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یکشنبه
9 خرداد 1400

روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

کدام استان ها بیشترین و کمترین نرخ تورم را دارند؟

3 سناریوی تورمی 1400
فرصت امروز: گزارش مرکز آمار از وضعیت تورم در اردیبهشت ماه ۱۴٠٠ نشان می دهد تورم ساالنه به ۴۱ درصد، 
نقطه به نقطه به ۴6.9 درصد و ماهانه به ٠.7 درصد رس��یده اس��ت. همچنین در اردیبهشت ماه بیشترین نرخ تورم 
ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان هرمزگان با 3.9 درصد افزایش و کمترین افزایش نرخ تورم ماهانه مربوط به 
استان کرمانشاه با ٠.۱ درصد است. بیشترین کاهش نرخ تورم ماهانه نیز به استان های همدان و اردبیل با ٠.3 درصد 
کاهش اختصاص دارد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه هم مربوط به استان ایالم با 55.7 درصد و کمترین آن مربوط 
به استان قم با ۴۱.6 درصد است. همچنین بیشترین نرخ تورم ۱2 ماهه به استان کردستان با ۴6.2 درصد و کمترین 
آن به استان قم با 37.5 درصد مربوط است.  پیش بینی ها نشان می دهد در صورتی که این روند تورمی تا پایان سال 
۱۴٠٠ ادامه پیدا کند در اسفندماه امسال رکورد کمترین تورم نقطه به نقطه در ۴5 ماه گذشته به ثبت خواهد رسید. 
به  طور کلی، پیش بینی تورم در پایان امسال در سه روند امکان پذیر است؛ روند ماهانه، روند دو ماهه و روند ۱2 ماهه...

بیشترین رشد شاخص بورس در سال 1400 به ثبت رسید

سبزپوشی بورس در هفتادمین روز بهار
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اسکناس سبز آمریکایی چطور واحد پولی دنیا شد؟

امپراتوری دالر در نیم قرن آینده

کو برندینگ )Co-Branding( چیست؟ 

راهنمایی جامع برای برندسازی مشارکتی
هر کار س��خت و پیچیده ای که در نگاه نخس��ت مثل غول مرحله آخر بازی های کامپیوتری اس��ت، با کمک 
دیگ��ران مثل آب خوردن انجام می ش��ود؛ به طوری که پس از انجامش با خودت��ان خواهید گفت، واقعا نگران 
این کار بودم؟ فکر می کنم اغلب شما ضرب المثل »یک دست صدا نداره« را شنیده اید و حتی گاهی اوقات آن 
را س��رلوحه کارهای ت��ان در زندگی روزمره قرار داده اید. باور کنید یا ن��ه، این ضرب المثل در عرصه برندینگ و 
بازاریابی نیز مصداق دارد.  امروزه برندسازی و بازاریابی بدون کمک دیگران مثل این است که از یک کارگردان 

به تنهایی و بدون هیچ فیلمنامه نویس یا عوامل تولید انتظار خلق اثری در حد و اندازه پدرخوانده را داشته...
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علی اکبر جوان روح در رادیو گفت وگو، هدف اصلی خودروسازان از نامه نگاری با مجلس را باال بردن نرخ 
ارز به واسـطه واردات خودرو می داند.  مهندس علی اکبر جوان روح، کارشناس صنعت خودرو در برنامه 
»گفت وگوی اقتصادی« اظهار کرد: سال هاسـت که خودروسـازان ما ویژه خواری می کنند و قطعه سازان 

ما هم قطعه سـازان انتخاب شده خودروسازان هستند. وی در مورد نامه نگاری خودروسازان با 
مجلسی ها درباره قیمت گذاری و واردات خودرو گفت: با توجه به سیاست های شورای رقابت...

بهانه جدید گرانی خودرو چیست؟!

یادداشت
تحریم رفع نشود، 

 دولت پول
چاپ می کند

احمد حاتمی یزد
کارشناس پولی و بانکی

بهبود وضعیت اقتصاد ایران در 
س��ال ۱۴٠٠ بیش از هر چیز به 
رفع تحریم ها گره خورده است. 
آزادس��ازی منابع ارزی ایران که 
در کشورهای دیگر بلوکه شده، 
تنها یکی از عواید رفع تحریم ها 
برای اقتصاد ایران اس��ت. با رفع 
تحریم ها، ارتباطات بانکی ایران 
با دیگر کش��ورها تسهیل شده و 
امکان فروش نف��ت برای دولت 
نی��ز فراهم می ش��ود. اگر دولت 
بتواند نف��ت را بفروش��د و پول 
آن را ب��ه اقتص��اد برگرداند، این 
مس��ئله به طور حتم بر وضعیت 
اقتصاد ایران، اثر مثبت دارد. باز 
شدن دست دولت در دسترسی 
به مناب��ع درآمدی  اش همچنین 
زمینهس��از کاهش تورم اس��ت. 
رف��ع تحریم ها زمینه س��از بروز 
نشاط اقتصادی در کشور و بهبود 
س��رمایه گذاری نیز هس��ت. در 
چند سال گذشته که تحریم بر 
اقتصاد ایران سایه انداخته، روابط 
واردکنن��دگان و صادرکنندگان 
ایرانی با طرف ه��ای خارجی در 
ممکن  وضعی��ت  س��خت ترین 
پیگی��ری ش��ده و بس��یاری از 

ای��ن رواب��ط تج��اری 
اس��ت... 3قط��ع ش��ده 

۱8 شوال ۱۴۴2 - س�ال هفتم
شماره   ۱79٠

8 صفحه - 5٠٠٠ تومان

Sun.30 May 2021

س��اخت چندی��ن و چند مدرس��ه در روس��تاهای مح��روم و 
آسیب دیده استان های لرستان و خوزستان، تازه ترین نمود ایفای 
مس��ئولیت های اجتماعی بانک پاس��ارگاد اس��ت. در این راستا، 
چهارش��نبه گذشته مدارس شش کالسه پاس��ارگاد در روستای 
همت آباد شهرس��تان بروجرد، روس��تای دمرود علیا شهرس��تان 
معموالن و روستای شیراوند شهرستان رومشکان با حضور مدیران 
بانک پاس��ارگاد و مسئوالن استانی لرستان افتتاح شد. همچنین 
روز سه ش��نبه دو مدرس��ه شش کالس��ه در ش��هر الوان از توابع 
شهرستان کرخه و روستای زبید دبات شهرستان شوش افتتاح شد 
و همچنین کلنگ احداث مدرسه ۱2 کالسه در منطقه مهرشهر 

شهرستان دزفول استان خوزستان به زمین زده شد.
ازجمل��ه مدارس��ی ک��ه هفت��ه گذش��ته در راس��تای ایفای 

مسئولیت های اجتماعی بانک پاس��ارگاد افتتاح شد، در روستای 
همت آباد شهرس��تان بروج��رد بود که با اح��داث آن، گام مثبت 
دیگری در راستای توس��عه فرهنگ و آموزش کشور و همچنین 
تحقق اهداف واالی بانک پاس��ارگاد در این راستا برداشته شد. با 
بهره برداری از مدرسه شش کالسه پاسارگاد در روستای همت آباد 
همچنین یک هزار مترمربع بر فضای آموزشی این منطقه افزوده 
ش��د. در مراسم بهره برداری و افتتاح از این واحد آموزشی که روز 
چهارشنبه 5 خردادماه برگزار شد، اسد عبدالهی معاون هماهنگی 
امور اقتصادی استانداری لرستان از اقدامات ارزشمند دکتر مجید 
قاس��می از ابتدای پیروزی انقالب اس��المی تاکنون تقدیر کرد و 
بانک پاسارگاد را موفق ترین بانک خصوصی کشور برشمرد. او به 
اقدامات مختلف بانک پاس��ارگاد در اس��تان لرستان اشاره کرد و 

گفت: کمک های انجام شده در زمان سیل استان لرستان، تامین 
مال��ی تهیه تجهیزات پزش��کی موردنیاز اس��تان، کمک مالی به 
دانش��گاه علوم پزشکی استان، ساخت 2۴ مدرسه، سرمایه گذاری 
در حوزه های آبزیان در جهت رفع مش��کل بیکاری اس��تان، ارائه 
تسهیالت مناسب به یکی از بزرگترین واحدهای تولیدی منطقه 
)سیمان س��فید ازنا(، کمک به فعاالن حوزه صنایع دستی و ارائه 
تس��هیالت به آنها و... ازجمله اقدامات ارزشمند بانک پاسارگاد در 
اس��تان لرستان بوده است. عبدالهی همچنین ابراز امیدواری کرد 
که سیس��تم بانکی دولتی و بخش خصوص��ی از الگویی که بانک 
پاس��ارگاد در کمک به استان لرس��تان مدنظر قرار داده، استفاده 
کنن��د. دکتر مجید قاس��می، مدیرعامل بانک پاس��ارگاد نیز در 
ادامه این مراسم، اقدامات انجام شده را براساس شیوه نامه تدوین 

شده فرهنگ سازمانی بانک پاسارگاد در ارتباط با مسئولیت های 
اجتماعی دانس��ت و گفت: هر واحد فعالی��ت از هر نوع فرهنگی، 
اقتصادی و سیاس��ی در کلیه امور خود در برابر اجتماع مس��ئول 
است. ما از ابتدای فعالیت بانک پاسارگاد تاکید و تمرکز جدی بر 
موضوع فرهنگ سازمانی داشتیم و این تاکید و تمرکز در طرحی 
مش��ترک بین بانک پاس��ارگاد و انجمن مدیریت ایران منجر به 
ارائه پیش��نهادهایی به کلیه نهادهای فعال اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی ش��د که با اس��تقبال اغلب آنها، امیدواری زیادی در این 

حوزه فراهم شده است.
دکتر قاسمی سپس تدوین فرهنگ سازمانی در راستای توسعه 
انسانی مناسب و نهادینه سازی آن در فرزندان آینده ساز کشور را 
به مدیر مدرسه همت آباد پیشنهاد داد و افزود: کلیه فعالیت های 

انجام شده توسط بانک پاسارگاد براساس احساس وظیفه و تعلق 
صادقانه به آب و خاک کشورمان بوده است. او همچنین به بخشی 
از برنامه های بانک پاسارگاد در استان لرستان، از جمله ساخت دو 
س��د معش��وره و رودبار و تاثیرات مثبت آن در منطقه اشاره کرد 
و گفت: پتانس��یل های موجود در استان لرستان بسیار باالست و 
با محاس��به ای ساده این استان می تواند نیازهای سه استان دیگر 
را تامین کند. گفتنی اس��ت در آیین افتتاح مدرسه پاسارگاد در 
روس��تای همت آباد شهرس��تان بروجرد، مع��اون هماهنگی امور 
اقتصادی استانداری لرستان، فرماندار شهرستان بروجرد، مدیرکل 
نوس��ازی، توسعه و تجهیز مدارس اس��تان لرستان، مدیران بانک 
پاس��ارگاد، شماری از مس��ئوالن محلی و همچنین مردم شریف 

روستای همت آباد حضور داشتند.

فرصت امروز: اغلب شرکت ها                               درباره انجام مسئولیت اجتماعی 
صحبت می کنند و در س��ال ها                                یی که از رش��د درآمد و سودآوری 
برخوردارند، سعی می کنند تا تاثیر قابل توجهی در جامعه برجای 
بگذارند، اما در هنگامه رکود چه اتفاقی می افتد؟ آیا در دوره های 
    رکود اقتصادی، بحران های     مالی و شرایطی نظیر پاندمی کرونا هم 
انجام مسئولیت های                             اجتماعی در اولویت شرکت ها قرار می گیرد؟ 
آیا بنگاه هایی ک��ه در این روزها با چالش کاه��ش درآمد روبه رو 
هس��تند، دغدغه مس��ئولیت اجتماعی دارند و تالش می     کنند تا 
بخشی از بار مشکالت اقتصادی جامعه ای را که سال ها                                 زمینه ساز 
سودآوری آنها شده، بر دوش بکشند یا تنها به کاهش هزینه های 

    خود در زمان بحران فکر می کنند؟
نشریه »هاروارد بیزینس ریویو« در گزارش تازه خود به ضرورت 
انجام مس��ئولیت اجتماعی                               در سال ها                                ی س��خت اقتصادی مانند 
همین وضعیتی که دنیا هم اکنون درگیر آن اس��ت، اشاره کرد و 
نوش��ت: »در این سال ها                                 نیاز جامعه بیش از سال ها                                ی دیگر است. 
شرکت  ها                               باید در نظر داشته باشند اگر در سال ها                                ی رونق،  بخشی 
از س��ود خ��ود را برای انجام مس��ئولیت های                             اجتماعی اختصاص 
می     دهند، در سال ها                                ی بحرانی که تمامی مردم دچار زیان شده اند 
هم باید در کنار آنها باش��ند و با انجام مسئولیت های                             اجتماعی و 
تخصیص بودجه به حوزه های     ضروری از سطح زیان مردم بکاهند 
و یا به تعبیر بهتر، بخش��ی از زیان اقتص��ادی جامعه را به دوش 
بکشند. ش��رکت  ها                              یی که در مواجهه با اولین مشکالت اقتصادی 
اقدام ب��ه تعدیل نیرو می کنند را می     توان در زمره ش��رکت  ها                              یی 
دانست که در حوزه مس��ئولیت های                             اجتماعی تاثیرگذار نیستند 

و جامعه به آنها به چشم شرکت  ها                              ی غیرمسئو                   ل نگاه می کند.«
مسئولیت اجتماعی در هنگامه بحران کرونا

به نوشته »هاروارد بیزینس ریویو«، در سال ها                                ی بحرانی اغلب 
دولت ها با مشکالت مالی روبه رو هستند و بودجه تخصیص یافته 
شرکت  ها                               برای مسئولیت های                             اجتماعی می تواند بار بزرگی از دوش 
دولت ها بردارد. این حمایت ها می     تواند شامل ارائه                         وام های     کم بهره 
به کارمندان، معافیت بخشی از بدهی های     کارمندان، فراهم کردن 
امکان��ات دورکاری، ارائه                         خدمات درمانی به خصوص برای افرادی 

که به دلیل بیکاری بیمه های     خود را از دست داده اند و در نهایت 
پرداخت بخشی یا تمام هزینه های     درمانی کارمندان     باشد. از سوی 
دیگر، فراهم کردن امکانات آموزش��ی برای نیروهای کاری و عدم 
اجرای طرح تعدیل نیرو نیز می تواند در زمره مهمترین مسئولیت ه
ای                             اجتماعی شرکت  ها                               در سال ها                                ی بحرانی اقتصادی مطرح شود.

همانطور که نشریه »هاروارد بیزینس ریویو« اشاره کرده، یکی 
از حوزه  های     مهم مسئولیت اجتماعی در سال 2٠2٠ و همزمان با 
بحران کرونا، این بود که شرکت  ها                               از اجرای سیاست تعدیل نیرو 
خ��ودداری کنند. البته کاهش میزان پرداختی به نیروهای کاری 
در س��ال ها                                ی بحرانی می     تواند در دستور کار قرار بگیرد ولی باید 
نیروها اطمینان داشته باشند بعد از عادی شدن شرایط می     توانند 
به کارشان بازگردند و درآمد قبل را داشته باشند. در جریان بحران 
کرونا ش��رکت  ها                              ی والمارت، مایکروس��افت و اپل هم این طرح را 
اج��را کردند و حتی کارمندانی که به صورت پاره  وقت و س��اعتی 
با آنها کار می     کردند هم دو هفته اول قرنطینه حقوقی معادل 5٠ 
درصد حقوق آخرین ماه کاری خود دریافت کردند. با این سیاست 
اعتماد کارکنان به مجموعه بیشتر می     شود و حتی هزینه استخدام 

نیروهای تازه بعد از پایان بحران هم برای شرکت کمتر می     شود.
یکی از سیاست های دیگری که در این سال اجرا شد، سیاست 
وام دادن به کارکنان شرکت  ها                               توسط شرکت بود زیرا در صورتی 
که آنها دستمزدی دریافت نکنند یا دستمزدشان کمتر از مبلغی 
باش��د که در زمان کار دریافت می کردند، بخش زیادی از اقساط 
و هزینه ه��ای     جاری زندگ��ی را نمی  توانند پرداخت کنند. در این 
شرایط، احتمال ورشکستگی و بحران مالی در آنها افزایش می یابد 
ک��ه این موض��وع هم به افراد و هم به جامعه آس��یب زیادی وارد 
خواهد کرد. البته باید در نظر داشت که نرخ سود وام های     تخصیص 
داده  ش��ده به کارمندان باید بسیار پایین باشد تا فشار بیشتری به 
آنها وارد نکند. از طرف دیگر، شروع دوره بازپرداخت باید از زمانی 
باش��د که آنها به محل کار بازمی گردند و شرایط به حالت عادی 
بازگشته اس��ت. در بحران کرونا همچنین بس��یاری از شرکت  ها                            
   در راس��تای ایفای مس��ئولیت اجتماعی اقدام به تولید ماسک و 
مواد ضدعفونی کننده کردند و این محصوالت را در میان طبقات 

پایین اقتصادی توزیع نمودند. در عین حال، شرکت  ها                              ی دیگری 
هم اقدام به واردات این محصوالت از دیگر کشورها کردند و آن را 
به افراد نیازمند هدیه دادند. به هر حال باید در نظر داشت که در 
روزگاری که ش��رایط زندگی و نیازهای مردم به دلیل همه گیری 
کرونا تغییر کرده،  مس��ئولیت های                             اجتماعی شرکت  ها                               هم تغییر 
کرده اس��ت، زیرا اصلی  ترین و مهمترین هدف شرکت  ها                               در انجام 
مسئولیت                             اجتماعی همانا برداشتن باری از دوش جامعه و تبدیل 
آن به محیطی بهتر برای زندگی است. حال چه این کار از طریق 
سرمایه گذاری در ساخت یک نیروگاه تولید برق پاک در سال ها                                ی 
رونق انجام شود یا اینکه از طریق اهدای وسایل بهداشتی و درمانی 
به کادر درمان و مردم در روزهای کرونایی باش��د، اما نکته ای که 
در تمامی گزارش ها بر آن تاکید ش��ده، ضرورت ورود ش��رکت  ها     
                          در حوزه آموزش نیروی کار برای همسو شدن توانایی های     آنها با 

نیازهای تازه بازار کار در پساکرونا است.
قدرت نمایی غول های تکنولوژی در سال 2020

در سال 2٠2٠ بس��یاری از شرکت  ها                              ی صنعتی و تولیدی دنیا با 
چالش روبه رو ش��دند ولی این مسئله باعث نشد تا از انجام مسئولی
ت های                             اجتماعی غافل شوند. وب س��ایت »فوربس« در شماره اخیر 
خود به بررس��ی مسئولیت های                             اجتماعی انجام شده توسط شرکت  ه

ا                              ی فع��ال در حوزه  تکنولوژی پرداخت و نوش��ت: »در این روزها که 
دنیای تکنولوژی یکی از مهمترین بخش  های     اقتصاد دنیا است، شرک
ت  ها                              ی فعال در این حوزه نه تنها زیان نکردند بلکه سود هم به دست 
آوردند. به همین دلیل توانستند نقش فعال  تری در انجام مسئولیت 
های                             اجتماعی داش��ته باشند.« براساس این گزارش، شمار زیادی از 
ش��رکت  ها                              ی فعال در دنیای تکنولوژی در شرکت  ها                              ی تولید واکسن 
سرمایه گذاری کردند. بخشی از این سرمایه گذاری ها به ثمر نشست 
و ش��مار زیادی از این فعالیت های مطالعاتی بدون حصول نتیجه ای 
مطلوب متوقف ش��د. از طرف دیگر، ش��رکت  ها                              ی ب��زرگ به عنوان 
بخشی از مسئولیت های                             اجتماعی خود اقدام به توسعه زیرساخت های 
تکنولوژیکی ش��رکت  ها                              ی صنعتی و تولیدی و حتی خدماتی کردند. 
به عنوان مثال، بس��تر تکنولوژیکی الزم برای عرضه محصوالت شان 
به ص��ورت آنالین را فراه��م کردند. »فوربس« در این باره نوش��ت: 

»اس��تفاده از تکنول��وژی در زمان کرونا به اوج خود رس��ید. ش��مار 
زیادی از کارکنان برای دور ماندن از خطر ابتال به کرونا، دورکاری را 
برگزیدند و شمار زیادی هم به دلیل نداشتن اطالعات الزم برای کار 
در دنیای تکنولوژی نگران از دست دادن شغل خود شدند. شرکت  ها                             

 ی فعال در دنیای تکنولوژی در سال 2٠2٠ ضمن سرمایه گذاری در 
توسعه زیرساخت  های تکنولوژیکی در شرکت  ها                              ، دوره  های     آموزشی 
آنالین برای کارکنان ش��رکت  ها                              ی مختلف تشکیل دادند تا آنها را با 
شرایط تازه آشنا کنند. انجام این کارها به عنوان بخشی از مسئو                   لیت 
اجتماعی شرکت  ها                              ی فعال در دنیای تکنولوژی در عصری که به عصر 
تکنولوژی معروف است، مورد تقدیر قرار گرفت.« وب سایت »فوربس« 
با اشاره به همکاری این شرکت  ها                               در ارائه                         زیرساخت  های آموزشی به 
مدارس و دانش��گاه  ها و ارائه                         کالس  های     آموزشی برای دانش  آموزان 
و دانشجویان ادامه داد: »ش��رکت  ها                              ی فعال در دنیای تکنولوژی در 
س��ال 2٠2٠ توانستند ش��مار زیادی از مردم دنیا را تحت تاثیر قرار 
دهند. به نظر می     رس��د در سالی که بدترین سال اقتصاد دنیا و شاید 
بدترین س��ال تاریخ نام گرفته اس��ت، ش��رکت  ها                              ی فعال در دنیای 
تکنولوژی توانسته  اند شمار بیشتری از ساکنان زمین را در سود خود 
ش��ریک کنند و مسئو                   لیت اجتماعی خود را در زمینه  ای انجام دهند 
که منفعتی طوالنی  مدت و اثرگذار بر روی جامعه داش��ته باشد.« در 
این س��ال سرمایه گذاری ش��رکت  ها                              ی فعال در دنیای تکنولوژی در 
انرژی های     پاک هم افزایش پیدا کرد زیرا همه گیری کرونا باعث شد 
تا توجه به مس��ائل زیس��ت محیطی بیش از قبل افزایش پیدا کند. 
سرمایه گذاری در ساخت مزارع انرژی خورشیدی و بادی و استفاده از 
برق پاک در این شرکت  ها                               گام دیگری بود که در جهت انجام مسئول
یت های                             اجتماعی برداشته شد. در همین حال، براساس آنچه نشریه 
»اسمارت ریکروتر« گزارش داده، در پنج سال اخیر مصرف کنندگان، 
کارمندان و سرمایه گذاران در شرکت  ها                              ی صنعتی، تولیدی و خدماتی 
آمریکا فشار بیشتری روی شرکت  ها                               وارد می     کنند و از آنها می     خواهند 
تا مش��ارکت معناداری در عرصه های     اجتماعی داشته باشند و برای 
بهتر شدن محیط زندگی انس��ان ها در کشور خود تالش کنند. این 
در حالی اس��ت که در س��ال ها                                ی گذش��ته تاکید کمت��ری از طرف 
مصرف کنندگان روی این مسئله وجود داشت و مردم برای خرید یک 

