ها زیاد می شد بالفاصله 
در ب��ازاری مثل ب��ازار ارز منعکس می گردی��د و در نتیجه می توان چنین 
برداش��ت کرد که بازار تاثیر مثبتی از ای��ن مذاکرات گرفته و به آینده آن 

خوش بین است.
او در پاسخ به این سوال که در شرایط کنونی توافق در وین تا چه میزان 
می تواند قیم��ت ارز را تحت تاثیر قرار دهد، گفت: قیمت ارز نمی تواند به 
زیر ۲۰ هزار تومان برس��د، زیرا که اقتصاد خودش را با این شرایط تطبیق 

داده است. همین که ثباتی در بازار ارز به وجود بیاید کانال های اقتصادی 
نسبت به تطبیق خودشان اقدام می کنند و در نتیجه در یک نقطه تعادلی 
قرار می گیریم. در این حالت اقتصاد هم برای تامین منابع ارزی و هم ثبت 

عرضه و تقاضا به تعادل دست پیدا می کند.
ازاحیایبرجامتاپیوستنبهافایتیاف

به اعتقاد این اقتصاددان، هزینه های تولید خیلی از صنایع و بنگاه ها با ارز 
باالی ۲۰ هزار تومان تطبیق یافته و بعید است کاهش آنچنانی در نرخ ها 
رخ دهد. از س��وی دیگر تعدیل نوس��انات و ثباتی که به وجود آمده باعث 
کاهش ریسک سرمایه گذاری در اقتصاد کشور می شود و نقش بازارسازها 
و عوامل واس��طه ای در بازار ارز را کمرنگ ت��ر می کند. اگر این توافقات به 
س��رانجام خوبی برسد می توان انتظار داشت که اقتصاد ایران در بلندمدت 
در شرایط عادی قرار گیرد و با پیوند اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی، توسعه 
صادرات، تجارت در خدمات، جذب گردش��گر و برقراری روابط بین بانکی 
اتفاق بیفتد و در نتیجه با حصول این شرایط در بلندمدت رشد اقتصادی 

کشور مثبت می شود.
طیبی با اش��اره به اینکه دس��تیابی به توافق در مذاکرات وین و اف ای 
تی اف الزم و ملزوم یکدیگر هستند، گفت: تا زمانی که ایران عضو اف ای 
تی اف نباش��د یا به عبارت دیگر در لیست سیاه اف ای تی اف قرار گیرد، 
ارتباط با ایران برای تمامی طرف های تجاری و شرکای اقتصادی هزینه بر 
می شود. مطمئنا قرارگیری در لیست سیاه اف  ای  تی  اف دست شرکت ها و 
سرمایه گذاران خارجی و به طور کلی مراکز مالی را می بندد. در این صورت 
حتی اگر تحریم ها لغو شود به دلیل خودتحریمی ناشی از نپیوستن به اف 
ای تی اف نمی توانیم ش��رایط نرمالی داشته باشیم. باالخره اقتصاد کشور 
در بیماری به سر می برد و درگیر تورم، رکود، نابسامانی در فضای کسب و 
کار و از دست دادن شرکای تجاری بوده است. نقش لغو تحریم ها در رشد 
اقتصادی بی تاثیر نیست اما منوط بر این است که یکپارچگی در مدیریت 

اقتصاد کشور اتفاق بیفتد.

قیمتدالربهپایینترینسطحدر۳ماهگذشتهرسید

نگاه مثبت بازارها به وین

در حالی که کارشناسان اقتصادی به تورم زا بودن مصوبات جدید دولت 
برای حمایت از بورس هشدار می دهند، رئیس کل بانک مرکزی که بارها 
اولوی��ت خود را کنترل تورم اعالم ک��رده و گفته مقابل اجرای تصمیمات 

تورم زا مقاومت می کند، موافقت خود را با این مصوبات اعالم کرده است.
به گزارش ایس��نا، پیش از این رئیس کل بانک مرکزی با وزیر اقتصاد و 
رئیس س��ازمان برنامه و بودجه بر سر اینکه به پشتوانه ارزهای مسدودی 
و غیرقابل دس��ترس در سال های ۱۳98 و ۱۳99 پول چاپ شده و همین 
عامل اصلی تش��دید تورم در این مدت بوده است، اختالفات و بحث هایی 
داشت. اکنون همتی در حالی موافقت خود با مصوبات جدید دولت را اعالم 
کرده اس��ت که برای اجرای آنها قرار اس��ت ریال هایی به پشتوانه ارزهای 

غیرقابل دسترس منتشر شود که پیامدی جز تشدید تورم ندارد. 
س��رنخ مصوبات جدید به این برمی گردد که با وضعیت نامناس��ب بازار 
سرمایه و افت های پی در پی آن که اعتراض و صدای بسیاری از سهامداران 
را درآورد، دولت اعالم کرد که حمایت از بازار س��رمایه برنامه همیش��گی 
خود است و بدین منظور هم در مجلس و هم در ستاد هماهنگی اقتصادی 
دولت، جلس��اتی برگزار شد. نتایج جلس��ات برگزارشده حاکی از آن است 
که بیش��تر مصوبات دولت برای حمایت از بورس مربوط به بانک مرکزی 
و بانک هاس��ت ک��ه طبق گفته کارشناس��ان، تبعات پول��ی و تورمی آنها 

هشداردهنده است. 
با وجود اخطار کارشناس��ان به تبعات تورم��ی این مصوبات، رئیس کل 
بانک مرکزی به تصمیمات بورس��ی جدید دولت چراغ س��بز نشان داده و 
موافقت خود را با مجاز بودن بانک ها در اعطای تسهیالت به کارگزاری ها و 
شرکت های سرمایه گذاری، مستثنی شدن بانک ها از قانون رفع موانع تولید 
در خرید س��هام بورس��ی غیرمدیریتی، فروش ۲۰۰ میلیون دالر از منابع 
صندوق توسعه ملی و پرداخت معادل ریالی آن به صندوق تثبیت سهام و 

نیز اصالح نرخ تسعیر دارایی های ارزی بانک ها اعالم کرده است.
در این بین این س��وال در ذهن مطرح می ش��ود که چرا مصوبات جدید 

دولت برای حمایت از بازار سرمایه منجر به تورم می شود و اقتصاد کالن را 
درگیر مشکالت می کند؟ قبل از پاسخ دادن به این پرسش الزم است که 
گفته ش��ود بهبود بورس و حمایت از متضررشدگان از این بازار باید مورد 
توجه قرار گیرد اما نباید به این صورت باش��د که در کوتاه مدت با دخالت 
و دس��تکاری، روند بازار سرمایه مس��اعد و دوباره اوضاع بازار کاهشی شود 
تا در نهایت حمایت های درنظر گرفته ش��ده منجر به ضربه های س��نگین 
به اقتصاد کالن ش��ود که در بلندمدت همین سهامداران متضرر را درگیر 

مشکالت تورمی کند.
یکی از مصوبات دولت، فروش ۲۰۰ میلیون دالر از منابع صندوق توسعه 
ملی و پرداخت معادل ریالی آن به صندوق تثبیت س��هام اس��ت که بارها 
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرده این صندوق ارز قابل دسترس��ی برای 
عرضه ندارد و کاهش ارزآوری در کش��ور طی سال های اخیر نیز دلیلی بر 
این حرف است، اما چرا این مصوبه تورم زاست؟ زمانی که صندوق توسعه 
ملی ارز آنچنانی برای عرضه نداش��ته باشد و به پشتوانه ارزهای مسدودی 
و ارزهای موجود از منابع آن برداشت شود، بانک مرکزی مجبور به انتشار 
ریال اس��ت. به عبارت دیگر، اگر ریال واردشده به چرخه بیش از دالرهای 
انباشت ش��ده در بانک مرکزی باشد، در آن صورت »پول پرقدرت« چاپ 
و به اقتصاد کش��ور تزریق شده اس��ت که چاپ پول با فشار بر پایه پولی، 

نقدینگی را بیشتر افزایش می دهد و این امر به باالرفتن تورم می انجامد.
مصوبه دیگر، معافیت سه ساله بانک ها از ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع 
تولید است که طبق این قانون، بانک ها باید ساالنه حداقل ۳۳ درصد مازاد 
اموال خود را واگذار کنند و سهام تحت تملک خود و شرکت های تابع خود 
را در بنگاه های��ی که فعالیت های غیربانکی دارند، واگذار کنند زیرا در این 
قانون بنگاه داری بانک ها مورد مناقشه و قانون گذار حکم کرده بود که اگر 
بانک ها منابع خارج از حوزه عملیات بانکی دارند، باید شامل مالیات شود.

ب��ا معافیت بانک ه��ا از این قانون، طبق گفته کامران ندری کارش��ناس 
اقتص��ادی، بانک ها پ��ول خلق کرده خود را به جای اعطای تس��هیالت به 

تولیدکننده ها و کس��انی که از نظر اقتصادی کس��ری دارند، صرف اعطای 
وام برای خرید س��هام می کنند. عالوه بر این، دارایی پرریس��کی همچون 
سهام وارد ترازنامه بانک ها می شود و ناترازی آنها را زیاد می کند که بانک ها 
مجبور به استقراض از بانک مرکزی و خلق پول پرقدرت می شوند. زمانی 
که ترازنامه بانک ها با اتکا به روش های اصولی تراز نباشد، سیاست گذار از 
چند روش می تواند آن را تراز کند. یکسری رویکردها هست که با استفاده 
از منابع پایه پولی انجام می شود و سیاست گذار ناچار است برای ایجاد تراز، 
پایه پولی ایجاد کند و راه دیگر هم این است که این ناترازی با ایجاد تورم 

پوشش داده شود. 
این اظهارات در حالی است که همتی در ابتدای امسال اولویت های بانک 
مرکزی در راس��تای تحقق شعار سال را فراهم کردن بستری برای هدایت 
مناب��ع بانکی به س��مت تولید و رفع موانع پش��تیبانی بانک ها از تولید  به 
ویژه تاکید بر تامین مالی زنجیره تولید و محدودسازی بنگاه داری بانک ها 
اعالم کرد، اما با مجاز بودن بانک ها در اعطای تسهیالت به کارگزاری ها و 
شرکت های سرمایه گذاری، نه تنها خلق پول بانک ها به سمت تولید حرکت 

نمی کند بلکه صرف معامله گری و خرید و فروش می شود.
درس��ت اس��ت که تقویت بورس موجب هجوم نقدینگی ب��ه این بازار 
می شود، اما تجربه صعودهای سال گذشته بازار سرمایه نشان می دهد که 
نقدینگی ش��کل گرفته در این بازار به سمت تولید نرفته است. همچنین 
رئی��س کل بانک مرکزی بارها تاکی��د کرده که کنترل تورم اولویت اصلی 
بانک مرکزی اس��ت و در س��ال گذش��ته در کنار اقدامات الزم تصمیم به 
کنترل رشد ترازنامه بانک ها گرفت که طبق آن ترازنامه بانک های تجاری و 
تخصصی هر یک به ترتیب باید تا ۲ و ۲.5 درصد رشد کند. با این تفاسیر، 
این ابهامات در ذهن شکل می گیرد که چرا بانک مرکزی که اولویت خود 
را کنت��رل تورم اعالم کرده و رئیس این بان��ک نیز ادعای مقاومت مقابل 
تصمیمات��ی که نتیج��ه ای جز تورم و چاپ پول ن��دارد، می کند، اکنون با 

مصوباتی موافقت کرده است که تاثیرات تورمی بسیاری دارد؟!

آیامصوباتبورسیدولت،تبعاتپولیوتورمیدارد؟

چالشتورمیبانکمرکزی

بانکنامه

همتی:ارزوارداتفورییکمیلیوندوز
واکسنکروناپرداختشد

رئی��س کل بانک مرکزی از پرداخت ارز موردنیاز برای تامین یک 
میلیون دوز واکسن کرونا خبر داد. عبدالناصر همتی در جدیدترین 
یادداشت اینس��تاگرامی خود نوشت: »هفته گذشته اعالم کردم که 
بانک مرک��زی حداقل ۱۰۰ میلیون دالر ارز برای واردات واکس��ن 
کرونا تخصیص داده است. امروز )پنجشنبه( بنا به درخواست وزارت 
بهداش��ت، اولین پرداخت ارزی برای واردات فوری یک میلیون دوز 
از یک مجموعه چند میلیون دوزی واکس��ن کرونا انجام شد.  طبق 
اطالع ، این محموله ش��نبه در دس��ترس قرار خواهد بود. مجموعه 
واکس��ن مورد اشاره عالوه بر سفارش های قبلی و در جریان واردات 

است.«

حبابسكهبهکمتراز180هزارتومانرسید
تثبیتسكهدرکانال9میلیونی

قیمت دالر در پایان هفته ای که گذشت به رقم ۲۳ هزار و 5۰۰ تومان رسید 
و بازار ارز با خوش بینی  نس��بت به نتیجه مذاکرات وین، روند کاهشی خود را 
حفظ کرد و حتی کف قیمت خود در ش��ش ماه گذش��ته را نیز شکس��ت. به 
دنبال کاهش قیمت ارز و افت بهای طال در بازارهای جهانی، قیمت س��که نیز 
در هفته ای که گذشت به کانال 9 میلیون تومان بازگشت و حباب سکه نیز به 
کمتر از ۱8۰ هزار تومان رس��ید. این در حالی است که به واسطه موج چهارم 
کرونا، بازار رس��می س��که و طال نیز همچون دیگر اصناف و واحدها تعطیلی 
هستند، اما علی رغم این تعطیلی و به سبب نوسان قیمت پارامترهای موثر بر 
قیمت س��که و طال همچون نرخ ارز و قیمت اونس جهانی، قیمت سکه و طال 

