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روزنـامهمدیریتـی-اقتصــادی

صندوقبینالمللیپولپیشنهادداد

بسته ۵۰ میلیارد دالری 
برای پایان کرونا

فرصت امروز: با گذشت بیش از یک سال از شروع همه گیری کرونا در جهان، این بیماری همچنان قربانی می گیرد. 
هرچند افزایش واکسیناسیون کرونا در اغلب کشورها، چشم انداز اقتصادی بهتری را ترسیم کرده، با این حال بهبود 
اقتصاد جهانی هنوز با عدم قطعیت و نااطمینانی مواجه اس��ت. در همین حال، صندوق بین المللی پول به تازگی از 
بسته ۵۰ میلیارد دالری برای پایان پاندمی کرونا رونمایی کرده است. براساس این طرح، حداقل ۴۰ درصد جمعیت 
جهان تا پایان سال 2۰2۱ و دست کم ۶۰ درصد دیگر تا نیمه اول سال 2۰22 میالدی باید واکسینه شوند. صندوق 
بین المللی پول می گوید با عملی شدن این طرح و با ازسرگیری فعالیت های اقتصادی 9 هزار میلیارد دالر تا سال...

کاهشنرخارز
چهتاثیریبر
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بورستهرانباافت12هزارواحدیبهزیرکانال1.1میلیونیرسید

جابهجایی4میلیاردسهمدربورستهران

راهکارهایحفظبرند:فراترازآنچهفکرشرامیکردید!
فعالیت در حوزه کارآفرینی و برندس��ازی برای هر کسی جذابیت دارد، البته به شرط اینکه در کنار توسعه 
کسب و کار به فکر حفظ برندتان نیز باشید. شاید خیلی از کارآفرینان حفظ برند را نوعی رویکرد تدافعی در 
نظر بگیرند و با همین استدالل از آن صرف نظر کنند. اگر از ما بپرسید، می گوییم همانطور که غول های فوتبال 
اروپا برای موفقیت در لیگ قهرمانان باید هم خوب حمله کنند و هم دفاع منسجمی داشته باشند، شما هم 
عالوه بر توسعه برند باید به فکر حفظ آن نیز باشید؛ وگرنه شاید درست در دقیقه 9۰ بازی گل بدی بخورید و 
از لیگ قهرماناِن کسب و کارها حذف شوید! حفظ برند یکی از مظلوم ترین استراتژی ها در دنیای کسب و کار 
است. خیلی از کارآفرینان نه تنها اطالع درستی از این استراتژی ندارند، بلکه با خودشان فکر می کنند اگر...
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یادداشت
برخوردسلبی

باپدیدهرمزارزها

مهرادعباد
عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران

چندی پیش رئیس مجلس طی 
نامه ای به وزیر امور اقتصاد و دارایی 
و رئیس بانک مرکزی ضمن اش��اره 
به برخی ابهامات و نگرانی ها در مورد 
ارزهای دیجیتال، خواستار  کارکرد 
تدوین مقررات الزم و نظام مندکردن 
فعالیت ها در این حوزه شد. پیرو این 
نامه ن��گاری، چند نکته قابل طرح و 
بررس��ی به نظر می رس��د؛ نخست 
آنک��ه، تجرب��ه دهه های گذش��ته 
نش��ان  می دهد ک��ه تکنولوژی ها و 
پدیده های اقتصادی روز دنیا معموال 
با تاخیر چند س��اله به کش��ورهای 
پ��ا  می گذارند  توس��عه یافته  کمتر 
و ای��ن تاخیر موجب می ش��ود که 
این کش��ورها دیرت��ر از مزایای این 
تکنولوژی ها بهره مند شوند. مثال ها 
فراوانن��د؛ مانن��د آنچ��ه در م��ورد 
سیس��تم های بسته بندی با اتمسفر 
ماش��ین های خودران،  اصالح شده، 
تکنولوژی اس��تحصال گاز هلیوم از 
گاز طبیعی و... شاهد بوده ایم. اکنون 
نیز زمان مواجهه با پدیده رمز ارزها 
فرا رس��یده و همان گونه که رئیس 
مجل��س نی��ز در نامه خ��ود آورده، 
مطالع��ات موجود نش��ان  می دهد 
که در  آینده، ارزه��ای دیجیتال به 
اب��زار مبادله در دنیا تبدیل خواهند 

ش��د. یعنی همانطور که 
3تبادل کاال به کاال جای...

۱3 شوال ۱۴۴2 - س�ال هفتم
شماره   ۱787
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فرصت امروز: رش��د اقتصادی ایران چند سالی است که در محدوده 
منفی درجا می زند. اگرچه این نرخ رش��د در 9 ماهه سال 99 به گواه 
بانک مرکزی مثبت ش��ده، اما کارنامه نرخ رش��د اقتص��ادی ایران در 
دهه 9۰، کارنامه قابل دفاعی نیس��ت و اگر منبع بررس��ی را آمارهای 
منتشرش��ده مرکز آمار ایران بدانیم، می ت��وان گفت که دهه 9۰، دهه 
درجا زدن رش��د اقتصادی بوده است. بیکاری هم روزگار بهتری را در 
این دهه تجربه نکرده و براس��اس آخری��ن آمار بانک جهانی، ایران در 
طول یک دهه گذش��ته جزو کشورهای با بیشترین نرخ بیکاری بوده 
است. در تمام سال های 9۰، میانگین بیکاری جهانی حدود ۵.۵ درصد 
بوده و نرخ بیکاری ایران حدودا دو برابر میانگین جهانی گزارش شده 
اس��ت. آماری که البته محل تشکیک است، چراکه برای مثال در سال 
گذش��ته در حالی نرخ بیکاری ایران تک رقمی اعالم ش��ده که بحران 
کرونا حدود یک و نیم میلیون ش��غل را از بین برده اس��ت. بررسی ها 
نش��ان می دهد بیکاری تک رقمی سال گذشته به دلیل کاهش میزان 
مش��ارکت اقتصادی اتفاق افتاده و اگر ۱۰.۱ درصد از جمعیت فعالی 
که از بازار کار خارج ش��ده و غیرفعال شده اند، به جمعیت بیکار اضافه 

می شدند، نرخ بیکاری به بیش از ۱8درصد می رسید.
حال س��وال این است که در آس��تانه سیزدهمین انتخابات ریاست 
جمهوری، دولت آینده چه نقشه راهی برای حل مشکالت انباشته شده 
در یک دهه گذش��ته دارد؟ اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به این سوال، 
بسته ای پیشنهادی برای رئیس جمهور آینده ارائه داده است. در بسته 
پارلمان بخش خصوصی، به راهبردهای رشد اقتصادی پایدار و توسعه 

اشتغال زایی اشاره شده و محورهای 9 گانه ای ترسیم شده است.
* خصوصی سازی؛ دخالت در امور بنگاه ها تمام شود

 مدت هاست که بخش خصوصی ایران از دولت می خواهد تصدیگری 
را به حداقل برساند. در بسته پیشنهادی اتاق ایران به دولت پیشنهاد 
شده اس��ت که از مداخله در قیمت گذاری محصوالت بنگاه ها به ویژه 
بنگاه هایی که به روش فوق مدیریت آنها واگذار شده خودداری کند و 
در صورت لزوم ش��ورای رقابت طبق قانون در این خصوص ورود کند؛ 
از قیمت گذاری دس��توری برای ایجاد رضایت موقت جامعه بپرهیزد. 
اگر بخشی از مردم نتوانند به دلیل باالبودن قیمت یک کاال یا خدمت 
که طبق فرآیند رقابتی در حال تولید اس��ت را خریداری کنند، نقش 
دولت جبران کمبود قدرت خرید از طریق پرداخت های انتقالی اس��ت 
و نه دخالت در فرآیند تولید یا قیمت گذاری؛ همچنین شورای رقابت 

تمام آیین نامه ها و بخش��نامه هایی را که پیش از این تصویب شده و با 
کارکرد رقابتی شرکت های تضاد دارند، بررسی و برای اصالح به دولت 
تقدیم کند؛ نهادهای عمومی غیردولتی نیز موظف شوند تا بنگاه های 
اقتصادی که خارج از حیطه مأموریت های خود در تملک دارند را ظرف 
سه سال از طریق عرضه در بازار بورس یا پیمان مدیریتی، واگذار کنند.

* تغییر سیاست ارزی؛ نیاز به مدیریت ذخایر بانک مرکزی
هدف اصلی سیاس��ت ارزی میان مدت کش��ور بای��د تقویت قدرت 
رقابت پذیری ملی و توس��عه صادرات باشد برای رسیدن به این هدف، 
اتاق ایران به بانک مرکزی پیشنهاد می کند که به منظور مصون سازی 
بازار ارز از وقوع ش��وک های ارزی و جلوگیری از رفتار س��وداگرانه در 
ب��ازار ارز، بر ذخای��ر ارزی خود هدف گذاری کن��د، به طوری که میزان 
منابع ارزی بانک مرکزی همواره از آس��تانه تعریف شده برای مقابله با 

شوک های ارزی بیشتر باشد.
اتاق ایران همچنین بر این باور اس��ت که در صورت ادامه ش��رایط 
تحریمی اقتص��اد، تخصیص ارزهای بانک مرکزی و صندوق توس��عه 
ملی به واحدهای تولیدی به  منظور واردات مواد اولیه، ماش��ین آالت و 
تجهیزات موردنیاز در فرآیند تولید، در اولویت ارزی کش��ور قرار گیرد 
و درباره ارزهای تخصیص داده شده به بخش ها و شرکت های مختلف 
و نحوه استفاده از آنها، شفاف سازی منظم صورت گیرد. بانک مرکزی 
باید موظف ش��ود سازوکارهای الزم را برای تضمین ورود ارزهای کلیه 
صادرکنندگان به چرخه اقتصادی کش��ور متناس��ب با سیاست ارزی 
و سیاس��ت تجاری کش��ور طراحی و اجرا کن��د. همچنین با توجه به 
شرایط ناپایدار ارزی در کشور، اتاق ایران پیشنهاد می کند برای تمامی 
قراردادهای سرمایه گذاری، دولت متعهد شود که در صورت جهش نرخ 
ارز، بخشی از منابع حاصل از تجدید ارزیابی دارایی های خارجی بانک 
مرکزی و تجدید ارزیابی دارایی های ارزی صندوق توسعه ملی را صرف 
تس��ویه بدهی سرمایه گذاران کند. البته صرفا سرمایه گذارانی مشمول 
این امتیاز خواهند بود که به تعهدات خود طبق قرارداد عمل کرده اند 
و کل مناب��ع ارزی دریافت��ی را با تایید بانک مرک��زی و وزارت صمت 
صرف سرمایه گذاری در کشور کرده اند. در عین حال، پیشنهاد می شود 
گزارش بدهی های خارجی کش��ور هر ش��ش ماه ی��ک بار به مجلس 
شورای اسالمی ارائه شود تا بر آن به شکل مستمر نظارت صورت گیرد.

* توسعه صادرات؛ ارزهای آزادشده را سرمایه گذاری کنید
بارها و بارها به دولت درباره نداش��تن یک اس��تراتژی برای توسعه 

صادرات هش��دار داده ش��ده اس��ت. بخش خصوصی اتاق ایران بر این 
باور اس��ت که وزارتخانه های اقتصاد، صمت و امور خارجه باید موظف 
ش��وند که تمامی آیین نامه و ضوابط خود و سازمان های تابعه را ظرف 
مدت ش��ش ماه با هدف تسهیل امور صادرکنندگان در داخل و خارج 
از کش��ور تغییر دهند. همچنین با هدف جهش صادرات غیرنفتی به 
حداقل دو برابر زمان ش��روع کار دولت جدید و تغییر تدریجی ترکیب 
صادرات کشور از صادرات مواد خام یا کاالهای با ارزش افزوده اندک به 
صادرات با ارزش افزوده باال، وضع هرگونه محدودیت بر صادرات به بهانه 
کنترل قیمت های داخلی، تنظیم بازار و ... در ظرف چهار ساله فعالیت 

دولت ممنوع شود.
میلیاردها دالر ارز ایران در کش��ورهای مختلف به واسطه روی کار 
آمدن ترامپ بلوکه ش��ده بود. حاال که این ارزها به نظر می رس��د در 
آس��تانه گشایشی نزدیک قرار است به حس��اب بانک مرکزی برگردد، 
توصیه اکید اتاق ایران آن است که ارزهایی که به قیمت زندگی دشوار 
آحاد مردم در چند سال اخیر، در نقاط مختلف دنیا به صورت اجباری 
پس انداز ش��ده است، صرف س��رمایه گذاری برای تکمیل زنجیره های 
تولیدی ش��ود که کش��ور در آنها مزیت صادراتی دارد. برای مثال، این 
ارزها می توانند صرف سرمایه گذاری مشترک بخش خصوصی داخلی با 
شرکت های بزرگ خارجی برای تکمیل زنجیره های ارزش داخلی و نیز 

تقویت تولیدات صادرات گرا شود.
اتاق ایران همچنین بر این باور اس��ت ک��ه باید از ظرفیت صادرات 
خدم��ات فنی و مهندس��ی که یکی از مزیت های عمده س��رزمین ما 
به شمار می رود، اس��تفاده درستی شود؛ نواقص و کاستی های سامانه 
پنج��ره واحد تج��ارت در راس��تای الکترونیکی ک��ردن کامل فرآیند 
تجارت خارجی و کاهش زمان انجام تش��ریفات گمرکی، اصالح و رفع 
گردند؛ اس��تانداردهای اجباری و تشویقی تعریف شده توسط سازمان 
ملی اس��تاندارد در حوزه های ص��ادرات و واردات به ص��ورت مرتب با 
استانداردهای بین المللی تطبیق داده شوند و به سرعت اعالن عمومی 
شوند؛ امکان استفاده از بیمه نامه و سفته به جای تضامین صادرات برای 
جلوگیری از کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی و س��وق یافتن منابع 
از بخش های مولد به سیس��تم مالی کش��ور فراهم شود؛ امکان حضور 
تجار بخش خصوصی به عنوان رایزن بازرگانی در خارج از کشور فراهم 
شود، کما اینکه در برخی کشورها بیش از نیمی از سیاست گذاران امور 

خارجه دارای تحصیالت و تجربه اقتصادی هستند.

* تکمیل طرح ها و پروژه های نیمه تمام عمرانی
طرح ه��ای عمرانی نیمه تمام انگار تبدیل به غده ای س��رطانی برای 
دولت ها و بودجه کش��ور شده اند. اتاق ایران بر این باور است که الیحه 
مشارکت عمومی- خصوصی با رویکرد امکان پذیر کردن ترکیب منابع 
بخش خصوصی داخلی و خارجی، صندوق توسعه ملی و منابع عمومی 
برای اجرای طرح های بزرگ زیرس��اختی ک��ه بازدهی اقتصادی دارند 
باید اصالح شود. همچنین دولت ظرف شش ماه، پروژه های نیمه تمام 
عمران��ی و طرح های جدید قابل واگذاری یا انجام به روش مش��ارکت 
عموم��ی و خصوصی را با مش��خصات کاملی که ارزیاب��ی آنها را برای 

سرمایه گذاران امکان پذیر کند.
* چابک سازی نظام اداری و توسعه دولت الکترونیک

کرون��ا درس بزرگ��ی به همه جهان و به خصوص کش��ورهای در 
حال توس��عه داد: اینکه همه چیز می تواند غیرحضوری انجام شود. 
اگر سیاس��تمداران هم این درس را گرفته باشند به خوبی می دانند 
که س��ریع ترین راه چابک سازی بدنه بزرگ دولت متعهد، استفاده از 
همین خدمات مجازی اس��ت. اتاق ایران پیشنهاد می کند که دولت 
آینده در دو س��ال اول فعالیت خود حداقل ۵۰ درصد از فرآیندهای 
اداری را ک��ه اکن��ون نیاز به مراجعه حضوری مردم دارد، با توس��عه 
دولت الکترونیک تغییر دهد. در راس��تای انجام این کار، فعالیت های 
مربوط به مراحل انجام کسب وکار در اولویت قرار گیرند به گونه ای که 
فرآیند ثبت شخص حقوقی بر پایه امضای الکترونیکی تا پایان سال 
اول به صورت کامل قابل انجام باش��د. همچنین برنامه مقررات زدایی 
به منظ��ور دس��تیابی به دولت چ��االک و کارا، تس��هیل فرآیندهای 
مرب��وط به ورود، تداوم و خ��روج بنگاه های اقتصادی و کاهش مراکز 
تصمیم گیری درخصوص مجوزهای موردنیاز برای شروع فعالیت های 

اقتصادی پیگیری و تسریع شود.
* توسعه بازار سرمایه؛ مطالبه ای همگانی

بازار سرمایه دیگر جای افراد خاص نیست. دولت بعدی باید تکلیف 
خود را با بورس روش��ن کند. اتاق ایران پیشنهاد می دهد که: سازمان 
ب��ورس و اوراق بهادار ظرف یک س��ال امکان رتبه بندی ش��رکت های 
مختل��ف، کوت��اه کردن فرآین��د انتش��ار اوراق تأمین مال��ی، کاهش 
هزینه های انتشار و کاهش حداقل میزان تعریف شده برای تأمین مالی 
از طریق انتش��ار اوراق بدهی، امکان تأمی��ن مالی از طریق این ابزار را 
برای شرکت های مختلف فراهم سازد؛ از طریق رفع انحصار در اعطای 

مجوز فعالیت در بخش های مختلف اعم از کارگزاری، س��بدگردانی و 
شرکت های مشاوره سرمایه گذاری به تعمیق بورس کمک شود؛ امکان 
افزایش عرضه اولیه س��هام برای ش��رکت های جدید از طریق تسهیل 
شرایط پذیرش ش��رکت ها در بازار سهام توسط سازمان بورس فراهم 
گردد؛ س��ازوکارهای نظارتی قوی بر بازار بورس فعال و تقویت ش��وند 
تا س��فته بازی و س��وداگری در این ب��ازار کنترل گ��ردد و از متقلبان 
جریمه های مالی س��نگین اخذ ش��ود؛ بانک مرکزی و سازمان بورس 
و اوراق بهادار آیین نامه و دستورالعمل های موردنیاز برای تأمین مالی 
مش��ترک پروژه های بزرگ از طریق بازار س��رمایه و شبکه بانکی را از 

طریق منابع داخلی یا خارجی فراهم کنند.
* مبارزه با فساد؛ درخواست همیشگی مردم

دولت آینده به باور اتاق ایران باید س��امانه ای برای افش��ای فس��اد 
در س��ازمان ها و نهاده��ای درگیر با فعاالن اقتص��ادی طراحی کرده و 
قانون حمایت از افشاگران به منظور فراهم شدن زمینه افشای فسادها 
و رش��وه گیری ها در دستگاه های دولتی توس��ط مردم را تدوین کند. 
همچنین گمرکات کشور در راستای مقابله با قاچاق تخصصی شوند و 
عملکرد همه بازارچه های مرزی و مبادی ورود کاال به  منظور جلوگیری 

از قاچاق کاال به طور جدی توسط گمرک کنترل شود.
* رفع تبعیض بین بخش خصوصی و بخش دولتی

در گام نخس��ت برای رفع تبعیض های کهنه شده، رعایت ماده )8( 
قانون اجرای سیاس��ت های کلی اصل ۴۴ جه��ت جلوگیری از اتخاذ 
سیاست های تبعیض آمیز بین دولت و بخش خصوصی در همه مصوبات 
دولت و مجلس مدنظر قرار گیرد و همچنین عملکرد شورای رقابت و 
راه اندازی نهادهای تنظیم گر بخش��ی در بازارهایی که مصداق انحصار 

هستند، تقویت شود.
* همکاری بلندمدت با کشورهای مهم به ویژه چین

اتاق ایران بر این عقیده اس��ت که چی��ن به زودی تبدیل به قدرت 
نخست اقتصادی جهان می ش��ود. رابطه اقتصادی بلندمدت براساس 
مصالح توسعه ای کش��ور، مثبت و قابل ارزش است. نکته ای که دولت 
آینده باید به آن توجه داش��ته باش��د، آن است که در عقد تفاهم نامه، 
توجه به سایر مناطق و فرصت هایی که برای کشور می تواند گشایشی 
به همراه داش��ته باش��د نظیر هند و اتحادیه اروپا نیز الزم است. دولت 
بعدی اگر به دنبال توس��عه پایدار است باید از نظر متخصصان در این 

حوزه استفاده کند.

خاموش��ی پراکنده و قطعی بدون برنامه ب��رق، مهمترین دغدغه 
این روزهای مردم اس��ت و باعث عصبانیت و نارضایتی شهروندان در 
پایتخت و بیشتر شهرها شده است. آن هم در فاصله حدود سه هفته 
تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، هرچند این تجربه خاموشی و 
قطعی برق اولین بار نیس��ت که رخ می دهد. س��وال اما این است که 
چرا وزارت نیرو تاکنون توضیحی درباره این بی نظمی نداش��ته و یک 
عذرخواهی س��اده هم از مردم نکرده است؟ به گزارش ایسنا، چندین 
روز است که خاموشی های پراکنده مهمان ناخوانده خانه های مردم در 
اغلب شهرهای کشور شده است؛ مهمانی که نه تنها مشترکان آماده 
آن نبودند، بلکه مس��ئوالن صنعت برق نیز از ورود آن غافلگیر شدند 

و هرچند که وعده س��اماندهی این شرایط داده شده، اما هنوز اقدام و 
برنامه جدی صورت نگرفته است.

البت��ه روز یکش��نبه پ��س از کش و قوس ه��ای ف��راوان و حوالی 
ساعت ۱۱ س��رانجام جداول خاموشی پایتخت منتشر شد که ظاهرا 
اگر نمی ش��د هم آب از آب ت��کان نمی خورد، چراکه بیش از نیمی از 
خاموشی ها منطبق بر زمان ذکرشده در جداول خاموشی نبود. عصر 
یکش��نبه نیز جداول خاموشی جدیدی منتشر شد که آن هم منطبق 
بر واقعیت نبود اما ش��اید کوچکترین انتظار در این ش��رایط از وزارت 
نیرو این بود که حداقل خاموشی ها مطابق برنامه پیش برود تا شاهد 
افزایش عواقب خاموشی نباشیم. یک نگرانی بزرگ در این شرایط برای 

بیماران کرونایی و تامین برق دستگاه های موردنیاز بخش درمان است، 
هرچند که حسین صبوری، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران 
بزرگ گفته برق مراکز حساس درمانی و بیمارستان ها به طور مستمر 
تامین و تحت هیچ شرایطی قطع نخواهد شد، اما نباید این مسئله را 
نادیده گرفت که بسیاری از بیماران کرونایی و یا غیرکرونایی در داخل 
منازل نگهداری می شوند و قطع برق می تواند خسارات جبران ناپذیری 
را به آنها تحمیل کند. از سوی دیگر، وقوع خاموشی که روز دوشنبه 
به دو یا سه بار در روز در برخی مناطق هم رسید، عواقب زیادی برای 
مردم داش��ت؛ چنانکه در بسیاری از مناطق با قطع برق، آب نیز قطع 
می شود و یا دسترسی به اینترنت گوشی همراه نیز با اختالل روبه رو 

شده و رفت و آمد با آسانسورها در ساختمان های بلند با مشکل مواجه 
شده است، با این حال هرچند خاموشی برنامه ریزی شده نیز مشکالت 
ذکرش��ده را به همراه دارد، اما ب��از هم به قول معروف، کاچی بهتر از 
هیچی اس��ت. هرچند که در ابتدای شروع خاموشی ها، هیچ مسئولی 
برای این بی برنامگی پاس��خگو نبود، اما سرانجام مدیر روابط عمومی 
توانیر اعالم کرد که مردم روز یکشنبه را هم تحمل کنند و از دوشنبه 
برنامه دقیق خاموشی اعالم می شود. با این وجود بعید به نظر می رسد 
که این وضعیت کامال سامان یابد، اما می توان نسبت به بهبود شرایط 
امیدوار بود و باید دید آیا خاموش��ی ها براساس برنامه از پیش تعیین 
ش��ده پیش می رود و یا باز هم اوضاع مانند روزهای گذش��ته اس��ت. 

