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سرنوشت آخرین بودجه قرن در جلسه امروز مجلس مشخص می شود

 دوراهی بودجه
در بزنگاه بهارستان

فرصت امروز: بودجه سال 1400 به چالش تازه دولت و مجلس در چند هفته گذشته تبدیل شده است؛ الیحه ای 
که دوازدهم آذرماه در غیاب روس��ای دولت و مجلس در صحن بهارس��تان رونمایی ش��د و حاال در کمیسیون تلفیق 
مجلس در دست بررسی است. در حالی که با برگزاری جلسه مشترک پاستور و بهارستان در مورد بودجه سال آینده 
به نظر می رسید که حجم اختالف نظر بودجه ای دو قوه کمتر شده است، اما سخنان اخیر حسن روحانی و محمدباقر 
قالیباف نشان می دهد که دولت و مجلس همچنان بر سر نظر و عقیده خود مصمم هستند و اختالف نظر بودجه ای...

آیا قیمت سهام همواره از نرخ ارز تبعیت می کند؟

درجه همبستگی دالر و بورس
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چرا زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی کامل نمی شود؟

فراز و نشیب پتروشیمی در دهه 90

چرا چین از جک ما رو برگرداند؟
استراتژی؛ مفهومی که احتماال مرده است

بحران کرونا بر سر میز کریسمس
ترندهای بازاریابی و خرده فروشی در سال 2021

چالش بازاریابی برای کانال های اینستاگرامی
تحوالت مدیریت رابطه با مشتریان 

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

ادامه فشارها بر جک ما: بانک مرکزی 
 چین یک برنامه اصالحی گسترده

برای Ant ارائه کرد

نگـــاه
تاثیر مثبت واگذاری  سهام 

دولتی بر معامالت بورس تهران
شاخص بورس 18هزار 

واحد رشد کرد
فرصت امروز: شاخص بورس در 
یک هفته ای که از آغاز زمستان 
می گ��ذرد، حرکت��ی پرنوس��ان 
داشت و پس از آنکه در معامالت 
روز ش��نبه 24 ه��زار واحد و در 
معامالت یکش��نبه 4 هزار واحد 
افت کرد، س��رانجام در سومین 
روز هفته به مدار صعود بازگشت 
و بی��ش از 18 هزار واحد رش��د 
کرد. البته برخی از کارشناس��ان 
تصمیم روز یکشنبه دولت مبنی 
ب��ر واگ��ذاری باقی مانده س��هام 
برخی از ش��رکت های بورس��ی 
به س��ه بانک ملت، ص��ادرات و 
تجارت را گامی مثبت در بهبود 
روند معامالت بورس دانس��ته و 
معتقدند این اقدام در رش��د روز 
بی تاثیر  بورس  دوشنبه شاخص 

نبوده است.
در  ب��ورس  کل  ش��اخص 
هش��تمین روز دی م��اه بیش از 
18 ه��زار و 129 واح��د افزایش 
یاف��ت و به عدد ی��ک میلیون و 
4۳۷ هزار واحد رس��ید. شاخص 
کل با معیار هم وزن نیز با ۳010 
واح��د کاهش به رقم 4۶9  هزار 
و 12۵ واحد رسید. در معامالت 
روز دوشنبه بیش از 8 میلیارد و 
۵9۷ میلیون سهم، حق تقدم و 
اوراق بهادار به ارزش 112 هزار و 

800 میلیارد ریال داد 
5و ستد شد...

14 جمادی االول 1442 - سـال هفتم
شماره   1695- 16صفحه - 50000 ریال
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فرصت امروز: جامعه ایران در آستانه تغییر قرن به کدام سو می رود؟ 
آی��ا همچنان تورم های فزاینده در راه اس��ت؟ آیا س��رانجام تحریم ها 
برداش��ته می شوند و تبادالت بانکی و درآمدهای نفتی فرا می رسند؟ 
آیا برجام بار دیگر کورس��وی ارتباط با جهان را می گشاید؟ انتخابات 
ریاست جمهوری در س��ال آینده مسیر سیاست و اقتصاد ایران را به 
کجا می رساند؟ همه اینها سواالنی است که در افق 1400 ذهن انسان 

ایرانی را درگیر کرده است.
هنوز کمتر از س��ه ماه ت��ا لحظه تحویل قرن باقی اس��ت و آینده 
اقتصاد ایران مثل هوای زمستانی این روزهای تهران، مبهم و مه آلود 
است. جامعه ایرانی در حالی پا به قرن جدید می گذارد که شکاف های 
اجتماعی، اقتصادی و سیاس��ی آن نیز عمیق تر ش��ده اس��ت. کمال 
اطهاری، پژوهش��گر توس��عه در گفت وگوی حاضر، این ش��کاف ها را 
تبیین می کند و به رغم نامالیمات به طبقه متوسط و عقل سلیم این 
طبقه ایمان دارد. اطهاری معتقد است که طبقه متوسط در بزنگاه های 
تاریخی مسیر انتظام بخشی کشور را نجات خواهد داد و هرگز جامعه 
ایران همچون کش��ورهای اروپایی تس��لیم فاشیس��م نخواهد شد. او 
همچنین از روش��نفکران جامعه هم انتقاد می کند که از امور انتزاعی 
س��خن می گویند، در حالی که باید برای رهایی جامعه از گس��ل ها و 

شکست ها، الگوی توسعه بخش ارائه داد.
شکاف های اقتصادی و اجتماعی در جامعه ایرانی

اطهاری ابتدا به رفتار دو قطبی در جامعه امروز اشاره می کند و در 
مورد اینکه این دو قطبی شدن حاصل چه تحوالتی در ساختار جامعه 
ایرانی بوده است، می گوید: »دو قطبی شدن یا حتی چند قطبی شدن 
گفتمانی در جامعه عینیت آشکاری پیدا کرده است. نیروها، طبقات و 
اقشاری که گمان می کردند از این دولت به آن دولت یا بعد از جنگ 
امیدی برای پیدا کردن راه توسعه یا بهبود وضع زندگی مردم حاصل 
خواهد شد، به تدریج ناامید شده اند. البته در دوره اصالحات امیدی در 
آنها دمیده ش��ده بود، ولی وقتی وعده های بزرگ تری شنیدند، جذب 
دولت بعدی ش��دند و زمانی که از آن هم ناامید ش��دند به سوی دولت 

»اعتدال« روی آوردند.«
این پژوهش��گر حوزه توس��عه در گفت وگو با »آینده نگر« به نقش 
طبقه متوس��ط در جامعه امروز ایران اش��اره می کند و ادامه می دهد: 
»جامعه ایران یک طبقه متوس��ط بس��یار آگاه و متمایز از کشورهای 
اروپایی در زمانی که فاشیس��م حاکم شد، دارد. ما در دولت قبل این 
مس��ئله را دیدیم که برخالف طبقه متوسط آلمان و ایتالیا که طبقه 
کارگر خود را قانع کرد که به فاشیس��م گردن بگذارد، طبقه متوسط 
ایران طبقه کارگر را قانع کرد که از پوپولیسم دور شود. طبقه متوسط 
ما نمی گذارد این ش��کاف ها رخ بدهد و کل این نظام بر ش��انه طبقه 
متوسط کار می کند و استوار است. فرهنگی که این جامعه داشته است 
و تجربه تاریخی ای که به خصوص از دوره مش��روطه به این  سو حمل 
کرده وحدت ملی را با سنجیدگی نگه می دارد. اگر از واژگان گرامشی 
اس��تفاده کنیم از تالش جامعه به عنوان عقل سلیم یاد می کند، ولی 
ازآنجاکه نه این دولت توانس��ته است یک دولت توسعه بخش باشد و 
جامعه را به یک الگوی توسعه بخش��ی قانع کن��د، چون اصاًل الگویی 
نداش��ته اس��ت و نه روش��نفکران جامعه مدنی توانستند یک الگوی 
توس��عه قانع کننده را به جامعه عرضه کنند بنابراین خطر بالقوه برای 
فعال شدن این گس��ل ها وجود دارد که جامعه به سمت چند قطبی 

شدن برود. عوامل خارجی هم به سرعت از این رخنه ها عبور می کنند 
و همچون گرگ های گرس��نه پیرامون ما هس��تند. دیدیم که چگونه 
توانس��تند این گسل ها را در کشورهای پیرامونی ما فعال کنند و آنها 
را ب��ه خاک و خون بکش��ند و یا با دخالت های خارجی، کش��ورها را 
به وضعی بکش��انند که مصائب آنها از دوره دیکتاتوری قبل هم بدتر 

باشد.«
به اعتقاد وی، »اگر ما دموکراسی پیدا کنیم حتما تعارضات اجتماعی 
ما حل می ش��ود، اگر کثرت گرایی، شفافیت و حزب داشته باشیم، راه 
توسعه را خواهیم پیمود. بسیاری از جهت گیری ها هم نسبت به حوزه 
سیاسی است و در حوزه سیاسی هم خود قدرت مدنظر است نه برنامه 
توس��عه محور. اینها بسیار انتزاعی و سیاست زده است و یکی از دالیل 
این بوده که دولت هایی که روی کار آمدند نتوانس��تند حد درخوری 
برای جامعه داشته باشند و اعتماد جامعه را جلب کنند. شرط ابتدایی 
تش��کیل دولت توسعه بخش، دموکراسی به معنایی که گفته می شود 
نیس��ت. به طور مثال، در خود آمریکا دموکراسی در حال شکل گیری 
اس��ت؛ داگالس نورث تحلیل بسیار زیبایی دارد؛ او می گوید: در ابتدا 
کس��انی که می گفتند که باید احزاب تشکیل شود، به عنوان نماینده 
سرمایه داری شناخته می شدند و مردم اصاًل به آ ها اعتماد نداشتند و 
آنها را از خود نمی دانس��تند. ابتدا افراد بودند، بعد تبدیل می شدند به 
جریان و این جریان ها در انتخابات حضور پیدا می کردند، چون برنامه 
نداشتند و پس ازآن احزاب سیاسی واقعی ایجاد می شود؛ لذا این  یک 
فرآیند است و کسانی که تب وتاب پیدا می کنند، فرآیند را نمی بینند، 
مثل اینکه تاریخ جهش یابد، چنین چیزی اتفاق نمی افتد. این نکته را 

هم داگالس نورث می گوید، هم مارکس می گوید و هم کارل پوپر.«
اقتصاد و دموکراسی با الگوی توسعه رشد می کند

او در مورد ش��رط انتظام بخشی جامعه نیز می گوید: »شرط ایجاد 
دولت توس��عه بخش داشتن یک برنامه توسعه است که در درجه اول 
روشنفکران، نخبگان و گرداننده های اصلی اقتصاد و سیاست نسبت به 
آن توافق داش��ته باش��ند و این جریان است که می تواند راه توسعه را 
برود. در ایران از زمان مشروطه، روشنفکران یک الگوی توسعه دارند، 
بدنه بوروکراس��ی را هم ساخته اند؛ رضاش��اه هم آن را پیش می برد و 
م��ردم هم آماده هس��تند برای اینکه از ی��ک وضعیت قحطی و تورم 
شدید که در دوره قاجاریه رخ می دهد تا عدم امنیت و از دست دادن 
پیوسته خاک، به سمت کس��ی بروند که این برنامه را اجرا کند. این 
اثر اولیه دولت توس��عه بخش است. همین اتفاق در اروپا و آمریکا هم 
رخ  داده اس��ت. دو جریان بودند نه به صورت احزاب بسیار قوی، یکی 
حزب کارگر و دیگری محافظه کار. پوالنی هم وضعیت انگلس��تان را 
ارزیابی می کند، کسانی که طرفدار آدام اسمیت بودند به شدت مخالف 
برنامه های سیاسی بودند. جریانی که االن به عنوان حزب محافظه کار 
شناخته می شود، قانون فقرا را می گذرانند و این قانون سبب می شود 
که در انگلس��تان شورش ها و انقالب های کارگری که در قاره اروپا رخ 
می دهد، اتفاق نیفتد. ای��ن اتفاق را به عنوان نوع اول دگرگونی بزرگ 
معرفی می کنند. نوع دوم دگرگونی بزرگ فاشیس��م اس��ت که وقتی 
آلمان تحریم می ش��ود شکل می گیرد. وقتی آلمان تحریم می شود و 
به قول پوالنی به بازارس��پاری انسان و پول اتفاق می افتد، به فاشیسم 
می انجامد. این چیزی اس��ت که االن در ایران رخ  داده اس��ت. پوالنی 
می گوی��د که نباید طبیعت، پول و انس��ان را به بازار س��پرد، ولی در 

ایران هر سه اینها رخ  داده است. تراکم فروشی شهری نوعی از به بازار 
سپردن طبیعت است، همان طور که می بینیم پول به بازار سپرده  شده 
است، از زمانی که در اثر تراکم فروشی تورم باال رفت، نرخ سود بانکی 
افزایش  یافته و شناور و بی ثبات است، انسان  هم به همین ترتیب با از 

قانون کار خارج کردن به تورم و بازار سپرده  شده است.«
اطه��اری ب��ا بیان اینک��ه »در جامع��ه اروپایی، هم اقتص��اد و هم 
دموکراس��ی در اثر توافق در مورد الگوی توس��عه رشد یافته است«، 
می افزاید: »در جایی هم که آلمان نتوانست این توافق را شکل بدهد 
که بخشی از آن درنتیجه فشار خارجی بود، دو جنگ جهانی را موجب 
ش��د. خود آلمان از لحاظ سیاس��ی دموکراتیک شده بود، ولی توافق 
وجود نداشت. همان حرف ماکس وبر در ابتدای قرن بیستم بوده است 
که نامه ای سرگشاده به احزاب لیبرال و سوسیالیست آلمان می نویسد 
و می گوید: شما به عنوان نماینده دو طبقه اصلی جامعه، یعنی طبقه 
کارگر و بورژوازی، حرفی برای گفتن برای این جامعه ندارید. این اتفاق 
بعد از مرگ بیسمارک است. به لیبرال ها می گوید که شما نمی توانید 
آلم��ان را برگردانید به سیس��تم رقابت آزاد. رقاب��ت آزاد یعنی همان 
به بازارسپاری. یا به سوسیالیس��ت ها می گوید: بیش از آن چیزی که 
بیس��مارک دولتی کرده است، چه چیزی را می خواهید دولتی کنید، 
چون تراس��ت ها نیمه دولتی بودند، رقابت ناقص ب��ود و دولت در آن 
حضور داش��ت. وبر پیش بینی می کند که خطر بسیار بزرگی آلمان را 
تهدید می کند، چون شما حرف های عقالنی قانع کننده ای برای جامعه 
آلمان ندارید، قطعا یک شخصیت کاریزماتیک فراقانونی بروز خواهد 

کرد که برای آلمان بسیار خطرناک است و همین اتفاق می افتد.«
ب��ه عقی��ده این اقتص��اددان، »تقلی��ل یافتن گفت وگوه��ا به این 
حرف های انتزاعی که اگر دموکراسی باشد مسائل حل می شود، بدون 
اینکه الگوی توسعه بدهند، معنادار نیست. االن این گفته ها مد شده 
اس��ت و مدیریت تعارض منافع جزو استراتژی های بزرگ قرار گرفته 
است. از خودشان نمی پرسند ش��ما که الگوی توسعه ندارید، چگونه 
تعارض منافع را برطرف می کنید؟ وقتی تفکر دستگاه مند وجود ندارد 
و اصول توسعه تقلیل پیدا می کند به حرف های انتزاعی، مثل آزادی، 
عدالت، دموکراسی و... بنابراین حرف قانع کننده ای برای جامعه ندارد، 
آنگاه فقط عقل سلیم جامعه است که آن را نگه می دارد، چون کامال 
می فهمد که حرفی برای گفتن ندارد. در هر صورت جوامع بش��ری را 
دیدند و می بینند که هم کره جنوبی توسعه پیدا می کند و هم چین. 
هیچ یک از اینها از ابتدا دموکراسی نداشتند و اگر کمی بیشتر تاریخ و 
اقتصاد خوانده باشند، می دانند که کل آمریکا هم همین روند را داشته 

است. این حرف های انتزاعی به قول آلتوسر ایدئولوژی اولیه است.«
اگر الگوی توسعه نباشد دستاوردها بر باد می رود

اطهاری به کس��انی که از مفاهیم انتزاعی صحبت می کنند، یک 
پیش��نهاد هم دارد و می گوید: »من پیشنهاد می کنم دوستانی که 
از مفاهیم انتزاعی صحبت می کنند، ببینند که سیاست اجتماعی 
شایس��ته اقتصاد دانش بنیان چیس��ت؟ به همین دلیل کشورهای 
اروپای ش��مالی س��ردمدار اقتصاد دانش بنیان در جهان ش��دند و 
از آن  ط��رف چی��ن و کره به این دلیل که چی��ن و کره دولت رفاه 
توسعه بخش را ایجاد کردند. اینها در ابتدا دولت توسعه بخش داشتند 
و دولت توس��عه بخش در ابتدا فقط رشد را در دستور کار خود قرار 
داده بود؛ یعنی رش��د اولویت داشت و بعد سیاست اجتماعی، ولی 

در حال حاضر اس��م این دولت ه��ا در ادبیات توس��عه، دولت رفاه 
توس��عه بخش اس��ت و اینها نوع جدیدی از دولت رفاه را در جهان 
تعریف کردند. این الگو اگر که بتواند ساماندهی شود و به کار گرفته 
شود، کش��ورها می توانند ادامه بدهند. به طور مثال، برزیل با اینکه 
چپ ها بر آن حاکم بودند، نتوانست الگوی دولت توسعه بخش خود 
را کام��ل و با دقت تعریف کند. در این الگو عدالت یا رفاه اجتماعی 
رابطه هم افزایی با رشد اقتصادی در اقتصاد دانش بنیان جهانی  شده 
پیدا می کند. پری اندرس��ون که مارکسیس��ت بنامی است و حزب 
کارگران برزیل را نقد می کند، می گوید: اینها نخس��ت برای ای که 
بتوانند عدالت یا رفاه اجتماعی را برقرار کنند کسری بودجه دارند 
و س��خاوتمندانه خرج می کنند و دوم اینکه نمی توانند در بازارهای 
جهانی حضور خود را تداوم بدهند و این دو عامل باعث می شود که 
یا از دور خارج ش��وند یا فاشیست شکل بگیرد؛ این در حالی است 
که برزیل هم دموکراسی داشته است، هم بودجه ریزی مشارکتی و 
یک حزب بسیار مردمی هم دارد به طوری که طبق ادبیات سیاسی 
ریش��ه ای ترین حزب در جهان بوده اس��ت؛ یعنی ش��ما اگر الگوی 
توسعه را نداشته باشید، دستاوردهای تان به باد می رود. این الگوی 
توس��عه هم نمی تواند ساده و منزوی باش��د. الگوی عدالت خواهانه 
نمی تواند پش��ت پرده آهنین یا پرده خیزران باشد. این اصول است 
و فرقی نمی کند که چپ باش��ید یا راست، اصل این است که شما 
باید یک الگوی توسعه کارآمد داشته باشید که بین عدالت و رشد 
اقتصادی دانش بنیان در یک اقتصاد جهانی شده رابطه برقرار کند.«

او درباره این س��وال که الگوی توسعه عالوه بر تأثیر اقتصادی چه 
نمودی در حوزه اجتماعی دارد، پاس��خ می دهد: »اگر از جنبه اقتصاد 
سیاس��ی و توسعه نگاه کنیم، از اصول الگوی توسعه رابطه هم افزا در 
درون اقتصاد بین راهبرد جایگزینی واردات با توس��عه صادرات است. 
ش��ما اگر به س��مت انزوا تمایل پیدا کنید، یعنی همان سویی که در 
ده��ه ۶0 در آمریکای التین رایج بود و هن��وز آثار بد آن را می بیند، 
ش��ما یک طبقه حاکمه پیدا می کنی��د و آن را حمایت می کنید که 
کاالهایش را در داخل بفروشد و اگر بخواهد رانت خواری کند، با زدن 
بر سر مردم می کند، مثل همان بخشی که نمی خواهد از موقعیت خود 
دست بکشد و شعارهای پوپولیستی می دهد. اگر بتواند قدرت بگیرد 
تمام کارخانه ها جایگزین واردات در ایران می ش��ود که بنیان های آن 
در دوره شاه گذاشته شد، از آن طرف هم پول نفت می آید و می تواند 
رانت خ��واری خ��ود را ادام��ه بدهد و به نحوی هم ب��ا چنگ و دندان 
نظامی کنار بیاید؛ البته این تفکر خام اس��ت و مدام گس��ل ها را هم 
فعال می کند. کسی هم مقابل این حرف نمی زند و همه می گویند که 
با چین حرف نزنیم چون ما بلد نیس��تیم. اگر بلد نیستید چرا داعیه 
دولت دارید؟ شما در نبود برنامه نمی توانید از دموکراسی حرف بزنید، 
حتی نمی توانید دموکراسی را برقرار کنید. حرف شما این است که اول 
دموکراسی را ایجاد کنید و بعدا کارگر را با سرمایه داری آشتی بدهید؟! 
آیا ابتدایی تر از این حرف ممکن اس��ت؟! کمی فکر کنید، سرنوشت 
کشورهای مرکزی را ببینید که وقتی نتوانستند الگوی شایسته ای بین 
اقتصاد دانش بنیان و برنامه های جهانی و توافق های جهانی براس��اس 

یک شیوه انتظام داشته باشند، تسلیم الگوی فاشیسم شدند.«
به اعتقاد این پژوهشگر توسعه، »یک شیوه انتظام جهانی شدن 
اس��ت. مارکس هم  می گوید که این اتفاق می افتد، اصال سرنوشت 

جهان این است که جهانی شود. سرمایه داری هم به همان نحوی که 
صنعتی کرد؛ بنابراین جهانی شدن شکل می گیرد و تا زمانی که این 
جهانی شدن با رشد بیشتر نیروهای مولد همراه باشد، ملت ها نیز با 
این شیوه انتظام همراهی می کنند، اما بعد که می بینند نمی شود، 
می روند به دنبال یک شیوه انتظام جدید. این شیوه انتظام جدید هم 
مسلما سوسیالیسم دولتی نیست. این فقط واکنشی به شیوه انتظام 
قبلی است که به طور سراسیمه می گفت همه باید جهانی شوید، آن  
هم تحت رهبری من، اما االن  که به اینجا رسیده است، کشورهای 
اروپای جنوبی یا مدیترانه ای مثل ایتالیا، یونان، اسپانیا و تا حدودی 
پرتغال همگی دچار مشکل هستند. در ادبیات توسعه یک مشکل 
بزرگ داشتند و آن  هم این است که سیاست اجتماعی آنها ملغمه 
بوده است و هر بخش از سیاست اجتماعی خود را از جایی گرفتند، 
بخشی را از سوسیال دموکراسی اروپای شمالی گرفتند، بخشی را از 
محافظه کاری آلمان گرفتند، آلمان یک نوع محافظه کاری دارد که 
براساس آن، خانواده اساس سیاست اجتماعی است. اینها را به این 
دلیل می گویم که کسانی که شعارهای خیلی عام در مورد عدالت 
می دهند توجه کنند. ما چندین سیاست اجتماعی داریم که یک 
ن��وع از آنها را کره جنوبی، چین و ژاپن به جهان اضافه کردند، در 
غیر این صورت نمی توانس��تند پیشرفت کنند، سیاست اجتماعی 

خودشان را ابداع کردند.«
وظیفه اصلی روشنفکر ارائه الگوی توسعه است

او در پایان درباره نقش طبقه متوس��ط جامعه ایران و ظرفیت آن 
برای توسعه بخشی می گوید: »طبقه متوسط ما همان گونه که به سرعت 
تکنول��وژی را جذب می کند، بهترین هن��ر را هم جذب می کند. اگر 
برنامه یا الگوی توسعه ای شایسته به آن عرضه شود درجا آن را جذب، 
هض��م و بومی می کند. ای��ن اتفاق قبال هم در ایران افتاده اس��ت، با 
یک طبقه متوس��ط ضعیف تر و در دنیایی بسیار پرچالش تر؛ یعنی در 
دوران جنگ اول و دوم توس��ط روش��نفکران مشروطه رخ  داده است. 
این است که وظیفه اصلی روشنفکر، ارائه این الگو است، نه حرف های 
انتزاع��ی ایدئولوژی اولیه، باید عقل ممیز را به جامعه بدهد و منتظر 
دولت یا دموکراس��ی نباشد. اگر این کار را نکند، روشنفکر به چه درد 
جامع��ه خود می خورد؟ اگر می خواهد منتظر دولت باش��د که ازآنجا 
معجزاتی بیرون بیاید، روشنفکر چه فایده ای برای جامعه ایران دارد؟ 
البته روشنفکران ایران بسیار تالش و فداکاری کردند، اما این رویکرد 
ناقص به توس��عه و اتکا به ش��عارهای انتزاعی آفتی ش��ده است برای 
جامعه ایران، طبقه متوس��ط را دارد فرس��وده می کند و به دنبال آن 
جامعه را. هیچ چیز اتفاقی نیست، بحران در اروپای جنوبی و توسعه در 
کره جنوبی اتفاقی نیست و در ایران  هم مسائلی که رخ می دهد، اتفاقی 
از بیرون یا از یک دولت بد یا ... نیس��ت بلکه این اس��ت که روشنفکر 
ایران بعد از خاموش شدن شمع روشنفکران مشروطه نتوانسته شیوه 
انتظام جدیدی به جامعه خود ارائه بدهد، آنها توانستند برای آن دوره 
از تاریخ ایران ش��یوه انتظام شایس��ته جامعه ایران را بدهند که حتی 
دیکتاتورها مجبور بودند آن شیوه انتظام را پیش ببرند، ولی ما هنوز 
ای��ن کار را نکردی��م باوجود اینکه هم  توان فک��ری آن را داریم و هم 
در این دنیای مدرن دس��ت وبال مان بسیار بازتر است، حتی از لحاظ 
سیاس��ی که چنین الگویی را در حوزه عمومی به جامعه خود عرضه 

کنیم ولی هنوز کاری نکرده ایم.«

کمال اطهاری از شکاف های جامعه ایران می گوید

روشنفکران ایرانی رویکرد ناقصی به توسعه دارند



صنعت پتروشیمی، از بزرگترین زیرمجموعه های صنایع نفت است. این 
صنع��ت جایگاه مهمی از نظر س��ودآوری و ایج��اد ارزش افزوده در منابع 
هیدروکربوری دارد. صنعت پتروش��یمی از امیدهای کش��ور برای کاهش 
اتکا به صادرات نفت و جلوگیری از خام فروش��ی اس��ت. همچنین توسعه 
طرح های پتروشیمی می تواند به اش��تغال زایی و درآمدزایی کشور کمک 
کند. تامین خوراک صنایع پایین دس��تی از جمله نساجی، الیاف و روغن 
صنعتی برعهده صنعت پتروشیمی است. عرضه این محصوالت به بازار به 

طور غیرمستقیم زمینه اشتغال بیش از 2میلیون نفر را ایجاد کرده است.
همچنی��ن صنعت پتروش��یمی، ۳8 درصد از ص��ادرات غیرنفتی و ۵0 
درصد از صادرات صنعتی را به خود اختصاص داده است و پس از صنعت 
نف��ت، از منظر درآمدزایی برای دولت، در اولویت اس��ت. براس��اس آماری 
که بانک مرکزی منتش��ر کرده، ارزش صادرات محصوالت پتروش��یمی از 
98۶9 میلیون دالر از زمان ابالغ سیاست های اقتصاد مقاومتی در سال 92 
به 12012 میلیون دالر در س��ال 9۶ رسیده است. همچنین مقدار وزنی 
صادرات محصوالت این صنعت در این بازه زمانی از 12.8 میلیون به 22.4 
میلیون تن رسیده است. با این حال رکوردی که در سال 90، برای صادرات 
محصوالت پتروشیمی ثبت شده، در هیچ یک از سال های این دهه تا سال 
9۶ تکرار نش��ده است. در سال 90، ارزش صادرات محصوالت پتروشیمی 

1۵1۷۷ میلیون دالر رسید.
تحریم ها از جمله دالیل کاهش صادرات محصوالت پتروشیمی ایران است، 
اما عوامل دیگری هم در این بین نقش آفرینی می کند. بخش پتروشیمی نسبت 
به سایر بخش ها پیچیدگی بیشتری دارد. تفکیک بازارهای خوراک و محصول 
و تنوع خوراک، طراحی نهاد تنظیم گر برای این صنعت را با مشکل رو به کرده 

است. همچنین نقش شرکت ملی صنایع پتروشیمی و اختیارات آن در اقتصاد 
ایران مبهم اس��ت. این صنعت از ابهام در وظایف نهادهای سیاس��ت گذار هم 
رنج می برد. حضور وزارت صمت در کنار وزارت نفت در سیاست گذاری درباره 
پتروشیمی و تعدد تصمیم سازان کالن، این بخش را دچار مشکل کرده است. 
برای مثال یک واحد صنعتی پتروشیمی برای اخذ مجوز باید به وزارت صمت 
مراجعه کند درحالی که در تامین خوراک با شرکت های ملی نفت ایران، ملی 
گاز ایران و پاالیش و پخش فرآورده های نفتی در ارتباط اس��ت. همچنین با 
توجه به خصوصی سازی بعضی پاالیشگاه ها، این بخش هم برای تامین خوراک 
واحدهای پتروشیمی حرف هایی برای گفتن دارد. هرچند شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی خود را به عنوان تنظیم گر این صنعت معرفی می کند، اما نباید از 
نقش سازمان حفاظت از محیط زیست گذشت که وظایفی در صدور مجوزها 
دارد. عدم هماهنگی بین همه این سازمان ها باعث شده برنامه ریزی کالن برای 

این صنعت به دشواری انجام شود.  
از دیگر معضالت بزرگ در صنایع پتروش��یمی، عدم تناسب در توسعه 
پایین دس��تی ها و باالدستی هاس��ت. ریشه این مش��کل به قیمت گذاری 
نامناسب خوراک بخش باالدستی پتروشیمی باز می گردد. نرخ پایین این 
خوراک زمینه رانت را فراهم کرده و س��رمایه گذاران را به آن بخش سوق 
داده اس��ت بنابراین س��رمایه گذاران رغبت کمی به صنایع پایین دستی و 
میان دستی در پتروشیمی که بیشترین ارزش افزوده را خلق می کند، نشان 

می دهند بنابراین زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی کامل نشده است.
از دیگ��ر چالش های جدی این صنعت، مدیری��ت خوراک مجتمع های 
تولیدی اس��ت. آمار س��ال 9۵ نش��ان می ده��د مق��دار ۵0.۶ میلیون تن 
محصوالت پتروشیمی در ایران تولید شده که نسبت به میزان برنامه ریزی 

ش��ده برای این سال یعنی ۵2.۷ میلیون تن، 2.1 میلیون تن کمتر است. 
دلیل عمده این مسئله کاهش 4۶.9 درصدی در تولید است که از کمبود 
خ��وراک در واحدهای تولیدی نش��أت می گیرد. همچنی��ن 9.1 درصد از 
کاه��ش تولید محصوالت ب��ه دلیل باالبودن موج��ودی و عدم مصرف در 

صنایع پایین دستی بوده است.
اما حل و فصل چالش های پتروشیمی به وجود نهاد تنظیم گر وابسته است، 
اما چگونه نهادی؟ کارشناسان حوزه پتروشیمی به ۵ ویژگی برای نهاد تنظیم گر 
در پتروشیمی معتقدند. استقالل سیاسی، استقالل مالی، استقالل قانونی و 
پاسخگویی و تناسب این ۵ ویژگی است. به اعتقاد پژوهشگران، شورای رقابت 
می تواند به عنوان تنظیم گر در صنعت پتروش��یمی فعالیت کند، با این حال 
پیشنهاد کردند این شورا از اعمال چارچوب های تنظیمی مفرط جلوگیری کند 
چراکه ممکن اس��ت به کاهش خالقیت و انعطاف پذیری و در نهایت کاهش 
بهره وری و افزایش هزینه های تولید دامن بزند. آنها پیشنهاد کردند اگر شورای 
رقابت وارد این کارزار می شود، در این شورا یک کارگروه تخصصی برای صنعت 
پتروشیمی ایجاد شود و در این کارگروه از خبرگان پتروشیمی استفاده کرده 
و پیش از تهیه مقررات تنظیم گری، نظر کارشناسان پرسیده شود. همچنین 
وزارت صمت صرفا درخصوص اعطای مجوز و وزارت اقتصاد صرفا درخصوص 

وضع مالیات اظهارنظر کنند.
با این وجود پژوهش��گران با توجه به عملکرد نامطلوب ش��ورای رقابت 
در جلوگیری از انحصار و تس��هیل رقابت در صنایعی مثل خودروس��ازی، 
اثربخش��ی تنظیم گری این شورا را، در بهترین حالت صرفا محدود به بازار 
فیزیکی دانستند و تنظیم گری ایده آل را، منوط به تشکیل نهادی می دانند 

که در دل صنعت پتروشیمی شکل بگیرد.

چرا زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی کامل نمی شود؟

فراز و نشیب پتروشیمی در دهه 90

مقایس��ه آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، دو تصویر متفاوت 
از اقتصاد ایران را در نیمه نخست امسال نشان می دهند. یکی می گوید 
دوره رکود اقتصادی به پایان رسیده و دیگری می گوید رکود اقتصادی 
همچنان ادامه دارد. پرس��ش اینجاس��ت که دلیل این اختالف آماری 

چیست و کدام یک واقعیت اقتصاد ایران را به نمایش می گذارند؟
ب��ه گزارش ایرناپالس، یکی از ش��اخص های کلی��دی اقتصاد، تولید 
ناخالص داخلی است. آمار نرخ رشد اقتصادی نیز براساس تولید ناخالص 
داخلی محاس��به  می ش��ود. نرخ رش��د اقتصادی 8درصد، یعنی تولید 
ناخالص داخلی در یک سال نسبت به سال پیش، 8درصد افزایش یافته 
اس��ت. تولید ناخالص داخلی ی��ا GDP، ارزش پولی کاالها و خدمات 
نهای��ی را که در یک دوره معین به مصرف کنندگان فروخته ش��ده اند، 
اندازه گیری می کند. زمانی که گفته می ش��ود آمریکا، چین و ژاپن، سه 
اقتصاد بزرگ دنیا هس��تند یعنی بیشترین تولید ناخالص داخلی را در 

بین کشورها دارند.
براس��اس محاس��بات بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی کشور به 
قیمت پایه سال 1۳90 در نیمه نخست امسال به حدود ۳228.9 هزار 
میلیارد ریال رس��یده که نس��بت به رقم مشابه سال گذشته 1.۳درصد 
افزایش یافته است. رشد اقتصادی بدون نفت نیز در نیمه نخست امسال 
1.4 درصد بوده اس��ت بنابراین اگر آمارهای بانک مرکزی را مالک قرار 
دهیم، اقتصاد ایران در حال خداحافظی با رشد منفی یا رکود است. در 
نتیجه سرمایه گذاران و سیاست گذاران خود را برای حضور در اقتصادی 

آماده خواهند کرد که از رکود خارج شده و در حال رونق است.
اما توصیف مرکز آمار از اقتصاد کش��ور، تصویر بدبینانه ای را نش��ان 
می دهد. براس��اس آمار این مرکز، تولید ناخالص داخلی به قیمت سال 
پایه 1۳90 در نیمه نخس��ت امس��ال به رقم ۳44۳ هزار میلیارد ریال 

رسید و نس��بت به رقم مشابه پارس��ال 1.9درصد کاهش یافت. تولید 
ناخالص داخلی بدون نفت نیز نسبت به مدت مشابه سال پیش، کاهش 
1.۳درصدی را نشان می دهد. به طور کلی، سه روش برای محاسبه تولید 
ناخال��ص داخلی وج��ود دارد؛ »تولید، مخارج و درآم��د.« در روش تولید، 
ارزش افزوده بخش های مختلف، اندازه گیری و با هم جمع می ش��ود. برای 
محاسبه ارزش افزوده، مجموع قیمت مواد اولیه و واسطه ای که در فرآیند 
تولید استفاده شده اند از مجموع قیمت نهایی کاالها و خدمات تولیدشده، 
کسر می شود. همچنین در روش مخارج، ارزش کاالهای نهایی خریداری 
ش��ده توسط مصرف کنندگان، سرمایه گذاری  کارخانه ها در ماشین آالت و 
تجهیزات، خرید کاال و خدمات توسط دولت و همچنین صادرات آنها، برای 
به دست آوردن تولید ناخالص داخلی با هم جمع می شود. در روش درآمد 

نیز مجموع درآمدهای ایجادشده در اثر تولید، مورد توجه قرار می گیرد.
هر س��ه، روش های نظری محاس��به تولید ناخالص داخلی هس��تند 
بنابرای��ن مرک��ز آمار و بان��ک مرکزی، دیگر کش��ورها و حتی صندوق 
بین المللی پول نیز از همین روش ها برای محاسبه تولید ناخالص داخلی 
استفاده می کنند، با این حال از آنجایی که جمع آوری آمارهای مربوط 
به این محاسبه ها از مراکز مختلف انجام می شود، نتایج متفاوتی نیز به 
 دست می آید. این موضوعی است که جعفر حسین زاده رئیس مرکز آمار 
ایران نیز در بهار امس��ال و پس از پرسش برانگیز شدن تفاوت آمارهای 

مرکز آمار و بانک مرکزی به آن اشاره کرد.
براس��اس ماده ۵4 قانون برنامه پنجم توسعه کشور، مرکز آمار ایران 
تنها مرجع رس��می تهیه، اعالم و انتش��ار آمارهای رس��می است. ماده 
۳ قان��ون مرک��ز آمار ایران نیز تولید آمار رش��د اقتص��ادی و تورم را از 
وظایف مرکز آمار اعالم کرده اس��ت. با این ح��ال، رفع اختالف آماری 
بین بانک مرکزی و مرکز آمار چندان دشوار به  نظر نمی رسد. در واقع با 

اینکه پس از مصوبه ش��ورای عالی آمار در سال 1۳9۷، بانک مرکزی از 
انتشار آمارهایی مانند نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی و حساب های ملی 
کنار گذاشته شده، اما این دو نهاد می توانند در تعامل با یکدیگر روش 
محاس��به و یافته های خود را مورد بررسی قرار دهند و درباره یک نظام 

هماهنگ در این زمینه به توافق برسند.
آمارهای منتشرش��ده توس��ط نهادهای بین المللی و همچنین مراکز 
آماری کش��ورهای مختلف، تنها مجمومه ای از اعداد و ارقام نیس��تند؛ 
بلکه در کنار این اعداد و ارقام، فایل های پش��تیبان نیز منتشر می شود 
ک��ه روش جمع آوری اطالع��ات، منابع و روش محاس��به در آن اعالم 
می ش��ود. این در حالی است که ضعف در انتش��ار فایل های پشتیبان، 
موجب می شود حتی اگر اختالف آماری به دلیل بازنگری در روش های 

محاسباتی و جمع آوری داده ها باشد، به صورت ناهماهنگی تلقی شود.
مرکز آمار ایران به طور معمول در گزارش های آماری خود، اشاره ای به 
این موضوع دارد. به عنوان نمونه، محاسبه های فصلی در مرکز آمار ایران 
در قالب 18 بخش اصلی متشکل از 42 رشته فعالیت انجام می شود که 
بر این اساس، گروه کش��اورزی شامل زیربخش های زراعت و باغداری، 
دام��داری، جن��گل داری و ماهیگیری، گ��روه صنایع و معادن ش��امل 
زیربخش های استخراج نفت خام و گاز طبیعی، استخراج سایر معادن، 
صنعت، تأمین آب، برق و گاز طبیعی و ساختمان است و گروه خدمات 
شامل زیربخش های عمده و خرده فروشی، فعالیت های خدماتی مربوط 
به تأمین جا و غذا، حمل ونقل، انبارداری، پس��ت، اطالعات و ارتباطات، 
فعالیت ه��ای مالی و بیمه، مس��تغالت، کرایه و خدمات کس��ب وکار و 
دامپزش��کی، اداره امور عمومی و خدمات شهری، آموزش، فعالیت های 
مربوط به سالمت انسان و مددکاری اجتماعی و دیگر خدمات عمومی، 

اجتماعی، شخصی و خانگی می شود.