نیز دستخوش تغییر گردید.
به گفته محمد کش��تی آرای، نایب رئیس دوم اتحادیه طال و جواهر تهران، 
با وجود تعطیلی بازارهای رس��می و واحدهای صنفی به سبب محدودیت های 
کرونایی، حباب س��که در هفته ای که گذش��ت رکورد زده و به زیر ۱8۰ هزار 
تومان رسید.  کشتی آرای در تشریح وضعیت یک هفته اخیر قیمت سکه و طال 
می گوید: برخالف پیش بینی تحلیلگران بازارهای جهانی که اعالم کرده بودند، 
قیم��ت اونس جهانی طال به کانال ۱۶۰۰ دالر کاهش پیدا خواهد کرد، چنین 
اتفاقی نیفتاد و طی سه هفته اخیر در کانال ۱۷۰۰ دالر باقی ماند و همچنان 
در مسیر صعود قرار دارد. او با بیان اینکه طی هفته ای که گذشت، قیمت اونس 
جهانی به طور متوسط با سه دالر افزایش هفتگی به ۱۷8۱ دالر رسید، افزود: 
اما برخالف س��یر صعودی قیمت اونس جهانی و افزایش های روزانه، در داخل 
کش��ور شاهد کاهش قیمت طال و س��که بوده ایم؛ بدین ترتیب که با تعطیلی 
واحدهای صنفی و کاهش نقدینگی در بازار، قیمت ارز در داخل نیز کاهش پیدا 
ک��رد و کاهش نرخ ارز و کاهش تقاضا منجر به کاهش هفتگی و روزانه قیمت 
طال و سکه شد. بر این اساس که طی سه هفته اخیر شاهد کاهش حباب انواع 
سکه به ویژه سکه های کوچک تر بوده ایم.  به اعتقاد وی، در هفته ای که گذشت، 
قیمت هر اونس جهانی سه دالر افزایش داشت اما برخالف آن در داخل کشور 
قیمت سکه تمام طرح قدیم با ۲۰۰ هزار تومان کاهش نسبت به ابتدای هفته، 
در آخرین قیمت های تعیین ش��ده به 9 میلیون و 8۰۰ هزار و طرح جدید با 
کاهش ۱5۰ هزار تومان به 9 میلیون و 95۰ هزار تومان رسیدند. همچنین نیم 
س��که با ۱5۰ هزار تومان کاهش به 5 میلیون و 5۰۰ هزار تومان، ربع سکه با 
۱۰۰ هزار تومان کاهش به ۳میلیون و 55۰ هزار تومان و سکه های یک گرمی 
بانک مرکزی نیز با کاهش ۱۰۰هزار تومان به یک میلیون و 95۰ هزار تومان 
تغییر قیمت داشته اند. همچنین قیمت هر گرم طالی ۱8 عیار نیز در طول یک 

هفته اخیر با کاهش ۲۳ هزار تومانی به 988 هزار تومان رسید.
عضو هیأت مدیره اتحادیه طال و جواهر تهران ادامه داد: این ریزش قیمت ها 
در قطعات سکه و طال در حالی است که در طول یک هفته اخیر، نرخ ارز تنها 
۳۲۰ تومان کاهش داش��ته و نس��بت به افزایش قیمت هر اونس جهانی، این 
میزان کاهش قیمت ها تعادل ندارد بنابراین محاسبات انجام شده نشان می دهد 
که بیش��ترین س��هم کاهش قیمت ها مربوط به حباب آنهاست و مابه التفاوت 
قیمت واقعی و قیمت های تعیین ش��ده بر روی قطعات سکه، در حال کاهش 
است )این مابه التفاوت در حال کاهش است(. در هفته ای که گذشت همچنین 
برای اولین بار حباب س��که به زیر ۱8۰ هزار تومان رس��ید که طی یک سال 
گذش��ته، این میزان حباب یک رک��ورد جدید بود و ت��ا ۱۶۰ هزار تومان هم 
حباب هر سکه تمام طرح جدید کاهش پیدا کرد.  او در پایان پیش بینی کرد: 
باتوجه به تعطیلی مجدد هفته پیش رو اصناف و به تبع کاهش تقاضاها و کاهش 
معامالت به نظر می رس��د که روند قیمت ها همچنان نزولی خواهد بود، البته 

عواملی دیگر همچون مذاکرات وین نیز تاثیرگذار خواهند بود.

گزارشبانکمرکزیازتورمسالگذشته
انتظاراتتورمیفروکشکرد

بانک مرکزی در گزارش��ی تفصیلی اعالم کر: رشد ۱۲ ماهه پول 
از اوج خ��ود یعنی 88.۶ درصد در مهرم��اه ۱۳99 به ۶۱.۷ درصد 
در پایان س��ال ۱۳99 کاهش یافته ک��ه حاکی از تقویت ماندگاری 
سپرده ها در ماه های اخیر بوده و تاییدی بر کاهش انتظارات تورمی 

و استقبال بیشتر از سپرده گذاری بلندمدت در بانک ها است.
ب��ه گزارش بانک مرک��زی، یکی از ارکان مه��م در زمینه هدایت 
نرخ تورم به س��مت تورم هدف )۲±۲۲ درصد(، مدیریت انتظارات 
تورمی اس��ت که مستلزم ارائه اطالعات درست و بهنگام از مجموعه 
تحوالت اقتصاد کالن و اقدامات انجام ش��ده توسط بانک مرکزی به 
آحاد جامعه و فعاالن اقتصادی اس��ت. این امر موجب خواهد ش��د 
تا عالوه بر ش��کل گیری صحیح انتظارات، ش��رایط برای بهبود رشد 
اقتصادی نیز فراهم ش��ود و بانک مرکزی در ش��رایط بهتری اهداف 
حفظ ارزش پول ملی )کنترل تورم( و مس��اعدت به رشد اقتصادی 
را پیگیری کند. در س��ال ۱۳99 تداوم تحریم های ش��دید آمریکا، 
بحران ش��یوع کرونا و س��فته بازی در بازار دارایی ها موجب ش��د تا 
اقتصاد کش��ور نوسانات بیشتری را نسبت به سال قبل از آن تجربه 
کند. در این ش��رایط بانک مرکزی تالش خود را به گونه ای معطوف 
کرد تا ضمن محدودکردن اثرات تورمی ناش��ی از اعمال تحریم ها تا 
حد امکان، اثرات رکودی ناش��ی از انتشار ویروس کرونا نیز محدود 
شود. بر این اساس، مجموعه تحوالت اقتصاد کالن و اقدامات بانک 
مرکزی در پاس��خ به تحوالت اقتصاد کالن در س��ال ۱۳99 به این 
شکل بود که نرخ رشد ماهانه شاخص بهای مصرف کننده )نرخ تورم 
ماهانه( از اردیبهش��ت ماه س��ال ۱۳99 به دنبال تشدید تحریم ها، 
شیوع ویروس کرونا و همچنین تشدید رشد کمّیت های پولی و لذا 
انتظارات تورمی، ارقام باالیی را تجربه کرد و این روند افزایش��ی در 

مهرماه و آبان ماه به اوج خود رسید.

۳اقتصاد امروز شنبهwww.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
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بورسبرای200میلیوندالرصبرکند
حواشیبورسیصندوقتوسعه

در جریان فروش ۲۰۰ میلیون دالر از منابع صندوق توسعه ملی و اختصاص 
آن به بازار سرمایه، بانک مرکزی تاکید کرده است که »اقدام به چاپ پول در 
این رابطه نخواهد کرد«، بنابراین اگر بانک روی حرف خود ایس��تاده و با ورود 
منابع صن��دوق اقدام به فروش کند، در این حال��ت تبدیل به ریال به صورت 
تدریج��ی بوده و طبیعتا تزریق به ب��ورس هم به همین ترتیب صورت خواهد 

گرفت نه یکجا. 
به گزارش ایسنا، اخیرا طی جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و همچنین 
جلسه ای با مجلس، تصمیماتی در رابطه با حمایت از بازار سرمایه اخذ شد که از 
جمله آن فروش ۲۰۰ میلیون دالر از منابع صندوق توسعه ملی با موافقت بانک 
مرکزی در دستور کار قرار گرفت. پیش از این قرار بود طبق قانون سال ۱۳9۴ 
از منابع ریالی صندوق توس��عه ملی یک درصد به صندوق تثبیت بازار س��هام 
اختصاص پیدا کند که در سال گذشته نیز مورد توافق قرار گرفت و الزم االجرا 
شد اما درنهایت به نتیجه مناسبی نرسید و میزان حداقلی از آن تخصیص پیدا 
کرد تا اینکه با تصمیم اخیر قرار ش��ده مابقی ای��ن یک درصد با فروش ۲۰۰ 

میلیون دالری یعنی اختصاص منابع ارزی صندوق توسعه ملی تسویه شود.
حال سوال این است که آیا کار ارزهای صندوق به چاپ پول می کشد؟ این 
در حالی است که تبدیل منابع ارزی صندوق به ریال همواره از چالش های بین 
دولت و بانک مرکزی در دو سال گذشته بوده است چراکه بانک مرکزی معتقد 
است منابع ارزی صندوق توسعه ملی در دسترس این بانک نبوده و تبدیل آن 
به ریال حداقل در کوتاه مدت و تا زمان دریافت منابع ارزی به نوعی استقراض 
بانک مرکزی و چاپ پول به ش��مار می رود و تبع��ات تورمی خاص خود را به 
هم��راه دارد، جایی که حتی رئی��س کل بانک مرکزی به چاپ پول در جریان 
تبدیل ارز صندوق به ریال برای بودجه در دو سال گذشته اذعان داشته است.

در این میان، با به میان آمدن موضوع برداش��ت ارزی و تبدیل به ریال برای 
بازار س��رمایه بار دیگر بحث چاپ پول مطرح و ممکن اس��ت بانک مرکزی در 
شرایط موجود و برای پرداخت بازار سرمایه به تسعیر ارز بدون پشتوانه حداقل 
در کوتاه مدت دس��ت بزند و بار دیگر جریان تورم و آثار آن پیش بیاید، با این 
حال بانک مرکزی بعد از اعالم تصمیم برای فروش این ۲۰۰ میلیون دالر طی 
اطالعیه ای اعالم کرد که در این رابطه  اقدام به تسعیر منابع غیرقابل دسترس 

صندوق توسعه ملی که به معنای چاپ پول باشد نخواهد کرد.
بر این اس��اس اگر قرار باشد بانک مرکزی به چاپ پول ورود نکند و با ورود 
منابع ارزی صندوق که سهمی ساالنه از محل فروش نفت است اقدام کند، این 
فرآیند تدریجی و ممکن است در چند ماه اتفاق بیفتد و هر زمان که ارزی از 
صندوق در اختیار بانک باش��د، تبدیل به ریال کرده و به صندوق تثبیت بازار 
اختصاص دهد. به هر صورت اینطور نیس��ت که هر ارزی که به صندوق وارد 
می ش��ود، تمام اولویت صندوق توسعه بازار باشد و باید پیش بینی های صورت 
گرفته در بخش های دیگر نیز تامین شود. البته این امر ماجرای جدیدی نیست 
و پیش از این و در س��ال گذش��ته و با صدور مجوز مقام معظم رهبری برای 
برداش��ت یک میلیارد دالری از صندوق توس��عه ملی برای هزینه های کرونا، 
مدت ها تزریق تدریجی منابع، چالشی بین دستگاه های مربوطه از جمله وزارت 
بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی بود. همچنین تبدیل ارزهای 
صندوق توسعه ملی در قانون بودجه برای جبران کسری بودجه از سوی رئیس 
کل بانک مرکزی مطرح بود که موجب استقراض از این بانک و به نوعی چاپ 
پول و در نهایت افزایش نقدینگی و تورم شده بود که آن نیز مدت ها مورد بحث 

بین سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی قرار داشت.
گفتنی اس��ت صندوق توس��عه ملی در سال ۱۳9۰ تاس��یس شد و ساالنه 
س��همی از منابع ناش��ی از فروش نفت و فرآورده های آن به این صندوق واریز 
می ش��ود تا محلی برای ذخیره نسل های آینده و همچنین به کارگیری منابع 
جهت توس��عه اقتصادی کشور باشد و در این بین دولت سهمی برای استفاده 
از ذخایر نفتی صندوق ندارد، با این حال طی این سال ها اغلب موارد دولت با 
کاهش درآمدهای نفتی نس��بت به دریافت مجوز برای پرداخت حداقلی سهم 
صندوق و اس��تفاده از آن دس��ت زده اس��ت، در عین حال ک��ه هر جا هزینه 
س��نگینی متوجه دولت بوده از جمله س��یل و یا کرونا برداشت از صندوق در 

دستور کار بوده است.

