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دولتهاازپاندمیکرونادر18ماهگذشتهچهدرسیگرفتند؟

تاب آوری دولت ها 
مقابل شوک ها

فرصت امروز: همه گیری کووید۱۹- بر اهمیت لزوم تقویت تاب   آوری دولت افزوده است. تاب آوری دولت ها از طریق 
ظرفیت جذب شوک ها، میزان سازگاری و سپس توان رشد سریع در محیط تغییریافته مشخص می شود. طی سال 
گذشته با شیوع ویروس در سراسر جهان، برخی از دولت ها این بحران را به خوبی مدیریت کردند، در حالی که برخی 
دیگر برای مهار آن همچنان در تالش هس��تند. دولت ها باید به وقایع ۱۸ ماه گذشته به عنوان تجربه ای ارزنده برای 

تقویت تاب آوری خود توجه کنند. بدون شک همه گیری، بخش های خصوصی را نیز درگیر کرده که در این میان...
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سهم شانگهای از تجارت جهانی

سرمقاله
سوءاستفادهاز
تسهیالتبانکی

علینظافتیان
دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها

لمس��لمین  ا حجت االسالم و
محس��نی اژه ای در جلسه روز 
ش��هریورماه(   22( دوش��نبه 
ش��ورای عالی ق��وه قضائیه، از 
بانکی« به  عنوان  »تس��هیالت 
یکی از »بس��ترهای فس��ادزا« 
ی��اد ک��رد و گف��ت »بعض��ی 
را  بانک��ی  تس��هیالت  اف��راد 
ب��ه بهانه ه��ای مختل��ف مانند 
کردند،  دریافت  سرمایه گذاری 
اما این تس��هیالت را در جای 
خود مصرف نکردند و اگر برای 
این مس��ئله به صورت ریشه ای 
قضایی  اقدامات  نش��ود،  تدبیر 
کم اث��ر خواه��د ب��ود.« رئیس 
دس��تگاه قضا در ادام��ه افزود: 
»باید بی��ن قراردادهای بانکی 
تف��اوت قائل ش��د و همان طور 
که دریافت سود مرکب و سود 
تس��هیالت بیش از نرخ مصوب 
بانک مرکزی و ش��ورای پول و 
هزینه کرد  است،  اعتبار خالف 
تس��هیالت خ��ارج از موض��وع 
مق��رر و ثروت ان��دوزی از این 
راه نی��ز خ��الف اس��ت. برخی 
در  س��رمایه گذاری  برای  افراد 
ح��وزه دامداری و کش��اورزی 
و  کارخانه ه��ا  راه ان��دازی  ی��ا 
واردکردن مواد اولیه از بانک ها 

تسهیالت گرفته اند، اما...
ادامهدرهمینصفحه
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عملکرد مالی س��ال ۹۹ بانک مشترک ایران  و ونزوئال 
به عن��وان تنها بانک بین المللی داخلی از جمله نس��بت 
کفایت س��رمایه )CAR(، بازده دارایی، س��رمایه ارزی، 
حوزه فعالیت، خدمات الکترونیک و... بررس��ی شد. بانک 
مشترک ایران و ونزوئال در گزارشی اعالم کرد: این بانک، 
تنها بانک در بین بیش از 30 بانک و موسس��ه اعتباری 
است که سهامدار خارجی دارد و در ایران به ثبت رسیده 
اس��ت. اطالعات موسس��ه آموزش عالی بانکداری درباره 

عملکرد مالی بانک ایران و ونزوئال در سال ۹۹:
* بانک ایران و ونزوئال با نس��بت کفایت س��رمایه 3۸ 
درصدی، باالترین نس��بت کفایت سرمایه بین بانک های 

داخلی را دارد.

* بانک مش��ترک ایران و ونزوئال در سال ۹۹ با کسب 
بازده دارایی ۱۹ درصدی، بیش��ترین بازده دارایی را در 
بین بانک ها به دس��ت آورد و از نظر بازده س��رمایه ثبت 
ش��ده هم با کس��ب بازده ۱44 درص��دی، بع�د از بانک 
پاس��ارگاد که در س��ال 2020 در بین ه��زار بانک برتر 
جه��ان؛ از نظر نرخ ب��ازده س��رمایه )ROC( رتبه ۱3 
جهانی و اول خاورمیانه را کسب کرده است، در جایگاه 
دوم در بی��ن بانک ها قرار گرفت. س��ود خالص بانک در 

سال ۹۹ معادل ۸۱5 میلیارد تومان بود.
* تنه��ا بان��ک در بی��ن بانک ها و موسس��ات اعتباری 
غیردولتی اس��ت که س��رمایه ارزی دارد. مبلغ س��رمایه 
پرداخت ش��ده این بانک 200 میلیون دالر است. سرمایه 

سهامدار اصلی یعنی بانک توسعه صادرات هم ارزی است.
* تنها بانکی اس��ت که عالوه ب��ر افراد ایرانی، افراد 
خارج��ی )ونزوئالی��ی( در ترکی��ب هی��أت مدیره آن 

حضور دارند.

* بان��ک همه مجوزهای بان��ک مرکزی اعم از ارزی و 
ریالی را به  طور کامل دارد و بنابراین تنوع خدمات قابل 

ارائه با بانک های بزرگ، هیچ گونه تفاوتی ندارد.
* ح��وزه فعالی��ت این بانک صرفا ب��ه ونزوئال محدود 
نمی شود و شرکت های داخلی هم می توانند از تسهیالت 
و خدمات ارزی و ریالی این بانک اس��تفاده کنند. شاید 
بتوان از این نظر، بان��ک خاورمیانه را در بین بانک های 
غیردولتی، ش��بیه ترین به بانک مشترک ایران و ونزوئال 
دانس��ت، چ��ون بخش عم��ده فعالی��ت آن را بانکداری 

شرکتی به خود اختصاص داده است.
* از نظر ارزش دارایی ها با مجم�وع 4.3 هزارمیلیارد 
تومان دارایی، کوچک ترین بانک و از نظر مبلغ س��رمایه 

در ردیف بانک هایی مثل خاورمیانه، گردشگری، سامان، 
کارآفرین و ایران زمین قرار دارد.

* تعداد کارمندان این بانک کمتر از ۱00 نفر است و 
از این نظر در بین بانک ها، کمترین تعداد نیروی انسانی 
را دارد. در برنامه های توس��عه ای بانک، توسعه بانکداری 
دیجیت��ال به چش��م می خورد. لذا به نظر می رس��د این 
بان��ک برنامه ای برای توس��عه فیزیکی ش��عبه های خود 

ندارد.
* بان��ک دارای همراه بانک و اینترنت بانک اس��ت و به 

مشتریان انواع خدمات الکترونیک را ارائه می دهد.
* تنها بانک داخلی است که فقط یک شعبه دارد که 
در تهران و در خیابان خالد اسالمبولی واقع شده است.

ادامهازهمینصفحه
 با این پول ها زمین خریدند که حاال این زمین ها ۱0 برابر قیمت 
پیدا کرده و حتی اگر سود بانکی را بیش از نرخ مصوب بانک مرکزی 
بپردازند، باز هم سود می کنند. برخی با این تسهیالت دریافتی، سکه 

خریدوفروش کردند و سودهای کالنی به جیب زدند.«
سخنان اخیر ریاس��ت محترم قوه قضائیه، این پرسش را مطرح 
می کن��د که چگون��ه می توان از انحراف مس��یر تس��هیالت بانکی 
پیش��گیری کرد، تا این بس��تر فس��ادزا در جامعه و سیستم بانکی 
کش��ور ایجاد نشود؟ در پاسخ به این س��وال ابتدا باید توجه داشت 
که کارکرد بانک ها، بانکداری و پرداخت انواع تسهیالت و اعتبارات 
در کنار خدمات بانکی است. عملیات بانکی در ایران بایستی مبتنی 
بر اصول و مبانی »قانون عملیات بانکی بدون ربا« باش��د. پرداخت 
انواع تسهیالت مبادله ای و مشارکتی نیز در چارچوب مقررات این 
قان��ون و قراردادهای م��ورد توافق بین بانک و گیرنده تس��هیالت 
صورت می گیرد. منابع تسهیالت نیز بیشتر با استفاده از سپرده های 
بانکی مردم )در کنار منابع بانک ها( تأمین می شود. بنابراین درآمد 
حاصل از پرداخت تسهیالت بانکی نیز درآمد مشاع بانک هاست که 
می بایستی به نسبت مبلغ و مدت سپرده گذاری و سهم منابع بانک 
بین بانک ها و سپرده گذاران بانکی تقسیم شود. پس انحراف مصرف 
تس��هیالت مشارکتی موجب می شود که هم س��پرده گذاران و هم 
بانک های تس��هیالت دهنده از دریافت سود و در پاره ای موارد، هم  
سود و هم اصل تسهیالت پرداخت شده محروم شوند و ضرر کنند.

بدیهی ترین نکته در قراردادهای تس��هیالت بانکی، این است که 
بانک، تس��هیالت را به  منظور حصول به موضوع قرارداد می پردازد. 
مثال در تس��هیالت جعاله براساس قرارداد، بانک مبلغ تسهیالت را 
برای تعمیر خانه پرداخت می کند تا تسهیالت گیرنده با استفاده از 
آن، خانه خود را تعمیر کند یا در تس��هیالت مش��ارکت مدنی در 
بخش تولیدی، بانک تس��هیالت ارزی یا ریالی پرداخت می کند تا 
تس��هیالت گیرنده با استفاده از آن، ماشین آالت و لوازم و تجهیزات 
خط تولید را خری��داری و راه اندازی نماید و تولید محصوالت خود 
را گس��ترش دهد. بدین ترتیب، محل مص��رف و هزینه کرد مبلغ 
تسهیالت مشخص است و تسهیالت گیرنده براساس قرارداد متعهد 
است که مبلغ تسهیالت را دقیقا در جایی مصرف و هزینه کند که 

در متن قرارداد تعیین ش��ده و بانک تسهیالت را بابت آن پرداخت 
کرده اس��ت. بنابراین تس��هیالت گیرنده مجاز نیست مبالغ ارزی یا 
ریالی تسهیالت بانکی را در امور دیگر مصرف و سرمایه گذاری نماید، 
زیرا او براساس متن قرارداد تسهیالت متعهد شده است که سرمایه 
مورد مشارکت را منحصرا برای اجرای پروژه مورد مشارکت مصرف 
کند و همچنین پذیرفته است که تشخیص بانک برای مصرف شدن 
سهم الشرکه شریک در اجرای طرح مورد مشارکت برای وی معتبر 

و الزم االجرا خواهد بود.
پدیده »انحراف تسهیالت بانکی و مصرف آن در موارد غیرمجاز« 
را می ت��وان تا حدودی ش��بیه تخل��ف اس��تفاده از بودجه عمرانی 
برای تأمین هزینه های جاری دس��تگاه های اجرایی دانست که در 
حقوق جزا براس��اس مقررات م��اده 5۹۸ قانون تعزیرات بدان جرم 
»تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی« گفته می ش��ود. البته 
دامنه فسادآور سوءاستفاده از تسهیالت بانکی برای ثروت اندوزی  و 
تحصیل مال نامشروع از این طریق، به مراتب باالتر از جرم »تصرف 
غیرمجاز در وجوه و اموال دولتی« است. لذا بانک ها می بایستی هم 
قبل از پرداخت و هم در مرحله پرداخت تسهیالت بانکی، ترتیبات 
فن��ی و حقوقی و نظارت��ی الزم را فراهم آورند ت��ا قانونا بتوانند بر 
مصرف بهینه و قانونی تس��هیالت بانکی نظارت داش��ته باش��ند و 
منابع تسهیالتی بانک ها خارج از موارد قانونی هزینه نشود و در راه 
ثروت اندوزی و تحصیل مال نامشروع مورد سوءاستفاده قرار نگیرد. 
به همین جهت، اعتبارس��نجی و تعیین مبلغ تس��هیالت و وثایق 
موردنیاز برمبنای نتایج حاصل از اعتبارس��نجی مشتری، از جمله 
فرآیندهای شناخته شده سیستم بانکی در مرحله قبل از پرداخت 
تس��هیالت اس��ت. در تس��هیالت کالن نیز خصوصا در بخش های 
تولیدی، نظارت مس��تمر و سازمان یافته بر مصرف صحیح و قانونی 
تس��هیالت، از جمله وظای��ف بانک ها پس از تصوی��ب و پرداخت 

تدریجی تسهیالت است.
یکی از راهکارهای بانکی که تا حدودی می تواند از سوءاس��تفاده 
از تس��هیالت بانکی و انحراف مسیر آن جلوگیری کند، »پرداخت 
نظارت ش��ده و تدریجی تس��هیالت بانکی« اس��ت ک��ه معموال در 
پرداخت تسهیالت کالن در بانک های تخصصی )نظیر بانک صنعت 
و معدن و بانک کشاورزی( یا بانک های توسعه ای برای جلوگیری از 

انحراف تسهیالتی مورد استفاده قرار می گیرد. پرداخت نظارت شده 
یعنی پرداخت آرام و تدریجی تسهیالت بانکی متناسب با پیشرفت 
پروژه با مکانیزم بانکی بسیار دقیق است. الزمه این شیوه پرداخت 
نیز آن است که بانک تسهیالت دهنده مستقیما یا از طریق ناظران 
فنی همواره به طور س��ازمان یافته در جریان پیش��رفت فنی پروژه 
قرار داش��ته باش��د و فقط براس��اس برنامه زمان بندی مشخص در 
صورت احراز پیش��رفت فیزیکی و عملیاتی پروژه مورد مش��ارکت، 
منابع حاصل از تس��هیالت مص��وب را به  تدریج پرداخت کند تا به 
مصرف پروژه ای برس��د که بانک تسهیالت دهنده در آن مشارکت 
و س��رمایه گذاری کرده و تس��هیالت برای آن مصوب ش��ده است. 
پرداخت نظارت شده می تواند مکانیزمی بسیار موثر در جلوگیری از 
انحراف منابع تسهیالتی باشد و از مصرف و گردش منابع تسهیالت 
تولیدی در بازارهای مصرفی و غیرمولد و یا بازار غیرمتش��کل پولی 
جلوگیری کند. به عنوان  مثال، اگر تولیدکننده برای گسترش واحد 
تولیدی خود موفق به اخذ تس��هیالت ارزی آن ه��م با نرخ 4200 
تومان شود، در این صورت از نظر اقتصادی بسیار سودآور خواهد بود 
که این منابع ارزی ارزان قیمت را در بازار غیرمتشکل پولی به فروش 
برس��اند و میلیاردها تومان س��ود حاصل از آن را به جیب بزند. در 
این رهگذر ممکن است تفاوت نرخ آزاد و دولتی تسهیالت ارزی به 
حدی باشد که حتی پرداخت جرائم تأخیر بانکی را هم پوشش دهد.

توضیح این مطلب ضروری اس��ت که نظ��ارت بر مصرف قانونی 
و هزینه کرد تس��هیالت بانکی لزوما نبایس��تی توسط خود بانک ها 
انجام شود. برای اعمال نظارت بر عملکرد تسهیالت گیرنده خصوصا 
در پروژه های مش��ارکتی می توان از بخش خصوصی و شرکت های 
متخصص در نظارت بر پروژه های بانکی نیز اس��تفاده کرد و از این 
طریق بر مصرف صحیح تسهیالت بانکی نظارت داشت. نکته بعدی 
هم اینکه تس��هیالت بانکی خصوصا تسهیالت تولیدی را که برای 
احداث و گس��ترش واحد تولیدی پرداخت ش��ده است، نمی توان 
صرف س��رمایه در گردش موردنی��از آن واحده��ای تولیدی کرد. 
گ��زارش تازه بان��ک مرکزی از میزان تس��هیالت دهی بانک ها طی 
پنج  ماهه نخست سال ۱400 می گوید: »سهم تسهیالت پرداختی 
در قالب س��رمایه در گردش در کلیه بخش های اقتصادی طی پنج 
 ماهه ابتدای س��ال جاری مبلغ 6۱03.6 هزار میلیارد ریال معادل 

67.۸ درصد کل تس��هیالت پرداختی اس��ت.« سرمایه در گردش 
)working capital( از ش��اخص های مهم مال��ی در واحدهای 
تولیدی اس��ت و تنها به واحدهای تولیدی پرداخت می ش��ود، اما 
چه عاملی باعث می ش��ود که نزدیک به 6۸ درصد کل تس��هیالت 
پرداختی بانک ها در پنچ ماهه نخس��ت امس��ال به مصرف سرمایه 
در گردش برس��د؟ س��اده ترین دلیل این امر می تواند نیاز ش��دید 
واحدهای تولیدی به س��رمایه در گردش برای گذران امور باش��د. 
این بدان معناس��ت که دخل واحده��ای تولیدی و خدماتی کفاف 
خرج و هزینه های جاری ش��ان را نمی دهد. لذا برای تأمین مالی به 
شبکه بانکی متوسل شده اند. یکی از دالیل دیگر افزایش تقاضا برای 
دریافت تس��هیالت سرمایه در گردش می تواند به تحوالت بازار ارز، 
سکه، خودرو و... ارتباط داشته باشد؛ یعنی منابع تسهیالتی که برای 
تأمین س��رمایه در گردش واحدهای تولیدی پرداخت می شود، به 
جای تأمین هزینه های جاری واحد تولیدی وارد بازارهای س��رمایه 
می شود؛ بنابراین آمار اخیر بانک مرکزی می تواند نوعی زنگ خطر 
باش��د که بخشی از س��رمایه در گردش پرداختی بانک ها وارد بازار 
س��رمایه شده یا آنکه فروش محصوالت تولیدی و خدماتی کاهش 
کیفیت داشته و مورد اقبال مصرف کنندگان قرار نگرفته است. لذا 
کاهش درآمد نیز ازجمله آثار منف��ی آن خواهد بود که واحدهای 
تولیدی را برای تأمین س��رمایه در گ��ردش موردنیاز راهی بانک ها 

می کند. در جمع بندی موضوع می توان به نتایج زیر دست یافت:
اول؛ سخنان اخیر ریاست محترم قوه قضائیه در مورد بسترهای 
فس��ادزا در بخش ه��ای مختل��ف اجرای��ی و اقتص��ادی و معرفی 
سوءاستفاده از تسهیالت بانکی به عنوان یکی از بسترهای فسادآور، 
بس��یار کارشناس��انه و در واقع آسیب شناسی بخش��ی از عملیات 
بانکی اس��ت. لذا بانک های دولتی و خصوصی می بایس��تی ضمن 
اس��تقبال از طرح چنین موضوعاتی، با سیاس��تی هماهنگ تالش 
کنند ابزارهای فنی و حقوقی الزم را فراهم آورند و تا حد ممکن از 
مصرف تسهیالت به ویژه تسهیالت تولیدی در غیر موضوع قرارداد با 

ابزارهای بانکی جلوگیری به عمل آورند.
دوم؛ در مورد سوءاس��تفاده از تس��هیالت بانک��ی، از نظر فنی و 
فرآیندهای بانکی تفاوت هایی میان تسهیالت مشارکتی و تسهیالت 
مبادل��ه ای وجود دارد. در تس��هیالت مش��ارکتی، بانک ها تا حدود 

زی��ادی می توانند با اعمال نظارت الزم بر پیش��رفت فیزیکی پروژه 
مورد مش��ارکت و اس��تفاده از فرآیند پرداخت نظارت ش��ده، مبلغ 
تس��هیالت را متناسب با پیش��رفت فیزیکی طرح پرداخت نمایند؛ 
فرآین��دی که یکی از ابزارهای مهم نظارتی در بانک های تخصصی 
نظیر بانک صنعت و معدن بوده اس��ت. هرچند متأس��فانه مداخله 
نهاده��ای اجرای��ی در این فرآیند پرداخت ب��ه واحدهای تولیدی، 
اختیار پرداخت تدریجی منابع تسهیالتی را از بانک ها می گیرد، اما 
در تسهیالت مبادله ای، نظارت بانک ها بر مصرف صحیح تسهیالت 
پس از پرداخت آن، بسیار مشکل و به عبارتی غیرممکن است. تنها 
راه حل متصور در این زمینه آن است که منابع تسهیالتی به جای 
پرداخت و واریز به حساب تسهیالت گیرنده، حسب مورد به حساب 
فروش��نده یا خریدار یا طرف قرارداد پرداخت ش��ود. مثال در مورد 
تسهیالت خرید مسکن، بانک مسکن، مبلغ تسهیالت را به فروشنده 
پرداخت می کند؛ یا در تسهیالت فروش اقساطی ماشین آالت، مبلغ 
تسهیالت به جای تسهیالت گیرنده به فروشنده پرداخت می شود، 
اما مکانیزم تس��هیالت مرابحه وکالتی به گونه ای اس��ت که امکان 
مصرف تسهیالت مرابحه در غیر موضوع تسهیالت را فراهم می کند.