کاال توجهی به سیاست های داخلی شرکت نداشتند.
ویژگی های مسئولیت اجتماعی در سال 2021

مطالعات نشان می دهد 77 درصد از مصرف  کنندگان آمریکایی 
اعالم کرده اند تمایل بیشتری برای خرید کاال و خدمات از شرکت  ه

ا                              یی دارند که به تعهدات خود در مقابل جامعه ای که در آن  فعالیت 
می     کنند عمل می     کنند و برای بهتر ش��دن شرایط زندگی تمامی 
مردم سیاست  گذاری  هایی متناسب با شرایط انجام می     دهند. آنها 
بر این باورند در صورتی که کاالهای موردنیاز خود را از ش��رکتی 
خریداری کنند که به مس��ائل روز اجتماعی و اقتصادی و زیست 
محیطی توجه دارد، در واقع خودشان هم در اصالح وضعیت نقش 
ایف��ا می     کنند و ب��ه همین دلیل از خرید خود احس��اس رضایت 
بیشتری خواهند داشت. از طرف دیگر، 73 درصد از سرمایه  گذاران 
هم تمایل به س��رمایه گذاری در ش��رکت  ها                              یی دارند که در حوزه 
مسئولیت های                             اجتماعی فعال هس��تند. 52درصد از مردم بر این 
باورند که شرکت  ها                              ی بزرگ و سودآور باید برای بهتر کردن شرایط 
زندگی مردمی که در شهر و کشور زندگی می     کنند سرمایه گذاری 
کنند و تنها به کس��ب س��ود و درآمدزایی برای سهامداران توجه 
نداشته باشند.  در این میان، سال 2٠2۱ تفاوت های زیادی با سا
ل ها                                ی     قبل از کرونا دارد و مسئولیت های                             اجتماعی که شرکت  ها                            
   انجام می     دهند هم باید متفاوت از سال ها                                ی قبل باشد زیرا مسئو

لیت های                             اجتماعی  شرکت  ها                               برمبنای نیازهای سال و ویژگی  های 
اقتصادی کشورها تغییر می     کند. به گفته »فوربس«، »در این سال 
بسیاری از کسب و کارهای کوچک و متوسط در دنیا آسیب دیدند 
و بسیاری از ادامه کار بازماندند. به همین دلیل است که حمایت 
از کسب و کارهای کوچک و آسیب دیده به یکی از مهمترین مس
ئولیت های                             اجتماعی شرکت  ها                               تبدیل می     شود. در واقع شرکت  ها                             

 ی بزرگ که بخشی از بودجه خود را برای تاثیرگذاری در جامعه 
در نظ��ر می     گیرند، می     توانند از ای��ن بودجه برای ارائه                         کمک  های 
    مالی بالعوض به کسب و کارهای کوچک استفاده کنند. این کار 
باعث می     شود تا این کسب و کارهای کوچک و متوسط احیا شوند 
و با بازگش��ت به بازار کار مان��ع از افزایش بیکاری و از بین رفتن 

فرصت  های شغلی شوند.«

کرونا مسئولیت اجتماعی شرکت ها را دوچندان کرد
مسئولیت اجتماعی در بزنگاه بحران

در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی انجام شد

همت بانک پاسارگاد در آبادانی همت آباد



اگر س��ال 2٠2٠ یک چیز را تایید کرده باش��د، آن مرکزیت دالر در 
اقتصاد جهانی اس��ت. شاید دوران هژمونی سیاسی و استراتژیک آمریکا 
گذش��ته باش��د، اما به نظر می رس��د نفوذ مالی آمریکا ماندگارتر از آن 

چیزی است که تصور می کنیم.
به گزارش »فارن پالسی«، چین و روسیه در حال پیدا کردن جایگزین 
برای سیس��تم پرداخت دالری هس��تند و در اروپا ه��م »خودمختاری 
اس��تراتژیک« عبارت مد روز ش��ده اس��ت، چرا؟ چون آمری��کا به طور 
فزاینده ای از فراگیری دالر به عنوان ابزار مجازات دیگر کشورها استفاده 
می کند. این واکنش طبیعی کش��ورها به اس��تفاده دالر به مثابه سالح 
اس��ت. همزمان هژمونی دالر بالی سنگینی بر سر اقتصاد آمریکا آورده 
است. نابرابری، افول صنعت و از بین رفتن مشاغل کارگران )کارهایی با 
درآمد خوب و امنیت ش��غلی باال( را باید به گردن قدرت دالر انداخت، 
چراک��ه جنس وارداتی ارزان باعث نابودی تولید ش��ده اس��ت. اینگونه 
حتی می توان وضعیت خوب دالر و پوپولیس��م زمان ترامپ را نیز به هم 
مربوط دانس��ت. جای تعجبی ندارد که ری دالیو، س��رمایه گذار مشهور 
ش��رکت بری جواتر، بزرگترین ش��رکت صندوق پوشش ریسک دنیا به 
بقیه توصیه می کند که برای دنیای پس از دالر آماده شوند. او به چین 
امیدوار است و توضیح می دهد که چطور دیگر امپراتوری های مالی دنیا 

در 5٠٠ سال گذشته آمده اند و رفته اند.
امپراتوری مالی آمریکا چطور شکل گرفت؟

ظهور و سقوط امپراتوری های مالی جزو چرخه های تکرارشونده تاریخ 
است. اما آیا واقعا درس های تاریخ اینقدر بدیهی اند؟ دالر یک قرن است 
که در صحنه اقتصادی جهان حرف اول را می زند؛ در دوره ای که شاهد 
انفجار جمعیتی، فعالیت های عظیم اقتصادی و خش��ونت بی حد دولتی 

بوده ایم، در ابعادی که تاکنون در تاریخ سابقه نداشته است.
سیس��تم دالری یک نهاد تعریف شده با مرزهای مشخص نیست. در 
عوض مجموعه ای است در حال تحول مدام که از تغییرات سرگیجه آور 
اقتصاد و سیاس��ت بین الملل نش��أت می گیرد. دوره هایی که در آن بین 
سیاس��ت های پولی و مالی و اس��تراتژی کالن آمری��کا همخوانی وجود 
داش��ته، کوتاه بوده اند. اینجا تناقض نُرم است و تصور نکنید که وضعیت 
فعلی تناقض آمیزترین دوران سیس��تم دالر است. تاریخ سیستم دالری 
با بحران عجین بوده و درحالی که نیم قرن اس��ت از پایان هژمونی دالر 
صحبت می شود، هنوز دالر بر اقتصاد جهان مسلط است. ماجرا چیست؟ 

بهتر است به تاریخ قدرت و پول مراجعه کنیم.
ظهور ناگهانی آمریکا ب��ه عنوان قدرت هژمون مالی در جریان جنگ 
جهانی اول همه را غافلگیر کرد. در جهان دیپلماتیک، در جریان بحران 
جوالی ۱9۱۴، آمریکا حتی کمتر از صربستان مهم بود. تعداد زیادی در 
اروپا معتقد بودند که جنگ تا کریس��مس به پایان می رسد و در چنین 
وضعیتی اقتصاد اهمیتی در جنگ نداشت، اما جنگ ادامه پیدا کرد و در 
۱9۱6 هر کسی در جهان به دنبال دالر بود؛ واحد پولی ای که دسترسی 
به مواد اولیه، ظرفیت صنعتی و کارگر را فراهم می کرد و از جنگ آسیب 
ندیده بود. نهایتا وقتی آمریکا وارد جنگ ش��د، مالیات دهندگان اروپایی 

میلیاردها دالر بدهکار مالیات
 دهندگان آمریکایی بودند.

پس از جنگ، اروپا به رهبری جان مینارد کینز به همراه بانکداران در 
وال استریت از کاخ سفید خواست که بدهی اش را ببخشد تا هرچه اروپا 
زودتر روی پای خود بایس��تد، ام��ا جمهوری خواهان بدهی های جنگی 
اروپا را نبخشیدند و از آن بدتر سیاست حمایت از تولیدکنندگان داخلی 
را در پیش گرفتند، علیه مهاجرت به آمریکا سختگیری بیشتری کردند 
و با تورم منف��ی ارزش واقعی دالر را باالتر بردند. این یعنی بدهی اروپا 
سنگین تر ش��د و آمریکا هرچه طال در بانک های مرکزی دنیا انبار شده 

بود، به درون خود کشید. 
س��پس در ۱9۴۴ پ��س از پای��ان جن��گ در کنفرانس برت��ون وودز، 
دورنمایی جدید شکل گرفت. قرار بود برای کمک به سرمایه گذاری، نرخ 
ارزها در برابر دالر ثابت شود. یعنی واحد پولی آمریکا با طال فیکس شود 
و واحدهای پولی دیگر با دالر. قرار شد هر کشوری می تواند دالرهایش 
را به آمریکا تحویل دهد و به جایش از ذخیره طالیی که از دالر آمریکا 

پشتیبانی می کند تحویل بگیرد.
اما برتون وودز در آن زمان جواب نداد. علتش هم کمبود شدید دالر 
در جهان بود. اقتصاد ضعیف اروپای پس از جنگ در معرض فروپاش��ی 

بود و کنگره آمریکا هم که از نفوذ کمونیسم در اروپا به هراس افتاده بود 
طرح مارش��ال را تصویب کرد و ۱2 میلیارد دالر به هم پیمانانش کمک 
کرد. این طرح در اصل، اعتراف به شکس��ت برتون وودز بود. س��پس تا 
۱958 طول کشید تا تعهد اولیه برتون وودز که تبدیل پذیری واحدهای 

پولی با هدف بازرگانی و سرمایه گذاری بود، عملی شود.
اگر آلمان و ژاپن اجازه بروز تورم در اقتصادش��ان را می دادند ش��اید 
می ش��د توازن پولی را حف��ظ کرد. اما آلمان در برابر مکانیس��م تنظیم 
مقاومت کرد. همزمان وال اس��تریت و متحدانش در وزارت خزانه داری 
آمریکا هیچ وقت برتون وودز را دوس��ت نداش��تند. آنها ترجیح می دادند 
واحده��ای پولی دنیا خودش��ان را با آنچه بازار دیکت��ه می کند، تنظیم 
کنن��د. آنها در ده��ه ۱95٠ متحدانی در لندن پی��دا کردند که میزبان 
بازاری خارجی برای ذخایر دالر شدند. این بازار به بازار یورودالر مشهور 
ش��د. بر پایه این ذخایر، بازار آزادی برای وام های ارزان دالری به وجود 
آمد و این به ش��دت برای وام گیرندگان جذاب بود، اما محبوبیت بیشتر 
ی��ورودالر و همچنین نوس��ان فزاینده ارزش ذخای��ر خصوصی بر دالر 
رس��می فش��ار می آورد. کامال مش��خص بود که اگر این بازار همچنان 
آزادانه فعالیت کند دالر سقوط سنگینی را تجربه خواهد کرد. ابزارهایی 
مثل س��وآپ ارزی بانک های مرکزی اولی��ن بار در دهه ۱96٠ به وجود 

آمدند تا سیستم برتون وودز به حیات خود ادامه دهد.
از آزادی دالر تا عصر مدرن پول کاغذی

برخ��الف وعده برتون وودز، نمی ش��د همه دالرهای کاغذی را به طال 
تبدیل کرد و رابطه مس��تقیم دالر- طال، داستانی بیش نبود. در ۱965 
که فرانسه تالش کرد از حق خود در تبدیل دالرش به طال استفاده کند، 
آمریکایی ه��ا به آنها اتهام اخاذی زدند. دول��ت آمریکا برای آنکه قیمت 
رسمی 35 دالری هر اونس طال را حفظ کند در اکثر سال های دهه 6٠ 
خریدوفروش خصوصی طال را محدود کرد. باالخره در آگوس��ت ۱97۱ 
ریچارد نیکسون به غائله پایان داد و اعالم کرد آمریکا تبدیل پذیری دالر 
به طال را ملغی می کند و از آن لحظه دالر به ارز بی پشتوانه مبدل شد.

اینگون��ه عصر مدرن پول کاغذی آغاز ش��د. ب��رای اولین بار در طول 
تاریخ طال یا هر فلز دیگری پش��توانه واحده��ای پولی نبود. ارزش پول 
حاال کامال توس��ط دولت و با توجه به بازار تعیین می ش��د و بازار معلوم 
بود که چه می خواهد. ارزش دالر پایین آمد تا صادرکنندگان آمریکایی 
انگیزه بیشتری داشته باشند. ژاپن و آلمان حاال با تورمی که مدت ها در 
برابرش مقاومت کرده بودند مواجه ش��دند. همچنانکه از ارزش دالر در 
برابر ین ژاپن و مارک آلمان کاسته می شد، صادرات برای این دو کشور 
س��خت تر می ش��د. اجالس های گروه 7 کش��ور صنعتی به همین دلیل 
شکل گرفت تا فشارهای ناشی از آزادسازی سیستم دالر مدیریت شود.
باالخ��ره اولین و تا حاال جدی ترین بحران هژمونی دالر در اکتبر ۱979 
ب��ا تصمیم پال ولکر، رئیس فدرال رزرو خاتمه یافت؛ او اجازه داد نرخ بهره 
ب��اال رود و ارزش دالر ناگهان اوج بگیرد، اما مهمتر از رش��د ناگهانی دالر، 
مکانیسمی بود که از طریق آن شوک در همه جا پخش شد: روند حرکت 
پول در مراکز مالی دنیا بسیار سریع تر و سیال تر شده بود، چرا؟ حاال می شد 
روی نوس��ان نرخ تبادل ارز، سود کوتاه مدت برد. پس از نابودشدن برتون 
وودز، بازارهای مالی و پولی آزادشده به شدت رونق گرفتند و بازیگران عصر 
تازه رشد مالی بانک های وال استریت بودند، چه در نیویورک و چه در لندن. 
مرک��ز تبادالت ارزی همچنان در لندن باق��ی مانده بود و ارزش واحد پول 
آمریکا باال و پایین می ش��د، اما دالر و بانک های عمده آمریکایی بودند که 

محور هر خرید و فروشی به حساب می آمدند.
این نظم جدید مالی، نوی��د انعطاف پذیری و جابه جایی کارآمد منابع 
و رش��د خوب اقتصادی را می داد. به لح��اظ تولید ناخالص داخلی البته 
نتیجه در مقایسه با عصر طالیی پس از جنگ ناچیز بود، اما رونق مالی 
عظیم بود. موج تازه ای از وام دهی بین المللی با دالر آغاز شد و همزمان 
بحران سنگین تر مالی برای وام گیرندگان و وام دهندگان رقم خورد. این 
روند ثبات بلوک شوروی را مورد تهدید قرار داد و تا ۱988 میزان بدهی 
بلوک کمونیس��تی به ۱۱2 میلیارد دالر رسید. سپس با سقوط شوروی، 
عصر س��لطه بالمنازع دالر آغاز ش��د. حاال دیگر پول سبزرنگ تبدیل به 
واحد پولی جهانی ش��ده بود. وقتی والدیمیر پوتین در روسیه به قدرت 

رسید، خزانه داری روسیه ترجیح داد مالیات ها به دالر پرداخت شود.
اژدهای زرد وارد قلمرو عقاب می شود

ای��ن روند می توانس��ت ادامه پی��دا کند اگر چین ق��درت نمی گرفت. 

چی��ن با تولی��دات ارزان قیمتش از ارزش باالی دالر اس��تفاده کرد و به 
مصرف کنن��ده آمریکایی کاالی ارزان چین��ی فروخت و بزرگ و بزرگتر 
ش��د. چین همزمان ارزش واحد پول��ی اش را پایین تر از حد واقعی نگاه 
داش��ت تا به سرنوش��ت دیگر کشورهای در حال توس��عه تبدیل نشود. 
اس��تراتژی چین، اس��تراتژی آلمان و ژاپ��ن در ۱95٠ و ۱96٠ بود، اما 
این دو اعضای بلوک آمریکایی پس از جنگ جهانی بودند و چین نبود. 
واردات چین��ی کمر صنعت آمریکا را خم ک��رد و کارگران آمریکایی را 
بی��کار ک��رد. آمریکایی ها پس از بحران مالی 2٠٠8 ب��ه فکر افتادند اما 

دیگر دیر شده بود.
وقتی ترامپ به قدرت رس��ید، این ترس در محافل مالی جهان وجود 
داش��ت که شکل سیاس��ت ورزی او با ریاس��ت آمریکا بر سیستم مالی 
جهانی ناس��ازگار باشد. آیا ترامپ قصد داش��ت سیستم مالی دالرمحور 
دنی��ا را تقویت کند ی��ا زیاد به این چیزها فکر نمی کرد؟ خیلی س��ریع 
مش��خص ش��د که ترامپ رئیس جمهوری اس��ت که پایین نگاه داشتن 
ارزش دالر و همچنی��ن نرخ بهره را ترجی��ح می دهد. هدف ترامپ، باال 
ب��ردن صادرات آمریکا و پایین آوردن واردات این کش��ور بود. حاکمیت 
شل و ول دالر بر بازارهای مالی دنیا توانست از بحران سال 2٠2٠ جان 

سالم به در برد. آیا این روند می تواند در بلندمدت ادامه پیدا کند؟
دورنمای بازگش��ت چین به عنوان قدرتی جهانی ما را مجبور می کند 
ب��رای پیش بینی آینده به تاری��خ روی آوریم. توس��یدید، مورخ یونانی 
قرن ه��ا پیش گفت که وقتی ای��ن احتمال وج��ود دارد که یک قدرت 
بزرگ جای قدرتی دیگر را بگیرد، نتیجه تقریبا همیش��ه جنگ اس��ت. 
استراتژیس��ت ها اصوال در چنین حالتی به توس��یدید رجوع می کنند و 
جن��گ میان چین و آمریکا را پیش بینی می کنند. جالب اینجاس��ت که 
جنگ در دنیای مدرن تنها مدل گذار از یک واحد پولی مس��لط اس��ت. 
ای��ن جنگ های جهانی اول و دوم بود که امپرات��وری جهانی بریتانیا را 
به نابودی کش��اند و س��لطه دالر را رقم زد. کنفران��س برتون وودز تنها 
چند هفته پس از پیروزی متفقین در جنگ انجام شد؛ زمانی که ارتش 
س��رخ به س��مت لهس��تان در حرکت بود. اگر آینده جهان قرار است به 
جنگ چین و آمریکا ختم ش��ود، مسئله واحد پولی مسلط، کوچکترین 

مشکل است.
البت��ه می توان آینده بدون جن��گ را تصور کرد که در آن تحوالت به 
صورت تدریجی رخ می دهد. توازن در اقتصاد جهانی به س��مت آسیا در 
حال تغییر است. انقالب انرژی های سبز می تواند بازار جهانی نفت، گاز و 
زغال سنگ را زیر و رو کند. می توان تصور کرد که پلتفرم های دیجیتال 
تالش کنند پول های غیردولتی خودش��ان را عرضه و مدیریت کنند. به 
همین خاطر اس��ت که بانک های مرکزی کشورهای مختلف به پول های 
دیجیتال عالقه نشان می دهند. در حوزه واحدهای پولی دیجیتال، بانک 

خلق چین را می توان پیشروترین دانست.
برآوردهای بلندمدت محتمل درباره 2٠5٠ می گویند که س��هم چین 
از تولید ناخالص داخلی جهانی حدود 2٠ درصد خواهد بود، در مقایسه 
با سهم ۱2 تا ۱5 درصدی آمریکا، اتحادیه اروپا یا هند. در چنین جهان 
چندقطب��ی ای که بخش عمده فعالیت های اقتص��ادی درون بلوک های 
اصلی انجام خواهد شد، می توان تصور کرد که دالر همچنان نقش غالب 
را در تج��ارت جهانی ایفا کند. ما و دالر تجربه چنین دنیایی را نداریم، 
ام��ا تجربه دنیای جنگ های جهانی اول و دوم، ظهور پول کاغذی بدون 
پش��توانه و قدرت گی��ری چی��ن از اوایل قرن 2۱ را هم نداش��تیم. دالر 
هم��ه اینها را تاب آورد و می توان انتظار داش��ت ک��ه دهه های بعدی را 

هم تاب بیاورد.
در ۱973 ریچارد کوپر مقاله ای منتش��ر ک��رد و درباره آینده دالر در 
۱٠ سال آینده پیش بینی کرد: »در پایان این دهه، موقعیت دالر خیلی 
ب��ا حاال فرق نخواهد کرد. به آن بدبی��ن خواهند بود و تالش برای پیدا 
کردن راه هایی برای مهار کردنش ادامه خواهد یافت، اما عموما شکست 
خواهند خورد و دالر همچنان هم به عنوان ارز ذخیره رس��می و هم به 
عنوان ابزار دادوس��تد خصوصی بین المللی اس��تفاده خواهد شد. دلیل 
اصلی این پیش بینی س��اده است: در حال حاضر هیچ جایگزین بهتری 
نداری��م.« و حاال نیم ق��رن بعد، پیش بینی کوپر همچنان تازه اس��ت و 
می توان برای نیم قرن بعد از آن اس��تفاده کرد. دالر تا اندازه ای ش��بیه 
دموکراس��ی اس��ت؛ دالر بدترین ارز بین المللی است، فقط از بقیه بهتر 

است.