خبرنــامه

فرصت ام��روز: در میانه هفته ای که گذش��ت، متولی بازار س��رمایه در 
نشست خبری هفتگی سخنگوی دولت، از بسته پیشنهادی ۳+۷ رونمایی 
کرد و بورس تهران تحت الش��عاع این فضای خبری در دو روز پایانی هفته 
س��بزپوش ش��د. هرچند در پایان هفته اخیر و در روز چهارش��نبه برای 
یازدهمین روز کاری متوالی شاهد خروج پول حقیقی از بازار بودیم، اما با 
این حال میزان خروج پول حقیقی نس��بت به هفته پیشین کاهش یافت. 
ب��ه طوری که در مجموع هفته هزار و 5۰۳ میلیارد تومان پول حقیقی از 
بورس خارج شد و میانگین هفته خروج پول حقیقی ۳۰۰ میلیارد تومان 

بود که نسبت به هفته قبل از آن ۱۱درصد کاهش یافت.
بورس تهران در هفته ای که گذشت، تحت الشعاع این بسته پیشنهادی 
شاهد دو نیمه متفاوت بود. کما اینکه شاخص کل بورس در اواسط هفته 
و با تداوم روند نزولی به عدد یک میلیون و ۱8۶ هزار واحد رس��ید، اما از 
روز سه شنبه و با بازگشت روند صعودی به معامالت دوباره به جایگاه یک 
میلی��ون و ۲۰۷ هزار واحد در پایان روز چهارش��نبه ورود کرد. به اعتقاد 
کارشناسان، تدابیر بورسی جدید دولت تحت عنوان بسته پیشنهادی ۷+۳ 
ازجمله مهمترین عوامل بازگشت جو مثبت به بازار سهام در روزهای پایانی 

هفته گذشته به شمار می آید.
تحوالتبازارسرمایهدرسالیکهگذشت

بازار س��رمایه حدود ۱۰ ماه است که با روزهای اوج و صعودهای شارپی 
خود خداحافظی کرده و می توان گفت که از اواخر مرداد س��ال گذش��ته 
تاکنون، تابلوی معامالت یک هفته پشت سر هم رنگ سبز به خود ندیده 
اس��ت. از همان زمان که ورق بورس از صعود به س��مت نزول برگش��ت، 
سازمان بورس و اوراق بهادار، مجلس و دولت انواع و اقسام راهکارها را برای 

احیای بازار به کار گرفتند که هیچ کدام تاکنون نتوانسته تاثیرگذار باشد. به 
گزارش ایسنا، هرچند همان موقع هم تقریبا همگان بر صعود غیرطبیعی 
بورس واقف بودند و عمر آن را کوتاه مدت می دانس��تند، اما کمتر کس��ی 
پیش بینی می کرد که اصالح بازار سرمایه بیش از ۱۰ ماه زمان ببرد و بازار 
روزهایی را به خود ببیند که بنیادی ترین و باارزش ترین سهم ها هم در صف 
فروش بایستند؛ اتفاقی که مسئوالن را بر آن داشت تا ترمز هیجان منفی 
در بازار را بکشند و در این راستا شگردهای مختلفی به کار بردند که تقریبا 

هیچ کدام عالج درد بورس نشد.
در همان ابتدای ریزش و اواس��ط شهریور سال گذشته چند تصمیم از 
جمله کاهش حدنصاب صندوق های با درآمد ثابت، کاهش نرخ خوراک و 
به کارگیری فصل جدیدی از بازارگردانی توسط سازمان بورس گرفته شد 
که البته عمر تصمیم نخس��ت کوتاه بود، اما هیچ کدام از این اتفاقات حال 
بورس را خوب نکرد. س��پس در اواخر شهریور آیین نامه پیشنهادی حفظ 
ثبات بازار س��رمایه و صیانت از حقوق س��هامداران و سرمایه گذاران مورد 
بحث و بررس��ی قرار گرفت که طبق آن منع مشارکت بانک ها در رابطه با 
مفاد ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی 
کش��ور استثنا ش��د و بانک ها از یک طرف مجاز به سرمایه گذاری در بازار 
سرمایه  شدند و از طرف دیگر نقش بانک ها در تاسیس نهادهای مالی در 

بورس تقویت شد.
همچنین اعالم ش��د که با تصویب و ابالغ این آیین نامه، موضوع صیانت 
از بازار سرمایه طراحی و اجرایی شدن ابزارهایی مانند سهام خزانه و اوراق 
تبعی یعنی بیمه سهام با سهولت بیشتری صورت می گیرد، اما مهمترین 
موضوع این آیین نامه، پیگیری وصول منابع حاصل از یک درصد صندوق 
توس��عه ملی به سازمان بورس بود که خود حاش��یه های زیادی را در پی 
داشت. البته تصمیمات مذکور باعث شد شاخص کل بورس طی یک هفته 
از یک میلیون و 5۰۰ هزار واحد تا یک میلیون و ۷۰۰ هزار واحد افزایش 

یابد اما این صعود ادامه نیافت.
براس��اس ای��ن گ��زارش، همچنین در تاری��خ دوم مهرم��اه معامالت 
الگوریتمی در بازار به منظور حفظ شرایط تعادل عرضه و تقاضا در بازار 
ممنوع شد و ۲5 آبان ماه فروش سهام عدالت که فشار عرضه را در بازار 
تقویت کرده بود، متوقف ش��د. سیزدهم آذرماه نیز نایب رئیس مجلس 

ش��ورای اس��المی در نامه ای به رئیس قوه قضائیه، لیست شرکت هایی 
را که با عملکرد س��وء خود باعث س��قوط ش��اخص بازار سرمایه شدند، 
ارائ��ه کرد. نهایتا تیر خالص این تصمیمات بورس��ی برای نجات بازار با 
نامتق��ارن کردن دامنه نوس��ان و تغییر آن از مثبت و منفی 5 به مثبت 
۶ و منف��ی ۲ اتفاق افتاد و جالب اینکه چندی پیش نیز دامنه نوس��ان 

مجددا به مثبت ۳ افزایش پیدا کرد.
در عین حال در اواخر س��ال گذشته سازمان بورس طرح تشویقی برای 
سهامداران در نظر گرفت و اعالم کرد سهامدارانی که در تاریخ ۱۲ اسفندماه 
۱۳99 ارزش پورتفوی س��هام آنها ۱۰ میلیون تومان یا کمتر است و ورود 
آنها به بازار سرمایه در سال جاری تا به امروز اتفاق افتاده است، می توانند 
روی پورتفوی سهام خود نوعی ضمانت حداقل بازدهی از صندوق توسعه 
دریافت کنند. در هر صورت هیچ کدام از این تصمیمات و تمهیدات بورسی 
به احیای بازار کمکی نکرد و شاخص کل بارها و بارها بین کانال های یک 

میلیون و ۲۰۰ و یک میلیون و ۱۰۰ هزار واحد در نوسان بود.
تمهیداتجدیدبرایاحیایبازارسرمایه

حاال س��ازمان بورس ب��رای احیای بازار و جلوگی��ری از ریزش ادامه دار 
شاخص ها از بس��ته پیش��نهادی ۳+۷ رونمایی کرده و سناریوهایی برای 
احیای بورس تهران در نظر گرفته اس��ت. سه ش��نبه هفته گذشته بود که 
محمدعلی دهقان دهنوی در نشس��ت خبری سخنگوی دولت حاضر شد 
و اعالم کرد که بس��ته پیش��نهادی ۳+۷ برای حمایت از بازار سرمایه ارائه 
شده است که سه مصوبه آن از همان روز اجرایی شد و هفت مصوبه دیگر 
نیز در انتظار بررس��ی توسط سران سه قوه است. البته نباید نادیده گرفت 
که اعالم این خبر در روز سه ش��نبه باعث سبزپوش شدن بازار در روزهای 
سه شنبه و چهارشنبه شد اما باید منتظر ماند و دید آیا عمر این سبزپوشی 

طوالنی است یا خیر.
در این میان باید گفت شاید اگر دولت و مسئوالن بورسی می توانستند 
اعتماد را به سرمایه گذاران در این بازار برگردانند، دیگر نیازی به این همه 
مصوبه و قانون و کم و زیاد کردن دامنه نوسان یا دست به دامان صندوق 
توسعه ملی شدن نبود. اعتمادی که با دعوت های گاه و بیگاه مسئوالن به 
سرمایه گذاری در بورس و در نهایت افت شدید شاخص بورس از بین رفت 

و باعث شد که سرمایه بسیاری از سهامداران نیز نابود شود.

ح��دود ۳۰ میلی��ون نفر از مش��موالن س��هام عدالت ک��ه در فرآیند 
آزادسازی س��هام عدالت روش غیرمستقیم را برای مدیریت سهام خود 
انتخاب کردند، س��هامدار شرکت های س��رمایه گذاری استانی شدند که 
به گفته مس��ئوالن میزان سرمایه این شرکت ها جمعا حدود ۴۰۰ هزار 
میلیارد تومان اس��ت. البته میزان دارایی هر استان با استان دیگر کشور 

متفاوت است.
به گزارش ایس��نا، آزادسازی س��هام عدالت روز گذشته )جمعه( وارد 
س��الگرد خود شد و شمارش معکوس برای برگزاری مجامع شرکت های 
س��رمایه گذاری استانی سهام عدالت نیز آغاز شده است. درواقع از میان 
۴9 میلیون نفر مش��مول سهام عدالت، حدود ۳۰ میلیون نفر با انتخاب 
روش غیرمس��تقیم برای مدیریت س��هام خود، س��هامدار این شرکت ها 
ش��دند و اکنون دارایی این ش��رکت ها نیز از ارزش سهام سهامداران هر 

استان تشکیل شده است.
در ای��ن راس��تا، درحالی که چندی پیش فرصت ب��رای کاندیداتوری 
اعضای هیأت مدیره این ش��رکت ها به پایان رسید و بیش از ۲۰۰۰ نفر 
نی��ز نامزد ش��دند، کمتر از ۱۰ روز دیگر، نخس��تین مجمع الکترونیکی 
این ش��رکت ها برگزار می شود و مش��موالن هر استان باید برای انتخاب 
سرنوش��ت س��رمایه خود، پس از سجامی ش��دن، در این مجامع حضور 
یابند و به نامزد موردنظر خود رأی دهند. قرار است هر شرکت استانی، 
پنج عضو هیأت مدیره داشته باشد و چنانچه تعداد شرکت کنندگان در 
نخستین مجمع به حدنصاب نرسد، مجمع مجدد و با هر تعداد سهامدار 

برگزار خواهد شد.
در ای��ن می��ان اما باید به س��رمایه ۴۰۰ ه��زار میلی��ارد تومانی این 

شرکت ها توجه داشت. درواقع افرادی که به عنوان اعضای هیأت مدیره 
انتخاب می شوند، به نوعی سکاندار سرمایه شرکت ها خواهند شد و نحوه 
عملکرد آنها روی س��رمایه ش��رکت ها یا به عبارتی سرمایه هر مشمول 
آن اس��تان تاثیرگذار خواهد بود، اما در میان اس��تان های کشور، استان 
خراس��ان رضوی با بیش از ۳5 هزار میلیارد تومان دارایی، از بیش��ترین 
س��رمایه و اس��تان س��منان با حدود ۲.۷ هزار میلیارد تومان دارایی، از 
کمترین س��رمایه برخوردار هستند که البته باید به این نکته توجه کرد 
که تعداد س��هامداران اس��تان خراس��ان رضوی بیش از ۲ میلیون نفر و 
تعداد س��هامداران استان س��منان ۲۲۰ هزار نفر اس��ت. البته به دلیل 
یکپارچه بودن اس��تان های تهران و البرز در زمان ثبت نام سهام عدالت، 
هنوز به صورت رس��می دارایی و تعداد مش��موالن هر اس��تان مشخص 
نش��ده است، اما به گفته مسئوالن، میزان دارایی شرکت سرمایه گذاری 

استانی تهران حدود ۳8 هزار میلیارد تومان است.
همچنین خراس��ان جنوبی بیش از ۶.۱ هزار میلیارد، کردستان بیش 
از 9.۱ هزار میلیارد، لرستان بیش از 9.۱ هزار میلیارد، آذربایجان غربی 
بیش از ۱5 هزار میلیارد، کرمان بیش از ۱۷ هزار میلیارد، سیس��تان و 
بلوچس��تان بیش از ۱5 هزار میلیارد، گیالن بی��ش از ۱۴هزار میلیارد، 
خراسان شمالی بیش از ۶.8 هزار میلیارد، قم بیش از 5.۲ هزار میلیارد، 
خوزس��تان بیش از ۲5 هزار میلیارد، اصفهان بیش از ۲۳ هزار میلیارد، 
هم��دان بیش از ۱۱ هزار میلیارد، فارس بیش از ۲۶ هزار میلیارد، ایالم 
بیش از ۲.9 هزار میلیارد، خراسان رضوی بیش از ۳5 هزار میلیارد، یزد 
بی��ش از 5.9 هزار میلیارد و کرمانش��اه بیش از 8.5 هزار میلیارد تومان 

دارایی دارند.