به نظر می رسد که هشدارهای خاموشی در هفته های اخیر نتوانسته 
برای خود مسئوالن نیز چاره ساز باشد، با این حال این امیدواری وجود 
دارد که مسئوالن با موضوع کمبود برق غافلگیر نشوند و جداولی که 
برای خاموشی منتشر می شود هم مطابق واقعیت باشد تا مردم کمتر 
متحمل خس��ارت شوند. به اعتقاد کارشناس��ان، در شرایط فعلی که 
مردم با مش��کالت متعدد اقتصادی و ویروس کرونا دست و پنجه نرم 
می کنند، جایی برای مشکالت این چنینی نیست و بهتر است وزارت 
نیرو به جای قطع برق آن هم دو یا حتی سه نوبت در روز برای برخی 
مناط��ق، به فکر راه چاره اساس��ی و حتی عذرخواه��ی از مردم برای 

بی برنامگی پیش آمده باشد.

درواکنشبهخاموشیروزهایاخیر
چراوزارتنیروعذرخواهینکرد؟

نقشهراهدولتسیزدهمبرایحلابرچالشهایاقتصادایرانچیست؟
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فرصت امروز: با گذش��ت بیش از یک سال از شروع همه گیری کرونا در 
جهان، این بیماری همچنان قربانی می گیرد. هرچند افزایش واکسیناسیون 
کرونا در اغلب کشورها، چشم انداز اقتصادی بهتری را ترسیم کرده، با این 
حال بهبود اقتصاد جهانی هنوز با عدم قطعیت و نااطمینانی مواجه است. در 
همین حال، صندوق بین المللی پول به تازگی از بسته ۵۰ میلیارد دالری 
برای پایان پاندمی کرونا رونمایی کرده اس��ت. براساس این طرح، حداقل 
۴۰ درصد جمعیت جهان تا پایان سال 2۰2۱ و دست کم ۶۰ درصد دیگر 
تا نیمه اول س��ال 2۰22 میالدی باید واکسینه شوند. صندوق بین المللی 
پول می گوید با عملی شدن این طرح و با ازسرگیری فعالیت های اقتصادی 
9 هزار میلیارد دالر تا سال 2۰2۵ به اقتصاد جهان تزریق خواهد شد که 

قدرت های بزرگ اقتصادی، سود و منفعت بیشتری از آن خواهند برد.
پیش��نهاد صندوق بین المللی پول در اجالسی در رم به میزبانی اتحادیه 
اروپا مطرح ش��ده؛ جایی ک��ه نمایندگان 2۰ اقتصاد برتر و س��ازمان های 
بزرگ جهان در آن حضور داشتند. کریستالینا جیورجیوا، رئیس صندوق 
بین المللی پول در این اجالس از کشورهای ثروتمندتر خواست مشارکت 
خود را برای کمک به کش��ورهای فقی��ر افزایش دهند تا همه گیری کرونا 
زودتر پایان یابد. از همین رو، اتحادیه اروپا در این اجالس گفته دست کم 
۱۰۰ میلیون دوز واکس��ن اهدا می کند و در مراکز تولید واکسن در آفریقا 
س��رمایه گذاری خواهد کرد. آمریکا هم وعده داده مش��ارکت بیشتری در 

اهدای واکسن به سایر کشورها خواهد داشت.
50میلیارددالربرایپایانپاندمیکووید-19

در صورت اجرایی شدن طرح پیشنهادی صندوق بین المللی پول، حدود 
3۵ میلی��ارد دالر از این ۵۰ میلیارد دالر را کش��ورهای ثروتمند، خیرین 
خصوصی و موسس��ه های بین المللی تقبل خواهند ک��رد. مابقی این پول 
یعنی ۱۵ میلی��ارد دالر نیز از طریق بانک های دولتی به صورت وام بدون 
سود در اختیار بانک های توسعه قرار می گیرد. این طرح خواستار پرداخت 
پول، مشارکت در تولید واکسن و انتقال فرامرزی مواد اولیه و واکسن های 
آماده ش��ده است؛ از دیگر موارد این بسته پیش��نهادی، سرمایه گذاری 8 

میلیارد دالری برای افزایش ظرفیت تولید واکسن در جهان است.
در این راس��تا، کریستالینا جیورجیوا، رئیس صندوق بین المللی پول به 
 همراه دو اقتصاددان برجس��ته این نهاد، گیتا گوپینات و روچیل آگاروات 
در یادداشتی که در وب سایت صندوق بین المللی پول منتشر شده، تاکید 
کرده اند که پایان بخش��یدن به همه گیری کرونا، مس��ئله ای قابل حل اما 
نیازمند اقدامات جهانی هماهنگ  اس��ت. صندوق بین المللی پول پیش از 
این نیز هشدار داده بود، روندی که کشورها برای احیای اقتصادی خود در 
پیش گرفته اند، به ش��کل خطرناکی باعث واگرایی شده است؛ شکافی که 
میان کشورهای فقیر و ثروتمند در دسترسی به واکسن و امکانات بهداشتی 
ش��کل گرفته و دائما در حال عمیق تر شدن است. کما اینکه در پایان ماه 
آوریل 2۰2۱ تنها 2 درصد از جمعیت آفریقا واکسینه شدند، در حالی که 

در آمری��کا بیش از ۴۰ درصد و در اروپا 2۰ درصد از جمعیت حداقل یک 
دوز از واکسن را دریافت کرده اند.

پرواضح اس��ت که هیچ نقطه پایانی برای بح��ران اقتصادی بدون پایان 
یافت��ن بحران س��المت وجود ن��دارد؛ در نتیجه سیاس��ت هایی که برای 
همه گیری اتخاذ می ش��ود، همان سیاست های اقتصادی است. این مسئله 
برای ثبات در اقتصاد کالن و اقتصاد مالی بس��یار کلیدی و مهم است؛ در 
نتیجه پرداختن به آن برای سازمان ها و نهادهای اقتصادی ازجمله صندوق 
بین المللی پول حائز اهمیت است. این نهاد بین المللی در آخرین مطالعات 
خود به بررس��ی ابعاد مختلف مبارزه با همه گیری کرونا پرداخته و اهداف 
واقع گرایانه ای را برای کنترل این پاندمی توصیه کرده است. این پیشنهادها 
با اهداف مختلفی ارائه ش��ده اس��ت؛ نخست، واکس��ینه کردن دست کم 
۴۰درصد جمعیت تمامی کش��ورها تا پایان سال 2۰2۱ و واکسینه شدن 
حداقل ۶۰درصد جمعیت جهان در نیمه نخست سال 2۰22 میالدی. دوم، 
اتخاذ بیمه کردن افراد برای خطرات جانبی و در نهایت اطمینان بخشی از 
آزمایش ها، تست های گسترده و حفظ ذخایر کافی برای اقدامات بهداشتی 

در اماکنی که واکسیناسیون کمتر انجام شده است.
رئیس صن��دوق بین المللی پول در یادداش��ت خود تاکید ک��رده که این 
استراتژی برای آنکه در برابر همه گیری اجرایی شود به تعهدات مالی، کمک 
برای واکسیناس��یون و سرمایه گذاری های پرریس��ک در بیمه نیازمند است. 
هزینه اجرای این سناریو حدود ۵۰ میلیارد دالر تخمین زده می شود که شامل 
کمک  ه��ای بالعوض، منابع دولت ها و بودجه اختصاصی ب��رای اجرای طرح 
می ش��ود. در این میان، کش��ورهای گروه 2۰ مبلغ 22 میلیارد دالر در برنامه 
 ACT موسوم به »شتاب دهی در دسترسی به ابزارهای کووید۱9-« موسوم به
اختصاص داده اند. باقی مانده برنامه مالی می تواند از طریق دولت ها تامین شود 

که از محل برنامه های تسهیالت مالی کووید در بانک ها قابل برداشت است.
اگرچه نجات جان و معیشت انس��ان ها نیازی به توجیه ندارد، اما پایان 
سریع همه گیری و ازس��رگیری فعالیت های اقتصادی به  معنای تزریق 9 
تریلی��ون دالر به اقتصاد جهانی تا پایان س��ال 2۰2۵ اس��ت. اقتصادهای 
پیشرفته در این مسیر بیشترین تالش را خواهند کرد، چرا که این اقتصادها 
رکورددار بیش��ترین بازگش��ت س��رمایه گذاری عموم��ی در تاریخ معاصر 
هستند. بالغ بر ۴۰درصد از مجموع  9 تریلیون دالر سود ناخالص داخلی 
در جهان و همچنین یک تریلیون دالر درآمد مالیاتی مازاد در اقتصاد این 

کشورهای پیشرفته حاصل می شود. 
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اس��تراتژی هایی که کریس��تالینا جیورجیوا، گیتا گوپین��ات و روچیل 
آگاروات ارائه کرده اند، در س��ه اقدام مکمل و همگام قابل تعریف اس��ت. 
نخس��تین اقدام، دسترس��ی به اهداف مشخص ش��ده برای واکسیناسیون 
اس��ت که در این مس��یر به کمک ۴میلیارد دالری برای کوواکس اش��اره 
ش��ده که هدف از آن، نهایی ش��دن سفارشات و اس��تفاده از ظرفیت های 

فعال نش��ده برای واکسن اس��ت. برای اجرای این برنامه باید از آزاد بودن 
جریان جابه جایی مواد اولیه و واکس��ن در بین کش��ورها اطمینان حاصل 
ش��ود، چراکه محدودیت های مرزی، دسترسی میلیارد ها نفر به واکسن را 
در کشورهای در حال توسعه به  خطر می اندازد. اهدای فوری واکسن های 
م��ازاد، بخش دیگ��ری از این اقدامات اس��ت. طب��ق پیش بینی صندوق 
بین المللی پول، دس��ت کم ۵۰۰میلیون واکسن یا به  عبارتی یک میلیارد 
دوز در سال2۰2۱ قابلیت اهدا شدن دارد؛ این عدد در حالی تخمین زده 
شده است که کشورها واکسیناس��یون جمعیت خود را در اولویت بدانند. 
کمک ه��ای مالی ازجمله برای هزینه های ارس��ال واکس��ن باید از طریق 
کوواکس انجام شود تا واکسن ها با رعایت اصول بهداشتی در اختیار مردم 
قرار گیرد. این س��ه اقتصاددان برجسته صندوق بین المللی پول در ادامه 
یادداشت خود تخمین می زنند که اقدامات یادشده برای رسیدن به هدف 

واکسیناسیون ۴۰درصدی افراد تا پایان سال 2۰2۱ کافی است.
اما اقدام دومی که در این یادداش��ت بدان اشاره شده است، بیمه کردن 
اف��راد در برابر خطرات جانبی اس��ت. س��رمایه گذاری در این حوزه گرچه 
پرخطر اما برای تنوع سازی و افزایش ظرفیت تولید یک میلیارد دو ز واکسن 
تا ابتدای 2۰22 نیاز اس��ت و باید انجام ش��ود. این سرمایه گذاری، ریسک 
را در 9۱ کش��ور کم درآمد جهان کاهش می دهد و به کنترل ش��یوع انواع 
جدی��د ویروس کمک می کند. هزینه این اق��دام در حدود 8 میلیارد دالر 
برآورد می شود. افزایش نظارت بر زنجیره عرضه به منظور کنترل جهش ها 
و ش��وک های احتمالی در زنجیره تامین از س��وی تولیدکنندگان واکسن 
و دولت ها، از دیگر اقدامات پیش��نهادی اس��ت که برآورد می شود نیازمند 

بودجه ای 3 میلیارد دالری باشد.
سومین و آخرین اقدامی که از سوی سه اقتصاددان صندوق بین المللی 
پول به آن اش��اره ش��ده، مدیریت در دورانی اس��ت که عرضه واکس��ن با 
محدودیت روبه  روس��ت. در چنین شرایطی باید از آزمایش ها و تست های 
گسترده، وجود داروی کافی، اقدامات بهداشت عمومی و آماده سازی برای 
واکسن اطمینان حاصل کرد که هزینه ای حدود 3۰میلیارد دالر برای آن 
تخمی��ن زده می ش��ود. فرآیند ارزیابی و اجرای واکس��ن پس از تایید نیز 
باید به س��رعت انجام ش��ود تا بهره وری را افزایش دهد؛ در این مرحله نیز 

بودجه ای 2 میلیارد دالری پیش بینی شده است.
در مجموع، این بسته پیشنهادی مکمل کارگروه مستقل  G2۰ و گروه 
ش��راکت برای آمادگی در برابر همه گیری 7G اس��ت که بر روی کنترل 
همه گیری های آینده متمرکز هستند. این طرح همچنین برای مهار شیوع 
کرونا در حال حاضر توصیه هایی ارائه کرده که بی شک برای اثرگذاری آن، 
کشورها باید با همدیگر همکاری کنند. دنیا ناگزیر نیست که درد ناشی از 
موج دیگری از کووید۱9- را تجربه کند، چرا که اکنون می توان با اقدامات 
قدرتمند جهانی که هزینه آن در برابر مزایایی بالقوه بسیار ناچیز است، از 

این بحران به سالمت گذر کرد.

صندوقبینالمللیپولپیشنهادداد

بسته ۵۰ میلیارد دالری برای پایان کرونا

فرص��ت امروز: چش��م انداز اقتصاد ای��ران به کاهش ی��ا عدم کاهش 
تحریم های ایاالت متحده آمریکا وابس��تگی بس��یاری دارد؛ این عصاره 
گزارش��ی است که »واحد اطالعات اکونومیس��ت« اخیرا در پیش بینی 
وضعیت اقتصاد ایران در پنج س��ال آینده منتش��ر کرده و گفته اس��ت 
که فش��ارهای تورمی باال در اقتصاد ایران باق��ی خواهد ماند. به اعتقاد 
»اکونومیس��ت«، اقتصاد ایران بین س��ال های 2۰2۱ تا 2۰2۵ میالدی 
وابس��تگی شدیدی به وضعیت تحریم ها دارد و از همین رو، مادامی که 
ای��ران در انتظار رفع تحریم های ایاالت متحده آمریکاس��ت، بر تقویت 
رواب��ط اقتص��ادی خود با چین متمرکز خواهد ش��د؛ کما اینکه س��ند 
همکاری 2۵ س��اله ایران و چین نشان می دهد که ایران هم از پشتوانه 
اقتصادی بین المللی برای مقاومت در برابر تحریم ها برخوردار اس��ت و 
ه��م حمایت سیاس��ی الزم را در ارتباط با تقاضای خ��ود مبنی بر لغو 

تحریم ها پیش از بازگشت به اجرای کامل توافق هسته ای دارد.
»واحد اطالعات اکونومیس��ت« در این گزارش که روز چهارم آوریل 
2۰2۱ منتش��ر کرده است، به پیش بینی وضعیت اقتصاد ایران در پنج 
س��ال آینده پرداخته و نوش��ته اس��ت: با وجود سه س��ال رکود عمیق 
اقتصادی و تحریم های مس��تمر ایاالت متح��ده آمریکا، ایران همچنان 
دومین اقتصاد بزرگ منطقه با دومین نرخ جمعیت است که در صورت 
تنش زدایی روابط با آمریکا )هرچند بعید به نظر می رس��د(، چشم انداز 
اغواکنن��ده ای برای س��رمایه گذاران خواهد داش��ت؛ به  عب��ارت دیگر، 
چش��م انداز اقتص��اد ایران به کاهش یا عدم کاه��ش تحریم های ایاالت  

متحده وابستگی بسیاری دارد.
براس��اس آنچ��ه »مرک��ز پژوهش ه��ای ات��اق ای��ران« از گ��زارش 
»اکونومیس��ت« ترجمه کرده است، با توجه به انگیزه های هر دو طرف 
احتماال تا س��ال 2۰22 میالدی، توافق موقت برای کاهش غنی س��ازی 
اورانیوم در مقابل کاهش تحریم های نفتی ایران حاصل خواهد شد، اما 
این توافق دیری نخواهد پایید و در بلندمدت، اختالفات اساسی بین دو 
ایران و آمریکا، به تیرگی روابط دو کشور تا سال 2۰2۴ خواهد انجامید.
به اعتقاد »واحد اطالعات اکونومیس��ت«، ب��ا وجود اینکه جو بایدن، 
رئیس جمه��ور جدید ایاالت متحده آمری��کا، مواضع منعطف و نرم تری 
نس��بت به سیاست فش��ار حداکثری رئیس جمهور س��لف خود، دونالد 
ترام��پ در پیش گرفته اس��ت، اما تجربه نش��ان می ده��د که هرگونه 
خطای محاس��باتی ایران، از جان��ب رئیس جمهور جدید ایاالت متحده 
بدون پاس��خ نخواهد ماند. اقتصاد ایران که تحت فش��ارهای سه جانبه 
تحریم ه��ای ایاالت متح��ده آمری��کا، قیمت های پایین نف��ت و اثرات 
همه گیری وی��روس کرونا قرار دارد، با محدودیت دسترس��ی به منابع 
مالی خارج��ی و محدودیت نقدینگی در داخل مواجه اس��ت. از طرف 
دیگ��ر، افزای��ش مخارج دولت ت��ا حدی از طریق پولی کردن کس��ری 
بودجه تأمین می ش��ود که در اثر این سیاست، فشارهای تورمی باال به 

قوت خود در اقتصاد ایران باقی خواهد ماند.
البته با گذش��ت زمان طی دوره پیش بینی، دولت تالش خواهد کرد 
ک��ه هزینه های مرتبط با وی��روس کرونا را مهار کن��د و در عین  حال، 

افزای��ش قیمت و افزایش صادرات نفت باعث رش��د درآمدهای کش��ور 
خواهد ش��د بنابراین انتظار می رود کس��ری بودجه در بازه زمانی 2۴-

2۰23 الی 2۶-2۰2۵ به  طور متوس��ط به می��زان ۱.۵ درصد از تولید 
ناخالص داخلی تثبیت شود.

از س��وی دیگ��ر، دولت برای تأمین کس��ری بودجه خود، به انتش��ار 
اوراق قرضه داخلی )که نیازمند س��رمایه گذاری بخش خصوصی است( 
و اس��تقراض از چین و روس��یه روی خواهد آورد. با وجود این شرایط، 
چنانچ��ه دول��ت در میان مدت مخارج خ��ود را به  ط��ور معقوالنه تری 
مدیریت نکند، کش��ور وارد یک مارپیچ ابرتورمی و پولی ش��دن کسری 

بودجه خواهد شد.
همچنی��ن در بخ��ش دیگ��ری از گزارش »اکونومیس��ت«، به س��ند 
همکاری 2۵ س��اله ایران و چین پرداخته شده و آمده است: این توافق 
قصد دارد نشان دهد که ایران هم از پشتوانه اقتصادی بین المللی برای 
مقاومت در برابر تحریم ها برخوردار اس��ت و هم حمایت سیاس��ی الزم 
را در ارتب��اط با تقاضای خود مبنی بر لغو تحریم ها پیش از بازگش��ت 
به اجرای کامل توافق هس��ته ای دارد. س��ند همکاری 2۵ ساله ایران و 
چی��ن، این دیدگاه را تقویت می کند که ایران مادامی که در انتظار رفع 
تحریم های ایاالت متحده آمریکاست بر تقویت روابط اقتصادی خود با 
چین متمرکز خواهد ش��د، به ویژه در زمینه ترغیب چین به خرید نفت 
بیش��تر در ازای دسترسی ترجیحی به قراردادهای زیرساختی در ایران 

برای شرکت های چینی.

گمانهزنی»اکونومیست«ازوضعیتاقتصادایراندر5سالآینده

سهضلعیتحریم،نفتوکرونا
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»اویلپرایس«ازعزمکشورهایخاورمیانهگزارشداد
اقتصادهاینفتیدرمسیرانقالبهیدروژنی

هم زمان با حرکت جهان به سمت تولید سوخت های هیدروژنی، 
کش��ورهای نفت خیز خاورمیان��ه نیز با این حرکت همراه ش��ده و 

پروژه هایی را برای تولید و صادرات هیدروژن سبز کلید زده اند.
به گ��زارش »اوی��ل پرای��س«، کش��ورهای خاورمیان��ه که جزو 
بزرگتری��ن صادرکنندگان نفت جهان به ش��مار می روند، عزم خود 
را برای تبدیل ش��دن به بزرگترین صادرکنندگان هیدروژن س��بز 
ک��ه جزو مهمترین حامل های انرژی س��بز به ش��مار می رود، جزم 
کرده اند. هم زمان با حرکت دولت ها و ش��رکت های نفتی بین المللی 
به س��مت تولید س��وخت های هیدروژنی، به ویژه نوع س��بز آن که 
از الکترولیز آب با اس��تفاده از انرژی  خورش��یدی یا بادی به دست 
می آی��د، تولیدکنندگان بزرگ نفت در منطقه خلیج فارس خود نیز 

با حرکت جهانی همراه شده اند.
انتظ��ار م��ی رود که هی��دروژن در آینده نقش بس��یار مهمی در 
کاهش اش��اعه گازهای گلخانه ای حاصل از فعالیت  صنایع سنگین 
جهان ایفا کند و خاورمیانه نیز دوست ندارد که این فرصت نوظهور 
را از دست بدهد. از سوی دیگر با توجه به سرعت گرفتن روند گذار 
به سمت انرژی های پاک، خاورمیانه می خواهد به جهان نشان دهد 
که صرفا صادرکننده نفت خام نیست و می تواند انرژی های پاک نیز 
صادر کند. عالوه بر این، برخی کشورهای خاورمیانه که اقتصادشان 
به  شدت وابسته به نفت است، قصد دارند با حرکت به سمت تولید 
انرژی های پاک، اقتصاد خود را متنوع کنند و از نفت فاصله بگیرند.

هفته گذشته رس��انه های جهان اخبار مربوط به دو پروژه عظیم 
تولید هیدروژن س��بز در خاورمیانه را منتش��ر کردن��د؛ دبی اولین 
پروژه تولید هیدروژن سبز در مقیاس صنعتی را در خاورمیانه کلید 
زد و عم��ان نیز از برنامه های خود برای اح��داث یکی از بزرگترین 

مجتمع های تولید هیدروژن در جهان رونمایی کرد.
دبی ک��ه یکی از امارت های تش��کیل دهنده امارات متحده عربی 
)س��ومین تولیدکننده بزرگ نفت در اوپک( محس��وب می شود، با 
همکاری شرکت آلمانی زیمنس اقدام به راه اندازی نخستین مجتمع 
تولی��د هیدروژن س��بز در مقیاس صنعتی در منطق��ه خاورمیانه و 
شمال آفریقا کرده است. شرکت  برق و آب دبی و نمایشگاه جهانی 

اکسپو 2۰2۰ دبی نیز در این پروژه عظیم همکاری داشته اند.
به گفته کارشناس��ان ش��رکت زیمنس انرژی، این مجتمع بزرگ 
صنعتی در طول روز از برق تولیدش��ده توس��ط پارک خورش��یدی 
محمد بن راش��د آل مکتوم به  منظور تولید هیدروژن سبز از طریق 
الکترولیز استفاده می کند. هنگام شب نیز هیدروژن سبز تولیدشده 
در ای��ن مجتمع تبدیل به برق می ش��ود و برق مورد نیاز دبی را به  
صورت انرژی پایدار تأمین می کند. انتظار می رود ظرفیت تولید این 
پارک خورش��یدی تا س��ال 2۰3۰ به ۵ گیگاوات برسد که این رقم 
باالترین ظرفیت تولید یک پارک خورشیدی در جهان خواهد بود.