س��وم؛ کالم آخر آنکه س��خنان اخیر ریاست محترم قوه قضائیه 
نش��ان داد که بین قوه قضائیه و بانک مرکزی و ش��بکه بانک های 
خصوصی و بانک های دولتی، مس��ائل مشترک فراوانی وجود دارد 
که دس��تیابی به بهترین تدبیر کارشناس��ی برای حل این مسائل 
نیازمند همکاری و همفکری و هم اندیش��ی سیس��تم بانکی کشور 
با قوه قضائیه اس��ت. به عنوان یک��ی از عالقه مندان به تفاهم فکری 
سیستم بانکی با قوه قضائیه، پیشنهاد می کنم رئیس دستگاه قضا 
یک اتاق فکر مش��تمل از نمایندگان و کارشناسان خبره و مجرب 
بان��ک مرکزی و »کانون بانک ها و موسس��ات اعتباری خصوصی« 
و »ش��ورای هماهنگی بانک های دولتی« در کنار کارشناس��ان قوه 
قضائیه تش��کیل دهند و از مشورت های این اتاق فکری در مسائل 
و مشکالت مهم سیستم بانکی کشور استفاده کنند. تصور می کنم 
اگر چنین همفکری بین قوه قضائیه و سیستم بانکی کشور می بود، 
مشکالتی که رئیس دستگاه قضا راجع به یکی از آرای وحدت رویه 
بدان اشاره کرد، پدید نمی آمد. بدون تردید این همفکری می تواند 
امکان بهره مندی بیشتر مردم از سیستم بانکی کشور را فراهم آورد.

سوءاستفادهازتسهیالتبانکی

عملکردمالیتنهابانکبینالمللیداخلیدرسال۹۹بررسیشد

گزارشعملکردمالیبانکایرانوونزوئال

مدیریت کسب و کار به شیوه های مختلفی صورت می گیرد. برخی از کارشناس ها مدیریت کسب و کار را مثل 
مربیگری یک تیم ورزشی می دانند. مربی های ورزشی به طور معمول بسیار خشن و با انتظارات باال با بازیکنان 
مواجه می شوند. همین امر انتظار مشاهده چنین برخوردهایی از سوی مدیران در کسب و کار را به همراه داشته 
است. نکته مهم اینکه چنین رویکردهایی در دنیای کسب و کار بسیار نادر است. شیوه های مدیریت کسب و کار 
در طول دهه های متمادی تکامل بسیار زیادی پیدا کرده است. بنابراین صحبت کردن از یک الگوی منحصر به 
فرد برای مدیریت کسب و کار دیگر معنایی ندارد.  اغلب کارمندان تازه کار وقتی در یک شرکت مشغول به کار 

می شوند، از رفتار مدیران به شدت تعجب می کنند. این امر مشکالت بسیار زیادی برای آنها به همراه خواهد...



فرص��ت امروز: همه گیری کووید۱۹- بر اهمی��ت لزوم تقویت تاب   آوری 
دولت افزوده اس��ت. تاب آوری دولت ها از طریق ظرفیت جذب ش��وک ها، 
میزان س��ازگاری و سپس توان رشد سریع در محیط تغییریافته مشخص 
می ش��ود. طی س��ال گذشته با شیوع ویروس در سراس��ر جهان، برخی از 
دولت ه��ا این بحران را به خوبی مدیریت کردند، در حالی که برخی دیگر 
برای مهار آن همچنان در تالش هس��تند. دولت ه��ا باید به وقایع ۱۸ ماه 
گذشته به عنوان تجربه ای ارزنده برای تقویت تاب آوری خود توجه کنند. 
بدون شک همه گیری، بخش های خصوصی را نیز درگیر کرده که در این 
میان، بس��یاری از بنگاه ها توانایی سازگاری با محیط جدید را به خوبی از 
خود نشان داده اند، اما مشابه بخش خصوصی، تاب آوری برای سازمان های 
بخش عمومی هم مهم و حتی حیاتی تر است. به هر حال، هیچ جایگزینی 
برای دولت ها وجود ندارد. هنگامی که کس��ب و کاری شکست می خورد، 
مصرف کنندگان می توانند به رقب��ای آن مراجعه کنند، اما وقتی دولت ها 
شکست می خورند، هیچ نهاد یا نسخه پشتیبانی برای آنها وجود ندارد. از 
طرف دیگر، دولت هایی که بر تاب آوری خود تمرکز می کنند، قادر هستند 

به نوبه خود از تاب آوری در اقتصاد و کل جامعه نیز حمایت کنند.
براس��اس مطالعات صورت گرفته در یکی از موسسات آمریکایی، شش 
ویژگی برای دولت های تاب آور مش��خص ش��ده اس��ت. آنطور که معاونت 
بررس��ی های اقتصادی اتاق تهران از یافته های این مطالعه برشمرده است، 
ویژگی های شش گانه دولت های تاب آور شامل احتیاط، پایداری، افزونگی، 

تنوع، سازگاری و ثبات است.
ویژگیهایششگانهدولتمقاومتی

این گزارش به تشریح ویژگی های شش گانه دولت مقاومتی می پردازد و 
می نویسد: احتیاط، توانایی دولت ها در پیش بینی و آماده سازی سناریوهای 
مختلف براساس میزان احتمال بروز اتفاقات و وقایع گوناگون است. دولت ها 
می توانند این ویژگی را با انجام سناریوس��ازی و تمرینات برای شناس��ایی 
رویدادهای با احتمال زیاد و کم تقویت کنند. این فرآیند شناسایی ریسک 
باید با به کارگیری متخصصان داخل��ی و خارجی از حوزه های گوناگون از 
جمله بهداش��ت، اقتصاد، ژئوپلیتیک، علوم و جامعه شناسی باشد. اقدامات 
مدیری��ت ریس��ک باید در تمام س��طوح دولتی از دفات��ر رئیس جمهور یا 
نخس��ت وزیر گرفته تا دفات��ر وزیران یا کابینه و تا س��طح ایالتی و محلی 
انجام شود. دولت های مرکزی همچنین باید همکاری و شفافیت را در تمام 

سطوح بخش عمومی تشویق کنند.
منظور از پایداری هم اطمینان از اتصال اجزای یک سیس��تم به منظور 
جلوگیری از تبدیل خطر به تهدیدهای سیس��تماتیک برای افراد اس��ت. 
دولت   ها به عنوان سیس��تم   های پیچیده با هزاران بازیگر در چند سازمان 
مختلف در ارتباط هس��تند و می توانند از یکپارچگی و وابس��تگی متقابل 
بین اجزای خود  س��ود ببرند. با این حال، در چنین سیس��تم هایی ممکن 
است شوک ها یا اختالالت به سرعت در سراسر سیستم به روش هایی که 
پیش بینی آنها دشوار است، پخش شود. هنگامی که خطر شکست مولفه ها 

توسط طراحی درست مهار شود، دولت ها بهتر می توانند در برابر شوک ها 
مقاومت کنند.

افزونگی نیز ش��امل ایج��اد ضربه گیرهای��ی برای محافظ��ت در برابر 
شوک   های غیرمنتظره اس��ت. دولت هایی که این ظرفیت گسترده را در 
زمینه هایی مانند فناوری اطالعات، زیرساخت ها، انرژی و عملیات ایجاد 
می کنند، از جمله ذخیره اضطراری، به عنوان مثال، مواد غذایی، تجهیزات 
پزش��کی و ابزاره��ای ارتباط��ی و همچنین برنامه هایی برای گس��ترش 
حمل ونقل عمومی و راه حل های مسکن برای افراد آواره، موقعیت بهتری 
برای پاس��خگویی به ش��وک ها، اع��م از محلی یا سیس��تماتیک خواهند 
داشت. ایجاد افزونگی در سیستم ها می تواند برای دولت ها چالش برانگیز 
باش��د، زیرا تقریبا همیش��ه در برابر کارآمدی هزینه ها با فشارهایی هم 
مواجهند. این امر می تواند منجر به بهینه س��ازی بیش از حد شود که در 
آن دولت توانایی چندانی برای افزایش ظرفیت موردنیاز نداشته باشد. با 
توجه به این فشارها، دولت ها باید توسعه افزونگی را به یک هدف صریح 
تبدیل و آن هدف را به طور گس��ترده در سراسر سازمان های خود اعالم 
کنن��د. این امر می تواند به تغییر ذهنیت نی��روی کار آنها کمک کرده و 
میزان تصمیمات کوته بینانه را برای بهینه س��ازی بیش از حد سیستم ها، 
ظرفیت ها و هزینه ها محدود کند. دولت   ها نیز باید این موضوع را به طور 
واض��ح به مردم اعالم کنند و توضیح دهند که چرا افزونگی مهم اس��ت 
و در کجا س��رمایه گذاری هایی با ظرفیت مازاد انجام شده است. این امر 
مانع از آن می ش��ود که چنین س��رمایه گذاری هایی در نهایت به عنوان 
اتالف توصیف ش��وند و احتمال ضربات سیاس��ی از س��وی شهروندان و 

دیگران به دولت را به حداقل رساند.
دولتهایتابآورچطوررفتارمیکنند؟

دولت هایی با عملیات متنوع در زمینه هایی مانند اس��تعدادها، امکانات 
و ان��واع قراردادها هنگام پاس��خ به بحران، گزینه ه��ای متنوعی دارند، اما 
ت��اب آوری فقط در پاس��خگویی خوب به بحران ها نیس��ت، بلکه در مورد 
س��ازگاری مداوم بین عملیات هم اس��ت. در حالی که الزم است دولت ها 
مجموعه ای متنوع از مهارت ها را در کل س��ازمان های خود پرورش دهند، 
در عین حال بهتر است استفاده مستقیم از افراد فوق متخصص را در نیروی 
کار خ��ود به حداقل برس��انند. وجود افراد فوق متخص��ص در مجموعه ای 
محدود از وظایف یا فرآیندها، توانایی کارکنان را برای انجام وظایف دیگر 
در هنگام بروز بحران و امکان تنوع بخشی به مکانیزم های پاسخگویی یک 
سازمان را فراتر از ظرفیت عملیاتی کاهش می دهد. سازگاری با محیط های 
در حال تغییر س��ریع، نیاز به مجموعه وسیعی از راه حل های نوظهور دارد 
که از میان آنها می توان انتخاب و تقویت کرد و تنوع چنین راه حل هایی به 

ناهمگونی زمینه ای افراد، ایده ها و مجموعه مهارت ها بستگی دارد.
س��ازگاری به توانایی یک سیستم برای سازگاری سریع با شرایط جدید 
اشاره دارد. دولت های تاب آور می توانند برنامه ها و خط مشی ها را به سرعت 
تنظیم کنند، منابع را در جایی که موردنیاز است مستقر کرده و در مواقع 

لزوم به سرعت مقیاس بندی کنند. به طور خالصه، دولت های سازگار باید 
بتوانند عمدا آنچه را که طبیعت انتخاب می کند از طریق ایجاد تغییرات، 

انجام آزمایش ها و تقویت موفقیت ها دنبال کنند.
ثبات عبارت است از همسویی اهداف و فعالیت های دولت با سیستم های 
اقتصادی یا اجتماعی وسیع تری که در آن زندگی می کنند. نهادهای دولتی 
به طور جداگانه در سیستم گسترده تری از دولت قرار دارند. دولت فعال در 
اقتصاد و جامعه یک کشور، به نوبه خود در ارتباط با اقتصاد و جامعه جهانی 
و همچنین محیط طبیعی نیز اس��ت. همه این موارد برای س��ازمان های 
دولتی بس��یار مهم هس��تند تا از هماهنگی میان اه��داف بلندمدت خود 
در رابطه با تاب   آوری با اهداف سیس��تم های وسیع   تری که در آن فعالیت 
می کنند، اطمینان حاصل کنند. ایجاد همسویی در دولت مستلزم یافتن 
فرصت هایی برای همکاری های برد-برد بین سازمان های گوناگون دولتی 
است. در صورت بروز بحران، دولت ها می توانند به سرعت تیمی کارآمد از 
وزارتخانه ها یا ادارات را جمع آوری کنند تا بتوانند واکنش ها را مدیریت و 
هدایت کنند. دولت های مرکزی همچنین باید با رهبران شهرهای بزرگ 
که بس��یاری از آنها به طور گس��ترده برای تعدادی از شوک های احتمالی 

مطالعه کرده و آماده شده اند نیز هماهنگ و همسو شوند.
5مرحلهتابآوریمقابلشوکها

دولتمردان معموال زمان و انرژی خود را برای بهبود سیاست ها، برنامه ها 
و فرآیندها با هدف ارائه حداکثر ارزش به مردم صرف می کنند، اما بسیاری 
وقت کافی برای اندیش��یدن در مورد ت��اب آوری را ندارند. دولت ها اکنون 
فرصتی برای ارزیابی توانایی س��ازمان های خود در جذب شوک ها، درس 
گرفتن از عملکرد آنها در دوران همه گیری و ایجاد ظرفیت بیش��تر دارند 
تا بتوانند در مواجهه با اختالالت جدید رش��د کنند. این مرحله پنج نقطه 
اساسی دارد؛ نخست، »ارزیابی تاب آوری« است که دولت ها باید سطح کلی 
تاب آوری خود را تعیین کرده و مهم ترین شکاف ها را مشخص کنند. دوم، 
»تدوین نقش��ه راه تاب آوری« اس��ت که با درک اینکه در چه مواردی نیاز 
به اقدام است، دولت ها می توانند طرحی را برای چگونگی تقویت تاب آوری 
تهیه کنند که ش��امل اولویت بندی ابتکارات عملی و مبتنی بر حکمرانی 
شفاف باش��د. س��وم، »یکپارچگی تاب آوری در مناطق بحرانی« است که 
دولت براس��اس نقشه راه می تواند تعدادی از اقدامات با اولویت باال را آغاز 
کرده و ش��روع به کس��ب بردهای اولیه کند. چهارم، »گسترش تاب آوری 
در سراس��ر دولت« اس��ت که با نیل به موفقیت های اولیه در حوزه کسب 
ت��وان ت��اب آوری، دولت ها می توانند ابتکارات و اقدام��ات جدید را به طور 
گس��ترده   تری در کلیه سازمان های خود پیش ببرند. نهایتا مورد پنجم به 
این نکته اش��اره دارد که »فراتر از تسکین ش��رایط، دولت ها باید آینده را 
تصویرس��ازی کنند.« در حالی که تاب   آوری به بقا و س��ازگاری نیاز دارد، 
شتاب دهی به تخریب خالق برای تبدیل دولت ها به ماشین های تصورپرداز 
ضروری است؛ س��ازمان هایی که می توانند از قدرت تخیل برای بازتعریف 

هنر شکوفایی در شرایط جدید در حال پیشرفت سریع استفاده کنند.
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تاب آوری دولت ها مقابل شوک ها

عضویت افراد ۱5 ساله و بیشتر در شبکه های اجتماعی در ایران طی 
س��ه سال با ۱2 درصد رشد به 65 درصد رسیده و واتس اپ با عضویت 

۸۸.5 درصدی ایرانی ها، پرطرفدارترین شبکه  اجتماعی است.
آنطور که مرکز آمار ایران از فرهنگ رفتاری خانوارها در سال گذشته 
گزارش داده اس��ت، بیش از 65 درصد افراد ۱5 س��اله و بیشتر در سال 
۹۹، حداقل در یک شبکه اجتماعی عضو بوده اند که نسبت به عضویت 
53 درصدی این افراد در س��ال ۹6، عضویت در ش��بکه های اجتماعی 
در س��ه سال با رشد ۱2 درصدی مواجه بوده است. همچنین البرزی ها 
بیش��ترین عضویت را در ش��بکه های اجتماعی دارند. به لحاظ فراوانی 
میزان عضویت در استان های کشور، ساکنان استان البرز با 77.۱ درصد، 
بوش��هر با 75.6 درصد و تهران با 75 درصد بیش��ترین میزان عضویت 
را در ش��بکه های اجتماعی دارند. در س��وی مقابل نیز ساکنان استان 
گلس��تان با 5۱.5 درصد، خراس��ان جنوبی با 4۸.7 درصد و سیستان 
و بلوچس��تان ب��ا 42.7 درصد کمترین میزان عضویت در ش��بکه های 

اجتماعی را در سال ۹۹ به خود اختصاص دادند.
از سوی دیگر، هرمزگانی ها بیشترین زمان را در شبکه های اجتماعی 
صرف می کنند. طبق گزارش مرکز آمار، در سال گذشته متوسط حضور 
افراد ۱5س��اله و بیشتر در شبکه های اجتماعی یک ساعت و 32 دقیقه 
و ۱۸ ثانیه در روز بوده اس��ت، حال آنکه در س��ال ۹6 متوس��ط حضور 
روزانه آنها در شبکه های اجتماعی یک ساعت و چهار دقیقه بوده است. 
فراوانی این شاخص به تفکیک استان ها نشان می دهد در سال گذشته 
ساکنان استان هرمزگان با ۱32 دقیقه و یک ثانیه، بوشهر با ۱23 دقیقه 

و 56 ثانیه و خوزس��تان با ۱۱4 دقیقه و ۱4 ثانیه بیش��ترین و ساکنان 
استان های خراسان شمالی با 65 دقیقه و 5۱ ثانیه، سیستان وبلوچستان 
ب��ا 54 دقیقه و 4۸ ثانیه و خراس��ان جنوبی ب��ا 4۸ دقیقه و 56 ثانیه 
کمترین متوسط زمان حضور روزانه در شبکه های اجتماعی را داشته اند.

