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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

ارزیابی 2581 فعال اقتصادی در تابستان 1401 نشان می دهد

بهبود حلزونی 
فضای کسب و کار

فرصت امروز: ارزیابی 2581 فعال اقتصادی از بهبود اندک در محیط کســب وکار طی تابستان 1401 حکایت 
دارد. جدیدترین پایش ملي محیط کســب  و  کار کشور نشان مي دهد که رقم شاخص ملی در تابستان امسال به 
5.88 رســیده که تا حدودی از وضعیت این شاخص نســبت به ارزیابی فصل قبل بهتر است. در این مطالعه که 
از ســوي مرکز پژوهش هاي اتاق ایران و با همکاري اتاق تعاون و اتاق اصناف انجام گرفته، بدترین نمره ارزیابي 
معادل 10 است و این در حالی است که رقم شاخص ملی محیط کسب  و  کار در فصل بهار 6.07 محاسبه شده 

بود. این پایش با تمرکز بر استان تهران و در بازه زماني تابستان 1401 انجام شده و 28 مولفه محیط کسب...

روند نزولی نماگرهای بورسی در بهمن ماه ادامه دارد

همگرایی منفی بازارها
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مرزهای شرکت ها دوباره ترسیم می شود

کسب و کار روی خط تکنولوژی
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بازار ســرمایه در معامالت روز گذشته برای ششمین روز متوالی در مدار منفی گام برداشت و با افت 
0.74 درصدی به مرز یک میلیون و 600 هزار واحد رســید. بیشترین تعداد صف فروش در معامالت 

نخستین روز هفته مربوط به گروه خودرو و ساخت قطعات بود و بیشترین خروج پول حقیقی 
نیز از همین گروه صورت گرفت. در همین حال، رئیس ســازمان بورس در نامه ای به رئیس 

نامه شورای رقابت 100 هزار میلیارد تومان به سهامداران خسارت زد

خودرویی ها همچنان در سراشیبی

نگـــاه
گردشگری به سطح پیش از 

کرونا می رسد؟
ریسک های توریسم 

2023
و  ســفر  جهانــی  شــورای 
ادامه سلســله  گردشــگری در 
گزارش هــای خــود از وضعیت 
گردشــگری در ســال 2022 و 
دورنمــای آن در ســال جدید 
ریســک های پیش  به  میالدی، 
توریســم در سال  روی صنعت 
براســاس  پرداخــت.   2023
برآوردهای شورای جهانی سفر و 
گردشگری، بین سال های 2022 
تا 2032، قوی ترین رشد   ساالنه 
ناخالص داخلی  تولید  در میزان 
گردشــگری در منطقه آســیا و 
اقیانوسیه رخ خواهد داد. بسیاری 
از شــهرهای بزرگ نیز همچنان 
را  جاذبه های گردشــگری خود 
حفظ خواهند کــرد. البته همه 
بخش   های ســفر و گردشــگری 
بــا ســرعت یکســانی بهبــود 
نخواهنــد یافــت و تفاوت هایی 
میان ســفرهای کاری در مقابل 
سفرهای تفریحی، مناطق شهری 
در مقابــل مناطق روســتایی و 
هزینه   هــای داخلــی در مقابل 
هزینه   های بین المللی وجود دارد.

و  ســفر  جهانــی  شــورای 
گردشــگری، آینده روشــنی را 
برای اقتصاد گردشگری شهرها تا 
سال 2032 پیش بینی می کند و 
می گوید که در یک دهه آینده، 

گردشــگری  و  ســفر 
2جهانی بار دیگر به ...

7 رجب 1443 - سـال هفتم
شماره   2180

8 صفحه - 5000 تومان

Sun.29 Jan 2023

فرصت امروز: هفته نامه »اکونومیســت« چنــد هفته قبل در 
سرمقاله خود به اقتصاد بریتانیا پس از برگزیت پرداخت و تبعات 
اقتصادی خروج از اتحادیه اروپا را بررســی کرد. »اکونومیست« 
در ایــن گزارش، برگزیــت را »تفکر جادویی« خواند و نوشــت 
که مســیری واقع بینانه برای رابطه بهتر بیــن بریتانیا و اتحادیه 
اروپا وجود دارد، اما پیمودن این مســیر مســتلزم پایان دادن به 
این تفکر جادویی اســت؛ چراکه هواداران برگزیت از همان ابتدا 
غــرق در خیال های جادویی بودند و درباره دســتاوردهایی که از 
خروج اتحادیه اروپا به دســت خواهــد آمد، مرزهای واقع بینی را 
درنوردیدند. حاال هفت ســال پس از رأی مردم بریتانیا به خروج 
از اتحادیه اروپا، بررسی ها نشان می دهد که برگزیت به نابسامانی 
اقتصادی بریتانیا دامن زده، توسعه تجارت را مختل کرده و میزان 
سرمایه گذاری در این کشور را کاهش داده است. روابط بریتانیا با 
بسیاری از متحدان پیشین نیز تیره شده و پیوندها با اتحادیه اروپا 
گسسته شده اســت. به عقیده »اکونومیست«، برگزیت آشفتگی 
زیــادی در بریتانیا به وجود آورده و وضعیت نابســامان اقتصادی 
این کشور را تشدید کرده است؛ موضوعی که روزنامه »نیویورک 
تایمز« نیز بر آن صحه گذاشــته و با اشاره به پیامدهای اقتصادی 
خروج از اتحادیه اروپا می گوید که پیامدهای برگزیت بیش از همه 
برای کشــاورزان بریتانیایی در حال ظاهر شدن است؛ چراکه در 
سال های پس از خروج از اتحادیه اروپا، بسیاری از اروپاییان شرقی، 
بریتانیا را ترک کرده اند و این باعث کسری حدود 330 هزار کارگر 
شده اســت. از همین بابت، بخش غذا و کشاورزی آسیب زیادی 

دیده است.
به نوشــته »نیویورک تایمز«، زمین های کشاورزی برتری که 
خانواده »ســارا پتیت« به مدت چهار دهــه در نزدیکی خانه اش 
اجاره کرده بودند، ســبزی هایی از جمله کلــم بروکلی جوانه دار 
بنفش را تولید می کرد که مقصد آن قفسه های سوپرمارکت های 
مجلــل بریتانیا بود، اما زمانی که قوانین مهاجرت پس از برگزیت 
آغاز شــد و جذب نیرو از اروپای شــرقی را محدود کرد، جریانی 
حیاتی از کارگران در این منطقه نزدیک به خط ســاحل شرقی 
بریتانیا خشک شد. خانم »پتیت« می گوید که چاره ای جز کاهش 

تولید تا یک پنجم ندارد. او درحالی که زیر ابرهای خاکستری باالی 
وســعت 100 هکتاری مزرعه اش ایستاده بود، گفت: »اگر نتوانید 
افراد را وادار کنید که بیایند و آنها را برداشــت کنند، نمی توانید 
درآمد بیشتری کسب کنید و در نتیجه نمی توانید افراد بیشتری 
را به اســتخدام درآورید.« او به زمین های مسطح و حاصلخیری 
اشاره کرد که توسط کشاورزان محلی اجاره می شدند، اما حاال به 

حال خود رها شده بودند.
دو ســال پس از خروج بریتانیا از منطقه اقتصادی اتحادیه اروپا 
و پایان دادن به حضور نیروهای کار از سراسر بلوک بریتانیا، اثرات 
اقتصادی برگزیت آشکار می شــود. طبق گزارش مرکز اصالحات 
اروپا و دو موسســه تحقیقاتی بریتانیا در »اروپای در حال تغییر«، 
یکی از واضح ترین مشکالت، کمبود حدود 330 هزار کارگر است 
که عمدتا در مشاغل کم مهارت از جمله حمل ونقل، خرده فروشی 
و  میهمان نوازی مشــغول به کار می شدند. این کمبود به شدت به 
بخش غذا و کشاورزی ضربه زده است. براساس نظرسنجی اتحادیه 
ملی کشــاورزان، سال گذشته 22 میلیون پوند )حدود 27میلیون 
دالر( میوه و سبزیجات برداشت نشد. در این نظرسنجی، 40درصد 
از پاسخ دهندگان گفتند که متحمل ضررهای زراعی شده اند و بیش 
از نیمی از آنها گفتند کــه تولید را کاهش داده اند. »پتیت« برای 
نمونه از حضور تعداد بیشتری از لهستانی ها، لتونی ها و لیتوانیایی ها 

استقبال می کند و  می گوید: »این فوق العاده خواهد بود.«
اما در سال هایی که بریتانیا رأی به خروج از اتحادیه اروپا داده 
اســت، بســیاری از افراد این کشــورها، خاک این کشور را ترک 
کرده اند و برگزیت استخدام جایگزین را دشوار کرده است. به گفته 
وی، »برداشت محصوالت، کاری است که بسیاری از بریتانیایی ها 
مدت هاســت از آن اجتناب کرده اند.« براساس ارزیابی یک گروه 
استخدام کشاورزی، برگزیت به معنای »کاهش گسترده کارگران 
مهاجر« است. در زمان رأی گیری در سال 2016، حامیان برگزیت 
از آنچه احســاس می کردند از دست دادن حاکمیت اتحادیه اروپا 
به ویژه درباره کنترل مهاجرت است، انتقاد می کردند. نظرسنجی ها 
اکنون نشان می دهد که احساســات بریتانیایی ها علیه برگزیت 
تغییــر کرده؛ زیرا صاحبان مشــاغل در یافتن کارگر و همچنین 

مشــکالت تجاری پیچیده و آنچه به عنوان الزامات اداری سخت 
توصیف می کنند، به مشکل برخورده اند.

در بوستون، جایی که ساکنان آن به  شدت از برگزیت حمایت 
کردند، شواهد کمی مبنی بر تغییر نگرش نسبت به اتحادیه اروپا 
وجود دارد، اما افرادی مانند »پتیت« به تاثیرات برگزیت بر زندگی 
و معیشت خود پی برده است. بوســتون که در 257 کیلومتری 
شــمال لندن قرار دارد، به نمونه بارز تغییرات جمعیتی بریتانیا 
در قرن 21 تبدیل شــده است. هنگامی که گروهی از کشورهای 
کمونیست سابق در سال 2004 به اتحادیه اروپا پیوستند، بریتانیا 
یکی از تنها سه کشور این بلوک بود که بازار کار خود را بالفاصله 
به روی نیروی کار جدید باز کرد. در آن زمان، اقتصاد لهستان از 
بیکاری باال رنج می برد و صدها هزار لهستانی به بریتانیا نقل مکان 

کردند؛ از جمله جوانان با انگیزه باال با شرایط بسیار خوب.
پس از سال 2004، بوستون با داشتن مشاغل زیادی به ویژه در 
کشاورزی و فرآوری مواد غذایی، وسعت تولیدات خود را افزایش 
داد، اما هجوم مهاجران بر مدارس و خدمات پزشــکی فشار آورد 
و یــک دهه بعد واکنش های محلی را برانگیخت که در نهایت به 
احساســات طرفداری از برگزیت در این شــهر کمک کرد. اما با 
شروع برگزیت، وضعیت معکوس شد و اکنون کارگران کشورهایی 
مانند لهســتان نمی توانند بدون ویزا برای کار به بریتانیا بیایند. 
در همان زمان، اقتصاد کشــورهای اروپای شــرقی بهبود یافت و 
مشــاغل در آنجا جذاب تر شــد و حتی کسانی که حق ماندن در 
بریتانیا را داشــتند، به خانه بازگشتند. »سیمون بردزلی«، مدیر 
اجرایی اتاق بازرگانی لینکلن شایر که یک گروه تجاری با محوریت 
کشاورزی و فرآوری مواد غذایی است، می گوید: »به نظر نمی رسد 
کــه برای برخی از کارمندان اروپای شــرقی آمدن و تالش برای 
امرارمعاش مفید باشد؛ زیرا بازگشت به کشورشان رقابتی تر است.« 
وقتی همه گیری کرونا در سال 2020 شروع شد، حتی بیشتر به 
خانه برگشــتند و برخی از کســانی که به هر حال ماندند از کار 

کشاورزی دور شدند.
جایگزینی برای آنها بسیار سخت است. آژانس های کاریابی در 
بریتانیا هنوز بســیاری از کارگران را از خارج جذب می کنند، اما 

»پتیت« که زمانی 22 نفر را اســتخدام می کرد، گفت که حتی 
با مهاجرت از مکان های دور از جمله خاورمیانه و آســیا، کارگران 
کافی بــرای ادامه تولید قبلی خود به ویــژه در زمان اوج مصرف 
وجود ندارد. او گفت: »آنها با این نیت روز دوشنبه می آیند که ناله 
کنند. باید سر ساعت بروند؛ اما آنها اضافه هم می ماندند. همه چیز 
خیلی سخت یا خیلی ناراحت کننده است.« اگرچه دولت بریتانیا 
طرح های ویزا را برای کارگران فصلی کشاورزی ارائه می دهد، اما 
آنها بیشــتر برای اقامت کوتاه تر - مناسب برای چیدن میوه - و 
برای کارفرمایانی که مکان هایــی را برای زندگی موقت کارگران 
فراهم می کنند، در نظر گرفته شــده است. مزرعه »پتیت« برای 
کارکنان محل اقامت ندارد و او به کارمندانی نیاز دارد که بتوانند 
در بیشتر سال کار کنند و در نتیجه در محلی دیگر زندگی کنند.
»پتیت« که در دفترش در مزرعه اش نشســته بود، گفت حس 
می کند پشــت کردن به برگزیت را درک کرده است. او گفت که 
به رغم منتقد بودن از سیاست کشاورزی اتحادیه اروپا، اصوال از این 
ایده حمایت می کند و به دلیل ترس از اینکه باعث ایجاد ســال ها 
آشــفتگی شــود، به برگزیت رأی منفــی داد. او اکنون به تیمی 
متشکل از هشت کارگر اروپای شرقی دستمزد می دهد که سال ها 
در بوستون کار کرده اند و پس از برگزیت ماندن را انتخاب کرده اند. 
آنها می توانند به طور میانگین 30 پوند در ساعت - سه برابر حداقل 
دستمزد - درآمد داشته باشــند. »پتیت« گفت که افزایش این 

نرخ های باال در زمان تورم شدید، دیگر یک گزینه نیست.
مزارع »نایلور« نیز حدود 75 کارگر عمدتا از لهستان استخدام 
می کنــد که آنها نیز ســال ها با حق اقامــت در بریتانیا بوده اند. 
»ســایمون نایلور«، مدیر اجرایی مزرعه که به دلیل محصول زیاد 
ســبزیجات مزرعه اش در این منطقه به پادشــاه کلم ملقب شده 
اســت، گفت: »ما بسیار خوش شانس هســتیم - ما از کارگران 
اصلی اســتفاده می کنیم.« با این حال در شرایطی که او می گوید 
مزرعه اش در حال حاضر با کمبود کارگر مواجه نیســت، او چشم 
به راه آینده است: »وقتی آنها کار برای ما را متوقف کنند، ما باید 
به این فکر کنیم که آیا با این شرایط باید به کار ادامه داد یا اینکه 
باید شرایط را برای به کارگیری نیروها سهل تر کنیم.« او در حال 

حاضر با اســتفاده از فنون کشاورزی ســنتی روی پروژه ای برای 
استخراج پروتئین گیاهی از سبزیجات کار می کند.

در این میان، خروج اروپایی های شــرقی در ســال های اخیر، 
مناظــر شــهرهایی مانند بوســتون را نیز تغییر داده اســت. در 
مرکز شــهر، چندین مغازه که محصوالت اروپای شرقی را عرضه 
می کردند، بسته هستند. »استانیسالو کوالسکی«، کشیش جامعه 
لهستانی، در خانه خود در نزدیکی کلیسای مریم مقدس گفت که 
اکنون تعداد لهستانی ها کمتر از زمانی است که او در سال 2015 
وارد شد. او گفت: »تقریبا 200 تا 300 نفر کمتر از سال های قبل 
به این کلیســا می آیند، اگرچه هنوز جماعت قابل توجهی به این 
مکان می آیند.« در میان افرادی که قبل از برگزیت به کار مشغول 
بودند، »ایوا کالوینــا«، لتونیایی بود که پس از ورود به بریتانیا با 
مدرک دانشگاهی در ســال 2011 و اقامت پنج ساله، در مزرعه 
پتیــت کار می کرد. او که از ریگا، پایتخت لتونی صحبت می کرد، 
گفت: »در مقایسه با دستمزدهای لتونی، پول خوبی بود. او به یاد 
می آورد که چگونه در 22سالگی، در یک هفته به اندازه والدینش 
در هر ماه درآمد کســب می کرد. این کار آســانی نبود؛ ما گاهی 
هشت ســاعت و گاهی 10 ســاعت در روز کار می کردیم. ما در 
تابستان کار می کردیم و هوا واقعا بسیار گرم بود و در زمستان کار 

می کردیم و واقعا، واقعا، سرد بود.«
دو ســال پس از رفراندوم برگزیــت، او برای یک عمل جراحی 
به لتونی بازگشــت و ســپس در یافتــن کار در آنجا موفق عمل 
کرد. او اکنون متخصص امور بین الملل پلیس ایالتی لتونی است 
و آپارتمانی در ریــگا دارد. »کالوینا« گفت که دالیل رأی گیری 
برگزیت را درک می کند؛ زیرا بوســتون بــرای مقابله با افزایش 
جمعیت غیرقابل مهار خود دســت و پنجه نرم می کرد. او گفت: 
»با توجه به فرصت های بهتر در خانه و موانع ایجادشــده توسط 
برگزیت در یافتن کار در مــزارع بریتانیا، دیگر کار در آنجا برای 
جوانان لتونی جذاب نیســت. جوان های 22ساله امروز نسبت به 
آن دوران مــن متفاوت فکر می کنند. وقتی به مردم لتونی درباره 
تجربــه ام می گویم، آنها می گویند که اوه، خدای من! تو واقعا این 

کار را کردی؟«

حتمــا مدیرانی را دیده اید کــه می گویند همه چیز خوب 
اســت، اما کارکنان، نظر دیگری دارند و درباره همه چیز غر 
می زنند. این وضعیت نشــان می دهد روابط اجتماعی در این 
ســازمان چقدر ناکارآمد اســت. ارتباط چشمی و شنیداری 
در محیــط کار، اهمیت زیــادی دارد و در روابط کارکنان و 
مدیران، این اهمیــت چندبرابر ارزش پیــدا می کند. با این 
وجود، به ویژه در کشــورهای در حال توســعه، این اهمیت 
روابط مدیران و کارکنان کمتر دیده می شــود. همین نقص 
در روابط اجتماعی، شــرکت ها را به سمت آشفتگی می برد 
و در نهایت همه چیز از هم می پاشــد. »سی ان بی سی« در 
مطلبی از قول »مگان رایتز« تحلیلگر شیوه های مدیریت، بروز 
این آشفتگی را به چالشی به نام »حباب خوش بینی« نسبت 
می دهد. »رایتز« می گوید روســا به شدت عالقه دارند میزان 

راحتی کارکنان شــان را بزرگنمایی کنند و همین به »حباب 
خوش بینی« در محیــط کار دامن می زند. به گفته او، هرچه 
بیشــتر کار می کنید، تمایل به »بزرگنمایی توانایی شنیدن« 
در شما بیشتر می شــود. همین باعث می شود تا احساسات 
کارکنان و ناراحتی آنها را دســت کم بگیرید. در این شرایط 

چه باید کرد؟ »رایتز« چهار توصیه برای این مسئله دارد.
* شــنیدن: رهبران باید مرتبا از خود بپرسند آیا بیشتر 
از گذشته بی تفاوت شــده اند؟ و اینکه چطور باید از مسائل 
کارکنان شان مطلع شوند؟ تنها راه، شنیدن است. نباید تصور 
کنیــد که می دانید چه چیزهایی در محیط کار شــما مهم 
است. برای بهتر شــنیدن، راهکارهای زیادی توصیه شده، 
امــا »رایتز« می گوید: »بهترین راه این اســت که اندکی از 
گروه فاصله گرفته و برای اتحاد منسجم تر بیشتر کار کنید و 

بفهمید که کارکنان تان چه مسائلی دارند.«
* تجدیدنظر در فرضیه ها: »حباب خوش بینی« تنها یک 
تکه از پازل آســیب زننده به برقراری ارتباط بهتر با کارکنان 
اســت. از دیگر نکات مهم، فرضیه های مدیران در مواجهه با 
کارکنان اســت. »رایتز« در یک تحقیق از هزاران نفر درباره 
تعریف شــان از کنش و کنشــگری در فضای کار پرسید. او 
تعریــف می کند که یکبار در ســازمانی در زمینه تغییرات 
اقلیمــی، یکی از کارکنان تالش های ســازمان را با حرارت 
نقــد می کند. اغلب مدیران اجرایی، این فرد را با برچســب 
مزاحم شناسایی می کنند و کمتر مدیری حاضر بود به این 
کارمند منتقد به چشــم یک مبدع و پیشگام نگاه کند. در 
اینجا نکته مهم، تعریف رهبران و فرضیه آنها درباره گوینده 
و سخن اوســت. »رایتز« می گوید آنچه به عنوان کنشگری 

