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چینوروسیهنظاممالیجدیديایجادمیکنند؟

بدهی جهانی در اوج
فرصت امروز: به نظر می رسد چین و روسیه به دنبال ایجاد نظام مالی جدیدی هستند و با گسترش روابط راهبردی 
و اقتصادی پکن و مسکو، تالش های این دو قدرت جهانی برای تشکیل سیستم مالی مستقل بین دو کشور به عنوان 
یکی از عوامل کلیدی در شکل دهی نظام جدید بین المللی، مورد تورجه ناظران سیاسی و اقتصادی قرار گرفته است. 
به نظر می آید برپایی این نظام مالی جدید از سوی چین و روسیه، پاسخی به روند رو به توسعه نظام تحریمی آمریکا 
علیه این دو کش��ور باش��د. بازوی پژوهشی بخش خصوصی در ش��انزدهمین گزارش از سلسله گزارش های »پایش 
تحوالت تجارت جهانی« به گلچینی از تحوالت اخیر اقتصاد جهانی در دو الیه جهانی و منطقه ای از دیدگاه محیط 
ژئواکونومیک ایران پرداخته و آخرین روندها و پیش بینی های اقتصادی ارائه شده توسط بزرگ ترین نهادهای اقتصادی 
بین المللی در قالب داده های تازه مورد بحث و بررس��ی قرار داده اس��ت. در بخش اول این گزارش و در ذیل عنوان 
تحوالت جهانی، به روابط راهبردی چین و روسیه و تالش برای تشکیل یک سیستم مالی جدید و مستقل بین دو...
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اتاق تهران

دولت که الیحه بودجه س��ال 
1401 را تقدی��م مجل��س کرد، 
گمانه زنی ها درباره حذف یا ادامه 
ارز 4200 تومان��ی ب��رای واردات 
دارو هم به میان آمد. البته فعاالن 
صنع��ت دارو موافق ماندگاری ارز 
4200 تومانی نیس��تند و از ابتدا 
هم نبودند. ما از همان اول معتقد 
بودیم ک��ه ارز 4200 تومانی باید 
ح��ذف ش��ود منتها با ش��رط و 
ش��روط، چراکه این ارز به جامعه 
هدفی ک��ه مدنظر دولت اس��ت، 
اگر می خواهد  دولت  نمی رس��د. 
ارز ترجیح��ی دارو را حذف کند، 
باید مابه التفاوت ارز 4200 تومانی 
و ارز نیمایی که در حوزه سالمت 
مصرف می ش��ود و چیزی حدود 
3.5 میلیارد دالر است را به نحوی 
به انته��ای زنجی��ره منتقل کند 
تا پرداخ��ت از جیب مردم تغییر 
نکند، چراکه طبیعتا با تغییر نرخ 
ارز، قیمت کاالهای سالمت، دارو 
و تجهی��زات افزایش پیدا خواهد 
کرد، اما ب��رای اینکه این افزایش 
به مردم تحمیل نشود، بهتر است 
این مابه التفاوت ب��ه بیمه ها داده 
شود تا از مسیر بیمه ها، پرداخت 

از جی��ب م��ردم تغییر 
3معناداری پیدا نکند...

24 جمادی االول 1443 - س�ال هفتم
شماره   1932

8 صفحه - 5000 تومان
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بانک پاسارگاد در چند سال اخیر همراستا با رویکرد کالن 
کش��ور جهت حمایت از تولید داخلی، با معرفی و ارائه بسته 
حمایتی خود، پشتیبانی از تولیدکنندگان داخلی را مورد توجه 
قرار داده و در کنار ارائه خدمات تسهیالت ارزان قیمت، صدور 
انواع ضمانت نامه بانکی و مشاوره با استفاده از گشایش اعتبار 
 اس��نادی  داخلی توانسته است گام مثبتی در راستای تأمین 
مالی تولیدکنندگان داخلی و جلوگیری از خروج ارز از کشور 

بردارد.
نقش و اهمیت تولید داخلی در ارتقای ش��رایط اقتصادی 
کش��ور بر کسی پوش��یده نیست. هرچه بیش��تر توانمندی 
صاحبان کس��ب وکارها در تولید محص��والت و ارائه خدمات 
بومی افزایش یابد، به همان نس��بت نیز می توانیم به رشد و 
توسعه اقتصاد داخلی امید بیشتری داشته باشیم. در شرایط 

فعلی که اقتصاد ایران با ش��رایط خاصی روبه روست، یکی از 
بهترین راهکارها برای ایجاد مقاومت و افزایش توان اقتصادی، 
ایجاد بسترهای مناسب برای سرمایه گذاری در بخش تولید و 
جلوگیری از خروج ارز از کشور برای واردات کاال و مواد اولیه 
از سایر کشورهاست. رشد تولید می تواند اقتصاد را از وضعیت 
رکود تورمی خارج کند و زمینه های رش��د و توس��عه ملی را 
فراهم آورد. برای تحقق این امر در کنار کش��ف استعدادها و 
به کارگیری سرمایه انسانی متبحر و توانمند، تأمین آسان منابع 

مالی نیز یکی از مهمترین فاکتورها است.
ش��رکت های تولیدی در حالت کلی و به ویژه در ش��رایط 
تحریم های اقتصادی برای تداوم جریان در زنجیره تولید خود 
به تأمین منابع مالی پیوس��ته نیاز دارند؛ چراکه در بسیاری 
موارد از ش��روع فرآیند تولید تا آغاز سوددهی، فاصله زمانی 

قابل توجهی وجود دارد. اگر تولیدکننده مش��کلی در زمینه 
تأمین منابع مالی موردنیاز خود نداشته باشد با آرامش بیشتر 
و با ایده های خالقانه تری می تواند به رشد و توسعه کسب و کار 
خود بپ��ردازد، اما هنگامی که هم��واره با چالش های تأمین 
نقدینگی، س��رمایه در گردش و... مواجه است، نه تنها قادر به 
تبدیل تهدیدها به فرصت نیس��ت، بلکه ممکن است با تمام 
توان در عرصه تولید حضور مؤثر نداشته و از چرخه اقتصادی 
کشور خارج شود. در این بین، بانک پاسارگاد یکی از بانک های 
خصوصی مطرح کشور است که با طرح های مختلف، از تولید 
و کس��ب و کار داخلی حمایت کرده است. این بانک با اعطای 
تسهیالت ارزان قیمت، ارائه خدمات مشاوره مالی، صدور انواع 
ضمانت نامه بانکی و »گشایش اعتبار اسنادی داخلی« همواره 
حامی تولید کنندگان داخلی بوده است تا ضمن حمایت از آنها 

بتواند نقش پررنگی در شکوفایی اقتصاد ایفا کند.
گش��ایش اعتبار اس��نادی داخلی، یک��ی از گام های مؤثر 
بانک پاس��ارگاد در جهت حمایت از تولید ملی اس��ت که با 
اس��تقبال خوبی نیز از سوی صاحبان کسب وکار روبه رو شد. 
این بانک با ارائه خدمات گشایش اعتبار اسنادی داخلی ضمن 
اعتمادسازی میان طرفین قرارداد، کلیه شرایط الزم برای انجام 
معامله بدون ریسک را برای خریداران و فروشندگان داخلی 
فراهم می کند. در این خدمت مشابه گشایش اعتبار اسنادی 
خارجی، واحدهای تولیدی می توانند از مزایایی نظیر تأمین 
کاال و مواد اولیه با حداقل نقدینگی، دریافت اعتبار با کارمزد 
کمتر از تس��هیالت رایج و پرداخت وجه به فروش��نده بعد از 
اجرای کامل تعهدات توس��ط طرف مقابل برخوردار ش��وند. 
همچنین فروشندگان نیز با اعتماد به خریدار از دریافت کامل 

مبلغ قرارداد فروش، اطمین��ان حاصل می کنند. در واقع در 
خدمات اعتبار اسنادی داخلی به شکل مستقیم از تولید کننده 
حمایت می شود، تا بدون نگرانی فقط به تولید فکر کند و با 
استفاده از خدمات بانکی، آسودگی بیشتری در تأمین منابع 

مالی داشته باشد.
با گشایش اعتبار اسنادی داخلی، خرید کاال از بازار داخل 
کشور برای تولیدکنندگان بیش از پیش تسهیل شده است و 
این موضوع در حمایت از تأمین کنندگان ایرانی تأثیر بسزایی 
خواهد داش��ت. کسب و کارها در ش��رایط تحریم اقتصادی و 
ناپایداری ه��ای مالی بیش از هر زمان دیگری نیاز به حمایت 
دارند و بانک پاسارگاد تاکنون توانسته به سهم خود گام های 
مؤثری در تأمین منابع مالی و سرمایه در گردش تولیدکنندگان 

داخلی داشته باشد.

فرصت امروز: الزام نماد اعتماد الکترونیکی یا همان »ای نماد«، 
صداي اعتراض کسب و کارهاي اینترنتي را بلند کرده و به گفته 
آنها، مشاغل اینترنتي را در معرض نابودي قرار داده است. فعاالن 
کس��ب وکارهای اینترنتی یکصدا می گویند که اجباری ش��دن 
»ای نماد« یک مانع جدید در مقابل ش��روع کسب وکارهاست و 
کارایی الزم را هم برای مقابله با پولشویی ندارد، اما دلیل اصرار 
سیاس��ت گذار بر »ای نماد« و دلیل انکار کس��ب و کارها با آن 

چیست؟
چند س��الی اس��ت ک��ه مطاب��ق مصوب��ه بان��ک مرکزی، 
کس��ب وکارهای اینترنتی که به درگاه پرداخت نیاز دارند، باید 
درخواست خود را برای دریافت »ای نماد« یا همان نماد اعتماد 
الکترونیکی به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وابسته به وزارت 
صمت ارائه دهند. »ای نماد« در ابتدا با هدف اعتمادبخش��ی به 
مردم پایه گذاری ش��د، اما از اواخر تیرماه اجباری شدن دریافت 
»ای نماد« برای ش��روع فعالیت اقتصادی، به یکی از مشکالت و 
موانع پیش روی کسب وکارهای اینترنتی تبدیل شد و انتقادهای 
زیادی را از س��وی فعاالن این حوزه به دنبال داش��ت. اجباری 
شدن »ای نماد« نیز در چارچوب آیین نامه اجرایی قانون مبارزه 
با پول شویی صورت گرفت و هدف اصلی آن مقابله با تخلفاتی 
است که در فضای اینترنت اتفاق می افتد. هرچند به باور فعاالن 
بخش خصوصی، همان طور که سایر مجوزهای موجود در این 
حوزه نتوانستند مانع فعالیت متخلفان شوند، این مجوز جدید 
هم تنها سد راهی در مسیر محیط کسب وکار کشور خواهد بود. 
با توجه به اهمیت این موضوع، انجمن ملی کارآفرینی ایران در 
یک نشست هم اندیشی با حضور نمایندگان مرکز توسعه تجارت 
الکترونیکی، وزارت اقتصاد و جمعی از انجمن های فعال در حوزه 
کسب وکارهای اینترنتی، به بررسی چالش های »ای نماد« اجباری 

و راهکارهای پیشنهادی پرداخت.
»اینماد«مجوزشروعکسبوکارنیست

در این نشس��ت، امیر سیاح سرپرس��ت مرکز ملی مطالعات 
و پای��ش بهبود محیط کس��ب وکار وزارت اقتصاد با بیان اینکه 

»وزارت اقتص��اد ب��ه عنوان متولی حوزه مجوز ه��ای مربوط به 
محیط کسب وکار شناخته می شود و سامانه مربوطه نیز از سوی 
این وزارتخانه راه اندازی شده است«، گفت: »ای نماد« به عنوان 
مجوزی برای شروع کسب وکارها شناخته نمی شود و بدون شک 
پس از به روزرسانی سامانه مجوزهای کسب وکار که قرار است در 
بهمن ماه انجام شود، »ای نماد« به عنوان مجوز کسب وکار در این 

سامانه درج نخواهد شد.«
حس��ین س��الح ورزی، رئیس انجمن ملی کارآفرینی ایران و 
نایب رئیس اتاق ایران نیز اجباری ش��دن استفاده از »ای نماد« و 
مشکالت ناشی از آن را موضوعی بسیار مهم توصیف کرد و گفت: 
»این موضوع باید با حضور نمایندگانی از دستگاه های مربوطه از 
یکسو و بخش خصوصی از س��وی دیگر مطرح و بررسی شود. 
به اعتقاد او، برای حل چالش های موجود ابتدا باید به شناسایی 
مشکالت ناشی از اجباری شدن »ای نماد« بپردازیم و براساس 
مش��کالت به وجود آمده برنامه ری��زی کنیم. نکوهش و مزمت 
اجباری شدن »ای نماد« کفایت نمی کند و باید برای آن راهکاری 
ارائ��ه داد. باید در عین حال که تکالیف قانونی را اجرا می کنیم، 
موانع و مش��کالت را برطرف کرده و اجازه ندهیم خدشه ای به 

کسب وکارها وارد شود.«
مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال کمیس��یون 
اقتصاد مجلس هم در این نشس��ت از ارسال نامه ای خطاب به 
رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد خبر داد و گفت: »در چارچوب 
نامه های ارسال شده، انتقادهای خود را نسبت به اجباری شدن 
»ای نماد« مطرح کرده ایم، هرچند هنوز پاس��خی از هیچ کدام 
از دس��تگاه ها دریافت نکرده ایم.« او سپس از نمایندگان بخش 
خصوصی خواست که نکات خود را به صورت مکتوب اعالم کنند.
مطابق صحبت های این نماینده مجلس، اعضای کمیسیون 
اقتصادی جلسه ای در همین ارتباط برگزار کردند و در آنجا تقاضا 
ش��د برای حل موضوع، راهکاری ارائه ش��ود که متاسفانه هنوز 
یادداشتی در این زمینه دریافت نکرده ایم. به نظر می رسد برای 
پیگیری دقیق تر موضوع فعاالن این حوزه با کمیسیون اقتصادی 

مجلس در ارتباط باشند و مطالبات خود را به صورت مستند و 
مکتوب در اختیار نمایندگان قرار دهند. به گفته توانگر، »دیگر 
زمان اتخاذ تصمیم پشت درهای بسته تمام شده و فعاالن عرصه 
دیجیتال باید در روند تصمیم گیری درب��اره موضوعاتی از این 
دست ورود کنند. اگر این اتفاق می افتاد دیگر الزم نبود طرحی 

مانند »طرح صیانت« مطرح و بررسی شود.«
»اینماد«ظرفیتمبارزهباپولشوییندارد

سپس نوبت به مصطفی نقی پورفر، دبیر انجمن فین تک رسید 
و او با اشاره به اینکه »موضوع »ای نماد« از سال گذشته براساس 
قانون مبارزه با پول شویی از سوی بانک مرکزی مطرح شد، گفت: 
»طبق آیین نامه موجود ش��رکت های پرداخت یار مشمول این 
اجبار نمی شدند و این برداش��ت از قانون وجود داشت تا اینکه 
در 21 تیرماه اجبار دریافت »ای نماد« ابالغ شد. از دیدگاه فعاالن 
این حوزه، اقتصاد دیجیتال با این اجبار ضربه سنگین می بیند. با 
یک بررسی به این نتیجه رسیدیم که با این اجبار هر سال 150 
هزار شغل شکل نمی گیرد و از سویی شاخص سهولت کسب وکار 
در ایران بدتر از گذشته می شود. در دنیا نماد اعتماد به صورت 
اختیاری برای شرکت هایی که کاال می فروشند، دریافت می شود 
و متولی آن بخش خصوصی است. این رفتار اختیاری در ایران، 
دولتی و اجباری اس��ت و این گونه ترمز اقتصاد دیجیتال کشور 
کشیده می شود.« به عقیده دبیر انجمن فین تک، »ابزار نظارتی 
برای پول ش��ویی الزم است، اما »ای نماد« به عنوان نماد اعتماد 
چنین ظرفیت و کارایی را ندارد و اجباری شدن آن نمی تواند مانع 

از تخلفات مالی شود.«
همچنین س��ادینا آبای��ی، نایب رئیس کمیس��یون احداث و 
خدمات فنی و مهندس��ی اتاق ایران و از فعاالن کسب وکارهای 
اینترنت��ی، نظام مجوزدهی برای مقابله با تخلف��ات را ناکارآمد 
خواند و گفت: »با این س��طح از مجوزگیری کدام دغدغه دولت 
رفع می شود؟ تخلفات به راحتی قابل ردیابی هستند و نیازی به 
این همه مجوز نیست. چطور می توان انتظار داشت با این سطح از 

مجوز به حکمرانی خوب دست پیدا کرد!«

افشین شکرخدایی، رئیس کمیسیون توسعه پایدار اتاق ایران 
و از فع��االن این حوزه نیز اجباری کردن »ای نماد« را خیانت به 
اقتصاد دیجیتال دانس��ت و گفت: »با کمک »ای نماد« می توان 
اطالعات جزئی سایت های موجود را خواند، این اقدام بدون مجوز 
از صاحبان این س��ایت ها انجام می ش��ود و خالف قانون است. 
بس��یاری از سایت های دارای »ای نماد« متخلف از آب درآمدند 
و هیچ کدام تحت تعقیب کیفری نیستند. بنابراین این مجوز هم 
قادر نیس��ت در برابر تخلف و پول شویی کاری انجام دهد. امروز 
بس��یاری از اقداماتی که در حوزه اعطای مجوز »ای نماد« اتفاق 
می افتد، برپایه ارتباطات نادرست دنبال می شود و برای همین 

بخش خصوصی مخالف اجباری شدن آن است.«
نگاهمصرفکنندگانبهنماداعتماد

در ادامه این نشست، امیر سیاح سرپرست مرکز ملی مطالعات 
و پایش بهبود محیط کسب وکار وزارت اقتصاد، دو خط قرمز را 
برای این وزارتخانه عنوان کرد و اولی را نگرانی و دومی را ناامیدی 
بخش خصوصی برشمرد. او با بیان اینکه »درآمدی که کارمندان 
دول��ت دریافت می کنن��د از مالیات بخ��ش خصوصی تامین 
می شود«، گفت: »پس باید محیط کسب وکار را شفاف و تسهیل 
کنیم تا بخش خصوصی بتواند در شرایط بهتر، درآمد بیشتری 
کسب کرده و مالیات بیشتر بپردازد. از طرفی وزارت اقتصاد به 
دنبال آن است تا اقتصاد از زیرزمین به روی زمین منتقل شود.«
به گفته س��یاح، »وزیر اقتصاد نامه مجلس را پاس��خ داده و 
این موضوع برای رایزنی با وزارت صمت کمی طول کش��ید. در 
پاس��خ به این نامه، مدلی را مدنظر قرار داده ایم که درهای ورود 
کسب وکار باز باشد و نظارت پس از آن انجام شود. وزارت اقتصاد 
با مأیوس شدن بخش خصوصی مخالف است. »ای نماد« مجوز 
کسب وکار نیست و باید این اشتباه را جبران کنیم. مسئول این 
بخش باید تجدیدنظر کند. از طرفی براساس وعده ای که وزارت 
صمت داده از دولت دو حرف نخواهید ش��نید. تا بهمن سامانه 
مجوزها به روز می شود و بدون شک »ای نماد« جزو این مجوزها 