همچنین از لحاظ نوع شبکه های اجتماعی که افراد عضو آن بوده اند، 
واتس  اپ با ۸۸.5 درصد و پس از آن اینستاگرام با 6۸ درصد بیشترین 
میزان عضویت را دارا بوده اند. این در حالی است که در سال ۹6 میزان 
عضویت در واتس اپ 24 درصد و در اینستاگرام 43.۱ درصد بوده است. 
بنابرای��ن فیلترینگ تلگرام در این فاصله بر میزان افزایش اس��تفاده از 

واتس اپ اثر مثبت گذاشته است.
گفتنی اس��ت در این طرح آماری، 43 هزار و 700 خانوار ش��هری و 
۱۸هزار و ۸60 خانوار روس��تایی مشارکت داشته اند و اطالعات مرتبط 
با حوزه کتاب و نش��ریات، موسیقی، شبکه های اجتماعی، فعالیت های 
ورزشی، تغذیه و س��رمایه اجتماعی افراد ۱5 ساله و بیشتر جمع آوری 
ش��ده اس��ت که فعال نتایج مربوط به شبکه های اجتماعی منتشر شده 

است.
در همین حال، نظرس��نجی چند هفته قبل ایس��پا نیز نشان دهنده 
پیشتازی رسانه های خارجی مجازی است. در این نظرسنجی در پاسخ 
به این س��وال که »در حال حاضر، ش��ما از کدام رس��انه های اجتماعی 
اس��تفاده می کنی��د؟« 4۸.4 درصد پاس��خگویان گفتند ک��ه فقط از 
رسانه های اجتماعی خارجی مثل تلگرام، واتس اپ و اینستاگرام استفاده 
می کنن��د. در مقاب��ل ۱.۸ درصد پاس��خگویان نیز گفتن��د که فقط از 

رس��انه های اجتماعی داخلی مثل سروش، روبیکا و... استفاده می کنند. 
همچنین 22.۸ درصد پاسخگویان هم از رسانه های اجتماعی داخلی و 
هم خارجی استفاده می کنند. 27 درصد پاسخگویان نیز در حال حاضر 

کاربر هیچ کدام از رسانه های اجتماعی داخلی یا خارجی نیستند.
همچنین براس��اس نتایج این نظرس��نجی، ۱۹.۸ درصد پاسخگویان 
)معادل ۱4.5درصد کل نمونه( اعالم کردند که »از طریق رس��انه های 
اجتماعی کسب درآمد دارند« و در مقابل ۸0.2 درصد گفته اند درآمدی 
از طریق رس��انه های اجتماعی ندارند. کسب درآمد شهروندان از طریق 
رس��انه های اجتماعی در بین زنان و مردان متفاوت است، به طوری که 
مردان بیش��تر از زنان بیان کرده اند که از طریق رس��انه های اجتماعی 

درآمد کسب می کنند.
از سوی دیگر، در پاسخ به گزینه »چقدر نگران هستید که ناخواسته 
اطالعات شخصی تان در رسانه های اجتماعی فاش شود؟«، 44.۸ درصد 
کسانی که از رس��انه های اجتماعی استفاده می کنند، اصال نگران فاش 
شدن اطالعات شخصی خود در رسانه های اجتماعی نیستند؛ ۹.6 درصد 
ب��ه میزان ک��م، ۱6.۸ درصد به میزان زی��اد و ۱3.۹ درصد تا حدودی 
در این خصوص احس��اس نگرانی می کنن��د. ۱4.۸ درصد کاربران هم 
کامال نگران فاش شدن اطالعات شخصی خود در رسانه های اجتماعی 
هس��تند. میزان نگرانی پاسخگویان از فاش شدن اطالعات شخصی در 
رس��انه های اجتماعی در بین زنان و مردان نیز متفاوت است، به طوری 
ک��ه مردان بیش��تر از زنان در این خصوص اظه��ار نگرانی کامل و زیاد 

کرده اند.
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دریچه

ایرانباالترینیارانهانرژیدرجهانرامیدهد
یارانهکورانرژی

براس��اس داده ه��ای آژان��س بین المللی انرژی، ایران در س��ال 
2020 میالدی باالترین س��طح یارانه ان��رژی مصرفی را به خود 
اختصاص داده و در میان 25 کش��ور مورد مطالعه، رتبه نخس��ت 
را در پرداخت یارانه انرژی از جمله گاز، برق و فرآورده های نفتی 
داش��ته است. آژانس بین المللی انرژی، در حالی ایران را همچنان 
بزرگ تری��ن پرداخت کننده یارانه انرژی در س��طح جهان معرفی 
می کند که با وجود کاهش مصرف سوخت در جهان و همین طور 
ریزش قیمت نفت در س��ال گذش��ته میالدی، باز هم بیش��ترین 
یارانه را به س��وخت های فس��یلی مصرفی داده است، در شرایطی 
که اغلب کش��ورهای جهان در این سال کاهش یارانه پرداختی را 

تجربه کرده اند.
آمار تفکیکی آژانس بین المللی انرژی نش��ان می دهد که ایران 
ح��دود 5 میلیارد دالر یارانه به نفت، ۱2.5 میلیارد دالر یارانه به 
برق و ۱2.2 میلیارد دالر یارانه به گاز تخصیص داده اس��ت. پس 
از ای��ران نیز چین با 2۱.7 میلیارد دالر یارانه نفت و 3.۸ میلیارد 
دالر یارانه برق در جایگاه دوم ایستاده است. البته نکته اینجاست 
ک��ه چین با تولید ناخال��ص داخلی حدود ۱4.۸6 ه��زار میلیارد 
دالری، دومین اقتصاد بزرگ جهان در س��ال 2020 بوده و با این 
مختصات باز هم از نظ��ر پرداخت یارانه انرژی پس از ایرانی قرار 
گرفته که در س��ال 2020 با تولید ناخالص داخلی ۱۹2 میلیارد 

دالری، رتبه 5۱ اقتصاد جهان را داشته است.
همانطور که اشاره ش��د، در سال 2020 میزان یارانه پرداختی 
ان��رژی در جهان 40 درص��د )تقریبا 50 میلی��ارد دالر( کمتر از 
س��ال 20۱۹ ب��وده و با رقمی در ح��دود ۱۸۱ میلی��ارد دالر به 
پایین ترین س��طح از س��ال 2007 تاکنون رسیده است. در میان 
انواع س��وخت نیز یارانه فرآورده های نفتی همچنان در این سال 
بیشتر از سایر سوخت ها بوده است؛ با رقمی در حدود ۹0 میلیارد 
دالر. همچنین یارانه پرداختی به سوخت مصرفی خانه ها از یارانه 
سوخت مصرفی حمل و نقل در این سال پیشی گرفت. در انرژی 
مصرفی خانگی، یارانه س��وخت فس��یلی تولید برق با 50 میلیارد 
دالر در رتب��ه اول، گاز ب��ا 35 میلی��ارد دالر یارانه در رتبه دوم و 

زغال سنگ با ۱.7 میلیارد دالر یارانه در رتبه سوم ایستاد.
در همین حال، ترازنامه انرژی کشور برای سال ۱3۹7 )20۱۹-

20۱۸( نشان می دهد که بر اساس آخرین اطالعات موجود، سرانه 
مص��رف نهایی انرژی ایران به ۱.7 برابر میانگین جهانی رس��یده 
اس��ت. در س��ال 202۱ میالدی با در نظر گرفتن رش��د مصرف 
انرژی در ایران و روند معکوس س��رانه مص��رف انرژی در جهان، 
این نسبت بیشتر نیز شده است، اما آخرین ترازنامه انرژی کشور 
شدت مصرف گاز را در ایران 6.4 برابر و نفت خام و فرآورده های 
نفتی را ۱.4 برابر متوس��ط سرانه مصرف جهانی گزارش می کند. 
فقط در س��ال ۱3۹7 میزان بهره وری مصرف انرژی ۱۱.۱ درصد 
کاهش داشته اس��ت که نش��ان دهنده اتالف انرژی و همین طور 

یارانه هاست.
حال س��وال اینجاس��ت که اگر ایران تم��ام یارانه های انرژی را 
حذف کند، آیا می تواند با راهکاری جایگزین، س��طح رفاه خانوار 
را باال ببرد و در مس��یر توسعه قدم بزند؟ مخصوصا که این روزها 
مجلس ش��ورای اس��المی، طرح هایی را در قالب حذف یارانه های 
س��وخت و پرداخت یارانه های نقدی بیشتر دنبال می کند؛ اما راه 
چاره چیست؟ در این زمینه، اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های 
نف��ت، گاز و پتروش��یمی ایران در گزارش اخیر خود به بررس��ی 
یاران��ه انرژی در ای��ران و جهان طی یک دهه گذش��ته پرداخته 
و نوش��ته اس��ت: »یارانه هاي انرژي در جهان با اهدافي همچون 
حمای��ت از خانواره��اي کم درآمد، حفظ اش��تغال، حفظ امنیت 
ان��رژي و حمایت از تولید داخلي برقرار مي ش��وند. این حمایت ها 
به صورت هاي گوناگوني اعمال مي ش��وند که یک��ي از رایج ترین 
ش��یوه هاي آن، تعیین قیمت انرژي پایین ت��ر از قیمت بازار آزاد 
است. تجربه کش��ورهاي مختلف جهان نشان مي دهد که معموال 
این گونه یارانه ها ابزار مناس��بي براي دستیابي به اهداف موردنظر 
نبوده و منجر به مش��کالتي همچون عدم تخصیص بهینه منابع، 
افزای��ش مصرف و ات��الف منابع، قاچاق و فس��اد اقتصادي، عدم 
توازن بودج��ه دولت و تراز تجاري انرژي و بازتوزیع منابع به نفع 

گروه هاي پردرآمد مي شود.
در این راس��تا، ب��ا توجه به قیمت حامل ه��اي انرژي در داخل 
کش��ور، یارانه پرداختي دولت، محدودیت منابع فس��یلي، رش��د 
باالي مصرف س��االنه ان��واع انرژي در ایران، ع��دم کارایي فني و 
اقتصادي مصرف ان��رژي، امکان ص��ادرات فرآورده هاي نفتي در 
صورت صرفه جویي و مش��کالت مرتبط با محیط زیست ناشي از 
مصرف غیرمنطقي و ناکاراي س��وخت، بهینه سازي مصرف انرژي 
در کشور تبدیل به یک ضرورت شده است. در ایران مصرف نهایي 
انرژي در مقایس��ه با برخي کش��ورهاي در حال توسعه، به وضوح 
بیش��تر اس��ت. این امر از بهره وري پایین در بهره برداري، مصرف 
باالي انرژي و همچنین استفاده از کاالها و خدمات انرژي بر ناشي 
مي شود. با توجه به وضعیت مصرف انرژي، شاخص شدت انرژي، 
قیمت انرژي و یارانه هاي پرداختي انرژي در ایران، ادامه پرداخت 
یاران��ه انرژي اثرات نامطلوبي در پي خواهد داش��ت. لذا ضرورت 
اقدام دولت در جهت اصالح کامل نظام یارانه هاي انرژي در ایران 

بیش از پیش مشخص مي گردد.«
ب��ه اعتق��اد اتحادی��ه صادرکنن��دگان فرآورده ه��ای نفت، گاز 
و پتروش��یمی، »مناف��ع حاصل از اصالحات در ح��وزه انرژي در 
صورتي که به خوبي طراح و س��ازماندهي ش��ده باش��د، گسترده 
و متنوع اس��ت. ح��ذف یارانه ها به معنای تخصی��ص بهتر منابع 
در نظام انرژی، آشکارس��ازی مش��وق ها برای صرفه جویی انرژی 
و سرمایه گذاری بیش��تر در فناوری های کارآمدتر و پاک تر است. 
منابع مالی حاص��ل از حذف یارانه ها می تواند برای تأمین اهداف 
سیاست عمومی از جمله پشتیبانی هدفمند جهت دسترسی فقرا 
به انرژی، اختصاص یابد. بدیهی است که انجام اصالحات در حوزه 
انرژی، اقدام آس��انی نیس��ت؛ چرا که اصالح قیمت اثر مستقیمی 
بر زندگی روزانه مردم می گذارد، اما ش��واهد و نتایج بررسی های 
متعدد تأییدکننده این موضوع است که طراحی درست و اجرای 
دقیق اصالحات در حوزه انرژی در نهایت منافع مستحکم تری را 

برای جامعه به ارمغان می آورد.«
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فرص��ت ام��روز: با تصوی��ب کلیات طرح »تس��هیل ص��دور مجوزهای 
کس��ب  وکار« در مجل��س، ص��دور مج��وز بس��یاری از مش��اغل از جمله 
کارگزاری های بورس، دفاتر رسمی و وکالت، داروخانه ها و... از انحصار خارج 
خواهند ش��د. آنچه می توان از آن به »اصالح مجوزدهی در نقطه صفر« و 

»انقالب مجلس در صدور مجوزهای کسب وکار« تعبیر کرد.
چهارشنبه هفته گذشته نمایندگان مجلس به کلیات طرح شش ماده ای 
»تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار« رأی مثبت دادند تا در صورت تایید 
این طرح در ش��ورای نگهبان، مجوز ش��روع به کار بس��یاری از مشاغل از 
انحصار خارج شوند. براس��اس این طرح، مجوز اشتغال در مشاغلی که به 
حوزه های س��المت، امنیت، بهداش��ت و محیط زیست مرتبط نیستند، با 
عنوان »مجوزهای ثبت محور« ش��ناخته خواهد شد. در این گونه مشاغل، 
فرد متقاضی برای دریافت مجوز شروع به کار، تنها الزم است وارد سامانه 
ملی مجوزهای کش��ور شده و بعد از خواندن ش��رایط و ضوابط الزم برای 
ش��روع کسب وکار موردنظر خود و ثبت اطالعات شخصی و مکانی اش، به 
صورت آنالین به اجرای صحیح آن شرایط و ضوابط تعهد داده و کارش را 
آغاز کند. همچنین برای مجوزهای مش��اغل مرتبط با حوزه های سالمت، 
امنیت، بهداش��ت و محیط زیست هم یک بس��تر الکترونیک برای ارسال 
درخواس��ت و پاس��خ گویی در نظر گرفته شده و تاکید شده که استفاده از 
فرآیندهای کاغذی برای صدور مجوز این گونه مشاغل هم غیرقانونی است. 
در این  دس��ت از مشاغل، اگر سه روز از مهلت قانونی دستگاه های مرتبط 
برای پاسخگویی به درخواست متقاضی بگذرد و متقاضی پاسخی دریافت 
نکند، س��امانه مجوزدهی به صورت خودکار، جواب درخواست متقاضی را 

مثبت در نظر گرفته و مجوز شروع به کار صادر می شود.
انقالب مجلس در صدور مجوز کسب وکار

در صورت تصویب جزیی��ات این طرح همچنین محدودیت هایی مانند 
فاصله جغرافیایی کسب وکارها از هم، حد نصاب های جمعیتی، اشباع بازار 
و تعیین ظرفیت برای تمامی مش��اغل حذف خواهد ش��د. این یعنی برای 
دریافت مجوز داروخانه  و یا دفاتر اس��ناد رسمی و... دیگر هیچ محدودیتی 
وجود نخواهد داش��ت. در بندهای 4، 5 و 6 این طرح هم خدمات حقوقی 
از انحصار خارج شده و راهکار جدید جذب وکیل، سردفتری و کارشناس 
رسمی دادگستری تعریف شده است. طراحان این طرح می گویند از آنجا 
ک��ه در حال حاضر اخذ پروانه وکالت منوط به احراز صالحیت افراد نبوده 
و به تعداد ظرفیتی بس��تگی دارد که س��االنه توسط کانون وکال مشخص 
می ش��ود، به دلیل تع��ارض منافع این ظرفیت به عمد در س��طح پایینی 

اعالم می ش��ود. حاال در این طرح میانگین نمره اکتسابی یک درصد برتر 
ش��رکت کنندگان آزمون وکالت، سردفتری و کارشناس رسمی محاسبه و 
هر داوطلبی که 70 درصد این میانگین را به دست بیاورد، پذیرفته خواهد 