به حساب می آوریم، بستگی به کسی دارد که آن را تعریف 
می کند. رهبران نیاز دارند فرضیه های شان را بازنگری کنند 
تا به بهترین پاسخ برسند. تنها با این بازنگری است که آنها 

می توانند به پاسخی با آگاهی بیشتر برسند.
* انفعال گزینه نیســت: در جهان سیاســت شاید بتوان 
انفعــال را یــک کنش در نظر گرفت، امــا زمانی که کار به 
مدیریت می کشــد، انفعال یک انتخاب بد اســت؛ به ویژه 
زمانی که مدیران می گویند درباره کارها تصمیمات سیاسی 
نمی گیرند. غیرممکن است که مدیر یک سازمان درباره هر 
موضوع اجتماعی که در اخبار می شنود اظهارنظر کند، اما به 
گفته »رایتز«، مدیر باید درباره چیزهایی که به موضع گرفتن 
و نگرفتن آنها کمک می کنــد، تصمیمات آگاهانه، معتبر و 
منسجم بگیرد. این تصمیمات باید در ارتباط با سهامداران 

گرفته شود و کارکنان شرکت، یکی از سهامداران کلیدی اند.
* گفت وگو کنیــد: مدیران باید بداننــد کارکنان درباره 
پاســخ های آنان چه فکر می کنند. این شــانس وجود دارد 
که این گفت وگوها به آن اندازه ای بغرنج نشــود که مدیران 
فکر می کنند. بــه گفته »رایتز«، توجــه دائمی به »حباب 
خوش بینــی«، یک قطعــه از پازل مدیریت فضای کســب 
وکار اســت و نباید از یاد برد که گفت وگو برای غلبه بر این 
حباب شاید آشــفته پیش برود. بسیاری از مدیران از انجام 
این گفت وگوها اجتناب می کنند؛ چراکه سرشار از آسیب و 
مخالفت هاست، اما چاره ای جز انجام آن در سازمان ها وجود 
ندارد. اجتنــاب از انجام این گفت وگوها، اســتراتژی پایدار 
نیســت. به اعتقاد »رایتز«، »مهم این است که در آزمودن، 

انتظار شکست و یاد گرفتن از اشتباهات پیشرفت کنیم.«

چرا مدیران راضی اند اما کارکنان غر می زنند؟
حباب خوش بینی

آسیب های خروج از اتحادیه اروپا برای کشاورزان بریتانیایی

آثار برگزیت ظاهر می شود

آشنایی با دالیل شکست کسب و کارها

آشنایی با پیش فرض های غلط در دنیای کارآفرینی
شکست در دنیای کسب و کار پدیده غیرمنتظره ای نیست. کافی است سری به روزنامه یا اخبار روز بزنید تا با 
کلی شرکت ریز و درشت رو به رو شوید که در یک چشم به هم زدن نسخه شان پیچیده شده است. در این میان 
تکلیف استارت آپ ها از قبل روشن است؛ چراکه خیلی از آنها حتی رنگ واقعیت را هم به خودشان نمی بینند. 
اگرچه خیلی وقت ها پای اشتباهات بزرگ یا تصمیم های نادرست در میان است اما نباید نقش پیش فرض های 
غلط را دســت کم گرفت. خیلی وقت ها یک اســتارت آپ نه به خاطر وضعیت بد بازار، بلکه باورهای عجیب 
صاحبانش به خاک سیاه می نشیند. درست مثل پروژه سینمایی که سر لجبازی های بی دلیل کارگردان با کلی 
ستاره درجه یک تبدیل به سوژه خنده تماشاگران و کیسه بوکس منتقدان می شود.  احتماال شما هم در طول...



فرصت امروز: »اکونومیست« در یک گزارش به پیوند تنگاتنگ تکنولوژی 
و کســب و کار پرداخته و می گوید که با گذشت سه سال از آغاز پاندمی 
کرونا، تکنولوژی مجددا مرزهای شرکت ها را ترسیم می کند؛ به طوری که 
شــرکت ها در پی تحول دیجیتال از جمله دورکاری، در حال سازماندهی 
دوباره خود هستند. به نوشته »اکونومیست«، تکنولوژی و کسب و کار به 
طور جدایی ناپذیری به هم مرتبط هســتند. کارآفرینان از پیشرفت   های 
تکنولوژی استفاده می کنند و با مهارت و شانس، آنها به محصوالت سودآور 
تبدیل می کنند. تکنولوژی به نوبه خود، شیوه عملکرد شرکت ها را تغییر 
می دهد. الکتریسیته باعث ایجاد کارخانه های بزرگتر و کارآمدتر شد، زیرا 
دیگر نیازی به وابســتگی به منبع مرکزی نیروی بخــار نبود. ایمیل نیز 
نامه ها را از بین برد، اما تکنولوژی   های جدید، کسب و کارها را به شیوه   ای 
عمیق   تــر و دقیق   تر تحت تاثیر قرار می دهند. آنها نه تنها شــیوه عملکرد 
شرکت ها را تغییر می دهند، بلکه آنچه انجام می دهند و حتی آنچه انجام 
نمی   دهند را هم متحول می کنند.  انقالب صنعتی به »سیستم پیمانکاری 
خارجی« پایان داد که در آن، شــرکت ها مواد اولیه را تهیه می کردند، اما 
عملیات تولید را به صنعتگران خوداشتغال در روستاها یا شهرهای کوچک 
که در خانــه کار می   کردند و به ازای میزان تولیدشــان پول می   گرفتند، 
برون   ســپاری می   کردند. کارخانه   ها ارتباط بین کارگران را که حاال به طور 
مســتقیم استخدام شده بودند و به واسطه ساعت   های کاری و حضورشان 
در محیط کار پول می   گرفتند، تقویت کردند. تلگراف، تلفن و در قرن اخیر، 
حمل ونقل کانتینری و فناوری اطالعات )IT(  باکیفیت، به شــرکت های 
چندملیتی اجازه داده تا کارهای بیشتری را به مکان   های بیشتری واگذار 
کنند. چین به کارخانه جهان تبدیل شد و هند بدل به دفتر پشتیبان آن 
شد. تقریبا سه سال بعد از شروع پاندمی کرونا، واضح است که تکنولوژی 

یکبار دیگر عمیقا مرزهای شرکتی را دوباره ترسیم می کند.
در دنیای ثروتمند، پهنای باند ســریع و اپلیکیشــن   هایی مثل زوم یا 
مایکروسافت تیمز، این امکان را فراهم کرده   اند که یک سوم روزهای کاری 
به صورت دورکاری انجام شــود. مشــاغل از دفاتر مرکزی شــرکت ها در 
شهرهای بزرگ به شهرهای کوچک تر و مناطق دوردست منتقل می   شوند 
و خط بین کار کردن با یک همکار، یک فریلنسر یا همکاری با یک شرکت 
دیگر، در حال محو شدن است. شــرکت ها از منابع رایج بهره می   برند؛ از 
رایانش ابری گرفته تا ســرمایه انسانی. یک ارزیابی نشان می دهد در سال 
2021 فریلنسرهای ماهر در آمریکا 247 میلیارد دالر درآمد داشته   اند که 
در سال 2018 این رقم 135 میلیارد دالر بوده است. بزرگترین شرکت ها 
در آمریکا و اروپا در حال برون   سپاری هرچه بیشتر مشاغل اداری هستند.

صادرات خدمات تجاری از شــش بازار نوظهور بزرگ، از زمان شــروع 
پاندمی 16.5 درصد در سال رشد داشته است؛ رشدی که قبل از پاندمی 
6.5 درصد بود. در روز ۹ ژانویه، شــرکت خدمات مشاوره تاتا که یک غول 
برون   ســپاری IT هندی اســت، از جهش دیگری در سود خود خبر داد. 
»رونالد کاوس« در مقاله    خود در سال 1۹37 با عنوان »ماهیت شرکت«، 
لنز مفیدی را برای آگاهی از این تغییرات مطرح کرد. او می   گوید »کوچک 
بمانید و از مزیت   های مقیاس صــرف نظر کنید. بنگاهی که بیش از حد 
بزرگ می شــود، تکان خوردنش سخت می شود. اقتصادهایی که به سبک 

»فرماندهی و کنترل« شوروی اداره می   شوند را ببینید. بخش عمده تجارت 
بین این دو نقطه انجام می شــود.« او که دیدگاه   هایش باعث شــد جایزه 
نوبل اقتصاد دریافت کند، می   گوید مرزهای شــرکتی )یعنی چه کارهایی 
را خودتان انجام دهید و چه کارهایی را به بیرون واگذار کنید( بستگی به 
این دارد که هزینه   های معامله و اطالعات چقدر در داخل شرکت با بیرون 
شــرکت تفاوت دارد. بعضی کارها در داخل شــرکت به شکل بهینه   تری 
انجام می   شــوند. بازار خودش مراقب بقیه کارها هست. مثال بین دهه   های 
1۹80 و 2010، شکوفایی IT و جهانی   سازی، صرفه   جویی ناشی از تولید 
انبوه را بیشتر کرد که باعث تقویت »تمرکز بازار« )میزان سهم بازاری که 
بین تعداد محدودی از شــرکت ها تقسیم می شــود( شد. در همین حال، 
فشارهای رقابتی هم زیاد شد و هزینه ارتباطات و همکاری بین شرکت ها را 
کاهش داد. نتیجه خالص این اتفاق این بود که خیلی از شرکت ها، گستره 
فعالیت   های خود را کم کردند. در تحقیقی که ســال گذشته منتشر شد، 
»لورنز اکرت« و »کای ژیه وو« از دانشــگاه روچستر بدین نتیجه رسیدند 
که میانگین تعداد بخش   هایی که تولیدکنندگان آمریکایی در آنها فعالیت 

می   کردند، بین سال های 1۹77 و 2017 نصف شده است.
در دهــه 2000 خیلی از هلدینگ   های صنعتی بزرگ مثل »دگوســا« 
آلمــان که در همه چیز از تولید فلزات گرفته تا دارو دســت داشــت، یا 
شرکت »بریتیش اروســپیس« که به عرصه خودرو ورود کرده بود، خود 
را از ایــن پیچیدگی رهانیدند و تصمیم گرفتند به همان کاری که در آن 
تخصص دارند، بپردازند. امروز نیروهای کاوسی در حال ایجاد نوع جدیدی 
از ســازمان های شرکتی هستند که همان سیســتم پیمانکاری خارجی 
قرن بیســت و یکمی اســت - البته نه برای صنعتگران ماهر، بلکه برای 
متخصصان یقه سفیدی که نماد اقتصادهای مدرن غربی هستند. مدیر یک 
شرکت جهانی که فضای بازار آنالین برای خدمات فریلنس فراهم می کند، 
می   گوید شرکت ها در سنجش عملکرد کارکنان از نظر بازدهی واقعی )نه 
زمانی که صرف کار کردن می کنند( بهتر شده   اند. این موضوع هم در مورد 
کارکنــان و هم در مورد پیمانکاران فرعــی صدق می کند. در نتیجه یک 
تغییر ســاختار در کســب و کارها هم به صورت درونی و هم در ارتباط با 

شرکت های دیگر رخ داده است.
از درون شرکت ها شروع می   کنیم. »اکونومیست« با استفاده از داده   های 
فصلی »آمار اشتغال و دســتمزدهای« آمریکا، مشاغل را در سه بخش و 
به   ویژه آنهایی که با دورکاری ســازگارند، بررسی کرد: تکنولوژی، مالی و 
خدمات حرفه   ای. نتیجه این بود که چنین مشــاغلی از زمان شروع کرونا، 
پراکندگی بیشتری در سراسر آمریکا داشته   اند. شهرهای کوچک تر و حتی 
حومه شــهرها، نسبت به مناطق شــهری بزرگ، طرفداران بیشتری پیدا 
کرده   اند. از ســه ماه چهارم 201۹، تعداد مشــاغل در این سه بخش، در 
مناطق روستایی نسبت به شهرهایی مثل سان فرانسیسکو و نیویورک، شش 
واحد  درصد بیشتر رشد کرده است. همچنین شرکت ها مشاغل بیشتری 
را فراتر از مرزهای خود توزیع می کنند. »اوســوالد یئو« که اســتارت آپ 
استخدام نیروی Glints را در سنگاپور اداره می کند، می   گوید کارکنانی 
را به صورت دسته   ای از کشــورهای مختلف استخدام می کند. او توضیح 
می دهد که چنین کاری کمک می کند افرادی که تازه استخدام شده   اند، 

گروه   های مشترک با همکاران هموطن خود تشکیل دهند و همزمان منبع 
استعدادهایGlintsهمتوسعهمییابد.

چنیــن کاری برای مکان   هایی که فاصله زمانی زیاد ندارند، خیلی بهتر 
است. در مورد Glints، جذب نیرو از کشوری مثل اندونزی خیلی خوب 
اســت. برای شــرکت های آمریکایی، جذب نیرو از کانادا مناســب است. 
مایکروسافت که اولین دفتر کانادایی خودش را در سال 1۹85 باز کرد، در 
سال 2022 دفتر بزرگ جدیدی را در تورنتو افتتاح کرد. گوگل می   خواهد 
نیــروی کار خود در کانادا را ســه برابر کرده و به 5  هزار نفر برســاند. در 
تحقیقی که ســال گذشته شرکت امالک CBRE از کارکنان تکنولوژی 
در 50 شهر آمریکا و کانادا انجام داد، مشخص شد از 10 شهر برتر در این 
حوزه، چهار شهر کانادایی هستند. بین سال های 2016 و 2021 این چهار 
شــهر با همدیگر 180 هزار شغل تکنولوژی اضافه کرده   اند؛ یعنی افزایش 
3۹ درصدی؛ حال آنکه شهرهای آمریکایی فقط 86 هزار شغل اضافه کرده 

بودند؛ یعنی 8  درصد افزایش.
پایین بودن هزینه معیشت، نقش مهمی در این میان داشته؛ به طوری 
که چهار شــهر کانادایی جزو 16 شهر ارزان این گروه از نظر تهیه مسکن 
بودند. »پریتویراژ چودهری« از مدرســه کســب و کار هاروارد می گوید 
موانع مهاجرتی، فاکتور دیگری هســتند که نگاه شــرکت ها را به سمت 
خارج از کشــور می   برند. او طبقه رو به رشــدی از شــرکت ها ایجاد کرد 
که به کارفرماها کمک می کند روابــط باثباتی با کارکنان خارجی برقرار 
کنند، بدون اینکه نیاز باشــد آنها را مستقیما استخدام کنند. یک نمونه، 
شرکت MobSquad است که لیستی از کارکنان ماهر را که نمی توانند 
بــرای ورود به آمریکا ویزا بگیرند تهیه کــرده و در عوض، آنها را در کانادا 
استخدام می کند. شــرکت سرمایه گذاری بترمنت و شرکت بیوتکنولوژی 
Guardant Health از جمله مشتریان آمریکایی آن هستند. افرادی که 
MobSquad استخدام می کند، در طیفی از کار موقت برون   سپاری شده 

تا کار تمام وقت قرار می   گیرند.
این روش به یک تحول بزرگ »کاوســی« اشــاره دارد: اینکه شرکت ها 
چگونه مشــخص می کنند کدام وظایف را خودشــان انجام دهند و کدام 
وظایف را به پیمانکاران بسپارند. نظرســنجی بانک فدرال رزرو آتالنتا از 
500 شرکت آمریکایی که سال گذشته انجام شد، نشان می دهد 18 درصد 
آنها بیشتر از ســال های قبل، از پیمانکاران مســتقل استفاده می کنند؛ 
2 درصد هم گفته   اند استفاده از پیمانکاران مستقل کمتر شده است. شرکت 
MBO پارتنرز که نیروی کار را مدیریت می کند، می گوید تعداد کارکنان 
آمریکایی که حداقل 15 ســاعت در هفته کار مستقل انجام می دهند، از 
15میلیون نفر در ســال 201۹ به 22 میلیون نفر در سال 2022 رسیده 
است. ارقام اداره آمار کار آمریکا، محافظه   کارانه   تر است، اما همچنان نشان 
می دهد که از ابتدای 2020 تقریبا یک میلیون نفر به تعداد افرادی که به 
خوداشتغالی روی آورده   اند، اضافه شده است. بیکار شدن   های دوران پاندمی 
که افراد را مجبور کرد به کارهایی روی آورند که چندان مطلوب شان نبود، 
کل داستان نیست؛ چون در بحران مالی 200۹-2007 این اتفاق نیفتاد و 
جهش مشابهی در خوداشتغالی صورت نگرفت. عامل این تحول را بار دیگر 
می توان تکنولوژی دانست؛ به   ویژه گسترش پلتفرم   هایی برای کار فریلنس.

مرزهای شرکت ها دوباره ترسیم می شود

کسب و کار روی خط تکنولوژی

بازار ســرمایه در معامالت روز گذشته برای ششمین روز متوالی در 
مدار منفی گام برداشــت و با افــت 0.74 درصدی به مرز یک میلیون 
و 600 هزار واحد رســید. بیشــترین تعداد صف فــروش در معامالت 
نخســتین روز هفته مربــوط به گروه خودرو و ســاخت قطعات بود و 
بیشــترین خروج پــول حقیقی نیز از همین گروه صــورت گرفت. در 
همین حال، رئیس سازمان بورس در نامه ای به رئیس شورای رقابت از 
زیان 100 هزار میلیارد تومانی ســهامداران در پی مخالفت این نهاد با 
عرضه خودروی بورسی سخن گفت. »مجید عشقی« همچنین خواستار 
برگزاری جلســه ای مشــترک با حضور اعضای شــورای عالی بورس و 

شورای رقابت برای ادامه عرضه خودرو در بورس کاال شد.
رئیس ســازمان بورس در این نامه به »سیدمحمدرضا سیدنورانی«، 
رئیس شورای رقابت نوشت: »سیاست های ناکارآمدی مانند قیمتگذاری 
دســتوری و قرعه کشی در طول سال های گذشته موجب زیان انباشته 
در صنعت خودروسازی، بدهی بانکی گسترده، ورشکستگی در زنجیره 
تولید و رواج داللی و سفته بازی در بازار خودرو شده است. کوچکترین 

اشتباه در سیاســتگذاری و بازگشت به مسیر ناصواب گذشته عالوه بر 
آســیب جدی به صنعت خودروســازی، تاثیر منفی بر بازار سرمایه و 
نظام بانکی نیز وارد می کند. از این منظر و در یک رویکرد تحولی و در 
راستای اصالح ساختاری این صنعت، شورای عالی بورس عرضه خودرو 
در بورس کاال را بررســی و به تصویب رســاند. پس از گذشــت مدت 
کوتاهی از این تصمیم شاهد تاثیر مثبت آن بر صنعت خودروی کشور 
هستیم که در صورت تداوم و تکمیل سایر شرایط نظیر عرضه خودروی 
وارداتی، افزایش تولید و بالطبع افزایش عرضه و عرضه منظم از ســوی 
خودروسازان، قطعا شــاهد تعادل در بازار خودرو خواهیم بود. از دیگر 
آثار مثبت این تصمیم، دسترســی منصفانه عموم خریداران واقعی در 
گستره مناطق جغرافیایی کشور است. استفاده از ابزارهای رسیدگی به 
شکایات در بازار سرمایه اطمینان بخش رعایت حقوق مصرف کنندگان 
بوده و الزام به تحویل به موقع خودروها موجب رضایت مشتریان شده 

است.
یکی از مصادیق آســیب در اقتصاد تصمیمات خلق الســاعه و بدون 

هماهنگی با ذی نفعان بازار اســت که موجــب نااطمینانی در اقتصاد و 
توزیع رانت می شــود. نامه جنابعالی در همان لحظات ابتدایی انتشــار 
)ســاعت 11 صبح( موجــب افت ناگهانی قیمــت در صنعت خودرو و 
ســاخت قطعات و در ادامه باعث منفی شدن جو عمومی بازار سرمایه 
شــد، اثر این خبر به گونه ای بود که شــاخص کل بورس اوراق بهادار 
براســاس قیمت های لحظه ای با افت قابــل مالحظه 25 هزار واحدی 
مواجه گردیــد و این جو منفی برای روز بعد نیز ادامه یافت. همچنین 
ارزش بازار ســرمایه به واسطه تأثیر مســتقیم این خبر در همان روز 
نزدیــک به 100 هزار میلیارد تومان افت و ضرر قابل توجهی به دارایی 
ســرمایه گذارانی که به مصوبات پیشین اعتماد کرده بودند، وارد نمود. 
بدیهی اســت اعالم سیاســت های بازار قبل از تصمیم گیری نهایی، در 
نهایت به ضرر نظام حکمرانی خواهد بود. تجربه همکاری های گذشــته 
در بازار کاالهای مختلف نشان می دهد، استفاده از ابزارهای موجود در 
بازار ســرمایه بهترین گزینه برای مدیریت انحصار، حذف رانت و ایجاد 