کدام آمارها به واقعیت نزدیک است؟

2 روایت از رشد اقتصادی

خبرخوان

»الجزیره« گزارش داد
شرکت های ایرانی از سالی سخت جان به در 

بردند
خبرگ��زاری »الجزی��ره« در گزارش��ی از بح��ران کرونا و فش��ار 
حداکث��ری دولت ترامپ به عنوان اصلی ترین دالیل دش��واری های 

پیش آمده برای کسب و کارهای ایرانی نام برد.
خبرگزاری »الجزیره« در این گزارش به بررس��ی وضعیت اقتصاد 
ایران در س��ال 2020 میالدی پرداخت و نوش��ت: »در ماه فوریه و 
پ��س از تایید نخس��تین موارد ابتال به کووید-19، ایران ش��روع به 
بس��تن مرزهای زمین��ی و هوایی خود کرد که ای��ن اقدام منجر به 
افزایش قیمت اقالم وارداتی ش��د. در ماه مارس )اسفند- فروردین( 
ک��ه دولت ایران دس��تور اعمال محدودیت های رف��ت و آمدی را با 
هدف کاستن از سرعت ش��یوع بیماری داد، فعالیت کسب و کارها 

در ایران دشوارتر و بودجه خانوارها نیز محدودتر شد.«
این خبرگزاری قطری س��پس به خروج آمریکا از برجام در سال 
2018 میالدی و بازگش��ت گس��ترده تحریم ها اش��اره کرد و ادامه 
داد: »کارزار موس��وم به فش��ار حداکثری با آسیب جدی به اقتصاد 
ایران اجرایی ش��د و یک��ی از نمودهای بارز این فش��ار در بازار ارز 
پدیدار ش��د. ایران اصلی ترین کانون درگیر ب��ا کرونا در خاورمیانه 
محس��وب می ش��ود و بیش از 1.1 میلیون مبتال و ۵2 هزار کشته 
از پیامدهای کرونا بوده اس��ت. در ابت��دای همه گیری کرونا دولت 
روحانی اعالم کرد به حدود ۳ میلیون کس��ب و کار که تحت تاثیر 
کرون��ا قرار گرفته اند کمک های مال��ی در قالب وام پرداخت خواهد 
کرد و طبق آخرین داده های در دسترس، دولت تا پایان ماه نوامبر 
حدود 292 میلیون دالر وام در اختیار کسب و کارهای ایرانی قرار 
داده و تخمین زده ش��ده اس��ت تا پیش از پای��ان همه گیری کرونا 
این رقم ب��ه 4۶4 میلیون دالر افزایش پیدا کند. تقریبا به ازای هر 
ش��اغل که تحت تاثیر کرونا قرار گرفته اس��ت دولت ۶40 دالر وام 

پرداخت کرده است.«
»الجزی��ره« در انتهای گزارش خود به ش��رایط دش��وار برخی از 
کسب و کارها در ایران اشاره کرد و نوشت: »با وجود شرایط دشوار، 

آنها تاکنون توانسته اند از این شرایط جان به در ببرند.«

ایران هفتمین اقتصاد پرتورم دنیا در سال 2020
 کدام کشورها

بیشترین تورم را دارند؟
به گفته اس��تیو هانکه، ونزوئال کماکان باالترین نرخ تورم دنیا را 
دارد و ایران نیز هفتمین کش��ور با بیش��ترین تورم در سال 2020 

است.
ب��ه دنبال ش��یوع کرون��ا و اخ��الل در زنجیره تامی��ن و جریان 
درآمدهای ارزی، نرخ تورم در برخی از کش��ورهای در حال توسعه 
برخالف کش��ورهای توس��عه یافته رو به افزایش بوده است. در این 
زمینه، استیو هانکه اس��تاد اقتصاد کاربردی دانشگاه جان هاپکینز 
در بالتیم��ور آمری��کا و یکی از متخصصان مط��رح جهانی در حوزه 
هیأت ه��ای ارزی )نهادی که وظیفه حف��ظ برابری ارزش پول ملی 
در برابر دیگر ارزها را برعهده دارد( به »ایسنا«، گفت: »اندازه گیری 
من از تورم ایران تا تاریخ 2۶ دسامبر 2020 حاکی از آن است که 
تورم س��االنه ایران به 99 درصد رس��یده است. البته در کشورهایی 

نظیر ایران نمی توان پیش بینی دقیقی از روند نرخ تورم داشت.«
هانکه س��پس به کش��ورهای با بیش��ترین تورم در س��ال 2020 
میالدی اشاره کرد و آنها را به ترتیب برشمرد. به گفته او، ونزوئال با 
ت��ورم 19۵2 درصدی کماکان باالترین نرخ تورم دنیا را دارد و نرخ 
تورم اندازه گیری ش��ده این کشور آمریکای جنوبی توسط هانکه تا 

2۶ دسامبر 2020 میالدی، 19۵2 درصد بوده است.
در رتب��ه دوم، زیمباب��وه قرار دارد و نرخ تورم اندازه گیری ش��ده 
این کش��ور توسط هانکه تا 2۶ دسامبر2020 میالدی، ۳9۳ درصد 
بوده اس��ت. لبنان س��ومین کش��ور این فهرست اس��ت و نرخ تورم 
اندازه گیری ش��ده لبنان توسط هانکه تا 2۶ دسامبر2020 میالدی، 
2۶9 درصد بوده است. پس از لبنان، کشور سوریه قرار دارد و نرخ 
تورم اندازه گیری شده این کشور توسط هانکه تا 2۶ دسامبر 2020 

میالدی، 228 درصد بوده است. 
سودان پنجمین کش��ور فهرست پرتورم ترین کشورهای دنیاست 
و ن��رخ ت��ورم اندازه گیری ش��ده آن توس��ط هانکه تا 2۶ دس��امبر 
2020میالدی، 202 درصد بوده اس��ت. آرژانتین در جایگاه بعدی 
ایستاده و نرخ تورم اندازه گیری شده این کشور توسط هانکه تا 2۶ 

دسامبر 2020 میالدی، 10۵ درصد بوده است.
ایران هفتمین کشور این فهرست است و میزان تورم اندازه گیری 
ش��ده کشورمان توس��ط هانکه تا 2۶ دس��امبر 2020میالدی، 99 
درصد بوده اس��ت. س��ودان جنوبی در رتبه بعدی قرار دارد و نرخ 
تورم اندازه گیری شده س��ودان جنوبی توسط هانکه تا 2۶ دسامبر 
2020می��الدی، 9۳ درصد بوده اس��ت. در رتبه نهم نیز زامبیا قرار 
دارد و نرخ تورم اندازه گیری ش��ده این کش��ور توسط هانکه تا 2۶ 

دسامبر 2020میالدی، ۵۶ درصد بوده است.
ترکمنستان دهمین کشور پرتورم دنیا در سال جاری است و نرخ 
تورم اندازه گیری شده توس��ط هانکه تا 2۶ دسامبر2020میالدی، 
4۶ درص��د ب��وده اس��ت. همچنی��ن لیب��ی در رتبه یازده��م قرار 
دارد و ن��رخ ت��ورم اندازه گیری ش��ده لیبی توس��ط هانک��ه تا 2۶ 
دس��امبر2020میالدی، ۳۶ درصد بوده است. برزیل نیز در جایگاه 
دوازدهم ایس��تاده و نرخ تورم اندازه گیری ش��ده این کشور توسط 
هانکه تا 2۶ دس��امبر2020میالدی، ۳0 درصد بوده است. نیجریه 
نی��ز با نرخ تورم ۳0 درصدی در رتبه س��یزهم و ترکیه با نرخ تورم 

29 درصدی در رتبه چهاردهم ایستاده است.
هانکه معتقد اس��ت که دولت آمریکا در کاستن از تبعات کرونا بر 
روی اقتصاد این کش��ور موفق نبوده است. این عضو اندیشکده کاتو 
در پاس��خ به این س��وال که آیا فکر می کند دولت آمریکا توانس��ته 
است تبعات کرونا بر روی اقتصاد را کاهش دهد، گفت: »نه، آنها به 
درستی نتوانستند تبعات اقتصادی قوانین و محدودیت های اعمالی 
را به حساب آورند. متخصصان دولت پیشنهادات سردرگم کننده ای 
را ارائه دادند و به ندرت کس��ی به مس��ئله خس��ارت س��نگین این 

قرنطینه ها و محدودیت ها بر روی اقتصاد آمریکا پرداخت.«

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
سه شنبه
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فرص��ت امروز: بودجه س��ال 1400 به چالش ت��ازه دولت و مجلس در 
چند هفته گذش��ته تبدیل ش��ده اس��ت؛ الیحه ای که دوازدهم آذرماه در 
غیاب روس��ای دولت و مجلس در صحن بهارستان رونمایی شد و حاال در 
کمیس��یون تلفیق مجلس در دست بررسی است. در حالی که با برگزاری 
جلس��ه مشترک پاس��تور و بهارستان در مورد بودجه س��ال آینده به نظر 
می رس��ید که حجم اختالف نظر بودجه ای دو قوه کمتر ش��ده اس��ت، اما 
سخنان اخیر حسن روحانی و محمدباقر قالیباف نشان می دهد که دولت 
و مجلس همچنان بر سر نظر و عقیده خود مصمم هستند و اختالف نظر 

بودجه ای کماکان پابرجاست.
رئیس جمهور از یک س��و الیحه بودجه س��ال آینده را نشانه عزم دولت 
برای حل معضالت مردم می داند، اما از سوی دیگر، رئیس مجلس معتقد 
است که اصالحات ساختاری در الیحه بودجه صورت نگرفته است. در این 
بین، مرکز پژوهش های مجلس به عنوان بازوی کارشناسی قوه مقننه وارد 
کارزار ش��ده و به نمایندگان مجلس توصیه کرده اس��ت که کلیات الیحه 
بودجه را رد کنند و بودجه چند دوازدهم را در دس��تور کار قرار دهند، اما 
اینکه سرنوش��ت آخرین بودجه قرن به کجا می رس��د، به احتمال زیاد در 
جلسه سه شنبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمی مشخص می شود.

الیحه بودجه 1400 در انتظار رأی بهارستانی ها
ام��روز سه ش��نبه الیحه بودجه س��ال آینده در مجل��س تعیین تکلیف 
می ش��ود. رئیسه کمیس��یون تلفیق بودجه گفته که احتماال بودجه سال 
آینده دو س��قفی تنظیم شود؛ یعنی بخش��ی از آن واقعی و بخشی از آن 
عملیاتی و در محدوده مدنظر دولت باش��د. البته بخش دوم در اجرا وقفه 
خواهد داشت، چون سقف دوم را نمی توان در ابتدای بودجه اجرایی کرد.

دول��ت در الیحه بودجه 1400 در حالی س��قف فروش روزانه نفت را 2 
 میلی��ون و ۳00 هزار بش��که پیش بینی کرده که مق��ام معظم رهبری در 
نامه ای برداشت از صندوق توسعه ملی را به اصالح بودجه و کاهش میزان 
ف��روش نفت به یک  میلیون بش��که در روز منوط کرده اند. بر این اس��اس 
الیحه دولت نیاز به بازنگری اساسی در بودجه دارد و مشخص نیست تا روز 
سه شنبه که در صحن برای بودجه سال آینده تصمیم گیری می شود، چه 

الیحه ای و با چه مشخصاتی قرار است بررسی شود.
بهارستانی ها روز گذشته )دوشنبه( نیز در نشستی غیرعلنی و غیررسمی 
به بررسی ابعاد الیحه بودجه 1400 پرداختند، تا کلیات آن روز سه شنبه 

در کمیس��یون تلفیق بودجه به رأی گذاش��ته شود. به گفته محمدحسین 
فرهنگی سخنگوی هیأت رئیسه مجلس، در این نشست غیرعلنی موافقان 
و مخالفان الیحه بودجه 1400 س��خن گفتن��د؛ مخالفان معتقدند که در 
مجلس ام��کان اصالح کلی الیحه بودجه وجود ندارد ولی موافقان از عدم 
فرصت س��وزی می گویند؛ دولت مس��یر درآمدها و هزینه ها را باز گذاشته 
و مجل��س می توان��د بودج��ه را اصالح کند. بودجه س��ال آین��ده آخرین 
الیحه بودجه ای اس��ت که دولت حس��ن روحانی به مجلس ارائه می کند. 
رئیس جمه��وری تمام قد از الیحه بودجه دفاع می کند، اما مجلس��ی ها و 
کارشناس��ان اقتصادی از ابتدا روی خوش��ی به آن نش��ان نداده اند و بارها 
بررس��ی الیحه بودجه موضوع نشس��ت  ها بوده است. بخش خصوصی هم 

نظر و پیشنهادهای خود را درباره بودجه سال آینده منتشر کرده است.
در همین حال، امروز سه ش��نبه قرار اس��ت جلسه سران قوا به میزبانی 
مجل��س برگزار ش��ود و حتما سرنوش��ت الیحه بودجه نی��ز از مهمترین 
موضوعات این نشست میان روسای سه قوه خواهد بود. البته پیش از این 
حسن روحانی و محمدباقر قالیباف نشست مشترکی درباره بودجه 1400 
داش��تند، اما پس از برگزاری این جلسه مش��ترک در روز سه شنبه هفته 

گذشته همچنان بر رأی و عقیده پیشین خود استوارند.
روایت 2 رئیس از الیحه بودجه سال 1400

حس��ن روحانی همچنین روز یکش��نبه در نشس��ت س��تاد هماهنگی 
اقتص��ادی دولت، تصویب الیح��ه بودجه را عالمت و نش��انه ای پررنگ از 
ع��زم و اراده کش��ور برای حل معضالت و ایجاد گش��ایش ها برای مردم و 
فعاالن اقتصادی دانست و گفت: »الیحه بودجه 1400 حاصل مطالعات و 
بررسی های دقیق در مسیر ریل گذاری شده توسعه کشور و ارزیابی دقیق 
از نیاز اقش��ار مختلف مردم است و از این نظر بودجه سال آینده، در عین 

انسجام و هدفمندی، واقع بینانه و دقیق است.«
به گفته روحانی، »سرفصل ها، مختصات و متغیرهای اصلی مطرح شده 
در الیحه بودجه، حاصل تجارب به دست آمده از مقابله و مبارزه سه ساله با 
تحریم ها و جنگ اقتصادی تحمیلی دشمن و با هدف خنثی سازی و بی اثر 
کردن آنها و در نهایت برداشتن فشارهای اقتصادی و بهبود معیشت مردم 

و برطرف کردن موانع تولید است.«
رئیس جمهور صادرات 2 میلیون و ۳00 هزار بشکه ای نفت را حق ایران 
در بازار جهانی نفت دانس��ت و افزود: »دولت نه تنها مصر است که روزانه 

2میلیون و ۳00 هزار بشکه نفت صادر کند، بلکه انتظار دارد وزارت نفت 
ش��رایط را برای افزایش آن آماده کن��د و ما باید از همه امکانات داخلی و 
بین المللی برای نیل به این هدف که حق جمهوری اسالمی ایران برای به 

دست آوردن بازار است، استفاده کنیم.«
به موازات روحانی، محمدباقر قالیباف نیز در این روز و در جلس��ه علنی 
مجل��س از الیحه بودجه 1400 س��خت گفت و ب��ا تاکید بر اینکه بودجه 
مهمترین سند حکمرانی ساالنه کشور است که هم جهت گیری های کالن 
و اساس��ی اقتصادی در آن نمود پیدا می کند و هم در زندگی جاری مردم 
تاثی��ر ملموس می گذارد، بار دیگر از کلیدواژه »اصالحات اساس��ی« برای 
الیحه بودجه اس��تفاده ک��رد. قالیباف گفت: »م��ا معتقدیم الیحه بودجه 
1400 نیاز به اصالحات اساس��ی دارد چراکه کسری تراز عملیاتی الیحه 
بودجه نسبت به بودجه سال قبل 11۷ درصد رشد داشته است و هزینه ها 
4۷ درصد افزایش پیدا کرده، در حالی که درآمدها حدود 10درصد افزایش 

یافته است.«
تاکید چند باره قالیباف بر »اصالحات اساس��ی« الیحه بودجه، نش��ان 
می دهد که مجلس بر رویکرد انتقادی خود نس��بت به این الیحه، با وجود 
پذیرش بازنگری در این الیحه از س��وی دولت، پافش��اری می کند. پیش 
از ای��ن نیز محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در جلس��ه مش��ترک هفته 
گذشته اش با حسن روحانی »تصویب کلیات الیحه بودجه« را به »اعمال 
تغییرات و اصالحات اساس��ی« منوط کرده بود و حتی پیش تر نیز در 2۵ 
آذرماه، در نامه ای به روحانی از دولت خواسته بود که در الیحه تقدیمی به 

مجلس بازنگری کرده و در آن اصالحات اساسی اعمال کند.
در این میان، پس از برگزاری نشس��ت غیرعلنی روز دوش��نبه مجلس 
درباره الیحه بودجه، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه از احتمال بودجه دو 
سقفی خبر داد و گفت که بودجه سال آینده دو سقفی تنظیم شود یعنی 
بخش��ی از آن واقعی و بخش��ی از آن عملیاتی و در محدوده مدنظر دولت 
باش��د البته که بخش دوم در اجرا با وقفه خواهد بود چون س��قف دوم را 

نمی توان در ابتدای بودجه اجرایی کرد.
اگرچ��ه مجلس در روزهای قبل به ش��دت از الیحه بودجه دولت انتقاد 
کرده، اما با نزدیک شدن به روزهای تصویب، نقدها جای خود را به پیشنهاد 
داده اس��ت؛ اما برای تعیین تکلیف بودجه باید تا جلسه امروز نمایندگان 

مجلس صبر کرد.

سرنوشت آخرین بودجه قرن در جلسه امروز مجلس مشخص می شود

دوراهی بودجه در بزنگاه بهارستان

فرصت امروز: امروز سه ش��نبه اولین جلسه رس��می کمیته دستمزد با 
حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار می شود و هزینه های 
زندگی کارگران رس��ما با حضور ش��رکای اجتماعی بررسی می شود. عدد 
و رقمی که از جلس��ات مزدی به صورت نهایی به عنوان س��بد معیش��ت 
استخراج می شود، مالک بررسی دستمزد 1400 در شورای عالی کار است.

چند هفته قبل وزارت کار با ارس��ال نامه ای خواستار معرفی نمایندگان 
برای حضور در جلسه کمیته مزد شد که پس از معرفی نماینده کارگران و 
کارفرمایان از هر تشکل، دعوت نامه برای روز نهم دی ماه برای آنها ارسال 
ش��د. طبق سنوات گذشته هر ساله سبد معیشت کارگران در کمیته مزد 
نهایی و مالک ش��ورای عالی کار برای چانه زنی مزدی قرار می گیرد. طبق 
سنوات گذشته معموالً کمیته دستمزد از دی ماه آغاز و تا اواخر بهمن یا 

اوایل اسفندماه عدد و رقم سبد معیشت کارگران تعیین می شود.
۵ اس��فندماه سال گذش��ته در آخرین جلس��ه کمیته مزد، نمایندگان 
کارگری حداقل رقم سبد معیشت کارگران را ۵ میلیون و ۵00 هزار تومان 
دانستند، اما با فشار نمایندگان دولت و کارفرمایان در نهایت اعضای کمیته 
دستمزد بر رقم 4 میلیون و 940 هزار تومان برای سبد معیشت خانوار 4 
نفره کارگری موافقت کردند. این رقم برای تعیین دستمزد سال99 مالک 
قرار گرفت، هرچند افزایش 2۶ درصدی حقوق کارگران مورد قبول جامعه 
کارگری نبود و عدد دستمزد در بهترین حالت به نزدیک ۳میلیون تومان 
رسید. همین امر باعث شد که کارگران سال خود را با عقب ماندگی مزدی 
ش��روع کنند، اما در س��ال 99 همزمانی ش��یوع کرونا، رشد شدید تورم و 
تحریم ها و... باعث ش��د که گرانی ها افسارگسیخته پیش رود و مشکالت 
معیشتی کارگران چندین برابر شود. به اعتقاد نمایندگان کارگران، جامعه 

کارگ��ری برای تأمین مع��اش خانواده خود با مش��کالت متعددی روبه رو 
هس��تند و دس��تمزد فعلی صرفا جوابگوی ۳0درص��د هزینه های زندگی 

آنهاست.
در این می��ان، البته وضعیت کارگران و ش��اغالن در جهان تفاوت های 
اساس��ی با ه��م دارد و نگاهی ب��ه باالترین و پایین ترین دس��تمزدها بین 
کشورها نشان می دهد لوکزامبورگ بیشترین دستمزد را در قبال هر ساعت 
کار و کوبا کمترین دس��تمزد را به ش��اغالن پرداخت می کند. به گزارش 
خبرآنالین، براساس آخرین برآوردها لوکزامبورگ با پرداختی ساعتی  1۳ 
دالر و ۷8 سنت باالترین نرخ حداقل دستمزد در دنیا و در مقابل آن کوبا 
با پرداختی ماهانه ۳0 دالر و ۳۳ سنت پایین ترین نرخ حداقل دستمزد را 

در دنیا به خود اختصاص داده اند.
پس از لوکزامبورگ به ترتیب اس��ترالیا، فرانسه، نیوزیلند، آلمان، هلند، 
بلژیک، انگلیس، ایرلند و کانادا 10 کشوری هستند که باالترین نرخ حداقل 

دستمزد در دنیا را به خود اختصاص داده اند. 
حداق��ل دس��تمزد در لوکزامبورگ برای کارگر فنی ای که 18 س��ال یا 
بیشتر دارد 20 تا 2۵ درصد بیشتر می شود، در این میان حداقل دستمزد 
در آمریکا ساعتی ۷ دالر و 12 سنت در نظر گرفته شده که همین امر این 
کش��ور را در جایگاه 12 این فهرست قرار داده است. البته تفاوت آمریکا با 
س��ایر کشورها در این است که نرخ حداقل دستمزد در ایالت های مختلف 
این کشور متفاوت است و گاهی تا 2 دالر و ۷0 سنت در هر ساعت پایین 

می آید.
در سوی مقابل نیز 10 کشور دیگر دنیا قرار دارند که پایین ترین حداقل 
دستمزد را به نام خود به ثبت رسانده اند؛ کوبا در جایگاه اول این فهرست 

قرار دارد و پس از آن موریتانی که کشوری مستقل در آفریقای غربی است 
در جایگاه دوم این فهرست قرار گرفته است، حداقل دستمزد در این کشور 

ساالنه ۶8 دالر و ۵1 سنت تخمین زده شده است.
س��ومین کشور این فهرست، کنگو است که در مرکز آفریقا واقع شده و 
حداقل دس��تمزد در این کشور ساالنه 10۳ دالر و 2۶ سنت است. پس از 
آن تاجیکس��تان با حداقل دستمزد س��االنه 10۵ دالر و 89 سنت جایگاه 
چهارم را به خود اختصاص داده است. پنجمین کشور این فهرست اتیوپی 
نام دارد که حداقل دس��تمزد س��االنه در آن 1۵۵ دالر و ۵۶ س��نت است 
و پس از آن س��نگال ایس��تاده با حداقل دستمزد س��االنه 1۶2 دالر و 1۷ 
سنت. هفتمین جایگاه نیز به ازبکستان با حداقل دستمزد ساالنه 19۷ دالر 
۷9 س��نت اختصاص یافته و سه کشور انتهای این فهرست نیز به ترتیب 
اندونزی، بنگالدش و قرقیزستان هستند که حداقل دستمزد ساالنه در آنها 

211 دالر و ۳۷، 211 دالر و ۷9 و 219 دالر و 29 سنت است.
اکثر کش��ورهایی که حداقل دس��تمزد در آنها پایین است، کشورهای 
آفریقایی هستند اما با این وجود یکی از غول های اقتصادی دنیا یعنی هند 
نیز به این فهرست راه پیدا کرده و این کشور با حداقل دستمزد ساالنه 2۵4 
دالر و 2۶ س��نت جایگاه یازدهم این فهرست را دارد. از جمله کشورهایی 
که حداقل دس��تمزد در آنها نسبتا باالست می توان به کره جنوبی، ترکیه، 
لهستان و یا روسیه اشاره کرد به طوری که حداقل دستمزد در کره جنوبی 
ساعتی ۶ دالر و 84 سنت، در ترکیه ۶ دالر و ۵ سنت، در لهستان ۳ دالر 
و ۳۵ س��نت و در روس��یه 2 دالر و 2۷ سنت است. به این ترتیب حداقل 
دستمزد در این کشورها ساالنه به ترتیب 19 هزار و 880 دالر، 12 هزار و 

۶1۶ دالر، 1۳ هزار و 214 دالر و 4 هزار و ۷۳4 دالر است.

امروز با حضور نماینده کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار می شود

آغاز مذاکرات دستمزد 1400

مسکن

نتایج یک افکارسنجی نشان می دهد
درخواست مردم برای حذف دالالن از بازار 

مسکن
نتای��ج ی��ک افکارس��نجی آنالین نش��ان داد 2۶ درص��د از افراد 
معتقدند حذف » داللی و واسطه گری« بیشترین نقش را در کاهش 
قیمت مسکن دارد. »کاهش قیمت مصالح ساختمانی« با 22 درصد 
دومین عامل کاهش قیمت مس��کن از سوی مخاطبان معرفی شده 

است.
بازار خرید و فروش مسکن در ماه های گذشته وضعیت پرنوسانی 
را از نظر قیمت تجربه کرده و سرانجام در این مسیر به رکود رسید. 
در این راستا، اداره کل پژوهش و بررسی های خبری ایرنا بر آن شد 
تا افکارس��نجی آنالین خود را در ای��ن هفته به بازار خرید و فروش 
مس��کن اختصاص دهد. پرسش های این نظرسنجی در روزهای ۳0 
آذرم��اه تا 8 دی ماه بر روی س��ایت ایرنا ق��رار گرفت و در مجموع 

حدود ۳ هزار نفر در این پژوهش آنالین شرکت کردند.
ایرنا در این افکارس��نجی آنالین از مخاطبان خود خواس��ت تا در 
مورد اینکه کدام عامل در کاهش قیمت مس��کن بیش��ترین تاثیر را 
دارد،  اعالم نظر کنند. 2۶ درصد از مخاطبان به عامل »حذف داللی 
و واسطه گری« اشاره داش��تند. »کاهش قیمت مصالح ساختمانی« 
با 22 درصد،  »انبوه س��ازی مس��کن« با 1۷ درصد، »ایجاد س��امانه 
یکپارچ��ه نظارتی و کنترل قیمت ها« با 14درصد، »دریافت مالیات 
ب��ر خانه های خالی« با 1۳درصد و » مداخل��ه دولت در بازار« با ۵ 
درصد به ترتیب از دیگر عوامل کاهش قیمت مس��کن  توسط مردم 

معرفی شدند.
در این نظرس��نجی سه  س��وال؛ 1- ارزیابی شما از وضعیت بازار 
مسکن تا سال آینده چیست؟2- به نظر شما کدام عامل در کاهش 
قیمت مس��کن موثرتر اس��ت؟و ۳- ب��ه نظر ش��ما، افزایش میزان 
نقدینگ��ی تا چه میزان در افزایش نرخ مس��کن نقش دارد؟ مطرح 
ش��د. در پاس��خ به س��وال »افزایش میزان نقدینگی ت��ا چه میزان 
در افزایش نرخ مس��کن نق��ش دارد؟« ۶1 درص��د مخاطبان تاثیر 
افزایش میزان نقدینگی را در افزایش نرخ مس��کن به میزان »زیاد« 
و  22 درص��د » تاحدی« ارزیابی کردن��د. 8 درصد معتقدند»اصال« 
افزایش نقدینگی در افزایش قیمت مسکن تاثیری ندارد و ۷ درصد 

مخاطبان این میزان را »کم« دانستند.
۵۶ درصد پاس��خگویان این افکارسنجی برآورد کردند که مسکن 
تا سال آینده گران تر خواهد شد. تصور 2۶ درصد از وضعیت قیمت 
مس��کن تا س��ال آینده  گزینه »تغییر نمی کند« بوده اس��ت و تنها 

1۷درصد  امید به ارزان شدن مسکن تا سال آینده دارند.

بورس مسکن شاید به زودی رونمایی شود
آخرین گمانه زنی ها درباره بورس مسکن

بورس مس��کن با هدف خرید متری خانه برای کسانی که توانایی 
خری��د یک واحد کامل را ندارند و همچنی��ن کمک به تامین مالی 

پروژه های مسکونی، احتماال به زودی رونمایی خواهد شد.
به گزارش ایس��نا، انتش��ار اوراق س��لف یا همان بورس مسکن 
ب��ه زودی با همکاری س��ازمان بورس و وزارت راه و شهرس��ازی 
رونمایی می ش��ود. البته اردیبهش��ت ماه نیز این وعده داده ش��د 
اما تاکنون محقق نش��ده اس��ت. در حال حاضر این مشکل وجود 
دارد که برای بیش��تر خانوارها تامین هزینه های تهیه یک مسکن 
دشوار است بنابراین آنطور که محمود محمودزاده، معاون وزیر راه 
و شهرس��ازی می گوید خانوارها با پس انداز و س��رمایه گذاری پول 
خود از طریق خرید اوراق س��لف بازار مسکن می توانند در بخشی 
از س��ود خرید یک واحد مس��کونی سهیم شده و ارزش پول خود 

را حفظ کنند.
به گفته وی، انتش��ار اوراق س��لف و خرید آن توس��ط متقاضیان 
این ویژگی را دارد که چنانچه تالطمی در بازار مس��کن ایجاد شود، 
ارزش پول متقاضیان مس��کن حفظ ش��ود. در عین حال این روش 
س��رمایه گذاری مطمئنی برای متقاضیان واقعی مسکن است که از 
ای��ن طریق متقاضیان می توانند اطمینان حاصل کنند که مس��ائل 
حاش��یه ای برای آنها رخ نمی دهد. زیرا هم��ه این مراحل با نظارت 
س��ازمان بورس انجام می شود و موضوع انتشار اوراق سلف به شکل 

شفاف از نظر قانونی پیش خواهد رفت.
محمودزاده بخش دیگری از ویژگی های انتشار اوراق سلف مسکن 
را تامین نقدینگی بیش��تر برای سازندگان و تولیدکنندگان مسکن 
برشمرد و گفت: تولیدکنندگان و سازندگان با این روش و مشارکت 
مردم در خرید اوراق س��لف، برای ادامه فعالیت خود، نقدینگی الزم 

را دریافت خواهند کرد.
یک��ی از نگرانی ه��ا به می��زان س��وددهی صندوق ه��ای زمین و 
س��اختمان مربوط می ش��ود که محمودزاه پیش از این در این باره 
گفته بود: درخصوص س��وددهی صندوق های زمین و س��اختمان، 
هیأت پذیرش بورس بررس��ی های دقیقی را انجام می دهد و اینطور 
نیس��ت که به راحتی هر پروژه ای برای عرض��ه در بورس انتخاب و 

تایید شود.
وی افزود: مطالعات جامع و کافی درخصوص ریس��ک و ش��رایط 
بازار بر روی پروژه ها انجام می ش��ود بنابرای��ن پروژه هایی که ما در 
بورس معرفی می کنیم، حتماً اقتصادی اس��ت و س��ودآوری خوبی 

برای سرمایه گذاران خواهد داشت.
مردادم��اه امس��ال نیز معاون مس��کن و س��اختمان وزی��ر راه و 
شهرس��ازی با اعالم ای��ن خبر که تعداد قاب��ل مالحظه ای صندوق 
پروژه تهیه کرده ایم که در حال به روز رس��انی اطالعات و مطالعات 
اس��ت، گفت: پیش بینی می کنی��م در چند ماه آینده یکی یکی این 

پروژه ها به بورس معرفی شود.
بناب��ر این گزارش، موضوع ام��کان تامین مالی پروژه های حمل و 
نقل و مس��کن با اس��تفاده از ظرفیت بازار س��رمایه از تیرماه سال 
1۳98 مط��رح ش��د ک��ه در نهایت 1۶ اردیبهش��ت م��اه 1۳99 با 
همکاری سازمان بورس و وزارت راه و شهرسازی به مرحله توافق و 
اجرای  نهایی رسید. در فاز نخست قرار است تولید و عرضه بیش از 
1000 واحد مسکونی از طریق بورس کاال صورت گیرد که به زودی 
وارد مرحل��ه اجرا می ش��ود. البته آنچه تحت عنوان بورس مس��کن 
طی ماه های گذشته مطرح شده در واقع صندوق های سرمایه گذاری 
زمین و ساختمان است و با بورس امالک و مستغالت که به فروش 

دارایی های مازاد شرکت های دولتی می پردازد تفاوت دارد.

3اقتصاد امروز www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
سه شنبه
9 دی 1399

شماره 1695



بانک پاسارگاد گزارش داد
آشنایی با جزییات قانون جدید چک

چک به عنوان اصلی ترین ابزار معامله  در مبادالت تجاری، امکان خرید 
به صورت نس��یه و م��دت دار را برای فعاالن اقتص��ادی فراهم می  کند. در 
کشورمان حجم زیادی از تراکنش های مالی از طریق چک انجام می شود 
که نش��ان دهنده اهمیت چک به عنوان س��هل الوصول ترین و ارزان ترین 
ابزار معامله مدت دار در نظام اقتصادی اس��ت. ضرورت کارآمدسازی چک 
و بهره  من��دی از مزایای منحصربه ف��رد آن در مبادالت اقتصادی، موجب 

به روزرسانی مستمر قوانین مرتبط با چک شده است.
به گ��زارش روابط عمومی بانک پاس��ارگاد، در قان��ون جدید چک، بر 
اس��تفاده از سیستم ها و سامانه هایی نظیر صیاد برای ثبت اطالعات چک 
تأکید ش��ده اس��ت. همچنین قانون جدید چک مبتنی بر تعامالت بین 
دس��تگاهی میان بانک مرکزی و قوه  قضائیه برای رس��یدگی به شکایات 
و پرونده های قضایی اس��ت و س��ومین ویژگی قانون جدید چک، اعمال 

محدودیت های سخت گیرانه تر برای دارندگان چک برگشتی است.
لزوم ثبت اطالعات چک در سامانه صیاد

صدور، انتقال یا دریافت چک در قانون جدید چک، با تغییراتی مواجه 
ش��ده  اس��ت. به عنوان مثال هرگاه چک صادر می شود، عالوه بر اینکه در 
برگ چک اطالعات گیرنده، تاریخ سررسید درج می شود، باید دقیقاً همان 
مندرجات، در سامانه صیاد نیز وارد شود و اجازه صدور چک توسط سامانه 

و براساس ویژگی  های معین به فرد صادرکننده چک داده شود.
انتقال چک های جدید نیز در س��امانه صیاد میسر شده  است و صدور 
چ��ک در وجه حامل ممنوع ش��ده و ثبت انتقال چک در س��امانه صیاد 
جایگزین پشت نویسی چک خواهد شد. چنانچه گیرنده چک پس از تایید 
اطالعات آن قصد انتقال چک به ش��خص دیگری )ش��خص ثالث( داشته 
باشد، این امکان در سامانه یادشده با ثبت مشخصات ذی نفع جدید )ثبت 
شناس��ه /کدملی وی( برای وی فراهم اس��ت. شایان ذکر است، همچنان 
تا اطالع ثانوی انتقال چک به اش��خاص ثالث )مربوط به دسته چک های 
ارائه شده به مشتریان گرامی( از طریق پشت نویسی امکان پذیر خواهد بود.

ثبت اطالعات چک در س��امانه صیاد از طریق اپلیکیش��ن های موجود 
بانکی و پرداخت انجام خواهد شد. همچنین افرادی که دسترسی به این 
اپلیکیشن ها ندارند، می توانند برای ثبت اطالعات چک به صورت حضوری 
به ش��عبه های بانک ها مراجعه کنند. این قان��ون به صورت تدریجی اجرا 
خواهد ش��د و آن دس��ته از چک هایی که در اختیار مردم اس��ت، اعتبار 

خواهند داشت.
تعیین صحت و اصالت چک و قابلیت پیگیری

تعیین صحت و اصالت چک از مزایای قانون جدید محس��وب می شود 
و ثبت اطالعات چک در س��امانه صیاد، این امکان را به مردم می دهد تا 
از تعداد و مبلغ چک های برگش��تی صادرکننده اطالع پیدا کنند. دسته 
چک های جدیدی که در دس��ترس م��ردم قرار خواهد گرفت، حداکثر به 
مدت س��ه سال اعتبار دارند. تاریخ اعتبار چک، بر روی هر برگه آن ثبت 
ش��ده است و بنابراین صادرکنندگان چک نمی توانند برای تاریخی بعد از 

مدت اعتبار تعیین شده، چک صادر کنند.
چنانچ��ه چک برگش��ت بخورد، ک��د رهگی��ری ب��ر روی گواهینامه 
عدم پرداخت ثبت می شود. این کد، ارتباط سیستمی با مرجع قضایی برای 
تخلفات چک را تس��هیل و قابلیت پیگیری را برای قوه قضائیه س��اده تر 
و س��ریع تر خواهد ک��رد. در مراجع قضایی و ثبتی تنه��ا برای چک های 
برگش��تی ای اجرائیه صادر می ش��ود که در گواهینام��ه عدم پرداخت کد 
رهگیری درج شده و سه شرط در آن رعایت شده باشد. یعنی )1( در متن 
چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده  باشد. )2( در متن چک 
قید نش��ده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است و یا 
)۳( گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده 14 
این قانون و تبصره های آن صادر نشده باشد. به عبارتی صادر کننده چک، 

دستور به عدم پرداخت چک نداده باشد.
محدودیت های سخت گیرانه برای دارندگان چک برگشتی

محدودیت های��ی که ب��رای افراد دارای چک برگش��تی تعیین ش��ده  
اس��ت عبارتند از: عدم امکان افتتاح هرگونه حس��اب جدید، عدم امکان 
دریاف��ت کارت بانکی جدید، عدم امکان دریافت تس��هیالت بانکی، عدم 
امکان دریافت ضمانت  نامه های ریالی و ارزی، عدم امکان گش��ایش اعتبار 
اسنادی ارزی یا ریالی، ممنوعیت ارائه دسته چک جدید در سامانه صیاد و 
مسدودکردن وجوه کلیه حساب ها و کارت های بانکی و هر مبلغ متعلق به 
صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا موسسه اعتباری دارد. در این 
میان، رفع سوءاثر از چک برگشتی در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، صرفاً 

در صورت تحقق یکی از شرایط زیر امکان پذیر است:
* واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک و ارائه درخواست 
مس��دودی این وجه به مدت یک س��ال: در این صورت حس��اب مشتري 
صادرکننده چک به میزان کس��ری چک برگشت خورده مسدود شده و 
بالفاصله رفع س��وء اثر صورت می پذیرد. بانک نیز موظف است واریز مبلغ 
را ظرف مدت س��ه روز به شیوه ای اطمینان بخش و قابل استناد، از جمله 

مکاتبه، به اطالع دارنده چک برساند.
* ارائه الشه چک به بانک محال علیه

* ارائه رضایت نامه رسمی )تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی( از دارنده 
چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده 

چک
* ارائه نامه رس��می از مرجع قضایی یا ثبتی ذی صالح مبنی بر اتمام 

عملیات اجرایی درخصوص چک
* ارائه حکم قضایی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب درخصوص چک
* سپری شدن مدت سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت، 
مش��روط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری درخصوص چک توسط 

دارنده
نحوه پیگیری قضایی طبق قانون جدید چک

در قان��ون جدید چ��ک، نحوه پیگی��ری قضایی به این صورت اس��ت 
ک��ه دارنده چک برگش��تی ابتدا به بانک مراجعه ک��رده و تقاضای صدور 
گواهینامه عدم پرداخت، ثبت آنی کد رهگیری اطالعات چک در سامانه 
چک های برگش��تی بانک مرک��زی و درج کدرهگیری بر روی گواهینامه 
مذکور می کند. س��پس به دفاتر خدمات الکترونی��ک قوه  قضائیه رفته و 
ش��کایت خود را در آنجا ثبت می کند. پس از ثبت ش��کایت، ظرف مدت 
کوتاهی قاضی پرونده، ظاهر چک را بررسی می کند. اگر شروط اصلی  که 
در متن قانون ذکر ش��ده  اس��ت در ظاهر چک رعایت شده  باشد، اجراییه 
صادر خواهد ش��د. از لحظه صدور اجرایی��ه 10 روز به صادرکننده چک 
برگش��تی مهلت داده می شود که کسری موجودی چک را پرداخت کند، 
در غی��ر این صورت از طریق قان��ون نحوه اجرای محکومیت های مالی، با 

صادرکننده چک برخورد می شود.