اسکناس سبز آمریکایی چطور واحد پولی دنیا شد؟

امپراتوری دالر در نیم قرن آینده
دریچــه

تصویب شتاب زده »قانون بانک مرکزی« ممنوع
تهدید آینده پولی با طرح بانکداری مجلس

س��رانجام پس از ۱2 س��ال، نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی 
کلیات طرح »مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی« را 
به صورت دو شوری تصویب کردند که طرح تصویب شده بخشی از 
طرح قانون بانکداری جمهوری اس��ت و شامل قانون بانک مرکزی، 
قانون مربوط به بانکداری و بانک توسعه می شود. گفته می شود که 
این طرح می تواند اس��تقالل بانک مرک��زی را حفظ کند و مانع از 
افزایش تورم ش��ود، اما از س��وی دیگر به اعتقاد کارشناسان، برخی 
از م��وارد این طرح نیاز ب��ه اصالح دارد که یکی از نکات قابل توجه 
در این زمینه عدم اتفاق نظر مجلس، دولت و بانک مرکزی اس��ت. 
همچنین برخی از کارشناس��ان نس��بت به خطرات این طرح برای 
آینده نظام پولی کش��ور ناش��ی از اعطای اختیارات سیاس��ی بیش 
از اندازه به بانک مرکزی در مقایس��ه با اختیارات عملیاتی هش��دار 

داده اند.
در حالی که پیشتر عبدالناصر همتی نسبت به آینده بانک مرکزی 
در ای��ن طرح ابراز نگرانی ک��رده بود، به تازگی نی��ز بانک مرکزی 
کاس��تی های بیست گانه این طرح را برش��مرد و نسبت به خسارات 
جبران ناپذیر اجرای آن در نظام پولی و بانکی کش��ور هش��دار داد. 
مهمترین نواقص این طرح از نگاه سیاست گذار پولی شامل خروج از 
محدوده قانون گذاری و ورود به حوزه سیاست گذاری، ادغام مراجع 
سیاس��ت گذاری، مقررات گذاری، نظارت و اجرا، تدوین اهداف بعضا 
غیرعملیاتی، خارج از ظرفیت بانک��داری مرکزی و احیانا متعارض 

می شود.
پی��ش از آن نی��ز ۱٠3 ت��ن از مدی��ران بانک��ی و صاحب نظران 
پول��ی در نامه ای به رهبر انقالب در م��ورد تصویب طرح بانکداری 
در مجل��س اب��راز نگرانی کردند. آنها در این نامه نس��بت به تبعات 
ورود غیرکارشناس��انه ب��ه مباحث مهم و تخصص��ی پولی و بانکی 
ابراز نگرانی کرده و معتقدند در حالی که کش��ور درگیر یک جنگ 
اقتصادی تمام عیار است و  بانک مرکزی و شبکه بانکی در تیررس 
حمالت تحریمی قرار دارند، زمان مناس��بی برای تدوین و تصویب 
قانونی با این درجه اهمیت که کلیه فعالیت ها و فضای اقتصاد ایران 

را دربر می گیرد، نیست.
در این ب��اره، یک اقتصاددان با بیان اینکه با تصویب ش��تاب زده 
قان��ون بان��ک مرکزی تا 5٠ س��ال امکان اصالح آن وج��ود ندارد، 
می گوید: با اجرایی ش��دن این قانون زمینه تثبیت نظام بانکی ربوی 
در اقتصاد ایران فراهم خواهد شد. ایرج توتونچیان با اشاره به اینکه 
طرح بانک مرکزی از س��وی کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه شده 
و اخی��را در صحن علنی مجلس  نیز کلیات طرح تصویب ش��د، به 
تس��نیم گفت: به نظر می رس��د نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
بایس��تی در ص��در افرادی باش��ند که از کیان قانون اساس��ی دفاع 
می کنن��د. حال آنکه با تصویب نهایی این طرح عمال سیاس��ت های 
ربوی مهر تایید دریافت خواهند کرد. موضوعی که باید بر آن تاکید 
شود این است که عمال در توضیحاتی که درخصوص این طرح ارائه 
ش��د، عمال یک آدرس غلط به مخاطب اعم از کارشناس��ان و عموم 

مردم داده شده است.
به اعتقاد این اقتصاددان، اگر بحث حذف ربا از بانکداری کشور در 
دس��تور کار قرار می گرفت عمال شاکله طرح مجلس بهم می ریخت 
و ادامه بررس��ی آن محلی از اعراب نداش��ت. در حالت کلی به نظر 
می رس��د نگاه اقتصاددان لیبرال در این طرح پررنگ اس��ت. این در 
حالی اس��ت که نظ��ام اقتصاد مبتنی بر لیبرالیس��م در غرب نیز با 
چالش جدی مواجه ش��ده اس��ت. به همین دلیل نبایس��تی دالیل 
تورم مزمن کش��ور را از نظام بهره رب��وی موجود جدا فرض کنیم. 
ب��ه عبارت دقیق تر، تورم افسارگس��یخته فعلی که امروز ملت ایران 
با آن درگیر هس��تند ناشی از پیاده س��ازی نظام بانکداری ربوی در 

اقتصاد ایران است.
استاد پیشین اقتصاد در دانشگاه الزهرا ادامه داد: از سه سال قبل 
از پیروزی انقالب اس��المی روی بحث نظام بانکداری ربوی تحقیق 
کرده ام. ستون فقرات نظام سرمایه داری همین نظام بانکداری ربوی 
است. اگر قرار باشد این س��تون فقرات از نظام سرمایه داری بیرون 

کشیده شود عمال هیچ چیزی از این نظام باقی نخواهد ماند.
ب��ه گفته توتونچی��ان، از زمانی که هایک در س��ال ۱9۴7 طرح 
لیبرالیسم سرمایه داری را مطرح کرد تعداد کثیری از سرمایه داران 
از ای��ن طرح حمایت کردند و پی ریزی نظام نوین س��رمایه داری از 
همان دوره انجام ش��د، اما امروز نتایج اسفناک این نظام در اقتصاد 
جهان هویدا شده و توزیع فقر گسترده در بسیاری از کشورها ناشی 
از اجرای برنامه های لیبرال س��رمایه داری است. با همه این اوصاف 
ام��روز در غرب نیز عده ای به دنبال اصالح نظام مذکور هس��تند تا 
چالش ه��ای کوچک و بزرگ��ی که بعد از پیاده س��ازی این نظام بر 

زندگی مردم ایجاد کرد رفع شود.
او با اشاره به بخشی از متن طرح مجلس درخصوص قانون بانک 
مرکزی افزود: اعالم ش��ده که برای طرح جدید قانون بانک مرکزی 
هش��ت سال روی موضوع کار شده است این در حالی است که بعد 
از مطرح ش��دن انتقادها حتی کوچکترین اصالحی در طرح اعمال 
نش��ده است. از آنجا که شاکله طرح نمی تواند نظام بانکداری ربوی 
را ب��ه چالش بکش��د عمال باعث تثبیت این نظ��ام در اقتصاد ایران 
خواهد ش��د و تصویب عجوالنه طرح مذکور عمال باعث می شود که 
تا 5٠ س��ال آینده امکان اصالح قانون جدید وجود نداش��ته باشد. 
چراک��ه وقتی این قوانین پایه ای تصویب می ش��ود اعمال اصالحات 
و تغییرات در آن به س��ختی انجام می شود و سابقه قانونگذاری در 

کشور نیز به خوبی موید این موضوع است.
ای��ن اقتص��اددان در پایان نس��بت به تصویب نهای��ی این طرح 
هش��دار داد و گفت: ب��ه عنوان فردی که بیش از 5٠ س��ال روی 
نظام بانکداری اس��المی تحقیق کرده ام نس��بت به تصویب نهایی 
ای��ن طرح اعالم خطر می کن��م. من با طراحان ط��رح مذکور نیز 
جلس��اتی داشته ام اما برای ش��بهاتی که مطرح شد پاسخ دقیقی 
دریافت نکرده ام. برخی می گویند اگر ش��ما طرح فعلی مجلس را 
قبول ندارید آیا جایگزینی هم برای اصالح نظام بانکداری موجود 
در اختیار دارید. در جواب این منتقدان باید تاکید کنم که همین 
امروز یک ط��رح کامل و جایگزین مبتنی ب��رای چارچوب قواعد 
اس��المی موجود اس��ت که حاضر هس��تم در هر محفل علمی و... 
درخصوص آن با صاحب نظران و قانون گذاران بحث کنم. این مدل 
جدی��د عمال جایگزین نظام س��رمایه داری خواهد بود که عمال به 

پایان راه رسیده است.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
یکشنبه
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فرصت امروز: گزارش مرکز آمار از وضعیت تورم در اردیبهشت ماه ۱۴٠٠ 
نش��ان می دهد تورم ساالنه به ۴۱ درصد، نقطه به نقطه به ۴6.9 درصد و 
ماهانه به ٠.7 درصد رس��یده است. همچنین در اردیبهشت ماه بیشترین 
نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان هرمزگان با 3.9 درصد 
افزایش و کمترین افزایش نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کرمانشاه با ۱.٠ 
درصد است. بیشترین کاهش نرخ تورم ماهانه نیز به استان های همدان و 
اردبیل با ٠.3 درصد کاهش اختصاص دارد. بیش��ترین نرخ تورم نقطه به 
نقطه هم مربوط به اس��تان ایالم ب��ا 55.7 درصد و کمترین آن مربوط به 
اس��تان قم با ۴۱.6 درصد است. همچنین بیشترین نرخ تورم ۱2 ماهه به 
استان کردستان با ۴6.2 درصد و کمترین آن به استان قم با 37.5 درصد 
مربوط اس��ت.  پیش بینی ها نشان می دهد در صورتی که این روند تورمی 
تا پایان س��ال ۱۴٠٠ ادامه پیدا کند در اس��فندماه امسال رکورد کمترین 
تورم نقطه به نقطه در ۴5 ماه گذشته به ثبت خواهد رسید. به  طور کلی، 
پیش بینی تورم در پایان امسال در سه روند امکان پذیر است؛ روند ماهانه، 
روند دو ماهه و روند ۱2 ماهه ۱۴٠٠. نخس��تین روند که به رش��د ماهانه 
قیمت ها در اردیبهشت ماه اشاره دارد بیانگر کمترین حد تورمی در میان 

سناریوهای تورمی سه گانه است.
جغرافیای تورمی ایران در میانه فصل بهار

داده های آماری مرکز آمار ایران بیانگر آن اس��ت که براس��اس گزارش 
مرکز آمار، تورم س��االنه در حالی به ۴۱ درصد رس��ید که بیش��ترین نرخ 
تورم متعلق به استان کردستان و کمترین آن مربوط به استان قم است. بر 
این اس��اس، استان قم با 37.5 درصد کمترین و استان کردستان با ۴6.2 
درصد بیشترین نرخ تورم را در اردیبهشت ماه امسال داشته اند. در این ماه 
همچنین بیش��ترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کش��ور مربوط به استان 
هرمزگان با 3.9 درصد افزایش و کمترین افزایش نرخ تورم ماهانه مربوط 
به اس��تان کرمانشاه با یک دهم درصد اس��ت. بیشترین کاهش نرخ تورم 
ماهانه نیز مربوط به استان های همدان و اردبیل با سه دهم درصد کاهش 
است. از سوی دیگر، تورم نقطه به نقطه در حالی به ۴6.9 درصد رسید که 
بیش��ترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان ایالم با 55.7 درصد و 

کمترین آن مربوط به استان قم با ۴۱.6 درصد است.
بیش��ترین نرخ ت��ورم ماهانه خانوارهای ش��هری نیز مربوط به اس��تان 
هرمزگان با 3.۴ درصد افزایش، کمترین افزایش نرخ تورم ماهانه مربوط به 

اس��تان های لرستان، کرمانشاه، سیستان و بلوچستان و خراسان شمالی با 
یک دهم درصد و بیشترین کاهش نرخ تورم ماهانه مربوط به استان بوشهر 
با سه دهم درصد کاهش است. در این ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت 
به ماه مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه( برای خانوارهای شهری ۴6.۱ 
درصد اس��ت. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط 
به استان زنجان با 55.7 درصد و کمترین آن مربوط به استان قم با ۴۱.5 
درصد اس��ت. همچنین نرخ تورم ۱2 ماهه منتهی به اردیبهشت ماه برای 
خانوارهای ش��هری به عدد ۴٠.5 درصد رسید که بیشترین نرخ تورم ۱2 
ماهه مربوط به استان کردستان با ۴6 درصد و کمترین آن مربوط به استان 
قم با 37.۴ درصد اس��ت. همچنین بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای 
روس��تایی هم مربوط به اس��تان هرمزگان با 5 درصد افزایش و کمترین 
افزایش نرخ تورم ماهانه مربوط به اس��تان کهگیلویه و بویراحمد با 2 دهم 
درصد است. بیش��ترین کاهش نرخ تورم ماهانه نیز به استان همدان با 9 
دهم درصد کاهش اختصاص دارد. در این ماه بیشترین نرخ تورم نقطه به 
نقطه مربوط به استان ایالم با 59 درصد و کمترین آن مربوط به استان قم 
با ۴3 درصد است. در عین حال، نرخ تورم ۱2 ماهه منتهی به اردیبهشت 
ماه برای خانوارهای روستایی به عدد ۴3.2 درصد رسید که بیشترین نرخ 
تورم ۱2 ماهه مربوط به استان همدان با ۴9.۴ درصد و کمترین آن مربوط 

به استان های سیستان و بلوچستان و گیالن با 38.3 درصد است.
سناریوهای تورمی سه گانه تا پایان 1400

پیش بینی روند تورم در س��ال ۱۴٠٠ برمبنای اردیبهشت امسال نشان 
می دهد زودترین موعد رس��یدن به تورم هدف 22 درصدی مهرماه امسال 
خواه��د بود. حال  آنکه اگر تورم برمبنای ۱2 ماه گذش��ته ادامه پیدا کند 
رس��یدن ب��ه آن غیرممکن خواهد ب��ود. به گزارش »اقتصادنی��وز«، تورم 
اردیبهشت ماه به کمترین رکورد خود در 2٠ ماه اخیر رسید. پیش بینی ها 
نشان می دهد درصورتی که این روند تا پایان امسال ادامه یابد در اسفندماه 
۱۴٠٠ رک��ورد کمترین ت��ورم نقطه به نقطه در ۴5 ماه گذش��ته به ثبت 
خواهد رس��ید. به طور کلی پیش بینی تورم در پایان امس��ال در سه روند 
امکان پذیر اس��ت. روند ماهانه، روند دو ماهه و ۱2 ماهه ۱۴٠٠. نخستین 
روند که به رشد ماهانه قیمت ها در اردیبهشت اشاره دارد بیانگر کمترین 

حد تورمی در میان سناریوهای سه گانه است.
* ارزان ترین س��ناریوی تورمی: تورم اردیبهش��ت ٠.7 درصد بود که در 

2٠ ماه گذش��ته رکورد کمترین تورم ماهانه به حساب می آید. اگر در نظر 
بگیریم که تا پایان امسال قیمت ها هر ماه به اندازه اردیبهشت افزایش پیدا 
کنند تورم نقطه به نقطه در آخر سال ۱۱.5 درصد خواهد بود. یعنی تورم 
اردیبهش��ت سبب شده تا حداقل تورم پیش بینی شده در اسفندماه ۱۱.5 
درصد باشد. در صورتی که این فرضیه تحقق پیدا کند تورم نقطه به نقطه 
اس��فندماه کمترین تورم در ۴5 ماه به حساب می آید. از طرفی تورمی که 
سیاس��تگذار برای خرداد امسال به عنوان هدف گذاری تورمی تعیین کرده 
بود 22 درصد بوده اس��ت. محاس��بات تورمی نش��ان می دهد در کمترین 
سطح پیش بینی ها نیز تورم خرداد در سطح 22 درصد قرار نخواهد گرفت 
و در این سناریو، موعد دستیابی به این سیاست در مهر ۱۴٠٠ خواهد بود. 
با توجه به سناریوی حداقلی، زمان رسیدن به تورم 22 درصدی که بانک 

مرکزی هدف گذاری کرده زودتر از مهرماه امسال امکان پذیر نخواهد شد.
* سناریوی میانه تورمی: روند میانگین تورم در سال جاری، یعنی رشد 
متوسط قیمت ها در دو ماه فروردین و اردیبهشت می تواند روند میانه ای را 
برای تخمین رشد نقطه به نقطه قیمت ها در اسفندماه ارائه دهد. این تورم 
در قاب ماهانه ۱.7 درصد محاسبه شده است. اگر این مسیر تا آخر امسال 
ادامه پیدا کند تورم اسفندماه ۱8.5 درصد ثبت می شود. آمار و ارقام نشان 
می دهد تورم هدف نیز که از سوی بانک مرکزی 22 درصد در نظر گرفته 
شده با این س��ناریو در بهمن ماه ۱۴٠٠ عملی خواهد شد، اما گران ترین 
حالت بررسی پیش بینی تورم زمانی است که رفتار ۱2 ماهه این متغیر را 

اساس و بنای محاسبات خود قرار دهیم.
* گران تری��ن س��ناریوی تورمی: اگ��ر تصور کنیم هر ماه ت��ورم ماهانه 
ثبت ش��ده برابر با میانگین تورم در ۱2 ماه گذشته منتهی به اردیبهشت 
امسال باشد تورم ماهانه معادل 3.5 درصد خواهد بود. این سناریو حاصل 
گران تری��ن حال��ت پیش بینی تورم در پایان س��ال اس��ت. در این حالت 
تورم نقطه به نقطه در پایان س��ال ۴5.5 درصد بوده و دس��تیابی به تورم 
هدف گذاری ش��ده غیرممکن به نظر می رسد. به عبارت دیگر، در صورتی 
که رفتار تورم تا پایان امسال از گرانی های رقم خورده در سال پیش تبعیت 
کند در اسفندماه تورمی ۴5 درصدی شکل خواهد گرفت بنابراین با توجه 
به سناریوهای تورمی در حالت های مختلف بازه تورم در اسفندماه ۱۴٠٠ از 
۱۱.5 درصد تا ۴5.5 درصد بوده و در بهترین حالت و کم تورم ترین سناریو 
زودترین موعد رسیدن به تورم هدف گذاری شده مهرماه ۱۴٠٠ خواهد بود.

کدام استان ها بیشترین و کمترین نرخ تورم را دارند؟

3 سناریوی تورمی 1400

براساس آخرین قیمت های اوراق مسکن، متأهل های ساکن تهران برای 
تهی��ه این اوراق بای��د 26 میلیون و 2٠8 هزار توم��ان پرداخت کنند. به 
گزارش ایس��نا، بررسی آخرین وضعیت قیمت اوراق مسکن نشان می دهد 
که تسه )اوراق( سال ۱398 برای خردادماه 52 هزار و 26٠ تومان قیمت 
دارد. هر برگ اوراق تس��هیالت مسکن در تیرماه با قیمت55 هزار و 5٠٠ 
تومان، در مردادماه با قیمت 55 هزار و 9٠٠ تومان و در ش��هریورماه سال 

۱398 نیز با قیمت 56 هزار و 6٠٠ تومان داد و ستد می شود.
قیمت اوراق مهرماه، آبان ماه و آذرماه سال ۱398 نیز به ترتیب 55 هزار 
و 3٠٠ تومان، 5۴ هزار و 7٠٠ تومان و 53 هزار و 7٠٠ تومان قیمت دارند. 
همچنین هر برگ اوراق تسهیالت مسکن در دی ماه و بهمن ماه همان سال 
با قیمت 5۴ هزار و 2٠٠ تومان و در اسفندماه نیز با قیمت 57 هزار و 5٠٠ 

تومان معامله می شود.
در همین حال، برای س��ال ۱399 تس��ه فروردین م��اه 55 هزار و ۱٠٠ 
تومان، اردیبهش��ت ماه 5۴ هزار و 2٠٠ تومان و خردادماه 56 هزار و 8٠٠ 
تومان قیمت دارند. هر برگ از اوراق تس��هیالت مس��کن بانک مسکن در 

تیرماه سال گذشته با قیمت 5۴ هزار و 3٠٠ تومان، در مردادماه 57 هزار 
و 2٠٠ تومان و در ش��هریورماه 56 هزار و 6٠٠ تومان داد و ستد می شود. 
این اوراق در مهرماه، آبان ماه و آذرماه سال ۱399 نیز به ترتیب 5۴ هزار و 
۴٠٠ تومان، 5۴ هزار و 3٠٠ تومان و 5۴ هزار و 7٠٠ تومان قیمت دارند. 
اوراق تس��هیالت مسکن در دی ماه سال گذش��ته هم با قیمت 5۴ هزار و 
7٠٠ تومان، در بهمن ماه با قیمت 5۴ هزار و 5٠٠ تومان و در اسفندماه با 
قیمت 5۴ هزار و 6٠٠ تومان معامله می شود که این گزارش نیز براساس 

قیمت اسفندماه سال گذشته تدوین شده است.
بر این اس��اس، با توجه به اینکه مجردهای س��اکن ته��ران می توانند تا 
۱۴٠ میلیون تومان تسهیالت دریافت کنند که شامل ۱٠٠ میلیون تومان 
تس��هیالت خرید مسکن و ۴٠ میلیون تومان جعاله می شود برای دریافت 
۱٠٠ میلیون تومان تسهیالت باید 2٠٠ برگه تسهیالت مسکن خریداری 
کنند که هزینه این تعداد اوراق با تسه 5۴ هزار و 6٠٠ تومانی، ۱٠ میلیون 
و 92٠ هزار تومان می شود. همچنین با در نظر گرفتن ۴٠ میلیون تومان 
وام جعاله که برای آن باید 8٠ ورق به مبلغ ۴ میلیون و 368 هزار تومان 

خری��داری کنن��د مجموع هزینه خرید اوراق ب��ه ۱5 میلیون و 288 هزار 
تومان می رسد.