دسترسی منصفانه به بازارها برای مصرف کنندگان می باشد.«

نامه شورای رقابت 100 هزار میلیارد تومان به سهامداران خسارت زد

خودرویی ها همچنان در سراشیبی

نگاه

گردشگری به سطح پیش از کرونا می رسد؟
ریسک های توریسم 2023

شورای جهانی ســفر و گردشگری در ادامه سلسله گزارش های خود 
از وضعیت گردشــگری در ســال 2022 و دورنمای آن در سال جدید 
میالدی، به ریســک های پیش روی صنعت توریســم در سال 2023 
پرداخت. براســاس برآوردهای شــورای جهانی سفر و گردشگری، بین 
ســال های 2022 تا 2032، قوی ترین رشــد   ســاالنه در میزان تولید 
ناخالص داخلی گردشــگری در منطقه آسیا و اقیانوسیه رخ خواهد داد. 
بســیاری از شهرهای بزرگ نیز همچنان جاذبه های گردشگری خود را 
حفظ خواهند کرد. البته همه بخش   های ســفر و گردشگری با سرعت 
یکســانی بهبود نخواهند یافت و تفاوت هایی میان ســفرهای کاری در 
مقابل ســفرهای تفریحی، مناطق شهری در مقابل مناطق روستایی و 

هزینه   های داخلی در مقابل هزینه   های بین المللی وجود دارد.
شــورای جهانی سفر و گردشــگری، آینده روشــنی را برای اقتصاد 
گردشگری شــهرها تا ســال 2032 پیش بینی می کند و می گوید که 
در یک دهه آینده، ســفر و گردشگری جهانی بار دیگر به یک محرک 
حیاتی برای رشد اقتصادی تبدیل خواهد شد و سهم کلی آن در تولید 
ناخالص داخلی، ســریع تر از سایر بخش   ها رشــد کرده و 126 میلیون 
شــغل جدید خالص تا ســال 2032 در سطح جهان ایجاد خواهد شد. 
این نهاد بین المللی همچنین در آخرین گزارش خود، ســال 2022 را 
ســال »احیای گردشگری« نامیده و افزوده اســت که با ادامه کاهش 
محدودیت هــای کرونایی، بهبود گردشــگری جهانی به خوبی در حال 
انجام است و مسافران برای زندگی، کار و کشف به شهرها سفر می کنند؛ 
تا جایی که ورود گردشــگران بین المللــی می تواند به 80 تا ۹5 درصد 
ســطح پیش از کرونا در سال 2023 برسد. البته تحقق این پیش بینی 
به دامنه رکود اقتصادی، بهبود مداوم سفر در آسیا و اقیانوسیه و پایان 
جنگ روسیه و اوکراین بستگی دارد. با این وجود، روند بهبودی که در 
سال 2022 به رشد 102 درصدی گردشگری بین المللی منجر شد، در 
سال جاری میالدی ادامه پیدا می کند. بنابراین انتظار می رود گردشگری 
بین المللی بهبود خود را در ســال 2023، با حمایت از تقاضای متوقف 

شده به ویژه در منطقه آسیا و اقیانوسیه تثبیت نماید.
براساس سناریوهای این گزارش، ورود گردشگران بین المللی می تواند 
به 80 تا ۹5 درصد از حجم پیش از همه گیری کرونا در ســال 2023 
برســد. اروپا در سال 2023 همچنان نتایج مثبتی را با رسیدن یا فراتر 
رفتن از سطح قبل از پاندمی کرونا به همراه خواهد داشت و هنوز فضای 
قابل توجهی برای بهبود در برخی مقاصــد و مناطق فرعی وجود دارد. 
همچنین خاورمیانه می تواند پس از یک بازگشت قوی در سال 2022، 
سطوح سال 201۹ را در طول سال 2023 بازیابی کند. بازگشایی اخیر 
چند بازار و مقصد آسیایی به تثبیت بهبود در سال 2023 کمک خواهد 
کرد. لغو اخیر محدودیت های کرونایی سفر در چین به عنوان بزرگ ترین 
بازار گردشگرفرست جهان در سال 201۹، گام مهمی برای بهبود بخش 
گردشگری در آسیا و اقیانوسیه و در سراسر جهان است. در کوتاه مدت 
ازسرگیری سفر از چین به    طور خاص به نفع مقاصد آسیایی خواهد بود. 
با این حال، این امر با در دســترس بودن، هزینه ســفر هوایی، مقررات 
ویزا و محدودیت های کرونایی در مقاصد شکل خواهد گرفت. تا اواسط 
ژانویه در مجموع، 32 کشور عمدتا در آسیا و اروپا، محدودیت های سفر 
از چین را اعمال کردند. همچنین تقاضای قوی از سوی ایاالت متحده با 
حمایت یک دالر قوی همچنان برای مقاصد منطقه و جهان مفید خواهد 
بود. اروپا همچنان از جریان ســفرهای قوی از ایاالت متحده برخوردار 
خواهد بود که بخشــی از آن به دلیل ضعیف   تر شدن یورو در برابر دالر 

آمریکاست.
شــورای جهانی سفر و گردشگری در حوزه ترافیک هوایی، دورنمای 
روشنی را برای سال 2023 پیش بینی می کند که براساس آن، ترافیک 
هوایی بــا بهبود در عملکرد خود به بهبود مداوم توریســم بین المللی 
کمک می کنــد، اما با این حــال، ظرفیت صندلی   هــای بین المللی تا 
ســپتامبر 2022 حدودا 37  درصد کمتر از ســطح ســال 201۹ باقی 
مانده است. گردشگری داخلی نیز به حمایت از بازیابی گردشگری ادامه 
خواهد داد که ناشی از تقاضا برای مقاصد نزدیک به خانه است؛ چراکه 
گردشگران به دنبال فعالیت   های فضای باز، محصوالت مبتنی بر طبیعت 
و گردشگری روســتایی هســتند. افزایش قابل   توجهی در درآمدهای 
گردشگری بین المللی در اکثر مقاصد ثبت شده است که در چند مورد 
بیشتر از رشد ورودی   هاست. افزایش میانگین هزینه در هر سفر به دلیل 
مدت زمان طوالنی   تر اقامت، تمایل مسافران برای هزینه بیشتر در مقصد 
و هزینه   های ســفر باالتر به دلیل تــورم، از این امر حمایت می کنند. با 
این وجود، وضعیت اقتصادی می تواند بدین معنا باشــد که گردشگران 
در ســال 2023، رویکرد محتاطانه   تری اتخاذ کنند و سیاست کاهش 
هزینه   ها، سفرهای کوتاه   تر و سفرهای نزدیک به خانه را درپیش گیرند.

اگرچه چشم   انداز توریسم بین المللی، روند رو بهبودی دارد و رسیدن 
به سطح 201۹ را نشــان می دهد، اما ادامه نااطمینانی ناشی از حمله 
روســیه به اوکراین و ســایر تنش   های ژئوپلیتیک  فزاینده و همچنین 
چالش   های بهداشتی مرتبط با کرونا نیز نشان   دهنده خطرات منفی است 
و می تواند بر بهبود گردشــگری در ماه   های آینده تاثیر بگذارد. براساس 
آخرین نظرسنجی هیأت کارشناسان، فضای چالش برانگیز اقتصادی از 
جمله تورم و نرخ بهره باال، جهش قیمت نفت و مواد غذایی و همچنین 
ترس از رکود جهانی همچنان عامل اصلی تاثیرگذار بر اقتصاد و احیای 
گردشگری اســت. همچنین کمبود نیروی کار می تواند چالشی جدی 
برای صنعت توریسم 2023 باشد، اما با وجود همه این چالش   ها، شورای 
جهانی سفر و گردشگری در گزارش خود می گوید که با نگاهی به آینده، 
گردشــگری بین المللی قرار است بهبود خود را در سال 2023 تحکیم 
ببخشــد و این امر با حمایت از تقاضای سرکوب   شده به   ویژه در آسیا و 
اقیانوســیه با باز شدن مقاصد و بازارها امکان   پذیر خواهد شد. بر همین 
اساس، دو سناریو پیش روی صنعت توریسم در سال 2023 قرار دارد؛ 
در سناریوی نخســت در صورت گذار از چالش ها و انعطاف گردشگری 
نسبت به چالش   های سیاسی و اقتصادی جهان، توریسم بین المللی در 
بهترین حالت به سطح سال 201۹ خواهد رسید و تا ۹5 درصد از رونق 
این سال را بازیابی خواهد کرد. اما این رقم در سناریوی دوم، 20 درصد 
پایین تر از سطح سال 201۹ تعیین شده است؛ چراکه این روند بهبود به 
واسطه تاثیرپذیری صنعت گردشگری از رویدادهای سیاسی، اقتصادی، 
بهداشتی و ژئوپلیتیک  می تواند آهسته یا متوقف شود. هیأت کارشناسان 
شــورای جهانی سفر و گردشگری با اســتناد به نتایج یک نظرسنجی 
می گوید که 72  درصد از پاســخ دهندگان، انتظار عملکرد بهتری را در 
ســال 2023 دارند. با وجود این، اکثر کارشناســان )حدود 65 درصد( 
معتقدند که گردشگری بین المللی تا سال 2024 و یا بعد از آن، به سطح 

201۹ باز نخواهد گشت.
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فرصت امروز: ارزیابــی 2581 فعال اقتصادی از بهبود اندک در محیط 
کسب وکار طی تابستان 1401 حکایت دارد. جدیدترین پایش ملي محیط 
کسب  و  کار کشور نشان مي دهد که رقم شاخص ملی در تابستان امسال 
به 5.88 رســیده که تا حدودی از وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی 
فصل قبل بهتر اســت. در این مطالعه که از سوي مرکز پژوهش هاي اتاق 
ایــران و با همکاري اتاق تعاون و اتــاق اصناف انجام گرفته، بدترین نمره 
ارزیابي معادل 10 است و این در حالی است که رقم شاخص ملی محیط 
کســب  و  کار در فصل بهار 6.07 محاسبه شــده بود. این پایش با تمرکز 
بر اســتان تهران و در بازه زماني تابســتان 1401 انجام شده و 28 مولفه 
محیط کسب و کار را مورد ســنجش قرار داده است. استان تهران، رکن 
اقتصاد ایران محسوب مي شود و با بیش از 14 میلیون جمعیت، مهمترین 
اســتان اقتصادي کشور است. تولید ناخالص داخلي استان تهران در دهه 
13۹0 با رشــد قابل توجهی همراه بوده و با رشد تقریبا هشت برابری به 
176 هزار میلیارد تومان رسیده است. اعداد و ارقامی که نشان دهنده نقش 

تعیین کننده استان تهران در اقتصاد ایران است.
فعاالن اقتصادی در تابســتان امســال به ترتیب ســه مؤلفه »غیرقابل 
پیش بینــي بودن و تغییرات قیمت مواد اولیــه و محصوالت«، »بی ثباتی 
سیاســت ها، قوانین و مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر کســب وکار« 
و »دشــواری تأمین مالی از بانک ها« را نامناســب ترین مؤلفه های محیط 
کســب وکار کشور ارزیابی کرده اند. اســتان های کرمان، اردبیل و بوشهر 
نیز به ترتیب دارای نامســاعدترین وضعیت محیط کسب وکار و در مقابل 
اســتان هاي مرکزی، قزوین و فارس به ترتیب دارای مساعدترین وضعیت 
محیط کسب وکار شناخته شده اند. همچنین وضعیت محیط کسب وکار 
در بخش کشاورزی )5.81( در مقایســه با بخش های خدمات )5.78( و 

صنعت )5.76( نامناسب تر ارزیابی شده است.
6 کارت زرد فعاالن اقتصادي 

کدام استان ها بهترین و بدترین فضای کسب و کار را دارند؟ جدیدترین 
پایش ملي محیط کسب  و  کار کشور نشان مي دهد که استان های کرمان، 
اردبیل و بوشــهر به ترتیب بدترین و مرکــزی، قزوین و فارس به ترتیب 
بهترین استان ها از نظر وضعیت محیط کسب وکار هستند. از نگاه فعاالن 
اقتصادی همچنین سه مولفه »محدودیت دسترسي به آب«، »محدودیت 
دسترســي به حامل هاي انرژي« و »نحوه استقبال مشــتریان از نوآوري 
و ابتکار در ارائه خدمات و محصول« در زمره مناســب ترین و ســه مولفه 
»غیرقابــل پیش بیني بودن و تغییرات قیمت مــواد اولیه و محصوالت«، 
»بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر کسب و 
کار« و »دشواری تأمین مالی از بانک ها« در زمره نامناسب ترین مولفه هاي 

محیط کسب  و کار جای دارند.
از نگاه 2581 فعال اقتصادی حاضر در این پایش، هیچ شاخصي از محیط 
کسب و کار در تابستان امسال وضعیت سبز نداشته و فقط شش شاخص 
رتبه متوســط را کسب کرده اســت؛ یعني فعاالن اقتصادي به این شش 
شاخص کارت زرد داده اند. »نحوه استقبال مشتریان از نوآوري و ابتکار در 
ارائه خدمات محصول« نسبت به فصل گذشته وضعیت بهتري دارد، ولي 
کماکان در بین ســه رتبه مطلوب، متوسط و نامطلوب، در گروه متوسط 
قرار گرفته اســت. شــاخص »تمایل عمومي به خرید کاالهاي خارجي و 
بي رغبتي بــه خرید محصوالت ایراني« نیز از دید فعاالن اقتصادي در هر 
دو فصل بهار و تابستان متوسط است. این شاخص در فصل بهار به امتیاز 
5.23 و در تابستان به 5.22 رسیده است. وضعیت شاخص »کمبود تقاضا 
در بازار« نیز در هر دو فصل متوسط اعالم شده است، اما شاخص »ضعف 
زیرســاخت هاي حمل و نقل )جاده اي، ریلي، هوایي، دریایي و بندري(«، 
جزو معدود شاخص هایی است که در بهار )با رقم 5.7۹( وضعیت نامطلوبي 
داشــته، اما در تابســتان )با رقم 5.71( به وضعیت متوسط رسیده است. 
شاخص »ضعف نظام توزیع و مشــکل در رساندن محصول به بازار« هم 
همچون شــاخص قبلي از وضعیت نامطلوب در فصل بهار )با رقم 5.58( 
به وضعیت متوســط در فصل تابستان )با رقم 5.15( رسیده است. مشابه 
این وضعیت در شاخص »کمبود فناوري هاي نوین و تجهیزات موردنیاز« 

نیز تکرار شده است.
وضعیت قرمز اغلب شاخص ها

فعاالن اقتصادي اســتان تهران از بین 28 مولفه کسب وکار به بیش از 
20 مولفه کارت قرمز نشان داده اند؛ یعنی 20 شاخص از نظر آنها، وضعیت 
نامطلوبي دارند. در میان این شاخص ها، شاخص »برداشت هاي سلیقه اي از 
قوانین و مقررات توسط ماموران محیط زیست، شهرداري، گمرک، بهداشت 
و...« در هر دو فصل بهار و تابســتان وضعیت نامطلوبي داشــته، هرچند 
شــدت نامطلوبیت در فصل تابستان کمتر شده است. امتیاز این شاخص 
در بهار 7.34 و در تابستان 7.06 گزارش شده است. شاخص »بي تعهدي 
طرف هاي قرارداد و معامله به اجراي تعهدات و وعده هاي شان« نیز همچون 
شاخص قبلي، وضعیت مناسبي ندارد و در بهار به رقم 5.86 و در تابستان 
به 5.7۹ رســیده است. شاخص »بي ثباتي سیاست ها، قوانین و مقررات و 
رویه هاي اجرایي ناظر به کسب و کار« هم در هر دو فصل ابتدایی امسال 
وضعیت نامطلوبي دارد؛ به طوری که در بهار 8.28 و در تابســتان 7.88 

گزارش شده است.
همچنین شاخص »غیرقابل پیش بیني بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه 
و محصوالت« از نگاه فعاالن اقتصادي در فصل بهار 8.۹۹ و در تابســتان 

8.61 محاسبه شده است. شــاخص »رویه هاي سختگیرانه اداره هاي کار 
و بیمه تامین اجتماعي براي مدیریت نیروي انســاني« نیز در فصل بهار 
با رقم 7.16 و در فصل تابســتان با رقم 6.76 به ثبت رســیده اســت. از 
نگاه فعاالن اقتصادي اســتان تهران، شــاخص »تولید و عرضه نسبتا آزاد 
کاالهاي غیراســتاندارد و تقلبي در بازار« نیز وضعیت نامطلوبی دارد و از 
رقم 6.۹7 در بهار به رقم 6.۹7 در تابســتان رســیده اســت. در شاخص 
»وجود رقابت غیرمنصفانه شــرکت ها و موسسات دولتي یا شبه دولتي در 
بازار« هم شرایط نامطلوب گزارش شده و ارقام این شاخص در فصول بهار 
و تابستان به ترتیب 7.14 و 7.03 محاسبه شده است. »رویه هاي ناعادالنه 
ممیزي و دریافت مالیات« نیز دیگر شــاخصی است که وضعیت منفی و 
نامطلوبی برایش گزارش شده و ارقام آن با بهبود اندکی در تابستان 7.32 
و در بهار 7.37 اعالم شــده اســت، اما یکی از شاخص هایی که همیشه 
بیشترین نارضایتی فعاالن اقتصادی را به دنبال داشته، شاخص »دشواري 
تامین مالي از بانک ها« است که در بهار 8.02 و در تابستان 7.78 گزارش 
شده است. شاخص  »فقدان یا شفاف نبودن آمار و اطالعات موردنیاز براي 
فعالیت اقتصادي« نیز در هر دو فصل، وضعیت نامطلوبی داشته و از 6.87 

در بهار به 6.65 در تابستان رسیده است.
دسترسی به اینترنت بدتر شد

فعاالن اقتصادي ســاکن در اســتان تهران همچنین شاخص »ضعف 
دادگاه ها در رســیدگي به شــکایات و پیگرد موثر متجــاوزان به حقوق 
دیگــران« را در زمــره شــاخص هاي نامطلوب جای داده انــد و رقم این 
شــاخص در فصل بهار را 7.1 و در تابســتان 7.24 محاســبه کرده اند. از 
دیگر شــاخص هایی که وضعیت نامطلوبی برایشان گزارش شده می توان 
بــه »وجود انحصار، امتیــاز یا هر نوع رانت به یک یا تعــدادي از رقبا در 
بازار«، »عرضه کاالها و محصوالت قاچاق در بازار ایران« و »فقدان ارتباط 
مناســب میان عوامل تامین مواد اولیه، تولیــد و عرضه یک محصول در 
بازار« اشــاره کرد. این وضعیت در شاخص های »دخالت هاي غیرمنطقي 
نهادهاي حاکمیتي در تعیین قیمت هــا در بازار«، »کارگریزي عمومي و 
ضعف فرهنگ کار در جامعه«، »کمبود نیــروي کار ماهر«، »محدودیت 
دسترســي به آب«، »محدودیت دسترسي به حامل هاي انرژي )برق، گاز 
و گازوئیل و...(«، »فســاد و سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت اداري در 
دستگاه هاي اجرایي« و »موانع در فرآیندهاي اداري و اخذ مجوزهاي کسب 
و کار در دستگاه هاي اجرایي« نیز تکرار شده است. از نگاه فعاالن اقتصادي 
همچنین شــاخص »محدودیت هاي دسترسي به شــبکه تلفن همراه و 
اینترنت« وضعیت نامطلوب تری را در تابستان تجربه کرده و از رقم 4.64 

در بهار به رقم 5.03 در تابستان رسیده است.