شد.
به این ترتیب، اگر این طرح در صحن مجلس تصویب و به تایید شورای 
نگهبان برس��د، صدور مجوز برای مشاغلی مانند نانوایی ها، ایجاد گلخانه، 
دامداری، مرغداری، پرورش ماهی، صنایع تبدیلی کشاورزی، پرورش شتر، 
صرافی ها، کارگزاری های بورس، دفاتر رسمی، دفاتر ازدواج و طالق، وکالت، 
آژانس ها، آژانس مسافربری، آموزشگاه رانندگی، هتل و مسافرخانه، پمپ 
بنزین و گاز، مراکز رفاهی بین شهری و امثال آنها از انحصار خارج شده و 
به راحتی صادر خواهد شد. صدور مجوز برای داروخانه ، بیمارستان، مطب، 
درمانگاه ، مراکز رادیولوژی و س��ونوگرافی، انواع کلینیک ها و آزمایشگاه ها، 
تولید تجهیزات بیمارس��تانی و… هم دیگر آن دشواری سابق را نخواهد 
داش��ت و اگر س��ه روز از مهلت قانونی دستگاه مرتبط با این مشاغل برای 
صدور مجوز بگذرد و متقاضی پاسخی دریافت نکند، سامانه صدور مجوز، 

مجوز شروع به کار او را صادر خواهد کرد.
بازوی کارشناس��ی مجلس نیز در گزارش��ی درباره ای��ن طرح، هرچند 
می گوید که به جای قانونگذاری در حوزه بهبود محیط کسب و کار نیازمند 
اجرای قوانین موجود هستیم، اما در عین حال بر تصویب برخی از بندهای 
این طرح از جمله بندهای مربوط به انحصارشکنی صدور مجوز در مشاغل 
خدمات حقوقی تاکید کرده است. در صحن مجلس هم مخالفان این طرح 
معتقد بودند که مش��کل اصلی کسب وکارها عدم اجرای قانون است و این 
امر به جای قانون گذاری به نظارت بیشتر نیاز دارد. همینطور ایجاد بار مالی 
برای دولت با اجرای ای��ن طرح از دیگر دالیل مخالفت نمایندگانی مانند 
کاظم موسوی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی با این طرح بود. نمایندگان 
موافقی مثل الیاس نادران هم اجرای این طرح را موجب رقابتی تر ش��دن 

بازار کسب وکارها و شکستن انحصارگرایی توصیف کردند.
رانت ها و امضاهای طالیی حذف می شوند

همچنین سیداحس��ان خاندوزی، وزیر اقتصاد که در دوره نمایندگی از 
دست اندرکاران تدوین این طرح بود، ترجیح داد خودش به عنوان نماینده 
دولت در جلسه بررسی این طرح حاضر شود و از آن دفاع کند. وزیر اقتصاد 
با بیان اینکه محتوای این طرح، موضع رس��می وزارت اقتصاد درخصوص 
صدور مجوزهای کسب وکارهاس��ت، گفت که تصویب این طرح بس��یاری 
از فس��ادها، رانت ها و انحصارطلبی ها را کنار می زند و امضاهای طالیی را 

کاهش می دهد. همچنین تبدیل نظارت پیشینی به نظارت پسینی و ایجاد 
ش��فافیت در اخذ مجوزها و قراردادهای بانک��ی از دیگر رویکردهای مهم 

این طرح است.
خاندوزی در دفاع از کلیات طرح تس��هیل صدور مجوزهای کسب وکار 
توضیح داد: در رتبه بندی موانع کس��ب وکار یا س��هولت کسب وکار از ۱0 
ش��اخص موجود، یکی از بدترین شاخص های ارزیابی اقتصاد ایران مربوط 
به شروع کسب وکار است. متاس��فانه رتبه ۱7۸ ایران در میان کشورهای 
دنیا از جهت دش��واری شروع فعالیت اقتصادی و کسب مجوزها و مراحل 
پیچیده ای است که هم دست وپای فعاالن اقتصادی را می بندد و هم انگیزه 
تولید را از فعاالن گرفته و مبدأ فرآیندهای ناس��الم و فسادآلود در اقتصاد 

است.
او با بیان اینکه کاهش و از بین رفتن امضاهای طالیی که جزو نقاط مورد 
اتکای این مجلس اس��ت، با تصویب کلیات طرح تسهیل صدور مجوزهای 
کسب وکار محقق خواهد شد، افزود: به موجب این طرح، تغییر رویکردی 
که دولت رئیسی در مورد تبدیل رویکرد نظارت پیشینی به پسینی دنبال 
می کند، اتفاق خواهد افتاد. همچنین به موجب آن ش��اهد تدوین ضمانت 
اجرایی ش��فافیت اخذ مجوزها، شفافیت و دسترسی به قراردادهای بانکی 

خواهیم بود.
در همین حال، کارشناس��ان اقتص��ادی نیز با دیدی مثبت به این طرح 
نگاه می کنند، از جمله کامران ندری با اشاره به تاثیر مثبت طرح »تسهیل 
صدور مجوزهای کس��ب و کار« بر اقتصاد می گوید: در رابطه با کلیات این 
طرح باید بگویم که اقدام درست و بجایی بوده است زیرا یکی از چالش های 
جدی اقتصاد کش��ور، همین موانع اداری است که تحت عنوان مجوزهای 
مختلف مانع شروع کسب وکارها می شود و انحصاری نیز برای برخی ایجاد 

کرده است.

صدورمجوزکداممشاغلازانحصارخارجمیشود؟

اصالح مجوزدهی در نقطه صفر
بانکنامه

2نکتهمهمبرایمستاجرانمتقاضیوام
حدود10هزارنفروامودیعهمسکنگرفتند

دولت برای حمایت از مستاجران در بحران کرونا، از سال گذشته تصویب کرد 
تا به مس��تاجران وام ودیعه مسکن پرداخت ش��ود که پرداخت این وام در سال 
۱400 با افزایش سقف مواجه شد. آخرین آمارها نیز نشان می دهد که حدود ۱0 
هزار نفر تاکنون وام ودیعه مسکن گرفته اند. به گفته محمود محمودزاده معاون 
مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، تاکنون بیش از یک میلیون و ۱00 
هزار متقاضی در سامانه وام ودیعه مسکن ثبت نام کرده اند که از میان آنها حدود 
270 هزار نفر به نظام بانکی معرفی ش��ده اند و بیش از ۹ هزار و 400 متقاضی 
توانسته اند تسهیالت ودیعه مسکن دریافت کنند. به گزارش ایسنا، از سال گذشته 
طرح پرداخت تس��هیالت ودیعه مس��کن به عنوان یکی از برنامه های ستاد ملی 
مقابله با کرونا به اجرا درآمد که پارسال مبلغ این وام در تهران 50 میلیون تومان، 
در شهرهای بزرگ 30 میلیون تومان و در سایر شهرها ۱5 میلیون تومان بود، اما 
سقف این وام در سال جاری افزایش یافت و میزان وام ودیعه مسکن در تهران از 
50 به 70 میلیون تومان و در دیگر کالنشهرها و سایر شهرها نیز به ترتیب 40 
میلیون و 25 میلیون تومان رسید. طبق پیش بینی  های صورت گرفته کارگران و 
حقوق بگیران ثابت با اولویت ازدواج های جدید و خانواده های پنج نفره و بیش��تر 
مشمول دریافت این تسهیالت هستند. مشموالن تحت پوشش کمیته امداد امام 
خمینی و س��ازمان بهزیستی در کنار زنان سرپرست خانوار دیگر گروه مشمول 
تسهیالت مذکور را تش��کیل می دهند. عالوه بر این، براساس اعالم معاون وزیر 
راه و شهرس��ازی زنان مجرد باالی 35 س��ال و خودسرپرست نیز امکان دریافت 
این تس��هیالت را دارند. این افراد پس از آنکه در س��امانه موردنظر برای دریافت 
وام ودیعه مس��کن ثبت نام و بانک عامل خود را انتخاب کردند، در زمان مراجعه 
به بانک مربوطه برای ارائه مدارک و تکمیل فرم های مربوطه به این نکته توجه 
کنند که در صورت تمایل فرم بیمه ش��دن وام موردنظر را امضا کنند زیرا، یکی 
از دریافت کنندگان وام ودیعه مس��کن به ایسنا اعالم کرد که پس از واریز وام به 
حسابش با کسر مبلغی از وام ودیعه مسکن مواجه شده که بانک عامل دلیل آن 
را مبلغ بیمه وام اعالم کرده است. این در حالی است که متقاضی از این موضوع 
اطالعی نداشته و بانک بدون اطالع او مبلغ موردنظر را از وام وی برداشت کرده 
اس��ت.  در این میان، الزم است بدانید که بانک ها، موسسه های مالی و اعتباری 
مختلف و انواع بنگاه های اقتصادی از بازپس گیری مطالبات خود در موعد و زمان 
مقرر اطمین��ان ندارند از راهکاری به نام بیمه وام اس��تفاده می کنند. این بیمه 
با نام های دیگری مانند بیمه اعتباری، بیمه تس��هیالت، بیمه تضمین، ضمانت 
مطالبات و … شناخته می شود. در این بیمه، بیمه گر در برابر اخذ حق بیمه تعهد 
می دهد که در صورت تعویق یا عدم پرداخت قس��ط ها از س��وی فرد وام گیرنده، 
مبلغ موردنظر را به وام دهنده پرداخت کند که بعد از دریافت وام می توان از دو 
نوع بیمه برای آن استفاده کرد که بیمه عمر مانده بدهکار برای وام گیرنده است 
که در این بیمه نامه در شرایطی که شخص وام گیرنده فوت کند، شرکت بیمه ای 
موظف است که مبلغ وام را به  صورت کامل به بانک یا موسسه موردنظر پرداخت 

کند و دیگر ضامن درگیر پرداخت اقساط بانکی نخواهد بود.
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فرازوفرودبورسدرهفتهایکهگذشت
رشدخروجپولحقیقی

ارزش کل معامالت و همچنین حجم کل معامالت در هفته سوم 
ش��هریورماه کاهشی ش��د و به موازات آن، شاخص کل بورس نیز 

همسو با معامالت روندی نزولی را پشت سر گذاشت.
بررس��ی معامالت بازار س��هام در هفته ای که گذش��ت، نش��ان 
می ده��د که ارزش کل معامالت این بازار در این هفته نس��بت به 
هفت��ه قبل با 20 درصد کاهش، از 42۸ هزار و 72۹ میلیارد ریال 
ب��ه 342 هزار و ۹۹۸ میلی��ارد ریال رس��ید. همچنین حجم کل 
معام��الت این بازار از 4۹ میلیارد و 3۱5 میلیون س��هم در هفته 
گذش��ته به 4۱ میلیارد و ۸4 میلیون سهم رسید که کاهش ۱6.7 

درصدی را نشان می دهد.
در ای��ن هفت��ه تمام��ی بازارها نس��بت به هفته گذش��ته خود، 
رون��د کاهش��ی را طی کردن��د و تنها در این می��ان، صندوق های 
س��رمایه گذاری قابل معامله افزایشی ش��دند. بر این اساس، ارزش 
معامالت در بازار اول س��هام، کاهش 22 درصدی را در این هفته 
نسبت به هفته قبل تجربه کرد و از ۱42 هزار و ۸5۸ میلیارد ریال 
به ۱۱0 هزار و ۸50 میلیارد ریال رس��ید. حجم معامالت این بازار 
نیز که هفته قبل ۱۸ هزار و 674 میلیون سهم بود به ۱4 میلیارد 
و 653 میلیون س��هم در این هفته رسید و کاهش 22 درصدی را 

به ثبت رساند.
روند حرکت بازار دوم س��هام نیز همانند بازار اول سهام کاهشی 
بود. به طوری که ارزش معامالت این بازار در هفته سوم شهریورماه 
نس��بت به هفته قب��ل، 30 درصد کاهش یاف��ت و از 203 هزار و 
776 میلیارد ریال به ۱43 هزار و 324 میلیارد ریال رسید. حجم 
معام��الت این بازار نیز با 2۱ درصد کاهش، از 26 میلیارد و ۸6۹ 

میلیون سهم به 2۱ میلیارد و 35۱ میلیون سهم رسید.
بازار بدهی همچون بازارهای دیگر، هفته ای س��رخ را پشت سر 
گذاش��ت و ارزش معامالت این بازار با افت 2 درصدی از 6 هزار و 
۹۱7 میلیارد ریال در هفته قبل به 6 هزار و 77۹ میلیارد ریال در 
این هفته رس��ید. حجم معامالت بازار بدهی نیز از 7 میلیون برگه 
به 6.۸6 میلیون برگه رسید که افت 3 درصدی را نشان می دهد.

ارزش معامالت در بازار مشتقه در هفته قبل 273 میلیارد ریال 
ب��ود که در این هفت��ه به 23۱ میلیارد ریال رس��ید و کاهش ۱5 
درص��دی را تجربه کرد. حجم معام��الت در این بازار با ۹3 درصد 
افزایش، از 2 میلیون قرارداد در هفته قبل به 3.۸ میلیون قرارداد 

در هفته جاری رسید.
صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در این هفته در مقایسه 
با هفته پیش، روندی افزایش��ی داشتند و ارزش معامالت این بازار 
از 74 ه��زار و ۹06 میلیارد ریال در هفته قبل به ۸۱ هزار و ۹3۱ 
میلیارد ریال در این هفته رس��ید و رش��د ۹.3۸ درصدی را تجربه 
کرد. حجم معامالت در این بازار نیز با رش��د 34 درصدی در این 
هفته نسبت به هفته قبل از 3 میلیارد و 764 میلیون یونیت به 5 

میلیارد و 7۹ میلیون یونیت رسید.
شاخص کل بورس نیز در هفته سوم شهریورماه نسبت به هفته 
قب��ل اف��ت 2.47 درصدی را تجربه کرد و از ی��ک میلیون و 526 
هزار واحد تا یک میلیون و 4۸۸ هزار واحد نزول کرد که افت 37 
ه��زار و 7۱4 واحدی را نش��ان می دهد. همچنین ش��اخص کل با 
معیار هم وزن نیز در این هفته نسبت به هفته قبل روندی کاهشی 
داش��ت و با 3.36 درصد کاهش از 466 هزار و ۹۸ واحد به 450 

هزار و 460 واحد رسید و ۱5 هزار و 63۹ واحد کاهش یافت.
در مجموع، در هفته گذش��ته در چهار روز کاری ش��اهد خروج 
پ��ول حقیقی بودیم و تنها در روز سه  ش��نبه خالص تغییر مالکیت 
حقوقی به حقیقی بازار به میزان 30۹ میلیارد تومان مثبت ش��د. 
بدی��ن ترتیب، در مجموع کل هفته 2ه��زار و 4۹3 میلیارد تومان 
پ��ول حقیق��ی از بورس خارج ش��د و میانگین هفت��ه خروج پول 

حقیقی 505 میلیارد تومان بود.

نماگربازارسهام

فرصت امروز: ایران به عنوان نهمین کشور، عضو اصلی سازمان همکاری 
شانگهای شد. در پایان بیست و یکمین نشست سران سازمان شانگهای که 
در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شد، سران هشت کشور عضو 
اصلی س��ازمان، نظر موافق خود را با تبدیل عضویت ایران از عضو ناظر به 
عضو اصلی اعالم و اسناد مربوط به آن را امضا کردند. بر این اساس، فرآیند 
فنی تبدیل عضویت ایران به عنوان یکی از اعضای اصلی سازمان آغاز شده 
و کش��ورمان از این پس به عنوان عضو اصلی این س��ازمان مهم منطقه ای 
در کنار کش��ورهای هند، قزاقستان، چین، قرقیزستان، پاکستان، روسیه، 

تاجیکستان و ازبکستان قرار می گیرد.
سازمان همکاری شانگهای، سازمانی میان دولتی است که در سال 200۱ 
با هدف همکاری های چندجانبه امنیتی، اقتصادی و فرهنگی توسط رهبران 
چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان تشکیل شد. 
هدف اصلی تش��کیل این س��ازمان با توجه به ایفای نقش اصلی روسیه و 
چی��ن در آن، برقراری موازنه در برابر نفوذ آمریکا و ناتو در منطقه بود که 
گرچه هنوز یک معاهده دفاعی چندجانبه به  شمار نمی رود، اما توانسته در 
بس��یاری از معادالت منطقه ای و جهانی نقش موثری ایفا کند. کشورهای 
عضو و ناظر س��ازمان همکاری شانگهای مجموعا بیشترین تولیدکننده و 
مصرف کننده انرژی در جهان هستند که با مساحتی در حدود یک چهارم 
سطح خشکی های زمین و حدود نیمی از جمعیت جهان، عمال موجب بر 
هم خوردن جهان تک قطبی مطلوب آمریکا و ایجاد توازن قدرت در جهان 

چندقطبی شده اند. 
فرصتهایاقتصادیشانگهایبرایایران

در س��ال 200۱ می��الدی، تجارت کاالیی کش��ورهای عضو س��ازمان 
همکاری شانگهای معادل 52۸ میلیون دالر بوده که در سال 20۱7 بیش 
از 532میلی��ون دالر صادرات و بیش از 767 میلیون دالر واردات از جهان 
داشته اس��ت که به ترتیب سهمی 6.۱7 درصدی و 3۱.5 درصدی از کل 
صادرات و واردات جهان برآورد می ش��ود. از نظر تجارت درون گروهی نیز 
مجموع ارزش صادرات درون گروهی کش��ورهای عضو س��ازمان همکاری 
ش��انگهای در سال 20۱7 میالدی در حدود 32۹ میلیارد دالر بوده است. 
در این رابطه، کشور چین با 52 درصد باالترین و تاجیکستان با ۱۸ درصد 
پایین ترین س��هم را به خود اختصاص داده ان��د. همچنین مجموع ارزش 

واردات درون گروهی کش��ورهای عضو س��ازمان در همین سال در حدود 
۹64 میلیون دالر بوده اس��ت. بنابراین کش��ورهای چین و تاجیکستان به 
ترتی��ب باالترین )46 درصد( و پایین ترین )0.46 درصد( س��هم را از این 

نظر داشته اند.
الزم به ذکر اس��ت که در س��ال 20۱7 ایران از لحاظ صادرات و واردات 
درون گروهی سازمان به ترتیب با سهمی در حدود 5 درصد و 4.3 درصد 
در رتبه چهارم و هفتم قرار داش��ته اس��ت. در این میان، بیشترین میزان 
صادرات ایران به س��ازمان همکاری ش��انگهای در سال مزبور به ترتیب به 
کش��ورهای چین، افغانس��تان، هند و پاکس��تان )حدود ۹5 درصد از کل 
صادرات ایران به س��ازمان( و بیش��ترین واردات ایران از کشورهای چین، 
هند، روس��یه )ح��دود ۹6 درص��د از کل واردات ایران از س��ازمان( بوده 
اس��ت. ایران با ۱۱ عضو اصلی و ناظر پیمان ش��انگهای شامل کشورهای 
چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان، مغولستان، 
پاکستان، هند، افغانس��تان و بالروس دارای تجارت فرامرزی است که در 
این میان بیشترین حجم تجارت ایران با چین در سال ۱3۹۹ به ارزش ۱5 

میلیارد و 5۱۸ میلیون و ۸ هزار و 4۹2 دالر بوده است.
در واقع چین و روس��یه قدرت های تعیین کننده در س��ازمان همکاری 
شانگهای و اصلی ترین شرکای تجارت فرامرزی با ایران محسوب می شوند. 
بنابراین چش��م انداز مناسبی از روابط تجاری میان ایران و کشورهای عضو 
پیمان شانگهای می توان تصور کرد. با توجه به آمار فوق می توان گفت که 
در حال حاضر تجارت ایران با کش��ورهای عضو پیمان ش��انگهای در حد 
متوس��ط قرار دارد و باید با تقویت تعامل با کش��ورهای عضو این سازمان 
منطقه ای، ضمن تأمین نیازهای سیاس��ی و امنیت��ی، ظرفیت های بالقوه 
تجارت ایران با کشورهای عضو را بیش از پیش فعال ساخت. کارشناسان 
معتقدند تنها عضویت در این پیمان برای جهش روابط دیپلماسی اقتصادی 
کشور کافی نیست و برای ایجاد فرصت های بزرگ اقتصادی الزم است که 
با هر یک از کشورهای عضو نیز روابط دوجانبه قوی برقرار کنیم که انعقاد 
موافقت نامه های تجارت ترجیحی، کاهش منطقی نرخ های تعرفه ای به ویژه 
از سوی ایران و همگرایی در نرخ های تعرفه کاالیی، شناخت دقیق بازارهای 
هدف برای گسترش صادرات غیرنفتی، رفع موانع سرمایه گذاری خارجی 
کش��ورهای عضو ش��انگهای در صنایع باالدس��تی ایران و پیگیری اجرای 

تفاهم نامه همکاری های 25 س��اله ایران و چین از طریق ایجاد پروژه های 
درون سازمانی شانگهای از جمله ابزارهای آن می تواند باشد.

