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عرضه هاي اوليه از رونق افتاد
مجلس ايرادات بودجه اي شوراي 

نگهبان را اصالح كرد

وعده مسووالن براي تحقق يكصد عرضه 
در سال جاري معلق ماند

ازاعتبار 15 هزار ميلياردي قير تا كمك به آسيب ديدگان كرونا

»تعادل«انتظاراتوتبعاتافزايش39درصديحداقلحقوقكارگرانرابررسيميكند

معيشت كارگران و معادله تعيين دستمزد

يادداشت-5يادداشت-4يادداشت-3

ارزهاي ديجيتال پشتوانه ندارندحمايت غيرشعاري كروناييزخم سر باز !
نمايندگان مجلس در جريان 
تصوي��ب اليحه بودجه س��ال 
آت��ي ب��ا پرداخ��ت ۸۹ هزار 
ميليارد تومان براي رد بدهي 
دولت ب��ه تا مي��ن اجتماعي 
موافقت كردن��د. درباره ميزان 
كل بدهي هاي دول��ت به اين 
نهاد اصل��ي و كانون��ي تامين 
اجتماعي ارقام و اعداد مختلفي گفته مي شود. آخرين رقم 
عنوان شده حدود 2۹4 هزار ميليارد تومان تا پايان سال 
13۹۸ است )رس��انه ها به نقل از وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي ۹۹/6/17(.  اما صرف نظر از ميزان اين بدهي ها 
آنچه بسيار مهم است داليل ايجاد اين بدهي هاي عظيم 
و روزگار بس ناگوار اين سازمان است كه تا اين علل مرتفع 
نشود پرداخت اين بدهي ها پانسمان موقت و خونريزي 
همچنان تداوم خواهد داشت و اين بيمار را با خطر مرگ 

مواجه مي سازد.
تقريبا تمام صندوق هاي بازنشستگي در كشور با كمبود 
منابع مواجه ان��د و ورودي و خروجي صندوق ها متعادل 
نيست و »نسبت وابستگي« از 7/51 در سال 13۸2 به زير 
5 در سال 13۹7 رسيده است )اين شاخص نشان دهنده 
ميزان تعادل ورودي و خروجي صندوق هاي بيمه اي است 
و نشان مي دهد يك صندوق بيمه اي به ازاي چند نفر بيمه 
شده اصلي يك نفر مستمري بگير دارد. جهت اطالع اين 
شاخص در سال 1350، 20/32، س��ال 1360، 11/36، 
سال 1370، ۹/07 و در س��ال 13۸0، ۸/21 بوده است( . 
اين در حالي است كه سالمند شدن جمعيت كشورمان 
به دليل افزايش نرخ طول عمر, سبب افزايش هزينه هاي 
بازنشس��تگي و باال رفتن تقاضا براي خدمات سالمت و 
مراقبت هاي خانگي و... شده و خواهد شد. به عبارتي در 
روند آتي با افزايش رو به رشد تعداد مستمري بگيران در 
مقابل كاهش تعداد شاغلين مواجه خواهيم شد. وضعيتي 
كه در صورت ادامه روند فعلي در س��ال 1404 حدود 25 
درصد درآمد عمومي و طي 40 س��ال آت�ي ح�دود ۸3 
ادامه در صفحه 11 درص�د منابع عمومي الجرم بايد...  

يكي از مهم ترين مس��ائلي كه 
در س��ال هاي گذش��ته باعث 
ش��ده فضاي اقتصادي ايران، 
حتي بيش از مشكالتي كه به 
شكل مس��تقيم با آنها درگير 
هستيم بر هم بريزد سياست ها 
و طرح هايي اس��ت ك��ه صرفا 
در حد ش��عار مطرح مي شود 
اما هيچ گاه اجرايي نمي شوند يا طوري اجرا مي شوند كه 
نه تنها مشكالت را حل نمي كنند كه حتي خود به بروز 

مشكالت جديد نيز منجر مي شوند.
از همان ابتداي شيوع كرونا در سال قبل اعالم كرديم كه 
با شعار و طرح هاي كلي نمي توان از وضعيت اقتصاد ايران 
پس كرونا گره اي باز كرد و همين مساله شرايط را پيچيده 
مي كند. ما در ابتدا بايد در نظر مي گرفتيم كه براي تمام 
اقتصاد نمي توان يك طرح كل��ي در نظر گرفت. مثال در 
كرونا بخش هاي خدماتي و بخش هايي  كه نياز به حضور 
مردم داشتند عمال تعطيل ش��ده اند. تاالرهاي عروسي، 
رس��توران و مجموعه هاي خدماتي ضربات س��نگيني 
خورده اند و اين فشار بر آنها همچنان ادامه دارد. از سوي 
ديگر با توجه به كاهش تقاض��ا در برخي حوزه ها، برخي 
اصناف با محدوديت هايي مواجه شدند كه براي جبران 
آنها يا بايد ني��روي كار كاهش يابد يا كار ب��ا زيان دنبال 
شود. در نهايت اصنافي نيز بوده اند كه يا كرونا بر آنها تاثير 
چنداني نداشته يا مثال برخي اصناف فعال در امور درماني 
حتي افزايش تقاضا نيز داشته اند. از اين رو اين تلقي كه ما 
اگر بخواهيم از اقتصاد حمايت كنيم، مي توان براي همه 
بخش ها يك راهكار ارايه كرد، قطعا راه به جايي نمي برد 
و بايد بخشي نگاه كرد. در كنار آن، اينكه ما وقتي از نهايي 
ش��دن حمايت ها صحبت مي كنيم اما به درستي آنها را 
اجرايي نمي كنيم، ش��رايط حتي از وقتي هيچ حمايتي 
در نظر گرفته نشده نيز دش��وارتر مي شود. وقتي فعاالن 
اقتصادي اميدوار مي ش��وند كه قرار اس��ت تسهيالتي 
دريافت كنند، برنامه هاي خود را بر اس��اس آنها طراحي 
مي كنند و...  ادامه در صفحه 2

بازار سرمايه در س��ال 1400 
وضعيت مطل��وب و معتدلي 
خواه��د داش��ت و بازدهي آن 
به ميانه عدد 25 يا 40 درصد 

خواهد رسيد.
برخي از س��هامداران سرمايه 
خ��ود را از ب��ورس به س��مت 
وس��وي ارزه��اي ديجيت��ال 
مي برند، اين ارزها داراي دو نكته مي باش��د نخس��ت؛ از 
مزاياي رشد در بازارهاي جهاني استفاده مي كنند و دوم 
اينكه؛ اين نوع ارزهاي ديجيتال بر پايه دالر هستند و در 

مقابل دالر خود را حفظ مي كنند.
نكته اين اس��ت ك��ه ارزه��اي ديجيتال هي��چ نوع 
پش��توانه اي ندارد اي��ن موضوع باعث مي ش��ود كه 
نوسات بس��يار ش��ديدي را تجربه كند. به نظر بنده 
ساختار بسيار مشكلي براي وجود س��رمايه گذاران 
و س��رمايه ها وجود ندارد و احتمال اين مي رود كه با 
كوچك ترين نوسان سرمايه گذاران از اين بازار خارج 
شوند. وضعيت بورس نيز مشخص است و سال آينده 
به تعادل مي رسد در نتيجه ميزان اعتماد سهامداران 
نسبت به اين بازار افزايش مي يابد.باتوجه به جديت 
س��ازمان بورس براي حمايت از بازار سرمايه، بورس 

وضعيت بسيار خوبي را تا پايان سال تجربه مي كند.
همچنين بازار سرمايه هوشمند است و تمامي موارد را به 
صورت هوشمند تشخيص مي دهد. به نظر بنده و باتوجه 
به ش��اخص هاي عملكردي بازار تنها چيز بس��يار مهم 
اين اس��ت كه كليت بازار درست شود و فقط تصميمات 
سياسي نگرفته شود. يكي از نكات مهم دخالت دولت در 
سياست گذاري بازار است و اين دخالت آثار بدي بر روي 
بازار سهام داشته. هيچ گروهي حاضر نيست كه هزينه اي 
براي جبران بازار پرداخت كند. در حقيقت همه گروه ها 
دست در جيب مردم كرده اند تا بازار سرمايه را نجات دهند 
و آن حمايت ها نيز از طريق صندوق ها به واسطه پول مردم 
رخ دهد. گروهي مي خواهند با پ��ول مردم تامين مالي و 

حمايت از بازار انجام دهند كه منطقي نيست.

رسول رحيم نياخسرو فروغان گران سايهحسين حقگو
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تالش براي عبور
 از بحران كرونا و تحريم

سركوب ارزي را كنار بگذاريد
فاصلهحقوقكارگرانباخطفقر6ميليونتوماناست

گلي ماندگار| باالخره بعد از كش و قوس هاي بس��يار 
حقوق كارگران براي س��ال 1400 بر اس��اس تورم سال 
13۹۹ مش��خص ش��د و با 3۹ درصد افزايش به مبلغ 2 
ميليون و 600 هزار تومان رس��يد. س��وال اين است چه 
كسي قرار است فاصله 6 ميليون توماني بين خط فقر و 
دس��تمزد كارگران را پر كند؟ اصال دولت و شوراي عالي 
كار و ... بر چه اساس و با چه منطقي به اين مبلغ رسيده 
و آن را مصوب كردند. در نظر گرفتن تورم سالي كه تمام 
شده براي تصويب دستمزد س��ال آينده چقدر مي تواند 

منطقي باشد؟ 
بيش از يك ماه است كه كارشناسان حوزه اقتصادي 
و كارگري از اين مس��اله س��خن مي گوين��د كه اگر 
دس��تمزد كارگران براي تامين س��بد معيشت آنها 
كافي نباش��د، اقتصاد كش��وربا بحراني بسيار جدي 
رو به رو خواهد ش��د. اين در حالي است مسووالن هر 
روز وعده تنظيم ب��ازار و كاهش نرخ مايحتاج مردم را 
مي دهند و آنچه در واقعيت اتفاق مي افتد، پايين آمدن 
هر روزه قدرت خريد مردم و به ويژه قشر كم درآمد و 
البته كارگران است. مساله اينجاست كه تصويب اين 
حقوق نه تنها قدرت خريد كارگ��ران را در همان حد 
پايين نگه مي دارد كه باعث بروز آسيب هاي اجتماعي 
ديگري نيز مي ش��ود. حاشيه نش��يني، كودكان كار، 
طالق، س��رقت و... اينها پيامد ناتواني مردم در تامين 
هزينه هاي معيشتي است. كارگر وقتي توان پرداخت 
هزينه هاي خانه در كالن شهر را نداشته باشد، به ناچار 
به حاشيه ش��هر رانده مي شود. حاشيه شهرها عموما 
نه تنها در ايران كه در اغلب كشورهاي جهان مناطق 
جرم خيز به حس��اب مي آيند. از سوي ديگر كارگري 
كه توان تامين هزينه هاي معيشتي زندگي را نداشته 

باشد، مجبور مي شود فرزندانش را هم به كار بگمارد و 
به اين ترتيب افزايش كودكان كار نيز در پي آن اتفاق 
خواهد افتاد. از س��وي ديگر وقتي زندگي زناش��ويي 
مدام با فش��ارهاي اقتصادي همراه باشد، به راحتي از 
هم مي پاشد و آمار طالق در كش��ور افزايش مي يابد. 
فشارهاي اقتصادي ناش��ي از پايين بودن دستمزدها 

مي تواند هر كسي را به هر كاري وادارد تا بتواند از پس 
هزينه هاي زندگي اش بر بيايد. چ��را در اين مدت كه 
تورم افزايش چشمگير داش��ته ميزان سرقت هاي بار 
اولي هم افزايش پيدا كرده است؟ اينها مسائلي است 
كه گويا دولت يا ب��ه آنها توجهي نمي كن��د، يا اصال 
نمي خواهد به آنها توجه كند، چرا كه اگر اين مسائل 

دغدغه دولتمردان بود حاال حقوق كارگران در حالي 
كه خط فقر بيش از ۹ ميليون تومان است، 2 ميليون و 

600 هزار تومان تعيين نمي شد. 

   كاهش هر روزه قدرت خريد كارگران
حميد حاج اس��ماعيلي، كارش��ناس بازار كار، ضمن 
ابراز تاس��ف از تصويب حقوق 2 ميليون و 600 هزار 
تومان��ي كارگ��ران براي س��ال 1400 ب��ه »تعادل« 
مي گويد: اين يعني ب��از هم قدرت خري��د كارگران 
كاهش پيدا مي كند. در واقع تهي��ه امكانات ضروري 
زندگي براي آنها سخت تر و سخت تر مي شود. دولت 
بايد براي پر كردن اين شكاف حتما كاري انجام دهد، 
نمي توان ب��ا يارانه ماهي 45 هزار تومان اين ش��كاف 
بيش از 6 ميليون را پر كرد. مس��اله اين است كه اين 
محروميت ها مس��ائل و مش��كالت اجتماعي هم به 
دنبال خواهد داشت. س��فره خالي كارگران مساله اي 
نيس��ت كه به راحتي بتوان از كنار آن گذشت. سوال 
اينجاست كه براساس كدام تحليل هاي اقتصادي اين 

دستمزد براي كارگران به تصويب رسيده است؟
او در بخش ديگري از سخنانش مي گويد: مساله اين 
اس��ت كه وقتي صحبت از افزايش دستمزد كارگران 
مي شود، توليد كننده و كارفرما با بيان اين مطلب كه 
افزايش دستمزد مساوي است با افزايش هزينه هاي 
توليد و باال رفتن دوباره تورم ت��وپ را در زمين دولت 
مي اندازند. در حالي كه دولت بايد با ارايه سوبسيدهاي 
درس��ت به توليد كنندگان مان��ع از افزايش قيمت ها 
شود. مساله اي كه سال ها از سوي كارشناسان حوزه 
اقتصاد مطرح ش��ده اما متاس��فانه م��ورد توجه قرار 
ادامه در صفحه 12 نگرفته است.   

سياستگذاريصحيحبرايمديريتبحرانارزيدرمطالعه
پژوهشيانديشكدهحكمرانيشريف

تجارب س��اير كش��ورها و ايران در مديري��ت ارزي چگونه 
است؟  سياست گذاري صحيح براي مديريت بحران ارزي 
چگونه بايد باش��د؟ يك مطالعه پژوهش��ي در انديشكده 
حكمراني ش��ريف درصدد پاس��خگويي به اين پرسش ها 
برآمده اس��ت. نتايج اين بررسي نش��ان مي دهد، در حالت 
بهينه  سياست هاي ارزي در شرايط عادي اين است كه نرخ 
ارز سركوب نشود. اما براساس اين پژوهش، مدل بهينه اي 
كه علم اقتصاد براي مديريت نظام ارزي توصيه مي كند، اين 

است كه سياست ارزي  به »شناور مديريت شده«، تغيير كند 
و رژيم تجاري  نيز بايد به سمت كاهش حداكثري تعرفه ها 
و ساده سازي حداكثري تشريفات گمركي سوق پيدا كند. 
اين استراتژي باعث مي شود كه سياست گذار ديگر سركوب 
ارزي را كنار بگذارد. پايان سركوب ارزي نيز از طريق تقويت 
توليد ممكن خواهد شد. اين بدان معناست كه سياست گذار 

نشانه  هاي بيماري هلندي را از چهره اقتصاد پاك مي كند.  
صفحه 11 را بخوانيد

 با گفته ها و نوشته هايي از:    محمدجواد ظريف،عطاء اهلل مهاجراني ،  محسن صفايي فراهاني ،   محمد رضا تاجيك 
   فرهاد  دژپسند، معصومه ابتكار ،  محمد شريعتمداري ،  علي ربيعي،   رضا اردكانيان،  عباس عبدي، سعيد مدني

  مجيد انصاري، حسين مرعشي، محمد جواد آذري جهرمي،  محسن حاجي ميرزايي ،  عيسي كالنتري،   صادق خرازي
  غالمرضا تاجگردون،   مصطفي تاجزاده ،     مازيار بهروز، سيد علي صالحي،  محمد دادكان ،   حشمت  اهلل مهاجراني 

  سيمين غانم ،  حسام الدين  سراج،   رضا سرور،  علي اصغر دشتي ،   آلبرت بغزيان،  بيت اهلل ستاريان،  مصطفي اقليما و ...

  منتشر شدسالنامه نوروز 1400

ي مطبوعاتي
ز كيوسك ها

 ا

 بخواهيد

روايت»اعتماد«ازديدارباسيدحسنخميني

معترض   اميدوار

يادداشت-2يادداشت-1

بازشناسي رابطه افزايش حقوق 
و تعديل كارگران

ثباث قيمت ها در سبد معيشت 
كارگران

بع��د از تصميمات��ي ك��ه 
پيرام��ون بح��ث حق��وق و 
در  كارگ��ران  دس��تمزد 
س��ال 1400 اتخ��اذ ش��د 
حداق��ل  آن  براس��اس  و 
دس��تمزد كارگران با رش��د 
3۹درص��دي روبه رو ش��د، 
اظهارنظره��اي  برخ��ي 
عجيب در خصوص اينكه اين ميزان افزايش دستمزد 
ممكن اس��ت باعث اخراج كارگران و تعطيلي برخي 
واحدهاي توليدي ش��ود در فضاي رسانه اي و عمومي 
كشور مطرح شده كه ضرورت دارد اين نوع صحبت ها 
از منظر تحليلي مورد بررسي قرار بگيرد. اين در حالي 
است كه پيش از اين اعالم شده بود كه سبد معيشتي 
كارگران اعدادي حول و حوش 6 ميليون و ۸۹5 هزار 
تومان را دربر مي گيرد. واقع آن اس��ت كه يك چنين 
اظهارنظرهايي همواره در فضاي عمومي كش��ورمان 
ادامه در صفحه 2 مطرح شده است.  

متاس��فانه سال هاست كه 
حقوق تصويب ش��ده براي 
كارگران با آنچه خط فقر از 
سوي س��ازمان هاي دولتي 
اع��الم مي ش��ود، فاصل��ه 
چش��مگيري دارد. ام��ا اين 
مساله به مولفه هاي متعددي 
بستگي دارد. اينكه قرار باشد 
دولت به يك باره حقوق كارگران را تا بيش از 50 درصد 
افزايش دهد، خ��ود مي تواند تورم را بس��يار افزايش 
بدهد، اما اين س��وال مطرح مي ش��ود كه چطور بايد 
فاصله درآمدي كارگران و هزينه هاي سبد معيشتي 
آنها را كاهش بدهيم. در اين ش��رايط دولت به راحتي 
مي تواند با تدابير خاص هم از فشار آوردن به كارفرما 
و كارگر جلوگيري كند، هم مانع به وجود آمدن تورم 
در بازار شود. اينكه ما بتوانيم راهكاري پيدا كنيم كه 
قيمت ها را براي سبد معيشت كارگران ثابت نگه داريم 
ادامه در صفحه 12 روشي است كه...  

هادي ابويحميد حاج اسماعيلي



پس از آنكه شوراي نگهبان در جريان بررسي اليحه بودجه 
س��ال 1400، ايراداتي را به بخش هايي از طرح دولت كه 
از س��وي مجلس نهايي ش��ده بود وارد كرد، روز گذشته 
نمايندگان مجلس بر اس��اس برنامه ريزي صورت گرفته 
در جلسه علني خود، بررس��ي اين ايرادات را كليد زدند و 
بخش هايي از ايرادات ش��وراي نگهبان برطرف شد.طبق 
قان��ون، دولت در هر س��ال بايد حداكثر تا نيم��ه آذر ماه 
اليحه بودجه س��ال آينده را به مجلس تقديم كند و پس 
از آن نمايندگان چك��ش كاري اليحه، طرح مدنظر خود 
را به شوراي نگهبان ارسال كنند. اين شورا به عنوان ناظر 
اصلي قانون اساس��ي كشور، بندهاي مختلف بودجه را به 
محك قانون اساسي مي رس��اند و در صورتي كه ايرادي از 
نظر قوانين اسالمي يا قانون اساس��ي به بودجه وارد ديد، 
اليحه را به مجلس بازمي گرداند تا طرح نهايي ش��ود. در 
صورتي كه ايرادات شوراي نگهبان برطرف شده و ابهام ها 
كنار بروند، قانون بودجه ساالنه رسما از سوي دولت براي 
اجرا به نهادهاي مختلف كش��وري و استاني ابالغ خواهد 
شد.اليحه بودجه 1400 در حالي در روزهاي پاياني سال 
99 به شوراي نگهبان رسيد كه با توجه به اتفاقات كم نظير 
به وجود آمده در جريان بررسي آن، مشخص نيست چه 
سرنوشتي در انتظار برنامه ساالنه اقتصادي كشور است و 
احتماال مجلس به بودجه چند دوازدهمي روي بياورد اما 
در نهايت اقدامات عجيب مجلس حتي در گام دوم بررسي 
بودجه نيز خود را نشان داد.مجلسي كه در مخالفت با دولت 
پس از دو ماه بررسي بودجه در كميسيون تلفيق ترجيح 
داد كليات بودجه را نيمه بهمن رد كند و به اين ترتيب تمام 
بررسي هاي اين كميسيون را به محاق ببرد، دو هفته بعد و 
در شرايطي كه اليحه اصالح شده دولت عمال تغيير خاصي 
نداشت، تصميم گرفت با رايي قاطع بودجه را تصويب كند و 
سپس در چند روز اصالحات خود را اعمال كرد و طرح را به 
شوراي نگهبان داد تا با اعمال نظرات اين شورا قانون بودجه 
نهايي شود.در شرايطي كه به نظر مي رسيد با توجه به رفت 
و آمدهاي بودجه، ايرادات شوراي نگهبان نيز گسترده باشد 
اما بر اساس صحبت هاي عضو هيات رييسه مجلس، اين 
ايرادات نيز تفاوت چنداني با سال هاي گذشته ندارد. يك 
عضو هيات رييسه مجلس ش��وراي اسالمي تاكيد كرد: 
ايراداتي كه ش��وراي نگهبان به اليحه بودجه سال 1400 
گرفته ۲0 مورد بوده و بيشتر ابهام مي باشد. ايرادات شوراي 
نگهبان به اليحه بودجه سال 1۳9۷، 1۳ مورد، سال 1۳9۸، 

19 مورد و سال 1400 ، ۲0 مورد مي باشد و تفاوت چنداني 
با سال هاي قبل ندارد. بيش��تر موارد ابهامي مي باشد كه 

ان شاءاهلل به آنها رسيدگي خواهد شد.

     حمايت كرونايي از اقتصاد
در ادامه جلسه علني روز گذشته مجلس، بررسي ايرادات 
شوراي نگهبان به بودجه آغاز شد و نمايندگان سعي كردند 
بخش هايي از آنها را برطرف كنند. نمايندگان مجلس در 
مصوبه اي مقرر كردند ۶٠ هزار ميليارد تومان اعتبار براي 
تكميل طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي و همچنين 
هزينه هاي معيشت و س��المت و كاهش آثار منفي كرونا 
اختصاص يابد. نمايندگان در جريان بررسي ايرادات شوراي 
نگهبان به اليحه بودجه، بند الف تبصره يك را به اين شرح 
اصالح كردند: سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از 
صادرات نفت و ميعانات گازي تا سقف يك ميليون بشكه در 
روز و خالص صادرات گاز بيست درصد )۲0%( و مازاد بر يك 
ميليون بشكه در روز نفت خام و ميعانات گازي سي و هشت 
درصد )۳۸%( تعيين مي شود.با گزارش وزارت نفت مبني 
بر فروش و با اعالم خزانه داري كل، بانك مركزي جمهوري 
اسالمي ايران مكلف اس��ت پس از وصول منابع بالفاصله 
نسبت به واريز اين وجوه و سهم چهارده و نيم درصد )۵/ 14 
%( شركت ملي نفت ايران از كل صادرات نفت خام و ميعانات 
گازي )معاف از تقسيم سود سهام دولت( و نيز سهم چهارده 

و نيم درصد )۵/ 14%( شركت دولتي ذي ربط وزارت نفت 
از محل خالص صادرات گاز طبيعي )معاف از تقسيم سود 
سهام دولت و ماليات با نرخ صفر( و همچنين سهم سه درصد 
)۳%( موض��وع رديف درآم��دي ۲10109 جدول تبصره 
1 شماره )۵( اين قانون اقدام كند. مبالغ مذكور به صورت 
ماهانه واريز و از ماه يازدهم سال، محاسبه و تسويه مي شود. 
مابه التفاوت سهم بيست درصد )۲0%( از سقف يك ميليون 
بشكه صادرات مذكور تا سهم قانوني سي و هشت درصد 
)۳۸%( صندوق توسعه ملي از محل ورودي اين صندوق به 
نسبت سهم صندوق در سال 1400 به عنوان بدهي دولت 
و وام تلقي مي شود و بازپرداخت آن به صندوق با سازوكاري 
است كه در بودجه سنواتي مشخص مي شود. يكي ديگر از 
ايرادات ش��وراي نگهبان به موضوع تخصيص قير در سال 
آينده اختصاص داشت كه مجلس براي آن نيز مصوبه اي 
جديد اختصاص داد. نمايندگان مجلس شوراي اسالمي 
جهت تامين نظر شوراي نگهبان مصوب كردند كه 1۵0 
هزار ميليارد ريال براي عرضه قير در سال آينده اختصاص 
يابد. گزارش اين بند به صورت سه ماهه توسط دستگاه هاي 
اجرايي ذي ربط به كميسيون هاي انرژي، برنامه و بودجه و 
محاسبات و عمران مجلس شوراي اسالمي ارسال مي شود. 
كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات موظف است پس 
از رسيدگي گزارش، آن را به مجلس شوراي اسالمي ارايه 
نمايد. آيين نامه اجرايي اين بند به پيشنهاد سازمان برنامه 

و بودجه كشور با همكاري وزارتخانه هاي امور اقتصادي و 
دارايي و نفت ظرف يك ماه پس از ابالغ اين قانون به تصويب 
هيأت وزيران مي رس��د.نمايندگان مجلس در مصوبه اي 
وزارت نفت را موظف كردند در سال آينده ميعانات گازي را 
با استفاده از ضمانت بانكي و يا اعتبارات اسنادي داخلي نظام 
بانكي به فروش برساند. دولت و دستگاه هاي موضوع ماده 
)۵( قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۸/ ۷/ 1۳۸۶ 
از جمله بانك مركزي، مجاز به تخصيص، فروش، تهاتر و 
يا مبادله منابع ارزي حاصل از صادرات نفت، گاز، ميعانات 
گازي، فرآورده هاي نفتي و گازي )اصلي و فرعي( و س��اير 
منابع، به غير از نرخ سامانه معامالت الكترونيكي )اي.تي.ِاس( 
به جز براي واردات كاالهاي اساسي، دارو و تجهيزات پزشكي 
مصرفي و تا س��قف هش��ت ميليارد )۸.000.000.000( 
دالر نيستند. دولت موظف است بر اساس ارزيابي شرايط 
اقتصادي، اجتماعي و بين المللي كشور نسبت به افزايش 
تدريجي نرخ ارز ترجيحي موارد فوق الذكر تا نرخ س��امانه 
معامالت الكترونيكي )اي.تي.ِاس( اقدام و مابه التفاوت منابع 
وصولي را به رديف درآمدي شماره 1۶01۳۶ جدول شماره 
)۵( اين قانون واريز كند. منابع واريزي از محل رديف شماره 
۷1-۵۳0000 جدول شماره )9( اين قانون صرف كاالهاي 
اساسي، دارو و تجهيزات مصرفي پزشكي مي شود.همچنين 
نمايندگان مجلس در مصوبه اي سازمان صداوسيما را موظف 
كردند بر تمام مراحل توليد آثار حرفه اي در فضاي مجازي 
نظارت كند و ضمن ارتقاي كيفي توليدات از اثرات سوء آن 
در جامعه جلوگيري به عمل آورد. نمايندگان جزء ٢ بند ي 
تبصره ۶ را نيز به اين شرح اصالح كردند: حق االمتياز و حق 
السهم دولت از كارورهاي ارايه دهنده خدمات مخابراتي پس 
از پايان ق��رارداد فعلي آنها به ميزان ده واحد درصد )%10( 
افزايش يافته و به حساب درآمد عمومي رديف 1۳0404 
نزد خزانه داري كل كش��ور واريز مي شود. منابع درآمدي 
حاصل از اين افزايش از هر كارور، تا سقف بيست هزار ميليارد 
)۲0.000.000.000.000( ريال با نظارت مركز ملي فضاي 
مجازي صرف توسعه زيرساخت همان كارور در بستر شبكه 
ملي اطالعات مي گردد. طبق برنامه ريزي صورت گرفته 
مجلس در جلسات بعدي خود، ايرادات شوراي نگهبان را 
نيز با سرعت برطرف مي كند و اين اميد وجود دارد با دريافت 
تاييديه اين شورا پيش از پايان سال، دولت امكان ابالغ بودجه 
را پيدا كند و به اين ترتيب كشور از ابتداي فروردين ماه سال 

آينده برنامه اي مشخص براي اقتصاد داشته باشد.
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بازشناسي رابطه افزايش حقوق 
و تعديل كارگران 

در س��ال هاي قبل و حتي در برهه هايي كه اقتصاد 
ايران اساس��ا با تحريم ها نيز مواجه نبود و ش��رايط 
اقتصادي كشور، روال طبيعي داشت، همواره يك 
چنين اس��تدالل هايي به نف��ع كارفرمايان مطرح 
مي شدند، اما ش��خصا فكر مي كنم فرآيند افزايش 
دس��تمزد و حقوق كارگ��ران در س��ال 1400 به 
اندازه اي نب��وده كه برخي نگران ش��وند كه با يك 
چنين افزاي��ش حداقلي ممكن اس��ت بنگاه هاي 
اقتصادي با مشكل خاص و بنياديني روبه رو شوند. 
در حال حاضر براساس آمارهاي مستند خط فقر در 
كش��ورمان، عددي حول و حوش 9 ميليون تومان 
تعيين شده است. با يك چنين وضعيت معيشتي، 
افزايش دس��تمزد كارگران كه از ۲ ميليون و ۶00 
هزار تومان به ۳ ميليون و ۷00 هزار تومان رسيده 
است به اندازه اي نيست كه بخواهد فشار مضاعفي را 
بر دوش كارفرمايان و فعاالن بازار كسب و كار وارد 
س��ازد. برعكس يك چنين تصوراتي، معتقدم كه 
وضعيت توليد داخلي به نسبت سال هاي قبل بسيار 
بهتر شده است، به خصوص آن دسته از كارگاه هاي 
س��نتي كه سابقه و ريش��ه قابل توجهي در توليد و 
كسب و كار داخلي دارند، ش��رايط مطلوب تري را 
پيش روي خود مي بينند. باتوجه به محدوديت هاي 
ناگزيري كه براي واردات اقالم و محصوالت خارجي 
در كشور ايجاد شده، اين بخش از بنگاه هاي توليدي 
مي توانند از اين فرصت استثنايي براي افزايش توليد 
و فروش اس��تفاده كرده و ارزش افزوده بيشتري را 
كسب كنند. طبيعي است بخشي از اين رشد توليد 
و بهبود ش��اخص هاي فروش بنگاه هاي اقتصادي، 
بايد صرف بهبود وضعيت معيشتي نيروي انساني و 
پاسخگويي به نيازهاي كارگران شود. در همه جاي 
دنيا، مهم ترين گزاره در رشد توليد، نيروي انساني 
كارآمد و ماهر اس��ت. كارآمدي نيروي انس��اني در 
بخش هاي اقتصادي نيز در گرو، داشتن حداقل هاي 

زندگي براي اين اقشار و گروه ها است.
 بنابراين برخ��ي اظهارنظرها درخص��وص اينكه 
افزاي��ش دس��تمزد كارگ��ران در س��ال 1400، 
كارفرماي��ان و كارگاه ه��اي توليدي را با مش��كل 
مواجه مي كند و ممكن است باعث اخراج كارگران 
يا تعطيلي واحدهاي توليدي ش��ود، چندان پايه و 
اس��اس درستي ندارند و بيش��تر مي توان آنها را به 
عنوان فضاسازي هاي رس��انه اي دسته بندي كرد. 
ضمن اينكه برخي گزاره ها درخصوص تعيين حقوق 
و دستمزد كارگران وجود دارد كه واقعيات اقتصادي 
و معيشتي كشور را بازتاب نمي دهد. به عنوان نمونه 
تعيين 4۵0 هزار تومان به عنوان بن و حق مسكن 
در شرايطي كه قيمت رهن و اجاره مسكن در شهرها 
و كالن شهرها س��ر به فلك مي زند به هيچ عنوان با 
واقعيت ها تطابقي ندارند. توقع اين بود كه حداقل 4 
ميليون و ۵00 هزار تومان به عنوان مجموع حقوق 
پايه، ُبن و مسكن تعيين شود. اين مطالبه متاسفانه 
پذيرفته نشد و روش هاي جايگزيني در پيش گرفته 
شد كه تناسبي با نيازهاي كارگران ندارد. آيتم هايي 
كه به عنوان بن و حق مسكن در نظر گرفته مي شود 
يكي از حقوق طبيعي كارگران محسوب مي شود 
كه در همه جاي دنيا به بهترين شكل تالش مي شود 
به اين نيازها پاس��خ داده شود. در شرايطي كه حق 
مسكن و بن در نظر گرفته شده تناسبي با واقعيات 
اقتصادي ندارد، بهتر است اين المان ها حذف شود 
و حقوق پايه كارگران به جاي آن افزايش يابد. بايد 
بدانيم كه در شهرها و كالن ش��هرها بيش از ۶0 تا 
۸0درصد دريافتي كارگران صرف اجاره مس��كن 
مي شود. در كالن شهرها و مناطقي مانند تهران كه 
الگوي مس��كن باالي ۵0 متر است، هزينه مسكن 
اجاره اي ۵0 متري حداقل ۵ الي ۶ ميليون تومان به 
صورت ماهانه است. شما اين عدد و رقم را مقايسه 
كنيد با رقمي كه براي حق مس��كن براي كارگران 
در س��ال 1400 درنظر گرفته شده است. مقايسه 
تطبيقي واقعيات اقتصادي و معيشتي و هزينه اي كه 
براي حق مسكن كارگران تعيين شده، نشان مي دهد 
كه كارگران كشور چه راه دشواري را براي معيشت 
خود در پيش دارند. گزاره هايي مانند حق مسكن، بن 
كارگران و... مسائلي است كه از گذشته تعريف شده و 
هر سال با درصدي افزايش تداوم پيدا مي كند. در اين 
ميان مهم ترين موضوعي كه بايد مورد توجه رسانه ها 
و تحليلگران قرار بگيرد، حفظ قدرت خريد كارگران 
و افزايش آن براي پاسخگويي به نيازهاي كارگران 
است. در ميان نيازهايي كه كارگران با آن دست به 
گريبان هستند، مسكن يكي از مهم ترين گزاره هاي 
معيشتي اس��ت. مبتني بر اين داده هاي اطالعاتي 
معتقدم نكته اي ك��ه در بطن ارزيابي هاي تحليلي 
بايد مورد توجه قرار بگيرد، نيازهاي بحق كارگران 
براي بهره مندي از حداقل نيازهاي معيشتي است. 
موضوعي كه به نظر مي رسد در جريان تعيين حقوق 

و دستمزد چندان به آن توجه نشده است.