بانکنامه

فرص��ت امروز: روند  تاریخی نرخ ارز و ش��اخص بورس نش��ان دهنده رابطه 
مس��تقیم و معنادار این دو متغیر اس��ت و از همبس��تگی تاریخی نرخ ارز و 
قیمت س��هام حکایت دارد؛ رابطه ای که با افزایش تعداد شرکت های پذیرش 
شده در بازار سهام در سال های گذشته مستحکم تر شده است. در چند سال 
اخیر عمدتا ش��رکت هایی در بازار سهام وارد ش��ده اند که از قضا تاثیرپذیری 
بیش��تری از نرخ دالر دارند. اگرچه نرخ ارز به عنوان یک محرک مهم در رشد 
قیمت سهام به شمار می آید، اما باید دید آیا این رابطه همواره در هر برهه ای 
از زمان برقرار بوده و دارای همبس��تگی همیش��گی است؟ البته اقتصاددانان 
و پژوهش��گران در این باره دیدگاه های متفاوتی دارند؛ از یک س��و، عده ای از 
کارشناسان اقتصادی معتقدند که افزایش نرخ ارز تا جایی به رشد بازار سرمایه 
منجر می شود و از یک نقطه به بعد اقتصاد دیگر کشش نرخ باالی ارز را ندارد. 
از سوی دیگر هم برخی از تحلیلگران می گویند مادام که نرخ دالر باال می رود، 

بازار سرمایه هم با افزایش بازدهی و رشد قیمت سهم ها مواجه می شود.
کنش و واکنش شاخص بورس و قیمت دالر

در پژوهشی که چندی پیش از سوی دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه 
صنعتی شریف منتشر شد، رابطه بین نرخ ارز و شاخص کل بورس بررسی 
و به طور میانگین اندازه گرفته ش��ده است. این پژوهش نشان می دهد که 
»هر یک درصد افزایش قیمت دالر، موجب رش��د 0.۵4 درصدی شاخص 
کل بورس در س��ال های اخیر ش��ده است.« نویس��ندگان این پژوهش با 
بررس��ی روند تاریخی تحرکات شاخص کل بورس به واسطه تغییرات نرخ 
ارز به این نتیجه رس��یده اند که عموما افزایش قیمت دالر تأثیر خود را با 
یک  فاصله کوتاه بر بازار سهام نشان داده و موجب افزایش شاخص کل این 
بازار شده اس��ت؛ فاصله ای که اگرچه کوتاه است، اما زمینه خروج عده ای 
از بازار سرمایه را فراهم کرده و درنهایت نقدینگی آنها را به سمت بازار ارز 
هدایت می کند. لوپ باطل از جایی تقویت می شود که این نقدینگی موجب 
افزای��ش قیمت ارز و دامن زدن به تقاضای کاذب در این بازار می ش��ود و 
درنهایت با پر شدن گپ موردنظر، کم کم شاخص برای جبران عقب ماندگی 

خود برمی خیزد و دوباره محلی برای جذب نقدینگی می شود. 
اما سوال این است که آیا این رابطه همواره مستقیم و معنادار است و با 
هر بار رشد قیمت دالر شاهد رشد شاخص بورس خواهیم بود؟ در پاسخ به 
این پرسش بنیادی، عده ای از تحلیلگران اقتصادی بر این باور هستند که 
افزایش نرخ ارز تا جایی به رشد بازار سرمایه منجر می شود و از یک نقطه به 
بعد اقتصاد دیگر کشش نرخ باالی ارز را ندارد و افزایش بی رویه دالر، نتایج 
معکوس )منفی( با خود به همراه خواهد داش��ت، در س��وی مقابل، برخی 
دیگر از تحلیلگران اعتقاد دارند مادام که نرخ دالر باال می رود، بازار سرمایه 

هم با افزایش بازدهی و رشد قیمت سهم ها مواجه خواهد بود.
وقتی شرکت های بورسی به دالر وابسته هستند

آنها که با صادرات و ارز س��روکار دارند، س��ود بیشتری در ایام گرانی دالر 

برای ش��رکت و س��هامداران خود می س��ازند. برای یک مجموعه دالرمحور 
افزای��ش قیمت دالر با افزایش س��ود خالص همراه اس��ت. زه��ره پدرام نیا 
کارش��ناس بازار س��رمایه در این  باره به »آینده نگر« می گوید: »فارغ از آثار 
تورمی که افزایش پیوس��ته ش��اخص کل بورس می تواند با خود به همراه 
داشته باشد، درنهایت نمی توان وابستگی این شاخص را به نرخ ارز انکار کرد. 
پتروشیمی ها، معدنی ها، فرآورده های نفتی، فلزات و... به واسطه صادراتی که 
بر پایه نرخ ارز دارند، س��ود بیشتری در روزگار گران شدن دالر می سازند و 

اصطالح اسود به ازای هر سهم )EPS( آنها افزایش پیدا می کند.«
این کارشناس درباره دسته دیگر شرکت ها که وابستگی مستقیم به نرخ 
ارز ندارن��د و حتی از گرانی آن تاثیرات منف��ی می پذیرند، می گوید: »در 
مقابل هس��تند کارخانه ها و شرکت هایی که نه صادرات قابل توجهی دارند 
نه ارزمحور اداره می ش��وند. حتی گاهی افزایش نرخ دالر تأمین نهاده های 
اولیه را برای آنها غیرممکن می کند، اما همه تأثیر دالر بر قیمت سهام یک 
شرکت از یک جنس نیس��ت. یکی از موارد دیگری که روی قیمت سهام 
تأثیر می گذارد، قیمت ماشین آالت، ملک، ساختمان و انباشت سرمایه ای 
اس��ت که در آن ش��رکت وجود دارد. ب��ه این پارامت��ر، ارزش جایگزینی 
می گویند که با افزایش قیمت دالر قیمت این سرمایه نیز افزایش می یابد 
و با کاهش قیمت به خاطر کاهش س��ود مقابل��ه می کند و معموال باعث 
افزایش قیمت سهام می شود. شرکت های بزرگ عموماً برای تحقق چنین 
سودهایی درخواست افزایش سرمایه از طرق »تجدید ارزیابی« می دهند تا 
دارایی های غیرنقدی آنها دوباره موردبررس��ی قرار گرفته و ارزش روز آنها 
مبنای کار قرار گیرد. درمجموع، تا نیمه ش��هریور امس��ال، مجموع ارزش 
ب��ورس و بازارهای اول و دوم فراب��ورس ۷400 هزار میلیارد تومان برآورد 
می شد که بخش عمده ای از آن را شرکت هایی تشکیل داده اند که به صورت 
مستقیم با نرخ های جهانی و همچنین نرخ دالر همبستگی مستقیم دارند. 
س��ایر صنایعی که ارتباط مس��تقیم با دالر ندارند، به دلیل آثار تورمی که 
افزایش نرخ دالر بر صورت های مالی این ش��رکت ها داش��ته است، باز هم 

تحت تاثیر این عامل مهم اقتصادی قرار دارند.«
راه دالر از بورس در چه مقاطعی جدا شده است؟

راه بورس گاهی از دالر هم تبعیت نمی کند. نگاهی به روند کلی تغییرات 
شاخص بورس و نرخ ارز نشان می دهد که اگرچه به طور کلی این دو پارامتر 
با یکدیگر همبستگی تاریخی داشته اند، اما راه آنها در بعضی مقاطع مانند 
شهریور امسال )افزایش نرخ دالر، کاهش مستمر شاخص کل( از هم جدا 

شده اما به هر حال وزنه همبستگی در این مقایسه سنگین تر است.
پژوهش اخیر دانش��کده اقتصاد شریف نش��ان می دهد تا پیش از سال 
92 و مذاکره ایران با غرب، ضریب همبس��تگی شاخص بورس و نرخ دالر 
تقریباً 0.8 بوده اس��ت و این یعنی به ازای هر یک درصد رش��د نرخ دالر، 
شاخص بورس 0.8 درصد افزایش پیدا می کرده اما از سال 92 به بعد انگار 

وابستگی بورس به خبرهای سیاسی و مذاکرات هسته ای بیشتر شده است 
و همین تأثیرپذیری وابس��تگی این دو شاخص را به هم کمتر کرده است. 
در بازه زمانی سال 92 تا 94، هر زمان که خوش بینی به مذاکرات هسته ای 
افزایش می یافت، ش��اخص بورس تحت تأثیر رش��د قیم��ت در نمادهای 
خودرویی، بانکی و س��ایر گروه های وابسته به مذاکرات، رشد می کرد. هر 
زمان که فعاالن بازار از آینده مذاکرات هس��ته ای دلسرد می شدند، قیمت 
سهام و درنتیجه سطح ش��اخص ها رو به نزول می گذاشت. در بازار ارز اما 
وضع به گونه دیگری بود. با نزدیک شدن به بزنگاه های هسته ای، نرخ ارز 
تا حدودی کاهش می یافت و با تمدید مذاکرات، نرخ دالر دوباره صعودی 
می شد. در آن سال ها تقریباً مثل شهریور امسال، شاخص کل بورس، ساز 
مخالف با دالر می زد و حتی بررس��ی نمودار این دو پارامتر نشان می دهد 
که بر برخی مقاطع شاخص به نرخ دالر بی اعتنا بوده است. شهریور امسال 
تقریباً همین اتفاق افتاده اس��ت. درحالی که شاخص کل، کانال تاریخی 2 
میلیون واحدی را رها کرد و به ریزش مس��تمر هر روز خود از بعد از 20 
مرداد تا پایان ش��هریور ادامه داد، نرخ دالر در یک حرکت شارپ، افزایش 
یافت تا جایی که دالر ۳0 هزار تومانی در تاریخ اقتصادی ایران در حالی به 
ثبت رسید که شاخص کل بورس در حال درجا زدن در بازه یک  میلیون و 

۵00 تا یک  میلیون و ۷00 هزار واحد در مدت زمان موردبحث بود.
آمارها از همبستگی سهام و ارز حکایت دارند

همه تحلیل ها و آمارها حکایت از یک همبستگی تاریخی می کنند که در 
بعضی مقاطع تاریخی نقض شده است، اما چه می شود که دالر و بورس از 
هم جدا می شوند؟ برای مثال پایان تابستان امسال، چه اتفاقی افتاده است؟ 
بعض��ی تحلیلگران اقتصادی بر این باورند ک��ه افزایش نرخ ارز تا جایی به 
رشد بازار سرمایه منجر می شود و از یک نقطه به بعد اقتصاد دیگر کشش 
ن��رخ باالی ارز را ندارد و ممکن اس��ت اثرات منفی آن کل بازارها ازجمله 
بازار سرمایه را تحت  تاثیر قرار دهد. حمید اعرابی، کارشناس بازار سرمایه 
پیش تر در این  باره گفته است: »درست است که اگر قیمت دالر باال برود 
سود ش��رکت ها هم اس��می باال می رود اما آیا اقتصاد کشش این افزایش 
قیمت را دارد؟« او بر این باور اس��ت که بازارها، به ویژه بازار س��هام دیگر 
کشش افزایش دوباره نرخ دالر را ندارند و شهروندانی که ماهانه 1۵0 دالر 
حقوق می گیرند تورم جدیدی را تاب نخواهند آورد و قدرت خرید آ ها به 
حداقل می رسد تا جایی که دیگر تولیدکننده در داخل بازاری نداشته باشد. 
به نظر می رسد آثار روانی و مخرب دالر ۳0 هزار تومانی بیشتر از آثار مثبت 
آن بر افزایش سود سهامداران بازار سرمایه بوده است. از سوی دیگر رشد 
دوباره نرخ دالر ممکن است به تشدید قیمت گذاری دستوری روی برخی 
کاالها و خدمات منجر ش��ود. قاعدتاً قیمت گذاری دستوری باعث می شود 
که سودآوری شرکت ها متناسب با نرخ ارز رشد نکند و همه اینها می تواند 

معادله همبستگی دالر با شاخص را به هم زده باشد.

آیا قیمت سهام همواره از نرخ ارز تبعیت می کند؟

درجه همبستگی دالر و بورس

فرصت امروز: بانک ها از روز دوش��نبه امکانات جدیدی را در س��رویس 
دریافت رم��ز یک بارمصرف برای تراکنش های غیرحضوری لحاظ کرده اند 
و براس��اس آن، نوع تراکنش، مبلغ و گیرنده وج��ه نیز به پیامک رمزپویا 

اضافه شده است.
نزدیک به یک سال است که بانک مرکزی ارسال رمز پویا توسط بانک ها 
در تراکنش هایی که نیاز به استفاده از رمز دوم دارند را اجباری کرده است. 
بهمن ماه پارسال بود که بانک مرکزی در اطالعیه ای تمامی بانک ها را ملزم 

به قطع رمز دوم ایستا و الزام به استفاده از رمز پویا یا یک بارمصرف کرد.
حاال دیگر رمز پویا یک مفهوم جاافتاده در افکار عمومی است و هر زمان 
که موعد استفاده از تراکنش های غیرحضوری فرا می رسد، ناخودآگاه همه 
افراد روند  اخذ  رمز پویا را بدون معطلی انجام داده و ظرف چند ثانیه رمزی 
عموما ۵ رقمی را دریافت و تراکنش خود را انجام می دهند. آنگونه که بانک 
مرکزی به تازگی اعالم کرده،  پس از گذش��ت یک سال از اجرای رمز دوم 
پویا، آمار حکایت از موفقیت آمیز بودن این سیستم در کاهش جرائم بانکی 
ناش��ی از کالهبرداری ها و فیشینگ دارد، چنانچه با اجرای طرح رمز دوم 
پویا از س��ال گذشته تاکنون آمار تراکنش های مشکوک بیش از 8۵درصد 

کاهش یافته اس��ت. حاال بانک ها امکانات جدیدی را به سیس��تم رمز پویا 
اضافه کرده اند و مرحله سوم طرح رمز دوم پویا در راستای استانداردسازی 
الگوی پیامک رمز پویا از روز دوشنبه هشتم دی ماه در تمام بانک ها اجرا 
ش��ده اس��ت. طبق اعالم بانک مرکزی از تاریخ 8 دی ماه امسال با هدف 
افزایش امنیت تراکنش های اینترنتی مبتنی بر رمز دوم پویا، پیامک های 
ارسالی برای مشتریان حاوی اطالعات کامل تراکنش اعم از نوع تراکنش، 
مبلغ تراکنش و دریافت کننده وجه خواهد بود. همچنین رمز دریافتی در 
بازه زمانی محدود و فقط برای همان تراکنش درخواستی معتبر بوده و از 
تاری��خ 10 دی ماه در صورتی که هر یک از اق��الم تراکنش )نوع، مبلغ و 
دریافت کننده وجه( تغییر کند، رمز دریافت ش��ده معتبر نبوده و تراکنش 

انجام نخواهد شد. 
بررس��ی های میدانی حکایت از آن دارد که برخی از بانک ها در روزهای 
گذشته با ارسال پیامک هایی به مشتریان خود اعالم کرده اند: »از این پس 
ب��ه پیامک رمز پویا، نوع تراکنش، مبلغ و گیرن��ده وجه نیز اضافه خواهد 
ش��د.« اطالعات دریافتی از برخی شعب بانکی نش��ان می دهد که برخی 
بانک ها به منظور استفاده از روش های نوین در اطالع رسانی به مشتریان، 

این س��رویس ها را به پیامک رمز پویا اضافه کرده اند تا مشخص باشد اگر 
وجهی از کارت بانکی فردی که تقاضای دریافت رمز پویا کرده است، کسر 
می شود دقیقا به همان مقصدی پول مرتبط با آن منتقل شود که مدنظر 

دریافت کننده رمز پویا است.
در این زمینه، یکی از متصدیان ش��عب بانکی به خبرنگار »مهر«، گفت: 
»این کار باعث می شود تا برخی از تراکنش هایی که به هر دلیلی با اشتباه 
در ارقام ش��ماره کارت، پول را به مقصد دیگری واریز کرده و فرد متقاضی 
دریاف��ت رمز پویا از دقت کافی در تایید اطالعات در لحظه انجام تراکنش 
برخوردار نبوده، به درستی بداند که پول به چه مقصدی واریز شده و احیاناً 

به دلیل اشتباه به حساب چه فردی رفته است.«
به گفته وی، »اگر مبلغی اشتباه به حساب فردی واریز شده باشد، آنگاه 
می توان آن را ردیابی و به نوعی مبلغ منتقل ش��ده را بازیابی کرد؛ ضمن 
اینکه این کار موجب می ش��ود چنانچه برخی در عملیات فیش��ینگ، به 
صورت لحظه ای در برخی حس��اب ها پول واریز و برداشت می کنند؛ کاماًل 
برای دارنده کارت مش��خص باشد که پول به چه مقصدی رفته و این امر، 

کار رصد و ردیابی تراکنش های مشکوک را سرعت می بخشد.«

طرح یکسان سازی پیامک های رمز دوم کارت های بانکی اجرا شد

حرکت بانک ها به سمت شفاف سازی بیشتر تراکنش ها

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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مرکز پژوهش ها طرح توسعه زنجیره فوالد را بررسي کرد
چالش بازار فوالد با عرضه در بورس کاال

مرکز پژوهش های مجلس در گزارش��ی به بررسی »طرح توسعه 
و تولی��د پایدار زنجیره فوالد با رویکرد اصالح سیاس��ت های تنظیم 
بازار« پرداخت و ایرادات وارده به این طرح را مطرح کرد. به اعتقاد 
کارشناس��ان مرکز پژوهش ه��ا، عرضه کل محص��والت فوالدی در 
بورس کاال که در این طرح پیش بینی ش��ده اس��ت، منجر به ایجاد 
چالش در بازار فوالد با عرضه کامل در بورس کاال می شود. با اینکه 
ای��ن طرح برمبنای اصالح روندهای فعلی تنظیم بازار زنجیره فوالد 
تدوین ش��ده است، اما به اعتقاد مرکز پژوهش ها در برخی مواد آن 
ایرادهایی وجود دارد که ممکن اس��ت موجب مرتفع شدن چالش ها 

و مشکالت زنجیره فوالد کشور نشود.
از جمل��ه ایرادهای این طرح می توان به الزام تمام تولیدکنندگان 
زنجیره فوالد به عرضه محصوالت خود در بورس کاال اشاره کرد که 
با توجه به واقعیات موجود، عرضه محصوالت زنجیره توس��ط تمام 
تولیدکنن��دگان به ویژه تولیدکنندگان کوچک و متوس��ط و برخی 
واحدهایی که دارای قراردادهای بلند مدت تأمین مواد اولیه هستند، 
امکان پذیر نخواهد بود و بازار زنجیره فوالد کشور را با چالش روبه رو 
خواهد ش��د. ایده کلی این طرح مبنی  ب��ر منوط کردن صادرات به 
عرض��ه در بورس کاال می تواند با اصالحاتی ضمن توس��عه صادرات 
محصوالت زنجیره فوالد، امکان تأمین پایدار نیاز داخل کشور را نیز 
فراه��م کند و نیازی به الزام تمام تولیدکنندگان به عرضه در بورس 
کاال وجود ندارد و به دالیل مختلفی، این ایده قابلیت اجرایی ندارد 

و موجب ایجاد چالش در زنجیره فوالد خواهد شد.
تولیدکنندگان کوچک و متوس��ط زنجیره فوالد، شرایط عمومی، 
تضامی��ن و نقدینگی الزم ب��رای پذیرش در ب��ورس کاال را ندارند. 
همچنین به دلیل اینکه بازارهای تولیدکنندگان کوچک و متوس��ط 
بازارهای محدود محلی و منطقه ای است، الزام اینکه تولیدکنندگان 
ب��ه عرضه محص��والت خ��ود در ب��ورس کاال روی بیاورند، موجب 
ایج��اد چالش های ج��دی در برخی زنجیره های تأمی��ن به ویژه در 
استان ها خواهد شد. در حلقه های نخست زنجیره مانند سنگ آهن، 
کنس��انتره و گندله، به دلیل تنوع در مش��خصات فنی محصوالت و 
وجود قراردادهای عمدتا بلند مدت میان تأمین کنندگان مواد اولیه و 
تولیدکنندگان آهن اسفنجی یا فوالد، الزام به عرضه در بورس کاال 
موجب به هم خ��وردن روند تأمین مواد اولیه برای واحدهای زنجیره 
فوالد خواهد ش��د و ممکن اس��ت تعداد زیادی از واحدهای زنجیره 
فوالد با مش��کالت جدی در تأمین مواد اولیه خود روبه رو ش��وند  یا 
امکان دسترس��ی به مواد اولیه با مش��خصات فنی موردنظر خود را 

نداشته باشند.
پای��ش و نظارت بر عرضه تمام محصوالت زنجیره فوالد در بورس 
کاال و ممن��وع بودن خرید و ف��روش محصوالت در خارج از بورس، 
نیازمند وجود سیس��تم های نظارتی و تعزیراتی گس��ترده و کارآمد 
اس��ت. براساس تجارب سال های گذش��ته، برخوردهای تعزیراتی و 
قضایی با واحدهای تولیدی امکان پذیر نبوده و پایش و رصد زنجیره 
برای جلوگیری از فروش در خارج از بورس کاال قابلیت اجرا نخواهد 
داش��ت. همچنین با توجه به وجود برخی استثناها، اجرای این بند 

در عمل با شکست روبه رو خواهد شد.

نگاه

فرصت امروز: ش��اخص ب��ورس در یک هفت��ه ای که از آغاز زمس��تان 
می گذرد، حرکتی پرنوس��ان داش��ت و پس از آنکه در معامالت روز شنبه 
24 هزار واحد و در معامالت یکش��نبه 4 هزار واحد افت کرد، سرانجام در 
س��ومین روز هفته به مدار صعود بازگش��ت و بیش از 18 هزار واحد رشد 
کرد. البته برخی از کارشناسان تصمیم روز یکشنبه دولت مبنی بر واگذاری 
باقی مانده سهام برخی از شرکت های بورسی به سه بانک ملت، صادرات و 
تجارت را گامی مثبت در بهبود روند معامالت بورس دانسته و معتقدند این 

اقدام در رشد روز دوشنبه شاخص بورس بی تاثیر نبوده است.
ش��اخص کل بورس در هش��تمین روز دی ماه بیش از 18 هزار و 129 
واحد افزایش یافت و به عدد یک میلیون و 4۳۷ هزار واحد رسید. شاخص 
کل ب��ا معیار هم وزن نیز با ۳010 واحد کاهش به رقم 4۶9  هزار و 12۵ 
واحد رس��ید. در معامالت روز دوش��نبه بیش از 8 میلیارد و ۵9۷ میلیون 
سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 112 هزار و 800 میلیارد ریال داد 
و ستد شد. گروه شیمیایی هم صدرنشین برترین گروه های صنعت شد. در 
آن سوی بازار سرمایه نیز شاخص فرابورس حدود ۶4 واحد افزایش داشت 
و ب��ر روی کانال ۵۵ هزار و ۶8 واحد ثاب��ت ماند. در این بازار 2 میلیارد و 
91۷ هزار برگه سهم به ارزش ۵۵ هزار و 1۷۷ میلیارد ریال داد و ستد شد.

وقتی دولت به کمک بازار سرمایه می آید
در جلسه یکشنبه شب هیأت دولت که به ریاست حسن روحانی برگزار 
شد، وزارت اقتصاد )سازمان خصوصی سازی( مکلف شد در مجموع معادل 
مبل��غ 4۳۵ ه��زار میلیارد ریال از باقی مانده س��هام متعل��ق به دولت در 
شرکت های پاالیش نفت تهران، تبریز، اصفهان، بندرعباس و شرکت های 
سرمایه گذاری ملی ایران، تولید تجهیزات سنگین – هپکو و ایران ترانسفو 

را به بانک های ملت، صادرات و تجارت واگذار کند.
در مقابل آن انتقال گیرندگان مکلف ش��دند تا معادل 14۵ هزار میلیارد 
ریال از بهای س��هام مورد واگذاری را به نس��بت میزان تعیین شده توسط 
وزارت اقتصاد به صورت اقس��اط طی چهار قسط مساوی )ماهیانه تا پایان 
س��ال جاری( بدون سود فروش اقس��اطی را به حساب سازمان هدفمندی 
یارانه ها نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند تا با تخصیص سازمان برنامه 
و بودجه کشور صرف پرداخت به مشمولین شود. معادل 290 هزار میلیارد 
ریال از سهام موضوع این تصویب نامه بابت تأدیه بدهی دولت به بانک های 

فوق واگذار می شود.
به دنبال این خبر، سهامداران که از چند روز گذشته در تب و تاب اصالح 
و روند نزولی ش��اخص بورس قرار داش��تند و نگران از دس��ت دادن دادن 
سرمایه های خود بودند، با این اقدام نسبت به روند صعودی شاخص بورس 
بازار امیدوار شدند و برخی از کارشناسان این تصمیم دولت را گامی مثبت 

برای بازگشت دوباره اعتمادها به بازار می دانند.
یک کارش��ناس بازار س��رمایه در این باره معتقد است: »این موضوع از 
مدت ها قبل مطرح شده بود و یکی از نگرانی های موجود در بازار احتمال 
فروش این س��هام در بازار به صورت خرد بود، اما در نهایت تصمیم گرفته 
شد تا این سهام با در نظر گرفته شدن دو هدف به سه بانک واگذار شود.«
امیرعلی امیرباقری با بیان اینکه »نخستین هدف  از این تصمیم تسویه 

بدهی های دولت به بانک ها و هدف دیگر واریز آن به س��ازمان هدفمندی 
یارانه ها برای پرداخت یارانه ها بوده است«، به »ایرنا« گفت: »یکی از نکات 
مثبت در اتخاذ این تصمیم گیری و اجرای آن، برداشته شدن سایه فروش 
خرد این سهام از سر بازار است که احتمال ایجاد فشار فروش سنگین در 
بازار یا عرضه آن در قالب صندوق ETF به بازار را داشت. با توجه به وجود 
ش��رایط فعلی در بازار، ممکن بود با عرضه سهام باقی مانده پاالیشی ها از 
طریق صندوق های ETF اقبال چندانی نسبت به خرید آنها وجود نداشته 
باش��د، اکنون این اقدام، تصمیم معقولی بود که دولت در دستور کار قرار 

داد.«
وی با بیان اینکه »با این اقدام بدهی دولت تسویه و بار بدهی ها سبک تر 
خواهد ش��د«، ادامه داد: »این تصمیم باعث ایجاد درآمدزایی برای دولت 
می ش��ود، همه این مسائل نشان دهنده آن اس��ت که دولت برای پیشبرد 
اهداف خود دست در جیب بانک مرکزی و اقدام به چاپ پول نکرده است 
و باعث دامن زدن به تورم و تضعیف پول ملی نش��ده اس��ت. از طرفی این 
اقدام در راس��تای کاهش تصدیگری و خروج دولت از بنگاه داری همگام با 
روح خصوصی سازی بوده است و به طور حتم بازخورد مثبت و معقولی را 

برای بازار سرمایه خواهد داشت.«
این کارشناس بازار سرمایه به مزیت این تصمیم دولت اشاره کرد و گفت: 
»این اقدام دولت عالوه بر تحقق استقالل از بانک مرکزی، گامی مثبت در 
خصوصی سازی و جذب منابع برای یارانه کاالهای اساسی و یارانه ها خواهد 
بود. عرضه خرد این سهام که سهامداران تصور می کردند دولت برای تامین 
مالی از طریق فروش مستقیم سهام در بازار در دستور کار قرار دهد زمینه 

ایجاد فشار فروش سنگین را فراهم می کرد.«
کدام سهم ها شاخص بورس را باال کشیدند؟

ش��اخص کل بورس روز دوشنبه با 18 هزار و 129 واحد رشد در ارتفاع 
یک میلیون و 4۳۷ هزار واحد ایستاد. شاخص کل )هم وزن( نیز با ۳ هزار 
و 10 واحد کاهش به 4۶9 هزار و 12۵ واحد و ش��اخص قیمت )هم وزن( 
با یک هزار و 9۷0 واحد افت به ۳0۷ هزار و ۷9 واحد رسید. شاخص بازار 
اول 12 هزار و 8۶2 واحد و شاخص بازار دوم ۳8 هزار و 82 واحد افزایش 
داش��ت. در معامالت این روز بیش از 8 میلیارد و ۵9۷ میلیون سهم، حق 
تقدم و اوراق بهادار به ارزش 112 هزار و 800 میلیارد ریال داد و ستد شد.

نمادهای صنایع پتروشیمی خلیج فارس )فارس( با 4 هزار و 49 واحد، 
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( با 2هزار و 11۶ واحد، نفت 
و گاز پتروشیمی تامین )تاپیکو( با یک هزار و ۳9۶ واحد، معدنی و صنعتی 
گل گهر )کگل( با یک هزار و ۳8۷ واحد، معدنی و صنعتی چادرملو )کچاد( 
با یک هزار و ۳42 واحد، پاالیش نفت اصفهان)ش��پنا( با یک هزار و 20۶ 
واحد، پاالیش نفت تهران )ش��تران( با یک هزار و یک واحد، پاالیش نفت 
بندرعباس )ش��بندر( با 94۶ واحد، س��رمایه گذاری غدیر )وغدیر( با 94۳ 
واحد، گسترش نفت و گاز پارسیان )پارسان( با 89۷ واحد و ایران خودرو 

)خودرو( با 8۳۶ واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند.
در س��وی مقاب��ل، نماده��ای فوالد خراس��ان )فخاس( ب��ا ۳8۶ واحد، 
س��رمایه گذاری ملی ایران )ونیکی( با ۳8۳ واحد، س��رمایه گذاری دارویی 

تامی��ن )تیپیکو( ب��ا ۳1۵ واحد، مخابرات ای��ران )اخابر( ب��ا 2۷2 واحد، 
پتروش��یمی بوعلی س��ینا )بوعلی( با 2۶۵ واحد، صنایع ش��یمیایی ایران 
)شیران( با 24۵ واحد و گروه دارویی برکت )برکت( با 20۳ واحد هم تاثیر 

منفی بر شاخص گذاشتند.
همچنین شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا(، ایران خودرو 
)خودرو(، پاالیش نفت اصفهان )ش��پنا(، سایپا )خس��اپا(، سرمایه گذاری 
س��یمان تامین )سیتا(، گسترش س��رمایه گذاری ایران خودرو )خودرو ( و 
تامین سرمایه امین )امین( در گروه نمادهای پربیننده قرار گرفتند. گروه 
ش��یمیایی هم صدرنش��ین برترین گروه های صنعت شد و در این گروه ۳ 
میلیارد و 2۵۵ میلیون برگه سهم به ارزش 1۵ هزار و 9۷۵ میلیارد ریال 

داد و ستد شد.
ش��اخص فرابورس نیز حدود ۶4 واحد افزایش داش��ت و بر روی کانال 
۵۵ ه��زار و ۶8 واحد ثابت مان��د. در این بازار 2 میلیارد و 91۷ هزار برگه 
س��هم به ارزش ۵۵ هزار و 1۷۷ میلیارد ریال داد و س��تد ش��د. نمادهای 
سنگ آهن گهرزمین )کگهر(، هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه )میدکو(، 
فوالد هرم��زگان جنوب )هرمز(، پتروش��یمی تندگویان )ش��گویا(، گروه 
سرمایه گذاری میراث فرهنگی )س��مگا(، گروه توسعه مالی مهر آیندگان 
)ومهان(، س��رمایه گذاری مالی س��پهر صادرات )وس��پهر(، فرابورس ایران 
)فرابورس(، سرمایه گذاری صبا تامین )صبا( و پاالیش نفت الوان )شاوان( 
با تاثیر مثبت بر شاخص این بازار همراه بودند. همچنین نمادهای صنعتی 
مین��و )غصینو(، بانک دی )دی(، پلیمر آریا ساس��ول )آری��ا(، بیمه کوثر 
)کوثر(، تولید نیروی برق دماوند )دماوند(، اعتباری ملل )وملل(، توس��عه 
و عمران اس��تان کرمان )کرمان( و مدیریت انرژی تابان هور )وهور( تاثیر 

منفی بر شاخص این بازار را داشتند.

تاثیر مثبت واگذاری  سهام دولتی بر معامالت بورس تهران

شاخص بورس ۱۸هزار واحد رشد کرد

5بــــورس www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
سه شنبه
9 دی 1399

شماره 1695



توزیع روزانه 4000 تن انواع روغن در سراسر کشور
دبی��ر انجمن صنفی روغن نباتی ایران گف��ت روزانه بین ۳۵00 تا 
4000 تن از انواع روغن مایع و جامد در سراسر کشور توزیع می شود و 
فروش روغن گران تر از نرخ مصوب سازمان حمایت گرانفروشی است.

امیر هوش��نگ بیرش��ک در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه روزانه 
بین ۳۵00 تا 4000 تن از انواع روغن مایع و جامد در سراسر کشور 
توزیع می شود، اظهار کرد: تولید روغن و توزیع آن در کشور کماکان 
ادامه دارد. وی ادامه داد: تمام کارخانه هایی که روغن تولید می کنند 
محصوالت ش��ان را با قیمت مصوب یعنی نرخ تعیین ش��ده توس��ط 
س��ازمان حمایت توزیع می کنند. ش��رکت های پخش هم بایستی با 

قیمت مصوب روغن ها را تحویل خرده فروشی ها دهند.
دبیر انجمن صنفی روغن نباتی ایران اضافه کرد: بیش از 90 درصد 
مش��کالت تولید روغن مایع حل شده است و تالش مان بر این است 
که در روزهای آینده بازار آرامی داشته باشیم. درخصوص روغن جامد 
نیز در مولفه های بسته بندی، ورق حلب و نوع روغن هنوز مشکالتی 
وج��ود دارد و مهمترین چالش نیز ارزهای قابل انتقال اس��ت که اگر 
بانک مرکزی کمک کند و مسئله ارز و واردات روغن حل شود، همه 
مشکالت مرتفع خواهد شد. بیرشک در پایان گفت: قیمت های مصوب 
روغن براس��اس نوع و حجم در سامانه 124 زده شده است و فروش 

روغن گران تر از نرخ مصوب گرانفروشی تلقی می شود.

بهره گیری از کارکنان وظیفه عمومی در 
بخش های اقتصادی مولد

مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری خراسان 
جنوبی بر نیازس��نجی مهارت های موردنیاز کارکنان وظیفه عمومی 
نیروهای مس��لح در استان توسط نیروهای مسلح تاکید کرد و گفت 
باید کارکنان وظیفه عمومی را با آموزش های تخصصی و عمومی در 

بخش های اقتصادی مولد به کار بگیریم.
علی اکبر اکبری راد، هش��تم دی به خبرنگاران رسانه های گروهی 
اعالم کرد: کارکنان وظیفه عمومی نیروهای مسلح کشور برای پیشبرد 
اهداف اقتصادی کشور باید تربیت شوند. به گزارش ایسنا، وی با اشاره 
به اینکه در ش��رایط موجود که در صلح به س��ر می بریم این فرصت، 
فرصت بسیار مناسبی است تا س��ربازان ضمن فراگیری مهارت های 
الزم آینده کاری خود را رقم بزنند، افزود: باید تالش کنیم و سربازان 
را ب��رای جنگ اقتصادی آم��اده و آموزش الزم بدهیم. مدیرکل دفتر 
جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری خراسان جنوبی با اشاره 
به اهمیت مهارت آموزی و اشتغال و ضرورت توجه به این مهم از انعقاد 
تفاهم نامه ها بین وزارتخانه ها با قرارگاه مرکزی مهارت آموزی کارکنان 
وظیفه عمومی کشور خبر داد و گفت: نسبت کارکنان وظیفه دارای 
مدرک کارشناس��ی و باالتر به دیپلم و پایین تر در کش��ور 40 درصد 
افزایش یافته و ض��رورت دارد برای آموزش های عمومی و تخصصی 
کارکن��ان وظیفه عمومی نیروهای مس��لح برنامه ریزی الزم به عمل 
آوریم. وی با اش��اره ب��ه اینکه درصد باالیی از س��ربازان ما از مدرک 
دانشگاهی باالیی برخوردار هستند، تصریح کرد: باید کارکنان وظیفه 
عمومی را با آموزش های تخصصی و عمومی در بخش های اقتصادی 
مولد به کار بگیریم. اکبری راد اظهار کرد: باید برای جذب تس��هیالت 
در جهت اشتغال س��ربازان آموزش دیده برای بازار کار اقدام کنیم و 
دستگاه های تخصصی عضو کارگروه مهارت آموزی و اشتغال کارکنان 

وظیفه عمومی مکلف به همکاری و انجام آموزش های الزم هستند.
وی با اش��اره به اینکه در 9 ماهه سال جاری و براساس برنامه های 
ابالغی مهارت آموزی کارکنان وظیفه عمومی نیروهای مسلح بیش از 
4000 سرباز مهارت های عمومی و اختصاصی را با همکاری نیروهای 
مس��لح استان و دستگاه های اجرایی ش��امل جهاد دانشگاهی، جهاد 
کش��اورزی، میراث فرهنگی، ورزش و جوانان، هالل احمر، ارتباطات 
و فن��اوری اطالعات، تعاون، کار و رفاه اجتماع��ی، فنی و حرفه ای و 
صنعت، معدن و تجارت اس��تان را در س��طح استان خراسان جنوبی 
فرا گرفته اند. وی بر نیازسنجی مهارت های موردنیاز کارکنان وظیفه 
عمومی نیروهای مس��لح در استان توس��ط نیروهای مسلح استان و 
ارسال آن به دستگاه های تخصصی عضو کارگروه تاکید کرد و گفت: 
با توجه به اهمیت موضوع مهارت آموزی و اش��تغال برای س��ربازان، 
پیگیری های الزم برای ایجاد ردیف بودجه ای در بودجه س��ال 1400 
در ح��ال انجام ب��وده و در صورت امکان و تصوی��ب و تایید مجلس، 
بودج��ه ای به این منظور اختصاص خواهد یاف��ت تا روند برنامه های 
آموزشی سربازان تسهیل ش��ود. اکبری راد بر توانمندسازی، تولید و 
توسعه اشتغال برای جامعه هدف تاکید کرد و یادآور شد: اگر بتوانیم 
به اقتصاد، تولید و فناوری نوین متکی ش��ویم و در راستای توسعه و 
به کارگیری فناوری ها تالش کنیم یقینا از یک قدرت نظامی قوی و 
مولد اقتصادی برخوردار خواهیم ش��د و نیاز به نیروی نظامی زیادی 
نخواهیم داش��ت. وی خاطرنشان کرد: اگر قدرت اقتصادی و تولیدی 
باالیی داشته باشیم حتما از تهدیدهای نظامی رهایی می یابیم و باید 

همگی در این راستا تالش کنیم.

ثبات قیمت زیتون در بازار
رئیس ش��ورای مل��ی زیتون گفت ب��ا وجود افزای��ش چندبرابری 
هزینه های تولید، قیمت زیتون نس��بت به سال قبل نوسانی نداشته 
اس��ت. مهدی عباسی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، از افت 
تولید زیتون در کش��ور خبر داد و گفت: س��ال گذشته 140 هزار تن 
زیتون در کش��ور تولید شد که امسال به س��بب سال ناآور و شرایط 

جوی، میزان تولید به مراتب بسیار پایین تر از این رقم است.
او در واکن��ش به این موض��وع که وزارت جهاد کش��اورزی میزان 
افت تولید زیتون را قبول ندارد، افزود: با وجود افت چش��مگیر تولید، 
جای این س��وال مطرح اس��ت که چرا وزارت جهاد کشاورزی زیر بار 
این موضوع نمی رود. عباس��ی با اش��اره به اینکه نوس��ان چندانی در 
حوزه قیمت زیتون نداری��م، بیان کرد: علی رغم افزایش چندبرابری 
هزینه های تولید اعم از کود، سم و... نسبت به مدت مشابه سال قبل، 

نوسان چندانی در حوزه قیمت زیتون رخ نداده است.
رئیس ش��ورای ملی زیتون قیمت کنسرو زیتون را 1۵ تا 22 هزار 
تومان و قیمت هر شیش��ه روغن زیتون را 8۵ هزار تومان اعالم کرد 
و گفت: هم اکنون روغن های زیتون  وارداتی با نرخ های باالتری عرضه 
می شود، این در حالی اس��ت که ۶0 تا ۷0 درصد روغن های وارداتی 

خارج از مصرف انسانی است.

اخبـــار

معاون فنی گمرک ایران از مصوبات جدید در رابطه با گوشی های همراه 
مس��افر خبر داد و اعالم کرد که گوش��ی های اتب��اع خارجی تا یک ماه از 
تاریخ ورود آنها رجیس��تر نمی شود. همچنین معافیت و ارز 4200 تومانی 

گوشی های پستی حذف شد.
به گزارش ایسنا، طی روزهای اخیر مهرداد جمال ارونقی - معاون فنی 
و امور گمرکی گمرک ایران - با تشریح شرایط پیش آمده در جریان ورود 
گوشی های همراه مس��افر و رجیستری غیرحضوری که از ابتدای دی ماه 
اجرایی ش��د، اعالم کرد که رصد ورود گوشی های همراه مسافران ایرانی، 
اتباع و همچنین از طریق پست بعضا با تشخیص گمرک ایران در رابطه با 
جریان تجاری آن همراه بوده است که موضوع در دست بررسی قرار داشته 

و طی هفته جاری در مورد آن تصمیم گیری خواهد شد.
این در حالی است که تازه ترین اعالم معاون فنی گمرک ایران به ایسنا 
از این حکایت دارد که طی جلسه روز یکشنبه ستاد مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز آخرین وضعیت ثبت تلفن همراه در رویه مسافری و پستی مورد بررسی 

قرار گرفته و درنهایت با مصوبات بسیار مهمی همراه بوده است.
مصوبه گوشی های پستی 

ارونق��ی در تش��ریح اه��م مصوبات اخی��ر، به تصمیم��ی در مورد ثبت 
گوش��ی های  پستی در جلسه س��تاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز اشاره کرد 
و گفت که مقرر ش��د در صورت تصویب س��تاد تنظیم بازار، گمرک ایران 
نسبت به اعمال نرخ ارز براساس سامانه سنا برای محاسبه و عوارض گمرک 
و حذف ۵0 دالر معافیت پستی صرفا برای گوشی تلفن همراه که از تاریخ 

ابالغ مصوبه مربوطه وارد کشور می شود، اقدام کند.

ای��ن در حالی اس��ت که تا پی��ش از این، ترخیص کاالهای پس��تی به 
اس��تثنای اقالمی که ورود آن از نظر شرعی یا قانونی ممنوعیت دارد، اگر 
کاال »جنبه تجاری« پیدا نمی کرد به ارزش حداکثر ۵0 دالر بدون پرداخت 
حقوق گمرکی و سود بازرگانی و بدون مطالبه کارت بازرگانی و مجوزهای 
مقرر بالمانع بود، در عین حال حقوق و عوارض گمرکی با نرخ ارز رسمی 

)4200 تومان( محاسبه می شد.
اما اخیرا در رابطه با گوشی های پستی ورودی مسائلی وجود داشت و احتمال 
جریان تجاری  مطرح ش��د که معاون فنی گمرک ایران اعالم کرده بود این 
موضوع مورد رصد قرار گرفته و تصمیم گیری می شود. بر این اساس با مصوبه 
اخیر معافیت ۵0 دالری برای گوشی های همراه مسافر برداشته شد و محاسبه  

حقوق و عوارض گمرکی با نرخ سامانه سنا انجام می شود.
 گوشی اتباع تا یک ماه رجیستر نمی شود

آنطور ک��ه معاون فنی گمرک ایران اعالم کرد دیگر تصمیم اخذش��ده 
مورد توجه در این جلس��ه مربوط به گوشی های همراه اتباع خارجی است 
که مصوب شده ثبت گوشی های تلفن آنها ضمن ورود اطالعات در هنگام 
ورود تبعه خارجی به کش��ور در مبادی ورودی، فقط پس از انقضای مدت 

یک ماه از تاریخ ورود به کشور و به صورت »حضوری« انجام شود.
گفتنی است طی مصوبه خردادماه امسال، قرار بر این شده بود که اتباع 
خارجی که قصد اقامت بیش از یک ماه را داشتند به هنگام ورود به کشور 
اع��م از مرزهای هوایی، زمینی و دریایی باید نس��بت به رجیس��تر کردن 
دستگاه گوشی تلفن همراه خود صرفا توسط گیت ورود به کشور گمرک 

اقدام می کردند.