شرکت های منطقه، شرکای بین المللی آنها و تحلیلگران معتقدند 
که دبی و کل منطقه خاورمیانه با توجه به ش��رایط اقلیمی منطقه، 
آینده روش��نی در حوزه تولید انرژی خورشیدی دارند. کارشناسان 
ش��رکت زیمنس انرژی در این خصوص می گویند: »علی رغم پایین 
بودن هزینه های تولید انرژی های خورشیدی و بادی در خاورمیانه، 
ام��کان ص��ادرات این نوع انرژی محدود اس��ت؛ ام��ا هیدروژن این 
پتانس��یل را دارد که در آینده نقش��ی کلیدی در سبد انرژی جهان 
ایف��ا کند و فرصت های صادراتی ت��ازه ای را پیش روی مناطقی که 
شرایط مساعدی برای تولید انرژی های تجدیدپذیر دارند، بگشاید.«

چند روز قبل کریستین بروش، مدیرعامل شرکت زیمنس انرژی 
در مصاحب��ه با ش��بکه CNBC اعالم کرد که ام��ارات می تواند به 
یک صادرکنن��ده مهم هیدروژن در جهان تبدیل ش��ود. او در این 
ب��اره تأکید کرد: »من کامال معتقدم که این الگوی تجاری می تواند 
و بای��د در آینده یکی از الگوهای تج��اری کلیدی در امارات و کل 
منطقه خاورمیانه باش��د و این منطقه در جای��گاه یک صادرکننده 

انرژی های پاک قرار گیرد.«
عم��ان نیز یکی دیگر از تولیدکنن��دگان نفت خاورمیانه که البته 
عضو اوپک نیس��ت ام��ا در ائتالف نفتی اوپک پ��الس حضور دارد، 
هفته گذش��ته بیانی��ه مهمی را درخصوص تولی��د انرژی های پاک 
منتش��ر کرد. ش��رکت ملی نفت عمان )OQ( با همکاری ش��رکت 
اینترکانتیننتال انرژی هنگ کنگ و یک ش��رکت وابس��ته به دولت 
کویت که هر دو در زمینه س��رمایه گذاری و توسعه انرژی های پاک 
فعالیت می کنند، کار خود را ب��رای ورود به عرصه تولید هیدروژن 

سبز آغاز کرده است.
مدیران شرکت اینترکانتیننتال انرژی درخصوص دالیل مشارکت 
در ای��ن پروژه می گویند: »با توجه به موقعیت راهبردی محل پروژه 
که بین آس��یا و اروپا واقع شده و شرایط عالی دریای عرب از لحاظ 
وفور انرژی باد و تابش خورشید، این یک پروژه قابل اتکا برای تولید 
و عرضه دائمی س��وخت های سبز در س��طح جهان با قیمتی بسیار 

رقابتی است.«
دکتر سلیم الهذیلی، مدیر بخش انرژی های جایگزین در شرکت 
ملی نفت عمان هم درخصوص پروژه جدید این ش��رکت می گوید: 
»انرژی  جایگزین یک محرک کلیدی برای رش��د بلندمدت شرکت 
OQ و یک مؤلفه اساس��ی در راهبرد شرکت اس��ت. عالوه بر این، 
انرژی جایگزین با چش��م انداز 2۰۴۰ کش��ور عم��ان که هدف آن 
متنوع س��ازی منابع کشور و حداکثرس��ازی ارزش افزوده است نیز 

همخوانی دارد.«
بزرگتری��ن تولیدکنن��ده نف��ت منطق��ه خاورمیان��ه و بزرگترین 
صادرکننده نفت جهان یعنی عربس��تان س��عودی نیز نیم نگاهی به 
پروژه های تولید هیدروژن س��بز و به دس��ت آوردن سهمی از بازار 
نوظهور این سوخت پاک دارد. شهر آینده پایدار »نئوم« که محمد 
بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی، تبلیغات گسترده ای درباره آن 
به راه انداخته است، سال گذشته قراردادی به ارزش ۵میلیارد دالر 
با ش��رکت س��عودی آکوا پاور که در زمینه تولید انرژی و همچنین 
آب ش��یرین فعالی��ت می کند، منعقد کرد. به موج��ب این قرارداد، 
یک مجتمع عظیم تولید آمونیاک مبتنی بر سوخت هیدروژن سبز 
در ش��هر نئوم اح��داث و محصوالت آن به بازاره��ای جهانی صادر 

خواهد شد.
هم��ه این طرح ها نش��ان  دهنده ای��ن واقعیت هس��تند که حتی 
خاورمیان��ه نفت خیز ه��م در برابر روند گذار ب��ه انرژی های پاک و 
تقاض��ای روزاف��زون جهانی ب��رای انرژی های پاک ایمن نیس��ت و 

چاره ای جز همراه شدن با این روند ندارد.
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رئی��س دفتر رئی��س جمهور در نام��ه ای به رئی��س کل بانک مرکزی، 
خواس��تار جلوگیری از مسدودس��ازی درگاه های فروش رمزارزها شد. در 
حالی که رئیس مجلس و جمعی از نمایندگان مردم خواستار ورود جدی 
بان��ک مرکزی در حوزه رمزارزها و توق��ف درگاه های پرداخت صرافی های 
دیجیتال هستند؛ محمود واعظی در نامه ای به عبدالناصر همتی، به استناد 
درخواست بیش از ۶۰ هزار نفر از فعاالن و کسب و کارهای تبادل رمزارز، 

از بانک مرکزی خواست تا درگاه های اینترنتی فروش رمزارزها را نبندد.
این در حالی است که رئیس کل بانک مرکزی هفته گذشته درخصوص 
ش��ایعات اخیر حوزه رمزارزها گفته بود که بانک مرکزی تا زمان ترس��یم 
نقش��ه راه هیچ گونه اقدام ش��تاب زده ای انجام نمی دهد. همتی همچنین 
مدیریت و تنظیمگري مبادالت سایر رمزارزها را نیازمند بررسی همه جانبه، 
جامع و منسجم خوانده بود و از مردم خواسته بود تا سرمایه های خود را به 
بازارهای غیررسمی که هیچ مجوزی از نهادهای قانونی ندارند، وارد نکنند.
حاال چند روز پس از تاکید همتی بر جلوگیری از هرگونه اقدام شتابزده 
توسط بانک مرکزی در حوزه ارزهای دیجیتال، رئیس دفتر رئیس جمهور 
در نام��ه ای به او خواس��تار جلوگیری از مسدودس��ازی درگاه های فروش 
رمزارز شده و نوشته: »پیرو جلسه ستاد اقتصادی دولت، به پیوست تصویر 
نامه انجمن فناوران زنجیره بلوک، س��ازمان نظام صنفی رایانه ای کشور و 
انجمن صنفی فناوری های نوین مالی و ضمائم آن درخصوص »درخواست 
بی��ش از ۶۰ هزار نفر از متعامالن و کس��ب و کارهای تبادل رمزارز جهت 
جلوگیری از مسدودس��ازی درگاه های پرداخت اینترنتی« برای اقدام الزم 

ارسال می شود.«
حواشیارزهایدیجیتالهمچنانادامهدارد

در حالی که از چندی پیش گمانه زنی هایی درباره مسدودیت درگاه های 
صرافی ه��ای آنالین فروش رمزارز مطرح ش��ده و رئیس کل بانک مرکزی 
هم آن را رد کرده اس��ت، روز گذش��ته نامه ای از سوی دفتر نهاد ریاست 
جمهوری به رئیس کل بانک مرکزی ارسال شد تا از مسدودیت درگاه های 

فروش رمزارز جلوگیری شود.

حواش��ی ارزهای دیجیتال از سال گذشته و با ریزش بازار سرمایه شروع 
شد و بسیاری از سهامداران که دچار ضرر و زیان هنگفتی شده بودند روانه 
بازار رمزارزها ش��دند تا شاید مأمنی امن تر از بورس برای سرمایه های شان 
بیابند. این کوچ دس��ته جمعی از بازار سرمایه به بازار رمزارزها، توجهات را 
بیش از پیش به پدیده ارزهای دیجیتال در ایران جلب کرد، اما غیرقانونی 
بودن مبادله رمزارزها و خروج س��رمایه ای که از کش��ور اتفاق می افتاد، به 

آتش اختالف نظرها در این زمینه دمید.
س��رانجام بانک مرکزی به شرکت ش��اپرک اعالم کرد به پرداخت یاران 
و پذیرندگان پش��تیبانی ش��ده در نظ��ام پرداخت کش��ور اطالع دهد که 
درگاه های ارائه دهنده رمزارزها را مس��دود کنند. س��پس با ورود به س��ال 
۱۴۰۰ این بحث مطرح ش��د که همچنان ش��رکت های اصلی ارائه دهنده 
درگاه پرداخت تحت نظارت شاپرک به ویژه در قالب IPG به صرافی های 
آنالی��ن فروش رمزارزها خدمات ارائه می دهند. در واکنش به این موضوع، 
رئی��س مجلس نیز در نامه ای به رئیس کل بان��ک مرکزی و وزیر اقتصاد 
خواستار مسدودسازی درگاه پرداخت الکترونیک صرافی های ارز دیجیتال 
ش��د و صریح��ا اعالم کرد که اکتفای صرف به اع��الم ممنوعیت مبادالت 

رمزارزها نمی تواند رافع مسئولیت بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باشد.
محمدباق��ر قالیباف در این نامه تاکید کرد ک��ه بانک مرکزی به عنوان 
متولی اصلی حوزه نظام پولی در اس��رع وقت ضمن ارائه برآورد قابل اتکا 
از آین��ده ای��ن فناوری و اثر آن بر اقتصاد و ب��ه ویژه نظام پولی و مبادالت 
کش��ور، مقررات الزم را برای فعالیت در مبادالت رمزارزها تدوین و نسبت 
ب��ه نظام مندکردن فعالی��ت رمزارزها اقدام کند و ت��ا آن زمان در صورت 
متضررشدن مردم به واسطه وجود درگاه های پرداخت دارای مجوز از بانک 

مرکزی در این سایت ها، این بانک باید پاسخگو باشد.
نهایتا رئیس کل بانک مرکزی هفته گذشته به این موضوع واکنش نشان 
داد و گفت که تا زمان ترس��یم نقش��ه راه در این زمینه از مسدودس��ازی 
درگاه ه��ای پرداخ��ت صرافی ه��ا خ��ودداری می کند. هرچند ب��ه اعتقاد 
کارشناس��ان، دلی��ل اینکه تاکن��ون بانک مرک��زی به اعط��ای مجوز به 
صرافی های آنالین رمزارز ورود نکرده، این است که تصور می کند با اعطای 

مجوز به آنها باید کلیه ریسک های آنها را نیز بپذیرد.
پس از همه این فعل و انفعاالت حاال نامه ای از س��وی دفتر نهاد ریاست 
جمه��وری خط��اب به رئیس کل بانک مرکزی منتش��ر ش��ده که در آن 

خواستار جلوگیری از مسدودسازی درگاه های فروش رمزارزها شده است 
بنابراین در ش��رایطی که آمارها حکایت از ورود ۱2 میلیون ایرانی به بازار 
رمزارزها دارد، این مهم بیش از پیش احس��اس می شود که بایستی هرچه 
زودتر نقش��ه راهی در برخورد با پدیده ارزهای دیجیتال در کشور طراحی 
ش��ود تا سرمایه ۱2 میلیون ایرانی که 77 درصد آنها با هدف حفظ ارزش 

پول پا به این بازار گذاشته اند، سوخت نشود.
سهم4.5درصدیایرانازبازاربیتکوینجهان

رمزارزها این روزها از زاویه دیگری هم بحث روز جامعه شده اند و آن هم 
ارتباط مبهم آنها با بحث خاموش��ی و قطعی برق روزهای گذش��ته است، 
چنانکه مس��ئوالن وزارت نیرو، ماینین��گ را متهم اصلی بهم خوردن تراز 
تولید و مصرف برق کش��ور معرفی می کنند. از همین رو بود که از ابتدای 
این هفته به گفته سخنگوی صنعت برق، مراکز مجاز استخراج رمزارزها با 

هدف پایداری شبکه سراسری برق خاموش شدند.
همچنین دو س��ه روز قبل بود که خبرگ��زاری »رویترز« به نقل از یک 
موسس��ه فعال در حوزه فناوری بالک چین، از سهم ۴.۵ درصدی ایران در 
بازار بیت کوین جهان خبر داد و گردش مالی این صنعت در کش��ورمان را 
س��االنه نزدیک به یک میلیارد دالر برآورد ک��رد. به گفته »رویترز«، روند 
اس��تخراج بیت کوین به ایران این فرص��ت را داده که صدها میلیون دالر 
درآمد داش��ته و به واسطه آن از تأثیر تحریم ها علیه خود بکاهد. این آمار 
براساس برآوردهای موسسه »الیپ تیک« و با استفاده از اطالعات استخراج 
بیت کوین توسط »مرکز فعالیت های مالی جایگزین کمبریج« تا ماه آوریل 
س��ال 2۰2۰ محاسبه شده اس��ت. مطالعه موسس��ه »الیپ تیک« نشان 
می دهد میزان برق ساالنه مورد استفاده برای استخراج بیت کوین در ایران 
معادل برقی است که از سوختن ۱۰ میلیون بشکه نفت به دست می آید که 

برابر با ۴ درصد صادرات نفت ایران در سال 2۰2۰ بوده است.
»رویت��رز« در پایان با بیان اینکه به رغم ممنوعیت بانک مرکزی، خرید 
و فروش بیت کوین در بازار س��یاه جریان دارد، افزود: چند س��الی اس��ت 
که اس��تخراج بیت کوی��ن در ایران به عنوان یک صنعت پذیرفته ش��ده و 
برای آن برق ارزان قیمت در نظر گرفته ش��ده اس��ت. از آنجا که قرار شده 
استخراج کنندگان بیت کوین، ارز مجازی خود را به بانک مرکزی بفروشند، 
همین موضوع باعث شده اس��ت تا بسیاری از استخراج کنندگان خارجی 

بیت کوین از جمله چینی ها جذب بازار ایران شوند.

دستوررئیسجمهوربهرئیسکلبانکمرکزی:

درگاه های فروش رمزارزها را نبندید

در ش��رایطی که رشد بیش از حد قیمت مس��کن در بعضی محله های 
تهران بر روی ش��اخص قیمت کل تاثیر گذاش��ته است، اکثر معامالت در 
واحدهای کوچک متراژ و کمتر از میانگین نرخ شهر انجام می شود؛ بررسی 
فایل های عرضه شده به بازار حاکی از آن است که با قیمت هایی به مراتب 

پایین تر از عرف بازار محله ها می توان مسکن خریداری کرد.
به گزارش ایس��نا، بررسی ها از آمار بازار مسکن شهر تهران در فروردین 
۱۴۰۰ نش��ان می دهد میانگین قیمت مس��کن در مناطق ۱ تا ۶ باالتر از 
نرخ متوسط شهر و در مناطق 7 تا 22 پایین تر از میانگین است. متوسط 
قیمت هر متر خانه در تهران 29.3 میلیون تومان اعالم ش��ده که در این 
بین منطقه یک با میانگین ۶۶ میلیون و 8۰2 هزار تومان در هر متر مربع 
گران ترین و منطقه ۱8 با متری ۱3 میلیون و ۴۴۵ هزار تومان ارزان ترین 
منطقه تهران محس��وب می ش��وند. با این حال هیچ یک از این دو منطقه 
در بین مناطق پرمعامله قرار ندارند. فروردین امسال منطقه یک رتبه نهم 
را از نظ��ر تعداد معامالت به خود اختص��اص داد و منطقه ۱8 در جایگاه 
س��یزدهم قرار گرفت. اغلب معامالت در مناطق میانی شهر، در واحدهای 

کوچک متراژ و زیر قیمت متوسط تهران انجام می شود.
ش��ش منطقه پرتقاضا در تهران کانون خری��د و فروش های زیر قیمت 
محسوب می شود. آمار نشان می دهد متوسط قیمت مسکن در ۱۶ منطقه 
از مناطق بیس��ت ودوگانه ش��هر تهران کمتر از میانگین قیمت شهر است 
که ش��ش منطقه شامل مناطق 7، 8، ۱۰، ۱۱، ۱۴ و ۱۵ در این بین جزو 

محدوده پرمعامله در تهران هستند.
اولی��ن ماه از س��ال ج��اری مناط��ق ۵، 2، ۱۰، ۴، ۱۵ و 8 به ترتیب در 
رتبه های اول تا ششم از نظر تعداد معامالت مسکن شهر تهران قرار داشتند 
ک��ه به طور کلی ۵2 درصد معامالت را به خ��ود اختصاص دادند. در بین 

این مناطق متوس��ط قیم��ت در مناطق ۵، 2 و ۴ باالت��ر از نرخ میانگین 
ش��هر و مناط��ق 8، ۱۰ و ۱۵ پایین تر از میانگین قرار داش��تند. از طرف 
دیگر ش��اخص تعداد واحدهای مسکونی معامله شده برحسب قیمت یک 
متر مربع نش��ان می دهد ۶2 درصد معامالت در محدوده قیمتی پایین تر 
از متوسط شهر انجام شده است. همچنین با توجه به مساحت 87 متری 
واحدهای مس��کونی معامله شده در تهران هم اکنون میانگین قیمت یک 
واحد مسکونی در تهران 2 میلیارد و ۵۴9 میلیون تومان است، اما فراوانی 
تعداد معامالت براس��اس ارزش هر واحد مس��کونی نشان می دهد که ۶3 
درص��د خری��د و فروش ها مربوط به خانه های کمت��ر از 2 میلیارد و ۵۰۰ 
میلیون تومان بوده است. در عین حال با وجود متوسط 87 متری مساحت 
واحدهای معامله شده، رتبه اول خرید و فروش از نظر مساحت به واحدهای 
۶۰ تا 7۰ متر و جایگاه دوم به خانه های ۵۰ تا ۶۰ متر تعلق گرفته است. 
در حالت کلی نیز ۶۵.۶ درصد خرید و فروش ها در واحدهای زیر 9۰ متر 
مربع انجام ش��ده است. به دلیل کاهش انتظارات تورمی ناشی از مذاکرات 
برج��ام و ثب��ات بازار ارز، قیمت مس��کن تا حدودی کاهش یافته اس��ت. 
پیش بینی اغلب کارشناسان هم از آینده بازار مسکن در سال ۱۴۰۰ ثبات 
قیمت ها است. با توجه به آمار مذکور می توان خانه های دارای ارزش کمتر 
از 29.3 میلی��ون تومان در هر متر مربع و واحدهای کمتر از 2.۵ میلیارد 
توم��ان را در زمره خانه های زیرقیمت محس��وب ک��رد، اما در حال حاضر 
می توان با مبالغی بس��یار کمتر از این ارقام در پایتخت مسکن خریداری 
کرد. به طور مثال یک واحد ۶۰ متری نوساز در باغ فیض با امکانات کامل 
با قیمت هر متر 38 میلیون تومان برای فروش عرضه شده که در مقایسه 
با فایل های دیگر از قیمت مناسب تری برخوردار است. در همین محله یک 
واحد 9۵ متری س��ه سال س��اخت با امکانات کامل 3۵ میلیون تومان در 

هر متر مربع قیمت گذاری ش��ده است. میانگین قیمت مسکن در منطقه 
۵ که محله باغ فیض هم در آن واقع شده 3۶ میلیون و 2۶۰ هزار تومان 
در هر متر مربع اس��ت. اگر به دنبال واحد باالی ۱۰ سال باشید می توانید 
با رقم های بس��یار پایین تری مسکن موردنیاز خود را خریداری کنید. کف 
قیمت ه��ا در محله های پرتقاضای منطقه ۵ از ح��دود 2۰ میلیون تومان 
ش��روع می ش��ود، اما بعضا با نرخ های پایین تر هم واحدهایی عرضه شده 
است. به طور مثال در محله المهدی پونک یک آپارتمان 7۰ متری واقع در 
طبقه چهارم بدون آسانسور و بدون امکانات به مبلغ ۱۴ میلیون تومان در 

هر متر مربع به فروش می رسد.
در منطقه ۴ نیز متوس��ط قیمت مسکن 3۱ میلیون و ۴۰۴ هزار تومان 
در هر متر مربع است، با این حال نرخ ها در محله های مختلف این منطقه 
متفاوت اس��ت. در تهرانپارس غربی قیمت واحدهای نوساز اغلب بیش از 
متری 3۵میلیون تومان اس��ت که البته یک آپارتمان ۶۰ متری ۱8 سال 
ساخت واقع در طبقه سوم، بدون آسانسور با پارکینگ به مبلغ 22 میلیون 
تومان در هر متر مربع فروخته می ش��ود. در تهرانپارس شرقی هم نرخ ها 
نسبت به قبل از عید کاهش محسوسی داشته به طوری که هم اکنون کف 

قیمت به متری ۱3 میلیون تومان رسیده است.
گفتنی اس��ت متوسط قیمت یک متر مربع مس��کن در شهر تهران در 
فروردین ماه امس��ال 29 میلیون و 32۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه 
قبل 3.۱ درصد کاهش و در مقایس��ه با ماه مشابه سال قبل 9۱.7 درصد 
افزایش نشان می دهد. طبق اعالم بانک مرکزی همچنین تعداد معامالت 
انجام ش��ده در این ماه معادل 2.۱ هزار فقره بود که از کاهش ۶۰ درصد 
نس��بت به ماه گذش��ته و افزایش ۶8 درصد در مقایسه با ماه مشابه سال 

گذشته حکایت دارد.

تحوالتبازارمسکنشهرتهراننشانمیدهد

فایلهاینرخشکندرمسکنپایتخت

یادداشت

برخوردسلبیباپدیدهرمزارزها

مهرادعباد
عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران

چن��دی پیش رئیس مجلس طی نام��ه ای به وزیر امور اقتص��اد و دارایی و 
رئیس بانک مرکزی ضمن اشاره به برخی ابهامات و نگرانی ها در مورد کارکرد 
ارزهای دیجیتال، خواس��تار تدوین مقررات الزم و نظام مندکردن فعالیت ها در 
این حوزه ش��د. پیرو ای��ن نامه نگاری، چند نکته قابل طرح و بررس��ی به نظر 
می رسد؛ نخست آنکه، تجربه دهه های گذشته نشان  می دهد که تکنولوژی ها 
و پدیده های اقتصادی روز دنیا معموال با تاخیر چند ساله به کشورهای کمتر 
توسعه یافته پا  می گذارند و این تاخیر موجب می شود که این کشورها دیرتر از 
مزایای این تکنولوژی ها بهره مند ش��وند. مثال ها فراوانند؛ مانند آنچه در مورد 
سیستم های بسته بندی با اتمسفر اصالح شده، ماشین های خودران، تکنولوژی 
استحصال گاز هلیوم از گاز طبیعی و... شاهد بوده ایم. اکنون نیز زمان مواجهه 
با پدیده رمز ارزها فرا رس��یده و همان گونه که رئیس مجلس نیز در نامه خود 
آورده، مطالعات موجود نش��ان  می دهد که در  آینده، ارزهای دیجیتال به ابزار 
مبادله در دنیا تبدیل خواهند شد. یعنی همانطور که تبادل کاال به کاال جای 
خود را به پول )فیات( و سپس به کارت های بانکی داد، پیش بینی می شود که 
رمزارزها نیز سیطره خود را بر سیستم های بانکی و بازار پول بگسترانند بنابراین 
به جای حذف صورت مسئله، شایسته است که بسترهای الزم برای بهره گیری 

از ظرفیت  ابزارهای جدید فراهم شود.
رئیس مجلس همچنین در بخش��ی از نامه خود با استناد به برخی نظرات، 
ایراداتی را به پدیده زنجیره بلوکی و رمزارزها وارد دانسته که غیرمتمرکز بودن 
آن، تقابل با حاکمیت پول های ملی و نظم اقتصادی و ایجاد بستر برای فعالیت 
غیرقانونی از جمله این ایرادات اس��ت، درحال��ی که غیرمتمرکز بودن ارزهای 
دیجیتال، نقطه قوت این تکنولوژی بوده و در عین حال، پدیده زنجیره بلوکی 
یا )Block chain( امکانات بس��یاری را در اختیار کاربران خود قرار می دهد؛ 
برای مثال، می توان پروژه ها را در بستر آن تعریف و اجرا کرد یا از این تکنولوژی 
در تولید محصول بهره گرفت. افزون بر این و براساس نتایج یک جست و جو 
در بستر وب، کاربردهای دیگری از جمله در حوزه پزشکی و تجویز دارو، صدور 
قبض و صورتحس��اب، رأی گیری ها، ثبت احوال، نگهداری امن فایل ها و البته 
در حوزه هنر برای این تکنولوژی قابل تصور اس��ت بنابراین این پدیده تنها به 
بیت کوین ختم نش��ده و کارکردهای دیگری در راستای بهبود فرآیندی از آن 

مشاهده شده است.
 رئی��س مجلس در بخش دیگری از نامه خود ضم��ن ابراز نگرانی از خروج 
گس��ترده ارز به این نکته اشاره کرده اس��ت که تجربه قبلی موسسات مالی و 
اعتباری غیرمجاز و اقدام مشابه بانک مرکزی و همچنین سایت هایی همچون 
س��که ثامن که منجر به مال باختن تعداد زیادی از مردم و تأمین هزینه های 
زیاد مالی و اجتماعی به کشور شد باید در مواجهه با پدیده رمزارزها مورد توجه 
قرار گیرد؛ درحالی که قیاس موسسات غیرمجاز مالی که بر منطق رانت خواری 
اس��توار بودند و یک تکنولوژی روزآمد، قیاس مع الفارقی است؛ ضمن آنکه در 
سال های اخیر، خروج ارز بدون استفاده از ارزهای دیجیتال نیز در جریان بوده 

و سهم باالی ایرانیان در خرید امالک در ترکیه نیز موید این ادعاست.
 اما برای رفع این نگرانی ها، راه حل های بسیار ساده ای از جمله »ایجاد کیف 
پول های دیجیتال ایرانی«، »تولید رمزارز ایرانی« و »معرفی صرافی های مجاز 
ارزهای دیجیتال ایرانی« وجود دارد. مسئله این است که مقابله با جریان علم 
و تکنولوژی راه به جایی نمی برد و تنها منجر به عقب ماندگی در بهره گیری از 
این ظرفیت ها خواهد ش��د. باید نقش ارزهای دیجیت��ال را در آینده تجارت و 
س��رمایه گذاری بپذیریم و این پیش بینی را مدنظر قرار دهیم که سیستم های 
بالک چین تحوالت بس��یاری را در آینده رقم خواهند زد. از این رو، درخواست 
فعاالن اقتصادی این است که نهادهای متولی با همراهی کارشناسان این حوزه، 
سیاس��ت گذاری صحیحی را در مورد این پدیده به انجام برس��انند که منافعی 
را عاید اقتصاد کش��ور کند. بدیهی اس��ت که تاخیر در این سیاس��ت گذاری و 

تصمیم گیری، منجر به عقب افتادگی شدید و فرصت سوزی خواهد شد.