حمايت غيرشعاري كرونايي
 اگر اين حمايت ها به درستي اجرايي نشود، خود به 
مش��كالت قبلي اضافه خواهد شد. ما در سال هاي 
گذشته بارها تجارب اينچنيني داشته ايم و بايد از 
آنها پرهيز كنيم. يك سرمايه گذاري اقتصادي پيش 
از هر چيز نياز به ثبات در قوانين و سياست ها دارد تا 
بتواند براي شغل خود الاقل يك برنامه ميان مدت 
تعريف كن��د. اينكه ما در بازاره��ا با قيمت  گذاري 
دستوري يا دستورالعمل هاي متعدد ورود كنيم و 
اجازه ندهيم كه ثبات در اقتصاد حكمفرما ش��ود، 
قطعا به ضرر اقتصاد كش��ور عم��ل كرده ايم و اين 
موضوع خود به چالشي جديد تبديل مي شود. از اين 
رو با تاكيد بر اينكه برخي حوزه هاي اقتصاد در كرونا 
آسيب ديده اند و نياز به حمايت دولتي دارند، بايد در 
نظر داشت كه اين حمايت ها به درستي و با شناخت 

دقيق از شرايط اجرايي شود.

ازاعتبار 15 هزار ميلياردي قير تا كمك به آسيب ديدگان كرونا

مجلس ايرادات بودجه اي شوراي نگهبان را اصالح كرد

متوليان صمت و اصناف داليل گراني اقالم مصرفي را تشريح كردند 

توپ گراني »مرغ« به زمين وزارت جهاد افتاد 
تعادل - گروه تجارت |رييس اتاق اصناف تهران معتقد 
است نياز روزانه مرغ تهران 1000 تن است، اما حدود ۲00 
تن در روز توزيع مي شود. بنابراين نبايد به مردم دروغ گفت 
و علت اين گراني ها كمبود مرغ است. در همين حال، دبير 
ستاد تنظيم بازار هم با اذعان به اينكه قادر به مهار گراني 
نبودند، توپ را به زمين وزارت جهاد كشاورزي مي اندازد و 
مي گويد: اين وزارتخانه اعالم كرده توليد را انجام داده، اما 
برآوردهاي ما اين موضوع را نشان نمي دهند. به گفته عباس 
قبادي، نياز كشور حداكثر 110 تا 11۵ ميليون قطعه جوجه 
است كه به وزارت جهاد كشاورزي تكليف شده بود كه 1۳0 
ميليون قطعه جوجه ريزي انجام دهد و به آنها گفته شده اگر 
اين اتفاق نيفتد بايد ۵0 هزار تن مرغ وارد كنند. دراين ميان، 
سرپرست اتحاديه سراسري مرغداران گوشتي ايران مشكل 
بازار مرغ امسال را وابسته به تصميم گيري هاي دو وزارتخانه 

صمت و جهاد كشاورزي اعالم مي كند.
 

    داليل جديد گراني مرغ 
رييس اتاق اصناف تهران با اشاره به وضع روزانه بازار ميدان 
گوشت ميدان بهمن و منطقه تهرانپارس، اظهار داشت: 
نياز روزانه مرغ تهران 1000 تن است، اما حدود ۲00 تن 
در روز توزيع مي شود و از طرف ديگر مشاهده شده است 
مرغ زنده، كيلويي ۲4 هزار تومان به فروش مي رسد. قاسم 

نوده فراهاني در يك برنامه تلويزيوني با بيان اينكه نبايد به 
مردم دروغ گفت، افزود: مردم در طول ۸ سال دفاع مقدس 
با همه كمبودها ساخته اند لذا بهتر اس��ت به جاي دروغ 
گفتن بگوييم كمبود مرغ وجود دارد. وي افزود: در ش��أن 
مردم و انقالب اس��المي نيست كه مردم براي تهيه مرغ و 
روغن در صف بايستند لذا نبايد براي تحويل كاالي مورد 
نياز مردم، كاالي تحميلي به مشتري داده شود. در ادامه 
محمدعلي كمالي سروستاني سرپرست اتحاديه سراسري 
مرغداران گوشتي ايران مشكل بازار مرغ امسال را وابسته 
به تصميم گيري هاي دو وزارتخانه صمت و جهاد كشاورزي 
اعالم كرد و گفت: يكي از داليل گراني و كمبود مرغ، پيش 
بيني نادرست تهيه نهاده هاي دامي براي بازار شب عيد است. 
وي افزود: صرف اعالم جوجه ريزي، مرغداران نياز به تأمين 
مواد غذايي و نهاده جوجه دارند و داشتن حواله بدون پشتوانه 
به جايي نمي رسد و نبايد مرغدار مجبور شود نهاده دامي را 
از بازار آزاد تهيه كند لذا همين بي نظمي انگيزه مرغدار را 
براي جوجه ريزي مجدد كاهش مي دهد. سرپرست اتحاديه 
سراسري مرغداران گوشتي گفت: قيمت هايي كه ستاد 
تنظيم بازار براي مرغ تعيين مي كند مصلحتي و غيرواقعي 
است.كمالي سروستاني با بيان اينكه حواله نهاده بايد براي 
4۵ روز باشد نه 40 روز، اظهار داشت: كمبود نهاده به مدت 
۵ تا 10 روز موجب مي ش��ود مرغ به رش��د نهايي نرسد و 

مرغ س��ايز )حدود 1.۵ كيلوگرم( راهي بازار شود. وي به 
ممنوع بودِن ۵ ماهه صادرات مرغ اشاره كرد و گفت: بازار 
را با زور نمي ت��وان كنترل كرد. در صنعت بازار مرغ حدود 
۲۳ هزار مرغداري فعال هستند 10 درصد مرغدارها اقدام 
به انتقال مرغ به كشتارگاه ها مي كنند، مابقي مرغ زنده را 
در مرغداري مي فروشند. مرغدار موظف است بابت حواله  
نهاده اي كه تحويل مي گيرد؛ مرغ تحويل دهد. وي تصريح 
كرد: قيمت مرغ و اجناس كه باال رفت فقط با افزايش 10 
تا 1۵ درصدي مازاد بازار پايين مي آيد.كمالي سروستاني 
درباره التهاب بازار شب عيد گفت: كاهش واردات كنجاله و 
دانه هاي روغني كه يكي از عناصر اصلي نهاده هاي مرغ است 
روند درست و يكنواختي نبوده و التهاب در واردات نهاده ها به 
التهاب در بازار فروش منجر مي شود. ۶ ماه اول امسال متولي 
واردات و توزيع نهاده ها مشخص نبود. هنوز بين سامانه بازار، 
انبارها و گمرك تقسيم كار نشده است و منسجم نيست. 
اما عباس تابش رييس سازمان حمايت مصرف كنندگان و 
توليدكنندگان، تنظيم بازار را يك كار فرابخشي اعالم كرد 
و گفت: اگر بخش هاي مختلف نقش خود را درست انجام 

ندهند ديرتر به وعده ها و قول خود تحقق مي بخشيم.

    توليد مرغ كافي نيست
از سوي ديگر، اما دبير ستاد تنظيم بازار در يك برنامه خبري 

با بيان اينكه نتوانستيم در مهار گراني موفق باشيم، گفت: 
كارگروه تنظيم بازار نقش تنظيم گ��ري و ابالغ مصوبه را 
دارد؛ نياز كشور حداكثر 110 تا 11۵ ميليون قطعه جوجه 
است كه به وزارت جهاد كشاورزي تكليف كرده بوديم كه 
1۳0 ميليون قطعه جوجه ريزي انجام دهد و گفتيم اگر اين 
اتفاق نيفتد بايد ۵0 هزار تن مرغ وارد كنند. عباس قبادي 
افزود: وزارت جهاد كشاورزي اعالم كرده توليد را انجام داده، 
اما برآوردهاي ما اين موضوع را نشان نمي دهند. دبير ستاد 
تنظيم بازار با بيان اينكه تهران استان گيرنده مرغ است و 
توليدكننده نيست، گفت: به مديران استاني تأمين كننده 
مرغ تهران دستور داده شد نسبت به تأمين مرغ مورد نياز 
اقدام كنند و مشكل مرغ در تهران تا يكي دو روز آينده حل 
مي شود. وي افزود: مردم تمايل به مصرف مرغ گرم دارند 
اما توزيع مرغ منجمد در سطح شهر تهران را نيز در دستور 
كار داريم. وي در مورد روغن نيز گفت: مشكل تأمين روغن 
نداريم؛ مصرف روغن 1۳0 تا 1۵0 هزار تن است و در حال 
حاضر ۲00 هزار تن روغن توليد مي شود. قبادي همچنين با 
بيان اينكه بازخورد همه مشكالت كشور در تنظيم بازار ديده 
مي شود، گفت: براي تأمين بازار شب عيد حدود 40 هزار 
تن ميوه ذخيره سازي شده است. ضمن اينكه استانداران و 
كارگروه هاي تنظيم بازار استاني هر مقدار كه درخواست 

داشته باشند ارسال و توزيع مي شود.

دالر در كانال ۲۴ هزار توماني باقي ماند
كاهش 1۰۰ هزار توماني نرخ سكه

گروه بانك و بيمه |  در بازار آزاد ارز، قيمت دالر ۲4 هزار 
و ۷00 تومان، قيمت يورو ۲9 ه��زار و ۳00 تومان و درهم 
امارات ۶ هزار و ۷۷0 تومان اعالم ش��د. اونس جهاني طال 
نيز 1۷۲۸ دالر شد. براين اساس نرخ سكه 100 هزار تومان 
نسبت به روز شنبه كاهش داشت. در صرافي هاي بانكي نيز 
قيمت  دالر و يورو نسبت به روز كاري قبل كاهش يافته است؛ 
برهمين اساس، قيمت فروش دالر ۲4 هزار و 1۸۲ تومان و 
قيمت خريد دالر از مردم ۲۳ هزار و ۷04 تومان تعيين شده 
است. قيمت فروش يورو نيز معادل ۲۸ هزار و ۳14 تومان و 
قيمت خريد يورو نيز ۲۷ هزار و ۷۵4 تومان اعالم شده است.

نرخ خريد و فروش دالر و يورو در صرافي هاي بانكي و بازار 
متشكل ارزي متغير است و متناسب با نوسانات بازار آزاد در 
طول روز چند بار تغيير مي كند. صبح يكشنبه نرخ دالر در 
صرافي هاي بانكي با ۳1 تومان كاهش ۲4 هزار و 1۵۳ تومان 
معامله شد. نرخ هر يورو نيز به ۲۸ هزار و ۵۸۲ تومان رسيد. 
قيمت فروش يورو با كاهش ۳۵ توماني نسبت به قيمت هاي 
پاياني روز كاري گذشته )شنبه( به ۲۸ هزار و ۵۸۲ تومان 
رس��يد.قيمت خريد هر دالر ۲۳ هزار و ۶۷۵ تومان و نرخ 
خريد هر يورو نيز ۲۸ هزار و 1۶ تومان بود. همچنين قيمت 
خريد دالر در بازار متش��كل ارزي ۲۳ هزار و 9۲۲ تومان و 
قيمت فروش آن ۲4 هزار و 1۶1 تومان است. عالوه بر اين، 
نرخ خريد يورو در بازار ۲۸ هزار و ۳00 تومان و نرخ فروش 
آن ۲۸ هزار و ۵۸۳ تومان اعالم شد.براس��اس اين گزارش، 
در سامانه سنا در روز معامالتي گذشته )شنبه(، هر يورو به 
قيمت ۲۸ هزار و ۳4۸ تومان و هر دالر ۲4 هزار و ۵۸ تومان 

به فروش رسيد.همچنين روز گذشته در سامانه نيما، حواله 
يورو به قيمت ۲۷ ه��زار و ۷۸۷ تومان معامله و همچنين 
حواله دالر به قيمت ۲۳ هزار و 1۸۲ تومان فروخته ش��د. 
وقوع تحوالت مثبت در عرصه سياست خارجي، افزايش 
احتمال پذيرش FATF در مجمع تشخيص مصلحت نظام 
و آزادسازي منابع ارزي ايران در كره جنوبي و عراق از جمله 
مهم ترين عوامل افت نرخ دالر در روزهاي اخير محسوب 
مي شود.هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد در بازار 
تهران روز )يكشنبه( با كاهش 100 هزار توماني نسبت به روز 
كاري گذشته، به رقم 10 ميليون و ۶۸0 هزار تومان معامله 
شد.سكه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز 10 ميليون و ۵00 
هزار تومان معامله شد.نيم سكه بهار آزادي ۶ ميليون و 400 
هزار تومان، ربع سكه چهار ميليون و ۵0 هزارتومان و سكه 
يك گرمي هم ۲ ميليون و ۳۵0 هزار تومان قيمت خورد.
عالوه بر اين، در بازار طال نيز نرخ هر گرم طالي 1۸ عيار به 
يك ميليون و 4۵ هزار تومان و هر مثقال طال به چهار ميليون 

و ۵۲۸ هزار تومان رسيد.

      بيت كوين به ۶۱۰۷۴ دالر رسيد
ارزش بيت كوين ۳۸0۲ دالر افزايش يافت و اين ارز مجازي 
از مرز ۶0 هزار دالر عبور كرد. بزرگ ترين ارز مجازي دنيا 
۶.۶4 درصد معادل ۳۸0۲.۶۷ دالر در روز يكشنبه افزايش 
قيمت داشت و به ۶10۷۳.۷1 دالر رسيد. ارزش بيت كوين 
1۲0.۲ درصد نسبت به پايين ترين رقم آن در چهارم ژانويه 
يعني ۲۷۷۳4 دالر افزايش يافته است.اين افزايش قيمت 

پس از آن به وجود آمده كه امريكا توزيع چك هاي كمك 
كرونايي را در قالب بسته محرك اقتصادي 1.9 تريليون 
دالري آغ��از كرده اس��ت. تحليلگران و س��رمايه گذاران 
تخمين مي زنند بس��ياري از امريكايي ها از پول نقد خود 
براي سرمايه گذاري در بيت كوين استفاده كنند. ارزش بازار 
بيت كوين سه شنبه هفته گذشته براي دومين بار از يك 

تريليون دالر گذشت.

    سال ۹۹ سخت ترين سال ارزي كشور بود
هادي حق ش��ناس كارش��ناس اقتصادي معتقد است 
مش��كالت فروش نف��ت، تحريم گس��ترده و اختالل در 
دسترسي به منابع ارزي باعث شد كه در سال اخير، بانك 
مركزي فش��ار بيش��تري را تجربه كند.اين روزها يكي از 
اشكاالتي كه به رسانه ها و افكار عمومي وارد است نگاه تك 
بعدي به مسائل اقتصادي است. نگاهي كه يك شخص يا 
نهاد را مسوول وضعيت اقتصادي معرفي مي كند و نقش 
ساختار اقتصادي يك كشور را ناديده مي گيرد. با اين حال، 
بانك مركزي بارها بر اصالح ساختارها و روندها تاكيد كرده 
است و رييس كل آن هم معتقد است بايد شرايط را كامل 
و همه جانبه ديد تا به راهكار درست دست پيدا كرد؛ به نظر 
هم مي رسد اين روزها بانك مركزي بيش از هميشه نيازمند 
واقعي شدن توقعات از خود است تا بتواند سياست هاي پولي 
و مالي خود را ادامه دهد. سياست هايي كه مهم ترين رسالت 
آن، مديريت نقدينگي و كنترل تورم در ش��رايط ركودي 
است كه تحريم و كرونا رقم زده است.اما اين شرايط در سال 

آتي نيز ادام��ه خواهد يافت؟ پيش بيني ها در اين باره چه 
مي گويند؟ اينكه برخي سال ها درآمد ارزي تا ۶0 ميليارد 
دالر بوده اس��ت ولي در مجموع دو سال گذشته به كمتر 
از ۲0 ميليارد دالر رس��يده است كار بانك مركزي را براي 
تخصيص ارز واردات، مديريت س��خت گيرانه تر و نظارت 
بر تامين نيازهاي ارزي كشور دشوار كرده است. اما آيا در 
سال 1400 نيز بايد فشارها بر بانك مركزي را شاهد باشيم؟ 
خوش بيني ها و بدبيني ها در اين باره كدام اس��ت؟هادي 
حق شناس؛ استاندار گلستان و كارشناس اقتصادي درباره 
پيش بيني ها از شرايط ارزي در سال آينده به ايِبنا گفت: من 
فكر مي كنم شايد بدترين سال ارزي در اقتصاد ايران همين 
سال جاري باشد.وي به چند دليل سال 99 را از منظر منابع 
ارزي بدترين سال دانست و افزود: اوالً به لحاظ فروش نفتي 
و ثانيًا به اين لحاظ كه ما س��ومين سالي است كه تحريم 
هستيم و نكته مهم تر بعدي هم آن است كه نقل و انتقاالت 
پولي ما به شدت دچار مشكل شده است و نقطه اوج فشار 
حداكثري در همين امسال بوده است. حق شناس ادامه داد: 
البته پيش بيني ما براي سال آينده اين است كه شرايط بهتر 
از امسال خواهد بود. به اين دليل كه قيمت نفت ايران و اوپك 
در اين ماه هاي آخر سال به نظر مي رسد در شرايط بهتري 
قرار گرفته و انتظار مي رود براي سال آينده اين رقم نيز بهبود 
بيشتري داشته باشد و عدد آن از ميانگين سال جاري بيشتر 
باش��د.وي اضافه كرد: همچنين به نظر مي رسد آثار رفع 
تحريم را ما در سال آينده بينيم و يا حداقل آنكه تحريم هاي 

سال آينده به نظر مي رسد بيشتر از سال جاري نباشد.

اقتصاد کالن

دولت بازار ميوه را تنظيم كند
نايب رييس مجلس در پاسخ به تذكر نماينده اروميه در 
خصوص مشكالت مربوط به محصوالت مازاد كشاورزان، 
از دولت خواس��ت كه نسبت به اينگونه موارد احساس 
مس��ووليت كرده و براي رفع مش��كل اقدام كند. سيد 
سلمان ذاكر نماينده مردم اروميه در مجلس در تذكر 
شفاهي جلسه علني مجلس گفت: رييس جمهور به 
موضوع جلوگيري از صادرات محصوالت كشاورزي و 
آسيب وارد شده به كشاورزان ورود كند، متاسفانه صدور 
بخشنامه هاي روزانه وزارتخانه هاي صنعت و كشاورزي 
موجب سردرگمي شده اس��ت و اين امر موجب مازاد 
محصوالت كش��اورزي به خصوص سيب شده است، 
هزاران تن ميوه وارد مرزها شده اما بخشنامه آمده كه 
صادرات ميوه محدود شد، از سوي ديگر اعالم شده كه 
بخشي از اين مازاد ميوه سيب به تهران ارسال شود اما 
ميادين ميوه و تر بار معرفي نشده است. وي افزود: تجار، 
مس��ووالن اتاق بازرگاني و وزارتخانه هاي كشاورزي و 
صنعت سردرگم هس��تند، دولت بايد جلوي دالالن و 
واس��طه بازي ها را بگيرد و كميسيون هاي اقتصادي و 
كش��اورزي مجلس به اين موضوع ورود كنند. نيكزاد 
نايب رييس مجلس رييس وقت جلسه در پاسخ به تذكر 
اين نماينده، گفت: محصوالت كشت صنعت مغان باقي 
مانده است، سيب سميرم نيز به همين مشكل دچار شده 
است، از سوي ديگر در سفرها شاهد هستيم باغداران 
دغدغه خريد محصوالت باغ��ي را دارند، كار به جايي 
مي رسد كه مقام معظم رهبري نسبت به تنظيم بازار 
تذكر مي دهند، دولت بايد احساس مسووليت كرده و 

اين مشكل را پيگيري كند.

براي گراني ها چاره بينديشيد
يك عضو كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسالمي با 
اشاره به وضعيت بازار در آستانه سال نو، از رييس جمهور 
خواست كه در اين خصوص تدبيري بينديشد. رحمت اهلل 
نوروزي نماينده م��ردم علي آباد در مجلس ش��وراي 
اسالمي در تذكر شفاهي جلسه علني مجلس خطاب 
به رييس جمهور گفت: گراني هاي اخير و نابساماني ها 
در قيمت كاالهاي اساسي، معيشت مردم را لحظه اي 
دچار مشكل كرده اس��ت، آقاي رييس جمهور دستور 
دهيد در آستانه سال جديد تدبيري براي معيشت مردم 
كشور داشته باشند، ما شاهد عدم اراده جدي در برخورد 
با دالالن هستيم. وي در تذكري به وزير صنعت و وزير 
كشاورزي عنوان كرد: استان گلستان تامين كننده مرغ 
تهران است و روزانه ۵00 تن به تهران مرغ ارسال مي كند، 
اما در هفته گذشته مردم براي تامين مرغ در صف هاي 
طوالني و با مشكالت مواجه شدند، مردم گله دارند، چرا 
بايد در حق مردم استان ظلم شود، از وزارتخانه بيرون 
بياييد و وضعيت را مديريت كنيد. نوروزي همچنين 
در تذكري به وزير آموزش و پرورش گفت: رتبه بندي 
فرهنگيان هنوز اجرا نشده است، فرهنگيان انتظار دارند 
همانند همسان سازي حقوق اعضاي هيات علمي، تسري 
قانون كاركنان زندان ها، پزشك قانوني و دامپزشكي اين 
رتبه بندي فرهنگيان نيز اجرا شود، كارمندان از مجلس 

و دولت به دليل گراني ها و فشارها حمايت مي خواهند.

توضيحات نوبخت 
درباره جريمه هاي كرونايي

رييس س��ازمان برنامه و بودجه توضيحاتي را درباره 
بودجه، يارانه، جريمه هاي كرونايي اعالم كرد. محمدباقر 
نوبخت در حاش��يه همايش ساالنه فرماندهان پليس 
راهور ناجا با حضور در جمع خبرنگاران درباره وضعيت 
بودجه س��ال 1400 گفت: با ياري خدا بودجه تقريبا 
با توافق نس��بي بين دولت و مجلس تهيه شده است 
مواردي هم كه مشابه سنوات گذشته از منظر شوراي 
نگهبان يا با قانون اساس��ي مغايرت داشته يا مباينتي 
با شرع مقدس داش��ته است اعالم شد. انتظار داريم تا 
پايان هفته مجلس فرصت كند تا اين ايرادهاي شوراي 
نگهبان را برطرف كند. رييس سازمان برنامه و بودجه با 
بيان اينكه به نظر مي رسد با اصالحاتي كه براي تامين 
نظر ش��وراي نگهبان روي مصوبات مجلس در بودجه 
صورت مي گيرد ما بتوانيم تا پايان سال يعني تا پايان 
هفته بودجه را به عنوان قانون داش��ته باشيم، گفت: 
اين فرصت هم براي دولت خواهد بود تا بتوانيم ضوابط 
اجرايي و آيين نامه ه��اي اجرايي و مالي را تهيه كند تا 
بودجه بعد از تعطيالت نوروز براي اجرا به همه دستگاه ها 
ابالغ ش��ود.  نوبخت درباره وضعيت پرداخت يارانه در 
بودجه 1400 نيز گفت: يكي از احكام مرتبط با افرادي 
است كه شايستگي دريافت يارانه را دارند منتها بنا بر هر 
دليلي استفاده نكرده اند با همان ساز و كاري كه قانون 
مشخص كرده است و آيين نامه  اجرايي آن در دولت در 
تبصره 14 نوشته شده ما ان شاءاهلل بتوانيم بازماندگان را 
نيز به جمع يارانه بگيران اضافه كنيم. وي ادامه داد: در 
حال حاضر نيز دو يارانه در دو روز مشخص و معين ماه 
پرداخت مي شود در تاريخ دهم يارانه حمايت معيشتي 
و بيستم هم يارانه هاي جاري كه از پيش وجود داشت 
پرداخت مي شود.به گفته نوبخت خوشبختانه آمارها 
نش��ان از موفقيت پليس راهور در حف��ظ جان مردم 
اس��ت عالوه بر اينكه از نظر امنيت و نظم در جاده ها و 
خيابان ها و در همه شرايط حضور دارند خوشبختانه 
تعداد كشته شدگان ناشي از تصادفات با تالش و مساعي 
و مديريت ويژه صورت گرفته كاهش پيدا كرده است. 
سازمان برنامه و بودجه به نيابت از دولت وظيفه خود 
مي داند تا جايي كه ممكن است نيازمنديهاي پليس 
راهور را براي اينكه بتواند آمار كاهش مرگ و مير را حفظ 
كرده و بكاهد، آماده كند.وي در پاسخ به اين سوال كه 
آيا از جرايم كرونايي به راهور هم تعلق مي گيرد؟ گفت: 
آنچه كه براي برخورداري پليس راهور از پاداش است 
ما بدون ارتباط با مباح��ث جريمه مي بينيم و تالش 
مي كنيم اقدام خودمان را در پاسخ به زحمات پليس 
راهور انجام دهيم.نوبخت در پاسخ به اين سوال كه آيا 
اين جرايم براي وزارت بهداشت است؟ تصريح كرد: اين 
جرايم مربوط به وزارت بهداشت نيست وزارت بهداشت 

هم يكي از استفادكنندگان از منابع كروناست.
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اعتماد|
يك��ي از ظرفيت ه��اي مه��م ش��ركت هاي پخش، 
برنامه ريزي هايي است كه در راستاي فروش برخط 
و آنالي��ن در بخش هاي مختلف در دس��تور كار قرار 
مي دهند. اين ض��رورت بعد از ب��روز پاندومي كرونا 
و محدوديت هاي��ي كه پيرامون حض��ور فيزيكي در 
فروشگاه ها و محيط هاي كاري ايجاد شده اهميت و 
برجستگي بيشتري پيدا كرده است. شركت به پخش 
يكي از برندهاي مهم اقتصادي كشور است كه همواره 
تالش كرده از طريق به روزآوري ساختار ارتباطي نوين 
و ايجاد فروش��گاه اينترنتي به مطالبات مشتريان در 
بخش هاي گوناگون پاسخ دهد. بر اين اساس فروشگاه 
اينترنتي صرفه ماركت و خطوط بس��ته بندي شكر، 
چاي و حبوبات به پخش افتتاح شد. فروشگاه اينترنتي 
صرفه ماركت و خطوط بس��ته بندي ش��كر، چاي و 
حبوبات، طي مراس��مي با حضور مديركل حراست 
بانك ملي ايران، مديرعامل ش��ركت سرمايه گذاري 
گروه توس��عه ملي، مديرعامل، اعضاي هيات مديره، 
معاونين و تني چند از مديران عامل شركت هاي تابعه 
گروه توسعه صنايع بهشهر در محل انبارهاي شركت 

به پخش در تهران افتتاح شد.

  افزايش ظرفيت هاي فروش برخط و اينترنتي
در اين مراسم، اميرتقي خان تجريشي، مديرعامل شركت 
س��رمايه گذاري گروه توس��عه ملي به ارايه موضوعاتي 
درخصوص عملك��رد به پخش پرداخت و گفت: س��بد 
محصوالت »به پخش« ش��امل بيش از ۵۰ برند غذايي، 
محصوالت بهداش��تي و دارويي اس��ت كه از جمله آنها 
مي توان به محصوالت گروه توسعه صنايع بهشهر اعم از 
محصوالت شركت هاي: پاكسان، گلتاش، ساينا، مارگارين 
و بهپاك اش��اره كرد. خوش��حاليم كه امروز »به پخش« 

خدمات و محصوالت خود را توسعه داده است.
او افزود: همان طور كه شركت هاي توليد كننده مواد غذايي 
و بهداشتي نقش اساسي در تامين امنيت غذايي و سالمتي 
آحاد مردم دارد، نقش شركت هاي پخش و توزيع نيز از 
اهميت بااليي برخوردار اس��ت. بايد توجه داشت كه هر 
مقدار ش��ركت هاي توليدي تالش نمايند تا محصول با 
كيفيت و قيمت مناسب توليد شود، اما اگر توزيع مناسب 
صورت نگي��رد مي تواند منجر به زيان ي��ا حتي بحران 
ش��ود. به خصوص در زماني كه كشور تحت شديد ترين 
تحريم هاي ظالمانه قرار گرفته است و دشمنان به هر نحو 
و بهانه اي سعي در خدشه دار كردن چهره نظام مقدس 
جمهوري اس��المي ايران دارند.تجريش��ي خاطرنشان 

كرد: خوشبختانه »به پخش« توانسته در زنجيره ارزش 
هلدينگ توسعه صنايع بهشهر نقش بسزايي را ايفا كرده 
و فاصله بين كارخانه و مصرف كننده نهايي را كوتاه نمايد.

مديرعامل گروه توسعه ملي با بيان اينكه اين شركت 
عالوه بر اينكه توانسته با خدمات خود براي برندهاي 
توليدي گروه توس��عه ملي خلق ارزش نمايد، گفت: 
به پخش توانس��ته گس��تره فعاليت خود را به س��اير 
برندهاي ايراني گسترش دهد و ما امروز خوشحاليم 
كه »به پخش« و ش��ركت هاي گروه توس��عه صنايع 
بهشهر در س��ال جهش توليد در چرخش چرخ هاي 
توليد نقش بسزايي داشته اند و سهم مهمي در خدمت 
به مردم عزي��ز به خود اختصاص دهند. اميدواريم كه 
راه اندازي برند »صرفه ماركت«، بتواند با اس��تفاده از 
ظرفيت بازار فروش آنالين، به موفقيت هاي روزافزون 

اين گروه كمك كند.

  به پخش با در اختيار داشتن مديران و پرسنل 
خالق و جهادي خوش مي درخشد

مجيد محس��ني مجد، مديرعامل گروه توسعه صنايع 
بهشهر نيز طي سخناني گفت: بنده به واسطه اينكه مدتي 
توفيق خدمت در ش��ركت به پخش را داشتم، از نزديك 

شاهد زحمات و تالش هاي شبانه روزي اين عزيزان بوده ام 
و امروز به پخش با مديريت آقاي پورمحمدي و با همت 
پرسنل و مديران خالق و جهادي خود توانسته اقدامات 

ارزشمندي را انجام دهند.
وي تاكيد كرد: در يك سال اخير همه  ما شاهد بوديم، 
كليه  كسب و كارها با شيوع ويروس كرونا دچار تغييرات 
بسياري شدند يا اينكه از بين رفتند اما به پخش امروز با 
عبور از مشكالت و تالش و مبارزه مداوم براي رفع كامل 
آنها، توانسته در شرايط فعلي كشور و با وجود مشكالت 
ناشي از بيماري كرونا خوش بدرخشد و دو طرحي كه 
امروز قرار هست رسما آغاز به كار كند حاصل اين تالش 
و كوشش است.محس��ني مجد يادآور شد: موفقيت 
به پخش نتيجه روزها و ساعت ها تالش كارگراني است 
كه در خطوط توليد فعاليت مي كنند و خود را متعهد 
مي دانند كه به نحو احسن كاالهاي مورد نياز مردم را 
در سراسر كشور به صورت عادالنه توزيع كنند.گفتني 
است در پايان مديرعامل گروه توسعه صنايع بهشهر به 
پاس عملكرد موثر و مثبت شركت به پخش در طول 
سال مالي گذشته كه موجب بر جاي گذاشتن ركورد 
فروش و رشد فروش شركت هاي تابعه شد لوح تقديري 

به مديرعامل اين شركت اهدا كرد.
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راهكار ارتباط با مشتري

براي نفوذ در ذهن و روان مشتريان چه راهكارهايي 
بايد مورد توجه قرار بگيرد؟ فروشندگان به پخش با 
استفاده از چه المان هايي مي توانند توجه عامالن 
فروش و مشتريان را جلب كنند؟ چگونه مي توان 
اعتماد مخاطب را در مواجهه با كاال و محصوالت 
ارايه شده جلب كرد؟ اين پرسش و پرسش هايي 
از اين دست براي آن دسته از افرادي كه به دنبال 

جلب توجه مشتريان هستند، كليدي است.
براي نفوذ در دل مش��تري بايد اصول مختلفي را 
رعايت كنيم.يكي از اصول ارتباط با مشتري اصل 
برداشت اوليه مي باشد.برداش��ت اوليه تصويري 
اس��ت كه در هن��گام اولين مراجعه مش��تري به 
فروش��گاه ما در ذهن او نقش مي بن��دد.از همان 
لحظه اي كه مشتري وارد فروشگاه يا محل كار شما 
مي شود يا با شما تماس مي گيرد يا وارد وب سايت 
شما مي شود، يك تصوير ذهني از شما و برند شما 

در ذهن او شكل مي گيرد.
اگر برداش��ت اوليه مثبت باشد پايه و اساس ارايه 
خدمات به مشتري ش��كل خوبي پيدا مي كند و 
اگر برداش��ت اوليه منفي باشد بايد تالش خيلي 
بيشتري براي تغيير ذهنيت مشتري صورت دهيد.

حال سوال اين است: ما چگونه مي توانيم برداشت 
اوليه مثبتي در ذهن مشتري ايجاد كنيم؟

۱- ب��راي نفوذ در دل مش��تري ظاه��ر حرفه اي 
داشته باشيد.

مردم اول ش��ما را مي بينند و بعد صداي ش��ما را 
مي ش��نوند.اولين گام براي ايجاد يك برداش��ت 
اوليه مناس��ب، ظاهر شماست.اگر ظاهر مناسبي 
نداشته باشيد، باعث مي ش��ود يك مانع اوليه در 
برابر برداش��ت اوليه مثبت مش��تري ايجاد شود.

لباس پاكيزه و متناسب با كسب و كار خود بپوشيد. 
لباس شما بايد مرتب باشد.س��رو وضع شما بايد 
مرتب و متناسب با كس��ب و كار شما باشد: موي 
ش��ما، آرايش چهره شما، ريش شما، كفش شما، 

زيورآالت شما و…
۲- فروشگاه و دفتر شما بايد مرتب باشد.

در يكي از مقاالت قبلي به نام زبان بدن س��ازمان 
در رابطه با محيط كس��ب و كار و سازمان به طور 
مفصل صحبت كردم.محيط كسب و كار شما بايد 
مطابق با انتظار مشتري و حتي فراتر از انتظارات 
وي باشد.براي نفوذ در دل مشتري محيط بايد تميز 
و مرتب باش��د.جا براي نشستن مشتري موجود 
باش��د و به طور كلي مشتري بايد احساس راحتي 

داشته باشد.
۳- براي نفوذ در دل مش��تري بايد ادب و نزاكت 

داشته باشيد.
همه ما در دوران كودكي اص��ول رفتار مودبانه را 
آموخته ايم ولي در كس��ب و كار و تعامالت خود 
با مش��تريان گاهي اوقات اين اص��ول را فراموش 

مي كنيم.
 به تمامي مشتريان خود سالم كنيد و شما در سالم 
كردن پيشقدم باشيد.به آنها خوشامد بگوييد.يك 
لبخند ساده و يك نگاه مشتاق به آنها نشان مي دهد 
از آمدن آنها به كسب و كار خود خوشحال هستيد.