شرایط جدید زمانی برای مسافران قبلی
مصوبه دیگر در این جلس��ه به ش��رایط زمانی برای مسافران قبلی برای 
ثبت گوش��ی برمی گردد و معاون فنی گمرک ایران با اشاره به اینکه طی 
مصوب��ه آب��ان ماه گمرک می تواند ب��ا رعایت ضوابط قانونی آن دس��ته از 
مس��افرانی که قبل از ۳0 مهرماه وارد کش��ور ش��ده اند و فرصت سه ماهه 
آنها تمام نشده را شناسایی و حداکثر تا 12 دی ماه برای شان فرصت ثبت 
اطالعات تعیین کند، گفت: اما پیش از این گمرک ایران درخواست تغییر 
تاریخ ۳0 مهر به ۳0 آبان 1۳99 را مطرح کرده بود که مورد موافقت ستاد 
قاچاق کاال و ارز قرار گرفت، بر این اس��اس مس��افران ورودی ایرانی از 12 
تیرماه سال جاری تا ۳0 آذرماه می توانند حداکثر تا ۳0 دی ماه امسال به 
صورت غیرحضوری نسبت به پرداخت حقوق ورودی متعلقه و ثبت تلفن 

همراه خود اقدام کنند.
به گفته وی، مسافران ورودی از اول دی ماه به بعد نیز با ثبت اطالعات 
در بدو ورود می توانند نسبت به  پرداخت حقوق ورودی متعلقه و ثبت تلفن 

همراه خود اقدام کنند.
ارونقی یادآور ش��د طی جلسه اخیر ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز، به 
منظور اطالع رسانی بهتر به دستگاه ها، رده های استانی و مسافران، موضوع 
تهیه محتوای اطالع رسانی شرایط جدید ثبت حضوری تلفن همراه، لزوم 
تهیه محتوای اطال ع رسانی و انتشار آن از طریق رسانه ها مورد تاکید قرار 
گرفته و مقرر شده دستگاه های مربوطه از جمله سازمان هواپیمایی کشور 
و صدا و سیما همکاری الزم را به منظور اطالع رسانی بهینه با گمرک ایران 

داشته باشند.

ممنوعیت رجیستری گوشی اتباع تا یک ماه

 معافیت ۵0 دالری پستی حذف شد

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه همه پروازهای خارجی و 
داخلی به مقصد و از مبدأ انگلستان لغو شدند، گفت در صورت درخواست 
وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��کی آماده ایجاد محدودیت های 
بیش��تر در دیگر پروازهای خارجی برای مقابله با کرونای جدید و واردات 

واکسن کرونا از هر کشوری هستیم.
ت��ورج دهقان زنگن��ه در گفت وگو با ایس��نا، درب��اره آخرین وضعیت 
پروازهای انگلس��تان و واردات واکسن کرونا اظهار کرد: بنا به درخواست 
وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی پروازهای انگلستان به صورت 
دو طرف��ه به حالت تعلی��ق درآمد و در حال حاضر هیچ ایرالین ایرانی یا 

خارجی نمی تواند از انگلستان به ایران مسافری سوار کند.

وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه با توجه به شناسایی شدن ویروس 
جهش یافته جدید کرونا در کشورهای دیگر، آیا پروازهای ایران به مقاصد 
خارجی دیگر هم تعلیق می ش��ود؟ افزود: اگر وزارت بهداش��ت، درمان و 
آموزش پزشکی یا ستاد کرونا درخواست کند، می توانیم هر پرواز خارجی 
دیگ��ری را هم تعلیق کنیم چراکه حفظ س��المتی م��ردم برای ما از هر 

چیزی مهم تر است.
رئیس س��ازمان هواپیمایی کشوری ادامه داد: البته برخی ایرالین های 
خارجی پروازهایی برنامه ری��زی کرده بودند که آنها را هم تعلیق کردیم 
و در حال حاضر تنها هواپیمایی قطر ایرویز مس��افران را از فرودگاه امام 
خمینی به صورت غیرمس��تقیم به انگلس��تان می برد که البته این پرواز 

محدود، فوق العاده و با ش��رایط خاص انجام می ش��ود و هیچ مسافری از 
انگلستان نمی تواند به ایران بیاید.

دهقان زنگنه در پاس��خ به س��وال دیگری درباره اینکه با توجه به حل 
شدن مشکل نقل و انتقال ارز برای خرید واکسن کرونا و اطالعیه اتحادیه 
بین المللی حمل و نقل هوای��ی )یاتا( در زمینه همکاری همه ایرالین ها 
برای جا به جای��ی آن در همه نقاط دنیا، آیا هواپیماهای ایرانی آمادگی 
واردات واکسن را دارند؟ گفت: براساس چیزی که پیش از این هم اعالم 
کرده بودیم، دو ایرالین ایرانی ماهان و ایران ایر آمادگی کاملی برای انتقال 
هرگونه واکسنی که مورد تایید مسئوالن بهداشتی کشور باشد را دارند و 

هیچ مشکلی در این زمینه نداریم.

جدیدترین آمار منتشرش��ده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
)صمت( نش��ان می دهد که بعد از گذش��ت هش��ت ماه از ابتدای سال 
ج��اری، باالخره تاثیر مش��کالت تخصیص ارز در ابتدای س��ال تقریبا 
برطرف شده و میزان تولید این محصول با افزایش جزئی و قاچاق آن 

با کاهش جزئی مواجه شده است.
به گزارش ایس��نا،  روند قاچاق سیگار در سال گذشته کاهشی بود، 
به طوری که در کل سال گذشته برآورد وزارت صمت از میزان قاچاق 
سیگار نسبت به سال 1۳9۷ حدود ۳9 درصد کاهش یافته بود، اما در 
س��ال جاری با مش��کالتی که به دلیل  عدم تخصیص ارز برای واردات 
م��واد اولیه در زمینه تولی��د این محصول ایجاد و منجر به توقف تولید 
در هشت واحد از 1۵ واحد تولید محصوالت دخانی شد، قاچاق سیگار 
رو به افزایش گذاش��ت،  تا جایی که در اردیبهش��ت امسال برآوردها از 
میزان قاچاق س��یگار نزدیک به دو برابر دو ماهه اول سال 1۳98 بود، 
اما از ماه گذشته میزان افزایش قاچاق تک رقمی و حاال هم در هشت 
ماهه ابتدای سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل قاچاق سیگار 

کاهش جزئی داشته است.
براس��اس این آمار در هشت ماهه ابتدای امسال ۳۵ میلیارد و ۶40 
میلیون نخ س��یگار تولید ش��ده که نسبت به تولید ۳0 میلیارد و 2۶0 
میلیون نخ در هش��ت ماهه ابتدای س��ال گذش��ته 1.1 درصد افزایش 

داشته است.
در پ��ی این افزایش تولید و با توجه ب��ه اینکه میزان مصرف در این 
هش��ت ماه 4۳ میلیارد و ۳۳0 میلیون نخ برآورد ش��ده، برآورد قاچاق 
سیگار هم با 4.8 درصد کاهش، از 8 میلیارد و 1۶0 میلیون نخ سیگار 
در هشت ماهه ابتدای سال قبل به ۷ میلیارد و ۷۷0 میلیون نخ سیگار 

در مدت مشابه امسال رسیده است.
این در حالی است که آمارها نشان می دهد از ابتدای امسال تا پایان 
آب��ان ماه صادرات س��یگار با افزایش ۳.8 درصدی ب��ه 81 میلیون نخ 
رس��یده است. این در حالی اس��ت که صادرات سیگار در مدت مشابه 

سال گذشته ۷8 میلیون نخ بوده است.
تولید تنباکو کاهش یافت

همچنین آمارها حاکی از کاهش ۳9.2 درصدی تولید تنباکو اس��ت، 
به طوری که تولید تنباکو از 1۶۶۳ تن در هشت ماهه ابتدای سال قبل 

به 1011 تن در مدت مشابه امسال رسیده است.
اما در مجموع صدور و تمدید مجوز تاس��یس یا تولید ش��رکت های 
تولیدکننده س��یگار و تنباکوی معسل و س��نتی در این مدت بیش از 
چهار برابر ش��ده و با افزایش ۳۷۷.۳ درصدی به 10۵ عدد رسیده، در 

حالی که این رقم در سال گذشته 22 بوده است.
براساس اعالم انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان 
محصوالت دخانی، ۷0 درصد مواد اولیه محصوالت دخانیات از طریق 
واردات تامین می ش��ود که عمده آن مربوط به توتون است. همچنین 
ای��ن صنعت ۵0 هزار نفر اش��تغال مس��تقیم، 100 ت��ا 1۵0 هزار نفر 
اش��تغال غیرمستقیم در بخش توزیع، کش��اورزی و حمل و نقل دارد 
و نیاز س��االنه آن برای واردات مواد اولیه  ۳00 میلیون یورو اس��ت. از 
طرف دیگر این صنعت س��االنه 4000 میلی��ارد تومان درآمد مالیاتی 

دارد.

آمادگی برای واردات واکسن کرونا و محدودیت بیشتر در پروازها

قاچاق سیگار باالخره کاهشی شد!

صنعت، معدن ، تجارت تلفن مستقیم: 686073290 www.forsatnet.ir
سه شنبه
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اخبار

موتورسازان 4 سال برای اجرای استاندارد 
یورو 5 مهلت خواستند

تولیدکنندگان موتورس��یکلت در حالی با ارائه جدول زمان بندی 
خواستار فرصت چهار س��اله اجرای استاندارد یورو ۵ شدند که به 
گفته یک مق��ام صنفی در صنعت موتورس��یکلت در صورت عدم 
موافقت دولت با پیشنهاد تولیدکنندگان و اجرای این استاندارد از 
سال 1400، به طور قطع کل تولیدکنندگان موتورسیکلت تعطیل 

می شوند.
به گزارش خبرنگار پرش��ین خودرو، ضرورت اعمال اس��تاندارد 
یورو ۵ از ابتدای س��ال 1400 به واسطه مصوبه سال 1۳9۷ دولت 
در حال��ی این روزه��ا از جمله نگرانی واحده��ای فعال تولیدی به 
ش��مار می رود که برابر اس��تاندارد روز اتحادیه اروپا حداقل فاصله 

زمانی بین دو استاندارد در اتحادیه اروپا 4 سال است.
این الزام در حالی است که مطابق مصوبه سال 9۷ برای حداقل 
حد مجاز آالیندگی موتورس��یکلت، فاصله زمانی دو س��اله از سال 
1۳98 ت��ا 1400 جهت تغییر حد مجاز ی��ورو 4 به یورو۵ تعیین 

شده است.
با توجه به این ش��رایط، موضوع درخواس��ت تعویق اس��تاندارد 
یورو ۵ در صنعت موتورس��یکلت ایران اخیرا مطرح ش��ده اس��ت، 
بر این اس��اس یک مقام صنفی در انجمن موتورس��یکلت ایران در 
گفت و گو با خبرنگار پرش��ین خودرو عنوان کرد: براساس جدول 
پیش��نهادی ارائه شده، تولیدکنندگان موتورسیکلت خواستار ارائه 
فرصت 4 س��اله جهت تهیه پیش نیازهای ارتقا و اعمال استاندارد 

مربوطه براساس جدول زمان بندی شدند.
ب��ه گفته بهمن ضیاء مقدم، دبیر انجمن صنعت موتورس��یکلت 
ایران، در حال حاضر قطعات اصلی موتورسیکلت س��ازی، ش��امل 
قوای محرکه از کشور چین تامین می شود که حد مجاز آالیندگی 
در آن کش��ور و سایر کشورهای آسیای جنوب شرقی معادل یورو 
4 اس��ت از طرف دیگر، امکانات آزمایش��گاهی جهت آزمون کامل 

الزامات استاندارد یورو ۵ در کشور فراهم نیست.
 وی با توجه به ارائه جدول زمان بندی استاندارد یورو۵ در صنعت 
موتورسیکلت به کمیس��یون امور زیربنایی دولت اظهار داشت: در 
صورت عدم موافقت با پیش��نهاد انجمن و اجرای استاندارد یورو۵ 
از ابتدای سال 1400 صنعت موتورسیکلت با چالش بزرگی مواجه 
می شود و به طور قطع کل تولیدکنندگان موتورسیکلت از ابتدای 

سال آینده تعطیل خواهند شد.
وی تصریح کرد: در ش��رایط کنونی به هیچ وجه تولیدکنندگان 
موتورس��یکلت امکان اجرا و انطباق تولیدات با اس��تاندارد یورو ۵ 

را ندارند.
دبیر انجمن صنعت موتورس��یکلت ایران با اش��اره به نرم اجرای 
هر اس��تاندارد طبق اس��تاندارد اتحادیه اروپا و فرصت چهار ساله 
ب��رای پیگیری امکانات و تجهیزات الزم ب��رای ارتقای تولیدات به 
استانداردهای باالتر، گفت: متاس��فانه صنعت موتورسیکلت ایران 
در سه چهار سال اخیر با استاندارد و قوانین مختلفی روبه رو شده 
اس��ت که در هیچ کدام زمان الزم به تولیدکنندگان داده نشد، از 
تغییر کاربراتور به انژکتور تا ارتقای استاندارد یورو۳ به 4 تا قانون 
هوای پاک همگی از مصوباتی اس��ت که ب��ه یک باره برای صنعت 

موتورسیکلت اجرایی شد.
ضیاء مقدم افزود: به عنوان مثال در تاریخ ۳0 مهر 9۷ که قانون 
ه��وای پاک مصوب ش��د از ابت��دای آبان 9۷ و ب��ا فاصله یک روز 
اجرایی شد در حالی که در هیچ کجای دنیا چنین قوانینی تدوین 
نمی شود که بدون هیچ گونه فرصتی به تولیدکنندگان اعمال شود.
وی در همی��ن حال به همراهی خ��وب وزارت صمت با صنعت 
موتورس��یکلت اشاره و خاطرنشان کرد: هم اکنون پیشنهاد صنعت 
موتورس��یکلت درخص��وص برنام��ه زمان بندی اجرای اس��تاندارد 
یورو۵ در کمیس��یون زیربنایی دولت در حال بررس��ی است البته 
تولیدکنندگان خواس��تار تعویق اس��تاندارد ی��ورو ۵ نبودند بلکه 
جدول زمانی را به وزارت صمت ارائه کرده که طی دوره 4 س��اله 
تولیدکنن��دگان می توانند این اس��تاندارد را به ط��ور واقعی برای 

تمامی محصوالت اجرایی کنند.
این مقام صنفی در انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت با اشاره 
به وجود بیش از 240 برند در این صنعت، گفت: در صورت اعمال 
استاندارد یورو ۵ و آمادگی برخی تولیدکنندگان با اجرای آن، باید 
نس��بت به انجام آزمون برای تمامی برندهای موجود اقدام ش��ود 
درحالی که به دلیل نبود تجهیزات آزمایش��گاهی در اجرای برخی 

از این آزمون ها و تجهیز این آزمایشگاه ها ماه ها زمان نیاز دارد.

امدادخودروهای متفرقه از بازار حذف 
می شوند

قرار اس��ت با تفاهمات انجام ش��ده میان امداد خودروی ایران و 
اتحادیه تعمیرکاران خودرو دغدغه مردم در تعمیر خودرو در محل 

و انتقال آن به تعمیرگاه برطرف شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در حال حاضر تعمیر خودرو یکی 
از دغدغه های جدی مردم است که باید در این رابطه تأمین قطعه 
و ارائه خدمات مناس��ب از سوی شرکت های خودروساز در اولویت 
ق��رار گی��رد.  در همین زمین��ه اتحادیه تعمی��رکاران خودرو قرار 
اس��ت تفاهم نامه ای را با امدادخودرو ایران منعقد کند تا براساس 
آن مش��تری برای تعمیر خودرو س��رگردان نب��وده و این دو نهاد 
با همکاری اتوس��رویس، تعمیرکاران معتبر را به مش��تری معرفی 
کنن��د. عالوه ب��ر این حمل خودروهای معی��وب و تعمیر در محل 
نیز دغدغه جدی برای مردم است که برخی شرکت های متفرقه با 
شناس��ایی این موضوع و دریافت قیمت های مختلف در صدد سود 

بیشتر از مشتریان هستند.
در قالب تفاهم نامه ای که قرار اس��ت میان اتحادیه اتوس��رویس 
امدادخودرو ایران و اتحادیه تعمیرکاران خودرو منعقد ش��ود تمام 
محصوالت شرکت های خودروسازی در چارچوب ارائه خدمات این 
تفاهم نامه قرار می گیرند و مش��تریان از این بابت نگرانی نخواهند 
داش��ت عالوه براین فعالیت ش��رکت های متفرقه ام��دادی نیز در 
آینده متوقف خواهد شد به نحوی که اگر شرکت امدادی خواستار 
فعالیت باشد باید با این سه بخش همکاری کند در غیر این صورت 

امکان فعالیت نخواهد داشت.

در حالی که رش��د بی رویه نرخ ارز، افزایش بی سابقه قیمت لوازم یدکی 
را به دنبال داش��ته، غفلت دس��تگاه های ناظر دولتی نیز راه ورود قطعات 
یدکی تقلبی به بازار را هموار کرده است. به گزارش شبکه اطالع رسانی راه 
دانا، ب��ا توجه به افزایش میزان نارضایتی مردمی از قیمت و کیفیت لوازم 
یدکی، در پی رصد و پایش بازار مشخص شد با توجه به اینکه بخش قابل 
توجهی از لوازم یدکی مورد اس��تفاده در کشور ما وارداتی بوده، متاسفانه 
نوسان های قابل توجه نرخ ارز و رشد بی رویه آن، عالوه بر افزایش بی سابقه 
در نرخ انواع لوازم یدکی، موجبات ایجاد بازار کاذب و سوءاس��تفاده برخی 
از س��وداگران این بازار در جهت عرضه کاالهای با کیفیت بس��یار پایین و 
حتی تقلبی را فراهم کرده است. از سوی دیگر، نبود نظارت کافی از سوی 
دس��تگاه های باالدس��تی بر نحوه تامین و واردات انواع لوازم یدکی هم راه 
را برای سوء اس��تفاده گران این کاال هموار کرده و کاالهایی با درجه کیفی 
بسیار پایین و بعضاً غیرقابل استفاده جایگزین اجناس باکیفیت شده و با 

قیمت های غیرقابل توجیه به فروش می رسد.
خبری از نظارت بازرسان صمت نیست!

یک فروش��نده لوازم یدکی خودرو در ش��هر قزوین در گفت وگو با صبح 
قزوی��ن، با اش��اره به وضعیت نابس��امان بازار قطعات یدک��ی عنوان کرد: 
متاسفانه این روزها بسیاری از فروشندگان عمده لوازم یدکی به بهانه گران 
ش��دن ارز اجن��اس و کاالهایی که در زمان ارزان��ی ارز خریده بودند را به 

باالترین قیمت به مردم و صاحبان خودرو قالب می کنند.

منصور ملک محمدی اضافه کرد: در این میان برخی قطعات یدکی که در 
آنها از مواد فاسدشدنی مانند الستیک استفاده شده، با وجود اینکه چندان 
قابل اس��تفاده نیس��تند، با نرخ روز به خودرودار عرضه می شود که نتیجه 
خرابی س��ریع قطعه مزبور و نارضایتی صاح��ب خودرو و در نهایت دعوا و 

درگیری خریدار با فروشنده قطعات یدکی را به دنبال دارد.
وی ادامه داد: از اواخر س��ال 1۳9۶ که با گران شدن ارز قیمت قطعات 
یدکی هم رو به افزایش گذاشته و امروز هم به اوج خود رسیده، هیچ خبری 
از بازرس��ی جدی مسئوالن به ویژه بازرسان صمت در بازار خودرو نبوده و 
متوجه نمی شوم آمارهایی که مسئوالن در حوزه بازرسی و نظارت بر بازار 

ارائه می دهند، کی و کجا اتفاق افتاده است؟
افزایش 50 تا 100درصدی قطعات یدکی ساخت داخل

از سوی دیگر، یک کارشناس بازار خودرو و لوازم یدکی با بیان اینکه تورم 
و افزایش لجام گسیخته قیمت ارز در سال 1۳99 هزینه های تولید قطعات 
و لوازم یدکی را به ش��دت زیاد کرده اس��ت، به صبح قزوین گفت: افزایش 
هزینه های تولید بر نحوه فعالیت تولیدکنندگان داخلی هم تاثیرگذار بوده؛ 
به طوری که بررس��ی های میدانی صورت  گرفته نشانگر این موضوع است 
که شرکت های تولیدکننده داخلی همچون ایساکو، عظام، خورشید موتور، 
فن آوران و تولیدی جهانش��اهی از ابتدای سال جاری تاکنون طی چندین 
مرحل��ه اقدام به افزایش قیمت محصوالت تولیدی بین ۵0 تا 100 درصد 
و بعض��اً باالتر از این مقدار کرده ان��د. محمدصادق میرزایی تصریح کرد: با 

توجه ب��ه ممنوعیت های واردات، از آنجایی که برخ��ی از مواد اولیه لوازم 
یدکی  تولید داخل هم از طریق واردات تامین می شود، کاهش کیفیت مواد 
اولیه متعاقباً منجر به افت کیفیت قابل توجه در محصوالت نهایی و کاهش 
عمر مفید قطعات شده که باعث افزایش میزان نارضایتی مصرف کنندگان 
و عوامل فروش ش��ده است.  وی افزود: ادامه روند فوق و نبود نظارت ها بر 
نح��وه واردات و تولید قطعات یدکی خ��ودرو در آینده نزدیک باعث ایجاد 
کمبودهای احتمال��ی، ایجاد بازار کاذب، افزای��ش غیرمنطقی قیمت ها و 
همچنین آس��یب های قابل توجه به خودروها به واسطه استفاده از قطعات 
بی کیفیت خواهد شد که همگی منجر به افزایش قابل توجه نارضایتی های 

مردمی در نتیجه تحمیل هزینه های گزاف به آنها می شود.
گرانی خودرو منجر به گرانی قطعات یدکی شد

معاون بازرس��ی، نظ��ارت و حمایت از حقوق مصرف کنندگان س��ازمان 
صمت استان قزوین هم معتقد است شرایط کنونی قیمت ارز باعث ایجاد 
گرانی سرس��ام آور قطعات یدکی و سوءاس��تفاده هایی در سطح بازار لوازم 
یدکی ش��ده است. علی اکبر کبیری با ذکر اینکه یکی از مشکالت اساسی 
در بحث بازار لوازم یدکی افزایش بی رویه خودرو در سطح کشور و استان 
قزوین اس��ت، گفت: به هر حال افزایش قیمت خ��ودرو به افزایش قیمت 
قطع��ات و لوازم یدکی خ��ودرو به ویژه در حوزه خودروها و ماش��ین های 
سنگین منجر می شود که در این حوزه لزوم اصالح قیمت خودرو احساس 

می شود.

جوالن متقلبان در بازار لوازم یدکی خودرو

وقتی قطعه قالبی چینی به نام قطعه ساز وطنی فروخته می شود!

در حالی 90 روز از فعالیت علیرضا رزم حس��ینی بر مس��ند وزارت 
صمت می گذرد که به نظر می رس��د با رویک��رد متفاوت آقای وزیر به 
حوزه قیمت گذاری خودرو، یکی از آرزوهای دیرینه صنعت خودرو در 
حال تحقق بوده ضمن آنکه با تغییر نقش قطعه سازان از زنجیره تامین 
به واردش��دن به حوزه تولید خودرو، زمینه برای رقابتی شدن صنعت 
خودرو فراهم خواهد ش��د. به گزارش پ��دال نیوز به نقل از خودروکار، 
واگذاری تعیین قیمت خودروهای کم تیراژ با هدف خروج خودروسازان 
از زیاندهی در حال نزدیک شدن به مرحله اجرایی است و شاید بتوان 
این تصمیم وزیر صمت را بزرگترین دس��تاورد صنعت خودرو در چند 
س��ال اخیر دانست این در حالی است که ورود خودروسازان خصوصی 
به ای��ن صنعت و تاکید وزی��ر صمت بر اجرایی ش��دن این موضوع با 

حضور قطعه سازان از دیگر پیشنهادهای وزیر صمت است.
ایج��اد فض��ای رقابت��ی و رفع انحص��ار از تاکیدات وزی��ر صمت در 
عملکرد 90 روزه او بوده و در این مسیر همواره پیشنهادهایی از جمله 

آزادس��ازی واردات و ورود بخ��ش خصوصی به ای��ن صنعت را مطرح 
ک��رده که باید دید به مرور زمان کدام یک از این پیش��نهادها قابلیت 
اجرا خواهند داش��ت. ابوالفضل خلخالی، دانش��یار دانشکده مهندسی 
خ��ودرو  با تاکید ب��ر اینکه وزارت صمت تاثیر باالیی در اقتصاد دارد و 
تصمیمات اخذش��ده در آن تاثیر مس��تقیمی بر مسائل اقتصادی نظیر 
رش��د اقتصادی و تراز تج��اری دارد، می گوید: با توج��ه به اینکه وزیر 
صمت س��ابقه ای در فعالیت های اقتصادی داشته دیدگاه های مرتبط با 
مس��ائل اقتصادی می تواند کمک زیادی به این وزارتخانه کند بنابراین 
ب��ه نظر می رس��د تجارت وزیر صمت برخ��الف وزرای قبلی که عمدتا 

مدیریت و فعالیت دولتی را تجربه کرده بودند جنبه عملیاتی دارد.
وی می افزاید: به طور قطع نبود س��ابقه اجرایی در برخی از مدیران 
و وزرا بر تصمیم گیری های اقتصادی اثر منفی داشته است، اما به نظر 
می رس��د تجربه فعالیت های اقتصادی از س��وی علیرضا رزم حسینی 

منجر به سودمندبودن تصمیم گیری ها به لحاظ اقتصادی است.

خلخالی با اشاره به تصمیم گیری های اخذشده از سوی وزیر صمت در 
زمینه خودرو در 90 روز گذشته ادامه می دهد: هم اکنون قیمت گذاری 
دس��توری در صنعت خودرو یکی از مشکالت صنعت خودرو و زنجیره 
تامین اس��ت که به نظر می رسد وزیر کامال به این موضوع آگاه بوده و 
در این حوزه تصمیم گیری های درس��تی انجام می دهد که می توان به 
واگذاری قیمت گذاری خودروهای کم تیراژ به خودروسازان اشاره کرد.

عضو هیأت علمی دانش��گاه علم و صنعت ایران با بیان اینکه مشکل 
عمده در زمینه قیمت گذاری خودرو میزان عرضه است، اظهار می کند: 
میزان تولید خودروسازان در سال گذشته به ۷۵0 هزار دستگاه خودرو 
رس��ید این در حالی است که میزان تولید سال 9۷ خودروسازان 9۵0 
هزار دستگاه بود و این اعداد در شرایطی است که نیاز کشور به خودرو 
س��االنه در حدود یک میلیون و ۵00 هزار دس��تگاه خودرو است و در 
سال 9۶ با بهبود شرایط تولید یک میلیون و 400 هزار دستگاه خودرو 

از سوی خودروسازان محقق شد که نشان از ظرفیت موجود است.

نایب رئیس کمیس��یون صنایع مجلس اظهار داش��ت این تحقیق و 
تفحص قرار اس��ت که روی قیمت، کیفیت و زمان تحویل انجام شود. 
ب��رای مث��ال تاخیر در زمان تحویل، خدمات پس از فروش یا مس��ئله 

کیفیت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
عل��ی ج��دی در گفت وگو با ایلن��ا، در مورد آغ��از تحقیق و تفحص 
مجل��س در حوزه خ��ودرو اظهار کرد: س��ه گروه درخواس��ت تحقیق 
و تفح��ص از ح��وزه خودرو را ک��رده بودند، پی��ش از روی کار آمدن 
آقای رزم حس��ینی از مدیران وزارت صم��ت دعوت کردیم که در این 
مورد توضیح دهند، اما نمایندگان قانع نش��دند بنابراین در کمیسیون 

رأی گی��ری و تصمیم بر این ش��د که تحقی��ق و تفحصی در این مورد 
انجام گیرد که هفته گذشته نیز در صحن مجلس رأی آورد.

وی افزود: این تحقیق و تفحص قرار اس��ت که روی قیمت، کیفیت 
و زمان تحویل انجام ش��ود. برای مثال تاخیر در زمان تحویل، خدمات 
پس از فروش یا مس��ئله کیفیت مورد بررس��ی ق��رار خواهد گرفت. با 
تصویب در صحن مجلس کار رسما شروع شده و باید برای این موضوع 
تیمی تشکیل شود. نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس در پاسخ به 
سوالی پیرامون تحقیق و تفحص های قبلی در این حوزه گفت:  موضوع 
گزارش ه��ای تحقیق و تفحص های قبلی در کمیس��یون مطرح ش��د، 

اما نمایندگان گفتند که آن گزارش اقناع ش��ان نمی کند و پاس��خی به 
سوال های آنها داده نشده است. تحقیق و تفحص می تواند در تخلفات 

موردی ورود  کند و اصالح ساختاری نمی کند.
جدی افزود: ممکن اس��ت در گذش��ته هم تحقیق و تفحص صورت 
گرفته باش��د، اما نمی ش��ود گفت چ��ون قبال انجام ش��ده دیگر نباید 
تحقیق و تفحص ش��ود. اینکه با افزایش و چند برابر ش��دن قیمت ارز 
حقوق مصرف کنندگان رعایت ش��ده یا خیر؛ نیاز به تحقیق و تفحص 
دارد و مجل��س هم ابزار دیگری جز این اق��دام در این مورد ندارد، اما 

قطعا از گزارش های قبلی استفاده خواهد شد.

از تبدیل قطعه سازان به خودروساز تا تحقق آرزوی دیرینه صنعت خودرو

تاخیر در تحویل خودرو زیر ذره بین مجلس

تحقیق و تفحص های قبلی نمایندگان را قانع نکرد
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بس��یاری از افراد برای تحصیل، کار و زندگی کشورهای اروپایی را به عنوان 
مقصد انتخاب می کنند، اما با شیوع کرونا این روند دستخوش تغییراتی شد.

براس��اس آمارهایی که به تازگی اداره آمار اتحادیه اروپا منتشر شد، مجموع 
کش��ورهای ق��اره اروپ��ا کاه��ش ۳0درص��دی 
مهاجرت ه��ای پناهندگ��ی را تجرب��ه کردند به 
طوری که تعداد متقاضیان پناهندگی در آلمان 
و در کل اتحادیه اروپا در س��ال 2020 یک سوم 
کم شده اس��ت. به ویژه در حوزه پناهندگی این 
کاهش پررنگ تر اس��ت و از  نخستین ماه سال تا 
آخرین ماه ها، کسانی که قصد داشتند مهاجرت 
کنند و درخواس��تی را ثبت کردند، از 9۳هزار و 
۷00 نفر فراتر نرفتند. در س��ال 2019 نیز مانند 
س��ال  های پیش، آلمان همچن��ان محبوب ترین 
کشور برای پناهجویان است؛ 24.۳ درصد از کل 
درخواست های پناهندگی در اتحادیه اروپا در 9 
ماه ابتدای سال جاری در این کشور ثبت شده اند.

 پ��س از آلمان، اس��پانیا ب��ا 22.8 درصد دومین کش��ور از نظر ثبت اولین 
تقاضای پناهندگی در اروپاست. آلمان، اسپانیا و فرانسه مجموعا دو سوم اولین 
تقاضاهای پناهندگی در میان 2۷ کشور اتحادیه اروپا را ثبت کرده اند. کمترین 

تعداد ثبت تقاضای پناهندگی در اتحادیه اروپا مربوط به مجارستان است که 
تنها ۷0 مورد را ثبت کرده است. دلیل کاهش چشمگیر تقاضای پناهندگی در 
اروپا شیوع کرونا است. پیش از آغاز این پاندمی در ماه مارس شمار پناهجویان 
جهش داشت، اما این آمار در پی پاندمی کرونا 
به طرز قابل توجهی کاهش داشت. این مراکز 
اقامتگاه های��ی ویژه برای پناهجویان هس��تند 
که آنان باید تا رس��یدگی کامل به درخواست 
و مشخص ش��دن وضعیت ش��ان در آنجا به سر 
ببرد. در این صورت یا با درخواست پناهندگی 
موافقت ش��ده و پناهجویان به نقطه ای دیگر از 
آلمان منتقل می شوند، یا اینکه درخواست فرد 
رد می شود و او به کشورش بازگردانده می شود. 
آماری که وزارت کشور آلمان ارائه داده، مربوط 
به ماه ژانویه تا پایان نوامبر سال جاری است. در 
همین بازه زمانی سال گذشته این روند 8.۳ ماه 
به طول می انجامید. تعداد کسانی که در سال 
2020 در کل اتحادیه اروپا درخواست پناهندگی کرده اند به علت شیوع کرونا 
۳0درصد نسبت به سال گذشته میالدی کاهش داشته است. سرعت رسیدگی 

به تقاضاهای پناهندگی در آلمان نیز کمتر شده است.

ش��رکتی دانش بنیان انواع اس��تیل های موردنیاز کش��ور را تولید کرد. این 
محصوالت فناورانه به نیاز داخلی کشور با قیمتی مناسب پاسخ داد.

شرکت سرآمد استیل ایرانیان بیش از سه دهه است که در حوزه تامین انواع 
استیل فعالیت می کند. این شرکت توانسته است 
با تولید محصوالت باکیفیت و متنوع استیل، نیاز 
بازار داخلی را تامین کند و به این بازار پرفروش و 

پرمخاطب رونقی بومی دهد.
یک��ی از محص��والت تولیدی ای��ن مجموعه 
فناورانه، ورق اس��تنلس اس��تیل است. به گفته 
نادر عظیمی مدیرعامل این شرکت، این ورق ها 
معموال به عنوان استیل مقاوم در برابر خوردگی 
معرفی می شوند. ورق فوالدی ضدزنگ را هم به 
عنوان فوالد مقاوم در برابر خوردگی می شناسند، 
زی��را ب��ه راحتی ف��والد کربن��ی معمولی زنگ 
نمی زند و دچار خوردگی نمی شود. ورق فوالدی 
ضدزنگ برای م��واردی که فلز ب��ه ویژگی های 

ضداکسیداسیونی نیاز دارد، راه حل بسیار مناسبی است.
 وی ادام��ه داد: لوله های فوالدی ضدزنگ، آلیاژهایی با پایه  آهن هس��تند. 
فوالد ضدزنگ در دمای باال در برابر خوردگی و اکسیداس��یون بس��یار مقاوم 

اس��ت. به طور کلی، با افزایش مقدار کروم، مقاومت در برابر این دو پدیده به 
تدریج افزایش می یابد. عظیمی افزود: محصول بعدی ما میلگردهای استنلس 
استیل است. این میلگردها هم شمش آلیاژ استیل هستند که در شفت ها به 
کار می روند. شفت، میلگرد فوالدی و  قطعه ای 
است که برای انتقال انرژی و نیرو مورداستفاده 
قرار می گیرد. این قطعه حرکات دورانی و تحت 
تاثیر نیروی پیچش قرار دارد. در حقیقت شفت 
به عنوان ریلی برای حرکت کردن بلبرینگ ها 

مورد استفاده قرار می گیرد.
به گفت��ه این فع��ال دانش بنی��ان، پروفیل 
اس��تنلس اس��تیل هم در این مجموعه تولید 
می ش��ود. یکی از پرکاربردترین استانداردهای 
این محصول، اس��تنلس اس��تیل ۳04 اس��ت. 
پروفیل اس��تنلس استیل ۳04 مقاومت خوبی 
در براب��ر خوردگی در مقابل مواد ش��یمیایی و 
همچنی��ن محیط های صنعت��ی دارد. پروفیل 
مس��تطیلی ضدزنگ دارای خواص عالی در دمای باال و س��رد اس��ت. پروفیل 
مستطیلی استنلس استیل بسیار مناسب است و می تواند به راحتی با استفاده 

از روش های معمولی جوش داده شود.

استیل های مقاوم در برابر خوردگی »ایران ساخت« به صنایع رسید تا 30درصد کاهش مهاجرت های بین المللی مربوط به کدام کشور است
عمر محصوالت طوالنی تر شود

مدی��ر آزمایش��گاه دانش پژوه��ان پایش امین عضو ش��بکه آزمایش��گاهی 
فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

آالینده های ش��یمیایی محیط کار شامل گازها، بخارات و ذرات معلق جامد 
و مایع می ش��ود. آلودگی هوای ناش��ی از این مواد یکی از مهمترین معضالت 
زیس��ت محیطی اس��ت. پایش و اندازه گیری بیومارکرهای نفتی و س��موم در 
نمونه های بیولوژیکی و بهداشت محیط ضروری است. انسان در محیط زیست 
خود در معرض انواع آلودگی های هالوژنه و انواع هیدروکربن های آروماتیک قرار 
دارد. هر یک از این مواد، خطرات مختلفی دارد و زیان حاصل از آنها بسته به 

نوع ماده شیمیایی، راه ورود، طول مدت تماس و تراکم آنها متفاوت است.
برخی از آلودگی های ش��یمیایی که به محیط زیس��ت آسیب می رساند، به 
واسطه زندگی مدرن شهری ایجاد شده است. آلودگی هایی که آسیب جدی به 
زندگی و بقای بشر می زند. زندگی شهری که کشورهای توسعه یافته را با انواع 
معضالت زیستی مواجه کرده است و انواع آلودگی های شیمیایی را به محیط 

زیست تحمیل می کند.
ما به عنوان مجموعه ای فناور در تالش��یم تا با کم��ک دارایی های علمی و 
تجهیزات کاربردی خود نقشی در کاهش این آالینده ها داشته باشیم. بر همین 
اس��اس هم خدماتی در حوزه آنالیز باقیمانده س��موم، آنالی��ز ترکیبات آلی و 
ترکیبات نفتی در آب آش��امیدنی، خاک، مواد خوراکی، نمونه های ژئوشیمی، 
نمونه های بهداشت حرفه ای و س��ایر نمونه های صنعتی و پتروشیمیایی ارائه 

می کنیم. ما در این مرکز با پش��توانه تجربه علمی و عملی کارشناس��ان این 
مجموع��ه همراه با به کارگیری جدیدترین فناوری ها در تجهیزات و روش های 
نوی��ن آزمایش��گاهی، خدمات آزمایش��گاهی را ب��ه مخاطبانی از دانش��گاه ، 

پژوهشگاه ها، شرکت های دانش بنیان فناور و صنایع ارائه می دهیم.
در جدیدتری��ن خدمات تخصصی آزمایش��گاه م��ا، اندازه گی��ری بیومارکر 
آالینده ها نظیر BTEX، ترکیبات نفتی آروماتیک PAH ، مش��تقات فنلی، 
باقیمانده س��موم کشاورزی و فلزات س��نگین در نمونه های بیولوژیکی ادرار و 
خون و پالسما به جامعه دانشگاهی و شرکت های بهداشت محیط ارائه می شود.

آنالی��ز آزمون تخصصی میزان س��میت TCLP در نمونه های پس��ماند در 
محیط زیست یکی دیگر از خدمات تخصصی است که این مجموعه آزمایشگاهی 

از توانمندی انجام آن برخوردار است.
نجات محیط زیست وظیفه همه است. دارایی خدادادی که از گذشتگان به ما 
رسیده است و باید در حفظ و نگهداری آن بکوشیم و با اصالح سبک زندگی 
خود این آس��یب ها را به حداقل برس��انیم. تالش برای این کار هم وظیفه ای 
اس��ت که به دوش همه ما اس��ت. اس��تفاده از خدمات ارائه شده در این حوزه 

هم می تواند تالشی موثر در حوزه کاهش آالیندگی های زیست محیطی باشد.
این آزمایش��گاه هم با اتکا ب��ه توان داخلی و با کمک نیروی دانش��ی خود 
خدمات مختلفی در حوزه اندازه گیری آالینده های شیمیایی مضر خدمت ارائه 
می کند و در تالش اس��ت تا نقشی پویا و موثر در این حوزه داشته باشد. ما از 
همه مجموعه های ذی ربط دعوت می کنیم تا با اس��تفاده از خدمات ارائه شده 
آزمایشگاهی مان به جمع ما بپیوندند و با کاهش میزان آالیندگی های تولیدی 

خود گامی هرچند کوچک برای حفظ محیط زیست بردارند.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و امور اقتصادی پارک فناوری پردیس اظهار کرد 
پارک فناوری پردیس از س��ال 98 تاکنون از رش��د نس��بی بودجه و اعتبارات 

عمومی در مقایسه با سایر پارک های فناوری بهره مند نشده است.
به گزارش مهر، محسن پیالن نژاد با تاکید بر اینکه همین کاهش اختصاص 
بودجه پارک فناوری پردیس در دو سال اخیر باعث جا ماندن از رشد پارک در 
اجرای برخی برنامه ها ش��ده است، بیان کرد: تقریباً طی دو سال گذشته همه 
پارک ها به صورت میانگین 100 درصد رشد داشتند ولی پارک فناوری پردیس 

کمتر از 10درصد رشد بودجه ای داشته است.
وی ادام��ه داد: اگر الیح��ه 1400 را مبنا قرار دهیم در این بودجه همچنان 
برخی از پارک ها به نوعی یک افزایش 40-۳0 درصدی داشتند و درست است 
که پارک فناوری پردیس هم ش��امل این افزایش شده است، اما این در حالی 
است که همین افزایش هم براساس برنامه های توسعه ای پارک منطقی نبوده و 
اثر منفی کاهش بودجه مصوب در سال های گذشته برای پارک فناوری پردیس 

بر کیفیت اجرای برخی از برنامه ها همچنان باقی خواهد ماند.
به گفته پیالن نژاد، با توجه به اینکه پارک فناوری پردیس به عنوان بزرگترین 
پارک فناوری کش��ور و از جمله پارک های پیشتاز در زمینه اجرای برنامه های 
فناوری و نوآوری در منطقه هس��ت و از طرفی برنامه های توس��عه ای پیش رو، 
انتظ��ار می رفت که در الیحه بودجه 1400 اعتبار بیش��تری برای آن در نظر 
گرفته شود. وی با بیان اینکه با توجه به حجم گزارشات ارائه شده درخصوص 
عملک��رد و اثرگذاری برنامه های پارک فناوری پردیس و برنامه های آتی آن به 
س��ازمان های باالدست، تاکنون این موضوع به شکل جدی از سوی مسئوالن 
ذی ربط مورد توجه قرار نگرفته است. از طرفی متصور بودیم که با این پیگیری ها 
بودجه مناسبی برای پارک فناوری پردیس در نظر گرفته می شود. این در حالی 

است که ساختار برنامه ریزی پارک به گونه ای است که برای مصرف هر میزان 
بودجه، اثربخشی چندبرابری و خروجی قابل دفاع داریم.