هرمشمولسهامعدالتدرهراستانچقدرداراییدارد؟
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صرفهجویی۳41میلیوندالریارزی
قطعهسازانالبرز

عضو هیأت مدیره انجم��ن تولیدکنندگان همگن قطعات خودرو 
استان البرز اعالم کرد که تالش های قطعه سازان خودرو این استان 
در ش��رایط تحریمی کشور به صرفه جویی ساالنه ۳۴۱ میلیون دالر 
ارز انجامیده اس��ت. فرامرز طیبی ش��امگاه پنجش��نبه در نشس��ت 
بررسی موانع و مش��کالت صاحبان صنایع شهرک صنعتی سیمین 
دش��ت فردیس اس��تان البرز  که با حضور رئیس کمیسیون صنایع 
مجلس ش��ورای اسالمی برگزار ش��د، افزود: اکنون ۲۰۰ قطعه ساز 
خودرو در اس��تان البرز فعال هس��تند که  تالش های این قش��ر در 
تامین نیازهای داخلی ستودنی است. وی با اشاره به اینکه اگر امروز 
صنعت فوالد به داد ما قطعه سازان نرسد با مشکل مواجه می شویم، 
اظهار داش��ت: مواد اولیه برای تولیدکنن��دگان مهمترین گام برای 

تقویت تولید داخلی است که باید در این بخش اهتمام داشت.
طیبی گفت: طی س��ال های  9۷ و 98، نرخ مواد پتروش��یمی در 
کش��ور ۷8۰درصد  و فوالد ۴۰۰ درصد گران ش��د که  باید در این 
حوزه چاره جویی ک��رد. عضو هیأت مدیره انجم��ن تولیدکنندگان 
همگن قطعات خودرو استان البرز بیان داشت: دیگر مشکل اساسی 
صنایع س��اخت قطعات خودرو، سرمایه در گردش است که بانک ها 
در این زمینه همکاری خوبی ندارند و بخش��ی از ماش��ین آالت این 

صنایع به علت فرسودگی نیازمند بازسازی است.
طیبی افزود:  برخی موانع بر س��ر راه تولید، منشأ قانونی دارد که 

باید در این زمینه با اصالح قانون در واقع موانع تولید را برداشت.
وی تاکی��د کرد که قوانین تجارت، تولید و توس��عه اقتصادی در 
کش��ور نیازمند بازنگری و نگاه عمیق و کارشناسانه است که در این 

زمینه باید اقدامات الزم با نگرش فرهنگی صورت گیرد.
وی اظهار داش��ت: مش��کالت تامین فوالد و پتروش��یمی باید در 
مجلس حل و فصل ش��ود و س��همیه الزم در اختیار تولیدکنندگان 
قطعات خودرو قرار گیرد. طیبی گفت: در ش��هرک صنعتی سیمین 
دش��ت البرز  در سال ۲ هزار تن فوالد باید مصرف شود که به  ۱5 
ت��ن در ماه کاهش یافته اس��ت . احمد زارعی، مدیرعامل ش��رکت 
دهقان ورز در ش��هرک صنعتی هش��تگرد  اس��تان البرز نیز در این 
نشس��ت گفت: 95 درصد درخواست های صاحبان صنایع استان در 

کارگروه رفع موانع تولید البرز تسهیل شده است .
وی اف��زود: بعضی از واحدهای صنعتی  البرز ارز گرفتند که  این 
ارز  مربوط به س��ال های گذشته است و  باید به موضوع  ارز صنایع 
رس��یدگی کرد. زارعی  مش��کل صنعتگران را س��رمایه در گردش 
دانس��ت و گفت: به دلیل اینکه قیمت ها افزایش پیدا کرده سرمایه 

فعلی صاحبان صنایع جوابگو نیست.
وی با اش��اره به اینکه از ۳ هزار و 5۰۰ واحد صنعتی در اس��تان 
البرز حدود ۱5۰ واحد فعال نیست، اظهار داشت: دیگر  واحدها نیز 

با ظرفیت کامل فعالیت ندارند.

نماگربازارسهام

س��پهر زنگنه کارش��ناس خودرو در گفت وگو با قدس آنالی��ن، درباره 
اتفاق عجیبی که در بازار خودرو در حال رخ دادن اس��ت صحبت می کند؛ 
قیمت گذاری بازار خودرو توسط یکی دو رسانه محدود و دالالن بزرگ بازار.
مرجع  قیمت گذاری خودروهای صفر، کارکرده و وارداتی در بازار خودرو 
به معنای عام کلمه، کیست و چیست؟ هیچ کس نمی داند. این کارشناس 
بازار خودرو با اشاره به این مطلب گفت: بازار خودرو در رکود سنگینی به 
س��ر می برد و آنقدر تعداد معامالت خودرو کم اس��ت که نمی تواند معیار 
درس��تی از قیمت انواع خودروهای صفر، کار کرده های سال های مختلف، 

تصادفی با درصدهای متفاوت آسیب دیدگی و ... بدهد.  
وی اف��زود: اگر یک خبرگزاری قیمت چن��د خودرو را بدهد که معموال 
در تماس با یک نمایش��گاه دار این اطالع��ات را دریافت می کند معنایش 
این است که یک نمایشگاه دار نظر شخصی خود را درباره قیمت خودروها 
بیان می کند و بعد سایر رسانه ها همان قیمت ها را به نقل از آن خبرگزاری 

وایرال و منتشر می کنند.
زنگنه ادامه داد: این امر یکی از مش��کالت بازار خودرو است که در تمام 
این سال ها حل نشده و اراده ای برای حل آن هم وجود نداشته چون بازار 
دست دالالن و نمایشگاه داران بزرگ است و به نفع آنان نیست که قیمت 
مش��خصی را اعالم و از طریق یک منبع مش��خص اع��الم کنند. حتی از 
اتحادیه نمایشگاه داران اتومبیل خواستند این وظیفه را به عهده بگیرند که 
با ادعای نداش��تن نیرو و تحمیل هزینه نیروی انسانی برای این امر، از زیر 

بار آن شانه خالی کردند..
این کارشناس بازار خودرو همچنین تاکید کرد: خبرنگاران هم نمی توانند 
به همه اس��تان ها س��ر بزنند و قیمت ها را از نزدیک و از چند نمایشگاه دار 
یا حداقل جمعه بازار خودرو اس��تخراج کنند لذا کشف قیمت ها به شدت 

سلیقه ای و دلبخواهی است و از هیچ قاعده و قانونی پیروی نمی کند.
زنگنه ادامه داد: به خاطر دارم از یکی از بزرگترین نمایشگاه داران تهران 
سوال کردم معیار شما برای قیمت گذاری خودرو در ۱۴ فروردین و بعد از 
تعطیالت این بازار و در حالی که خرید و فروشی صورت نگرفته چیست؟ 
کمی من و من کرد و مثال جالبی زد که همانطور که منجم س��تاره ها را 
می شناسد و مردم عادی از درک آن عاجز هستند ما هم که بزرگ بازاریم 

می توانیم قیمت خودرو رو بعد از تعطیالت بازار تعیین کنیم.
وی اظهار داش��ت: البته من اعتقاد دارم این قیمت گذاری های کشکی، 
کت��ره ای دلی��ل دارد؛ همه دالالن و ب��ه اصطالح فعاالن این ب��ازار از این 

ندانس��تن و ابهام در قیمت ها س��ود می برند. اگرچ��ه چون معیار علمی و 
قانونی برای آن وجود ندارد و گاه س��ه نمایشگاه کنار هم، سه قیمت برای 
خودرویی که یک س��ال افت کرده می دهند و اختالف قیمت ها سر به ۲۰ 

میلیون و ۴۰ میلیون تومان می زند.
زنگن��ه همچنین افزود: یک مثال می زنم؛ فرض کنید صاحب خودرویی 
کمی خاص تر از پراید و ۲۰۶ در یکی از روستاهای قزوین مانند برلیانس، 
قص��د فروش خودروی خود را داش��ته باش��د. از آنجا که ب��ه خاطر منع 
رفت وآمد کرونایی نمی تواند به کرج یا تهران بیاید ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان 
آن را ارزان تر می فروش��د آن وقت داللی از تهران آن را خریداری کرده و 
به راحتی این رقم را س��ود می کند و فروشنده هم کامال راضی است چون 

باالتر از این رقم نمی توانسته بفروشد.  
وی ادامه داد: یا فرض بگیرید یکی از بانک ها س��رمایه خود را در خرید 
خودرو از کارخانه خوابانده و می خواهد در بازار عرضه کند. نمایش��گاه دار 
بزرگی در تماس با همترازان خود گرا می دهد مثال بیشتر از ۲۰۰ میلیون 
خریداری نکنید و اینگونه نبض بازار را در دست می گیرند. دالالن هیچ گاه 
به سود 5 و ده درصد قانع نیستند و کمتر از ۲۰ درصد سود را قبول ندارند 

و برای این سود هر راهی را می روند.
این کارش��ناس ب��ازار خ��ودرو در ادامه به حذف قیمت گ��ذاری خودرو 
از س��ایت های خرید و فروش اش��اره کرده و گفت: تنها راهی که با تکثر 
قیمت گ��ذاری می ش��د جلوی قیمت گذاری س��لیقه ای ع��ده ای خاص از 
نمایشگاه داران را گرفت همین سایت ها بودند که دالالن امکان هماهنگی 
با این تعداد فروشنده و عرضه کننده خودرو را نداشتند و لذا قیمت به بازار 
نزدیک تر بود. با حذف قیمت گذاری در س��ایت ها، عمال بازار را در آغوش 

دالالن انداختند.
زنگنه ادامه داد: دالر در س��ه چهار سال اخیر شش برابر شده اما قیمت 
خ��ودرو واردات��ی ۱۰ برابر و حداقل می توان ادعا ک��رد ۴۰۰ درصد از این 
۱۰۰۰ درصد افزایش قیمت خودروهای وارداتی حباب اس��ت. با توجه به 
اینکه ش��رایط فعلی بازار خودرو به خاطر کرونا، ماه مبارک رمضان، تورم 
وحش��تناک سال گذشته و کاهش ش��دید تقاضا در رکود سنگینی به سر 
می برد، هرگونه افزایش قیمتی در این بازار ساخته و پرداخته دست دالالن 
است. اگر واردات خودرو آزاد شود و برجام نیز به نتیجه بنشیند خودروهای 

وارداتی ۴۰درصد افت قیمت خواهند داشت.

قیمت گذاری عجیب در بازار خودرو
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اخبار

ایالم - خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم 
گفت:به مناســبت هفته کار و کارگر از  نیروی های کارگری این واحد 
تولیدی  تجلیل شــد. به گزارش روابط عمومــی، دکتر روح اله نوریان 
در بازدید مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان از پاالیشگاه گاز 
ایالم، افزود: بیش از 533 نفر نیروی کارگری در حوزه پیمانکاری و 158 
نفر قرارداد موقت در این پاالیشــگاه مشــغول به کار هستند که با نگاه 
های حمایتی در راستای رفع مشکالت آنان اقدامات شایسته ای انجام 
گرفته است. وی با اشــاره به اینکه طرح طبقه بندی مشاغل کارکنان 
پیمانکاری شاغل در شرکت های پیمانکاری شامل پیمانهای مستمر غیر 
پروژه ای طرف قرارداد با شرکت پاالیش گاز ایالم از سال گذشته اجرایی 
شــده است، اظهار داشت: این طرح با هدف برقراری عدالت، نظام مند و 
یکنواخت کردن پرداخت ها متناسب با ارزش مشاغل برای تمام کارکنان 
مشمول در صنعت نفت توسط وزارت نفت ابالغ شده است. وی با تبریک 
هفته کار و کارگر به همه کارگران اســتان بخصوص کارگران پاالیشگاه 
گاز ایالم، ادامه داد: در شرکت پاالیش گاز ایالم هم با توجه به وظایفی 
که کارکنان در ابتدای سال جاری عهده دار بوده اند و انطباق این وظایف 
با عناوین شــغلی طرح و با رعایت شــرایط احراز پیش بینی شــده در 
شناسنامه های شغلی، اجرایی شده است.  مدیرعامل شرکت پاالیش گاز 
ایالم خاطر نشان کرد: این طرح برای تمام کارکنان شاغل در پیمان های 

مستمر غیر پروژه ای پاالیشگاه از ابتدای سال ۹۹ اجرایی شده و ضوابط 
جدید پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان پیمانکاری پیمان های مستمر 
غیرپروژه ای در صنعت نفت در پاالیشگاه گاز ایالم اجرا و بیش از ۴5۰نفر 
مشمول اجرای این طرح شدند. نوریان تصریح کرد:بر اساس طرح وزارت 
نفت برای بهبود معیشت کارکنان پیمانکاری عالوه بر اجرای طرح طبقه 
بندی مشاغل، طرح بیمه تکمیلی که در آن سهم کارکنان از حق بیمه 
قابل پرداخت ۲۰ درصد و سهم شرکت 8۰ درصد می باشد، نیز از ابتدای 
سال ۹۹ اجرایی شده است. وی ابراز امیدواری کرد که اجرای طرح طبقه 

بندی مشاغل و بیمه تکمیلی، باعث افزایش انگیزه کارکنان و کمک به 
رونق و شــکوفایی صنعت نفت و گاز کشور و دستیابی به اهداف عالیه 
شرکت شود. همچنین مدیرکل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان ایالم 
دراین دیدار گفت: شعار امسال اهمیت تولید، اقتصاد و جایگاه ارزشمند 
کار و کارگری را آشکار کرده است. شکراله شیرخانی افزود: رشد و توسعه 
اقتصاد کشــور در گرو حمایت از کارگران به عنوان فعاالن عرصه تولید 
است و نقش قشر کارگر در رونق واحدهای تولیدی، شکوفایی اقتصادی 
و پویایی بهره وری تاثیرگذار است. وی اظهار داشت:کارگران در راستای 
تحقق منویات مقام معظم رهبری )مدظله العالی( کمر همت بسته اند و 
حتی اکنون که شیوع بیماری کرونا فعالیت های اقتصادی را تحت تأثیر 
قرار داده، کارگران اجازه نداده اند چرخ تولید متوقف و کشور دچار کمبود 
شــود که این امر نیز اهمیت تالش های این قشر بزرگ و ایثارگری آنان 
را بیش از پیش به نمایش گذاشــته اســت. مدیرکل تعاون ، کار و رفاه 
اجتماعی اســتان ایالم تصریح کرد: نقش و جایگاه کارگران در توسعه 
پایدار، نقشی سازنده و انکارناپذیر است و حمایت از کارگران زحمتکش، 
از مصادیق پشتیبانی از مقوله تولید و اقتصاد کشور خواهد بود. شیرخانی 
اظهار داشــت: مدیرعامل پاالیشگاه گاز ایالم از مدیران موفق در عرصه 
تولید بوده و به جامعه کارگری توجه ویژه ای داشــته که قابل تقدیر و 

قدردانی است.