ارزیابی 2581 فعال اقتصادی در تابستان 1401 نشان می دهد

بهبود حلزونی فضای کسب و کار

به دنبال رونق نســبی معامالت مسکن شــهر تهران در ماه های اخیر، 
برخــی مالکان تغییراتی در نرخ های پیشــنهادی ایجاد کرده اند که البته 
این نوســانات روی کاغذ بوده و در معامالت به چشــم نمی خورد و اولین 
عارضه اش می تواند به رکود کشــاندن رونق نیم بند بازار باشد. به گزارش 
»ایسنا«، واســطه های ملکی می گویند که تحت تاثیر نوسانات بازارهای 
موازی، قیمت های پیشنهادی مسکن از سوی برخی مالکان در هفته های 
اخیر بین 5 تا 10 درصد افزایش یافته است؛ نرخ هایی که با فروکش کردن 
التهابات بازار ارز هم پایین نیامد؛ زیرا بازار مســکن ماهیتا یک بازار ُکند و 
دیرپذیر اســت. تجربه نشان داده است که تعمیق رکود، کاهش معامالت 
مصرفی و سوق یافتن متقاضیان به سمت واحدهای قدیمی از عوارض رشد 
بازار است. هرچه نرخ ها افزایش می یابد متقاضیان به سمت آپارتمان های 
قدیمی تر سوق پیدا می کنند؛ به طوری که سهم معامالت واحدهای با سن 
بنای بیش از 16 سال از 12 درصد در سال 13۹3 به حدود 37 درصد در 

حال حاضر رسیده است. آذر سال گذشته این عدد حدود 32 درصد بود.
حدود 77 درصد معامالت مسکن از نوع سفته بازی است که تاثیر منفی 
بر این بازار ایجاد کرده اســت. دالالن مسکن از پرداخت مالیات بر عایدی 
سرمایه معاف هستند و این عامل، تقاضای سوداگری و معامالت کوتاه مدت 
در این بازار را تشدید کرده است. البته تغییر قیمت های پیشنهادی لزوما به 
معنای تغییر قیمت های قطعی  نیست. آذرماه سال جاری نرخ های مدنظر 
فروشندگان تا 10 درصد باال رفته بود، اما قیمت ها در معامالت 2.۹ درصد 
افزایــش  یافت؛ زیرا عمده معامالت در واحدهای به قیمت و متناســب با 
عرف بازار مناطق انجام می شود. از طرف دیگر سازندگان، کاهش ساخت و 

ساز توسط بخش خصوصی را در فشار بازار مسکن موثر می دانند. شهردار 
تهران اعالم کرده که در سال جاری تاکنون 6100 فقره پروانه ساختمانی 
در تهران صادر شــده است. سال گذشته این رقم 5802 مورد بود. به نظر 
می رســد بخش قابل توجهی از پروانه های صادره  پایتخت در سال جاری 
مربوط به تفاهم نامه های طرح نهضت ملی مســکن باشــد که بعد از بهار 
منعقد شــده است؛ چراکه بهار امسال با کاهش 47 درصدی صدور پروانه 
در مقایســه با بهار 1400 مواجه بودیم. معامالت مسکن در ماه های اخیر 
با روند صعودی مواجه شده اســت. شهریور 6033، مهرماه 5416 و آبان 
8005 معامله  مســکن در پایتخت به امضا رسید. ماه گذشته نیز 10 هزار 
و 184 فقــره خرید و فروش آپارتمان در شــهر تهران منعقد شــد که از 
رونق نسبی حکایت داشــت. عمده معامالت از نوع تبدیل بود و به گفته 
مشــاوران امالک، خانه اولی ها سهم چندانی از بازار نداشتند، اما وسوسه  
تغییر قیمت های پیشنهادی توســط برخی مالکان می تواند رونق نیم بند 
بازار مسکن را مختل کند. در همین حال، معاون وزیر راه و شهرسازی از 
تحویل 20 هزار خانه به مناســبت دهه فجر خبر داد و گفت که در دهه 
فجر پروژه های مختلفی شامل مدرسه، مسجد، درمانگاه، تاسیسات شهری 
و 20 هزار واحد مسکن مهر را در شهرهای جدید از جمله پردیس، پرند و 
هشتگرد افتتاح می کنیم. »علیرضا جعفری« ادامه داد: طرح های مختلفی 
را بــرای دهه مبارک فجر در دســتور کار داریم که شــامل افتتاح و آغاز 
عملیات اجرایی می شود. راه اندازی تعدادی تصفیه خانه، آماده سازی اراضی 
طرح نهضت ملی مســکن، افتتاح مدرسه، مســجد، درمانگاه و تاسیسات 
شــهری از جمله این طرح هاســت. تعداد 20 هزار واحد مسکن مهر نیز 

افتتاح می شــود که عمدتا در شهرهای پردیس، پرند، هشتگرد، گلبهار و 
صدرا قرار دارند.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید با اشاره به آغاز گام سوم نهضت 
ملی مسکن در شهرهای جدید افزود: در این مرحله آغاز عملیات اجرایی 
100 هزار واحد را خواهیم داشت که به زودی محقق می شود. اراضی این 
زمین ها تامین شــده و آماده ســازی و فعال سازی آنها انجام می شود. یک 
رویداد فرهنگی نیز تحت عنوان »طرح شــهربانو« در قالب همایش بانوان 
نخبه شــهرهای جدید پیش رو داریم که روز 11 بهمن در تهران برگزار 
می شود. در این برنامه استفاده از ظرفیت بانوان نخبه و معرفی آنها صورت 
می گیرد. با توجه به تقارن این رویداد با 12 بهمن نشستی با محوریت نقش 
بانوان در انقالب اسالمی، ظرفیت های فرهنگی و اجتماعی شهرهای جدید 

در حوزه های نرم افزاری و سخت افزاری برگزار می شود.
گفتنی است در سال 13۹1 عملیات احداث 81 هزار واحد مسکن مهر 
در شهر جدید پردیس واقع در 17 کیلومتری شرق تهران آغاز شد که به 
83 هزار واحد افزایش یافت. طبق آخرین آمار تاکنون حدود 70 هزار واحد 
تحویل شــده است. شهر جدید پردیس دارای 12 فاز است که فاز 12 آن 
اواخر سال 13۹۹ کلنگ زنی شده است. فازهای یک تا چهار در شهر اصلی، 
فاز پنج، چهار کیلومتر، فاز هشت، هشت کیلومتر، فاز ۹ پنج کیلومتر، فاز 
11 شش کیلومتر از شهر اصلی فاصله دارند. پارک فناوری پردیس در فاز 
شش، ناحیه صنعتی خرمدشت در فاز هفت و فاز 10 این شهر در منتهی 
الیه شــمالی فاز چهار قرار گرفته اند. فاز 12 نیز در پنج کیلومتری شمال 

شرقی پردیس واقع شده است.

رد پای التهاب ارزی در بازار مسکن هنوز پیداست

نوسان کاغذی مسکن

بانکنامه

چرا سامانه نوبت دهی از دسترس خارج شد؟
در روزهای گذشــته به ویژه از صبح شــنبه واکنش هایی درباره 
اینکه ســامانه برخط بازار متشــکل معامالت ارز ایران از دسترس 
خارج شــده است، از ســوی مردم مطرح شد. حال در شرایطی که 
سامانه برخط بازار متشکل معامالت ارز ایران با اختالل مواجه و از 
دســترس خارج شده، مدیر داخلی بازار متشکل ارز اعالم کرد: این 
اقدام پیرو دستور و بخشــنامه جدید بانک مرکزی برای تخصیص 
و دریافــت حضوری ارز از صرافی ها صورت گرفته اســت. به گفته 
»مســعود توکلی«، پیرو دســتور بانک مرکزی درباره سرفصل 56 
نیازهای ضــروری متقاضیان، فرآیند تخصیــص و دریافت ارز باید 
بــه صورت حضوری انجام شــود و نیازی به ثبــت نام و نوبت دهی 
اینترنتی نیست. به همین دلیل، سامانه نوبت دهی فعال از دسترس 

خارج شده است.

روسیه بزرگترین سرمایه گذار در ایران شد
جزییات سرمایه گذاری خارجی

رئیس کل ســازمان ســرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران 
از جزییات ســرمایه گذاری خارجی در کشــور گزارش داد و گفت: روسیه 
بزرگترین و اولین ســرمایه گذار خارجی اســت. »علی فکری« در نشست 
خبری با اشاره به میزان سرمایه گذاری در کشور افزود: میزان سرمایه گذاری 
10.2 میلیارد دالر بوده که از این میزان 5.۹5 میلیارد دالر سرمایه گذاری 
مصوب بوده و فاصله آن یعنی 4 میلیارد دالر وارد کشــور نشــد و آنچه در 

نظام آماری درج می شود همان 5.۹5 میلیارد دالر است.
او با تاکید بر اینکه ســرمایه گذاری خارجی زمانی سرمایه گذار خارجی 
محسوب می شــود که طرف بخشی از ســرمایه را وارد کشور کرده باشد، 
گفت: برای مثال، یک شــرکت انگلیسی برای سرمایه گذاری اقدام کرد، اما 
فقط روی کاغذ بود؛ بنابراین نباید گفت انگلیس در ایران ســرمایه گذاری 
کرده اســت. معاون وزیر اقتصاد در مورد کمیسیون های مشترک اقتصادی 
با کشــورها توضیح داد: از ابتدای دولت ســیزدهم تاکنون با چند کشــور 
از جمله مجارســتان دو جلسه کمیسیون برگزار شــده است. همچنین با 
کشــورهای اســلواکی و بولیوی نیز این جلسه برگزار شــده و با عراق نیز 
به زودی برگزار خواهد شــد. در حال رایزنی با چند کشــور هستیم که در 
ســال آینده کمیســیون اقتصادی برگزار کنیم که چین از جمله آن است. 
همچنیــن رایزنی هایی با آلمان، ایتالیا و بوســنی انجام شــده اما هنوز به 

نتیجه نرسیده است.
وی روسیه را بزرگترین ســرمایه گذار در داخل کشور خواند و گفت: در 
طول یک سال گذشته روســیه با 2.7 میلیارد دالر بزرگترین سرمایه گذار 
در ایــران بوده که در دو طرح نفتی ســرمایه گذاری کرده اســت. دومین 
سرمایه گذار امارات، سومین سرمایه گذار ترکیه، چهارمین سرمایه گذار چین 
و پنجمین ســرمایه گذار نیز افغانستان هستند. ظرفیت چین باالتر است و 
شخصا راضی نیستم، چینی ها در مراکز لجستیک که در مرزها وجود دارد 
بــرای انجام ترانزیت و در پروژه های معدنی ســرمایه گذاری کرده اند. مبلغ 
ســرمایه گذاری چینی ها در حد پروژه های کوچک و متوسط است و عمدتا 
در پروژه هایی که به چین صادرات انجام می شــود، سرمایه گذاری کرده اند. 
چینی هــا از ابتدای دولت ســیزدهم تاکنون در 25 طــرح به میزان 185 
میلیون دالر ســرمایه گذاری کرده اند که 21 طرح صنعت، دو طرح معدن، 

یک طرح خدماتی و یک طرح کشاورزی بوده است.
»فکــری« به این ســوال که در شــرایط تحریــم، نقل وانتقــال مالی 
سرمایه گذاران چگونه انجام می شود، پاسخ داد: سرمایه یا به صورت نقدی 
یا از طریق صرافی وارد کشــور می شــود. البته ســرمایه گذار ابتدا طرح را 
بررســی و انتخاب می کند، بعد تجهیزات موردنیاز را بررســی کرده و اگر 
امکان تامین از داخل وجود داشته باشد، از داخل تامین می کنند. همچنین 

دانش فنی یا همان تکنولوژی وارد کشور می شود.
او در مورد میزان سرمایه گذاری در سال هایی که برجام امضا شد، افزود: 
در سال 13۹5، حدود 153 طرح مصوب شده بود که حجم کل این طرح ها 
10.4 میلیارد دالر بود. این در حالی اســت که تعداد طرح های مصوب طی 
یک سال گذشــته 44 طرح و حجم کل آن 10.2 میلیارد دالر بوده است. 
تعداد طرح های مصوب معتبر در سال 13۹5 نیز 78 طرح و حجم آن یک 
میلیارد و 730 میلیون دالر بوده است. در سال 13۹6، تعداد طرح مصوب 
1۹8 مورد و حجم آن 10.8 میلیارد دالر بوده است. در آن سال ۹5 طرح 

معتبر با حجم 2.6 میلیارد دالر انجام شده است.
معاون وزیر اقتصاد در مورد مشوق هایی که برای سرمایه گذاران خارجی 
در نظر گرفته شــده اســت، گفت: اصل سرمایه و خروج ســود عملیاتی 
ســرمایه گذار تضمین می شود. همچنین به سرمایه گذاران مجوز اقامت سه 
تا پنج ســاله داده می شود. به هر سرمایه گذاری که در ایران سرمایه گذاری 
کند مجوز ورود ســه خودروی خارجی گذرموقت داده می شود. در واقع، به 
ازای هر 300 هزار دالر سرمایه گذاری مجوز ورود یک خودرو داده می شود 
و به ازای ۹00 هزار دالر ســرمایه گذاری یا بیشــتر مجوز ورود سه خودرو 
داده می شــود. همچنین ممنوعیت های صادراتی در مورد ســرمایه گذاری 
خارجی اعمال نمی شــود. به گفته وی، از آمریکا و اروپا هم ســرمایه گذار 
خارجی داریم که به صورت اشــخاص حقوقی فعالیت می کنند. همچنین 
کشــورهای همسایه در حوزه مسکن سرمایه گذاری کرده اند که ناچیز بوده 
اســت. موانعی برای ورود سرمایه گذار خارجی به بخش مسکن وجود دارد 

که در حال رفع آن هستیم.
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رئیس سازمان بورس خبر داد
سه شاخص جدید به فرابورس اضافه می شود

رئیس ســازمان بــورس و اوراق بهادار گفت بــه دلیل تمرکز و 
ناهمگن بودن ارزش بازار ناشران حاضر در فرابورس، نیاز دسترسی 
به شاخص های متنوع تر از جنس شاخص های هم وزن وجود داشت 
که با تصمیم کمیته شــاخص، این اتفاق رخ داد و طی روزهای آتی 
این سه شاخص جدید به فرابورس اضافه می شود. به گفته »مجید 
عشــقی«، مطابق برنامه ریزی صــورت گرفته، مصوبــه الزم برای 
محاســبه و انتشار سه شــاخص جدید در بازار فرابورس، از کمیته 
شــاخص اخذ شد. مطابق آخرین تصمیماتی که در کمیته شاخص 
اتخاذ شــده، مقرر شد، محاسبه و انتشار سه شاخص هم وزن، کل 
قیمت و هم وزن قیمت در بازار فرابورس اجرایی شــود. با توجه به 
لزوم تمهیدات فنی، این تصمیــم به طور تقریبی طی روزهای آتی 
عملیاتی شده و سه شاخص مذکور به صورت عمومی در وب سایت 

مدیریت فناوری )tsetmc.ir( منعکس و منتشر خواهد شد.
او با اشاره به ضرورت تنوع شاخص ها در بازار سرمایه توضیح داد: در 
بازار فرابورس تنها یک شاخص )شاخص کل فرابورس( وجود داشت، اما 
با محاسبه و انتشار شاخص های جدید، فعاالن می توانند با سنجه های 
بیشــتری بازار فرابورس را مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهند. به دلیل 
تمرکز و ناهمگن بودن ارزش بازار ناشــران حاضــر در فرابورس، نیاز 
دسترسی به شاخص های متنوع تر از جنس شاخص های هم وزن وجود 
داشت که با تصمیم کمیته شاخص، این اتفاق رخ داد. به گفته رئیس 
ســازمان بورس، فرمول و مفهوم شاخص های جدید فرابورس، مشابه 

شاخص های نظیر خود در بورس تهران است.

شرایط عرضه بلوک 51 درصدی سهام 
»استقالل«

ســازمان خصوصی ســازی اعالم کرد بلوک 51 درصدی ســهام 
باشــگاه استقالل به ارزش کل پایه 23 هزار و 868 میلیارد و 620 
میلیــون و ۹50 هزار و 500 ریال، به صورت 20 درصد نقد و بقیه 
اقســاط، طی شش سال با فاصله هر قسط شش ماه و مدت تنفس 

یک ساله در فرابورس عرضه خواهد شد.
ســازمان خصوصی ســازی با صدور اطالعیه ای اعالم کرد که در 
نظر دارد به اســتناد قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون 
اساسی، مصوبه هیأت واگذاری و ســایر قوانین و مقررات مربوطه، 
سهام شــرکت فرهنگی ورزشی استقالل را با رعایت »دستورالعمل 
اجرایی روش انتخاب مشــتریان راهبردی )اســتراتژیک( و احراز و 
پایــش اهلیت مدیریتی در واگذاری ها«، از طریق فرابورس عرضه و 
واگذار کند. بنا بر اعالم سازمان خصوصی سازی، بلوک 51 درصدی 
ســهام باشگاه استقالل که 5 میلیارد و 503 میلیون و 486 هزار و 
500 سهم این باشگاه را شامل می شود به ارزش کل پایه 23 هزار و 
868 میلیارد و 620 میلیون و ۹50 هزار و 500 ریال، به صورت 20 
درصد نقد و بقیه اقساط، طی شش سال با فاصله هر قسط شش ماه 

و مدت تنفس یک ساله در فرابورس عرضه خواهد شد.

یک فعال بازار سرمایه مطرح کرد
لطمه التاری خودرو به سهامداران عدالت

یک فعال بازار ســرمایه معتقد است در پرتفوی سهام عدالت، سهام 
خودروســازان نیز وجود دارد. تا سال گذشته وضعیت گروه خودرویی 
تفاوت قابل توجهی با ســایر گروه های بازار داشــت و اکثر سهامداران 
چشم انداز مثبتی برای صنعت خودرو متصور نبودند، اما بعد از عرضه 
خودرو در بورس کاال و ســودده شــدن ایران خودرو در دوره ۹ ماهه، 
انتظار می رود خودروسازان نیز همانند سایر صنایع بورسی، به صنعتی 
سودآور تبدیل شود و ذی نفعان خود را منتفع کنند. بخش قابل توجهی 
از جمعیت کشورمان، دارندگان سهام عدالت هستند و سودآور شدن 

صنعت خودرو به نفع سهامداران عدالت هم خواهد بود.
»سعید جمالی« در گفت وگو با پایگاه خبری بازار سرمایه ایران )سنا( 
با اشاره به اتفاقات مثبت سال جاری گفت: در سال های قبل که سهام 
عدالت به مردم اختصاص یافت، هنوز فرهنگ ســهامداری بین مردم 
شکل نگرفته بود و شاید تصور عده زیادی از سهامداران عدالت این بود 
که این سهام، عایدی چندانی برای آنان نخواهد داشت. به همین دلیل 
هم در فاز اول آزادســازی سهام عدالت و بعد از ریزش بازار سرمایه در 
سال 13۹۹، بسیاری از دارندگان سهام عدالت به فکر فروش و خروج 
از این سهام بودند، اما تقسیم سود بین سهامداران عدالت در یکی دو 
سال اخیر، تا حد زیادی نگرش مردم به سهام عدالت را تغیبر داده است. 
به همین دلیل هم خوشبین هستیم اگر روند سودآوری سهام عدالت 
افزایشی باشــد و عایدی مناسبی نصیب دارندگان سهام عدالت شود، 
آزادسازی سهام عدالت فشــار فروشی ایجاد نکرده و شاهد ماندگاری 

مردم در سهام عدالت باشیم.
این کارشــناس بازار سرمایه اضافه کرد: نکته دیگر اینجاست که 
در پرتفوی ســهام عدالت، سهام خودروســازان نیز وجود دارد. تا 
سال گذشــته وضعیت گروه خودرویی تفاوت قابل توجهی با سایر 
گروه های بازار داشــت و اکثر سهامداران چشــم انداز مثبتی برای 
صنعــت خودرو متصور نبودند، اما بعــد از عرضه خودرو در بورس 
کاال و ســودده شــدن ایران خودرو در دوره ۹ ماهه، انتظار می رود 
خودروسازان نیز همانند ســایر صنایع بورسی، به صنعتی سودآور 
تبدیل شــود و ذی نفعان خود را منتفع کنند. بخش قابل توجهی از 
جمعیت کشورمان، دارندگان سهام عدالت هستند و سودآور شدن 
صنعت خودرو به نفع ســهامداران عدالت هــم خواهد بود و انتظار 
می رود با سودده شدن خودرویی ها، سود تقسیمی سهام عدالت هم 
افزایش یابد. به عقیده »جمالی«، گروه خودرویی همواره پیشران و 
موتور محرک بازار سرمایه بوده و در روزهایی که این گروه معامالت 
مثبت و خوبی داشــته باشــند، کل بازار تحت تاثیر قرار می گیرد. 
شــاید سهام دو شرکت بزرگ خودروســازی بخش اندکی از ارزش 
بازار سرمایه را تشکیل دهند، اما ارزش معامالت قابل توجهی دارند. 
امیدواریم عرضه خودرو در بورس کاال تداوم داشــته باشــد تا در 
ســایه این عرضه ها هم ضرر و زیانی که در این سال ها، قیمتگذاری 
دستوری به خودروســازان تحمیل کرده جبران شود و هم تمامی 
سهامداران از جمله ســهامداران عدالت منتفع شوند و هم با رونق 

معامالت گروه خودرویی، بازار سرمایه به شادابی برسد.

بورسنامه

فرصت امروز: شاخص کل بورس تهران پس از پشت سر گذاشتن چند 
هفته رونق و سبزپوشی در دی ماه، روند متفاوتی را در دومین ماه زمستان 
دنبال می کند. هرچند طبیعی اســت که بورس پس از سپری کردن یک 
دوره رونق به استقبال استراحت کوتاه و موقتی برود، اما موج خروج سرمایه 
حقیقی در روزهای معامالتی بهمن ماه، سهامداران را حسابی شوکه کرده 
و همین امر، پیش بینی وضعیت بورس را سخت و بغرنج می کند. در پایان 

معامالت چهارشــنبه هفته گذشــته، ارزش خالص 
تغییر مالکیت حقوقي به حقیقي بازار براي پنجمین 
روز متوالي منفي شــد و هزار و 536 میلیارد تومان 
پول حقیقی از بازار ســهام خارج شد که رکورد یک 
ســاله خروج پول حقیقی را شکست. آخرین بار در 
17 بهمن ماه 1400 چنین موج خروج ســرمایه ای 
اتفاق افتاده بود. بدین ترتیب، بورس تهران از ابتدای 
بهمن ماه در سراشــیبی سقوط قرار گرفت و نماگر 
اصلی بیش از 4 درصد و نماگــر هم وزن بازار بیش 
از 2 درصد بازدهی منفی را در هفته نخست این ماه 
تجربه کردند؛ آن هــم در خالل روزهایی که قیمت 
دالر و سکه طال، روند صعودی را در پیش گرفته اند.