زوج های تهرانی نیز بر همین اس��اس می توانند تا س��قف 2۴٠ میلیون 
تومان ش��امل ۱٠٠ میلیون تومان تسهیالت خرید مسکن برای هر نفر و 
۴٠ میلی��ون توان وام جعاله دریافت کنند بنابراین زوجین باید ۴٠٠ برگه 
تسهیالت مس��کن خریداری کنند که هزینه آن 2۱ میلیون و 8۴٠ هزار 
تومان می شود که همراه با هزینه ۴ میلیون و 368 هزار تومانی وام جعاله 
که برای آن باید 8٠ درصد تس��هیالت مسکن خریداری کنند در مجموع 

باید 26 میلیون و 2٠8 هزار تومان پرداخت کنند.
سقف این تس��هیالت برای مراکز استان و شهرهای با جمعیت بیش از 
2٠٠ هزار نفر به 8٠ میلیون تومان رس��یده اس��ت که برای آن باید ۱6٠ 
برگه خریداری شود که هزینه آن 8 میلیون و 736 هزار تومان است. این 
وام برای س��ایر مناطق شهری 6٠ میلیون تومان در نظر گرفته شده است 
که باید برای آن ۱2٠ برگه خریداری شود که هزینه آن 6 میلیون و 696 

هزار تومان می شود.

ات��اق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود از ش��ش محور مهم و 
کلیدی برای اصالح شرایط اقتصادی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری 
رونمای��ی کرده و از دولت آینده خواس��ته برای حل آنها، برنامه ریزی هایی 
جدی انجام دهد. به اعتق��اد پارلمان بخش خصوصی پایتخت، اگر دولت 
آینده به فکر حل مش��کالت اقتصادی کش��ور است، باید برای شش حوزه 

مهم، راه حل های جدی ارائه کند.
تک رقمی کردن تورم نخستین اولویت مطرح شده در این برنامه است. 
در این تحلیل، تورم باال یکی از اجزای مهم نبود ثبات اقتصادی و کاهش 
قدرت خرید مردم اعالم شده که در نهایت به عدم قطعیت در اقتصاد کشور 
منجر می شود. انجام اصالحات ساختاری با کاهش مستمر کسری عملیاتی 
بودجه دولت، تقویت استقالل بانک مرکزی، تاکید بر اعمال انضباط پولی 

و مالی و حذف زمینه های ایجاد عدم در اقتصاد کشور عواملی هستند که 
می توانند به کاهش تورم کمک کنند.

دومین محور به بهبود محیط کسب و کار با اولویت دهی به حذف موانع 
ظه��ور بنگاه های جدید اختص��اص دارد. در این حوزه نیز تس��هیل رویه 
ورشکستگی، حذف واقعی دخالت و تصدیگری دولت، یکسان نگری و عدم 
تبعی��ض در اعطای امتیازات، حذف موانع اداری و تقویت حاکمیت قانون 
به عنوان راهبردهای بهبود فضای کس��ب و کار مطرح شده اند. همچنین 
افزایش رقابت پذیری اقتصادی دیگر خواسته مهم فعاالن اقتصادی از دولت 
آینده است. تجدید رویکرد در ساختار شورای رقابت، یکسان سازی نرخ ارز، 
حذف ال��زام قیمت گذاری، حذف یارانه های انرژی و تنظیم نظام تعرفه ای 

کشور اصلی ترین خواسته های مطرح شده در این بخش هستند.

چهارمی��ن محور این برنامه با تجدید س��اختار دول��ت با محوریت عدم 
ورود نفت به بودجه، کاستن از مالکیت دولتی، استفاده از نیروهای کارآمد 
کارشناس��ی، تقویت پاسخگویی و الزام دولت به انجام کلیه تعهدات بسته 
ش��ده اس��ت و محور پنجم به کاهش بیکاری اختص��اص دارد که باید در 
چارچوب آن، توس��عه فرصت دهی به کارآفرینان جوان، تاکید بر توس��عه 
بخ��ش خدمات، تس��هیل در ج��ذب س��رمایه گذاری خارجی و توس��عه 
فعالیت های صادرات پیگیری ش��وند. شش��مین محور نیز به بهره برداری 
کارآمد و بهینه از منابع طبیعی و زیس��ت محیطی اختصاص دارد که در 
چارچ��وب آن، اس��تفاده از ابزارهای الزم برای کاهش وابس��تگی به منابع 
آب، ایج��اد محدودیت در تولید کاالهای فاقد مزیت رقابتی و افزودن الزام 

برخورداری از توجیه زیست محیطی باید پیگیری شوند.

قیمت اوراق مسکن در تهران و سایر شهرها

وام مسکن چند؟

اتاق بازرگانی تهران مطرح کرد

6 معضل اقتصادی دولت سیزدهم

یادداشت

تحریم رفع نشود، دولت پول چاپ می کند

احمد حاتمی یزد
کارشناس پولی و بانکی

بهبود وضعیت اقتصاد ایران در س��ال ۱۴٠٠ بیش از هر چیز به رفع 
تحریم ها گره خورده است. آزادسازی منابع ارزی ایران که در کشورهای 
دیگر بلوکه ش��ده، تنها یکی از عواید رفع تحریم ها برای اقتصاد ایران 
اس��ت. با رفع تحریم ها، ارتباطات بانکی ایران با دیگر کشورها تسهیل 
ش��ده و امکان فروش نفت برای دولت نیز فراهم می ش��ود. اگر دولت 
بتواند نفت را بفروش��د و پول آن را به اقتصاد برگرداند، این مس��ئله به 
طور حتم بر وضعیت اقتصاد ایران، اثر مثبت دارد. باز شدن دست دولت 
در دسترس��ی به منابع درآمدی  اش همچنین زمینهساز کاهش تورم 
اس��ت. رفع تحریم ها زمینه ساز بروز نشاط اقتصادی در کشور و بهبود 
سرمایه گذاری نیز هست. در چند سال گذشته که تحریم بر اقتصاد ایران 
سایه انداخته، روابط واردکنندگان و صادرکنندگان ایرانی با طرف های 
خارجی در سخت ترین وضعیت ممکن پیگیری شده و بسیاری از این 
روابط تجاری قطع ش��ده اس��ت. حال با رفع تحریم ها، صادرکنندگان 
و واردکنن��دگان ایرانی این فرص��ت را دارند که در بازارهای بینالمللی 
فعاالنه عمل کنند. اما اگر تحریم ها رفع نش��ود، وضعیت اقتصادی سه 
س��ال گذشته ادامه پیدا می کند. دولت در نهایت با کسری بودجه 5٠ 
درصدی رو به رو ش��ده و برای تامین بودجه پول چاپ می کند. چاپ 
پول هم با افزایش نقدینگی و در نهایت صعود تورم تا مرز 5٠ درصدی 
ممکن اس��ت. مذاکرات برای رفع تحریمها در جریان است اما آنچه تا 
امروز مورد موافقت قرار نگرفته، رفع تحریم اشخاص و نهادهای نظامی 
ایرانی اس��ت. طرف آمریکایی صرفا به دنبال رفع تحریم های هسته ای 
است اما طرف ایرانی معتقد است باید تحریم های اشخاص و نهادهای 
نظامی که به بهانه تروریسم اعمال شده هم لغو شود. طرف آمریکایی 
باور ندارد که این تحریم ها به برجام مربوط است و  درباره این مسئله تا 
امروز توافقی بین دو کشور حاصل نشده است. این نکاتی است که باید 
دید در مذاکرات احیای برجام به چه نتیجه ای درباره آن می رسیم و در 
نهایت، چگونه این تصمیمها بر وضعیت اقتصاد ایران اثر خواهد گذاشت.

افزایش قیمت سکه در نخستین روز هفته
دالر به کانال 23 هزار تومان برگشت

قیمت هر قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار تهران با 
افزایش 32٠ هزار تومانی در روز شنبه همراه بود و به رقم ۱٠ میلیون 
و 63٠ هزار تومان رس��ید. س��که تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ۱٠ 
میلیون و 6٠٠ هزار تومان معامله شد. همچنین نیم سکه بهار آزادی 6 
میلیون تومان، ربع سکه 3 میلیون و 9٠٠ تومان و سکه یک گرمی هم 
2 میلیون و 3٠٠ هزار تومان قیمت خورد. در بازار طال نیز نرخ هر گرم 
طالی ۱8 عیار به یک میلیون و 8٠ هزار تومان رسید. قیمت مثقال طال 
نیز ۴ میلیون و 68٠ هزار تومان شد. هر اونس جهانی طال هم یک هزار 
و 9٠۴ دالر و ۴5 س��نت فروخته ش��د. نرخ دالر در صرافی های بانکی 
نیز با 73۱ تومان افزایش نسبت به پنجشنبه گذشته به رقم 23 هزار 
و 383 تومان رس��ید. قیمت فروش یورو هم با ۴۱5 تومان افزایش به 
رقم 28 هزار و ۱39 تومان رسید. قیمت خرید هر دالر 22 هزار و 92٠ 

تومان و نرخ خرید هر یورو نیز 27 هزار و 582 تومان بود.

بانک مرکزی اعالم کرد
مانده تسهیالت بانکی 49 درصد افزایش یافت

آماره��ای بانک مرک��زی از افزایش ۴3.7 درصدی مانده س��پرده ها و ۴9.2 
درصدی مانده تسهیالت بانکی در پایان بهمن ماه 99 نسبت به مقطع مشابه 
سال قبل حکایت دارد. به گزارش ایِبنا، گزارش وضعیت کل مانده سپرده ها و 
تسهیالت ریالی و ارزی بانک ها و مؤسسات اعتباری به تفکیک استان در پایان 
بهمن ماه ۱399 حاکی از آن است مانده کل سپرده ها بالغ بر 37٠56.3 هزار 
میلیارد ریال ش��ده است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۱۱275.7 هزار 
میلیارد ریال )۴3.7 درصد( و نس��بت به پایان سال قبل معادل 9893.5 هزار 
میلیارد ریال )36.۴ درصد( افزایش نش��ان می دهد. بیشترین مبلغ سپرده ها 
مربوط به اس��تان تهران با مانده ۱99٠6.9 هزار میلیارد ریال و کمترین مبلغ 
مربوط به اس��تان کهگیلویه و بویراحمد معادل 9٠.۱ هزار میلیارد ریال است. 
مانده کل تس��هیالت بالغ بر 27٠28.6 هزار میلیارد ریال اس��ت که نسبت به 
مقطع مش��ابه س��ال قبل 89٠8 هزار میلیارد ریال )۴9.2 درصد( و نسبت به 
پایان سال قبل 7672.8 هزار میلیارد ریال )39.6 درصد( افزایش داشته است. 
بیشترین مبلغ تسهیالت مربوط به استان تهران با مانده ۱7۱6۱ هزار میلیارد 
ریال و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل 92.۱ هزار 
میلیارد ریال اس��ت. نسبت تسهیالت به س��پرده ها بعد از کسر سپرده قانونی 
8۱.۱ درصد اس��ت که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال قبل، به 
ترتیب 2.7 و ۱.7 واحد درصد افزایش نشان می دهد. نسبت مذکور در استان 
تهران 9۴.8 درصد و در استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۱5.۱ درصد است. بانک 
مرکزی اعالم کرده است که یکی از علل مهم باالبودن رقم تسهیالت و سپرده ها 
در استان تهران استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکت ها و مؤسسات تولیدی 
س��ایر استان ها در اس��تان تهران بوده و عمده فعالیت های بانکی آنها از طریق 

شعب بانک ها و مؤسسات اعتباری استان تهران انجام می شود.

در سال گذشته
قیمت 2۷ کاال 2 تا 4 برابر شد

جدیدتری��ن آمار وزارت صنع��ت، معدن و تجارت )صمت( نش��ان می دهد که 
قیمت برخ��ی از انواع خوراک دام و طیور، میوه، حبوبات و برنج، روغن، مرغ زنده 
و همچنین آهن آالت طی س��ال ۱399 بیش از ۱٠٠ درصد افزایش داشته و بین 
2 تا ۴ برابر شده و قیمت ۴۱ کاال نیز 5٠ تا ۱٠٠ درصد گران شده است.  از بین 
97 کاالیی که تغییرات قیمت آنها از اس��فندماه س��ال ۱398 تا ماه مشابه ۱399 
منتشر شده، قیمت 27 کاال بیش از ۱٠٠ درصد افزایش یافته و قیمت آنها بین 2 
تا نزدیک به ۴ برابر شده است. بیشترین افزایش قیمت مربوط به کنجاله سویای 
وارداتی است که قیمت آن در مدت یادشده 27.۱ درصد افزایش یافته و 3.7 برابر 
شده است و در کنار آن باید به جو خارجی و داخلی با ۱٠7.8 و ۱63 درصد و ذرت 
خارجی و داخلی با ۱22.8 و ۱3٠.3 درصد افزایش قیمت اشاره کرد؛ چراکه این 
کاالها نیز به عنوان خوراک دام و طیور بر قیمت مرغ، گوشت، تخم مرغ و لبنیات 
نیز تاثیرگذارند. قیمت مرغ زنده نیز در همین ماه با افزایش ۱٠۱.۱ درصدی نسبت 

به اسفند سال ۱398 به حدود ۱7 هزار و 3٠٠ تومان رسیده است.
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خبر مهم وزیر کار درباره حمایت از سهامداران
ب��ه گفت��ه وزیر تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی، از روز ش��نبه ش��رکت 
سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( برای حمایت از سهامداران، اوراق 
اختیار فروش تبعی حمایتی منتشر می کند. محمد شریعتمداری در حساب 
کاربری خود در توئیتر نوش��ت: »خوشحالم در تداوم اقدامات شفافیت زا و 
س��ودآور انجام ش��ده در وزارت تعاون، به مردم گزارش دهم،  شستا برای 
حمایت از س��هامداران از امروز )شنبه، هشتم خرداد( اوراق اختیار فروش 
تبعی حمایتی منتش��ر می کند.«  با توجه به موافقت هیأت  پذیرش اوراق 
بهادار در جلسه ۱9 بهمن ماه پارسال با پذیرش سهام شرکت سرمایه  گذاری 
تامین اجتماعی )س��هامی عام( در بورس اوراق بهادار تهران و با عنایت به 
احراز موارد تعیین ش��ده در مصوبه  مزبور از سوی آن شرکت، از تاریخ 2٠ 
فروردین امسال شرکت س��رمایه گذاری تأمین اجتماعی به  عنوان پانصد 
و س��ی و هفتمین شرکت پذیرفته شده در بخش »هلدینگ چندرشته ای 
صنعتی«  گروه و طبقه »شرکت های صنعتی چندرشته ای«  با کد صنعت 
»3999« و نماد »شس��تا، SHASTA« در فهرس��ت نرخ های بازار دوم 

بورس اوراق بهادار تهران درج شد.

وزیر نیرو خبر داد
آزادسازی منابع ایران در عراق برای خرید واکسن

وزیر نیرو از صدور مجوز برای تامین ۱25 میلیون دالر منابع ارزی ایران 
در عراق برای خرید ۱6 میلیون دوز واکسن کوواکس و انتقال این مبلغ به 
یک بانک اروپایی خبر داد. به گفته رضا اردکانیان، با پیگیری های مستمر 
خوش��بختانه مجوزهای الزم برای حواله ۱25 میلیون دالر از منابع پولی 
ایران از بانک تجارت عراق به بانک سوییس��ی برای تامین ۱6 میلیون دوز 
واکس��ن کوواکس )سبد واکسن های مورد تایید سازمان بهداشت جهانی( 
اخذ شد. به گفته وی، انتظار می رود تا پایان هفته ترتیبات اداری این کار 
انجام گرفته و به زودی این واکس��ن ها در اختیار وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی ایران قرار بگیرد. گفتنی است در دی ماه سال گذشته نیز 
وزیر نیرو با موفق خواندن رایزنی هایش با مقامات عراقی در بغداد گفت که 
توافقات خوبی برای برداش��ت از منابع مالی ایران در عراق با مقامات این 
کشور به منظور پرداخت هزینه خرید واکسن کرونا از اروپا از محل منابع 
مال��ی موجود ایران در عراق صورت گرفته اس��ت. به گفته وی، جمهوری 
اسالمی ایران دارای منابع مالی خوبی در خارج کشور از جمله عراق است 
که وزارت بهداشت کشور با رعایت مجموعه مالحظاتی که هست در صدد 
خرید دوز موردنیاز واکسن کرونا از شرکت اروپایی است و هزینه آن از محل 

این منابع مالی پرداخت خواهد شد.

وزیر اقتصاد با وزیر مالیه عراق دیدار کرد
زمان بندی پرداخت بدهی عراق به ایران

در دی��دار وزیر اقتصاد ب��ا وزیر مالیه عراق و هی��أت همراه درخصوص 
زمان بن��دی و بازپرداخ��ت بدهی های طرف عراقی به ایران مذاکره ش��د. 
در ای��ن دیدار که روز ش��نبه در محل وزارت اقتصاد برگزار ش��د، طرفین 
درخصوص نهایی س��ازی یک جدول زمانی شامل روش های بازپرداخت و 
پرداخت بدهی های طرف عراقی به جمهوری اسالمی ایران مذاکره کردند.

طبق اعالم وزارت اقتصاد، در این دیدار گزارش همکاری های طرفین در 
حوزه های مختلف اقتصادی از جمله گمرک، بانک، بیمه و سرمایه گذاری 
توسط هیأت های حاضر در نشست ارائه و جوانب مختلف همکاری های دو 
کشور در حوزه های مختلف اقتصادی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

خرید نفت آمریکا از ایران پس از 28 سال
اداره اطالعات انرژی آمریکا، EIA فاش کرد، واش��نگتن در دو س��ه ماهه 
گذش��ته علی رغم تحریم های خود علیه ایران، دو بار از این کش��ور نفت و 
محصوالت پتروش��یمی خریده است که بخشی در دوره ترامپ و بخشی در 
دوره بایدن بوده است. براساس آمارهای اداره اطالعات انرژی آمریکا، واشنگتن 
در دو س��ه ماهه گذش��ته علی رغم تحریم های خود علیه ایران، دو بار از این 
کش��ور نفت و محصوالت پتروشیمی خریده اس��ت. به نظر می رسد واردات 
تخمین��ی 36 هزار بش��که در روز در اکتبر 2٠2٠ و 33 هزار بش��که در روز 
در مارس س��ال جاری، نخستین خریدهایی است که آمریکا از ایران حداقل 
از سال ۱993 انجام داده است. یکی از این خریدها در ابتدای سه ماه پایانی 
دولت ترامپ و دیگری در س��ه ماهه ابتدایی دولت بایدن انجام ش��ده است. 
درحالی ک��ه تحریم های کنونی آمریکا هر کش��وری را از واردات نفت ایران 
من��ع می کند، اداره اطالعات انرژی آمریکا، در مورد چگونگی واردات از ایران 
در گزارش خود توضیحی ارائه نداد. آمریکا س��ابقه طوالنی برای تحریم علیه 
ایران دارد که به س��ال ۱98۴ باز می گردد، زمانی که فروش هرگونه سالح و 
کمک به ایران را ممنوع کرد. این نخس��تین خرید آمریکا پس از 28 سال از 
ایران است. بعضی تحلیلگران معتقدند که این اتفاق نشان می دهد تحریم ها به 
تدریج در حال از دست دادن دادن کارایی خود هستند که سردمدار تحریم ها 

علیه ایران، خود پنهانی شروع به خرید نفت از ایران کرده است.

یک کارشناس اقتصادی مطرح کرد
شرط بهبود اوضاع اقتصادی در 4 سال آینده 
به گفته یک کارش��ناس اقتصادی، اگر در حوزه های سیاسی، اجتماعی، 
اقتصادی و ... اصالحات ساختاری صورت نگیرد، نمی توان انتظاری از تغییر 
وضعیت کنونی داشت. کامران ندری با بیان اینکه بخش عمومی غیردولتی 
رقیب بخش خصوصی است، به ایسنا، گفت: در حوزه قوانین کشور، مشکالت 
زیادی وجود دارد و در طول سال های گذشته مجلس تعهدات مالی بسیاری 
را برای دولت مصوب کرده اس��ت که برخی از آنها در بودجه س��نواتی هم 
وجود ندارد و به این قوانین، فرابودجه ای گفته می شود که این موارد باید رفع 
شوند و ربطی به دولت هم ندارد. البته دولت می تواند با شناسایی این موارد 
و ارائه الیحه، چالش های قانونی را رفع کند. خیلی از قوانین در کشور چون 
قوانین پولی و بانکی به روز رسانی نشده اند. قوه قضائیه آشنایی بسیار پایینی 
به مس��ائل اقتصادی دارد و دادگاه های تخصصی در این زمینه وجود ندارد.  
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: نظام مالیاتی کشور از بسیاری از نظام های 
مالیاتی پیش��رفته در دنیا عقب است و در حوزه شناسایی مودیان مالیاتی، 
محاسبه میزان مالیات پرداختی و برخورد با فراریان مالیاتی با مشکل مواجه 
است. همچنین، نظام حمایتی کشور از جمله پرداخت یارانه ها نیز مشکالتی 
دارد و کسانی که نباید یارانه دریافت کنند، به آنها داده می شود و بالعکس. 
عالوه بر این، میزان یارانه دریافتی هم مشکالت یارانه بگیران را رفع نمی کند. 