 هن��گام مكالم��ه با مش��تري، به مش��تري تمام 
و كم��ال توجه كنيد.پ��ول نش��ماريد.به صفحه 
مانيت��ور خ��ود ن��گاه نكنيد.قفس��ه ها را مرتب 
 نكني��د و… تمام��ي توج��ه ش��ما باي��د براي

 مشتري باشد.
 مشتري ايراني دوست ندارد با نگاه دنبال شود.

 برخي مشتري ها دوست دارند خودشان در فضاي 
فروش��گاه به گردش بپردازند و برخي هاي ديگر 
دوست دارند فروشنده آنها را همراهي كند.زماني 
كه مشتري به داخل فروشگاه شما آمد مي توانيد 
به او بگوييد هر زمان كه دستوري داشتيد من در 

خدمت شما هستم.
 همه چيز را با لبخند بگوييد. وقتي به لبخند زدن 
عادت كنيد، لبخند ش��ما طبيعي به نظر خواهد 
رس��يد، نه مصنوعي و نه زورك��ي. لبخند در هر 
موقعيتي كه هستيد عالي اس��ت در غم، شادي، 

در مواجهه با دشمن، در مواجهه با دوست و …
 كارهايي وجود دارند كه نبايد در حضور مشتري 
انجام شوند.بعضي از اين كار ها عبارتند از صحبت 
كردن با تلفن جهت امور شخصي، سيگار كشيدن، 

خوردن غذا و تنقالت و آدامس جويدن.
 برخي از كلم��ات مودبانه وج��ود دارند كه جلوه 
خوبي به كالم ش��ما مي بخشند مثل: اجازه دارم، 
دستور دهيد و…. اين عبارات مودبانه را در كالم 

خود به كار ببريد.
 هرگز پش��ت س��ر يك مش��تري صحبت نكنيد.

اگر بع��د از رفتن يك مش��تري در مقابل س��اير 
مش��تريان در رابط��ه ب��ا آن ف��رد بدگويي كنيد 
 س��ايرين ش��ما را فرد قابل اطميناني محس��وب

 نخواهند كرد.
 اسامي مشتريان خود را ياد بگيريد و در جمالت 
خود اس��تفاده كنيد و آنها را مخاطب قرار دهيد.

مردم عاشق ش��نيدن فاميل خود از زبان ديگران 
هستند.وقتي فاميل آنها را مي گوييد به آنها نشان 

مي دهيد براي شما اهميت دارند.
 خداحافظي خوبي با مشتريان داشته باشيد.به نظر 
من خداحافظي كردن به اندازه سالم كردن مهم 
است به خصوص زماني كه مشتري از شما خريد 
نمي كند.شما با رفتار خوب خود بايد به آنها نشان 
دهيد براي شخصيت آنها احترام قائل هستيد و نه 

براي پول آنها.

سال هاست درخصوص توسعه زيرساختي در صنعت 
حمل و نقل و اهميت آن براي كشور سخن گفته شده 
است و از طرفي نقش آن در توسعه روزافزون صنعت 
پخش حائز اهميت است. آنچه امروز صنعت حمل 
و نقل به آن دچار شده گرفتاري در پيله شيوه هاي 
سنتي اس��ت كه هم بهره وري را كاهش داده و هم 
تبعات اجتماعي و زيست محيطي فراواني دارد. از 
اين رو به پخش كه يكي از ش��ركت هاي نام آشناي 
عرصه صنعت پخش كشور است، با درايت مديران 
ارشد خود و حمايت هاي محسني مجد مديرعامل 
ش��ركت به پخش، بزرگ ترين س��رمايه گذاري در 
تاريخ اين شركت را رقم زد. رويدادي كه مي توان آن 
را گامي موثر در جهت توسعه زيرساخت هاي يك 

پخش سالم، سريع و عادالنه دانست.
 مديرعامل شركت ترابري و حمل و نقل به پخش، 
ضمن تاييد خبر و ابراز خرس��ندي از اين اتفاق در 
گفت وگويي بيان كرد: درخواست خريد 8۰ دستگاه 
وانت نيسان دوگانه سوز در شركت زامياد پذيرش 
نهايي گرديد و با گذراندن مراحل اداري اين ناوگان 

تحويل شركت ترابري و حمل و نقل به پخش شد.
او افزود: با انجام اين فرآيند، سرمايه گذاري و تامين 
مالي شركت به پخش طي دوره يكساله، بيشترين 
سرمايه گذاري در ادوار گذشته را پشت سر گذاشته 
است به نحوي كه طي اين چهارده ماه، بزرگ ترين 
سرمايه گذاري در حوزه ناوگان توزيع و حمل و نقل، 

در تاريخ شركت به پخش رقم خورده است.
مديرعامل ش��ركت ترابري و حمل و نقل به پخش 
بيان كرد: با اين سرمايه گذاري كالن، ۱۰8 دستگاه 
كاميونت ايس��وزو و وانت نيسان به ناوگان شركت 
افزوده شده و با كاربري سازي و ورود اين خودروها 
به عرصه عمليات، ظرفيت حمل ناوگان از 448 تن 
در آبان ۱۳97 به 7۳7 تن افزايش خواهد يافت كه 
معادل 64 درصد افزايش در ظرفيت حمل ناوگان 

شركتي به پخش است.
 او با اشاره به اين مطلب كه با اضافه شدن اين ظرفيت، 
قابليت توزيع كاالي شركت به پخش توسط ناوگان 
شركتي كه يك شاخص استراتژيك در شركت هاي 
پخش محسوب ش��ده، بيان كرد: كاهش ظرفيت 
ناوگان حمل و نقل به س��طح حدود ۳۳ درصد در 
س��ال گذشته بس��يار نگران كننده بود، از اين رو با 
توجه ويژه مهندس محسني مجد و حمايت هاي 
ايشان توانس��تيم آن را به سطح ۵4درصد افزايش 
يافته و در ش��رايط اطمينان قرار دهيم. وي افزود: 
مديريت شركت به پخش با نگاه بسيار هوشمندانه 
به اين بخش استراتژيك، روند نزولي ظرفيت هاي 
حم��ل را در كمتر از يك س��ال معك��وس كرده و 
اثربخش��ي ظرفيت هاي حمل شركت به پخش را 
نسبت به سطح سال ۱۳9۳ ارتقا داده است. ارزش 
اين حركت وقتي بيشتر نمايان مي گردد كه بدانيم 
در فاصله بين اس��فند 97 تا ارديبهش��ت 98، بازار 
خودروي سنگين بيش از صددرصد افزايش قيمت 

را تجربه كرده است.

اقدامي استراتژيك
در توسعه لجستيك به پخش

امير تقي خان تجريشي، مديرعامل گروه توسعه ملي در مراسم افتتاح فروشگاه اينترنتي صرفه ماركت مطرح كرد

مجيد محسني مجد، مديرعامل گروه توسعه صنايع بهشهر: 

 آغاز فعاليت هاي پژوهشي جهش توليد در گروه توسعه صنايع بهشهر براساس منويات رهبري

گروه توسعه صنايع بهشهر  و گرداندن چرخ هاي توليد كشور

بعد از جهش توليد ما به مرحله رفاه خواهيم رسيد
با توجه ب��ه اهميت افزايش فعاليت ه��اي تحقيقاتي و 
پژوهش��ي و نقش اين فعاليت ها در بهبود شاخص هاي 
تخصصي فعاليت هاي اقتصادي  مجيد محسني مجد، 
مديرعامل گروه توس��عه صنايع بهشهر اعالم كرد: برابر 
منويات مقام معظم رهبري، بررسي و پژوهش درخصوص 
جهش توليد و چگونگي ايجاد ساز و كارهاي آن در گروه 

توسعه صنايع بهشهر آغاز شده است.
مديرعامل گروه توسعه صنايع بهشهر در يادداشتي در 
رابطه با سال جهش توليد و فرآيندهاي الزم براي تحقق 
آن نوشت: سال گذشته از طرف مقام معظم رهبري، به 
نام سال رونق توليد نام گذاري شده بود. امسال نيز شعار 
جهش توليد از سوي ايشان انتخاب گرديد كه اين نشان 
از اهميت توليد در ش��رايط كنوني براي بهبود وضعيت 
اقتصادي كش��ور دارد. همان طور كه هم��ه مي دانيم، 
توليد مهم ترين نقش را در توس��عه اقتصادي هر كشور 
برعهده دارد. توليد به عنوان يكي از مولفه هاي مهم رشد 
اقتصادي درون زا، باعث ايجاد ارزش افزوده فراوان گرديده 
و برخالف خام فروش��ي، درآمد زيادي را نصيب كشور 
مي كند. اگر نگاهي به كشورهاي توسعه يافته صنعتي 
بيندازيم، مي بينيم آنها از طريق توليدات خود بازارهاي 
جهاني را در دس��ت داش��ته و از اين طري��ق مي توانند 
سياست هاي خود را در زمينه هاي اقتصادي و سياسي به 
كشورهاي ديگر تحميل كنند. با اينكه در سال هاي اخير 
شاهد توسعه چشمگير بخش خدمات شركت هاي بزرگ 
سرمايه گذاري دنيا هستيم، اما توليد همچنان اهميت 

بيشتري نسبت به حوزه خدمات دارد.
او در ادامه افزود: بر اس��اس آمار سازمان تجارت جهاني 
هنوز 8۰درصد از تجارت كش��ورها مربوط به كاالست 
و تنها ۲۰درصد به بخش خدمات اختصاص دارد و اين 
نش��ان از اهميت باالي توليد در جهان دارد. در كش��ور 
ما هنوز بخش هاي زيادي از نيازهاي كش��ور به واردات 
وابسته اس��ت كه تاثير زيادي در كاهش توليد ناخالص 
ملي دارد. معموال دولت ها براي جلوگيري از اين موضوع، 
سياس��ت هاي مختلفي اتخاذ مي كنند كه يكي از آنها 
تعيين ماليات براي كاالهاي وارداتي است كه معموال به 
نفع مردم نيست؛ چرا كه در صورت نبود كاالي باكيفيت 

داخلي، مردم مجبور خواهند بود تا كاالهاي بي كيفيت 
خريداري كنند.

مديرعامل گروه توس��عه صنايع بهش��هر خاطرنشان 
كرد: معموال كش��ورهايي كه بر توليد تمركز مي كنند، 
مي توانند از يك سو به نيازهاي جامعه خود پاسخ داده و 
از طرف ديگر شاخص توليد ناخالص ملي را مثبت نگه 

دارند. بايد توجه داشت 
كه هر ش��غل مرتبط با 
توليد نيز به طور متوسط 
از سه شغل ديگر حمايت 
و پشتيباني مي كند. از 
س��وي ديگر، راه اندازي 
كسب و كارهاي جديد 
تولي��دي معم��وال به 
راه ان��دازي بخش هاي 
توليدي مرتبط با آن نيز 
مي انجام��د. براي مثال 
افزاي��ش كارخانجات 
تولي��دي، ني��از ب��ه 

بس��ته بندي را افزايش مي دهد. از سوي ديگر افزايش 
واحدهاي توليدي س��بب ايجاد بخش ه��اي توليدي 
جديد براي تبديل م��واد اوليه به كااليي با ارزش افزوده 
باال خواهد ش��د كه ش��ايد در حالت ع��ادي تقاضايي 
براي آن وجود نداش��ته باش��د. هيچ فرآيندي همچون 
توليد نمي تواند منجر به ايجاد اشتغال و توانمندسازي 
اجتماعي شود. جهش توليد به 
معناي ايجاد و گسترش مشاغل 
جديد با تخصص ه��اي متنوع 
خواهد بود. اين امر نقش بااليي 
در ش��اخص توسعه انساني ايفا 
خواهد كرد و م��ردم را صاحب 
منزلت و نقش آفريني در اقتصاد 
و جامعه مي كند. در گذش��ته 
دو رويكرد در قبال رونق رابطه 
توليد و توسعه اقتصادي وجود 
داش��ت؛ رويك��رد مبتن��ي بر 
جايگزين س��ازي واردات كه به 
معناي رفع ني��از از محصوالت 

خارجي و توليد داخلي بود و ديگري گسترش صادرات 
كه نيازمند آزادسازي و شناور سازي بازار كااليي و مالي 
داخلي با بازار جهاني بود. به نظر مي رس��د جهش توليد 

خواهد توانست هر دو رويكرد را محقق سازد.
محسني مجد يادآور ش��د: پژوهش ها نشان داده است 
كه جهش توليد نه تنه��ا با رويه هاي ناتوانمند س��ازي 
عمومي مقابله كرده و ق��درت خريد و انعطاف مردم در 
برابر فشار تورمي را كاهش مي دهد، بلكه خود مستقيما 
باعث كاهش تورم مي شود. جهش توليد نقدينگي را در 
مسيري هدفمند هدايت مي كند و از افزايش سرگردان آن 
پيشگيري مي كند. جهش توليد همچنين باعث جهش 
درآمدهاي مالياتي دولت نيز مي ش��ود و اين امر دست 
دولت در س��رمايه گذاري هاي جديد و افزايش خدمات 
اجتماعي خصوصا براي اقشار آسيب پذير را باز مي كند. 
جهش توليد به معناي افزايش كمي واحدهاي توليدي، 
افزايش درآمدهاي واحدها و نيروي كار فعال در آنها و به 
تبع افزايش درآمدهاي دولتي خواهد بود و اين امتيازي 
است كه بازارهاي مالي و پولي به خودي خود در اختيار 
قرار نخواهند داد. موضوع تولي��د و جهش توليد بحث 
فراوان است كه در مقالي ديگر باز به آن خواهم پرداخت. 
نام گذاري اين سال به نام جهش توليد امر مباركي است. 
البته اين بدان معنا نيس��ت كه فقط سال 99 به جهش 
توليد اختصاص داشته باشد، بلكه اين تازه آغاز راه است.

مديرعامل گروه توسعه صنايع بهشهر در پايان خاطرنشان 
كرد: همان طور كه روستو معتقد است بعد از جهش توليد 
ما به مرحله رفاه خواهيم رس��يد و تجربه نيز ثابت كرده 
افزايش درآمدها در جامعه به رفاه اجتماعي و اقتصادي 
منجر خواهد شد اما همان طور كه گفته شد، سال 99 تازه 
آغاز راه جهش توليد است و دوره آن ممكن است سال ها 
به طول بينجامد. نام گذاري اين سال كه در پايان آن قرار 
داريم از سوي مقام معظم رهبري نقطه عطفي براي ايجاد 
ساز و كارهاي اقتصادي و توليدي كشور در راستاي اين 
مفهوم است. بررسي و پژوهش درخصوص اين مفهوم و 
چگونگي ايجاد ساز و كارهاي آن چند وقتي است كه در 
گروه توسعه صنايع بهشهر آغاز شده و اميدواريم شاهد 

نتايج خوبي در مسير جهش توليد باشيم.

همان طور كه روس�تو معتقد اس�ت بعد از 
جهش توليد ما به مرحله رفاه خواهيم رسيد 
و تجربه نيز ثابت كرده افزايش درآمدها در 
جامعه به رفاه اجتماعي و اقتصادي منجر 
خواهد شد اما همان طور كه گفته شد، سال 
۹۹ تازه آغاز راه جهش توليد است و دوره 
آن ممكن است س�ال ها به طول بينجامد. 
نام گذاري اين س�ال كه در پاي�ان آن قرار 
داريم از س�وي مقام معظ�م رهبري نقطه 
عطفي براي ايجاد ساز و كارهاي اقتصادي و 
توليدي كشور در راستاي اين مفهوم است.

برش

تحليل

از نخستين ساعاتي كه ستاد ملي مقابله با كروناي 
كش��ور خبري مبني بر ط��رح محدوديت هاي دو 
هفته اي كرونا را ص��ادر كرد، اقدام��ات مربوط به 
اخذ مجوز تردد بين اس��تاني و 9 ش��ب تا 4 بامداد 
را براي خودروهاي ش��ركت به پخش در دس��تور 
كار قرار گرفت. در اين راس��تا نامه هاي جداگانه اي 
به وزير كشور، اس��تاندار تهران، وزير صمت، وزير 
بهداش��ت، رييس راهور ناجا و رييس ستاد مبارزه 
با كروناي تهران ارسال شد و طي آن، نياز به مجوز 
تردد خودروهاي حمل غذا و دارو و همچنين مجوز 
مبرم تردد خودروي ويزيتورهاي سراس��ر كشور 

درخواست گرديد.
پس از پيگيري هاي به عمل آمده، مقرر شد تا ظهر 
شنبه يك آذر ماه ليست خودروهاي صنعت پخش 
به پليس راهنمايي و رانندگي ناجا اعالم شود و بدين 
ترتيب ۵ اطالعيه در خصوص جمع آوري اطالعات 
خودروها از شركت ها و شعب سراسر كشور صادر 
و از طريق ايميل و شبكه هاي اجتماعي به اعضاي 

انجمن اطالع رساني شد.
از اين رو ليست خودروهاي دريافتي را در قالب يك 
فايل به تعداد ۲4۵6 خودرو به پليس راهور تحويل 
داده و پس از اعمال در واحد اجراييات عمليات پليس 
راهور، نام��ه تاييديه دريافتي از راهور را به تك تك 
ش��ركت هايي كه تا آن زمان اقدام به ارسال ليست 

كرده بودند، تقديم كرد.
همچنين شركت هايي كه ليست پالك خود را ارسال 
كرده بودند و به هر دليلي داراي اشكال در ليست هاي 
قبلي بودند و با فرمت فرمانداري همخواني نداشتند 
را اصالح كرده و در يك فايل به تعداد 4 هزار و ۱۵9 
پالك در شهرس��تان ها بودند را جمع آوري كرده و 

پس از رايزني دراختيار فرمانداري گذاشت.

گزارش اقدامات اخذ مجوز 
تردد خودروهاي صنعت پخش



اعتماد|
يكي از رخدادهايي كه بعد از همه گيري كرونا در بسياري 
از نقاط جهان به خصوص كشورهاي غربي خبر ساز شد، 
حوادثي بود كه در ساير كشورها در خصوص تامين اقالم 
اساس��ي به اقصي نقاط جهان مخابره شد. شيوع كرونا در 
اروپا و امريكا ع��الوه بر خلق صحنه هاي ناراحت  كننده از 
بيماري و تبعات بهداشتي و درماني برآمده از آن، تصاويري 
از غارت فروش��گاه ها و صف هايي را در اين كشورها پيش 
چش��م جهان قرار داد، كه پيش از اين تصورش س��خت 
بود. يك��ي از داليل وقوع اين ح��وادث و تصاوير جداي از 
فرهنگ رفتاري و اجتماعي م��ردم، نحوه تامين و توزيع 
اقالم اساسي در فروشگاه هاي زنجيره اي بود كه نقش اين 
رنجيره به هم پيوسته را در جوامع مختلف بيشتر از قبل 
نمايان مي كرد. يك روي س��كه آرامش بازارهاي مصرفي 
كشورمان بر آمده از فرهنگ متعالي مردم است كه همواره 
در زمينه مشاركت هاي عمومي نقش برجسته اي از خود 
به يادگار گذاشته اند. مردم ايران كه دهه هاي اخير همواره 
با مشكالت بر آمده از جنگ 8ساله تحميلي، تحريم هاي 
اقتص��ادي و تنگناهاي مالي و اقتص��ادي فراواني روبه رو 
بودند با ارايه رفتاري فرهيخته نش��ان دادن��د كه در برابر 
كمبودها و كاس��تي ها رفتاري ارزنده و مطل��وب از خود 
ارايه مي دهند. اما روي ديگر سكه اين رفتارهاي مطلوب 
اجتماعي و فردي به دليل وجود شبكه اي مويرگي و به هم 
پيوسته در حوزه پخش اقالم اساسي و كاالهاي مصرفي 
است كه باعث شد خانواده هاي ايراني با كمترين نگراني از 
توزيع اقالم اساسي، دوران كرونا و تحريم هاي اقتصادي را 
پشت سر بگذارند. يكي از اركان اصلي اين شبكه مويرگي 
كاالهاي اساس��ي و اقالم مصرفي، شركت به پخش است 
كه تالش كرد با ايجاد شبكه اي به هم پيوسته و مويرگي 
كه از بزرگ ترين فروش��گاه هاي زنجيره اي در پايتخت و 
كالن شهرها تا كوچك ترين واحدهاي صنفي در مناطق 
دور افتاده و مرزي كشور را شامل مي شد، نيازهاي مورد نياز 
مردم را در كوتاه ترين زمان و با كمترين نوسان در اختيار 
مصرف كنندگان قرار دهد. شركت به پخش با به كارگيري 
مجموعه توانمندي هاي اجرايي و لجستيكي خود بالفاصله 
پس از آغاز پاندومي كرونا روند تامين اقالم مورد نياز مردم را 
در كمترين زمان و با استفاده از روش هاي برخط در اختيار 
آن��ان قرار داد. اين هارمون��ي و هماهنگي يكي از بهترين 
نمونه هاي توزيع اقالم اساسي را در سطح جهان در ايران 
شكل داد، بدون اينكه تصاوير زشتي كه در برخي كشورها 
از حمله به فروش��گاه ها و غارت اموال فروشگاه ها به ثبت 
رسيد در ايران تجربه شود. در جريان اين گزارش با استفاده 
از اخباري كه در رسانه هاي غربي منتتشر شده تالش شده 
نوري به ابعاد پنهان مشكالت پخش در برخي كشورهاي 

غربي تابانده شود.

  سكانس نخست؛ زماني براي نگراني 
حدود يكسال از آمدن مهمان ناخوانده اي بر روي كره زمين 
مي گذرد و مردم كم كم ب��ه زندگي در كنار ويروس كرونا 
ع��ادت كرده اند. اين ويروس س��بك زندگي مردم جهان 
را تغيير داده و در كنار تاثيرات منفي بسياري كه داشته، 
مسائلي را كه پيش از اين به چشم نمي آمدند يا حتي عكس 

آنها تصور مي شد، نمايان كرده است.
همان طور كه بع��د از ظهور و بروز كرونا نظام بهداش��تي 
بسياري از كشورهاي قدرتمند و ثروتمند جهان در پي شيوع 
اين ويروس در هم شكسته و اقتصاد و سياست در بسياري از 

اين كشورهاي به اصطالح جهان اولي با چالش هاي جدي 
مواجه شد در حوزه توزيع اقالم اساسي و مصرفي مردم نيز 
تصاويري مخابره شد كه تا پيش از آن شايد براي بسياري از 
تحليلگران نيز باور كردني نبودند. در اين شرايط كشورهاي 
متحد پش��ت هم را خالي كردند و با در نظر گرفتن منافع 
شخصي تا مرز جدايي پيش رفتند. نمونه بارز يك چنين 
مشكالتي مسائلي بود كه براي كشور ايتاليا به عنوان يكي از 
اعضاي مهم اتحاديه اروپا ايجاد شد و بازتاب هاي زيادي در 
سطح افكار عمومي جهاني پيدا كرد. در شرايطي كه اتحاديه 
اروپا طبيعتا مي بايست به دليل گستردگي مشكالت كرونا 
از اين كشور حمايت كنند، اما نه تنها اين حمايت ها صورت 
نگرفت، بلكه در بسياري موارد بر حجم مشكالت اين كشور 
افزوده شد.اما در اين بين، پديده ديگري هم در كشورهاي 
غربي جلب توجه مي كرد. »صف كشيدن« براي خريد 
اقالم مختلف از مايحتاج اوليه تا لوازم بهداشتي و دستمال 
توالت تا خريد سالح هاي متعارف و غير متعارف براي 
در امان ماندن از غارت و حمالت ساير افراد. صف هاي 
كيلومتري دريافت بس��ته هاي كمك غذايي به دنبال 
بحران اقتصادي ناش��ي از كرون��ا و افزايش بيكاري در 
كشورهاي امريكايي و اروپايي حكايت از اوضاع فاجعه بار 
اين كشورها داشت و دارد. اوضاعي كه بسياري از افراد 
قشر متوسط اين كشورها را به زير خط فقر كشانده و آنها 
را مجبور كرده صحنه هايي را رقم بزنند كه پيش از اين 

در كشورهاي آفريقايي و بعضاً آسيايي ديده مي شد.

  هج�وم م�ردم ب�ه فروش�گاه ها و خريدهاي 
سراسيمه

بعد از باز ش��دن پاي كرونا به كشورهاي اروپايي و امريكا، 
موجي از هراس و دلهره مردم اين كشورها را بر آن داشت تا با 
هجوم به فروشگاه ها، به ذخيره مواد غذايي و اقالم بهداشتي 
و محافظتي مثل ماس��ك رو بياورند. اين هجوم در حدي 
بود كه به س��رعت اين كشورها را با كمبود مايحتاج مردم 
روبه رو و قيمت ها را چند برابر كرد. سال2020 در پي اعالم 
وضعيت فوق العاده در امريكا، خبرگزاري رويترز در گزارشي 
به توصيف اين مساله پرداخت و نوشت فروشگاهي در شهر 
»آنيون« ايالت نيوجرسي در ساعت 8 صبح فعاليت خود 
را شروع كرد و تمامي موجودي شير و بطري هاي آب آن 
ظرف ۵ دقيقه تمام شد. در شهر »آستين« ايالت تگزاس 
هم بنزين مخازن پمپ هاي بنزين خالي شد. هيچ بطري 

مايع سفيدكننده در فروشگاه هاي زنجيره اي »هوم ديپو« 
در شهر »فرفكس« ايالت ويرجينيا پيدا نمي شود. بنابر اين 
گزارش، در سراسر امريكا هنگام سپيده دم، هزاران نفر از 
خريداران بيرون از سوپرماركت ها و خواربارفروشي ها، پيش 
از آغاز به كار آنها، صف مي كشند و به دنبال فرصتي براي 
خريد لوازم ضروري هستند، اقالمي كه در قفسه ها تمام شده 
زيرا اين كشور با شيوع ويروس كرونا مواجه است. در بسياري 
از موارد به دليل اين كمبودها، تصاوير زشتي از هجوم مردم 
براي اس��تفاده از اين اقالم و درگيري و زد و خورد به ثبت 
رسيد. ضمن اينكه در برخي موارد نيز مصرف كنندگان اقدام 

به غارت فروشگاه هاي زنجيره اي مي كردند.
مشابه چنين سراسيمگي و هجومي در كشورهاي اروپايي 
و اس��تراليا هم وجود داش��ت و تصاوير قفسه هاي خالي 
فروشگاه ها به تيتر اول اخبار كرونايي تبديل شده بودند. 

مقامات اين كش��ورها از مردم مي خواستند از خريدهاي 
هيجاني براي تهيه م��واد خوراكي و اقالم بهداش��تي به 

خصوص ماسك خودداري كنند.

  هجوم به فروشگاه هاي زنجيره اي
بنابر گ��زارش روزنامه انگليس��ي »ديلي مي��ل«، در پي 
شيوع ويروس كرونا، مردم وحشت زده انگليس به سمت 
فروش��گاه هاي م��واد غذايي هجوم برده اند و با تش��كيل 
صف هاي طوالني در سه هفته اخير بيش از يك ميليارد 

پوند مواد غذايي خريداري كرده اند. 
با ادامه اين روند، دولت انگليس از ش��هروندان اين كشور 
درخواست كرده كه از خالي كردن قفسه هاي فروشگاه ها 

بپرهيزند و بيشتر به فكر قشر آسيب پذير جامعه باشند.

  روي آوردن مردم به خريدهاي عجيب
در روزهاي بعد اين خريدها، جنبه ديگري به خود گرفت 
و از تهيه مايحتاج به س��مت اقالم عجيب��ي رفت كه در 
كشورهاي مختلف به نوعي نمايانگر فرهنگ مردم آن بود. 
شبكه »اسكاي نيوز« در گزارشي از هجوم مردم امريكا براي 
خريد اسلحه خبر داد. اسكاي نيوز گزارش داد مردم امريكا 
به صف هاي طوالني خريد سالح پيوسته اند و مي گويند كه 
براي زماني آماده مي شوند كه احتماال نظم عمومي در پي 
تشديد شيوع ويروس كرونا به هم بريزد. يكي از سايت هاي 
فروش آنالين سالح، افزايش ناگهاني فروش اسلحه از زمان 

آغاز شيوع كوويد-۱۹ در امريكا را گزارش داد و نوشت كه 
از زمان افزايش شيوع ويروس كرونا، ۶8 درصد به فروش 
اسلحه اين فروشگاه از طريق خريد آنالين افزوده شده است.

در كشور اروپايي هلند، با اعالم شرايط اضطراري و تعطيلي 
برخي مراكز، صف هاي طوالني خريد »ماري جوانا« شكل 
گرفت! پايگاه خبري »نيوزويك« در گزارشي نوشت با شيوع 
كرونا در هلند، مقامات دولتي اين كشور دستور به تعطيلي 
مراكز خريد، رستوران ها و كافي شاپ ها را صادر كردند؛ اين 
اقدام باعث ايجاد صف هاي طوالني براي خريد ماري جوانا 

جلوي كافي شاپ ها شده است.

  صف ه�اي كيلومتري ب�راي دريافت كمك 
غذايي

با گسترده تر شدن بحران كرونا در امريكا و در پي آن بيكار 
شدن حدود ۳0 ميليون نفر، جنبه هاي منفي اين بحران بر 
اقتصاد اول دنيا، خود را در قالب صف هاي طوالني مردم براي 
دريافت بسته هاي كمك غذايي نشان داد. در گزارش هاي 
بسياري صف بستن مردم به صورت پياده و سواره در مقابل 
خيريه ها در ايالت ها و شهرهاي مختلف ديده مي شد. راديو 
ملي امريكا )ان پي آر( تصاوير هوايي  را از »س��ن آنتونيو«، 
دومين شهر بزرگ ايالت تگزاس امريكا كه خودروها براي 
دريافت كمك غذايي صف كشيده بودند، منتشر كرد. تصوير 
هوايي اين خودروها در شبكه هاي اجتماعي دست به دست 
مي شد.خبرگزاري فرانسه در گزارشي از مراجعه زياد افراد 
به موسسات غذايي خيريه در نيويورك خبر داده و افزوده 
بود اينها افرادي هستند كه به دليل توقف  كامل فعاليت ها در 
پايتخت اقتصادي امريكا يعني نيويورك، درآمدهاي خود را 
از دست داده اند. به نوشته »نيويورك تايمز«، بانك هاي غذا 
در سطح امريكا در مواجهه با افزايش تقاضاي فعلي، با وجود 
كمك هاي اهدايي ابر ثروتمندان، با كمبود بودجه مواجه 
شده اند. در پي آن، »فيدينگ امريكا« بزرگ ترين شبكه 
بانك هاي غذاي اين كشور با بيش از 200 شعبه، كمبودي 
يك ميليارد و ۴00 ميليون دالري را تنها طي ش��ش ماه 

آينده پيش بيني كرد.

  تشكيل صف طوالني دريافت غذاي خيريه 
 »آماندا كاتز«، سردبير ارشد شبكه امريكايي »سي ان ان« 
در توييتي با تعجب از ديدن چنين صحنه هايي در س��ال 
2020 در امريكا، نوشت: »تصوير فراموش نشدني« هزاران 
اتومبيلي ك��ه امروز در بانك غذاي س��ان آنتونيو به صف 
ايستاده اند؛ خانواده هاي مستاصل در بيرون براي رعايت 
ايمني با فاصله از يكديگر ايستاده اند. در سوييس، يكي از 
ثروتمندترين كشورهاي اروپايي و از قطب هاي اقتصادي 
جهان، فش��ار كرونا مردم را راهي صف هاي غذاي رايگان 
كرد. به گزارش رويترز، صف نيازمندان بسته غذايي رايگان 
در ش��هر ژنو با رعايت اصول بهداشتي و محدوديت هاي 
اجتماعي بيش از يك كيلومتر درازا داشت. بيشتر آنها كه 
در صف حضور داش��تند، كارگران و مهاجران ثبت نشده 
بودند كه براي تامين غذا در اين روزها و هفته ها به مشكل 
خورده اند.ديدن صحنه  صف كشيدن ها و غارت فروشگاه ها 
در كشورهاي غربي مساله اي معمول نيست و شدت بحران 
كرونا و تاثير عميق اقتصادي آن بر اين كشورها به خصوص 
قشر ضعيف تر را نمايان مي كند. بسياري از دولت هاي غربي 
به خصوص دولت امريكا به دليل عملكردشان در مقابله با 
بحران كرونا زير تيغ انتقادات قرار دارند و هفته هاس��ت با 

شديدترين مرحله بحران مواجهند.
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به دليل مشكالت توزيع در كشورهاي غربي به وقوع پيوست 

صفهايطوالنيوغارتفروشگاهها

  با گس�ترده تر ش�دن بحران کرونا در آمریکا و در پی آن بیکار ش�دن حدود ۳۰ میلیون نفر، 
جنبه های منفی این بحران ب�ر اقتصاد اول دنیا، خود را در قال�ب صف های طوالنی مردم برای 
دریافت بسته های کمک غذایی نشان داد. در گزارش های بسیاری صف بستن مردم به صورت 

پیاده و سواره در مقابل خیریه ها در ایالت ها و شهرهای مختلف دیده می شد.
  رادیو ملی آمریکا )ان پی آر( تصاویر هوایی  را از »سن آنتونیو«، دومین شهر بزرگ ایالت تگزاس 
آمریکا که خودروها برای دریافت کمک غذایی صف کشیده بودند، منتشر کرد. تصویر هوایی 

این خودروها در شبکه های اجتماعی دست به دست می شد.