قم - خبرنگار فرصت امروز: حوزه فرهنگی کمیته امداد استان قم 
با اعتباری بالغ بر ۹۷ میلیارد ریال از تأمین تبلت و شهریه دانش آموزان و 

دانشجویان گرفته تا آموزش و مشاوره آن ها هزینه کرده است.
به گزارش ســایت خبری کمیته امداد، سید محسن صالحی، معاون 
امور فرهنگی کمیته امداد اســتان قم فعالیت های این معاونت برای ۶ 
هزار و 1۰۲ دانش آموز و 5۴5 دانشجو و طلبه تحت حمایت این نهاد در 
استان قم را تبیین و تصریح کرد: در سال ۹۹ با توجه به شیوع ویروس 
کرونا بسیاری از برنامه های فرهنگی و آموزشی از طریق فضای مجازی 

هدف گذاری شد.
وی بابیان اینکه کرونا بسیاری از فعالیت های فرهنگی را تحت شعاع 
خود قرارداد گفت: تعطیلی اردوهای زیارتی، آموزشــی و تربیتی برای 

سنین مختلف ازجمله این فعالیت ها بوده است.
معاون امور فرهنگی کمیته امداد استان قم تغییر رویکرد و اولویت های 
برنامه های فرهنگی در زمان شیوع کرونا را یادآور شد و گفت: آموزش و 
آگاه سازی در اولویت اول و پرداخت کمک هزینه به دانش آموزان و شهریه 

به دانشجویان در اولویت دوم برنامه های این حوزه قرار داشت.

صالحی بابیان اینکه در ســال گذشته برای آگاه سازی 5 هزار و 33۹ 
نفر کالس های آموزشی در زمینه های مختلف فرهنگی علمی، هنری و 
مهارت های زندگی برگزارشده اســت ادامه داد: این دوره ها با هزینه ای 

بالغ بر 3 میلیارد و ۴۹۷ میلیون ریال برگزارشده است.
وی با اشــاره به اینکه در سال گذشته درمجموع به بیش از پنج هزار 
دانش آموز، دانشجو و طلبه کمک هزینه تحصیلی و تأمین شهریه پرداخت 

شــد تصریح کرد: در سالی که گذشت 11 میلیارد و 8۲5 میلیون ریال 
برای این اقدام مهم هزینه شد.

صالحی افزود: برای سایر فعالیت های حوزه فرهنگی در سرفصل های 
مختلف نیز 5۴ میلیارد و ۶۶۷ میلیون ریال هزینه شده است.

معاون امــور فرهنگــی کمیته امداد اســتان قم ضــرورت تأمین 
نیازمندی هــای آموزش غیرحضوری برای دانش آمــوزان بی بضاعت را 
خاطرنشان و اظهار کرد: در سال گذشته ۷۰۹ دستگاه تبلت مرغوب بین 

دانش آموزان نیازمند توزیع شد.
وی از ارائه خدمات فرهنگی به ۲۲۲ دانش آموز، دانشجو و طالب علوم 
دینی با هزینه ای بالغ بر ۲۶1 میلیون ریال خبر داد و گفت: به چهار هزار 
و ۶53 دانش آموز و دانشــجوی مستقر در کانون های فرهنگی نیز یک 
میلیارد و 1۰8 میلیون ریال خدمات ارائه شده است. معاون امور فرهنگی 
کمیته امداد استان قم با اشاره به فعالیت وسیع حوزه فرهنگی کمیته 
امداد استان قم در فضای مجازی گفت: اجرای برنامه های فرهنگی نقش 
زیادی در کاهش آسیب های روحی و جسمی مددجویان داشته که نتایج 

موفق آن در خانواده های تحت حمایت مشهود بوده است.

رشت - خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل پست استان گیالن با بیان 
اینکه کرونا باعث رشد چشمگیر ارسال بسته های پستی در سال گذشته 
شده است گفت : 11 میلیون مرسوله وارده و صادره در سال ۹۹ توسط 
پست استان گیالن جابه جا شد . مهدی فخربین سبحانی در گفتگو با 
خبرگزاری فارس افزود : از مجموع مرســوله های جابجا شده در سال 
گذشته ۶ میلیون و 55۰ هزار مرسوله از گیالن به سراسر کشور ارسال 
گردیده است . وی همچنین افزود : ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار مرسوله ثبتی 
بســته و عادی در سال ۹۹ به اســتان گیالن وارد و توسط تامه رسانان 
پســت استان به آدرس گیرندگان تحویل شده است که نسبت به سال 

گذشته حدود ۲۰ درصد رشد داشته است.
وی بــا توجه بــه اعمال ممنوعیت تردد میان اســتانی و خریدهای 
اینترنتی در ســال گذشته نســبت به مدت مشابه ســال ۹8 از رشد 

چشــمگیری برخوردار بوده که جابجایی و تحویل این بسته ها به عهده 
اداره کل پســت استان گیالن قرار داشــت همچنین با اشاره به تغییر 

رویکرد مردم به خریدهای اینترنتی به صورت بســته های پستی افزود 
: با افزایش خریدهای اینترنتی پســت در این میان رابط بین خریدار و 
فروشنده شد و همین امر باعث شد نوع مرسوالت ویژه در نیمه نخست 
سال گذشته اغلب به صورت بسته و امانت پستی باشد . بطوریکه میزان 
بســته های پستی صادر شــده از گیالن در سال ۹۹ برابر با  3 میلیون 
مرســوله بود که این آمار نسبت به سال ۹8 چیزی حدود 1۹۰ درصد 

رشد داشته است.
این رشــد به حدی چشمگیر بوده که استان گیالن بطور میانگین با 
۹۰۰۰ مرسوله روزانه صادره بعد از استان تهران پر ترافیک ترین استان 
کشور بوده است. همچنین در سال گذشته با ثبت ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار 
مرســوله صادره از گیالن ، تعداد مرسوله های ثبتی صادره 83 درصد 

نسبت به سال قبل از آن رشد داشته است .

آذربایجان شرقی - ماهان فالح: رییس سازمان جهادکشاورزی 
آذربایجان شرقی اعالم کرد: سال گذشته ۲8۰ میلیون دالر محصوالت 

کشاورزی از این استان به ۴5 کشور جهان صادر شد.
اکبر فتحی اظهار کرد: میزان صادرات محصوالت کشــاورزی کشور 

در سال 13۹۹ نسبت به سال 13۹8، حدود ۶ درصد افزایش داشت.
وی بازارهای عمده هدف صادراتی محصوالت کشاورزی از آذربایجان 
شرقی را  عراق، افغانستان، پاکستان، روسیه، هند، ترکیه، ترکمنستان،  

آذربایجان، ارمنستان و امارات متحده عربی اعالم کرد.  
وی سهم صادرات محصوالت کشــاورزی آذربایجان شرقی از کشور 
در طی چندین ســال گذشــته را ۴.5 درصد عنوان کرد و افزود: سهم 
صادرات محصوالت کشاورزی کشور از صادرات غیر نفتی برابر 18 درصد 
است و سهم صادرات محصوالت کشاورزی استان از صادرات غیر نفتی 
استان ۲۰ درصد بر آورد می شود. فتحی یادآور شد: عمده اقالم صادراتی 
آذربایجان شرقی را که حدود ۶۶ درصد صادرات محصوالت کشاورزی 
استان بود انگور خشک شده، سیب درختی، لبنیات، صنایع تبدیلی و زیر 
بخش زراعت تشــکیل می دادند.   وی افزود: سال گذشته بیش از ۶۰ 
هزار تن کشمش از آذربایجان شرقی با ارز آوری هر کیلو گرم 1.3 دالر 

صادرات شــده است.   رییس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی 
یادآور شــد: همچنین در سال گذشته سیب درختی آذربایجان شرقی 
که از نظر تولید رتبه دوم را در بین اســتان های  کشور دارد و کیفیت 
سیب آن در مقایسه با دیگر مناطق کشور بهتر است 15 درصد صادرات 
این محصول را به خود اختصاص داد. فتحی ادامه داد: سهم صادرات زیر 
بخش دام و طیور معادل 1۴ درصد شامل شیر، پنیر،  دوغ، جوجه یکروزه 

و تخم مرغ و سهم صنایع تبدیلی هم  1۶ درصد شامل رب گوجه فرنگی 
و آب  میوه و غیره بود. رییس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی 
اضافه کرد: سهم زیر بخش زراعت چهار درصد شامل پیاز، سیب زمینی،  

کاهو و کلم  بوده است. 
وی همچنین یادآور شــد: بهبود تراز تجاری آذربایجان شــرقی در 
ســال 13۹۹ نسبت به سال قبل از آن افزایش داشت و به 8.1 میلیارد 
دالر رســیده است.   فتحی گفت: تعداد کل شرکت های بازرگانی فعال 
آذربایجان شــرقی در صادرات محصوالت کشــاورزی 1۰۰ واحد است 
که از این تعداد ۷۰ شــرکت در سطح استان فعالیت دارند و تعداد 3۰ 
شرکت خارج از استان در استان های یزد، خراسان و گیالن فعالیت می 
کنند.  وی ادامه داد: افزایش در آمدهای ارزی، ایجاد فرصت های شغلی 
جدید، تقویت بنیه اقتصادی تشکل های صادراتی، دستیبابی به بازار های 
جدید، کاهش هزینه های تولید به سبب تولید به مقیاس اقتصادی و بهره 
گیری از ظرفیت های بال اســتفاده، از الزامات توسعه صادرات محسوب 
می شود.   اراضی کشاورزی استان آذربایجان شرقی حدود یک میلیون 
و ۲۰۰ هزار هکتار است و این استان ساالنه نزدیک به پنج میلیون تن 

تولیدات کشاورزی دارد.

به مناسبت هفته کار و کارگر:

از  نیروی های کارگری پاالیشگاه گاز ایالم تجلیل شد

انجام فعالیت های فرهنگی در کمیته امداد قم بااعتباری بالغ بر ۹۷ میلیارد ریال

مدیرکل پست استان گیالن در مصاحبه با خبرگزاری فارس ؛

11 میلیون مرسوله در سال ۹۹ توسط پست استان گیالن جابجا شد

رییس سازمان جهادکشاورزی استان خبر داد؛

صادرات ۲۸۰ میلیون دالری محصوالت کشاورزی آذربایجان شرقی

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری خبر داد :
افزایش 1۰1 درصدی مصرف بنزین در تعطیالت نوروزی

ساری – دهقان : مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری 
گفت : در ایام تعطیالت نوروز 1۴۰۰ مصرف کنندگان سوخت خودرو در استان 
مازندران ، دغدغه تامین سوخت نداشتند. به گزارش  خبرنگار مازندران به نقل 
روابط عمومی ، سبحان رجب پور مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه ساری به میزان مصرف فرآورده های نفتی در منطقه ساری اشاره کرد و 
گفت : میزان مصرف بنزین از بازه زمانی ۹۹/1۲/۲۷ تا 1۴۰۰/1/15 در مقایسه 
با مدت زمان مشــابه سال قبل 1۰1 درصد افزایش داشته است .  وی افزود: در 
این مدت ، میزان مصرف نفتگاز ۶1 درصد افزایش داشته است . رجب پور بیان 
کرد : رشد 1۰1 درصدی مصرف بنزین نسبت به مدت مشابه در ایام نوروزی امسال به دلیل استقبال مسافران نوروزی بوده است .  مدیر 
منطقه ساری تاکید کرد : با بررسی های انجام شده از میزان مصرف روزانه مشخص شد بیشترین حجم استقبال مسافران نوروزی از استان 
مازندران بعد از تحویل ســال بوده که با مقایســه مصرف ایام نوروزی ۹۹ و ۹8 حدود 1۰1 درصد افزایش مصرف بنزین ثبت شد .  مدیر 
منطقه ساری عنوان کرد : با مقایسه میزان مصرف سی ان جی نوروز 1۴۰۰ استان نسبت به مدت مشابه سال قبل 13 درصد رشد مشاهده 
می شود . رجب پور افزود : واحد های بازرسی ، نظارتی و عملیاتی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری  بصورت مستقیم 

در ایام تعطیالت نوروزی 1۴۰۰فعالیت می کردند تا رضایت شهروندان و مسافرین جلب گردد .

مدیرعامل نیروگاه رامین اهواز گفت:
واحد شماره ۴ نیروگاه رامین اهواز به خواب رفت

اهواز - شــبنم قجاوند: مدیرعامل نیروگاه رامین اهواز گفت: واحد 3۰5 
مگاواتی شماره ۴ این نیروگاه به منظور رفع چالش های فنی از مدار تولید خارج 
شــد.  خلیل محمدی مدیرعامل این نیروگاه گفت: با نزدیک شــدن به فصل 
تابستان و گرمای طاقت فرسای جنوب، این نیروگاه اقدام به رفع چالش های فنی 
واحد 3۰5 مگاواتی شــماره ۴ به منظور تقویت سطح آمادگی تولید انرژی برق 
کرده است.  وی مهمترین اقدام های تعمیراتی در این واحد را تعویض 1۲۰ شاخه 
لوله های واتروال بویلر، تعویض حدود 5۰ شاخه لوله های رهیت بویلر، اسیدشویی 
کندانســور شاخه ها، سرویس و تعمیر پیشگیرانه تجهیزات جانبی واحد، اتمام 
پروژه تعمیرات اساسی برج خنک کن شماره ۶ و تعویش تراست بیرینگ ایرهیتر شاخه عنوان کرد.  محمدی اظهار داشت: امیدواریم با 
تکیه بر دانش و تجربه ارزشمند کارکنان این نیروگاه بتوانیم در اسرع وقت این عملیات را به اتمام برسانیم و شاهد راه اندازی این واحد 3۰5 

مگاواتی، تقویت روند تولید پایدار انرژی برق این نیروگاه و خدمت رسانی به مردم در ایام پیش رو باشیم.