خبرخوان

فرصت امروز: بازار س��رمایه برخالف هفته های گذشته، هفته جاری را با 
چراغ س��بز آغاز کرد و ش��اخص کل بورس بیش از 3٠ هزار واحد افزایش 
یافت. این بیشترین میزان رشد شاخص بورس تهران از ابتدای سال ۱۴٠٠ 
تاکنون اس��ت. شاخص کل بورس در هشتمین روز خردادماه و هفتادمین 
روز بهار 3٠ هزار و ۱3۱ واحد رشد داشت و در ارتفاع یک میلیون و ۱39 
هزار واحد ایس��تاد. همچنین شاخص کل )هم وزن( با 2هزار و ۴62 واحد 
افزایش به 385 هزار و 6۱3 واحد و شاخص قیمت )هم وزن( با یک هزار و 
59٠ واحد رشد به 2۴9هزار و 28 واحد رسید. شاخص بازار اول 26 هزار 
و 88۱ واحد و ش��اخص بازار دوم ۴۴ هزار و 387  واحد افزایش داش��ت. 
در معامالت روز شنبه بیش از 6میلیارد و 952 میلیون سهم، حق تقدم و 

اوراق بهادار به ارزش 52 هزار و 72 میلیارد ریال داد و ستد شد.
در بی��ن همه نمادها، نماد فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( با 3 هزار و 75 
واحد، صنایع پتروشیمی خلیج فارس )فارس( با 2 هزار و 869 واحد، ملی 
صنایع مس ایران )فملی( با 2 هزا و 8۴9 واحد، معدنی و صنعتی گل  گهر 
)کگل( با یک هزار و 62۴ واحد، ش��رکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی 
)شستا( با یک هزار و 596 واحد، معدنی و صنعتی چادرملو )کچاد( با یک 
هزار و 2۴8 واحد، نفت و گاز پتروش��یمی تامی��ن )تاپیکو( با 977 واحد، 
پاالیش نفت اصفهان )شپنا( با 85۴ واحد، فوالد خوزستان )فخوز( با 8۴9 
واحد و ش��رکت سرمایه گذاری غدیر )وغدیر( با 827 واحد تاثیر مثبت بر 

شاخص بورس داشتند.
در س��وی مقابل، گروه مدیریت سرمایه گذاری امید )وامید( با یک هزار 
و 8 واحد، تولیدی فوالد س��پید فراب کویر )کویر( با ۱2۱ واحد، ش��رکت 
سرمایه گذاری اس��تانی خوزستان )وس��خوز( با 83 واحد، سرمایه گذاری 
ش��اهد )ثش��اهد( با 83 واحد، کارت اعتباری ایران کیش )رکیش( با 72 
واحد و گروه دارویی سبحان )دسبحا( با 7٠ واحد تاثیر منفی را بر شاخص 

بورس داشتند.
همچنین نمادهای بهس��از کاشانه تهران )ثبهساز(، تولیدی فوالد سپید 
فراب کویر )کویر(، بانک ملت )وبملت(،  لیزینگ پارسیان )ولپارس(، ایران 
تایر )پتایر(، سایپا )خساپا( و ماشین سازی اراک )فاراک(  ازجمله نمادهای 
پُرتراکن��ش بورس بودند. گروه فلزات اساس��ی ه��م در معامالت این روز 
صدرنش��ین برترین گروه های صنعت ش��د و در این گروه 38٠ میلیون و 

65 هزار برگه سهم به ارزش ۴ هزار و 98٠ میلیارد ریال دادوستد شد.
در آن س��وی بازار سرمایه نیز ش��اخص فرابورس نزدیک به ۱5٠ واحد 
افزایش داشت و بر روی کانال ۱7 هزار و 732 واحد ثابت ماند. در این بازار 
یک میلیارد و 289 میلیون برگه س��هم به ارزش 2٠ هزار و 263 میلیارد 
ریال دادوس��تد ش��د. نمادهای پلیمر آریاساس��ول )آریا(، فوالد هرمزگان 
جنوب )هرمز(، بیمه پاس��ارگاد )بپاس(، پتروش��یمی زاگ��رس )زاگرس(، 
پتروشیمی تندگویان )شگویا(، سهامی ذوب آهن اصفهان )ذوب(، شرکت 

س��رمایه گذاری صبا تامین )صبا(،  شرکت آهن و فوالد ارفع )ارفع(، زغال 
س��نگ پرورده طبس )کزغال( و گروه توسعه مالی مهر آیندگان )ومهان(  
تاثیر مثبت بر شاخص این بازار داشتند. همچنین نمادهای صنعتی مینو 
)غصینو(، شیر پاستوریزه پگاه گلستان )غگلستا(، مدیریت انرژی تابان هور 
)وهور(، پتروش��یمی مارون )مارون(، سنگ آهن گهرزمین )کگهر(، بیمه 
دی )ودی(، توکاریل )توریل(، نفت پاس��ارگاد )ش��پاس( و بیمه تجارت نو 

)بنو( تاثیر منفی بر شاخص فرابورس داشتند.
درباره سمت و سوی حرکتی شاخص بورس، یک کارشناس بازار سرمایه، 
عدم حمایت کافی حقوقی ها را ازجمله دالیل رشد ناپایدار بورس دانست و 
گفت: عدم خرید حمایتی از سوی حقوقی ها باعث شده تا معامالت بازار با 
روند معقول و مثبتی همراه نباشد. حقوقی ها تمایل دارند تا در قیمت های 
بس��یار پایین خرید کنند، اما به دلیل عدم پیش بینی روند بازار، حمایت 

چندانی از سوی بازار نسبت به آنها انجام نشده است.
حسین عبدی در گفت وگو با ایرنا، با بیان اینکه بازار اکنون دچار ترکیبی 
از یک سردرگمی و نوعی بالتکلیفی در زمینه تصمیم گیری برای نرخ ارز 
با توجه به مولفه ها و پیش فرض های بنیادی ش��ده اس��ت، افزود: از طرف 
دیگر سیس��تم تحلیل بازار دچار یک نوع بالتکلیفی ناش��ی از تعیین نرخ 
دقیق ارز شده اس��ت، چراکه همچنان نتیجه انتخابات مشخص نیست و 
در کنار آن هنوز اطالعات دقیق و درس��تی از نتیجه برجام در بازار وجود 
ندارد بنابراین این دو عامل باعث عدم رشد بازار و وجود بالتکلیفی در روند 

فعلی بازار شده است.

او به برخی از تغییرات ایجادش��ده در سیاس��ت های کلی بانک مرکزی 
و حاکمیتی اش��اره ک��رد و افزود: این تغییرات به س��متی پیش رفت که 
تالش های زیادی برای مهار تورم و نقدینگی افسارگسیخته صورت گرفت 
به همین دلیل تا حدودی ش��اهد افزایش انضباط پولی برای کنترل تورم 
بودیم که این موضوع باعث شد تا روند بازار طبق پیش بینی ها پیش نرود 

و رونق بازار در زمان قبل از انتخابات دچار خدشه شود.
 این کارش��ناس بازار س��رمایه روند بازار سهام در دولت بعدی را وابسته 
به سیاس��ت های به کار گرفته شده دانست و گفت: ابتدا باید دید سیاست 
دولت بعدی برای حمایت از بازار سرمایه سیاستی بلندمدت است یا خیر، 
در صورتی که دولت بعدی تصمیم داشته باشد تا از بازار سرمایه به عنوان 
ابزاری بسیار موثر برای بلندمدت استفاده کند به طور حتم شاهد روندی 

مثبت در بازار خواهیم بود.
وی به سیاس��ت های کوتاه مدت تاثیرگذار در بازگشت رشد به معامالت 
ب��ورس اش��اره کرد و ادام��ه داد: اگر دولت به دنبال این اس��ت تا با انجام 
برخ��ی از اقدامات در کوتاه مدت اتفاقی مثبت در بازار رخ دهد و ش��اهد 
خوش اقبالی بازار سهام در میان سرمایه گذاران باشیم باید نقدینگی تزریق 
ش��ده به بازار بیش از رقم های فعلی باش��د و از طرف دیگر به ش��رکت ها 

امکاناتی داده شود تا بتوانند بازارگردانی را به نحو بهتری انجام دهند.
عبدی به وجود دو درمان کوتاه مدت و بلندمدت در بهبود وضعیت بازار 
تاکی��د کرد و گفت: برای درمان کوتاه م��دت بازار باید اقدامات موثری در 
زمینه تزریق نقدینگی از سوی نهادهای مسئول و جلب اعتماد سهامداران 
خرد صورت گیرد. در صورت توقف قیمت گذاری دس��توری و تعیین روند 
شرکت ها براس��اس عملکرد آنها، بازار سرمایه در بلندمدت می تواند روند 
معقولی را در پیش گیرد و ش��اهد بهبود معامالت این بازار باشیم. به طور 
کلی معتقدم روند بازار در دولت بعدی مثبت باشد، اما این موضوع بستگی 

به سیاست های به کار گرفته شده در دولت آینده دارد.
او ب��ا بی��ان اینکه اکنون در بازاری قرار داری��م که معامالت آن به مدت  
۱٠ ماه روند نزولی داش��ته است، خاطرنشان کرد: طبق عوامل مولفه های 
موجود در ارزش گذاری، زیر قیمت بازار قرار داریم و بازار اکنون در بسیاری 
از سهام با حباب منفی در حال معامله است بنابراین سرمایه گذار هوشمند 
اقدام به شناس��ایی سهام بنیادی می کند و به سمت سرمایه گذاری دوباره 

در این بازار می رود.
 ای��ن کارش��ناس بازار س��رمایه با تاکید ب��ر آنکه در چنین ش��رایطی 
سرمایه گذاری در این سهام بسیار هوشمندانه خواهد بود و می تواند بازدهی 
معقولی را در اختیار سهامداران قرار دهد، به سهامداران توصیه کرد: بازار 
در س��هام بنیادی مانند س��هام فلزی، پتروشیمی و دیگر سهام بزرگ زیر 
ارزش ذات��ی خود در حال معامله اس��ت بنابراین موقعی��ت خوبی را برای 

سرمایه گذاری در اختیار سهامداران قرار داده است.

بیشترین رشد شاخص بورس در سال 1400 به ثبت رسید

سبزپوشی بورس در هفتادمین روز بهار

فعاالن بازار مس��کن، یک��ی از پررونق ترین مقاطع خ��ود را در حالی 
از دس��ت دادند که حجم معامالت در اردیبهش��ت به حدود یک س��وم 
ماههای مش��ابه رسید و قیمتها نس��بت به اواخر سال گذشته 5 درصد 

پایین آمد.
به گزارش ایس��نا، این روزها چهار بازار رقیب در ایران با ثبات نسبی 
همراه هس��تند. معامالت نوس��ان گیران در بازارهای ارز و طال به شدت 
کاهش یافته و بازار مس��کن نیز در رکود به س��ر می ب��رد. بورس نیز به 
روند نزولی خود که از اواس��ط سال گذش��ته شروع شده ادامه می دهد. 
همچنی��ن ب��ازار ارزهای دیجیتال پ��س از ریزهای اخی��ر بیت کوین و 
شکستن سطح ۴٠ هزار دالر از رمق افتاده و به نوعی جو نگرانی بر این 
بازار حاکم ش��ده اس��ت. از طرف دیگر معامالت مسکن شهر تهران در 
دومین ماه از سال ۱۴٠٠ کاهش 65 درصد را در مقایسه با اردیبهشت 
پارس��ال به ثبت رس��اند. نرخهای قطعی هم پس از افت 3.۱ درصد در 
فروردین ماه مجددا ۱.8 درصد در اردیبهش��ت کاهش یافت تا متوسط 
قیمت مسکن در تهران به متری 28 میلیون و 796 هزار تومان برسد.

در حال حاضر حجم معامالت مسکن در تهران به 3938 واحد رسیده 
که در مقایسه با ماه قبل 88 درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال 
گذش��ته 65 درصد کاهش یافته است. اردیبهشت سال گذشته با وجود 
اپیدم��ی ویروس کرونا ۱۱ هزار و 3۱٠ معامله مس��کن در تهران انجام 
شد. اردیبهشت ۱398 نیز تعداد معامالت ۱2 هزار و ۱28 فقره بود. در 
دو ماه ابتدایی امسال معامالت به حدود شش هزار واحد مسکونی رسید 
که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 52 درصد کاهش نشان می دهد.
به نظر می رس��د س��فته بازان و فعاالن بازاره��ای غیرمولد در ایران به 
انتظار انتخابات ریاس��ت جمهوری نشسته اند اما بعید است که تا شش 
ماه آینده اتفاق قابل توجهی در بازار مسکن رخ دهد. دومین ماه از سال 
جاری در حالی با رکود بازار مس��کن و رس��یدن معامالت به حدود یک 
سوم ماههای مشابه همراه بود که معموال اردیبهشت و خرداد، مقاطعی 

پررونق محسوب می شوند.
براس��اس این گزارش، اردیبهشت ۱۴٠٠ در پنج منطقه پرتقاضا نرخ 
ماهیان��ه بین ٠.۴ درصد ت��ا 6.۴ درصد پایین آمد و تنها در منطقه پنج 
۱.۱ درص��د باال رفت. در منطقه 5 ک��ه باالترین تعداد معامالت را دارد 
قیمت هر متر خانه به طور متوسط ۱/۱ درصد  افزایش یافت و به متری 
36.6 میلیون تومان رس��ید. در منطق��ه ۱٠ که رتبه دوم معامالت را از 
آن خود کرد قیمتها ٠.5 درصد افت کرد. در منطقه ۴ به عنوان سومین 
منطق��ه پرتقاضا قیمته��ا 6.۴ درصد پایین آمد و مت��ری 29.۴ میلیون 
توم��ان ش��د. در منطقه 2 که جایگاه چهارم را از نظر معامالت داش��ت 
نرخه��ا ٠.۴ درصد کاهش پیدا ک��رد و در منطقه 7 که رتبه پنجم را از 
نظر میزان معامالت داشت قیمت ۴ درصد افت کرد و به 28.۱ میلیون 

تومان در هر متر مربع رسید.
منطق��ه 22 با 26 درصد افت ماهیانه، رکورددار افت قیمت بود و هم 
اکنون هر متر مس��کن در این منطقه به 2٠ میلیون و 566 هزار تومان 
رس��یده است. البته در منطقه 22 با توجه به تعداد اندک معامالت )53 
فقره( نوس��انات شدید ماهیانه دستیابی به تحلیلی از وضعیت واقعی آن 

را دشوار می کند.
قیمته��ا در منطقه یک نیز به عنوان محدوده جذاب س��وداگری ۱٠ 
درص��د افت کرد؛ به ط��وری که از متری 66 میلیون و 8٠2 هزار تومان 

در فروردین ماه امسال به 6٠ میلیون و 2۱۱ هزار تومان در اردیبهشت 
ماه رس��ید. در حال حاضر نرخ پیشنهادی در محله های مختلف منطقه 
یک بر اس��اس موقعیت، امکانات و س��ن بنا از حدود ۴٠ میلیون تومان 
ش��روع می ش��ود و به باالی ۱٠٠ میلیون تومان می رس��د. حتی بعضی 
مال��کان در منطقه یک قیمتهای کمت��ر از متری ۴٠ میلیون تومان نیز 

برای واحدهای خود تعیین کرده اند.
ارزیابی اغلب کارشناسان درباره آینده بازار مسکن در سال ۱۴٠٠ این 
اس��ت که نرخها به ثبات نس��بی خواهد رسید و ممکن است با مقداری 
کاهش مواجه ش��ویم. با توجه به خاصیت چس��بندگی قیمتها در بازار 

مس��کن ممکن است افت قیمتها چندان محس��وس نباشد اما اگر تا دو 
س��ه سال آینده با توجه به نرخ تورم قیمت مسکن در ثبات نسبی باقی 

بماند حباب بازار تخلیه می شود.
گفتنی اس��ت در اردیبهش��ت متوس��ط قیمت خری��د و فروش یک 
مترمربع مس��کن در شهر تهران 28 میلیون و 8٠٠ هزار تومان بوده که 
نس��بت به ماه قبل و ماه مشابه س��ال قبل به ترتیب ۱.8 درصد کاهش 
و 69.7 درص��د افزایش دارد. تعداد معامالت نیز در این ماه معادل 3.9 
هزار فقره بود که نس��بت به ماه مش��ابه سال قبل 65.2 درصد کاهش و 

در مقایسه با ماه قبل 88.۱ افزایش را نشان می دهد.

حجم معامالت مسکن به یک سوم رسید

سایه رکود بر سر بازار مسکن
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مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران خبر داد
برگزاری 3 مناقصه برای خرید اتوبوس های جدید

مدیرعامل ش��رکت واحد اتوبوس��رانی تهران گف��ت مناقصه خرید 
اتوبوس های جدید در حال برگزاری است و بازگشایی پاکت ها و اعالم 
برن��ده ۱5 خردادماه اعالم می ش��ود. به گ��زارش پایگاه خبری »عصر 
خودرو« به نقل از باش��گاه خبرنگاران، محمود ترفع مدیرعامل شرکت 
واحد اتوبوس��رانی تهران اظهار کرد: چند روز گذش��ته تعدادی از افراد 
سندیکای کارگری که یک تش��کل غیرقانونی است در مقابل شورای 
ش��هر تهران تجمع کرده بودند، شرکت واحد، شورا های اسالمی کار را 
دارای نمایندگان قانونی می داند، اما تقاضای آنها در کل، رس��یدگی به 
وضعیت مطالبات بود که در همان موقع بخش عمده ای از آن ساماندهی 
ش��ده بود. وی ادامه داد: یک س��ری از مطالبات آنها مربوط به لباس 
کار بود که ما مبلغ آن را در فیش حقوقی ش��ان لحاظ کردیم، مطالبه 
دیگر آنها نیم چاش��ت بود که به صورت ش��یر و کیک باید در اختیار 
آنها قرار می گرفت، اما در سال 99 به دلیل مشکالت این کار با تاخیر 
انجام ش��د که آن را هم مبلغ��ش را در فیش حقوقی پرداخت کردیم. 
مدیرعامل ش��رکت واحد اتوبوس��رانی تهران افزود: این افراد خواسته 
دیگری همچون طبقه بندی مش��اغل هم داشتند که مصوبه آن را در 
سال 99 از هیأت مدیران دریافت کردیم و اواخر همان سال قراردادی 
شش ماهه با پیمانکار امضا شد که اصال موضوع خاصی نیست که نیاز 
به تجمع داشته باشد. ترفع با اشاره به خرید اتوبوس های جدید یادآور 
شد: مناقصه خرید اتوبوس های جدید در حال برگزاری است، مناقصه 
اول ۱2٠ دس��تگاه اتوبوس، مناقصه دوم ۱٠٠ دس��تگاه مینی بوس 2 
درب و مناقصه س��وم هم 2٠ دس��تگاه ون برای معل��والن و جانبازان 
است، بازگشایی پاکت ها و اعالم برنده ۱5 خردادماه اعالم می شود. وی 
درباره آخرین وضعیت واکسیناسیون رانندگان اتوبوس، گفت: در این 
رابطه مکاتبات بسیار زیادی انجام شده و لیست تمام رانندگان را ارسال 
کردیم که امیدواریم عملیات تزریق به زودی انجام شود، ما حتی مکانی 

را هم برای واکسیناسیون این افراد در نظر گرفتیم.

 از افزایش 10 درصدی قیمت
تا ادامه دار شدن مشکل خودروسازان

صنعت خودرو در تالش اس��ت با افزایش ۱٠ درصدی قیمت مشکالت 
موجود را رفع و بار دیگر رونق را به بازار باز گرداند، اما قیمت های دستوری 
تا به این لحظه دردی از مشکالت این حوزه برطرف نکرده است. به گزارش 
پدال نیوز به نقل از خودروکار، افزایش ۱٠ درصدی قیمت خودرو از سوی 
شورای رقابت با واکنش های بسیاری به ویژه از سوی مجلس شورای اسالمی 
همراه بود. مجلس این اقدام ش��ورای رقابت را دلیل��ی برای ادامه رکود در 
بازار خودرو می داند و معتقد اس��ت این افزایش قیمت قدرت خرید مردم 
را کاهش می دهد. اما این در حالی اس��ت که در سال جدید خودروسازان 
با افزایش حقوق کارگران، تورم و... همراه هس��تند و شاید به نوعی چنین 
درصدی نتواند مشکالت موجود در این صنعت را جبران کند. علی شکوهی، 
کارشناس بازار خودرو درباره اینکه آیا افزایش ۱٠ درصدی قیمت ها می تواند 
زیان های موجود در صنعت خودرو را جبران کند، گفت: به طور کلی چنین 
صورت مسئله ای اشتباه است. یعنی نباید خودروسازان زیان انباشت خود 
را از طری��ق افزایش قیمت خودرو جبران کنند. وی ادامه داد: بخش��ی از  
زیان انباشت را می توان از طریق مدیریت دارایی ها و منابعی که در اختیار  
دارند، و بخشی دیگر را از طریق مدیریت هزینه جبران کنند. الزاما افزایش 
قیمت همیش��ه به معنای پوشش زیان نیست. این کارشناس بازار خودرو 
ادامه داد: اینکه امروز خودروسازان به دلیل مدیریت ضعیف خود اقدامی را 
انجام می دهند و در نظر دارند زیان انباشت را از محل افزایش قیمت و جیب 
مشتری تامین کنند، اشتباه بزرگی خواهد بود. چنین نگاهی باید اصالح 
شود. شکوهی تصریح کرد: ما چنین موضوعی را در گذشته تجربه کرده ایم. 
بارها قیمت ها افزایش پیدا کرد اما نتوانس��ت زیان انباشت را کاهش دهد. 
این موضوع به این دلیل رخ می دهد که مدیریت درس��تی در شرکت های 
تولیدکننده خودرو وجود ندارد و عمده مدیریت ها سیاسی است، درنتیجه 
در بسیاری از موارد با چالش هایی مواجه می شویم که چاره ای جز افزایش 
قیمت وجود ندارد. وی ادامه داد: به طور کلی باید خودروسازان مدیریت و 
برنامه ریزی درستی داشته و بازنگری هایی در زنجیره تامین و ارزش صورت 
بگیرد تا در نهایت با مدیریت منابع سامانی به وضعیت بدهند. البته وزارت 
صمت و نهادهای نظارتی و حکومتی نیز باید به درس��تی در کنار هم قرار 

بگیرند، در غیر این صورت این دو خودروساز زیانده خواهند بود.

قاچاق تلویزیون بالی جان تولیدکنندگان
رئیس هی��أت مدیره انجمن تولیدکنندگان صوت و تصویر کش��ور 
با بیان اینک��ه عدم پرداخت هزینه های دولت از س��وی قاچاقچیان و 
همچنین کاهش نرخ ارز باعث شده در مواردی قیمت تلویزیون قاچاق 
از کااله��ای تولید داخل ارزان تر ش��ود، تصریح کرد: تولیدکنندگان با 
قاچاقچیان رقابت می کنند چراکه هزینه های نیروی انس��انی، انرژی، 

مالیات و عوارض دولتی را پرداخت نمی کنند. 
سیدعلیرضا موسوی مجد در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به قاچاق 
ل��وازم خانگی از جمله تلویزیون از مرزهای غربی و جنوبی کش��ور، 
گف��ت: قاچاقچیان مقداری از پول را از مش��تری دریافت می کنند، 
س��پس کاال را از بانه وارد می کنند و در منزل مش��تری، هزینه را با 
کارتخوان س��یار دریافت می کنند بنابراین در حال حاضر بیشتر از 
کاالهای قاچاق در مغازه ها با فروش��گاه اینترنتی مواجه هستیم که 
حتی دس��تگاه پز و کارت بانکی مشخص و قابل رهگیری هستند و 

می توان با آنها برخورد کرد. 
فریب تبلیغات را نخورید!