برش

كافه اقتصاد
گزاره هاي تاثيرگذار در ارتقاي سطح خدمات شركت پخش كدام است

سايه روشن هاي صنعت پخش در ايران و جهان
تفاوت سيس��تم هاي پخش در ايران و ساير كشورهاي 
جهان چيس��ت؟ اين تفاوت  ها در اراي��ه خدمات نهايي 
ب��ه مصرف كنندگان چه تاثيري دارد؟ با اس��تفاده از چه 
گزاره هايي مي توان روند اثر گذاري ش��ركت هاي پخش 
در اقتصاد و معيش��ت ايران را ارتقا داد؟ اين پرسش ها و 
پرسش هايي از اين دس��ت اين روزها به تناوب در فضاي 
اقتصادي و مسائل مرتبط با صنعت پخش كشور مطرح 
اس��ت. واقع آن است كه سيس��تم هاي پخش و توزيع، 
زنجيره اي از كسب وكارها يا واسطه ها است كه از طريق 
آن يك محصول يا خدمات به دس��ت مشتري مي رسد. 
يكي از مهم ترين دغدغه هاي مشتريان و توليدكنندگان، 
توزيع مناس��ب محصول به مكان مناس��ب و مشتريان 
هدف است. توزيع مناسب كاال مي تواند به عنوان مزيت 
رقابتي يك بنگاه اقتصادي نس��بت به رقباي خود باشد. 
همچنين، انتخاب كان��ال توزيع و روش پخش كاال يكي 
از مهم ترين گزينه هايي اس��ت كه مدي��ران بنگاه هاي 
اقتصادي و توليدكنندگان، بايد مدنظر داش��ته باشند؛ 
چراكه سيس��تم توزيع و پخش كاال، نقش برجس��ته و 
قابل  توجهي در دس��تيابي به اهداف فروش شركت ها و 
توليدكنندگان دارد و محص��والت آنها را در معرض ديد 
خريداران و مصرف كنندگان قرار مي دهد. هنگامي كه اين 
امر، به درستي انجام شود، نتايج مثبتي حاصل خواهد شد. 
رايج ترين سيستم هاي پخش و توزيع كاال در ايران، معمواًل 
به چند دسته تقسيم  مي شوند: ۱- پخش و توزيع كاال از 
طريق شبكه هاي توزيع عمده فروشي 2- پخش و توزيع 
كاال از طريق ش��ركت هاي پخش و طراحي شبكه هاي 
فروش مختلف ۳- پخش و توزي��ع مويرگي ۴- پخش و 

توزيع كاال از طريق توزيع مستقل.

  پخش و توزيع كاال از طريق شبكه هاي توزيع 
عمده فروشي

عمده فروشان به صورت عمده، مقدار زيادي از محصوالت 
را از توزيع كنندگان و توليدكنندگان خريداري مي كنند. 
عمده فروشان، خرده فروشان را به عنوان مشتري اصلي 

خود مي بينند. به طورمعمول، خري��د با حجم باال باعث 
افزايش قدرت عمده فروشان مي شود. همچنين، بسياري 
از توزيع كنندگان، براي تعداد مشخصي از اقالم خريداري 
شده، تخفيفاتي نيز قائل مي شوند. در اين نوع سيستم، 
معمواًل هزينه هاي توزيع و پخش پايين تر است و قيمت 
تمام شده كاال نيز كاهش مي يابد. يكي از معايبي كه در اين 
نوع سيستم وجود دارد، قيمت فروش كاال است كه معمواًل 
پايين تر از قيمت واقعي به فروش مي رسد؛ درنتيجه، اين امر 
باعث مي شود تا قيمت گذاري كاال در كل بازار، تحت الشعاع 
قرار گيرد. همچنين يكي ديگر از معايب اين سيستم، عدم 
كنترل شركت هاي توليدكننده بر شيوه توزيع كاال در كل 
بازار و خرده فروشي ها است كه عماًل از مكانيسم توزيع كاال 

بي اطالع مي مانند.

  پخ�ش و توزي�ع كاال از طريق ش�ركت هاي 
پخش و طراحي شبكه هاي فروش مختلف

ش��بكه توزيع، سيستمي است كه ش��ركت هاي پخش 
براي انتقال محص��والت از توليدكننده به خرده فروش و 
مصرف كننده نهايي استفاده مي كنند. يكي از وظايف اصلي 
كانال هاي توزيع، بهينه سازي حجم فروش محصوالت 
است. اساسًا، به دليل اينكه شركت هاي پخش بر اساس 
تحقيقات بازار و شبكه هاي مختلف توزيع، اقدام به پخش 
كاال مي كنند، ريسك عدم بازگشت پول )به نسبت ساير 
روش ها( پايين تر اس��ت و س��رعت انتقال كاال به بازار و 
مخاطبين هدف، باال مي رود. عالوه بر اين، مشكالتي نظير 
تعدد مشتري و سفارشات، پايين مي آيد و سيستم پخش 
كاال متمركزتر مي شود. شركت به پخش نيز به دليل تجربه 
باال و اطالعات به روز در امر توزيع و پخش محصوالت، به 
عنوان يكي از بهترين شركت هاي پخش در ايران فعاليت 
مي كند و با كنترل مسير توزيع كاال در بازار، مي تواند يكي 

از بهترين گزينه هاي شركت هاي پخش در ايران باشد.

  پخش و توزيع مويرگي
توليدكنندگان به  كمك اين سيستم مي توانند واسطه ها در 

بازار را حذف كنند و محصوالت توليدشده را هرچه سريعتر 
به دست مصرف كنندگان نهايي برسانند. پخش و توزيع 
مويرگي، فاصله بين توليدكنندگان و مصرف كنندگان 
را كمتر مي كند و باعث كاهش قيمت تمام ش��ده كاالها 
مي شود. همچنين، به كمك اين سيستم مي توان پوشش 
بازار بيشتري را ايجاد كرد؛ چراكه توليدكنندگان با كمك 
سيستم پخش و توزيع مويرگي كاال، مدت زمان بيشتري 

در بازار شناخته مي شوند.

  پخش و توزيع كاال از طريق توزيع مستقل
معموال، كارخانجات و شركت هاي توليدي بزرگ كه 
حجم وسيعي از كاال با برندهاي معتبر را توليد مي كنند، 
داراي شبكه توزيع مستقل هستند و حضور فعال تري 
در بازار دارند. همچنين، س��ود كالني از محل فروش 
محصوالت براي كارخانه خود ايجاد مي كنند و ممكن 
اس��ت هزينه هاي گزافي را براي توزيع محصوالت و 
اثبات جايگاه برند خود در بازار بپردازند. البته بايد به 

اين نكته توجه داشت در صورتي كه حجم توليد و تنوع 
برندهاي توليد كننده كم باشد، ريسك پخش كاال و 
بازگشت پول باال مي رود و هزينه هاي آن نيز افزايش 
مي يابد. همچنين، ه��دف توليدكنندگان از طراحي 
سيستم هاي پخش و توزيع مستقل كاال، حضور فعال 
در بازار، رس��اندن محصوالت ب��ه مخاطبان نهايي و 

كنترل وضعيت بازگشت سرمايه است.
موارد باال، انواع سيس��تم هاي پخش در ايران بود كه 
به اختصار توضيح داديم. البته به اين نكته نيز بايد توجه 
داشت كه سيستم هاي نامبرده ، در دنيا رايج است اما 
سيستم هاي زير در كشورهاي درحال رشد رونق زيادي 
دارد. حال به معرفي برخي از رايج ترين آنها مي پردازيم: 

  نخست؛ فروش و توزيع كاال به صورت آنالين
نوعي از فروش محصوالت است كه مشتريان از طريق 
وبسايت هاي اينترنتي، اقدام به خريد محصوالت مورد 
نياز خود مي كنند. در اين نوع سيستم ، توليدكنندگان، 

عمده فروش��ان و خرده فروش��ان، صاحبان برندها و 
توزيع كنن��دگان، گردانن��دگان اصلي آن هس��تند. 
مشتريان )خريداران محصوالت( با مراجعه به وبسايت، 
كاالي موردنظر خود را انتخاب كرده و پس از بررسي 
مشخصات و ويژگي هاي آن، اقدام به ثبت سفارش آن 
محصول مي كنند. اين سفارشات، پس از بررسي نهايي 
توسط مسووالن مربوطه، براي مشتري ارسال مي شود. 
ارسال كاالها ممكن است با توجه به حجم و اندازه كاال 
و فاصله مش��تري تغيير پيدا  كند. يكي از مزيت هاي 
اين نوع سيستم، مقايسه قيمت و كيفيت محصوالت 
مختلف اس��ت كه منجر به افزايش رضايت مشتريان 
مي شود. امروزه، فروش و توزيع اينترنتي كاال به سرعت 

روبه رشد است و در سراسر دنيا رواج پيدا  كرده است.

  دوم؛ پخش كاال به صورت انتخابي
به وسيله اين سيستم مي توان، تمركز فروش محصوالت را 
به يك منطقه جغرافيايي محدود كرد. يكي از مزاياي اين 
روش اين است كه توليدكننده مي تواند بهترين منطقه 
جغرافيايي را براي فروش محصوالت، انتخاب كند و بهترين 

عملكرد خود را در يك منطقه متمركز كند.

  سوم؛ پخش و توزيع انحصاري
در اين سيستم عمده فروش، خرده فروش و توزيع كننده 
در يك منطقه جغرافيايي خ��اص فعاليت مي كنند. 
هنگامي كه يك توليدكننده، محص��والت خود را از 
طريق يك يا دو بازار عمده، توزيع مي كند، گويا از يك 
فرم مشترك توزيع در محصوالت استفاده نموده است. 
وسايل خانگي بزرگ، اتومبيل ها و… مثال هايي براي 
اين نوع سيستم هستند كه توليدكنندگان اميد دارند 
تا با تدوين سياست هاي جديد در فروش محصوالت 
و قيمت گ��ذاري رقابتي در ي��ك منطقه جغرافيايي، 
نس��بت به رقبا پيشي بگيرند و به اصطالح، نبض بازار 

را در دست بگيرند.
شركت به پخش كليه فعاليت هاي خود را در قالب نظام 

جامع مديريت استراتژيك تعريف نموده و معتقد است 
براي عرضه و توس��عه محصوالت در بازار مي بايس��ت 
در كليه وجوه س��ازمان از تحقيقات بازار و شناس��ايي 
مخاطبين هدف استفاده نمايد. بر همين اساس براي 
دستيابي به سيس��تم فروش و توزيع بهينه و كارآمد، 
فعاليت واحدهاي خود را در قالب ۵ بخش دسته بندي 
كرده است: ۱- پخش مويرگي 2- پخش عمده فروشي 
۳- پخش شهرس��تان ها ۴- پخش بازارهاي خاص و 
پنهان ۵- پخش زنجيره اي و تعاوني. با توجه به ضرورت 
توزي��ع و پخ��ش كاال در بازار، مي توان ب��ه اين نتيجه 
رسيد كه بقاي عمر يك توليدكننده، به توزيع و پخش 
محصوالت آن بستگي دارد. تفاوت اصلي سيستم هاي 
ذكرش��ده، بر مبناي مدل كسب و كار شركت و اهداف 
مربوط به تجارت اس��ت. معموال توليدكنندگان دو راه 
براي توزيع كاالي خود دارند؛ ۱- فروش مس��تقيم 2- 
استفاده از توزيع. مزيت توزيع و پخش كاال اين است كه 
اجازه مي دهد تا توليد كننده در توليد محصوالت خود 
متمركز شود و فروش را به توزيع كننده بسپارد. با درك 
اينكه چگونه يك توزيع كننده كار مي كند، مي توانيد 
تعيين كنيد كه آيا استفاده از توزيع براي كسب وكار شما 
مناسب است؟ توليدكننده، هرقدر در نظام توزيع كاالي 
خود موفق  عمل كند، در ساير بخش ها و استراتژي ها نيز 
موفق تر خواهد بود. همچنين، با پيشرفت صنعت پخش 
در ايران و دنيا، تفكر توليدكنندگان به سمت افزايش رفاه 
و توجه به مصرف كنندگان سوق پيدا مي كند. طراحي 
و انتخاب ش��بكه توزيع و پخش كاال در صورتي موفق 
خواهد بود كه يك شركت پخش جامع و باقدمت براي 
تحقق نياز مصرف كنندگان و توليدكنندگان انتخاب 
ش��ود. شركت به پخش، به واس��طه همين فعاليت ها، 
به عنوان يكي از بزرگ ترين و معتبرترين شركت هاي 
پخش در كش��ور ش��ناخته مي ش��ود و با جمع آوري 
اطالعات بازار و تحليل داده ه��اي عملكرد خود، جزو 
اولين انتخاب  برندهاي مطرح داخلي و خارجي همچون: 

هنكل، روژين، شادلي و… بدل شده است.



ام��روزه موضوع فروش، توزي��ع و بازارگذاري كاال در 
كش��ور در حال پيدا كردِن جريان صحيِح روند خود 
اس��ت و به دنبال آن مفهوم رقابت نيز شكل ارزشي 
خود را كه متناظر به اصالح كيفيت و كميت اس��ت، 
پيدا كرده است، اين امر وجود يك ساختار حرفه اي و 
انجام كار تخصصي با مشخصه هاي فني و تكنيكي يك 
صنعت را مي طلبد. موضوع پخش و توزيع مناسب كاال 
و خدمات، امروزه يكي از اصول مهم و اساسي است كه 
به صنعتي بزرگ و تجارتي عظيم تبديل شده است، 
صنعت پخش مي تواند به دليل ارتباط نزديك با توليد 
و مصرف از هر بخشي يا نهادي سريع تر عالئم مربوط 
به رونق و ركود را در بازار شناسايي و به موقع مسووالن 
و دستگاه هاي مرتبط را نيز براي اقدامات پيشگيرانه 
مطل��ع كند. نظ��ام توزي��ع كاال و خدم��ات ازجمله 
بخش ه��اي مهم در اقتصاد كشورهاس��ت كه از يك 
طرف كاالها و خدمات را دراختيار مصرف كنندگان 
و از سوي ديگر اطالعات و نقدينگي را به بخش هاي 
توليدي منتقل مي كنند، در اين راستا شركت به پخش 
در سال 1334 شمسي به عنوان بخش فروش شركت 
توسعه صنايع بهشهر شروع به فعاليت كرده است، اين 
شركت از سال 1351 پس از تبديل شدن به شركت 
سهامي خاص به پخش، توزيع توليدات شركت هاي 
تابعه شركت توسعه صنايع بهشهر، همچون پاكسان، 

بهپاك و مارگارين را نيز عهده دار شده  است.
 ش��ركت به پخش با س��ابقه بيش از نيم قرن رهبري 
صنع��ت پخش كش��ور، در ح��ال حاضر ب��ه عنوان 
بزرگ ترين و قديمي ترين شركت پخش محصوالت 
غذايي، بهداشتي و دارويي داخل كشور توانسته جايگاه 
ويژه اي را در عرصه توزيع كاال در منطقه خاورميانه به 
دست آورد، اين شركت از سال 1381 ضمن تبديل 
شدن به شركت سهامي عام، در قالب يك شركت مادر 

مشغول  به  فعاليت  است.
 از آنجايي كه در حال حاضر در بيش��تر كش��ورهاي 
جهان، گسترش استفاده از ابزارها و روش هاي نويِن 
نگهداري، چيدمان، حمل و نق��ل و درنهايت توزيع 
كاالها و خدمات، هم��راه با رعايت اس��تانداردهاي 
مختلف و با صرف كمتري��ن هزينه و زمان در فرآيند 
مربوطه، به عنوان ش��اخص هاي توسعه و پيشرفت 
نظام توزي��ع كاال و خدمات درنظر گرفته مي ش��ود، 
ش��ركت به پخش نيز با تغيير و نوين سازي ساختار 
خود با بيش از 1700 نفر پرسنل متخصص در سراسر 
كش��ور، وظيفه ارائه خدمات مطلوب در بخش هاي 
مختلف را به مشتريان اين شركت برعهده دارد. همگام 
با توسعه و پيش��رفت دنياي كنوني و رشد اقتصاد و 
جهاني شدن، شركت به پخش نيز با تكيه بر كاركنان 
مجرب و متخصص خود و بهره گيري از انبارها و مراكز 
پخش گسترده و متعدد در سراسر كشور و همچنين 
بهره مندي از ناوگان عظيم حمل و نقل، نرم افزارها و 
سخت افزارهاي مدرن و پيشرفته و دستيابي به دانش 
فني بيش از نيم قرن رهبري صنعت پخش كش��ور، 
عالوه بر توزيع گسترده محصوالت شركت ها ي عضو 
گروه توسعه صنايع بهشهر، پخش كاالهاي توليدي 
برخي شركت هاي ايراني در اقصي نقاط كشور را  نيز 

انجام  مي دهد.
توزيع مويرگي كاال كه با الهام از سيستم توزيع گردش 
خون در بدن موجودات زنده بنيان نهاده شده، توزيع 
گسترده، يكسان و فراگير كاال از مركز تا اقصي نقاط 
در كوتاه ترين زمان و با صرف كمترين هزينه است، بر 
اين اساس شركت هاي توزيع و پخش محصوالت را 
مي توان به عنوان عامل توزيع عدالت درسطح جامعه 
قلمداد كرد. در اين راستا شركت به پخش با در اختيار 
داشتن 28 مركز پخش در سراسركشور، نقش مهمي 
در توزيع محصوالت بيش از 50 برند مطرح داخلي و 
خارجي ايفا كرده و در نهايت 600 ش��هر را با بيش از 
60 هزار عامل فروش در انواع فروشگاه هاي زنجيره اي 
و تعاوني، داروخانه، سوپرماركت و اتحاديه، در گستره 

شبكه توزيع خود قرار داده  است.
از آنجايي كه شركت به پخش با ساختاري سازمان يافته 
و پيروي از اس��تراتژي واحد براي نظام توزيع كاالها 
و خدم��ات، به عنوان ي��ك حلقه از زنجي��ره اتصال 
توليدكننده به مصرف كننده عمل كرده، اين شركت 
در امر برند سازي بسياري از كاالهاي توزيعي خود نيز 

نقش آفرين بوده  است.
 در حال حاضر شركت به پخش با همراهي شركت هاي 
تابعه خود همچون ش��ركت توس��عه صنايع غذايي 
به پخش، شركت بازرگاني بين المللي به پخش، شركت 
سهامي خاص به پخش داروي بهشهر، گروه توليدي 
آروين ملل زرين، شركت ترابري و حمل و نقل به پخش 
و ش��ركت زرين پخش بهشهر، در زمينه هاي خريد، 
بس��ته بندي، توزيع و فروش ان��واع كاال، حمل و نقل 
جاده اي، واردات و صادرات، اخذ نمايندگي انحصاري 
كاال، س��رمايه گذاري در سهام ش��ركت ها، بانك ها 
و موسس��ات اقتصادي، ايجاد نمايش��گاه، فروشگاه، 
نمايندگي و شعبه در داخل و خارج از كشور، فعاليت 

مي كند.
آگاهي از نيازها و خواس��ته هاي مش��تريان از طريق 
مطالع��ه، مراجعه و تحقيق به منظ��ور ارايه خدمات 

مطلوب و افزايش س��طح رضايت آن��ان، همكاري و 
ايجاد رواب��ط موثر با تامين كنن��دگان كاال و ارتقاي 
كمي و كيفي توزيع و فروش محصوالت آنها به منظور 
صيانت از منافع متقابل و پايدار، توسعه مستمر سهم 
بازار با تاكيد بر اصل خالقيت، نوآوري و اس��تفاده از 
فرصت ها به منظور خلق ارزش افزوده براي ذي نفعان، 
توجه به ارزش هاي واالي نيروي انساني و تالش براي 
توانمند سازي و ايجاد محيط كاري مناسب به منظور 
تحقق اصل شايسته س��االري و تامين رضايت و رفاه 
نسبي كاركنان، بهبود و ارتقاي عملكرد فرآيندهاي 
ش��ركت با اس��تناد به اصول بهره وري و بهينه سازي 
روش ها و سيستم ها و همچنين افزايش توان رقابتي 
در راستاي تعالي سازماني از مهم ترين خط مشي هاي 

شركت به پخش به شمار  مي روند.
به منظ��ور ايجاد وجه تمايز ميان ش��ركت به پخش 
نسبت به س��اير رقباي موجود، ش��ركت به پخش با 
بهره گيري از سيستم هاي علمي كسب و كار و استفاده 
از تكنولوژي روزIT  و همچنين تنوع بخشي به سبد 
كااليي، اين امكان را براي مشتريان خود فراهم كرده 
تا در كوتاه ترين زمان، مايحتاج مطابق با سليقه خود 
را تامين كنند، قرار گرفتن در شمار 100 شركت برتر 
ايران از سال 1385 تاكنون، كسب مقام اول در »گروه 
خدمات و بازرگاني« IMI 100  در س��ال 1390 به 
انتخاب سازمان مديريت صنعتي و همچنين وسعت 
روز به روِز دامنه فعاليت هاي شركت و استمرار اعتماد 

ارزشمند مشتريان، مصداق بارز  اين تفاوت  است.
افزايش تنوِع هدفمند محصوالت به منظور افزايش 
سهم بازار و پايداري افزايش فروش شركت، برند سازي 
و ارتقاي نام تجاري ش��ركت با ه��دف ايجاد تصوير 
ذهني مثبت، نهادينه سازي مشتري مداري و ايجاد 
ارزش افزوده براي مشتريان به منظور رضايتمندي 
مش��تري و برنامه ري��زي فروش سيس��تماتيك به 
فروشگاه هاي زنجيره اي، هايپر ماركت ها، فروشگاه ها 
و س��وپرماركت ها از ديگر مصداق هاي نشان دهنده 

تالش شركت به پخش براي متفاوت بودن  است. 
 نگاه مشتري مدارانه شركت به پخش، اين شركت را 
برآن داشته تا همواره با حفظ كيفيت محصول در طول 
زنجيره توزيع در تمام نقاط كشور و با درنظر گرفتن 
شرايط آب و هوايي و دمايي مختلف، قيمت يكسان 
كاال به منظورحفظ عدالت در جامعه، توجه به اصالت 
كاال، كنترل، بررسي و برنامه ريزي براي حفظ موجودي 
كاال در بازار مصرف و سهولت دسترسي عادالنه كاال در 
سراسر كشور پاسخگوي، مشتريان و رضايتمندي آنان 

در طول چندين دهه فعاليت خود باشد.
توانايي جلب نظر توليدكننده و گرفتن س��فارش از 
مشتريان عمده، طراحي و ساخت انبارهاي استاندارد 
نگهداري و شبكه توزيع و ارسال مناسب كاال، مكانيزم 
صحيح دريافت پول و بازگرداندن آن به توليدكننده، 
جمع آوري اطالعات مش��تريان بالقوه و شركت هاي 
رقيب، مذاكره با مش��تريان براي افزايش انگيزه هاي 
الزم خريد و حصول توافق در مورد ش��رايط خريد و 
انتقال تملك، تامين وج��وه و مقادير الزم محصول 
دركانال توزيع، ريسك  پذيري و بازاريابي سيستماتيك 
از مهم ترين اركان اساسي ارتقاي موقعيت و جايگاه 
شركت به پخش به عنوان بزرگ ترين شركت توزيع و 
فروش محصوالت مصرفي در ايران و منطقه محسوب 

مي شود.
صنعت پخش به دليل دارا بودن ارتباط دو سويه ميان 
واحدهاي توليدي و مصرف كنن��دگان، از تخصص، 
هوش و ظرفيتي به مراتب بيشتر از ساير تشكل هاي 
صنفي برخوردار اس��ت، به همين خاطر مي بايست 
ش��رايط و روش هاي اجرايي صنعت پخش همسو با 
تغييرات پيش رو مورد بازنگ��ري قرار گيرد، از اين رو 
ش��ركت به پخش با طراحي و برگزاري گس��ترده و 
مداوم دوره هاي آموزشي متناس��ب با نوع تخصِص 
مشاغل صنعت پخش، در تمامي رده هاي شغلي، براي 
بهبود كيفيت توزيع به جهت مواجهه با تغيير رفتار 

مصرف كننده،  نقش مهمي ايفا  مي كند.
افزايش بهره وري ش��ركت به پخش در ابعاد مختلف 
سازماني از طريق ارتقاي توانمندي هاي منابع انساني 
و باال ب��ردن ضريب نوآوري، ابتكارات و خالقيت هاي 
فردي كاركنان خود به ويژه در شرايط ركود كه ممكن 
اس��ت كاهش تقاضاي موثر را در اثر كاهش دو عامل 
كيفيت و قيمت رقم بزن��د، از ديگر مزاياي برگزاري 
دوره هاي آموزش��ي ش��ركت به پخش در س��طوح  

مختلف  است.
ش��ركت به پخش با تامين و تجهيز مراكز پخش و 
بهره گيري از نيروي انساني پويا و پرانرژي و با تاكيد 
بر ارزش هاي اخالقي و تخصصي به منظور همسويي 
با تحوالت و پيشرفت هاي نوين روز در زمينه توزيع 
گس��ترده، عادالنه و س��ريع كاال در سراس��ر ايران 
با هدف رضايتمندي مش��تريان و خدمت رس��اني 
سالم، عالوه بر توسعه و افزايش مستمر فعاليت هاي 
شركت و ايجاد سيستم مناسب بازاريابي و ارتباط 
موث��ر با ذي نفع��ان و افزايش س��طح رضايت آنها، 
چشم انداز روشني را براي ارتقاي موقعيت و جايگاه 

شركت به پخش رقم زده است.

زهرا سلیمانی|
وارد دفت�ر آق�اي مديرعام�ل كه مي ش�وي، 
همه چیز با نظم و ترتیب خاصي، سر جاي خود 
قرار دارد. ظاهر آقاي مديرعامل هم شامل يك 
شلوار قهوه اي اتو كشیده، پیراهن مردانه كرم و 
كفش هاي همرنگ با پیراهن كه هارموني جذابي 
را در عین سادگي ايجاد كرده اند. نحوه چیدمان 
مبلمان قديمي دفتر نی�ز كامال با نورپردازي و 
ابعاد اتاق، هماهنگ است. جذاب ترين بخش 
مالقات با بهروز پورمحمدي، اما زماني است كه 
روي میز مطالعه اتاقش، حجم انبوهي از كتاب ها 
و مهم ترين روزنامه هاي كش�ور را مي بینم. از 
»اعتماد« ، »شرق« و »تعادل« گرفته تا »دنیاي 
اقتص�اد«، »جه�ان صنعت« ، »همش�هري« ، 
»ايران«، »رس�الت«، »كیهان« و... در واقع به 
اندازه يك دكه روزنامه فروش�ي، روزنامه روي 
می�ز كارش وج�ود دارد. در فرصت مناس�ب 
روزنامه ها را يك بررس�ي اجمالي مي كنم. در 
باالي برخي صفحات، ش�رحي با مداد نوشته 
شده و كامال مشخص است كه روزنامه ها تورق 
ش�ده اند. ديدن اين تصاوير ب�راي خبرنگاري 
كه بارها بي تفاوت�ي برخي مديران اقتصادي و 
مسووالن ردباالي كشور نسبت به مطبوعات را 
شاهد بوده، كافي است كه او را سر ذوق و شوق 
بیاورد. بعد از هماهنگي هاي الزم، زماني كه وارد 
اتاق مي شوم، آقاي مديرعامل محترمانه از جاي 
خود بر مي خیزد و تا زماني كه مطمئن نش�ده، 
روي صندل�ي ام آرام گرفت�ه ام، نمي نش�یند. 
بعد از س�الم و احوالپرس�ي و مقدم�ات، باب 
گفت وگ�و را باز مي كن�د. در هن�گام صحبت 
ش�مرده س�خن مي گويد و هرگز كلمات را به 
سبك سیاس�تمداران به طور ناگهاني و بدون 
فكر پرتاب نمي كند. قب�ل از بیان هر كلمه اي، 
ثانیه اي مي انديش�د و بعد جمله اش را به زبان 
م�ي آورد. زمان�ي ك�ه در خصوص مش�كالت 
معیش�تي مردم س�خن مي گويد افق نگاهش 
به جايي در دور دس�ت دوخته مي شود، انگار 
مش�كالت و دردهاي جامعه آزارش مي دهد. 
در عی�ن حال وقت�ي درباره توزيع مناس�ب و 
عملكرد مطلوب ش�ركت به پخ�ش در حوزه 
تامین و توزيع اقالم اساسي و كاالهاي مصرفي 
مردم در زمان كرونا و تحريم ها صحبت مي كند، 
برقي كودكانه در چش�مانش هويدا مي ش�ود 
و ش�ادي و ش�عف در كلماتش م�وج مي زند. 
روايتش را كه آغاز مي كند، از سال هاي پس از 
انقالب و آرمان هاي نس�لي سخن مي گويد كه 
در راستاي توس�عه پايدار و پیشرفت مادي و 
معنوي تالش هاي خود را آغاز كردند. نسلي كه 
همچنان نیز آرمان هاي خود را دنبال مي كنند 
و ايده آل هاي خ�ود را مي جويند. جواناني كه 
بخشي از آنها راهي جبهه هاي جنگ شدند تا 
از كشور در برابر هجوم دشمنان محافظت كنند، 

گروهي ديگر در بخش هاي علمي و آموزش�ي 
به فعالیت پرداختند و جماعتي هم در س�نگر 
اقتصاد و تولید، مشغول خدمت رساني به مردم 
شدند تا بدخواهان كشور از طريق تحريم هاي 
اقتص�ادي و كمب�ود نیازهاي اساس�ي عرصه 
را براي كش�ور و مردم تن�گ نكنند. گفت وگو 
با به�روز پورمحمدي ك�ه هم تجرب�ه حضور 
جبهه هاي جنگ تحمیلي 8 ساله را دارد و هم 
در  س�نگر اقتصاد فعالیت مي كند. در آخرين 
هفته هاي س�ال 99 از دوران دشوار تحريم ها 
و كرونا آغاز ش�د و در ادامه به اهداف بنیادين 
به پخش رس�ید و در نهايت نی�ز دورنمايي از 
مهم ترين اهداف هلدينگ به پخش در س�ال 

1400 ارايه شد.

   آق�اي دكتر، اقتصاد و معیش�ت كش�ورمان 
طي يك سال گذشته دوران حساسي را پشت 
سر گذاش�ته اس�ت، از يك طرف تحريم هاي 
اقتصادي كه بعد از ترامپ دامنه هاي وسیع تري 
پیدا كرد و از سوي ديگر هم ظهور و بروز كرونا 
شرايط دش�واري را پیش روي ايرانیان و البته 
ساير كشورهاي جهان ايجاد كرد. دوگانه اي كه 
حساس�یت هاي مرتبط با موضوع توزيع اقالم 
اساس�ي و مصرفي مردم را بیش�تر از هر زمان 
ديگري مطرح ك�رد. قبل از اينكه به بحث هاي 
اصلي مرتبط با به پخش ورود كنیم؛ لطفا نظرتان 

را در خصوص اين مشكالت بیان كنید؟
موضوعاتي چون تحريم هاي اقتصادي و كرونا از جمله 

مباحث تخصصي محسوب مي شوند كه عالمان علوم 
ديپلماسي و سياست و دانشمندان حوزه بهداشت و 
درمان بايد در خصوص ابعاد تخصصي آن به اظهارنظر 
بپردازند. اما مسائلي كه بعد از بروز مشكل تحريم هاي 
اقتصادي و كرونا در فضاي اقتصادي و معيشتي كشور 
رخ داد و ضرورت توزيع مناسب اقالم اساسي و مورد 
نياز مردم را به عنوان يك مساله جدي مطرح ساخت، 
از جمله مواردي است كه نقش شركت هاي توزيع و 
پخش از جمله هلدينگ به پخش به عنوان بزرگ ترين 
مجموعه توزيع و پخش كشور را برجسته تر از هر زمان 
ديگري نمايان مي كند. در واقع بع��د از ظهور و بروز 
كرونا مشكل تامين اقالم اساسي در بسياري از كشورها 
به عنوان يك مشكل جدي و كليدي مطرح شد. حتما 
شما هم با تصاويري كه از بسياري از كشورهاي اروپايي 

و امريكايي و... منتشر شد برخورد كرده ايد. تصاويري 
كه در آنها مردم براي خريد اقالم اساس��ي و كاالهاي 
مصرفي صف مي كش��يدند و در برخي م��وارد براي 
برخورداري از كاالهاي مورد نياز خود به زد و خورد و 
درگيري در فروشگاه ها نيز مي پرداختند. خوشبختانه 
يك چنين صحنه هايي در ايران مش��اهده نشد. اين 
نظام و هماهنگي به س��ادگي به دست نيامده است، 
دامنه وسيعي از تالش ها و مجاهدت هاي شبانه روزي 
در فضاي توليد، تامين و توزي��ع صورت گرفته تا در 
نهايت مردم ايران به طرز شايسته اي به اقالم مورد نياز 
خود دسترسي داشته باشند و كمبود جدي در بازار 

مصرفي ايران مشاهده نشود. 
   دلی�ل اين امر را چه مي دانی�د؟ چرا در ايران 

مش�كالتي از جنس مش�كالتي كه در برخي 
كشورها نمايان شد، رخ  نداد؟

يكي از داليل آرامش نسبي در بازار كاالهاي مصرفي، 
بدون ترديد به فرهنگ غني مردم ايران باز مي گردد. 
مردمي كه طي دهه هاي گذشته با مشكالت فراواني 
روبه رو ش��ده اند، اما اصال��ت و فرهنگ خود را حفظ 
كرده ان��د. طبيعي اس��ت مردمي كه طي 40س��ال 
گذشته هم با جنگ 8 ساله تحميلي روبه رو شده اند، 
هم تحريم هاي اقتصادي مس��تمر را تجربه كرده اند 
و هم س��اير فراز و نش��يب هاي اقتصادي و معيشتي 
متعدد را از سر گذرانده اند در برابر مشكالت برآمده از 
كرونا نيز مقاومت خواهند كرد. بعد از نقش مردم بايد 
به روحيه جه��ادي توليد كننده ها و تجار و بازرگانان 
كش��ور نيز اشاره كنيم كه در ش��رايط دشوار كرونا و 
تحريم هاي اقتصادي نهايت تالش خود را به كار بردند 
تا چرخ كارخانه هاي توليدي كشور از فعاليت نايستد 
و اقالم مورد نياز م��ردم را تامين كردند. در اين ميان 
حوزه هاي كه توانستند به خوبي زنجيره اي از بخش 
توليد و بازرگاني كشور تا خانه هاي مصرف كنندگان 
ايجاد كند، شركت هاي توزيع و پخش كشور بودند كه 
توانستند با ايجاد يك زنجيره مويرگي از كالنشهرها و 
شهرهاي بزرگ گرفته تا دور افتاده ترين نقاط كشور 
در مناطق مرزي روند توزيع اقالم اساسي و كاالهاي 
مصرفي مردم را ساماندهي كنند. به گونه اي كه در هيچ 
برهه اي به طور مستمر شاهد كمبود خاصي در بازار 
اقالم مورد نياز مردم نبوديم و در هر ساعت از شبانه روز 
كه مردم براي خريد مايحتاج خود به فروش��گاه هاي 
بزرگ يا سوپرماركت ها و... مراجعه مي كردند، اقالم 
مورد نياز در دسترس آنها قرار داشت. رسيدن به يك 
چنين زنجيره به هم پيوسته اي بدون كار جهادي و 
هارموني باالي مجموعه فعاالن اين حوزه و همكاران 
من در سراسر كشور ميسر نمي شد. هلدينگ به پخش 
به عنوان بزرگ ترين ش��ركت توزيع و پخش كشور 
از اين منظر به خود مي بالد كه توانس��ت س��همي در 
ايجاد اين آرامش و هماهنگي داشته باشد. اين مهم 
بدون تالش شبانه روزي همكاران من در بخش ها و 
حوزه هاي گوناگون توليد، حمل و نقل، فناوري هاي 

ارتباطي، فروش و... در سراسر كشور ميسر نمي شد.
   به نظرم ديگر وقت آن رس�یده كه تصويري 
از فعالیت هاي به پخش در حوزه هاي گوناگون 
براي مخاطبان ارائه كنید؛ لطفا بفرمايید هدف 

از تاسیس  به پخش چه بود؟
اين شركت سابقه اي حدودا 6 دهه اي دارد؛ در واقع، 
هلدينگ به پخش از س��ال 1334 ب��ه عنوان بخش 
فروش شركت صنعتي بهشهر فعاليت هايش را آغاز 
كرد و از س��ال 1351 پس از تبديل شركت سهامي 
خاص به پخش، توزيع توليدات شركت هاي صنعتي 
بهشهر، پاكسان، بهپاك و... را در برنامه فعاليت خود 
قرار داد. اما هدف از راه اندازي شركت به پخش اين بود 
كه به عنوان يك شركت پشتيبان در كنار شركت هاي 
توليدي قرار بگيرد و محصوالت تولي��دي آنها را در 
سبد مصرفي خانواده هاي ايراني قرار دهد. به عبارت 

بهروز پورمحمدي، مديرعامل هلدينگ به پخش مطرح كرد

تالش براي عبور از بحران كرونا  و تحريم
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  در ش�رايطی که اقتصاد و معیشت ايران به مش�کل تحريم ها و کاستی های برآمده از آن روبه 
روست، مقوله اش�تغالزايی اهمیتی به مراتب افزون تر پیدا می کند. از اين منظر  به پخش با در 
اختیار داشتن 2هزار نفر پرسنل و پوشش 73 هزار واحد صنفی در سال مالي 2020 میالدي سهم 
قابل توجهی در اشتغال افراد داشته و با ورود به عرصه توزيع کاالهای غیر از غذايی و شوينده قدم 
های جديد را در حوزه اشتغال مردم برداشته است. از سوی ديگر با احداث الين های متعدد جهت 
فروش محصوالت مرتبط با سرويس خودرو، محصوالت الکتريکی و محصوالت لوازم خانگی و...، 

موقعیت های شغلی قابل توجهی را در شبکه های توزيع ايجاد کرده است.