پیالن نژاد خاطرنش��ان کرد: تاکنون هر ریال سرمایه گذاری دولتی در پارک 
فناوری پردیس، باعث س��رمایه گذاری چند ده برابری بخش خصوصی در این 
پارک ش��ده اس��ت که این موضوع هم برای بخش دولت��ی و هم برای بخش 
خصوصی آورده داش��ته که این به نوعی یک جلب اعتماد بخش خصوصی را 
نشان می دهد ولی متاسفانه به این موضوع کم توجهی شده و تمرکز و تخصیص 
اعتبار قابل قبول برای ایجاد بسترهایی اینچنینی برای بازیگری بخش خصوصی 
در حوزه اقتصاد دانش بنیان، صورت نمی گیرد. در کل در ساختار بودجه ریزی 

کشور به نقطه اثرها توجه نمی شود.
به گفته مدیرکل دفتر برنامه ریزی و امور اقتصادی پارک فناوری پردیس، دو 
سال پارک فناوری پردیس با توجه به افزایش هزینه ها به سختی ولی براساس 
برنامه پیش رفت اما برای سال 1400 نیز اگر همین بودجه مدنظر قرار بگیرد 

با مسائل جدی تری روبه رو خواهیم شد.
وی تاکید کرد: با وجود کمبود بودجه ها برنامه های مهمی در پارک همچون 
برنامه های مرتبط با جهش تولید را در سال جاری پیش بردیم تا تسهیل فضای 
کسب و کار واحدهای فناور برای خلق ایده و تجاری سازی آن و از طرفی رفع 

نیازهای کشور در همین راستا محقق شود.
مدی��رکل دفتر برنامه ریزی و امور اقتص��ادی پارک فناوری پردیس با تاکید 
بر اینکه در پارک فناوری پردیس برنامه های توسعه ای برای سال های آتی در 
پیش گرفته شده است، تاکید کرد: تحقق کامل این برنامه ها با هدف گذاری های 
انجام شده نیاز به افزایش بودجه بیش از 100درصدی دارد و با حدود 40درصد 

افزایش امکان توسعه برنامه ها وجود ندارد.

در هفته های اخیر وضعیت چندان برای جک ما و شرکت فین تک آن یعنی گروه Ant مناسب نبوده و حاال 
بانک مرکزی چین از یک برنامه اصالحی برای Ant پرده برداش��ته اس��ت. به گزارش دیجیاتو، کمتر از دو ماه 
پیش مقامات مالی چین از عرضه اولیه سهام گروه Ant به دلیل مشکالت رگوالتوری جلوگیری کردند و اجازه 
ندادند بزرگترین عرضه اولیه س��هام در تاریخ صورت بگیرد. حاال جلس��ه ای برای بررسی وضعیت این شرکت 
فین تک برگزار شده است. به گفته بانک مرکزی چین، این کمپانی که به عنوان بازوی پرداخت فروشگاه آنالین 
علی بابا شروع به کار کرد، فاقد ساختار حاکمیتی سالم است، از قوانین سرپیچی می کند، به طور غیرقانونی درگیر 
آربیتراژ می شود، به علت سلطه در بازار رقبا را کنار می زند و به حقوق مصرف کننده آسیب وارد می کند. عالوه بر 
گروهAnt، رگوالتورهای چین از فروشگاه آنالین علی بابا هم تحقیق می کنند. به این فروشگاه غول پیکر اتهاماتی 
مبنی بر انحصارطلبی وارد شده است. مقامات بانکی چین یک دستورالعمل ۵ ماده ای برای گروه Ant که توسط 

جک ما کنترل می شود، ارائه کرده اند. این کمپانی فین تک باید موارد زیر را انجام دهد:
• به ریشه های خود در پرداخت ها برگردد و شفافیت بیشتری در تراکنش های خود داشته باشد.

• مجوزهای الزم برای کسب  و کارهای اعتباری خود را دریافت کند و همچنین از حریم خصوصی کاربران 
حفاظت کند.

• یک هلدینگ مالی با سرمایه کافی تاسیس کند.
• کسب و کارهای اعتباری، بیمه، مدیریت ثروت و سایر کسب و کارهای مالی را طبق قانون اصالح کند.

• در کسب و کار اوراق بهادار از قوانین پیروی کند.
   پس از این جلس��ه، گروه Ant اعالم کرد که یک گروه اصالح داخلی تش��کیل می دهد تا روی تمام 
موارد باال کار کند. ضمنا جک ما چند وقت برای رضایت دولت چین کنترل بخشی از این کمپانی فین تک 

نجات زمین با کاهش آالینده های محیطی

جا ماندن پارک علم و فناوری پردیس در اجرای برخی  برنامه ها

ادامه فشارها بر جک ما: بانک مرکزی چین یک برنامه اصالحی گسترده برای Ant ارائه کرد

دریچــه

اعض��ای جدیدی که به ش��بکه آزمایش��گاهی پیوس��ته اند از ۳0 تا ۵0 درصد 
تخفیف خدمات بهره مند می شوند؛ تخفیفاتی که در زمستان امسال به آنها ارائه 
می شود. شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری در زمس��تان 99 که با روزهای ش��یوع کرونا همراه است، برای اعضای 
جدی��د خود تخفیف ۳0 تا ۵0 درصدی در نظر گرفته اس��ت. یعنی اعضایی که 
به تازگی به این شبکه پیوسته اند می توانند اعتبار زمستانه دریافت کنند. شبکه 
آزمایش��گاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با 
توجه به اینکه ارائه این نوع خدمات تاثیر زیادی در باالرفتن سطح زندگی مردم و 
توسعه این نوع خدمات در کشور دارد در تالش است با زیاد کردن جمعیت خود، 

ارائه خدمات آزمایشگاهی به مردم را بیشتر کند.

به شبکه آزمایشگاهی بپیوندید و تخفیف 
50درصدی خدمات بگیرید

صدیقه صفایی

سه شنبه
9 دی 1399

شماره 1695



9 www.forsatnet.ir کسب و کارامـروز

صندوق توس��عه صادرات و تب��ادل فناوری جدیدترین خدم��ت خود را به 
ش��رکت های دانش بنیان و خ��الق ارائه کرد ت��ا زمینه ای برای توس��عه بازار 
محصوالت آنها باشد. این صندوق یک نهاد تامین مالی است که با هدف توسعه 

خدمات مالی و سرمایه گذاری در حوزه صادرات 
محصوالت دانش بنی��ان و انتق��ال فناوری های 
پیش��رفته با حمایت معاونت علم��ی و فناوری 
ریاست جمهوری ایجاد شده است. مأموریت آن 
نیز توس��عه ابزارهای مالی ص��ادرات محصوالت 
دانش بنیان، فن��اور و خالق و تامین مالی جذب 
فناوری های پیشرفته موردنیاز کشور است. انجام 
این وظیفه، با استفاده از رصد، شناسایی و تحلیل 
فناوری ه��ای جدی��د و بازارهای جهان��ی و ارائه 
خدم��ات مالی متنوع و کارا در قال��ب ارائه انواع 
تس��هیالت، ضمانت  نامه، مشارکت و کمک  های 

بالعوض انجام می شود.
صندوق توس��عه صادرات و تبادل فناوری، از 

کلیه ش��رکت های دانش بنیان، فناور و خالق، دعوت کرده است تا با توجه به 
طرح ها و حوزه کاری فناورانه خود، خدمات مختلف این صندوق را مورد بررسی 

قرار دهند.

تس��هیالت س��رمایه گذاری، ضمانت نامه، کمک های بالعوض و حمایت از 
پاویون های ملی، برخی از خدماتی اس��ت که این صن��دوق برای عرضه آنها، 
اعالم آمادگی کرده است. صندوق توسعه صادرات و تبادل فناوری، همچنین 
در جدیدترین خدمت خ��ود با راه اندازی واحد 
مش��ارکت مدنی آماده مشارکت در پروژه های 

بازرگانی صادراتی است.
همچنی��ن این صندوق به عن��وان یک نهاد 
تامین مالی خصوصی با هدف توسعه خدمات 
مال��ی و س��رمایه گذاری در ح��وزه ص��ادرات 
محصوالت دانش بنیان ضمن اعطای تسهیالت 
ارزان قیمت و س��رمایه گذاری در ش��رکت های 
دانش بنی��ان، فن��اور و خ��الق صادرات��ی، در 
جدیدترین خدمت خود ب��ا راه¬اندازی واحد 
مش��ارکت مدنی آماده مشارکت در پروژه های 
بازرگان��ی صادراتی ش��رکت ها اس��ت. در این 
طرح با تامین مالی از س��وی صندوق، تولید و 
صادرات محصول توسط شرکت دانش بنیان و خالق انجام شده و سود حاصله 
از مشارکت تقسیم می شود. همچنین در صورت تمایل شرکت، انجام عملیات 

مدیریت صادرات توسط کارگزاران صادراتی صندوق انجام خواهد شد. 

مراکز نوآوری و توس��عه تعاون ایران با حضور معاون علمی و فناوری رئیس 
جمهوری افتتاح شد تا با ارائه خدمات به تعاونی ها فعالیت های این حوزه شتاب 
گیرد. در قالب »مراکز نوآوری و توس��عه تعاون ایران« هشت خدمت ویژه در 

حوزه ه��ای مربوط به تامی��ن اجتماعی، بانکی، 
مالیات��ی، حقوقی و ضمانتی در اختیار تعاونی ها 
ق��رار می گیرد. در این مرکز ش��تاب دهنده هایی 
نیز مس��تقر هس��تند. این مرکز پلی است میان 
بخش های تعاون کش��ور. بخش هایی مانند 90 
ه��زار تعاونی فعال، اتحادیه ه��ای تعاونی و اتاق 

تعاون.
اندیش��کده تعاون هم حلقه واس��ط دستگاه 
حاکمیت��ی و مجامع علمی در س��طوح علمی و 

انجام مطالعات کاربردی در حوزه تعاون است.
محمد ش��ریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی، علی وحدت مدیرعامل صندوق نوآوری 
و ش��کوفایی، حمیدرض��ا طیبی رئی��س جهاد 

دانشگاهی و محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز از 
دیگر حاضران در مراسم افتتاح مراکز نوآوری و توسعه تعاون ایران)منتا( بودند.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در این مراسم، گفت: توسعه بخش 

تعاون در کش��ور به فرهنگ س��ازی نیاز دارد. اقتصاد دانش بنیان هم فرهنگ 
جدیدی اس��ت که به کشور تزریق شده است. به گفته ستاری، توسعه نتیجه 
یک فرهنگ اس��ت. باید فرهنگ و دیدگاه ها تغییر کند تا توسعه اتفاق بیفتد . 
یعن��ی باید ایده های خالق جوانان محلی برای 
جوالن دادن، توسعه یافتن و تجاری شدن پیدا 
کنند. این کار هم فقط در قالب تغییر فرهنگ 

و نگاه بروز می کند.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری ادامه 
داد: در صنعت خودرو تالش کردیم این تغییر 
فرهنگ را ایجاد کنیم یعنی جوانان و ایده های 
آنها را به داشته ها و امکانات کارخانجات بزرگ 
خودروسازی وصل کردیم تا با این کار فرصتی 
برای تجاری س��ازی این ایده ها، توسعه صنعت 
خ��ودرو و انتفاع مالی کارخانجات بزرگ فراهم 
ش��د. رئیس بنیاد ملی نخب��گان در ادامه بیان 
کرد: بخش تعاون کش��ور نیز به همین تغییر 
ن��گاه نی��از دارد یعنی باید فرصتی برای تبلور خالقی��ت و ایده های نو جوانان 
در تعاونی ها ایجاد شود و مبتکران و نخبگان با ایجاد مراکز نوآوری و با کمک 

ایده های فناورانه خود، به توسعه این بخش کمک کنند.

خدمتی جدید؛ واحد مشارکت در پروژه های صادراتی خالق و دانش بنیان 
راه اندازی شد

ستاری: پیشرفت این حوزه نیازمند تبلور ایده های جدید جوانان در 
تعاونی ها است

دنیای دیجیتال بی وقفه در حال تجربه یک تحول عظیم و حرکتی روبه جلو است. 
ام��روزه تجارت الکترونیک نقش اصل��ی را در دنیای تجارت به خود اختصاص داده 
است. به گزارش مهر، فناوری های مبتنی بر یادگیری ماشینی، مانند هوش  مصنوعی 
ب��ه  عنوان بهترین گزینه به منظور جلو افتادن در عرصه رقابت در دنیای دیجیتال 
شناخته شده و از محبوبیت زیادی برخوردارند. سرعت حرکت رو به جلو و پیشرفت 

اقتصاد دیجیتال به  نظر نمی رسد که به این زودی ها کند شود.
تحول دیجیتال بی ش��ک به مس��یر حرکت خود ادامه خواهد داد و س��ازمان ها 
می توانن��د در این مس��یر از برنامه ها و فناوری های کارب��ردی متفاوتی نظیر هوش 
مصنوعی برای خدمت رسانی به مشتریان خود به روشی شخصی، آموزنده و سودآور 
استفاده کنند. اطالعات و بینش صحیحی که این فناوری ارائه می دهد، می تواند هر 
نقطه تصمیم گیری و تعامل مشتری را به درستی پیش بینی کرده و به کسب و کارها 
کمک زیادی کند. طبق نظرس��نجی های اخیر انجام ش��ده ۷۳ درصد از شرکت ها 
انتظار دارند استفاده از فناوری هوش مصنوعی در دو سال آینده جزو اولویت اصلی 
واحد فروش و بازاریابی آنها قرار گیرد. تقریبا نیمی از شرکت ها نیز عقیده دارند که 
به طور کل استفاده از این فناوری جزو اولویت اصلی آنها برای ماندن در عرصه رقابت 
است. فناوری هوش  مصنوعی در دنیای جدید اقتصاد دیجیتال، به عنوان یک ابزار 
فروش و بازاریابی بسیار مفید برای مشاغل شناخته شده است. البته روش استفاده 
صحیح از این فناوری و آموزش نیروی کار در همه سطوح نیز امری الزم و ضروری 
است. مزایای اصلی استفاده از فناوری هوش  مصنوعی شامل تقویت روابط با مشتری، 

باقی ماندن در عرصه رقابت و افزایش بهره وری نیروی کار می شود.
تقویت روابط یا مشتری

بازار مصرفی و خرید و فروش اینترنتی راه را برای تحول دیجیتال هموار کرده و به 
مشتریان ثابت کرده که نیازهای آنها به سرعت و بادقت برآورده می شود.

ش��رکت دیجیتالی آمازون که یکی از بزرگترین شرکت های خرده فروشی آنالین 
است با استفاده از فناوری هوش  مصنوعی رفتارهای احتمالی خرید مشتریان را در 
آینده براس��اس توصیه ها، سفارشات و سالیق فعلی آنها پیش بینی می کند. آمازون 
حتی می تواند از این طریق محصوالت را به مکان هایی که احتمال می دهد مشتری 
آنها را س��فارش دهد از قبل ارس��ال کند. ش��رکت های دیجیتالی فروش کاالهای 
واس��طه ای نیز می توانند از طریق پیاده س��ازی نرم افزارهایی نظیر هوش  مصنوعی 
و یادگیری ماش��ین، کیفیت خدمات خود را به مش��تریان بهبود بخشند. اکثریت 
س��ازمان ها بر این باورند که هوش مصنوعی می تواند به آنها در پیش بینی نیازهای 
مشتری، سفارشات خودکار و بهینه سازی قیمت گذاری کمک زیادی کند و همچنین 

تاثیر مثبتی بر میزان فروش آنها داشته باشد.
مشاغل با استفاده از فناوری هوش  مصنوعی می توانند رفتارهای مربوط به خرید 
مشتریان را یاد بگیرند. این فناوری می تواند به صاحبان مشاغل ارائه کاالها و خدماتی 
را که واقعا مشتریان می خواهند یا به آنها نیاز دارند، پیشنهاد دهد. این پیشنهادها و 
توصیه ها با گذشت زمان حتی می توانند شخصی تر شوند و از طریق ایجاد احساس 

ارزشمندی برای مشتریان، تجربه آنها را بهبود بخشند.
عالوه بر این، به وس��یله هوش  مصنوعی می توان انواع مختلفی از مش��تریان را با 
رویکردهای متنوع در خرید شناس��ایی کرد. این مس��ئله به مشاغل کمک خواهد 
کرد تا بتوانند به گزینه های قیمت گذاری مناسب و صحیحی دسترسی پیدا کنند. 
ب��ه عنوان مثال، یک خریدار ممکن اس��ت به طور مرتب اق��الم را با حجم باال و به  
صورت عمده از یک شرکت خریداری کند ولی در ازای این وفاداری انتظار دریافت 
تخفیف داش��ته باش��د. به  طور عکس خریدار دیگری ممکن است توانایی پرداخت 
باالیی نداش��ته باش��د و ترجیح دهد سفارش��ات خود را با حجم کم و نه به صورت 
عمده انجام دهد. هوش مصنوعی می تواند به مشاغل کمک کند تا قیمت  گذاری های 
متفاوت و درستی را براساس رفتارهای شخصی خرید مشتریان، روی کاالها اعمال 
کنند. این موضوع می تواند سودآوری شرکت ها را در اقتصاد درحال رشد و دیجیتال 

تضمین کند.

باقی ماندن در عرصه رقابت
س��ازمان ها با استفاده از هوش مصنوعی می توانند در عرصه رقابت همگام با رقبا 
یا حتی جلوتر از آنها حرکت کنند. 9۷ درصد از سازمان ها در یک نظرسنجی اعالم 
کرده اند که فناوری هوش  مصنوعی مزیت رقابتی برای آنها به  همراه داشته است و 
به طور ویژه ۳9 درصد از آنها گفته اند که هوش مصنوعی این توانایی را داشته است 

که به شرکت شان کمک کند تا از رقبا برتری یابند.
زمانی که مش��اغل به  طور دقیق می دانند مش��تریان چه می خواهند و س��پس 
می توانن��د این نیازه��ا را قبل از رقبا تامین کنند به طور طبیعی مش��تریان آنها را 

انتخاب کرده و از رقبای شان جلو می افتند.
هوش مصنوعی فرآیند قیمت گذاری را تس��ریع می کند و س��بب افزایش اعتماد 
مشاغل به بازاریابی دیجیتالی می شود. همچنین تیم های قیمت گذاری از طریق این 
فناوری می توانند درک و پیش بینی  بهتری در مورد انتظارات مشتریان از قیمت ها 

داشته باشند.
اگرچه ممکن اس��ت مش��اغل در ابتدا به دلیل نگرانی عقب افتادن از رقبا، با این 
شفافیت ایجادشده در قیمت گذاری مخالف باشند، اما در اصل به دلیل اینکه هوش 
 مصنوعی ترجیحات و نیازهای واقعی مش��تریان را نشان می دهد، به کسب و کارها 
کمک می کند تا با ایجاد ش��رایط و قیمت گذاری صحیح به س��ودآوری الزم دست 
یافته و از این طریق از رقبا پیش بیفتند. گارتنر در تحقیقات اخیر خود ارزش تجارت 
جهانی هوش  مصنوعی را در سال 2019 حدود 1.2 تریلیون دالر برآورد کرد که این 
مقدار نسبت به دو سال قبل از آن ۷0 درصد افزایش یافته بود. همچنین پیش بینی 
کرد که این ارزش طی 4 سال آینده به رقمی معادل ۳.9 تریلیون دالر خواهد رسید.

جان دیوید الوالک، معاون تحقیقات در گارتنر گفت: توانایی های هوش  مصنوعی 
می تواند منجر به خودکار ش��دن تصمیمات تجاری و فرآیندهای تعاملی شود. این 
اتوماس��یون و خودکارشدن میزان هزینه ها و ریسک مش��اغل را کاهش می دهد و 
امکان افزایش درآمد را از طریق هدف گذاری خرد، تقسیم بندی، بازاریابی و فروش 
بهتر فراهم می کند. اساسا، پیش بینی مبتنی بر داده ها مانند فناوری هوش  مصنوعی، 
سازمان ها را قادر می سازد تا با آگاهی بیشتری تصمیم بگیرند و از فرصت های کلیدی 

زیادی برای رشد درآمد استفاده کنند.
افزایش بهره وری نیروی  کار

یک نگرانی بالقوه که در زمینه استفاده از هوش  مصنوعی برای بازاریابی و فروش 
وجود دارد این است که این نرم افزار ممکن است جایگزین نیروی انسانی شود اما در 
واقع این فناوری ابزاری قدرتمند است که از طریق ارائه توصیه های خاص و عملی 
به فروشندگان کمک خواهد کرد تا محصوالتی را که مشتریان عالقه مند به خرید 

آن هستند توزیع کنند.
عالوه  بر ای��ن هوش مصنوعی می تواند بینش صحیح تری در مورد قیمت گذاری 

ارائه دهد و از این طریق هم باعث افزایش درآمد و سودآوری فروشندگان شود.
هوش مصنوعی می تواند الگوهای خاصی را که بر عادات خرید مش��تریان حاکم 
است به طور دقیق و بهتری شناسایی کند. در حالی که انسان ممکن است در این 
زمینه خطاها و اشتباهات زیادی داشته باشد و یا حتی مواردی را نیز نادیده بگیرد.

۳9 درصد از پاس��خ دهندگان در یک نظرس��نجی گفته اند که س��رمایه گذاری و 
اس��تفاده از فناوری هوش  مصنوعی باعث افزایش کارایی عملیاتی آنها ش��ده است. 
بخش فناوری اطالعات در میان بخش های مختلف باالترین میزان س��رمایه گذاری 
را در زمینه هوش مصنوعی داش��ته و بخش فروش و بازاریابی به ترتیب بخش های 

برتر بعدی هستند.
هوش  مصنوعی از طریق تجزیه و تحلیل های صحیح می تواند توصیه های مبتنی 
بر تعداد زیادی از داده ها را بس��یار سریع به فروش��ندگان ارائه و کارایی و بهره وری 
آنه��ا را افزای��ش دهد. یک تیم فروش می تواند با اس��تفاده از این توصیه ها بهترین 
قیمت گذاری را برای راضی نگه داشتن مشتری انجام دهد و به دنبال آن سود خود 

را به حداکثر برساند.

جک ما کنترل می شود، ارائه کرده اند. این کمپانی فین تک باید موارد زیر را انجام دهد:
• به ریشه های خود در پرداخت ها برگردد و شفافیت بیشتری در تراکنش های خود داشته باشد.

• مجوزهای الزم برای کسب  و کارهای اعتباری خود را دریافت کند و همچنین از حریم خصوصی کاربران 
حفاظت کند.

• یک هلدینگ مالی با سرمایه کافی تاسیس کند.
• کسب و کارهای اعتباری، بیمه، مدیریت ثروت و سایر کسب و کارهای مالی را طبق قانون اصالح کند.

• در کسب و کار اوراق بهادار از قوانین پیروی کند.
   پس از این جلس��ه، گروه Ant اعالم کرد که یک گروه اصالح داخلی تش��کیل می دهد تا روی تمام 
موارد باال کار کند. ضمنا جک ما چند وقت برای رضایت دولت چین کنترل بخشی از این کمپانی فین تک 

را پیشنهاد داده بود. این تغییرات چندین ماه طول می کشد و احتماال روی ارزش بازار آن تاثیر می گذارد. 
زمانی که گروه Ant به دنبال عرضه عمومی سهام خود بود، ارزشی بیش از ۳00 میلیارد دالر داشت.

 Ant دولت چین می خواهد در پرداخت وام به مشتریان برای پلتفرم های فناوری شخص ثالث مانند گروه
محدودیت در نظر بگیرد. ۳۵ درصد از درآمد ساالنه گروه Ant مربوط به همین وام ها می شوند. دولت پکن 
با این تغییر می خواهد ریس��ک بدهی این کش��ور را کنترل کند و همچنین وام دهندگان آنالین را مجبور 
می کند که حداقل ۳0 درصد از وام را به طور مش��ترک با بانک ها تامین کنند که روی گردش مالی گروه 
Ant تاثیر می گذارد. با وجود تمام این موارد، برخی نسبت به آینده Ant خوشبین هستند و به این موضوع 
اشاره می کنند که وقفه کوتاه در عرضه اولیه سهام، تاثیر محدودی روی کسب و کار آن خواهد داشت، با 
این حال برخورد با گروهAnt، یک هشدار برای سایر شرکت های فعال در حوزه فین تک محسوب می شود.

هوش  مصنوعی و افزایش سودآوری اقتصاد دیجیتال

ادامه فشارها بر جک ما: بانک مرکزی چین یک برنامه اصالحی گسترده برای Ant ارائه کرد

یادداشـت

»تولید و س��اخت پوشش های ضدس��ایش با خواص زیست سازگار بر بستر 
زیرکونیوم« عنوان چالش نوآوری است که برگزار می شود.

 شبکه تبادل فناوری این چالش را برگزار می کند و عالقه مندان برای ارسال 
طرح های خود تا 10 دی ماه س��ال جاری فرصت دارند. توس��عه پوشش های 
زیست سازگار و معرفی محصول تولیدی به متقاضیان این بخش هدفی است 

که از برگزاری این چالش دنبال می شود.
بنابراین از تمام شرکت های فناور و محققانی که توانایی تولید و ساخت این 
نوع محصول را دارند دعوت به همکاری شده است. برگزیدگان از حمایت های 

شبکه تبادل فناوری برای توسعه محصول خود برخوردار می شوند.

چالشی نوآورانه برای تولید پوشش های زیست 
سازگار؛ فناوران برای همکاری دعوت شدند



س��ال 2020 برای صنعت خرده فروش��ی همراه با س��ختی های بسیار 
زیادی بود. اغلب خرده فروش��ی های حضوری در طول این سال دست کم 
ب��رای م��دت زمانی محدود تعطیل ش��دند. اکنون نیز پس از بازگش��ایی 
خرده فروشی های حضوری بحران عدم اطمینان مشتریان برای حضور در 
فروشگاه ها همچنان پابرجاس��ت. البته در این میان نوآوری کارآفرینان و 
برندهای فعال در عرصه خرده فروشی مانع توسعه و تحول این حوزه نشده 

است. 
اگر فقط یک نکته مهم در زمینه تحول صنعت خرده فروش��ی در س��ال 
2020 قابل توجه باش��د، وضعیت تغییر نحوه فعالیت خرده فروشی ها در 
زمین��ه بازاریاب��ی و فروش بای��د مدنظر قرار گیرد. ه��دف اصلی در مقاله 
کنونی بررس��ی برخی از ترندها و پیش بینی های اساسی برای بازاریابی و 
خرده فروش��ی در سال 2021 خواهد بود. این امر به کارآفرینان و مدیران 

ارشد خرده فروشی ها در سال 2021 کمک شایانی خواهد کرد. 
مرز نامشخص میان خرده فروشی آنالین و آفالین

آمازون پنج س��ال پیش نس��بت به توس��عه محصوالت عرضه شده در 
فروش��گاه اش اقدام کرد. بر این اساس بس��یاری از محصوالت موردنیاز در 
عرصه ساخت و ساز نیز در آمازون عرضه شدند. این امر یکی از نوآوری های 
عجیب آم��ازون در عرصه فروش آنالین بود. ش��اید یک دهه پیش کمتر 
کس��ی تصوری از خرید آنالین لوازم و کاالهای موردنیاز برای س��اخت و 
س��از به صورت آنالین داش��ت. ای��ن امر در طول یک ده��ه اخیر به طور 
قابل مالحظه ای از س��وی کارآفرینان مورد توجه قرار گرفته است. امروزه 
بس��یاری از مهندس��ان برای خرید ابزارهای موردنیازشان به سراغ آمازون 
می روند. نتیجه این امر نامش��خص ش��دن مرز میان خرده فروشی آنالین 

و آفالین است. 
عرصه خرده فروش��ی در طول سال های اخیر به طور مداوم میان بخش 
آنالین و آفالین تقسیم می شد. امروزه با توجه به شیوع ویروس کرونا حتی 
خرده فروش��ی های حضوری نیز اقدام به راه اندازی سایت رسمی کرده اند. 
این امر به معنای افزایش رقابت در عرصه خرده فروشی آنالین خواهد بود 
بنابراین حتی برندهای فعال در زمینه خرده فروشی آفالین نیز نیم نگاهی 

به حوزه آنالین خواهند داشت. 
براساس گزارش موسسه فوربس، ۵0 درصد از مشتریان خرده فروشی های 
حضوری در طول یک سال اخیر اقدام به خرید آنالین کرده اند. نکته جالب 
اینکه 82 درصد از مش��تریان وفادار خرده فروشی های سنتی انتظار باالیی 
از برند مورد عالقه ش��ان برای حضور در عرصه خرده فروشی آنالین دارند 
بنابراین یکی از ترندهای اساس��ی در سال آینده حضور خرده فروشی ها در 

فضای کسب و کار آنالین خواهد بود. 
عرصه بازاریابی نیز در طول یک سال اخیر به طور قابل مالحظه ای تحول 
پیدا کرده است. بسیاری از برندها در طول سال های اخیر به طور مداوم در 
تالش برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف بوده اند. این امر یک تغییر 
مهم در مقایسه با سال های قبل داشته است. اکنون بسیاری از برندها دیگر 
توانایی اس��تفاده از مزیت های بازاریابی محیطی را ندارند بنابراین بیش از 
هر زمان دیگری به بازاریابی آنالین وابسته می شوند. امروز بازاریابی دیگر به 

صورت محدود صورت نمی گیرد. برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف از ش��یوه های مختلف و متعددی اس��تفاده می کنند، با این حساب 
عصر سرمایه گذاری بر روی شیوه های تکراری بازاریابی به سر رسیده است. 

تنوع گزینه های پرداخت
شیوه های پرداخت در زمینه خرده فروشی همیشه نقش مهمی ایفا کرده 
است. نحوه پرداخت هزینه خرید از سوی مشتریان در طول دو دهه اخیر 
به طور قابل مالحظه ای افزایش یافته است. شاید در اواخر دهه 90 میالدی 
بسیاری از مشتریان به صورت وجه نقد اقدام به خرید می کردند، اما اکنون 
مش��اهده رد و بدل ش��دن پول نقد در میان مش��تریان و صندوقدارهای 
خرده فروشی ها امری نادر است. همچنین خرده فروشی های آنالین نیز به 
طور وسیعی نسبت به راه اندازی درگاه های پرداخت اختصاصی شان اقدام 

کرده اند. 
برخی از فروش��گاه های آنالین مانند گوگل پلی و اپل اس��تور در طول 
س��ال 2020 با چالش های متعددی مواج��ه بوده اند. یکی از این چالش ها 
مربوط به مسئله اپیک گیمز بود. بازی فورتنایت مورد عالقه دامنه وسیعی 
از کاربران اس��ت. اپیک گیمز به عنوان توسعه دهنده این بازی در اقدامی 
جنجال��ی درگاه پرداخت اختصاصی ب��ازی اش را رونمایی کرد. این امر به 
معنای عدم پرداخت س��هم گوگل و اپ��ل در فرآیند خرید درون برنامه ای 
کاربران از این بازی است. واکنش گوگل و اپل حذف کامل اپ فورتنایت از 

استور و گوشی های کاربران شان بود. 
شیوه های پرداخت در طول سال 2021 باید تغییر قابل مالحظه ای پیدا 
کند. بس��یاری از برندها دیگر تمایلی به پیروی از ش��یوه های قبلی ندارند 
بنابراین اس��تورهایی نظیر گوگل پلی و اپل اس��تور در طول س��ال آینده 

چالش های بسیار زیادی را تجربه خواهند کرد. 
اس��تفاده از ارزهای دیجیتال برای پرداخت هزینه خرید آنالین یکی از 
ترندهای مهم برای خرده فروشی ها محسوب می شود. ارزهای دیجیتال یا 
رمزارزها محبوبیت بسیار زیادی در میان کاربران دارد. خرده فروشی ها باید 
هرچه بیشتر نسبت به استفاده از گزینه های پرداخت براساس پشتیبانی از 

ارزهای دیجیتال اقدام نمایند. 
اهمیت روزافزون جست وجوی صوتی

جست وجوی صوتی در طول سال های اخیر بدل به گزینه ای جذاب برای 
برندها شده است. بسیاری از کسب و کارها در طول سال های اخیر به طور 
گسترده ای مدیریت سئو و بازاریابی براساس جست وجوی صوتی را مدنظر 
قرار داده اند. براس��اس گزارس موسس��ه بیزینس اینسایدر در سال 2018 
نزدیک به 2۷ درصد از کاربران از جست وجوی صوتی برای یافتن محتوای 
موردعالقه ش��ان اس��تفاده می کردند. این مقدار در طول یک سال اخیر به 
طور قابل مالحظه ای افزایش یافته است. کاربران دیگر حوصله جست وجو 

به شیوه های سنتی را ندارند. 
بازاریاب ها در طول بی توجهی به جست وجوی صوتی شانس تاثیرگذاری 
بر روی دامنه وس��یعی از کاربران را از دست خواهند داد بنابراین در طول 
س��ال آینده یک��ی از گزینه های جذاب برای طراح��ی کمپین و تعامل با 

مخاطب هدف استفاده از جست وجوی صوتی خواهد بود. 
خرده فروشی های آنالین باید بیش از هر زمان دیگری نسبت به استفاده 
فراگیر از دستیارهای صوتی واکنش نشان دهند. وقتی کاربران از دستیار 
صوتی شان تقاضای خرید یک محصول مانند »بشقاب ارزان« را می کنند، 

دس��تیار موردنظر به اعتبار برندهای عرضه کننده محصول موردنظر توجه 
نمی کند بنابراین برندها نیاز به الگوهای بازاریابی متفاوتی برای تاثیرگذاری 

بر روی دستیارهای هوشمند نیاز خواهند داشت. 
ام��روزه بس��یاری از کاربران ب��رای یافتن خرده فروش��ی های محلی از 
جست وجوی صوتی استفاده می کنند. این امر بدل به گزینه ای جذاب برای 
کاربران شده است. دلیل این امر مواجهه با دامنه وسیعی ای از نتایج در پی 

یک جست وجوی ساده است. 
چالش های اساسی در شبکه های اجتماعی

حضور در ش��بکه های اجتماعی در طول یک س��ال اخیر سخت تر شده 
اس��ت. بس��یاری از برندها دیگر توانایی تاثیرگذاری بر روی مش��تریان به 
شیوه های گذشته را ندارند. این امر مشکالت بسیار زیادی برای برندها به 
همراه خواهد داش��ت. بازاریابی در طول سال آینده همراه با رقابت بسیار 
وسیعی خواهد بود. اگر کسب و کارها برای این نکته آمادگی الزم را نداشته 

باشند، به سرعت با شکست های سنگین مواجه خواهند شد. 
حضور برندها در شبکه های اجتماعی نباید فقط در راستای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف براس��اس الگوهای بازاریابی ص��ورت گیرد. امروزه 
مشتریان انتظارات بسیار زیادی از برندها دارند بنابراین برندها باید برخی 
از مسائل و دغدغه های اجتماعی را در کمپین های بازاریابی شان بازنمایی 
کنند. در غیر این صورت به سرعت از چشم مخاطب هدف خواهند افتاد. 
بس��یاری از برنده��ا در تالش برای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف با 
ناکامی های گس��ترده مواجه می ش��وند. دلیل این ام��ر تالش صرف برای 

فروش است. 
مش��تریان تمایلی برای خرید از برنده��ای بی توجه به محیط اجتماعی 
ندارند. بنابراین موضع گی��ری در قبال رویدادهای اجتماعی مختلف برای 
هر برندی حیاتی خواهد بود. شاید چنین موضع گیری هایی در ابتدا برای 
برندها دشوار باشد، اما با اندکی تمرین و تکرار بدل به راهکاری ساده برای 

برندها خواهد شد. 
توسعه خدمات اشتراکی

مش��تریان در طول س��ال پیش روی تمایل بیشتری برای خرید آنالین 
خواهند داش��ت. یکی از نکات مهم در این میان توسعه بازارهای اشتراکی 
است. اس��تارت آپ هایی نظیر نتفلیکس و آمازون پرایم در طول سال های 
اخیر توجه بسیار زیادی جلب کرده اند. چنین حوزه ای یکی از پرسودترین 
بازاره��ای ممکن را توس��عه می ده��د بنابراین ظهور رقب��ای بزرگ برای 

استارت آپ های این حوزه امری طبیعی خواهد بود. 
والمارت یکی از برندهای فعال در زمینه خدمات اش��تراکی ویدئو است. 
ای��ن برند در تالش ب��رای تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب ه��دف اقدام به 
راه اندازی سرویس��ی مانند آمازون پرایم کرده است. اگرچه ایده اصلی این 
اس��تارت آپ هنوز در مرحله آزمایش است، اما به خوبی بیانگر بازار پرسود 

این حوزه، حتی برای خرده فروشی های بزرگ، است. 
بدون تردید س��ال 2021 تغییرات بس��یار زیادی در مقایسه با دیگر 
س��ال ها پیش روی بازاریاب ها و خرده فروشی ها قرار می دهد. آمادگی 
برای مقابله با این تغییرات مهمترین مس��ئله برای این صنعت خواهد 
بود. در غیر این صورت اتفاقات ناگوار س��ال 2020 برای برندها تکرار 

خواهد شد. 
clickz.com :منبع
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بررسی بحران اقتصادی کرونا بر هزینه کریسمس در 
کشورهای اروپایی

بحران کرونا بر سر میز کریسمس

کریس��مس برای بس��یاری از مردم به معنای زمانی برای تعطیلی 
کس��ب و کار و اندکی تجدید روحیه است. اگرچه بسیاری از برندها 
ش��رایط مسافرت و اس��تراحت کارمندان ش��ان در طول کریسمس 
را تس��هیل می کنن��د، اما امس��ال ماجرا به طور دیگ��ری روی داده 
اس��ت. براساس گزارش موسس��ه آماری مین تک، هزینه سفره شام 
کریسمس برای خانواده های اروپایی به طور متوسط 8.1 درصد، در 
مقایسه با سال گذشته، افزایش یافته است. این امر به معنای موجب 
تورم و تاثیر منفی اش بر روی تعطیالت کریس��مس است. همچنین 
باید به ش��مار قابل مالحظه نیروهای تعدیل شده شرکت های بزرگ 
و کوچ��ک نیز توجه نمود. این امر به معنای بحران بیکاری در میان 

شمار قابل مالحظه ای از خانواده ها خواهد بود. 
سفره خانواده های اروپایی برای شام کریسمس نیز از بحران کرونا 
در امان نمانده است. براساس گزارش مین تک، هزینه تهیه گوشت 
به طور میانگین 19 درصد در کشورهای اروپایی افزایش یافته است. 
وضعی��ت تنقالت نیز در این میان چندان جالب نیس��ت. این حوزه 
نیز با افزایش 1۳.2 درصدی فش��ار مالی قاب��ل مالحظه ای بر روی 

خانواده ها ایجاد می کند. 
یک��ی از امیدواری ه��ا در زمین��ه کاه��ش هزینه ه��ای مربوط به 
کریس��مس گوش��ت و لبنیات گیاه پایه اس��ت. ای��ن محصوالت به 
طور قابل مالحظه ای در مقایس��ه با نمونه های طبیعی شان ارزان تر 
هس��تند. خوش��بختانه بحران کرونا تاثیری بر روی قیمت گوش��ت 
و لبنی��ات گیاه پایه نداش��ته اس��ت بنابراین در س��ال 2021 یکی 
از گزینه ه��ای اصلی برای ش��مار باالیی از خانواده ها ش��امل چنین 
محصوالتی خواهد بود. براس��اس گزارش موسسه مدیوم، ۶0 درصد 
از خانواده ه��ای آمریکایی در واکن��ش به تغییر قیمت ها و همچنین 
بحران اقتصادی ناش��ی از کرونا س��بد خریدشان برای کریسمس را 
تغییر داده اند. این امر مش��کالت قابل توجهی برای برندها به همراه 
خواهد داش��ت. اگر میزان فروش در طول کریس��مس کاهش قابل 
مالحظه ای داش��ته باشد، وضعیت شرکت ها به مراتب بدتر از اوضاع 

کنونی خواهد شد. 
fooddive.com :منبع

استخدام طراح های تبلیغاتی جدید از سوی 
والمارت

گروه رس��انه ای والمارت به عنوان بازوی تبلیغاتی خرده فروش��ی 
والمارت ش��مار طراح های تبلیغات��ی اش را 40 درصد افزایش داده 
اس��ت. این امر بیانگر اس��تراتژی ت��ازه والمارت برای س��ال جدید 
میالدی است. بسیاری از برندها در طول سال 2020 با شرایط مالی 
نامس��اعدی مواجه بوده اند، با این حساب برنامه ریزی برای تبلیغات 
بیشتر و تاثیرگذاری بر روی مشتریان در سال پیش روی استراتژی 

عجیبی نخواهد بود. 
خرده فروش��ی های آنالین در طول سال گذشته شرایط به نسبت 
متفاوتی را در مقایسه با دیگر کسب و کارها، تجربه کرده اند. والمارت 
برخالف بس��یاری از کس��ب و کارها در عمل ۷۶ درصد رشد در سه 
ماهه س��وم س��ال 2020 را تجربه کرد. دلیل این امر افزایش تقاضا 
برای خرید آنالین در مقایسه با دیگر شیوه های مرسوم است. چنین 
پدیده ای در مورد خرده فروش��ی آمازون نیز به طور قابل مالحظه ای 
قابل مشاهده است. افزایش ش��مار بازاریاب ها و طراح های تبلیغات 
از سوی والمارت نشانه ای مبنی بر تالش این برند برای دستیابی به 