رئی��س انجمن تولیدکنندگان صوت و تصویر با بیان اینکه برخی از 
مردم ترجیح می دهند به جای برند داخلی، کاالی سامس��ونگ قاچاق 
بخرند، تصریح کرد: همین مش��تریان زمانی که کاال ایراد پیدا می کند 
دچار مشکل می شوند، چرا که محصوالت قاچاق گارانتی ندارند بنابراین 
با ش��رایطی مواجه هستیم که ارز از کشور خارج می شود، اما خدمات 
پ��س از فروش در اختیار مردم نیس��ت و ما ه��م حداقل روزانه با پنج 
مورد شکایتی مواجه هستیم که نمی توانیم کاری برای آنها انجام دهیم 

بنابراین به مردم هشدار می دهیم که فریب تبلیغات را نخورند. 
به گفته وی در حال حاضر همه تلویزیون های سامس��ونگ، ال جی، 
سونی و سایر برندهای خارجی موجود در بازار قاچاق هستند و پشت 

آنها نیز نوشته شده در چه کشورهایی ساخته شدند. 

نماگربازارسهام

علی اکبر ج��وان روح در رادی��و گفت وگو، هدف اصلی خودروس��ازان از 
نامه نگاری با مجلس را باال بردن نرخ ارز به واسطه واردات خودرو می داند.

به گ��زارش پایگاه خب��ری تحلیلی رادیو گفت وگ��و، مهندس علی اکبر 
جوان روح، کارش��ناس صنعت خودرو در برنام��ه »گفت وگوی اقتصادی« 
اظه��ار کرد: سال هاس��ت که خودروس��ازان م��ا ویژه خ��واری می کنند و 

قطعه سازان ما هم قطعه سازان انتخاب شده خودروسازان هستند.
وی در مورد نامه نگاری خودروس��ازان با مجلسی ها درباره قیمت گذاری 
و واردات خودرو گفت: با توجه به سیاس��ت های ش��ورای رقابت و کاهش 
ن��رخ ارز، عمال رقابت خودروس��ازی در داخل س��خت ش��ده و از طرفی، 

خودروسازان هم همیشه دنبال افزایش نرخ ارز هستند.
کارش��ناس صنعت خودرو هدف اصلی خودروس��ازان از این نامه را باال 
بردن نرخ ارز به واس��طه واردات خودرو عنوان کرد و گفت: خودروس��ازی 
اع��الم می کند ک��ه زیان می دهد درصورتی که بخش��ی از این زیانش هم 

کاذب است.

جوان روح با تأکید بر اینکه کنترل دولتی از این حوزه باید حذف ش��ود 
اظهار کرد: اگر نرخ پول ش��ناور ش��ود هرگز نمی توان برای خودرو قیمت 
ثابت��ی را تعیین کرد چ��ون قیمت فوالد و مواد پالس��تیکی و مواد مورد 
اس��تفاده در تولید خودرو، تابع نرخ ش��ناور ارز و دائما هم در حال نوسان 
هس��تند لذا در چنین ش��رایطی نمی توان نرخ ثابت��ی را برای خودروهای 

مردمی تعیین کرد.
در ادامه، مهندس فربد زاوه، دیگر کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه 
خودروس��ازان ما هنوز به استانداردهای جهانی نرسیده اند، گفت: این نامه 

بیشتر یک پروپاگاندا و عمل تبلیغاتی است.
وی با اش��اره به اینکه ما ممنوعیتی ب��رای واردات خودرو نداریم، افزود: 
این نامه به جایی نوشته شده که ممنوعیت واردات از آن محل نیست؛ در 
حقیقت مجلس واردات خودرو را ممنوع نکرده که االن با این نامه بخواهد 
آن را آزاد کن��د بلکه واردات خودرو از نظر قانونی آزاد اس��ت و این دولت 

است که آیین نامه ها را اجرایی نمی کند.

کارشناس صنعت خودرو معتقد است که خودروسازان در مورد آزادسازی 
قیمت خودرو از جهت اقتصادی حق دارند و قیمت ها باید تک نرخی شوند.
زاوه گفت: فاصله قیمتی بین بازار و کارخانه یک رانت و سودی را برای 
ع��ده ای ایجاد می کند که هیچ مالیاتی ه��م بابت آن پرداخت نمی کنند 
درصورتی که اگر این س��ود اظهار شود حقوق دولتی از آن تأمین خواهد 

شد.
وی با بیان اینکه سرکوب قیمت در بازار خودرو منجر به کاهش قیمت 
در بازار نش��د، گفت: س��رکوب قیمت خودرو باعث افت منابع بانکی و در 
نهایت هم منجر به گران شدن قیمت گوجه فرنگی و گوشت و خیار و موز 

و دیگر کاالها و افزایش تورم عمومی در کشور شده است.
کارشناس صنعت خودرو آزادسازی واردات خودرو را هم ضروری دانست 
و گف��ت: هیچ وق��ت و به هیچ بهانه ای نبای��د در اقتصاد محدودیت ایجاد 
کرد چراکه فقط و فقط به فس��اد تبدیل می شود و هیچ دستاورد دیگری 

نخواهد داشت.

بهانه جدید گرانی خودرو چیست؟!
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اخبار

رشت - خبرنگار فرصت امروز: دو طرح تحقیقاتی بندری در بندر 
تفریحی و گردشگری چمخاله با حضور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری 

و صنایع دستی رونمایی شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی اســتان گیالن، 
صبح امروز جمعه ۷ خرداد ماه وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی از روند ساخت و پیشــرفت بندر تفریحی-گردشگری چمخاله 
بازدید کرد و برای جذب سرمایه گذار و حمایت هیات دولت از ساخت 
و خرید قایقهای تفریحی، مسافری دریایی - تفریحی داخلی و خارجی 

قول مساعد داد.    
مدیرکل بنادر و دریانوردی اســتان گیالن در خصوص این طرح ها 
اظهار داشت: سازمان بنادر و دریانوردی با استفاده از توان دانشگاه تربیت 
مدرس ســند جامع بنادر و دریانوردی را با بهره گیری از اسناد، مدارک 
،مستندات موجود بر اساس عکس ها و شواهد در زمینه موقعیت بنادر 

گیالن در دریای کاسپین را مورد بررسی قرار داد.
دکتر حمیدرضا آبایی با اشــاره به اســناد مهم یافت شــده در این 
تحقیقات افزود: براساس تحقیقات و مصاحبه های میدانی  وضعیت بنادر 
در ســده های قبل مورد ارزیابی قرار گرفت و در نتیجه این تحقیقات، 

مشخص شد بندر انزلی با ۳۰۰ سال قدمت از پر رونق ترین بنادر حاشیه 
خزر بوده که داد و ستد و تجارت از این بندر انجام می شد.

وی طرح بعدی را بررســی سند تاریخی قایق مغروق کشف شده در 
قرق تالش عنوان و خاطرنشان کرد : عملیات تحقیقاتی در خصوص این  
میراث فرهنگی بندری و دریانوردی صورت پذیرفت و طبق این ســند 
تاریخــی بهره برداری از مواهب دریا در اســتان گیالن مورد تایید قرار 

گرفت. وی با دعوت از ســرمایه گذاران برای توسعه صنعت گردشگری 
دریانوردی یادآور شــد : دولت تاکنون حــدود ۵۰ میلیارد تومان برای 
توسعه زیر ساختها در بندر تفریحی گردشگری چمخاله سرمایه گذاری 
کــرده و در حال حاضر دو فاز از ســه فاز اصلــی این مجموعه به اتمام 

رسیده است .
آبایی ایجاد ۳۰۰ متر  مســیر ســنگی برای رسیدن به پل و عرشه، 
ســاخت موج شکن در عمق ۵ متری با در نظر گرفتن وضعیت جریان 
گردش آب دریا و مسائل محیط زیستی، ایجاد دو دستک موج شکن در 
فاصله ۴۰۰ متری از ساحل برای استحصال دو هکتار و ساخت حوضچه 
چهار هکتاری برای ورزشهای آبی ، دریایی و قایقرانی و سایر تفریحات 

دریایی را از جمله اقدامات انجام شده در بندر چمخاله اعالم کرد .
مدیرکل بنادر و دریانوردی گیالن تاکید کرد: باید زمینه الزم توسعه 
صنعت گردشــگری دریایی را به منظور ایجاد زیر ساخت ها و شرایط 
هتلینگ و پذیرایی از مهمانها برای توسعه صنعت گردشگری در گیالن 
فراهم کنیم  . گفتنی اســت، مراحل احداث بندر تفریحی گردشگری 
چمخاله  اسفند سال ۱۳۹۷ در شهرستان لنگرود آغاز شد و هم اکنون 

به لحاظ ایجاد زیرساختها ۵۰ درصد پیشرفت داشته است.

ساری – دهقان : به گزارش خبرنگارمازندران به نقل روابط عمومی، 
۵ عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران به عنوان دانشمندان 
Sci� of Webیک درصد برتر پر استناد جهان از سوی پایگاه اطالعاتی 
ISI( ences( انتخاب شدند.  بر اساس گزارش سایت علم سنجی وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نتایج رتبه بندی پایگاه پراستنادی 
 ۲۰۲۱ May کــه در مــاه )ESI( Indicator Science Essential
منتشر شد، دکتر احمد دریانی، دکتر علیرضا رفیعی، دکتر محمد صادق 

رضایی، دکتر محمود موســی زاده و دکتر اکبر هدایتی  زاده عمران در 
میان دانشمندان یک درصد برتر پر استناد جهان قرار گرفتند.  پیش از 
این دکتر محمدتقی هدایتی، دکتر احمدعلی عنایتی و دکتر حمید بدلی 
جزو دانشــمندان یک درصد برتر پر استناد جهان در پایگاه پراستنادی 
Indicator Science Essential ، از دانشگاه علوم پزشکی مازندران 
معرفی شده بودند . بدین ترتیب تعداد دانشمندان یک درصد برتر جهان 
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران به ۸ نفر افزایش یافت.

اصفهان - قاسم اسد: امسال با وجود کمبود ۴.۳  مترمکعب برثانیه 
آب شــرب در  زمان اوج مصرف ، هیچ گونه جیره بندی  آب در استان 

اصفهان نداریم. 
مدیرعامل آبفای استان اصفهان، در نخستین نشست شورای مدیران 
این شرکت در سال ۱۴۰۰ گفت: در نیمه اول سال به دلیل کمبود منابع 
آبی، احتمال دارد مردم با کاهش فشار آب مواجه شوند اما بدون تردید 

جیره بندی آب نخواهیم داشت.
هاشــم امینی  با بیان این که امسال هم مانند سال های گذشته آب 
شرب پایدار برای مشترکین تامین می شود اظهار داشت: در دهه اخیر 
به رغم وقوع خشکسالی های مستمر، آب شرب مردم در سطح استان به 
صورت پایدار تامین شد و امسال نیز تالش می کنیم آب شرب مردم در 

فصل تابستان تامین شود.  
 وی به برخی از راهکارهای  تامین پایدار آب شرب پرداخت و اظهار 
داشــت:  آبفای استان اصفهان با بهره گیری از فناوری های نوین مانند 

سامانه های تله متری و تله کنترل و همچنین پایش مداوم شبکه توزیع، 
سعی در توزیع عادالنه آب شرب بین مردم دارد.

 امینی یکی از راه های افزایش آگاهی و ایجاد انگیزه برای صرفه جویی 
بین مردم را فرهنگ سازی مصرف بهینه آب برشمرد و تصریح کرد: در 
این زمینه رسانه ها باید مردم را از مشکالتی که در اثر مصرف بی رویه آب 
با آن مواجهه می شــوند، آگاه کنند تا با جلب مشارکت مردم بتوان این 

معضل را تا حدودی بر طرف کرد. 
وی  با اشــاره به تاکید اسالم بر اهمیت آب و همچنین قداست آب 
در آیین های ایرانی، بر لزوم بهره گیری از آموزه های دینی و بازگشت به 
ارزش های دینی برای حفظ و حراست از منابع آبی تاکید و عنوان کرد: 
برای عبور از مشکالت ناشی از کمبود آب، باید مردم را در خصوص تغییر 

شیوه مصرف متقاعد سازیم. 

قم - خبرنگار فرصت امروز: ۲6۱ مورد تســهیالت حمایتی به 
اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه در نیمه دوم سال ۱۳۹۹ از سوی اداره کل 

فرهنگ و ارشاد اسالمی تخصیص داده شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم، 
سیدموسی حسینی کاشانی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم 
اظهار داشت: تســهیالت مرحله دوم بنگاه های آسیب دیده از کرونا در 
"سامانه کارا" با برنامه ریزی و فراخوان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
اســتان قم در نیمه دوم ســال گذشته پیگیری شد و از مجموع ۹۵6۳ 
فقره پرونده، تعداد ۲6۱ پرونده مربوط به استان قم بوده که مبلغ ۴.۰۴ 

وی ادامه داد: ثبت نام تســهیالت حمایتی فرهنگ و هنر در "سامانه میلیارد تومان تسهیالت به متقاضیان در این طرح پرداخت شده است.

تحفه" نیز از آذرماه ۱۳۹۹ آغاز شــد و در بهمن ماه به پایان رســید و 
پرونده ها پس از بررسی در کارگروه استانی به کارگروه تخصصی ارجاع 
شد و از مجموع ثبت نام های انجام شده 6۸ درخواست توسط معاونت های 
تخصصی تایید و جهت پرداخت به بانک کارآفرینی امید ارجاع داده شد.

حسینی کاشانی افزود: اولین مرحله اعتبار به مبلغ ۳ میلیارد تومان 
واریز شد که اولین لیست از این افراد جهت دریافت تسهیالت به بانک 

معرفی شدند.
وی در پایان خاطر نشــان ســاخت: ۷ درخواســت مربوط به حوزه 
رســانه ای و تولید محتوای دیجیتال، ۴۹ درخواســت مربوط به حوزه 

فرهنگی و ۱۲ درخواست مربوط به حوزه هنری بوده است.

آذربایجان شــرقی - ماهان فالح: مدیــرکل تامین اجتماعی 
آذربایجان شرقی گفت: در حال حاضر ۹۰ درصد از مجموع خدمات این 

مجموعه به صورت الکترونیکی به مشتریان ارایه می شود.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز، جعفر سمساری در نشست هم اندیشی 
اعضای هیات مدیره کانون های بازنشستگی و مدیران بانک رفاه و بیمه 
آتیه ســازان حافظ آذربایجان شرقی با بیان اینکه طرح نسخه نویسی 
الکترونیک اقدامی ارزشمند از سوی سازمان  تامین اجتماعی بوده است، 
افزود: با پوشــش وسیع این روش بســیاری از خدمات در قالب نسخه 
الکترونیکی ارائه می شــود که در این راستا باید از همراهی پزشکان و 

مراکز درمانی و تشخیصی قدردانی کرد.
به گفته وی ایرادات و نواقص احتمالی طرح نســخه الکترونیکی به 

صورت مستمر درحال پایش بوده و به زودی و مرتفع خواهد شد.
سمساری بر ضرورت حفظ محرمانه بودن و گردش صحیح اطالعات 
ســالمت، تاکید و اظهار داشــت: بر این اســاس باید بیمه شــدگان و 

بازنشستگان نسبت به ثبت نام و تکمیل اطالعات هویتی خود و شماره 
تماس در سامانه ir.tamin.es  نام نویسی و اقدام کنند.

وی با قدردانی از همراهی کانون های بازنشستگی در راستای متناسب 

سازی حقوق بازنشستگان و مســتمری بگیران، ارتقای کمی و کیفی 
خدمات ســازمان تامین اجتماعی با رویکرد خدمــات غیرحضوری را 
مورد اشــاره قرار داد و اضافه کرد: طی ماه های اخیر با توسعه خدمات 
غیرحضوری در قالب طرح ۳۰۷۰ و نســخه نویسی الکترونیکی، شاهد 

تحولی چشمگیر در خدمت رسانی به مخاطبین بوده ایم.
سمســاری با تشریح مفاد متناسب سازی، تحقق عدالت در پرداخت 
ها متناســب با ســنوات پرداخت حق بیمه و حقوق مســتمری زمان 
بازنشستگی، گفت: واحدهای اجرایی ســازمان تامین اجتماعی آماده 

پاسخگوئی به ابهامات در احکام صادره است.
وی از انتشار فراخوان انتخاب بازنشسته، همسر بازمانده و از کارافتاده 
نمونه به منظور تجلیل در روز خانواده و تکریم بازنشستگان خبر داد و 
افزود: متقاضیان می توانند تا اوایل تیر ماه آینده در این فراخوان ثبت نام 
نموده و مســتندات خود را به کانون های بازنشستگی یا شعب تابعه در 

سطح استان ارائه نمایند.

۲ طرح پژوهشی بندری با حضور وزیر میراث فرهنگی در گیالن رونمایی شد

پنج هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در میان 
دانشمندان برتر پُر استناد جهان در سال ۲۰۲1 معرفی شدند

مدیرعامل آبفای استان اصفهان:

امسال تحت هیچ شرایطی جیره بندی آب نداریم

 اعطای ۲61 مورد تسهیالت حمایتی به اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه در نیمه دوم سال 1399

مدیرکل تامین اجتماعی استان:

9۰ درصد خدمات تامین اجتماعی آذربایجان شرقی الکترونیکی است

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت:
بهره برداری از ۲ پروژه پست و خط برق در خوزستان

اهواز - شبنم قجاوند: مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت: 
دو پروژه افزایش ظرفیت پســت فوق توزیع و برقداری خط با ارزش ســرمایه 
گذاری بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال، در این شرکت به بهره برداری رسیده است. 
محمود دشت بزرگ اظهار کرد: ظرفیت پست ۱۳۲ به ۳۳ کیلو ولت آنزان ایذه 
به ظرفیت ۵۰ مگاولت با ارزش سرمایه گذاری ۱۲۰ میلیارد ریال به پایان رسید 
و برقدار شده است. وی تصریح کرد: این افزایش ظرفیت باعث توسعه شبکه برق 
مشــترکین خانگی و صنعتی در منطقه ایذه و دهدز می شود و بهبود وضعیت 
ولتاژ منطقه و کاهش خاموشی ها را در پی خواهد داشت. مدیرعامل شرکت برق 
منطقه ای خوزستان افزود: عملیات احداث خط ۱۳۲ کیلوولت پیروزان-بقایی در پست خزامی اهواز، به طول یک کیلومتر مدار با ارزش 
سرمایه گذاری ۸۴ میلیارد ریال نیز به پایان رسید و برقدار شد. دشت بزرگ توضیح داد: احداث این خط با عث تامین انرژی پست در حال 
احداث ۱۳۲ کیلوولت GIS خزامی، افزایش ضریب اطمینان شبکه برق منطقه جنوب شرق اهواز و رونق کشاورزی در منطقه خواهد شد. 
وی تاکید کرد: با احتساب بهره برداری از این خط، از مهرماه سال ۹۹ تاکنون ۸۳ کیلومتر مدار خط در بخش انتقال و فوق توزیع به ظرفیت 

شبکه تحت نظارت این شرکت در استان های خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد اضافه شده است.

مدیر عامل شرکت گاز استان قزوین:
در سال 99 ، از 1۰ طرح، اینترشیپ و پایان نامه پژوهشی حمایت شد

قزوین - خبرنگار فرصت امروز: مدیر عامل شــرکت گاز استان قزوین از 
اجرای ۱۰ طرح پژوهشــی خبر داد و گفت در ســال ۱۳۹۹ این شرکت از ۱۰ 
طرح پژوهشی حمایت کرد که از این تعداد ۷ مورد طرح پژوهشی و ۳ مورد اینتر 
شیپ و پایان نامه بوده است. به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان قزوین 
، اسماعیل مفرد بوشهری مدیرعامل این شرکت  بیان داشت در حوزه تکنولوژی  
با هدف شناسایی تکنولوژی های موجود  ، تکنولوژی های نوین ، برنامه ریزی و 
هدف گذاری برای دستیابی به آنها به منظور  کاهش فاصله تکنولوژی ، استقرار 
و بومی سازی تکنولوژی های نوین  ، پروژه پژوهشی مدیریت تکنولوژی اجرا شد 
.  وی در ادامه تشریح کرد در این پروژه مدل بومی ارزیابی تکنولوژی با استفاده و مطالعه  همه مدل های موجود در دنیا طراحی و اجرا 
شد  و سامانه مدیریت تکنولوژی در شرکت استقرار یافت ، در نتیجه این پروژه ، برخی طرح های پژوهشی در شرکت  تعریف و اجرا شد 
که می توان  به پروژه پژوهشی نشت یابی با پهباد ،  به منظور افزایش سرعت و سهولت  نشت یابی تاسیسات و تجهیزات برون شهری و 
خطوط تغذیه و انتقال  در مناطق صعب العبور  و پروژه پژوهشی طراحی و ساخت  هیتر برقی برای جلوگیری از یخ زدگی  رگوالتور در 
ایستگاه های تقلیل فشار  و به منظور صرفه جویی در مصرف سوخت هیترها و جایگزینی هیتر برقی ایمن بجای هیترهای فعلی  و   اینتر 
شیپ ساخت  دستگاه نمونه آزمایشگاهی تشخیص عبور جریان از شیرهای درین فیلترها و شیرهای اطمینان به روش اکوستیک نام برد.   
مفرد بوشهری همچنین اضافه نمود در حوزه مالی و منابع انسانی پروژه  پژوهشی طراحی و استقرار بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و پروژه  
پژوهشی شناسایی مشاغل کلیدی ، استقرار مدل شایستگی  و جانشین پروری و پروژه  پژوهشی  استقرار مدل خالقیت ، نوآوری  و ارزیابی 
اثربخش آن در شرکت در  سال ۱۳۹۹ اجرا شده اند. ایشان در پایان اظهار داشت ، عقد تفاهم نامه با دانشگاه صنعتی شریف ، دانشگاه 
پیام نور استان  و پارک علم و فناوری قزوین  ، تشکیل شورای تجاری سازی  ، تعریف پروژه پژوهشی برای  استفاده از بودجه سامانه ساتع  
، بررسی و پیگیری خدمات و امکانات موجود در شرکت های مستقر در مجتمع ها و پارک های خدمات فناوری و  استفاده از خدمات و 

مشاوره نخبگان و اساتید دانشگاهها از دیگر فعالیت های  امور پژوهش و فناوری این شرکت در سال ۹۹ بوده است. 