رئیسیدراجالسسرانشانگهایچهگفت؟
حجت االس��الم والمس��لمین سیدابراهیم رئیس��ی روز جمعه در جمع 
س��ران و مقام ه��ای ش��رکت کننده در بیس��ت و یکمین اجالس س��ران 
سازمان همکاری شانگهای، تروریسم اقتصادی را از موانع کلیدی پیشبرد 
همگرایی منطقه ای برش��مرد و با بیان اینکه سیاس��ت خارجی جمهوری 
اسالمی ایران همواره مبتنی بر مشارکت فعال در سازمان های بین المللی، 
چندجانبه گرای��ی و مخالفت با یکجانبه گرایی بر پای��ه عدالت، همکاری، 
احت��رام متقاب��ل و ضرورت ایفای نقش س��ازنده در مواجهه با چالش های 
بین المللی و منطقه ای بوده اس��ت، گفت: تقویت همکاری های دوجانبه به 
ویژه در عرصه اقتصادی، عامل مهمی در ارتقای نقش راهبردی س��ازمان 

همکاری شانگهای در اقتصاد جهانی است.
به گزارش ایس��نا، رئیس جمهوری اس��المی ایران در بیس��ت و یکمین 
اجالس سران سازمان همکاری شانگهای با اشاره به اینکه سازمان همکاری  
شانگهای به خوبی نشان داده که می تواند با اتکا به ظرفیت های اقتصادی، 
سیاسی، ارزشی و جمعیتی خود به نیروی پیشران چندجانبه گرایی جهانی 
تبدیل ش��ود، افزود: این امر نش��ان دهنده فراهم بودن بستر شکل دهی به 

جامعه ای بر پایه ارزش های مشترک کشورهای در حال توسعه است.
او با بیان اینکه امروز جهان وارد دوران جدیدی شده است و سلطه طلبی 
و یکجانبه گرای��ی رو ب��ه زوال اس��ت، ادامه داد: نظام بین الملل به س��وی 
چندقطبی ش��دن و بازتوزیع قدرت به سود کش��ورهای مستقل در حال 
تغییر اس��ت. در شرایط کنونی صلح و امنیت جهانی از ناحیه سلطه طلبی 
و چالش های��ی همچون تروریس��م، افراط گرایی و جدایی طلبی در معرض 
تهدید قرار دارد؛ تهدیدهایی که طیف وسیعی از کشورهای جهان و به ویژه 
اعضا و شرکای سازمان همکاری شانگهای را هدف قرار داده است و حفظ و 
تقویت صلح در این پهنه گسترده، نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت است.

به گفته رئیسی، سازمان همکاری شانگهای و »روح حاکم بر آن« یعنی 
اعتماد متقابل، منافع مش��ترک، برابری، رایزنی مشترک، احترام به تنوع 
فرهنگی و توسعه مشترک، ابزاری کلیدی در راستای حفظ صلح در قرن 

2۱ است.

ایرانرسماعضوسازمانهمکاریشانگهایشد

سهم شانگهای از تجارت جهانی
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اشتغالواحدهایصنعتیدرمناطقآزاد
یکچهارمتهران!

جدیدترین آمار منتش��ره از سوی وزارت صمت نشان می دهد 
ک��ه تا پایان خردادماه امس��ال در مجموع 70 هزار و 645 واحد 
فعال با اش��تغال 2 میلیون و 440هزار نفر در گروه های مختلف 
صنعتی و معدنی در کش��ور فعالیت می کنن��د که از این تعداد، 
۱76۱ واحد در هش��ت منطقه آزاد و ویژه اقتصادی با اش��تغال 
بی��ش از ۱0۹ هزار نف��ر، یعنی حدودا یک چهارم اش��تغال این 

واحدها در تهران، مستقر هستند.
به گزارش ایسنا، براساس این آمار بیشترین واحدهای فعال در 
گروه »سایر محصوالت کانی های غیرفلزی« است که ۱5 هزار و 
۱65 واحد در آن وجود دارد. همچنین گروه »محصوالت غذایی 
و آش��امیدنی« و گروه »محصوالت از الس��تیک و پالستیک« با 
فعالیت ۸3۱5 و 7260 واحد در رده دوم و سوم قرار می گیرند و 
به طور کلی نزدیک به نیمی از کل واحدهای فعال در سه گروه 

یادشده فعالیت می کنند.
گروه های��ی ک��ه کمتری��ن واح��د فع��ال را دارند نیز ش��امل 
»جم��ع آوری، تصفیه و توزیع آب« ب��ا دو واحد، »تولید انرژی« 
ب��ا ۱2 واح��د و »فاضالب، دفع زباله، بهداش��ت محیط و س��ایر 
فعالیت های مش��ابه« با ۱6 واحد است که به ترتیب 2۸، ۱62 و 
35۸ نفر در آنها ش��اغل هس��تند و کمترین میزان اشتغال را در 

بخش های مختلف دارند.
کدامبخشهابیشتریناشتغالرادارد؟

در ای��ن میان گروه »س��ایر محصوالت کانی ه��ای غیرفلزی« 
بیشترین اش��تغال را نیز به خود اختصاص داده است؛ به  طوری  
ک��ه  بیش از 37۱ هزار نفر در این بخش فعالیت می کنند. گروه 
محصوالت غذایی و آش��امیدنی و گروه ساخت مواد و محصوالت 
ش��یمیایی نیز با اشتغال به ترتیب بیش از 360 و 206 هزار نفر 

شاغل در رتبه دوم و سوم قرار دارند.
کداماستانهابیشترینواحدفعالرادارند؟

تهران، اصفهان و خراس��ان رضوی تا پایان خردادماه به ترتیب 
۸۸۸۹،   ۸552 و   5425 واحد فعال داشتند که بیشترین تعداد 
واحد در بین استان ها است و اشتغال این استان ها در واحدهای 
فعال صنعتی و معدنی نیز به ترتیب بیش از 406 هزار نفر، 27۱ 
هزار و ۱۹۹ هزار نفر است. کمترین واحد فعال در بین استان ها 
به خراس��ان شمالی اختصاص دارد که فقط 325 واحد فعال در 

آن جای گرفته است.
وضعیتمناطقآزاد

در ای��ن میان از بین کل واحدهای فعال، فقط ۱765 واحد در 
هشت منطقه آزاد و ویژه اقتصادی فعال است. منطقه آزاد کیش 
ب��ا 53 واحد فعال، ماکو و چابهار هر کدام با ۱47 واحد کمترین 
واح��د فع��ال را در بین مناطق آزاد دارند ک��ه به ترتیب ۱7۱۸، 

4455 و 367۹ نفر در آنها مشغول هستند.
همچنی��ن تا پایان فصل اول امس��ال فق��ط ۱4۹ واحد فعال 
صنعت��ی در منطقه آزاد قش��م، ۱66  واحد در اروند، 203 واحد 
در انزل��ی، 270 واح��د در ارس و 630 واح��د در منطق��ه ویژه 

اقتصادی مستقر شدند.
مجموع اش��تغال تم��ام ۱76۱ واحد فعال صنعت��ی و معدنی 
مس��تقر در مناطق آزاد و ویژه اقتص��ادی نیز ۱0۹ هزار و 704 
نفر اس��ت که تقریبا معادل یک چهارم اش��تغال این واحدها در 

تهران است.
این در حالی اس��ت که  مناطق آزاد و وی��ژه تجاری با قوانین 
محدودتر و تش��ریفات گمرکی س��اده تری نس��بت به سرزمین 
اصلی با اهدافی از جمله حمایت از صنعت داخلی کش��ور، جذب 
فناوری های نوین در امر تولید، گسترش تولیدات صادرات محور 

و اشتغال زایی راه اندازی شده اند.

نماگربازارسهام

اصالحیه مصوبه واردات خودرو روز گذشته در صحن مجلس به تصویب 
رس��ید و بر این اساس، واردات خودروهای نو و کارکرده بدون ایجاد تعهد 

ارزی جدید برای کشور و هر شش ماه یک بار مجاز است.
به گزارش پایگاه خبری دانس��تنی آنالین، مصوبه واردات خودرو پس از 
چند بار تعویق، باالخره روز گذشته در صحن اصلی مجلس به رأی گذاشته 
شد و نمایندگان به آن رأی مثبت دادند. مصوبه واردات خودرو پیشتر در 
قالب ماده 4 طرح ساماندهی خودرو با ایراد شورای نگهبان روبه رو شده بود 
که در جلس��ه دیروز مجلس، گزارش اصالحی کمیسیون صنایع و معادن 
درخصوص این ماده قانونی در دس��تور کار قرار گرفت و در نهایت با ۱72 
رأی موافق، 3۸ رأی مخالف و س��ه رأی ممتنع از 243 نماینده حاضر در 
صحن به تصویب رسید. کمیسیون صنایع مجلس از هشت ماه پیش، طرح 
ساماندهی صنعت و بازار خودرو را به منظور رفع مشکالت مردم در خرید 
خودرو و شکستن حباب قیمت ها در بازار خودرو در دستور کار خود قرار 

داد که یکی از بخش های آن به موضوع واردات خودرو مربوط می شود.
طبق مصوبه این روز مجلس، هر ش��خص حقیقی یا حقوقی می تواند به 
ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا س��ایر کاالها و یا خدمات مرتبط 
با انواع صنایع نیرومحرکه و یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نس��بت به 
واردات خ��ودرو تمام برقی یا دو نیرویی )هیبریدی( و یا واردات خودروی 
بنزینی یا گازس��وز با برچس��ب انرژی بی )b( و باالتر و یا دارای ش��اخص 
ایمنی سه س��تاره و یا باالتر براساس گواهی های استاندارد معتبر، معادل 

ارزش صادراتی خود اقدام کند.
همچنین این مصوبه شامل تبصره های زیر است:

تبص��ره ۱- واردات موضوع این م��اده، نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی 

برای کشور ایجاد کند.
تبصره2- س��قف تعداد خودروهای مجاز وارداتی، هر ش��ش ماه یک بار 
توسط شورای رقابت و براساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای موثر 

خودروی سواری طی یک سال گذشته تعیین می شود.
تبص��ره3- منحصر کردن، داش��تن نمایندگی یا ارائ��ه خدمات پس از 
فروش، صرفا از خودروس��ازان خارجی ممنوع است. سایر مقررات مربوطه 

توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می شود.
تبصره4- واردات مجدد اقالم صادرش��ده موضوع این ماده، ممنوع و در 

حکم کاالی قاچاق است.
تبصره5- واردات خودروهای کارکرده در چارچوب این ماده، به شرطی 
که بیش از س��ه س��ال از تاریخ تولید آنها نگذشته باشد، مجاز است. سایر 
مقررات فنی مربوط توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می شود.

* پیشنهاداتی برای واردات خودرو
ورود خودروهای خارجی از سال ۹7 همزمان با تشدید تحریم ها و کمبود 
منابع ارزی در کش��ور با مصوبه دولت ممنوع ش��د و حاال بعد از سه سال 
از این اتفاق، پایین بودن عرضه خودرو از س��وی خودروس��ازان داخلی در 
مقایسه با نیاز کشور و ممنوعیت واردات باعث شده تا بازار خودرو با التهاب 

روبه رو باشد.
در این شرایط برخی فعاالن بازار خودرو از یکی دو سال قبل پیشنهاداتی 
را برای واردات خودرو بدون استفاده از منابع ارزی کشور مطرح کردند که 

چندان مورد استقبال قرار نگرفت.
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در این مورد به خبرنگار 
فارس، گفته بود: برای تأمین نیاز بازار خودرو پیشنهاداتی را به دستگاه های 

مختلف ارائه کرده ایم که یکی از این پیشنهادات آن است که با استفاده از 
سرمایه ایرانیان خارج از کشور، واردات خودرو صورت گیرد، به این ترتیب 
س��رمایه های موج��ود در خارج به داخل منتقل می ش��ود و عالوه بر این، 
پیشنهاد کردیم که تا سه سال نیز اجازه عودت پول خود را نداشته باشند.
وی گفته بود: یکی دیگر از پیشنهادات ما استفاده از اعتبار شرکت های 
جهانی تولیدکننده خودرو برای واردات خودرو به کش��ور اس��ت. حتی در 
همین شرایط تحریم نیز می توانیم مذاکره کنیم تا به ما خودرو دهند و پول 

آن را براساس قیمت فعلی، سه سال دیگر پرداخت کنیم.
به گفته دادفر، یکی دیگر از پیشنهادات این بود که واردکنندگان خودرو 
بتوانند با اس��تفاده از کارت بازرگانی خود، کاالهایی را که صادرات ندارد، 

از کشور صادر کنند و با استفاده از ارز حاصل از آن، خودرو وارد کنند.
واردات خودروهای هیبریدی و س��وخت غیرفسیلی و واردات خودرو با 
ارزش کمتر از ۱0 هزار یورو نیز از دیگر پیش��نهاداتی بود که دادفر به آن 

اشاره کرد.
* چراغ سبز مجلس و ترمزگیری دولت

مصوبه دیروز مجلس برای واردات خودرو در حالی صادر ش��ده که رضا 
فاطمی امی��ن، وزیر صنعت اخیرا گفته دولت برنامه ای برای واردات خودرو 

ندارد.
وی در عین حال می گوید: در بحث کالن با واردات خودرو موافق هستم 
زی��را بای��د رقابت در بازار داخل��ی و خارجی وجود داش��ته و آن را تجربه 
کن��د. یکی از برنامه های ما در س��ال ۱400 این اس��ت ک��ه 30 درصد از 
خودروهای داخلی در بازارهای کش��ورهای خارجی به فروش برسد و این 

یعنی خودروساز باید رقابتی عمل کند.

هر کس��ی که بتواند خودرو یا قطعات خودرو صادر و برای دولت هزینه 
ارزی ایج��اد نکند، اق��دام به واردات خ��ودرو خواهد کرد و با این ش��یوه 

کمیسیون صنایع خواهان تنظیم گری در بازار است.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن با بیان مطلب فوق به پایگاه خبری 
بازار سرمایه )سنا(، گفت: امروزه خودرو به دلیل وضعیت اقتصادی به یک 
کاالی سرمایه ای تبدیل ش��ده و بیشتر افراد برای حفظ ارزش پول خود، 

اقدام به سرمایه گذاری در این کاال می کنند.
حجت اهلل فیروزی در این باره اظهار کرد: مجلس ش��ورای اسالمی برای 
آنکه عرض��ه و تقاضا را در صنعت خودرو متعادل کند، طرح س��اماندهی 

صنعت و بازار خودرو را مطرح کرد.
وی افزود: طرح س��اماندهی خودرو از مجلس دهم صادر و به ش��ورای 
نگهبان ارجاع داده شده بود، اما در شورای نگهبان این طرح به دلیل همسو 
نبودن با اقتصاد مقاومتی رد شد اما باز هم این طرح به کمیسیون صنایع 

ارجاع شد تا اصالحاتی در آن انجام شود.
فیروزی ادامه داد: کمسیون صنایع و معادن به دنبال آن است تا با این 
طرح، بتواند ضمن حفظ تعادل عرضه و تقاضا، بازار را تنظیم  کرده و پاسخ 

درستی به بخشی از  مردم، ارائه دهد.
نماینده مردم فس��ا در مجلس شورای اس��المی افزود: ورود خودروهای 
خارجی ضمن ایجاد رقابت در بازار، باعث کیفی سازی صنعت خودروسازی 

در کشور می شود.
سخنگوی کمیس��یون صنایع و معادن مجلس، افزود: طرح ساماندهی 
صنعت خودرو که در کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم تدوین و 
تصویب ش��د از فعالیت های سوداگری در بازار جلوگیری کرده و خودرو را 

به دست مصرف کننده اصلی می رساند.
نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسالمی، اظهار کرد: طبق اصالحیه 
مجلس بر این طرح، هر کس��ی که بتواند خودرو یا قطعات خودرو صادر و 

برای دولت هزینه ارزی ایجاد نکند، اقدام به واردات خودرو خواهد کرد و با 
این شیوه کمیسیون صنایع خواهان تنظیم گری در بازار است که امیدواریم 
این طرح در صحن علنی مجلس به تصویب برس��د و ش��ورای رقابت نیز 
متناسب با کمبودها، نقش تنظیم گری را در واردات برعهده خواهد گرفت.