برش



اعتماد| نقش ش��ركت هاي پخ��ش در اقتصاد جهان و 
ايران چيست؟ با استفاده از چه گزاره هايي مي توان سطح 
تخصصي و خدماتي اين شركت ها را افزايش داد؟ چشم انداز 
پيش روي شركت هاي پخش در اقتصاد و معيشت كشور 
چيست؟ اين پرسش ها و پرسش هايي از اين دست اغلب 
در وبينارهاي مرتبط با صنعت پخش از منظر تحليلي مورد 
ارزيابي قرار مي گيرد و تحليلگران از طريق پاسخگويي به آنها 
تالش مي كنند نقش شركت هاي پخش را تحليل و تفسير 
كنند. واقع آن است كه مفهومي كه در فضاي اقتصادي و 
عمومي كشور از آن ذيل عنوان »صنعت پخش« ياد مي شود 
طي دهه هاي اخير نقش برجس��ته اي در فضاي اقتصاد 
جهاني ايفا كرده است. گسترش شبكه هاي ارتباطي و رشد 
زندگي اجتماعي باعث شده تا نقش شركت هاي پخش و 
توزيع اقالم اساسي در حيات انس��ان امروز افزون تر از هر 
زمان ديگري متبلور شود. تصور اقتصاد بدون زنجيره به هم 
پيوسته شركت هاي تامين، توزيع و پخش اقالم اساسي 
و مصرفي ممكن نيس��ت. امروز اغلب واحدهاي صنعتي 
و ش��ركت هاي توليد كننده در بخش هاي م��واد غذايي، 
ش��وينده ها و... با اس��تفاده از ش��ركت هاي پخش تالش 
مي كنند، ارتباط نزديكي با س��بد مصرفي انسان در عصر 
پسامدرن ايجاد كنند. راهبرد پخش مويرگي در زنجيره 
تامين كاالهاي تندمصرف يا FMCG، فروش مستقيم 
موادغذايي ، شوينده ها، محصوالت بهداشتي و آرايشي و...به 
اندازه اي گسترش پيدا كرده كه چنانچه يك روز اين زنجيره 
به هم پيوسته از حركت باز بايستد، روند عادي زندگي مردم 
مختل خواهد شد. اين وابس��تگي در زمان بروز پاندومي 
كرونا و در روزهايي كه روند ع��ادي توزيع محصوالت در 
برخي كشورهاي اروپايي، امريكايي و... به اخالل مواجه شد 
به عينه مشاهده شد. روزهايي كه در قاب تصوير رسانه هاي 
بين الملل��ي تصاوي��ري از صف هاي طوي��ل و زد و خورد 
مصرف كنندگان براي بهره مندي از چند بسته دستمال 
بهداشتي افزون تر يا چند كارتن محصوالت مصرفي بيشتر 
به ثبت رسيد و انسان امروز را با اين پرسش بنيادين مواجه 
كرد كه در صورت توقف اين زنجيره پخش چه تحوالتي 

ممكن است در روند عادي زدگي جوامع  به وجود آيد؟

صنعت پخش در  دهه  هاي  اخير
صنعت پخش در واقع در تار و پود زندگي جديد النه كرده 
اس��ت. از يك طرف اين واحدهاي توليدي هستند كه از 
طريق ارتباط با شركت هاي پخش تالش مي كنند سهم 
افزون تري در سبد مصرفي جامعه به دست آورند و از سوي 
ديگر با استفاده از شبكه مويرگي تالش مي كند تا عدالت 
اجتماعي را در جاي جاي كش��ور محق��ق كند. اهميت 
شركت هاي پخش در دوره هاي بحراني مثل تحريم هاي 

اقتصادي، بحران هاي اجتماعي، ركود و... افزايش بيشتري 
نيز پيدا مي كند. در واقع ش��ركت هاي پخش با ابتكارات 
و ايده پردازي هاي خود مي  توانند در ش��رايط ركودي كه 
ممكن است تقاضاي موثر، در اثر دو عامل كيفيت و قيمت 
كاه��ش يابد، توازن و تعادل را ب��ه بخش هاي اقتصادي و 

صنعتي بازگردانند. 

سايه  روشن هاي صنعت  پخش  در  ايران
صنعت توزيع و پخش در كشورمان در شرايطي كه اقتصاد 
ايران با مشكالت فراواني روبه رو شده است، تالش مي كند 
از طريق رشد اشتغالزايي، توسعه كسب و كار، رونق توليد 
و... سهم افزون تري در پروسه توسعه پايدار كشور به عهده 
بگيرد.قلمروي فعاليت صنعت پخش هم گستردگي فراواني 
دارد و هم از پيچيدگي ها بسياري برخوردار است. در حال 
حاضر ۷۰ درصد مواد غذايي، آرايشي و بهداشتي، شوينده ها 
و... توسط شركت هاي پخش در سراسر ايران توزيع مي شود. 
هر چند خاستگاه اين صنعت در اروپا و امريكا قرار دارد، اما 
مهارت و دانش رسوب كرده اين صنعت در كشورمان كامال 
بومي شده و بايد با حمايت هاي دستگاه هاي مسوول اين 
دانش رس��وب كرده در مسير رشد فزاينده قرار بگيرد. در 
حال حاضر سهم ش��ركت هاي پخش از درآمدهاي ملي 
كشور به محدوده 1۰درصدي رسيده است. اعداد و ارقامي 
كه نش��ان مي دهد، توجه ويژه به اين صنعت نه يك شايد 
و احتمال بلكه ضرورتي غيرقابل انكار است. در شرايطي 
كه توليدكنن��دگان تالش مي كنند قيمت تمام ش��ده 
توليد و توزيع را تا حد ممكن كاهش دهند و از سوي ديگر 
مصرف كنندگان نيز به دنبال تامين اقالم اساسي خود با 
كمترين قيمت ممكن هستند، پويايي بيشتر شركت هاي 
پخش و استفاده از فناوري هاي نوين براي بازاريابي و فروش، 
مي تواند هم قيمت تمام ش��ده را براي واحدهاي توليدي 
كاه��ش دهد و هم به مردم براي بهره مندي از يك س��بد 
مصرفي ارزان قيمت تر مساعدت كند.چنانچه نهادهاي 
مسوول و تصميم ساز در دولت و مجلس متوجه اهميت 
فزاينده شركت هاي توزيع و پخش شوند و بستر الزم براي 
نقش آفريني بيشتر و پيشرفت افزون تر اين صنعت را فراهم 
كنند، ش��ركت هاي پخش قادر هستند در مسير برخي 
از مطالبات قديم��ي مردم درخصوص عدالت اجتماعي و 
مقابله با فقر مطلق س��هم قابل توجهي را به دست آورند. 
در صورت يك چنين توجهي اين صنعت نيز مي تواند در 
كوتاه ترين زمان ممكن و با كمترين هزينه در بخش هايي 
چون اش��تغالزايي، مقابله با فقر، تحقق عدالت اجتماعي 
و... نقش آفريني كنند و بالفاصله به سطح استاندارد هاي 
جهاني برسانند و خدمت رساني به آحاد ملت را بهتر و كاراتر 

از گذشته به انجام برسانند.

 در يكي از مقاالت موسسه مك كنزي با عنوان »تحول با يك 
ت بزرگ« كه توسط سه نفر از تحليلگران اين موسسه مايكل 
بوسي، اس��تفن هال و داگ ياكوال به رشته تحرير درآمده، 
الزامات ايجاد تحول در كس��ب وكارها تبيين شده است. به 
گزارش مركز نوآوري و تحول ديجيتال اتاق بازرگاني تهران 
در آغاز اين مقاله آمده اس��ت: آنچه كسب وكارهايي مانند 
شركت هاي منابع اساس��ي، كارتل هاي بزرگ و... به آن نياز 
دارند، چيزي متفاوت اس��ت؛ يك تحول بزرگ كه عبارت 
اس��ت از يك برنامه قوي در سطح كل سازمان براي ارتقاي 
عملكرد )براي مثال بهبود 25 درصدي درآمد يا بيش��تر( و 
تقويت سالمت سازماني. وقتي چنين تحولي با موفقيت به 
انجام برسد، آنها محرك هاي مهمي چون رشد درآمد، بهره 
وري سرمايه، بهره وري هزينه، اثربخشي عملياتي، رضايت 
مش��تري و تعالي فروش خود را به صورت اساس��ي بهبود 
مي بخشند. ازآنجايي كه چنين تحول هايي اهميت هماهنگي 
دروني پيرامون يك ديد و راهبرد مشترك، افزايش سرمايه 
براي نوسازي، و ايجاد مهارت هاي اجرايي برتر را كم كم القا 
مي كند، آنها سازمان خود را قادر مي سازند تا بهبود نتايج خود 

را به صورتي پايدار و سال به سال ادامه دهند. 
نويسندگان اين مقاله در ادامه، نتايج يكي از تحقيقات موسسه 
مك كنزي بر بيش از 1۰۰ شركت از كشورها و صنايع مختلف 
از سراس��ر جهان را كه حدود شش سال به طول انجاميده، 
بازگو مي كنند كه نش��ان مي دهد، يك تحول در تركيب با 
انتخاب هاي راهبردي مس��تقيم مي تواند يك كسب وكار 
متوس��ط )يا خوب( را به يك كس��ب وكار با كالس جهاني 
تغيير دهد. اين گزارش در پاس��خ به اين پرس��ش كه »چرا 

تحول ها با شكست مواجه مي شوند« آورده است: تحول ها 
سهم بسيار بزرگي از زمان و توجه رهبري و سازمان را به خود 
اختصاص مي دهن��د. تحول ها براي تحقق يافتن تغييرات 
ضروري، مستلزم انرژي عظيمي هستند. اساسي ترين درس 
ما از شش سال گذشته اين است كه شركت هاي متوسط، 
تركيب مهارت ها، ذهنيت ها، و تعهد دائمي كه براي انجام 
يك تحول با مقياس بزرگ نياز اس��ت را به ندرت در اختيار 
دارند. نويسندگان اين مقاله همچنين عنوان مي كنند كه 
»تجربه به ما آموخته است كه ايجاد يك قطب براي نظارت بر 
تحول و نواختن آهنگي كه به صورت قابل توجهي متفاوت از 
آهنگ عادي روزمره است، ضروري است. ما اين قطب را دفتر 
تحول مي ناميم.« در ادامه اين مقاله آمده است: دفتر تحول 
در همكاري با رهبران ارش��د در كل كسب وكار، بايد داراي 
استحكام، نظم و انضباط، انرژي و تمركز باشد تا شايد بتواند 
پنج تا هشت جريان كاري عمده را به جلو پيش برد. تمامي 
اين جريان هاي كاري عمده ش��ايد خود به صدها )و حتي 
چند هزار( طرح جداگانه تقسيم شوند كه هر كدام داراي يك 
صاحب خاص و يك برنامه دقيق و كاماًل هزينه بندي شده 
از پايين به باال باشند. دفتر تحول باالتر همه اينها، دايماً براي 
تصميم گيري فش��ار مي آورد، به طوري كه وقتي پيشرفت 
متوقف مي شود، سازمان از هر تعللي آگاه باشد. نويسندگان 
اين مقاله در نهايت چنين نتيجه مي گيرند كه براي دستيابي 
به بهبود تحولي، شركت ها بايد جاه طلبي خود را باال ببرند، 
مهارت هاي مختلف را ايجاد كنند، ذهنيت هاي كنوني را به 
چالش بكشند و تعهد كاملي به اجرا داشته باشند. انجام تمامي 

اين كارها مي تواند نتايج  فوق العاده و پايداري  ايجاد كند.

و پخش زنجي��ره اي تنها گوش��ه اي از فعاليت هاي 
گسترده شركت به پخش است كه با توجه به نياز بازار 

و توليد كنندگان طراحي و اجرا مي شوند.
   زنجيره فعاليت اين شركت به چه صورت است 
و وجه تمايزتان با بقيه شركت هاي فعال ديگر 

در اين حوزه چيست؟
شركت به پخش 3۰ مركز پخش در سطح ايران دارد و 
توزيع ما به صورت مويرگي انجام مي شود به اين ترتيب 
كه كاالهاي دريافتي را به فروش��گاه ها و مغازه داران 
تحويل مي دهيم و اين يكي از مهم ترين وجوه تمايز 
ما با ساير شركت ها است. از س��وي ديگر، ناوگاني با 
حدود 42۰ كاميون، كاميون��ت و وانت بار در اختيار 
داريم كه عصاي دست ما هستند. به عبارت ديگر بايد 
گفت كه به پخش يك شركت توزيعي و تكميل كننده 
زنجيره ارزش است. در واقع اين مجموعه بحث تامين 
و توزيع را سامان مي دهد. اين فرآيند توسط ساختاري 
مويرگي فعاليت خود را انج��ام مي دهد كه از جمله 
به روزترين روش هاي توزيعي در س��طح بين المللي 
اس��ت. حدود ۷3 هزار فروشگاه، سوپرماركت و... زير 
پوش��ش فعاليت هاي اين هلدينگ قرار دارند. جدا از 
اينكه يك مجموعه انتفاعي هستيم و افتخار دريافت 
لوح تقدير از سوي سازمان حمايت مصرف كنندگان 
و توليد كنن��دگان را نيز در كارنامه كاري خود داريم. 
يك��ي ديگر از وجوه تمايز ما با ديگران اين اس��ت كه 
تمام دارايي ها و ساختمان هاي شركت متعلق به خود 

هلدينگ به پخش است.
    يك�ي از چالش هاي مهم پي�ش روي اقتصاد 
ايران، بحث بيكاري است. بنابراين شركت هايي 
كه مي توانن�د در زمين�ه اش�تغالزايي قدمي 
بردارند در واقع به اقتصاد كالن كش�ور كمك 
كرده اند. س�هم به پخش در حيطه اشتغالزايي 

چه بوده است؟
حرف ش��ما درست است؛ در ش��رايطي كه اقتصاد و 
معيشت ايران به مشكل تحريم ها و كاستي هاي برآمده 
از آن روبه روست، مقوله اشتغالزايي اهميتي به مراتب 
افزون تر پيدا مي كند. از اين منظر، هلدينگ به پخش با 
در اختيار داشتن 2 هزار نفر پرسنل و پوشش ۷۰ هزار 
واحد صنفي، سهم قابل توجهي در اشتغال افراد داشته 
و با ورود به عرصه توزيع كاالهاي غير از موادغذايي و 
ش��وينده ها قدم هاي جديد را در حوزه اشتغال مردم 
برداشته است. از سوي ديگر با احداث الين هاي متعدد 
جهت فروش محصوالت مرتبط با سرويس خودرو، 
محصوالت الكتريك��ي و محصوالت لوازم خانگي و... 
موقعيت هاي ش��غلي قابل توجهي را در شبكه هاي 

توزيع ايجاد كرده است.
   روند توزيع اين شركت در سال جاري و سال 
گذش�ته به چه صورت بوده؟ آيا رشدي در اين 

زمينه داشته ايد يا خير؟
با توجه به ظهور و بروز كرونا يكي از اصلي ترين موارد 
توزيعي ش��ركت، اقالم بهداشتي و ش��وينده ها بوده 
است. در مرحله بعد هم اقالم اساسي و مصرفي مردم 
بيشترين فراواني را در حوزه نيازهاي مصرفي مردم 
داشته است. براساس ارزيابي هاي صورت گرفته، سال 
گذشته حدود 24۰ هزار تن كاال به ارزش نزديك به 
3 هزار و 1۰۰ ميليارد تومان از طريق شركت به پخش 
توزيع شده و امس��ال هم برنامه داريم تا فروش 255 
هزار تن ب��ه ارزش 4 هزار ميليارد توم��ان )البته در 
صورت ثبات قيمت ها را تا پايان سال را ثبت كنيم.( 
اما نكته اي كه در اين ميان حائز اهميت اس��ت اينكه 
با توجه به كوچكي حجم محصوالت ما نظير صابون، 
خميردندان، پودر لباسشويي و... براي رسيدن به اين 
رقم ارزش��ي فروش بايد تعداد زيادي كاال به فروش 

برسانيم.
   يك�ي از اصول پيش�رفت بنگاه ه�ا تطبيق 

با ش�رايط جديد و ايج�اد ن�وآوري در چرخه 
فعاليت ها است. ش�ركت به پخش در تمام اين 
سال ها با تبعيت از چه رويكردي توانسته حضور 

پررنگي در عرصه توزيع داشته باشد؟
اس��تفاده از الگوهاي فروش برخ��ط و فروش آنالين 
يك��ي از مهم ترين ق��دم به پخش در س��ال 99 بوده 
است. برنامه اي كه از س��ال هاي قبل آغاز شده بود و 
در س��ال 99 به بهترين ش��كل دنبال شد. با توجه به 
ضرورت عدم حضور فيزيكي در فروشگاه ها به پخش 
تالش كرد با توس��عه فناوري هاي الزم، امكان خريد 
آنالين از طريق به پخش ماركت براي عامالن فروش 
در سراس��ر كش��ور فراهم كند. اگر بخواهيم از منظر 
مديريتي، به قضيه نگاه كنيم بايد بگويم كه نوآوري، 

خلق فرصت هاي جديد و تطبيق با شرايط جديد، از 
مهم ترين فاكتورهاي اثر گذار در حوزه هاي اقتصادي 
است. اساسا بنگاهي كه نتواند در اين زمينه خود را ارتقا 
دهد از فضاي رقابتي حذف مي شود و جاي خود را به 
رقبايي ك��ه در اين زمينه بهتر كار كرده اند، مي دهد. 
بر همين اس��اس، ش��ركت به پخش هم��واره تالش 
كرده تا هم از نظر س��خت افزاري و هم نرم افزاري بر 
اساس جديد ترين روش ها عمل كند. به كارگيري نرم 
افزارهاي پيشرفته و اپليكيشن هاي كاربردي بخشي از 
دستاوردهايي است كه به پخش بر اساس آنها توانسته 
دايره توزيع، نظارت و ارزيابي خود را تا دورترين نقاط 

كشور گسترش دهد.
   چقدر از تجربيات جهاني ب�راي بهبود روند 

خدمت رساني بهره گرفته ايد؟
با توجه به مطالعاتي كه صورت گرفته، سيستم توزيع 
مويرگ��ي و اين روش توزيع كه ويزيت��ور به در مغازه 
مراجعه كند و سفارش بگيرد در كشورهاي پيشرفته و 
اروپايي با وجود فروشگاه هاي زنجيره اي بزرگ، از بين 
رفته است و تنها در كشورهاي در حال توسعه نظير 
ايران، تركيه، اردن، مصر، پاكس��تان، هندوستان و... 
وجود دارد. بر همين اساس، هر اندازه كه فروشگاه هاي 
بزرگ زنجيره اي گسترده تر شود و رشد كند، سيستم 
توزيع مويرگي كوچك تر و كمرنگ تر خواهد شد. اما با 
اين حال، يكي ديگر از افتخارات ما هم همين است كه 
توانستيم 3۰ درصد از فروش مان را در فروشگاه هاي 
زنجيره اي عرضه كنيم. ما در حال حاضر توزيع كننده 
هستيم، اما با رشد فروش��گاه هاي بزرگ زنجيره اي 
اميدوار هس��تيم كه مانند كشورهاي پيشرفته طي 

دهه هاي آينده تنها حمل كننده  باشيم.
   آي�ا نوآوري خاصي در دس�تور كار خود قرار 
داده ايد كه كس�ب و كارتان را رونق بخش�يده 

باشد؟
همانطور كه اش��اره ك��ردم ظهور كرونا اس��تفاده از 
ابزارهاي ارتباطي نوين را ب��ه يك ضرورت غير قابل 
انكار بدل س��اخته اس��ت. براي اثرگ��ذاري در بازار 
اس��تفاده از روش هاي فناوران��ه در اين مورد خاص، 
استفاده از اپليكيش��ن ها بسيار گره گشاست. يكي از 
اقدامات نوآورانه شركت به پخش، فروش اينترنتي به 
مغازه دارها از طريق اپليكيشن است. شايان ذكر است 
كه شركت به پخش به عنوان اولين پخش سراسري 
در كشور، اپليكيشن به پخش ماركت را ايجاد كرده و 
بيش از 1۷ هزار نفر از مغازه داران در سطح كشور را به 
اين اپليكيشن مجهز كرده است كه مشتريان مي توانند 
با اس��تفاده از تلفن همراه يا تبلت خود اقدام به ثبت 
سفارش، مشاهده پيگيري سفارش ها و بررسي گردش 
حساب خود كنند. اما هدف گذاري ما اين است كه اين 
تعداد را به 5۰ تا 6۰ هزار كاربر اپليكيشن برسانيم. چرا 
كه هر اندازه افراد بيشتري اپليكيشن شركت ما را نصب 
كنند، بخش ويزيتور ما كوچك تر خواهد شد. البته ذكر 
اين مطلب ضروري است كه با تغيير نسل ها و مدرن 
شدن زندگي و مشغله افراد تمايل به خريدهاي مجازي 
بيشتر ش��ده، بر همين اساس، براي جذب مشتريان 
بيشتر و راحتي آنها بايد به دنبال روش هاي نوين در 
توزيع و خدمات رساني باشيم. به عبارتي ديگر، تغيير 
فرهنگ مصرفي را نيز بايد مورد توجه كافي قرار داد.

چرا كه ولي نعمت ما مردم هس��تند و بايد خودمان را 
با تغيير س��اليق مردم و نياز روز آنها منطبق كنيم. از 
ديگر اقدامات خوبي كه در دستور كادر اجرايي شركت 
قرار گرفته اين است كه بخش صداي مشتري داريم، 
يعني مشتري به ما زنگ مي زند و نظرات خود را با ما 

در ميان مي گذارد.
   آيااي�ن امكان وجود دارد كه س�بد كاالهاي 

توزيعي شركت را  گسترده تر كنيد؟
هرچند به  پخش در زمينه مواد غذايي و بهداش��تي 

سابقه فراواني دارد اما بخش هايي ازجمله آب معدني، 
نوشابه انرژي زا، مالت، مايعات و ... نيز به سبد توزيعي 
به پخش افزوده شده اند البته نيمي از كاالهاي موجود 
شركت مربوط به توليدات شركت هاي همگروه است، 
همچون پاكسان، ماگارين، گلتاش و... اما در كنار اين 
موارد و به دليل تنوع ساليق مصرف كنندگان از يك 
طرف و محصوالت توليد شده از سوي ديگر، هميشه 
به دنبال بزرگ كردن سبد كااليي بوده و از توليداتي 
كه شاخص هاي الزم همچون كيفيت را دارا باشند، 

استقبال مي كنيم.
   شركت به پخش با ارايه يك عملكرد مثبت، 
چقدر توانس�ته در حذف واس�طه ها در زمينه 

توزيع كاالها باشد؟

اتفاقا يكي از مهم ترين كاركردهاي مثبت شركت هاي 
پخش را مي توان از بين بردن واس��طه ها عنوان كرد. 
البته در همين حال، يك س��ري مشتريان يا كسب 
و كار ه��اي قانون گريز هم وجود دارن��د، كه مايل به 
دادن كد اقتصادي و شناس��ايي ش��دن نيستند، آن 
هم ب��ه داليلي نظير فرار ماليات��ي در نتيجه ترجيح 
مي دهند مستقيما از بازار خريد كنند تا از شركت هاي 
توزيع كننده اي چون ما كه به صورت شفاف به فعاليت 
اقتصادي مي پردازيم. برهمين اساس، با ما كه خواهان 
دريافت كد اقتصادي از س��وي آنان هستيم، فعاليت 
نمي كنند، چرا كه تمامي فعاليت هاي ما شفاف و بر 
اساس قوانين و ضوابط تعريف شده از سوي نهادهاي 
باالدستي است. از اين منظر، دامنه وسيع فعاليت هاي 
به پخش در راس��تاي منافع مردم و درست در نقطه 
مقابل فعاليت هاي دالالن و واسطه ها است. هر اندازه 
كه فضا براي فعاليت شركت هايي از جنس به پخش 
بيشتر فراهم شود به همان اندازه نيز فضاي تنفسي 
براي فرهن��گ داللي كم مي ش��ود و در نقطه مقابل 
اتمسفر براي فعاليت هاي س��الم توليدي و بازرگاني 
مهيا مي ش��ود. اين معادله به ظاهر س��اده است. در 
شرايط امروز كشور استفاده از الگوهايي كه منجر به 
حمايت واقعي از توليد داخلي مي شود بايد در دستور 
كار اجرايي قرار بگيرد. الگوهايي كه تالش مي كنند 
فضاي اقتصادي و معيشتي مطلوب تري براي مردم 

ايجاد كنند.
   در مواقعي از س�ال و در يك شرايط بحراني 
مانند دوره تحريم ها يا ظهور كرونا كه مردم براي 
تامين مواد غذايي مورد نياز خود با چالش روبرو 
مي شوند، وجود ش�ركت هايي مانند به پخش 
چقدر مي تواند به آرامش بازار و بهبود شرايط 

كمك كند؟
واقعيت اين اس��ت كه براي عب��ور از چالش هايي كه 
دش��منان داخلي و خارج��ي براي اقتص��اد ايران به 
وجود آورده اند، بايد از تمام ظرفيت ها و پتانسيل هاي 
موجود استفاده كرد، در ش��رايط كه دولت به دنبال 
توزيع عادالنه و گسترده اقالم اساسي در اقصي نقاط 
كشور است، ظرفيت هاي قابل توجه به پخش مي تواند 
در اين زمينه به دولت كمك كند و جلوي بسياري از 
فضاسازي ها را بگيرد. بنابراين اميدواريم كه مسووالن 
مربوط��ه در اين زمينه هوش��مندانه تر عمل كنند تا 
تصوير نامناسبي از تامين نيازهاي طبيعي مردم ايران 
در رسانه ها شكل نگيرد و اقالم و كاالهاي مصرفي با 
همان قيمت و كيفيت مورد نظر دولت به دست مردم 
برسد و قطعا شركت ما هم به عنوان يك شركتي كه 
هدفش خدمات رساني به مردم است، نقش و حضور 

موثري هم در شرايط حاد و بحراني خواهد داشت.
   يكي از دغدغه هاي مه�م مصرف كنندگان، 
بهره مندي از اقالم مصرفي با قيمت ها مشخص 
و ثابت است. در اين زمينه به پخش چه راهكاري 
را تدارك ديده اس�ت تا اقالم مورد نياز مردم با 

كمترين نوسان قيمتي به دست آنها برسد؟
به نكته مهمي اشاره كرديد؛ اين موضوع در واقع اعتماد 
مصرف كننده به توليد و بازرگاني كشور را نيز شكل 
مي دهد. زماني كه فردي احساس كند، ممكن است 
كااليي كه خريداري مي كند با قيمت ارزان تر در جاي 
ديگري وجود داشته باشد، اعتماد او به فضاي اقتصادي 
خدشه دار خواهد شد. رسالت اصلي به پخش، توزيع 
اقالم اساسي در سراسر ايران با يك قيمت مشخص و 
بدون هيچ نوساني است. بر همين اساس، سال هاي 
گذشته همكاري و تعامل بسيار خوبي به جهت تهيه 
و عرضه كااله��اي يارانه اي ب��ا وزارت صمت صورت 
مي گرفت. بنابراين ارائه قيمت يكسان در سراسر كشور 
از ماموريت هاي اصلي شركت است و اكنون نيز شركت 
به پخش آمادگي دارد از تمام ظرفيت هاي توزيع خود 
جهت ارايه اقالم اساسي و همكاري با وزارت صنعت، 

معدن و تجارت استفاده كند.
    در اي�ن مي�ان حتما چالش هاي�ي هم پيش 
به پخ�ش  مطل�وب  خدمت رس�اني  روي 
ب�ه مصرف كنن�دگان وج�ود دارد. مهم ترين 
چالش هاي پيش روي فعاليت هاي به پخش كدام 

موارد هستند؟
واقع آن است با تغيير شرايط بازار و افزايش روز به روز 
تعداد فروشندگان زنجيره اي در سراسر كشور، ميزان 
تمايل مصرف كنندگان به خريد از فروشگاه هاي بزرگ 
زنجيره اي نيز افزايش يافته است. بديهي است كه با 
ادامه اين روند و به م��رور زمان، تعداد عاملين خرده  
فروشي در سطح كشور كاهش مي يابد. البته با توجه 
به رسالت اصلي شركت هاي پخش كه توزيع كاال در 
شبكه هاي خرده فروش��ي است، يكي از چالش هاي 
عمده ش��ركت به پخش از دس��ت دادن تعداد قابل 
توجهي از مشتريان خرده فروش��ي در بازار است. در 
اين زمينه نيز با پيش بيني هاي قبلي و برنامه ريزي هاي 
الزم، زيرساخت فروش كاال به فروشگاه هاي زنجيره اي 
در ش��ركت به پخش فراهم شده است و با توسعه اين 
حوزه، ش��رايط خود را با وضعيت در حال تغيير بازار 

منطبق كرده ايم.
   اگر ممكن اس�ت از برنامه هايي كه براي سال 
1400 قرار است در دس�تور كارتان قرار دهيد، 

صحبت كنيد؟
مهم ترين دستور كار شركت در سال 14۰۰ افزايش 
روند خدمت رس��اني به مصرف كنن��دگان و عامالن 
فروش است. امروز ش��ركت به پخش به خود مي بالد 
كه س��همي در آرامش بازار اق��الم مصرفي در دوران 
دشوار كرونا و تحريم ها داش��ته است. اين مجموعه 
مفتخر است كه تالش شبانه روزي مديران، معاونان و 
كاركنان شركت منجر به اعتماد مردم شده است. يكي 
از برنامه هاي ما در سال 14۰۰ اين است كه با توسعه 
كس��ب و كار در اين شركت ضمن تنوع بخشيدن به 
س��بد كااليي، سهم بازار خود را در بازار افزايش داده، 
ناوگان حمل و نقل را بهبود بخشيده و همچنين ميزان 
عرضه خود را به فروشگاه هاي زنجيره اي از 3۰ درصد 

فعلي به 4۰ درصد برسانيم.