نیست.«

همچنین عل��ی رهبری، سرپرس��ت مرکز توس��عه تجارت 
الکترونیکی با بیان اینکه »ماهیت »ای نماد« تغییر نکرده بلکه 
توسعه یافته است«، گفت: »در این رابطه تکلیف قانونی وجود 
دارد و چارچوبی ش��کل گرفته که نظم ایجادشده بستری برای 
توس��عه کسب وکارهای سالم باش��د. از طرفی قرار نیست همه 
مش��کالت این حوزه را با همین یک اق��دام حل کنیم. به نظر 
می رس��د عنوان نماد اعتماد برای این مفهوم خیلی س��نگین 
است و شاید الزم باشد مورد بازنگری قرار گیرد. در حال حاضر 
مصرف کننده این گونه می پندارد که با مشاهده نماد اعتماد، باید 

اعتماد کند.«
رهبری با اش��اره به اینک��ه در این چارچوب مج��وز را برای 
کسب وکارهای کم ریسک و پرریس��ک جدا کردیم تا روند کار 
تسهیل شود، افزود: »در حال حاضر فرآیند اجرا، صدور و بازرسی 
اولیه نماد اعتماد را به بخش خصوصی س��پردیم. هرچند برای 
شفافیت و سالمت اجرا باید کارشناس را حذف کرده و یک مدل 
سیس��تمی دقیق تعریف کنیم. طبق سیستم تعریف شده ۷0 
درصد نماد اعتماد در روز که صادر می ش��ود سیستمی است و 
باید به 100 درصد برسد.« او در انتها از بخش خصوصی خواست 

تا طبق قانون زیرساخت ها برای ایجاد شفافیت شکل بگیرد.
محمدجواد هادی، معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز 
فرآیند اعطای »ای نماد« را شش مرحله برشمرد و با نگاهی به 
م��واد قانونی مبنی بر لزوم دریافت مجوز نماد اعتماد به عنوان 
پیش نیاز شروع کسب وکار گفت: »رویکرد محوری در این پروسه 
تسهیل شروع کسب وکار است و متناسب با آن تعداد مجوزهای 
الزم درباره کسب وکارهای کم ریسک اندک است و خوشبختانه 
در قالب پروژه سیستمی و هوشمندسازی اعطای »ای نماد« طی 
چند ساعت این مجوز داده می شود. در این بین کسب وکارهای 
خ��رد که بیش از 80 درصد پذیرن��دگان موجود پرداخت یارها 
هس��تند، »ای نماد« بدون س��تاره )اولین مجوز ثبت محور( را 
حداکثر در مدت 10 دقیقه دریافت می کنند. این نماد مصداق 

الزام به نصب پروانه کسب در مغازه است.«

چراکسبوکارهاياینترنتيبهاجباریشدن»اینماد«اعتراضدارند؟
عدماعتمادبهنماداعتماد

گشایشاعتباراسنادداخلی؛ابزاریکارآمدبرایحمایتازتولیدملی

بانکپاسارگاددرکنارتولیدکنندگانداخلی

بهترینکسبوکارهایکوچکبرایراهاندازیدرسالجدید
پیدا کردن ایده های مناسب برای راه اندازی یک کسب و کار همیشه کار ساده ای نیست. بسیاری از کارآفرینان 
برای پیدا کردن یک ایده مناس��ب مدت زمان زیادی صبر می کنند. این امر می تواند در نگاه نخس��ت ناشی از 
س��ختگیری یا جست و جوی فرصتی عالی برای شروع کار باشد، اما از نظر حرفه ای فقط شما را در بلندمدت 
نسبت به رقابت مناسب در بازار و جلب نظر مشتریان به دردسر می اندازد.  بی شک راه اندازی یک کسب و کار 
تازه، آن هم در شرایط کنونی، امر ساده ای نیست. درست به همین خاطر بسیاری از کارآفرینان به هیچ وجه 
سراغ چنین ایده ای نمی روند. اگر شما هم به دنبال تاثیرگذاری بر روی مشتریان تان و راه اندازی یک کسب و 
کار تازه هستید، باید با توجه فراوان وارد این حوزه شوید، در غیر این صورت شانسی برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب تان پیدا نخواهید کرد.  هدف اصلی در این مقاله کمک به شما برای پیدا کردن بهترین ایده به منظور...



ایمانولیپور
IvanKaramazof@yahoo.com :ایمیل

افت ارزش لیر ترکیه جدیدترین بهانه کوچ سرمایه های ایرانی به سمت 
همسایه غربی است. پس از آنکه رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه 
نرخ سود بانکی را در چند نوبت کاهش داد، ارزش لیر در برابر دالر سقوط 
کرد و همین امر بهانه تازه ای ش��د تا خیل دوباره ای از مردم به فوج انبوه 
خریداران ایرانی ملک در ترکیه بپیوندند. آمارهای مرکز آمار ترکیه نشان 
می دهد که ایرانیان در کمتر از س��ه س��ال 3 هزار و 960 میلیون دالر به 
جی��ب ترک ها ریخته اند. یعنی از س��ال 2019 تا 10 ماهه س��ال 2021، 
ش��هروندان ایران��ی 19ه��زار و 800 واحد مس��کونی در ترکیه خریداری 
کرده اند. حال اگر متوس��ط قیمت مس��کن در ترکیه را 200 هزار دالر در 
نظر بگیریم، در طول کمتر از سه سال گذشته 3 هزار و 960 میلیون دالر 
از چرخه اقتصادی کشور خارج شده و این یعنی ایرانیان 80 هزار و 5۷0 

میلیارد تومان در بازار ملک ترکیه سرمایه گذاری کرده اند.
البته س��رمایه گذاری ایرانیان در ترکیه تنها جنبه ملکی ندارد و جریان 
فرار س��رمایه به سمت آناتولی به اش��کال دیگری از جمله جلب گردشگر 
و تاس��یس شرکت جدید هم به چش��م می خورد. بدین ترتیب، پول های 
هنگفتی در چند س��ال گذش��ته از ایران به سمت ترکیه – آن هم در این 
شرایط س��خت اقتصادی - سرازیر شده است که از غفلت سیاست گذاری 
کالن اقتصادی در کشورمان حکایت دارد. اقتصاد ایران در حالی هم اکنون 
نیاز مبرمی به جذب سرمایه برای خروج از تنگنای رکود دارد که شوربختانه 

همین سرمایه های داخلی نیز رهسپار مرزهای بیرون ایران می شوند.
همهراههابهغربمنتهیمیشود

آنطور که مرکز آمار ترکیه گزارش داده اس��ت، ایرانیان در س��ال 2019 
می��الدی 5 هزار و 423 واحد ملک در ترکیه خریداری کرده اند که تقریبا 
یک نهم مجموع فروش ملک به اتباع خارجی بوده اس��ت. کل امالکی که 
ترکیه در این سال به اتباع خارجی فروخته، 45 هزار و 483 واحد بوده که 

رتبه نخس��ت به عراق و رتبه دوم به ایران اختصاص داشته است. در سال 
2020 نیز ایرانیان از مجموع 40 هزار و 412 واحد مسکونی فروخته شده 
به اتباع خارجی، ۷ هزار و 189 ملک در ترکیه خریده اند که میزان خرید 
ملک از س��وی شهروندان ایرانی و عراقی تقریبا برابر بوده است. همچنین 
در 10 ماهه س��ال 2021 ایرانیان بیش از ۷ هزار و 188 واحد مس��کونی 
از ترکیه خریداری کرده اند که حدودا یک ششم کل فروش ملک به اتباع 
خارجی با رقم 43 هزار و 3۷2 واحد بوده و این بار رتبه نخست به ایران و 

رتبه دوم به عراق رسیده است.
ایرانیان البته تازه مشتری امالک ترکیه نشده اند و از دیرباز رویای خرید 
خانه در ترکیه وجود داشته است، اما اینکه این سرمایه گذاری ملکی تبدیل 
به یک جریان فرار س��رمایه از ایران ش��ود، اتفاقی است که از حوالی سال 
2018 شکل گرفته است. با خروج آمریکا از برجام بود که اقتصاد ایران از 
مواهب برجام بی نصیب ماند و با شوک ارزی به وجود آمده ناگهان قیمت 
دالر در بازار ارز قد کش��ید و ارزش پول ملی س��قوط کرد. آمارها نش��ان 
می دهد که میل به خرید ملک در ترکیه به نحو کامال محسوسی از همین 
زمان افزایش پیدا کرد و به یک جریان فزاینده تبدیل ش��د. کما اینکه در 
س��ال  2018 حجم معامالت خرید امالک ترکیه توسط خریداران ایرانی 
)نس��بت به 201۷( 4.5 برابر شد و در سال های 2019 و 2020 نیز رشد 

بیش از 100 درصدی را تجربه کرد.
هرچند گفته می شود که دیگر ترکیه به ازای خرید ملک اقامت نمی دهد، 
اما محرک اصلی گرایش ایرانیان به خرید ملک در ترکیه این است که در 
س��ال های اخیر اجازه اقامت ساالنه از طریق قراردادهای اجاره امالک داده 
نمی ش��ود و ایرانیان همچون سایر اتباع خارجی در ترکیه مجبورند ملکی 
را خریداری کنند تا مجوز اقامت س��االنه داشته باشند. بدین ترتیب، آنها 
مشکل اقامت ساالنه را با خرید ملک در این کشور حل می کنند. در واقع، 
سیاس��ت گذار ملکی در ترکیه به نحو هوشمندانه ای مهاجران را به سمت 
خرید اجباری ملک سوق داده است تا افراد خارجی تنها با سرمایه گذاری 
در بازار مسکن این کشور اقامت ساالنه دریافت کنند. از سوی دیگر، تمامی 
مال��کان خانه و آپارتم��ان در فاصله ورود تا خروج از بازار مس��کن ترکیه 

بای��د چهار نوع مالیات )مالیات زمان خرید، مالیات تمبر، مالیات س��االنه 
بر امالک« و مالیات بر عایدی س��رمایه( به دولت پرداخت کنند که نظیر 
هیچ کدام آنها در اقتصاد ایران پیدا نمی شود. با اینکه نزدیک به یک سال 
اس��ت که قانون مالیات بر خانه های خالی به تصویب رس��یده است، اما به 
دلیل فقدان زیرساخت های آماری و نرم افزاری هنوز برگه مالیاتی به درب 
خانه های خالی نرسیده و آن را به »مالیات توخالی علیه خانه خالی« بیشتر 

شبیه کرده است.
ارزشسرمایهایرانیانآبمیرود؟

اش��تیاق اردوغ��ان ب��ه کاهش نرخ به��ره تمام��ی ن��دارد و او بارها در 
صحبت هایش نرخ بهره را شیطان معرفی کرده است. رئیس جمهور ترکیه 
معتقد است که با کاهش نرخ بهره، نرخ تورم نیز کاهش خواهد یافت، اما 
برخالف ایده غیرمتعارف او که به قیمت برکناری چندباره رئیس کل بانک 
مرکزی ترکیه تمام شده است، هم اکنون نرخ تورم ترکیه به مرز 20 درصد 

رسیده و زنگ خطرها به صدا درآمده است.
اقتصاد ترکیه برخالف ش��روع خوب و باثباتی که در دهه نخس��ت قرن 
بیس��ت و یکم داش��ت، در دهه دوم به س��مت بی ثباتی سیاسی )کودتای 
نافرجام( و نگاه دستوری به اقتصاد پیش رفته است و شاهد مثال تازه آن 
هم افزایش نرخ تورم و سقوط لیر ترکیه است. به همین دلیل، کارشناسان 
نسبت به از دست رفتن دارایی خریداران ملک در ترکیه هشدار می دهند. 
با وجود کاهش ارزش لیر اما دولت ترکیه اخیرا اعالم کرده که این کاهش 
ارزش لیر را جبران خواهد کرد و در چند روز گذش��ته نیز وضعیت لیر در 
مقابل دالر کمی بهتر شده اس��ت. افت شدید درآمد ترکیه از گردشگری 
به علت شیوع کرونا، کاهش روزافزون ارزش لیر ترکیه در برابر دالر، اصرار 
به کاهش نرخ بهره که اثر ریزش��ی بر قیمت لیر داشته از جمله معضالت 
این روزهای اقتصاد ترکیه اس��ت. هرچند علت واقعی میل به خرید ملک 
در ترکیه از س��وی ایرانیان نه افزایش سرمایه بلکه اخذ اقامت است، اما با 
روند سقوط آزاد اقتصاد ترکیه احتمال ریزش سرمایه وجود دارد. بنابراین 
خریداران ملک در ترکیه باید امیدوار باش��ند که اوضاع اقتصادی همسایه 

غربی بهتر شود.

سرمایهگذاریملکیایرانیاندرترکیهادامهدارد

تراژدی فرار سرمایه به غرب

آمارها نش��ان می دهد در دهه 90 بیش از 96میلیارد دالر پول از کشور 
خارج شد و به موازات آن، موجودی سرمایه ایران تنها 3میلیارد دالر شارژ 
ش��د. به همین خاطر اس��ت که از دهه 90 عمدتا با عنوان دهه س��وخته 
و از دس��ت رفته اقتصاد ایران یاد می ش��ود. براساس آمارهایی که معاونت 
بررس��ی های اقتصادی اتاق تهران چندی پیش از ابعاد مختلف موجودی 
س��رمایه منتشر کرد، ایران در اغلب س��ال های دهه ای که گذشت با افول 
جدی حس��اب س��رمایه مواجه بوده است. شواهد نش��ان می دهد خالص 
حساب سرمایه کش��ور در دهه 90 با نزول 93میلیارد دالری روبه رو بوده 
و ش��اهد مثال این موضوع رتبه نخس��ت ایرانیان در خرید ملک در ترکیه 
است. حجمی عظیم از سرمایه گذاری احتیاطی که ناشی از بی ثباتی اقتصاد 
ایران در دهه گذش��ته بوده است. آمارها حاکی از آن است که به استثنای 
س��ال های 1393 و 1394، حساب سرمایه کشور در تمامی سال های دهه 
90 منفی بوده و بیشترین کسری حساب سرمایه در این 10 سال به سال 

1396 با رقم 19.4 میلیارد دالر اختصاص داشته است.
حس��اب سرمایه پس از حس��اب جاری، دومین حس��اب عمده در تزار 
پرداخت های بین المللی است. این حس��اب، جریان سرمایه ها از داخل به 
خارج از کشور برای خرید دارایی های خارجی و بالعکس را رصد می کند. به 
عبارت بهتر، حساب سرمایه، بازتاب تغییرات خالص در مالکیت دارایی های 
ملی است. نیاز به سرمایه خارجی برای تکمیل منابع داخلی در فرآیند رشد 
اقتصادی، یکی از کاتالیزورهای توس��عه است. در مواجهه با کمبود منابع 
مالی و تامین مالی بلندمدت در اقتصادهایی با کمبود س��رمایه، از سرمایه 
خارجی به عنوان ابزار دس��تیابی به رشد اقتصادی سریع استفاده می شود. 
سرمایه خارجی عامل اصلی در روند توسعه اقتصادی است، چراکه می تواند 
ش��کاف منابع در اقتصادهایی با بدهی انباشته را جبران کند و از انباشت 

تدریجی بدهی ها هم جلوگیری کند. ورود سرمایه خارجی به کشور میزبان 
به طور مستقیم بر حساب سرمایه اثر دارد. حساب سرمایه نشان می دهد 
کدام کشور بیشتر واردکننده یا صادرکننده سرمایه است. مازاد در حساب 
سرمایه به این معناست که جریان ورودی سرمایه بیشتر از خروجی سرمایه 
اس��ت. کسری در حساب سرمایه هم بدان معناس��ت که پول به خارج از 
کشور جریان دارد و مالکیت دارایی های خارجی کشور افزایش یافته است.
براس��اس چشم انداز 20 ساله تا س��ال 1404 خورشیدی، در ایران باید 
3۷00 میلیارد دالر س��رمایه گذاری انجام شود. طبق قانون سرمایه گذاری 
خارجی ایران، س��رمایه گذاران خارجی می توانن��د 25 درصد از هر بخش 
اقتصادی و 35 درصد در هر رش��ته س��رمایه گذاری کنند. حال نتایج یک 
مطالعه درباره جذب س��رمایه در ایران نش��ان می دهد از س��ال 135۷ تا 
1395، تحریم های ضعیف در بلندمدت و کوتاه مدت بر حس��اب سرمایه 
ای��ران کم اثر بوده، اما تحریم های اقتصادی ق��وی )نظیر تحریم های دوره 
ریاست جمهوری ترامپ( در کوتاه مدت و بلندمدت بر حساب سرمایه اثر 
گذاش��ته است. با توجه به طوالنی بودن تحریم ها علیه ایران، پژوهشگران 
توصی��ه می کنند که سیاس��ت گذاران برای کاه��ش محدودیت های ورود 
فناوری جدید به ایران و افزایش سرمایه گذاری در داخل و خارج از کشور 
تالش کنند. همچنین حمایت از س��رمایه گذاری مولد برای بهبود حساب 
سرمایه و رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب وکار با برداشتن موانع تولید 
برای رونق اقتصادی همچون کاهش ریس��ک سرمایه گذاری و تنظیم نرخ 
بهره برای افزایش س��رمایه گذاری مستقیم خارجی و داخلی را در اولویت 

سیاست های خود قرار دهند.
از آنجا که ایران سال هاست به عنوان کشور هدف مورد تحریم های اقتصادی 
فراوانی قرار گرفته است، ضروری است که در زمینه این مطالعات پیشگام باشد 

در پژوهش حاضر که با عنوان »تاثیر تحریم های اقتصادی بر حساب سرمایه 
در ایران« منتشر شده است، تاثیر تحریم های اقتصادی بر حساب سرمایه در 
ایران از سال 135۷ تا 1395 به تفکیک تحریم های اقتصادی قوی و ضعیف )با 
استفاده از مدل ARDL( در بازه زمانی بلندمدت و کوتاه مدت بررسی شده 
است. همانطور که گفته شد، نتایج نشان دهنده عدم تاثیر تحریم های ضعیف 
بر حساب سرمایه و البته تاثیر منفی و معنادار تحریم های اقتصادی قوی است، 
به طوری که تاثیر تحریم های اقتصادی قوی بر حساب سرمایه در کوتاه مدت 

بیشتر از بلندمدت است.
اینکه تحریم های اقتصادی ضعیف نه در کوتاه مدت و نه در بلندمدت تاثیر 
آنچنانی نداشته اند، احتماال به این دلیل است که این نوع تحریم ها به سادگی 
و با روش های دور زدن خنثی می شوند. همچنین تاثیر تحریم های اقتصادی 
قوی در بلندمدت کاهش یافته است که این امر به موفقیت سیاست گذاران در 
مقاوم سازی ساختارهای اقتصادی کشور در برابر تحریم ها و کاهش بازخوردهای 
آن برمی گردد. با این حال، همچنان تحریم ها تاثیرات منفی و قابل توجهی بر 
حساب سرمایه در دهه گذشته داشته اند. این مطالعه در پایان به سیاست گذاران 
هفت توصیه می کند: تالش برای کاهش محدودیت های ورود تکنولوژی جدید 
به کشور و افزایش سرمایه گذاری ها، حمایت از سرمایه گذاری های مولد برای 
بهبود حساب سرمایه و رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار با برداشتن 
موانع تولید در راستای رونق اقتصادی همچون کاهش ریسک سرمایه گذاری، 
تنظیم نرخ بهره در جهت افزایش س��رمایه گذاری مس��تقیم، تدوین برنامه 
همکاری با کشورها و مناطق مختلف برای جذب سرمایه گذاری، دیپلماسی 
اقتصادی و اعزام هیأت ها به کشورهای طرف تجاری برای جذب سرمایه گذاری 
خارجی و بهبود قوانین و مقررات برای تسهیل سرمایه گذاری خارجی همانند 