این روند منفی در اولین روز معامالتی از هفته دوم 
بهمن ماه نیز تداوم یافت و شــاخص کل بورس در 
معامالت شــنبه با افت 0.74 درصدی به سطح یک 
میلیون و 600 هزار واحد و شــاخص کل هم وزن با 
افت 1.62 درصدی به تراز 504 هزار واحد رسید. در 
این روز برای ششمین روز متوالی، موج خروج سرمایه 
ثبت شــد و هزار و 141 میلیارد تومان پول حقیقی 
از بورس خارج شد. به گفته کارشناسان، تحریم های 
سیاسی جدید، حواشی عرضه خودرو در بورس کاال 

در پی اختالف نظر شورای رقابت و سازمان بورس، قیمتگذاری دستوری، 
شکاف قیمتی دالر نیما و دالر آزاد، گزارش های ۹ ماهه شرکت ها و چراغ 
ســبز بانک مرکزی برای افزایش نرخ سود سپرده بانکی از جمله عواملی 
اســت که بورس را از مدار مثبت و حالت تعادل خارج کرده است. به نظر 
می رسد با تداوم این شــرایط، اصالح بورس در هفته جاری ادامه خواهد 

داشت.
از شروع صعودی تا پایان نزولی

اگر صعود شــاخص ها و نماگرها در معامالت دی ماه را فراز زمســتانی 
بورس تهران به شــمار بیاوریم، بی شــک عملکرد بورس در شــش روز 
معامالتی از آغاز بهمن ماه را می توان فرود زمســتانی بورس تعبیر کرد. با 
وجود اینکه بازارهای ارز، طال و ســرمایه در معامالت شنبه شروع مثبتی 
داشــتند، اما در ادامه با اثرگذاری های دومینویی، با کاهش قیمت مواجه 
شدند. بازار سرمایه اولین جلســه معامالتی خود در هفته جاری را مردد 

و نگــران آغاز کرد و با وجود صعود 700 واحدی شــاخص کل در دقایق 
ابتدایی نتوانست روند مثبت خود را ادامه دهد و با کاهش 11 هزار واحدی 
بــه کار خود پایان داد تا در پایان با ثبت بازدهی منفی 0.74 درصدی به 
یک میلیون و 600 هزار و 8۹0 واحد برسد. دیروز نیز توجه معامله گران به 
معامالت نمادهای مهم بازار نظیر خودرو، وبملت و فوالد معطوف شده بود 
و ناتوانی این نمادها در حفظ حمایت های مهم خود، یکی از دالیل منفی 

شدن فضای کلی بازار بود. بازار غیررسمی ارز نیز گرچه معامالت شنبه را 
با افزایش 400 تومانی آغاز کرد، اما در ادامه از هیجان قیمت ها کاسته شد. 
در معامالت بازار ارز آزاد تهران، هر دالر آمریکا در صبح دیروز با 0.۹ درصد 
افزایش با رقم 44 هزار و 850 تومان معامله شــد، اما نتوانست این روند 
مثبت را حفظ کنــد و در لحظه تنظیم گزارش تا 44 هزار و 2۹0 تومان 
افت کرد. در بازار طال نیز با وجود تداوم روند صعودی قیمت طالی جهانی 
در روزهای اخیر، نوســانات بازار آزاد ارز اثرگذار شد و به کاهش قیمت ها 
دامن زد. در آغاز معامالت بازار طالی تهران، هر سکه تمام بهار آزادی طرح 
جدید با 100 هزار تومان افزایش به 24 میلیون و 800 هزار تومان رسید، 
اما به  موازات افت قیمت دالر، قیمت سکه نیز کاهش پیدا کرد و در لحظه 
تنظیم این گزارش به 24.3 میلیون تومان رســید. در همین حال، عرضه 
ربع سکه در بورس کاال کماکان از سوی بانک مرکزی ادامه دارد. این اقدام 
تاکنون توانســته است حدود 20 درصد از حباب قیمت ربع سکه را تخلیه 

کند، اما از رفتار بانک مرکزی به نظر نمی رسد که در کوتاه مدت عزمی برای 
رفع حباب قیمتی ربع سکه وجود داشته باشد. در حال حاضر قیمت سکه 
بهار آزادی طرح قدیم 22.7 میلیون تومان، نیم سکه 14.4 میلیون تومان 
و ربع سکه ۹.15 میلیون تومان دادوستد می شود و ربع سکه بانک مرکزی 
نیز با قیمت 7 میلیون و 730 هزار تومان در بورس در حال معامله است.

ششمین افت متوالی بورس
در جریان معامالت شــنبه 8 بهمن ماه، شاخص 
کل بــورس با کاهش 11 هــزار و 875 واحد به تراز 
یــک میلیون و 600 هزار واحد و شــاخص هم وزن 
بــا 8 هزار و 2۹0 واحد کاهــش به رقم 504 هزار و 
200 واحد رسید. بیش از 11 میلیارد و 542 میلیون 
ســهم، حق تقدم و اوراق بهادار بــه ارزش 65 هزار 
و 688 میلیارد ریال در بورس تهران دادوســتد شد. 
گروه خودرو با 76 هــزار و 7۹2 معامله به ارزش 7 
هزار و 618 میلیارد ریال در صدر گروه های بورســی 
ایســتاد. همچنین گروه فلزات اساسی با 3۹ هزار و 
414 معامله بــه ارزش 4 هزار و 137 میلیارد ریال، 
گروه فرآورده های نفتی با 30 هزار و 806 معامله به 
ارزش 3 هزار و 453 میلیارد ریال، گروه بانک ها با 36 
هــزار و 165 معامله به ارزش 3 هزار و 34۹ میلیارد 
ریال و گروه شیمیایی 36 هزار و 54 معامله به ارزش 
3 هزار و 145 میلیارد ریال در صدر برترین گروه ها 

قرار گرفتند.
شرکت پتروشــیمی بوعلی ســینا با 2۹2 واحد، 
پاالیش نفــت بندرعبــاس با 182 واحــد، صنایع 
پتروشیمی خلیج فارس با 133 واحد، سرمایه گذاری 
ســپه با 117 واحد و پاالیــش نفت اصفهان با 103 
واحد بیشــترین تاثیر مثبت و بانک ملت با 804 واحد، بانک پاســارگاد 
با 712 واحد، توســعه معادن و صنایع معدنــی خاورمیانه با 684 واحد، 
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران با 656 واحد و صنعتی و مدنی گل گهر 

با 652 واحد بیشترین تاثیر منفی را بر رشد شاخص داشتند.
شــاخص کل فرابورس نیز  با کاهش 152 واحــدی به رقم 20 هزار و 
827 واحــد رســید. بیش از 7 میلیارد و 136 میلیون ســهم، حق تقدم 
و اوراق بهــادار به ارزش 12۹ هزار و 552 میلیارد ریال دادوســتد شــد. 
شرکت پتروشیمی زاگرس با 14 واحد، فوالد هرمزگان جنوب با 12 واحد، 
مدیریت انرژی امید تابان هور با 10 واحد، بانک دی با 8 واحد و داروسازی 
دانا با 7.6 واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر رشد شاخص داشتند. همچنین 
بیمه پاســارگاد با 22 واحد، صنعتی مینــو با 11 واحد، تولید نیروی برق 
دماوند با 10 واحد، ســرمایه گذاری مالی سپهر صادرات و سنگ آهن گهر 

زمین با ۹ واحد با تاثیر منفی بر رشد شاخص همراه شدند.

روند نزولی نماگرهای بورسی در بهمن ماه ادامه دارد

همگرایی منفی بازارها

بورس تهران در واکنش به ریســک های سیاســی، گــزارش ۹ ماهه 
شرکت ها، الیحه بودجه ســال آینده و حواشی عرضه خودرو در بورس 
کاال، روند متفاوتی را در معامالت بهمن ماه تجربه می کند. دیگر خبری 
از ورود پول های حقیقی به بورس نیست و ارزش خالص تغییر مالکیت 
حقوقی به حقیقی بازار در شــش روز معامالتی بهمن ماه منفی شــده 
اســت؛ به طوری که رکورد یک ساله خروج پول حقیقی در پایان هفته 
گذشته شکست. بررسی معامالت بازار سهام در هفته نخست بهمن ماه 
)منتهی به 5 بهمن 1401(، این وضعیت را به خوبی نشان می دهد. در 
بورس اوراق بهادار تهران، حجم و ارزش کل معامالت در هفته نخســت 
بهمن نسبت به هفته پایانی دی ماه )هفته منتهی به 28 دی( افزایشی 

شد. همچنین نماگرهای بورسی، عملکرد منفی را به ثبت رساندند.
به گزارش پایگاه خبری بازار ســرمایه ایران )سنا(، بررسی معامالت 
بازار ســهام در هفته منتهی به 5 بهمن 1401، حکایت از آن دارد که 
ارزش کل معامالت این بازار در این هفته نســبت به هفته گذشــته با 
18درصــد افزایش، از 382 هزار و 676 میلیــارد ریال به 451 هزار و 
548 میلیارد ریال رســید. همچنین حجم کل معامالت این بازار از 5۹ 
میلیارد و 167 میلیون سهم در هفته قبل به 71 میلیارد و 731 میلیون 
ســهم در این هفته رسید که افزایش 21 درصدی را نشان می دهد. در 
هفته یادشده، همه بازارهای بورس تهران نسبت به هفته قبل، وضعیت 
صعودی داشتند؛ این در حالی است که تنها حجم معامالت بازار مشتقه 

روند منفی داشته است.
بر این اساس، ارزش معامالت در بازار اول سهام، افزایش 14 درصدی 
را در هفته گذشته نسبت به هفته قبل از آن خود تجربه کرد و از 146 
هــزار و 475 میلیــارد ریال به 167 هزار و 724 میلیارد ریال رســید. 
حجم معامالت این بازار نیز که هفته منتهی به 28 دی ماه 2۹ میلیارد 
و 835 میلیــون ســهم بود به 31 هزار و 24۹ میلیارد ســهم در هفته 
گذشته رسید و افزایش 4 درصدی را به ثبت رساند. روند حرکت ارزش 
معامالت بازار دوم ســهام در این هفته همانند بازار اول سهام، افزایشی 
بود؛ بــه طوری که ارزش معامالت این بازار در هفته منتهی به 5 بهمن 
نسبت به هفته گذشته خود با افزایش 22 درصدی از 114 هزار و 145 
میلیارد ریال به 13۹ هزار و 8۹6 میلیارد ریال رســید. حجم معامالت 
این بازار نیز با افزایش 41 درصدی از 23 میلیارد و 21۹ میلیون سهم 

به 32 میلیارد و ۹03 میلیون سهم رسید.
ارزش معامــالت بازار بدهی با رشــد 50 درصدی از 10 هزار و 170 
میلیارد ریال در هفته پایانی دی ماه به 15 هزار و 278 میلیارد ریال در 
هفته نخســت بهمن ماه رسید. حجم معامالت بازار بدهی نیز از 10.68 
میلیون برگه به 16.46 میلیون برگه رســید که رشــد 54 درصدی را 
نشــان می دهد. ارزش معامالت در بازار مشتقه در هفته منتهی به 28 
دی ماه، 2 هزار و 687 میلیارد ریال بود که در هفته منتهی به 5 بهمن 
به 4 هزار و ۹16 میلیارد ریال رسید و رشد 82 درصدی را تجربه کرد. 
حجم معامالت در این بــازار با افت 88 درصد، از 212 میلیون قرارداد 
در هفته قبل به 25 میلیون قرارداد در این هفته رسید. همچنین ارزش 
معامالت صندوق های ســرمایه گذاری قابــل معامله در هفته منتهی به 

5 بهمن ماه در مقایســه با هفته قبل از آن، روندی افزایشــی داشــت. 
ارزش معامــالت این بازار از 10۹ هــزار و 1۹۹ میلیارد ریال در هفته 
قبل به 123 هزار و 734 میلیارد ریال در هفته یادشــده رسید و رشد 
13 درصدی را تجربه کرد. حجم معامالت در این بازار نیز با رشــد 27 
درصدی در این هفته نســبت به هفته قبل از 5 میلیارد و 8۹0 میلیون 

یونیت به 7 میلیارد و 537 میلیون یونیت رسید.
در همین حال، شــاخص کل بورس تهران در هفته نخســت بهمن 

نســبت به هفته پایانی دی، افت 4.57 درصدی را تجربه کرد و از یک 
میلیون و 68۹ هزار واحد در هفته قبل به یک میلیون و 611 هزار واحد 
در این هفته رســید که افت 77 هزار و 188 واحدی را نشان می دهد. 
همچنین شــاخص کل با معیار هم وزن نیز در هفته منتهی به 5 بهمن 
هفته نســبت به هفته قبل، کاهش داشت و با ثبت بازدهی منفی 2.6 
درصدی از 526 هزار و 188 واحد به 512 هزار و 4۹1 واحد رسید که 

کاهش 13 هزار و 6۹6 واحدی را نشان می دهد.

فراز و فرود شاخص ها در هفته نخست بهمن
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استخوان الی زخم بازار گوشت
 درمان چیست؟

قیمت گوشــت قرمز در بازار هنوز در ســطوح باال باقی مانده و 
تداوم این شــرایط می تواند سهم گوشت در سفره مصرف کنندگان 
را پایین تر بیاورد. پیگیری از فروشــندگان و تولیدکنندگان گوشت 
درباره دالیل این اتفاق به این نتیجه ختم می شــود که نان برخی 
واســطه ها و دالالن وقتی چرب تر می شود که دست مردم کمتر به 
گوشت برســد؛ موضوعی که با وجود اقداماتی که با هدف مدیریت 

بازار گوشت انجام شده، به برخورد جدی نیاز دارد.
بــه گزارش ایســنا، قیمت گوشــت در هفته هــای اخیر روندی 
صعودی داشــته و مشــاهدات میدانی از مغازه های تهران نشــان 
می دهد که قیمت گوشــت گوسفندی و گوساله بسته به نوع آن به 
حدود  کیلویی 300 تا 400 هزار تومان رسیده است. البته گوشت 
با قیمت کمتر هم به دســت مصرف کننده می رسد، ولی احتماال یا 
در میادین میــوه و تره بار و یا به صورت منجمد، که در این موارد 

قیمت ها حدود 200 هزار تومان برای هر کیلو گزارش شده است.
خریــداران در بــازار و مغازه ها در مواجهه بــا قیمت های جدید 
گوشت در بازار راهکارهای مختلفی در پیش گرفته اند، برخی سمت 
خرید گوشت نمی روند و این کاالی پروتئینی را از سبد غذایی خود 
حذف یا به شدت محدود کرده اند، برخی قدرت خریدشان کم شده 
و شاید هر چند وقت  یک بار آن هم به مقدار کم خرید کنند و مرغ 
را جایگزین گوشــت قرمز کرده اند و برخی دیگر نیز گوشــت مورد 
نیاز خود را تامین می کنند و ســعی می کننــد از هزینه های دیگر 

خود بکاهند.
مشکل از کجاست؟

با فروشــندگان گوشــت و اتحادیه های مرتبط با آنها که صحبت 
می کنیم می گویند عرضه دام کم شــده، دام های مولد به کشتارگاه 
رفته انــد، خوراک دام گران شــده، قیمت دام بــاال رفته، قاچاق و 
صادرات هم شــده و همه این موارد قیمت دام را باال برده و طبیعی 

است که گوشت هم گران شود.
بــا دامداران و فعــاالن صنعت دامپروری کــه صحبت می کنیم، 
می گویند افزایش قیمت دام زنده و گوشت تناسبی با یکدیگر ندارد 
و اگر مثال دام 1000 تومان گران شود 5000 تومان قیمت گوشت 
باال می رود. آنها می گویند که صادرات دام متوقف شــده و پیش از 
آن هم صــادرات به حدی نبود که بر بازار داخل اثر بگذارد، قیمت 
دام هم افزایش چندانی نداشته  است ولی در  فاصله تولید تا مصرف 
هزاران واســطه قرار گرفته اند که برای مصرف کننده و تولیدکننده 
تصمیم می گیرند و دود دالل بازی در بازار گوشــت اول به چشــم 
مصرف کننده و ســپس به چشم تولیدکننده می رود. آنها همچنین 
می گوینــد که برخی افراد با برهم زدن بــازار داخل به دنبال  این 
هستند که دولت را مجبور به واردات گوشت کنند تا سودی نصیب 

خودشان شود.
اقدامات وزارت جهادکشاورزی چه بود؟

وزارت جهاد کشــاورزی تاکنون موضع گیری رسمی درخصوص 
افزایش قیمت گوشــت در بازار اعالم نکــرده، اما تالش کرده تا با 
اقدامات خود از نوســانات بازار بکاهد. یکــی از این اقدامات توزیع 
گسترده گوشت منجمد در بازار با قیمت های معقول تر و مناسب تر 
و همچنین اقدام  دیگر نیز واردات گوشــت گرم از برخی کشورها 

بوده است.
اقدامات چقدر موثر بوده اند؟

توزیع گوشــت منجمد بنابر نظر کارشناســان اگرچه می تواند تا 
حدی از تنش بازار بکاهد و سفره برخی اقشار را پر کند، اما واقعیت 
این است که نمی تواند جای گوشت گرم را در بازار بگیرد و گوشت 
گرم همچنان مشــتری های خود را دارد. از طرفی آنها معتقدند  که 
توزیع گســترده گوشــت منجمد بدون برنامه ریزی می تواند باعث 

کاهش قیمت گوشت گرم و در نهایت ضرر تولیدکنندگان شود.

نماگربازارسهام

اگر دولت دســت از ســر بازار خودرو و خودروســازی بــردارد و صرفا 
نظارت کند، قطعا شــرایط سر و سامان پیدا خواهد کرد. دولت صرفا باید 

اثرگذاری اش در حد پایش برنامه های خودروسازان باشد نه بیشتر.
»اگر قیمتگذاری دســتوری کنار گذاشته شــود و خودروساز، تولیدات 
خود را به قیمت روز بفروشــد، هرگز ما شــاهد اتفاقاتی از آن دست که 
اشاره کردم، نخواهیم بود. اصال دیگر انگیزه ای نمی ماند که خودرو بخرند و 
دپو کنند. جالب این است که با وضعیت فعلی، بعضی خودرو ها سود آنی 
دارند. یعنی فرد از کارخانه می خرد و همان جلوی در کارخانه بفروشــد، 
100میلیون سود می کند. چرا انجام ندهد؟ توی شرایطی که هر روز ارزش 

پول ملی کاهش پیدا می کند، کجا می تواند این میزان سود ببرد؟«
تنها کشــوری که در آن دولت برای خودرو قیمتگذاری تکلیفی انجام 
می دهد، ایران است سعید مدنی، مدیرعامل اسبق سایپا طی گفت وگو با 
فرارو، درخصوص وضعیت بازار خودرو عنوان کرد: »ریشه اصلی هرج و مرج 
موجود در بازار خودرو را باید در دولت جســت وجو کرد. زیرا اساسی ترین 
مشــکل موجود همین دولتی یا به عبارتی خصولتی بــودن بازار خودرو 
اســت. اگر دولت دست از ســر بازار خودرو و خودروسازی بردارد و صرفا 
نظارت کند، قطعا شــرایط سر و سامان پیدا خواهد کرد. دولت صرفا باید 
اثرگذاری اش در حد پایش برنامه های خودروسازان باشد نه بیشتر. االن یکی 

از مشکالت اساسی بازار خودرو همین قیمتگذاری دستوری در بازار است 
که توسط دولت انجام می شود. زیرا این قیمتگذاری تکلیفی باعث شده که 
خودروسازان طی چندین سال مرتبا دچار زیان شوند. نکته عجیب تر این 
است که این قیمتگذاری ها کامال غیرقانونی انجام می شود. قانونا دولت ها 
می توانند درخصوص کاال های استراتژیک و اساسی قیمتگذاری کنند، اما 
خودرو در این مجموعه قرار نمی گیرد. اصال عمال تنها کشــوری که در آن 
دولت برای خودرو قیمتگذاری تکلیفی انجام می دهد، ایران اســت.« وی 
ادامه داد: »مهمترین تبعــات این قیمتگذاری، کاهش نقدینگی در میان 
خودروسازان است که به تدریج رخ می دهد و آرام آرام کوچک تر می شوند 
و دیگر نمی توانند برنامه های توســعه ای خود را اجرا کنند. از سوی دیگر 
بــا توجه به اینکه کارگران را هم که حق ندارند اخراج کنند، در نهایت به 
سمت دریافت تسهیالت کالن می روند که همین منجر به افزایش هزینه 
تمام شــده خودرو می شــود و ضرر روی ضرر می آید؛ بنابراین مهمترین 
و اساسی ترین مشــکل خودرو و خودروسازان همین خصولتی بودن این 
صنعت اســت. اگر دولت قصد دارد در این بازار دخالت و قیمتگذاری کند 
باید طبق قانون عمل کند. یعنی مابه التفاوت قیمت تمام شده خودرو را به 
عالوه ســود منهای فروش را به تولیدکننده بدهد، اما متاسفانه دولت این 
کار را انجام نمی دهد و سوبسیدی که به مصرف کننده واقعی و غیرواقعی 

می دهد، از جیب تولیدکنندگان است.«
دولت نه تنها تجربه کافی ندارد بلکه اصرار دارد که بی توجه به تجربیات 

گذشته، اقدام کند
او افزود: »مشــکل بعدی دخالت در سایر امور است. االن دولت با وجود 
اینکه سهام ناچیزی در صنعت خودروسازی دارد، اما اعمال قدرت و نفوذ 
می کند و نقش تاثیرگــذار و تعیین کننده در مجامع خودروســازان ایفا 
می کند و هیچ توجهی به قانون تجارت ندارد. یکی دیگر از مشــکالت این 
است که به هرحال صنعت خودروسازی یکی از صنایع بسیار مهم و کالن 
اســت که با حدود 40 صنعت دیگر در اتباط است، اما متاسفانه در ایران 
این تعداد بســیار محدود است؛ لذا تا زمانی که ما صادرات و ارتباط مالی 
و تکنولوژی جهانی نداشته باشیم، نمی توانیم رشد کنیم، اما این موضوع 
در گرو سیاست خارجی کشور است و عمال بالتکلیف مانده است. در کنار 
اینهــا باید بی تجربگی دولت را هم لحاظ کنیم. متاســفانه نه تنها تجربه 
کافی ندارند بلکه اصرار دارند که بی توجه به تجربیات گذشته، اقدام کنند 
و همه چیز را از ابتدا آغاز کنند. البته این اصال مختص خودرو نیســت و 
در باقی حوزه ها همینطور عمل می کنند. نمونه این مسئله در ماجرای ارز 
است که می بینید چطور بدون توجه به تجربیات گذشته تصمیم گیری و 

اجرا می کنند.«

چرا بازار خودرو دچار هرج و مرج شده است؟

همایون دارابی می گوید خودرو در کشــور ما کاالی انحصاری نیســت. 
تشــخیص ابتدایی که در این مورد داده شد، اشتباه بود. در هیچ کشوری 
100 تولیدکننــده خودرو نداریم. به گزارش پایگاه خبری بازار ســرمایه 
ایران )ســنا(، همایون دارابی، کارشناس بازار ســرمایه اظهار کرد: تعداد 

تولیدکننده های خودرو حتی در اقتصادهای اول و دوم دنیا کم است. این 
انتظار که بخواهیم 50 تولیدکننده خودرو داشته باشیم، واقعا بی معناست. 
دارابی خاطرنشــان کــرد: صورت های مالی ایران خودرو و ســایپا و بقیه 
شــرکت های بورسی به صورت کامال شــفاف بر روی سایت کدال وجود 

دارد که توسط حسابرسان رسمی سازمان  حسابرسی، مورد حسابرسی قرار 
می گیرد و سازمان بازرســی بر آن نظارت می کند. وقتی بهای تمام شده 
یک کاال می گوید با زیان عملیاتی مواجه هستم، یعنی حتی قیمت فروش 

بهای تمام شده را تأمین نمی کند.