بازارهای بیشتر است. 
امروزه بس��یاری از فروشگاه های حضوری نیز در حال تغییر جهت 
به س��وی عرصه خرده فروش��ی آنالین هستند. شاید این امر در نگاه 
نخس��ت پدیده س��اده ای به نظر برس��د. مس��ئله مهم در این میان 
افزایش رقابت در حوزه خرده فروش��ی آنالین است. این امر موجب 
بروز مشکالت بس��یار زیادی برای برندهای قدیمی تر در این عرصه 
می ش��ود. اعتبار خرده فروش��ی های حضوری برای مشتریان اهمیت 
بس��یار زی��ادی دارد بنابراین در صورت بی توجهی خرده فروش��ی ها 
به این مس��ئله مهم ش��اید در عمل ش��اهد کاهش میزان خرید از 
آنها در طول س��ال 2021 باش��یم. حضور برندهایی نظیر تارگت و 
کروگر در زمینه خرده فروشی آنالین به هیچ وجه پیام مناسبی برای 
کس��ب و کارهای این حوزه نیست. سال 2021 از نظر رقابت میان 

خرده فروشی های آنالین بازه زمانی درخشانی خواهد بود. 
marketingdive.com :منبع
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اینستاگرام با رونمایی از سرویس ریلز گامی بلند به سوی رقابت با تیک تاک 
برداش��ته است. تیک تاک به عنوان یک پلتفرم تعاملی در طول سال های اخیر 
ش��مار باالیی از کاربران را به خود جلب کرده است. وضعیت اینستاگرام در این 
میان با توجه به رشد سریع تیک تاک تا حدودی در معرض خطر بود. همین امر 
ایده اصلی طراحی سرویس ریلز را ایجاد کرد. اینستاگرام با این سرویس کاربران 
را به ساخت ویدئوهای 1۵ ثانیه ای و تعامل هرچه نزدیک تر با هم دعوت می کند. 
اگر تجربه کار با تیک تاک را داشته باشید، تمام ویدئوهای این پلتفرم در قالبی 
کوتاه و همراه با موسیقی متن ساخته می شود. ایده اینستاگرام برای ریلز به نوعی 

تالش برای رقابت مستقیم با تیک تاک است. 
ایده ریلز در اواخر سال 2019 رونمایی شد. نکته جالب اینکه علی رغم دریافت 
نظرات متفاوت در مورد این سرویس همچنان تیم بازاریابی و فنی اینستاگرام در 
حال توسعه اش است. همراهی برندهای بزرگ با سرویس ریلز نقش مهمی در 
جلب توجه کاربران داشته است. برندهایی نظیر والمارت و سفورا شروع به استفاده 
از این سرویس کرده اند. با این حساب جذابیت های ریلز باید تا حد بسیار باالیی 

قانع کننده باشد. 
رونمایی از سرویس ریلز بیانگر نگرانی کارشناس ها و مدیران اینستاگرام نسبت 
به افزایش محبوبیت تیک تاک است. نکته مهم در این میان معنای رونمایی از 
این سرویس برای دیگر کسب و کارهاست. اگر شما در زمینه کارآفرینی فعالیت 
دارید، باید به دنبال نحوه تاثیرگذاری ریلز بر روی کسب و کارتان باشید. اگر به 
موقع اقدام به استفاده از این سرویس نمایید، زمان مناسبی برای تاثیرگذاری بر 

روی مخاطب هدف و ایجاد مزیت رقابتی خواهید داشت. 
هدف اصلی مقاله کنونی بررسی تاثیر رونمایی از سرویس ریلز بر روی شیوه 
بازاریابی برندها در اینس��تاگرام است. با این حساب در ادامه به بررسی برخی از 

توصیه های کاربردی برای بازاریابی در این فضا خواهیم پرداخت. 
1. تولید ویدئوهای آموزشی

ویدئوه��ای آموزش��ی در طول دو ده��ه اخیر بخش قابل توجه��ی از تالش 
بازاریاب های آنالین را به خود اختصاص داده اس��ت. دلیل این امر تا حد زیادی 
واضح است. مردم در فضای آنالین، عالوه بر سرگرمی، به دنبال یادگیری نکات 
تازه نیز هس��تند. این امر گاهی اوقات در قالب تالش برای دستیابی به راه حل 
مشکالت ش��ان نیز بروز می کند. تولید ویدئوهای آموزش��ی فرصت مناسبی در 
اختی��ار برندها ب��رای تعامل نزدیک تر با مخاطب هدف ق��رار می دهد. برخی از 
آش��پزهای حرفه ای از این فضا برای آموزش انواع خوراکی های متنوع اس��تفاده 
می کنند. نکته جالب اینکه میزان استقبال کاربران از چنین ویدئوهایی به مراتب 

از فرمت پست های عادی اینستاگرام بیشتر است. 
امروزه عرصه بازاریابی دارای پیچیدگی های بس��یار زیادی است. توجه به نیاز 
مشتریان همیشه راهکاری جذاب برای تعامل با آنها محسوب می شود، با این حال 
در عمل برخی از مشتریان نسبت به گونه های دیگری از محتوای بازاریابی واکنش 
نشان می دهند. توجه به سلیقه مخاطب هدف همیشه راهکاری برای ایجاد تعامل 
اس��ت. ویدئوهای آموزشی گاهی اوقات باید فراتر از نیازهای روزمره مشتریان را 
مدنظر قرار دهد. اگر مش��تریان هدف شما نسبت به طراحی های هنری عالقه 
نشان می دهند، آموزش انواع هنرها، به شرط ارتباط با ماهیت برندتان، ضروری 
خواهد بود. این امر امکان تعامل نزدیک تر میان برندها و مخاطب هدف را فراهم 
می کند. همچنین استفاده از نظرات کاربران برای یافتن ایده های تازه بازاریابی نیز 

جذابیت های خاص خود را خواهد داشت. 
2. نمایش پشت صحنه کسب و کار

نمایش پشت صحنه کسب و کار همیشه برای کاربران شبکه های اجتماعی 
جذاب بوده است. بسیاری از برندها در طول سال های متمادی جایگاه مناسبی 
در میان مشتریان پیدا کرده اند بنابراین نمایش پشت صحنه تولید محصوالت 
جذاب برای مشتریان یکی از بهترین راهکارها برای تاثیرگذاری بر روی این دسته 

از کاربران خواهد بود. 
اگر کسب و کار شما در زمینه تولید یک محصول خاص فعالیت دارد، نمایش 
پشت صحنه کس��ب و کار جذابیت های بسیار بیش��تری خواهد یافت. امروزه 
بس��یاری از برندها در عمل خط تولیدش��ان را فاقد جذابیت های الزم می دانند. 
مهمترین مسئله در این میان ضرورت نگاه از چشم انداز مشتریان است. بسیاری از 

کمپین های بازاریابی درست به همین خاطر با شکست مواجه می شوند. 
نظرخواهی از مش��تریان در مورد ایده های مورد عالقه شان همیشه جذابیت 
دارد. برخی از برندها در این میان به سوی بارگذاری انواع نظرخواهی در صفحه 
رسمی شان می روند. این نکته یکی از ساده ترین شیوه ها برای تعامل با مخاطب 
هدف محس��وب می شود. اگر پیش��نهادهای دریافتی برندتان زیاد باشد، نشانه 
مناسبی از موفقیت کمپین های بازاریابی قبلی خواهد بود. بسیاری از برندها در 
عمل توانایی تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را ندارند. دلیل این امر بی توجهی 

به نظر آنهاست. 
پش��ت صحنه هر کس��ب و کار بدون اس��تفاده از تکنیک های بازاریابی فاقد 
جذابیت های الزم برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف است بنابراین برندها 
باید نس��بت به اس��تفاده از انواع ابزارها و نرم افزارهای کمکی اقدام نمایند. پس 
از ضبط ویدئو یا تصاویر مناس��ب از پش��ت صحنه کس��ب و کار باید نسبت به 
ویرایش ش��ان نیز اقدام کرد. در غیر این ص��ورت ویدئوهای بخش ریلز برندتان 

چندان جذاب نخواهد شد. 
امروزه تقلید از برندهای بزرگ در زمینه نمایش پشت صحنه کسب و کار برای 
هر برند تازه کاری ضروری اس��ت. کسب و کارهای بزرگ به طور معمول دارای 
مهارت بیش��تری در زمینه تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف هستند بنابراین 
تالش برای یادگیری برخی از اصول بازاریابی از آنها ایده چندان بدی نخواهد بود. 

3. نمایش حیوانات خانگی
کاربران در ش��بکه های اجتماعی نسبت به انواع حیوانات مانند گربه و سگ 
واکنش مناس��بی دارند. بدون تردید شمار باالیی از مردم در سراسر دنیا نسبت 
به نگهداری از حیوانات خانگی اقدام می کنند بنابراین نمایش حیوانات خانگی در 
کمپین بازاریابی برند شانس تاثیرگذاری بر روی این دسته از کاربران را افزایش 

می دهد. 
نمایش صحنه های بازاریابی با استفاده از حیوانات خانگی کار ساده ای نیست. 
بسیاری از بازاریاب ها در عمل استفاده از گربه یا سگ در فرآیند بازاریابی را دشوار 
ارزیابی می کنند بنابراین اگر حوصله کافی برای فعالیت در این حوزه را ندارید، باید 
آن را فراموش کنید. در غیر این صورت مشکالت بسیار زیادی برای تاثیرگذاری 

بر روی مخاطب هدف خواهید یافت. 
برخی از برندها بدون توجه به فضای کمپین بازاریابی شان اقدام به استفاده از 
حیوانات خانگی در ویدئوهای ش��ان می کنند. این امر نوعی فضای غیرعادی در 
ویدئوهای چنین برندهایی ایجاد می کند بنابراین پیش از تالش برای اس��تفاده 
از چنین ویدئوهایی باید نسبت به هماهنگی کلی با کمپین تان اطمینان حاصل 

نمایید. 
برخی از بازاریاب ها فقط به دنبال استفاده از ترندهای برتر در زمینه بازاریابی 
هس��تند. این امر مشکالت بس��یار زیادی برای چنین برندهایی ایجاد می کند. 
هماهنگی میان ترندها و حوزه فعالیت برند ضروری است. اگر بازاریاب ها به این 
نکته توجه نداشته باشند، جلب نظر مخاطب هدف امری غیرممکن خواهد شد. 
مدیران ارشد یک برند باید نسبت به اصالح کار بازاریاب ها در صورت نیاز اقدام 

نمایند. این امر شاید عجیب باشد، اما در برخی از موارد ضروری است. 
4. استفاده از عنصر شوخی

ویدئوهای دارای محوریت شوخی های مختلف برای هر مخاطبی جذاب است. 
بخش قابل مالحظه ای از کاربران در ش��بکه های اجتماعی به دنبال ویدئوهای 
تعاملی و جذاب هس��تند. استفاده از شوخی های جالب شانس بازاریاب ها برای 

تعامل بهینه با هر مخاطب را افزایش می دهد. 
شاید در نگاه نخست استفاده از عنصر شوخی از سوی یک برند با جایگاه آن 
هماهنگی چندانی نداشته باشد. این امر تا حدودی درست است، اما باید نسبت 
به ایجاد فضایی صمیمانه نیز توجه نشان دهیم. اگر یک برند توانایی ایجاد فضایی 
صمیمانه را نداشته باشد، در عمل فاصله ای معنادار میان مشتریان و برند باقی 

خواهد ماند. 

شوخی های مورد استفاده در کمپین های بازاریابی باید به دقت انتخاب شود. اگر 
این امر مدنظر بازاریاب ها قرار نگیرد، مشکالت عمده ای به همراه خواهد داشت. 
برخی از برندها شوخی های بسیار سطح پایینی را انتخاب می کنند. این امر جایگاه 
و اعتبار آنها را به خطر خواهد انداخت. هر برند در هر شرایطی باید جایگاه اش را 
مدنظر داشته باشد. اگر مدیران ارشد یک برند تمایلی به از دست دادن جایگاه 
مطلوب برندشان ندارند، باید به دقت فعالیت های شان را زیر ذره بین قرار دهند. 

امروزه کس��ب اعتبار در عرصه بازاریابی امر بس��یار سختی است. نکته جالب 
اینکه برخی از برندها در مدت زمانی اندک تمام اعتبارشان را از دست می دهند. 
چنین امری مشکالت زیادی برای یک برند ایجاد خواهد کرد. استفاده از نکات 
غیراخالقی و همچنین ایجاد ابهام در ش��وخی ها نکته بس��یار منفی محسوب 
می ش��ود. برخی از برندها به دلیل انتشار محتوای نژادپرستانه با واکنش شدید 
کاربران مواجه ش��ده اند. شاید در نگاه نخست محتوای بازاریابی یک برند فقط 
ش��وخی با مسائل بحث برانگیز باشد، اما در نهایت کاربران واکنش بسیار منفی 

نسبت به این امر نشان خواهند داد. 
5. ایجاد اضطرار در میان مشتریان

اغل��ب مردم تمایلی ب��رای جاماندن از دیگران ندارن��د. برخی از کمپین های 
بازاریابی با ایجاد نوعی حالت اضطرار در تالش برای جلب نظر مش��تریان است. 
شاید در نگاه نخست این امر جذابیت چندانی برای مخاطب هدف نداشته باشد، 

اما در عمل سطح باالیی از تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را به همراه دارد. 
ام��روزه کمتر کاربری تمایل به جاماندن از دیگران دارد. تخفیف های گروهی 
و تاثیرگذاری اش بر روی مشتریان در قالب همین مفهوم بررسی می شود. اغلب 
برندها برای دسترس��ی مشتریان به کدهای تخفیف برخی از مراحل را تعیین 
می کنند. برخی از مراحل مدنظر برندها در عمل بسیار طوالنی و خسته کننده 
است، اما مشتریان در عمل به آنها تن می دهند. دلیل این امر عدم تمایل مشتریان 
برای جا ماندن در دیگران است. استفاده درست از این عنصر نقش مهمی در بهبود 

وضعیت بازاریابی برندها ایفا می کند. 
متاسفانه برخی از برندها توانایی اجرای استراتژی اضطرار در قالب ویدئوهای 
بخش ریلز را ندارند. ویدئوهای این بخش بسیار کوتاه است بنابراین باید ایده اصلی 
و فوریت موردنظر را در کوتاه ترین زمان ممکن بیان نماییم. بدون شک استفاده از 
این استراتژی برای بازاریاب های تازه کار دشوار است بنابراین باید پیش از اجرای 
رسمی چنین کمپینی دست کم چند بار اصالح و بازنگری اش نماییم. در غیر این 

صورت کیفیت پایین کمپین نهایی امری محتمل خواهد بود. 
6. نمایش مهارت های کسب و کار

اینستاگرام ریلز و تیک تاک محلی مناسب برای نمایش مهارت های افراد است. 
بس��یاری از کاربران برای نمایش مهارت های شان از این فضا استفاده می کنند. 
اگر شما در زمینه نقاشی یا عکاسی فعالیت دارید، تهیه ویدئوهای کوتاه از نحوه 
کارتان بهترین گزینه بازاریابی خواهد بود. امروزه برخی از کارآفرینان در عمل برند 
شخصی دارند. چنین برندهایی به طور مشخص بر روی اعتبار و توانایی کارآفرینان 
استوار هستند، با این حساب تالش برای نمایش مهارت ها از سوی هر کارآفرین 
امری جذاب خواهد بود.  امروزه بسیاری از نمایش های حرفه ای در اینستاگرام و 
تیک تاک حضور دارند. این امر به دلیل امکان جلب نظر دامنه وسیعی از کاربران 
در مدت زمانی اندک است. بنابراین استفاده از چنین فضایی برای هر بازاریابی 
ضروری خواهد بود.  شاید برخی از کارآفرینان در نگاه نخست مهارتی برای نمایش 
در شبکه های اجتماعی نداشته باشند. اگر شما در یک کسب و کار بزرگ فعالیت 
دارید، جس��ت وجو در میان همکاران تان نیز ایده جذابی خواهد بود. این امر به 

شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف کمک شایانی خواهد کرد. کسب و 
کارهای بزرگ اغلب دامنه وسیعی از مخاطب هدف را پوشش می دهند بنابراین 
هر نوع مهارتی که در میان اعضای شرکت یافت شود، برای برخی از مشتریان 

جذاب خواهد بود. 
امروزه برخی از برندهای بزرگ دارای بخش استعدادیابی هستند. وظیفه این 
بخش یافتن استعدادهای کارمندان برای انتقال بخش کاری شان است. هدف از 
این کار ایجاد هماهنگی بیشتر میان مهارت های کارآفرینان و زمینه فعالیت شان 
است. با این حساب کارآفرینان باید مهارت شان در کسب و کارهای بزرگ را به 
طور روشن نمایش دهند. این مهارت ها اغلب ایده های جذابی برای بازاریابی در 

بخش ریلز اینستاگرام فراهم می آورد. 
7. اهمیت ویدئوهای اسلو موشن

اینس��تاگرام ریلز نیز درست مانند تیک تاک گزینه تعیین سرعت ویدئوها را 
در اختی��ار کاربران قرار می دهد. کاربران به این ترتیب امکان افزایش یا کاهش 
سرعت ویدئوها را پیدا می کنند. بی شک افزایش سرعت ویدئوها برای بازاریابی 
کاربردهای بس��یار زیادی دارد، اما ه��دف اصلی ما در این بخش تمرکز بر روی 
حالت اسلو موشن است. این حالت امکان نمایش دقیق جزییات برای مخاطب 

هدف را به همراه دارد. 
بس��یاری از برندها در ویدئوهای کوتاه بازاریابی ش��ان تمایل به تاکید بر روی 
المان های خاصی دارند. چنین امری با استفاده از گزینه اسلو موشن بخش ریلز به 
خوبی قابل دسترسی خواهد بود بنابراین دیگر نیازی به نگرانی پیرامون وضعیت 
برندها از نقطه نظر نمایش المان های پرتعداد در مدت زمانی اندک نخواهد بود. 

یکی از نکات مهم در بازاریابی تالش برای نمایش تعداد مناسبی از المان هاست. 
اگر برندها ویدئوهای کوتاه بسیار شلوغی طراحی کنند، در عمل توجه مخاطب 
هدف جلب نخواهد شد بنابراین یکی از اهداف اصلی هر برندی باید استفاده از 

ویدئوهای کمتر شلوغ و ساده باشد. 
8. نمایش محصوالت کسب و کار

برندهای فعال در زمینه تولید کاال مش��کالت بس��یار زی��ادی برای نمایش 
محصوالت شان به مش��تریان دارند. یکی از حوزه های مهم در این رابطه عرصه 
پوشاک است. برندهای فعال در این حوزه به طور معمول مشکالت زیادی برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف همراه با نمایش محصوالت شان دارند. استفاده 
از بخش ریلز برای نمایش انواع محصوالت برندهای حوزه پوش��اک ایده تازه ای 
نیست، با این حال به دلیل ماهیت کوتاه ویدئوهای این حوزه تاثیرگذاری بسیار 

مناسبی بر روی مخاطب هدف به همراه دارد. 
برخی از برندها در طول سال های اخیر برای نمایش محصوالت شان به سوی 
بارگذاری پست های فروش مستقیم تمایل پیدا کرده اند. یکی از مشکالت اصلی 
چنین پست هایی واکنش منفی کاربران است. امروزه مشتریان تمایل به خرید 
مستقیم در شبکه های اجتماعی دارند، اما این امر باید همراه با تعادل باشد. اگر 
یک برند به طور مداوم پست های فروش مستقیم بارگذاری نماید، واکنش منفی 

کاربران را به همراه خواهد داشت. 
بخش ریلز یکی از گزینه های جذاب برای نمایش مدل های تازه محصوالت هر 
برند است. نکته جالب اینکه برندها امکان ایجاد کالکشن در این بخش را دارند. 
بنابراین دیگر مانعی پیش روی دسته بندی محصوالت برندها نخواهد بود. بخش 
استوری نیز از نظر دسته بندی محصوالت امکانات مشابهی با ریلز ارائه می کند، اما 
کاربرد اصلی بخش استوری بیشتر اطالع رسانی به مخاطب هدف است. بنابراین 

شاید تالش برای رونمایی از محصوالت در این بخش چندان کاربردی نباشد. 
ه��ر کس��ب و کاری در زمینه طراحی محصوالت ب��ر فرهنگ خاصی تاکید 
دارد. این امر در مورد پوشاک به طور قابل مالحظه ای تاثیرگذار است. برخی از 
برندها در کوتاه مدت توانایی تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را ندارد. این امر 
مشکالت بسیار زیادی برای مخاطب هدف به همراه دارد. چنین مشکلی اغلب 
ناشی از کیفیت محتوای بازاریابی نیست، بلکه مربوط به نحوه چینش محتواست. 
دسته بندی محتوای بازاریابی برای سهولت دسترسی کاربران یکی از تکنیک های 
مهم در عرصه بازاریابی محسوب می شود. اگر برندها به این نکته مهم توجه الزم 
را نشان ندهند، با مشکالت عمیقی مواجه می شوند. همچنین در مورد تاکید بر 
روی فرهنگی خاص در عرصه پوشاک باید نسبت به معرفی فرهنگ موردنظر نیز 
اقدام کرد. این امر بدون شک در قالب بخش ریلز امکان پذیر نیست بنابراین باید 

از سایر بخش های اینستاگرام نیز در این راستا استفاده کرد. 
9. استفاده از انیمیشن ها

امروزه بس��یاری از کاربران نسبت به انیمیش��ن های جذاب واکنش مناسبی 
دارند. این امر بخش قابل مالحظه ای از کاربران را به عناوین انیمیشنی سینمایی 
جلب می کند. اگر چنین محتواهایی تاثیرگذاری باالیی بر روی مخاطب هدف 
به همراه دارد، بنابراین باید در عمل نیز از آنها به خوبی اس��تفاده کرد. برخی از 
برندها برای بازاریابی در بخش ریلز اقدام به طراحی انیمیشن های کوتاه می کنند. 
مهمترین مسئله در این میان ضرورت نگاهی واقع گرایانه به این حوزه است. کسب 
و کارها نیازی به طراحی انیمیش��ن های سینمایی ندارند بنابراین باید در عمل 
متناسب با نیازشان اقدام به سرمایه گذاری در این حوزه کنند.  گاهی اوقات برندها 
سرمایه گذاری بسیار هنگفتی بر روی بخش طراحی انیمیشن می کنند. این امر 
اغلب اوقات همراه با ضررهای باالس��ت. تالش برای طراحی انیمیشن در قالبی 
کوتاه اهمیت باالیی دارد. توجه به هزینه های اندک و صرفه جویی در این فرآیند 
نیز مهم خواهد بود. بی توجهی به این نکته اغلب برای کسب و کارها به معنای 
پرداختی های گزاف خواهد بود.  الگوبرداری از برندهای بزرگ در اینجا نیز دارای 
اهمیت اس��ت. نمایش انیمیشن از سوی برندهای بزرگ در قالبی کوتاه و ساده 
صورت می گیرد بنابراین باید فکر جزییات فراوان و تالش برای تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب هدف را از ذهن مان خارج کنیم. 
10. نمایش پشت صحنه ویدئوها

ضبط ویدئوهای بازاریابی همیشه فرآیند ساده ای نیست. بسیاری از برندها در 
عمل بارها و بارها ویدئوهای بازاریابی را ضبط می کنند. این امر ناشی از مشکالتی 
نظیر فراموشی دیالوگ از سوی شخصیت اصلی، نیاز به زاویه دوربین بهتر و عدم 
باورپذیری محتواست. اگر شما در زمینه بازاریابی تمایل به ایجاد تعامل با مخاطب 
هدف دارید، باید برخی از پش��ت صحنه های خنده دار ویدئوهای بازاریابی تان را 
منتشر نمایید. این امر کمک شایانی به کسب و کارها برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف خواهد کرد.  بس��یاری از برندها دارای جلوه ای خشک و بی روح 
هستند. این امر اگر از سوی بازاریاب ها تغییر نکند، به مرور موجب ریزش شدید 
مش��تریان می شود. فضای صمیمی میان یک برند و مشتریانش در طول مدت 
زمانی اندک پدیدار نمی شود. اندکی شکیبایی در عرصه بازاریابی برای هر برندی 

ضروری است بنابراین باید از عجله بیش از اندازه پرهیز نماییم. 
رونمایی از سرویس ریلز از سوی اینستاگرام اهمیت بسیار زیادی دارد. برخی از 
برندها هنوز به این بخش مهم توجه کافی را نشان نداده اند. اگر کسب و کار شما 
در تالش برای ایجاد مزیتی رقابتی برای خود است، باید از همین اکنون به دنبال 

استفاده مناسب از بخش ریلز باشد. 
blog.hootsuite.com :منبع
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تحوالت مدیریت رابطه با مشتریان 

کاالها و خدمات در اغلب بازارها از سوی بازیگران متفاوت عرضه 
می ش��ود. نکته جالب اینکه کیفیت محص��والت اغلب برندها دارای 
شباهت بسیار زیادی است. کسب و کارها برای جلب نظر مشتریان 
از تازه تری��ن نوآوری ها در زمین��ه تولید محصوالت و عرضه خدمات 
را مورد اس��تفاده قرار می دهند. دسترسی وسیع برندها به ابزارهای 
مناس��ب در زمین��ه تولید محص��والت موجب اولویت یافتن س��ایر 
بخش ها ش��ده اس��ت. مدیریت روابط با مشتریان یکی از مزیت های 
اصلی کس��ب و کارهای بزرگ در مقایس��ه با رقبای ش��ان محسوب 
می ش��ود. امروزه موفقی��ت در بازارهای مختلف بس��تگی زیادی به 
سطح توانایی هر برند برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف دارد. 
اگر این نکته مورد توجه برندها قرار نداش��ته باش��د، در عمل امکان 
نمایش مزیت قابل مالحظه ای در مقایس��ه با رقبای شان را نخواهند 

داشت. 
تحول در زمینه مدیریت رابطه با مش��تریان امر عجیبی نیس��ت. 
اغلب حوزه های کاری در طول س��ال های اخیر دستخوش تغییرات 
ش��ده اند. یک��ی از حوزه های مورد نظر بخش روابط عمومی اس��ت. 
ه��دف اصلی در ادامه مقاله کنونی بررس��ی ای��ن موضوع به صورت 

متمرکز است. 
اهمیت یابی ابرداده ها و شخصی سازی

تجرب��ه کاربران از برندها بس��تگی به میزان موفقیت ش��ان برای 
دسترس��ی به ابرداده ها دارد. برخی از برندها یافتن ابرداده ها را گام 
کافی برای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف می دانند. نکته مهم 
در این میان نیاز کس��ب و کارها به شخصی س��ازی تجربه مشتریان 
از برند براس��اس تحلیل داده های گوناگون اس��ت. دیگر دوره تجربه 
یکس��ان تمام مشتریان از برندها به سر آمده است. کارآفرینان برای 
مدیری��ت بهینه کس��ب و کار و تعامل با مش��تریان بای��د به دنبال 

شخصی سازی تمام وجوه ارتباط با آنها باشند. 
خوش��بختانه امروزه ابزارهای متنوعی در اختیار کارآفرینان برای 
مدیریت فرآیند تعامل با مش��تریان قرار دارد. اس��تفاده درس��ت از 
ابزاره��ای مورد بحث نقش مهمی در موفقی��ت برندها ایفا می کند. 
ش��اید یکی از چالش های جالب در این می��ان ناتوانی برای انتخاب 
یک ابزار مناس��ب برای مدیریت روابط با مش��تریان باش��د. راهکار 
مناس��ب برای این چالش ارزیابی مزیت های هر ابزار و آگاهی دقیق 
از نیازهای کس��ب و کارمان اس��ت. اگر این نکته مدنظر کارآفرینان 
قرار داشته باشد، بسیاری از هزینه های اضافی کاهش خواهد یافت. 

مدیریت رابطه با مشتریان در پلتفرم موبایل
امروزه بس��یاری از خریدهای اینترنتی و تعامل مشتریان با برندها 
در قالب گوش��ی همراه صورت می گیرد و براساس گزارش موسسه 
eMarketer، ش��هروندان آمریکایی به طور میانگین ۳.۵ ساعت با 
استفاده از گوشی های هوشمندش��ان در اینترنت وقت می گذرانند. 
ای��ن زمان در مقایس��ه ب��ا دیگر ابزارهای هوش��مند ب��ه طور قابل 

مالحظه ای بیشتر است. 
تعامل با مشتریان و مدیریت روابط با آنها نیاز به فعالیت بهینه ای 
دارد. بس��یاری از برندها در این حوزه ایده مناس��بی ندارند بنابراین 
تکنیک های مدیریت روابط با مشتریان ش��ان در عمل برای کاربران 
گوشی های هوش��مند بی فایده خواهد بود. این امر فاصله معناداری 

میان برندها و مشتریان شان ایجاد می کند. 
آش��نایی با نح��وه رفتار مش��تریان در پلتفرم گوش��ی همراه کار 
دش��واری نیس��ت. اگر کارآفرینان در این زمینه با مش��کالت قابل 
مالحظه ای مواجه هستند، شرکت در دوره های آموزشی یا دست کم 
درخواست کمک از کارشناس های حرفه ای ایده جذابی خواهد بود. 
بدترین گزینه در این میان بی تفاوتی نس��بت به مش��کالت برند در 

این حوزه است. 
بازاریابی خودکار

امروزه بازاریابی ارتباط نزدیکی با مدیریت مش��تریان دارد. برخی 
از برنده��ا در عمل نس��بت به ای��ن ارتباط نزدی��ک توجهی ندارند. 
توس��عه فناوری هایی مانند ه��وش مصنوعی و یادگیری ماش��ینی 
امکان مناسبی در اختیار برندها برای خودکارسازی فرآیند بازاریابی 
قرار داده اس��ت. مزی��ت اصلی این امر ام��کان مدیریت هرچه بهتر 

درخواست ها و انتظارات مشتریان از برندهاست. 
تولید محت��وای بازاریابی همچن��ان برعهده بازاریاب هاس��ت، اما 
ه��وش مصنوعی کار گردآوری و تحلیل داده ها را به ش��دت س��اده 
کرده است بنابراین برندها باید در مقیاسی وسیع نسبت به استفاده 
از مزیت ه��ای ای��ن حوزه اقدام نمایند. در غیر این صورت شانس��ی 

برای ادامه فعالیت در این حوزه نخواهند داشت.
entrepreneur.com :منبع
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استراتژی؛ مفهومی که احتماال مرده است
اکثر ما ش��نیده ایم ک��ه می گویند برای موفقی��ت در زندگی 
شخصی و شغلی، باید هدف گذاری طوالنی مدت و دقیقی داشته 
باشیم، اما آیا می توان با تغییراتی که هر روز در دنیا رخ می دهد، 
برای 10 س��ال آینده برنامه ریزی کرد یا استراتژی واژه ای است 

که با گذشت زمان معنای واقعی خود را از دست داده است؟
در دیکشنری وبستر استراتژی به معنای »داشتن برنامه دقیق 
برای دس��تیابی به هدف خ��اص در مدت زمان طوالنی« تعریف 
ش��ده اس��ت. وقتی صحبت از برنامه ای طوالن��ی مدت به میان 
می آید س��واالت و ابهامات بس��یاری مطرح می شود. آیا معنای 

زمان طوالنی،  منظور 10 سال آینده است یا 9 ماه پیش رو؟
از نظ��ر کارشناس��ان ح��وزه برنامه ریزی اس��تراتژیک، کلمه 
اس��تراتژی دیگر معنای گذش��ته را ندارد و در عمل شاید نتوان 
همچون گذشته اس��تراتژی های بلندمدت تعیین کرد. محققان 
معتقد هس��تند که  بهتر اس��ت هر سه تا ش��ش ماه یک بار در 

استراتژی ها بازنگری شوند.
به دالیل مختلفی معنای تعیین اس��تراتژی در ش��رایط فعلی 

تغییر کرده است:
نوآوری و خالقیت در مقابل ایجاد اختالل

در مدیریت اس��تراتژیک ریس��ک، وضعیت ه��ای مختلفی که 
ممکن اس��ت ش��رکت ها دچار بحران ش��وند، م��ورد توجه قرار 
می گیرد و برای هر وضعیت تدبیری در نظر گرفته می ش��ود، اما 
این روزها در عمل شرایط تغییر کرده است. برخی مجموعه های 
کاری حتی با کوچک ترین نوآوری ها و خالقیت ها دچار مش��کل 

می شوند و اختالل در کار پیش می آید.
برخ��ی اف��راد با تغیی��رات س��ازمانی خود را به س��رعت وفق 
می دهن��د، ولی این موضوع در مورد همه صادق نیس��ت. گاهی 
تنه��ا الزم اس��ت تغییراتی جزئ��ی در کار ایجاد ک��رد تا از بروز 
مش��کالت جدی تر جلوگیری شود. این روزها اکثر سازمان ها در 
مقابل تغییرات از خود مقاومت نشان می دهند و آماده رویارویی 

با تغییرات بزرگ نیستند.
نوآوری و خالقیت گاهی باعث بروز اختالل در کار می ش��ود. 
گاهی واقعا امکان ایج��اد تغییرات جدی در کار وجود ندارد. به 
همی��ن دلیل نمی توان برنامه ریزی جام��ع و کاملی تهیه کرد و 

باید قدم به قدم با سرعت تغییرات پیش رفت.
وضعیت گذشته پیش بینی خوبی از آینده ارائه نمی دهد

جوانان نس��ل جدید با نس��ل قدیم تفاوت های بسیاری دارند. 
شاید شما هم این جمله را شنیده باشید که اگر تاریخ را مطالعه 
نکنی��م، محکوم به تک��رار همان نتایج پیش��ینیان خواهیم بود. 
شرایط بس��یار تغییر کرده است. امروز ش��بکه های اجتماعی و 
راهکارهای دیجیتال روی میز هس��تند ک��ه برای پدربزرگ ها و 
مادربزرگ های ام��روزی، چنین امکاناتی مهی��ا نبود. در نتیجه 

گذشته نمی تواند از همه نظر وضعیت آینده را نشان دهد.
معنای رقابت در بازار تغییر کرده است

این روزها اس��تارت آپ ها می توانند به راحتی با ش��رکت های 
بزرگی ک��ه حرفی برای گفتن دارند، رقاب��ت کنند. رقابت معنا 
و مفهوم دیگری به خود گرفته اس��ت. در بازار امروزی می بینیم 
که برخی اس��تارت آپ ها به س��رعت رش��د می کنند و به جایی 
می رس��ند که بعضی ش��رکت های قدیمی توان رقابت با آنها را 

ندارند.
فقر اطالعات هر روز کمرنگ تر می شود

در گذش��ته برنامه ها و استراتژی ها در شرایطی تعیین می شد 
ک��ه صاحبان کس��ب و کارها با فقر اطالعات مواج��ه بودند و با 
کمک مش��اوران برجسته سعی می کردند اوضاع را سر و سامان 

بدهند.
اکنون ش��رایط تغییر کرده اس��ت. کمتر ش��رکتی است که با 
فقر اطالعات روبه رو باش��د. سازمان ها و ش��رکت ها می  توانند از 
طریق روش های ساده و علمی به اطالعات موردنظر خود دست 

پیدا کنند.
پیش بینی ارزش سرمایه گذاری روی پروژه ها بسیار دشوار 

است
در گذش��ته استراتژیس��ت ها تمام��ی هزینه ه��ا و درآمد های 
احتمالی را قبل از ش��روع پروژه های کاری بررسی می کردند. در 
نهایت مشخص می کردند که آیا فالن پروژه ارزش سرمایه گذاری 

دارد یا خیر.
اکنون ش��رایط تغییر کرده است. چه کسی می تواند در مورد 
آینده اینترنت اش��یا نظر قطعی و روش��نی بده��د؟ هر روز بازار 
دستخوش تحوالت عظیمی می شود و شرکت ها مجبور هستند 

استراتژی های خود را مطابق تغییرات، عوض کنند.
برنامه ریزی های مالی بلندمدت پیچیدگی های زیادی دارد

در گذش��ته برخی سازمان ها، برنامه ریزی های بلندمدتی برای 
پروژه ها داش��تند و ش��رایط به گونه ای بود که می توانس��تند در 

زمان فعلی وضعیت ۵ سال آینده را پیش بینی کنند.
اکنون شرایط تغییر کرده است. سرعت معامله ها نیز همچون 
گذش��ته نیست و توانایی یادگیری س��ریع معامله کردن یکی از 
موضوعات مهمی اس��ت که باید به آن توج��ه کرد. قبال اقتصاد 
و تجارت، ش��بیه ش��طرنج بازی کردن بود که صاحبان مشاغل 
می دانستند با حرکت کدام مهره ها چه تغییراتی رخ خواهد داد. 
اکنون وضعیت ش��بیه بازی هاکی است. سرعت عمل حرف اول 

را می زند.
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در کش��ور چین، نام »جک ما« مترادف با موفقیت اس��ت. این آموزگار 
زبان انگلیسی که تبدیل به یک کارآفرین اینترنتی شد، ثروتمندترین فرد 
چین اس��ت. او علی بابا را تاس��یس کرد که بزرگترین رقیب برای کمپانی 
خرده فروش��ی آمازون به حس��اب می آید. بعد از اینکه »دونالد ترامپ« در 
سال 201۶ به عنوان رئیس جمهور آمریکا برگزیده شد، آقای ما نخستین 

شخص برجسته چینی بود که با او مالقات کرد.
این موفقیت منجر شده جک ما، یا آنطور که برخی از کاربران اینترنتی 
صدایش می کنند، »پدر ما«، ش��خصیتی ش��بیه به ستاره های راک یافته 
باشد. او در سال 201۷ در یک فیلم کوتاه که پر بود از ستاره های سینمای 
چین، نقش یک استاد شکست ناپذیر کونگ فو را ایفا کرد. او با »فی وانگ«، 
یک��ی از برجس��ته ترین خوانندگان پاپ چین آهنگ خوانده اس��ت. او در 
همکاری با »ژنگ فانژی«، برجس��ته ترین هنرمند چین یک نقاشی خلق 
کرده که در مزایده با قیمت ۵.4 میلیون دالر به فروش رفت. برای جوانان 
جاه طلب چینی، جک ما کسی است که باید هر طور شده از مسیر زندگی 

او تقلید کرد.
اما اخیرا نگاه عمومی به جک ما تغییر کرده و حاال مردم چین عاش��ق 
تنفر ورزیدن به او هس��تند. او با القاب مختلفی مانند یک »ابرش��رور« یا 
»کاپیتالیس��ت شرور« یا حتی »ش��بح انگل« صدا زده ش��ده است. یک 
نویسنده حتی تصمیم گرفت که »10 گناه مرگبار« جک ما را لیست کند. 
او دیگر یک پدر نیس��ت و برخی تصمیم گرفته اند »پسر« صدایش کنند. 
در مقاله هایی که راجع به او نوش��ته می ش��وند، مردم در کامنت ها به نقل 
قول از مارکس می پردازند و می نویسند که »کارگران جهان، متحد شوید!«

ارج و ش��أن جک ما در حالی از دس��ت رفته که او اکنون با دولت چین 
نیز به مش��کالت بزرگی برخورده اس��ت. مقامات چینی اخیرا یک پرونده 
آنتی تراس��ت علی��ه »علی بابا« تش��کیل دادند، غولی در دنی��ای بازرگانی 
الکترونی��ک که جک م��ا از هم موسس��انش بود و تا همین امروز بس��یار 

ارزشمند تلقی می شود.
ب��ه صورت همزم��ان، مقامات دولتی در چین ش��روع به فش��ار آوردن 
ب��ر Ant Group نی��ز کرده اند، غولی در ح��وزه فین تک که جک ما بر 

فونداسیون علی بابا بنایش کرده.
همین ماه گذش��ته میالدی بود که مقامات از عرضه اولیه سهام مشهور 
Ant جلوگی��ری کردند، کمت��ر از دو هفته بعد از اینکه آقای ما به صورت 
عموم��ی به انتق��اد از قانون گ��ذاران مالی در چین پرداخ��ت و گفت آنها 
روی کاهش حداکثری ریس��ک ها وسواس دارند و بانک های چینی نیز با 
امان��ت دادن پ��ول تنها به افرادی که قادر به ارائه وثیقه هس��تند، رویکرد 
»گروفروش��ی« در پیش گرفته اند. در روز سه شنبه اخیر، همان روزی که 
تشکیل پرونده آنتی تراست علیه علی بابا اعالم شد، چهار آژانس رگوالتوری 
گفتن��د که با مدی��ران Ant دیدار و راجع به تدابیر ت��ازه برای نظارت بر 

عملکرد این کمپانی گفت وگو خواهند کرد.
در ظاه��ر، تغییر بزرگ به وجود آمده در تصویر عمومی آقای ما، عمدتا 
ناشی از انتقاداتی است که دولت چین هر روز بیشتر از دیروز بر امپراتوری 
تجاری او وارد می کند، اما کافی است از ظاهربینی دست کشیده و اندکی 
عمیق تر شویم تا مشخص گردد که ترندی دردسرسازتر اکنون دارد دامان 
دولت چین و کارآفرینانی را که طی چهار دهه اخیر به کش��ور خود یاری 

رسانده و آن را از عصر تاریک تجاری بیرون کشیده اند می گیرد.
ش��مار بس��یار زی��ادی از مردم در چی��ن ظاهرا احس��اس می کنند که 
فرصت های��ی که امث��ال آقای ما از آنه��ا نفع بردند در حال محو ش��دن 
هس��تند، حتی با وجود رشد چین در دوران پساکرونا. اگرچه چین اکنون 
میلیاردرهای بیشتری نسبت به مجموع میلیاردرهای آمریکا و هند دارد، 
حدودا ۶00 میلیون نفر از مردم این کشور ماهانه 1۵0 دالر یا کمتر درآمد 
دارن��د. اگرچه میزان مصرف در کش��ور چین طی 11 ماه از س��ال جاری 
میالدی با کاه��ش ۵ درصدی همراه بوده، انتظ��ار می رود میزان مصرف 
اجناس لوکس در این کش��ور با رش��د ۵0 درصدی نسبت به سال 2019 

همراه باشد.
فارغ التحصیالن جوان دانشگاه، حتی آنهایی که مدارک خود را از ایاالت 
متحده دریافت کرده اند، با مشکل محدودیت ظرفیت مشاغل یقه سفید و 
درآمد کم مواجه هس��تند. گذران زندگی در بهترین شهرهای چین، برای 
افرادی که نخستین خانه های خود را خریداری می کنند بسیار گران تمام 
 Ant می ش��ود. افراد جوانی که زیر قرض نسل جدید وام دهندگان مانند
Group آقای ما رفته اند، اکنون بدهی هایی دارند که هر روز بیشتر از قبل 

به آنها کینه می ورزند.
در ازای تمام موفقیت های اقتصادی چین، نوعی تنفر از ثروتمندان شکل 
گرفته ک��ه گاهی از اوقات از آن تحت عنوان »عقده تنفر از ثروتمند« یاد 
می ش��ود و برای مدتی طوالنی در حال جوش��یدن زیر پوست این کشور 
بوده اس��ت و آقای ما یکی از نخس��تین افرادی بوده که باید از نگاه مردم 

تقاص پس دهد.
یک��ی از منتقدان جک ما در یک پس��ت در ش��بکه های اجتماعی و با 
 À la« ،اشاره به ش��عار لینچ کردن مشهور در دوران انقالب کبیر فرانسه
lanterne«، نوشت که: »میلیاردری مانند جک ما یقینا از تیر چراغ برق 
به دار آویخته خواهد شد.« این پست از زمان انتشار در پلتفرم چینی ویبو 
تا به امروز، بیش از 122 هزار بار الیک شده و بیش از 100 هزار بار نیز در 

اپلیکیشن وی چت مطالعه.
حزب کمونیس��ت چین هم ظاهرا تمایل فراوانی به تش��دید کردن این 
ح��س کینه ت��وزی دارد. چنین اتفاقی به معنای دردس��رهای بالقوه برای 
کارآفرینان و کس��ب وکارهای خصوصی خواهد بود که زیر نظر شی جین 
پینگ، رهبر چین و کس��ی که فرومایگ��ی و وفاداری را مهمتر از هر چیز 
دیگر می داند، دست به فعالیت تجاری می زنند. طی یک جلسه ساالنه که 
هفته گذشته برگزار شد و رویکردهای اقتصادی را در سال آتی تعیین کرد، 
حزب کمونیس��ت چین قس��م خورد که تدابیر آنتی تراست را قدرتمندتر 

کرده و از »گسترش نامنظم سرمایه« جلوگیری کند.
برخی از فعاالن حوزه کس��ب وکار می گویند که خصومت ش��کل گرفته 
علی��ه Ant و آقای ما باعث می ش��ود به این فکر کنند که کش��ور چین 
اکنون اساسا چه مسیری را در پیش گرفته است. فرد هو، موسس شرکت 
سرمایه گذاری Primavera Capital Group در هنگ کنگ می گوید: 
»ش��ما یا می توانید کنترل کامل داش��ته باش��ید یا اقتصادی مبتکرانه و 
داینامیک، اما بعید است که بتوانید هر دو را با هم داشته باشید.« شرکت 
او یکی از سرمایه گذاران Ant Group به حساب می آید و خودش نیز از 

اعضای هیأت مدیره آن است.
ش��ی جین پینگ از نمایش آنچه به نظرش کاپیتالیسم در ایده آل ترین 
حالت ممکن اس��ت ابایی نداش��ته. تنها 10 روز بع��د از ماجرای ممانعت 
از عرضه اولیه س��هام Ant، او به بازدید از م��وزه ای پرداخت که به ژانگ 
جیان، صنعتگر نام آش��نای چینی که بیش از 100 س��ال پیش مش��غول 
به فعالیت بود، تقدیم ش��ده اس��ت. ژانگ به روند توسعه شهر خود، یعنی 
نانتونگ، کمک فراوان کرد و صدها مدرسه تاسیس نمود. حاال شی جین 
پینگ این پیغام را فرستاده که شخصیت های برجسته دنیای کسب وکار، 
اکنون نیز باید مثل دوران ژانگ جیان، کشور خود را در اولویت نسبت به 
کسب وکارش��ان قرار دهند. طی یک جلس��ه در ماه جوالی که با همراهی 
اعضای جامعه کس��ب وکار چین برگزار ش��د، آقای شی به ژانگ به عنوان 
یک اسوه اشاره کرد و از میهمانان خود خواست که ملی گرایی را تبدیل به 
برجس��ته ترین خصیصه خود کنند. البته او به این اشاره نکرد که ژانگ در 

ورشکستگی و فقر کامل چشم از جهان فرو بست.
آق��ای ما هم پروژه های بشردوس��تانه خودش را داش��ته اس��ت، مانند 
تالش های گس��ترده برای بهبود وضعیت آموزش در مناطق روس��تایی یا 
تعیی��ن جایزه برای کمک به اس��تعدادهای کارآفرین��ی در آفریقا، اما در 
بس��یاری از حوزه های دیگر، این کارآفرین سرش��ناس دنیای تکنولوژی، 
تفاوت هایی بنیادین با ژانگ دارد. او به سخنرانی های جسورانه و به چالش 

کشیدن مقامات مشهور است. در سال 200۳ میالدی او علی پی را تاسیس 
ک��رد که بعدا تبدیل به یک��ی از زیرمجموعه های Ant Group ش��د و 
امپراتوری تجاری او را در مرکز جهان مالی چین که ش��دیدا توسط دولت 

کنترل می شود قرار داد.
او همان زمان به همکاران و شرکای خود گفت: »اگر قرار است یک نفر 

به خاطر علی پی به زندان برود، بگذارید آن شخص من باشم.«
او گاهی از اوقات به شکلی ظریف و جسورانه، دولت را به مجازات کردن 
خود بابت س��رپیچی هایش ترغیب کرده اس��ت. او چندین بار با اشاره به 
کسب وکار Ant گفته که: »اگر دولت به آن نیاز داشته باشد، می توانم آن 
را به دولت بدهم.« مشاور ارشد او نیز بارها این سخن را تکرار کرده است.