کمیسیونصنایعخواهانتنظیمگریبازارخودروشد

چراغسبزمجلسوترمزگیریدولتبرایوارداتخودرو

ممنوعیت واردات بعد از ۳ سال لغو می شود؟
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اخبار

آذربایجان شــرقی – ماهان فالح: نماینده مردم ورزقان و عضو 
کمیســیون صنایع و معادن مجلس گفــت: ارزش ذخایر معدن مس 

سونگون ۳۲۰ میلیارد دالر و معادل ۱۰ سال صادرات کشور است.
اهلل وردی دهقانی در مراسم امضا قرارداد احداث مجموعه کارخانجات 
تولید کاتد مس در مجتمع مس ســونگون افزود: هر چند کارشناسان 
شــرکت ملی صنایع مس به طور رســمی ظرفیت شناخته شده مس 
سونگون را ۲ میلیارد تن اعالم می کنند، ولی دانشمندان رقم دقیق آن 
را چهار میلیارد تن برآورد کرده اند. وی ادامه داد: با روند فعلی، استخراج 
مس از معدن سونگون ۳۸۰ سال طول می کشد و حتی اگر تولید فعلی 
ساالنه ۳۰۰ هزار تنی کنســانتره سه برابر هم شود باز ۱۳۰ سال برای 

اتمام معدن زمان می خواهد.
وی یادآوری کرد: مس سونگون ساالنه ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد 
دارد که اگر تنها یک هزار میلیارد تومان آن در شهرستان سرمایه گذاری 
شود، اتفاقات بزرگی رخ می دهد. دهقانی خطاب به مدیرعامل شرکت 
ملی صنایع مس ایران گفت: مردم از ما سوال می کنند که مالیات درآمد 
ساالنه ۲۰ هزار  میلیارد تومانی مس سونگون کجا می رود؟ و این باید 
به شهرستان برگردد، شــرکت ملی صنایع مس ایران قبال یک درصد 
ســهم آالیندگی را به شهرستان می پرداخت که پنج شش سال است 
نمی پردازد، این رقم کجاست؟ بگویید برویم پیگیری کنیم که مختص 

شهرستان ورزقان است.
وی تشریح کرد: شرکت ملی صنایع مس ایران ساالنه بیش از یک هزار 

میلیارد تومان کمک های اجتماعی دارد که تنها ۱۶ تا ۲۰ میلیار تومان 
آن به ورزقان می رسد و این عادالنه نیست. وی درباره خبرهای مربوط 
به درخواست واگذاری امتیاز تیم فوتبال تراکتور به شرکت ملی صنایع 
مس ایران نیز گفت: مســاله تراکتور یک مساله ملی است و من کاری 
ندارم که دست کیست. نماینده مردم ورزقان در مجلس شورای اسالمی 
افزود: چطور سپاهان، ذوب آهن و مس کرمان حمایت می شوند، اما تیم 
تراکتور نمی تواند از منابع مس برخوردار نشود، البته بعصی ها انتقاد می 
کنند که ســهم ورزش ورزقان از مس سونگون را به تراکتور ندهید در 
حالی که اصال ســهمی به ورزقان نمی دهند. دهقانی ادامه داد: بیش از 
۸۰۰ میلیارد تومان از یکهزار میلیارد تومان هزینه کرد اجتماعی شرکت 
ملی صنایع مس در سال هزینه ورزشی است که می توان تراکتور را نیز 

از آن برخوردار کرد که یک سرمایه ملی است.
وی همچنین با اشاره به ضرورت برخورداری بیشتر شهرستان ورزقان 
از درآمدهای مس ســونگون تاکید کرد: اینجا هم بخشی از کشور است 
و باید مورد توجه قرار گیرد. ما با مشــکل کمبود برق در کشور مواجه 
هستیم و مجتمع مس سونگون نیز مستثنی از این قاعده نیست و قرار 
بود نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی در اینجا احداث شــود و شرکت ملی صنایع 
مــس باید اقدام عملی برای آن بکند. وی گفت: شــرکت های فعال در 
حوزه اســتخراج و اکتشاف مجتمع معدن مس سونگون با ارائه گزارش 
های نادرست و غیرواقعی، معادنی به ارزش ۳۲ هزار میلیارد تومان را از 

آن منتزع کردند و این خیانت به منطقه کشور است.
 وی افزود: در منطقه ارســباران عالوه بر مس سونگون، معادن مس 
پهناوری در آســتامال نیز وجود دارد؛ ظرفیت تولید کنســانتره مس 
ســونگون باید به یک میلیون تن و تولید مس کاتدی به ۴۰۰ هزار تن 
در سال افزایش یابد. دهقانی اضافه کرد: قیمت پیشنهادی قرارگاه خاتم 
االنبیا برای احداث کارخانجات تولید مس کاتدی در مجتمع سونگون 
مربوط به سال قبل و پایین تر بوده و اگرتعدیل الزم است، شرکت ملی 
صنایع مس ایران آن را انجام دهد تا طرح چار مشــکل نشــود. قرارداد 
کارخانجــات تولید مس کاتد مجتمع مس ســونگون ورزقان به ارزش 
هشــت هزار میلیارد تومان با حضور جمعی از مقام های کشوری میان 
شرکت ملی صنایع مس ایران و قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا در محل 

مجتمع امضا شد.

اصفهــان - خبرنگار فرصت امروز: همزمان با مرحله نخســت 
واکسیناسیون تجمیعی کارکنان آبفای استان اصفهان، از کادر بهداشت و 

درمان بیمارستان صحرایی الزهرا تجلیل شد.
در این مرحله از واکسیناســیون در حدود چهار هزار نفر از کارکنان 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان بر ضد بیماری کرونا واکسینه شدند. 
مرحله نخست واکسیناسیون کارکنان آبفای استان اصفهان از هفته 
گذشــته در شهرســتان ها آغاز شــده بود اما نزدیک به دو هزار نفر از 
کارکنان شاغل در ستاد، آبفای مناطق ششگانه شهر اصفهان و تصفیه 
خانه های فاضالب روزهای ۲۲ و ۲۳ شهریورماه در مرکز واکسیناسیون 
صحرایی الزهرا به صورت تجمیعی دوز اول واکسن خود را دریافت کردند. 
مدیرعامل آبفای استان اصفهان در نخستین روز اجرای این طرح در 
مرکز واکسیناسیون صحرایی حضور یافت و از تالش های کادر بهداشت 

و درمان و همچنین دکتر مهیار حاجی مالیان و حامد رجب نژاد، معاون 
بهداشــتی و ناظر واکسیناسیون مرکز بهداشــت شماره دو شهرستان 

اصفهان در انجام هماهنگی های الزم و نظارت بر اجرای این کار ارزشمند 
قدردانی کرد.  هاشم امینی هنگام بازدید از مرکز واکسیناسیون صحرایی 
الزهرا گفت: با توجه به این که شــرکت آب و فاضالب یک نهاد خدمت 
رسان محسوب شده و ارتباط نزدیکی با مردم دارد، واکسیناسیون سریع 
کارکنان آن به ویژه ماموران قرائت کنتور، ماموران رسیدگی به حوادث و 

کارکنان تصفیه خانه های فاضالب بسیار ضروری بود.
وی در بخش دیگری از ســخنانش به در پیش بودن فصل ســرما و 
ادامه روند واکسیناسیون گروه های هدف اشاره کرد و افزود: شرکت آب 
و فاضالب استان اصفهان آمادگی دارد قبل از سرد شدن هوا و به منظور 
رفاه حال شهروندان و کادر بهداشت و درمان، یکی از سالن های ورزشی 
خود را برای اســتقرار مرکز تجمیعی واکسیناسیون در اختیار دانشگاه 

علوم پزشکی قرار دهد.   

آذربایجان شرقی – ماهان فالح: مدیرکل بازرسی شهرداری تبریز 
گفت: ابراز رضایت شهروندان و مسئوالن استانی و شهری از فعالیت ها و 
تحوالت اخیر در عینالی، نشان از پویایی، تدبیر و برنامه ریزی در مدیریت 
سازمان توســعه و عمران عون بن علی دارد. تراب محمدی در بازدید از 
پروژه های عمرانی و فضای سبز تفرجگاه عینالی اظهار کرد: گزارش اداره 
پاسخگویی به شکایات مردمی و بازرسی های میدانی اداره کل بازرسی 
از تفرجگاه عینالی حاکی از رضایتمندی شهروندان از عملکرد مطلوب 
سازمان عون بن علی است. وی با اشاره به سنجش عملکرد سازمان ها و 
مناطق شهرداری تبریز بیان کرد: تفرجگاه عینالی به عنوان بزرگ ترین 
تفرجگاه کوهستانی کشور به یکی از مقصدهای مهم گردشگری تبدیل 
شده و میزبان تعداد زیادی از هموطنان عزیز و گردشگران خارجی است 
و نیاز است که بررسی دقیق و مستمر در خصوص میزان رضایتمندی 
گردشگران و شهروندان انجام گیرد. همچنین به منظور اطمینان از حسن 
اجرا و رعایت مقررات و دستورالعمل ها، بازرسی های میدانی، دوره ای یا 
موردی را انجام می دهیم. محمدی در این بازدید بخاطر عملکرد مطلوب 
ســازمان عون بن علی از کارگزاران عینالی و مدیر جهادی این سازمان 
قدردانی و اظهار کرد: تحوالت اخیر در عینالی چشمگیر بوده و افزایش 

رضایت شــهروندان را به دنبال داشــته است. نه تنها شکایاتی از طرف 
شهروندان واصل نشده بلکه پیشنهادات خوبی در جهت توسعه تفرجگاه 
دریافت کردیم که این نشان از پویایی، تدبیر و برنامه ریزی در مدیریت 
ســازمان عون بن علی و رغبت شــهروندان به تداوم اجرای طرح موفق 
جنگل کاری و تفرجگاهی عینالی دارد. مدیرکل اسبق میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی از آمفی تئاتر روباز عینالی 
به عنوان پروژه فرهنگی فاخر و ماندگار شــهر تبریز در چند سال اخیر 
نام برد و گفت: بزرگ ترین آمفی تئاتر روباز کشــور که در بهترین نقطه 
عینالی با حمایت معاونت عمرانی استانداری و پیگیری های شهرداری 
تبریز به موقع افتتاح شد، محلی بی نظیر در منطقه است و  بهترین مکان 
برای برگزاری مراسم های ملی مذهبی محسوب می شود. وی در بازدید 
از دهکده بوم گردی عینالی با اشــاره به اهمیت صنعت گردشگری در 
توسعه اقتصادی کشورها اظهار کرد: صنعت گردشگری در ایران با وجود 
آثار تاریخی و جاهای دیدنی از ظرفیت های بســیار باالیی برای رشــد 
و گسترش برخوردار اســت. به خصوص بوم گردی که امروز در صنعت 
گردشــگری در کانون توجه گردشگران قرار دارد و باید با برنامه ریزی و 
ســرمایه گذاری از این ظرفیت استفاده کرد. محمدی ضمن قدردانی از 

همکاری معاونت عمرانی اســتانداری و سازمان همیاری شهرداری های 
اســتان در اجرای این پــروژه، افزود: دهکده بوم گــردی عینالی از دو 
جهت حائز اهمیت اســت؛ نخست موجبات آشنایی گردشگران داخلی 
و خارجی با صنایع دستی، هنری، سوغاتی و فرهنگ روستایی و عشایر 
مناطق مختلف استان را فراهم می کند و دوم اینکه، به عنوان یک منبع 
تأمین درآمد برای سازمان محسوب می شود. پاکیزگی محیط تفرجگاه 
و سرسبزی و شادابی درختان، خودکفایی در تولید گل و گیاه به خصوص 
گیاهان دارویی در گلخانه های عینالی، احداث باغ پرندگان و حیات وحش 
عینالی، تبلیغات محیطی و اکران پیام های شهروندی با موضوعات مختلف 
فرهنگی و اجتماعی در طول مسیر اصلی از نکات مهم دیگری بود که در 

بازدید مدیرکل بازرسی شهرداری تبریز نسبت به آنها ابراز رضایت شد.

رشــت - خبرنگار فرصت امروز: در راستای تامین برق مطمئن 
و پایدار و حفظ پایداري شــبکه و اســتمرار خدمت رساني، با مکاتبات 
و پیگیری های متعدد و مســتمر، واکسیناسیون کارکنان شرکت برق 
منطقه ای آغاز شد. "بهمن داراب زاده" مدیر عامل شرکت برق منطقه 
ای گیالن گفت: با توجه به مسئولیت خطیر این شرکت در راستای تامین 
برق مطمئن و پایدار و حفظ پایداري شبکه و استمرار خدمت رساني، با 
مکاتبات و پیگیری های متعدد و مستمر، واکسیناسیون کارکنان شرکت 
برق منطقه ای آغاز شد. وی افزود: تعدادی از کارکنان شرکت واکسینه 
شدند و برای مابقی کارکنان نیز روند واکسیناسیون ادامه دارد و به زودی 

تمامی کارکنان واکسینه خواهند شد. داراب زاده گفت: با توجه به اینکه 
کارکنان شرکت، مشاغل حساس و پرخطری را برعهده داشتند و پایداری 
شبکه انرژی برق استان از اهمیت بسزایی برخوردار بود، واکسیانسیون 
کارکنان ضروری بود که خوشــبختانه این مهم آغاز شــد. مدیر عامل 
شرکت برق منطقه ای گیالن گفت: با توجه به مسئولیت مهم و حساس 
تامین برق مردم شریف و فهیم استان، به منظور جلوگیری از هر گونه 
خللی در این وظیفه، پایش مستمر کارکنان از نظر سالمتی و پیشگیری 
از کرونا ادامه خواهد یافت و این موضوع به صورت مستمر و هوشمندانه 

مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

اهواز - شبنم قجاوند: طی ابالغی از سوی خلیل محمدی مدیرعامل 
نیــروگاه رامین،داوود ســلیمانی بعنوان سرپرســت روابط عمومی این 

مجموعه منصوب شد. 
وی دانش آموخته رشته روابط عمومی از دانشکده خبر و عضو انجمن 
متخصصان روابط عمومی ایران است و طی سالهای گذشته تاکنون نیز 

با حضور فعال در عرصه ارتباطات، رسانه و همچنین فعالیتهای فرهنگی- 
اجتماعی موفق به کسب عناوین مختلف استانی و کشوری شده است.

الزم بذکر اســت نیروگاه رامین اهواز بزرگترین نیروگاه بخاری کشور 
است و نقش مهمی در تامین برق مورد نیاز استان خوزستان و همچنین 

پشتیبانی از شبکه سراسری برق کشور ایفا می کند.

نماینده مردم ورزقان و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:

ارزش ذخایر معدن مس سونگون معادل ۱۰ سال صادرات کشور است

تجلیل از کادر بهداشت و درمان 

همزمان با مرحله نخست واکسیناسیون تجمیعی کارکنان آبفای استان اصفهان

مدیرکل بازرسی شهرداری تبریز:

رضایت شهروندان نشان از پویایی در سازمان عون بن علی دارد

واکسیناسیون کارکنان شرکت برق منطقه ای گیالن آغاز شد

 داوود سلیمانی بعنوان سرپرست روابط عمومی 
نیروگاه رامین اهواز منصوب شد

ارجمند زاده عنوان کرد:
رشد 5۰ درصدی پروژه های اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر در 

بنادر دیر و کنگان
بوشهر - خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر 
بــه همراه معاونین خود، از پروژه های در حال اجرای بنادر دیر و کنگان دیدن 
کرد. به گزارش روابط عمومی، سیاوش ارجمندزاده مدیرکل بنادر و دریانوردی 
استان بوشهر به همراه معاونین خود از پروژه های در حال اجرا در بنادر کنگان 
و دیر دیدن کرد. مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر در اینباره گفت: یکی 
از پروژه های این اداره کل  در بندر کنگان پروژه احداث موج شکن های طرح 
توسعه بندر کنگان میباشد که از مطالبات جدی مردم بوده و تاثیر بسزایی  در 
صنعت دریانوردی منطقه و استان خواهد داشت. ارجمندزاده افزود: این پروژه 
شامل اجرای موج شکن شرقی به طول ۱۳۵۰ متر طول و موج شکن غربی به طول ۴۴۰ متر طول و برچیدن ۲۰۰ متر طول موج شکن 
موجود می باشد همچنین اجرای راه آسفالتی روی موج شکنها، تهیه و نصب بوالرد و روشنایی روی دو موج شکن در قالب این قرارداد اجرا 
خواهد شد.  وی اضافه کرد: این پروژه با هزینه ای بالغ بر۱۶۵ میلیارد تومان در حال حال اجرا میباشد که با اتمام آن مساحت حوضچه بندر 
کنگان از ۸ هکتار به ۳۶ هکتار و عمق دهانه از ۴ متر به ۶ متر  افزایش می یابد.  سیاوش ارجمندزاده مدیرکل بنادر و دریانوردی استان 
بوشهر عنوان کرد: دیگر پروژه این اداره کل ، احداث ساختمان اداری و آسایشگاه یگان حفاظت بنادر دیر و کنگان می باشد که با مساحت 

۲۸۵ متر مربع  در یک طبقه و با اعتباری بالغ بر ۷ میلیارد تومان در حال انجام است و  دارای پیشرفت فیزیکی ۵۰ درصد می باشد. 