معافیت های مالیاتی.
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ارزشاقتصاددیجیتالبه32هزارمیلیارددالررسید
کاتالیزورکروناییاقتصاددیجیتال

اقتصاد دیجیتال، س��هم بزرگی در اقتصاد جهان دارد و ارزش آن                                   با 
سرعت زیادی در حال رشد است. با وجود اینکه بحث اقتصاد دیجیتال 
و افزایش س��هم آن                                   در اقتصاد کشورها از سال ها قبل شروع شده بود 
ولی اگر همه گیری کرونا اتفاق نمی  افتاد، ما به این س��رعت در مسیر 
دیجیتالی ش��دن حرکت نمی  کردیم. با ش��یوع کرون��ا، روند ورود به 
چهارمین انقالب صنعتی سرعت گرفته و کشورها سرمایه  گذاری های 
       زیادی را برای اس��تفاده از فرصت های موجود در دنیای دیجیتال آغاز 

کرده  اند.
بحران کرونا نش��ان داد که تاب آوری اقتصاد دیجیتال در ش��رایط 
بحرانی بس��یار باالست و به همین دلیل سرمایه  گذا                                  ری در این دنیای 
شگفت انگیز می  تواند کمک زیادی در عبور از روزهای سخت و بحرانی 
محسوب شود. حتی مدل  های تازه اقتصادی هم خبر از نقش کلیدی   

                                اقتصاد دیجیتال برای دوره پساکرونا و تسریع روند بازسازی اقتصادی 
دارد. البت��ه هنوز خطراتی هم در این فضا وجود دارد که باید برطرف 
شود. خطراتی از قبیل احتمال دزدی اطالعات و حمالت سایبری که 

در یک سال گذشته در بخش های        مختلف اقتصاد شاهد آن                                   بوده ایم.
س��ازمان تجارت جهانی پیش  بینی کرده که                                   توس��عه اس��تفاده از 
تکنولوژی  های        دیجیتال موجب رشد 2 درصدی ارزش تجارت در هر 
س��ال می شود و این سرعت رشد س��االنه تا سال 2030 ادامه خواهد 
داش��ت. از طرف دیگر تجارت خدمات هم در دنیا رشد خواهد کرد و 
از 16 درصد در س��ال 2016 میالدی به 25 درصد در س��ال 2030 
خواهد رسید که این رشد هم منوط به تکنولوژی  های        دیجیتال است.
براس��اس گزارش آکادم��ی تکنولوژی اطالع��ات و ارتباطات چین 
)CAICT(، ارزش اقتصاد دیجیتال در 4۷ کش��ور مورد مطالعه در 
س��ال 2020 میالدی به 32.6 هزار میلیارد دالر رس��ید که 3 درصد 
نس��بت به سال قبل از آن                                   رش��د کرده بود. سهم اقتصاد دیجیتال به 
کل اقتصاد دنیا در این سال 43.۷ درصد بوده و مهمترین دلیل رشد 
اقتصاد دیجیتال در سال 2020 را می  توان افزایش به  کارگیری دنیای 
تکنولوژی در بخش صنعتی دانس��ت. سهم صنعت در توسعه اقتصاد 
دیجیتال در یک س��ال اخی��ر 84.4 درصد برآورد ش��ده و چین نیز 
بیشترین س��رمایه  گذا                                  ری را در این زمینه انجام داده است. همچنین 
ارزش                                   اقتصاد دیجیتال در آمریکا در این س��ال                                   به 13.6 هزار میلیارد 
دالر رسید که 60 درصد کل ارزش                                   اقتصاد این کشور است. نرخ رشد 
سهم اقتصاد دیجیتال به کل اقتصاد نیز در همین سال 5 درصد اعالم 
ش��د و دومین نرخ رش��د باالی اقتصاد دیجیتال ظرف یک سال را به 
خود اختصاص داد. با وجود اینکه ارزش اقتصاد دیجیتال در کشورهای 
آلمان و بریتانیا کمتر از چین است، ولی سهم اقتصاد دیجیتال به کل 
اقتصاد این کش��ورها بالغ بر 60 درصد اس��ت. در سال 2020 ارزش 
اقتصاد دیجیتال در آلمان 2.54 هزار میلیارد دالر، در ژاپن 4.48 هزار 

میلیارد دالر و در بریتانیا 1.۷ هزار میلیارد دالر بوده است.
باالترین نرخ رشد ساالنه اقتصاد دیجیتال در سال میالدی گذشته 
در حالی به چین رسید که اژدهای زرد از نظر بزرگی اقتصاد دیجیتال 
در س��طح جهان رتبه دوم را دارد ولی س��هم اقتصاد دیجیتال به کل 
اقتصاد این کشور با تجربه رشد 2.4 درصدی در یک سال منتهی به 
پایان س��ال 2020 به مرز 40 درصد رس��ید. ارزش اقتصاد دیجیتال 
چین در س��ال قب��ل از آن 6.1 هزار میلیارد دالر بود. در یک س��ال 
گذشته                                   اقتصاد دیجیتال در این کشور با سرعت باالیی رشد کرد و این 
رشد در توان تولیدی چین هم مشاهده شد. نکته دیگر سرعت باالی 
رش��د اقتصاد دیجیتال است که با توجه به                                   میزان درآمد شرکت  های 
فعال در ارائه خدمات اینترنتی و افزایش ش��مار این قبیل ش��رکت  ها 
در این کش��ور می  توان انتظار داشت که فرصت  های زیادی برای رشد 
اقتصاد دیجیتال چین فراهم اس��ت. آماره��ای وزارت ارتباطات چین 
نش��ان می  دهد در یک سال گذش��ته میزان درآمد شرکت  های فعال 
در دنیای اینترنت 14.9 درصد رش��د کرد و پیش  بینی می  ش��ود در 
س��ال 2021 هم رش��دی بالغ بر 18 درصد در درآمد این ش��رکت  ها 

تجربه شود.
در بخش دیگری از این گزارش به اس��تراتژی کش��ورها در راستای 
توس��عه اقتصاد دیجیتال پرداخته شده است. مطالعات نشان می دهد 
رویکرد چین در این زمینه                                   توس��عه استفاده از اقتصاد دیجیتال در                                   ب
خش صنعتی است؛ سیاستی که باعث شده حجم فعالیت های صنعتی 
رش��د کند و تاب آوری آن                                   در مقابل بحران  های        سالمتی مانند بحران 
کرون��ا و موج  ه��ای        مختلف آن                                   افزایش یابد. به عن��وان مثال می  توان 
به توس��عه اس��تفاده از روش های        پرداختی با موبایل  ها با اس��تفاده از 
تکنولوژی فایو جی اشاره کرد که این کشور سرمایه گذاری های زیادی 

در این حوزه انجام داده است.
البت��ه آمریکا رویکرد متفاوتی از چین را در پیش گرفته                                   و بیش��تر 
سرمایه  ها را صرف فعالیت  های خالقانه و نوآورانه در دنیای تکنولوژی 
کرده است. این سیاست می  تواند مزایای زیادی برای اقتصاد دیجیتال 
در س��طح دنیا ایجاد کند و مزیت های اقتصادی زیادی را نیز نصیب 
آمریکا خواهد کرد زیرا به کشور پیشگام و صادرکننده این تکنولوژی  ها 
تبدیل شده است. سرمایه  گذا                                  ری اتحادیه اروپا برای ایجاد یک مدیریت 
یکپارچ��ه در دنیای دیجیتال نیز بس��تر را ب��رای ایجاد یک اکولوژی 
اقتصاد دیجیتال یکس��ان در تمامی اروپ��ا فراهم می  کند. البته ایجاد 
پایه  های        قوی و قابل اعتماد اقتصاد دیجیتال هم در دس��تور کار اروپا 

قرار دارد.
در میان کش��ورهای اروپایی، آلمان بیشترین منافع اقتصادی را از 
دیجیتالی شدن بخش تولید به دست آورده است. این کشور را می  توان 
به عنوان یکی از کشورهای پیشگام در زمینه تحول دیجیتالی بخش 
تولید معرفی کرد و این سیاس��ت منافع زیادی را هم نصیب صنعت 
به خصوص صنعت خودروسازی کرده است. آلمان صنعتی  ترین کشور 
اروپاست و در یک سال اخیر تالش کرده تا آسیب  پذیری بخش تولید 
را در مقابل بحران  هایی مانند کرونا به حداقل برس��اند. سرمایه  گذا                                  ری 
در توس��عه دیجیتال این کشور، راهی اس��ت که برای ایجاد توازن در 

عرصه اقتصادی در دستور کار دولت قرار گرفته است.
در پایان باید گفت که                                   اقتصاد دیجیتال، نقش مهی در اقتصاد آینده 
دنیا خواهد داشت و همسو شدن با این تحوالت هم برای اقتصاد کالن 
کشورها ضروری است و هم برای افرادی که قصد ورود به بازار کار را 
دارند. در این روزها داش��تن مهارت  هایی که در دنیای دیجیتال برای 
اشتغال ضروری است، از اهمیت باالیی برخوردار است و افرادی که از 
این مهارت  ها بی  بهره باشند نخواهند توانست در گذر از اقتصاد سنتی 
به اقتصاد دیجیتال از فرصت  های کافی و مناس��ب ش��غلی برخوردار 

باشند.
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فرصت امروز: به نظر می رس��د چین و روسیه به دنبال ایجاد نظام مالی 
جدیدی هستند و با گس��ترش روابط راهبردی و اقتصادی پکن و مسکو، 
تالش های این دو قدرت جهانی برای تشکیل سیستم مالی مستقل بین دو 
کشور به عنوان یکی از عوامل کلیدی در شکل دهی نظام جدید بین المللی، 
مورد تورجه ناظران سیاس��ی و اقتصادی قرار گرفته است. به نظر می آید 
برپایی این نظام مالی جدید از سوی چین و روسیه، پاسخی به روند رو به 

توسعه نظام تحریمی آمریکا علیه این دو کشور باشد.
بازوی پژوهش��ی بخش خصوصی در ش��انزدهمین گزارش از سلس��له 
گزارش های »پایش تحوالت تجارت جهانی« به گلچینی از تحوالت اخیر 
اقتصاد جهانی در دو الیه جهانی و منطقه ای از دیدگاه محیط ژئواکونومیک 
ایران پرداخته و آخرین روندها و پیش بینی های اقتصادی ارائه شده توسط 
بزرگ ترین نهادهای اقتصادی بین المللی در قالب داده های تازه مورد بحث 
و بررسی قرار داده است. در بخش اول این گزارش و در ذیل عنوان تحوالت 
جهانی، به روابط راهبردی چین و روسیه و تالش برای تشکیل یک سیستم 
مالی جدید و مستقل بین دو کشور اشاره شده است. به نظر می رسد این 
اقدام می تواند پاسخی به روند رو به توسعه نظام تحریمی آمریکا علیه چین 
نیز باشد. از سوی دیگر، استراتژی جدید گازی اروپا مبنی بر کاهش انتشار 
متان از سوخت های فسیلی و جایگزینی هیدروژن مطرح شده که می تواند 
فرصت بالقوه ای برای ایران در راستای صادرات هیدروژن به این قاره باشد.

در بخ��ش دوم گ��زارش و در ذی��ل تح��والت منطقه ای نیز عربس��تان 
خبرسازترین کشور منطقه بوده که ضمن تالش برای توسعه روابط تجاری 
خود با فرانس��ه و عمان و امضای چندین یادداشت تفاهم با این کشورها، 
در حال برنامه ریزی و رقابت برای کس��ب میزبانی اکس��پوی 2030 است. 
عربس��تان همچنین تصمیم دارد بزرگ ترین پروژه هیدروژنی جهان را در 
ش��هر هوشمند نئوم، شهری که به عنوان مهمترین پروژه چشم انداز سال 

2030 این کشور مطرح است، آغاز نماید.
ترکیه نیز همانند عربس��تان در پی دس��تیابی به اه��داف بلندپروازانه 
اقتصادی خود، تالش برای افزایش نفوذ سیاسی و تجاری خود درآفریقا را 
مضاعف کرده و تمرکز ویژه ای بر صادرات تس��لیحات به این منطقه دارد. 
در نشست اخیر این کشور با آذربایجان و گرجستان نیز افزایش چشمگیر 
حج��م تجارت با آذربایج��ان، به عنوان یکی از اهداف بلندمدت، تا س��ال 
2030 مقرر شد. در این میان عراق نیز به دنبال گسترش اتصاالت ریلی با 
ترکیه است تا ضمن افزایش قدرت رقابت پذیری خود در منطقه، موفق به 

جذب سرمایه گذاری خارجی نیز بشود.
همچنین مسائل مطرح در ذیل عنوان داده های تازه شامل گزارش جدید 
آنکتاد از رش��د 23 درصدی تجارت جهانی در سه ماهه سوم سال 2021 
در مقایسه با سال گذشته، عدم احیای صنعت توریسم در قیاس با دوران 
پیش از پاندمی کرونا، رشد نامتوازن جهان و ثبت نرخ های رشد باالتر برای 
کش��ورهای در حال توس��عه در قیاس با جهان توسعه یافته است. گزارش 
جدید س��ازمان تجارت جهانی نیز از چالش های پیش روی زنجیره جهانی 
ارزش و موقعیت کانونی چین و آمریکا در این زنجیره در مقابل حذف ایران 
از زنجیره های ارزش حکایت دارد. ش��کل گیری بزرگ ترین بلوک تجاری 
جهان با محوریت چین و موقعیت برتر این کشور در حمل و نقل دریایی و 
نهایتا گزارش صندوق بین المللی پول مبنی بر اوج گیری میزان بدهی های 
جهانی در سال 2020 در مقایسه با 50 سال گذشته از دیگر موارد مطرح 
ش��ده در این گزارش است. بازوی پژوهش��ی اتاق ایران در رویکردی تازه 
انتشار سلسله گزارش های »پایش تحوالت تجارت جهانی« با هدف بررسی 
رویداده��ای کلیدی در محیط ژئواکونومیک ایران را در دس��تور کار قرار 
داده و در این قالب رویدادهای کلیدی از منظر تاثیرگذاری بر دیپلماس��ی 
اقتصادی و موقعیت ژئواکونومیک ایران مورد بحث و بررسی قرار می گیرند.

براس��اس ای��ن گزارش، اخیرا رهبران چین و روس��یه در مورد توس��عه 
همکاري راهبردي و اقتصادي دو کش��ور گفت وگو کردند. از س��ال 2013 
تاکنون پوتین و ش��ی 3۷ بار با یکدیگر مالقات کرده اند. در این دیدار دو 
طرف موضوع ایجاد سیس��تم مالی مستقل را مورد بحث قرار دادند. روابط 
راهبردي و اقتصادي رو به گسترش چین و روسیه یکی از عناصر کلیدي 
تغییردهنده نظام بین المللی کنونی است. چین در سال 2010 جایگزین 
آلمان به عنوان شریک نخست تجاري روسیه شد و از آن هنگام همچنان 
این موقعیت را حفظ کرده اس��ت. حجم تجارت دو کشور در سال 2020 
نسبت به سال پیش از آن 25 درصد افزایش یافت و به 140 میلیارد دالر 
رسید. روسیه به عنوان کش��وري داراي ذخایر چشمگیر در کنار چین به 
عنوان بازاري بزرگ و اقتصادي داراي توان فناوري باال قرار گرفته اس��ت. 
افزون بر این روابط سیاس��ی دو کش��ور رو به گسترش است. از همین رو 
زمینه هاي قابل توجهی براي گسترش روابط میان آنان وجود دارد. روسیه 
بزرگ ترین صادرکننده نفت به چین محسوب می شود و در حوزه گاز نیز 

قراردادي 400 میلیارد دالري میان طرفین در حال اجراست. از دیگر سو 
چین مهمترین سرمایه گذار در اقتصاد روسیه محسوب می شود.

اما فراتر از تجارت کاالیی، همکاري هاي مالی میان دو کش��ور به رغم 
تاکید رهبران روس��یه چندان پیش نرفته است. روسیه همواره از ایجاد 
نظام مس��تقل مالی میان دو کش��ور سخن گفته اس��ت، اما چین از بیم 
واکنش ایاالت متحده و آثار تخریبی آن بر تبادالت مالی این کش��ور با 
غرب، از این پیش��نهاد اس��تقبال چندانی نکرده است. با وجود این، در 
اجالس اخیر رهبران دو کش��ور بر سر ش��کل دهی به سیستم تبادالت 
مالی جدیدي براي پیشبرد مس��تقالنه تجارت میان دو کشور به توافق 
دس��ت یافتند. تجارت دو کش��ور در ش��رایط کنونی از مسیر سوییفت 
صورت می گیرد و آس��یب پذیر است. هر دو کشور زیرساخت هاي چنین 
سیستمی را ایجاد کرده اند، اما دو کشور هنوز بر سر اینکه ارز کدام یک 

در این سیس��تم مبنا قرار گیرد به تفاهم نرسیده اند. آنها حتی معتقدند 
ش��رکت هاي اروپایی که تمایل به داد و س��تد با روسیه دارند و به دلیل 
تحریم هاي غرب علیه مسکو از چنین امکانی برخوردار نیستند احتماال 

در بهره گیري از این سیستم مشتاق خواهند بود.
البته روابط مالی چین و روس��یه ب��ا پیچیدگی هاي مهمی نیز مواجه 
اس��ت. چین سال هاست در سازمان همکاري شانگهاي پیشنهاد تشکیل 
بانک توس��عه شانگهاي را مطرح کرده است که با مخالفت روسیه ناکام 
مانده اس��ت. روسیه تشکیل بانک توسعه ش��انگهاي را زمینه ساز تسلط 
کامل چین بر ژئواکونومی آس��یاي مرک��زي می داند. مهمتر آنکه حجم 
تجارت با روس��یه در کلیت تج��ارت 5 تریلیون دالري چین رقم مهمی 
محس��وب نمی شد. راه اندازي چنین سیستمی بیشتر براي روسیه واجد 

اهمیت است.