بازار خودروی ایران انحصاری نیست
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امــروزه هزینه های باالی انرژی باعث شــده که بســیاری از افراد برای 
کاهش اتالف انرژی در فصل زمســتان و تابستان از پنجره دوجداره برای 
عایق بندی خانه خود اســتفاده کنند. این پنجره ها به دلیل کاهش اتالف 
انرژی تا حد بسیار زیادی باعث کاهش مصرف گاز، برق و آب خواهند شد. 
بنابراین با وجود هزینه ای که برای نصب آنها می شــود، در طوالنی مدت 

باعث کاهش هزینه های جاری مصرف انرژی خواهند شد.
به طور کلی پنجره های دوجداره در دو نوع آلومینیومی و UPVC در 
بازار ایران عرضه می شــوند که بنابر کارایی و بودجه مد نظر می توان یکی 
از دو مدل را انتخاب نمود. تیم هوم وین ســعی دارد تا با تجربه ای که در 
تولید پنجره UPVC و آلومینیومی دارد، اطالعات مفیدی را در حوزه در 

اختیار شما قرار دهد.
چرا پنجره دوجداره؟!

در گذشته، معموال در ساخت پنجره ها از چوب یا آهن استفاده می شد 
که نه تنها متریال مناســبی برای ساخت پنجره نبودند، بلکه دوام آنها در 
برابر رطوبت و حرارت بسیار کم بود. این پنجره ها به دلیل واکنش پذیری 
باال به سرعت با رطوبت هوا واکنش می دادند و باعث اتالف گرما و سرما در 

فصل های تابستان و زمستان می شدند.
اما در ســال های اخیر با پیشرفت تکنولوژی، شکل پنجره ها تغییر کرد 
و به شکل دوجداره درآمدند که تا چند برابر مانع از ورود سرما و گرما به 
داخل خانه خواهند شد. از طرفی ســازندگان بنا های تجاری و مسکونی 
ترجیح می دهند که با استفاده از این مدل پنجره ها، امکانات بیشتری را در 

ساختمان فراهم کرده و آن را به قیمت بهتری بفروشند.
عایق بندی حرارتی و برودتی

همانطور که گفته شــد برای گرم یا سرد نگه داشتن خانه در فصل های 
زمستان و تابستان الزم است که از وسایل گرمایشی و سرمایشی استفاده 
شــود. معموال این دستگاه ها با آب، برق و گاز کار می کنند که هزینه آن 
بســیار زیاد اســت. بنابراین اتالف انرژی در خانه باید تا حد بسیار زیادی 

کاهش یابد تا از هزینه های جاری ما کم شود.
یکی از راه های کاهش هزینه های انرژی، استفاده از پنجره های دوجداره 
UPVC و آلومینیومی اســت که با نصب اصولی و دقیق مانع از ردوبدل 

شدن هوا در اطراف پنجره و اتالف انرژی می شوند.
جلوگیری از ورود گردوغبار

بزرگترین چالش ســاکنان شــهر های بزرگ، وجود آالینده ها و ذرات 
گردوغبار است. ورود این ذرات ریز به داخل خانه باعث می شود که ما در 
درازمدت دچار بیماری های تنفسی شویم. پس باید تا حد زیادی از ورود 
این آالینده ها جلوگیری کنیم. پنجره های دو و ســه جداره با عایق بندی 
خوبی کــه دارند، عبور هرگونــه ریز ذره از از اطــراف پنجره غیرممکن 
می کننــد. بنابراین عــالوه بر تمیز ماندن داخل خانه، هیچ گونه آســیب 

جسمی به ساکنان داخل ساختمان وارد نخواهد شد.
کاهش سروصدا

بزرگترین مشکل شهر های بزرگ وجود آالینده های صوتی در آن است. 
برای مثال صدای بوق و موتور وســایل نقلیه، آالینده های صوتی ناشی از 
ساخت وساز و… از عواملی هستند که زندگی در شهر های شلوغ را برای 
ما ســخت تر می کنند.  پنجره های دوجداره به دلیل اســتفاده از دو الیه 
شیشه تا حد زیادی از ورود صدای های ناخوشایند به داخل خانه جلوگیری 
می کنند. حتی در بعضی موارد توصیه می شــود که از پنجره سه جداره به 

جای مدل دوجداره استفاده شود.

چگونه یک پنجره دوجداره باکیفیت بخریم؟
پیــش از انجام خرید اول باید بدانیم که ما چه انتظاری از نصب پنجره 
دوجداره داریم. همچنین باید بودجه خود را در خرید آن در نظر داشــته 
باشــیم تا بتوانیم بهترین و مقرون به صرفه ترین گزینه را برای خانه خود 

انتخاب کنیم. 
به طــور کلی، پنجره های دوجــداره به صورت تک حالتــه، دو حالته، 
کشویی، کلنگی و… ساخته می شوند که هر کدام از نظر کارایی و قیمت، 
با مدل دیگر متفاوت اســت. بنابراین پیش از خرید هر کدام از مدل های 

پنجره، باید در مورد کیفیت و قیمت آن تحقیق کرد.
بهترین راه برای انتخاب یک شــرکت سازنده درب و پنجره، این است 
که از آنها بخواهید در مورد مسائلی چون برند های پروفیل، سری های آنها، 

یراق آالت، شیشه و… به شما توضیح دهند تا با توجه به نیاز های شما و 
هزینه مدنظر، بهترین خرید را انجام دهید. 

چرا هوم وین؟
هوم ویــن به عنوان یــک مجموعه تخصصی در ســاخت و مونتاژ انواع 
پنجره هــای UPVC و آلومینیومــی دوجداره باکیفیــت در بازار ایران 
فعالیت دارد و همچنین این مجموعه دارای سابقه طوالنی مدت در زمینه 
تولید درب و پنجره در بازار بوده و بدون واســطه و به صورت مســتقیم با 

تامین کننده در ارتباط است.
مجموعه هوم وین با شرکت های بزرگی چون هافمن، وین تک، هابرمن، 
دل وین، پروفیل آرارات و… همکاری می کند و با توجه به نیاز مشتریان 

خود باکیفیت ترین پنجره ها را تولید می کند.

درباره هوم وین بیشتر بدانید!
شرکت هوم وین با هدف تولید پنجره های دوجداره عایق و استاندارد 
آلومینیــوم و UPVC برندهای مختلف بــا بهره گیری از فناوری های 
روز جهان، تخصص و تجربه 12 ســاله کادر مدیریتی، در سال 138۹ 
فعالیت خود را در شــهر شیراز شــروع کرده است و در این مدت کوتاه 
توانســته اســت با در نظر گرفتن چشــم اندازهای خود )تولید درب و 
پنجره باکیفیت( به اهداف خود در مســیر این چشــم انداز دست یابد. 
شــرکت هوم وین در سال 1400 برای توسعه اســتراتژی های خود به 
تهران منتقل شــد تا خدمات بیشتری به سراسر نقاط ایران ارائه دهد. 
ایــن مجموعه با هدف افزایش رضایت مشــتریان بهترین خدمات را به 

مهندسان عمران و معماری ارائه می دهد.

هوم وین؛ بزرگترین مرجع خرید پنجره دوجداره

یکشنبه
9 بهمن 1401
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اخبار

در 10 ماهه نخست سال جاری صورت گرفت;
تولید برق نیروگاه رامین اهواز از مرز 6/5  میلیون مگاوات گذر کرد

اهواز - شبنم قجاوند: محسن حافظی سرپرســت نیروگاه رامین اظهار 
داشــت: با تولید 534 هزار و 542 مگاوات ســاعت در دی ماه توانستیم میزان 
تولید انرژی برق در 10ماهه سال جاری خود را به 6 میلیون و 786 هزار و 444 
مگاوات ساعت برسانیم .حافظی با اشاره به قدمت باالی واحد های تولیدی این 
نیروگاه گفت : فرســودگی تجهیزات و تغییر کمی و کیفی آب رودخانه کارون 
مهمترین چالش این نیروگاه طی سالهای اخیر بوده و امیدواریم با حمایت های 
مدیران باالدســتی شاهد تامین بودجه الزم ، رفع چالشهای فنی و بروزرسانی 
واحد های تولیدی این نیروگاه باشیم تا بتوانیم با ظرفیت مطلوبی برق مورد نیاز 

مردم را تولید کنیم .وی گفت: تولید پایدار انرژی برق و تامین نیاز مردم و صنایع به این انرژی حیاتی مهمترین رویکرد ما در این مجموعه 
است و  ضمن حفظ پایداری تولید برق در ماههای انتهایی امسال ، با انجام تعمیرات اساسی و میان دوره ای، آمادگی خود را بمنظور تولید 
حداکثری برق ارتقا خواهیم داد .سرپرست نیروگاه رامین افزود: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته شده و با اتمام پروژه های تعمیراتی 
با آمادگی مطلوبی به استقبال تابستان و پیک برق سال آتی خواهیم رفت  .الزم بذکر است نیروگاه رامین اهواز با 6 واحد تولیدی بزرگترین 

نیروگاه بخاری کشور است و نقش مهمی در پشتیبانی از شبکه برق کشور ایفا می کند.

3 گل و 3 امتیاز سوغات نماینده فوتسال قم از مشهد
قم- خبرنگار فرصت امروز: تیم فوتســال آناصنعت پاسارگاد قم درهفته 
بیست و سوم لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور موفق شد با 3 گل تیم رکن 
آذین مشهد را شکست دهد. هفته بیست و سوم لیگ برتر فوتسال باشگاه های 
کشور عصر امروز در حالی برگزار شد که تیم فوتسال آناصنعت پاسارگاد قم در 
سالن تاکسیرانی مشهد به مصاف رکن آذین رفت و با 2 گل محمد رحمتی و تک 
گل فردین قاسمی از سد این تیم گذشت. شاگردان فرهاد کشاورز در این دیدار 
توانســتند در مالکیت توپ و خلق موقعیت عملکرد بهتری را نسبت به حریف 
مشهدی خود داشته باشند؛ جوانان آناصنعت در این دیدار نمایش فوق العاده ای 

را از خود به نمایش گذاشتند. آناصنعت پاسارگاد با 23 بازی و کسب 22 امتیاز دررده دوازدهم جدول قرار گرفته؛ نماینده فوتسال قم با این 
پیروزی با شرایط روحی بهتر به مصاف  حریفان خود در هفته های آتی خواهد رفت. شاگردان فرهاد کشاورز در هفته بیست و چهارم روز 

13 بهمن در یک بازی سخت باید به مصاف تیم مس سونگون ورقان صدرنشین بروند.

افتتاح و بهره برداری از 41 پروژه آب و فاضالب استان گیالن به مناسبت 
دهه مبارک فجر

رشــت- خبرنگار فرصت امروز: به مناســبت ایام اهلل دهه فجر ســال 
جاری،41پروژه آب و فاضالب در ســطح استان گیالن افتتاح و به بهره برداری 
می رسد. به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب 
استان گیالن؛ شرکت آبفای گیالن با 38 پروژه آماده افتتاح در حوزه بهره برداری 
و توسعه آب و 3 پروژه دفع بهداشتی فاضالب در شهرستان های رشت،آستانه 
اشرفیه و ماسال به استقبال چهل و چهارمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی می 
رود. مازیار علی پور رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
گیالن با اشاره به پروژه های قابل افتتاح و آماده بهره برداری این شرکت در ایام 

مبارک دهه فجر اظهار داشت: 41 پروژه آبفای گیالن در 11 شهرستان استان با  اعتباری بیش از 1 هزار و 554 میلیارد ریال از منابع ملی، 
استانی و سایر ردیف ها دراین ایام افتتاح و به بهره برداری خواهند رسید و جمعیتی حدود 1.700.000نفر از مزایای افتتاح این پروژه ها 
بهره مند خواهند شد. مدیرعامل آبفای گیالن ضمن تشریح پروژه های آبرسانی، اجرای خط انتقال سنگر به کوچصفهان را از مهمترین این 
پروژه ها برشمرد و افزود: این پروژه با اعتباری بالغ بر 312 میلیارد ریال، از محل اعتبارات ملی اجرا شده است که عالوه بر جمعیت شهری، 
چندین روستای در مسیر این خط انتقال نیز از آن بهره مند خواهد شد. وی همچنین تصریح کرد: توسعه و بازسازی خطوط انتقال،اجرای 
شبکه توزیع آب شرب، احداث اتاقک برق و کلر زنی و فنس کشی محوطه چاه، احداث مخزن ذخیره آب شرب، اصالح و باز سازی ایستگاه 
پمپاژآب نیز از دیگر پروژه های قابل افتتاح و بهره برداری در این ایام می باشد. مدیرعامل آبفای گیالن با برشمردن پروژه های جمع آوری 
و دفع بهداشتی فاضالب گفت: در دهه مبارک فجر، 3 پروژه در حوزه فاضالب شامل اجرای شبکه جمع آوری فاضالب بخش دوم غربی 
شهر رشت، شبکه جمع آوری فاضالب خیابانهای شهید مصطفی دوست و زنده دل در آستانه اشرفیه و همچنین توسعه شبکه فاضالب 

شهر ماسال نیز به بهره برداری خواهد رسید.

معاون امالک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی اعالم کرد؛
رفع تصرف یک هزار و 3۸3 متر مربع از اراضی دولتی شهرساوه

اراک- فرناز امیدی: محمودرضا بختیاری معاون امالک و حقوقی اداره کل 
راه و شهرسازی استان مرکزی گفت: یک هزار و383 مترمربع از اراضی دولتی 
شــهر ســاوه به ارزش 68 هزار و 85 میلیون ریال، با همکاری دادگستری این 
شهرستان رفع تصرف و به بیت المال بازگردانده شد. وی با اعالم این خبر بیان 
داشــت: با تعامل و همکاری دادستانی شهرستان ساوه با صدور 6 مورد اجرای 
احکام قطعی رفع تصرف دراین شــهر، 1 هزار و 383  مترمربع از اراضی دولتی 
به  ارزش 68هزار و 85 میلیون ریال که توســط اشخاص حقیقی تصرف شده 
بود، به بیت المال باز گردانده شد. الزم به ذکراست شهروندان محترم می توانند 

درصورت مشاهده هرگونه تخلف و زمین خواری ضمن اطالع به ادارات راه و شهرسازی شهرستان مربوطه، با سامانه تلفن گویای 4 رقمی 
1656 تماس گرفته و هرگونه دخل و تصرف و یا تعرض و دخالت در اراضی ملی و دولتی را به یگان حفاظت اراضی اعالم کنند.

 از بانوان شاغل در شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان 
تقدیر به عمل آمد

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: در مراسمی که به مناسبت میالد حضرت فاطمه زهرا)س( و روز زن با حضور مدیرعامل ، معاونین و 
بانوان شاغل در شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان برگزار شد، از مقام شامخ بانوان شرکت تقدیر به عمل آمد.در ابتدا خانم رضاپور، 
مسول امور بانوان، ضمن خیرمقدم گویی به مدعوین گفت: بانوان شاغل در کنار نقش محوری در خانواده، در ایفای وظایف و مسئولیت ها 
محوله در راستای اهداف و برنامه های سازمان نیز تالش می کنند که مساعی و همت ارزشمند آنان جای تقدیر و قدردانی دارد.پس حجت 
الســالم بیرقدار مسول هسته گزینش شرکت با تبریک این روز خجسته ، با برشمردن سجایای اخالقی این بانوی عفیفه گفت: حضرت 
فاطمه زهرا )س( الگوی بی مثال برای تک تک بانوان در همه دنیا بوده و شناخت ایشان نیاز به تحقیق و تامل عمیق و فراوان است.در ادامه 
سیداحمد موسوی ، مدیرعامل شرکت توزیع برق گلستان گفت: موفقیت هر مجموعه ای مرهون همکاری، همدلی و مشارکت صمیمانه 
و دقت در اجرا و ظرافت های امور توسط بانوان است چرا که تجربه ثابت کرده است اموری که به بانوان کارمند در هر مجموعه ای سپرده 
شود بهتر و به نحو احسن اجرا خواهد شد.ایشان در ادامه گفت: نقش آفرینی پر رنگ بانوان در جامعه و ادارات بطوری که شأنیت و کرامت 
زنانه خود را حفظ کرده اند شاخصه انقالب اسالمی است و ما تکریم این حضور را وظیفه خود می دانیم.در پایان این مراسم هدایایی به 

بانوان حاضر در این مراسم اهدا گردید.

با حضور نمایندگان شرکت گاز و آموزش و پرورش گیالن برگزار شد
وبینار آموزشی فرهنگ سازی مصرف بهینه انرژی در شبکه شاد

رشت- خبرنگار فرصت امروز: وبینار آموزشــی نقــش دانش آموزان در 
فرهنگ ســازی مصرف بهینه انرژی و همســویی والدین با معلمان با حضور 
نمایندگان شــرکت گاز و آموزش و پرورش گیالن در شــبکه آموزشی شاد با 
حضور بالغ بر 30 هزار نفر از معلمین و دانش آموزان برگزار شد. به گزارش روابط 
عمومی گاز گیالن- شهرام مداح حسینی دبیر کمیته مدیریت بحران شرکت گاز 
استان گیالن در این وبینار آموزشی با بیان اینکه یک درجه کاهش دمای منزل، 
موجب 6 درصد صرفه جویی در مصرف گاز خواهد شــد، اظهار داشت: مصرف 
کنندگان گاز طبیعی می توانند با استفاده از لباس مناسب در منازل و رعایت 

دمای آسایش )18-21 درجه( ضمن کاهش هزینه ها، شرکت گاز را درجهت ارائه خدمات هرچه بهتر یاری رسانند. وی با اشاره به اجرای 
فاز دوم طرح ســفیران انرژی، گفت: این طرح با کمک و همکاری آموزش و پرورش، و ســایر ادارات در استان در حال اجرا است و تحقق 
آن موجب گسترش آموزه های مصرف بهینه گاز طبیعی در سطح جامعه شد. مداح حسینی با بیان اینکه گاز فقط براي مصرف زمستان 
نیست و باید در تمام فصول سال آن را درست و بهینه مصرف کرد، گفت: بهینه مصرف کردن گاز موجب کاهش هزینه خانواده ها خواهد 
شد. دبیر کمیته مدیریت بحران شرکت گاز استان گیالن با تشریح نکات مهم در خصوص مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی برای دانش 
آموزان و معلمین، گفت: با صرفه جویی گاز توســط خانواده ها، زمینه برای انتقال گاز به صنایع و به تبع آن رونق تولید و اقتصاد اســتان 

فراهم خواهد شد.