مدیر عامل شرکت توزیع برق غرب مازندران خبر داد؛
 اجراي مانور سنجش آمادگي ادارات و سازمان هاي مازندران 

براي گذر از پیك تابستان 1۴۰۰ 
ســاری – دهقان : مانور کاهش مصرف برق ادارات به منظور پایش میزان 
آمادگي تمامي ســازمان ها و ادارات در راستاي فرهنگ سازي مدیریت مصرف 
برق براي گذر از پیک تابســتان 1۴۰۰ اجرایي مي شود.  مهندس کیوان فرح 
زاد مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران و رییس شوراي انسجام 
بخشــي صنعت آب و برق در اســتان مازندران در این باره گفت : مانور کاهش 
مصرف برق ادارات به منظور پایش میزان آمادگی تمامي  سازمانها و دستگاههای 
اجرایی غرب استان مازندران در راستاي همراهي با وزارت نیرو و فرهنگ سازي 
مدیریت مصرف برق در عبور از پیک تابستان سال 1۴۰۰ در روز سه شنبه هفتم 
اردیبهشت اجرایي مي شود.   وي افزود:مانور یاد شده درتمامي شرکت هاي صنعت آب و برق استان مازندران هم زمان  با سراسر کشور 
و در چهارشنبه 15 اردیبهشت ماه نیز  در دستگاههای اجرایی استان با هدف شروع اقدامات عملی اصالح الگوی مصرف در دستگاههای 
اجرایی و اتخاذ راهکارهای عملیاتی با هدف فرهنگ سازي مدیریت مصرف برق و افزایش تاب آوری شبکه و سنجش آماده به کاري دیزل 

ژنراتورها،  برگزار می شود.

غربالگری اضطراب کودکان در گلستان به صورت مجازی انجام می شود
گرگان - خبرنگار فرصت امروز: معاون بهزیســتی گلســتان از آغاز به کار سامانه غربالگری اضطراب کودکان خبر داد و گفت: این 
غربالگری در بستر فضای مجازی انجام می شود و نیازی به مراجعه حضور والدین و کودکان نیست.مریم رضایی با اشاره به آغاز فعالیت سامانه 
غربالگری اضطراب کودکان در استان اظهار داشت: با توجه به شیوع کرونا و لزوم ارائه خدمات الکترونیک این غربالگری در بستری فضای 
Http://moshavereh.be� مجازی انجام می شود. وی توضیح داد که والدین کودکان جامعه هدف باید با مراجعه به آدرس الکترونیکی
hzisti.gov.ir و وارد کردن تاریخ تولد و شماره ملی کودکان نسبت به پر کردن پرسشنامه مربوطه اقدام کنند.معاون پیشگیری بهزیستی 
گلستان ادامه داد: پس از تکمیل پرسشنامه نتیجه غربالگری به والدین اعالم می شود تا در صورت لزوم و داشتن عالئم در کودکان به مراکز 
مشاوره و پس از آن به روانپزشک معرفی شوند. وی یادآور شد: در سال های گذشته این غربالگری به صورت حضوری در مهدهای کودک 
اجرا می شد اما امسال به منظور پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و تعطیلی مهدهای کودک سازمان بهزیستی اجرای غیر حضوری این طرح 
آغاز کرده است.رضایی با بیان اینکه شایع  ترین اختالل دوران کودکی اضطراب است خاطرنشان کرد: در بسیاری اوقات عالئم این اختالل 
با فرآیند رشد طبیعی کودک اشتباه گرفته و مانع تشخیص و مداخله به موقع می شود. وی افزود: اختالل اضطراب کودکی پدیده ای گذرا 
نبوده و در صورت بی توجهی و درمان نشدن تا سنین نوجوانی و بزرگسالی ادامه می یابد و موجب افت عملکرد تحصیلی، اجتماعی و شغلی 
فرد و یا منجر به افسردگی و سو مصرف مواد مخدر می شود.وی گفت: والدین باید توجه داشته باشد در صورت تداوم بیش از چهار هفته 
عالئمی همچون دل درد، کابوس های شبانه و حالت تهوع کودک را به پزشک متخصص معرفی کنند تا در صورت تشخیص این پزشک به 
روانشناس معرفی شود. رضایی اظهار داشت: با تشخیص بموقع و طراحی مداخله بهنگام می توان از طریق والدین و مربیان به کودکان کمک 

کرد که چگونه اضطراب خود را کنترل کنند و زندگی طبیعی داشته باشند.

بیش از ۴6 هزار متقاضی گاز در گیالن مشترک گاز طبیعی شدند
رشت - خبرنگار فرصت امروز:  شــرکت گاز استان گیالن هم راستا با 
گســترش ســطح کیفی و تنوع خدمات گاز، با تمام توان در حال گازرسانی به 
مناطق باقیمانده استان می باشد و توانسته در سال ۹۹، بیش از ۴۶ هزار متقاضی 
گاز را بهره مند از گاز طبیعی کرده اســت.  روابط عمومی گاز گیالن – حسین 
اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن با اعالم جذب بیش از ۴۶ هزار مشترک 
جدید گاز در سال گذشته در استان، بیان کرد: این میزان نسبت به مدت مشابه 
سال پیش از آن 31 درصد رشد داشته است. حسین اکبر با بیان اینکه هم اکنون 
همه شــهرها و ۲ هزار و 8۰ روستای گیالن برخوردار از نعمت گاز طبیعی می 
باشند، اظهار داشت: با جذب مشترکین جدید در سال ۹۹، مجموع مشترکین گاز طبیعی در گیالن از مرز یک میلیون و 1۴۰ هزار عبور 
کرده است.  مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن در ادامه بر گازرسانی به روستاها و مناطق باقیمانده استان تأکید کرد و گفت: بالغ بر ۹۶ 
درصد عملیات گازرســانی صورت گرفته در ســال گذشته متعلق به مناطق روستایی و دورافتاده استان بوده است. وی در خاتمه از همه 
مشترکین و مصرف کنندگان بویژه مشترکین جدید گاز طبیعی درخواست کرد تا ضمن رعایت مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی، برای 
جلوگیری از گسترش ویروس کرونا، کلیه خدمات مورد نیاز خود را از درگاه های الکترونیک همچون تلفن گویای 3۴1۴، سایت و یا نرم 

افزار موبایلی شرکت گاز دریافت نمایند.

مدیرکل بنیاد مسکن بوشهر خبر داد: 
۲۲۸ واحد مسکونی در زلزله گناوه آسیب دید

بوشهر-- خبرنگار فرصت امروز:  مدیرکل بنیاد مسکن بوشهر با اشاره به 
اینکه بر اساس ارزیابی ها ۲۲8 واحد مسکونی در زلزله گناوه آسیب دیدند، گفت: 
تخصیص تسهیالت به مردم زلزله زده استان منوط به اخذ مصوبه از هیات دولت 
است.   حمید حیدری مدیرکل بنیاد مسکن بوشهر در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 
خبری وزارت راه و شهرسازی،به تشریح تازه ترین ارزیابی ها از میزان خسارت های 
وارده به واحدهای مســکونی اســتان در زلزله ۲۹ فروردین با بزرگی 5.۹ گناوه، 
پرداخت.  مدیرکل بنیاد مسکن بوشهر با اشاره به اینکه ارزیابی های اولیه انجام و به 
ستاد مدیریت بحران نیز ارسال شده است، از آسیب به ۲۲8 واحد مسکونی شهری 
و روستایی در استان خبر داد و گفت: ارزیابی ها حاکی از تخریب 1۶۷ واحد شهری و روستایی و ۶1 واحد تعمیری است.  حیدری با بیان اینکه 
با وجود پس لرزه های متعدد، میزان مراجعه مردم به بنیاد مسکن استان برای ارزیابی همچنان ادامه دارد از احتمال افزایش میزان خسارت 
به واحدهای مسکونی خبر داد. مدیرکل بنیاد مسکن بوشهر، تصریح کرد: آواربرداری از واحدهای مسکونی در روزهای آتی آغاز خواهد شد.  
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شماره 1775

آذربایجان شــرقی – ماهان فالح: نماینده مردم تبریز، اسکو و 
آذرشهر در مجلس شورای اسالمی اعالم کرد: افتتاح مدول دوم تصفیه 

خانه فاضالب تبریز معطل 5۰ میلیارد تومان اعتبار است.
علیرضا منادی در بازدید از مدول دوم فاضالب تبریز و در گفت و گوی 
تلفنی با رییس ســازمان برنامه و بودجه بیان کرد: در صورت اختصاص 
5۰ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز، مدول دوم تصفیه خانه فاضالب تبریز 

تا پایان تیر ماه قابل افتتاح است. 
وی افزود: با بهره برداری از این طرح، یکی از مصوبات ســتاد احیای 
دریاچه ارومیه مبنی بر جاری شدن ساالنه 1۲۰ میلیون مترمکعب پساب 

تصفیه شده فاضالب تبریز به این پهنه آبی محقق می شود. 
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسالمی با بیان 
اینکه تجهیزات مورد نیاز مدول دوم فاضالب تبریز به رغم دشواری های 
فراوان ناشــی از تحریم، توسط شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی 
تهیه شــده اســت، اضافه کرد: با بهره برداری از این طرح یک میلیون 
نفر از مردم کالن شهر تبریز زیر پوشش شبکه فاضالب قرار می گیرند. 

وی با اشــاره به هزینه کرد ۲۰۰ میلیارد تومانی برای احداث مدول 
دوم فاضالب تبریز در ســال های گذشته، خواستار توجه ویژه سازمان 
برنامه و بودجه برای اختصاص 5۰ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز برای 

تکمیل و افتتاح آن شد. 
محمدباقر نوبخت، رییس ســازمان برنامه و وبدجه کشور نیز در این 

گفت و گوی تلفنی برای پیگیری تخصیص اعتبار مورد نیاز طرح مدول 
دوم فاضالب تبریز قول مساعد داد. 

تاکنون برای اجــرای مدول دوم تصفیه خانــه فاضالب تبریز ۲۰۰ 
میلیارد تومان هزینه شــده اســت که ارزش آن در زمان فعلی بیش از 

۶۰۰ میلیارد تومان است.
مدول دوم این تصفیه خانه در زمینی به وسعت 35 هکتار در منطقه 
قراملک اجرا می شــود و در صورت تخصیص 5۰ میلیارد تومان اعتبار 

مورد نیاز، فاز مایع آن تیر ماه امسال به بهره برداری می رسد.
با توجه به اینکه فاز تصفیه خانه فاضالب تبریز ۶۰۰ هزار نفر را پوشش 
مــی دهد، فاز دوم این تصفیه خانه نیز یک میلیون نفر از جمعیت این 
کالنشهر را پوشش خواهد داد و با بهره برداری از آن شاخص های زیست 

محیطی آذربایجان شرقی تا 8۰ درصد ارتقا می یابد.
مــدول دوم تصفیه خانه تبریز در کنار مدول اول در شــمالغرب این 
شهر، ایجاد و با بهره برداری از این طرح امکان انتقال 1۲۰ میلیون متر 
مکعب فاضالب تصفیه شده شهر تبریز به دریاچه ارومیه ممکن می شود.

نماینده مجلس:

افتتاح مدول دوم فاضالب تبریز معطل 5۰ میلیارد تومان اعتبار است
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نویسنده:علیآلعلی

برندینگ )Branding( یا همان برندسازی خودمان 
یک��ی از مفاهیم کمت��ر مورد توجه در عرصه کس��ب و 
کار محس��وب می ش��ود. اگر به طور تصادفی از برخی از 
کارآفرینان در مورد مهمترین بخش کس��ب و کارش��ان 
سوال کنید، به احتمال زیاد هر پاسخی به جز برندینگ 
به ش��ما تحویل می دهند. اگر از ما بپرس��ید، می گوییم 
همانطور که در فوتبال مجموعه ای از بازیکنان و مربیان 
بدون جمع ش��دن زیر س��ایه یک باش��گاه م��ورد توجه 
ه��واداران قرار نمی گیرن��د، در دنیای کس��ب و کار نیز 
اعضای یک ش��رکت فقط در قالب برند برای مش��تریان 

جذاب خواهند بود. 
ش��ما در زندگی روزمره تان با برندهای بس��یار زیادی 
در ارتب��اط هس��تید. فرض کنید برای خرید نوش��یدنی 
وارد یک فروش��گاه شده اید؛ شما در این صورت احتماال 
با خودت��ان نمی گویید: »برم یک نوش��ابه بخرم«، بلکه 
خواهید گف��ت: »برم یک کوکاکوال بخ��رم.« این امر به 
خوبی تاثیر برند بر روی مش��تریان را نشان می دهد. به 
عبارت دیگر، ش��ما در طول روز ب��ه جای فکر کردن به 
محصوالت مختلف به برنده��ای گوناگون فکر می کنید. 