برگزاری مراسم شام غریبان درمحل یادمان شهدای  بندرشهید رجایی
بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز: در اولین شب خاکسپاری شهدای 
گمنام، خانواده کارکنان اداره کل بنــادر و دریانوردی هرمزگان بر مزار این دو 
شهید واالمقام حضور یافته و با قرائت دعای پرفیض زیارت عاشورا مراسم معنوی 

شام غریبان را برگزارکردند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان، در اولین شب 
خاکسپاری دو شهید واال مقام جمعی از خانواده کارکنان این اداره کل با حضور 
بر ســر مزار  و قرائت دعای پر فیض زیارت عاشورا درشب شام غریبان این دو 
شهید واال مقام به سوگ نشستند . بر اساس این گزارش حضرت حجت السالم و 
المسلمین محمد حسن نعیم آبادی مسئول فرهنگی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان  طی سخنانی به جایگاه رفیع شهدا بویژه شهدای 
گمنام اشاره کرد و وجود مطهر دو شهید گمنام در بزرگترین بندر تجاری کشور را منشا خیر و برکت برای جامعه دریایی و بندری استان 
دانست . نقل خاطر از رشادتهای شهدای هشت سال دفاع مقدس، ذکر مصیبت اهل بیت )ع( و قرائت دعای پر فضیلت زیارت عاشورا از 
دیگر برنامه های اجرا شده در اولین شب تدفین شهدای گمنام بود . شایان ذکر است؛ همزمان با سوم خرداد سالروز فتح خرمشهر پیکر 
مطهر دو شهید گمنام ۱۸ و ۲۰ ساله که در فکه و شرق دجله تفحص شده بود وارد بندرعباس شد  و بعد از برگزاری مراسم شب وداع در 
امام  زاده سید مظفر )ع( روزگذشته )۴ خرداد( با حضور پرشور شخصیتهای مذهبی، فرهنگی، نظامی و جامعه بزرگ دریایی و بندری در 

محل بندر شهید رجایی تشییع و در یادمان شهدای این بندر به خاک سپرده شد.

شهردار گرگان:
 پروژه زیرگذر انجیراب – افسران در موعد مقرر افتتاح خواهد شد

گرگان - خبرنگار فرصت امروز: شهردار گرگان از افتتاح به موقع پروژه زیرگذر انجیراب - افسران خبر داد.عبدالرضا دادبود در بازدید از 
روند ساخت زیرگذر انجیراب - افسران اظهار کرد: عملیات احداث پروژه زیرگذر انجیراب – افسران در روزهای پایانی سال ۹۹ آغاز شد و 
تاکنون پیشرفت خوبی داشته است.دکتر دادبود افزود: در حال حاضر بخشی از گودبرداری پروژه انجام شده و امروز جلسه ای با پیمانکاران 
و مشاوران پروژه داشته ایم تا نسبت به رفع مشکالت موجود اقدام شود.وی تصریح کرد: یکی از مهمترین مشکالت فعلی، باالآمدن آب 
های زیرزمینی و آسیب رساندن آن به پروژه است که امروز تمهیدات الزم را پیش بینی کرده ایم تا از خسارت آن جلوگیری شود.شهردار 
گرگان خاطرنشان کرد: تمام تالش ما این است با وجود تمامی مشکالت موجود در بخش آب های زیرزمینی و تاسیسات، پروژه در موعد 
مقرر به بهره برداری برسد.به گفته دکتر دادبود، با بهره برداری از این پروژه، مشکالت دسترسی مردم منطقه کم برخوردار انجیراب حل 

و فصل خواهد شد.

مدیرعامل آب منطقه ای گیالن تأکید کرد :
لزوم رعایت تقویم زراعی و اعتماد به برنامه نوبت بندی آب کشاورزی

رشت - خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل آب منطقه ای گیالن گفت : 
با رعایت تقویم زراعی و اعتماد به برنامه نوبت بندی آب کشاورزی ، سال زراعی 
موفقی را پشت ســر خواهیم گذاشت . به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای 
گیالن ؛  وحید خّرمی در گفتگوی زنده با برنامه دریچه از رادیو گیالن ، با اشاره 
به کاهش نزوالت جوی در زمســتان به ویژه برف در ارتفاعات حوضه آبریز سد 
سفیدرود و در پی آن وزش باد های گرم و در نتیجه ذوب ذخایر برف و سرریز 
زودهنگام سد سفیدرود به صورت کوتاه مدت ، گفت: در حال حاضر ۷۸۰ میلیون 
متر مکعب آب در ســد ســفیدرود ذخیره داریم و این در حالیست که در سال 
گذشته در همین ایام بیش از یک میلیارد متر مکعب آب ذخیره داشتیم و اکنون نیز شاهد کاهش شدید ورودی آب به مخزن سد سفیدرود 
هستیم. وی افزود : در حال حاضر دبی ورودی آب به سد سفیدرود ۱۴ متر مکعب بر ثانیه است و این عدد در مدت مشابه سال قبل ۲۰۱ 
متر مکعب بر ثانیه بود که کاهش ۹۳ درصدی را نشان می دهد و با توجه به این کاهش بسیار زیاد ورودی  آب ، چاره ای جز تکیه به منابع 
موجود و مدیریت  بهینه مصرف آب را نداریم . خّرمی با اشاره به کاهش شدید دبی ورودی آب به مخزن سد سفیدرود گفت : مشکالت حادی 
تاکنون در آبرسانی به شالیزار های تحت شبکه نداشته ایم و ادامه داد ؛  بر اساس تقویم زراعی ، پس از پایان مرحله اول آبگذاری پیوسته 
به مدت ۲۰ روز ، نوبت بندی در کانالهای آبیاری بصورت ۴ روز قطع و ۸ روز وصل تا پایان دوره کشاورزی ادامه خواهد داشت مگر اینکه به 
ضرورت و البته با اطالع رسانی قبلی تغییر کند. مدیرعامل آب  منطقه ای گیالن در خصوص وضعیت آبرسانی در دشت فومنات تصریح 
کرد : متناسب با شرایط موجود و با مطالعات انجام شده ،  شیوه آبگذاری در دشت فومنات را  از ۳ نوبت به ۲ نوبت  تغییر دادیم و در حال 
حاضر بر اساس پایش های روزانه در منطقه فومنات ، مشکل تامین آب نداریم و اعتقاد داریم با توجه به نوبت بندی ای که انجام می دهیم و 
با تکیه به منابع موجود ، انشاهلل کشاورزی را در استان گیالن با موفقیت  به پایان خواهیم رساند. خّرمی در خصوص اراضی خارج از شبکه 
نیز ، ضمن قدردانی از همراهی و همدلی کشاورزان عزیز گفت : ۳۷۰ سردهنه خاکی در استان بازسازی و آبگذاری شد و  همچنین  ۲۵۷  
حلقه چاه عمیق کشاورزی در اختیار این شرکت نیز  راه اندازی و وارد مدار  بهره برداری گردیده است. مدیرعامل آب منطقه ای گیالن در 
بخش دیگری از این گفتگو گفت :  برای تسهیل در امر آبرسانی ، الیروبی انهار درجه ۱ و ۲ به طول بیش از ۵۰۰ کیلومتر در سطح استان به 
اتمام رسانده ایم و تاکید نمود ؛ کشاورزان عزیز گیالنی با هدف تسهیل و  تسریع در رسیدن آب به شالیزارهایشان  تا جای ممکن  نسبت 
به الیروبی انهار بین مزارع  خویش اقدام نمایند. وی افزود : از بهمن ماه سال ۱۳۹۹ که برنامه ریزی و اجرا برای سال زراعی جاری را آغاز 
نمودیم ، تمامی ایستگاه های پمپاژ نیازمند به سرویس را  تجهیز و راه اندازی کردیم و در حال حاضر ۴۵۴ ایستگاه پمپاژ آب با ۹۱۰ پمپ 
دیزلی ، برقی آماده بهره بردای داریم . خّرمی با یادآور شدن کاهش بارش ها در گیالن و کشور به نسبت سال گذشته و بلند مدت گفت : بر 
اساس وضع موجود چاره ای جز رعایت تقویم زراعی و برنامه نوبت بندی آب کشاورزی را  نداریم و درخواست ما از کشاورزان زحمتکش این 

است که با اعتماد به ثمر بخش بودن  برنامه نوبت بندی آب کشاورزی ، تقویم زراعی را رعایت کنند .

آذربایجان شرقی - ماهان فالح: استاندار آذربایجان شرقی گفت: 
بعد از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی، خدمات بسیار شایانی در حوزه 
توسعه روســتایی و رفع محرومیت از مناطق کم برخوردار و دورافتاده 

کشور انجام شده است.
به گــزارش خبرنگار ما در تبریز، دکتــر محمدرضا پورمحمدی در 
همایش مدیران کل امور روســتایی و شوراهای استانداری های سراسر 
کشور که به میزبانی استانداری آذربایجان شرقی برگزار شد، گفت: عدم 
توجه به توســعه روستایی و شــهری متوازن در گذشته، باعث افزایش 
مهاجرت ساکنین روستاها به شهرها و همچنین پدیدآمدن موضوعاتی 

همچون فقر، حاشیه نشینی و سایر موضوعات اجتماعی شد.
وی، تــالش برای کاهش مهاجرت از روســتاها را یکی از مهم ترین 
سیاست های دولت برشمرد و اظهار داشت: به رغم تمامی بی توجهی ها 
در دهه های اخیر، دولت یازدهــم و دوازدهم با افزایش اعتبارات برای 
اجرای پروژه های روستایی، ارائه تسهیالت کم بهره و دهها برنامه حمایتی 
دیگر، باعث مهاجرت معکوس به بسیاری از روستاهای کشور شده است.

استاندار آذربایجان شــرقی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان 
اینکه الگوهای توسعه ای دنیا، الگوهای توسعه روستا- شهری هستند، 
خاطرنشان کرد: بهره گیری از یافته های جدید علمی در موضوع توسعه، 
یک ضرورت انکارناپذیر است که باید در تمامی تصمیم سازی ها و تصمیم 

گیری های کالن، مورد توجه قرار گیرد.

پورمحمدی با بیان اینکه ســاکنان روســتاها خواستار برنامه ریزی 
مسئوالن برای تامین اشتغال و معیشت پایدار در روستا هستند، گفت: 
در صورت اســتمرار بی توجهی به این موضوع، در ســال های آتی نیز 
همچون دهه های اخیر، شاهد افزایش مهاجرت روستانشینان به شهرها 

خواهیم بود.
وی همچنیــن در بخشــی از ســخنان خود با اشــاره به کاهش 
درآمدهای دولت به دلیل تحریم اظهار داشــت: شرایط فعلی کشور، 
شــرایط جنگ اقتصادی اســت و با وجود تمامی مشکالت، سرمایه 
گذاری در روستاها و بهره برداری از پروژه های مناطق محروم، متوقف 
نشــده اســت. به عنوان مثال بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان در استان 
آذربایجانشرقی برای موضوع ســرمایه گذاری در روستاها اختصاص 

یافته است.
وی همچنین از رسانه های استان خواست که خدمات دولت را به مردم 
تبیین کنند و عنوان کرد: بیان هرچه بیشتر دستاوردهای نظام، مردم را 

به حضور باشکوه در پای صندوق های رای، دلگرم تر می کند.

استاندار آذربایجان شرقی:

 رسانه های استان خدمات دولت را به مردم تبیین کنند
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هر کار س��خت و پیچیده ای که در نگاه نخس��ت مثل غول 
مرحله آخر بازی های کامپیوتری اس��ت، با کمک دیگران مثل 
آب خوردن انجام می ش��ود؛ به طوری که پ��س از انجامش با 
خودتان خواهید گفت، واقعا نگران این کار بودم؟ فکر می کنم 
اغلب ش��ما ضرب المثل »یک دس��ت صدا نداره« را شنیده اید 
و حت��ی گاهی اوقات آن را س��رلوحه کارهای ت��ان در زندگی 
روزمره قرار داده اید. باور کنید یا نه، این ضرب المثل در عرصه 

برندینگ و بازاریابی نیز مصداق دارد. 
ام��روزه برندس��ازی و بازاریابی بدون کم��ک دیگران مثل 
این اس��ت ک��ه از یک کارگ��ردان ب��ه تنهایی و ب��دون هیچ 
فیلمنامه نویس یا عوامل تولید انتظار خلق اثری در حد و اندازه 
پدرخوانده را داشته باشیم، همینقدر سخت و غیرممکن! حتی 
اگر کارگردان بخت برگش��ته داس��تان م��ا در چنین وضعیت 
عجیب و غریبی توانایی س��ر هم کردن فیلمی را هم داش��ته 
باشد، بدون تردید در گیشه و زیر نقدهای بی رحمانه منتقدان 

از هرچه فیلم و سینماست متنقر خواهد شد. 
بعض��ی از کارآفرین��ان فک��ر می کنن��د ب��ه تنهای��ی مثل 
قهرمان های هالیوودی می توانند کسب و کارشان را در زمینه 
بازاریابی و برندینگ رهبری کرده و برای رس��یدن به قله های 
موفقیت نیازی ب��ه کمک دیگران ندارد. چنی��ن کارآفرینانی 
اگ��ر خیلی ش��انس بیاورند، به ج��ای بدهی های س��نگین و 
باورنکردنی، احتماال در همان تالش های اولیه ش��ان حس��ابی 
شکس��ت می خورند. ب��ه هر ح��ال دنیای کس��ب و کار مثل 
مسابقات بوکس نوعی ورزش انفرادی نیست و شما هم مایک 
تایس��ون نیس��تید؛ پس بهتر اس��ت به جای ماجراجویی های 
خطرن��اک به دنبال اس��تفاده از کمک دیگ��ران و فرصت های 
هم��کاری ب��رای دوام آوردن در دنیای بی رحم کس��ب و کار 

باشید.
احتم��اال واکنش ش��ما به توصیه فوق ب��رای کمک گرفتن 
و هم��کاری با دیگ��ران در رابط��ه با برندین��گ و مارکتینگ 
مثل دانش��جویی اس��ت که برای نمره قبولی باید یک کالس 
کسل کننده را تحمل کند و به محض تمام شدن کالس طوری 
ناپدید می ش��ود که انگار از اول هم آنجا نبوده. اجازه دهید با 
هم روراست باشیم، مدیریت کسب و کار بدون مزاحمت شرکا 
و فضولی های مداوم س��هامداران خیلی راحت تر از آن اس��ت 
که بش��ود نادیده اش گرفت. اگر چنین وضعیتی برای شما نیز 
وسوس��ه کننده است، باید کامال ناامیدتان کنیم، چراکه عرصه 
کسب و کار همیشه باب میل شما پیش نمی رود. ماجرا جالب 

شد، نه؟ 
اگر با دقت ب��ه دور و اطراف تان نگاه کنید، برندهای بزرگ 
پرشماری را خواهید دید که روز به روز توسعه پیدا می کنند و 
حتی از س��لطه بر یک بازار محلی نیز نمی گذرند. اجازه دهید 
با هم روراس��ت باش��یم، آیا کسب و کار ش��ما در این شرایط 
شانس��ی برای رقابت با چنین غول هایی را دارد؟ احتماال ما با 
ترس��یم چنین تصویری از س��لطه برندهای بزرگ بر بازارهای 
مختلف شما را خیلی ترسانده و حتی نسبت به آینده برندتان 
ناامی��د کرده ایم. ما در روزنامه فرصت امروز معتقدیم برای هر 
مشکلی در دنیای کسب و کار راه حلی هم وجود دارد. راه حل 
پیش��نهادی ما برای شما کو برندینگ )Co-Branding( یا 

همان برندسازی مشارکتی است. 
احتماال ش��ما تا ب��ه حال چند ب��اری نام ک��و برندینگ را 
ش��نیده اید و پیش خودتان گفته اید مگر می ش��ود چند برند 
در کن��ار هم بدون دردس��ر و دعواه��ای ویران کننده اقدام به 
بازاریاب��ی و برندس��ازی کنند؟ جواب ما به این س��وال مثبت 
اس��ت، البته به شرط اینکه اس��تراتژی کو برندینگ را به طور 
اصولی اجرا نمایید، وگرنه با کس��ب و کارتان یک سقوط آزاد 

بی پایان را تجربه خواهید کرد، به همین سادگی!
م��ن و همکاران��م در روزنام��ه فرصت امروز در کنار ش��ما 
هس��تیم تا صفر تا صد استراتژی کو برندینگ را یاد بگیرید و 
از آن برای توس��عه کسب و کارتان استفاده نمایید. ما این کار 
را ب��ا تعریف دقیق کو برندینگ، اش��اره به مزایای آن و برخی 
توصیه های کاربردی در این رابطه شروع می کنیم و در نهایت 
هم ب��ا مرور تجربه برخی از برندهای ب��زرگ در کو برندینگ 
کالس درس هیجان انگیزمان را به پایان خواهیم رس��اند. پس 
با ما همراه باش��ید تا تبدیل به کارشناس های همه فن حریف 

در زمینه کو برندینگ شوید. 
کو برندینگ: تعریفی ساده و خودمانی

همانط��ور که از نام کو برندینگ یا برندس��ازی مش��ارکتی 
می ش��ود حدس زد، این اس��تراتژی به هم��کاری میان دو یا 
چند برند اش��اره دارد. البته در این می��ان خبری از همکاری 
کام��ل می��ان برندها در تم��ام حوزه ها نیس��ت، بلکه فقط در 
زمین��ه برندس��ازی و بازاریاب��ی یک نوع مش��ارکت کاربردی 
ص��ورت می گیرد ت��ا تمام طرفین از آن س��ود ببرن��د. به هر 
حال هر برندی دارای اس��تراتژی های مدیریتی خاص خودش 
اس��ت و اگر قرار باش��د  حتی جزئی ترین امور هر برند نیز با 
مشارکت دیگر طرفین صورت گیرد، یکی از کابوس های اصلی 

کارآفرینان تبدیل به واقعیت می شود، مگر نه؟
اگر بخواهیم تعریف خیلی ساده و سرراستی از کو برندینگ 
ارائ��ه دهیم، باید به دلیل ش��کلگیری چنی��ن همکاری ای در 
میان برندها اش��اره کنیم. واقعا چرا برندها به دنبال همکاری 
ب��ا هم هس��تند و فعالیت یکه و تنها در ای��ن حوزه را ترجیح 
نمی دهند؟ احتماال جواب دادن به این سوال برای شما خیلی 

راحت نخواهد بود، پس اجازه دهید اندکی کمک تان کنیم. 
ش��کی نیس��ت که هر کارآفری��ن و برندی دوس��ت دارد به 
تنهایی قهرمان مش��تریان باش��د، اما عرصه کسب و کار مثل 
فیلم های س��ینمایی نیس��ت و اغلب اوق��ات برندها به تنهایی 
نمی توانن��د از پس مش��کالت برندینگ و بازاریاب��ی بربیایند. 
همین امر آنها را به فکر کو برندینگ می اندازد تا به س��ادگی 
هرچ��ه تمام تر بتوانند موقعیت ش��ان در ب��ازار را ارتقا دهند، 

همین و بس!
ک��و برندینگ ه��م مثل خیلی از اس��تراژی های 
دیگر تعریف خیلی دقیق و روش��نی ندارد و همین 
امر یادگیری اش را اندکی س��خت می کند. انگار هر 
کس��ی از راه رس��یده یک تعریف تازه به س��ر این 
استراتژی کوبیده و راهش را کشیده و رفته. با این 
حس��اب اگر از کارآفرینان و کارشناس های کسب 
و کار درب��اره کو برندینگ س��وال کنید احتماال از 
هر دری برای ش��ما صحبت می کنن��د به جز برند 

و برندینگ. 
اگر از ما درباره تعریف کو برندینگ بپرس��ید، به 
شما خواهیم گفت این استراتژی براساس همکاری 
میان دو یا چند برند ش��کل می گیرد و هدف از آن 
طراحی و تولید یک محص��ول یا کمپین بازاریابی 
تازه به طور مشترک است.  فکر می کنم این تعریف 
شباهت چندانی با آن غول عجیب و غریبی که در 
ذهن تان از کو برندینگ داش��تید، ندارد و حسابی 
غافلگیرتان کرده اس��ت. خب به هر حال کار ما در 
روزنامه فرصت امروز این اس��ت که به ش��ما نشان 
دهیم استراتژی های کسب و کار خیلی هم پیچیده 
نیس��تند و می توانید به راحتی آب خوردن آنها را 

یاد بگیرید. 
کارآفرین��ان باه��وش هیچ وق��ت با تعریف یک اس��تراتژی 
درباره اش قضاوت نمی کنند و از آنجایی که مخاطبان روزنامه 
فرصت امروز نیز همینطور هس��تند، صحبت درباره مزایای کو 
برندینگ ضروری به نظر می رس��د. هرچه باشد شما قرار است 
اعتب��ار و آینده برندت��ان را با یک یا چند برند دیگر گره بزنید 
و در چنی��ن موقعیت های حساس��ی اصال نباید بی گدار به آب 

زد، مگر نه؟ 
مزایای کو برندینگ در کسب و کار

آی��ا کو برندینگ به درد کس��ب و کار ش��ما می خورد؟ این 
س��وال شاید در نگاه نخست خیلی ساده به نظر برسد، اما اگر 
جواب درس��ت و درمانی برای آن پیدا نکنید مثل فوتبالیستی 
خواهید بود که اصال نمی داند در زمین مسابقه چه کاری باید 

انجام دهد و شاید حتی گل به خودی هم بزند.
همانط��ور که گفتیم، کارآفرینان باهوش و کاربلد همیش��ه 
به دنبال مزایای یک اس��تراتژی برای انتخابش هستند و این 
یعنی ما باید با بررس��ی برخی از مزای��ای کو برندینگ خیال 
شما را بابت کارایی آن در کسب و کارتان راحت کنیم، وگرنه 
حس��ابی وقت تان را گرفته ای��م و هیچ چیز به درد بخوری هم 
یادتان نداده ایم. پس این ش��ما و این هم مزایای کو برندینگ 