چینوروسیهنظاممالیجدیديایجادمیکنند؟

بدهی جهانی در اوج
یادداشت

بایدهایحذفارزترجیحیدارو

محمودنجفیعرب
عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران

دولت که الیحه بودجه سال 1401 را تقدیم مجلس کرد، گمانه زنی ها 
درباره حذف یا ادامه ارز 4200 تومانی برای واردات دارو هم به میان آمد. 
البته فعاالن صنعت دارو موافق ماندگاری ارز 4200 تومانی نیس��تند و از 
ابتدا هم نبودند. م��ا از همان اول معتقد بودیم که ارز 4200 تومانی باید 
حذف ش��ود منتها با شرط و ش��روط، چراکه این ارز به جامعه هدفی که 
مدنظر دولت اس��ت، نمی رس��د. دولت اگر می خواهد ارز ترجیحی دارو را 
ح��ذف کند، باید مابه التفاوت ارز 4200 تومانی و ارز نیمایی که در حوزه 
سالمت مصرف می شود و چیزی حدود 3.5 میلیارد دالر است را به نحوی 
به انتهای زنجیره منتقل کند تا پرداخت از جیب مردم تغییر نکند، چراکه 
طبیعتا با تغییر نرخ ارز، قیمت کاالهای سالمت، دارو و تجهیزات افزایش 
پیدا خواهد کرد، اما برای اینکه این افزایش به مردم تحمیل نش��ود، بهتر 
اس��ت این مابه التفاوت به بیمه ها داده ش��ود تا از مسیر بیمه ها، پرداخت 
از جی��ب مردم تغییر معن��اداری پیدا نکند. این ب��ه طرف مصرف کننده 
برمی گردد، اما سوی دیگر داستان، فعاالن این صنعت و بازرگانان هستند.

با حذف ارز 4200 تومانی طبیعتا منابع ریالی موردنیاز فعاالن صنعت 
دارو و بازرگان��ان افزایش معناداری پیدا می کند و دولت باید فکری برای 
این ماجرا کند. یکی از راه ها این است که سقف پرداخت به شرکت ها باید 
از مسیر بانک ها یا ش��ورای پول و اعتبار افزایش پیدا کند. به این ترتیب 
شرکت ها با کسری و کمبود منابع برای انجام امورشان مواجه نخواهند شد. 
این مشکل در حوزه دارو، مشکلی جدی است و از طرفی هم مصرف کننده 
عمده دارو در کشور خود دولت است. همین االن هم مشاهده می کنیم که 
بیمارستان های دولتی در ایفای تعهدات خود تاخیر دارند. آنها همچنین 
مشکالتی با بیمه دارند. بیمه ها پرداخت مناسب را انجام نمی دهند و آنها 
هم نمی توانند به موقع منابع هزینه های انجام ش��ده را به دس��ت آورند و 
پرداخ��ت کنند. در زمین��ه دارو و تجهیزات هم به همین ترتیب اس��ت. 
بیمارس��تان ها ت��وان پرداخت به موق��ع را ندارند. بنابرای��ن دوره گردش 
نقدینگی در صنعت و دارو را به شدت افزایش داده اند. این مشکل همین 
االن هم وجود دارد. چند س��ال گذش��ته دوره بازگشت منابع در صنعت 
دارو ۷0 تا 80 روز بوده و حاال به 300 روز رسیده است. این تاخیر باعث 
می شود که هزینه مالی شرکت ها افزایش پیدا کند. زمانی این هزینه 2 تا 
3 درصد برای فروش بود و االن به 10 تا 12 درصد رس��یده است. به این 
شکل گویی شرکت های دارویی برای بانک ها کار می کنند. خریدار عمده 
دارو که خود دولت اس��ت، در پرداخت ها دچار مش��کل شده است. البته 
همانطور که گفته شد، این مشکل همین االن هم وجود دارد، اما اگر قرار 
باشد ارز 4200 تومانی در صنعت دارو تغییر کند و به نرخ نیمایی برسد، 
منابع مالی بیشتری الزم است. اگر همین روند فعلی با حذف ارز ترجیحی 
ادامه پیدا کند، مشکالت بیشتری در حوزه سالمت و دارو خواهیم داشت.
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جغرافیایاستانیثبتنامشدگانسجامی
چهبرسرسجامآمد!؟

آخرین آمارها نش��ان می دهد که تعداد افرادی که در آذرماه در سامانه 
سجام ثبت نام کرده اند و احراز هویت شده اند نسبت به آبان ماه کاهش یافته 
است. در آذرماه امسال تعداد 60 هزار و26 ثبت نام از سوی سرمایه گذاران 
حاضر در بازار س��رمایه در سامانه »س��جام« صورت گرفته و تعداد احراز 
هویت ش��ده ها نیز ۷9 هزار و 138 مورد بوده اس��ت؛ آماری که از کاهش 
میزان ثبت نام و احراز هویت نسبت به آبان ماه حکایت دارد، چراکه در آبان 
ماه ۷9 هزار و 138 نفر در سامانه سجام ثبت نام و 101 هزار و ۷16 نفر نیز 
احراز هویت شدند. بر این اساس، میزان ثبت نام شدگان در آذرماه نسبت به 
آبان ماه 24.15 درصد و میزان احراز هویت شدگان نیز در آذرماه نسبت به 

آبان ماه 21.94 درصد کاهش داشته است.
همچنین مردم پنج اس��تان تهران، اصفهان، خراسان رضوی، خوزستان 
و کردس��تان با 14501، 4۷31، 3292، 3243 و 2۷11 ثبت نام در صدر 
استان های سجامی شده قرار گرفته اند، در حالی که انتهای این لیست از پنج 
استان خراسان جنوبی با 323، ایالم با 381، چهارمحال و بختیاری با 388، 
بوش��هر با 413 و اردبیل با 41۷ ثبت نام تشکیل شده است. گفتنی است 
س��امانه سجام »سامانه جامع ثبت اطالعات مشتریان«، برای الکترونیکی 
ک��ردن و خودکار کردن فرآیند جمع آوری و مدیریت اطالعات مش��تریان 
اس��ت و عملیاتی شدن این سامانه باعث افزایش دقت، سرعت و بهره وری 
در زمین��ه جمع آوری اطالعات و ارائه خدم��ات عمومی و مهمتر از همه، 

یکپارچگی سامانه های اطالعاتی شده است.

بلومبرگمعرفیکرد
برندگاناوراققرضهجهانی2021

در راستای تالش بانک های مرکزی برای برداشتن محرک های اقتصادی، 
پیش بینی ش��ده بود که در س��ال جاری اوراق قرضه بازارهای نوظهور به 
سطح پایینی نزول کند، اما داده ها نشان می دهد بدهی های جهانی همه از 

کشورهای در حال توسعه هستند.
به گزارش بلومبرگ، براساس داده های جمع آوری شده بلومبرگ تا هفته 
گذشته، اوراق قرضه صادرشده توسط آفریقای جنوبی، چین، اندونزی، هند 
و کرواسی این کشورها را در رتبه بندی 46 بازار جهانی در سال 2021 قرار 
داد. آنها توانستند به تنهایی از بزرگ ترین جهش ساالنه بازدهی خزانه داری 
ایاالت متح��ده جلوگیری کنند. بازده مثبت ای��ن پنج بازار حداقل باید به 
س��رمایه گذاران اطمینان دهد که ف��درال رزرو می تواند خرید دارایی ها را 
کاهش دهد و افزایش نرخ بهره را بدون ایجاد جهش در نوس��انات جهانی 

آغاز کند.
نگاه عمیق تر به عملکرد این کش��ورها در سال 2021 بیان می کند که 
قیمت برترین ها کاهش یافته اس��ت، اما بازده اوراق قرضه به اندازه ای باال 
بوده است که توانسته این ضررها را جبران کند. شاخص جداگانه بلومبرگ 
نشان می دهد که اوراق قرضه بازارهای نوظهور به  طور کلی در سال جاری 
1.3 درصد کاهش یافته است. اوراق قرضه آفریقای جنوبی در سال جاری 
با بازدهی کل 8.۷ درصد، سرعت س��نج جهان��ی را به خود اختصاص داده 
است علی رغم اینکه این کش��ور اولین کشوری بود که سویه اومیکرون را 
در نوامبر شناس��ایی کرد. اوراق بهادار چین در س��ال 2021 توانست 5.6 
درصد، اندونزی 5.2 درصد، هند 2.۷ درصد و کرواسی یک درصد افزایش 
یابند. همچنین بیشترین ضرر در مجارستان، پرو و شیلی مشاهده شد زیرا 
بانک های مرکزی این کش��ورها طی سال نرخ بهره را افزایش دادند. طبق 
گزارش اچ اس بی س��ی، گروه بانکداری بریتانیایی، اوراق قرضه در آفریقای 

جنوبی، اندونزی و چین تا سال 2022 افزایش سود خواهند داشت.

مسیربیتکویندرسالآیندهمیالدی
بیتکوینصعودمیکندیانزول؟

سال 2021، سال بسیار خوبی برای پذیرش و قیمت گذاری ارزهای دیجیتال 
بوده، قیمت اکثر ارزهای دیجیتال از ابتدای سال علی رغم روند نزولی اخیر خود 

به شدت افزایش یافته و بیش از ۷0 درصد به ارزش آنها افزوده شده است.
س��ال 2021 رو به پایان و بیت کوین همچنان غالب ترین ارز دیجیتال در 
جهان است. ارزش این ارز دیجیتال طی 52 هفته گذشته افزایش قابل توجهی 
)۷2 درصد( داشت و از دارایی های مالی مانند طال پیشی گرفته است. صعود 
بیت کوین با پذیرش ارزهای دیجیتال همراه بود و ورود نهادهای شرکتی بیشتر 
به فضای ارز دیجیتال به افزایش قیمت بیت کوین کمک کرد. از دیگر دالیل 
افزایش ارزش بیت کوین، تصمیم ایالن ماسک برای تسال بود که بیت کوین را 

برای پرداخت وسایل نقلیه الکتریکی خود انتخاب کرد.
افزایش پذیرش از سوی سرمایه گذاران نهادی و خرد، بیت کوین را به باالترین 
سطح تاریخی 64 هزار دالر رساند و عملکرد ضعیف آن از ماه مه تا سپتامبر 
ناشی از ممنوعیت فعالیت های مرتبط با ارزهای دیجیتال در چین بود. قیمت 
بیت کوین در ماه سپتامبر با حرکت ماینرها به اروپا و آمریکای شمالی افزایش 
یافت و السالوادور اولین کشور در جهان بود که بیت کوین را به صورت رسمی 
در ماه سپتامبر به یک ارز قانونی تبدیل کرد. در حال حاضر ارزش بیت کوین 
نزدیک به 30 درصد نسبت به باالترین رکورد خود کاهش یافته است و این 
مورد نیز به دلیل فش��ار بر فروش بیت کوین در چین عنوان ش��ده است زیرا 
صرافی ها فعالیت خود را در این کش��ور متوقف کرده اند و معامله گران چینی 
رمزارزهای خود را برای از دس��ت  ندادن سرمایه می فروشند. کارشناسان بازار 
خوش بین هستند و انتظار می رود سال 2022 رشد بیشتری برای بازار ارزهای 

دیجیتال و به ویژه بیت کوین باشد.
شاخص های نمودار تکنیکال بیت کوین به دلیل عملکرد ضعیف سکه در 
هفته های اخیر منفی شدند اما شاخص های بلندمدت آن نشان می دهد که این 
رمزارز عملکرد خوبی دارد. انتظار می رود تا ژانویه فشار فروش از سوی چین به 
پایان برسد و قیمت بیت کوین صعودی شود همچنین پیش بینی ها حاکی از آن 

است که معامالت سال 2022 به باالی 80 هزار دالر افزایش یابد.
مجم��وع ارزش بازار جهانی ارزه��ای دیجیتالی در ح��ال حاضر 2.40 
تریلیون دالر برآورد می ش��ود که این رقم نسبت به روز قبل 2.41 درصد 
بیشتر شده است. در حال حاضر 40.1۷ درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی 
در اختیار بیت کوین است. بیت کوین 12 سال پیش توسط گروه گمنامی از 
معامله گران بر بستر بالک چین ایجاد شد و از سال 2009 معامالت اولیه آن 
شکل گرفت. حجم کل بازار ارزهای دیجیتال در 24 ساعت گذشته ۷2.20 
میلیارد دالر که 4.3۷ درصد کاهش داش��ته است. حجم کل در امور مالی 
غیرمتمرکز )DeFi( در حال حاضر 13.01 میلیارد دالر که 18.03 درصد 
از کل حجم 24 س��اعته بازار ارزهای دیجیتال است. حجم تمام سکه های 
پایدار اکنون 55.08 میلیارد دالر که ۷6.29 درصد از کل حجم 24 ساعته 

بازار ارزهای دیجیتال است.

خبرنــامه

فرصت امروز:  عمر شاخص بورس تهران در ابرکانال 1.4 میلیون واحدی 
کوت��اه بود و روند پرنوس��ان نماگر اصلی تاالر شیش��ه ای در هفتمین روز 
زمستان باعث شد تا شاخص کل برخالف شاخص هم وزن قرمزپوش شود 
و در پای��ان معامالت روز سه ش��نبه به کاهش 400 واحدی بس��نده کند. 
هرچند چرخش زمس��تانی بورس تهران باعث امیدواری سهامداران شده 
و پس از رونمایی بس��ته پیش��نهادی 10  بندی دولت در حمایت از بازار 
س��رمایه، چند روزی تاالر شیش��ه ای به رنگ س��بز درآمد، اما به رغم این 
سبزپوش��ی زمس��تانی بورس و فتح دوباره کانال یک میلیون و 400 هزار 
واحد، همچنان ارزش صف های فروش از ارزش صف های خرید بیشتر بود.
تجربیات گذش��ته نش��ان می دهد عمدتا سیاس��ت گذار بورسی برای حل 
چالش های بازار سهام تنها به بسته های سیاستی کوتاه مدتی بسنده کرده که 
گرچه به لحاظ روانی در یک دوره محدود زمانی تاثیر مثبتی داش��ته اس��ت 
اما نتوانس��ته جلوی رکود فرسایش بورس را بگیرد. از سوی دیگر خواسته ها 
و مطالبات بحق سهامداران و فعاالن بورسی در این سال ها همچنان بر زمین 
مانده است و نه محدودیت دامنه نوسان مطابق خواسته فعاالن بورسی حذف 
ش��ده و نه تبعات مشکالتی چون قیمت گذاری دستوری از سر بازار برداشته 
ش��ده است. در همین حال، دور هش��تم مذاکرات وین از میانه این هفته در 
هتل کوبورگ از سر گرفته ش��ده و اگرچه سمت و سوی مذاکرات هسته ای 
و س��یگنال های طرف های برجامی، هر بار مسیر ش��اخص های بورسی را در 
ماه های گذشته تغییر داده است، اما به نظر می رسد سهامداران به دور جدید 
مذاکرات احیای برجام خوش بین هستند و یا حداقل با امیدواری بیشتری به 
موفقیت مذاکرات نگاه می کنند. برآیند این شرایط، مسیر نماگرهای بورسی را 

در روزهای آینده مشخص خواهد کرد.
االکلنگشاخصکلوشاخصهموزن

ش��اخص بورس تهران در ششمین روز زمس��تان به کانال 1.4 میلیون 

واحدی رس��ید و اگرچه این اتفاق مایه امیدواری و خوشحالی سهامداران 
شد، اما عمر کوتاه بورس در کانال جدید نگذاشت تا این خوشحالی اهالی 
بازار تداوم داش��ته باش��د. در واقع ادامه حرکت سینوسی در بازار سرمایه 
باعث ش��د شاخص کل بورس که روز دوشنبه توانسته بود وارد کانال یک 
میلیون و 400 هزار واحد شود، دوباره این کانال را از دست بدهد و به کانال 

یک میلیون و 300 هزار واحد عقبگرد کند.
ش��اخص کل بورس در روز معامالتی سه شنبه دو نیمه متفاوت داشت، 
به طوری که از ابتدای ش��روع معامالت تا میانه ه��ای آن با روندی نزولی 
ت��ا رقم یک میلیون و 39۷ هزار واحد عقب رفت، ولی در ادامه توانس��ت 
رون��دی صعودی به خود بگی��رد. با این حال، این رون��د صعودی آنچنان 
نبود که عملکرد نزولی بورس در نیمه نخس��ت معامالت را پوشش دهد و 
ش��اخص کل نهایتا به افت 400 واحدی اکتفا کرد. بدین ترتیب، شاخص 
کل ب��ورس با کاه��ش 428 واحدی به رقم یک میلیون و 399 هزار واحد 
رس��ید و به موازات آن، شاخص هم وزن با یک هزار و 9۷۷ واحد افزایش، 
رقم 36۷ هزار و 362 واحد را به ثبت رساند. در این روز بیش از 5 میلیارد 
و 293 میلیون س��هم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 31 هزار و 924 
میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار تهران دادوستد شد. شاخص بازار اول، 
کاهش 90 واحدی و ش��اخص بازار دوم، کاهش یک هزار و 56۷ واحدی 

را تجربه کردند.
در جری��ان معام��الت روز سه ش��نبه 24۷ نماد بورس��ی مثبت و 148 
نماد منفی بودند که از میان آنها ش��رکت پتروشیمی بوعلی سینا با 259 
واحد، شرکت صنعتی و معدنی چادرملو با 249 واحد، شرکت پتروشیمی 
خراس��ان با 244 واحد، شرکت س��رمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران با 
185 واحد و ش��رکت آلومینیوم ایران با 166 واحد بیشترین تاثیر مثبت 
را بر رشد ش��اخص کل داشتند. در سوی مقابل نیز شرکت فوالد مبارکه 

اصفهان با یک هزار و 26 واحد، ش��رکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی با 
852 واحد، ش��رکت ملی صنایع مس ایران با 600 واحد، ش��رکت صنایع 
پتروش��یمی خلیج فارس با 5۷4 واحد و شرکت پتروشیمی پارس با 315 

واحد با بیشترین تاثیر منفی بر رشد شاخص همراه شدند.
همچنین گروه خودرو با 55 هزار و 189 معامله به ارزش 3 هزار و ۷4۷ 
میلیارد ریال، گروه فلزات اساسی با 39 هزار و 242 معامله به ارزش 2 هزار 
و ۷59 میلیارد ریال، گروه ش��یمیایی با 34 هزار و 330 معامله به ارزش 
2 ه��زار و 338 میلیارد ریال، گروه اداره بازارهای مالی با 20 هزار و 492 
معامله به ارزش یک هزار و ۷39 میلیارد ریال و گروه چندرشته ای صنایع 
با 26 هزار و 193 معامله به ارزش یک هزار و 639 میلیارد ریال در صدر 

برترین گروه ها قرار گرفتند.
چراغآیفکسهمچنانسبزماند

در آن س��وی بازار س��رمایه نیز چراغ آیفکس س��بز ماند و شاخص کل 
فرابورس با افزایش 110 واحدی به رقم 18 هزار و 829 واحد رسید. بیش 
از یک میلیارد و 295 میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 1۷ 
هزار و 528 میلیارد ریال در این بازار دادوستد شد. در معامالت چهارمین 
روز هفته در فرابورس ایران، 1۷0 نماد فرابورس��ی مثبت و ۷۷ نماد منفی 
بودند که از میان آنها بیمه پاس��ارگاد با 92 واحد، شرکت صنعتی مینو با 
15 واحد، شرکت سنگ آهن گهر زمین با 10 واحد، شرکت فرابورس ایران 
با ۷ واحد و ش��رکت ریل پرداز نوآفرین با 3 واحد بیشترین تاثیر مثبت را 
بر رشد شاخص فرابورس داشتند. همچنین شرکت پتروشیمی زاگرس با 
28 واحد، شرکت سرمایه گذاری صباتامین با 3.35 واحد، شرکت تولیدات 
پتروش��یمی قائدبصیر با 3 واحد، ش��رکت پلیمر آریاساس��ول با 2 واحد و 
مجتمع جهان فوالد سیرجان با 1.6۷ واحد با بیشترین تاثیر منفی بر رشد 

شاخص همراه شدند.