ماجرا پیچیده شد، نه؟ 
م��ا در روزنامه فرصت ام��روز معتقدیم که می توان هر 
مفهوم و اس��تراتژی پیچیده ای را به سادگی یاد گرفت. 
اغل��ب مردم وقتی ش��ناختی از یک چی��ز ندارند، به آن 
ش��اخ و برگ زیادی می دهند. برندینگ هم دقیقا همین 
وضعی��ت را دارد. ای��ن مفهوم برای بس��یاری از مردم و 
کارآفرینان مثل ماجرای فیل در تاریکی اس��ت. اگر شما 
هم آگاهی دقیقی از مفهوم برند و برندینگ ندارید، این 

مقاله مخصوص شماست. 
ما در ادامه قصد داریم برندینگ را صاف و پوست کنده 
برای ش��ما توضیح دهیم. ابتدا این کار را با تعریف دقیق 
برندینگ شروع خواهیم کرد، سپس مزایای برندسازی را 
توضیح خواهیم داد و در نهایت هم به شما خواهیم گفت 
که چطور یک برند جذاب بس��ازید؛ به همین سادگی و 
سرراستی. اگر ش��ما فکر می کنید با برندینگ می توانید 
کسب و کارتان را متحول کنید، با ما در این مقاله همراه 

باشید. 
برندوبرندینگ:تعریفیخودمانیازدومفهوم

شبیهبههم
وقت��ی از برندینگ صحبت می کنید، اغلب اوقات برند 
را نیز در پس ذهن تان دارید. ش��اید در نگاه نخست این 
دو مفهوم هیچ تفاوتی برای ش��ما نداش��ته باشد. در این 
صورت باید ش��ما را همینجا متوقف کنیم. باور کنید یا 
نه، برند و برندینگ از زمین تا آسمان با هم تفاوت دارند 
بنابراین باید همین ح��اال تکلیف تان را با این دو مفهوم 

مشخص کنید. 
بی ش��ک تعاریف بس��یار زیادی از برند در کتاب های 
درس��ی و دانشگاهی صورت گرفته، اما ما در اینجا کاری 
با چنین تعاریف سخت و پیچیده ای نداریم. برند به زبانی 
خودمانی مجموعه ای از ویژگی هاست که یک شرکت را 
از ش��رکتی دیگر متمایز می کند. اگر برند وجود نداشت، 
ش��ما نمی توانس��تید مثال نایک را از آدیداس تشخیص 
دهید؛ به نظر وضعیت بسیار عجیب و غریبی می شد، نه؟
ح��اال که تعریفی خودمانی از برند یاد گرفتید، باید به 
روی دیگر س��که هم توجه کنید. برندینگ یا برندسازی 
فرآیند ایجاد و ب��ه کار بردن ویژگی های منحصر به فرد 
برای یک ش��رکت اس��ت. ویژگی هایی نظیر نام، لوگو و 
شعار کس��ب و کار در هر برندی به طور متفاوتی وجود 
دارد. به عبارت س��اده تر، برندسازی همان فرآیند ایجاد 

برند است؛ نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر.  
اگر ش��ما قصد برندس��ازی ب��رای کس��ب و کارتان را 
داری��د، نبای��د کار را خیلی س��خت و غیرممکن در نظر 
بگیرید. صادقانه بگوییم، ش��مار قرار نیست یک سفینه 
فضایی به مری��خ پرتاب کنید، بلکه فق��ط باید جلوه ای 
حرفه و متفاوت از کسب و کارتان برای مشتریان ترسیم 
نمایید. اگر شما برای انجام دادن این کار نگران هستید، 

خیال تان راحت باشد. ما در روزنامه فرصت امروز از ابتدا 
تا انتهای مسیر برندسازی در کنارتان خواهیم بود. 

وقتی کسی می خواهد کاری را انجام دهد، همیشه در 
مورد مزایای آن سوال می کند. کودکی را در نظر بگیرید 
که برای اولین بار می خواهد به مدرس��ه برود. بی ش��ک 
کودک داس��تان ما بارها و بارها در مورد دلیل مدرس��ه 
رفتن سوال خواهد کرد. شاید دلیل این امر خیلی روشن 
باش��د، اما گفتن آن دست کم به کودک موردنظر آرامش 
خاطر می دهد. وضعیت شما هم در اینجا دقیقا مثل روز 
اول مدرسه است. ش��ما باید مطمئن شوید برندینگ به 
درد کس��ب و کارتان می خورد. در غیر این صورت فقط 

وقت تان را تلف کرده اید. 
مزایایبرندینگدرکسبوکار

اغلب مردم پیش از خرید یک محصول دوس��ت دارند 
مزیت های آن را بدانند. اگر ش��ما قصد خرید 
ی��ک گوش��ی موبایل را داش��ته باش��ید، چه 
خواهید کرد؟ احتماال س��ری به س��ایت های 
ف��روش آنالین می زنید و با  بررس��ی مزایای 
محص��والت مختلف در نهایت یکی را انتخاب 
می کنید. اگر خرید یک محصول س��اده مثل 
موبایل با چنین وسواسی انجام می شود، پس 
چرا در مورد برندینگ اندکی وسواس به خرج 
ندهیم؟ به هر حال در اینجا سرنوش��ت کسب 

و کار شما در میان است. 
عجل��ه کردن همیش��ه با پش��یمانی همراه 
اس��ت. همه ش��ما این توصیه قدیمی را بارها 
و باره��ا ش��نیده اید. یک مث��ال واضح در این 
مورد بازیکن فوتبالی اس��ت که از س��ر عجله 
یک پنالت��ی مهم را خراب می کند. بی ش��ک 
چنین بازیکنی تا آخ��ر عمرش این صحنه را 
فراموش نخواهد کرد. اگر شما هنوز نسبت به 
کاربرد برندینگ در کس��ب و کارتان مطمئن 
نیستید، نباید عجوالنه تصمیم بگیرید. اجازه 
دهی��د برخی از مزیت ه��ای آن را با هم مرور 
کنیم. شاید نظرتان عوض شد و شانسی برای 
خودنمای��ی به برندینگ در کس��ب و کارتان 

دادید. 
1.افزایششهرتکسبوکار

ش��هرت همه چیز اس��ت. آیا کسی را سراغ 
دارید که از مش��هور ش��دن بدش بیاید؟ اگر 
چنی��ن فردی را پیدا کردید، ما را هم بی خبر 
نگذارید. کس��ب و کارها ب��رای اینکه بتوانند 
مش��تریان را جذب کنند، باید مشهور باشند. 

این قانون هیچ وقت عوض نخواهد شد. 
اج��ازه دهی��د در ای��ن رابط��ه ی��ک مثال 

کاربردی بزنیم. اگر ش��ما قرار باشد یک لپ تاپ بخرید، 
به س��راغ کدام برندها خواهید رفت؟ بی شک گزینه های 
اولیه ش��ما اپل، مایکروس��افت، دل و اچ پی خواهد بود. 
اگر از ش��ما بخواهیم دلیل ای��ن امر را توضیح دهید چه 
خواهید گفت؟ یک پاس��خ س��اده و تأمل برانگیز به این 

پرسش شهرت برندهای فوق است. 
قانون عرصه کسب و کار بسیار ساده است: »هر کسب 
و کاری که ش��هرت بیش��تری داشته باش��د، مشتریان 
بیشتری هم خواهد داشت.« برندسازی یکی از ابزارهای 
اساس��ی برای افزایش ش��هرت کس��ب و کار شماست. 

بهترین مثال در این مورد برند هوآوی است. 
ای��ن ش��رکت پی��ش از ورود به ب��ازار تولید گوش��ی 
هوش��مند نزدیک به سه دهه در زمینه خدمات ارتباطی 
فعالی��ت داش��ت، ام��ا کمتر کس��ی از این برن��د چینی 
چیزی می دانس��ت. وقت��ی این ش��رکت تصمیم گرفت 
وارد عرصه تولید گوش��ی هوشمند و کاالهای دیجیتال 
ش��ود، با س��رمایه گذاری بر روی برندینگ بدل به یکی 
از محبوب تری��ن برندهای دنیا ش��د. فک��ر می کنم حاال 
تاثیر برندینگ بر ش��هرت کسب و کار را به خوبی درک 

کرده اید، مگر نه؟
برندین��گ گاهی اوق��ات ب��ا تبلیغات اش��تباه گرفته 
می شود. اجازه دهید یک بار برای همیشه این سوءتفاهم 
را رفع کنیم. تبلیغات همیش��ه ب��ا پرداخت مبالغ کالن 

مش��تریان را به کس��ب و کار ش��ما ج��ذب می کند، اما 
برندینگ دقیقا برعکس عمل می کند.

 ش��ما با برندینگ به جای اینکه به س��راغ مش��تریان 
بروی��د، با نمایش جلوه ای جذاب و حرفه ای از کس��ب و 
کارتان آنها را به دنبال خود خواهید کش��اند. تقاوت این 
دو مفهوم مثل بازیکن فوتبالی اس��ت که به جای حضور 
در تبلیغ��ات مختل��ف و فیلم های س��ینمایی با عملکرد 
درخش��انش در زمین مسابقه به ش��هرت رسیده است. 
بازیک��ن قصه ما نیازی به فعالیت تبلیغاتی ندارد، چراکه 
خود به خود برای طرفداران محبوب است بنابراین شما 
بای��د انتخاب کنید ک��ه می خواهید خود ب��ه خود برای 
مشتریان جذاب باش��ید یا به زور هزینه های سرسام آور 
تبلیغاتی؟ بی ش��ک هر کارآفرین باهوشی گزینه نخست 

را انتخاب خواهد کرد. 

2.دسترسیبهمشتریانتازه
همانطور که اش��اره کردیم، برندینگ ش��هرت کسب 
و کاره��ا را افزایش می دهد. بازیگ��ری را در نظر بگیرید 
که با درخش��ش در یک فیلم به ش��هرت جهانی رسیده 
است. اگر بازیگر قصه ما پیش از درخشش در فیلم تعداد 
انگشت شماری طرفدار داشت، اکنون وضعیتش به کلی 
زیر و رو ش��ده اس��ت. برندینگ برای کس��ب و کار شما 

دقیقا همان سکوی پرتاب عرصه بازیگری است. 
هر کسب و کاری دوست دارد مشتریان زیادی داشته 
باش��د، با این حال اگر ش��ما در این رابط��ه کاری انجام 
ندهی��د، هی��چ  کس دیگری ب��ه فکر ش��ما نخواهد بود. 
بنابراین باید آس��تین ها را باال زده و با برندس��ازی اقدام 
به جذب مش��تریان تازه نمایید. بگذارید با هم روراست 
باش��یم؛ برندسازی کار ساده ای نیست. در واقع هیچ کار 
س��اده ای در عرصه کسب و کار وجود ندارد. شما در این 
عرص��ه مانند فردی که برای اولین ب��ار ورزش حرفه ای 
انجام می دهد، فش��ار زیادی را تحم��ل می کنید، اما در 
پایان ماجرا جایزه قهرمانی تمام خس��تگی تان را از بین 

خواهد برد. 
جای��زه برندین��گ ب��ه صورت درس��ت دسترس��ی به 
مش��تریان تازه اس��ت. این امر به طور غیرمستقیم یعنی 
ش��ما فروش و س��ود بیش��تری خواهید داش��ت. کدام 
کارآفرین را سراغ دارید که از سود بیشتر بگذرد؟ شما با 
نگاه به این جایزه ویژه برندینگ می توانید هر سختی ای 
را تحمل کنید. البته ما در روزنامه فرصت امروز در کنار 
ش��ما خواهیم بود؛ قول می دهی��م برندینگ آنقدرها هم 

سخت و طاقت فرسا نیست. 
۳.افزایشاعتمادبهنفساعضایشرکت

اگ��ر همی��ن ح��اال از ش��ما بخواهن��د برای ش��رکت 
مایکروس��فات یا اپل کار کنی��د، واکنش تان چه خواهد 
بود؟ بی ش��ک شما با شنیدن این خبر سر از پا نخواهید 
ش��ناخت. شاید شما حاضر باش��ید حتی با نصف حقوق 
فعلی تان برای برندهای ب��زرگ کار کنید؛ فکر نمی کنم 
کسی باشد که بتواند دست رد به چنین پیشنهادی بزند! 
اگر صادقانه به دنبال پاس��خی برای دلیل این تمایل به 
کار حتی با حقوق کمتر باش��ید، باید به اعتبار برندهایی 
نظیر مایکروس��افت یا تس��ال توج��ه کنی��د. کارمندان 
برندهای ب��زرگ اعتماد به نفس زی��ادی دارند؛ طبیعی 
هم هس��ت، چراکه هر فرد دیگری نیز به جای آنها بود، 
فعالی��ت در برندهای ب��زرگ باعث افتخ��ار و اعتماد به 

نفسش می شد. 
ماجرای کار کردن برای برندهای بزرگ درس��ت مثل 
عضویت در تیم های فوتبال محبوب است. اعتبار و سطح 
حرفه ای که یک تیم مثل رئال مادرید دارد، به هیچ وجه 
با تیم های دیگر قابل مقایس��ه نیس��ت. ب��ه همین دلیل 
خیلی از بازیکنان فوتبال دوست دارند حتی رایگان برای 

این تیم بازی کنند. 
برندینگ وضعیتی مانند تیم رئال مادرید برای کسب 
و کار ش��ما ایجاد می کند. جذابیت و شهرت برند شما نه 
تنها موجب حفظ کارمندان فعلی تان می شود، بلکه افراد 

حرفه ای را نیز به س��وی ش��ما ج��ذب خواهد کرد. مگر 
ی��ک کارآفرین از دنیای کس��ب و کار چه چیزی به غیر 
از کارمن��دان عالقه مند به کارش��ان می خواهد؟ حاال به 
این وضعیت رویایی تمایل افراد حرفه ای برای استخدام 
در کس��ب و کارتان را هم اضاف��ه کنید. فکر نمی کنم از 
ش��دت هیجان حتی بتوانید برای ی��ک لحظه هم روی 

پاهای تان بایستید. 
4.ترسیمپرسونایبرند

آیا تا به حال ش��ده در هنگام خرید با یک برند ناآشنا 
مواجه شوید؟ بی ش��ک چنین اتفاقی بارها و بارها برای 
مش��تریان در سراسر دنیا افتاده اس��ت. این امر درست 
مانند آن اس��ت که وارد سالن س��ینما شوید و به جای 
یک فیلم مش��هور از دیوید فینچر، اثری بی نام و نش��ان 