ديگر به پخش در كنار شركت هاي توليدي قرار گرفت 
و ش��ركت هاي توليدي با حماي��ت از دارايي هاي در 
اختيارشان و اس��تراتژي هايي كه تدوين كرده بودند 
به سمت تصاحب بازار رفته و در جهت تركيب سبد 
محصوالت شان برنامه ريزي كردند. البته در ابتداي 
امر هدف از ايجاد اين شركت، توزيع برخي محصوالت 
خاص بود كه س��رمايه گذار اقدام ب��ه توليد آن كرده 
ب��ود. اما هر اندازه از روند ش��كل گيري اين ش��ركت 
گذشت، س��اختار آن تغيير و دامنه شمول آن براي 
خدمات رساني بيشتر شد. به  طوري كه در حال حاضر، 
شركت به پخش به عنوان خرده فروشي در ايران و تمام 
استان هاي كشور در س��طوح گوناگون و بخش هاي 

مختلف فعاليت  مي كند.
   اش�اره كرديد ك�ه ش�ركت هاي مختلفي و 
متنوع ذيل عن�وان اين برند فعاليت مي كنند، 
لطفا درباره اين ش�ركت هاي تابعه هم توضيح 

بفرماييد؟
ببينيد؛ دامنه فعاليت هاي شركت به پخش، گسترده 
اس��ت و دايره وس��يعي را در بر مي گيرد. اما چنانچه 
بخواهيم براي مخاطبان ب��ه ارائه توضيح مختصري 
بپردازم، بايد بگويم كه هفت ش��ركت تابعه به پخش 
ش��امل زرين پخش، به پخش دارو، فراصرفه، صنايع 
غذايي به پخش، شركت بازرگاني بين الملل، شركت 
حمل و نقل و... هس��تند كه هر كدام ماموريت هاي 
خاص��ي را برعه��ده دارن��د و از طري��ق هم افزايي و 
همپوشاني اهداف اصلي شركت را ساماندهي و دنبال 
مي كنن��د. به  طور نمونه، ظرفيت ه��اي حمل و نقل 
در مس��ير توزيع بهينه محصوالت و از ظرفيت هاي 
بخش بين الملل براي معرفي محصوالت به مشتريان 
جديد استفاده مي شود. اين بهم پيوستگي از طريق 
همپوشاني هايي كه صورت مي گيرد، شركت را به يك 
نمونه مناسب در ميان شركت هاي ايراني بدل كرده 
و نمون��ه آن در صحنه اقتصادي كش��ور در دهه هاي 
اخير بي سابقه بوده اس��ت. البته اميدواريم با همت و 
تالش تمامي اركان اين مجموعه بتوانيم همچنان راه 

موفقيت را طي كنيم.
   اگر قرار باشد ماموريت هاي اصلي اين شركت 
را به طور تيتروار بفرماييد به چه مواردي اشاره 

مي كنيد؟
بخش��ي از ماموريت هاي اين هلدينگ به طور ثابت 
خدمت رس��اني ب��ه مردم اس��ت و بخش��ي ديگر از 
ماموريت هاي اين شركت متناسب با شرايط و زمان 
تغيير مي كند. مث��ال در دوره تحريم ها يا ظهور كرونا 
شركت تالش مي كند سهم خود را در ساماندهي بازار 
مصرفي و جلوگيري از هر نوع كمب��ودي در بازار به 
نحو احسن ايفا كند. به طور كلي اما، ماموريت اصلي 
به پخش را مي ت��وان تامين، ف��روش، توزيع، وصول 
دريافت و فروش كاالهاي شركت هاي تحت پوشش و 
سپس توزيع آن عنوان كرد. در واقع ما در زمينه پخش 
برندهايي فعاليت داريم كه س��ابقه آنها به  حدود نيم 
قرن مي رسد. البته هدف اصلي از توسعه اين شركت 
را مي ت��وان توزيع برخي اقالم مصرفي مردم و تحقق 
ايده هايي چون اقتصاد مقاومت��ي، حمايت از توليد 
داخلي، اجراي عدالت اقتصادي و... عنوان كرد. البته 
يكي از مهم ترين اهداف به پخش، پيش��رفت صنعت 
پخش و توزيع كاال در كشور ايران است كه براي تحقق 
آن گام برمي دارد. طراحي سيس��تم پخش مويرگي 
SBU)هفت الين(، ش��امل 1- ش��وينده 2- روغن 
3- الين تخصصي الكتريكي 4- هيبريدي 5- الين 
روغن موتور و ماش��ين 6- الين داروخانه اي ۷- الين 
زنجيره اي پخش عمده فروشي، پخش شهرستان ها 
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آن سوي  اقتصاد

رهيافت

نقش شركت هاي پخش در اقتصاد و معيشت جهاني

راهكارهايي  براي  ايجاد تحول  در  شركت ها

 يکی از داليل آرامش نسبی در بازار کاالهای مصرفی، بدون ترديد به فرهنگ غنی مردم ايران باز می گردد. 
مردمی که طی دهه های گذشته با مشکالت فراوانی روبه رو شده اند، اما اصالت و فرهنگ خود را حفظ 
کرده اند. طبيعی است مردمی که طی 40سال گذشته هم با جنگ 8ساله تحميلی روبه رو شده اند، هم 
تحريم های اقتصادی مستمر را تجربه کرده اند و هم ساير فراز و نشيب های اقتصادی و معيشتی متعدد 
را از سر گذرانده اند در برابر مشکالت برآمده از کرونا نيز مقاومت خواهند کرد. بعد از نقش مردم بايد به 
روحيه جهادي توليد كننده ها و تجار و بازرگانان كشور نيز اشاره كنيم كه نهايت تالش خود را به كار بردند 

تا چرخ كارخانه هاي توليدي كشور از فعاليت نايستد و اقالم مورد نياز مردم را تامين كردند.

برش



آيلين بيك|
تغييراتي كه طي س�ال هاي اخي�ر در حوزه 
فناوري هاي نوين ارتباطي رخ داده باعث شده 
تا حيات ش�ركت ها و بنگاه هاي اقتصادي به  
طور كلي به رشد فناوري هاي نوين و استفاده 
از اپليكيش�ن هاي ارتباطي گ�ره بخورد. در 
اين مي�ان ش�ركت هاي پخ�ش و توزيع نيز 
براي موفقيت در فض�اي رقابتي بايد كيفيت 
محص�والت و فرآينده�اي مديريتي خود را 
همزمان با رش�د اس�تفاده از تكنولوژي هاي 
جديد ارتباطي و ديجيتالي بهبود بخش�ند. 
به همين منظور نيز كاربرد فناوري اطالعات 
در آنها الزامي ش�ده اس�ت. مطالعات نشان 
مي دهند كه هر چند اين شركت ها مي توانند 
از فن�اوري اطالعات و تج�ارت الكترونيكي 
س�ود ببرند اما براي بهره من�دي از اين مزايا 
و موفقي�ت در كارب�رد اي�ن فن�اوري نياز به 
شرايطي خاص دارند. به عبارت ديگر موفقيت 
در كاربرد فناوري اطالعات در آنها اقتضايي 
اس�ت. وج�ود چني�ن واقعيت هاي�ي باعث 
ش�ده كه مطالعات و پژوهش ه�اي زيادي به 
ش�ناخت عوامل موثر بر كاربرد اين فناوري 
در ش�ركت هاي توزي�ع و پخ�ش اختصاص 
يابن�د. ب�راي آگاه�ي از برنامه ه�ا، اهداف و 
چش�م اندازهاي ش�ركت به  پخش در حوزه 
توس�عه فناوري ه�اي ارتباط�ي و اطالعاتي 
س�راغ حميدرضا گليان، مدير ارشد توسعه 
فناوري و كسب و كار شركت به پخش رفتيم 
تا نوري به ابع�اد پنهان موضوع بتابانيم كه از 
منظر كارشناسي يكي از مهم ترين گزاره ها در 
بهبود روند خدمت رساني به توليدكننده ها، 
بازرگانان، عامالن فروش و در نهايت مردم به 
عنوان مصرف كننده نهايي محسوب مي شود.

     اگر موافق هستيد ابتدا در خصوص مهم ترين 
فعاليت ه�اي ص�ورت گرفته در س�ال 1399 
ش�ركت به پخش صحب�ت كنيم. ب�ا توجه به 
اين واقعيت كه كش�ورمان در سال 99 در كنار 
تحريم هاي اقتصادي با مشكل كرونا نيز مواجه 
بود، مديريت توس�عه فناوري و كس�ب و كار 
ش�ركت به پخش چه برنامه هايي براي بهبود 

شرايط تدارك ديد؟
قبل از ورود به بحث اصلي بايد بدانيم كه شركت هاي 
پخش به عن��وان يكي از حلقه ه��اي اصلي زنجيره 

تامين نقش مهمي را در بهبود ش��اخص هاي مورد 
نياز مصرف كنن��دگان ايفا مي كنند. بدين منظور و 
در راستاي توس��عه و به كارگيري بيشتر از قابليت 
توانمندسازي فناوري در كسب و كار جاري شركت 
»به پخش« و با تمركز بر اصل يكپارچگي اطالعات 
و استفاده از دانش روز توسعه سيستم هاي اطالعاتي 
اقداماتي به شرح ذيل صورت گرفت. اين مجموعه 
اقدامات با نگاه پوشش حداكثري زنجيره از تامين، 

فروش و توزيع تا مصرف را شامل مي شود.
    اين زنجيره شامل چه گزاره هايي مي شود؟

در وهله نخست بايد به راه اندازي كسب و كار فروش 
اينترنتي كاالهاي سبد به پخش به مصرف كنندگان 
نهاي��ي با ن��ام تجاري صرف��ه ماركت اش��اره كنم. 
اي��ن پروژه در مدت بيش از يك س��ال با اس��تفاده 
از توانمندي تيم داخلي ش��ركت در حوزه توس��عه 
فناوري و كسب و كار عملياتي شد و در حال حاضر 
به صورت آزمايش��ي در مناط��ق غربي تهران فعال 
اس��ت. همان گونه كه مستحضر هس��تيد در طول 
تاريخ بيش از 60 س��ال فعاليت ش��ركت به پخش 

بازار هدف ش��ركت عاملين فروش شامل مشتريان 
خرده فروش��ي يا همان سوپرماركت ها، بنكداران و 
عمده فروشان، فروش��گاه هاي زنجيره اي و ... بوده 
اس��ت و با راه اندازي اين كسب و كار به پخش اقدام 
به فروش به مصرف كنندگان نيز مي كند. از مزاياي 
رقابتي قابل ذكر در اين كس��ب و كار امكان اعطاي 
حداكثر تخفيفات كاالهاي گروه شوينده، بهداشتي، 

غذايي، سلولوزي، الكتريكي و... است.
    دليل اعطاي اين حجم از تخفيفات قابل توجه 
چيست؟ چرا ساير شركت هاي پخش قادر به 

اعطاي اين تخفيفات نيستند؟
اين حجم از تخفيفات به دليل انحصاري بودن تعداد 
زيادي از برندهاي معتبر اين صنايع براي ش��ركت 
به پخش است. در واقع دسترس��ي به پخش به اين 
مواد توليدي باعث ش��ده تا امكان اعطاي تخفيفات 
افزون تر فراهم شود. ضمن اينكه امكان سريع توسعه 
اين پروژه در 28 استان كشور به دليل برخورداري از 
مراكز و انبارهاي مجهز همچنين وجود ناوگان توزيع 
سراس��ري و مويرگي در اين مراك��ز از ديگر مزاياي 

رقابتي است كه ويژگي خاصي به محصوالت توزيعي 
به پخش مي بخشد.

    اگر خاطرتان مانده باشد در گفت وگوي سال 
گذش�ته در خصوص توس�عه اپليكيشن هاي 
صحبت كرديد و آن را به عنوان يكي از اهداف 
بنيادي�ن مديريت توس�عه فناوري در س�ال 
99 برش�مرديد. اين پروژه در حال حاضر چه 

وضعيتي دارد؟ 
دامنه وسيعي از ابزارهاي ارتباطي امروز مي توانند از 
خدمات برخط و اينترنتي به پخش استفاده كنند. در 
حال حاضر امكان دريافت اپليكيشن هاي اندرويدي 
و تحت سيستم عامل iOs در برنامه هاي گوگل پلي، 
كافه بازار و سيب اپ وجود دارد و عالوه بر آن نسخه 
www.sarfemarket.ir تحت وب نيز در آدرس
قابل بهره برداري است. از سوي ديگر نبايد فراموش 
كرد ك��ه در حال حاضر در ابتداي راه هس��تيم و در 
تالش��يم تا با به  كارگيري از تجارب برتر و تحقيق و 
توسعه در اين خصوص كس��ب و كار متمايزي را در 

حوزه كسب و كارهاي اينترنتي ارايه كنيم.

    موضوع بعدي در مسير توسعه فناوري ها چه 
مواردي را در بر مي گيرد؟

توسعه كسب و كار فروش اينترنتي كاالهاي سبد به 
پخش به عاملين فروش با نام به پخش ماركت از ديگر 
اقدامات صورت گرفته در راستاي خدمات رساني بهتر 
به مشتريان شركت توس��عه پروژه به پخش ماركت 
اس��ت. بر اس��اس اين ايده بيش از 17000 مشتري 
گروه خرده فروشي در سراس��ر كشور اقدام به نصب 
اپليكيشن به پخش ماركت كرده اند كه باالي 3500 
مشتري فعال در ماه از آن استفاده مي كنند. نكته قابل 
توجه در اين خصوص عدم نياز مش��تريان به حضور 
مس��تقيم ويزيتورهاي شركت اس��ت كه با توجه به 
شيوع ويروس كرونا و مشكالت تردد اين اپليكيشن 
كمك زيادي به س��فارش گيري از مش��تريان كرده 
است. س��اليانه بيش از 40 ميليارد تومان سفارش از 

مشتريان اخذ مي شود.
    اين روند شامل كاركنان درون سازماني نيز 

مي شود؟
بله اي��ن خدمت در قالب پروژه هاي درون س��ازمان 
 )Data Science(و به  كارگيري از عل��م داده هاي
قرار مي گيرد. همان گونه كه مستحضر هستيد بيش 
از 70 درصد پرسنل ش��ركت را كادر ستادي شامل 
فروش��ندگان و رانندگان شركت تشكيل مي دهند 
و بيشتر زمان كاري ايشان در خارج از شركت است. 
ب��ه منظور باال ب��ردن كارايي و ايجاد سيس��تم هاي 
كنترلي مناسب تر اپليكيشن هايي با عناوين فروشيار 
به پخش و پخش��يار به پخش طراح��ي و با آخرين 
تكنولوژي هاي توس��عه نرم افزاري پباده سازي شده 
و با ايجاد يكپارچگي اطالعاتي بين كليه پروژه هاي 
ذكر شده سعي در ايجاد ارزش افزوده براي سازمان 

كرده ايم.
    لطفا در خصوص چشم انداز آينده فعاليت هاي 

اين بخش هم توضيح بفرماييد؟
آنچه كه به عنوان برنامه آتي مجموعه توسعه فناوري 
و كس��ب و كار ش��ركت به پخش در حال تحقيق و 
توس��عه اس��ت به  كارگيري از علم داده ها در جهت 
تبديل داده هاي عظيم)Big Data( و اطالعات به 
دانش كاربردي است تا با تركيب مباحث داده كاوي، 
سيس��تم هاي يادگيرنده، سيس��تم هاي توصيه گر 
و... بتوانيم به هوش��مندي كس��ب و كار كمك قابل 
توجهي كنيم. اميد اس��ت به لطف خدا و با توس��عه 
دانش تيم داخلي، س��ازماني هوش��مند و كارا را در 
يكي از قديمي ترين و معظم ترين شركت هاي پخش 

سراسري كشور داشته باشيم.
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درخشش به پخش در آخرين 
رتبه بندي شركت هاي برتر ايران

در مراس��مي كه با حضور معاون��ان وزارت صنعت، 
معدن و تجارت ، وزارت نفت ، مديرعامل س��ازمان 
مديريت صنعتي، مدير مركز رتبه بندي شركت هاي 
برتر و جمعي از مسووالن كشوري و مديران بنگاه هاي 
اقتصادي كشور 500 شركت برتر ايران معرفي شدند. 
در مراسمي كه در آخرين روزهاي بهمن  ماه در مركز 
همايش هاي بين المللي صداوسيما برگزار شد 500 
شركت برتر ايران معرفي شدند و شركت به پخش با 
كسب رتبه نود و هفتم در ميان 100 شركت برتر ايران 
برگ زرين ديگري به افتخارات خود افزود. بر اساس 
اين گزارش، گروه توسعه صنايع بهشهر رتبه نخست 
در گروه محصوالت غذايي و آشاميدني و رتبه پنجاه 
و چهارم در ميان 100 شركت برتر، گروه توسعه ملي 
رتبه بيست و هشتم، بانك اقتصاد نوين رتبه چهل و 
هشتم، به پخش رتبه نود و هفتم و پاكسان رتبه صد و 
چهلم را به خود اختصاص دادند و در گروه محصوالت 
غذايي و آشاميدني شركت قند نيش��ابور، در گروه 
محصوالت شيميايي و بهداشتي شركت پاكسان و 
در گروه موسسات بيمه اي نيز از شركت بيمه نوين 

تقدير به عمل آمد.

ارسال محموله اقالم اساسي
به ونزوئال

اولين محموله صادراتي ش��ركت به پخش با ارزش 
تقريبي سه ميليارد تومان، به كشور ونزوئال ارسال 
شد. با توجه به ضرورت توسعه بازارهاي صادراتي در 
كشورهاي مختلف براي نخستين محموله صادراتي 
ويژه اي از س��وي ش��ركت به پخش به ارز تقريبي 3 
ميليارد تومان در نيمه دوم سال 99 به ونزوئال صادر 
شد. بهروز پورمحمدي مديرعامل اين شركت ضمن 
اعالم خبر فوق افزود: اين محموله حاوي تن ماهي 
و به ارزش تقريبي س��ه ميليارد توم��ان بود. وي در 
ادامه از فراهم سازي مقدمات، جهت صادرات حدود 
1/5 ميليارد تومان ديگر كاالي تن ماهي و نيز چهار 

ميليارد تومان ماكاراني به كشور ونزوئال خبر داد.

سايه روشن
 قيمت اقالم اساسي

سازمان خواروبار و كشاورزي ملل متحد  )فائو( اعالم 
كرد قيمت اكثر كاالهاي غذايي اساسي به جز شكر 
و دركل قيمت جهاني مواد غذايي در سال2021 
براي هفتمين م��اه متوالي افزايش پي��دا كرد. به 
گزارش »ايس��نا«، ش��اخص قيمت غذاي فائو كه 
تغييرات ماهانه سبدي از غالت، دانه هاي روغني، 
محصوالت لبني، گوشت و شكر را بررسي مي كند، 
در ماه دس��امبر به 5/ 107 واحد در مقايسه با آمار 
بازبيني ش��ده 2/ 105 واحد در م��اه نوامبر صعود 
كرد. ش��اخص قيمت نوامبر در ابت��دا 105 واحد 
اعالم شده بود. اين شاخص براي كل سال 2020 
به ميانگين 9/ 97 واحد رسيد كه باالترين ركورد 
در سه سال گذشته بود و 1/ 3 درصد در مقايسه با 
س��ال 2019 افزايش داشت. با اين حال همچنان 
25درصد كمتر از اوج تاريخي خود در سال 2011 
است. قيمت روغن هاي گياهي در ميان مواد غذايي 
زيرمجموعه شاخص فائو همچنان بزرگ ترين رشد 
را داشت و پس از رش��د 14درصدي در نوامبر، بر 
مبناي ماهانه 7/ 4درصد در دسامبر رشد كرد. رشد 
قيمت روغن پالم به  دلي��ل كاهش ذخاير جهاني 
علت عمده جهش اين ش��اخص بود. اين شاخص 
براي كل سال 2020 حدود 1/ 19 درصد در مقايسه 
با سال 2019 جهش پيدا كرد. طبق گزارش فائو، 
محدوديت عرضه در كشورهاي توليدكننده بزرگ 
روغن پالم عامل ب��اال رفتن قيمت ها بود و تجارت 
آن هم از افزايش چشمگير تعرفه هاي صادرات در 
اندونزي متاثر شده اس��ت. قيمت روغن سويا هم 
به  دليل اعتصاب هاي طوالني در آرژانتين رش��د 
داشت. شاخص قيمت غالت در دسامبر 1/ 1درصد 
در مقايس��ه با نوامبر رش��د كرد و براي كل س��ال 
2020 به ميزان 6/ 6درصد در مقايسه با سطح سال 
2019 افزايش داشت. قيمت صادرات گندم، ذرت، 
سورگوم و برنج همگي در دسامبر رشد كردند و به  
دليل نگراني ها نس��بت به شرايط رشد محصول و 
چشم انداز برداشت در امريكاي  شمالي و جنوبي و 
همچنين روسيه باالتر رفتند. شاخص لبنيات در 
دس��امبر 2/ 3درصد بر مبناي ماهانه رشد كرد اما 
براي كل سال 2020 حدود يك درصد كمتر از سال 
2019 بود. در دسامبر همه زيرمجموعه هاي اين 
شاخص به  دليل تقاضاي قوي جهاني براي واردات 
كه ناشي از نگراني ها نسبت به شرايط آب و هوايي 
خشك تر و گر م تر در منطقه اقيانوسيه و همچنين 
تقاضاي داخلي ب��اال در اروپاي غرب��ي بود، باالتر 
رفتند. شاخص قيمت گوشت در دسامبر 7/ 1درصد 
رشد كرد اما اين شاخص در سال 2020 به ميزان 
5/ 4درصد در مقايسه با سال 2019 كاهش داشت. 
فائو اعالم كرد قيمت مرغ در دس��امبر تحت تاثير 
ش��يوع آنفلوآنزاي مرغي در اروپا بهبود يافت، اما 
قيمت گوش��ت خوك تحت تاثير تعليق صادرات 
آلمان به بازارهاي آسيايي در پي شيوع تب خوكي 
آفريقايي اندكي كاهش يافت. شاخص قيمت شكر 
در دس��امبر نس��بت به نوامبر 6/ 0 درصد كاهش 
يافت اما براي كل س��ال 2020 حدود 1/ 1درصد 
در مقايسه با سطح س��ال 2019 رشد داشت. اين 
رشد قيمت ناشي از افزايش واردات چين و تقاضاي 
فزاينده براي شكر تصفيه شده از سوي اندونزي بود. 
فائو پيش بيني به روز شده درباره برداشت جهاني 
غالت را در ژانويه اعالم نك��رد. گزارش بعدي اين 
سازمان در فوريه منتشر مي شود. براساس گزارش 
رويترز، فائ��و در نوامبر پيش بيني خ��ود از ميزان 
محصول غالت در فصل زراعي سال 2020 را براي 

سومين ماه متوالي مورد بازبيني قرار داد.

مدير ارشد توسعه فناوري و كسب و كار شركت به  پخش مطرح كرد

نقش شركت هاي پخش در تحقق امنيت غذايي پايدار
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امنيت غذايي با توليد داخلي محقق مي شود
يك��ي از مهم تري��ن المان ه��ا در مس��ير بهب��ود 
شاخص هاي رفاهي جوامع مختلف، تحقق امنيت 
غذايي و بهره مندي خانواده ها از اقالم مصرفي مورد 
نياز خود است. اساسا يكي از اهداف اصلي پروژه هاي 
رفاهي جوامع، دستيابي به اين امنيت غذايي است. 
اما بايد توجه داشت كه امنيت غذايي هنگامي تامين 
مي شود كه ش��اخص هاي غذاي كافي، دسترسي 
)فيزيكي و اقتصادي(، غذاي س��الم و زندگي سالم 
و فعال برقرار باش��د. در اين ميان مفهوم دسترسي 
به غذا و به شبكه توزيع غذا در محل زندگي افراد و 
دسترسي آسان بستگي داشته )دسترسي فيزيكي( 
و اينكه فرد ب��ا درآمد خود بتواند غذاي مورد نياز را 
خريداري كند. )دسترسي اقتصادي( امنيت غذايي 
هنگامي تامين مي ش��ود كه ش��اخص هاي غذاي 
كافي، دسترسي )فيزيكي و اقتصادي(، غذاي سالم 
و زندگي س��الم و فعال برقرار باش��د. در اين ميان 
مفهوم دسترس��ي به غذا و به ش��بكه توزيع غذا در 
محل زندگي افراد و دسترسي آسان بستگي داشته 
)دسترس��ي فيزيك��ي( و اينكه فرد ب��ا درآمد خود 
بتواند غذاي مورد نياز را خريداري كند )دسترسي 
اقتصادي(. دسترس��ي به غذا حاصل توليد داخلي 
و تجارت اس��ت. يعني نياز به مواد غذايي از طريق 
توليد داخلي يا واردات تامين مي شود و دسترسي 
اقتصادي ب��ه توانايي و قدرت خري��د واقعي مردم 
وابسته اس��ت. در اين ميان اگر توليد داخلي غذا به 
واردات براي تامين نهاده وابسته باشد، به طور يقين 
به هر دليلي از جمله تغيير تعرفه ها، سياس��ت هاي 
تج��اري كش��ور صادركننده، هزينه ه��اي تجارت 
و مبادله، كاه��ش عرضه نهاده ها در ب��ازار جهاني 
باعث افزايش قيمت نهاده هاي وارداتي شده و اين 
افزايش قيمت به بازار داخلي سرايت كرده و قيمت 
نهاده موردنظ��ر را افزايش مي ده��د. اين موضوع 
هنگامي نمود بيشتري پيدا مي كند كه سهم بااليي 
از تقاضاي داخل��ي نهاده مورد نظ��ر از طريق بازار 
جهاني و واردات تامين شود. به عنوان نمونه مي توان 
به ذرت به عنوان خوراك بخش دام و طيور اش��اره 
كرد. براساس اطالعات واردات ذرت و توليد داخلي 
آن در س��ال 1398 ضريب خودكفاي��ي در حدود 
11درصد اس��ت يعني در حدود 11درصد تقاضاي 
داخلي براي ذرت از محل توليد داخلي و 89درصد 
از طريق واردات تامين مي شود و اين وابستگي باال 
به بازار جهاني به  طور يقين نوس��انات قيمت بازار 
جهاني و وارداتي را ب��ه داخل انتقال مي دهد. روند 
قيمت ذرت داخلي و خارجي حاكي از آن است كه 
تغييرات قيمت ذرت داخلي به قيمت ذرت وارداتي 

وابسته اس��ت، به طوري كه ضريب همبستگي بين 
قيمت ذرت داخل��ي و خارجي در حدود 99درصد 
اس��ت كه حاكي از آن اس��ت كه ارتباط مستقيم و 
بااليي بي��ن اين دو متغير وجود دارد. تا قبل از آبان 
س��ال 1397 قيمت ذرت خارجي بيش��تر از ذرت 
داخلي بوده و بعد از آن تقريبا قيمت ذرت داخلي و 
خارجي به هم نزديك ش��ده و دوباره از آبان 1398 
قيمت ذرت خارجي، بيش��تر از قيمت ذرت داخلي 
شده اس��ت. به طور متوسط طي دوره مورد بررسي 
در حدود 6.5 درصد قيمت ذرت خارجي بيشتر از 
قيمت ذرت داخلي است. از آنجا كه ذرت داخلي و 
خارجي جانشين هم هس��تند، تغييرات قيمت هر 
يك بر ديگري تاثير گ��ذار خواهد بود. روند موجود 
حاكي از آن اس��ت كه روند تغيي��رات قيمت ذرت 
داخلي و خارجي مش��ابه هم بوده و از اين رو انتظار 
م��ي رود هرگونه تغيي��ر در قيم��ت ذرت خارجي 
)افزايش تعرفه وارداتي، افزايش نرخ دالر وارداتي، 
افزايش هزينه هاي انتق��ال ذرت از گمرك تا محل 
توليد، قيمت جهاني ذرت و...( بر قيمت ذرت داخلي 
در بازار تاثيرگذار باشد. از آنجا كه ضريب خودكفايي 
ذرت داخلي 11درصد اس��ت و بخش اعظم عرضه 
داخل��ي ذرت از طريق واردات ص��ورت مي گيرد، 
بنابراين هر گون��ه تغيير در قيمت ذرت وارداتي، بر 
قيمت ذرت داخلي تاثيرگذار است. در همين رابطه 
نكت��ه ديگر تفاوت قيمت ذرت خارج��ي در بازار با 
قيمت وارداتي آن در گمرك است. اطالعات نشان 
مي دهد تفاوت بين قيمت وارداتي ذرت در گمرك و 
قيمت ذرت خارجي در بازار وجود دارد و اين شكاف 

قيمتي بعد از سال 97 به شدت افزايش يافته است. 
به طوري كه به طور متوسط طي سال هاي 1390 تا 
1399 قيمت ذرت خارجي در بازار 1.4 برابر قيمت 
وارداتي آن در گمرك بوده كه اين رقم براي س��ال 
1398 در حدود 1.7 برابر و س��ه ماه نخس��ت سال 
1399 در حدود 3/ 2 برابر شده است. افزايش قيمت 
ذرت وارداتي از گمرك تا بازار كه به  داليل مختلف 
از جمل��ه هزينه حمل ونقل، توزيع و س��اختار بازار 
نهاده ها )انحصار، سيس��تم توزيع، نظارت و كنترل 
و...( به وجود مي آيد از جمله داليل افزايش قيمت 

ذرت دامي در بازار است.

  چرايي بروز مش�كالت در تامين نيازهاي 
غذايي

نكته حائز اهميت ديگر آن است كه با افزايش قيمت 
ذرت خارجي قيمت ذرت داخلي هم افزايش مي يابد. 
اما در برخي دوره هاي زماني، هنگامي كه قيمت ذرت 
خارجي كاهش يافت��ه همزمان قيمت ذرت داخلي 
كاهش نمي يابد. به طور نمونه بر اساس آمار در آبان 
ماه س��ال 1399 اين الگوي رفتاري قيمت ذرت در 
بازار قابل مالحظه است، قيمت ذرت خارجي كاهش 
داش��ته، اما قيم��ت ذرت داخلي به ش��دت افزايش 
داش��ته اس��ت. از منظر سياس��تگذاري بايد توجه 
داشت كه با كاهش قيمت ذرت خارجي با اعمال هر 
سياس��تي، كاهش قيمت در بازار داخلي به سرعت 
اتفاق نمي افتد. نااطميناني، انتظارات قيمتي، رانت 
و انحصار، سيستم توزيع ناكارآمد، انبار محصول به  
منظور افزايش قيمت و بسياري از متغيرهاي ديگر 

كه بر الگ��وي رفتاري قيمت ذرت در بازار تاثيرگذار 
بوده و نمي توان توقع داش��ت با اعمال يك سياست 
به ص��ورت جزيره اي بدون توجه ب��ه همه بازيگران 
زنجيره ارزش )نگاه سيس��تمي( انتظار ثبات نسبي 
قيمت در بازار داشت. اعمال سياست هاي هماهنگ با 
هدف كنترل و ثبات نسبي قيمت نهاده ها با ابزارهاي 
سياس��تي مختلف به همراه ايجاد فضاي اطمينان 
و رقابت پذي��ر، حذف رانت و انحصار و پياده س��ازي 
سيستم توزيع كارآمد و نظارت و كنترل موثر در طول 
زنجيره ارزش )براي همه بازيگران( خواهد توانست 

مديريت بازار نهاده ها را كارآمد كند.
به طور يقين ب��ا افزايش قيمت نهاده ها، قيمت تمام 
ش��ده محصول افزايش يافته و اي��ن افزايش قيمت 
از س��ه منظر مي تواند تهديدي براي امنيت غذايي 

كشور باشد: 
1- با افزايش قيمت نه��اده و افزايش هزينه توليد، 
قيمت تمام ش��ده محصول افزايش و بر قيمت بازار 
تاثيرگذار خواهد و باع��ث افزايش قيمت محصول 
ب��راي مصرف كننده خواهد ش��د. در ح��ال  حاضر 
در كش��ور ما مصرف كننده به دلي��ل افزايش تورم 
لجام گس��يخته )نرخ ت��ورم دوازده ماهه منتهي به 
آذر ماه 1399 براي خانوارهاي كشور به عدد 30.5 
درصد رسيده است( و عدم افزايش درآمدها به اندازه 
ت��ورم، با كاهش قدرت واقعي خريد روبه رو ش��ده و 
مجبور شده برخي مواد غذايي متورم شده را از سبد 
غذايي خود )همانند گوش��ت و ماهي( حذف كند و 
ساير مواد غذايي را جانشين نمايد )همانند حبوبات 
و لبنيات(. اين موضوع از يك طرف س��المت خانوار 
را به خطر انداخت��ه و از طرف ديگر به  دليل افزايش 
تقاضا براي كاالهاي جانشين باعث افزايش قيمت 
آنها در بازار مي شود كه به نوعي دوباره مصرف كننده 
با تورم كاالهاي جانش��ين روبه رو خواهد ش��د. اين 
موضوع براي خانواره��اي با دهك درآمدي پايين و 
متوسط تهديد جدي براي امنيت غذايي آنان است.

2- با افزايش قيمت نهاده ها و افزايش هزينه توليد 
اگر س��ركوب قيمت در كش��ور وجود داشته باشد 
)افزايش قيمت عرضه به ان��دازه افزايش هزينه ها( 
كه هست و ستاد تنظيم بازار اعمال مي نمايد باعث 
كاهش انگيزه توليد و ادامه روند تعطيلي كسب وكار 
يا كاهش ظرفيت توليد شده، عرضه داخلي را كاهش 
داده و قيمت بازار را مجدد افزايش مي دهد. با افزايش 
قيمت محصول در بازار دسترسي اقتصادي خانوار 
را با مش��كل مواجه مي كند. از طرف ديگر به  دليل 
كاهش عرضه، افزايش واردات باعث شده كه خروج 
ارز و دش��واري تامين واردات با شرايط فعلي تحريم 

و س��ازگاري قوانين ايران با FATF سخت و دشوار 
خواهد بود و اين موضوع دسترس��ي فيزيكي به غذا 

را تهديد مي كند.
3- توجه به اين مهم كه در ش��اخص امنيت غذايي 
دسترس��ي اقتصادي يعن��ي تواناي��ي اقتصادي و 
داش��تن درآمد عامل بس��يار مهمي است، چراكه 
ممكن اس��ت مثل ش��رايط كنوني كش��ور موجود 
باش��د، يعني دسترسي فيزيكي باش��د، اما توانايي 
خريد وجود نداشته باشد. با افزايش قيمت نهاده ها 
و افزايش هزين��ه توليد و افزاي��ش قيمت بازار هم 
براي مصرف كننده به  دليل ت��ورم مواد خوراكي و 
غيرخوراك��ي، امكان پس انداز و س��رمايه گذاري و 
ايجاد درآمد كاهش يافته و هم براي توليد كننده و 
بازيگران زنجيره ارزش با افزايش هزينه در صورتي 
ك��ه نتوانند قيمت عرضه خود را ب��ه اندازه افزايش 
هزينه افزاي��ش دهند باعث كاهش س��ودآوري و 
درآمد آنان خواهد شد كه معيشت و درآمد آنان را 

تهديد خواهد كرد.
به  منظور توجه به افزايش قيمت نهاده ها و افزايش 
قيمت تمام شده و قيمت بازار نگاهي به گوشت مرغ 
ش��ده كه ذرت يكي از نهاده هاي مهم تغذيه طيور 
است. به  نظر مي رسد بين نوس��انات قيمت ذرت با 
نوس��ان قيمت مرغ زنده درب دامداري و گوش��ت 
مرغ در بازار خرده فروش��ي ارتباط وجود داش��ته و 
اين ارتب��اط در برخي از برهه ه��اي زماني همانند 
مرداد ماه 97 و مهر تا اسفند 97 و 98 و هشت  ماهه 
سال 99 بيشتر ديده مي شود. براي هشت ماهه اول 
س��ال 1399 ميانگين درصد تغييرات قيمت ذرت 
داخلي و خارجي به ترتيب در حدود 9 و 9.5 درصد 
افزايش��ي و ميانگين درصد تغيي��رات قيمت مرغ 
زنده درب دامداري در حدود 10.4 درصد و قيمت 
خرده فروش��ي گوش��ت مرغ در حدود 9.6 درصد 
افزايشي بوده است. به نظر مي رسد ارتباط مستقيمي 
بين تغييرات قيمت ذرت و قيمت گوشت مرغ وجود 
دارد. اينكه چه ميزان از تغيير قيمت گوش��ت مرغ 
ناشي از افزايش قيمت ذرت است، نيازمند بررسي 
اثر مس��تقيم و غيرمس��تقيم قيمت ذرت بر قيمت 
گوشت مرغ است. بخش��ي از تغييرات قيمت ذرت 
به  دليل نوس��انات نرخ ارز، تورم كش��ور و انتظارات 
تورمي ناشي از آن اس��ت. بنابراين نرخ ارز و تورم از 
طريق غيرمس��تقيم يعني همان نرخ تورم بر قيمت 
بازار گوشت مرغ تاثير دارد. حال سوال اين است آيا 
نمي توان با تدبير و تعقل و داشتن رويكرد سيستمي 
)زنجي��ره ارزش( و حكمراني خ��وب اقتصادي اين 
تهديدها را كاهش و برخي را به فرصت تبديل كرد؟

جهش توليد
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نقش به پخش در رشد توليد  
اشتغالزايي و توسعه بنگاه ها

اعتماد|ب��ا توج��ه ب��ه اي��ن واقعيت اس��تفاده از 
ظرفيت ه��اي به روز ش��ركت هاي پخ��ش، يكي از 
اساسي ترين گزاره هاي صنعت و توليد كاال را تشكيل 
مي دهند، استفاده از اين ظرفيت ها مي تواند شاخص 
كلي رشد در شركت هاي صنعتي و توليدي را افزايش 
دهد. ش��ركت به پخش يكي از بهترين شركت هاي 
توزيع و پخش كاال است كه با بهره گيري از بهترين 
مدي��ران، كارگ��زاران، بازارياب ها، سيس��تم هاي 
لجستيكي، حمل ونقل و... درصدد توزيع سريع تر كاال 
و رساندن آن به دست مشتري است. روندي كه از يك 
سو به رشد شاخص هاي رشد توليد و صنعت كشور 
كمك مي كند و از سوي ديگر به مردم براي بهره مندي 
از اقالم اساس��ي و مصرفي مطلوب مدد مي رساند. 
به پخش با استفاده از فروشگاه هاي فروش اينترنتي 
از جنس صرفه ماركت، همچنين سيستم هاي توزيع 
و پخش مويرگي يكي از پايه هاي اصلي رونق توليد 
و فروش كاال در كشور محس��وب مي شود. در واقع 
به پخش تالش مي كند تا شعار حمايت از توليد داخلي 
را به بهترين شكل عملياتي كند. اهميت تالش هاي 
به پخش زماني برجسته تر و بارزتر مي شود كه بدانيم 
بسياري از واحدهاي توليدي در كشورمان به دليل 
فقدان دسترسي به ش��ركت هاي پخش مناسب و 
سيستم هاي توزيع مويرگي، به رغم اقالم با كيفيتي 
كه توليد مي كنند با خطر ورشكستگي، تعطيلي و 
خروج از فضاي توليد كشور مواجه مي شوند. در واقع 
دسترسي شركت هاي صنعتي، توليدي و ...سرنوشت 
بنگاه هاي اقتصادي را دچار تغيير و دگرگوني هاي 
پي درپي مي كند. در نقطه مقابل بسياري از بنگاه هاي 
اقتص��ادي و توليدكننده ها به دليل دسترس��ي به 
س��اختارهاي لجس��تيكي به پخش و بهره مندي از 
شبكه پخش مويرگي اين شركت، توانستند جايگاه 
رفيع تري در فضاي توليدي و صنعتي كشور به دست 
آورند. در واق��ع فرآيندي كه ب��راي توزيع و فروش 
محصوالت شركت هاي مختلف پيگيري مي شود، 
نيازمند دانش تخصصي، سابقه بلند و مهارت هاي 
ويژه اي است كه به پخش با تكيه بر دهه هاي متمادي 
فعاليت در اتمسفر صنعت، توليد و... به دست آورده 
است. تجربه تاريخ اقتصاد و توليد كشور نشان دهنده 
اين واقعيت اس��ت كه ش��ركت هاي توليدي بدون 
حمايت و همراهي شركت هاي پخش حرفه اي قادر 
نيستند سهم مناسب خود را در بازارهاي اقتصادي 
و س��بد مصرفي مردم به دست آورند. همكاري يك 
ش��ركت پخش حرفه اي با امكانات موسع و فراگير 
به واحده��اي اقتصادي كم��ك مي كند كه ضمن 
شناسايي خود به عامالن فروش، در افكار عمومي نيز 
به عنوان يك برند قابل توجه ثبت شوند.  سابقه بلند و 
نيروهاي حرفه اي و ماهر اين فرصت را براي برندهاي 
صنعتي و توليدي ايجاد مي كند كه بتوانند در اتمسفر 
رقابتي امروز جايگاه خود را به دست آورند. اين فرآيند 
در اتمس��فر اقتصادي فعلي كشور و جهان كه ساير 
برندها منتظر به دس��ت آوردن كوچك ترين نقطه 
ضعف براي بهره برداري هستند، اهميت مضاعفي پيدا 
مي كند. به خصوص در بازار كنوني كه بسيار رقابتي 
اس��ت و رقبا از كوچك ترين اشتباهات ساير فعاالن 
اقتصادي بهره مي برند. بنابراين شركت هاي توليدي، 
صنعتي و بازرگاني كشور بايد تالش كنند زلف خود را 
به شركت هاي پخشي گره بزنند كه بيشترين سابقه 
و مهارت را در فضاي اقتصادي كش��ور دارند و از تيم 

حرفه اي و نيروهاي متخصص بهره مي برند.