شاخصبورستهرانباافت400واحدیبهکانال1.3میلیونیبازگشت

عمر کوتاه بورس در کانال جدید

در شرایطی مرجوع شدن صدها تن انواع محصوالت کشاورزی صادراتی 
از فلف��ل دلمه ای گرفته تا س��یب زمین��ی و کیوی در روزهای گذش��ته 
خبرس��از شده که موضوع استفاده از سموم غیراس��تاندارد و با ماندگاری 
باال، نگرانی های بس��یاری در جامعه ایجاد کرده اس��ت. در این بین، اتاق 
تهران در سال های گذشته هشدارهای مکرری نسبت به استفاده از سموم 
غیراس��تاندارد در تولید محصوالت کشاورزی به وزارت کشاورزی داده اما 
تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است. هشدارها و نامه نگاری های اتاق تهران 
با مسئوالن وزارت کشاورزی به خوبی نشان می دهد موضوع مرجوع شدن 
محصوالت کش��اورزی صادراتی به ماه ها و هفته های گذشته و البته چند 
محصول خاص باز نمی گردد و ابعاد گسترده تری دارد؛ اتفاقی که سالمت 
جامعه را به خطر انداخته و مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران از آن به 

عنوان »مرگ خاموش« یاد کرده است.
او 29 مهرماه س��ال گذش��ته در نامه ای به کاظم خاوازی، وزیر وقت 
جهاد کشاورزی نسبت به استفاده از سموم غیراستاندارد و مرجوع شدن 
محصوالت صادراتی کش��اورزی هشدار داد و خواستار بررسی موضوع از 
سوی وزارت کشاورزی با »قید اولویت« شد. در بخشی از این نامه آمده 
است: »رش��د جمعیت و نیاز روزافزون به محصوالت کشاورزی و وجود 
عوامل خسارت زا سبب ش��ده تا مصرف سموم و کودهای کشاورزی در 
چند دهه اخیر به ش��دت افزایش یابد و اس��تفاده نادرست و بی رویه از 
آفت کش ها و وجود پس��ماند آنها در محصوالت باغی و زراعی، منجر به 
بروز مشکالت زیس��ت محیطی و بسیاری از بیماری ها و ناهنجاری های 
انس��انی در جامعه شده اس��ت. از طرفی به علت وجود باقیمانده سموم 
در محصوالت کش��اورزی، صادرات این محصوالت با مشکل مواجه شده 

و منجر به مرجوع شدن برخی از محموله های صادراتی شده است.«
همچنین پیش از این نامه احمدرضا فرشچیان، رئیس وقت کمیسیون 
کش��اورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران در نامه ای به عباس کشاورز، قائم 
مقام وقت وزیر کش��اورزی در تاریخ ۷ مهر پارس��ال از مشکالت به وجود 
آم��ده و مرجوع ش��دن محصوالت کش��اورزی صادراتی نوش��ت و افزود: 
»پی��رو درخواس��ت برخی از اتحادیه ه��ای صادرات��ی درخصوص مرجوع 
ش��دن محموله های صادراتی شرکت ها به دلیل وجود باقیمانده سموم در 
محصوالت، با برگزاری چندین جلسه با حضور مسئوالن عالی مرتبه وزارت 
جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت و سایر مسئوالن مرتبط با امر، این موضوع 
بررسی و طی چند ماه گذشته نسبت به احصا و جمع بندی مشکالت این 
حوزه با دس��ت اندرکاران ذی ربط اقدام شده است. با توجه به بررسی های 
انجام شده در جلسات جهت حل مشکل سه راهکار ترمیمی ارائه می شود: 
1- برنامه ریزی جهت شناس��نامه دار ش��دن محصوالت کشاورزی جهت 
تس��هیل در ردیابی محصول تولیدی. 2- هماهنگی سازمان های ذی ربط 
جهت جایگزینی سموم کم خطر. 3-آموزش و ترویج کشاورزان با حمایت 

کمیسیون های مرتبط با اتاق تهران و همکاری صدا و سیما.«
عالوه بر این هش��دارها و نامه نگاری ها کمیسیون کشاورزی و صنایع 
تبدیل��ی اتاق تهران با توجه به اهمیت بس��یار زیاد موضوع اس��تفاده از 
س��موم غیراس��تاندارد و خطرات جدی آن برای سالمت مردم در سال 
1398 جلس��ات متعددی برای بررسی این موضوع از جنبه های مختلف 
با حضور مس��ئوالن وزارت جهاد کش��اورزی، وزارت بهداشت و آموزش 
پزشکی، ش��هرداری و مس��ئوالن میادین میوه و تره بار، محیط زیست 
و تش��کل های مختلف مرتبط برگزار کرد و در نهایت »س��ند تحقیقاتی 
بررسی باقیمانده س��موم در محصوالت کشاورزی« از سوی اتاق تهران 
تدوین ش��د؛ سندی که در آن عالوه بر ریشه یابی مشکالت، راهکارهایی 

برای حل معضل اس��تفاده از س��موم غیراس��تاندارد و با ماندگاری باال 
ارائه ش��ده است. در این سند نوشته شده؛ اس��تفاده نادرست و بی رویه 
از آفت کش ها و وجود پس��ماند آنه��ا در محصوالت باغی و زراعی باعث 
بروز مشکالت زیست محیطی و بس��یاری از بیماری ها و ناهنجاری های 
انس��انی در جامعه شده اس��ت که چالش های اصلی آن شامل: »1-عدم 
ام��کان ردیابی به دلیل شناس��نامه دار نبودن بخ��ش عمده محصوالت 
کشاورزی. 2- عدم آگاهی کافی کشاورزان از نظر میزان و زمان استفاده 
از س��موم. 3- استفاده از س��موم پرخطر با دوره کارنس باال. 4- مصرف 
س��موم ارزان و بی کیفیت. 4- وجود فروشگاه های غیرمجاز فروش سم. 
5- اس��تفاده کش��اورزان از یک س��م برای چند محصول. 6- برداشت و 
عرضه محصوالت کشاورزی به بازار قبل از خروج اثرات سم از محصول. 
۷- فروش س��موم بدون نس��خه گیاه پزشکی. 8- تبعیت سنتی از سایر 
کشاورزان. 9- عدم تجهیز آزمایشگاه های کنترل و کیفیت سموم. 10- 
کاهش کیفیت سموم به س��بب فقدان توزیع سالم. 11- طوالنی بودن 
زمان ثبت س��موم کم خطر. 12- عدم گسترش استفاده از آفت کش های 
ارگانی��ک. 13- مرجوع ش��دن محصوالت صادراتی ب��ه دلیل باقیمانده 

سموم.« می شود.
همچنین در بخش دیگری از سند تحقیقاتی بررسی باقیمانده سموم در 
محصوالت کشاورزی راهکارهایی برای عبور از شرایط کنونی ارائه و پیشنهاد 
»برنامه ریزی سه ساله جهت شناسنامه دار شدن محصوالت کشاورزی« در 

کشور مطرح شده است که شامل مواردی همچون: » تسهیل مراحل صدور 
مجوز و ثبت سموم کم خطر و کنترل مصرف سموم پرخطر، جلوگیری از 
تولیدات سموم پرخطر، کنترل واردات مواد اولیه از نظر کیفی جهت تولید 
سموم، نمونه برداری و بازدیدهای دوره ای از  شرکت های تولیدکننده سموم 
و فروشگاه های عرضه این محصوالت در سراسر کشور توسط سازمان های 
متولی )س��ازمان حفظ نباتات و نظام مهندسی(، ساماندهی فروش سم و 
مانیتورینگ فروشگاه های س��موم با ایجاد سامانه فروش سموم و تحویل 

براساس نسخه گیاه پزشکی و...« می شود.
»س��ند تحقیقاتی بررسی باقیمانده س��موم در محصوالت کشاورزی« 
در ش��رایطی مهرماه س��ال گذشته از س��وی رئیس اتاق تهران برای وزیر 
وقت جهاد کش��اورزی ارسال شده اس��ت که این وزارتخانه هیچ واکنشی 
به راهکارهای ارائه ش��ده از سوی اتاق نشان نداده است و با ادامه عملکرد 
گذش��ته ش��اهدیم که در هفته های گذش��ته نیز صدها ت��ن محصوالت 
کش��اورزی شامل کیوی، س��یب زمینی و فلفل دلمه ای بعد از صادرات به 
کشور مرجوع و چالش های جدی اقتصادی ایجاد کرده و منجر به نگرانی 
گسترده در سطح جامعه شده است. در این میان سوال اصلی این است که 
آیا وزارت جهاد کشاورزی در دولت سیزدهم برنامه ای برای تجدیدنظر در 
استفاده از سموم غیراستاندارد با ماندگاری باال دارد؟ آیا »مرگ خاموش« 
ب��ر اثر مصرف محصوالت کش��اورزی که با س��موم غیراس��تاندارد تولید 

می شوند؛ پایان خواهد یافت؟

استفادهازسمومغیراستاندارد،سالمتجامعهراتهدیدمیکند

رمزگشاییازبرگشتمحصوالتکشاورزی
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رئیس کمیس��یون انرژی مجلس، گف��ت برای اطالع دقیق 
م��ردم هفته آینده از وزیر محترم نف��ت دعوت کردیم که به 
کمیس��یون تشریف بیاورند و به نمایندگان توضیحات را ارائه 
کنند؛ چراکه معتقدیم وجود برخی ابهامات برای مردم نگرانی 
ب��ه وجود می آورد و برخی ب��ه این دامن می زنند که هزینه ها 
افزایش خواهد داشت که به هیچ عنوان بنزین گران نمی شود.
فریدون حس��نوند، رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای 
اس��المی در گفت وگو ب��ا خبرنگار ایلن��ا، در رابطه با موضوع 
بنزین و ابهاماتی ک��ه طی دو هفته درخصوص نحوه توزیع و 
قیمت گذاری آن ایجاد شده، گفت: در بحث بنزین دو مسئله 
یا دو سوال وجود دارد، یکی افزایش قیمت بنزین است که به 

هیچ عنوان صحت ندارد.
وی ادامه داد: اما موضوع دوم یک ایده و پیش��نهاد اس��ت 
که از س��وی بعض��ی از اعضای هیأت دول��ت از جمله معاون 
اقتصادی و وزیر نفت مطرح ش��ده است که ما به جای توزیع 
سوخت براساس خودرو، برای افزاد سهمیه در نظر بگیریم. در 
واقع بنزین و سوخت را انفال تلقی کردند و گفتند که رعایت 
عدالت این اس��ت که ما بتوانیم بنزین را براس��اس فرد توزیع 
کنیم، اما همانطور که عرض کردم این موضوع یک ایده است 

و تصویب نشده است.
حسنوند افزود: درخصوص همین ایده هم گفته شده که به 
عنوان پایلوت در کیش و قشم اجرا شود، اگر موفقیت آمیز بود 
آن را در سایر نقاط کشور اجرایی کنیم که البته همان قشم و 

کیش هم برای اجرای آن نیاز به زیرساخت دارد.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس بیان کرد: در همین راستا و 
برای اطالع دقیق مردم هفته آینده از وزیر نفت دعوت کردیم 
که به کمیسیون تشریف بیاورند و به نمایندگان توضیحات را 
ارائه کنن��د؛ چراکه معتقدیم وجود برخی ابهامات برای مردم 
نگرانی ب��ه وجود می آورد و برخی به ای��ن دامن می زنند که 
هزینه ها افزایش خواهد داشت که به هیچ عنوان بنزین گران 

نمی شود.
وی در پاسخ به این سوال که »در صورت اجرای موفق این 
طرح در کیش و قش��م برای اجرا در سراس��ر کشور آیا دولت 
ب��ه مصوبه مجلس نیاز دارد؟«، گفت: حتما برای اجرا در کل 
کش��ور حتی اگر اجرا در کیش و قشم موفقیت آمیز باشد نیاز 
به مصوبه مجلس است و باید در جلسه سران قوا مطرح شود 
و برای آن پیوست های مختلف فرهنگی، اجتماعی، رسانه ای، 

امنیتی، بودجه ای و .... تهیه و تدوین شود.

نماگربازارسهام

س��خنگوی انجمن س��ازندگان قطعات و مجموعه ه��ای خودرو ضمن 
اش��اره به وضعیت فرسودگی خودروهای داخلی و زیان های وارده ناشی 
از آن، صنع��ت خودرو و قطعه را منحصر به دو موضوع قیمت و کیفیت 
ندانس��ت و از هزینه نگهداری ساالنه خودروهای فرسوده در کشور بالغ 

بر233 هزار میلیارد تومان خبر داد.
به گزارش خبرنگار خبرخودرو، فرهاد بهنیا در گردهمایی سراس��ری 
قطعه س��ازان خودروی کشور از صنعت خودرو و قطعه به عنوان یکی از 
بزرگ ترین س��رمایه گذاری های کشور در گذش��ته یاد کرد که منحصر 
به دو موضوع قیمت و کیفیت نیس��تند و اظهار داش��ت: تهران از میان 
10 ش��هر آلوده جهان به عنوان چهارمین ش��هر آلوده ش��ناخته شده و 
بی توجهی به این موضوع اس��تراتژیک در س��ال 1404 به طور تقریبی 
10 میلیارد دالر معادل 290 هزار میلیارد تومان خس��ارت برای کشور 

به جای می گذارد.
وی ضمن اش��اره به ت��ردد 3 میلیون و 108 هزار دس��تگاه خودروی 
فرس��وده در کش��ور، از وجود ۷ میلیون و 300 هزار گواهی اسقاط خبر 
داد و گفت: مصرف بنزین ساالنه خودروهای فرسوده، حدود 45 میلیون 
لیتر بیش��تر از س��ایر خودروها است که ساالنه بیش از 53 هزار میلیارد 

تومان زیان را بر اقتصاد کشور مترتب می سازد.
س��خنگوی انجمن س��ازندگان قطعات و مجموعه های خودرو افزود: 
مطاب��ق با برآورد انجمن صنفی مراکز اس��قاط در س��ال 1404، حدود 
8 میلی��ون خ��ودروی فرس��وده در حال تردد خواهیم داش��ت که زیان 
انباشته ای بالغ بر 550 هزار میلیارد تومان برای کشور به همراه می آورد.
بهنی��ا هزینه نگهداری س��االنه خودروهای فرس��وده در کش��ور را بالغ 
ب��ر233 هزار میلیارد تومان اعالم کرد و تصریح کرد: فضای موردنیاز برای 

خودروهای در حال تردد معادل 15 هزار مترمکعب است که بدون احتساب 
قیمت زمین هزینه آس��فالت آن حدود 50 هزار میلیارد تومان اس��ت که 
در صورت عدم خروج خودروهای فرسوده براساس برآوردها، هزینه ساالنه 

احداث جاده و پارکینگ حدود 120 هزار میلیارد تومان خواهد بود.

وی در ادامه بیان کرد: پیش��نهاد می ش��ود، دولت با تخصیص 80 تا 
100 ه��زار میلیارد تومان تس��هیالت با بهره 4 درص��دی برای فروش 

لیزینگی خودرو نسبت به جایگزینی خودروهای فرسوده ورود کند.
سخنگوی انجمن س��ازندگان قطعات و مجموعه های خودرو در ادامه 
ب��ه کاهش تولی��د خودرو از س��ال های پس از 91 اش��اره کرد و گفت: 
در س��ال 90 با کس��ب رتبه س��یزدهم در جهان، ی��ک میلیون و 648 
هزار دس��تگاه خودرو در کشور تولید شد که متاسفانه با اتخاذ سیاست 
نادرست سرکوب قیمتی، حدود 60 درصد کاهش تولید به ثبت رسید.

بهنیا با اش��اره به ح��دود یک میلی��ون س��هامدار در صنعت خودرو 
گفت: زیان انباش��ته خودروس��ازان ناش��ی از قیمت گذاری دستوری به 
سهامداران این صنعت و همچنین قطعه سازان تسری می یابد که توقف 

در به روزرسانی ماشین آالت از آثار این زیان به شمار می رود.
وی آزادس��ازی قیمت خودرو را موجب توقف توزیع رانت در کشور اعالم 
ک��رد و گفت: اکنون به واس��طه قیمت گذاری دس��توری و دو نرخی بودن 
خ��ودرو، رانتی معادل 55 هزار میلیارد تومان در س��ال 1400 در این بازار 
توزیع شد که این رقم در سال 99 حدود 43 هزار میلیارد تومان بوده است.
سخنگوی انجمن س��ازندگان قطعات و مجموعه های خودرو در پایان 
خاطرنش��ان کرد: احی��ای قانون خروج اجباری خودروهای فرس��وده از 
چرخ��ه ترافیک��ی از س��ال 1401، تدوین برنامه تولید خودرو از س��ال 
1401 تا 1404، تخصیص نیمی از تولیدات س��االنه خودروسازان برای 
جایگزینی خودروهای فرسوده، صدور مجوز واردات خودرو بدون انتقال 
ارز به عنوان عامل اصلی کاهش ش��دید قیمت خ��ودرو در بازار داخلی 
و موث��ر بر کاهش آلودگی هوا و افزایش درآمدی دولت از جمله س��ایر 

اقدامات و راهکارهای پیشنهادی است.