مردمبیشترچکهایرمزدارمیدهندیاعادی؟
جغرافیایاستانیچکبانکی

از 2۰۵ ه��زار و ۱۰۰ میلیارد تومان چک وصول ش��ده در فروردین 
ماه امس��ال ۶۴.۴ درصد آن مربوط به چک های عادی اس��ت و 3۵.۶ 
درصد دیگر آن را نیز چک های رمزدار تش��کیل می دهند. جدیدترین 
آمار بانک مرکزی نشان می دهد از مجموع چک های مبادله شده معادل 
۶.8 میلیون فقره وصول شده که از این تعداد بالغ بر ۶.۴ میلیون فقره 
عادی و حدود ۰.۴ میلیون فقره رمزدار بوده است بنابراین در کل کشور 
9۴.۴ درصد از کل چک های وصولی را چک های عادی و ۵.۶ درصد را 

چک های رمزدار تشکیل می دهند.
از نظر مبلغی نیز از 2۰۵ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان چک های وصولی 
در کل کش��ور معادل ۱32 هزار و 2۰۰ میلیارد تومان برای چک های 
عادی و بیش از 72 هزار و 9۰۰ میلیارد تومان خاص چک های رمزدار 
بوده اس��ت. بر این اس��اس، در کل کش��ور ۶۴.۴ درص��د از کل مبلغ 
چک های وصول��ی را چک های عادی و 3۵.۶ درصد دیگر را چک های 
رمزدار به خود اختصاص داده اند. براس��اس این گ��زارش، در فروردین 
امس��ال در ک�ل کش���ور بیش از 37۵ ه�زار فق�ره چ�ک رم�زدار ب�ه 
ارزش���ی بالغ بر 72 هزار و 9۰۰ میلیارد تومان وصول شده که نسبت 
ب��ه ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۵۶.2 درصد و ۵8.۴ درصد 
کاهش داشته اس��ت. در این ماه همچنین در استان تهران ۱۰2 هزار 
فق�ره چ�ک رم�زدار ب�ه ارزش�ی معادل ۴۰ هزار و 2۰۰ میلیارد تومان 
وصول ش��د که ۴۵.۵ درصد از تعداد چک های رمزدار وصولی در س��ه 
استان ته�ران )27.2 درص�د(، اصفهان )۱۰ درصد( و خراسان رضوی 
)8.3 درصد( وصول شده است که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر 
استان ها دارا بوده اند. همچنین ۶۶.2 درصد از ارزش چ��ک های ف��وق 
در اس���تان ه��ای ته��ران )۵۵.2 درص��د(، اصفه��ان )۶.۱ درصد( و 

خراسان رضوی )۴.9 درصد( وصول شده است.
گفتنی است چک های عادی به چک هایی گفته می شود که اشخاص 
به حس��اب جاری خود ص��ادر کرده و دارن��ده آن تضمینی جز اعتبار 
صادرکننده آن ندارد. گیرنده وجه چک ممکن است خود صادرکننده یا 
حامل آن بوده یا چک در وجه شخصی معین یا به حواله کرد آن صادر 
شده باشد. چک های رمزدار نیز چک هایی هستند که بنا به درخواست 
مشتری و به نام اشخاص حقیقی یا حقوقی توسط بانک به عهده همان 
بانک یا شعب آن و همچنین می تواند برعهده سایر بانک ها تحت عنوان 
چک رمزدار بین بانکی صادر ش��ود. این قبیل چک ها جهت تسهیل و 
تسریع در نقل و انتقال وجوه بین بانکی صادر شده و پرداخت وجه آن 

توسط بانک صادرکننده تضمین می شود.
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100هزارمیلیاردتومانسهمدرراهبازاراست
خبرمهموزیراقتصادبرایبازارسرمایه

وزی��ر اقتصاد از آمادگی دولت برای واگ��ذاری ۱۰۰ هزار میلیارد 
توم��ان از دارایی های دولت به بخش خصوصی در ش��ش ماهه اول 
س��ال خبر داد و گفت برای ش��ش ماهه نخس��ت س��ال به ارزش 
۱۰۰هزار میلیارد تومان س��هام ش��رکت های دولتی که در فهرست 
واگ��ذاری قرار دارن��د، آماده عرضه می ش��ود. فرهاد دژپس��ند روز 
گذش��ته در حاش��یه جلسه با اعضای کمیس��یون اقتصادی مجلس 
ش��ورای اسالمی در جمع خبرنگاران گفت: وزارت اقتصاد و دارایی، 
27 هزار میلیارد تومان آگهی فروش در مرحله عرضه ش��رکت های 
دولتی مش��مول واگذاری به بخش خصوصی در اختیار دارد که باید 
مش��تری و تقاضا برای آن وجود داشته باشد بنابراین برنامه ما این 
است که برای شش ماه اول سال به ارزش ۱۰۰هزار میلیارد تومان 
س��هام شرکت های دولتی که در فهرست واگذاری قرار دارند، آماده 

عرضه شود.

معاونسازمانبرنامهوبودجه:
گرانیارزبورسرامختلکرد

معاون اقتصادی س��ازمان برنامه و بودجه با اش��اره به فش��ارهای 
ناش��ی از تحریم ها و کاهش منابع ارزی و تح��ت تاثیر قرار گرفتن 
نرخ ارز گفت که در این ش��رایط برای حمایت از معیش��ت مردم به 
پرداخ��ت ارز ۴2۰۰ با وجود تمامی انتقادات ادامه دادیم، در حالی 
که متضرر اصلی آن دولت اس��ت و می توانست گران تر حتی تا 23 
هزار تومان بفروش��د و کسری بودجه را جبران کند ولی این کار را 

نکردیم.
س��ازمان برنامه و بودجه روز گذش��ته در نشستی خبری به ارائه 
گزارشی از جریان بودجه و اقتصاد ایران در سال های اخیر پرداخت 
که در این نشست مسئوالن مربوطه از جمله محمد کردبچه، مشاور 
س��ازمان برنامه و بودجه و همچنین حمید پورمحمدی، معاون امور 
اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه حضور داشتند. معاون 
اقتصادی و امور هماهنگی س��ازمان برنامه و بودجه در این نشست 
با اش��اره به ویژه بودن س��ال ۱399 به عنوان س��الی ویژه گفت که 
ب��ا توجه به حداکثری بودن تحریم ها و ش��یوع کرونا، عمال اقتصاد و 
بودجه کش��ور با تکانه های شدیدی مواجه شد که تجربه ای منحصر 

به فرد برای کشور ایجاد کرد.
او  س��پس به بازارها و محل های تحت تاثیر قیمت ارز اشاره کرد 
و گف��ت: یکی از بازارهای موثر از افزایش قیمت ارز، بازار س��رمایه 
بود و دچار مشکالتی شد به هر حال بازار سرمایه خود را با افزایش 
ن��رخ ارز هماهنگ کرد به طوری که ش��اخص به ش��دت باال رفت 
چراکه فعاالن بازار و صاحبان ش��رکت ها ب��ا افزایش نرخ ارز ارزش 
ش��رکت های خود را نیز باال بردند. از سوی دیگر در بازار بین بانکی 
نرخ بهره حدود هفت تا هش��ت درصد بود که این منابع به س��مت 
بازار س��رمایه رفت در عین ح��ال که فروش اوراق مالی دولت که با 
نرخ حدود ۱۴درصد انجام می شد در این جریان به باالی 2۰ درصد 

رسید و در مجموع بازار سرمایه را متالطم کرد.
پورمحمدی همچنین به جریان واگذاری س��هام ش��رکت ها برای 
تامین کس��ری بودجه اش��اره کرد و گفت: طی س��ال های گذشته 
واگذاری س��هامی ش��رکت ها براس��اس اص��ل ۴۴ قانون اساس��ی 
نادیده گرفته ش��ده بود ک��ه آن را مورد توجه قرار دادیم به هرحال 
کارشناس��انی تاکید داش��تند که دولت برای کنترل شاخص بورس 
نسبت به واگذاری سهام اقدام کند که ما توانستیم 3۵ هزار میلیارد 
تومان س��هام بفروشیم و در ادامه برای کنترل شاخص دیگر عرضه 

نکردیم.

نرخارزچهتاثیریبروضعیتشرکتهادارد؟
پیشبینیکارشناسیازآیندهبورس

به اعتقاد یک کارش��ناس بازار سرمایه، هرچند آینده بازار سرمایه به 
سودآوری ش��رکت ها و انتظارات تورمی بستگی دارد، اما به طور کلی 
وضعیت این بازار در ماه های آتی س��ال ۱۴۰۰ از طیف منفی تا طیف 
رش��دی خواهد بود. امیر تقی خان تجریش��ی در گفت وگو با ایسنا، به 
وضعیت بازار سرمایه در سال ۱۴۰۰ اشاره و اظهار کرد: در روند ارزیابی 
ارزش بازار س��رمایه در س��ال پیش رو، می توانیم به اهمیت دو عامل 
کلی س��ودآوری ش��رکت ها و نس��بت قیمت به درآمد اشاره کنیم. در 
بخش س��ودآوری ش��رکت ها، موضوع نرخ ارز و روند قیمتی کاالهای 
پایه، نقش آفرینی جدی خواهند داشت. انتظارات کاهشی شاخص دالر، 
کاهش نرخ بهره، واکسیناس��یون گسترده و امید به بازگشت تقاضا به 
ویژه در حوزه انرژی در سال 2۰2۱، تقویت کننده قیمت کاالهای پایه 
در میان مدت خواهند بود. گلدمن س��اکس در آخرین پیش بینی خود 
ضمن پیش بینی رشد ۱3.۵ درصدی شاخص قیمت کاالهای پایه در 

شش ماه آینده، قیمت برخی از آنها را پیش بینی کرده است.
او در مورد تاثیرگذاری نرخ ارز بر وضعیت شرکت ها نیز توضیح داد: 
شرکت هایی که نرخ فروش محصوالت آنها با نرخ دالر نیمایی صورت 
می گیرد و عمدتاً تولیدکننده کاالهای پایه هستند، حتی اگر نرخ  ارز در 
ادامه سال جاری کاهشی باشد، با توجه به باالرفتن نرخ جهانی کاالهای 
پایه در دنیا )ش��امل محصوالت فلزی، معدنی، نفت و پتروشیمی( در 
فصل های آتی، رش��د درآمدی و س��ودآوری خواهند داش��ت بنابراین 
افزای��ش نرخ محص��والت، افت احتمالی دالر را جب��ران خواهد کرد و 
س��ودآوری سال ۱۴۰۰ این شرکت ها باالتر از سال ۱399 قرار خواهد 
بود. تجریشی ادامه داد: همچنین بسیاری از شرکت های صادراتی که 
به دلیل ش��رایط تحریم، مجبور به پذی��رش هزینه هایی اعم از هزینه 
باالی انتقال پول، هزینه حمل محصوالت، فروش به واسطه ها و تخفیف 
قیمت یا حتی سوخت پول بودند در سال ۱۴۰۰، با هزینه های تحمیلی 
کمتری مواجه خواهند بود و در نتیجه حاش��یه سود باالتری را تجربه 

می کنند.
به گفته این کارش��ناس بازار سرمایه، در سایر صنایع نیز که قیمت 
محصوالت آنها مستقیماً متأثر از نرخ ارز نیست و عمدتاً فروش داخلی 
دارند، نظیر صنایع س��یمان، دارویی، غذایی، شوینده، روانکار، شیشه، 
الس��تیک، لوازم خانگی و ...، نرخ های فروش محصوالت نسبت به دالر 
کنونی فاصله داشته و انتظار می  رود قیمت فروش محصوالت در سال 
۱۴۰۰ مش��خصا باالتر از سال ۱399 قرار گیرد. لذا در این صنایع نیز 

شاهد افت سودآوری در فصول آتی نخواهیم بود.

خبرخوان

فرصت امروز: ش��اخص بورس تهران در معامالت سومین روز خردادماه 
۱2 هزار و ۱89 واحد افت کرد و به رقم یک میلیون و 9۵ هزار واحد رسید. 
در این روز بیش از ۴ میلیارد و 32 میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار 
به ارزش 28 هزار و 23۵  میلیارد ریال داد و ستد شد. همچنین شاخص 
کل )ه��م وزن( با ۴ هزار و 999 واحد کاهش به 383 هزار و 2۱7 واحد و 
ش��اخص قیمت )هم وزن( با 3 هزار و 232 واحد افت به 2۴7 هزار و 7۶8 
واحد رسید. شاخص بازار اول ۱2 هزار و 799 واحد و شاخص بازار دوم ۱۱ 
هزار و 28۴  واحد کاهش داشتند. نمادهای پاالیش نفت اصفهان )شپنا(، 
پاالی��ش نفت تهران )ش��تران(، ملی صنایع مس ای��ران )فملی(، لیزینگ 
پارس��یان )ولپارس(، ش��رکت س��رمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا(،  
گس��ترش سرمایه گذاری ایران خودرو )خگس��تر( و توسعه و عمران امید 
)ثامید( ازجمله گروه نماده��ای پُرتراکنش بودند. گروه فرآورده نفتی هم 
صدرنش��ین برترین گروه های صنعت ش��د و در این گروه 3۴۶ میلیون و 
۵87 میلیون برگه سهم به ارزش 3 هزار و 2۶۶ میلیارد ریال دادوستد شد.
در آن سوی بازار سرمایه نیز شاخص فرابورس بیش از 27 واحد کاهش 
داش��ت و بر روی کانال ۱7 هزار و ۴7۶ واحد ثابت ماند. در این بازار یک 
میلیارد و ۴۴۶ هزار برگه س��هم به ارزش 33 ه��زار و ۱3۴  میلیارد ریال 

دادوستد شد.
سهامدارانازهیجانزودگذربازاربپرهیزند

عضو هیأت مدیره بورس تهران، س��هامداران را از هیجانات زودگذر بازار 
س��هام برحذر داشت و گفت: سهامداران نباید در سرمایه گذاری های خود 
تغیی��رات لحظه ای و نوس��ان های ارزی را مالک قرار دهن��د بلکه باید با 
نگاه بلندمدت و با اطالعات و آگاهی کامل در س��هام کم ریسک و بنیادی 
س��رمایه گذاری کنند و وارد هیجانات زودگذر و حاش��یه های بازار س��هام 
نش��وند. مهدی امیری، نرخ ارز را به عنوان یکی از متغیرهای تاثیرگذار بر 
شاخص های اقتصادی دانس��ت و افزود: در حقیقت نرخ ارز، قیمت نسبی 
پول خارجی به پول داخلی را نش��ان می دهد که به عنوان یکی از عوامل 

کالن اقتصادی همیشه مورد توجه فعاالن بازار سرمایه بوده است.
او به رابطه مستقیم بازار سرمایه ایران و قیمت مواد اولیه در دنیا اشاره 
کرد و گفت: بازار س��رمایه ایران رابطه مستقیم و تنگاتنگی با قیمت مواد 
اولیه و محصوالت در سراس��ر دنی��ا دارد و از آنجایی که مبنای معامالت 
در بازاره��ای جهانی، ارز اس��ت پس تغییرات نرخ ارز ب��ر قیمت کاالها و 

محصوالت تأثیرگذار خواهد بود.
امی��ری در ادامه به تاثیر نرخ ارز اش��اره کرد و ادامه داد: می توان نتیجه 

گرفت با توجه به اینکه در بازار سهام تولیدات برخی از شرکت ها به خارج 
از کشور صادر و برخی از شرکت ها نیز مواد اولیه و تجهیزات موردنیاز خود 
را خارج از کش��ور وارد می کنند، تغیی��رات نرخ ارز تأثیر متفاوتی بر نتایج 
عملکرد این ش��رکت ها گذاشته و به صورت مستقیم و غیرمستقیم ارزش 

سهام شرکت های بورسی را متأثر می کند.
به گفته عضو هیأت مدیره شرکت بورس تهران، افزایش نرخ برابری ارز 
نسبت به پول ملی می تواند به عنوان یک استراتژی اقتصادی موجب تقویت 
تولید داخلی در برابر واردات کاالهای ساخته شده ارزان قیمت باشد، در این 
خصوص می توان به رشد سودآوری شرکت های تولیدی مانند شرکت های 

تولیدکننده الستیک، شوینده و روانکارها در سال اخیر اشاره کرد.
او با بیان اینکه اگرچه رش��د نرخ ارز، تورم فزاینده را به کش��ور تحمیل 
و کاهش قدرت خرید عمومی را در پی داش��ت، افزود: با این حال قیمت 
س��هام شرکت ها در بازار سهام به صورت مس��تقیم از محل رشد بازدهی 
و س��ودآوری و به صورت غیرمس��تقیم از محل افزایش ارزش جایگزینی 
افزای��ش یافت. در صورتی ک��ه در آینده تحت تاثیر مذاکرات هس��ته ای 
تحریم های اقتصادی لغو ش��ود، انتظار کاهش نرخ ارز ش��اخص های بازار 

سرمایه را متأثر خواهد کرد.
امیری در پایان به سهامداران توصیه کرد: سرمایه گذاران در بازار سرمایه 
باید به اثرات کوتاه مدت و بلندمدت تغییرات قیمتی و ارزی توجه داش��ته 
باش��ند و در س��رمایه گذاری های خود تغییرات لحظه ای نوسانات ارزی را 
مالک قرار نداده و با اطالعات و آگاهی کامل در سهام کم ریسک و بنیادی 
و با نگاه بلندمدت سرمایه گذاری کنند و وارد هیجانات زودگذر و شایعات 

و حاشیه های بازار نشوند.
سودسازترینشرکتهایبورسیدرسال99

س��ود خالص محقق شده برای س��ال مالی ۱399 از سوی 3۱8 شرکت 
حاضر در بازار س��هام در حالی به بیش از 2۰۶ هزار میلیارد تومان رس��ید 
ک��ه ۴3 درصد از این رقم یعنی بیش از 89 ه��زار میلیارد تومان تنها در 

اختیار ۱۰ شرکت بود.
بررسی عملکرد شرکت های فعال در بازار سهام نشان می دهد از مجموع 
3۵۵ ش��رکت که سال مالی آنها پایان اسفندماه ۱399 است، تعداد 3۱8 
شرکت گزارش عملکرد ساالنه خود را تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ منتشر 
کرده اند. این اطالعات که براساس آخرین صورت های مالی شرکت ها تهیه 
ش��ده )اعم از حسابرسی ش��ده و نشده(، نشان از تحقق سود خالص بیش 
از 2۰۶ هزار و ۱7۶ میلیارد تومانی توس��ط این بنگاه های اقتصادی دارد. 

نکته قابل توجه، سهم ۴3 درصدی ۱۰ شرکت برتر از سود خالص کسب 
ش��ده اس��ت، به طوری که 89 هزار میلیارد تومان از سود خالص محقق 
شده در سال 99 در اختیار ۱۰ بنگاه اقتصادی فعال در بورس و فرابورس 

بوده است.
در این میان، باالترین میزان س��ود به فوالد مبارکه اختصاص داشت، به 
طوری که »فوالد« توانست سال گذشته را با کسب سود خالص بیش از 32 
هزار و 8۴۶ میلیارد تومانی به پایان رساند که در مقایسه با سود خالص ۱۴ 
هزار و 8۰۰ میلیارد تومانی سال 98، بیش از ۱8 هزار میلیارد تومان رشد 
نش��ان می دهد. فوالد هرمزگان نیز دیگر نماد این گروه بود که بیش از ۵ 

هزار و 2۵9 میلیارد تومان سود خالص در سال 99 کسب کرد.
در این راستا، رتبه دوم و سوم به دو لیدر گروه معدنی اختصاص یافت. 
دوقلوهای سنگ آهنی یعنی چادرملو و گل گهر توانستند بیشترین میزان 
س��ودآوری را در میان دیگر هم گروه های خود کس��ب کنند، به طوری که 
سود خالص سال گذشته »کچاد« با 2۴2 درصد رشد به ۱۵.7 هزار میلیارد 
تومان رس��ید. گل گهر نیز توانس��ت بیش از ۱3 هزار میلیارد تومان سود 
خالص در س��ال گذشته کس��ب کند که در مقایسه با سودآوری ۶.۵ هزار 
میلیارد تومانی »کگل« در سال 98، رشد ۱۰۰ درصدی را نشان می دهد.

در ادامه این روند، نمادهای محصوالت شیمیایی به عنوان سودسازترین 
نمادها ش��ناخته ش��دند. در ص��در این گ��روه دو نماد فرابورس��ی پلیمر 
آریاساس��ول و پتروشیمی مارون جای گرفتند که هر کدام توانستند بیش 
از ۱۱ هزار میلیارد تومان س��ود خالص کس��ب کنند. در این میان »آریا« 
رش��د ۱۶2 درصدی و »مارون« نیز افزایش ۱۱۶ درصدی در سود خالص 
را تجربه کردند. در همین راس��تا پتروشیمی زاگرس موفق به تحقق سود 
خالص بیش از ۶.۱ هزار میلیارد تومانی در سال گذشته شد. سود خالص 
پتروش��یمی نیز با 273 درصد افزایش نسبت به سال 98 به حدود ۶ هزار 

میلیارد تومان رسید.
در میان نمادهای پاالیش��ی نیز پاالیش نفت بندرعباس بیشترین سود 
خالص را کسب کرد، به طوری که سود »شبندر« در سال 99 به بیش از 
8 هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با سود خالص 2.۶ هزار میلیارد 
تومانی در سال 98، رشد 2۰۶ درصدی را تجربه کرد. پاالیش نفت تهران 
نیز دیگر نمادی بود که س��ال گذشته را با رونق سپری کرد. بر این اساس 
»ش��تران« توانس��ت ۴۶۰۰ میلیارد تومان سود بیشتر نسبت به سال 98 
محقق کند و به این ترتیب، س��ود خالص خود را در سال گذشته به بیش 

از 78۰۰ میلیارد تومان رساند.