در کسب و کار.
1. کسب اعتبار بیشتر در بازار

وقتی ش��ما با یک یا چند برند دیگ��ر برای طراحی کمپین 

بازاریاب��ی ی��ا معرف��ی محصولی مش��ترک متحد می ش��وید، 
اعتبارتان در بازار به طور دیوانه کننده ای افزایش خواهد یافت. 
ف��ردی را در نظر بگیری��د که به جای صعود تک و تنها به قله 
اورست از همراهی دوستان و برخی از راهنماهای کاربلد بهره 
می برد؛ کوهنورد قصه ما می تواند در مسیر خطرناک و سخت 
صعود به قله روی کمک همراهانش حس��اب ویژه ای باز کند و 
با تقسیم بارها و وظایف در میان آنها از شر سختی راه خالص 
شود. کو برندینگ هم مسیر کسب اعتبار در عرصه برندسازی 
و بازاریابی را مثل کوهنوردی با دوستان و راهنماهای حرفه ای 

ساده می کند؛ ماجرا جالب شد، نه؟
اگر از شما بپرسیم آیا کسب و کارتان شانسی برای رقابت با 
برندهای بزرگی مثل گوگل یا آمازون دارد، چه جوابی خواهید 
داش��ت؟ شما احتماال با خودتان می گویید نویسنده این مقاله 
حس��ابی ش��وخی اش گرفته و این دیگر چه سوال مسخره ای 
اس��ت. خب  حق هم دارید، رقابت با برندهای بزرگ و کسب 
اعتباری مشابه آنها کار هر کسی نیست و از هر فیلم ترسناکی 

دلهره آورتر است. 
بی ش��ک کسب اعتباری در حد و اندازه برندهای بزرگ اگر 
از رفتن به مریخ سخت تر نباشد، راحت تر نیست. یک راه حل 
جذاب در این میان حس��اب کردن بر روی مزیت کو برندینگ 
اس��ت. در کو برندینگ هر کدام از طرفین با مزایا و ارزش های 
خاص ش��ان می توانند مس��یر کس��ب اعتبار ب��رای یکدیگر را 
کوتاه ت��ر کنند، به طوری که دیگر هیچ نگرانی ای در این بابت 
نداشته باشند و حتی برندهای بزرگ را به چالش هم بکشند؛ 

به همین راحتی.
2. دسترسی به مشتریان بیشتر

فکر نمی کنم برندی هم باش��د که از مشکل کمبود مشتری 
رن��ج نبرد. به هر ح��ال اگر کس��ب و کاری را پیدا کردید که 
با تعداد فعلی مش��تریانش مش��کلی ندارد، م��ا را هم بی خبر 
نگذاری��د. این امر دقیقا مثل آن اس��ت که تیم مش��هوری در 
حد و اندازه بایرن مونیخ بازی داش��ته باش��د، اما تمام سکوها 
خالی از تماش��اگر بوده و هیچ کس به این بازی توجهی نشان 
ندهد. بی شک در چنین ش��رایطی نه تنها بازیکنان انگیزه ای 
برای بردن مس��ابقه ندارند، بلکه س��رمایه گذارها نیز نسبت به 
هزینه کردن پول شان در باشگاه موردنظر مردد خواهند شد. 
کو برندینگ فرصتی طالیی برای کس��ب و کارهای مختلف 
اس��ت تا دامنه مشتریان ش��ان را افزایش دهند، چراکه اغلب 
اوقات همکاری در زمینه برندسازی مشارکتی با حضور کسب 
و کارهای دارای زنجیره مش��ترک مشتریان صورت می گیرد. 
اجازه دهید یک مثال کاربردی در این زمینه بزنیم؛ اگر همین 
حاال به ش��ما بگوییم برند آدیداس و تیم فوتبال رئال مادرید 
کمپین بازاریابی مشترکی راه انداخته اند، چه واکنشی خواهید 
داش��ت؟ از آنجایی که هر دو برند موردنظر حس��ابی مش��هور 
هس��تند و طرفداران زیادی دارند، حواس همه به آن کمپین 
جلب خواهد ش��د. البته مگر اینکه اصال اهل ورزش و فوتبال 

نباشید!
آدی��داس و رئ��ال مادری��د دارای طرف��داران و مش��تریان 
مش��ترکی هستند، چراکه هر دو برند در حوزه ورزش فعالیت 
دارند. همین نقطه مش��ترک فرصت طالیی برای کو برندینگ 
به آنها می دهد تا محصوالت و خدمات ش��ان را به مش��تریان 
یکدیگ��ر معرفی ک��رده و آنها را حس��ابی میخکوب کنند. اگر 
چنین فرصت��ی برای کو برندینگ در یک کس��ب و کار هیچ 
هیجان و انگیزه ای ایج��اد نمی کند، احتماال یک جای کارش 
می لنگ��د، وگرنه هیچ کارآفرینی دس��ت رد به چنین فرصتی 

برای دسترسی به مشتریان بیشتر نمی زند. 
3. بودجه بازاریابی مضاعف

کمب��ود بودجه کاف��ی در زمینه بازاریابی ب��رای هر برندی 
دردسرس��از اس��ت. حتی فکر اینک��ه یک ایده ج��ذاب برای 
بازاریابی داش��ته باش��ید و به خاطر فش��ارهای مالی کسب و 
کارت��ان فرصتی برای اجرای آن پیدا نکنید هم هر کارآفرینی 
را ناامی��د و بی انگی��زه خواهد کرد. اگر از م��ا در رابطه با این 
مش��کل س��وال کنید، یکی دیگر از مزایای کو برندینگ را به 

شما معرفی خواهیم کرد: بودجه بازاریابی مضاعف!
ک��و برندینگ با ترکی��ب بودجه دو یا چن��د برند در زمینه 
بازاریاب��ی به آنها فرصت طراحی و اجرای هرچه بهتر ایده های 
مارکتینگ ش��ان را می دهد. همانطور که یک فیلم س��ینمایی 
دارای بودج��ه زی��اد می تواند از بازیگران بزرگ��ی مثل رابرت 
دنیرو یا آلپاچینو برای جلب نظر تماشاگران بهره ببرد، در کو 
برندینگ هم کس��ب و کارها با بودجه مضاعف فرصت طالیی 
ب��رای طراحی کمپین های باکیفیت با اس��تانداردهای جهانی 
خواهند داش��ت. فکر می کنم بودجه بیشتر نظر هر کارآفرینی 

را به کو برندینگ جلب می  کند، مگر نه؟

کو برندینگ: فوت و فن هایی برای حرفه ای شدن!
ما تا اینج��ا توضیحات زیادی درباره کو برندینگ به ش��ما 
داده ای��م و حس��ابی ذهن ت��ان را به این اس��تراتژی مش��غول 
کرده ایم. ش��اید ش��ما با خودتان فکر کنید ح��اال دیگر آماده 
اس��تفاده از کو برندینگ هستید تا به مثل یک شوالیه شجاع 
به جن��گ برندهای ب��زرگ دنی��ا بروید. اج��ازه دهید همین 
ح��اال خیال ت��ان را راحت کنیم؛ ش��ما هنوز ت��ا اجرای موفق 
اس��تراتژی ک��و برندینگ راه پرپیچ و خم��ی در پیش دارید و 
خیلی زود اس��ت به فکر اجرای آن باش��ید.  ش��ما االن مثل 
هنرجوی مجسمه سازی هستید که خیلی خوب متدهای این 
حرف��ه را یاد گرفت��ه و حتی می تواند آث��ار زیبایی خلق کند، 
اما مجس��مه هایش هنوز در حد و اندازه کار اس��اتید این هنر 
نیس��ت. ما در ادامه می خواهیم تا فوت و فن های کو برندینگ 
را به شما یاد دهیم تا نه تنها این استراتژی را بی عیب و نقص 
اجرا کنید، بلکه هیچ کسی به گرد پای تان هم نرسد؛ همینقدر 

جذاب و هیجان انگیز.
 انتخاب شریک مناسب: پیش نیاز کو برندینگ موفق

فکر می کنم نیازی نباش��د که بگوییم شما در کو برندینگ 
به دس��ت کم یک ش��ریک نی��از دارید، چراکه ای��ن امر مثل 
روز روش��ن اس��ت. اغلب کارآفرینان وقتی صحبت از شراکت 
می ش��ود، همیش��ه به این فکر می کنند که اگر کارها مطابق 
انتظار پیش نرفت، چه؟ اجازه دهید با هم روراس��ت باش��یم، 
ش��راکت ب��ا برندهای دیگ��ر کار خیل��ی پراس��ترس و حتی 
زجرآوری اس��ت، اما فقط در صورتی که شرکای بدی انتخاب 

کرده باشید؛ همین و بس!
پیش نی��از اجرای موفق اس��تراتژی کو برندینگ 
انتخاب ش��ریکی مناسب است تا با اطمینان خاطر 
کام��ل وارد این عرصه ش��وید. همانطور که مالک 
یک باش��گاه فوتبال پس از سبک و سنگین کردن 
تم��ام گزینه ها بهترین س��رمربی ممکن را انتخاب 
می کند، شما هم باید تمام گزینه های در دسترس 
را زیر نظر بگیرید و بهترین ش��ان را انتخاب کنید، 
وگرنه شاید حسابی از انتخاب تان پشیمان شوید. 

س��والی که اینجا مطرح می ش��ود این است که 
چطور یک ش��ریک درس��ت و حس��ابی ب��رای کو 
برندین��گ پیدا کنیم؟ بی ش��ک این س��وال از آن 
دست معماهایی که ش��اید فکر کنید اصال جوابی 
ب��رای آن وجود ن��دارد. اگر از م��ا بخواهید به این 
معما جواب دهی��م، به ضرورت مطالعه درباره رقبا 
و همچنی��ن برندهایی با ح��وزه فعالیت مرتبط با 
ش��ما اشاره خواهیم کرد؛ ماجرا کم کم دارد جالب 

می شود، نه؟
وقتی ش��ما بدون هی��چ مطالعه و ش��ناختی از 
برندهای دارای وضعیتی مشابه با خودتان به دنبال 
اج��رای اس��تراتژی کو برندینگ باش��ید، مثل این 
اس��ت که در یک انبار کاه دنبال س��وزنی کوچک 
بگردید و خیلی هم روی موفقیت تان حساب باز کنید. توصیه 
م��ا در اینجا اس��تفاده از لینکدین برای پیدا کردن کس��ب و 
کارهای دارای زنجیره مش��تریان مش��ترک با برندتان اس��ت. 
اجازه دهید یک مثال کاربردی بزنیم؛ اگر شما در زمینه تولید 
گوشی های هوش��مند فعالیت دارید، کو برندینگ با یک برند 
فعال در زمینه تعمیر گوش��ی یا حتی تولی��د لپ تاپ گزینه 
منطقی خواهد بود. به هر حال کسی که یک کاالی دیجیتال 
مث��ل موبایل می خرد، احتماال نیم نگاهی هم به لپ تاپ و در 

صورت نیاز مراکز تعمیر آن دارد. 
توصیه ما برای جست وجو در لینکدین به خاطر اعتبار باالی 
آن و همچنین طراحی انحصاری اش برای کارآفرینان اس��ت. 
پس لطفا بی خود و بی جهت به فکر جس��ت وجو در شبکه های 
اجتماعی دیگر نباش��ید که فقط وقت تان را هدر خواهید داد، 

نه چیزی دیگر. 
توجه به همکاری برد- برد: وقتی همه باید سود ببرند

کو برندینگ یک کار گروهی است که در آن همه طرف های 
مشارکت باید سود کافی ببرند، وگرنه یک جای کار ایراد دارد. 
تی��م فوتبال��ی را در نظر بگیرید ک��ه در آن هر بازیکن به فکر 
خودش اس��ت و حتی به همدیگر پاس هم نمی دهند. بی شک 
ای��ن تیم حتی نمی تواند به رقبا گل بزند، چه برس��د به اینکه 

جام قهرمانی را هم ببرد. 
هر کس��ب و کاری در زمینه کو برندینگ به دنبال س��ود و 
منافع خاص خودش اس��ت و اگر مشکلی در این مسیر پیش 
بیاید، حس��ابی ناامید خواهد شد. شما در زمینه کو برندینگ 
همیش��ه باید از خودتان بپرس��ید آیا واقع��ا بهترین همکاری 
ممک��ن را دارید یا نه؟ خیلی از برندها چنین س��وال مهمی را 
دیرتر از آنچه بتوانید تصورش را بکنید، از خودشان می پرسند. 
اجازه دهید یک بار برای همیش��ه تکلیف مان را در این رابطه 
مشخص کنیم؛ شما در برندسازی مشارکتی حتی اگر احساس 
کنی��د یک همکاری برد- ب��رد ندارید، باید ف��ورا بیخیال آن 

شوید، به همین سادگی!
در کو برندینگ قرار نیس��ت یکی از طرفین حسابی زحمت 
بکش��د و طرف دیگر بدون هیچ تالشی از مزایای آن استفاده 
کن��د. تمام وظای��ف و منافع حاصل از مش��ارکت باید به طور 
منصفانه ای بین ش��ما و شریک تان تقسیم شود، وگرنه چنین 
همکاری جز دردس��ر هیچ چی��ز دیگری برای ش��ما نخواهد 

داشت. 
فرض کنید ش��ما در ی��ک مصاحبه اس��تخدامی در برندی 
پ��رآوازه حض��ور پی��دا کرده اید؛ اگ��ر در ای��ن مصاحبه هیچ 
صحبت��ی از وظایف و میزان درآمد دقیق ش��ما در همکاری با 
برند موردنظر نشود، احتماال خیلی زود به سراغ یک مصاحبه 
کاری دیگ��ر رفت��ه و وقت ت��ان را بی خودی تل��ف نمی کنید. 
وضعیت در کو برندینگ دقیقا به همین ش��کل اس��ت. ش��ما 
باید دقیقا ش��رایط مش��ارکت و همچنین نحوه بهره مندی هر 
کدام از طرفین از س��ود کار را مش��خص س��ازید تا از هرگونه 
دردسر احتمالی جلوگیری شود. فکر می کنم این کار به اندازه 
کافی س��اده باشد که پیش از همکاری در زمینه کو برندینگ 

انجامش دهید، مگر نه؟

محافظت از برند: ذوب کردن برندتان ممنوع!
ش��اید شما با خودتان فکر کنید کو برندینگ یعنی اینکه به 
کلی قید برندتان را بزنید و با ش��ریک تان کامال ادغام ش��وید. 
چنین ایده ای نه تنها کاربردی نیست، بلکه خطر بزرگی برای 
برندتان محسوب می شود. همانطور که قبل از این گفتیم، هر 
کدام از طرفین در فرآیند کو برندینگ باید س��ود ببرند. حاال 
اگر ش��ما کامال برندتان را در ک��و برندینگ ذوب کنید، دیگر 
هی��چ آزادی عمل و شانس��ی برای فعالیت در ب��ازار نخواهید 

داشت؛ همینقدر عجیب و باورنکردنی.
کارآفرینان حرفه ای و برندهای بزرگ در دنیای کسب و کار 
اول از همه به فکر خودش��ان هس��تند و بعد از آن همکاری یا 
برندسازی مشارکتی را مورد توجه قرار می دهند. باور کنید یا 
نه، این امر بدل به قانون خدشه ناپذیر دنیای کسب و کار شده 
و ش��ما هم باید از آن پیروی کنید. پس دلیلی ندارد برندتان 
را فدای یک همکاری در کو برندینگ کنید که معلوم نیس��ت 

حتی تا یک سال دیگر هم دوام داشته باشد یا نه. 
امیدواریم در این بخش خیلی نگاه ش��ما را نسبت به عرصه 
کسب و کار و همکاری با دیگر برندها تیره و تار نکرده باشیم 
و در ع��وض ب��رای کو برندین��گ آماده تر از همیش��ه، البته با 
چش��م هایی باز و نگاهی واقع بینانه، ش��ده باشید؛ دقیقا مثل 
راننده رالی که خیلی خوب با مسیر آشناست و پیچ و خم های 

پرخطر پیش روی را می شناسد.
نمونه های موفق کو برندینگ در دنیای کسب و کار

ش��ما االن آگاهی نس��بتا کاملی از کو برندین��گ دارید، اما 
برای کامل ش��دن آموزش تان باید نگاهی ب��ه تجربه برخی از 
برندهای موفق در این زمینه هم داش��ته باشید. از آنجایی که 
جست وجو در اینترنت برای داستان برندهای مختلف در زمینه 
کو برندینگ کار مورد عالقه هیچ کدام از ش��ما نیس��ت، من و 
همکارانم در روزنامه فرصت امروز دو نمونه از کو برندینگ های 
موفق را برای ش��ما انتخاب کرده ایم ت��ا نگاه تان به اجرای این 
استراتژی عوض شده و رنگ و بوی واقعیت به خودش بگیرد. 
همانطور که در ابتدای مقاله گفتیم، کو برندینگ در زمینه 
تولی��د محصول و طراحی کمپی��ن بازاریابی رواج دارد. ما هم 
در انتخ��اب نمونه های موفق ابتدا پروژه نایک پالس در زمینه 
تولید محصول و سپس کمپین استراتوس در حوزه بازاریابی را 
معرفی خواهیم کرد تا حسابی در کو برندینگ حرفه ای شوید. 

پس این شما و این هم موفق ترین نمونه های کو برندینگ.
اپل و نایک: پروژه نایک پالس

نخستین همکاری ای که در زمینه کو برندینگ می خواهیم 
بررسی کنیم درباره اپل و نایک است. فکر می کنم قرار گرفتن 
نام این دو برن��د بزرگ در کنار هم به تنهایی برای جلب نظر 
هر مش��تری در سراسر دنیا کافی باشد. به هر حال اگر کسی 
را س��راغ دارید که با ش��نیدن نام اپل و نایک چشمانش برق 
نزن��د، ما را هم بی خبر نگذارید.  همکاری میان اپل و نایک از 
ابتدای س��ال 2٠٠٠ تا به امروز ادامه داشته و هدف اصلی اش 
ترکیب فعالیت های ورزشی با موسیقی بوده است. این ایده به 
اندازه کافی ساده و هیجان انگیز هست تا ارزش سرمایه گذاری 
چند صد میلیون دالری از س��وی هر دو غول دنیای کس��ب و 
کار را داش��ته باش��د. اجازه دهید با هم روراست باشیم، شما 
ت��ا به حال چند بار ب��ا خودتان فکر کرده ای��د ای کاش برای 
ورزش از موس��یقی های هیجان انگیز هم استفاده می کردید؟ 
نایک با طراحی لباس و کتانی های هوش��مند با قابلیت اتصال 

به محصوالت اپل این رویا را بدل به واقعیت کرده است. 
ک��و برندین��گ اپل و نایک که بیش��تر تحت عن��وان پروژه 
نایک پالس ش��ناخته می ش��ود، در طول دو دهه اخیر تجربه 
حیرت انگی��زی برای مش��تریان هر دو برند به همراه داش��ته 
است. این همکاری به خوبی یکی از نیازهای روزمره مشتریان 
را شناس��ایی و ب��ا حضور دو غول دنی��ای ورزش و تکنولوژی 
به آن پاس��خ داده اس��ت. امروزه ش��ما می توانید با استفاده از 
تجهیزات ورزش��ی نایک عالوه بر گوش دادن به موسیقی های 
مورد عالقه تان از اطالعات دقیق ورزش��ی تان نیز مطلع شوید؛ 

همینقدر ساده و در عین حال جذاب!
گو پرو و ردبول: کمپین استراتوس

هر جا خبری از فعالیت های ورزشی خطرناک و پر از ریسک 
باشد، می شود نشانی از گو پرو و رد بول هم پیدا کرد. گو پرو 
با تولی��د دوربین های فیلم برداری برای ورزش های س��خت و 
همچنی��ن رد بول با تولید انواع نوش��یدنی های انرژی زا دارای 
زنجیره مشتریان مشترکی هستند. این دو برند در واقع نوعی 
سبک زندگی مش��ابه را در میان مش��تریان و طرفداران شان 
ترویج می کنند که شامل ریسک پذیری و کارهای حیرت انگیز 
اس��ت. با این حساب مشاهده مشارکت این دو در یک کمپین 

کو برندینگ نباید امر عجیب و غریبی باشد، نه؟
گو پرو و رد بول در پروژه های بس��یار زیادی با هم همکاری 
داش��ته اند، اما بی شک هیجان انگیز و پر س��ر و صداترین آنها 
کمپین استراتوس است. اگر همین حاال به شما بگوییم کسی 
قص��د دارد از باالی جو زمین یک پ��رش دیوانه وار را امتحان 
کند، چه واکنش��ی خواهید داش��ت؟ اگر فک��ر می کنید هیچ 
انس��انی این کار را انجام نخواهد داد، باید ش��ما را با فلیکس 
بامگارتنر آش��نا کنیم؛ کسی که رکورد پرش ارتفاع آن هم از 

خارج جو زمین را دارد!
گ��و پرو با فراهم س��ازی تجهی��زات فیلم ب��رداری از چنین 
رکوردش��کنی و رد بول ب��ا فعالیت به عنوان اسپانس��ر اصلی 
فرصت خلق یکی از عجیب و غریب ترین اتفاقات دنیای ورزش 
را جف��ت و جور کردن��د. کو برندینگ ای��ن دو برند به خوبی 
اهمیت زمینه مرتبط فعالیت برندها برای برندسازی مشارکتی 
در عرصه بازاریابی را نشان داد و ثابت کرد این دو برند چقدر 

بلندپرواز و ریسک پذیر هستند. 
سخن پایانی

دوره آموزش��ی ما درباره کو برندینگ به پایان رسید و شما 
به خوبی از آن فارغ التحصیل ش��دید. حاال نوبت آن اس��ت که 
از این اس��تراتژی به بهترین ش��کل ممکن در کسب و کارتان 
اس��تفاده کنید و حس��ابی کیفش را ببرید. اگر در رابطه با کو 
برندینگ س��وال یا نظری دارید، خوشحال می شویم همینجا 

آن را با ما به اشتراک بگذارید.

کو برندینگ )Co-Branding( چیست؟ 

راهنمایی جامع برای برندسازی مشارکتی