صنعت خودرو و قطعه در 2 موضوع قیمت و کیفیت خالصه نمی شود

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران وضعیت بازار 
خودرو پس از افزایش 18 درصدی قیمت کارخانه و وظیفه خودروسازان و 

ستاد تنظیم بازار در مدیریت بازار را مورد بررسی قرار داد.
سعید موتمنی در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، درخصوص وضعیت 
بازار پس از افزایش 18 درصدی قیمت خودروسازان اظهار داشت: پس از 
افزایش 18 درصدی قیمت خودرو در دو هفته پایانی آذرماه، تغییر قیمتی 
در بازار اتفاق نیفتاد و در یک هفته گذش��ته نیز قیمت ها در بازار همانند 
هفته گذشته بوده و یک روند ثابت را طی کرده  است. وی به تداوم اختالف 
فاحش قیمتی میان قیمت کارخانه و بازار اشاره کرد و افزود: پژو 206 تیپ 
دو که در گذش��ته با قیمت 129 میلیون تومان از س��وی کارخانه فاکتور 
می ش��د و در بازار با قیمت حدود 269 میلیون تومان به فروش می رسید، 
اکنون قیم��ت کارخانه ای آن حدود 148 میلیون تومان اس��ت و در بازار 
همچن��ان با همان قیمت 269 میلیون تومان عرضه می ش��ود و صرفا 20 

میلیون تومان از سودی که عاید رانتجویان می شده، کاسته شده است.
رئیس اتحادیه نمایش��گاه داران و فروش��ندگان خودرو تهران با توجه به 
تاکید مجدد وزیر صمت مبنی بر حذف قرعه کش��ی خودرو از سال آینده 
گفت: قرعه کشی خودرو فاقد معنا است و مصرف کننده واقعی با توجه به 
اینکه امکان خرید از کارخانه برای او مهیا نیست، ناچار از مراجعه به بازار 

است، بنابراین خودروسازان می بایست نیاز روزانه بازار را تامین نمایند.
موتمنی بر ضرورت افزایش عرضه از س��وی ش��رکت های خودروسازی 
تاکید کرد و گفت: قرعه کش��ی می بایس��ت حذف شود زیرا قرعه کشی به 
منزله توزیع رانت در بازار اس��ت و س��رمایه گذارانی که در ثبت نام خودرو 

شرکت می کنند پس از ورود به بازار، برهم زننده تعادل بازار هستند.
وی تصریح کرد: در حال حاضر واردات خودرو ممنوع است و خودروسازان 
نیاز بازار داخلی را تامین می نمایند و اگر متناس��ب با نیاز بازار که بیش از 
یک میلیون دستگاه در سال است، خودرو تولید شود، مابه التفاوت قیمتی 

که نصیب سرمایه گذاران و س��ودجویان در بازار می شود، کاهش می یابد. 
س��ودجویان اکنون بی دردسر و از آنجایی که پرونده مالیاتی ندارند، بدون 
اینک��ه مالیاتی بپردازند، از س��ود خرید و فروش خ��ودرو در بازار بهره مند 
می شوند. رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران اضافه 
کرد: س��تاد تنظیم بازار می بایس��ت به بررس��ی قیمت های کارخانه ای و 
وضعیت بازار بپردازد و اگر در ماه های آینده فاصله قیمتی کاهش نیافت، 
نس��بت به این موضوع که به چه عل��ت مصرف کننده نهایی اکنون بهایی 

بیشتر از قیمت کارخانه می پردازد، تدابیری بیندیشد.
موتمنی در ادامه گفت: شرکت ها اکنون موظف هستند به واسطه افزایش 
قیمتی که اعمال ش��ده، خودروهای ناقص را تکمیل و روانه بازار نمایند تا 

از فاصله قیمتی کاسته شود.
وی درخص��وص نقش نمایش��گاه داران و نمایندگی های خودروس��ازان 
در س��اماندهی ب��ازار و یا ایجاد اخت��الل در بازار گفت: نمایش��گاه داران و 
نمایندگی ها سهمیه خودرویی ندارند و افرادی که پس از ثبت نام و دریافت 
خودرو براساس شرایط روز بازار اقدام به قیمت گذاری می کنند، برهم زننده 
نظم بازار هستند، اما اگر نمایشگاه ها از سهمیه خودرویی برخوردار باشند، 

با سود یک تا دو درصدی حاضر به فروش خودرو هستند.
رئیس اتحادیه نمایش��گاه داران و فروشندگان خودرو تهران عنوان کرد: 
منشأ ورود خودروهای صفر به بازار برندگان قرعه کشی هستند که نیاز بازار 
را تامین می نمایند، در حالی که خودروسازان می بایست به طور مستقیم 
نی��از بازار را با قیم��ت 2 تا 10 درصد کمتر از قیمت ب��ازار تامین نمایند 
ت��ا بدین ترتیب مابه التفاوت قیمتی کاهش بیاب��د و مدیریت بازار خودرو 

صورت بگیرد.
موتمنی با اشاره به میزان نیاز بازار، از کسب سود 100درصدی به عنوان 
علت حضور 5 میلیون نفر واس��طه برای ثبت نام 10 هزار دس��تگاه خودرو 
یاد کرد و اذعان داشت: نیاز بازار یک میلیون و 500 هزار دستگاه است و 

فروکش کردن التهاب بازار، حذف صف خرید خودرو و خرید مس��تقیم از 
کارخانه و رس��یدن خودرو با قیمت منطقی به دست مصرف کننده واقعی، 

نیازمند افزایش تولید و عرضه است.
وی در پایان خاطرنش��ان کرد: خودروسازان اکنون توان تامین نیاز بازار 
را ندارند و در این شرایط ستاد تنظیم بازار می بایست با اتخاذ تدابیری نیاز 
روزانه، ماهانه و س��االنه بازار خودرو را تامین نماید تا بدین ترتیب فاصله 
قیمت��ی کاهش بیابد و مصرف کننده برای خرید خودرو مقادیر بیش��تری 

پرداخت ننماید.

چرامصرفکنندهواقعیبایدبهایبیشتریبابتخریدخودروبپردازد؟
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اخبار

دیدار مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان تهران با فرماندار شهرستان 
اسالمشهر

اسالمشهر- سحر عمروانی - دکتر محمد خراسانی زاده مدیر کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی استان تهران به همراه حسین کشاورزیان رئیس اداره فرهنگ 
و ارشــاد اسالمی اسالمشهر با حسین حبیبی سرپرست فرمانداری شهرستان 
اسالمشــهر  دیدار و گفتگو کرد. به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمی شهرستان اسالمشهر،در این دیدار دکتر خراسانی زاده مدیر کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی استان تهران، اظهار داشت که این اولین سفر شهرستانی است 
که توفیق شــده در خدمت شهرستان شما و حضرتعالی، امام جمعه و نماینده 
مجلس شورای اسالمی حضور داشته باشم. وی اشاره کرد: مرجعیت حاکمیت 

در حوزه فرهنگ و هنر، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و به طبع آن در سطح شهرستان ادارات فرهنگ و ارشاد اسالمی می باشند. دکتر 
خراسانی زاده افزود: مردم نقش مهمی در زمینه مشارکت در مباحث فرهنگی و هنری دارند و ادارات فرهنگ و ارشاد اسالمی و دستگاههای 
دیگر نیز حکم پشتیبان را ایفا می کنند.   در ادامه این دیدار حسین حبیبی سرپرست فرمانداری شهرستان اسالمشهر ضمن تبریک انتصاب 
مدیر کل فرهنگ و ارشاداسالمی استان تهران و خیر مقدم، عنوان نمود: می بایست سیاستگذاری کرد که مردم نقش بسزایی در فعالیت 
های فرهنگی و هنری داشته باشند. وی ادامه داد: به خاطر چالشهایی که در حوزه آب و برق شهرستان مواجه بودم متاسفانه هنوز دیداری 
با اصحاب فرهنگ و هنر و مسئولین انجمن ها برگزار نکردم؛ ولی جریان های فرهنگی و هنری را خوب می شناسم و هنرمندان و اقشار 
مختلف مردم درخواست حمایت و همکاری بیشتری از اینجانب دارند و برای تحقق یافتن این مهم می بایست نشست های مختلفی با 
حضور هنرمندان و فعاالن فرهنگی و هنری برگزار کنیم و برای داشتن شهرستانی فرهنگ دوست تمام تالش خود را به کار گیریم. در 

پایان این نشست نیز در خصوص جلسات شورای فرهنگ عمومی شهرستان به خصوص شهر واوان بحث و تبادل نظر صورت پذیرفت.

کمبود نیروی کار صنعتی در برخی شهرستان های استان مرکزی
اراک- فرناز امیدی: حسینی مدیرکل تامین اجتماعی استان مرکزی در حاشیه بازدید از واحد های صنعتی و تولیدی ساوه گفت: در 

واحد های صنعتی برخی شهرستان های استان مرکزی با کمبود نیروی کار مواجه هستیم.
وی با اشاره به اینکه مقرری بگیران بیمه بیکاری به واحد های متقاضی نیروی کار معرفی می شوند افزود: سال گذشته در استان مرکزی 
بیش از ۵ هزار نفر مقرری بگیر بیمه بیکاری داشتیم که امسال انی عدد تقریبا ۲۰ درصد کاهش داشته و این سیر نزولی ادامه دارد. مدیرکل 
تامین اجتماعی استان مرکزی اظهار داشت: در شهرستان ساوه سال گذشته هزار و ۵۰۰ نفر مقرری بگیر بیمه بیکاری بودند که اکنون به 
۱۰۶۰ نفر کاهش یافته و با برنامه ریزی های صورت گرفته تا پایان سال این تعداد به کمتر از ۸۰۰ نفر می سد. حسینی افزود: با مشارکت 
وزارت کار تکلیف شده است که مقرری بگیران بیمه بیکاری به واحد های متقاضی نیروی کار معرفی شوند. رسیدگی به نحوه ی پرداخت 
بدهی های معوق تامین اجتماعی، تســهیل در ورود مواد اولیه به منطقه ویژه اقتصادی کاوه و تخصیص اعتبارات جهت ایجاد طرح های 

توسعه ای واحد های صنعتی از مهمترین موضوعات مطرح شده در این بازدید ها بود.

تداوم بازدید تیم های پایش دانشگاه علوم پزشکی مازندران از بیمارستان 
های استان

ســاری – دهقان :  تیم های مدیریتی پایش معاونت درمان دانشگاه علوم 
پزشکی مازندران در راستای ارزیابی فوری بیمارستان های استان جهت آمادگی 
پذیرش موج احتمالی جدید بیماران آلوده به امیکرون با حضور در شهرســتان 

های مختلف استان از مراکز درمانی این شهرستان ها بازدید کردند.
به گزارش خبرنگار مازندران  به نقل روابط عمومی دانشــگاه علوم پزشکی 
استان مازندران، با توجه به احتمال شیوع و گسترش مجدد بیماری کووید۱۹ 
با ســوش جدید اومیکرون، تیم های پایش مدیریتی معاونت درمان دانشــگاه 
علوم پزشــکی مازندران در بازدید از بخش های کرونایی، بســتری و اورژانس 
بیمارستان های شهدای زیراب، امام)ره( فریدونکنار، شهدای محمودآباد، امام)ره( 
نور، شهیدبهشتی نوشــهر، امام خامنه ای عباس آباد، شهید رجایی تنکابن و 
امام سجاد)ع( رامسر، جهت ارزیابی فوری این بیمارستان ها، ضمن پایش روند 
مدیریــت و ارزیابی فرآیندهای مراقبت و درمان بیماران و رعایت پروتکل ها و 

اجرای دستورالعمل های طرح انطباق، وضعیت دارو، تجهیزات و سیستم های اکسیژن رسانی این مراکز درمانی را مورد بررسی قرار دادند.

عملیات اصالحی خط لوله بهره برداری شماره ۴  در شرکت آغاجاری انجام شد
اهواز- شبنم قجاوند: رئیس عملیات بهره برداری شرکت آغاجاری از انجام 
اقدامات اصالحی بر روی خطوط لوله نفت خروجی واحد بهره برداری شماره ۴ 
این شرکت خبر داد. مهندس منوچهر قنواتی در رابطه با این خبر تشریح کرد: در 
راستای تولید حداکثری و و استفاده از تمام ظرفیت تاسیسات عملیاتی اقدامات 
اصالحی بر روی خط لوله نفت خروجی مرحله ســوم واحد بهره برداری شماره 
۴ آغاجاری انجام شد. مهندس قنواتی بیان کرد:  با توجه به مشکالت چندسال 
اخیر مخازن ازمایش وبهره برداری واحد شماره ۴ اج وایجاد ترک در بدنه وسقف 
مخازن  فوق الذکر امکان تولید امکان پذیر نبود که با انجام اصالحیه اتصال نفت 

خروجی مراحل سوم واحد شماره ۴ اج به خط اصلی  امکان تولید از چاههای واحد ۴ اج میسر گردید . وی گفت : اصالحیه مذکور با تامین 
دستگاهها و ادوات ترابری و آماده سازی شرایط توسط همکاران اداره نگهداری وتعمیرات خط لوله انجام گردید .

آیین رونمایی از تندیس کوهنورد شاخص گرگانی برگزار شد
گرگان- تندیس جانباز سرافراز حاج داود عامری پرافتخارترین کوهنورد گلستانی که از سوی هنرمندان بومی ساخته شده است، به 
پاسداشــت صعود وی به ده ها قله داخلی و خارجی رونمایی شد.این تندیس یکشنبه شب در حضور مسئوالن شهری، اعضای شورای 
اسالمی شهر، کوهنوردان و شهروندان گرگانی در مرکز میدان ناهارخوران نصب و جایگزین المان پلنگ شد.عامری در این آیین ضمن 
تقدیر از زحمات شــهرداری گرگان اظهار داشــت: از دوران نوجوانی به کوه و طبیعت عالقه مند بودم و معلولیت و محدودیت مانع این 
عالقه ام نشــد.وی کوهنوردان را بهترین دوســتان طبیعت نامید و گفت: تمام آیات و نشانه های خداوندی در مسیر صعود به قله ها به 
وضوح مشــاهده می شــود و همه باید در حفظ این طبیعت زیبا کوشا باشیم.الزم به ذکر است، داود عامری متولد 3۰ خرداد ۱3۴۲ در 
محله ملل شهر گرگان، حدود 7۰ ماه به صورت داوطلبانه در جبهه های جنگ تحمیلی به نبرد علیه دشمن بعثی پرداخت و در این راه 
به درجه جانبازی 7۰ درصد نایل آمد.او از سال ۱37۰ وارد فعالیت های هنری شد و جوایز و افتخارات متعدد ملی و بین المللی را در 

هنر عکاسی به دست آورد.

مدیرکل بنیاد مسکن بوشهر خبر داد؛
 تحول در روستاهای استان بوشهر

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
استان بوشــهر از اجرای برنامه جامع مشترک بنیاد مسکن و دهیاری ها برای 
تحول در روستاها خبر داد. به گزارش روابط عمومی علیرضا مقدم در نشست 
با فرماندار بوشــهر اظهار داشت: ساالنه دو هزار و ۵۰۰ واحد مسکن روستایی 
در استان بوشهر از ســوی بنیاد مسکن ساخته خواهد شد و به مردم تحویل 
می دهیم. مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اســالمی استان بوشهر اضافه کرد: از 
فرمانداران اســتان قدردانی می کنم که به صورت منظم شورای تأمین مسکن 
شهرستان را با حضور مدیران بانک ها برگزار می کنند و این باعث خواهد شد تا 
در طرح جهش تولید مسکن در استان بوشهر موفق عمل کنیم. وی با اشاره به 

ساخت واحدهای مسکونی و پرداخت تسهیالت بانکی و بالعوض به ایتام و خانواده های دارای دو عضو معلول، خواستار همکاری بخشداران 
برای آگاه ســازی و اطالع رسانی به مردم برای مقاوم سازی واحدهای مسکونی و استفاده از تسهیالت بنیاد مسکن در این خصوص شد. 
مقدم بیان کرد: در برنامه جامع مشترک با دهیاران برای تحول در سطح روستاها اقدام خواهیم کرد و پروژه های مهمی را اجرا می کنیم، 
که در این راستا اعتباراتی از محل اعتبارات تملک دارایی اختصاص خواهیم داد و دهیاران نیز از منابع و اعتباراتی که در اختیار دارند 

در این زمینه همکاری کنند.
توزیع نامتوازن قیر رایگان

وی با اشاره به اجرای پروژه های آسفالت و اختصاص سهمیه قیر به مناطق روستایی، گفت: سهمیه قیر رایگان در روستاها به صورت 
متوازن توزیع نشده است که دلیل آن نیز عدم مشارکت دهیاران بخاطر نداشتن توان مالی در این زمینه است. مدیرکل بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی استان بوشهر تصریح کرد: هدف اصلی در بازنگری طرح هادی، الحاق زمین هایی به روستا است. وی اضافه کرد: تعداد ۱۶۶ روستا 
در سطح استان نیازمند بازنگری طرح هادی هستند. برای بازنگری طرح هادی به ازای هر روستا نیازمند ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان بودجه 
هستیم که در این زمینه همکاری الزم صورت نمی گیرد. مقدم افزود: از محل اعتبارات ملی پنج میلیارد ریال، از محل اعتبارات قیر رایگان 
۲۰ میلیارد ریال، از محل اعتبارات شرکت ملی نفت ایران ۴3 میلیارد ریال و از محل تملک دارایی ۹۲ میلیارد ریال بودجه جهت اجرای 

پروژه در سطح شهرستان بوشهر در سال ۱۴۰۰ اختصاص داده شده است.
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قم- خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل صداوسیما مرکز قم با اشاره به 
اقدامات فرهنگی شهرداری قم در طول سال گفت: کمیسیون فرهنگی و 
اجتماعی شورای شهر و مجموعه مدیریت شهری قم در انجام برنامه های 

فرهنگی نمره قابل قبولی دارد.
به گزارش شــهرنیوز، حجت االسالم والمسلمین محمد لطفی نیاسر 
در دیدار با اعضای کمیســیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر، اظهار 
داشــت: حرکت بر محور برنامه ریزی و چشــم اندازهای روشــن یکی 
از نکات امیدبخش کشــور به ویژه در حوزه فرهنگی و اجتماعی است .
وی ادامــه داد: بودجه کل ســازمان صداوســیما جمهوری اســالمی 
با شــبکه تلویزیونی بی بی ســی فارســی قابل مقایسه نیســت، اما با 
ایــن وجود حتــی خودی ها نیز نســبت بــه بودجه این ســازمان با 
وجــود اهمیــت مباحث فرهنگی مطالب نادرســتی بیــان می کنند .

مدیرکل صداوسیما مرکز قم با تأکید بر مظلومیت حوزه فرهنگ، اظهار 
داشــت: نگاه های نادرست به مقوله فرهنگ سبب شده تا اصل مسئله 

فرهنگ زمین گیر شــود؛ اگر بهترین اقدامــات عمرانی در یک جامعه 
انجام شــود اما مســئله فرهنگ درست نشود، آســیب ها و مشکالت 
کنونی حل نمی شود و ممکن اســت معضالت دیگری نیز ایجاد شود .
بــه گفته وی، تا زمانی که فرهنگ مصــرف انرژی، مصرف نان، مصرف 

ترافیکی، مصرف خودرو و غیره اصالح نشــود با توسعه زیرساخت ها در 
این موضوعات، اتفاقی در تغییــرات پایه ای جامعه اتفاق نخواهد افتاد .
لطفی نیاســر اذعان کرد: آن چیزی که در ســطح کالن از اســتان قم 
انتظار می رود، حل مشکالت کالن فرهنگی کشور است، اما با این وجود 
تاکنون توجهی که به حوزه صنعت و غیره شده بسیار بیشتر از موضوعات 
فرهنگی بوده است؛ فرهنگ اصوالً در موضوع کاری بسیاری از مدیران 
استانی حضور ندارد و برخی صرفاً به شعار در این حوزه بسنده می کنند .
وی ادامه داد: شــورای شهر و مجموعه مدیریت شهری قم در مباحث 
فرهنگی در مجموع نمره قابل قبولی دارد، اما از شهرداری کالنشهر قم انتظار 
این است که اقدامات ریشه ای و ماندگار فرهنگی بیشتری را انجام دهد .
مدیرکل صداوسیما مرکز قم تأکید کرد: کار کردن در حوزه شهدا وظیفه 
ذاتی تمام دستگاه های اجرایی است و باید در اجرای این قبیل از برنامه ها 
بساط تشکر و قدردانی های آزاردهنده از مدیران کل ادارات جمع شود و 

خاطر مردم از تکرار برخی اسامی زخمی نشود.