بورستهرانباافت12هزارواحدیبهزیرکانال1.1میلیونیرسید

جابه جایی 4 میلیارد سهم در بورس تهران

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه براس��اس برآوردهای اولیه، رش��د 
اقتصادی در 9 ماهه سال ۱399 معادل 2.2 درصد بود، گفت تولید ناخالص 
داخلی بدون نفت نیز در این دوره معادل ۱.9درصد رشد داشته که این امر 
نویدبخش خروج از رکود اقتصادی در سال جاری بوده و پیش بینی می شود 

این روند در فصول آتی نیز تداوم یابد.
عبدالناص��ر همت��ی در چهل و نهمی��ن اجالس هیأت مدی��ره اتحادیه 
پایاپای آسیا که به صورت مجازی برگزار شد،  درخصوص آخرین اقدامات 
و دس��تاوردهای بانک مرکزی جمهوری اس��المی ایران در س��ال ۱399 
گفت: س��ال ۱399 در ایران در ش��رایطی آغاز ش��د که به دنبال تشدید 
تحریم ه��ای ظالمانه اولیه و ثانویه آمریکا، فعالیت ه��ای مالی و اقتصادی 
ایران با اختالالتی مواجه شد. کاهش صادرات نفتی و نتیجتا کاهش منابع 
ارزی کشور همراه با مشکالت پیش آمده در زمینه دسترسی به دارایی های 
ارزی کشور در بانک های خارجی درنتیجه تحریم های یادشده، عامل اصلی 

بی ثباتی بازار ارز و به دنبال آن سایر بازارها در اوایل سال ۱399 بود. 
رئیس کل بانک مرکزی با اش��اره به شیوع ویروس کرونا تصریح کرد: از 
س��وی دیگر، ش��یوع ویروس کرونا که از اواخر سال ۱398 آغاز شده بود، 
در س��ال ۱399 نیز تداوم یافت و عالوه بر تحمیل فشار سنگین بر بخش 
بهداشت و درمان کش��ور، مشکالت مضاعفی را برای اقشار مختلف مردم 
و نیز کس��ب وکارهای فعال در بخش های مختلف اقتصادی به وجود آورد. 
ش��یوع کرونا همچنین زمینه ساز افزایش نرخ ارز و پیامدهای منفی ناشی 
از آن بود. در چنین شرایطی بانک مرکزی مطابق با اهداف و رسالت خود 
در مهار تورم و کمک به رش��د اقتصادی، در س��ال ۱399 مجموعه تدابیر 
و اقداماتی را در قالب سیاس��ت های پولی و اعتب��اری، ارزی و نظارتی در 

دستور کار قرار داد.
طبق اعالم بان��ک مرکزی، همتی به مهمتری��ن اقدامات بانک مرکزی 
برای مدیریت نقدینگی و مهار تورم در س��ال ۱399 اش��اره کرد و گفت: 
سیاست گذاری پولی در چارچوب هدف گذاری تورم با استفاده از عملیات 
بازار باز و هدف گذاری میانی نرخ سود بازار بین بانکی به شکل تعیین نرخ 
س��ود سیاستی، از جمله این موارد بوده است. گسترش فعالیت کارگزاری 
بان��ک مرکزی با هدف کاهش هزینه های معامالتی، تس��هیل دسترس��ی 
بانک ها و موسسات مالی غیربانکی به اوراق بدهی دولتی و بهبود ترازنامه 
آنه��ا و نیز ات��کای تامین مالی دولت از محل ف��روش اوراق بهادار از دیگر 
اقدامات بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی و مهار تورم در سال ۱399 

بوده است.
رئیس کل بانک مرکزی هدایت نرخ س��ود و مدیریت نقدینگی در بازار 
بین بانکی به س��مت نرخ سود سیاس��تی )هدف( در راستای دستیابی به 
تورم، تالش به منظور تعمیق بیشتر بازار بین بانکی و هدایت بانک ها به این 
بازار با هدف ایجاد بستر مناسب جهت اجرای سیاست های پولی و کاهش 

نقش بانک مرکزی در تامین مالی کوتاه مدت بانک ها و موسسات اعتباری 
را از دیگر اقدامات و تالش های بانک مرکزی به منظور مدیریت نقدینگی 

و مهار تورم در سال ۱399 خواند.
به گفته همتی، اعمال سیاست های احتیاطی کالن با هدف کنترل خلق 
پول توسط بانک ها و موسسات اعتباری، مدیریت رشد نقدینگی و تقویت 
س��المت و ثبات مالی در کش��ور از دیگر اقدامات بانک مرکزی در س��ال 

گذشته بوده است. 
رئیس ش��ورای پول و اعتبار با اشاره به اقدامات بانک مرکزی در زمینه 
اصالح نظام بانکی گفت: بانک مرکزی در راس��تای اهداف و وظایف خود 
مجموعه اقداماتی را در حوزه نظارتی و اصالح نظام بانکی در دس��تور کار 

قرار داده و در حال اجرای آنهاست.
رئی��س کل بانک مرکزی با بیان اینکه در نتیجه اقدامات یادش��ده طی 
ماه های آبان تا اسفند ۱399، بدهی بانک ها به بانک مرکزی روندی نزولی 
داشته است، تصریح کرد: با این حال، حجم نقدینگی در پایان سال ۱399 
با ۴۰.۶درصد افزایش نسبت به پایان سال ۱398 همراه بود که نسبت به 
رش��د سال ۱398 )3۱.3 درصد(، 9.3 واحد درصد افزایش نشان داد. ذکر 
این نکته ضروری اس��ت که رشد نقدینگی در سال ۱399 عمدتا از محل 

افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی صورت گرفته است. 
رئی��س کل بانک مرکزی درخصوص اقدام��ات این بانک در حوزه ارزی 

یادآور شد: باوجود تمام محدودیت های مالی و تجاری ناشی از تحریم ها و 
مشکالتی که در زمینه تامین ارز موردنیاز کشور وجود دارد، بانک مرکزی 
طی ماه ها و س��ال های اخیر، از دو مس��یر کنترل جریان ریال و اقدامات 
ارزی- نظارتی س��عی داشته با برطرف کردن بسیاری از مشکالت موجود، 

زمینه ثبات بخشی به بازار ارز را فراهم کند.  
 همتی همچنین درخصوص آثار و ناشی از شیوع بیماری کووید- ۱9بر 
اقتصاد کشورمان گفت: علی رغم اقدامات بانک مرکزی، تداوم و تشدید آثار 
ناشی از شیوع بیماری کووید-۱9 در اقتصاد جهانی و متعاقبا تاثیرات آن 
بر اقتصاد کش��ور نظیر کاهش قیمت نفت و کاهش درآمد ارزی صادرات 
غیرنفتی کشور از یک سو و بروز برخی تنش ها و اتفاقات سیاسی در سطح 
بین المللی و اثرگذاری آنها بر شکل گیری انتظارات منفی درخصوص روند 
آتی نرخ ارز از س��وی دیگر، منجر به شکل گیری روند صعودی نرخ ارز در 

مقاطعی از سال شد. 
ب��ه گفته وی، روند صعودی نرخ ارز که از ابتدای س��ال ۱399 تا اواخر 
مهرماه همین سال تداوم یافته بود، متوقف شود؛ به طوری که متوسط نرخ 
دالر و ضریب  تغییرات آن )به عنوان شاخصی از ثبات بازار ارز( در اسفندماه 
۱399 نسبت به مهرماه همان سال با کاهش همراه بود. لذا کاهش ضریب 
تغییرات را می توان به منزله فروکش کردن انتظارات منفی و برقراری ثبات 

و آرامش در بازار ارز دانست.
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پیشبینیتداومرشداقتصادیدر1400

بــــورس تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
سه شنبه

4 خرداد 1400

شماره 1787



آیاالجیوسامسونگبرمیگردند؟
در حالی که طی روزهای اخیر گزارش��ی مبنی بر بازگش��ت شرکت ال  جی 
و سامس��ونگ به ایران در فضای مجازی منتشرشده، دبیر انجمن صنایع لوازم 

خانگی این موضوع را رد کرد.
به گزارش ایس��نا، دو سال پیش و با تش��دید تحریم های آمریکا دو شرکت 
کره ای ال جی و سامس��ونگ که در صنعت لوازم خانگی س��رمایه گذاری کرده 
بودن��د، ایران را ت��رک کردند. در حال حاضر برند این دو ش��رکت در ایران به 
جی پالس و سام تغییر کرده و قطعات آنها از کشورهای دیگری به جز کره به 
ایران وارد می شود بنابراین کاالهای برند ال جی و سامسونگ موجود در بازار به 
صورت قاچاق وارد می شوند و گارانتی ندارند. وضعیت تقریبا مشابهی در صنعت 
خودرو با برند رنو و پژو نیز رخ داد، اما حاال با آغاز مذاکرات ایران با کشورهای 
اروپایی و تقویت احتمال بازگشت برجام، گمانه زنی هایی از بازگشت شرکت های 

خارجی به ایران مطرح شده که موافقان و مخالفانی دارد.
معاون دادستان کل کشور گفته اجازه واردات هیچ محصولی که مشابه داخلی 
دارد را نمی دهد و انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی نیز پیشنهاد ورود 
ممنوع و تنبیه برای خارجی هایی که ایران را ترک کردند مطرح کرده، اما یک 
عضو هیأت مدیره کنفدراسیون صنعت با این رویه مخالف بود و موضع رسمی 

وزارت صمت نیز این است که ضرورتی برای بازگشت خارجی ها نیست.
در روزهای اخیر گزارش��ی در فضای مجازی دس��ت به دس��ت شد که ادعا 
کرده بود یکی از نتایج نشست انجمن های لوازم خانگی با وزیر صنعت، معدن 
و تجارت )صمت(، بازگش��ت لوازم خانگی ال جی و سامسونگ به کشور است. 
البته در این گزارش براساس یک نتیجه گیری شخصی موضوع مطرح شده بود، 
به طوری که نگارنده با اشاره به اینکه توافق موافقان و مخالفان اصلی بازگشت 
برندهای کره ای بر سر ممنوعیت واردات محصول نهایی به داخل کشور بوده، 
نتیجه گرفته بود که تنها برندهایی اجازه حضور قانونی در بازار کشور را دارند که 
در داخل کشور خطوط تولید داشته باشند و چون برندهای سامسونگ و ال جی 
در ایران فعالیت تولیدی داشتند و این خطوط همچنان فعال هستند، این یعنی 

سامسونگ و ال جی به زودی به صورت قانونی به بازار ایران بازخواهند گشت.
اما عباس هاش��می، دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی، در گفت وگو با ایسنا، 
تاکی��د کرد: این اخبار غلط و تراوش��ات ذهنی انتش��اردهنده اس��ت و چنین 

موضوعی حتی در جلسه با وزیر مطرح نشده است.
وی در پاس��خ به اینکه آیا تصمیم جدیدی در رابطه با بازگشت شرکت های 
خارجی گرفته ش��ده؟ تصریح کرد: قرار نیست تصمیمی گرفته شود. سیاست 
تجارت کش��ور براس��اس منافع ملی اتخاذ می شود و قرار دادن هر فروشنده یا 
تولیدکننده خارجی در لیس��ت سیاه نیاز به مستندات حقوقی دارد. متاسفانه 
برخی افراد براساس ذهنیات خود اقدام به انتشار خبرهای کذب به طور عمدی 
یا س��هوی می کنند.   گفتنی است که عباس هاش��می پیش تر در این رابطه 
به ایس��نا، گفته بود که تعامل با کشورها و برندهای خارجی در مجموع مفید 
اس��ت، اما با رعایت سه ش��رط که اولین و مهمترین آن ممنوعیت پنج ساله 
واردات کاالی نهایی در حوزه لوازم خانگی است که باید در قانون برنامه هفتم 
توسعه تصویب ش��ود تا کسی از آن تخطی نکند. همچنین برندهای خارجی 
بای��د س��هامدار ش��رکت های تولیدی فعلی در داخل ش��وند و در این راس��تا 
تجهیزات جدید، قالب های به روز دنیا را به کشور وارد کنند، واحد R&D خود 
را در کش��ور مستقر کنند و آموزش های مس��تمر در زمینه بازار و مدیریت به 
تولیدکنندگان داخلی ارائه کنند. همچنین توسعه صادرات با مشارکت برندهای 
خارجی در دستور کار قرار گیرد، چراکه موقعیت سوق الجیشی و مزیت حمل 
و نقل��ی ایران می تواند مورد توجه برندهای بین الملل��ی قرار گیرد تا تولیدات 

موردتایید برند های بین المللی به کشورهای منطقه صادر شود.

نماگربازارسهام

رئیس هیأت مدیره انجمن قطعه سازان استان خراسان رضوی از تاثیر کاهش نرخ 
ارز بر هزینه های قطعه سازان و قیمت تمام شده قطعات سخن گفت. سیدمحمدمهدی 
ش��کورزاده در گفت وگ��و ب��ا خبرنگار خبرخودرو، اظهار داش��ت: با توج��ه به اینکه 
قطعه سازان بخشی از مواد اولیه خود را از خارج وارد می کنند قاعدتا کاهش نرخ ارز 
بر محصوالت وارداتی تاثیرگذار اس��ت، اما به دلیل افزایش هزینه های داخلی قیمت 
قطعات متناسب با کاهش نرخ ارز کاهش پیدا نمی کند و روند کاهش قیمت ارز ضرر 

سنگینی نه تنها به قطعه سازان بلکه به تمام صنایع وارد خواهد کرد.
وی ب��ا انتق��اد از نحوه قیمت گذاری خودرو تصریح کرد: متاس��فانه تعیین قیمت 
خودرو به موضوع بسیار پیچیده ای تبدیل شده است. در حالی که فوالدسازان حدود 
۱۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی دارند، خودروسازان با زیان انباشته سنگینی مواجه 

هستند و با سیاس��ت گذاری های غلط در س��ال های اخیر دچار چالش های فراوانی 
ش��ده اند. رئیس هیأت مدیره انجمن قطعه س��ازان استان خراس��ان رضوی در مورد 
انتقادهای وارده به افزایش 8 درصدی قیمت خودرو توسط شورای رقابت گفت: هر 
نه��ادی از دیدگاه خود در مورد قیمت خودرو صحبت می کند. از یک طرف با توجه 
به کاهش نرخ ارز نظر مجلس مبنی بر عدم افزایش قیمت خودرو درست است و از 
سوی دیگر حق با خودروسازان است زیرا سالیان زیادی است که خودروسازان با ضرر 
تولید می کنند و حتی قیمت فعلی خودرو برمبنای قیمت ارز نیس��ت. همانطور که 
قیمت هر کاالیی متناسب با افزایش نرخ ارز باال می رود باید قیمت های قبلی خودرو 
نیز افزایش پیدا کند. شکورزاده افزود:. دیدگاه مجلس از جهتی درست است، اما به 
شرط اینکه در آن زمان که نرخ یورو به 3۵ هزار تومان افزایش یافت قیمت خودرو 

برمبنای قیمت روز ارز محاس��به می شد. به عبارت دیگر اگر قیمت خودرو براساس 
نرخ ارز آن زمان محاس��به ش��ده بود اکنون نیز با افت نرخ ارز کاهش می یافت، اما 
چون این موضوع محقق نشده قیمت خودرو باید افزایش پیدا کند و در حال حاضر 
که قیمت خودرو براس��اس تورم ۴۰ درصد و فرمول شورای رقابت محاسبه می شود 
8 درصد افزایش یافته است. رئیس هیأت مدیره انجمن قطعه سازان استان خراسان 
رضوی درباره وضعیت فعلی صنعت خودرو عنوان کرد: در حال حاضر وضعیت صنعت 
خودرو به ش��دت وخیم است زیرا خودروسازان به دالیل مختلف با کمبود نقدینگی 
مواجه هستند و می توان گفت پرداخت خودروسازان به قطعه سازان نسبت به حجم 
بدهی و تامین قطعه به عدد صفر متمایل است و از ابتدای سال پرداختی انجام نشده 

است و قطعه ساز نمی داند چه زمانی به پول خود می رسد.

عضو هیأت علمی دانش��کده خودرو دانش��گاه علم  و صنعت در رابطه با 
نامه ای با مضمون »خودروس��ازان مخالفتی با آزادس��ازی واردات خودرو 
ندارند«، گفت خودروس��ازان قصد داش��تند که رفع اتهام کرده و به اطالع 
همه برسانند که ممنوعیت واردات خودرو به سبب حمایت از تولید داخل 
و خودروسازان داخلی نبوده است؛ ضمن اینکه چنانچه واردات خودرو آزاد 
شود، خودرویی قابل رقابت با محصوالت آنها در این سطح قیمت نسبت به 

قیمت های جهانی، نخواهد بود.
هفته گذش��ته پس از آنکه جلس��ه ای که در کمیسیون صنایع مجلس 
و با حضور رئیس س��ازمان گس��ترش و نوس��ازی صنایع )ای��درو(، رئیس 
شورای رقابت، مقامات وزارت صمت، مدیران عامل ایران خودرو و نماینده 
مدیرعامل س��ایپا و اعضای هیأت مدیره انجمن های قطعه سازان برگزار و 
به بررس��ی مشکالت صنعت خودروسازی و قیمت گذاری خودرو پرداخته 
 ش��د، نامه ای با امضای مدیرعامل گروه صنعت��ی ایران خودرو، مدیرعامل 
گروه خودروس��ازی س��ایپا و همچنی��ن دبیر انجمن س��ازندگان قطعات 
و مجموعه ه��ای خ��ودرو خطاب به ع��زت اهلل اکبری تاالرپش��تی- رئیس 
کمیس��یون صنایع مجلس- ارائه ش��د ک��ه در آن ضمن ارائه پیش��نهاد 
قیمت گ��ذاری خودروه��ا در قال��ب خودروهای عموم��ی و اختصاصی، به 

صراحت اعالم شد که »خودروسازان مخالفتی با آزادسازی واردات خودرو 
ندارن��د و آن را عامل��ی برای بهبود فضای رقابتی و ایجاد آرامش در بازار و 
نزد مصرف کننده می دانند.« در این رابطه امیرحسن کاکایی- عضو هیأت 
علمی دانش��کده خودرو دانش��گاه علم و صنعت- اظهار کرد: متاسفانه در 
جامعه و کش��ور تلقی می ش��ود که عدم واردات خودرو و محدودیت ها در 
این زمینه، به س��بب حمایت از صنعت خودرو داخلی است. دو خودروساز 
اصلی و بزرگ که بر روی داخلی سازی و بر محدوده  خودروهای ارزان قیمت 
نس��بت به قیمت های جهانی، س��رمایه گذاری کرده ان��د، می دانند که اگر 

واردات خودرو آزاد شود، هیچ اتفاقی برای محصوالت آنها نخواهد افتاد.
وی افزود: آنها خواستند به مردم و جامعه اعالم کنند که اگر مسئوالن و 
سیاست گذاران کشور، واردات خودرو را ممنوع کرده اند، در جهت حمایت 
از خودروساز داخلی نبوده است. واردات خودرو بدین دلیل از مردادماه سال 
۱39۶ ممنوع ش��د که مسئوالن باتوجه به اتکا به ذخایر ارزی و مشکالت 
در تامی��ن ارز، به نوعی پیش دس��تی کردند که هرچند روش اش��تباهی 
برای اجرای آن اتخاذ ش��د، اما به صورت کلی تصمیم نادرستی هم در آن 
زم��ان نبود. دولت اگر به فکر منافع ملی باش��د، فعال اجازه واردات خودرو 
را نمی دهد این کارش��ناس صنعت خودرو کشور، تصریح کرد: در شرایط 

فعلی کالن اقتصادی کشور که ما کمبود منابع ارزی روبه رو هستیم، دولت 
فعلی و حت��ی دولت بعدی چنانچه بخواهند عاقالن��ه و طبق منافع ملی 
تصمیم گرفته و اقدام کند، اجازه واردات خودرو را فعال نخواهد داد بنابراین 
این درخواس��ت خودروسازان به نوعی برای خلع سالح منتقدان خود این 
موضوع را عنوان کرده تا آنها با واردات خودرو نگران خودروس��ازان داخلی 

نباشند.
کاکای��ی با بیان اینکه این ف��رض که واردات خودرو آزاد باش��د، گفت: 
کشورهایی که دارای صنعت خودروسازی هستند، اجازه واردات خودروهای 
دست دوم را نمی دهند که در راستای حمایت از صنعت، منطقی هم است؛ 
فلذا تعرفه هایی در نظر گرفته می ش��ود. چنانچه قرار باشد واردات خودرو 
مجدد آزاد ش��ود، حداقل ۴۵ درصد به عنوان تعرفه الزم اس��ت که وجود 

داشته باشد به گونه ای که تعادل تجاری نیز حفظ شود.
وی تاکید کرد: حتی زمانی که منابع ارزی تامین و به اندازه کافی باشد، 
دولت ها از طریق تعرفه، کسب درآمد خواهند داشت تا بتواند کشور را اداره 
کنن��د؛ همانطور که در حال حاضر، دولت بر روی مالیات تمرکز کرده که 
اقدامی بس��یار درست هم هست. دولت س��الم، دولتی است که مبتنی بر 

تعرفه، مالیات و... اداره شود.

توزیعرانتخودروییازجیبمردم

کاهش نرخ ارز چه تاثیری بر صنعت خودرو خواهد گذاشت؟

5تولید و صنعت سه شنبهwww.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
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ترجمه: علی آل علی

ایجاد برندی مناس��ب کار ساده ای نیست. شما باید مهارت های بسیار 
زیادی برای ایجاد یک برند جذاب و مشتری پس��ند داش��ته باشید. یک 
کار سخت تر از ایجاد برندی جذاب تالش برای حفظ آن در طول زمان 
اس��ت. این امر اغلب اوقات برای کارآفرینان غیرممکن تلقی می ش��ود. 
کمتر برندی در طول زمان بدون اعمال تغییرات از سوی کارآفرینان در 
میان مشتریان محبوب باقی می ماند بنابراین اصالح و به روز رسانی برند 

امری اجتناب ناپذیر در دنیای کسب و کار محسوب می شود.
اگر شما نس��بت به ایجاد تغییرات اساس��ی در نحوه فعالیت برندتان 
اقدام نکنید، به زودی با مش��کالت زیادی در زمینه تاثیرگذاری بر روی 
مش��تریان و همچنین حفظ جایگاه کسب و کارتان مواجه خواهید شد. 
ام��روزه حتی برندهای بزرگ هم پس از چند س��ال اقدام به بازآفرینی 
برندش��ان می کنند. این امر کمک وی��ژه ای به آنها برای حضور در میان 

فهرست برندهای مشهور می کند. 
بدون تردید بازآفرینی برند برای هر کس��ب و کاری س��خت و دشوار 
اس��ت. اگر ش��ما تا ب��ه حال تجرب��ه ای در زمین��ه بازآفرین��ی برندتان 
نداش��ته اید، به احتم��ال زیاد به طور مداوم از زیر بار این فرآیند ش��انه 
خالی خواهید کرد. دلیل آن هم مش��خص اس��ت. به هر حال هیچ کس 
دوس��ت ندارد کاری که تا به حال انجام نداده، به یکباره در دستور کار 
قرار دهد.  هدف اصلی در این مقاله مرور نحوه بازآفرینی برند از س��وی 
برخی از کس��ب و کارهای بزرگ است. این امر به شما برای ساماندهی 
وضعیت برندس��ازی کسب و کارتان کمک شایانی خواهد کرد. در ادامه 
تجربه برخی از شرکت های بزرگ از بازآفرینی برندشان را مورد بررسی 

قرار خواهیم داد. 
استارباکس

اگر از عالقه مندان به حوزه کافه و نوش��یدنی های متنوع آن باش��ید، 
ب��ه خوبی با اس��تارباکس آش��نایی دارید. این برن��د محبوب ترین کافه 
زنجیره ای در سراسر دنیا محسوب می شود. نکته جالب در مورد فعالیت 
ای��ن برند شخصی س��ازی منوی کلی اش برای هر منطقه خاص اس��ت 
بنابراین ش��ما در استارباکس شعبه کره جنوبی با نوشیدنی های به کلی 
متفاوتی در مقایسه با شعبه ایاالت متحده رو به رو خواهید شد. همین 

نکته بر جذابیت های این برند برای مشتریان افزوده است. 
بازآفرینی برند استارباکس در سال 2۰2۰ شروع شد. این امر با هدف 
نمای��ش جلوه ای باز و پذیرای نظرات و حت��ی نقدهای گوناگون از این 
کافه زنجیره ای بود. مدیران اس��تارباکس ب��ه خوبی موفق به جلب نظر 
مش��تریان با استفاده از این تکنیک جذاب شدند. به هر حال چه کسی 
از برندی که پذیرای هرگونه نقد و نظر متفاوتی از سوی مشتریان است، 

متنفر خواهد بود؟
استارباکس همیشه برای پیشبرد پروژه ها و حتی رونمایی از منوهای 
تازه اش به نظرات مش��تریان توجه نشان داده است. اقدام سال گذشته 
این ش��رکت برای بازآفرینی برندش تاکید بیش��تر بر روی همین ارزش 
بود. این امر موجب تاثیرگذاری متفاوت بر روی مش��تریان ش��د. گاهی 
اوقات برندس��ازی ی��ا بازآفرینی آن نیازی به کاره��ای عجیب و غریب 
ن��دارد، بلکه با یک ایده س��اده و کاربردی ام��کان تاثیرگذاری بر روی 
مشتریان به س��اده ترین شکل ممکن فراهم می شود. تجربه استارباکس 

به خوبی این امر را نشان می دهد. 
پتکو

س��ال 2۰2۰ فرصت بس��یار مهمی برای کس��ب و کاره��ا به منظور 
بازآفرینی برندهای ش��ان ب��ود. دلیل این امر همه گی��ری کرونا و ایجاد 
فرصت بیشتری برای کسب و کارها به منظور ارزیابی وضعیت شان بود. 
پتکو به عنوان یکی از برندهای مش��هور در زمینه تولید لوازم حیوانات 
خانگ��ی در اکتبر 2۰2۰ به طور رس��می از برنامه اش ب��رای بازآفرینی 
برندش رونمایی کرد.  امروزه بس��یاری از مردم در مورد حقوق حیوانات 
و جلوگی��ری از آزار و اذیت ش��ان فعالی��ت دارند. پتک��و در این زمینه 
تجدیدنظر اساس��ی در حوزه تولید لوازم نگه��داری از حیوانات خانگی 
اعمال کرد. بر این اساس دیگر خبری از تولید قالده های شوک دار برای 
حیوانات خانگی از س��وی این برند نیس��ت. این امر به خوبی از س��وی 

دست اندرکاران پتکو مورد توجه قرار گرفته است. 
حفاظت از حقوق حیوانات و توجه به وضعیت سالمتی ش��ان به عنوان 
حیوانات خانگی نکته بس��یار مهمی محسوب می شود. پتکو با بازآفرینی 
برندش در این راستا محبوبیت بسیار زیادی در میان فعاالن حمایت از 
حیوانات پیدا کرده اس��ت. با این حساب اگر در آینده نزدیک بازارهای 
بسیار بیشتری تحت سلطه پتکو قرار گرفتند، نباید چندان تعجب کرد. 