در آن زمان، افراد معدودی این سخنان را جدی می گرفتند. افرادی که 
آقای ما را به خوبی می شناختند می گفتند او دارد یکی از همان حرف های 
همیش��گی اش را می زند، ام��ا حاال احتمالش وجود دارد که آن س��خنان 
جسورانه تبدیل به واقعیت شوند. ژیو چن، اقتصاددان دانشگاه هنگ کنگ 
اخی��را گفت که: »با توج��ه به اتفاقاتی که رخ داده، Ant در نهایت یا باید 

توسط دولت کنترل شود یا سهام اکثریت آن در اختیار دولت باشد.«
فش��ار واردش��ده بر آقای ما ضمنا نش��ان می دهد ک��ه دولت چین چه 
برنامه های تازه ای برای قانون گذاری اینترنت دارد. دولت چین برای مدتی 
بس��یار طوالنی مش��غول به سانس��ور محتوا بوده، اما در حوزه های دیگر، 
رویکرد لس��ه-فر را در پیش گرفته بود. قانون گذاری  ها معدود بودند. هیچ 
شرکت دولتی در پروسه دخالت نمی کرد و در ابتدا صنعت اینترنت چین 

بسیار کوچک بود.
ام��روز علی باب��ا و بزرگترین رقیبش، تنس��نت، بیش��ترین کنترل را بر 
اطالعات ش��خصی مردم داش��ته و بیش��تر از گوگل، فیس ب��وک و دیگر 
غول های تکنولوژی آمریکای��ی، ارتباطی صمیمانه با زندگی روزمره مردم 
برقرار می کنند و درست مانند همتایان آمریکایی خود، این غول های چینی 
گاهی کار را برای رقبای کوچک تر خود دشوار کرده و جلوی ابداعات تازه 
را می گیرند. الزم نیس��ت عضو حزب کمونیست چین باشید تا دالیل این 

حزب برای تمایل به ورود به این حوزه را درک کنید.
به جای ایجاد اختالل در سیستم دولت، کمپانی های چینی آموخته اند 
که با آن هم زیس��تی کنند. گاهی این ش��رکت ها حتی به دولت در پایش 
مردم کمک می کنند. با این همه، دولت همچنان به ابعاد و تاثیرگذاری ها به 
چشم تهدیدی بزرگ نگاه می کند. البته که کمپانی های تکنولوژی چینی، 
پدید آورنده بزرگترین مونوپولی های این کش��ور نبوده اند. مونوپولی ها در 
دست شرکت های دولتی است که کسب وکارهای بانکی و مالی، مخابراتی، 

الکتریکی و دیگر صنایع مشابه و حیاتی را در چنگ گرفته اند.
ژانگ ویینگ، یکی از اقتصاددانان سرش��ناس دانشگاه پکینگ در سال 
201۷ میالدی نوشت که: »China Mobile یک مونوپولی است. بانک 
صنعت و تجارت چین یک مونوپلی است. به خاطر اینکه بدون جواز دولت، 
ش��ما قادر به ورود به هیچ یک از این صنای��ع نخواهید بود.« مقاله ای که 
این جمالت در آن درج شده بودند طی هفته گذشته بارها در شبکه های 

اجتماعی چینی بازنشر شد، اما به سرعت زیر تیغ سانسور قرار گرفت.
هن��وز برای تش��خیص اینکه رگوالتور ها ب��رای زمی��ن زدن آقای ما و 
دیگر غول های تکنولوژی چین چقدر پیش می روند زود اس��ت، اما برخی 
از حامی��ان ب��ازار در چین نگرانند ک��ه چین در حال حرکت به س��مت 
سیاست های افراطی دهه 19۵0 باشد، یعنی دورانی که حزب کمونیست 
طبقه س��رمایه داری را نابود کرده و از ادبیاتی استفاده می کند که گرایش 

به سمت کاپیتالیسم را مترادف با ناپاکی، نقص و ضعف نشان می دهد.
ب��رای این حامیان بازار، ادبیات مورد اس��تفاده از س��وی اریک جینگ، 
رئیس هیأت مدیره Ant نشانه ای بر آغاز آن دوران بود. او در جریان یک 
کنفرانس در روز 1۵ دسامبر گفت که کمپانی مشغول به »نگاه کردن در 

آینه، یافتن نواقص خود و ترتیب دادن یک چک آپ کامل« بوده است.
NY Times/digiato :منبع

چرا چین از جک ما، موسس و مدیرعامل علی بابا رو برگرداند؟

سه شنبه
9 دی 1399

شماره 1695



13ایران زمـــین www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
سه شنبه
9 دی 1399

شماره 1695

15 ایران زمـین www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073298

اخبار

رشــت - خبرنگار فرصت امروز:  شهردار رشت با بیان اینکه 
در طرح تفصیلی شــهر رشــت احداث یک پروژه رینگ ۹۰ متری 
به طول ۳۴ کیلومتر پیش بینی شــده است گفت: فاز نخست پروژه 
کمربندی شهر رشت با ۲۷۰ میلیارد تومان اعتبار عملیاتی می شود.  
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری 
رشت، سید محمد احمدی شهردار رشت در برنامه گفت وگوی ویژه 
خبری شــبکه باران حل معضل ترافیک شهر رشت را از برنامه های 
اولویت دار شهرداری خواند و اظهار داشت: پروژه کمربندی شهر رشت 
در سه فاز پیش بینی شده که فاز نخست آن با ۲۷۰ میلیارد تومان 
اعتبار عملیاتی می شود. شهردار رشت با بیان اینکه روزانه بین هزار تا 
هزار و ۱۰۰ تن زباله وارد سایت سراوان می شود که حدود ۷۰۰ تن 
آن متعلق به شهر رشت است عنوان کرد: حدود ۱۳ شهر و بیش از 
۱۵ روستا زباله های خود را به سایت سراوان حمل می کنند.  احمدی 
انجام اقدامات روزانه در ســایت سراوان مانند سمپاشی، شن ریزی، 
تسطیح، دفن بهداشتی زباله های عفونی و مانند این ها را مورد اشاره 
قرار داد و تصریح کرد: در حال حاضر ۳ پروژه مهم پسماند همزمان 
در حال اجرا است که احداث کارخانه زباله سوز سراوان از بزرگترین 
پروژه های مدنظر شهرداری رشت محسوب می شود. وی با تاکید بر 
اینکه در سنوات گذشته بین شهرداری و یک شرکت چینی قراردادی 
برای احداث کارخانه زباله سوز منعقد شده است ابراز داشت: اجرای 
قرارداد احداث کارخانه زباله ســوز با ظرفیــت ۶۰۰ تن هم اینک با 
جدیت در حال تعقیب و پیگیری اســت وتاکنون حدود ۲۰ درصد 
پیشرفت فیزیکی دارد. شهردار رشت حمل بخشی از زباله های سایت 
سراوان به کارخانه کود آلی و تبدیل آن به کود را هم مورد اشاره قرار 
داد و اذعان کرد: ظرفیت اسمی کارخانه کود آلی رشت ۵۰۰ تن است 
اما ظرفیت واقعی آن در حال حاضر کمتر از ۲۰۰ تن برآورد می شود. 
احمــدی افزایش ظرفیت کارخانه کودآلی در مدت زمان کمتر از ۲ 

ســال و با توجه به اعتبارات موجود را پروژه ای که شهرداری در حال 
پیگیری آن اســت اعالم کرد و گفت:احداث دو سوله در سایت کود 
آلی رشــت و افزایش ظرفیت کارخانه کــود آلی از ۵۰۰ تن به هزار 
تن از برنامه آتی شهرداری رشــت می باشد وی افزود: تصفیه خانه 
شــیرابه سراوان مدتی است که افتتاح شده اما بنا به دالیل فنی کار 
نمی کند و شهرداری هم با جدیت این موضوع را پیگیری می کند و 
بزودی شــاهد ادامه فعالیت تصفیه خانه خواهیم بود. شهردار رشت 
ضمن قدردانی از صبر و شکیبایی مردم منطقه سراوان خاطرنشان 
کرد: ما شرمنده مردم سراوان هستیم و امیدواریم در صورت اجرایی 
شــدن تمام طرح ها و پروژه های حوزه پسماند در ۲ تا ۲ و نیم سال 
آینده دیگر زباله ای به سایت سراوان حمل نشود. احمدی ساماندهی 
دو رودخانه شــهر رشت گوهررود و زرجوب را هم از دیگر برنامه ها و 
اولویت های شهرداری رشت اعالم کرد و با اشاره به اینکه دو سازمان 
یعنی شهرداری و آب و فاضالب متولی انجام این کار هستند یادآور 
شد: چند ماه قبل تفاهمنامه ای در همین راستا بین شهرداری رشت، 
آب و فاضالب و قرارگاه خاتم االنبیاء منعقد شد. احمدی به جلسه اخیر 
خود با محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه 
و بودجه کشور که استاندار و نمایندگان مردم گیالن در مجلس هم 

در آن حضور داشتند اشاره کرد و گفت: قرارگاه خاتم االنبیاء با استفاده 
از ابزارهای اجرایی در اختیار می تواند پروژه ساماندهی رودخانه های 
شهر رشت را در یک مدت زمانی تعیین شده اجرا کند. وی در بخش 
دیگری از صحبت های خود به معضل ترافیک شــهر رشــت و نبود 
کمربندی در این کالنشــهر اشــاره کرد و یادآور شد: شهر رشت به 
عنوان تنها کالنشهر حاشیه خزر دارای ۲۲۸ هزار خانوار و ۷۰۰ هزار 
نفر جمعیت است از سویی مشکل ترافیک آن از جمله دغدغه های 
همیشگی و از مطالبات مهم مردم محسوب می شود. احمدی با تاکید 
بر اینکه فرآیند مطالعات فاز نخست این پروژه انجام و مصوبه شورای 
شهر رشت هم اخذ شده است خاطرنشان کرد: مطالعات اقتصادی فاز 
نخست پروژه کمربندی رشت توسط واحد سرمایه گذاری شهرداری 
رشــت در حال انجام است و پیش بینی می کنیم در فاز نخست ۲.۶ 
کیلومتر عملیات بازگشــایی مسیر انجام شــود.   وی هزینه اجرای 
فاز نخست پروژه کمربندی شهر رشت را ۲۷۰ میلیارد تومان اعالم 
کرد و با تاکید بر اینکه دوره عملیات اجرایی این طرح ۲ ساله است 
گفت: ۱۱۰ میلیارد تومان از اعتبار اشــاره شده برای تملک اراضی 
اســت که در مسیر اجرای پروژه قرار دارند و امیدواریم با بهره برداری 
از آن بتوانیم بخش اعظمی از ترافیک شــهر رشت را هدایت کنیم. 
احمدی خاطرنشــان کرد: در بودجه سال ۱۴۰۰ پیش بینی کردیم 
کــه پروژه هایی مانند لکه گیری، روکش آســفالت و مانند این ها در 
همان ابتدای ســال یا حداکثر تا تیر یا مرداد ماه انجام شــوند تا به 
این صورت مشــکلی هم برای ترافیک شهر و تردد شهروندان ایجاد 
نشود. شهردار رشت در پایان از سرمایه گذاران بخش خصوصی برای 
مشارکت با شهرداری جهت اجرای پروژه های عمرانی، ترافیکی و سایر 
طرح ها دعوت به عمل آورد و اضافه کرد: دریافت مطالبات، شناسایی 
ظرفیت های جدید و اجرای ممیزی امالک از دیگر اقداماتی است که 

شهرداری برای تحقق آن ها اهتمام ویژه ای دارد.

قم - خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری قم گفت: با توجه به نقش و جایگاه شهر قم، فضاسازی و 
تبلیغات محیطی به مناسبت ایام فاطمیه و دهه بصیرت در شهر قم 
به صورت ویژه رقم خواهد خورد. مهدی کالنترزاده در گفت و گو با 
روابط عمومی شــهرداری قم ، با اشاره به فرارسیدن ایام فاطمیه و 
تقارن آن با دهه بصیرت، اظهار داشــت: به این مناسبت برنامه های 
تبلیغی و ترویجی با هماهنگی شورای تبلیغات انقالب اسالمی در 
سراسر کشور و به صورت ملی پیش بینی شده است که با توجه به 
محوریت و مرکزیت انقالب اسالمی در شهر مقدس قم، این اقدامات 
با نقش آفرینی شهرداری قم و با شعار “بصیرت فاطمی، والیتمداری 
و مقاومت علوی” به صورت جدی پیگیری خواهد شــد. مدیرکل 
ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری قم با اشــاره به فرارسیدن 
چهلمین روز شهادت شهید فخری زاده و سالگرد شهادت شهدای 
جبهه مقاومت به خصوص ســپهبد شــهید حاج قاسم سلیمانی، 
ابومهدی المهندس و شهید مظفری نیا در همین ایام اظهار داشت: 

با توجه به اینکه شــهید مظفری نیا و شهید فخری زاده از اهالی قم 
بوده اند و همچنین با توجه به جایگاه واالی سردار شهید سلیمانی، 
در فضاسازی ها و برنامه های فرهنگی در شهر قم به این دو مناسبت 
باید توجه ویژه شود. وی همچنین به فرارسیدن دهه بصیرت از نهم 
تا نوزدهم دی اشاره کرد و گفت: روز ۱۹ دی ماه نیز یادآور دیدارهای 
ساالنه مردم قم با مقام معظم رهبری است که ضمن تجدید عهد، 

رهنمودهای ارزشمندی از ایشــان دریافت شده و الزم است برای 
تبیین و تشــریح آن اقدامات الزم در فضاسازی های شهری لحاظ 
گردد. کالنترزاده با اشــاره به مطرح شدن تمام این مناسبت ها در 
کمیته تبلیغات شهرداری قم و شــکل گرفتن کارگروه محتوایی، 
افزود: برای تمام این موضوعات محتوای مناســب تولید و در قالبی 
هنرمندانه تصویرســازی شده اســت. وی با اشاره به اینکه کمیته 
تبلیغات شهرداری قم متشکل از اداره کل ارتباطات و امور بین الملل، 
سازمان زیباسازی، ســازمان فرهنگی و مجموعه معاونت خدمات 
شهری اســت، گفت: در این کمیته محتوا و تصویرسازی تبلیغات 
شهری با موضوعات باال تصویب و برنامه ریزی شد. مدیرکل ارتباطات 
و امور بین الملل شهرداری قم با تشکر از کمیسیون فرهنگی شورای 
اسالمی شهر قم برای همراهی با شهرداری در این زمینه، اضافه کرد: 
در تصویرسازی تبلیغات محیطی ایام پیش رو از اشعار، رهنمودهای 
امــام راحل و مقام معظم رهبری و همچنین روایات ائمه اطهار)ع( 

استفاده شده است.

بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز: معــاون بهره برداری و 
توسعه فاضالب شرکت آب و فاضالب هرمزگان از اجرای ۴۰ کیلومتر 
شــبکه جمع آوری فاضالب در مناطق شرق و غرب بندرعباس در 
نیمه دوم امسال خبر داد. عالء امیریان نژاد با بیان این مطلب گفت: 
پروژه های شبکه جمع آوری فاضالب در مناطق مذکور در مجموع 
با اعتباری بالغ بر ۲۰۶ میلیارد ریال از مهر ماه امســال اجرایی شده 
اســت. وی افزود: با توجه به ضررورت اصالح و بازسازی شبکه های 
فرسوده فاضالب، در حال حاضر ۳۸ کیلومتر شبکه فرسوده در این 
شهر شناسایی شده که اصالح آن نیازمند ۵۳۰ میلیارد ریال اعتبار 
است. امیریان نژاد ادامه داد: همچنین امسال اصالح و بازسازی شبکه 
جمع آوری فاضالب محالت شرق بندرعباس را به طول ۶ کیلومتر 
دردست اجرا داریم که اعتبار مورد نیاز برای تکمیل این پروژه بیش 
از ۸۶ میلیارد ریال اســت.  معاون بهره برداری و توسعه فاضالب آبفا 
استان با بیان اینکه؛ این شرکت انجام پروژه های آسفالت و ترمیم نوار 
حفاری مناطق شرق و غرب بندرعباس به مساحت ۴۰ هزار متر مربع 
را در دست اجرا دارد، اظهار داشت: علی رغم اینکه بر اساس قردارد ها 

ترمیم نوار حفاری به عهده شهرداری است، آبفا با هدف تسهیل عبور 
و مرور اقدام به ترمیم نوار حفاری می کند. وی تصریح کرد: این اقدام  
با توجه به شرایط اقتصادی کشور هزینه های باالیی به آبفا تحمیل 
مــی کند به طوری که برای ترمیم ۴۰ هــزار متر مربع نوار حفاری 
مناطق مذکور اعتباری بالغ بر ۶۸ میلیارد ریال مورد نیاز است. وی 
همچنین با اشاره به پرهزینه بودن اجرای طرح های فاضالب و چالش 
های ناشــی از شیوع ویروس کرونا و تاثیر آن ها بر اجرای طرح های 
فاضالب، یادآور شد؛ علی رغم مشکالت موجود، آبفا تمام توان خود را 

برای تکمیل و ادامه طرح های فاضالب استان به ویژه شهر بندرعباس 
به کار گرفته است.

 پیشرفت 25 درصدی تصفیه خانه فاضالب 
شهرک پیامبر اعظم

معاون بهره برداری و توسعه فاضالب آبفا استان در ادامه از پیشرفت 
۲۵.۵۵ درصدی تصفیه خانه فاضالب شهرک پیامبر اعظم بندرعباس 
به عنوان یکی از مطالبات مهم مردم در حوزه بهداشت و سالمت، خبر 
داد و گفت:  این تصفیه خانه با ظرفیت ۸ هزار متر مکعب در شبانه 
روز و خط انتقالی به طول یکهزار و ۵۰۰ متر در حال اجراســت. وی 
افزود: تاکنون ۸۴۰ متر از خط انتقال این پروژه با اعتباری بیش از ۵ 
میلیارد ریال اجرا و ۶۶۰ متر آن نیز باقی مانده است. به گفته امیریان 
نژاد؛ مجموع اعتبار مورد نیاز برای تکمیل این پروژه ۵۰۰ میلیارد ریال 
است. وی با بیان اینکه فاز اول تصفیه خانه شهرک پیامبر اعظم برای 
جمعیتی برابر ۴۶ هزار  ۵۰۰ نفر پیش بینی شده، افزود: پساب حاصل 
از این تصفیه خانه جهت تأمین آب فضای سبز شهرک پیامبر اعظم 

مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

اهواز - شــبنم قجاوند: مدیرعامل شرکت برق منطقه ای 
خوزستان گفت: دکل های سقوط کرده دو خط ۴۰۰ کیلوولت 
نیــروگاه گدار – اهواز ۲ و خط ۲۳۰ کیلو ولت نیروگاه شــهید 
مدحج )زرگان( – اهواز ۲  که به علت ســرقت نبشی  و به تبع 
آن وزش طوفان ســقوط کرده بودند، در اهواز بازسازی و برقدار 
شدند. محمود دشت بزرگ افزود: براثر سرقت نبشی و به دنبال 
آن طوفان های شــدید در آبان و آذرماه امسال، در مجموع از دو 
خط ۴۰۰کیلوولت نیروگاه گدار – اهواز ۲ و خط ۲۳۰ کیلوولت 
نیروگاه شــهید مدحج )زرگان( – اهواز ۲ تعداد ۱۰ دکل سقوط 
کرده بودند که با تالش شــبانه روزی کارکنان این شرکت، دکل 

ها بازسازی و وارد مدار شــدند. وی خاطرنشان کرد: سارقان در 
چندین نوبت اقدام به ســرقت نبشی ها و باز کردن پیچ و مهره 

ها از محل های حســاس دکل های فشار قوی کرده بودند که با 
پیگیری های واحد حراست شرکت برق منطقه ای خوزستان و 
تالش های سربازان گمنان امام زمان )عج( در اداره کل اطالعات 
استان خوزســتان، سارقان خطوط فشــار قوی برق خوزستان 
دستگیر و قطعات دکلهای سرقتی کشف شد. دشت بزرگ تصریح 
کرد: به دلیل اهمیت داشتن خطوط آسیب دیده و جلوگیری از 
خاموشی به مشترکان خانگی و صنعتی، علی رغم سختی های کار 
که شامل نبود جاده دسترسی، بارانی و طوفانی بودن شرایط جوی 
بود، اقدامات الزم و فوری برای به مدار آوردن این خطوط انجام و 

با موفقیت وارد مدار شدند.

شهردار رشت عنوان کرد:

فازنخستپروژهکمربندیشهررشتبا۲۷۰میلیاردتوماناعتباراجراییمیشود

فضاسازی ویژه شهر قم به مناسبت ایام فاطمیه و دهه بصیرت

معاون بهره برداری و توسعه فاضالب آبفا هرمزگان خبر داد:

اجرای 40 کیلومتر شبکه جمع آوری فاضالب در مناطق شرق و غرب بندرعباس

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای خوزستان:

دکل های سقوط کرده دو خط 400 و 2۳0 کیلو ولت در اهواز بازسازی و برقدار شدند

ساری - دهقان : مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه ســاری گفت : برای هر خانوار ۵۰۰ لیتر نفت سفید در نظر 
گرفته شده است که در کارت بانکی معرفی شده مشتریان شارژ می 
شــود و تا تاریخ ۹۹/۱۲/۱۰ اعتبار دارد . به گزارش روابط عمومی 
، سبحان رجب پور مدیر شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه ساری بیان کرد : ســهمیه خانوارهای یک و دو نفره ۵۰۰ 
لیتر ، ســه و چهــار نفره ۵۰۰ لیتر ، پنج و شــش نفره ۵۰۰ لیتر 
و هفت نفره به باال نیز ۵۰۰ لیترمی باشــد . مدیر منطقه ســاری 
اعتبار این دوره از توزیع ســوخت نفت سفید را از تاریخ ۹۹/۱۰/۱ 
تا ۹۹/۱۲/۱۰ اعالم کرد و ادامه داد : عرضه نفت ســفید به صورت 

الکترونیکی با شارژ ســهمیه در کارت بانکی معرفی شده از سوی 
مشــتریان انجام می شود . وی افزود : آن دسته ازمصرف کنندگان 

نفت ســفید ســوز فاقد گاز طبیعی که تا کنون ثبت نام نکرده اند 
و درمناطق سردســیر ساکن می باشند ، در زمان ثبت درخواست 
در سامانه سدف ) ســامانه درخواست فرآورده های نفتی ( شماره 
کارت بانکی خود را ثبت نموده و با در دســت داشتن کارت بانکی 
به فروشندگی های عرضه ســوخت محل سکونت خود مراجعه و 
نسبت به دریافت مقدار ســوخت تعیین شده اقدام نمایند . مدیر 
منطقه ساری از شهروندان خواست تا شکایات و پیشنهادات خود 
را با شماره تلفن های ۳۳۲۷۰۱۳۸ و ۳۳۲۷۰۱۴۰ منطقه ساری و 
شماره ۰۹۶۲۷ شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران اطالع 

دهند تا رسیدگی شود .

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری :

سهمیه نفت سفید خانوارهای فاقد گاز طبیعی شارژ شد

جهانگیری خبر داد:
صرف ماهانه۷0میلیون تومان اعتبار برای نگهداری مسیرهای دوچرخه سطح شهر

قزوین - خبرنگار فرصت امروز سعید جهانگیری، مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین گفت: ماهانه 
۷۰ میلیون تومان برای نگهداری مسیرهای دوچرخه سطح شهر هزینه می شود. به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل و 
ترافیک شهرداری قزوین؛ جهانگیری گفت: براساس طرح جامع ترافیک شهر قزوین در اکثر معابر سطح شهر باید مسیر دوچرخه 
احداث شــود تا در نهایت تمام این مســیرهای دوچرخه به صورت یک رینگ بهم متصل شوند. وی عنوان کرد: هدف از اجرای 
این پروژه ایجاد زیرســاخت های الزم برای استفاده شهروندان از دوچرخه در ترددهای درون شهری است زیرا وقتی زیرساخت 
فراهم باشد با اجرای برنامه های فرهنگی بهتر می توان شهروندان را به دوچرخه سواری در سطح شهر ترغیب کرد. مدیرعامل 
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین تصریح کرد: در این راستا هر ساله بخشی از بودجه سازمان برای احداث مسیرهای 
دوچرخه اختصاص می یابد البته مســیرهای احداث شــده قبلی نیز نیاز به تعمیر و نگهداری دارد. جهانگیری خاطرنشان کرد: 
برخورد خودروها با موانع فلزی تفکیک کننده مسیرهای دوچرخه و تأثیر شرایط جوی روی خط کشی مسیرها از جمله مواردی 
است که باید همواره بررسی شده و در صورت وارد آمدن خسارت به این بخش ها باید در اسرع وقت نسبت به رفع آن اقدام کرد. 
وی یادآور شد: براین اساس ماهانه به طور متوسط ۷۰ میلیون تومان برای تعمیر و نگهداری مسیرهای دوچرخه سطح شهر هزینه 

می شود و در مجموع ۹ماهه نخست سال جاری بیش از ۶۰۰میلیون تومان در این بخش هزینه شده است.

امضاء تفاهم نامه همکاری فی مابین بنیاد مسکن استان گلستان و جمعیت هالل احمر استان
گرگان - خبرنگار فرصت امروز : تفاهم نامه همکاری مشــترک فی مابین بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان گلستان و 
جمعیت هالل احمر اســتان در زمینه های ساخت مسکن روستایی و شهری برای جوانان، امدادگران و داوطلبان، صدور اسناد 
مالکیت اماکن و همچنین مشــارکت در پروژه های عمرانی هالل احمر به امضاء ســید محمد حسینی، مدیرکل بنیاد مسکن 
استان و فرهاد میقانی، مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان رسید.در مراسم امضاء این تفاهم نامه که مهندس خسروی، معاون 
بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن استان و سرکار خانم خراسانی، معاون امور جوانان جمعیت هالل احمر استان نیز حضور 
داشتند، آقای میقانی مسکن را یکی از مهمترین نیازهای انسانها برشمرد که محل آرامش و آسایش خانواده هاست و با تشکر 
از ایده همکاری مدیرکل بنیاد مسکن استان جهت تامین مسکن جوانان، امدادگران و داوطلبان هالل احمر استان که بی هیچ 
چشمداشــتی در حال خدمت به مردم شریف استان هستند، ابراز امیدواری کردند مشکل مسکن بخش عمده ای از گروه های 
هدف هالل احمر استان با این تفاهم نامه مرتفع شود.سید محمد حسینی، مدیرکل بنیاد مسکن استان نیز در این جلسه با تشریح 
خدمات قابل ارائه به جامعه هدف جمعیت هالل احمر استان در بخش تامین تسهیالت و کمکهای بالعوض ساخت و مقاوم سازی 
واحدهای مسکونی در روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت، صدور اسناد مالکیت اماکن هالل احمر در شهرها و روستاها 
و جامعه هدف آن، مشــارکت در اجرای پروژه های عمرانی و ســاختمانی و …، پیگیری تامین مسکن اقشار مختلف جامعه و 
همچنین اجرای پروژه های مشارکتی را از مهمترین برنامه های بنیاد مسکن استان دانستند.در پایان این جلسه مقرر شد جلسات 

کارشناسی در سطح معاونین و مدیران شهرستانها جهت شناسایی و معرفی گروه های هدف برگزار گردد.

مدیر مخابرات منطقه گلستان :
رعایت قوانین در اجرای فرآیندهای اداری را الزمه خدمت ر سانی مناسب دانست

گرگان - خبرنگار فرصت امروز: در جلسه ای که با حضور مهندس غالمعلی شهمرادی و اعضای کمیته نظام سالمت اداری 
در مخابرات برگرار شد ، بر رعایت قوانین و ضوابط اداری تاکید و گفت : ضرورت سالمت اداری در اجرای فعالیتها و برنامه های 
مخابرات بسیار اهمیت داشته و رعایت آن برهمه کارکنان واجب است .مدیر مخابرات منطقه گلستان با اشاره به اینکه خدمت 
رسانی مناسب به مشتریان در گرو رعایت قوانین نظام سالمت اداری است افزود: این امر مهم موجب خواهد شد تا تمامی خدمات 
با کیفیت بیشتر ارائه شود.وی از اعضای کمیته نظام سالمت اداری در مخابرات منطقه گلستان خواست تا با نظارت دقیق بر اجرای 

فرآیندهای اداری ، برلزوم رعایت قوانین به کارکنان تاکید داشته باشند تا از بروز تخلفات جلوگیری شود .

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان خبر داد:
اولین سند بستر رودخانه در استان گیالن صادر شد

رشت - خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گیالن 
از صدور اولین ســند بســتر رودخانه در استان گیالن با هدف تثبیت مالکیت 
دولــت و همچنین جلوگیری از تصرفات غیر مجــاز خبر داد .        به گزارش 
روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گیالن ؛مهندس وحید خّرمی با اعالم این 
مطلب افزود : در راســتای مواد ۱ و۲ قانون توزیع عادالنه آب )مصوب ۱۳۶۱( 
و آئین نامه مربوط به حد بســتر و حریم رودخانه ها...)مصوب۱۳۷۹( و مواد ۳ 
و ۹ قانون جامع حدنگار )مصوب۱۳۹۳( و همچنین تفاهم نامه فی بین وزارت 
نیرو و ســازمان ثبت اسناد و امالک کشور ، اخذ سند مالکیت نسبت به اراضی 
بستر رودخانه های استان گیالن در حال انجام می باشد.وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای اخذ سند بستر رودخانه ها 
یادآور شد : پس از انجام مطالعات تعیین حد بستر و حریم رودخانه سفید رود و اعالم فراخوان عمومی در این زمینه با تالش و 
پیگیری های صورت گرفته ، سند مالکیت مساحت تقریبی ۹۳۲ هکتار  از اراضی حریم و بستر رودخانه سفید رود در حوزه ثبتی 
کوچصفهان صادر گردید. مهندس خّرمی اعالم کرد : برای اولین بار در ســطح استان گیالن، با همکاری اداره کل ثبت اسناد و 
امالک استان برای بستر رودخانه ها سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسالمی و به نمایندگی شرکت آب منطقه ای گیالن صادر 
گردیده است. وی خاطرنشان کرد : طبق برنامه ریزی انجام گرفته مقرر شده، اداره کل ثبت، اسناد و امالک استان گیالن از طریق 
امورات تابعه  نسبت به مابقی اراضی بستر رودخانه های استان نیز بتدریج سند مالکیت صادر نمایند که در این راستا نقشه حد 
بستر وحریم قریب به ۱۳۷کیلومتر از رودخانه های سفید رود ،پلرود و آچی رود  توسط شرکت آب منطقه ای تهیه و در سامانه 
حدنگاری سازمان ثبت، اسناد وامالک استان گیالن  جانمایی گردیده است و آن اداره کل آماده تثبیت و صدور سند مالکیت بنام 
دولت جمهوری اسالمی ایران می باشد. مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گیالن در پایان ضمن قدردانی از  همکاری های خوب 
و ارزشمند اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن در راستای صدور مجوز سند بستر رودخانه های استان از تالش همکاران 

شرکت آب منطقه ای نیز تشکر نمود .

مدیریت مجتمع پتروشیمی هگمتانه خبر داد:
تولید پودرPVC  با گرید پزشکی برای نخستین بار در همدان

همدان - خبرنگار فرصت امروز: مجتمع پتروشیمی هگمتانه همواره 
یکی از دغدغه های اصلی مســئوالن بوده و اســت و بــا تالش بی وقفه 
مدیران، جوانان ونخبگان این مرزو بوم توانســت بعد از گذشت حدودا ۲ 
دهه  با موفقیت تولید آزمایشــی )پودر )PVC با گرید پزشــکی را تولید 
کند.  مدیرســایت پتروشــیمی هگمتانه در خصوص شروع به کار شرکت  
گفت: از ســال گذشــته با کمک ســرمایه گذار بخش خصوصی )خانواده 
عالقمندیان( فعالیت شــرکت وارد مرحله جدیدی شــد که در این زمینه 
مشاوره پروژه انتخاب  شــد، پیمانکاران مستقر شدند، برنامه زمان بندی 
تعریف گردید، کار نصب یا )کانسترکشــن( انجام شــد و بحث پیش اندازی یا راه انــدازی محصوالت تولیدی نیز آغاز 
گردید. جلیل پرویز در ادامه افزود: پودرPVC  با )گرید پزشکی( برای نخستین بار در کشور تولید میشود و در صنایع 
پزشکی نسبت به گرید )پودر PVC( برای ساخت سرم سازی، انواع شیلنگ های مصرفی درصنایع و تجهیزات پزشکی، 
ســرنگ سازی و ... استفاده شود. وی با توجه به شرایط خاص کشــور بدلیل تحریمهای ظالمانه و عدم تولید PVC با 
گرید پزشــکی در کشــور، نیازبه تولید چنین محصولی بیش از پیش در کشور گفت: با راه اندازی این خط تولید تقریبا 
۹۰ درصد نیازکشوربه این محصول تامین میشود و امیدواریم با بکارگیری تمام ظرفیت های مجموعه ضمن تامین نیاز 
کل کشور، با اخذ مجوزهای الزم درعرصه صادرات و جلوگیری ازخروج ارز از کشورعزیزمان نیزگام های موثری برداریم. 
پرویز در خصوص اشتغال زایی شرکت پتروشیمی هگمتانه بیان کرد:  در حاضر به صورت مستقیم ۳۰۵ نفر مشفول به 
کار هستند و با راه اندازی خط تولید جدید پودر PVC  به ۳۵۰ افزایش خواهد یافت. به صورت غیرمستقیم نیز برای 
۷۰۰ نفر اشتغال زایی ایجاد خواهد کرد. وی ادامه داد: محصوالت پتروشیمی هگمتانه میتواند زمینه ساز توسعه صنایع 
پایین دستی شود و زمینه اشتغال را در استان همدان و استاتهای همجوار ایجاد کند. رییس شرکت مجتمع پتروشیمی 
هگمتانه نســبت ســهام شرکت را)۶۰، ۳۰، ۱۰( بیان کرد و گفت: ۶۰ درصد سهام شرکت پتروشیمی متعلق به خانواده 
عالقه مندیان، ۳۰ درصد ســهام شرکت پتروشیمی و ۱۰ درصد سهام مربوط به شرکت ایتالیایی که صرفا ماشین آالت 
شرکت را تامین کرده است.  وی ضمن تقدیر و تشکراز خانواده عالقمندیان گفت: امیدواریم با سرمایه گذاریهای مجدد 
خود درطرح توســعه این مجتمع چرخه تولیدات پتروشــیمی دراستان همدان را کامل و زمینه اشتغال جوانان همدانی 
را فراهم ســازند. پرویزی در خصوص ظرفیت تولیدی کارخانه پتروشــیمی هگمتامه گفت: با راه اندازی خط تولید پودر 
PVC با گرید پزشکی ساالنه ۳۶هزار تن در سال تولید یعنی )روزانه چیزی حدود ۱۰۰ یا ۱۱۰ تن( خواهیم کرد. گرچه 
همه این موارد به تامین خوراک پتروشــیمی هگمتانه بســتگی دارد که می بایســت با پیگیری های مقامات، مسئوالن 
ونمایندگان محترم استان ازطریق وزارتخانه متبوع  فراهم شود. وی ادامه داد: در حال حاضر خوراک شرکت پتروشیمی 
هگمتانه از پتروشیمی غدیر و اروند تامین میشود و برای تامین زنجیره خوراک از سرمایه گذار خصوصی و دولت تقاضا 

داریم که در زمینه تامین خوراک پتروشیمی سرمایه گذاری کنند تا چرخه تولید پودرPVC  در استان کامل شود.
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آیا تا به حال در محیط کار با مدیری بد رو به رو ش��ده اید؟ تجربه داشتن 
مدیر بد بس��یار ناخوشایند است. ش��اید شما هم در محیطی کار کرده اید 
که مدیر آن با افراد زیردس��ِت خود رفتار بسیار بدی داشته، آنها را تحقیر 
می کرده، به آس��انی عصبانی می شده و دادوفریاد به راه می انداخته است یا 
بدتر از همه اینکه، موفقیت و دس��تاوردهای دیگر کارکنان را به نام خود 
تمام می کرده است، اما در مقابل چنین مدیری چطور باید برخورد کنیم؟ 

برای پاسخ به این سؤال تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید.
باوج��ود اینکه در این روزها، مدام کالس ه��ا و کارگاه هایی برای تربیت 
مدیران موفق برگزار می شود اما همچنان عده قابل مالحظه ای از مدیران در 
سازمان ها و ادارات، رفتار خوبی ندارند. مثال در کشور آمریکا، ۵۶درصد از 
کارکنان اعالم کرده اند که مدیریت سازمان یا شرکت شان رفتاری به شدت 
نامناسب دارد. آماری دیگر که انجمن روانشناسی آمریکا منتشر کرده است 
هم نشان می دهد که در این کشور، ۷۵درصد از کارکنان، مواجهه با رئیس 
و حضور او را استرس آورترین بخش محیط کاری شان می دانند. بنا بر آمار 
مؤسس��ه گالوپ، نیمی از افرادی که شغل خود را ترک می کنند، با مدیر 
خود در محل کار مشکل دارند. مدیر بد فقط محل کار را برای تان به جهنم 
بدل نمی کند بلکه روی زندگی ش��خصی تان ه��م اثرات نامطلوبی خواهد 
گذاشت. در واقع، مدیر بد می تواند به سالمتی جسم  و روح تان آسیب بزند.