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز:  مدیرکل بنادر و دریانوردی استان 
بوشهر گفت: براساس برنامه ریزی انجام شده 75 پروژه مطالعاتی، احداثی، 
تعمیرات اساسی و تجهیزاتی با پنج هزار میلیارد ریال اعتبار برای بنادر 
این اســتان تعریف و در دست اجرا است. به گزارش روابط عمومی اداره 
کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر، محمد شکیبی نسب  در گفت وگو 
با خبرنگاران افزود: 84 کد اعتباری برای بنادر استان بوشهر شامل پروژه 
های مطالعاتی، احداثی، تعمیرات اساسی و تجهیزاتی است که اجرای این 
پروژه ها نقش مهمی در برطرف کردن مشــکالت ساحل نشینان، رونق 
اقتصادی و معیشــت ساحل نشــینان دارد. وی بیان کرد: بنادر شمالی 
استان بوشهر کمترین توسعه را داشته اند در همین ارتباط در دور نخست 
ســفر رئیس جمهور 16 هزار میلیارد ریال برای اجرای این پروژه تعریف 
شــده است. مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر ادامه داد: براساس 
برنامه ریزی انجام شده عملیات اجرایی پروژه توسعه بندر گناوه در دهه 
فجر امسال با هزار میلیارد ریال اعتبار آغاز می شود. شکیبی نسب احداث 
تاسیسات زیربنایی مجتمع بندری نگین با یکهزار و 500 میلیارد ریال را 
از جمله برنامه های این اداره کل عنوان کرد و گفت: این پروژه بندری با 
۹5 درصد پیشــرفت فیزیکی از جمله پروژه های مهم و تاثیرگذار برای 
آماده سازی بســتر برای جذب سرمایه گذار به شمار می رود که امسال 
400 میلیارد ریال اعتبار برای آن پیش بینی شده است. وی ساماندهی 
تاسیســات دریایی پایانه بین المللی مسافر بندر بوشهر را از جمله این 
پروژه ها عنوان کــرد و گفت: بخش دریایی این پایانــه دریایی در دهه 
فجر با ۹00 میلیارد ریال اعتبار آماده افتتاح اســت. شکیبی نسب ادامه 

داد: ســالن این پایانه مسافربری تحت تملک شرکت کشتیرانی والفجر 
مربوط به 1۹ ســال پیش و بسیار فرسوده و متروکه است که اداره بنادر 
و دریانوردی استان بوشهر با 700 میلیارد ریال اعتبار آن را مورد احداث 
و بهســازی قرار داده و باید تا اردیبهشت 1403 مورد بهره برداری قرار 
گیرد. مدیرکل بنادر و دریانوردی اســتان بوشهر یادآور شد: پروژه سالن 
پایانه بین المللی مسافربری بندر بوشهر 32 درصد پیشرفت فیزیکی دارد 
و قرار است این سالن به پیشرفته ترین امکانات سرمایشی، گرمایشی و 
تجهیزات به روز مجهز شود. شکیبی نسب با اشاره به توسعه موج شکن  
بندر کنگان اظهار کرد: کمبود مســاحت حوضچه بندر کنگان موجب 
تراکم موتور لنج ها و بروز خطر آتش ســوزی در این بندر شــده بود که 
با اقدام به موقع سازمان بنادر و دریانوردی برای حمایت از بنادر کوچک 
در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی این پروژه اجرا شده است. وی ادامه 

داد: پروژه توسعه موج شکن بندر کنگان با 300 میلیارد تومان در دست 
اجرا اســت. شکیبی نسب افزود: بنادر سنتی عسلویه، نخل تقی،کنگان، 
دیر، الور ســاحلی، بوالخیر، محمدعامری، ریگ، گناوه و دیلم از جمله 
بنادری هســتند که هر چند به لحاظ درآمدی، درآمد زیادی ندارند اما 
الیروبی آنها برحسب مسئولیت اجتماعی در حال انجام است. وی با بیان 
اینکه بنادر استان بوشهر ضررده هستند تصریح کرد: دولت با وجود اینکه 
درآمد چندانی از طریق بنادر استان ندارند ولی عزم جدی برای کمک به 
معیشت ساحل نشینان و توسعه زیرساخت های بندری در این استان دارد. 
شکیبی نسب از اجرای چهار پست اسکله در بندر دیر خبر داد و بیان کرد: 
بندر دیر در نزدیکی بندر الرویس قطر قرار دارد که تالش شــده زمینه 
تقویت صادرات در این مســیر فراهم شــود. مدیرکل بنادر و دریانوردی 
اســتان بوشــهر از آغاز احداث اسکله شمع و عرشه به طول 110 متر با 
اعتبار هزار و 180 میلیــارد ریال در بندر بوالخیر خبر داد و اضافه کرد: 
همچنین احداث اسکله شــمع و عرضه در بندر محمد عامری به طول 
۹0 متر با اعتبار 400 میلیارد ریال در دستور کار است. به گفته شکیبی 
نسب اجرای سیســتم های اعالم و اطفای حریق، تهویه دیتا سنترهای 
بنادر استان بوشهر با 305 میلیارد ریال، اجرای مطالعات طرح های توسعه 
بنادر ریگ و دیلم، ارتقای امنیت شبکه زیرساخت شبکه اداره کل بنادر 
و دریانوردی با 150 میلیارد ریال اعتبار و تولید و تکمیل محصول دانش 
بنیان در زمینه مدیریت تردد کامیون در بندر بوشــهر با هدف کنترل 
ترافیک مسیرهای منتهی به بندر برای انضباط بخشی ورود کامیونهای 

حامل بار و مراجعه کنندگان از جمله دیگر اقدامات انجام شده است.

اردبیل- خبرنگار فرصت امروز: مدیر عامل شــرکت گاز استان 
اردبیل، از برخورداری 1830 خانوار روستای همزمان با دهه مبارک فجر 

از نعمت گاز طبیعی خبر داد.  
به گزارش روابط عمومی شــرکت گاز استان اردبیل، میر سعید سید 
متین مدیر عامل این شرکت ؛ ضمن گرامیداشت ایام اهلل دهه فجر، یاد و 
خاطره امام راحل، شهیدان هشت سال دفاع مقدس و شهید سپهبد حاج 
قاسم سلیمانی، گفت: توسعه متوازن اقصی نقاط استان در حوزه انرژی 
و رفع مشکالت در مناطق محروم و روستایی از مهمترین دستاوردهای 
نظام مقّدس جمهوری اسالمی در بخش محرومّیت زدایی می باشد وخدا 
را شاکریم از اینکه امروز تمامی شهرها بیش از ۹7 درصد خانوار روستایی 

استان از نعمت گاز طبیعی برخوردارند.
وی با اشــاره به اینکه دهه فجر فرصت مغتنمی برای معرفی و ارائه 

دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسالمی است، تا از این طریق مردم 
نیز از مزایا و خدمات این فعالیت ها آگاه شــوند، گفت : طی ســالهای 
گذشته در حوزه گازرســانی در سطح استان اردبیل خدمات ارزنده ای 
انجام شــده و در حال حاضر 100 درصد خانوار شــهری و بیش از ۹7 
درصد از خانوار روســتایی استان از نعمت گاز طبیعی برخوردارند و در 
دهه فجر امسال نیز پروژه هاي گازرساني به 34 روستاي استان اردبیل 
در قالب ۹ پروژه با 1830 خانوار روستایي به بهره برداری خواهد رسید.

در همین خصوص و به منظور تبیین عملکرد و خدمات دهی نظام 
مقدس جمهوری اسالمی به مردم شریف استان اردبیل، سید متین به 
تشریح برنامه هاي شرکت گاز استان در این ایام پرداخت و اظهار داشت: 
در دهه پیش رو، 34 روســتاي شهرستانهای مشگین شهر ، خلخال ، 
پارس آباد و بیله سوار با  حجم عملیات شبکه گذاری 185 کیلومتری و 

اعتبار بالغ بر  575 میلیارد ریال به بهره برداری خواهند رسید.
این مقام مســئول؛ضمن تأکید بر لزوم تقویت زیرساخت های حوزه 
گازرســانی در استان عنوان نمود و اظهار داشت : با پیگیری های انجام 
گرفته و مســاعدتهای دولتمردان در خصوص تامین گاز پایدار استان 
اقدامات بســیار خوبی در حوزه مهندسی و توسعه زیرساختها در دست 
اقدام می باشــد که از آنجمله می توان به شروع به کار عملیات اجرایی 
خط انتقال تقویتی شــمال استان به منظور تامین گاز پایدار شهرهای 
شمالی استان و گازرسانی به شهرک گلخانه ای دو هزار و 500 هکتاری 

شهرستان های پارس آباد و اصالندوز اشاره نمود.

اسالمشهر-  ســحر عمروانی: درراســتای ارتقــاء کیفیت آب 
آشامیدنی شهروندان و مشترکین محترم شهر پرند عملیات شستشوی 
100 هزار متر مکعب مخازن آب شرب این شهر انجام و به اتمام رسید .

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب جنوبغربی استان تهران 
مدیر امور آبفای شــهر پرند با اعالم این خبر اظهار داشت : با عنایت به 
برنامه ریزی و دستور العمل صادره از حوزه معاونت بهره برداری و توسعه 
آب در خصوص شستشــو و راه اندازی مجدد مخازن و همچنین به روز 
رسانی تجهیزات و تاسیسات به منظور ارتقاء کیفی آب شرب شهروندان ، 

پروژه شستشوی مخازن این شهر در دستور کار قرار گرفته و انجام شد .
امید رسولی ضمن تشــریح عملیات مذکور یادآور شد : با عنایت به 
تامین بخش قابل توجهی از آب شرب منطقه جنوبغربی از جمله شهر 
پرند از طریق چاهها و ماسه دهی برخی چاهها که در زمان ذخیره موجب 
انباشــت ماسه و امالح ته نشین شده در کف مخازن گردیده و عالوه بر 
افت کیفیت آب آشامیدنی موجب بروز مشکالتی نیز در مخزن و خطوط 
و شبکه های آبرسانی میشود ، لذا شستشوی 12 باب مخزن ذخیره ای 
آب شرب شهر پرند با ظرفیت 100 هزار مترمکعب شامل 24 کمپارتمان 

مطابق برنانه سالیانه در دستور کار قرار گرفت و ضمن خارج سازی کامل 
امالح موجود و کلر زنی و شستشوی مجدد کامل مطابق دستورالعمل و 

رعایت استانداردهای الزم مجددا در مدار توزیع قرار گرفت .
مدیر آبفای شهر پرند با عنایت به تقارن روزهای پایانی سال ضمن یاد 
آوری و تاکید بر پرهیز از مصارف غیر ضرور توسط شهروندان و مشترکین 
محترم خاطر نشان کرد : در راستای پیشگیری از هرگونه چالش و افت 
فشار آب مصرف آب شرب را مدیریت نمائیم تا شاهد قطعی و افت فشار 

آب در هیچ نقطه از شهر نباشیم . 

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر خبر داد

اجرای پنج هزار میلیارد ریال پروژه در بنادر استان بوشهر

مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل خبر داد

 برخورداری 34 روستاي استان اردبیل 
با بیش از 1۸00 خانوار از نعمت گاز طبیعي

درراستای ارتقاء کیفیت آب آشامیدنی در شهر پرند شستشوی مخازن ذخیره ای انجام شد

ســاری- خبرنگار فرصت امروز: معاون طرح و توســعه شرکت 
آب منطقه ای مازندران از ورود نخســتین قطعه پل بزرگ زیرقوسی سد 
گلورد به محل نصب این ســازه فلزی خبــر داد و گفت: نصب قطعات 
پل پس از تکمیل عملیات زیرسازی به زودی آغاز می شود.  به گزارش 
خبرنگار مازنــدران به نقل روابط عمومی آب منطقه ای مازندران، حیدر 
داوودیان اظهار کرد: با توجه به تکمیل فرآیند ساخت قطعات پل گلورد 
در اراک و در حال اجرا بودن عملیات بسترسازی برای نصب سازه، انتقال 
قطعات پل آغاز شد و نخســتین پارت نیز به محل نصب رسید. وی با 
بیان این که ســازه پل گلورد دومین پل فلزی زیرقوسی کشور است و 
بیش از هزار قطعه دارد، افزود: عملیات اجرایی ســاخت سازه فلزی پل 
در اراک به طور کامل انجام شــده و قطعات آماده انتقال هستند. اما به 
دلیل خاص بودن این پروژه و روش اجرا، انتقال همه قطعات به صورت 
همزمان انجام نمی شود و به مرور در فرآیند روند عملیات نصب به محل 

منتقل خواهد شد.
 معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای مازندران خاطرنشان کرد: 
اکنون عملیات بتن ریزی ســازه های زیربنایی پل در حال انجام است و 
پس از تکمیل این بخش، عملیات نصب آغاز  می شود. داوودیان عملیات 
ساخت و به ویژه نصب این پل زیرقوسی را دشوار و پیچیده توصیف کرد 

و افزود: نصب قطعات سازه پل در فرآیندی پیچیده و با ضریب دقت باال 
باید انجام شود که خوشبختانه همه بخش های آن به دست متخصصان 
و مهندسان توانمند داخلی انجام می شود. وی درباره زمان بندی تکمیل 
پل نیز گفت: طبق برنامه زمان بندی نصب قطعات و بهره برداری از پل 
باید تا پایان شهریور 1402 انجام شود. اما تالش بر این است که زودتر 
از این زمان پل به بهره برداری برسد و عالوه بر رفع مشکل تردد ساکنان 

روستاهای باالدست سد گلورد، آبگیری کامل سد نیز آغاز شود.
مطالعات ســاخت ســد گلورد روی رودخانه نــکارود برای کاهش 

تنش های آبی شرق مازندران از دهه 70 در دستور کار قرار گرفت و سال 
1387 عملیات اجرایی سد آغاز شد. ساخت دیواره و تاسیسات سد گلورد 
با طول تاج 270 متر و ارتفاع دیواره 113 متر امکان ذخیره 115 میلیون 
متر مکعب آب ســال 13۹8 به پایان رســید و سد با ظرفیتی محدود 
آبگیری شد. اما با توجه به زیر آب رفتن راه ارتباطی حدود 60 روستای 
باالدست ســد در صورت آبگیری کامل، ساخت پل فلزی زیرقوسی به 
طول 300 متر و عرض 12 متر برای عبور از دریاچه در دستور کار قرار 

گرفت تا پس از آن سد به طور کامل آبگیری شود.
ســاخت این پل فلزی که دومین نمونه پل فلزی بزرگ زیرقوســی 
کشور محسوب می شــود توسط شرکت ماشین ســازی اراک در حال 
انجام است. عملیات بسترســازی برای نصب سازه های پل روی مخزن 
دریاچه نیز طبق برنامه زمان بندی در حال انجام است تا در سال 1402 

با بهره برداری از آن، آبگیری کامل سد گلورد انجام شود.
 با آبگیری کامل سد گلورد، عالوه بر پیشگیری از سیل های منطقه 
و حفاظت از سفره های آب زیرزمینی مشکل کم آبی کشاورزی در شرق 
مازندران برطرف می شود. آب ذخیره شده در سد گلورد با اجرای 230 
کیلومتر کانال، 100 کیلومتر زهکش و دو سد انحرافی، حدود 25 هزار 

هکتار از زمین های کشاورزی شرق مازندران را سیراب می کند.

معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای مازندران:

انتقال قطعات سازه پل زیرقوسی گلورد به محل نصب آغاز شد
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مشهد- صابر ابراهیم بای : علیرضا پورمند مدیر بازرگانی سیمیدکو 
با اشاره به روند بومی ســازی در این شرکت گفت: فعالیت های بومی 
ســازی قطعات از ســال 13۹6 هم زمان با راه اندازی و بهره برداری از 
کارخانه کنســانتره سازی این شرکت شروع و از اواخر سال 13۹7 وارد 
مرحله اجرایی شد. پورمند افزود: سیمیدکو پس از سال 13۹7 و همزمان 
با تقویت واحد های فنی، با بکارگیری پرســنل مجرب و بهره گیری از 
توان متخصصین داخلی، به ســمت تقویت این حوزه حرکت کرده و بر 
اساس برآورد انجام شده تاکنون 2500 قطعه از قطعات یدکی خاص در 
کارخانجات کنسانتره سازی و گندله سازی مهندسی معکوس گردیده 
و تعداد قابل توجهی به مرحله ســاخت رسیده اســت. مدیر بازرگانی 
سیمیدکو گفت: یکی از مهم ترین چالش ها در بحث بومی سازی فرآیند 
مهندسی معکوس اســت. بطوریکه در برخی از قطعات خاص با توجه 
به فقدان مســتندات، ضرورت نیاز به تهیه اطالعات از قبیل ابعاد دقیق 
و آلیاژی قطعه و نیز بررســی های جامع تر در خصوص روش ســاخت 
احســاس می گردد. وی تاکید کرد: تقویت امر آموزش و تربیت نیروی 
انسانی ماهر و توانمند برای ساخت قطعات و یافتن راهکارهای مناسب 
جهت دسترسی به مشخصات فنِی به روز از مهم ترین مواردی است که 
حرکت به سمت تحقق بومی سازِی موفق را بهبود می بخشد. پورمند 

توجه شرکت های فعال کشور را در شرایط ناشی از تحریم، مشکالت و 
چالش های جایگزینی قطعات و خرید خارجی به امر مهندسی معکوس 
و بومی سازی، قابل توجه ارزیابی کرد و افزود:در سال های گذشته علی 
رغم اولویت گذاری شرکت ها برای تامین و خرید قطعات از سازندگان 
اصلی ، مشکالت ناشی از تحریم و چالش های مختلف خرید خارجی، 
نگاه و رویکرد جدیدی در صنعت کشور شکل داده و حمایت های خوبی 
از تولیدکنندگان و ســازندگان داخلی را رقم زد. در این بین، سیمیدکو 
نیز متاثر از این رویکرد ارزشمند، گام های بزرگی برداشت و نتایج مثبتی 

نیز بدست آورده است. ایشــان به چالش های ناشی از بومی سازی در 
کشور نیز اشاره کرد و ادامه داد: در برخی موارد ساخت قطعات در داخل 
با توجه به عدم کیفیت الزم، مشکالتی در روند تولید و افزایش بار مالی 
ناشــی از ســاخت چندین باره قطعات را به وجود می آورد که ممکن 
بود صرفه اقتصادی الزم به نسبت تامین و خرید از خارج نداشته باشد 
اما اعتماد، ســرمایه گذاری و حمایت از ســازنده داخلی منتج به ایجاد 
تکنولوژی همتراز و قطع وابســتگی به سازندگان خارجی شده و صرفه 
جویی ارزی بسیاری برای کشور به ارمغان داشته است. پورمند با اشاره 
به نگاهِ ویژه مدیرعامل و هیئت مدیره سیمیدکو و استقبال و هم افزایی 
خوب مدیران ارشــد این شرکت، تالش بی وقفه و اشتیاق متخصصین 
توانمند داخلی در این مجموعه گفت: فرهنگ خود باوری و توجه ویژه 
به اهمیت بومی سازی، همه ارکان این شرکت را به سمتی سوق داد که 
حمایت از تولیدکننده و ســازنده داخلی و رونق امر بومی سازی منتج 
به کســب منافع درون سازمانی و ملی ارزشمندی شده است. بطوریکه 
چندین قطعه مهم از قطعات مورد نیاز این شــرکت که تا سال گذشته 
از اروپا تامین می شــد اکنون با تقویت بومی سازی در این مجموعه، از 
قطعات با کیفیت ساخت داخل بهره مند شده و صرفه جویی ارزی قابل 

توجهی داشته است. 