ادوبیکریتیوکلود
ادوب��ی یکی از بزرگترین کس��ب و کارهای فع��ال در زمینه طراحی 
نرم افزارهای گرافیکی و کاربردی اس��ت. اگر ش��ما تا به حال یک بار با 
کامپیوتر کار کرده باش��ید، به خوبی با محصوالت این ش��رکت آشنایی 

داری��د. برن��د ادوبی اکروبات کریتی��و کلود یکی از برندهای زیرش��اخه 
شرکت ادوبی محسوب می ش��ود. این برند در زمینه ذخیره سازی ابری 
فعالیت دارد. ش��ما با طراحی نمونه های مختلف در نرم افزارهای ادوبی 

امکان بارگذاری رایگان آن در ادوبی کلود را خواهید داشت. 
نکته مه��م درخصوص ادوبی کلود بازآفرینی ای��ن برند در طول یک 
س��ال اخیر اس��ت. بر این اس��اس این نرم افزار از یک ابزار جانبی برای 
دیگر نرم افزارهای اصلی این ش��رکت بدل به نماد نوآوری ش��ده است. 
ب��دون تردید بارگذاری ابری پدیده تازه ای نیس��ت، ام��ا ادوبی آن را به 
ش��یوه متفاوتی ارائه کرده است. ش��ما با طراحی هر فایل گرافیکی در 
ابزاره��ای ادوبی به طور خ��ودکار آن را در حافظه ابری اکانت ادوبی تان 
پیدا خواهید کرد. این امر مش��کل بسیاری از طراح ها درباره گم کردن 

کارهای شان را به طور کامل رفع خواهد کرد. 
ادوب��ی کریتیو کلود یکی از ابزارهای مفید و اساس��ی برای هر کاربر 
حرفه ای گرافیکی محس��وب می شود. ادوبی در زمینه بازسازی این برند 
فقط به تعریف کارویژه اساس��ی اش اکتفا نکرده اس��ت، بلکه لوگوی آن 
را نیز به طور کامل تغییر داده اس��ت. بر این اس��اس شما فرصت بسیار 

بهتری برای استفاده از خدمات این ابزار پیدا خواهید کرد.
پاتریبارن

پاتری بارن یکی از برندهای مش��هور در زمینه تولید لوازم خانه است. 
این برند در طول 7۰ سال اخیر دامنه وسیعی از مشتریان را پیدا کرده 
اس��ت. مدیران این برند پس از 7۰ س��ال با هدف جلب نظر نسل جوان 
اقدام به بازآفرینی برندش��ان کرده ان��د. این امر با توجه ویژه به تعهدات 

زیست محیطی صورت گرفته است. 
نس��ل جوان توجه ویژه ای به تعهدات زیس��ت محیط��ی برندها دارد 
بنابراین مش��اهده عملکرد پاتری بارن در این راستا امر عجیبی نخواهد 
بود. مدیران این برند در این راس��تا به طور ویژه ای بر روی تعهدات تازه 
تاکی��د کرده اند. یکی از تعه��دات اصلی پاتری بارن در این زمینه تالش 
ب��رای تولید لوازم خانگی با جایگزین هایی برای چوب اس��ت. همچنین 
در مواردی که امکان جایگزین ساختن چوب وجود ندارد، پس از خرید 
هر محصول از س��وی مش��تریان یک درخت از س��وی این برند کاشته 

خواهد شد. 
ش��اید تعهدات پاتری بارن بسیار ساده به نظر برسد، اما نظر بسیاری 
از مش��تریان را جلب کرده است. بس��یاری از افراد وقتی قصد خرید از 
یک برند را دارند، به نکات بس��یار زیادی از جمله تعهدات آن کس��ب و 
کار در زمینه محیط زیست توجه نشان می دهند. این امر یکی از نکات 

بس��یار مهم برای برندها در سراسر دنیا محسوب می شود. پاتری بارن با 
پذیرش این تعهدات در واقع گامی مهم به سوی توسعه کسب و کارش 
در بازارهای جهانی برداش��ته اس��ت. این امر شاید مهمترین تحول این 

برند در طول 7۰ سال اخیر باشد. 
بس��یاری از کس��ب و کارها برای اجرای تعهدات شان در حوزه کسب 
و کار ب��ه اتفاق عجیبی نیاز ندارند. ش��ما فقط باید یک تعهد مهم برای 
بازآفرین��ی برندت��ان مدنظر قرار دهی��د. این امر به ان��دازه کافی برای 
مش��تریان جذاب خواهد بود. س��پس باید به بهترین شکل ممکن برای 

حفاظت از برند تحت نظارت تان عمل کنید. 
برخ��ی از کس��ب و کاره��ا پ��س از بازآفرینی برندش��ان به س��رعت 
تعهدات ش��ان را فراموش می کنند. این امر اغلب اوقات موجب بی نتیجه 
ماندن فرآیند بازآفرینی برند می شود بنابراین شما باید عملکرد مناسبی 
در این راس��تا از خودتان نش��ان دهید. در غیر این صورت هیچ شانسی 

برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان نخواهید داشت. 
توصیههاییبرایبازآفرینیبرند

مش��اهده نمونه های برتر در زمینه بازآفرینی برند باید برای ش��ما به 
اندازه کافی آموزنده باشد، اما اگر نکات مشترک میان برندها را در کنار 
هم قرار دهیم، بدون تردید کار ش��ما ساده تر از هر زمان دیگری خواهد 
شد. ما در این بخش به عنوان پایانی بر مقاله کنونی به بررسی برخی از 
توصیه های مفید در بازآفرینی برند براس��اس تجربه برندهایی که پیش 

از این بررسی کردیم، خواهیم پرداخت.
• اطالع رس��انی دقیق به مش��تریان: مشتریان همیش��ه در کانون هر 
کسب و کاری قرار دارند. شما برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان باید به 
اندازه کافی برای آنها ارزش قائل ش��وید. اگر آنها آخرین افرادی هستند 
که از وضعیت ش��ما اط��الع پیدا می کنن��د، بدون تردی��د نباید انتظار 
دریافت واکنش��ی مناسب از سوی آنها داشته باشید. یکی دیگر از نکات 
مهم در این میان تالش برای آگاهی از سلیقه مشتریان به منظور اعمال 
در فرآیند بازآفرینی برند است. اگر این امر مدنظر شما قرار داشته باشد، 
مش��تریان تان به خوبی شما را برای بازآفرینی برندتان به بهترین شکل 

ممکن راهنمایی خواهند کرد. 
• الگوبرداری از دیگر برندها: اگر شما در عرصه کسب و کار رقیب بزرگی 
دارید، الگوبرداری از عملکرد آن برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان تان بسیار 
مفید خواهد بود. بسیاری از برندها توانایی اجرای این کار را ندارند. درست 
به همین خاطر همیش��ه با مشکل برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان شان 
مواجه هس��تند. برندهای ب��زرگ پس از ماه ها مطالع��ه و آزمون و خطای 

ابتدایی به مهارت الزم برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان از طریق بازآفرینی 
برند می رس��د. بدون تردید شما به عنوان یک کسب و کار میان رده دارای 
توانای��ی مورد بحث برای تاثیرگذاری بر روی مش��تریان ی��ا حتی اجرای 
پروژه ای مطالعه با حجم گسترده نیستید بنابراین الگوبرداری از رقبای تان 

بهترین گزینه خواهد بود. 
• بازآفرینی برند فراتر از تغییر لوگو: اگر ش��ما برای بازآفرینی برندتان 
فقط به تغییر لوگو توجه نشان می دهید، تمام فرآیند بازآفرینی را اشتباه 
متوجه ش��ده اید. ایده اصلی در این زمینه تالش ب��رای ایجاد تغییر در 
ارزش های برند اس��ت. همچنین ش��ما باید ارزیابی درستی از وضعیت 
بازار کس��ب و کار برای زمان بندی مناس��ب از اجرای این طرح داش��ته 
باش��ید. در غیر این صورت با واکنش های بسیار منفی مشتریان مواجه 

خواهید شد. 
• به روز رس��انی برند با استفاده از نقدهای مختلف: هیچ برندی در زمینه 
کسب و کار بدون ایراد نیست. اگر شما با نقدهایی در زمینه اجرای فرآیند 
بازآفرینی برندتان مواجه هستید، باید به بهترین شکل ممکن از نقدها برای 
اصالح فرآیند برندس��ازی و بازآفرینی برندتان استفاده کنید. فقط در این 
صورت شما شانسی برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان تان خواهید داشت. 
در غیر این صورت به زودی از دامنه برندهای مورد عالقه مشتریان حذف 
می شوید. مهمترین مسئله در این میان توجه نشان دادن به نقدهای مهم 
و کاربردی است. در غیر این صورت شما هرگز امکان اصالح و به روز رسانی 

فرآیند بازآفرینی برندتان را نخواهید داشت. 
بدون تردید اس��تراتژی به روز رس��انی برن��د و بازآفرینی آن برای هر 
کسب و کاری دارای اهمیت است. اگر شما هم در این راستا مشکالتی 
را تجربه کرده اید، مقاله کنونی راهکارهای مناس��بی در اختیارتان قرار 

خواهد داد. 
منبع:هاباسپات

درس هایی از بازآفرینی برندهای مشهور
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اخبار

رشت - خبرنگار فرصت امروز: اولین جلسه کارگروه تخصصی 
انرژی و آب پدافند غیر عامل استان گیالن در سال جاری با حضور 
رئیس کارگروه انرژی و آب و مدیرکل پدافندغیرعامل اســتانداری 
و هئیت همراه و معاونت بهره برداری و بصورت ویدئو کنفرانســی 

اعضای کار گروه برگزار شد.
»بهمن داراب زاده« در این کارگروه گفت: اگرچه در شروع فصل 
تابســتان و ماه های گرم سال با افزایش و رشد مصرف انرژی برق 
مواجهیم، اما سال جاری از حساسیت بیشتری برخوردار می باشد. 
چرا که در فروردین ماه ســال جاری افزایش دما در کشور و استان 
رخ داد و ما شاهد افزایش 22 درصدی مصرف برق در استان گیالن 
بودیم. وی افزود: بارش کم و خشکســالی به همراه رشــد مصرف 
برق و پیش بینی های هواشناســی مبنی بر گرم تر شدن امسال 
نســبت به سال قبل و افزایش دو درجه دما در سال جاری، شرایط 
ویژه ای را برای صنعت برق رقم زده اســت و باید بیشــتر از سال 
گذشــته با اســتفاده بهینه از انرژی برق ، استفاده همگانی از این 
نعمت برق را فراهم ســازیم. داراب زاده گفت: با توجه به انتخابات 
ریاست جمهوری که بخشــی از این فرایند به صورت الکترونیکی 
انجام می شــود، تامین انرژی برق و مدیریت مصرف انرژی برق از 
اهمیت دو چندانی برخوردار است. مدیر عامل شرکت برق منطقه 
ای گیالن با اشاره به برداشت زودهنگام آب از چاه های کشاورزی 
گفت: وقوع این پدیده، تایید کننده کم آبی، خشکســالی و شرایط 
حاد پیش رو است. این شرایط به همراه مراکز غیرمجاز رمزارز که 
بطــور غیرقانونی از انرژی برق به میزان باالیی اســتفاده می کنند 
انسجام و پیگیری مستمر و بسیج همگانی در برنامه های مدیریت 
مصــرف برق را می طلبد و باید با مصرف منطقی، هوشــمندانه و 

مناســب انرژی برق، دست در دســت هم دهیم تا پیک بار سال 
جاری را به مانند سال های گذشته با موفقیت سپری کنیم. داراب 
زاده با اشــاره به اینکه 1000 مگاوات از مصرف برق استان گیالن 
مربوط به وسایل سرمایشی اســت، گفت: دانستن این موضوع به 
ما کمک میکند روی این امرتمرکز کرده و اســتفاده بهینه از کولر 
هــا را مد نظر قرار دهیم. در واقع اولویت، اســتفاده بهینه از انرژی 
برق و مدیریت مصرف برق باید وسایل سرمایشی و کولر ها باشند. 
هرچند که مدیریت مصرف انرژی برق در بخش های دیگر نیز مهم 
و بایــد بطور جد مد نظر قرار بگیرد. وی افزود: اتفاق خوبی در این 
حوزه به وجود آمده و و آن مکلف شدن دستگاه های اجرایی است 
که باید حداقل پنجاه درصد از مصارف خودشــات نسبت به سال 
قبل را کاهش دهند بنابراین همه باید در این امر کمک کنند و از 
مردم شریف نیز انتظار داریم در کنار مسئولین و خادمان خود، به 
استفاده بهینه از انرژی برق، توجه مضاعف داشته باشند تا بتوانیم 
تابســتان خوب و خاطره انگیزی داشته باشیم. مدیر عامل شرکت 
بــرق منطقه ای گیالن با زیربنایی، حیاتی و ضروری عنوان کردن 

حوزه انرژی و آب گفت: انتظار می رود اعضای کارگروه اهتمام ویژه 
ای در مکاتبات، گزارشات و مصوبات کارگروه داشته باشند تا تاخیر 
و مشکلی در اجرای مصوبات کارگروه پیش نیاید. به منظور تسریع 
در اجرای مصوبات کارگروه، دســتگاه های اجرایی بطور ثابت یک 
نفر را که تصمیم گیر و تام االختیار باشــد به عنوان عضو کارگروه 
معرفی نمایند تا این افراد با اشــرافیت بیشتر مصوبات کارگروه را 
دنبال و در اســرع وقت اجرایی کنند.»ویشکایی« مدیر کل پدافند 
غیر عامل اســتانداری گیالن ضمن تشکر از برگزاری این جلسه با 
رعایت کامل پروتکل های بهداشتی، گفت: شرایط حساس انتخابات 
بزرگ پیش رو به همراه رضایت بخش نبودن میزان بارش ها، چالش 
بزرگــی را برای صنعت برق به وجود آورده که امیدواریم با تدبیر و 
برنامه ریزی بتوانیم از این شــرایط خاص عبور کنیم. وی با اعالم 
رضایت از کارگروه به خاطر برگزاری مســتمر جلسات و پیگیری 
خوب مصوبات، گفت: طرح جامع پدافند غیر عامل رونمایی شــده 
است و انتظار داریم تا کارگروه به صورت ویژه به آن بپردازد.در زمینه 
اجــرای رزمایش ها نیز امیدواریم با توجه به فرایند طوالنی اجرای 
یک رزمایش، پیشاپیش سناریوهای مورد نیازتعریف و اعالم شوند 
تا در اجرای رزمایش ها به مشــکلی برنخوریم. مدیر کل پدافند 
غیر عامل استانداری گیالن با اشاره به توانمندی باالی مدیر 
عامل شــرکت برق گیالن و موفقیت های ایشان در زمینه 
های مختلف، گفت: با رونمایی طرح جامع پدافند غیر عامل، 
باید برنامه و فعالیت ها بر اساس این طرح باشد. طرح ها باید 
بر اساس کار کارشناسی و کامال علمی باشد. اما مهمترین 
موضوع، موضوع اتمام طرح های نیمه تمام در اسرع وقت 

است که باید اهتمام ویژه ای به آن شود.

بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز: آبنگاری )هیدروگرافی( 
چند پرتوی مولتی بیم در حوضچه بندر شهید رجایی از هفته پایانی 
اردیبهشــت ماه جاری خبر داد. به گزارش روابط عمومی اداره کل 
بنادر و دریانوردی استان هرمزگان، "علیرضا محمدی کرجی ران" 
با بیان جزییاتی در این رابطه اظهار داشت: محدوده اجرای عملیات 
هیدروگرافی در مرحله اول، حوضچه و اســکله های مجتمع بندر 
شهید رجایی است. وی مدت زمان مورد نیاز جهت اجرای عملیات 
را 1۵ روز شامل آماده سازی، مونتاژ و نصب دستگاه ها بر روی شناور 
و انجام عملیات هیدروگرافی پیش بینی کرد و افزود: شرایط جوی و 
تردد  کشتی و شناورها، ممکن است این مدت زمان را افزایش دهد. 
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان خاطرنشان کرد: در این 
عملیات، ۵ نفر از مهندســان هیدروگراف مشغول به کار هستند و 

تجهیزات مورد اســتفاده آنها شامل اکوساندر، ترانسدیوسر، موشن 
سنسور ، GPS، هدینگ، لپ تاپ و .... است. به گفته کرجی ران، 
آب نگاری یا هیدروگرافی علم اندازه گیری مشخصات فیزیکی آب ها 

و نواحی پیرامونی و توصیف وضعیت آب های قابل دریانوردی است. 
وی هدف از این عملیات را تعیین موقعیت و تعیین عمق محدوده 
مورد نظر، و همچنین مشــاهدات دوره ای جهت رسوب گذاری و 
الی نشسته شده جهت کشتیرانی ایمن در نواحی ساحلی و بنادر  
عنوان کرد. شایان ذکر است، مرسوم ترین روش های هیدروگرافی 
در ایران با استفاده از دستگاه های سینگل بیم و مولتی بیم هستند؛ 
در روش نخست، برای اندازه گیری یک عمق، یک پرتو ارسال شده، 
زمان رفت و برگشــت آن محاسبه شــده و عمق آن به دست می 
آیــد. مولتی بیم ) Multi Beam ( یکــی از فناوری های نوین 
هیدروگرافی در زمینه برداشت داده های عمق یابی است که باعث 
تولید و تهیه نقشه های هیدروگرافی دقیق تر و با جزییات بیشتر 

در زمان کمتر می شود. 

قم - خبرنگار فرصت امروز: اســتاندار قم با اعالم آمادگی در 
حمایت بیشتر از مددجویان کمیته امداد برای خانه دار شدن آنها، 
خواستار دوبرابر شــدن اعتبارات وام قرض الحسنه صندوق امداد 
والیت در استان شــد. معاون اداری و مالی، مدیر تأمین مسکن و 
امور مهندسی ساختمان کمیته امداد و مدیرکل کمیته امداد استان 
قم با استاندار قم دیدار و درباره راهکارهای حل مشکالت نیازمندان 
گفت و گو کردند. به گزارش پایگاه اطالع رسانی کمیته امداد، دکتر 
بهرام سرمست استاندار قم با اشاره به اینکه همیشه آماده همکاری 
با کمیته امداد و طرحهای این نهاد بوده ایم گفت: با توجه به اینکه 
اقشــار آسیب پذیر این استان در ایام کرونا چه از نظر مدت زمان و 

چه از لحاظ شدت آسیب پذیری آسیب بیشتری دیده اند، پیشنهاد 
می شود قم را ویژه ببینید و اعتبار وام قرض الحسنه در استان قم 

را دو برابر کنید. استاندار قم با بیان اینکه برای حمایت از مددجویان 
کمیته امداد هر کاری الزم باشد انجام می دهیم در زمینه مسکن 
مددجویان کمیته امداد نیز قول همکاری داد و گفت: اگر این نهاد 
در سطح ملی با وزارت راه و شهرسازی است تفاهم نامه امضا کند 
ما در اســتان قم می توانیم مــی توانیم هر مقدار از ظرفیت زمین 
موجود را برای جامعه هدف امداد اختصاص بدهیم. در ابتدای این 
دیدار مجید باجالن معــاون اداری و مالی و احمدرضا دالوند مدیر 
تأمین مســکن و امور مهندسی ساختمان کمیته امداد گزارشی از 
پویش ایران همدل، طرحهای اطعام مهدوی و حســینی، صندوق 
قرض الحسنه امداد والیت و مسکن مددجویان این نهاد ارائه کردند.

ساری - دهقان : دومین مانور اقدام فراگیر سال 1400با محوریت 
عبور از پیک تابستان با حضور ۸۷ اکیپ اجرایی و 1۹۶ نیروی فنی و 
اجرایی در سطح امورهای شرکت توزیع برق مازندران  همزمان با دیگر 
شرکت های توزیع کشور برگزار شد. به گزارش خبرنگار مازندران به 
نقل روابط عمومی ، سید کاظم حسینی کارنامی سرپرست شرکت 
توزیع  برق مازندران  با اشاره به اهداف این مانور گفت : 3 هدف اصلی 
در این مانور دیده شده است که یکی تعدیل روشنایی معابر است به 
عبارتی یک در میان کردن چراغ های روشنایی در معابر اصلی و فرعی 
موجب کاهش مصرف برق خواهد شــد و با اجرایی شدن این پروژه 
۵0درصد مصارف روشنایی معابر کاهش می یابد. وی تصریح کرد : 

رفع عدم تعادل و جابجایی ترانســفورماتورها  و ایجاد خروجی های 
جدید فشــار ضعیف  از دیگر اهداف این مانور بوده است  . حسینی 

به مقابله رمز ارزهای غیر قانونی اشاره کرد و گفت : متاسفانه توسعه 
زیادی در رمز ارزها در صنعت ؛ کشــاورزی ؛ خانگی به صورت غیر 
قانونی به وجود آمده که تمهیدات ویژه در این زمینه اندیشیده شده 
و امورهای 1۸ گانه در این مانور و روزهای جاری هفته بعنوان یکی از 
مهمترین اقدامات؛ پیگیر این مهم هستند. وی همچنین از برگزاری 
مانــور به مدار اوردن دیزل های مراکز درمانی در حالت اضطرار خبر 
داد که در سطح 3۵ بیمارستان استان اجرا شده است. حسینی  در 
پایان خاطر نشــان کرد با توجه به اینکه امسال تابستان سختی را 
پیش رو داریم خواســتار عزم همگانــی در رعایت الگوی مصرف در 

همه بخش ها شد.