مدیر بد چطور می تواند شما را به کشتن دهد؟
ش��اید به نظر می رسد که بعد از پیدا کردن شغل در بازار کاری آشفته، 
بهتر اس��ت با محیط و مدیر س��ازش داشته باش��ید و به ترک شغل فکر 
نکنید، اما واقعیت این اس��ت که مدیران بد می توانند سالمت تان را هم به 
خطر بیندازند. بنا به نتایج یک سرشماری از ۳ هزار و 122 نفر در کشور 
سوئد، افرادی که با مدیران بد دست وپنجه نرم می کنند، ۶0درصد بیشتر 
از افراد دیگر در معرض ابتال به سکته مغزی، حمله قلبی یا مشکالت قلبی 
دیگر هستند. براساس یک پژوهش دیگر، داشتن رئیس بد می تواند موجب 

افس��ردگی مزمن، اضطراب و استرس شود. تمام این موارد ناشی از پایین 
آمدن سطح ایمنی بدن است.

حتی برخی از تحقیقات نشان می دهند که بعد از مواجهه با مدیر بد، 22 
ماه طول می کش��د تا سطح استرس در بدن به حالت طبیعی بازگردد. در 
ای��ن باره به تازگی مطالعه ای صورت گرفته و نتایج آن در مجله بین المللی 
 International Journal( پژوهش های محیطی و س��المت عموم��ی
of Environmental Research( به چاپ رس��یده است. این مطالعه 
نشان می دهد که محیط های کاری نامطلوب احتمال افزایش عوامل خطرزا 
برای سالمت قلب و عروق را بیشتر می کنند. مثال می توانند باعث افزایش 
فش��ار خون، باال رفتن کلس��ترول و انواع دیابت ش��وند. شاید ترک کردن 
شغلی که محیط کارِی نامطلوبی دارد، به نظر سخت برسد و گزینه چندان 
جالبی نباشد اما ماندن در محیطی آزاردهنده به مراتب برای سالمت روح 

و جسم مضرات بیشتری خواهد داشت.
روش های مقابله با مدیر بد و محیط کاری نامطلوب

زمانی که وضعیت خود در محیط کاری نامطلوب را ارزیابی و گزینه های 
کاری دیگر را بررسی می کنید، متوجه می شوید که روش هایی برای مقابله 
با مدیر بد و مدیریت شرایط نامساعدتان در محل کار وجود دارد. در ادامه، 

به تعدادی از این روش ها پرداخته شده است.
1. همدردی

ش��اید مدیر بدی که در محل کار دارید، برای تان شبیه کابوس باشد اما 
احتمال دارد که رفتار نادرس��ت او ریش��ه در حقایقی پنهان داشته باشد؛ 
بنابراین، بهتر است با این فرد همدردی کنید و خودتان را جای او بگذارید. 
پایین بودن هوش هیجانی یکی از دالیلی است که مدیری بد به واسطه آن، 
رفتاری سرد و غیرصمیمانه از خود نشان می دهد. به خاطر این نقصان، از 
دست او ناراحت نشوید و سعی کنید رفتاری در پیش بگیرید که همدردی 
و همراهی تان با او را نش��ان می دهد. ش��اید نتوانید در رفتار مدیر بد خود 

تغیی��ری ایجاد کنید اما با کنترل رفتارهای خ��ود در برخورد با او، امکان 
مدیریت کردن وضعیت را به وجود خواهید آورد.

2. خودمراقبتی
مراقبت از روان و جس��م خود در محیط ها و ش��رایط استرس آور بسیار 
ضروری اس��ت. به خود بگویید که این وضعیت موقتی است و قرار نیست 
ت��ا آخر عمرتان، آن را تحمل کنید. بهتر اس��ت در خ��ارج از محیط کار 
و در اوقات دیگر به دنبال فعالیت ها و برنامه های ش��ادی آوری باش��ید که 
احساس��ات خوبی را در شما به وجود می آورند. به دنبال برنامه هایی مانند 
یوگا و مدیتیشن باش��ید. این فعالیت ها می توانند باعث آرامش و افزایش 

توانایی زیستن در زمان حال شوند.
ورزش ک��ردن و خواب کافی هم در خود مراقبتی ضروری اس��ت. یکی 
دیگر از اقدامات خودمراقبتی، معاش��رت با افرادی اس��ت که شما را درک 
می کنند. بهتر اس��ت با آنها زنجیره دوستی و ارتباطی ایجاد کنید. کمک 
گرفتن از مربی، مش��اور یا فردی الهام بخش که می تواند ش��ما را به قرار 

گرفتن در مسیر شغلی مناسب هدایت کند هم ایده خوبی خواهد بود.
3. ایجاد حدومرز در محیط کار

اگر مدیری دارید که در هر ساعتی از شبانه روز با شما تماس می گیرد و 
انتظار دارد که سفرتان در تعطیالت را به خاطر شرکت در یک جلسه لغو 
کنید، حتما باید برای او حد و مرزهایی تعیین کنید. یکی از روش هایی که 
در این زمینه به یاری تان می آید، تمرین و تالش برای »نه گفتن« است. از 

قبل، برای خود مجموعه ای از پاسخ ها را آماده داشته باشید.
مثال زمانی که از ش��ما درخواس��ِت کاری می شود و سرتان بسیار شلوغ 
است، بدون تعارف به مدیر بگویید که از بابت انتخاب خود برای انجام کار 
و وظیفه مذکور بس��یار خوشحال هستید اما در حال حاضر، سرتان بسیار 
شلوغ است و مطمئنید که فردی بهتر برای انجام این کار وجود دارد. برای 
موقعیت هایی که از شما خواسته هایی بیش از حّد وظایف تان یا در زمانی 

نامناسب دارند هم توضیحاتی آماده داشته باشید. مثال در مواجهه با چنین 
پیشنهادهایی بگویید که متأسفانه برنامه ای خانوادگی دارید که حتما باید 

به آن رسیدگی شود و زمان کافی ندارید.
اگر هم توانایی »نه گفتن« هنوز در ش��ما قوی نشده است، باید سریعا 
گزینه دیگری به مدیر پیشنهاد بدهید؛ مثال بگویید که روز جمعه این کار 
را انجام نخواهید داد اما تا عصر روز شنبه همه چیز آماده و تکمیل خواهد 
شد. همچنین، می توانید با لحن یا یادداشتی پر از اعتماد به نفس، پیشنهاد 

و دستور کارِی غیرمعقول را رد کنید.
4. ابزار نظرات خود

نظرات خود درباره وضعیت تان را با صدای رسا به گوش مدیریت و بخش منابع 
انسانی برسانید. نگذارید که دلخوری های تان درباره اینکه بیش از حد کار می کنید 
و به اندازه کافی از شما تقدیر نمی شود، تا روز آخر کار در یک مجموعه در دل تان 
باقی بمانند. با مدیرتان صحبت کنید و درباره نگرانی و مشکالت تان با او حرف 
بزنید، به او درباره احساسی که در محیط کار دارید بازخورد بدهید و در صورت 
امکان، راهکارهایی را مطرح کنید. باید نیازهای خود به حمایت و پش��تیبانی 
مدیریت را مطرح کنید. حتی اگر مدیریت به خواسته های تان بی توجهی کند، باز 

هم نزد خود از تالش تان برای بهبود وضعیت راضی خواهید بود.
5. راه حل آخر

اگر تمام این تالش ها به نتیجه نرس��ید، باید به دنبال تغییری اساس��ی 
باش��ید. مثال پُس��ت تان در هم��ان اداره را تغییر بدهید ی��ا کال به دنبال 
عوض کردن محل کارتان باش��ید. خوداش��تغالی یا راه اندازی کسب و کار 
هم گزینه ای است که می توانید به آن فکر کنید. به هیچ وجه سالمت تان را 
به خاطر یک مدیر بد و محیط کار سمی به خطر نیندازید. یادتان باشد که 
ما مش��اغل را ترک نمی کنیم بلکه مدیران بد را ترک می کنیم؛ حق همه 
ماس��ت که با مدیرانی کار کنیم که الهام بخش هس��تند و شیوه رهبری و 

ایجاد انگیزه در کارکنان را به خوبی می دانند.

۵ روش کاربردی برای مقابله با مدیر بد و محیط کار سمی
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تا وقتی به مهارت »ارتباط موثر« دس��ت پیدا نکنید، نمی توانید به یک 
رهبر بزرگ تبدیل شوید. البته مقصودمان این نیست خیلی حرافی کنید. 
برای تبدیل شدن به فردی با توانایی برقراری ارتباط موثر، می توانید تصور 
کنید دنیا برای تان همانند یک دانش��گاه اس��ت و هم��واره باید چیزهای 
مختلف��ی از آن یاد بگیرید. حتی چیزهایی بیش��تر از آنچه در دانش��گاه 
می توان فراگرفت. در دانش��گاه یاد می گیریم روی کلمات، دس��تور زبان، 
بیان، شخصیت و... تمرکز کنیم اما نکات بیشتری وجود دارد که باید یاد 

بگیرید تا بتوانید نقش یک رهبر بزرگ را ایفا کنید. 
برای تبدیل شدن به یک رهبر بزرگ و موفق، باید چند ویژگی ارتباط موثر را 
در خود پرورش دهید و با استفاده از آنها در ارتباطات تان به نتایج بهتری برسید. 
برای این منظور، رفتار رهبران بزرگ دنیا مورد بررسی قرار گرفته است. مهارت 
ارتباط موثر، یک ویژگی الزم برای دستیابی به موفقیت است و یک مهارت بین 
فردی، بین گروهی و فراگروهی به حس��اب می آید. هر دانش و مهارتی وقتی 

ارزشمند است که امکان توسعه داشته باشد.
یکی از خصوصیاتی که در افراد با توانایی برقراری ارتباط موثر، مشترک 
است، موقعیت شناس��ی و دارابودن حس آگاهی باالست. موفق ترین افراد 
در برقراری ارتباط موثر، کس��انی هس��تند که بیش��تر گ��وش می دهند 
و ب��ه همه چی��ز نگاه تیزبینانه دارند. بهترین آنها، افرادی هس��تند که در 
شخصیت شناس��ی توانمند هس��تند، آنها این توانایی را دارند که با توجه 
به خلق و خو و رفتار دیگران، خصوصیات و ویژگی های شخصیتی آنها را 
حدس بزنند. این افراد با زبان بدن آشنایی کامل دارند، نوع نگرش افراد و 
طرز برخورد آنها با مسائل مختلف را پیش بینی می کنند و دقیقا می دانند 
ه��ر فرد، نگرانی هایش را در ارتباطات اجتماعی چگونه بروز می دهد. افراد 
دارای ویژگ��ی برقراری ارتب��اط موثر، نه تنها به خوب��ی می توانند محیط 
پیرامون شان را شناسایی کنند، بلکه توانایی فوق العاده ای در زمینه انطباق 
خود با محیط اطراف دارند. این افراد هوش هیجانی بس��یار باالیی دارند، 
چراک��ه می توانند بدون درگیری با محیط اط��راف، آن را بپذیرند. تفاوتی 
ندارد طرف مقابل آنها چه کس��ی است. آنها این مهارت را دارند که با هر 

فرد یا گروهی با هر نوع خصوصیت و طرز برخورد، ارتباط برقرار کنند.
ب��ا توجه به تمام خصوصیاتی که درب��اره افراد با توانایی برقراری ارتباط 
موثر گفته شد، اکنون متوجه می شوید مهارت های تان در این زمینه رشد 
یافته است و می توانید به فردی با مهارت ارتباط موثر تبدیل شوید یا نه؟

باید بتوانید در تعامالت خود با دیگران از 10 رازی که در ادامه مقاله در 
مورد آن صحبت خواهیم کرد، استفاده کنید:

• دورویی نکنید
بدون شک هیچ کسی دوست ندارد با کسی ارتباط برقرار کند که به او 
اعتماد ندارد. اگر کارمندان احساس کنند مدیرشان الیق اعتماد است، از 
او حمایت می کنند و تمام خطراتی را که در مسیر وجود دارد، می پذیرند 
اما اگر مدیر، ش��خصیت متزلزل و ضعیفی داشته باشد و ریاکاری او فاش 
شود، کارمندان نمی توانند آنطور که باید، به او اعتماد کنند. باید بدانید تنها 
وقتی اعتماد ایجاد می شود که صادقانه رفتار کنید، تفکر هوشمندانه داشته 
باش��ید و در تصمیم گیری های تان قاطع باشید. وقتی اعتماد وجود داشته 
باش��د، بخشش و همدلی هم هست. به سادگی می توانید افرادی را که به 
آنها اعتماد دارید، ببخشید اما احتماال خود شما هم نمی توانید به راحتی 

کسانی را که به آنها اعتماد ندارید، ببخشید.
• رابطه صمیمانه برقرار کنید

داشتن رابطه صمیمانه به معنای آن نیست که اجازه دهید طرف مقابل، 
همه چیز را در مورد شما بداند؛ این کار هیچ ضرورتی ندارد، اما مهم است 
ارتباطات تان با افراد دوطرفه باشد. نباید تنها خودتان صحبت کنید، بلکه 
بگذارید کارمندان احس��اس کنند به آنها اهمی��ت می دهید. وقتی با آنها 
رابطه صمیمانه داشته باش��ید، مکالمات تاثیرگذارتر و دلنشین تر خواهد 
شد. مردم تا وقتی مطمئن نشوند به آنها و احساسات شان اهمیت می دهید، 
برای شان مهم نیست چقدر اطالعات دارید یا اصال چه می خواهید بگویید.

مدل کالسیک تئوری کسب و کار می گوید مدیران باید تا حد ممکن با 
کارمندان شان فاصله داشته باشند، این بدین معناست رعایت جایگاه مدیر 
و تفاوت��ش با دیگران اهمیت دارد، اما نظر من این اس��ت، فاصله گرفتن 
اجازه نمی دهد ارتباط، ش��کل واقعی خود را داش��ته باشد. اگر روابط خود 
را با کارمندان یا دوس��تان تان گسترش ندهید و فاصله بگیرید، هیچ وقت 
نخواهید فهمید در ذهن شان چه می گذرد و وقتی از آن مطلع خواهید شد 

که برای هر اقدامی در هر نوع رابطه ای، دیر شده است.
• صریح و ساده صحبت کنید

داش��تن شخصیت مشخص، واضح و دقیق خیلی بهتر از یک شخصیت 
پیچیده اس��ت. تمام مردم در برخورد با ش��خصیت های پیچیده و مرموز، 
احس��اس امنیت کمتری دارن��د. پس به جای اینک��ه در ارتباطات تان به 
گونه ای رفتار کنید که طرف مقابل احس��اس کند به دنبال گیج کردن او 
هس��تید تا خلع سالح شود، یاد بگیرید هیچ نیازی نیست با طرف مقابل 
بازی کنیم تا در رقابت با او پیروز شویم. در ارتباطات تان، اهداف خود را در 
نظر بگیرید و سعی کنید به تمامی آنها برسید، اما به همان اندازه به دیگران 
و اهداف ش��ان اهمیت دهید. سعی نکنید با زیاده گویی و گیج کردن طرف 
مقابل، به هدف تان دس��ت یابید. مساله مهم این است اگر همیشه صریح 
باش��ید و مستقیم سر اصل مطلب بروید، ش��انس بیشتری برای برقراری 
ارتباط خواهید داش��ت و حتی اش��تیاق مخاطب نیز برای گوش دادن به 
صحبت های ش��ما بیشتر می ش��ود، اما هر چقدر بیشتر به حاشیه بروید، 
زمان مکالمه طوالنی و کس��ل کننده خواهد ش��د و طرف مقابل کمتر به 

صحبت های تان گوش می دهد.
• دیگران را تحت تاثیر قرار بدهید

افراد قوی در زمینه برقراری ارتباط موثر، تنها روی یادگیری و کس��ب 
مهارت یا دریافت اطالع��ات تمرکز نمی کنند؛ بلکه در زمینه انتقال ایده، 
اولویت بندی انتظارات، اقدامات الهام بخش و توس��عه چشم اندازهای شان 
هم مهارت خاصی دارند. همیشه یادتان باشد رمز تاثیرگذاری روی طرف 
مقابل، داشتن یک قلب پاک است. هر چقدر در ارتباطات تان بیشتر روی 
کمک کردن به دیگران تمرکز کنید )بیش��تر ب��رای آنها انرژی بگذارید تا 
اینک��ه بخواهید برای تان ان��رژی بگذارند(، موفق تر خواهید ش��د. باید به 
دنبال برقراری یک ارتباط درس��ت باشید. شاید فکر کنید با اهمیت دادن 
به خواسته طرف مقابل، از ش��ما سوءاستفاده می شود؛ اما باید بدانید اگر 
همیشه به حفظ تعادل توجه کنید، به نتیجه مطلوب خواهید رسید و هیچ 

وقت هم احساس نمی کنید از شما سوءاستفاده شده است.
• ذهن باز داشته باشید

در بیشتر مواقع پافشاری کردن روی طرز فکرهای قدیمی که سال ها با 
آنها زندگی کرده ایم، ما را از فرصت های جدید دور خواهد کرد. ویژگی یک 

رهبر موفق و ماهر در برقراری ارتباط موثر، جبهه نگرفتن در مقابل ایده ها 
و نظرات جدید اس��ت. این رهبر با میل و رغبت فراوان به دنبال این است 
که ذهن خود را برای قبول نظرات و مواضع مخالف آماده کند تا بتواند در 
صورت لزوم رضایت طرف مقابل را جلب کند و او را با خود همراه س��ازد. 
واقع��ا جای تعجب دارد برخی افراد از دیدگاه های مخالف می ترس��ند؛ در 
حالی که واقعا باید عالقه مند و کنجکاو باشند و از نظرات در راستای اهداف 
خود استفاده کنند، چراکه هر نظر جدیدی افق تازه ای از موضوع موردنظر 
را در ذهن فرد باز می کند. با افرادی که با شما برخورد دارند گفت و گوی 
باز داشته باشید، اجازه دهید شما را به چالش بکشند تا در نتیجه همین 
کش��مکش ها به پیشرفت برسید. یادتان باش��د مهم نیست با شما موافق 
باش��ند یا مخالف، مهم این است به آنها نشان دهید می خواهید با صبر و 
حوصله به صحبت های شان گوش دهید. با ذهن باز با افراد تبادل نظر کنید 

و سعی کنید چیزهای زیادی از یکدیگر یاد بگیرید.
• کمتر حرف بزنید و بیشتر گوش کنید

اینکه فقط ش��ما صحبت کنید، بدین معنا نیس��ت که وارد یک مکالمه 
ش��ده اید و گفت و گو شروع شده است. متعارف ترین شکل گفت و گو در 
جریان گفت و ش��نود متقابل ش��کل می گیرد نه در جریان یک سخنرانی 

و وقتی با خودتان در حال گفت و گو هس��تید. یادگیری با حرف زدن به 
دست نمی آید؛ زیرا در این حالت تنها اطالعات را منتقل می  کنید و هیچ 
چی��زی دریافت نمی کنید که به آموخته های تان اضافه ش��ود. پس کمتر 
حرف بزنید و بیشتر گوش دهید تا اولین قدم را برای کسب مهارت ارتباط 

موثر بردارید.
• همدلی کنید

م��ن رهب��ران موفق زیادی را می شناس��م ک��ه معتقدند انس��ان نباید 
خصوصیات اخالقی و درونی خود را با چیزی عوض کند. یک ارتباط موثر 
وقتی برقرار می شود که صراحت در افراد، با همدلی و توجه به طرف مقابل 
همراه باش��د نه با تکبر و خودخواهی. باید بدانی��د ارتباط توام با همدلی 
نش��ان دهنده اصالت و شفافیت درون اس��ت که امروزه کمتر در بین افراد 
و جوامع دیده می ش��ود. ه��ر چقدر طرفین رابطه خودخواهی بیش��تری 
داشته باش��ند، ارتباط ش��کننده تر خواهد بود. درک این اصل متقابل در 
ارتباطات مان باعث می شود خشم به احترام و شک به اعتماد تبدیل شود.

• تنها به دیده های تان توجه نکنید
یکی از رازهای ارتباط موثر این است که نانوشته ها را هم بخوانید، بدین 
معنا که تنها به چیزهایی که می بینید توجه نکنید. باید درک باالیی داشته 

باش��ید. همه چیز که نباید گفته ش��ود. برخی چیزها را درباره مس��ائل و 
اف��راد باید ناگفته بفهمید. تمام ویژگی های یک رهبر بزرگ و موفق را در 
ذهن تان تجسم کنید؛ آنها برای درک چیزهای گفته نشده، شنیده نشده 
و آنچه شاهدش نبوده اند، توانایی فوق العاده ای دارند. این همانند این است 
که س��فیدی های بین خطوط یک نوشته را هم می توانند بخوانند. پس به 
این درک رسیده اند مسیر دستیابی به پیشرفت، به معنای فاصله گرفتن از 
افراد و جامعه شان نیست. برای چند دقیقه چشم ها و دهان تان را روی هم 
بگذارید و خوب گوش کنید؛ از اینکه قادر به درک چیزهای تازه ای هستید 

شگفت زده خواهید شد.
• روی موضوع مورد بحث تسلط کافی داشته باشید

درباره موضوعی که می خواهید صحبت کنید، اطالعات الزم را به دست 
آوری��د )حتی اگ��ر هنگام صحبت، از تمام اطالعات اس��تفاده نکنید(. اگر 
طرف مقابل احساس کند درباره موضوع صحبت تان اطالعات کافی ندارید، 
تمایلی ندارد وقتش را در اختیار شما قرار دهد. بیشتر افراد موفق، تمایلی 
ندارد به صحبت های کس��ی گوش دهند که چی��زی به اطالعات و دانش 

آنها اضافه نمی کند.
حتما شنیده اید که می گویند اینکه چه می گویید مهم نیست، بلکه مهم 
اس��ت آن را چگونه می گویید، اما اکنون می خواهم به ش��ما بگویم اتفاقا 
خیلی مهم است که شما چه می گویید. افراد دارای مهارت برقراری ارتباط 
موثر، به اینکه چه می گویند و چگونه می گویند، اهمیت می دهند و همین 

مساله باعث می شود به یک فرد حراف تبدیل نشوند.
• به تمام اعضای گروه اهمیت دهید

مدیران همیش��ه با افراد گروه به صورت اختصاصی ارتباط ندارند. پس 
یک فرد با مه��ارت برقراری ارتباط موثر، باید بتواند در برخورد و صحبت 
کردنش انعطاف پذیری داشته باشد. باید بتواند با تمام کسانی که در سالن 
کنفرانس نشسته اند، به راحتی صحبت کند به طوری که هر فرد احساس 
کند مستقیما با او صحبت می شود. اگر در جایی حضور دارید که با تمام 
افراد همزمان مشغول صحبت هستید، باید بتوانید اعتبار الزم را به دست 
آورید و اعتماد افراد را جلب کنید. داش��تن تفاهم و ارتباط درست، کلید 

تعامالت موفق هستند.
رازه��ای ارتباط موثر، در هر زمان و برای هر نوع ارتباط مورد اس��تفاده 
قرار می گیرند. اگر می خواهید برای فردی پیامی بفرس��تید، ابتدا مطمئن 
ش��وید پیام تان درس��ت و صحیح منتقل می شود. مهم این است احساس 
کنید برقراری ارتباط، برای پرداختن به خودتان نیس��ت و با هدف تعامل 
ب��ا دیگران انجام می گیرد. اگ��ر در ارتباط، در حد متعارف به طرف مقابل 
اهمیت داده شود، خیلی از مشکالت ارتباطی رفع می شود و روابط تان به 

پیشرفت می رسد.
forbes/ucan :منبع

رهبران بزرگ چگونه ارتباطات موفق برقرار می کنند؟
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وقتی جوان تر بودم، در نوجوانی، فکر می کردم هرگز پیر 
نمی شوم. سنین ۳0، 40 و ۵0 به نظر من باستانی و بسیار 
دور می رس��ید. به نظر می رسید افرادی که دارای مشاغل، 
زندگی مشترک و فرزند هس��تند کارهای خسته کننده ای 
انج��ام می دهند. م��ن تازه یک جوان س��رکش بودم که از 
زندگی لذت می بردم و به فعالیت هایی مربوط به مدرس��ه، 
خانه و دوس��تان می پرداختم. با ما همراه باش��ید تا ببینید 
جوان��ی به چه توصیه هایی نیاز دارد. با این وجود با هر روز 
تولد، واقعیت پیر شدن بر من طلوع می کرد. همان طور که 
بالغ ش��دم، مس��ئولیت ها در حال اضافه شدن بودند. شاید 
در 12 سالگی می توانستم بی خیال باشم اما در 14 سالگی 
احس��اس کردم انتظار بیشتری از من می رود. شروع کردم 
به توجه به س��ایر جوانان مانند خودم که در دانش��گاه ها و 
رشته های ورزشی سرآمد هستند و احساس کردم که تحت 
فشار قرار گرفتم که من هم باید همین کارها را انجام دهم.

در واقع، من می توانس��تم ببینم که نی��از به برنامه ریزی 
دارم، ای��ن به خودی خود دس��تاورد بس��یار بزرگی بود. اگر 
می دانس��تم که اکنون چه می دانم، تفاوت بزرگی در سبک 
زندگ��ی من ایجاد می کرد. روز دیگر از خودم پرس��یدم که 
اگر در س��ال های قبل فرصتی برای برقراری ارتباط با خود 
جوان ترم داش��تم چ��ه چیزی به او می گفت��م )چه چیزی 
منطقی اس��ت؟( در اینجا به برخی از چیزهایی که در این 

سال ها آنها را فهمیده و یاد گرفته ام اشاره می کنم:
1. به خاطر چیزهای کوچک به زحمت نیفت

در هر لحظه، به نظر می رسد که تجربیات بد تا ابد ادامه 
خواهد یافت. اگر آنها را حل نکنید مانند این است که آنها 
دائمی اند. زندگی همیشه چالش های خود را خواهد داشت، 
ه��ر چیز ب��دی را از بین ببرید، درس خ��ود را یاد بگیرید، 
آنچ��ه را می توانید برطرف کنی��د و منتظر بمانید تا اوقات 

خوب دوباره اتفاق بیفتد.
2. وقت بگذار تا دریابی چه چیزی را دوست داری و 

در اغلب اوقات آن را انجام می دهی
هرچه زودتر درباره چیزهایی که دوس��ت دارید یا ندارید 
بیاموزید، زودتر شخصیت و کاراکتر خود را تعریف خواهید 

کرد. دانس��تن خود به ش��ما کم��ک می کند ک��ه زندگی 
مناس��بی با آموزش درست، حرفه و سایر اهداف زندگی را 
انتخاب کنید. در غیر این صورت، ممکن اس��ت بسیاری از 

سال های ابتدایی خود را در سردرگمی تلف کنید.
3. یک مورد یا مهارتی را انتخاب کن که در آن خوب 

بوده و صاحب برتری خاصی در آن زمینه هستی
ط��ی کاوش در ش��خصیت خ��ود ب��ا امتح��ان ک��ردن 
مهارت های جدید، چیزهایی را پیدا خواهید کرد که نسبت 
به آنها خوش فکر هس��تید و دوست دارید انجام شان دهید. 
شما این موارد را با تعریف و نتیجه ای که پس از انجام آنها 

به دست می آورید، شناسایی خواهید کرد.
آن چی��زی را انتخ��اب کنید که باعث درخش��ش ش��ما 
ش��ود و حرفه ای را از آن برای ش��ما به همراه داشته باشد. 
ش��ما به احتمال زیاد در انجام کارهایی که به آن اش��تیاق 
دارید، تغییری در جهان ایجاد کرده و زندگی خوبی کسب 

خواهید کرد هرچه زودتر بفهمید، بهتر است.
4. نترس که افراد اشتباه را از زندگی خود جدا کنی

شرکت اش��تباه می تواند زندگی ش��ما را خراب کند، به 
همین دلیل اس��ت که هرگز نباید از جدا ش��دن از افرادی 
که احس��اس می کنید برای شما خوب نیس��تند، بترسید، 
ارزش ه��ا )البته در ظاهر( یا آن چیزهایی از زندگی خود را 
که به طور کلی سمی هستند را حفظ نکرده و ادامه ندهید. 
در غیر این صورت، ش��ما ممکن است بسیاری از سال های 
باارزش خود را در ش��رکت اشتباهی هدر دهید که مطمئناً 

در سال های بعد از بابت آن پشیمان خواهید شد.
5. مربیان و الگوهای خود را پیدا کن و از آنها یاد 

بگیر
همیش��ه کس��ی هس��ت که کاری را انجام دهد که شما 
دوست دارید مانند او خوب انجام دهید. شما با تبدیل این 
افراد به مربیان خود و یادگیری از موفقیت ها و شکست های 

آنها، منحنی یادگیری خود را کاهش می دهید.
این نه تنها در حرفه ش��ما بلکه در زندگی شما نیز صدق 
می کند. ف��رد بالغی را انتخاب کنید که به روش��ی زندگی 
می کند که ش��ما نیز دوس��ت دارید به مانن��د او در آینده 

زندگ��ی و از آنها تقلید کنید. در ص��ورت امکان، از مربیان 
خود راهنمایی بگیرید، آنگاه از بسیاری گودال هایی که در 
جوانی ممکن اس��ت گرفتارش ش��وید دور شده و در امان 

خواهید ماند.
6. به طور مداوم خود را برای بهترشدن پیشرفت بده

مهم نیس��ت با چه کسی سر و کار دارید یا کجا هستید، 
همیشه راهی وجود دارد که بتوانید خود را بهتر کنید. اگر 
تحقی��ق کنید، افراد زیادی را پی��دا خواهید کرد که ضمن 
مقابله با فقر، ناتوانی، درگیری و سایر شرایط چالش برانگیز 
مهارت های شگفت انگیزی داشته و در خود پرورش داده و 

کامل کرده اند.
این چیز کوچکی نیس��ت که ش��ما از آن عبور می کنید. 
به یاد داش��ته باشید که اگر فقط بر روشی کوچک متمرکز 
ش��وید که بتوانید هر روز زندگی خود را بهتر کنید، متوجه 

می شوید که کیفیت زندگی شما نیز بهتر می شود.
7. برای تفریح و خانواده وقت بگذار

درحالی ک��ه زندگی به ج��دی بودن ش��ما احتیاج دارد، 
ش��ما را ب��ه تفریح نیز فرا می خواند. س��عی کنید مس��ائل 
را خیلی ج��دی نگیرید. بااین حال، س��عی کنید تمرینات 
سرگرم کننده ای را انجام دهید که برای سالمتی شما هیچ 
ضرری نداش��ته باشد و می توانید با دوستان و خانواده خود 

دنبال کنید.
چی��زی که من را ب��ه هدف نهایی ام می رس��اند، خانواده 
همه چیز اس��ت. تمام تالش خود را کنی��د تا روابط عالی 
ب��ا خانواده و دوس��تان خود ایجاد کنی��د. در پایان، بعد از 
اینکه به همه چیز رسیدید، آنها همان هایی هستند که شما 

می خواهید در کنارتان حضور داشته باشند.
نتیجه

اینها مواردی اس��ت که دوس��ت دارم ب��ه خود جوان ترم 
بگویم. اگر فرصتی داش��تید، نکات��ی را به خود جوان ترتان 
بگویی��د آنه��ا چه چیزهای��ی خواهد بود؟ لطف��اً آنها را در 
نظ��رات با ما در میان بگذاری��د. دیدن دیدگاه های مختلف 

و یادگیری آنها جالب خواهد بود.
pickthebrain/ucan:منبع

غلبه بر چالش ها: پیامی به خوِد جوان تر

نوآوری کارآفرینانه در سال 2021

بازه زمانی پیش روی کارآفرینان همراه با المان های متعدد غیرقابل پیش بینی است. هیچ کارآفرینی تا سال گذشته 
تصوری از اتفاقات چند ماه اخیر نداشت. تغییرات گسترده در نحوه فعالیت شرکت ها ضرورت بازنگری در برنامه ها 
و نحوه فعالیت آنها را ضروری س��اخته است. شمار باالیی از کارشناس ها در روزهای پایانی سال میالدی اقدام به 
جمع بندی س��ال گذش��ته و بررسی برخی از ترندها برای سال نو می کنند. ش��اید در نگاه نخست شمار باالیی از 
تحلیل های این چنینی دارای هماهنگی با واقعیت نباشند. همچنین برخی از توصیه های مندرج در مقاله هایی با 
موضوعات مورد بحث در عمل امکان اجرایی ندارند. واقعیت کنونی عرصه کسب و کار نیاز برندها و کارآفرینان برای 
ایجاد تغییرات گسترده است. این امر پیوند نزدیکی با نوآوری کارآفرینانه در سال پیش روی دارد. در ادامه برخی 

از مهمترین نکات در این رابطه را مورد بررسی دقیق قرار خواهیم داد. 
نوآوری کارآفرینانه به چه معناست؟

وقتی از نوآوری کارآفرینان صحبت می کنیم، ش��مار باالیی از کارش��ناس ها و مردم به دنبال ارزیابی دقیق بازار 
کس��ب و کار و رونمایی از محصوالت عجیب و غریب هس��تند. این امر کمتر در دنیای واقعی امکان اجرایی دارد. 

بسیاری از استارت آپ های موفق نیز در عمل محصوالت بیش از اندازه متفاوتی با رقبا معرفی نکرده اند. 
محور اصلی بحث در مقاله کنونی در مورد نوآوری کارآفرینان به ش��خص کارآفرینان ارتباط دارد. اغلب اوقات 
مدیران ارشد درخواست نوآوری از سوی بخش های مختلف سازمان دارند. اگر این نکته ابتدا مدنظر مدیران ارشد 

و به طور کلی تمام کارآفرینان قرار نگیرد، هیچ تغییر محسوسی در روند فعالیت شرکت ها پدیدار نخواهد شد. 
ایجاد تغییر و به روز رس��انی توانایی ها بخش��ی از عوامل نوآوری از س��وی کارآفرینان محسوب می شود. امروزه 
بس��یاری از کارآفرینان عالقه مند به نوآوری در زمینه عملکردش��ان هستند، اما مانند بسیاری از حوزه های مشابه 
زمینه ها و شیوه های عمل در این رابطه را نمی دانند. در ادامه برخی از مهمترین معیارها و زمینه ها در این حوزه 

را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
عرصه فناوری

بهب��ود توانایی ها و نوآوری کارآفرینان در ارتباط با فناوری به 2 بخش تقس��یم می ش��ود: پلتفرم ها و ابزارهای 
در دس��ترس. اگر کارآفرینان در تالش برای بهبود نوآوری در زمینه بازاریابی هس��تند، باید نسبت به ابزارهای در 
دسترس شان واکنش نشان دهند. ساالنه شمار باالیی از ابزارهای تازه در دسترس کارآفرینان قرار می گیرد. مزیت 
اصلی ابزارهای تازه ساده س��ازی فرآیند بازاریابی و تعامل با مشتریان است بنابراین ارزیابی ابزارهای تازه در حوزه 

کسب و کار برای هر کارآفرینی ضروری خواهد بود. 
وقت��ی از پلتفرم ها در عرصه فناوری صحبت می کنیم، فقط ش��بکه های اجتماعی مد نظرمان نیس��ت. امروزه 
پلتفرم ه��ای بس��یار زیادی برای ن��وآوری وجود دارد. یک��ی از پلتفرم های محبوب در ط��ول ماه های اخیر حوزه 
خرده فروشی آنالین است. این حوزه به دلیل مشکالت ناشی از کرونا بخش قابل مالحظه ای از مشتریان را به خود 
جلب کرده است. امروزه برندها باید توانایی شان برای توسعه بخش آنالین را تقویت نمایند. کارآفرینان برای استفاده 
مناسب از سرمایه در دسترس شان نیاز به ارزیابی دقیق و مداوم حوزه های مناسب دارند. این امر شامل تالش برای 
ارزیابی و مقایسه پلتفرم های در دسترس است. حوزه خرده فروشی آنالین یکی از گزینه های نیازمند نوآوری از سوی 
کارآفرینان است. بدون تردید شمار باالیی از خرده فروشی های آنالین در سراسر دنیا مشغول به فعالیتند بنابراین 

تالش برای فعالیت مشابه آنان هیچ مزیتی برای برندها به همراه نخواهد داشت. 
رویکرد محیطی

بسیاری از همکاری ها میان کسب و کارها و حوزه های کاری مختلف موجب شکل گیری نوآوری های تازه می شود. 
محیط کس��ب و کار در طول یک س��ال اخیر تحوالت بسیار زیادی را پشت سر گذاشته است. افزایش تقاضا برای 
دورکاری یکی از مشکالت اصلی برخی از برندها در طول سال اخیر بوده است. این امر تفویض اختیار به کارمندان 

و تیم های جداگانه را بدل به گزینه ای اجتناب ناپذیر کرده است. 
رویکرد محیطی به کس��ب و کار ش��امل تالش برای تقویت انگیزه هر کدام از اعضای ش��رکت به منظور بهبود 
توانایی شان برای فعالیت خالقانه است. شاید این امر در ابتدا بسیار عجیب به نظر برسد، اما شمار قابل مالحظه ای 
از ش��رکت ها اکنون نیاز مبرمی به خالقیت فردی کارمندان ش��ان دارند. دلیل این امر دورکاری اغلب کارمندان و 
فاصله معنادار میان آنهاست. این امر بهره گیری از شرایط محیط کار را سخت تر می کند. نکته مهم اینکه در چنین 
شرایطی موقعیت مناسب برای نوآوری فردی فراهم می شود.  وقتی کارمندان شرکت وظایف شان به صورت دقیق 
و طبقه بندی شده مشخص شود، توانایی بیشتری برای ایجاد نوآوری در عملکردشان را دارند. این نکته مهم اغلب 
در فرآیند کار حضوری گم می ش��ود. دلیل آن نیز نزدیکی بیش از اندازه کارمندان به هم و تالش برای همکاری 
نزدیک در حوزه های مختلف اس��ت. نتیجه چنین امری تخصص یافتن کارمندان در حوزه های غیرمرتبط به هم 

است. فرآیند دورکاری اجازه افزایش تمرکز بر روی حوزه های خاص را فراهم می کند. 
حوزه کارآفرینی

بسیاری از مردم در طول دوران کرونا وارد عرصه کارآفرینی شده اند. این روند رو به رشد در سال 2021 نیز ادامه 
خواهد داش��ت. یکی از دالیل این امر تعدیل قابل مالحظه نیروی کار از سوی شرکت های بزرگ است. همچنین 
برخی از کارآفرینان شرایط کنونی را برای راه اندازی استارت آپ های شان مساعد ارزیابی می کنند. حضور در عرصه 
کسب و کار، آن هم در این شرایط، مشکالت بسیار زیادی به همراه دارد بنابراین کارآفرینان باید نسبت به ایجاد 
ش��رایط مناس��ب برای فعالیت اقدام نمایند. یکی از پیشنیازهای اساسی در وضعیت کنونی رعایت احتیاط است. 

شکست در شرایط کرونایی شانس کارآفرینان برای برخواستن دوباره را به شدت کاهش می دهد. 
سطح رقابت در دوران کرونایی به طور قابل توجهی افزایش یافته است. کسب و کارها برای بقا در این شرایط 
نیاز به برنامه های نوآورانه ای دارند. تداوم فعالیت به شیوه های سابق برای هیچ برندی مطلوب نخواهد بود بنابراین 
کسب و کارها باید دست کم اندکی در شیوه فعالیت شان تجدیدنظر نمایند. کارآفرینان تازه کار در این میان شرایط 
بسیار دشواری را پشت سر می گذارند. شمار باالیی از کسب و کارهای تازه تاسیس براساس اصول و قواعد پیش از 
کرونا دست به فعالیت می زنند بنابراین مواجهه با شکست از سوی چنین کسب و کارهایی امری طبیعی خواهد بود. 
کارآفرینی از خانه یکی از مفاهیم تازه در عرصه کس��ب و کار اس��ت. بسیاری از استارت آپ ها بودجه الزم برای 
شروع فعالیت با دفتر رسمی را ندارند بنابراین در عمل بسیاری از کارآفرینان به سوی راه اندازی کسب و کارهای 
بدون نیاز به مکانی مشخص سوق پیدا کرده اند. حوزه خدمات یکی از بهترین گزینه ها برای چنین کسب و کارهایی 

محسوب می شود.
جمع بندی

نوآوری کارآفرینانه برای بقای کسب و کارها و همچنین کارآفرینان در شرایط کنونی امری ضروری است. بسیاری 
از برندها در شرایط کنونی نسبت به نوآوری در عرصه کسب و کار اقدامی را صورت نمی دهند. این امر موجب ریزش 
شدید مشتریان می شود. کارآفرینی در شرایط کنونی یکی از سخت ترین کارهای ممکن است. تقویت مهارت های 

شخصی در این میان نقش مهمی در بهبود توانایی کارآفرینان ایفا خواهد کرد. 
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