در بازدید سرپرست شهرداری رشت از منطقه سه: 
بهبود کیفیت ارائه خدمات شهری به شهروندان باید در اولویت کار مناطق 

قرار گیرد 
رشت - خبرنگار فرصت امروز: علی بهارمست با اشاره به اینکه کارکنان 
شــهرداری در روزهای حســاس می توانند با توان مضاعف مشکالت را مرتفع 
سازند، گفت: در کنار اجرای پروژه های زیرساختی و کالن، انجام برخی پروژه ها 
و اقدامات کوچک مقیاس ولی با اهمیت در شهر نیز، میتواند رضایت شهروندان 
را به همراه داشته باشد. علی بهارمست با اشاره به اینکه کارکنان شهرداری در 
روزهای حساس می توانند با توان مضاعف مشکالت را مرتفع سازند، گفت: در 
کنار اجرای پروژه های زیرســاختی و کالن، انجام برخــی پروژه ها و اقدامات 
کوچک مقیاس ولی با اهمیت در شهر نیز، میتواند رضایت شهروندان را به همراه 
داشته باشد. به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت - سرپرست شهرداری رشت، صبح امروز سه شنبه 
۲۳ شهریور ماه ۱۴۰۰ در بازدید از منطقه سه شهرداری رشت ضمن قدردانی از مدیر، معاونین و کارکنان این منطقه، اظهار کرد: کارکنان 
شهرداری در روزهای حساس می توانند با همدلی و توان مضاعف مشکالت را مرتفع سازند. علی بهارمست با اشاره به نقش معاونین خدمات 
شهری مناطق پنجگانه گفت: معاونین خدمات شهر باید ضمن ایجاد انگیزه در کارکنان، سیاست های اجرایی و عملیاتی روسای نواحی را 

تبیین و بر نحوه اجرا و پیشبرد دقیق امور نظارت نمایند. 

کارکنان کارخانه تولید مواد آرایش و بهداشتی آوج کو، علیه ویروس کرونا 
واکسینه شدند 

قزوین - خبرنگار فرصت امروز: به منظور واکسیناسیون گروه های شغلی 
مختلف، این بار با حضور یکی از  تیم های واکسیناسیون حوزه سالمت شهرستان 
آوج در کارخانه تولید مواد آرایشی و بهداشتی آوج کو، کارکنان این کارخانه، علیه 
ویروس کرونا واکسینه شدند. مهندس فرج اهلل فرجی، کارشناس مسؤول واحد 
بهداشت حرفه ای بهداشت و درمان شهرستان آوج ضمن بیان این خبر، تعداد 
افراد واکسینه شده را ۲۵ تَن اعالم کرد که همگی روز ۲۰ شهریور ۱۴۰۰ اولین 

دوز واکسن خود را دریافت کردند.
بازدید رئیس گروه سالمت کار معاونت بهداشت از کارخانه آوج کو

مهندس اصغر صادقی، کارشناس واحد بهداشت حرفه ای شبکه بهداشت و درمان شهرستان آوج از حضور مهندس حبیب اهلل چگینی، 
رئیس گروه سالمت کار مرکز بهداشت استان قزوین به همراه مهندس اصغر پایون، کارشناس این گروه در کارخانه آوج کو خبر داد. به گفته 
مهندس صادقی، این بازدید روز ۱۷ شهریور ۱۴۰۰ به منظور نظارت بر رعایت دستورالعمل های بهداشت در محیط کار و همچنین نظارت 
بر شیوه نامه پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در محل کار انجام شد و بعد از ارائه آموزش های الزم، راهکارهای کاهش رخداد بیماری های 

شغلی، به کارگران و مدیران این کارخانه ارائه شد.

مدیر عامل شرکت گاز استان همدان:
در سال میزان مصرف گاز در استان همدان 3/6 میلیارد متر مکعب است 

همدان - فاطمه اعظمی: مدیر عامل شرکت گاز استان همدان کل میزان 
مصرف گاز در اســتان همدان را ۳/۶ میلیارد متر مکعب در ســال اعالم کرد و 
خاطر نشان ساخت: امسال نیز تاکنون یک میلیارد و سیصد و ۸۲ میلیون متر 
مکعب مصرف داشته ایم که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته یک میلیارد 
و ۱۴۶ میلیون متر مکعب بوده که ۲۳۵ میلیون متر مکعب افزایش داشته است.

عبداهلل فیاض با بیان اینکه در فصل گرما بخش صنعتی بیشترین مصرف را 
دارند، تصریح کرد:  به طور مثال امسال  مصرف گاز در نیروگاه شهید مفتح ۶۱۴ 
میلیون ۴۱۳ هزار ۵۱۴متر مکعب بوده اســت که نسبت به سال گذشته حدود 
۳۲۰ میلیون متر مکعب افزایش مصرف داشته است. وی یاد آور شد: تالش ما بر این است که نیروگاه شهید مفتح را از گاز بی بهره نگذاریم 
و به خاطر بحث آالیندگی که دیگر سوخت ها ایجاد می کنند سعی داریم که سهمیه ها را کاهش ندهیم و گاها از سوی ستاد ملی گاز و 

وزارت نیرو سهمیه گاز مصرفی کاهش پیدا می کند که ما هم مجبور به کاهش هستیم.
استان همدان جزء استان های سبز است

وی گفت: استان همدان به لحاظ ضریب نفوذ 99/9 درصد گاز طبیعی، جزء استانهای سبز محسوب می شود. فیاض با اشاره به اینکه  
در سال ۸۸ استان همدان اولین استانی بود که توانست جشن پایان گاز رسانی به شهر های خود را داشته باشد، افزود: یکی از افتخارات 
شرکت گاز استان همدان گاز رسانی به ۳۱ شهر خود بوده است. وی با بیان اینکه در سال ۱۳9۷در بحث گاز رسانی به روستاها رتبه اول 
را در کشور کسب کردیم، اظهار داشت: در حال حاضر تمام روستاهای باالی ۲۰ خانوار دارای گاز هستند و استان همدان اولین استان سبز 
کشور شناخته می شود. وی با اعالم اینکه ۱۰۰ درصد شهرها و 99/۸ درصد روستاهای استان گاز رسانی شده است، یاد آور شد: تاکنون 

99/9 درصد در سطح استان گاز رسانی انجام شده است.

رئیس اداره آب و فاضالب خان ببین: 
دبی 2 چاه به میزان 16 لیتر بر ثانیه افزایش یاف

گرگان - خبرنگار فرصت امروز: رئیس اداره آب و فاضالب خان ببین  از مهندسی مجدد چاه  ۲ حلقه چاه آب شرب در راستای رفع 
مشکل تامین آب شرب در این شهر خبر داد .داوود سوخته سرایی با اعالم این خبر افزود : با توجه به کاهش آبدهی چاه های آب شرب ۳و 
۵ این شهر و با تالش همکاران  این اداره و با هماهنگی حوزه بهره برداری ستاد شرکت ، مهندسی مجدد چاه های مذکور در دستور کار 
قرار گرفت.وی افزود : با توجه به مشکالت کمبود آب شرب و مدیریت توزیع و فشار شبکه آبرسانی و بمنظور بهسازی ، افزایش آبدهی ، 
بهره برداری مناسب از چاه ها و تامین نیاز آبی مشترکین عملیات فوق انجام گردید .سوخته سرایی تصریح کرد : با پایان این عملیات دبی 
چاه های فوق از  ۳۲.۵ لیتر در ثانیه به ۴۸.۵ لیتر افزایش  یافت و تعداد ۱۷۰۰خانوار با جمعیتی بالغ بر  ۷ هزار و ۵۰۰ نفر از نعمت آب 

شرب پایدار ، سالم و بهداشتی بهره مند گردیدند .

در بیست و چهارمین جشنواره استانی شهید رجایی صورت گرفت:
 کسب رتبه اول ارزیابی عملکرد توسط پزشکی قانونی استان مرکزی 

در سال13۹۹
اراک- فرناز امیدی: اداره کل پزشــکی قانونی استان مرکزی در بیست و 
چهارمین جشــنواره استانی شــهید رجایی مفتخر به کسب رتبه اول در گروه 

عمومی قضایی و رتبه چهارم در بین کلیه دستگاه های اجرایی گردید.
به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان مرکزی در بیست و چهارمین 
جشنواره استانی شهید رجایی که در محل استانداری مرکزی و با حضور مدیران 
اســتانی برگزار گردید، اداره کل پزشــکی قانونی استان حایز رتبه اول در گروه 
عمومی و حقوقی و رتبه چهارم در بین کلیه دستگاه های اجرایی استان گردیده 

و استاندار مرکزی با اهدای لوح تقدیر از اداره کل تقدیر به عمل آورد.

قم - خبرنگار فرصت امروز: مشــاور شهردار قم گفت: مهم ترین 
اقدام مدیریت شــهری در سال های گذشته را باید توسعه متوازن شهر 
و توجه به حوزه های مختلف دانست که سبب تغییر نگاه ها به شهر قم 

شده است.
سیدابوالفضل اسماعیلی در گفت وگویی ، با اشاره به عملکرد قابل توجه 
شــهرداری قم در زمینه اجرای پروژه های شهری اظهار داشت: یکی از 
ویژگی های مثبت در سال های گذشته، افزایش سرعت اجرای پروژه ها 

بود که کارنامه شهرداری در این زمینه قابل دفاع است.
وی با بیان اینکه در پروژه هایی که تملک وجود دارد، کار سخت تری 
پیش روی مجموعه وجود داشــته و همین مسئله سرعت اجرای کار را 
کاهش میدهد افزود: با برنامه ریزی ها در این دوره، با توجه به تمام این 
مشکالت، فرآیندها تسریع شده و درنتیجه، پروژه ها با سرعت بیشتری 

اجرا می شود.
مشــاور شهردار قم با تأکید بر اینکه در سال های گذشته با تعامالت 

کشوری و استانی شاهد پیشبرد اهداف شهرداری در پروژه ها بودیم،  ابراز 
کرد: مه ترین اقدام مدیریت شــهری در سال های گذشته را باید توسعه 
متوازن شهر و توجه به حوزه های مختلف دانست که سبب تغییر نگاه ها 

به شهر قم شده است.
وی ورود قم به مســیر توسعه را موردتوجه قرارداد و افزود: متأسفانه 
قم دارای عقب ماندگی های سنواتی است که با برنامه ریزی ها در سال های 
گذشــته سرعت بیشتری به خود گرفته اســت که امیدواریم این روند 

هرچند با مشکالت اقتصادی روبرو بوده همچنان ادامه دار باشد.
اسماعیلی حدود ۳ هزار هکتار بافت فرسوده را از مشکالت شهر قم 
ذکر کرد و یادآور شــد: شهر قم عقب ماندگی های زیادی داشته و مردم 
مطالبات انباشته زیادی دارند و اما ما در مسیر توسعه قرار داریم، اتفاق 

خوبی است و امیدوارم این کار ادامه پیدا کند.

مردم به علت عقب ماندگی های سنواتی مطالبات انباشته ای دارند
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بهقلم:کلیفوردچی
کارشناس بازاریابی در موسسه هاب اسپات

ترجمه: علی آل علی

مدیریت کسب و کار به شیوه های مختلفی صورت می گیرد. 
برخی از کارش��ناس ها مدیریت کسب و کار را مثل مربیگری 
یک تیم ورزش��ی می دانند. مربی های ورزشی به طور معمول 
بس��یار خش��ن و با انتظارات باال با بازیکنان مواجه می شوند. 
همین امر انتظار مشاهده چنین برخوردهایی از سوی مدیران 
در کسب و کار را به همراه داشته است. نکته مهم اینکه چنین 
رویکردهایی در دنیای کسب و کار بسیار نادر است. شیوه های 
مدیریت کسب و کار در طول دهه های متمادی تکامل بسیار 
زیادی پیدا کرده اس��ت. بنابراین صحبت کردن از یک الگوی 
منحصر به فرد برای مدیریت کسب و کار دیگر معنایی ندارد. 
اغلب کارمندان تازه کار وقتی در یک شرکت مشغول به کار 
می ش��وند، از رفتار مدیران به شدت تعجب می کنند. این امر 
مشکالت بسیار زیادی برای آنها به همراه خواهد داشت. شما 
به عنوان یک کارآفرین جوان باید انتظار برخوردهای مختلف 
از س��وی مدیران کس��ب و کارها را داشته باشید، در غیر این 
صورت شاید هیچ کس آنطور که شما انتظار دارید، رفتار نکند. 
هدف اصلی در این مقاله بررسی برخی از مهمترین الگوها 
برای مدیریت کس��ب و کار اس��ت. ما در این مقاله الگوهای 
مدیریت کسب و کار را به خوب و بد تقسیم کرده ایم. این امر 
به ش��ما برای تاثیرگذاری هرچه بهتر بر روی کسب و کارتان 
کمک خواهد کرد. همچنین به شما اجازه می دهد تا تبدیل به 

مدیری بهتر در عرصه کسب و کار شوید. 
اگر شما هم نسبت به بهترین الگوهای ممکن برای مدیریت 
کسب و کار کنجکاو هستید، مقاله کنونی نکات طالیی برای 
شما به همراه دارد. در ادامه بهترین و بدترین الگوهای مدیریت 

کسب و کار را با هم مرور خواهیم کرد. 
بهترین الگوهای مدیریت کسب و کار

الگویمدیریتچشمانداز
مدیرانی که از الگوی چش��م انداز برای کس��ب و کارش��ان 
اس��تفاده می کنند، به طور معمول برنامه یا اهداف خودشان 
را به هر قیمتی در کس��ب و کارشان پیاده می کنند. این امر 
شاید در نگاه نخست بسیار عجیب و حتی غیرممکن باشد، اما 
گفت وگوی مداوم با کارمندان و تالش برای ایجاد هماهنگی 
میان برنامه های شرکت و نظرات آنها نکته مهمی در این راستا 

محسوب می شود. 
یکی از نکات مهم در اس��تفاده از روش مدیریت چشم انداز 
مرب��وط به تالش ب��رای اصالح برنامه ها از س��وی مدیران در 
تعامل با کارمندان است. این امر به خوبی امکان تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف را به همراه خواهد داش��ت. اگر شما از 
چنین شیوه ای در زمینه بازاریابی و فروش هم استفاده کنید، 

مشتریان عاشق برندتان خواهند شد. 
وقت��ی مدیران یک کس��ب و کار با کارمندان ش��ان درباره 
اهداف مهم برند مش��ورت می کنند، هر کدام از آنها احساس 
ارزشمندبودن خواهند داش��ت. چنین امری انگیزه مضاعفی 
ب��رای آنها ب��ه منظ��ور کار بیش��تر و تالش گس��ترده برای 

تاثیرگذاری بر روی روند فعالیت برند خواهد بود. 
اگر شما عالقه مند به مشورت مداوم با کارمندان تان هستید، 
باید در روش مدیریت چش��م انداز ب��ه تعیین اهداف اصلی از 
س��وی خودتان دقت کنید. شما در حقیقت محورهای اصلی 
کسب و کارتان را تعیین کرده و سپس در تعامل با کارمندان 
در آنه��ا تغییرات��ی اعمال خواهید کرد. با این حس��اب هرگز 

خبری از تغییر کلی اهداف در این شیوه نخواهد بود. 
مهمترین ویژگی مدیرانی که از الگوی چش��م انداز استفاده 
می کنن��د، تالش برای دریاف��ت بازخوردهای متعدد در طول 
زمان اس��ت. این امر فقط محدود به کارمندان برند نیس��ت، 
بلکه مشتریان و حتی کارش��ناس های حرفه ای را نیز شامل 
می ش��ود. با این حساب مدیران در این الگو همیشه به دنبال 
منابع اطالعاتی برای ارزیابی شیوه فعالیت برندشان و اهداف 
تعیین شده هستند. اگر در این میان انگیزه کافی برای اصالح 
کار براس��اس بازخوردهای دریافتی هم وجود داش��ته باشد، 
الگوی مدیریت چشم انداز به بهترین شکل ممکن اجرا خواهد 

شد. 
بهتری��ن مثال ب��رای کارآفرینی ک��ه از الگ��وی مدیریت 
چش��م انداز اس��تفاده می کند، ایالن ماسک است. وی یکی از 
کارآفرینان بزرگ در طول تاریخ محس��وب می شود و اعتبار 
بس��یار باالیی هم دارد. شیوه مدیریت کس��ب و کار از سوی 
وی بس��یار روشن و واضح اس��ت. وی اول از همه اهداف کلی 
برندش را طراحی می کند و سپس در تالش برای همکاری با 
اعضای شرکت به منظور بهینه سازی اهداف موردنظر و تعیین 
راهکارهای بی عیب و نقص برای دستیابی به آنها خواهد بود. 
چنی��ن امری به وی امکان نوآوری های بس��یار بزرگ و البته 
کارب��ردی را می دهد. با این حس��اب اگر ش��ما هم عالقه مند 
به الگوبرداری از ایالن ماس��ک هس��تید، باید الگوی مدیریت 
چش��م انداز را مدنظر قرار دهید. این امر به شما برای داشتن 

کسب و کاری بهتر کمک خواهد کرد. 
الگویمدیریتدموکراتیککسبوکار

وقتی از الگوی مدیریت دموکراتیک کس��ب و کار صحبت 
می کنیم، اغلب مردم ایده های مش��خصی در ذهن شان دارند. 
این الگو ش��امل همکاری و تعامل مس��تقیم میان مدیران و 
کارمندان برای تعیین صفر تا صد اهداف کس��ب و کار است. 
نکت��ه جالب اینکه تمام جزییات مرب��وط به فعالیت برند نیز 
براس��اس این الگو طراحی می شود. بنابراین شما باید مهارت 
بسیار زیادی برای تاثیرگذاری بر روی کارمندان تان به منظور 

تعامل با شما در این الگو را داشته باشید. 
بس��یاری از مدیران محبوب در می��ان کارمندان در عمل 
از چنین الگویی اس��تفاده می کنند. ای��ن امر موجب افزایش 
چش��مگیر انگی��زه کارمندان ب��رای تعامل با برند می ش��ود. 
همچنی��ن در بلندمدت ش��ما بدل به ش��ریک کارمندان تان 
خواهید ش��د. این امر به معنای تالش بس��یار بیشتر از سوی 

کارمندان برای پیش��برد اهداف برند است. با این حساب اگر 
شما به دنبال کار و پشتکار بیشتر کارمندان تان هستید، باید 

همیشه از چنین الگویی استفاده نمایید. 
وقت��ی کارمندان به طور عم��ده درگیر تعامل با مدیران در 
فرآیند تصمیم گیری برای برند هس��تند، باید زمان مناسبی 
برای این کار داش��ته باشند. اگر تیم کاری شما به طور مداوم 
درگیر مسئولیت ها و کارهای بیش از اندازه اش باشد، به ندرت 
انگیزه ای برای اس��تقبال از الگوی دموکراتیک خواهد داشت. 
بنابراین شما در عمل باید شلوغی ساعت های کار کارمندان تان 
را ب��ه طور قابل مالحظه ای کاهش دهید، در غیر این صورت 
شاید هرگز فرصی برای تاثیرگذاری بر روی کارمندان تان پیدا 

نکنید.