مدیر بازرگانی سیمیدکو عنوان کرد

کاهش محسوس بودجه ارزی خریدهای خارج سیمیدکو متاثر از تقویت بومی سازی
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مهمترین هدف تیک تاک در سال 2023
به قلم: مت جی. سوترن

نویسنده حوزه کسب و کار
مترجم: امیر آل علی

تصور این امر که یک شــبکه غیرآمریکایی که از ســال 2016 فعالیت خود را شروع کرده و اکنون یکی از 
شش شبکه اصلی جهان محسوب می شود، کامال دور از تصور است. با این حال تیک تاک به عنوان یک شبکه 
چینی، موفق شــده اســت تا به این هدف باورنکردنی دست پیدا کند. در این رابطه حتی تحریم های آمریکا 
نیز باعث نشــد تا این برند نتواند مســیر رو به رشد خود را حفظ کند. با توجه به این امر که در روزهای اول 
سال جدید هستیم، طبیعی است که شرکت ها از برنامه های خود برای 2023 صحبت نمایند که تیک تاک 
برخالف سایر رقبای خود که چند برنامه را مورد توجه قرار داده اند، تنها یک هدف اصلی را تعیین کرده است 
که براساس آن، این شبکه باید به پایگاه اطالعاتی جامعی تبدیل شود تا کاربران بتوانند به اطالعات موردنیاز 
خود دست پیدا کرده و در نهایت فعالیت نتیجه بخش تری را داشته باشند. این امر در حالی است که تمامی 
شــبکه ها، در زمینه ارائه آمارهای مختلف، با ضعف های جدی مواجه هســتند و این امر باعث شده است تا 
شاهد شکل گیری انواع ابزارهای جانبی باشیم. با این حال رسیدن به چنین هدفی، نیازمند تعیین برنامه های 

مشخص و تشریح هر یک از آنها است که در ادامه تمامی آنها مورد بررسی قرار می گیرد. 
1-پیدا کردن مخاطبان مناسب

درواقع تیک تاک قرار اســت تا دســته بندی آماری را ایجاد نماید تا دیگر محدود به موارد جهانی نباشید. 
در این زمینه شــما می توانید مکان، زبان و حتی عالیق احتمالی را مشخص کرده و مخاطبان پیشنهادی را 
دریافت نمایید. همچنین می توانید از این اطالعات برای ایجاد یک کمپین نیز استفاده کنید تا توجه آنها به 
سمت صفحه شما جلب شود. همچنین به شما آمارهای جمعی داده خواهد شد تا بدانید که از هر هشتگ، 
چه تعداد افرادی را به ســمت خود جذب کرده اید و کدام مناطق، بیشــترین مخاطب جدید را برای شما به 
همراه داشــته اســت. درواقع تیک تاک قرار است امکانی را در اختیار شما قرار دهد که افزایش مخاطبان به 

مراتب ساده تر باشد. 
2-ارائه اطالعات جامع درباره مخاطبان 

در حالت عادی شما اطالعات خاصی از مخاطبان خود در اختیار ندارید. با این حال قرار است که تمامی این 
موارد به صورت دسته بندی شده در اختیار شما قرار گیرد. برای مثال شما می توانید آیدی مخاطبان بین 20 تا 
24 سال خود را مشاهده کرده و برای آنها یک کمپین را تعریف نمایید. همچنین می توانید عملکرد مخاطبان 
را مورد بررســی قرار داده و با این اقدام، سلیقه آنها را کشف کنید. همچنین اطالعات دیگری نیز در معرض 
نمایش شما خواهد بود که شامل، جنسیت، محل زندگی، نوع سیستم حکومتی، سیستم عامل دستگاه و حتی 

قیمت دستگاه مورد استفاده است که کامال بی سابقه محسوب می شود. 
3-نمایش عالیق مخاطبان 

درواقع بدون نیاز به انجام کار خاصی، این اطالعات برای شما به نمایش درآورده خواهد شد و شما می توانید 
مخاطبان خود را براساس سابقه ویدئویی که دارند، در دسته بندی های مختلف مشاهده نمایید. در این زمینه 
شما حتی می توانید آمارهای صفحات دیگر را نیز مشاهده کنید. در نهایت با تعیین کمپین موردنظر خود، به 
صورت خودکار افراد مناسب قرار گرفته خواهند شد که خود کار را برای شما به مراتب ساه تر می کند. درواقع 
با چنین اقدامات خودکاری، دیگر شــاید نیاز به اســتخدام ادمین نیز وجود نداشته باشد و شما تنها بر روی 

تولید محتوای خود تمرکز نمایید. 
4-دریافت اطالعات کامل مخاطبان 

اگر بخواهید بانک اطالعات مشــتری را بــرای خود ایجاد نمایید، رایج ترین اقدام این اســت که موارد را 
کشــف و به صورت دستی وارد کنید. با این حال تیک تاک قصد دارد تا امکان استخراج اطالعات به صورت 
دسته بندی شده را برای شما امکان پذیر نمایید تا به صورت خودکار در فضاهایی نظیر اکسل، بارگذاری شود. 
اگرچه تمامی این چهار اقدام، کامال منحصر به فرد و مناسب به نظر می رسد، با این حال برخی از تحلیلگران 
بر این باور هستند که در اختیار قرار دادن اطالعات مخاطبان می تواند نارضایتی هایی را به همراه داشته باشد 
و کاربران این تصور را پیدا کنند که از آنها جاسوســی می شود. به همین خاطر این طرح جدید گرچه بدون 
شک به نفع تولیدکنندگان محتوا است، با این حال می تواند با نارضایتی گسترده کاربران نیز همراه شود. با این 
حال نکته مهم دیگر در این تغییر، امکان همکاری ها گسترده برندها با تیک تاکرها می باشد. درواقع هنگامی 
که مدیران اطمینان حاصل کنند که یک تیک تاکر مخاطبان هدف مناسب را در اختیار دارد، طبیعی است 
که حجم همکاری ها نیز بیشتر شود که خود به افزایش درآمد این افراد و در نهایت افزایش کیفیت و حجم 

محتواها، کمک خواهد کرد. 
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شکست در دنیای کسب و کار پدیده غیرمنتظره ای نیست. 
کافی اســت ســری به روزنامه یا اخبار روز بزنید تا با کلی 
شــرکت ریز و درشت رو به رو شــوید که در یک چشم به 
هم زدن نسخه شان پیچیده شده است. در این میان تکلیف 
استارت آپ ها از قبل روشن است؛ چراکه خیلی از آنها حتی 
رنــگ واقعیت را هم به خودشــان نمی بینند. اگرچه خیلی 
وقت ها پای اشتباهات بزرگ یا تصمیم های نادرست در میان 
است اما نباید نقش پیش فرض های غلط را دست کم گرفت. 
خیلی وقت ها یک اســتارت آپ نه به خاطر وضعیت بد بازار، 
بلکه باورهای عجیب صاحبانش به خاک ســیاه می نشیند. 
درســت مثل پروژه سینمایی که ســر لجبازی های بی دلیل 
کارگردان با کلی ســتاره درجه یک تبدیل به ســوژه خنده 

تماشاگران و کیسه بوکس منتقدان می شود. 
احتماال شما هم در طول زندگی تان بارها و بارها با باورهایی 

رو به رو شده اید که بعد از مدت کوتاهی حسابی غلط از آب 
درآمده اند. اینطور وقت هــا آدم آرزو می کند ای کاش زودتر 
چشمش به روی واقعیت باز می شد. خب گذشته را که هیچ 
جــوره نمی توانیم تغییر دهیم، اما شــاید در روزنامه فرصت 
امروز بتوانیم کاری برای آینده شــما کنیم. درســت حدس 
زدید، ما در این مقاله قصد داریم سری به بعضی از رایج ترین 
باورهای غلط در دنیای کسب و کار بزنیم. اگر شما هم دوست 
دارید یکبار برای همیشه از شر این باورهای اعصاب ُخردکن 
راحت شــوید، در ادامه با ما همراه باشید تا یک ماجراجویی 
جذاب را تجربه کنید. البته این وسط خبری از داستان های 
حماســی نیست. در عوض ما با آرامش تمام باورهای اشتباه 
در عرصه کارآفرینی را مرور کرده و اطالعات تازه ای تحویل 

شما خواهیم داد. 
پیش فرض های اشتباه در دنیای کارآفرینی

بعضی از باورها به کارآفرینان برای یکه تازی در بازار کمک 
می کنند. مثال اعتقاد عمیق با کار تیمی را در نظر بگیرید. این 
امر در یک چشم به هم زدن توانایی کارآفرینان برای رقابت با 
بزرگترین برندهای دنیا را افزایش خواهد داد. اینطوری دیگر 
مشکلی برای بقا در بازار نداشته و حتی کارآفرینان قصه مان 
پیش خودشان نقشــه های دور و درازی برای حضور در بازار 
می کشند. روی دیگر سکه باورهای کارآفرینی مربوط به تاثیر 
منفی شان است. این نیمه تاریک دقیقا عملکردی برعکس با 
آنچه تا اینجا گفتیم، دارد. اینطوری که کارآفرینان با مراجعه 
به باورهای قدیمی شان روز به روز انگیزه کمتری برای سعی و 
تالش پیدا می کنند. تا جایی که یک روز صبح از خواب بیدار 
شده و دیگر قید همه چیز را می زنند؛ همین قدر تیره و تار!

ما برای اینکه شما را از چنگ باورهای غلط نجام دهیم، در 
ادامه بعضی از مهمترین مواردش را زیر ذره بین خواهیم برد. 
کافی اســت تا انتهای مقاله با ما همراه باشید تا دیگر چنین 
پیش فرض هایی ســوهان روح تان نشوند. این شما و این هم 

پیش فرض های غلط در دنیای کسب و کار.
انتظارات مالی رویایی: به وقت بیدار شدن از خواب!

به نظرتان یک اســتارت آپ بعد از چه مدتی باید روی دور 
سودآوری بیفتد؟ احتماال یک کارآفرین کارکشته دست کم 
شــش ماه زمان برای این پروژه در نظر می گیرد. با این حال 
اگر مخاطب تان یک کارآفرین آماتور باشــد، احتماال انتظار 
سودهای چند هزار دالری آن هم از همان روز اول را خواهد 
داشت. اشــتباه نکنید، ما اصال شوخی مان نگرفته، در عوض 
این آدم های صفر کیلومتر بازار هستند که پاک همه چیز را 

اشتباهی گرفته اند. 
باشــگاهی ورزشی را در نظر بگیرید که همین چند هفته 
پیش تاسیس شده اســت. احتماال صاحب باشگاه به غیر از 
هزینه های مربوط به تجهیزات ورزشــی کلی خرج بازاریابی 
هم برای خودش تراشیده است. حاال در این گیر و دار انتظار 
سودهای کالن مثل خوره ذهن کارآفرین قصه مان را درگیر 
خواهــد کرد. اگرچــه آدم های حرفه ای خیلــی زود به این 
وسواس پایان می دهند، اما درباره تازه واردها ماجرا کامال فرق 
دارد. چه بسا بعد از چند هفته تجربه مدیریت باشگاهی سوت 
و کور دیگر هیچ انگیزه ای برای مدیریت مجموعه باقی نماند. 
آن وقت رویاپردازی های دور و دراز کارآفرین قصه مان خیلی 

زود به آخر خط می رسد. 
توصیه ما در این بخش مثل روز روشــن اســت؛ شما قرار 
نیست از همان روز اول روی دور استثنایی سودآوری بیفتید. 
چه بســا خیلی از کسب و کارها نیاز به چند ماه زمان داشته 
باشــند؛ چراکه شما از همان روز اول در بازار یک برند کامال 
شناخته شــده نخواهید بود. در عوض بازاریابی و اثرگذاری 
بر روی مشــتریان شبیه بازی شطرنج نیاز به فکر و صدالبته 
شکیبایی باال دارد. پس اگر فکر کرده اید یک شبه راه صدساله 

را می روید، سخت دراشتباهید. 
کارآفرینی با سرمایه بی نهایت اندک: بدون پول هیچ 

کاری شدنی نیست
وقتی صحبت از سرمایه اولیه می شود، بعضی از کارآفرینان 
فکر می کنند بدون هیچ پولی هم موفقیت در بازارهای بزرگ 
شــدنی است. اگر پای صحبت این مدل آدم ها بشینید، کلی 
اســتدالل من درآوردی درباره موفقیت بدون حتی یک دالر 
ســرمایه برای تان می آورند. شما را نمی دانم، ولی به نظر من 
که چنین اســتدالل هایی بیشتر شبیه نوعی تله برای به دام 

انداختن کارآفرینان است تا واقعیتی انکارناپذیر!
کســانی که به اندازه کافی در بازار تجربه داشــته باشند، 
خیلی خوب می دانند هیچ کاری نشــد ندارد، اما این وسط 

یک استثنا مهم هست: سرمایه اولیه. 
بدون سرمایه اولیه همه نقشه های کارآفرینان نقش برآب 
می شــود. اجازه دهید با یک مثال دم دســتی منظورمان را 
کامال روشــن کنیم. چند تا جوان را در نظر بگیرید که قصد 
دارند کافی شاپی مدرن راه بیندازند. این وسط حتی اگر اکثر 

لوازم را با هزینه ای کم جفت و جور کنند، باز هم دستگاه های 
مخصوص تولید نوشیدنی هزینه قابل توجهی روی دست شان 
خواهد گذاشت. ماجرا درباره بقیه حوزه های کاری هم تقریبا 
همینطور اســت. پس اگر فکر کرده اید بدون ســرمایه اولیه 

کارآفرینی شدنی است، سخت دراشتباهید. 
همانطور که تاکید بر روی ســرمایه اولیه بی نهایت زیادی 
راه بــه جایــی نمی برد، دســت کم گرفتن نقــش پول هم 
حسابی دردسرساز خواهد شد. از قدیم گفته اند »پول چرک 
کف دست اســت« اما همین چرک کف دست اگر از دنیای 
کارآفرینی کنار برود، همه چیز به هم خواهد ریخت. پس قبل 
از اینکه با عجله وارد دنیای کســب و کار شوید، کمی درباره 
منابــع مالی فکر کنید. اینطوری کارتان راحت تر از هر زمان 
دیگری پیش خواهد رفت. حداقل با این دســت فرمان دیگر 

وسط کار بودجه تان ته نمی کشد. 
دست کم گرفتن رقبا: پیش فرضی کشنده

وزنه برداری را در نظــر بگیرید که بدون اینکه به رقبایش 
شانسی بدهد، برای مســابقات المپیک انتخاب شده است. 
احتماال ورزشــکار قصه مان اعتماد به نفس زیادی دارد و چه 
بسا از همین حاال مدال طال را در چنگ خودش می بیند. تا 
اینجای کار همه چیز مطابق برنامه پیش می رود و به عالوه، 
جایی هم برای نگرانی نیست. ماجرا از آنجا ترسناک می شود 
که این اعتماد به نفس موجب دســت کم گرفتن رقبا شود. 
آن وقت چه بســا در همان مرحله ابتدایی قهرمان قصه مان 

سنگ روی یخ شود. 
مثال باال در دنیای کســب و کار هم به چشــم می خورد. 
احتماال شما هم همکارانی دارید که دائما در واکنش به اخطار 
دیگران درباره رقبا بیخیالی طی می کنند. شاید فکر کنید این 
مدل رفتارها کامال طبیعی است یا از مهارت باالی کارآفرینان 
حکایت دارد. در این صورت باید بگوییم کامال دراشــتباهید؛ 
چراکه اینجا اصال خبری از این مدل نکات نیست. در عوض 
هرگونه بیخیالی یا دست کم گرفتن رقبا طوری پشت آدم را 

به خاک می مالد که نگو!
ما در روزنامه فرصــت امروز معتقدیم فقط آدم های کامال 
خوش خیال رقبا را دســت کم می گیرند. وگرنه بازار کسب 
و کار مثل میدان نبرد اســت. همانطور که دست کم گرفتن 
دشــمن در جنگ ها کار دســت فرماندهان نظامی می دهد، 
بیخیالی نیز به رقبا هم دســتی دستی یک برند را به خاک 

سیاه خواهد نشاند. 
فرمول ما در این بخش خیلی ســخت یا پیچیده نیست. 
کافی است همیشــه شــش دانگ حواس تان به رقبا باشد. 
اینطوری نه تنها از آنها یکه نمی خورید، بلکه اقدامات تازه آنها 
هم برای تان یک الگوی مناسب خواهد شد. خب انتظار ندارید 
که همیشه اول از همه ترندهای دست اول را روی هوا بقاپید؟ 
هدف گذاری شانسی روی مخاطب: شانس همیشه با 

شما نیست!
چقدر به شانس اعتقاد دارید؟ این سوالی است که در نگاه 
اول هیــچ ربطی به دنیای کارآفرینی نــدارد، اما اگر کمی با 
دقت قضیه را زیر و رو کنید، به نتایج جالبی می رسید. خیلی 
وقت ها کارآفرینان بدون اینکه اســتدالل منطقی در دست 
داشــته باشند، فقط به امید شانس یک تصمیم را می گیرند. 
اگرچه این مدل فعالیت شــاید بعضی وقت ها به درد برندها 
بخورد، اما یک راهکار دائمی نیست؛ چراکه شانس همیشه با 

شما نخواهد بود. ماجرا جالب شد، نه؟
شــاید پیش خودتــان فکر کنیــد بعضــی از آدم ها ذاتا 
خوش شــانس به دنیا می آیند. در این صــورت باید بگوییم 
دنیای کســب و کار جایی برای این مــدل اعتقادات ندارد. 
خب اگر برند موفقی را سراغ دارید که با همین دست فرمان 
به ســودهای چند میلیارد دالری رســیده، ما را هم بی خبر 

نگذارید. 
فرمول همیشــگی ما در روزنامه فرصت امروز اجرای همه 

پروژه های کاری بر محور اســتدالل های روشــن است. خب 
اگر قرار بود فقط با شــانس همــه بیزینس های بزرگ را راه 
بیندازند، دیگر سنگ روی سنگ بند نمی شد. پس اگر شما 
هم حساب زیادی روی شانس باز کرده اید، وقت آن رسیده در 
روش کاری تان تجدیدنظر اساسی صورت دهید. وگرنه خیلی 

زود اوضاع تان به هم خواهد ریخت. 
تلقی خدمات مشتری به مثابه امری لوکس: اشتباهی 

نابخشودنی
اگرچه خیلی از کارآفرینان اهمیت خدمات مشــتری را به 
خوبی می دانند، اما کم نیســتند کســانی که هنوز هم مثل 
دوران باستان مشغول کارآفرینی هستند. در این الگوی از مد 
افتاده تمام آنچه برای موفقیت یک کســب و کار الزم است، 
تولید محصوالتی باکیفیت باالســت. این وسط اصال اهمیت 
ندارد مشتریان برای اســتفاده از محصوالت مشکل دارند یا 
سواالتی در ذهن شان شــکل می گیرد که هیچ کس جوابی 

برای شان ندارد. 
فکر می کنم شما هم قبول داشته باشید که سناریوی باال 
آخر و عاقبت خوشــی نخواهد داشــت. هرچه باشد کلی از 
کارآفرینان در چهارگوشه دنیا هستند که عالوه بر تولیدات 
درجه یک برای ارائه خدمات مشتری عالی خودشان را به آب 
و آتش می زنند. پس اصال قرار نیســت فقط با یک محصول 

خوب موفقیت استارت آپ ها در بازار تضمین شود. 
این روزها مشتریان انتظارات شان از برندها حسابی افزایش 
پیدا کرده اســت. اگر زمانی نه چندان دور فقط قیمت پایین 
محصوالت مالک تصمیم گیری مشــتریان بود، حاال هزار و 
یک عامل دیگر نیــز در این میان نقش بازی می کنند. مثال 
اینکــه یک برند چقدر به فکر حفاظت از محیط زیســت یا 
کاهش آلودگی است، معیارهای مهمی برای خرید مشتریان 
محسوب می شود. این وسط خدمات مشتری هم یک عامل 
اساســی برای انتخاب از بین کســب و کارهای شبیه به هم 
اســت. خب انتظار ندارید که مشتریان همینطور شانسی از 

بین کلی برند سراغ شما بیایند؟
وقتی شما سرمایه گذاری خوبی رو خدمات مشتری داشته 
باشــید، کم کم اوضاع برندتان کامال تغییر می کند؛ چراکه 
بدون خدمات مشــتری همیشــه فاصله زیادی بین شما و 
مخاطب هدف باقی می ماند. این در حالی اســت که با یک 
رابطه صمیمانه همه چیز در یک چشــم به هم زدن حل و 
فصل خواهد شد. آن وقت شما می توانید بدون دردسر اضافی 
خیال تان از فروش باالی کســب و کارتان راحت باشد. پس 
منتظر چه هســتید؟ همین حاال دست به کار شده و تیمی 
ویژه برای خدمات مشتری تشکیل دهید. اینطوری دیگر الزم 

نیست خیلی نگران جزییات امور باشید. 
مدیران حرف اول و آخر را می زنند: کار تیمی و دیگر 

هیچ
آیا شــما هم جزو آن دسته مدیرانی هستید که بی نهایت 
از خود راضی هســتند؟ منظورمان همان هایی است که فکر 
می کنند تافته جدا بافته هستند و همه باید ایده های آنها را 
بی چون و چرا قبول کنند. اگر جواب تان به این سوال مثبت 
است، مشاهده شکست های پی در پی تان در بازار اصال جای 
تعجب ندارد؛ چراکه این روزها کمتر شــرکتی با این الگوی 
عجیب و غریب شانسی برای موفقیت خواهد داشت. در عوض 
برندهای بزرگ دهه هاست به سوی کار تیمی و تصمیم های 

گروهی حرکت کرده اند. 
احتماال شما بارها و بارها این ضرب المثل قدیمی که »همه 
چیز را همگان دانند« شــنیده اید و چه بســا چندباری در 
زندگی از آن سود برده باشید. در این صورت بد نیست به فکر 
استفاده از آن در دنیای کارآفرینی هم باشید؛ چراکه این مدل 
در بازار کامال جواب می دهد. چه بســا کارمندان یا مدیران 
میانی شــرکت به خاطر سر و کار داشتن با مشتریان به طور 
مستقیم ایده های بهتری برای مدیریت شرکت دم دست شان 
باشــند. آن وقت رفتار یک دنده شــما می تواند حسابی کار 
دست تان دهد. پس یادتان باشد قبل از اینکه خیلی دیر شود، 

فکری به حال اوضاع برندتان کنید. 
سرمایه گذاری بیش از اندازه روی نقش مدیران در کسب و 
کار همیشه بهترین ایده ممکن نیست. چه بسا خیلی وقت ها 
نتیجه کارتان افتضــاح از آب درآمده و نتوانید آن را جمع و 
جور کنید. خب تا وقتی می شود به راحتی با همفکری با عقل 

جمعی تصمیم ها را گرفت، چرا باید قهرمان بازی درآورد؟
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آشنایی با دالیل شکست کسب و کارها

آشنایی با پیش فرض های غلط در دنیای کارآفرینی