ایالم- هدی منصوری: مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم از آغاز 
استقرار نظام مدیریت دارایي هاي فیزیکي با حضورمدیرکل نظام مدیریت 
دارایي هایي فیزیکي وزارت نفت ورئیس بازرســي فني شرکت ملي گاز 

ایران خبر داد .
به گزارش روابط عمومی، روح اله نوریان در نخســتین جلسه اجراي 
پروژه پایلوت استقرار سیســتم مدیریت دارایي هاي فیزیکي افزود:در 
سازمان هاي دارایي محور، جریان اصلي کسب و کار بر اساس ارزش آفریني 
از دارایي هاست و شرکت پاالیش گاز ایالم به عنوان یک سازمان دارایي 
محور، از طریق استقرار نظام مدیریت دارایي فیزیکي، هزینه ها، ریسک ها 
و عملکرد مرتبط با دارایي ها را بصــورت متوازن، در چرخه عمر آن ها، 

بصورت بهینه و پایدار به منظور تحقق اهداف سازمان مدیریت مي کند.
وی اظهار داشت: استقرار و راهبري نظام مدیریت دارایي فیزیکي در 
این پاالیشــگاه منجر به بهبود عملکرد مالي، تصمیمات سرمایه گذاري 
آگاهانه، مدیریت ریســک، بهبود تولید و خدمات، بهبود و افزایش بهره 

وري و اثربخشي و در نهایت توسعه متوازن سازمان خواهد شد.
 مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم  تصریح کرد: پروژه مذکور از آذر 
ماه ســال جاري آغاز شده و طبق برنامه پیش بیني شده در مدت ۲۴ 
ماه در انتهاي سال  ۱۴۰۲به اتمام خواهد رسید. همچنین محمدکاظم 

پورچرمي مدیرکل نظام مدیریت دارایي هایي فیزیکي وزارت نفت گفت 
: نظام نامه مدیریت دارایي هاي فیزیکي دربرگیرنده سیاست هاي کلي و 
الزام ها در حوزه مدیریت دارایي هاي فیزیکي وزارت نفت و پیاده  سازي در 
شرکت هاي اصلي این وزارت خانه است و شرکت پاالیش گاز ایالم جزو 
شرکت هاي پیشرو در اجراي زیرساخت هاي این نظام نامه بوده  و اکنون 
شاهد آغاز به کار عملیات اجرایي پروژه  استقرار آن نظام در این شرکت 
هستیم. همچنین مهدي علي پور رئیس بازرسي فني شرکت ملي گاز 
ایران با قدردانی از مجموعه شرکت پاالیش گاز ایالم بر اهمیت استقرار 
مدیریت دارایي هاي فیزیکي در سطح شرکت ملي گاز ایران تاکید کرد 
و افزود: با توجه به گستردگي صنعت نفت و گاز کشور و همچنین اجراي 
مؤثر ماموریت هاي این سازمان به دارایي هاي فیزیکي، پروژه مذکور نقش 
بسزایي در یکپارچه ســازي فعالیت هاي مدیریت دارایي هاي فیزیکي و 
ایجاد توازن منطقي در سه جنبه ریسک، هزینه و عملکرد و ارزش آفریني 

حداکثري از مجموعه دارایي ها، ایفا مي کند.

آذربایجان شــرقی – ماهان فالح: معاون سیاســی، امنیتی و 
اجتماعی اســتاندار آذربایجان شرقی، مشکالت فرهنگی و آسیب های 
اجتماعی را نتیجه عدم تناسب برنامه های فرهنگی با واقعیت های جامعه 
عنوان کرد و گفت: برای اثربخشی در این حوزه باید از کارهای سطحی و 

صوری اجتناب کرده و به عمق مسائل بپردازیم.
تراب محمدی در جلســه کارگروه تخصصــی اجتماعی، فرهنگی، 
سالمت، زنان و خانواده استان، با بیان اینکه اصالح جامعه بدون اصالح 
فرهنگ ممکن نیست، افزود: رهبر حکیم و فرزانه انقالب، از سال ۱37۲ 
در رابطه با فرهنگ جامعه، تذکر و هشــدار داده اند، اما این هشــدارها 
جدی گرفته نشــده است. وی اظهار داشــت: مشکالت و آسیب هایی 
که امروز در جامعه شــاهد هستیم، نتیجه بی توجهی به این هشدارها 
و همچنین تصمیم هایی اســت که بــدون در نظر گرفتن واقعیت های 
جامعه گرفته می شود. محمدی با بیان اینکه اعتبارات و اقدامات حوزه 
فرهنگی، اثربخشی مورد انتظار را نداشته است، افزود: نیازمند بازنگری 
در سیاست ها و برنامه های این حوزه هستیم و باید یک حرکت جهادی 

و انقالبی اتفاق بیفتد. وی با تأکید بر اینکه دیدگاه های رهبری در حوزه 
فرهنگی باید تبیین شــود، افزود: اگر بخواهیم نظرات ایشان به عنوان 
رهبــری حکیم مورد توجه قــرار گرفته و در مســیر اصالح فرهنگی 
حرکت کنیم، الزم اســت از کارهای ســطحی و صوری اجتناب کرده 
و به عمق مســائل ورود پیدا کنیم. معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 

استاندار آذربایجان شرقی با تأکید بر اینکه جلسات کارگروه اجتماعی و 
فرهنگی باید دستور کار مشخص و کاربردی داشته باشد، گفت: صرف 
ارائه گزارش در این جلســات کافی نیست و باید بتوانیم برای معضالت 
فرهنگی، راهکارهای عملیاتی و اثربخش پیش بینی کنیم. وی ادامه داد: 
همه ما اعضای یک مجموعه هستیم و باید از بخشی نگری و کار جزیره ای 
اجتنــاب کرده و با همکاری و هم افزایی، به دنبال راه حل های منطقی و 

مداخالت موثر در حوزه فرهنگی و اجتماعی باشیم.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان شرقی نیز در 
این جلسه گزارشی از اهداف، برنامه ها و عملکرد این کارگروه ارائه کرد 
و گفت: کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی یکی از مهم ترین اهداف 
شورای اجتماعی کشور است که در این خصوص با ۱۵ دستگاه استانی 
تفاهم نامه همکاری امضا شده است. بدر شکوهی با بیان اینکه این موضوع 
مورد تأکید رهبر انقالب اســت و تقسیم کار ملی در خصوص آن انجام 
شده اســت، افزود: اعتبار تخصیصی به دستگاه های طرف تفاهم نامه با 

وزارت کشور در سال جاری، ۴7 میلیارد ریال است.

قزوین- خبرنگار فرصت امروز: سرپرســت شرکت شهرک های 
صنعتی اســتان قزوین گفت: اولویت اصلی تکمیل زیرساختها و آماده 
سازي اراضي شهرکها و نواحي صنعتي تابعه استان جهت جذب سرمایه 

گذاري و توسعه شهرکهای صنعتی تقاضا محور است.
به گزارش روابط عمومي شرکت شهرکهاي صنعتي استان قزوین، » 
رضا صفــاري« در اولین روز کاري در دیدار با معاونین و اعضاي هیئت 
مدیره شرکت با بیان این مطلب افزود: در سال تولید، پشتیباني ها، مانع 
زدایي ها  تکمیل پروژه  هاي عمراني و زیربنایي، توســعه شهرک های 
صنعتی تقاضا محور، جذب حداکثری سرمایه گذار داخلی و خارجی و 
حفظ وضع موجود صنایع کوچک فعال از اولویت های کاری مهم شرکت 
است. وی تصریح کرد: ایجاد اشتغال پایدار در گرو تملک اراضي، طراحي، 

فراهم نمودن کلیه زیرساختها و ارائه خدمات جهت جذب سرمایه گذاران 
داخلي و خارجي مي باشد که این مهم با توسعه شهرکهاي صنعتي تقاضا 
محور محقق مي یابد. صفاري در ادامه با اشاره اولویت اصلي شرکت که 

توســعه و تکمیل زیر ســاخت ها و پروژه های زیربنایی در شهرک ها و 
نواحی صنعتی تابعه مي باشد اظهار داشت: از ابتداي سالجاري تاکنون 
بیــش از ۲۵ پروژه عمرانی زیربنایی با اعتباری بالغ بر یک هزار و 3۰۰ 
میلیارد ریال در تعدادی از شــهرک ها و نواحی صنعتی تابعه استان در 
حال اجرا می باشــد که این تعداد تا پایان ســال به ۴۰ پروژه با سرمایه 

گذاري بالغ بر ۲۰۰۰ میلیارد ریال افزایش خواهد یافت.
سرپرست شرکت شهرکهاي صنعتي استان قزوین در پایان از دستگاه 
 های خدمات رســان درخواست نموده تا نسبت به ارائه خدمات خود به 
شهرک  ها و نواحی صنعتی مساعدت و همکاري الزم را داشته تا سرمایه 

گذاران با اشتیاق به این استان صنعتي سوق پیدا کنند.
روابط عمومي شرکت شهرکهاي صنعتي استان قزوین

رشت- خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومی اداره کل 
تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان گیالن، اولین نمایشگاه کار استان گیالن 
با حضور عباس علیــزاده مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیالن در 
دانشگاه فنی و حرفه ای استان افتتاح شد. علیزاده در حاشیه این افتتاح، 
آشنایی دانشجویان و دانش آموختگان با بازار کار را الزام جدی برگزاری این 
نمایشگاه دانست و خاطرنشان کرد: ارتباط صنعت و دانشگاه باید به طور 
جدی برقرار شود تا دانشگاه بتواند بر اساس نیازمندی های صنعت نیروی 
انسانی متخصص تربیت کند. وی بر ارتباط صنعت و دانشگاه بر اساس 
زیست بوم اشتغال استان تاکید و خاطر نشان کرد: مراکز دانشگاهی باید 
مهارت محور باشند تا صاحبان صنایع نیز از نیروی انسانی خالق و دارای 
مهارت بهره مند شــوند. وی نقش کارفرمایان را نیز در این زمینه بسیار 
حائز اهمیت دانست و افزود: کارفرمایان باید با به کارگیری نخبگان خالق 

دانشگاهی موجب ارتقای جایگاه صنعت شوند. علیزاده به نقش تسهیلگر 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه ارتباط صنعت و دانشگاه اشاره 
کرد و افزود: در گذشــته در زمینه ارتباط صنعت و دانشــگاه مشکالت 
زیادی وجود داشت که ایجاد مراکز کاریابی و مشاوره شغلی توسط وزارت 

تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخش زیادی از این مشکالت را مرتفع کرده 
است و این مراکز با ایجاد بانک اطالعاتی از نیروهای متخصص، نیازهای 
صاحبان صنایع را شناسایی و موجبات اشتغال فارغ التحصیالن دانشگاهی 
را فراهم می کنند. مدیرکل در پایان به دستور رئیس جمهور محترم در 
خصوص ایجاد یک میلیون و هشتصد و پنجاه شغل جدید تا  پایان سال 
۱۴۰۱ اشاره کرد و ابراز داشت: باید با تالش جهادی و استفاده از پتانسیل 
دانشگاهیان و با کمک صاحبان صنایع در این مسیر گام برداریم تا شاهد 
ایجاد اشــتغال پایدار در کشور باشیم. شایان ذکر است این نمایشگاه با 
هدف آشنایی کارجویان با کسب و کارهای منتخب، معرفی کارفرمایان 
موفق در قالب شرکت های کارآفرین، آشنایی با انتظارات و مهارت های 
مور نیاز اشتغال و کارآفرینی و آشنایی دانشجویان و دانش آموختگان با 

طیف متنوع مهارت های شغلی گشایش یافت.

مدیرکل صداوسیما مرکز قم:

شهرداری در حوزه فرهنگی نمره قابل قبولی دارد

نوریان خبر داد:

آغاز استقرار نظام مدیریت دارایي هاي فیزیکي در شرکت پاالیش گاز ایالم

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی:

اقدامات حوزه فرهنگی اثربخشی مورد انتظار را نداشته است

سرپرست شرکت شهرکهاي صنعتي قزوین:

تکمیل زیرساختها و آماده سازي اراضي جهت جذب سرمایه گذاري از اولویت هاست

آیین گشایش اولین نمایشگاه کار استان گیالن با حضور مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیالن برگزار شد

آذربایجان شرقی – ماهان فالح: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
آذربایجان شــرقی گفت: پانزدهمین جشــنواره فیلم تبریز اسفند ماه 
امسال با همکاری خانه سینمای مستند تبریز، انجمن های سینماگران 
آذربایجان شرقی  و سینمای جوانان ایران _ دفتر تبریز و پویانمایی استان 
برگزار می شــود. سیدقاسم ناظمی افزود: این جشنواره در جهت رشد و 
بالندگی سینمای استان و با تاکید بر ضرورت گسترش تولید فیلم مبتنی 
بر تجربه، اندیشه و خالقیت، تشــویق فیلم سازان جوان و ایجاد انگیزه  

مضاعف برای فعالیت های هنری برگزار می شود.
وی اظهار داشت: در برگزاری این جشنواره، انجمن های سینماگران 

آذربایجان شرقی  و سینمای جوانان ایران _ دفتر تبریز و پویانمایی استان، 
خانه سینمای مستند تبریز و این اداره کل مشارکت می کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه 
فراخوان شــرکت در این جشنواره در آینده منتشر می شود، گفت: این 
جشنواره به  منظور ترغیب و تشویق هنرمندان سینما و در راستای تداوم 
اهداف ۱۴ دوره از همایش ها و جشــنواره های فیلم ) سیب و تبریز ( 
برگزار می شود. ناظمی، با قدردانی از افتخارآفرینی فیلمسازان استان در 
سطح کشوری و جهانی، ادامه داد: برگزاری جشنواره  فیلم به نام تبریز در 

بالندگی سینما در این استان بیش از پیش تاثیرگذار می شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان شرقی:

پانزدهمین جشنواره فیلم تبریز برگزار می شود

چهار  شنبه
8 دی 1400

شماره 1932
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ترجمه: علی آل علی

زندگی کاری همیشه همراه با استرس و فشار بسیار زیادی است. این امر برای برندهای بزرگ دردسر زیادی 
در رابطه با همکاری با کارمندان به همراه دارد. بس��یاری از اوقات کارمندان یک شرکت به دلیل فشار کاری 
باال اقدام به استعفا یا ترک برند می کنند. نکته بدتر اینکه اغلب کارمندان موردنظر پس از مدت زمانی کوتاه 
جلب برندهای رقیب می ش��ود. با این حساب اگر شما توجه کافی به وضعیت کارمندان تان را نداشته باشید، 
شاید خیلی زود وضعیت تان به شدت وخیم شود. این امر می تواند برند شما را در مدت زمانی کوتاه از عرصه 

رقابت در بازار دور کند. 
شما به عنوان کارفرما یا مدیر یک شرکت باید همیشه به دنبال راهکارهایی برای تقویت روحیه کارمندان تان 
باشید. این امر اهمیت بسیار زیادی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف دارد. اگر شما به این نکته توجه 
الزم را نش��ان دهید، ش��انس تان برای افزایش بهره وری تیم تان به شدت افزایش پیدا می کند. هدف اصلی در 
این مقاله ایجاد آشنایی برای کارآفرینان با امکانات تفریحی است که می توانند برای کارمندان شان ایجاد کنند. 

تنقالترایگانوسالم
گاهی اوقات در طول روز استفاده از برخی تنقالت ساده به شما برای بازیابی انرژی و روحیه از دست رفته تان 
کمک می کند. این امر اهمیت بس��یار زیادی برای فعالیت کاری به طور اس��تاندارد خواهد داشت. اگر شما به 
دنبال فراهم سازی شرایط بسیار ساده و ارزان قیمتی برای کارمندان تان به منظور فعالیت کاری بهتر هستید، 
باید همیشه فراهم سازی تنقالت سالم را مدنظر قرار دهید. متاسفانه برخی از برندها در این زمینه همیشه از 
تنقالت و خوراکی های ناسالم استفاده می کنند. این امر همیشه همراه با اعتراض کارمندان خواهد بود. بنابراین 

به جای موارد مضر از گزینه هایی مانند انواع میوه یا اسنک های گیاهی استفاده نمایید. 
کالسهاییوگا

یوگا همیشه تاثیر بسیار زیادی بر روی آرامش افراد داشته است. امروزه کارمندانی که از یوگا برای افزایش 
تمرکزشان استفاده می کنند، بازده بسیار بهتری در شرکت دارند. همین امر باید برای شما ایده آغازین خوبی 
باشد. بدون شک منظور ما راه اندازی یک باشگاه یوگا در شرکت نیست؛ این امر با توجه به محدودیت فضای در 
دسترس اغلب شرکت ها بسیار غیرمنطقی خواهد بود. در عوض شما همیشه امکان استفاده از زمان های آزاد 
خود و کارمندان تان برای جمع شدن در کنار هم را خواهید داشت. این امر می تواند در یک نوبت از باشگاه های 
حرفه ای صورت گیرد. به این ترتیب شما می توانید به طور منظم در کنار همکاران و کارمندان تان یک جلسه 
مفید از یوگا را داشته باشید. البته اگر فضای باز در کنار شرکت تان وجود دارد، استفاده از تمرین های یوگا در 
زمان های اس��تراحت بین ساعات اداری نیز مفید خواهد بود. این امر اعتماد به نفس اعضای شرکت و میزان 
هماهنگی ش��ان با یکدیگر را به ش��دت افزایش می دهد. همچنین کارمندان تازه وارد را نیز به سرعت با بقیه 

آشنا خواهد کرد. 
کارتعضویترایگاندرباشگاهورزشی

حضور در باشگاه های ورزشی می تواند نقش مهمی در کاهش استرس کارمندان داشته باشد. بسیاری از افراد 
برای تاثیرگذاری بر روی وضعیت کاری شان به طور مداوم در باشگاه های ورزشی حضور پیدا می کنند. این امر 
مورد توجه برخی از برندهای بزرگ دنیا نیز قرار دارد. با این حساب برند شما هیچ مشکلی برای انتخاب این 

حوزه به عنوان یکی از امکانات تفریحی ساده برای کارمندانش نخواهد داشت. 
بدون تردید فضای محدود کس��ب و کار امکان راه اندازی یک باش��گاه مجهز در داخل س��اختمان برند را 
نمی دهد. ش��اید این امر برای بس��یاری از کارآفرینان نقطه پایان ماجراجویی در زمینه فراهم سازی امکانات 
تفریحی برای کارمندان باشد. با این حال شما برای فراهم سازی امکانات تفریحی موردنظر راهکار دیگری نیز 
پیش رو دارید. راه حل موردنظر استفاده از کارت عضویت رایگان است. شما بر این اساس با یک باشگاه نزدیک 
به شرکت برای عضویت تمام کارمندان تان صحبت کرده و از همه مهمتر اینکه هزینه عضویت تمام کارمندان 
را نیز پرداخت می کنید. به این ترتیب کارمندان شما برای کاهش استرس و تقویت روحیه شان همیشه امکان 

حضور در باشگاه موردنظر را خواهند داشت. 
بیمهعمر

بیمه عمر یکی دیگر از نکات مهم برای جلب اعتماد و تقویت انگیزه کارمندان محسوب می شود. شما برای 
این کار نیاز به پیگیری فرآیندهای زیادی ندارید. فقط باید بخش��ی از س��ود ش��رکت را به ایجاد نوعی بیمه 
ب��رای کارمندان اختصاص دهید. همچنین در این رابطه امکان همفکری با کارمندان و در نهایت پیدا کردن 
راهکاری مناس��ب نیز وجود دارد. هرچه باش��د کمتر کسی در دنیا از اینکه پس از سال ها فعالیت کاری یک 
بیمه مناس��ب داشته باش��د، بدش خواهد آمد. به همین خاطر شما باید این ایده به ظاهر ساده را به بهترین 