اگر کس��ب و کار ش��ما برای اس��تفاده از نظ��رات و تعامل 
مس��تقیم کارمندان در امور شرکت برنامه ای نداشته باشد، به 
احتمال زیاد دچار دردس��رهای زیادی خواهید شد. بنابراین 
باید تصمیم گیری در این مدل را تا عالی ترین س��طوح تعیین 
استراتژی و تصمیمات مهم ش��رکت ارتقا دهید، در غیر این 
صورت ش��اید کارمندان تان انگیزه ای برای تعامل با شما پیدا 
نکنند. این امر یکی از مشکالت قدیمی برندها در زمینه تعامل 
با کارمندان شان محسوب می شود. بنابراین شما باید همیشه 
اس��تراتژی و ایده عالی برای جلب تعامل کارمندان تان داشته 

باشید. 
الگویمدیریتدگرگونکنندهکسبوکار

مدیران دگرگون کننده همیشه نوآور و خالق هستند. این امر 
شامل به هم ریختن نظم بازار با ارائه محصوالت انقالبی است. 
اگر شما ایده بسیار عالی برای آینده کسب و کارتان دارید باید 
از الگوی دگرگون کننده استفاده کنید. چنین مدیرانی همیشه 
ایده های تازه را تنها راهکار برای باقی ماندن در صدر فهرست 
برندهای بزرگ و موفق دنیا می دانند. درست به همین خاطر 

محصوالت شان همیشه نوآورانه طراحی می شود. 
کارمندانی که با مدی��ران دگرگون کننده و نوآور همکاری 
دارند، همیش��ه احساس خوشایندی نس��بت به فعالیت شان 
خواهند داشت. این امر نکته بسیار مهمی برای برندها محسوب 
می شود. بنابراین کسب و کار شما باید به بهترین شکل ممکن 
در تالش برای غافلگیری کارمندان درباره شیوه های فعالیت در 
کسب و کارتان باشد. این امر امکان تاثیرگذاری بسیار عالی بر 

روی مشتریان را به همراه خواهد داشت. 
همکاری ب��ا کارمندان در الگوی دگرگون کننده براس��اس 
ایده های ت��ازه صورت می گیرد. به ای��ن ترتیب کارمندان در 
صورت داشتن یک ایده تازه و خالقانه امکان اظهارنظر به طور 
آزادانه را خواهند داشت. در نهایت نیز براساس صالحدید تیم 
مدیریت��ی از میان ایده های انبوه کارمندان برخی از آنها مورد 

استفاده قرار می گیرد. 
اگر ش��ما چشم انداز بس��یار بلندی برای کس��ب و کارتان 
دارید، اس��تفاده از الگوی دگرگون کننده ایده بس��یار جذابی 
خواهد بود. شما در این ایده فرصت کافی برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف تان را پیدا می کنید. همچنین همکاری با 
کارمندان نیز از نظر اعتبار ش��ما را وارد سطحی تازه از عرصه 

کسب و کار خواهد کرد. 
بهترین مثال در زمینه مدی��ران دگرگون کننده مربوط به 
ایده اصلی کس��ب و کار هاب اس��پات است. برایان هالیگان و 
دارمش ش��اه در سال 2006 با ارزیابی سختی های پیش روی 
کارآفرین��ان برای مدیریت بازاریابی و به طور کلی کس��ب و 
کارش��ان با فناوری های نوین اقدام به راه اندازی پلتفرم هاب 
اس��پات کردند. این ابزار از آن زمان ت��ا به حال به میلیون ها 
کارآفرین سرویس ارائه کرده است. نوآوری اصلی در این میان 
مربوط به نحوه سازماندهی اطالعات و مدیریت کسب و کار در 
ابزار موردنظر است. همچنین باید توجه داشته که تمام اعضای 
شرکت هاب اسپات برای طراحی ایده های تازه و حتی پذیرش 
مسئولیت توسعه آن آزادی عمل کافی دارند. همین امر هاب 
اس��پات را برای مدت طوالنی در صدر فهرست ابزارهای مورد 

عالقه کارآفرینان قرار داده است. 
الگویمدیریتمربیگونهکسبوکار

انتظ��ار ش��ما از یک مرب��ی ورزش��ی چیس��ت؟ احتماال 
روحیه بخش��ی به بازیکنان و آم��وزش مهارت های الزم برای 
موفقیت در میدان مسابقه بخشی از وظایف هر مربی محسوب 
می ش��ود. همچنین سختگیری های مختلف نیز در این میان 
امر بس��یار مهمی خواهد بود. یک مربی حرفه ای همیش��ه از 
پیش��رفت شاگردانش اس��تقبال می کند و حتی به آنها برای 
تبدیل ش��دن به ورزش��کارانی بهتر کمک ه��م خواهد کرد. 

بنابراین شما به عنوان یک مدیر که در تالش برای استفاده از 
الگوی مربی گونه در عرصه کسب و کار است باید راه ها را برای 

پیشرفت و توسعه کارمندان تان کامال باز بگذارید.
مزیت اصلی در مدیریت مربی گونه کس��ب و کار مربوط به 
امکان پیدا کردن مدیران میانی و ارشد برند از میان کارمندان 
بااس��تعداد اس��ت. نکته اساس��ی در این میان تالش برای به 
کارگی��ری کارمندان برند در بهترین جای ممکن اس��ت. اگر 
کارمندان شما مهارت یا عالقه باالیی به یک حوزه دارند، باید 
آنها را به طور انحصاری در همان حوزه مشغول به کار کنید، 
در غی��ر این صورت آنها هرگز بدل ب��ه کارمندانی حرفه ای و 

مورد انتظار شما به عنوان مربی دلسوز نخواهند شد. 
کسب و کارهایی که فرصت های پیشرفت و توسعه مهارت 
گسترده برای کارمندان شان فراهم می کنند بیشتر از همه در 
فرآیند تاثیرگذاری بر روی مشتریان ش��ان تاثیرگذار خواهند 
بود. این امر باید از س��وی ش��ما نیز به عنوان یک کارآفرین 
مدنظر قرار گیرد. با این حس��اب هرچه مهارت و توانایی شما 
برای ترس��یم چشم اندازی مثبت از آینده کاری کارمندان تان 
بیشتر باشد، توانایی باالتری برای جلب نظرشان برای کار بهتر 

خواهید داشت. 
بدترین الگوهای مدیریت کسب و کار

مدیریتخودمحورانه
مدیریت خودمحورانه کس��ب و کار ب��ه معنای بی توجهی 
مداوم به نیازها و ایده های کارمندان شرکت است. کارآفرینان 
در این الگو همه جزییات کسب و کارشان را خودشان طراحی 
کرده و حتی به پیشنهادهای سازنده کارمندان شان هم توجه 
نمی کنند. نکته مهم اینکه در چنین الگویی از مدیریت کسب 
و کار، کارمندان حتی اجازه اظهارنظر نیز ندارند بنابراین شما 
به طور قابل مالحظ��ه ای باید در تالش برای پرهیز از چنین 

شیوه ای باشید. 
احتمال مواجهه با شکست در الگوی مدیریت خودمحورانه 
کسب و کار بس��یار زیاد است. دلیل این امر نیز کامال روشن 
اس��ت: وقتی ش��ما به نظرات دیگران هی��چ اهمیتی ندهید 
بسیاری از نکات مهم را نادیده خواهید گرفت. بنابراین امکان 
مواجهه با شکس��ت ها در قالب اتفاقات غافلگیرکننده به طور 
تس��اعدی افزایش پیدا خواهد کرد. این امر ش��ما را با شرایط 

بحرانی تنها خواهد گذاشت. 
الگویمدیریتخدمتگزارکسبوکار

از اس��م این الگو هم مشخص است که چه نتایج عجیب و 
غریبی برای برندها به همراه دارد. وقتی شما کارمندان شرکت 
را در قالب خدمت گزار خودتان ارزیابی می کنید، در حقیقت 
هیچ حق و حقوقی برای آنها قائل نیستید. این امر در بلندمدت 
موجب رنجش خاطر تمام کارمندان و پرهیز از ادامه همکاری 
با شما خواهد بود. چنین امری شما را به طور قابل مالحظه ای 

تبدیل به مدیری مورد تنفر عمومی خواهد کرد. 
تالش برای همکاری و تعامل با کارمندان در اغلب الگوهای 
مطلوب مدیریت کسب و کار جایگاه ویژه ای دارد. بنابراین شما 
باید در تالش برای تاثیرگذاری مناسب بر روی کارمندان تان 
باش��ید، در غیر این صورت ش��اید هرگز فرصتی برای تعامل 
مناسب با آنها پیدا نکرده و کسب و کارتان روز به روز در بازار 

از دیگر رقبا عقب بیفتد. 
رفتار مناسب با کارمندان باید در صدر فهرست اولویت های 
شما در بازار باشد. سرمایه اصلی هر برندی کارمندانش است. 
بنابراین تعامل با کارمندان برند به عنوان خدمت گزاران برند 
به هیچ وجه ایده مناسبی نخواهد بود. اگر امروزه یک برند از 
چنین الگویی برای توسعه کس��ب و کارش استفاده کند، به 

سرعت در بازار با شکست مواجه خواهد شد. 
الگویمدیریتلسهفر

این الگوی مدیریت کس��ب و کار به معن��ای عدم دخالت 
مدیران در فرآیند تصمیم گیری و سپردن آن به کارمندان به 
طور کامل است. شاید این امر در نگاه نخست ایده جذابی به 
نظر برس��د، اما برای بسیاری از برندها نتایج بسیار ناگواری به 
همراه خواهد داشت. بدون تردید کارمندان مهارت های زیادی 
برای مشارکت با ش��ما در زمینه های کاری دارند، اما این امر 
در مورد وضعیت لسه فر به هیچ وجه مصداق ندارد. شما باید 
همیش��ه به عنوان مدیر یک کس��ب و کار و راهنمای اصلی 
کارمندان در کنار آنها باش��ید، در غیر این صورت شاید هرگز 

فرصتی برای توسعه کسب و کارتان پیدا نکنید. 
بهتری��ن الگوی مدیریت کس��ب و کار ش��امل تالش برای 
هماهنگ��ی با کارمندان در حوزه های مختلف اس��ت. این امر 
به معنای پیش��برد تمام امور با اس��تفاده از نظرات مساعد دو 
طرف اس��ت. بنابراین ش��ما باید به طور قابل مالحظه ای در 
کنار کارمندان تان حضور داش��ته باش��ید، در غیر این صورت 
کمترین فرصتی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان 

پیدا نخواهید کرد. 
مدیرانمعاملهگر

معامله گ��ری یک��ی از نکات مه��م در دنیای کس��ب و کار 
محس��وب می ش��ود، اما به هنگام مدیریت برند چندان ایده 
جذابی نیس��ت. اینکه شما همه چیز را براساس سود و جایزه 
ارزیابی کنید، در سلس��له مراتب مدیریت کس��ب و کار هیچ 
جایی ندارد. محور اصلی در این الگوی مدیریت کس��ب و کار 
شعار »اگر این کار را برای من انجام دهی، فالن کار را برای تو 
خواهم کرد« اس��ت. شاید این شعار جذاب باشد، اما در روابط 
درون شرکتی یک فاجعه تمام عیار را به همراه خواهد داشت. 
رابطه میان مدیران و کارمندان باید براس��اس تالش برای 
توسعه همه جانبه برند صورت گیرد. در این میان جای هیچ 
معامله اضافی نیست. بنابراین شما باید به بهترین شکل ممکن 
در تالش برای مدیریت کس��ب و کارتان به س��وی موفقیت 

باشید، نه معامله با کارمندان تان در شرایط گوناگون. 
بدون تردید الگوهای مدیریتی بسیار زیادی در دنیای کسب 
و کار وجود دارد. هدف اصلی ما در این مقاله بررس��ی برخی 
از بهتری��ن و بدترین الگوها در این می��ان بود. به این ترتیب 
شما امکان انتخاب درست از میان انبوهی از الگوها را خواهید 
داشت و هرگز درگیر الگوهای مدیریتی ناکارآمد نخواهید شد. 
منبع:هاباسپات

چگونهکسبوکارتانرامدیریتکنید؟

بهترین و بدترین الگوهای مدیریت کسب و کار
ترندهایتبلیغاتیکههربازاریابیبایدبداند

ترجمه:علیآلعلی

بازاریابی و تبلیغات در دنیای کنونی امر س��اده ای نیس��ت. شما از همان ابتدای ماجرا کلی رقیب دارید 
و باید بهترین محتوای ممکن برای جلب نظر مش��تریان را طراحی کنید. بس��یاری از برندها و کارآفرینان 
در همان ابتدای کار از مسیر پرپیچ و خم تبلیغات صرف نظر می کنند. این امر یکی از رایج ترین پدیده ها 
در دنیای کس��ب و کار محس��وب می شود. اگر شما تمایلی به تس��لیم شدن در برابر شرایط سخت عرصه 

تبلیغات و بازاریابی ندارید، باید بهتر از هر فرد دیگری با ترندهای این حوزه آشنایی داشته باشید. 
هدف اصلی در این مقاله آشنا ساختن شما با برخی از مهم ترین ترندهای تبلیغات است. این امر به شما 
برای طراحی محتوای هرچه بهتر و تعامل بهینه با مش��تریان کمک خواهد کرد. ایراد برخی از برندها در 
رابطه با تبلیغات تالش برای استفاده از ترندها و تکنیک های به شدت قدیمی است. چنین امری شما را به 
طور قابل مالحظه ای در مقایسه با رقبا عقب خواهد انداخت. بنابراین آماده شوید تا در قالب توصیه هایی 

خالصه و کم حجم به بررسی برخی از ترندهای تبلیغات بپردازیم. 
تاثیرانکارناپذیررسانهها

ب��دون تردید کس��ب و کارهای کوچک دارای بودجه های بازاریابی کمتری در مقایس��ه با رقبای ش��ان 
هس��تند. این امر نیاز به برنامه ریزی و انتخاب همکارهای دقیق برای رقابت با برندهای بزرگ را به همراه 
دارد. یکی از ترندهای مهم در چند ماه اخیر توجه به قدرت رس��انه ها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف اس��ت. ش��ما با یک برنامه کاربردی ام��کان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف ب��ا همکاری پایه ای 

رسانه ها را خواهید داشت. 
اگر برند شما در بازارهای محلی فعالیت دارد، به جای سرمایه گذاری بر روی شبکه های اجتماعی امکان 
همکاری نزدیک با رسانه های محلی را خواهد داشت. امروزه مشتریان در بازارها به رسانه های محلی بسیار 
بیشتر از دیگر ابزارها توجه نشان می دهند. بنابراین شما با هزینه ای کمتر در مقایسه با روش های مشابه 

بازاریابی امکان تاثیرگذاری هرچه بیشتر بر روی مخاطب هدف تان را خواهید داشت. 
ام��روزه بس��یاری از برندها ص��رف هزینه باالتر در ح��وزه بازاریابی را معادل تاثیرگ��ذاری بهتر بر روی 
مخاطب هدف می دانند. این امر نه تنها به شما برای جلب نظر مشتریان کمک نخواهد کرد، بلکه بودجه 
در دس��ترس تان را هم خیلی زود تمام می کند. با این حس��اب شما باید به دنبال راهکاری برای مقابله با 
شرایط موردنظر و کاهش هزینه های تبلیغاتی تان باشید. بهترین گزینه در این میان تالش برای همکاری 

با رسانه های محلی خواهد بود. 
همکاریبااینفلوئنسرها

اینفلوئنس��رها تاثیرگذاری بس��یار زیادی بر روی تصمیم گیری مش��تریان دارند. این ام��ر برای برندها 
اهمی��ت باالیی داش��ته و امکان جلب نظر آنها به بهترین ش��کل ممکن را می ده��د. بنابراین همکاری با 
اینفلوئنسرها باید به طور قابل مالحظه ای در برنامه هر برندی جای داشته باشد. البته شما برای همکاری 
با اینفلوئنس��رها همیش��ه نیاز به همکاری با مش��هورترین افراد حاضر در بازار ندارید. اگر در این میان به 
ج��ای تالش برای همکاری با افراد مش��هور که هزینه زیادی برای برندتان به همراه دارد، اینفلوئنس��ری 
محل��ی و دارای تخص��ص در حوزه کاری تان را پیدا کنید، س��طح تاثیرگذاری تان به طور قابل مالحظه ای 

افزایش پیدا خواهد کرد. 
امروزه اینفلوئنس��رها در حوزه های بس��یار زیادی مشغول به کار هس��تند. مهم ترین نکته در این میان 
ارزیابی آنها براساس میزان مهارت و آشنایی شان با کسب و  کارتان است. بنابراین شما باید از این به بعد 

چشم از تعداد فالوورهای آنها برداشته و به جای آن میزان مهارت شان را در نظر بگیرید. 
تعدیلدادههابانقشآفرینیعاملانسانی

استفاده از داده های کاربردی در تبلیغات امر بسیار مهمی محسوب می شود، اما به تنهایی برای موفقیت 
برندتان کافی نیس��ت. ش��ما برای تاثیرگذاری مناس��ب بر روی مخاطب هدف نیاز به تعامل رو در رو با 
مشتریان تان نیز دارید. گاهی اوقات برندها تعامل با مشتریان را از یاد برده و آن را فقط در قالب استفاده 
از داده ه��ای معتبر دنبال می کنند. چنین امری تاثیرگذاری بر روی مش��تریان را بدل به امری س��خت و 

حتی غیرممکن می کند. 
شما به عنوان یک بازاریاب برای طراحی محتوای تبلیغاتی باید همیشه ارتباط تان با مشتریان را حفظ 
کنید، در غیر این صورت خیلی زود برندتان از فهرس��ت کسب و کارهای محبوب مشتریان خارج خواهد 

شد. 
clickz.com:منبع
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www.forsatnet.ir
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www.forsatnet.ir/regulations :آیین نامه اخالق حرفه ای روزنامه

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

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

دفتر مرکزی: 88317738
سازمان آگهی ها: 88320960 