اراک- فرناز امیدی: مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 
مرکزی گفت: این اســتان در صدور دفترچه پروانه کار مشمولین 
ماده 121 اتباع بیگانه رتبه نخســت کشــور را کسب کرده است.  
محمدتقی آبایی افزود: استان مرکزی با یک هزار و 100 درصد رشد، 
بیشترین درصد رشد را در کشــور در این راستا داشته است.  وی 
بیان کرد: شمار دفترچه های پروانه کار صادر شده در استان مرکزی 
از 2 فقره در فروردین ۹۹ به 24 پروانه در فروردین امســال رسیده 
است.  مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی ادامه داد: 
وزارت کار و امور اجتماعی در صورتی که  میان اتباع ایرانی آماده به 
کار افراد داوطلب واجد شــرایط تحصیالت و تخصص مشابه وجود 

نداشته باشد به اتباع خارجه پروانه کار می دهد.  آبایی عنوان کرد: 
اتباع  بیگانه در این راستا باید دارای اطالعات و تخصص کافی برای 

اشتغال به کار باشند.  وی افزود: پروانه کار اتباع خارجی که روادید 
یا حــق کار آنان مورد موافقت هیات فنی اشــتغال اتباع خارجی 
موضوع تبصره هفت ماده 121 قانون قرار گرفته توسط وزارت کار 
و امور اجتماعی اداره اشتغال اتباع خارجی صادر می شود.  درپایان 
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی خاطرنشان کرد: 
کارفرمایانی که از خدمات اتباع خارجی اســتفاده می کنند مکلف 
هستند مدارک الزم برای صدور پروانه کار اتباع را ظرف یک ماه از 
تاریخ ورود تبعه خارجی به کشور به واحدهای ذیربط در وزارت کار 
ارائه نمایند در غیر اینصورت وزارت کار و امور احتماعی به استناد 

ماده 1۸1 قانون کار مراتب را به مراجع قضایی اعالم می کند.

اهواز – شبنم قجاوند: مدیرعامل نیروگاه رامین اهواز از اتصال 
مجدد واحد 30۵ مگاواتی شماره 4 این نیروگاه به شبکه سراسری 
برق کشــور خبر داد. خلیل محمدی مدیرعامل این نیروگاه گفت: 
تولید پایدار انرژی حیاتی برق در این نیروگاه به عنوان تولید کننده 
عمده برق مورد نیاز استان از اهمیت و حساسیت باالیی به ویژه در 
فصل تابستان و پیک مصرف برق برخوردار است و به همین منظور 
بــا اجرای تعمیرات میان دوره ای و رفع چالش های فنی با همت و 
تالش متخصصان موفق شــدیم واحد 30۵ مگاواتی شماره 4 این 

نیروگاه را تعمیر و به شبکه سراسری برق کشور متصل کنیم.
او مهمترین اقدام های تعمیراتــی در این واحد را تعویض 120 
شــاخه لوله های واتروال بویلر، تعویض حدود ۵0 شاخه لوله های 

رهیت بویلر، اسیدشــویی کندانســور شــاخه B و A، تعمیرات 
پیشگیرانه ترانسفورماتور اصلی و مصرف داخلی، سرویس و تعمیر 
پیشگیرانه تجهیزات جانبی واحد، اتمام پروژه تعمیرات اساسی برج 

خنک کن شماره ۶ و تعویض تراست بیرینگ ایرهیتر عنوان کرد.
محمدی اظهار داشــت: مجموعه تالشگر نیروگاه رامین خدمت 
رســانی به مردم به ویژه در فصل طاقت فرسای تابستان را رسالت 
شــبانه روزی خود می داند و امید است مردم نیز با صرفه جویی و 
مدیریت مصرف این انرژی ما را در تداوم این خدمت رســانی یاری 

نمایند.

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیالن:

اولویت در مدیریت مصرف برق، وسایل سرمایشی است

آغاز عملیات آبنگاری چند پرتوی مولتی بیم در حوضچه بندر شهید رجایی استان هرمزگان 

برای حمایت از مددجویان کمیته امداد هر کاری الزم باشد انجام می دهیم

با حضورسرپرست شرکت توزیع  برق مازندران انجام شد:

برگزاری دومین مانور اقدام فراگیر سال 1400با محوریت عبور از پیک تابستان در استان

استان مرکزی در صدور پروانه کار اتباع بیگانه رتبه نخست کشور را کسب کرد

اتصال مجدد واحد ۳05 مگاواتی شماره 4 نیروگاه رامین اهواز به شبکه سراسری برق کشور

مدیر عامل توزیع برق گیالن:
اختصاص بیش از 5 میلیارد تومان پاداش همکاری مدیریت بار مصرف به مشترکین

رشت - خبرنگار فرصت امروز: دکتر محمد اسماعیل هنرمند مدیرعامل توزیع 
برق گیالن از انعقاد تفاهم نامه همکاری با مشــترکین صنعتی، کشاورزی و عمومی 
برای مدیریت مصرف برق خبر داد . وی خاطر نشــان کرد: در آغاز فصل هرســال و 
بمنظور پیشگیری از بروز مشکالت عدیده و خاموشی های گسترده در سطح استان ، 
تفاهم نامه های همکاری با مشترکین در تعرفه های معین بویژه صنایع سنگین استان 
منعقد می گردد تا در ساعات اوج مصرف و با همکاری مشترکین مذکور ، پیک مصرف 
برق استان تا حد زیادی کاهش می یابد. هنرمند گفت: طی تفاهم نامه های ذکر شده در سال ۹۹ ، ۵۶24 تفاهم نامه با مشترکین 
منعقد گردید که از این تعداد 222۵ مشــترک با توزیع برق گیالن همکاری کردند  بیش از ۵ میلیارد تومان پاداش همکاری 
مدیریت بار مصرف به این مشترکین در قالب تخفیف بهای برق مصرفی اختصاص یافت . مدیرعامل توزیع برق گیالن افزود: در 
نتیجه عقد تفاهم نامه ها و همکاری های صورت پذیرفته در سال ۹۹  مجموعا 10۵ مگاوات کاهش مصرف برق در استان بوقوع 
پیوست و در سالجاری نیز تا کنون ۹3۸2 تفاهم نامه با مشترکین در تعرفه های مختلف انعقاد پذیرفته است. وی اظهار داشت: 
باتوجه به محدودیت های شدید تولید برق در نیروگاههای برق کشور و برخی مشکالت ازجمله کاهش بارش ها و کاهش میزان 
تولید برق در نیروگاههای برقابی به میزان 4000مگاوات  ، افزایش زودرس دمای هوا و باالرفتن مصرف برق درکل کشور ، درکنار 
افزایش 11درصدی مصرف در استان نسبت ماه مشابه در سال گذشته و هم چنین تعیین میزان سقف مصرف برای هر استان 
ضرورت مدیریت مصرف در فصل گرم پیش رو،  بیش از هر زمان دیگر حایز اهمیت است و بدیهی است بدون همراهی مشترکین 
محترم گذر از پیک بار تابستان امکان پذیر نمی باشد. مدیرعامل توزیع برق گیالن ضمن تشکر از صبر و شکیبایی مشترکین 
گفت: هدف اصلی و نهایی شرکت توزیع برق استان گیالن جلب رضایت مشترکین محترم است تا در طول سال بتوانند از نعمت 
روشنایی برق بدون کمترین مشکل بهره مند شوند. وی در انتها تاکید کرد: با توجه به این که مراکز غیرقانونی استخراج رمزارز 
به دلیل مصرف بیش از اندازه برق ، سبب تخریب شبکه  می شوند، نسبت به کشف و جمع آوری این مراکز اقدام خواهد شد و 
افرادی که مراکز غیرمجاز رمز ارز را معرفی کنند، تا 10 میلیون تومان جایزه دریافت خواهند کرد ضمن اینکه اینکار از طریق 

سامانه 121 امکان پذیر است و البته نام این افراد محرمانه خواهد ماند.

در نیروگاه شهید رجایی  قزوین تداوم دارد:
انجام فعالیت های تعمیراتی برای کسب آمادگی تولید برق درپیک تابستان

قزوین - خبرنگار فرصت امروز: فعالیت های تعمیراتی واحدشــماره 3 نیروگاه شهید رجایی با هدف آمادگی تولید پایدار 
انرژی الکتریکی در حال انجام است. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، حبیب شریفی سرپرست 
مدیریت نیروگاه بخار در تشریح خبر تدام فعالیت های تعمیراتی واحد شماره 3 بخاری گفت: این واحد به ظرفیت تولید 2۵0 
مگاوات که به منظور انجام تعمیرات بازدید دوره ای از شبکه سراسری تولیدبرق خارج شده است، هم اکنون تعمیرات آن با استفاده 
از تخصص متخصصان داخلی این نیروگاه در حال انجام اســت. شــریفی افزود: در حوزه مکانیک طبق برنامه پیش بینی شده، 
بازدید از فن های الکتروموتورهای ۶/۶کیلو ولت، بازدید و تعمیردمپر ورودی فن ها، تعویض گیربکس کوپلینگ دنده ای، تعمیر 
و مرمت سکتورپلیت های A,B، بازدیددوره ای ازمشعل ها، بازدید از تجهیزات فاین مکانیک، بازدید از پمپ هاوالکتروموتورهای 
۶/۶کیلوولت،  بازدید دوره ای فیلتر ها و ...، از مهم ترین اقدامات این حوزه است که اکنون در حال انجام است.  شریفی بیان داشت 
: همچنین در حوزه های الکتریک بازدید از ژنراتور، سیستم تحریک، بازدید از ذغالهای الکتروموتورها، بازدید و سرویس بریکرهای 
400ولت، بازدید وسرویس بریکرهای سوئیچگیر۶/۶کیلوولت، بازدید از ترانس های برج خنک کننده اصلی، ترانس بویلر، ترانس 
توربین و انواع تست های الکتریکی نیز از سوی متخصصان تعمیرات الکتریک درحال انجام است. سرپرست نیروگاه بخار افزود: 
فعالیتها در حوزه ابزاردقیق نیز  تست وتنظیم ترانسمیترهای دبی، کالیبراسیون و تنظیم ترانسمیتر های فشار درام و سطح درام، 
بازدید و کالیبراسیون آناالیزرهای جدید، کالیبراسیون و تنظیم سوئیچهای فلوی برج اصلی، فالشینگ و تنظیم لول سوئیچهای 
کندانسور، تست سیستم اطفاء حریق ترانس ها و انواع تست های ابزاردقیقی ازفعالیت هایی است که عملیاتی شده و هم اکنون 
در حال اجرا است. هرساله برنامه های تعمیراتی واحد های سیزده گانه نیروگاه شهیدرجایی  از اوایل مهرماه تا اردیبهشت ماه سال 

آینده طبق برنامه های پیش بینی شده به منظور آمادگی برای تولید برق پایدار در پیک تابستان انجام می شود.

دیدار مدیر امور آب و فاضالب کردکوی با اصحاب رسانه 
گرگان - خبرنگار فرصت امروز: مدیر امور آب و فاضالب کردکوی در دیدار با اصحاب رسانه این شهرستان از کمبود ۵0لیتر 
بر ثانیه منابع تامین آب شرب در این شهرستان و روستاها خبر داد .مهندس ابوذر پاسندی ضمن تبریک هفته ارتباطات و روابط 
عمومی از کمبود ۵0لیتر بر ثانیه آب شرب در این شهرستان خبر داد و اظهار داشت : با توجه به خشکسالی های چند سال اخیر و 
میزان کاهش بارندگی ها در استان ، شیوع ویروس کرونا و کاهش نزوالت آسمانی در سال آبی ، که موجب افزایش سرانه مصرف 
و برداشــت بی رویه از آب های ســطحی و زیر زمینی گردیده و وضعیت آب شهرستان را با کم آبی مواجه نموده است مدیریت 
مصرف را امری ضروری برای همه مشترکین شهر ها و روستاها دانست.مدیر امور آب و فاضالب کردکوی در بخش دیگری افزود 
:رشد جمعیت و نیاز روز افزون به منابع آبی جدید ، لزوم حفظ و مدیریت منابع آبی موجود و افزایش برداشت بی رویه از آبهای 
زیر زمینی و رعایت نکردن سرانه مصرف آب توسط مشترکین به طوری که سرانه مصرف در استان به ازای هر نفر 1۵0 لیتر می 
باشد در شهرستان کردکوی 1۹۶لیتر بر ثانیه است می طلبد مشترکین فهیم مدیریت مصرف را سر لوحه کار خود قرار دهند.
پاسندی در ادامه طول شبکه داخلی شهر و روستاهای این شهرستان را 3۵۸کیلومتر عنوان کرد و افزود : منابع تامین شهرستان 
کردکوی و 30روستای تحت پوشش و غیر تحت پوشش از 3۹ حلقه چاه آب شرب و 11 دهنه چشمه با دبی ۶۸1لیتر بر ثانیه 
تامین می گردد .مدیر امور آب و فاضالب کردکوی اظهار داشــت :۸۸درصد آب مصرفی کشــور در بخش کشاورزی 3درصد در 
بخش صنعتی و فقط ۹درصد آب مصرفی در بخش شــرب خانگی مصرف می شــود و امیدواریم با کمک اصحاب رسانه که پل 
ارتباطی بین ما و مردم فهیم هستند با اطالع رسانی شفاف و دقیق و با صرفه جویی 20 درصدی و اصالح الگوی مصرف از تنش 
آبی امســال عبور کنیم .پاســندی در پایان افزود : 2۵هزار و ۹3۵اشتراک و 32 هزار و 13۷ آحاد از خدمات امور آب و فاضالب 

کردکوی بهره مند می گردند .

عزم جدی تالشگران نیروگاه رامین اهواز برای آسایش مردم در تابستان 
طاقت فرسای خوزستان

اهواز - شبنم قجاوند: کارکنان صنعت برق حرارتی از 
نیمه دوم شهریورماه با وجود اعمال محدودیت های کرونایی در 
کشــور بی وقفه در تالشند تا برنامه  پیش بینی شده برای فصل 
تعمیرات نیروگاه ها در موعد مقرر به پایان رســیده و خللی در 
تامین برق پایدار و مطمئن برای نقاط مختلف کشورمان ایجاد 
نشود. بر این اساس کارکنان نیروگاه رامین اهواز نیز به منظور 
بهبود تولیــد انرژی و پایداری برق بویژه در تابســتان طاقت 
فرسای پیش رو و پیک مصرف انرژی حیاتی برق، هم اکنون 
در حال تعمیرات اساسی واحد ۳۱۵ مگاواتی شماره ۶ این مجموعه هستند که رفع مشکالت فنی بخش های توربوژنراتور، 
بویلر و تجهیزات جانبی از جمله اقدامات تعمیراتی این دوره خواهد بود. الزم بذکر اســت نیروگاه رامین اهواز با ۶ واحد 

تولید برق، بزرگترین نیروگاه بخاری ایران و تولید کننده بخش عمده برق مورد نیاز استان خوزستان است .

دیدار مدیرعامل شرکت گازاستان گلستان با کارکنان روابط عمومی و 
فناوری اطالعات و ارتباطات 

گرگان - خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شــرکت گازاستان گلستان  با کارکنان روابط عمومی و  فناوری اطالعات 
و ارتباطات شــرکت دیدار کرد .بمناسبت گرامیداشت هفته ارتباطات و روابط عمومی ، مدیر عامل شرکت گاز استان 
گلستان و همراهان با حضور در واحدهای روابط عمومی و فناوری اطالعات و ارتباطات با کارکنان آنان دیدار و گفتگو 
کرد .در این دیدار  علی طالبی  با تبریک این هفته مهم ،از رئیس و مجموعه کارکنان روابط عمومی و همچنین فناوری 
اطالعات و ارتباطات تقدیر نمود و بر نقش مهم این واحدها  در پیشــبرد اهداف ســازمان بویژه بهره گیری از فضاهای 
مجازی و رسانه ای  و انجام کار فاخر تاکید کرد.وی با بیان اینکه کارکنان  هر بخش باید نسبت به کار خود عالقه مند 
، خالق و مسئولیت پذیر باشند افزود:خوشبختانه  واحدهای  روابط عمومی و  فناوری ارتباطات و اطالعات ،کارشناسان 
بســیار خوبی با پتانســیلهای باالیی برخوردارند که این امر کارایی و کیفیت کار این بخشها را ارتقاء داده است .مدیر 
عامل شرکت گاز استان گلستان با اعالن انتظارات خود از واحدهای مذکور  عنوان نمود تا با افزایش قابلیتهای علمی و 
تخصصی خود بویژه در عصر حاضر که استفاده از فناوری ها و تکنولوژی نوین رشد بسیار زیادی نموده است  ،همگام با 
پیشرفت فناوریهای نوین بتوانیم ازتجهیزات و امکانات روز برخوردار شده و جایگاه شرکت را ارتقاء بخشیم.در این جلسات 
همچنین محمد شفیع  رئیس مالی و پشتیبانی ، ابوالقاسمی رئیس روابط عمومی ونصیری رئیس فناوری اطالعات و 
ارتباطات شرکت با تبریک این هفته مهم ، ضمن بیان گزارشی از اقدامات انجام شده ، درخواستها و پیشنهادات مورد 
نظر خود را ارائه و از حمایتهای مدیرعامل در راستای تحقق اهداف و برنامه های واحد و همکاران خود  تقدیر نمودند 
.گفتنی است در پایان  مدیرعامل گاز گلستان با اهدای لوح تقدیر از خدمات رؤسا و کارکنان واحدهای روابط عمومی و  

فناوری ارتباطات و اطالعات قدر دانی کرد

سه شنبه
4 خرداد 1400

شماره 1793
سه شنبه
4 خرداد 1400

شماره 1787



نویسنده:علیآلعلی

فعالی��ت در ح��وزه کارآفرینی و برندس��ازی ب��رای هر 
کس��ی جذابیت دارد، البته به ش��رط اینکه در کنار توسعه 
کس��ب و کار به فکر حفظ برندتان نیز باشید. شاید خیلی 
از کارآفرین��ان حفظ برند را نوع��ی رویکرد تدافعی در نظر 
بگیرند و با همین استدالل از آن صرف نظر کنند. اگر از ما 
بپرسید، می گوییم همانطور که غول های فوتبال اروپا برای 
موفقیت در لیگ قهرمانان باید هم خوب حمله کنند و هم 
دفاع منسجمی داشته باشند، شما هم عالوه بر توسعه برند 
باید به فکر حفظ آن نیز باش��ید؛ وگرنه ش��اید درست در 
دقیقه 9۰ بازی گل بدی بخورید و از لیگ قهرماناِن کسب 

و کارها حذف شوید!
حفظ برند یک��ی از مظلوم ترین اس��تراتژی ها در دنیای 
کس��ب و کار اس��ت. خیل��ی از کارآفرینان ن��ه تنها اطالع 
درس��تی از این اس��تراتژی ندارند، بلکه با خودش��ان فکر 
می کنند اگر همینطور چش��م بس��ته به توس��عه کسب و 
کارشان ادامه دهند، بزرگترین برند دنیا را خواهند داشت. 
اگر ش��ما هم اینطور فکر می کنید، باید همین ابتدای کار 
ناامیدتان کنیم. وضعیت االن ش��ما مثل معماری است که 
فقط می تواند یک نوع ساختمان بسازد و از شیوه های دیگر 
معماری خبر ندارد. بی ش��ک شما با چنین وضعیتی هرگز 
در میان معمارهای بزرگ دنیا قرار نمی گیرد و شانسی هم 
برای دست و پا کردن شهرتی پرآوازه برای خودتان نخواهید 
داشت. ما در این مقاله می خواهیم با استراتژی حفظ برند 
به شما کمک کنیم تا اسم و رسمی برای خودتان در دنیای 

کسب و کار پیدا کنید؛ همینقدر جذاب و هیجان انگیز.
ش��اید مفهوم حفظ برند چند باری به گوش شما خورده 
باشد و با خودتان فکر کرده باشید این دیگر چه استراتژی ای 
است؟ ما در روزنامه فرصت امروز معتقدیم حفظ برند باید 
در دس��تور کار هر کس��ب و کاری قرار داشته باشد. البته 
ما در این میان مثل برخی از کس��ب و کارها فقط ش��عار 
نمی دهیم، بلکه س��عی می کنیم تا شما را از نزدیک با این 
مفهوم آشنا کنیم. اگر از مخاطب های ثابت »فرصت امروز« 
باشید، می دانید که ما در مقاالت مان از اصطالحات سخت 
و پیچیده استفاده نمی کنیم و به جای آن به دنبال توضیح 
هر استراتژی به ساده ترین شکل ممکن هستیم. به هر حال 

زیبایی در سادگی است، مگر نه؟ 
اگر شما هم تا به حال با خودتان فکر کرده اید که در کنار 
توس��عه مداوم برندتان باید فک��ری به حال حفظ وضعیت 
کنونی اش نیز بکنید، این مقاله مخصوص شماست. شما در 
این مقاله ابتدا با تعریف دقیق استراتژی حفظ برند و مزایای 
آن آش��نا خواهید ش��د. بعد از اینکه این دو واحد را پاس 
کردید )امیدوارم تجربه بدی از دانشگاه نداشته باشید!(، به 
ش��ما کمک خواهیم کرد تا این اس��تراتژی را در عمل نیز 
پیاده کنید. بی تعارف بگوییم، عیار هر اس��تراتژی در عمل 
مشخص می شود، وگرنه هیچ دردی از کسب و کارتان دوا 

نخواهد کرد.
استراتژیحفظبرند:آشناییبامفهومیکهکمتر

دربارهاشصحبتمیشود!
اگر ش��ما با ش��نیدن مفهوم حفظ برند به یاد فیلم های 
اکشن هالیوودی می افتید، باید همینجا متوقف تان کنیم. 
ش��ما در اینجا قرار نیس��ت مث��ل بازی ه��ای کامپیوتری 
تجربه ای پر از زد و خورد برای حفظ برندتان داشته باشید، 
بلکه باید با دلیل و منطق از برندتان محافظت نمایید. پس 
لطفا شمشیر و سپرتان را کنار بگذارید تا در یک دورهمی 

دوستانه با این استراتژی آشنا شویم.
مردم تا زمانی که با یک چیز به خوبی آشنا نشوند، نه تنها 
به آن اعتماد نمی کنند، بلکه حتی توجهی هم به آن نشان 
نمی دهند. ش��ما هم به عنوان یک کارآفرین تا زمانی که با 
استراتژی حفظ برند آشنایی کامل پیدا نکنید، آن را چندان 
چشمگیر تلقی نخواهید کرد. خب به هر حال اگر به غیر از 

این عمل کنید باید به شما شک کرد، نه؟ 
فرض کنید همین حاال از شما بخواهند نوشتن فیلنامه 
یک اثر س��ینمایی به کارگردانی اس��تیون اس��پیلبرگ را 
برعه��ده بگیرید؛ ماجراجویی جذابی به نظر می رس��د، نه؟ 
شما احتماال پس از اندکی خوشحالی برای موقعیت طالیی 
ک��ه پیش روی تان قرار گرفته، به این فکر خواهید کرد که 
هیچ چیزی از فیلمنامه نویسی به صورت حرفه ای نمی دانید! 
اینجاست که بخش ترسناک ماجرا شروع می شود. نخسین 

کاری که شما در چنین وضعیتی باید انجام دهید، آشنایی 
با تعریف دقیق فیلمنامه نویسی و بعد هم تکنیک هایی برای 
نوشتن آثار جذاب و تماشاگر پسند است. شما به این ترتیب 
می توانید با خیال راحت از فرصت پیش آمده استفاده کنید 
و دلیلی هم برای فرار از دست استیون اسپیلبرگ نخواهید 
داشت! ما هم مثل ماجرای فوق برای کمک کردن به شما 
درباره اس��تراتژی حفظ برند کارم��ان را با ارائه یک تعریف 