شکل ممکن دنبال نمایید. 
فعالیتهایگروهیوبرنامهریزیشده

گاهی اوقات یک فعالیت گروهی در میان اعضای شرکت نقش بسیار مهمی برای بهبود رابطه میان همکاران 
با هم و البته مدیران دارد. ش��ما در صورت امکان باید برنامه های کوچک اما تاثیرگذاری را در برنامه تان قرار 
دهید. این امر می تواند یک دورهمی ساده در خارج از زمان اداری یا حتی برنامه های طبیعتگردی با شرکت 
تمام اعضای گروه باشد. چنین فعالیت هایی به طور معمول انگیزه کارمندان برای شرکت در فعالیت های تیمی 
را به طور قابل مالحظه ای افزایش می دهد. به این ترتیب دیگر خبری از ناتوانی برندتان برای تاثیرگذاری بر 

روی کارمندان برای کار گروهی بهتر نخواهد بود. 
نکته مهم در این بخش برنامه ریزی بلندمدت برای اجرای فعالیت های گروهی اس��ت. به عنوان مثال، اگر 
شما پیاده روی در روزهای تعطیل را به عنوان برنامه تان در نظر می گیرید، باید تحت هر شرایطی این ایده را 
دنبال نمایید، در غیر این صورت هرگز فرصتی برای جلب نظر اعضای شرکت برای انجام دادن چنین کاری 

نخواهید داشت. 
اس��تفاده از توصیه های کارمندان نیز در این میان ایده بس��یار خوبی محسوب می شود. بسیاری از تیم های 
کاری در این شرایط برای بهبود وضعیت شان برنامه های بسیار زیادی دارند. درست به همین خاطر استفاده 
از ایده های آنها نیز امر بسیار جذابی خواهد بود. چنین نکته ای شما را بدل به مدیری حرفه ای و محبوب در 

میان کارمندان خواهد کرد. 
بی شک امروزه تقویت روحیه کارمندان امر ساده ای نیست. بسیاری از تیم های کاری در این میان به طور 
مداوم با خس��تگی و فقدان انگیزه در محل کار رو به رو هس��تند. بنابراین اگر شما به دنبال تغییر این شرایط 

هستید، نکات مورد بحث در این مقاله شروع مناسبی خواهد بود. 
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پیدا کردن ایده های مناس��ب برای راه اندازی یک کسب و 
کار همیش��ه کار ساده ای نیست. بسیاری از کارآفرینان برای 
پیدا کردن یک ایده مناسب مدت زمان زیادی صبر می کنند. 
این امر می تواند در نگاه نخست ناشی از سختگیری یا جست 
و جوی فرصتی عالی برای شروع کار باشد، اما از نظر حرفه ای 
فقط ش��ما را در بلندمدت نسبت به رقابت مناسب در بازار و 

جلب نظر مشتریان به دردسر می اندازد. 
بی ش��ک راه اندازی یک کسب و کار تازه، آن هم در شرایط 
کنونی، امر س��اده ای نیست. درست به همین خاطر بسیاری 
از کارآفرینان به هیچ وجه سراغ چنین ایده ای نمی روند. اگر 
شما هم به دنبال تاثیرگذاری بر روی مشتریان تان و راه اندازی 
یک کس��ب و کار تازه هس��تید، باید با توجه فراوان وارد این 
حوزه ش��وید، در غیر این صورت شانسی برای تاثیرگذاری بر 

روی مخاطب تان پیدا نخواهید کرد. 
ه��دف اصلی در این مقاله کمک به ش��ما برای پیدا کردن 
بهترین ایده به منظور بازاریابی و تاثیرگذاری بر روی مشتریان 
است. البته این امر از طریق یافتن ایده ها و حوزه های مناسب 
برای شروع به کار مدنظر قرار خواهد گرفت. پس اگر شما هم 
برای پیدا کردن ایده ای مناس��ب در راستای راه اندازی کسب 
و کاری تازه دچار مشکل هستید، در ادامه با ما همراه باشید 

تا برخی از حوزه های مناسب در این زمینه را مرور کنیم. 
پیش از اینکه به س��راغ شروع مطلب برویم، باید یک نکته 
مهم را مدنظر قرار داد. اگر شما به دنبال راه اندازی یک کسب 
و کار تازه در طول سال آینده هستید، باید به چند نکته مهم 

توجه الزم را نشان دهید. این نکات شامل موارد ذیل است:
• آیا شما توانایی راه اندازی یک کسب و کار تازه را دارید؟

• آی��ا ح��وزه مدنظرتان ب��ه اندازه کافی جذاب محس��وب 
می شود؟

• عالقه مندی شما به حوزه ای که در تالش برای راه اندازی 
کسب و کار در آن هستید، به اندازه کافی هست؟

• آی��ا کس��ب و کارت��ان اف��ق روش��نی دارد و می تواند به 
سوددهی برسد؟

• به نظرتان کس��ب و کار احتمالی شما از نظر ثبات مالی و 
حضور مداوم در بازار چه وضعیتی خواهد داشت؟

پاسخگویی به موارد فوق برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان 
و همچنی��ن اطمین��ان از اقتصادی بودن فرآین��د راه اندازی 
کسب و کار اهمیت زیادی دارد. بنابراین شما برای جلب نظر 
مش��تریان می توانید از چنین نکاتی به بهترین شکل ممکن 

استفاده کنید. 
توصیه ما به ش��ما بررس��ی س��واالت فوق در ابتدای کار و 
سپس ادامه روند راه اندازی کسب و کار در صورت امکان ارائه 
پاسخی مناسب به سواالت فوق است، در غیر این صورت شما 
هنوز برای راه اندازی یک کس��ب و کار واقعی آماده نیستید. 
اگر پاسخ شما برای سواالت فوق قانع کننده به نظر می رسد، 
در ادامه حوزه های مهم و مناس��بی برای شروع به کارتان در 

سال پیش رو قرار دارد. 
توسعهدهندهوبمستقل

توس��عه وب یکی از حوزه های پرطرفدار در طول سال های 
اخیر محس��وب می شود. دلیل این امر نیز محبوبیت طراحی 
س��ایت و همچنین اف��زودن امکانات گوناگون به آن اس��ت. 
ب��دون تردید بس��یاری از برندها برای جلب نظر مش��تریان 
س��رمایه گذاری های بسیار زیادی را صورت می دهند. این امر 
می تواند وضعیت ش��ما در بازار را به ط��ور قابل مالحظه ای 
بهبود ببخش��د. در ای��ن میان توس��عه دهندگان وب فرصت 

مناسبی برای همکاری با انواع برندها دارد. 
یکی از دالیل جذابیت فعالیت به عنوان توسعه دهنده وب 
آن هم در قالب مس��تقل امکان همکاری با برندهای مختلف 
و عدم نیاز برای محدود کردن خودتان به یک شرکت خاص 
اس��ت. این امر اغلب اوقات برای توسعه دهندگانی که به طور 
رسمی برای یک شرکت کار کرده یا در استخدام شان هستند، 

روی نمی دهد. 
کس��ب مهارت های مربوط به حوزه توس��عه وب برای هر 
کارآفرینی امر دش��واری محسوب می ش��ود. البته در دوره و 
زمان��ه کنونی این امر چندان هم س��خت نیس��ت. دوره های 
آموزش��ی مختل��ف و ارائه فایل دوره های ب��ه طور آنالین در 
ش��بکه های اجتماعی کار بسیاری از بازاریاب ها و کارآفرینان 

جویای نام را ساده کرده است. 
طراحیگرافیک

طراح��ی گرافیک نیز یکی از حوزه های پرطرفدار در میان 
برندهاس��ت. این ح��وزه در طول دهه ه��ای مختلف نه تنها 
جایگاهش را در بازار حفظ کرده، بلکه به طور قابل مالحظه ای 
مد نظر مش��تریان نیز قرار گرفته اس��ت. بی شک همه شما 
تجربه مش��اهده برخی از محت��وای بازاریابی ب��ا المان های 
گرافیکی خیره کننده را داش��ته اید. چنین محتواهایی بدون 
هیچ مشکلی نظر مشتریان را جلب می کند. درست به همین 
خاطر شمار باالیی از برندها برای تعامل با مشتریان به سوی 
استفاده از طرح های طراح های گرافیک حرفه ای تمایل پیدا 

کرده اند. 
اگر شما مهارت های مناس��بی در زمینه طراحی گرافیک 
دارید، می توانید در س��ال پیش رو از مهارت موردنظرتان به 
خوبی س��ود ببرید. این امر تا حد زیادی بس��تگی به میزان 
گستردگی ارتباطات شما و اعتمادتان نسبت به کیفیت کاری 
آثارتان دارد. بنابراین گفت و گو با برخی از برندها و ش��رکت 
در چند جلسه اس��تخدامی هیچ ضرری برای شما به همراه 

نخواهد داشت. 
طراحیتبلیغات

طراح��ی تبلیغات بار دیگر با گذر از ش��رایط بحرانی کرونا 
توس��عه پیدا کرده اس��ت. ای��ن امر برای بس��یاری از برندها 
جذابیت باالی��ی دارد. امروزه طراح های تبلیغاتی بیش از هر 
زمان دیگ��ری در کانون توجه برندها قرار دارند. درس��ت به 
همین خاطر اگر ش��ما به دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف تان هستید، امکان جلب نظر مشتریان و البته برندها به 

ساده ترین شکل ممکن را دارید. 
شاید تنها نکته مهم در مورد این حوزه کاری نیاز به سابقه 
کاری قابل مالحظه باش��د. بی شک کمتر برندی برای بهبود 
وضعی��ت بازاریابی و تبلیغاتی اش به فردی ت��ازه کار اعتماد 
خواهد کرد. با این حس��اب ش��ما باید گاهی اوقات همکاری 
با برخی از برندها را در قالب دوره های کس��ب تجربه مد نظر 
ق��رار دهید. این امر می تواند موجب افزایش س��ابقه کاری و 
بهبود رزومه تان شود. به این ترتیب دیگر هیچ مشکلی برای 

تاثیرگذاری بر روی مشتریان تان نخواهید داشت. 
گاهی اوقات افراد فعال در حوزه هایی مانند فروش یا روابط 
عمومی به تدریج به حضور در عرصه طراحی تبلیغات تمایل 
نش��ان می دهند. ش��ما در این صورت نیازی به کسب تجربه 
طوالن��ی در ح��وزه تبلیغاتی ندارید. همین که در جلس��ات 
استخدامی بر روی سابقه کاری تان در حوزه های دیگر تاکید 
کنید، ب��ه اندازه کاف��ی قانع کننده خواهد ب��ود. به هر حال 
کارش��ناس های فروش و روابط عمومی نیز ارتباط نزدیکی با 
مش��تریان دارند و همین امر می تواند به آنها برای جلب نظر 

مشتریان کمک نماید. 
مشاورهکسبوکار

راه اندازی یک موسس��ه حرفه ای برای مشاوره کسب و کار 
ایده تازه ای نیس��ت. با این حال هنوز هم تاثیرگذاری الزم را 
به همراه دارد. امروزه بس��یاری از برندها برای پیش��برد بهتر 
کارش��ان به طور مداوم ب��ا چنین موسس��ه هایی در ارتباط 
هستند. نکته مهم در این میان تالش برای استفاده از کادری 
حرفه ای به منظور تاثیرگذاری مناسب بر روی مخاطب هدف 
است، در غیر این صورت شاید شما حتی توانایی تاثیرگذاری 

بر روی یک مشتری را نیز پیدا نکنید. 
همکاری ب��ا افراد دارای تخصص های گوناگون در مس��یر 
راه اندازی و توس��عه موسسه مشاوره کسب و کار نکته بسیار 
مهمی محسوب می ش��ود. یادتان باشد در موسسه موردنظر 
همیش��ه کارت��ان با برندها نیس��ت. گاهی اوقات ش��ما باید 
همکاری ت��ان با افراد و کارآفرینان در قالب تعامالت فردی را 

نیز مدنظر قرار دهید. 
بی شک اغلب ش��ما کس��انی را در اطراف تان می شناسید 
که از خدمات مش��اوره کسب و کار استفاده کند. این امر به 
خوبی اهمیت تعامل با مشتریان و تاثیرگذاری بر روی آنها را 
نشان می دهد. بنابراین شما در صورت راه اندازی یک موسسه 
مش��اوره ای امکان تاثیرگذاری بر روی دو دس��ته متفاوت از 
مشتریان را خواهید داشت. دسته اول مشتریان شامل برندها 
و ش��رکت های مختلف است. دسته دوم نیز کارآفرینان را به 

طور منفرد شامل می شود. 
خردهفروشیآنالین

خرده فروش��ی های آنالی��ن در طول دو دهه اخیر توس��عه 
چش��مگیری پیدا کرده اند. امروزه خرید آنالین از هر گزینه 
دیگری س��اده تر به نظر می رس��د. درس��ت به همین خاطر 
بسیاری از مشتریان دیگر تمایلی برای حضور در فروشگاه های 
س��نتی از خودشان نش��ان نمی دهند. اگر شما هم به دنبال 
تاثیرگذاری بر روی مش��تریان هستید، باید در صورت امکان 
راه اندازی یک فروشگاه کامال آنالین را نیز مدنظر قرار دهید. 

این امر می تواند وضعیت ش��ما در بازار را به طور چشمگیری 
متحول سازد. 

کسب تجربه در زمینه فروش حضوری و آنالین اغلب اوقات 
به کارآفرین��ان برای راه اندازی یک ح��وزه کاری تازه کمک 
می کن��د. چنین امری می تواند ش��ما را در مقایس��ه با دیگر 
رقبای ت��ان چند پله باالتر قرار داده و دردس��رهای راه اندازی 
یک کسب و کار تازه را به طور قابل مالحظه ای کاهش دهد. 
یادتان باش��د برای راه اندازی یک فروشگاه آنالین نیازی به 
صرف هزینه های باال نداری��د. این امر باید با کمترین هزینه 
ممک��ن صورت گیرد. با این حس��اب هرگون��ه فکر و خیالی 
برای س��رمایه گذاری هنگفت در این رابطه را فراموش کنید. 
نکته جالب اینکه ش��ما حتی امکان ش��روع به کار در زمینه 
مدیریت خرده فروشی های آنالین بدون تهیه یک دفتر رسمی 
را نیز دارید. ای��ن امر در قالب ترند محبوب این روزها یعنی 
دورکاری صورت می گیرد. با این حس��اب همیش��ه به دنبال 
کاهش هزینه های ابتدایی برای برندتان باش��ید، در غیر این 

صورت مشکالت مالی خیلی زود به سراغ تان خواهد آمد. 
صنعتساختوساز

دوران پس��اکرونا به طور کامل در اختیار صنعت ساخت و 
س��از خواهد بود. فعاالن این عرصه در طول دو سال اخیر به 
دلیل شرایط ناش��ی از کرونا و کاهش قدرت خرید مردم در 
سراسر دنیا وضعیت بسیار س��ختی را پشت سر گذاشته اند. 
بنابراین اکنون زمان بازاندیشی درباره وضعیت این صنعت فرا 
رسیده است. کاهش بار مالی ناشی از کرونا در مناطق مختلف 
جهان امیدواری ها نسبت به توسعه دوباره حوزه ساخت و ساز 
را به شدت افزایش داده است. بنابراین اگر شما سرمایه کافی 
یا مهارت الزم برای ش��روع به کار در این حوزه را دارید، باید 
برای س��ال آینده تاس��یس یک شرکت س��اخت و ساز را در 

برنامه تان جای دهید. 
خوش��بختانه امروزه مش��اورهای بس��یار زیادی در زمینه 
س��اخت و س��از در دس��ترس برندها قرار دارد. بنابراین شما 
در ص��ورت تمایل برای اجرای یک پروژه س��اختمانی امکان 
اس��تفاده از توصیه های حرفه ای را نیز خواهید داشت. چنین 
امری دش��واری های شما برای جلب نظر مشتریان را به طور 
قابل مالحظه ای کاهش می دهد. به این ترتیب در مدت زمانی 
کوتاه ش��انس جلب نظر مشتریان از سوی شما به طور قابل 

مالحظه ای افزایش پیدا خواهد کرد. 
یکی دیگر از زیرشاخه های حوزه ساخت و ساز که می تواند 
ایده ای مناس��ب برای راه اندازی کسب و کار در سال 2022 
باش��د، مربوط به تولید آجر و مصالح ساختمانی است. شاید 
ای��ن امر عجیب به نظر برس��د، اما با توج��ه به نیاز احتمالی 
ش��رکت های ساخت و ساز به مواد اولیه در حجم وسیع شما 
می توانید با س��رمایه گذاری منطقی در این حوزه شانس تان 
برای جلب نظر برندهای بزرگ دنیا را به طور قابل مالحظه ای 

افزایش دهید. 
بس��یاری از شرکت های تخصصی تولید مصالح ساختمانی 
در ط��ول دو س��ال اخی��ر به م��رز تعطیلی و ورشکس��تگی 
رس��یده اند. این امر اگرچه خبر ب��دی برای فعاالن این حوزه 
محس��وب می شود، اما با توجه به اینکه شرایط بحرانی کرونا 
به پایان رسیده است، می تواند خبر خوبی برای شما باشد. با 
این حساب سرمایه گذاری احتمالی شما در حوزه تولید مواد 
اولیه س��اخت و س��از ایده بس��یار عالی در طول سال 2022 

خواهد بود. 
طراحیدورههایآنالین

یک��ی از کس��ب و کارهایی که حتی به ط��ور انفرادی نیز 
قابلیت مدیریت دارد، طراحی دوره های آنالین اس��ت. امروزه 
بس��یاری از مردم برای یادگی��ری مهارت های تازه حوصله و 
امکان حضور در مراکز آموزش��ی سنتی را ندارند. همین امر 
برای بسیاری از استارت آپ ها شرایط مناسبی به منظور جلب 
نظر مخاطب هدف فراهم کرده است. با این حساب اگر شما 
به دنبال تعامل با مش��تریان در این حوزه هستید، فقط باید 
توانایی خوبی در م��رور منابع مربوط به مهارت های مختلف 
و تبدیل آنها به یک دوره جذاب و س��رگرم کننده آموزش��ی 
داشته باش��ید. این امر می تواند وضعیت شما را به طور قابل 

مالحظه ای در بازار تغییر دهد. 
بدون شک راه اندازی یک دوره آموزشی تازه برای بسیاری 
از کارآفرینان چالش مهمی محس��وب می ش��ود. این امر در 
کنار احس��اس نیاز بسیاری از کارآفرینان برای راه اندازی یک 
کسب و کار تازه در سال جدید میالدی نوعی معمای پیچیده 
را شکل می دهد. اگر ش��ما به دنبال حل این معمای سخت 
هستید، نکات مورد بحث در این مقاله و حوزه هایی که معرفی 

کردیم، راهنمای بسیار خوبی خواهد بود. 
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