اکران شود. 
برندینگ با ترس��یم پرس��ونای برند برای 
مش��تریان جلوی اتف��اق ف��وق را می گیرد. 
پرس��ونای برند به عبارت خودمانی ویژگی ها 
و ش��خصیت کس��ب و کار ش��ما را نش��ان 
می ده��د. وقتی مش��تریان از کس��ب و کار 
شما ش��ناختی هرچند نسبی داشته باشند، 
دیگر با مش��اهده آن تعج��ب نخواهند کرد. 
به این ترتیب برند ش��ما بدل به همان فیلم 
مش��هوری می ش��ود که تمام تماشاگران در 

سینما منتظرش هستند. 
آش��نایی با مزایای برندین��گ فقط نیمی از 
مس��یر موفقیت اس��ت. حتی اگ��ر برندینگ 
بهترین گزینه برای کسب و کار شما هم باشد، 
بدون دست به کار شدن و اجرای آن در عمل 
هیچ پیش��رفتی در کارتان ایجاد نخواهد شد. 
وضعیت کنونی ش��ما مانن��د مهاجم فوتبالی 
اس��ت که می داند چگونه باید گل بزند، اما تا 
به حال فرصت بازی کردن پیدا نکرده اس��ت. 
ما در ادامه قصد داریم مثل یک مربی دلسوز 
شما را وارد زمین برندینگ نماییم؛ امیدواریم 

در این مسابقه هتریک کنید!
چگونهیکبرندجذاببسازیم؟

اگ��ر فک��ر می کنی��د برندینگ یک ش��به 
وضعیت کس��ب و کار شما را متحول می کند، 
بای��د ش��ما را ناامی��د کنیم. برندس��ازی هم 
مث��ل هر کار دیگری نیاز به زمان دارد. ش��ما 
نمی توانی��د یک ش��به تبدیل به ورزش��کاری 
حرفه ای ش��وید بنابراین همین حاال هرگونه 
ای��ده ای برای موفقیت س��ریع در برندینگ را 

دور بریزید. 
اگر آنقدر انگیزه داش��ته اید که تا اینجای 
مقاله آمده اید، ش��اید بخواهید اندک��ی جلوتر بروید. 
ایج��اد یک برن��د جذاب رویای هر کارآفرینی اس��ت. 
ما در روزنامه فرصت امروز برای کمک به ش��ما برای 
ایج��اد برند رویایی تان آماده ایم. ای��ن کار را در ادامه 
با آموزش برندس��ازی ب��ه صورت گام ب��ه گام دنبال 

خواهیم کرد.
شناساییمخاطبهدف:پیشنیازبرندسازیموفق

اگ��ر ش��ما فردی را ببینی��د که می خواه��د همه را از 
خ��ودش راضی نگ��ه دارد، چ��ه فکری خواهی��د کرد؟ 
بی تردید چنین فردی هرگز موفق به راضی نگه داش��تن 
تمامی اطرافیانش نخواهد ش��د. داس��تان کسب و کارها 
نی��ز مثل همین فرد اس��ت. ش��ما در کس��ب و کارتان 
نمی توانید تمام مشتریان را راضی نگه دارید. به هر حال 

جذب مشتری زوری که نیست، نه؟
هر کسب و کار در بازار با مشتریانش شناخته می شود. 
همانط��ور که هر تی��م فوتبالی برای خ��ودش هواداران 
خاص��ی دارد، کس��ب و کارها نیز باید مش��تریان خاص 
خودش��ان را پیدا کنند. ش��ما برای ای��ن کار ابتدا باید 
مخاطب هدف تان را تعیین کنید. ش��اید این کار در نگاه 
نخست خیلی سخت به نظر برسد، اما ما راهکار ساده ای 
برای آن داریم. فقط کافی اس��ت یک سوال کاربردی از 
خودتان بپرس��ید: »می خواهی��د محصوالت تان را به چه 

کسانی بفروشید؟«
باور کنید ی��ا نه، خیلی از کارآفرینان اصال به س��وال 
فوق فکر هم نمی کنند، چه برس��د به اینکه جوابی برای 
آن پیدا کنند. البته ش��ما هر کارآفرینی نیس��تید، شما 
قرار است برند باشکوه تان را بسازید بنابراین باید پاسخی 

درخور برای سوال مطرح شده دست و پا کنید. 
 پیش از اینکه پاس��خی برای س��وال اصلی ما در این 
بخ��ش جفت و جور کنید، اجازه دهید نظرتان را به یک 
نکت��ه مهم جلب کنی��م. فرض کنید به ش��ما ماموریت 
داده ان��د تا بهتری��ن دانش آموز ریاضی یک دبیرس��تان 
را پی��دا کنی��د. یک راه احتمالی در ای��ن میان برگزاری 
آزمون سراس��ری در دبیرس��تان برای مش��خص کردن 
بهترین دانش آموز ریاضی اس��ت. اگر ش��ما این راه حل 
را در پی��ش بگیری��د، در پای��ان هزینه س��نگینی برای 
برگزاری آزمون روی دست تان خواهد ماند. اگر به جای 
چنین کار پردردس��ری به سادگی سراغ سابقه تحصیلی 
دانش آم��وزان بروی��د، چه؟ بی ش��ک چنی��ن راهکاری 

بی دردسر و هوشمندانه تر است. 
ماجرای فوق در مورد یافتن مخاطب هدف نیز کاربرد 
دارد. ش��ما به ج��ای اینکه در ب��ازار راه بیفتید و دنبال 
مخاطب هدف تان باشید، باید از اطالعات دقیق استفاده 
کنید. در غیر این صورت مثل این اس��ت که در انبار کاه 
به دنبال س��وزن بگردید. وقتی صحب��ت از برندینگ با 
استفاده از اطالعات دقیق می شود، بسیاری از کارآفرینان 
فکر می کنند قرار اس��ت هزینه زیادی از جیب شان برود. 
خب��ر خوش ما برای ای��ن دس��ته از کارآفرینان معرفی 
ابزارهای رایگان و کم هزینه برای دسترس��ی به اطالعات 

موردنیاز در برندسازی است. 

پیش��نهاد ما برای ش��ما اس��تفاده از پلتفرم بازاریابی 
گوگل )Google Marketing Platform( اس��ت. 
ای��ن پلتفرم جام��ع برای کس��ب و کارها س��نگ تمام 
گذاش��ته است. شما با اس��تفاده از این پلتفرم به راحتی 
می توانی��د به اطالع��ات الزم برای شناس��ایی مخاطب 
هدف تان دسترسی پیدا کنید؛ به همین سادگی و بدون 

هیچ دردسر اضافی. 
بی شک ابزارهای بس��یار زیادی مانند پلتفرم بازاریابی 
گوگل در دس��ترس ش��ما قرار دارد، اما هیچ کدام توان 
رقابت با محصول گوگل را ندارند بنابراین به جای اینکه 
ماجراجوی��ی بیه��وده ای را در این رابطه آغ��از کنید، از 
همین االن به فکر حرفه ای ش��دن در ابزار گوگل باشید. 
ش��اید این امر در ابتدا س��خت باشد، اما به محض اینکه 
کار با ابزار گ��وگل را یاد گرفتید، تبدیل به مزیت اصلی 

کسب و کارتان در برندینگ خواهد شد. 
بیانماموریتبرند:جذابترینبخشبرندسازی

اجازه دهید مثل بخش قبلی در اینجا هم کارمان را با 
یک سوال کلیدی شروع کنیم. اگر از شما بپرسیم برای 
چه کسب و کارتان را راه انداخته اید، چه جوابی خواهید 
داد؟ ش��اید پاسخ دادن به این پرسش در نگاه اول ساده 
به نظر برس��د، اما باور کنید به همین راحتی ها نمی شود 

پاسخی برای آن جفت و جور کرد. 
برندهای بزرگ همیش��ه ماموریت ه��ای جذابی برای 
خودش��ان طراحی می کنند. ماموریت یک برند در واقع 
دلیل حضورش در دنیای کسب و کار را توضیح می دهد. 
بی��ان ماموریت به راحت��ی آب خوردن برند ش��ما را از 
رقب��ا متمایز خواه��د کرد. این بخش از کار برندس��ازی 
مثل مقدمه کتاب هاس��ت. ش��ما همانطور که با خواندن 
مقدمه یک کتاب از دلیل نگارش اش مطلع می شوید، با 
مش��اهده ماموریت برند هم از دلیل حضورش در عرصه 
کس��ب و کار آگاه��ی پیدا خواهید ک��رد. اگر هنوز بیان 
ماموریت برند برای ش��ما نوعی معماست، شما را به یک 
تئاتر ج��ذاب دعوت می کنیم: م��رور ماموریت برخی از 

برندهای بزرگ.
نایک و آمازون بی ش��ک نام هایی آش��نا ب��رای مردم 
سراسر دنیا هستند. اگر کسی را سراغ دارید که دست کم 
یک بار نام این دو برند را نشنیده است، حتما او را به ما 
معرف��ی کنید. در اینجا مروری کوتاه بر ماموریت این دو 

برند خواهیم داشت. 
برند نایک همیشه سعی دارد مردم را به ورزش کردن 
ترغیب کند. آنها این کار را با حمایت مالی از ورزشکاران 
مختلف در سراس��ر دنی��ا انجام می دهن��د. همانطور که 
می توان حدس زد، ماموری��ت نایک در ارتباط با همین 
مس��ئله اس��ت. ماموریت اصلی نایک »الهام بخش��ی به 
همه ورزش��کاران در سراسر دنیا« است. اگر منصفانه به 
فعالی��ت نایک نگاه کنید، بای��د اعتراف کنید که آنها در 

اجرای این ماموریت بی نظیر هستند. 
آم��ازون دقیق��ا زمان��ی ش��روع ب��ه کار ک��رد ک��ه 
خرده فروشی های کالس��یک در اوج شهرت و محبوبیت 
بودند، اما با برنامه ریزی درست و سرمایه گذاری بر روی 
ف��روش آنالین بدل به بزرگترین فروش��گاه دنیا ش��ود. 
جف بزوس از همان ابتدا می خواس��ت مشتری مدارترین 
ش��رکت دنیا را تاسیس کند. با گذش��ت نزدیک به سه 
دهه از تاسیس شرکت آمازون باید گفت که وی در این 

ماموریت سربلند بیرون آمده است. 
اگر ش��ما می خواهید ماموریت جذاب��ی برای برندتان 
طراحی کنید، الزم نیست کارتان را از صفر شروع کنید. 
مرور ماموریت برندهای بزرگ به اندازه کافی برای ش��ما 
الهام بخش خواهد بود. این گوی و این میدان؛ امیدواریم 

در بیان ماموریت برندتان موفق باشید. 
طراحیالمانهایتصویریبرند:وقتیبرندشما

متولدمیشود!
ش��ما ت��ا االن با ش��یوه یافتن مخاطب ه��دف و بیان 
ماموریت برند آش��نا ش��ده اید؛ حاال بای��د برندتان را به 
صورت مستقیم در معرض دید مشتریان قرار دهید. این 
کار ب��ا طراحی المان های بص��ری صورت می گیرد. هیچ 
برندی ب��دون المان های بصری معنا ن��دارد. مثال اگر از 
ش��ما در مورد برند بنز س��وال کنیم، پی��ش از هر چیز 

لوگوی این برند در ذهن تان نقش خواهد بست.
ش��ما در این بخش باید لوگو، رنگ های اصلی و فونت 
برندت��ان را طراح��ی کنید. اجازه دهی��د همین جا یک 
توصیه دوس��تانه به ش��ما کنیم؛ کلید موفقیت شما در 
طراحی المان های بصری در ایجاد هماهنگی میان همه 
آنهاست. به عنوان مثال، شما نمی توانید لوگوی برندتان 
را با اس��تفاده از رنگ های آبی و س��فید طراحی کنید و 
در تبلیغات ت��ان از طیف های رنگی دیگری بهره بگیرید. 
با اینجور بی نظمی ها همه مش��تریان برندتان را از دست 

خواهید داد؛ آن هم به طور تضمینی.
طراح��ی لوگ��و و دیگ��ر المان های بصری ب��رای برند 
ی��ک کار هنرمندان��ه اس��ت. ش��ما در اینج��ا مثل یک 
نقاش هس��تید، پس آتین های تان را باال بزنید و حسابی 
هنرنمایی کنید. همانطور که آثار هنری خاص و منحصر 
به فرد مخاطب را میخکوب می کند، شما هم باید لوگو و 
المان های بصری حیرت انگیزی برای برندتان خلق کنید. 

با این کار برندتان به طور کامل متولد خواهد شد. 
سخنپایانی

حاال که با برندینگ به طور کامل آشنا شدید، نظرتان 
درباره این اس��تراتژی چیس��ت؟ فکر می کنید برندینگ 
برای کس��ب و کارت��ان مفید خواهد ب��ود؟ فکر می کنم 
دس��ت کم دیگر برندینگ برای شما مثل فیل در تاریکی 
نباشد. من و همکارانم در روزنامه فرصت امروز امیدواریم 
نکات این مقاله برای ایجاد برند رویایی ش��ما به کارتان 
آمده باش��د. اگر نظری درباره برندین��گ و نکات مطرح 
شده در این مقاله دارید، خوشحال می شویم همینجا آن 

را با ما به اشتراک بگذارید. 

راهنماییکاملبرایایجادتحولدرکسبوکار
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صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی فرصت سازان امروز
مدیر مسئول و سردبیر: محمدرضا قدیمی

چاپ: هنر سرزمین سبز
دفتر مرکزی: مطهری، خیابان علی اکبری، پالک115

دفتر مرکزی: 88317738
سازمان آگهی ها: 88320960 