بهترين شركت پخش
يكي از مهم ترين گزاره هاي فني كه باعث توفيق 
روزافزون ش��ركت هاي توليد و صنعتي مي شود، 
استفاده از نرم افزارهاي فروش اينترنتي و ابزارهاي 
نوين ارتباطي است. صرفه ماركت به پخش، بخشي 
از اي��ن ضرورت هاي مهم را پاس��خ مي دهد و اين 
فرصت را در اختيار برندها قرار مي دهد كه بتوانند 
ظرفيت ه��اي فروش خود را تا حد چش��مگيري 
افزايش دهند. صرفه ماركت و ساير نرم افزارهاي 
فروش اينترنتي به خصوص در حوزه فروش، توزيع 
و پخش محص��والت غذايي و اقالم مصرفي مردم 
بسيار تاثيرگذار اس��ت و باعث برتري به پخش در 
مقايسه با ساير فعاالن اين حوزه در كشور مي شود. 
مهم ترين ويژگي و برتري نرم افزار صرفه ماركت، 
معرفي محصوالت، شاخص هاي ويژه آنان، قيمت 

تمام شده و ساير اطالعات مورد نياز است.
بهترين ش��ركت توزيع كاال، ش��ركتي اس��ت كه 
بتواند جهت پاس��خ ب��ه نيازه��اي توليدكننده و 
مصرف كنن��ده، از تكنول��وژي روز دنيا اس��تفاده 
كند؛ يعني همان ش��اخص هايي كه به پخش در 
ساختارهاي فروش اينترنتي خود و صرفه ماركت به 
آن دست يازيده و ارايه داده است. اين ساختارهاي 
ارتباطي نوين زمينه اي را فراهم مي كند تا شركت 
به پخش با تكيه بر فناوري هاي به روز و با استفاده 
از گزاره هايي چون س��رعت، دقت، كاهش خطا، 
صرفه جويي در زمان و هزينه و افزايش مش��تري 
و درآم��د جايگاه ويژه اي در فضاي توليد، فروش و 
پخش براي خود دست و پا كند. اغلب شركت هايي 
كه براي توزيع و پخش محصوالت خود با مشكل 
روبه رو بوده اند، بعد از همكاري با به پخش رش��د 
قابل توجهي در ف��روش و عرضه محصوالت خود 
داش��ته اند به طوري كه بعد از مدت��ي به افزايش 
ظرفيت هاي توليد، اس��تخدام نيروي كار بيشتر 
و در نهايت رش��د اقتصادي افزون تر دس��ت پيدا 
كرده اند. بنابراين ضرورت استفاده از فناوري هاي 
ارتباطي نوين و ورود به عرصه كس��ب و كارهاي 
برخط و آنالين به خصوص در شرايط بحران دهي 
چون تحريم هاي اقتصادي، كرونا، ركود اقتصادي 
و... مي توانند استقامت بيشتري در برابر توفان هاي 
اقتصادي براي ش��ركت هاي تولي��دي، صنعتي، 

بازرگاني و كشاورزي ايجاد كنند.

سحر نجفي|
يك�ي از مهم تري�ن مش�كالتي كه پي�ش روي 
بنگاه هاي اقتصادي ق�رار دارد، فقدان بهره وري 
در بنگاه هاي اقتصادي است. فرايندي كه مديران 
منابع انس�اني تالش مي كنند با ارتقاي س�طح 
بهره وري ش�ركت ها را در مسير رش�د فزاينده 
قرار دهند. با توجه به نقشي كه شركت به پخش 
در تامين مايحتاج عموم�ي مردم به عهده دارد، 
نيازمند نيروي انساني فعال، پويا، كارا و متخصصي 
است كه بتواند مجموعه اهداف شركت را در مسير 
عملياتي شدن قرار دهد. مبتني بر اين هدف اگر 
قرار باشد، تعريف دقيقي از مهم ترين وظيفه واحد 
مديريت منابع انس�اني داش�ته باشيم مي توان 
به اين نكته اش�اره كرد كه واحد مديريت منابع 
انساني قرار است كمك كند تا بنگاه اقتصاد، در 
افق زماني بلندمدت، با كمترين هزينه، حداكثر 
كاراي�ي را از كاركنان براي حركت در راس�تاي 
اهداف استراتژيك سازمان، كسب كند. از آنجايي 
كه نيروي انس�اني، هس�ته اصلي به�ره وري در 
سازمان ها محسوب مي شود و يكي از اصلي ترين 
عوامل دستيابي بنگاه هاي اقتصادي به اهداف و 
ماموريت هايش�ان برخورداري از نيروي انساني 
شايسته است، ش�ركت به پخش تالش مي كند 
با اس�تفاده از نيروي متخصص و شايسته در اين 
حوزه، سطح عملكرد نيروي انس�اني خود را در 
مسير ارتقا قرار دهد. در جريان گفت وگو با مريم 
آقايي فرد مدير ارش�د منابع انساني و پشتياني 
شركت به پخش با واكاوي مهم ترين دستاوردهاي 
اين حوزه بخشي از دورنماي آينده مديريت منابع 
انس�اني در افق پيش رو در سال 1400 را نيز روي 

ميز ارزيابي هاي تحليلي قرار داديم.

    فلسفه وجودي حوزه منابع انساني و نقش آن را 
چطور تعريف مي كنيد؟

در دنياي امروز اهميت منابع انس��اني در سازمان ها به 
قدري اس��ت كه ديگر نه به عنوان يك واحد مجزا و غير 
عملياتي بلكه در قالب ش��ريكي استراتژيك و همسو با 
اهداف كالن سازمان نقش آفريني مي كنند. به عبارت 
روشن تر نقش مديريت منابع انساني در ارتقاي سطح 
بهره وري و بهبود شاخص هاي رشد بنگاه هاي اقتصادي 
يك نقش كليدي اس��ت. اين بدين معني است كه تيم 
منابع انساني با انجام درست فرايندهاي مرتبط با منابع 
انس��اني و از طريق انتخاب درست نيروي انساني و قرار 
دادن آنها در جايگاه ش��غلي درس��ت، مي تواند ضمن 
پرورش سرمايه هاي انساني متخصص، داراي مهارت و 

كارا، براي سازمان خلق ثروت كند.
    اين روند در شركت به پخش چطور ظهور و بروز 

پيدا مي كند؟
در شركت هاي پخش با توجه به اينكه نيروي انساني از 
نقشي محوري برخوردار است و بخش مهمي از وظايف 
اصلي را بر عهده دارد، نقش واحد منابع انس��اني بسيار 
پررنگ و حياتي است. در واقع واحد منابع انساني با انجام 
درست وظايف، مي تواند استعدادهاي افراد و مهارت هاي 

آنها را شناسايي كرده و با استفاده از ابزارهاي آموزشي 
مناسب ضمن باال بردن توانمندهاي افراد به توسعه فردي 
و س��ازماني آنها كمك كند. ضم��ن اينكه از اين طريق 
مي تواند افراد شايسته را پرورش دهد كه باعث دستيابي 

هرچه بهتر به اهداف سازماني خواهد شد.
    در س�ال 99 مهم ترين رويكردهاي مورد نظر 
بخش منابع انساني بر اس�اس چه اولويت هايي 

پيگيري شد؟
در سال 99 با توجه به چالش كرونا مهم ترين دستاورد 
منابع انساني حفظ و صيانت از سالمتي و جان پرسنل 
بود.اين ضرورت مهم ترين دستور كاري بود كه به عنوان 
كانون برنامه ريزي ها در نظر گرفته شد. بسيار خرسنديم 
كه به پخش به عنوان يكي از شركت هاي پيشرو توانست 
از همان ابتداي ش��يوع اين ويروس با حمايت مديريت 
ارشد سازمان و با اتخاذ تدابير و تصميمات به موقع تا اين 
لحظه به خوبي از شيوع ويروس كرونا جلوگيري كرده و 

آسيب هاي آن را به حداقل برساند. 
    با اس�تفاده از چه ابزارهاي�ي اين ضرورت هاي 

بهداشتي در دستور كار قرار گرفتند؟
با توجه به اينك��ه ويزيتورهاي اين ش��ركت به عنوان 
مدافعان اقتص��ادي در خط مقدم فروش در حال انجام 
وظيفه ب��وده و هس��تند و به ش��دت در معرض خطر 
ق��رار دارند، از طريق مديريت بح��ران و با اعمال دقيق 

پروتكل هاي بهداش��تي، در اختيار قراردادن ماس��ك 
و مواد ضدعفوني كننده، انجام تس��ت هاي سراسري، 
ويزيت هاي دوره اي، ارسال تب سنج به كليه مراكز جهت 
كنترل ت��ب هنگام ورود به س��ازمان، بازتعريف برخي 
فرايندها و دستورالعمل ها، سياست هاي حمايتي مالي 
و معنوي از مبتاليان، برقراري شيفت بندي و دوركاري 
و تقليل ساعت كار جهت كاهش تراكم نيروي انساني، 
استفاده مفيد و بهينه از زيرساخت هاي فناوري اطالعات 
توانستيم به حول وقوه الهي با كمترين ميزان خسارت، 

كرونا را كنترل كنيم.
     تا چه اندازه كرونا در كاهش راندمان كلي شركت 
اثرگذار بوده است؟ اگر پاس�خ شما آري است با 
اس�تفاده از چه راهكارهايي ب�راي حفظ روحيه 

كاركنان برنامه ريزي كرده ايد؟
متاسفانه شيوع بيماري كرونا و استرس هاي محيطي، 
سبب افت كاركرد كاركنان سازمان ها شده است و از اين 
رو خالقيت و نوآوري مديران منابع انساني براي حفظ 
روحيه كاركنان بسيار مهم است. در شرايط كنوني به 
دليل شيوع بيماري و اس��ترس هاي محيطي، انگيزه 
كاركردن كاركنان كاهش يافته است و حفظ و افزايش 
بهره وري به دليل مشغوليت فكري كه آنها براي حفظ 
سالمتي خود دارند بس��يار سخت شده است. بنابراين 
خالقي��ت و نوآوري مديران منابع انس��اني براي حفظ 

روحيه كاركنان بسيار مهم و راهگشاست.
اهميت دادن به زمان مرخصي و اس��تراحت، برگزاري 
جلسات دوستانه كاري به صورت مجازي، كاهش فاصله 
ارتباطي بين مديران و كارمندان، برگزاري جلسات كاري 
و گزارش گيري به ص��ورت دوركاري، از جمله عواملي 
است كه مي تواند به افزايش انگيزه همكاران كمك كند.
    موضوع ارتقاي سطح بهره وري كاركنان يكي 
از مع�ادالت مهم پيش روي ش�ركت ها اس�ت، 
به پخش براي افزايش س�طح بهره وري چه نوع 

برنامه ريزي هايي داشته است؟
به موض��وع مهمي اش��اره كردي��د، اساس��ا از ديگر 
دستاوردهاي اين واحد افزايش ميزان بهره وري نيروي 
انساني، كاهش هزينه هاي انرژي، ملزومات و...است. 
همچنين توجه به مس��ووليت هاي اجتماعي كمك 
به اش��تغالزايي و جذب نيروهاي جوان و كمك هاي 
نوع دوستانه به افراد كم بضاعت از ديگر دستاوردهاي 
اين حوزه است. در واقع نيروي انساني شركت به پخش 
به عن��وان يك خانواده در كنار هم فعاليت مي كنند و 
پويايي يا عدم پويايي هر كدام از حلقه هاي اين زنجيره 
به هم پيوسته در راندمان كلي شركت اثرگذار است. 
مبتني بر اي��ن نگاه تالش مجموعه مديران بر اين امر 
متمركز شده كه با ارتقاي سطح كيفي، رفتاري و روحي 

نيروها راندمان كلي شركت را در اوج نگه دارند.

    اگر قرار باشد، دورنمايي از مهم ترين برنامه هاي 
شركت در سال آينده را تصويرسازي كنيد به چه 

مواردي اشاره مي كنيد؟
در خصوص چشم انداز در سال 1400 بايد اشاره كنم با 
توجه به رويكردهاي مختلفي از قبيل راه اندازي كسب 
و كارهاي اينترنت��ي، تجارت الكتروني��ك، ديجيتال 
ماركتينگ، فروشگاه هاي اينترنتي و... كه در حوزه پخش 
ايجاد شده ضروري است استراتژي هاي كالن شركت 
روندهاي جديد كس��ب و كار م��ورد ارزيابي و بازنگري 
قرارگيرد و ماموريت هاي جديد در راستاي چشم انداز 
سازماني تدوين شود. مديران منابع انساني هميشه بايد 
نس��بت به تحوالت بازار و مسائل برون سازماني آگاهي 
كامل داشته باشند تا بر اساس روند تغيير در مدل هاي 
كسب و كار بتوانند هم راستا با استراتژي ها و سياست هاي 

كالن سازمان در حوزه منابع انساني برنامه ريزي كنند.
    در پاي�ان اگ�ر نكته اي باقي مانده اس�ت لطفا 

بفرماييد؟
در جمع بندي با داشتن دانش، آگاهي، برخورداري از 
مهارت، تجربه و توانايي، داشتن استقالل و عدم نگراني 
و با برنامه ريزي درس��ت توس��عه فردي در سازمان، 
مي توانيم توسعه س��ازماني را رقم بزنيم و دستيابي 
س��ازمان به اهداف و ماموريت ها را تس��هيل كرده و 

بهره وري در سازمان را افزايش دهيم.

مريم آقايي فرد، مدير ارشد منابع انساني و پشتيباني به پخش:

به پخش نمونه اي عالي از ارتقاي بهره وري و تخصص است
كاركنان به پخش هر كدام حلقه اي از يك زنجيره به هم پيوسته هستند

سجاد نيلوفري، مدير بازرگاني شركت به پخش:

عقد قرارداد با 60 کارخانه توليدی و يا شرکت های بازرگانی
يكي از بخش هاي مهم در شكل دهي شمايل كلي 
عملكرد ش�ركت ها، بخش بازرگاني شركت ها 
است. حوزه اي كه مي تواند مناسبات ارتباطي و 
اقتصادي شركت به س�اير بخش هاي اقتصادي 
را ساماندهي  كند. اما آنچه در تعاريف اقتصادي 
در خص�وص مديران بازرگاني ذكر ش�ده دامنه 
وس�يعي از اختيارات اس�ت كه اج�راي آنها به 
پويايي افزون تر شركت ها كمك مي كند. مدير 
بازرگان�ي در واقع همه امور مرب�وط به بازرگاني 
كه ش�امل انعقاد قراردادها، خريد، فروش، ثبت 
سفارش و... اس�ت را به عهده دارد. به طور كلي 
وظيفه اصلي مديريت بازرگاني به عهده گرفتن 
اج�راي برنامه ه�اي يك س�ازمان در راس�تاي 
رسيدن به اهداف تعيين شده آن است. به همين 
دليل يك مدير بازرگاني بايد با اصول مديريت، 
مديريت مالي، تحقق ب�ازار، بازاريابي و س�اير 
روش هاي و تكنيك هاي مديريت آش�نا بوده و 
برنامه ريزي هاي الزم براي بهبود ش�اخص هاي 
رش�د شركت را در دس�تور كار قرار دهد. عالوه 
بر اين موارد بايد از تكنولوژي و قابليت هاي فني 
ش�ركت و راهكارهاي علمي و نوي�ن مديريت 
شناخت كافي داشته باش�د. در واقع يك مدير 
بازرگاني وظيفه دارد تا از عملكرد يك سازمان 
در قسمت فروش گزارش هاي دوره اي تهيه كند. 
دورنمايي از تحوالت و چش�م اندازهاي آينده را 
تدارك ببين�د و در اين خصوص پيش بيني هاي 
الزم را صورت دهد. در اين موقعيت ش�غلي فرد 
بايد سياست هاي كلي سازمان، اهداف كسب و 
كار س�ازمان و برنامه هاي استراتژيك در بخش 
ف�روش را بداند و آنها را ب�ه پروژه هاي اجرايي و 
برنامه ه�اي عمليات تبديل كن�د. اگر بخواهيم 
به طور كلي مجموعه وظايف اين بخش را در يك 
جمله خالصه كنيم بايد بگوييم مدير بازرگاني 
مس�وول برآورده كردن خواس�ته ها و تقاضاي 
مش�تريان از يك ط�رف و تحقق اه�داف كالن 

ش�ركت از سوي ديگر اس�ت. با اين مقدمات در 
جريان گفت وگو با س�جاد نيلوفري مدير بخش 
بازرگاني به پخش تالش شده مهم ترين اهداف 
به پخش براي اثرگذاري حداكثري در بازار از توليد 

تا مصرف مرور شود.

   مهم ترين برنامه هاي به پخش در حوزه بازرگاني 
چيست؟ دايره فعاليت هاي شما چه قلمرويي را 

دربر مي گيرد؟
شركت به پخش به عنوان يكي از بزرگترين شركت هاي 
پخش در نظام توزيع كشور، كاالهاي سبد توزيع خود را 
از طريق عقد قرارداد با 60 كارخانه توليدي يا شركت هاي 
بازرگاني، تامين مي كند. واحد بازرگاني شركت به پخش، 
به عنوان رابط اصلي شركت با تامين كنندگان، وظيفه 
شناسايي، مذاكره، عقد قرارداد و تامين كاال جهت سبد 
تيم فروش را بر عهده دارد. لذا در راستاي سياست هاي 
كالن شركت و بر اساس وضعيت و تقاضاي بازار، نياز به 
تامين كاال توسط اين واحد شناسايي و سپس مذاكرات با 

توليد كنندگان و صاحبان كاال صورت مي گيرد. در تداوم 
اين موضوع، برنامه هاي بازاريابي و فروش تامين كننده 
مورد بررسي قرار خواهد گرفت و در صورت توافق نهايي 

منجر به انعقاد قرارداد و تامين كاال مي شود. 
   به صورت مصداقي اين فعاليت ها ش�امل چه 

مواردي مي شود؟
رسالت اصلي شركت به پخش در بدو تاسيس، بازاريابي، 
توزيع و فروش محصوالت توليدي گروه توسعه صنايع 
بهشهر بوده است كه در طول زمان و بر حسب اقتضاي 
شرايط، تامين كاال از ش��ركت هاي خارج از گروه هم، 
جزيي از فرآيند تامين قرار گرفت. شركت به پخش در 
طول اين سال ها همواره كاالهايي را توزيع مي كرده كه 
مالكيت برند آنها متعلق به خودش نبوده است و بعضا در 
شرايط بد اقتصادي و دشواري تامين مواد اوليه، با بحران 
كمبود كاال مواجه مي شد و از سوي ديگر برخي نام هاي 
تجاري )خارج از گروه توس��عه صنايع بهشهر( پس از 
سال هاي همكاري با شركت به پخش و درست در زماني 
كه به رش��د و بلوغ برند و جايگاه مناسب در بازار دست 

مي يافتند، با فسخ قراردادهاي شان ادامه مسير برندي 
كه با كمك شركت به پخش به اين جايگاه رسيده است 
را در شبكه هاي توزيع خارج از به پخش دنبال مي كردند. 
   تا چه حد تفكر مديرعامل شركت در اين روند 
اثرگذار اس�ت؟ آيا نقش�ه راه ارتباطي شركت 

مبتني بر يك ايده كلي است؟
بله؛ مجموعه فعاليت هاي حوزه بازرگاني بر مبناي تفكر 
مديريت محترم عامل ش��ركت به پخش جناب آقاي 
دكتر پورمحمدي در جهت پيشگيري از بحران هاي 
احتمالي و ارتقاي ارزش دارايي هاي نامشهود سازمان و 
با توجه به ظرفيت ها و توانمندي هاي شركت به پخش 
)با دارا بودن الين هاي متعدد فروش، 30 مركز توزيع، 
ناوگان حمل و نقل مجهز، س��خت اف��زار و نرم افزار 
پيشرفته و 1800 نفر نيروي انس��اني(، برندسازي و 
ايج��اد نام هاي تجاري متعلق به ش��ركت به پخش و 
توليد كاالهاي اساسي در شركت توسعه صنايع غذايي 
به پخش يا استفاده از ظرفيت خالي كارخانجات معتبر، 
در دستوركار واحد بازرگاني دنبال مي شود. در تداوم 
اين موضوع مطالعات الزم در خصوص وضعيت بازار، 
الگوها و سرانه هاي مصرف، شرايط رقبا، بازارهاي هدف 
و كاالهاي مدنظر جهت توليد صورت پذيرفت، سپس 
برند »صرفه« كه مالكيت آن متعلق به شركت به پخش 
است، جهت نام گذاري اين محصوالت انتخاب شد. با 
توجه به هويت برند صرفه )كاالي با كيفيت و قيمت 
مناسب( و بازارهاي هدف شركت به پخش، استراتژي 
توليد و فروش، بر مبناي استفاده از بهترين مواد اوليه 
وكيفيت عالي محصول، قيمت مناسب و با اتكا به توان 
بازاريابي و توزيع و فروش شركت به پخش تبيين شد. 
   لطفا مهم ترين دستاوردهاي حوزه بازرگاني در 

سال99 را تشريح كنيد؟
واحد بازرگاني طي سال 1399 تاكنون موفق به توليد 
انواع كاالهاي اساس��ي نظير برنج ايراني )پرمحصول و 
كم محصول(، حبوبات بسته بندي شده، چاي خارجي، 
قند و شكر و كنسرو تن ماهي با برند صرفه شده است و 
اميد است توليد كاالهاي كنسرو لوبيا چيتي، رب گوجه 

فرنگي با برند صرفه تا پايان س��ال 1399محقق شود. 
در راستاي سياست هاي كالن شركت، چشم انداز اين 
واحد براي س��ال 1400، توليد انواع محصوالت روغن 
نباتي خانوار، سويا و ماكاروني با برند صرفه و توليد انواع 
محصوالت شوينده با برند اختصاصي و متعلق به شركت 

به پخش است. 
   اگر بخواهيد مهم ترين چش�م اندازهاي پيش 
روي شركت را به صورت تيتر وار مطرح كنيد، چه 

مواردي را نام مي بريد؟
مهم ترين برنامه هاي در دس��ت اقدام شركت شامل 
مواردي چون؛ نخس��ت؛ توسعه س��بد كااليي با عقد 
قرارداد ب��ا ش��ركت ها و برندهاي مطرح، بر اس��اس 
استراتژي سازمان و تقاضاي بازار؛ دوم؛ پااليش سبد 
كااليي با حذف ش��ركت هاي ناكارآمد يا SKU هاي 
 sales كند فروش تامين كنندگان؛ سوم؛ اجراي پلن
promotion براي كليه تامين كنندگان با برگزاري 
جلسات مشترك با تيم فروش و تامين كننده، چهارم؛ 
س��اماندهي تخفيف��ات م��وردي تامين كنندگان، 
پنجم؛ كنترل و بررسي عملكرد تيم فروش بر اساس 
گزارش هاي تحقق اهداف توافق شده با تامين كنندگان 
و تحليل عقب ماندگي از اهداف، ششم؛ تعيين تكليف 
منظم و دوره اي ضايعات تامين كنندگان و برنامه هاي 
كاهش محصوالت تاريخ گذشته، هفتم، بازنگري در 
بودجه ماهانه تامين كنندگان و واقعي س��ازي اهداف 
متناسب با فروش، هشتم؛ بازنگري در شيوه و ميزان 
ش��ارژ اوليه قرارداد هاي تامي��ن كاالي جديد، نهم؛ 
برگزاري منظم جلسات النچ و ريالنچ، دهم؛ بررسي و 
تحليل چرايي و داليل عدم تامين كاال و برنامه ريزي و 
اقدام در جهت رفع موانع تامين با هماهنگي و تعامل 
با تامين كنن��دگان، يازدهم؛ برنامه ري��زي و اقدام در 
جهت كاهش مي��زان موجودي هاي راكد و رس��وب 
كرده در انبارهاي مراكز پخش با هماهنگي و تعامل با 
تامين كنندگان، دوازدهم؛ خودكفايي در حوزه توليد 
و تامين كاالهاي اساسي با برند صرفه و ارتقاي ارزش 

دارايي هاي نامشهود سازمان و... مي شوند.

بازرگاني
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3 هزار بسته حمايتي در راستاي مسووليت اجتماعي و 
كمك به هم وطنان زلزله زده سي سخت، به اين منطقه از 
كشور ارسال شد. به دليل تعهد و ايمان كاري و همچنين 
تامين به موقع و توزيع كاال در سراسر كشور كه از اهداف 
اين ش��ركت بوده، از لحظات اوليه زلزله سي س��خت و 
مطلع شدن از شرايط نامطلوب هموطنان در شهرستان 
سي س��خت، تعداد 3 هزار بسته حمايتي آماده و به اين 
منطقه ارسال شد.اين مهم با مساعدت مجيد محسني 

مجد مديرعامل گروه توس��عه صنايع بهشهر و دستور 
و پيگيري هاي بهروز پورمحمدي مدير عامل ش��ركت 
به پخش انجام شده است.  شركت به پخش، در راستاي 
مسووليت اجتماعي همواره از پيشگامان ياري رساندن 
به مردم به ويژه در حوادث طبيعي بوده است. سال گذشته 
نيز در شرايطي كه سيل بيش��تر نقاط كشور همچون 
گلستان و خوزستان را گرفتار كرده بود جزو پيشگامان 

ياري رساندن به اين مناطق آسيب ديده بود.

تامين و توزيع 3 هزار بسته 
حمايتي جهت ياري رساندن 

به زلزله زدگان سي سخت



تعادل |
تجارب ساير كشورها و ايران در مديريت ارزي چگونه است؟  
سياست گذاري صحيح براي مديريت بحران ارزي چگونه بايد 
باشد؟ يك مطالعه پژوهشي در انديشكده حكمراني شريف 
درصدد پاسخگويي به اين پرسش ها برآمده است. نتايج اين 
بررسي نشان مي دهد، در حالت بهينه  سياست هاي ارزي در 
شرايط عادي اين است كه نرخ ارز سركوب نشود. اما براساس 
اين پژوهش، مدل بهينه اي كه علم اقتصاد براي مديريت نظام 
ارزي توصيه مي كند، اين است كه سياست ارزي  به »شناور 
مديريت شده«، تغيير كند و رژيم تجاري  نيز بايد به سمت 
كاهش حداكثري تعرفه ها و ساده سازي حداكثري تشريفات 
گمركي س��وق پيدا كند. اين اس��تراتژي باعث مي شود كه 
سياست گذار ديگر سركوب ارزي را كنار بگذارد. پايان سركوب 
ارزي نيز از طريق تقويت توليد ممكن خواهد شد. اين بدان 
معناست كه سياست گذار نش��انه  هاي بيماري هلندي را از 
چهره اقتصاد پاك مي كند.  حال اگر سياست گذار بخواهد، 
نظام ارزي ثابت و ميخكوب شده را مبنا قرار دهد و نرخ ارز را به 
زور سركوب كند، مانند فنر فشرده مي شود و با وارد آمدن يك 
متغير نظير كمبود درآمدهاي نفتي، اين فنر رها شده و اقتصاد 

دچار بحران ارزي مي شود. 

    الزامات نظام ارزي 
بحران هاي ارزي و تجارت كشورهاي منتخب در مطالعه  اي 
با  اتاق تهران و انديشكده حكمراني دانشكده صنعتي شريف 
مورد بررسي قرار گرفته است. در اين پژوهش نهايت الگوي 
بهينه  مديريت حساب سرمايه و پيشنهادات اصالحي براي 
بسته ارزي بانك  مركزي ارايه شده است. علي مروي، مدير 
انديشكده حكمراني شريف و مجري اين پروژه مطالعاتي ارايه 
نتايج اين مطالعه را آغاز كرد وگفت: حالت بهينه  سياست هاي 
ارزي در شرايط عادي اين است كه نرخ ارز سركوب نشود؛ يعني 
نظام ارزي كشور شناور مديريت شده باشد. شناور به اين معنا 
كه روند بلندمدت نرخ ارز را تعادل بازارها تعيين كنند.  مروي با 
تاكيد بر اينكه »تعادل سه بازارپول، بازار محصول و بازار دارايي 
روي نرخ ارز اثرگذار هستند« ادامه داد: در عين حال با وجود 
شكاف تورمي با دنيا نبايد انتظار داشت كه نرخ ارز پايين بماند. 
در واقع مش��كل تورم بايد حل شود كه نرخ ارز پايين بماند. 
همچنين با وجود شكاف بهره وري در بازار محصول نمي توان 
انتظار داشت كه صادرات از واردات پيشي بگيرد؛ حال آنكه 
مثبت بودن تراز صادرات نسبت به واردات سبب مي شود كه 
مازاد عرضه  ارز در بازار پديد آمده و نرخ ارز تعديل شود. افزون 
بر اين، چنانچه بازدهي سرمايه  در كشور از بازدهي سرمايه  از 
سايركشورها پايين تر باشد نبايد انتظار داشت كه اين مساله 

به بازار ارز فشار وارد نكند.  مروي با بيان اينكه »تعادل اين سه 
بازار، نرخ ارز طبيعي در بلندمدت را مي سازد و به همين دليل 
نرخ ارز بايد شناور باشد« گفت: اين ها نيروهاي طبيعي اقتصاد 
هستند و اگر سياست گذار بخواهد، آن را به زور سركوب كند، 
مانند فنر فشرده مي شود و با وارد آمدن يك متغير نظير كمبود 
درآمدهاي نفتي، اين فنر رها شده و اقتصاد دچار بحران ارزي 
مي شود. به همين دليل در دولت هاي مختلف در ايران به ويژه 
در دولت هاي دوم آنها به دليل فشار فنر ارزي معموال بحران 
ارزي به وقوع پيوسته است. در حالي كه توصيه علم اقتصاد 

اين است كه با نيروهاي طبيعي اقتصاد مقابله صورت نگيرد.