دقیق شروع می کنیم. 
تعریف یک اس��تراتژی در عرصه کس��ب و کار همیشه 
س��خت اس��ت و احتماال کار مورد عالقه شما نخواهد بود. 
اگر کس��ی را پیدا کردید که اینطور فکر نمی کند، ما را هم 
بی خبر نگذارید. تعریف استراتژی حفظ برند از سایر نمونه ها 
س��خت تر اس��ت، چراکه همانطور که قبال گفتیم، معموال 
کمتر درباره اش صحبت می شود. ما در روزنامه فرصت امروز 
همیشه می خواهیم کار کسب و کارها را ساده کنیم بنابراین 
با خیال راحت تعریف استراتژی حفظ برند را به ما بسپارید. 
استراتژی حفظ برند در ساده ترین معنا فرآیند محافظت 

از دارایی های مادی و معنوی ش��رکت 
اس��ت. شاید این تعریف ش��ما را به یاد 
مراقب��ت از وس��ایل ش��رکت در برابر 
سرقت های احتمالی بیندازد، اما همیشه 
ماجرا اینقدر س��اده و سر راست نیست. 
دارایی های برند ش��ما بسیار گسترده تر 
از یک یا دو مورد اس��ت و ش��ما باید از 
تمام آنها مثل چش��م های تان مراقبت 
کنید تا آس��یبی به آنها نرس��د. اگر در 
م��ورد مهمترین دارایی یک کس��ب و 
کار از کارآفرینان مختلف س��وال کنید، 
پاسخ های متنوعی دریافت خواهید کرد. 
م��ا در روزنامه فرص��ت امروز معتقدیم 
مهمترین دارایی هر برند مش��تریان و 
موقعیتش در بازار است؛ جالب شد، نه؟

ش��ما برای اینکه بتوانید به خوبی از 
مشتریان، موقعیت تان در بازار و بسیاری 
دیگر از دارایی ه��ای برندتان محافظت 
کنی��د، باید با راهکاره��ا و تکنیک های 
متنوعی آش��نا ش��وید. ما در این مسیر 
کنار ش��ما هس��تیم تا بدل به افرادی 
حرفه ای در زمین��ه مراقبت از برندتان 
ش��وید، اما پیش از آن بای��د با مزایای 
اس��تراتژی حفظ برند هم آشنا شوید. 
در غی��ر این صوت حس��ابی بی گدار به 
آب زده ای��د. همانط��ور که یک قهرمان 
رالی پیش از ش��رکت در مسابقه تمام 

مزایای خودرویش را می سنجد، شما هم باید ابتدا با مزایای 
اس��تراتژی حفظ برند آشنا شوید و بعد به دنبال اجرای آن 
باشید. مگر نه اینکه شما و برندتان هم در یک مسابقه بزرگ 

با دیگر رقبا هستید؟ 
مزایایاستراتژیحفظبرند

هر استراتژی در عرصه کس��ب و کار باید فایده ای برای 
برند شما داشته باشد، وگرنه اصال چرا باید آن را در ترکیب 
رویایی کس��ب و کارتان قرار دهید؟ ش��اید شما تا اینجای 
مقاله عالقه نس��بی به اس��تراتژی حفظ برن��د پیدا کرده 
باش��ید، اما هنوز ب��ا تردیدهای جدی دس��ت و پنجه نرم 
می کنید. بگذارید با ش��ما روراست باشیم، چنین وضعیتی 
کامال طبیعی اس��ت. وقتی پای آینده کسب و کار شما در 
میان است یا باید همینقدر سختگیر باشید یا اینکه آماده 
شکست های سنگین شوید. بی تردید هر کارآفرین باهوشی 

مثل شما گزینه اول را انتخاب خواهد کرد. 
م��ا در ای��ن بخش هم��راه ش��ما خواهیم بود تا پاس��خ 
س��واالت تان درباره مزایای استراتژی حفظ برند را بگیرید. 
امیدواریم با مطالعه این بخش انگیزه شما برای استفاده این 
استراتژی به باالترین حد ممکن برسد و به آن شانسی برای 
درخشش در تیم رویایی کسب و کارتان بدهید؛ این شما و 

این هم مزایای استراتژی حفظ برند.
1.جلبتوجهمشتریان

اگر ش��ما نتوانید از برندتان به خوب��ی محافظت کنید، 
هیچ خبری از جلب توجه مشتریان نخواهد بود. این قانون 
تغییرناپذیر دنیای کسب و کار است و شما باید با آن کنار 
بیایید. بی ش��ک هر برندی دوست دارد مشتریان فراوانی را 
ب��ه خود جلب کند، اما تا زمانی که آس��تین های تان را باال 

نزنید و برای حفظ موقعیت برندتان وارد گود نش��وید، این 
هدف در حد یک رویای دس��ت نیافتنی باقی خواهد ماند. 
اگر ش��ما بدون تالش برای محافظت از برندتان فقط شعار 
جلب توجه مشتریان را بدهید، مثل این است که بخواهید 
با قی��ف برعکس یک بطری را پ��ر از آب کنید؛ همینقدر 

سخت و بی نتیجه!
نخس��تین مزیت اس��تراتژی حف��ظ برند جل��ب توجه 
مشتریان به طور گسترده است. اجازه دهید بحث را با یک 
مثال کاربردی جلو ببریم. اگر از ش��ما بپرسیم چرا برندی 
مثل نایک همیشه مشتریان زیادی دارد، اما رقبای دیگرش 
همیش��ه خطر ورشکس��تگی را بیخ گوش ش��ان احساس 
می کنند، چه جوابی خواهید داشت؟ شاید با خودتان فکر 
کنید برندهایی مثل نایک با تولید محصوالت عالی همیشه 
در میان مشتریان محبوب مانده اند. ُخب، به نظر جواب بدی 
نیست، اما یک فرض جذاب تر در این میان سرمایه گذاری 
برندی مثل نایک برای حفظ موقعیت یا به عبارت دقیق تر 
دارایی هایش در بازار کس��ب و کار اس��ت. فکر می کنم این 

جواب جذابیت بیشتری برای شما داشته باشد، مگر نه؟
2.کاهشریسکهایمالیبرند

ه��ر کس��ب و کاری باید ب��ه دنبال کاه��ش هزینه ها و 
ریس��ک های مالی باش��د. این قانون طالی��ی مثل فرمول 
جادوی��ی موفقیت می ماند و ش��ما را ب��رای مدیریت بهتر 
برندتان کمک خواهد کرد. شاید شما بخواهید برای کاهش 
ریس��ک های مالی برندتان راهکارهای بس��یار گوناگون و 
پیچی��ده ای را امتحان کنید؛ در نگاه نخس��ت این بهترین 
اقدام برای کاهش هزینه ها محسوب می شود، درست است؟

اگر از ما درباره کاهش ریسک های مالی سوال کنید، پای 
اس��تراتژی حفظ برند را به بحث باز خواهیم کرد. ش��ما با 
این استراتژی می توانید بدون نیاز به راه حل های پیچیده 
و گیج کننده از شکس��ت های مالی جان سالم به در ببرید. 
بی شک هیچ کارآفرینی دوست ندارد از راهکارهای پیچیده 
و سخت برای موفقیت برندش استفاده کند، پس توصیه ما 
به شما تمرکز بر روی استراتژی حفظ برند به جای آزمون 
و خطاهای پرهزینه است. این کار تیم شما را به ساده ترین 
شکل ممکن تا فینال مسابقات قهرمانی جهان باال خواهد 

برد؛ به همین سادگی!
برندها اغلب اوقات به خاطر ناتوانی برای حفظ موقعیت و 
دارایی های شان با مشکالت مالی و ریزش مشتریان مواجه 
می شوند. استراتژی حفظ برند به شما کمک می کند تا مثل 
یک حس��ابدار دلسوز جلوی ضرر و زیان مالی را بگیرید. به 
هر حال وقتی شما بتوانید موقعیت مناسب برندتان را حفظ 
کنید، نه تنها دیگر خبری از ریسک های مالی نخواهد بود، 

بلکه همه چیز باب میل تان می شود. 
فکر می کنم همین نکته برای درک اهمیت اس��تراتژی 
حفظ برند کافی باشد، البته به شرط اینکه بدانید چطور این 
استراتژی را در عمل اجرا کنید. لطفا برای اجرای استراتژی 
حفظ برند عجله نکنید، ما پس از بررسی دقیق مزایای آن 
به س��راغ آن مرحله هم خواهیم رفت. فعال سعی کنید به 
خوبی با مزایای اس��تراتژی حفظ برند آشنا شوید؛ نه یک 

کلمه کمتر و نه یک کلمه بیشتر.
3.جذبسرمایهبهسادهترینشکلممکن!

شاید شما هم باور داشته باشید جذب سرمایه در عرصه 
کسب و کار سخت ترین کار دنیاست؛ در این صورت باید با 
شما مخالفت کنیم. ما در روزنامه فرصت امروز معتقدیم که 
هیچ کار سختی در حوزه کسب و کار وجود ندارد. احتماال 
شما نس��بت به این ادعا اعتراض سریعی خواهید داشت و 
جذب سرمایه را مثل عبور از هفت خان رستم عنوان کنید 
بنابراین ما باید جواب درس��ت و درمانی برای این اعتراض 

داشته باشیم، وگرنه حسابی اعتبارمان به خطر می افتد.
برن��دی را در نظ��ر بگیرید که در طول ۱۰ س��ال اخیر 
جایگاه��ش در بازار و همچنین محبوبیت و س��طح کیفی 
تولید محصوالتش را به خوبی حفظ کرده اس��ت. احتماال 
از نظر بسیاری از کارشناس های کسب و کار ما همین االن 
چند کار خیلی سخت و حتی غیرممکن برای کارآفرینان 
را فهرس��ت کرده ایم، اما باور کنید یا نه، برخی از برندها به 

راحتی آب خوردن این کارها را انجام می دهند! 
حاال اگر از شما بپرسیم حاضر به سرمایه گذاری و خرید 
س��هام چنین برندی هس��تید یا نه، چ��ه جوابی خواهید 
داش��ت؟ فکر نمی کنم کس��ی به این فرصت طالیی برای 

سرمایه گذاری جواب رد دهد. به هر حال اگر چنین فردی 
را پی��دا کردید، او را با مقاالت روزنامه فرصت امروز آش��نا 

کنید، حتما به دردش خواهد خورد!
اگر ش��ما بتوانید به خوبی از برندت��ان محافظت کنید، 
س��رمایه گذاران برای همکاری با شما صف خواهند کشید. 
نتیجه این امر در وهله نخست امکان محافظت هرچه بهتر 
از برند با اس��تفاده از س��رمایه های جذب شده و همینطور 
توس��عه سریع کسب و کار اس��ت. بگذارید با هم روراست 
باش��یم، مگر یک کارآفرین از دنیای کسب و کار به غیر از 

این چه چیز دیگری می خواهد؟ 
راهکارهایحفظبرند

ش��ما تا اینجا با تعریف استراتژی حفظ برند و همچنین 
برخی از مزایای آن آشنا شده اید. فکر می کنم همین حاال 
هم مس��یر طوالنی را همراه ما بوده اید و حس��ابی خسته 
شده اید، اما اگر تا اینجا پیش آمده اید، شاید بخواهید کمی 
دیگر هم ادامه دهید و کمربند مش��کی حف��ظ برند را به 
چنگ بیاورید! به هر ح��ال تفاوت میان قهرمانان المپیک 
و نفرات دوم و س��وم در همین لحظات 

پایانی مشخص می شود.
همانطور که در بخش قبل به ش��ما 
ق��ول دادیم، االن نوبتی هم باش��د باید 
اجرای استراتژی حفظ برند در عمل را 
بررس��ی کنیم. اگر فکر می کنید اجرای 
این استراتژی کار خیلی سختی است، تا 
حدودی حق با شماست. بی شک اجرای 
هر اس��تراتژی کس��ب و کاری همراه با 
سختی هایی است. لطفا واقع گرا باشید، 
مگر کار آسان هم در عرصه کسب و کار 
وجود دارد؟ اگر هس��ت، لطفا ما را هم 

بی اطالع نگذارید!
البته در اینجا نیازی نیست از استراتژی 
حفظ برند یک غول شکست ناپذیر مثل 
بازی های کامپیوتری بسازید، چراکه من 
و همکارانم در روزنامه فرصت امروز در 
کنارتان هستیم تا این مرحله را نیز به 
سالمت پشت سر بگذارید. خب، اجازه 
دهید پیش از آنکه بحث مان بیش��تر از 
این شبیه به بازی های کامپیوتری شود 
به سراغ راهکارهای حفظ برند در عمل 

برویم. 
آشناییباماموریتکسبوکار:

پیشنیازحفظبرند
اجازه دهید نخستین راهکارمان را با 
یک سوال اساسی به شما معرفی کنیم: 
ش��ما برای چه در عرصه کس��ب و کار حضور دارید؟ شاید 
این سوال در نگاه نخست بسیار ساده به نظر برسد، اما باور 
کنید جفت و جور کردن جوابی مناسب برای آن خیلی هم 

راحت نیست. 
یک جواب دم دس��تی برای س��وال فوق، کس��ب سود از 
س��وی کارآفرینان اس��ت. خب، اگر منصفانه به ماجرا نگاه 
کنیم، کسب سود یکی از اهداف مهم برای هر برندی است، 
اما بی ش��ک دلیلی نیست که بتوانید با آن نظر مشتریان را 
جلب کنید. شما برای پاسخگویی به این سوال باید با مفهوم 
ماموریت برند آش��نا ش��وید. این کار درست مثل آمادگی 
ورزشکاران المپیکی پیش از حضور در میدان رقابت است، 

پس لطفا خوب به آن توجه کنید.
ماموریت هر برند هدف اصلی اش در ارتباط با مش��تریان 
را شرح می دهد. یک مثال کاربردی در این میان ماموریت 
برند نایک برای کمک به تمام ورزش��کاران سراس��ر دنیا از 
طریق تولید لوازم ورزشی است. فکر می کنم این ماموریت 
به اندازه کافی برای ش��ما و ه��ر مخاطب دیگری جذابیت 

داشته باشد؛ دست کم برای من که اینطور است.  
شاید با خودتان بگویید حسابی از بحث اصلی دور شده ایم 
و ماموریت برند هیچ ربطی به اس��تراتژی حفظ برند ندارد. 
جواب ما به این مسئله بسیار ساده است: »شما تا زمانی که 
ماموریت کسب و کارتان را به خوبی نشناسید، هیچ شانسی 
برای حفظ برندتان نخواهید داشت.« ماجرا دقیقا همینقدر 

ساده و سرراست است!
ماموری��ت برند، مثل یک چراغ پرنور در تاریکی ش��ب، 
مسیر کسب و کار شما را روشن می کند. اگر شما ماموریت 
برندتان را همیش��ه به خاطر داشته باشید، کسب و کارتان 
هرگز از مس��یر اصلی اش منحرف نش��ده و به جاده خاکی 
نمی زند. بی ش��ک اغلب شما فکر می کنید حفظ برند مثل 
داس��تان های حماسی همیشه همراه با مراقبت از کسب و 
کار از ش��ر عوامل بیرونی است، اما پیش نیاز این استراتژی 

شناخت دقیق و کامل ماموریت برندتان است.  
شما با شناخت درست ماموریت برند دست کم خیال تان 
از طی کردن مسیر درست راحت خواهد بود و فرصت کافی 
برای اجرای سایر راهکارهای حفظ برند را خواهید داشت. 
بگذارید با هم روراست باشیم، نخستین راهکار حفظ برند 

چندان هم سخت نبود، مگر نه؟ 
ثبتحقوقیداراییهایمعنویبرند:وقتیقانوندر

کنارشماست
همانطور که قبل تر گفتی��م، دارایی های یک برند به دو 
دسته مادی و معنوی تقسیم می ش��ود. دارایی های مادی 
چیزهایی مثل ساختمان ش��رکت یا سهام های مربوط به 
برندهای زیرمجموعه آن را ش��امل می شود. از آنجایی که 
تعریف دارایی های مادی خیلی روش��ن اس��ت، شما برای 
محافظت از آن در کسب و کارتان مشکل چندانی نخواهید 
داش��ت و می توانید مثل بازی های کامپیوتری حصاری به 
دور قلعه کس��ب و کارتان بکش��ید تا از انواع سرقت ها در 

امان باشد.
شاید شما هم چند باری اصطالح دارایی های معنوی به 
گوش تان خورده باش��د. باور کنید یا نه، امروزه دارایی های 
معنوی کسب و کارها بسیار مهمتر از سایر دارایی های شان 
است. خیلی از کارآفرینان اطالع دقیقی از چیستی دارایی 

معن��وی برند ندارن��د و از اعت��راف به ای��ن نکته خجالت 
می کش��ند. به هر حال چه کس��ی دوس��ت دارد در میان 
همکاران��ش به چنی��ن نکته ای اذعان کند؟ اگر ش��ما هم 
چنین وضعیتی داری��د، به هیچ وجه این بخش مقاله را از 

دست ندهید. 
دارایی معن��وی در بحث های حقوقی با نام های مالکیت 
حقوقی یا فکری نیز شناخته می شود و به صاحب آن امکان 
بهره گی��ری از مزایای فعالیت های فک��ری و ابتکاری اش را 
می دهد. اجازه دهید یا یک مثال س��اده بحث  مان را پیش 
ببریم و از بیان تعریف های پیچیده پرهیز کنیم؛ استیو جابز 
و برندش اپل را در نظر بگیرید که برای نخس��تین بار یک 
گوش��ی هوشمند به نام آیفون را روانه بازار کردند. براساس 
حقوق مالکیت معنوی تمام نکات مربوط به ایده آیفون در 
انحصار اپل قرار دارد بنابراین دیگر کس��ب و کارها نه تنها 
نمی توانند در طراحی ظاهری محصوالت شان دقیقا از روی 
دست اپل کپی کنند، بلکه انحصار سیستم عامل IOS نیز 

در دست این شرکت خواهد بود. 
مهمترین دارایی های معنوی یک برند شامل نام و لوگوی 
آن است. فرض کنید مشتریان برای خرید به سراغ فروشگاه 
شما بیایند و درست مقابل ساختمان تان یک فروشگاه بیش 
از اندازه شبیه به شما را مشاهده کنند؛ فروشگاهی که حتی 
تا نام و لوگوی رسمی اش نیز مثل شماست! صادقانه بگویم، 

فکر نمی کنم عجیب تر از این وضعیت هم داشته باشیم. 
بی شک صحنه های اغراق شده ای مثل آنچه در باال گفتیم، 
کمتر برای کس��ب و کارها اتفاق می افت��د، اما اگر یک در 
هزار از ش��انس بد برای یک برند چنین اتفاقی روی دهد، 
دلی��ل اصلی اش عدم ثبت حقوقی دارایی های معنوی برند 
خواهد ب��ود. فقط و فقط این غفل��ت کارآفرینان می تواند 
چنین فرصت هایی برای سودجویی برخی افراد فراهم کند، 

نه هیچ چیز دیگری.
ش��ما با ثب��ت حقوقی دارای��ی معنوی برندت��ان جلوی 
هرگونه س��ودجویی احتمالی را خواهید گرفت. با این کار 
دیگر الزم نیس��ت همیش��ه چش��م و گوش تان برای پیدا 
کردن س��ودجویان باز باشد، بلکه نهادهای قانونی این کار 
را برای شما خواهند کرد، البته به شرط اینکه از همان اول 
کار دارایی معنوی برندت��ان را ثبت کنید، وگرنه مثل این 
اس��ت که بخواهید ساختمانی را بدون زیرسازی بنا کنید؛ 

همینقدر غیرممکن و دست نیافتنی.
برگزاریمصاحبههایخبری:حفظبرنددرعصر

رسانهها
اگر یک کارگردان یا بازیگر مش��هور سینما هیچ وقت در 
مصاحبه با رسانه ها شرکت نکند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ 
یک فرض نسبتا درست در این مورد راه افتادن حجم باالیی 
از شایعات و حتی سوءاستفاده از سکوت خبری این ستاره 
هنری است. همچنین به دلیل عدم اطالع رسانی مستقیم، 
سوپراس��تار داستان ما شرایط بس��یار سختی برای حفظ 

شهرت و اعتبارش خواهد داشت. 
برندهای مختلف هم اگر به رس��انه ها بی توجه باش��ند، 
دقیقا همین آش و کاس��ه جلوی چشمان شان خواهد بود. 
ش��اید حضور در فضای رس��انه ای برای ش��ما بیشتر یک 
ژس��ت فانتزی به نظر برس��د، اما در واقع ابزاری مهم برای 
حفظ دارایی های کسب و کارتان محسوب می شود. شما با 
همکاری رسانه ها نه تنها به شایعات درباره کسب و کارتان 
پای��ان می دهید، بلکه وضعیت تان را به طور مس��تقیم در 
معرض دید همگان گذاشته و از این طریق اعتبار و آبروی 
برندت��ان را حفظ خواهید کرد. به هر حال اگر حفظ آبرو و 
اعتبار برندتان برای ش��ما مهم و جذاب نیست، باید کمی 

نگران شوید، چراکه قطعا یک جای کار ایراد دارد.
امروزه شما در عصر رسانه ها زندگی می کنید و بخواهید 
یا نه، تار و پود زندگی تان با رس��انه ها پیوند خورده اس��ت. 
اگر فکر می کنید برگزاری مصاحبه های خبری دردسرهای 
زیادی دارد، باید شما را همینجا متوقف کنیم. شما همین 
حاال می توانید با اجرای یک الیو در اینس��تاگرام مثل یک 
مصاحبه خبری به پرس��ش ها و ش��ایعات درباره کس��ب 
و کارت��ان پاس��خ دهید؛ به همین س��ادگی و راحتی! پس 
آس��تین ها را باال بزنید و در عمل از اعتبار و آبروی برندتان 

محافظت کنید. 
تعاملنزدیکبامشتریان:مهمترینگامدرحفظبرند

فکر می کنم در این مقاله به اندازه کافی بر روی اهمیت 
مشتریان برای هر برند تاکید کرده ایم. اگر شما فکر می کنید 
تعامل با مش��تریان غول مرحله آخر بازی کسب و کارتان 
اس��ت، باید ناامیدت��ان کنیم. ما در روزنام��ه فرصت امروز 
معتقدیم هیچ کار س��ختی در عرصه کس��ب و کار وجود 
ندارد. ش��ما در اینجا قرار نیس��ت یک موشک فضاپیما به 
مریخ بفرستید، به جای آن باید مثل یک دوست صمیمی 

در کنار مشتریان تان باشید؛ فقط همین!
دوس��تان صمیمی به یکدیگر اهمی��ت می دهند و از همه 
مهمتر اینکه با هم خودمانی هستند. شما برای حفظ مشتریان 
برندت��ان به عنوان مهمترین دارایی که دارید، باید دقیقا مثل 
یک دوست صمیمی عمل کنید. واکنش مناسب به دغدغه ها و 
ابهام های مشتریان درباره برند، شما را برای همیشه در حافظه 
مشتریان حک خواهد کرد بنابراین مثل کارآگاه های فیلم های 
کالسیک ذره بین تان را بردارید و هر دغدغه ای که از مشتریان 
پیدا کردید، در کمترین زمان ممکن از بین ببرید. البته شما در 
این مسیر نیازی به تفنگ و گلوله ندارید، بلکه ابزار شما رسانه و 

ارتباط تان با مشتریان است.
سخنپایانی

خب، گپ و گفت دوس��تانه ما درباره اس��تراتژی حفظ 
برن��د به پایان رس��ید. حاال که تبدیل به کارش��ناس های 
کاربلد در زمینه حفظ برند ش��ده اید، نظرت��ان درباره این 
اس��تراتژی چیست؟ آیا آن را برای برندتان ضروری ارزیابی 
می کنید؟ من و همکارانم در روزنانه فرصت امروز امیدواریم 
مقاله کنونی کمکی هرچند کوچک برای آش��نایی شما با 
اس��تراتژی حفظ برند کرده باشد. اگر نظر یا ایده تکمیلی 
درباره این استراتژی دارید، خوشحال می شویم همینجا آن 

را با ما به اشتراک بگذارید. 

راهکارهای حفظ برند: فراتر از آنچه فکرش را می کردید!
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