    راهكارهاي تقويت پول ملي 
مروي راهكار تقويت پول ملي را »حل مساله تورم، مشكالت 
بازار محص��ول  و بازار س��رمايه« عنوان ك��رد و گفت: البته 
سياست گذار مي تواند، نوسانات كوتاه مدت نرخ ارز را در يك 
كريدور مديريت كند؛ به اين معنا كه اگر نرخ از اين كريدور 
پايين تر رف��ت، دولت ارز خريداري كن��د و زماني كه نرخ از 
حدود كريدور باالتر رفت، آن را عرضه كند تا نرخ پايين بيايد. 
بنابراين، توصيه اين است كه نرخ در كريدور نوسان كند كه اين 
نوسانات در كوتاه مدت به كسب و كارها آسيب نزند. به همين 
دليل مدل بهينه اي كه از منظر علم اقتصاد براي مديريت نظام 
ارزي وجود دارد، ش��ناور مديريت شده است. اين استراتژي 
باعث مي شود كه سياس��ت گذار ديگر سركوب ارزي را كنار 
بگذارد. پايان سركوب ارزي نيز از طريق تقويت توليد ممكن 
خواهد شد. اين بدان معناست كه سياست گذار نشانه  هاي 
بيماري هلندي را از چهره اقتصاد پاك مي كند. او افزود: وقتي 
سياستگذار توليد را تقويت مي كند، ديگر نيازي نيست، در 
نظام گمركي، تعرفه هاي باال و پيچيده وضع كند. از طرفي 
ديگر نياز نيست از توليدكننده  حمايت صورت گيرد، چرا كه با 
سياست ارزي كه اعمال شده، آسيبي به توليدكننده وارد نشده 
است. اينها به منزله رعايت حقوق مصرف كننده نيز خواهد بود. 
اين اقتصاددان با بيان اينكه دولت ها در ايران، رژيم ارزي ثابت 
را مبنا قرار داده  اند ادامه داد: همواره تالش شده كه ارز پايين 
نگاه داشته شود و با وجود نظام ارزي ثابت و ميخكوب شده، 
هيچ گريزي از بروز بحران ارزي يا شوك ارزي نيست. در نظام 
ارزي  ميخكوب شده، همچنين گريزي از اين نيست كه دولت 
بخواهد كه روي جريان سرمايه  اثر بگذارد. البته وقتي رژيم 
ارزي ثابت اس��ت و ذخاير ارزي، كفاف تداوم اين سياست را 
مي دهد، در بلندمت هم مي توان نرخ ارز را ثابت نگاه داشت. اما 
هزينه آن تضعيف توليد خواهد بود. يعني در تامين محصوالت 
وابستگي ايجاد شده و پيچيدگي محصوالت در عرصه توليد 
نيز از دست  مي رود و اقتصاد دچار توليدزدايي مي شود. همان 

فرآيندي كه به آن بيماري هلندي اطالق مي شود. با وجود 
اين، ما اصرار ويژه اي داريم كه رژيم ارزي ثابت داشته باشيم 
و اين مدام، بحران هاي تكرار شونده ايجاد مي كند. او با تاكيد 
بر اينكه براي حل ريشه اي بحران هاي ارزي، سياست هاي 
ارزي و تجاري  بايد اصالح شود، ادامه داد: سياست ارزي  بايد 
به »شناور مديريت شده«، تغيير كند  و رژيم تجاري  نيز بايد 
به سمت كاهش حداكثري تعرفه ها و ساده سازي حداكثري 
تشريفات گمركي س��وق پيدا كند. اين توصيه اي است كه 
اقتصادداني چون »اس��تيگليتز« ارايه مي دهد نه شخصي 
مانند »ميلتون فريدمن« كه گفته شود نئوليبرال بوده  است.

     تجربه كشورها در مديريت ارزي
مروي در ادامه به محور دوم اين مطالعه يعني تجربه كشورها 
پرداخت وگفت: يكي ازكشورهايي كه بسيار موفق عمل كرد، 
»تركيه« است؛ كمال درويش وزارت اقتصاد اين كشور را در 
ش��رايطي تحويل گرفت كه ركود تورمي شديد، تورم  باالي 
80 درصد و كس��ري شديد حساب  جاري بر آن حاكم بود و 
اين كش��ور از لحاظ سياسي نيز در وضعيت نامساعدي قرار 
داشت؛ او يك سري اصالحات كليدي را اعمال كرد؛ از جمله 
اينكه براي جلوگيري از نوس��انات و پاسخ به نيازهاي روزانه 
ارزي، از حراج اوراق قرضه  دولتي بهره گرفت. همچنين برنامه 
سنگيني را براي مديريت هزينه هاي دولت اجرا كرد. افزون 
بر اين، به منظور جلب اعتماد عمومي براي اعمال اصالحات، 
دستمزد واقعي را در تعامل با اتحاديه كارگري به روزرساني 
كرد. او در كمتر از يك سال و نيم هم نرخ تورم را كنترل كرد و 
هم وضعيت ارزي تركيه را سامان بخشيد.  او تجربه »مالزي« 
را نيز موفق توصيف كرد و ادامه داد: اصول اصالحات اقتصادي 

يكسان است، اما بايد اجماع عمومي حاصل شود.

     تجربه ارزي ايران 
مدير انديشكده حكمراني شريف سپس به تجربه ايران اشاره 
كرد وگفت: داستان بيماري هلندي در ايران، مختص به بعد 
از انقالب نيست. اين بيماري از قبل از انقالب به اقتصاد ايران 
اصابت كرده است؛ يعني از اوايل دهه 1350 كه قيمت نفت 
افزايش پيدا كرد، رژيم پهلوي هم مطابق معمول كل اين ارز 
نفتي را در قالب بودجه دولت و انواع هزينه تراشي به اقتصاد 
تزريق كرد. اين باعث شد كه نرخ ارز در كوتاه مدت سركوب 
ش��ود و توليدزدايي ادامه پيدا كرد و بيماري هلندي ظاهر 
شد. بدين ترتيب، اقتصاد به شدت وابسته به واردات شده و 
تورم و سطح عمومي قيمت ها به شدت متاثر از قيمت هاي 
كاالهاي وارداتي  ش��د. همچنين به دلي��ل افزايش قيمت 
يكسري كاالها در دنيا، سطح تورم در كشور بسيار باال رفت 
و با انباشت اين نيروي تورمي فنر ارزي فشرده شد كه اثر آن 

در سال 59 رخ نشان داد. او افزود: »صدور بخشنامه« در سال 
59 به اصلي ترين ابزار سياستي سياست گذار ما تبديل شد. 
در واقع، سياس��ت گذاران ايراني تصور مي كنند كه با صدور 
بخشنامه مي توانند بازارها را كنترل كنند؛ درصورتي كه اينها 
مكانيزم هاي طبيعي اقتصاد و سنت الهي محسوب مي شوند 
و سنت الهي كه تبديل و تحويل پذير نيست. جالب اينكه در آن 
مقطع سياست گذار به سراغ پيمان سپاري ارزي مي رود و وقتي 
مشاهده مي كند كه حجم صادرات كاهش يافته، درخواست 
مي كند كه صادركنندگان واريزنامه هاي صادراتي را ارايه كرده 
و بازار ثانويه تشكيل دهند. مروي با بيان اينكه تثبيت نرخ ارز 
و متعاقب آن صدور بخشنامه ها در دهه 1370 نيز تكرار شد، 
افزود: در سال 98-97 هم صدور بخشنامه ها روي تجارت اثر 

گذاشته و ارزش صادرات گمركي در حال افت است.

     بسته ارزي عامل بحران در بازارها 
مروي در ادامه به تحليل بس��ته ارزي اخير دولت پرداخت و 
با بيان اينكه مكانيزم هاي طراحي شده از سوي دولت نظير 
واردات در مقابل صادرات، عمال منجر به افزايش هزينه مبادله 
براي تجار مي شود، پيشنهاداتي را براي برون رفت از شرايط 
كنوني حوزه تجارت ارايه كرد: پيشنهاد اصالحي اين است 
كه اگر دولت نس��بت به بازگشت ارز اصرار دارد، تمركز خود 
را به شركت هايي كه نرخ خوراكشان به شدت يارانه اي است 
و بيش از 80-70 درصد صادرات گمركي به لحاظ ارزش��ي 
مختص آنهاست معطوف كند. ضمن آنكه به هر حال، فرمان 
اين شركت ها به نحوي در دست نهادهاي دولتي يا نهادهاي 
حاكميتي غيردولتي است. براي مثال دولت مي تواند دريافت 
تس��هيالت يا دريافت خوراك پتروشيمي ها و پااليشگاه ها 
را منوط به برگرداندن ارز كند.  او در ادامه بس��ته  ارزي بانك 
مركزي را عامل بح��ران در بازار و عامل بح��ران در تجارت 
خارجي توصيف كرد و گفت: راه حل در كوتاه مدت مشخص 
است؛ دولت بايد روي آن تعداد محدودي كه حدود 70-80 
درصد صادرات را دارند، تمركز كند. در ميان مدت و بلندمدت 
هم بايد تركيب سياست هاي ارزي- تجاري به ترتيبي كه پيش 
از اين مورد اشاره قرار دادم، اصالح شود. يعني اگر مي خواهد 
روي نرخ بلندمدت ارز اثر بگذارد، بايد در مورد آن س��ه بازار 
شامل پول، محصول و بازار سرمايه صحيح عمل كند. موتور 
محركه  اصلي تورم در بازار پول نيز كسري بودجه  دولت است. 
در بازار محصول هم بخش قابل توجهي از شكاف بهره وري 
با دنيا به محيط كس��ب و كار بازمي گردد.مساله ديگر اينكه، 
ما ش��اهد آن بوديم كه بازار سرمايه هم در حال جان گرفتن 
بود كه سياست گذاري هاي نادرس��ت، اين بازار را به چنين 

وضعيتي دچار كرد.
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متولدين ۱۴۰۰ 
سهامدار بورس مي شوند

نمايندگان مجلس شوراي اسالمي دولت را مكلف كردند 
به ازاي هر فرزند كه از ابتداي س��ال 1۴00 متولد ش��ود، 
براي مناطقي كه نرخ زاد و ولد در آنها كمتر از نرخ متوسط 
كشور است مبلغ 10 ميليون ريال جهت خريد واحدهاي 
صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله در بورس به نام 

فرزند اختصاص دهد.
نمايندگان مجلس شوراي اسالمي در جلسه علني ديروز 
مجلس و در جريان بررسي گزارش كميسيون تلفيق در 
خصوص اليحه بودجه سال 1۴00 به منظور تامين نظر 
شوراي نگهبان در برخي از بندهاي تبصره ۴ و ۲ اصالحاتي 
اعمال كردند. اصالحات انجام شده بدين شرح است: متن 
زير جايگزين بند الحاقي ۴ شد: دولت مكلف است به ازاي 
هر فرزند كه از ابتداي سال 1۴00 متولد شود، براي مناطقي 
كه نرخ زاد و ولد در آنها كمتر از نرخ متوسط كشور است 
مبلغ 10 ميليون ريال تا سقف 10 هزار ميليارد ريال از محل 
رديف 130۴۲5 جدول شماره 5 اين قانون صرفًا جهت 
خريد واحدهاي صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله 
در بورس به نام فرزند اختصاص دهد. ساز و كار اجرايي از 
جمله خانوارهاي مشمول، نحوه خريد و انتخاب صندوق 
و هزينه هاي مرتبط به پيش��نهاد وزارت امور اقتصادي و 
دارايي به تصويب هيات وزيران مي رسد. بر اساس اصالحات 
صورت گرفته در بند الحاقي 3 تبصره ۲ دولت مكلف است 
به منظور تداوم و پايداري برخورداري مش��مولين قانون 
معافي��ت پرداخت حق بيمه س��هم كارفرمايي تا ميزان 
5 نفر كارگر مصوب 13۶1/1۲/1۶ )براس��اس فهرست 
كارگاه هاي مش��مول، مصوب دول��ت(، قانون بيمه هاي 
اجتماعي قاليبافان، بافندگان فرش و ش��اغالن صنايع 
دستي شناسه دار مصوب 1388/5/18 و ماده )7( قانون 
هدفمندسازي يارانه ها )ش��امل زنان سرپرست خانوار، 
رانندگان حمل ونقل عمومي، صيادان ش��مال و جنوب، 
مددجويان كميته امداد امام خميني و سازمان بهزيستي، 
هنرمندان و نويس��ندگان، مربيان مهدك��ودك و مراكز 
توانبخش��ي بهزيس��تي( و قانون بودجه مصوب 138۶ 
)خادمان مساجد، باربران و رانندگان( كه براساس قوانين 
و مقررات مربوط معاف از پرداخت حق بيمه سهم كارفرما 
مي باشند، منابع مالي مورد نياز )حق بيمه سهم درمورد 
تعهد دولت( را از محل اعتبار پيش بيني شده در رديف هاي 
)11( و )۲5( تبصره )1۴( از محل ساير ظرفيت هاي اين 
قانون و كسري منابع مالي مورد نياز را با واگذاري اموال و 
سهام دولت در شركت ها و صندوق ها طي سال 1۴00 به 
سازمان تأمين اجتماعي تأديه نمايد. سازمان برنامه و بودجه 
مكلف است با همكاري سازمان تأمين اجتماعي نسبت به 
ساماندهي مشمولين و ميزان برخورداري آنان از حق بيمه 
حمايتي سهم دولت متناسب با استقرار در مناطق محروم، 
كمتر توسعه يافته، مرزي يا برخوردار و ميزان درآمدزايي 
و اهميت توليد و فعاليت اقش��ار و اصناف يا كارگاه هاي 
مشمول و لحاظ عدالت توزيعي، در قالب توافق نامه هاي 

سه جانبه اقدام نمايد.  

زخم سر باز !
 مصروف تامين اجتماعي شود )دكتر عبده تبريزي، 
گزارش نشست هم انديشي درباره ارتقاي مديريت 
و كارآمد س��ازي صندوق هاي بازنشستگي آذر ماه 

).139۲
 بر اين اساس به نظر ضروري است: 

- با توجه به افزايش س��ن اميد به زندگي از حدود 
۶0 سال در سال 1357 به حدود 7۶ سال در سال 
گذشته، تعيين سن 5۲ سالگي براي بازنشستگي و 
دريافت حدود ۲۴ سال مستمري نمي تواند معقول 
و منطقي باشد و سبب هر چه ضعيف تر شدن بنيه 
صندوق هاي بازنشس��تگي مي ش��ود )ريشه هاي 
بحران صندوق هاي بازنشستگي- ايران- 99/1۲/۶( 
- بازنشس��تگي پيش از موعد كاركنان كه با بهانه 
جوان گرايي در نظام اداري صورت مي گيرد نه فقط 
سبب خروج سرمايه هاي انساني از دستگاه اداري و 
جذب اين افراد در موسسات و شركت هاي خصوصي 
مي شود، همچنين هزينه سنگيني را بر صندوق ها 
تحميل مي كند. چنانكه بر اساس بعضي گزارش ها 
بيش از ۴0 درصد دريافتي مستمري بازنشستگي 

مربوط به بازنشستگان پيش از موعد است.
- نوسازي و بازسازي س��ازمان تامين اجتماعي و 
صندوق ها و ش��ركت ها و بنگاه هاي زيرنظر آنها به 
لحاظ كيفيت نيروي انساني و مديريتي سيستم ها 
و روش ها و ... بحث بسيار مهمي است كه متاسفانه 
همواره ب��ه بعد موكول مي ش��ود و به خصوص در 
مورد بنگاه هاي وابسته كه به حياط خلوت دولت ها 

تبديل شده اند. 
 صندوق هاي بازنشستگي در كشورهاي پيشرفته نه 
تنها متكي به دولت ها نيستند بلكه نقش عمده اي 
در بازارهاي مالي و سرمايه اي دارند. چنانكه 300 
صندوق بزرگ بازنشس��تگي در دنيا در مجموع به 
ميزان ۲0 تريليون دالر دارايي دارند و مثال صندوق 
بازنشستگي دولت ژاپن بيشترين دارايي را بالغ بر 

1/5 تريليون دالر در اختيار دارد.
نظام »تامي��ن اجتماعي« عالوه ب��ر آنكه يك امر 
ب��س مهم و حيات��ي و اخالق با هم زيس��تن آحاد 
اجتماعي اس��ت كه مردم و حاكمي��ت و طبقات 
مختلف اجتماعي را ب��ه يكديگر نزديك مي كند و 
صلح و آرامش را درجامعه جاري مي سازد و توليد و 
بهره وري را ارتقا مي دهد، همچنين يك علم است و 
نيازمند تكنيك. تكنيكي كه بايد همان طوري كه 
ذكر شد ورودي منابع و خروجي هزينه كرد آنها را 
در يك نسبت معقول و پايدار با يكديگر قرار دهد تا 
صندوق تامين اجتماعي به عنوان نهادي بين النسلي 
پاي��دار باقي بماند، و نه آنكه همچون اين س��ال ها 
حلق��ه اي مفقوده در زنجيره سياس��تگذاري هاي 
اقتصادي سياسي كشورمان باشد و زخمي سر باز 

كه كمتر نويد حيات و سرزندگي مي دهد!

سياست گذاري صحيح براي مديريت بحران ارزي در مطالعه پژوهشي انديشكده حكمراني شريف

سركوب ارزي را كنار بگذاريد

ويژه

معاون اقتص��ادي و بازرگاني و عض��و هيات مديره 
ش��ركت پااليش نفت اصفه��ان گف��ت: رويكرد و 
چش��م انداز پااليشگاه اين اس��تان تبديل شدن به 

پترو پااليش و هلدينگ بزرگ در اين بخش است.
مهدي صرامي فروش��اني افزود: پااليشگاه اصفهان 
گام نخس��ت خود در اين رويكرد را با خريدن سهام 
پتروشيمي اصفهان برداشته، زيرا مي تواند با تعامل 

و هم افزايي زنجيره توليد را اقتصادي تر كند.
او با بيان اينكه پااليشگاه اصفهان صددرصد خوراك 
پتروش��يمي اين اس��تان را تامي��ن مي كند، اظهار 
داش��ت: با تبديل  شدن پااليشگاه به پترو پااليش و 
سرمايه گذاري در صنايع پايين دستي كه وابستگي 
به پااليشگاه دارند، نياز ساير صنايع تامين مي شود.

صرامي اظهار داش��ت: پااليش��گاه اصفهان در دوران 
كرونا، ثبات خوراك داش��ت و ب��ا ظرفيت كامل خود 

كار كرد.
او ب��ا تاكيد ب��ر اينكه پااليش��گاه اصفه��ان حدود 

۲5درص��د س��وخت ماي��ع كش��ور را ب��ا وج��ود 
محدوديت ه��ا تامين مي كند، گفت: اين ش��ركت 
روزانه 1۲ ميليون ليتر بنزين يورو 5 كه پاك ترين 
سوخت است را در كشور توليد و سوخت 1۶ استان 

را تامين مي كند.
عضو هيات مديره پااليشگاه اصفهان با اشاره به اينكه 
آمار و فرآيند توليد در اين ش��ركت رو به بهبود است، 
اضافه كرد: ۲ محصول جديد اين شركت شامل »نرمال 
هگزان« و »پنت��ان« ارزآوري خوبي به همراه خواهد 

داشت و مقدمات بازاريابي آن در حال انجام است.
صرامي تصريح كرد: رش��د سودآوري در پااليشگاه 
اصفهان در سال جاري باوجود محدوديت هاي بازار 

انرژي در دوران كرونا، بهتر از پارسال است.
معاون اقتصادي و بازرگاني پااليش��گاه اصفهان با 
بيان اينكه باوجود تحريم ها، طرح بنزين سازي در 
سال 9۴ بهره برداري شد و واحد تقطير سه كه يك 
ابرطرح است سال گذشته در مدار بهره برداري قرار 

گرفت، تاكيد كرد: طرح هاي بزرگ اين شركت رو 
به تكميل است.

او با بي��ان اينك��ه طرح ب��زرگ تصفي��ه گازوييل 
)س��وخت ديزل( با بودجه 700 ميليون يورويي در 
مراحل پاياني قرار دارد، خاطرنشان كرد: اين طرح 
در مرحل��ه نصب تجهيزات اس��ت و عمده قطعات 
موردنياز آن وارد شده و مانعي در نصب و راه اندازي 

آن وجود ندارد.
صرامي به آثار سودآوري و رويكرد زيست محيطي 
و اقتصادي اين طرح اشاره و اضافه كرد: پيش بيني 
مي شود اين طرح اواسط س��ال آينده بهره برداري 
ش��ود كه با رس��يدن آن به مرحله تثبي��ت توليد، 
س��هامداران پااليش��گاه از مزاياي اين طرح بزرگ 

بهره مند مي شوند.
عضو هيات مديره ش��ركت پاالي��ش نفت اصفهان 
به ديگ��ر طرح بزرگ اي��ن مجموعه اش��اره كرد و 
گفت: قرارداد اجراي طرح گوگردزدايي از ته مانده 

برج هاي تقطير پارسال منعقد شد و سفارش گذاري 
تجهيزات آن در حال اجراست.

او با تاكيد بر اينكه اين طرح رويكرد كامال اقتصادي 
و زيس��ت محيطي دارد، اف��زود: بيش��تر قطع��ات 
موردنياز آن در س��ه تا چهار سال آينده و در داخل 

كشور تامين مي شود.
صرامي با اشاره به اينكه طرح هاي مذكور، ملي است 
و در دوران تحريم هاي ظالمانه اجرا ش��ده اس��ت، 
تصريح كرد: 80 تا 90درصد از قطعات موردنياز اين 
طرح ها توسط توليدكنندگان داخلي توليد مي شود 

و تجربه هاي خوبي در اين زمينه  داريم.
معاون اقتصادي و بازرگاني ش��ركت پااليش نفت 
اصفهان با بي��ان اينكه روند افزايش��ي قيمت نفت 
خام نيز در س��ودآوري اين مجموعه موثر اس��ت، 
خاطرنش��ان كرد: 85درصد توليدات پااليش��گاه 
اصفهان به ۶ ف��رآورده اصلي بنزين، نفت س��فيد، 
نفت كوره، نفت گاز، گاز مايع و س��وخت هاي جت 

اختصاص دارد ك��ه اين نوع فرآورده ه��ا به  منظور 
تسويه بهاي نفت خام خريداري  شده به  طور كامل 

به دولت تحويل مي شود.
صرامي ادام��ه داد: بالغ  بر 30 نوع ف��رآورده ويژه و 
غيراصلي ديگر پااليش��گاه )15درص��د( دراختيار 
شركت است و صنايع پايين دست كوچك و بزرگي 
مانند نفت س��پاهان، نفت جي، پتروشيمي اراك، 
پتروش��يمي اصفهان و صنايع ش��يميايي ايران و 
شركت هاي مستقر در شهرك هاي صنعتي را تامين 

خوراك مي كنيم.
او بر ضرورت حمايت بيش��تر مس��ووالن اس��تان 
اصفهان براي رفع ش��دن برخ��ي از محدوديت ها 
مانند به روز رس��اني پروانه هاي بهره برداري تاكيد 
كرد و گفت: اگر موانع موجود برداشته شود، منابع 
مالي موردنياز براي اجراي طرح هاي بزرگ و براي 

بسياري از صنايع تامين خوراك، ايجاد مي شود.
او همچنين به اشتغال زايي پااليشگاه اصفهان اشاره 

و اضافه كرد: عالوه بر ۲ هزار و 500 نيروي مستقيم 
شركت پااليش نفت اصفهان، حدود ۶ تا 7 هزار نفر 
نيز در طرح هاي بزرگ شركت مشغول كار شدند و 

حقوق خود را به روز دريافت كردند.
به گفته كارشناسان، جهت گيري امروز كشورهاي 
پيش��رفته دني��ا به س��مت ايجاد واحده��اي پترو 
پااليش��ي )تجمي��ع واحده��اي پتروش��يمي و 
پااليشگاهي( است كه از اهميت ويژه اي برخوردار 
است و از مزاياي آن مي توان به افزايش حاشيه سود 
فرآوري نفت، كاهش آلودگي، كاهش هزينه تامين 

خوراك و مديريت يكپارچه اشاره كرد.
شركت پااليش نفت اصفهان )پااليشگاه اصفهان( 
فعاليت خود را از سال 1358 در زمينه پااليش نفت 
خام، توليد انواع فرآورده هاي نفتي و تامين خوراك 
صنايع پتروشيمي و ديگر صنايع پايين دستي آغاز 
كرد و نماد ۴0 سال بالندگي پس از انقالب اسالمي 

به شمار مي آيد.

معاون اقتصادي و بازرگاني و عضو هيات مديره شركت پااليش نفت اصفهان: 

چشم انداز پااليشگاه اصفهان تبديل شدن به پترو پااليش است
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خبرروز

تجهيزات امدادي پايتخت به اندازه يك محله در تهران نيست
در تهران براي يك حادثه به اندازه زلزله ۵.۵ ريشتري آماده ايم اما به اندازه تمام مردم چادر و تجهيزات نداريم. دبيركل جمعيت 

هالل احمر با بيان اين مطلب گفت: در واقع به اندازه جمعيت يك محله تهران هم تجهيزات امدادي در پايتخت نداريم.
 محمد حس��ن قوس��يان افزود: اگر بخواهيم با جمعيت پايتخت موجودي انبارها را بس��نجيم، به ان��دازه يك محله تهران هم 
تجهيزات جواب نمي دهد و دعا مي كنيم زلزله سنگيني رخ ندهد. او با بيان اينكه وضعيت انبارهاي تهران خوب نيست، تصريح 
كرد: وضعيت انبارها در تهران خوب نيس��ت و به درد تهران نمي خورد به اين درد مي خورد كه براي ش��هرها مجاور مثل البرز 

قزوين و غيره استفاده شود.

ادامهازصفحهاول|
    رشد قيمت ها بايد متوقف  شود

حاج اسماعيلي در مورد اينكه كارگران چطور بايد شكاف 
بين درآمد و خط فقر خود را پر كنند مي گويد: رش��د 
قيمت ها بايد متوقف شود. در غير اين صورت كارگران 
ديگر توان تامي��ن هزينه هاي زندگي خود را نخواهند 
داشت. در شرايطي كه هزينه مس��كن سر به آسمان 
گذاشته تصويب 600 هزار تومان هزينه مسكن براي 
كارگران چقدر مي تواند به واقعيت نزديك باش��د؟ آيا 
واقعا با تصويب 4۵0 هزار تومان بن خريد براي كارگران 

مي توانيم هزينه سبد معيشت كارگر را پوشش دهيم.
در حال حاضر با تصويب اين دستمزد تنها كاري كه 
دولت مي تواند در حق كارگران انجام دهد اين است 
كه رشد قيمت ها را متوقف كند. مساله اي كه بعيد 

به نظر مي رسد.

    جزييات افزايش حقوق كارگران 
در سال آينده

در راس��تاي تصوي��ب افزايش ۳۹ درص��دي حداقل 
دستمزد ۱400 وزارت كار پيشنهاد افزايش ۳00 هزار 
توماني حق مس��كن كارگران را با قيد فوريت به هيات 
وزيران ارس��ال مي كند. شوراي عالي كار شب گذشته 
پس از س��اعت ها مذاكره فشرده س��رانجام با افزايش 
۳۹ درصدي حداقل دس��تمزد ۱400 موافقت كرد تا 
پايه حقوق كارگران از ابتداي فروردين ماه سال آينده 
با افزاي��ش ۷4۵ هزار توماني به دو ميليون و 6۵0 هزار 

تومان برسد.
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي با اشاره به افزايش ۳۹ 
درصدي حداقل دستمزد در سال ۱400 گفت: با توافق 
كارفرمايان و كارگران به افزايش ۳۹ درصدي حداقل 
دستمزد براي س��ال آينده رسيديم كه حداقل حقوق 
و دستمزد كارگران در س��ال ۱400 باالي 4 ميليون 
تومان خواهد شد و با توجه به توافق جامعه كارگري و 
كارفرمايي در اين زمينه، سال آينده سال خوبي براي 

افزايش توليد و صيانت از حقوق كارگران خواهد بود.
حميد رضا س��يفي نماينده كارفرمايان در شوراي 
عالي كار نيز گفت: دستمزد سال ۱۳۹۹ حدود ۵۱.۵ 
درصد سبد معيشت كارگران را پوشش مي داد ولي 
افزايش ۳۹ درصدي حداقل مزد، 6۱ درصد س��بد 
معيشت كارگران براي سال آينده را پوشش مي دهد. 
نماينده كارفرمايان در ش��وراي عالي كار، افزايش 
۳۹ درصدي حداقل مزد را به نفع بازنشس��تگان و 
مستمري بگيران تامين اجتماعي دانست و گفت: اين 

افزايش به پايه حقوق بازنشستگان هم كمك كرد.
با تصوي��ب افزايش ۳۹ درصدي حداقل دس��تمزد 

۱400، خواس��ته نمايندگان كارگري براي جبران 
اختالف دو ميليون توماني هزينه س��بد معيش��ت 
سال گذشته كارگران و امسال نيز به نوعي محقق و 
دريافتي كارگران براي سال آينده بيش از 4 ميليون 

تومان شد.
به اين ترتيب ميزان دريافتي كارگران در سال آينده 
بسته به شرايط مجرد يا متاهل بودن و ساير سنوات 
و سابقه آنها افزايش خواهد يافت و حداقل دستمزد 
يك كارگر مجرد بدون سابقه از سال آينده دو ميليون 
و 6۵0 هزار تومان و با احتس��اب ب��ن خواربار و حق 
مسكن به بيش از س��ه ميليون و ۷00 هزار تومان و 
دريافتي يك كارگر متاهل با احتساب حداقل مزد و 
مزاياي جانبي اعم از حق مسكن و بن خواربار، پايه 
س��نوات و حق اوالد به بيش از چهار ميليون تومان 

خواهد رسيد.

    آيا هزينه ها ثابت مي ماند
تمام اين پيش بيني ها در مورد فاصله درآمدي كارگران 
با ميزان هزينه هاي س��بد معيشت در حالي مي تواند، 
درست باشد، كه در س��ال جديد ديگر تورم رخ ندهد 
و كارگران با هيچ افزايش هزينه اي براي تامين س��بد 
معيش��ت خود مواجه نباش��د. اتفاقي كه بعيد به نظر 
مي رسد و هنوز معلوم نيس��ت كه دولتمردان چطور 
حقوق كارمندان و كارگران و ... را بر اساس نرخ تورم سال 
جاري براي سال آينده محاسبه و به تصويب مي رسانند.

     فقر در جامعه خطرناك است
پرويز استادي، جامعه شناس در پاسخ به اين پرسش 
»تعادل« كه فق��ر چه عواقبي مي توان��د براي جامعه 
داشته باشد، مي گويد: فقر بسيار خطرناك است. در علم 

جامعه شناسي فقر پايه بسياري از آسيب هاي اجتماعي 
شناخته شده است. وقتي تعداد افرادي كه در فقر زندگي 
مي كنند، از تعداد افرادي كه در رفاه هس��تند، پيشي 
مي گيرد و فاصله طبقاتي هر روز بيشتر مي شود، اين 
زنگ خطري است براي از بين رفتن امنيت در جامعه. 
افراد زيادي در جامعه هستند كه تالش مي كنند تا از 
حداقل هاي زندگي برخوردار باشند، اما با مشكالتي مثل 
تورم و پايين بودن دستمزد و حقوق مواجه مي شوند و 
همان حداقل ها هم از آنها گرفته مي شود. خب كامال 
روشن اس��ت كه وقتي اين اتفاق به صورت مستمر در 
جامعه رخ بدهد، باالخره اين افراد هم معترض مي شوند. 

  تفاوت هاي فاحش و افزايش نارضايتي ها
او در بخش ديگري از س��خنانش مي گويد: چطور 
ممكن اس��ت كه بانك مركزي خط فقر را در كشور 
بين ۹ تا ۱0 ميليون تومان اعالم مي كند و بعد حقوق 
كارگر حتي ۳ ميليون تومان هم نيست؟ چه كسي 
بايد جوابگوي اين تبعيض آشكار باشد؟ االن مدتي 
است كه بازنشستگان به دريافتي خود اعتراض دارند 
و هر روز هم در نقطه اي از كش��ور تجمع مي كنند. 
تاكنون چه پاسخ عملي، نه وعده و وعيد به آنها داده 
شده است؟ وقتي ش��ما براي خريد روزانه خود هم 
نمي تواني برنامه ري��زي كني، چرا كه قيمت كاالها 
روزانه تغيير مي كند، چطور انتظار مي رود كارگران 
يك سال تمام را با حقوق ثابت و آن هم حقوقي كه با 
خط فقر اعالم شده از سوي نهادهاي دولت تفاوتي 
فاحش دارن��د، روزگار بگذرانند. اي��ن تفاوت هاي 
فاحش مي تواند نارضايتي ها را افزايش بدهد. ضمن 
اينكه تاثير مستقيم بر افزايش آمار جرم و جنايت در 

جامعه هم خواهد داشت. 

گ�روهب�ورس| زماني كه ش��اخص ركوردهاي 
جديدي را ثبت مي كرد، تمام ش��ركت ها مشتاق 
عرضه هاي متع��دد در بازار بودند. درس��ال جاري 
رييس جمهور، وزيراقتصاد، مسووالن بورسي و اغلب 
كابينه دولت مردم را براي حضور در بازارس��رمايه 
تشويق مي كردند ورونق وعده تداوم عرضه هاي اوليه 
را تا پايان سال دادند. البته دولت نيز از عرضه هر چه 

بيشتر شركت ها استقبال مي كرد.
اگرچ��ه در ماه ه��اي ابتدايي س��ال ۹۹ وضعيت 
عرضه هاي اوليه مطلوب بود، اما به يك باره با ركود 
مواجه شد و با نزولي شدن شاخص، توقف كامل در 
تحقق وعده هاي تداوم عرضه ها ايجاد ش��د. بر اين 
اس��اس در پاييز عرضه اوليه  قابل توجه اي صورت 
نگرفت و در ماه هاي پاياني سال هم فقط چند مورد 
عرضه اوليه داش��تيم. باتوجه به وعده وزير اقتصاد 
درخصوص انجام يك صد عرضه اوليه تا پايان سال، 
بيان جزييات اين موضوع را از معاون نظارت و امور 
ناشران بازار جويا شديم كه وي تمايلي به پاسخگويي 
نداش��ت. حال بايد ديد علت محقق نش��دن وعده 
مسووالن در خصوص تداوم نيافتن عرضه هاي اوليه 
چيست؟ چه عواملي منجر به رونق عرضه هاي اوليه 
مي شود؟ چرا عرضه ها از رونق افتاد؟ كارشناسان 
معتقدن��د: رونق عرضه هاي اوليه من��وط به رونق 
بازار سرمايه است. همچنين ش��رايط فعلي براي 
عرضه هاي اوليه مناسب نيست و در شرايط رونق 
بازار، عرضه هاي اوليه مي تواند باعث توسعه و عمق 

بخشيدن به بازار شود.
شركت هاي وارد شده به بورس در عرضه اوليه هاي 
س��ال جاري در ماه ه��اي ابتدايي س��ال و پيش از 
س��قوط هاي بازار توانس��تند تا ۲00 درصد سود 
به س��هامداران خود بدهند. يعني قيمت آنها بعد 
از مدتي تا س��ه برابر قيمت اوليه و در زمان عرضه 
اوليه رسيد. دولت نيز از اين فرصت استفاده كرده و 
بخشي از سهام شركت هاي خود را نيز در اين عرضه 
اوليه ها به سهامداران واگذار كرد. در اين بين برخي 
تحليلگران قيمت كشف شده توسط شركت ها را 
باالتر از قيمت واقعي ش��ركت ها مي دانستند. اين 
مساله در ش��ركت هاي دولتي بيشتر خود را نشان 
مي داد. در همان زمان نيز برخي از كارشناسان به 
اين مساله اعتراضاتي داشتند و در برخي موارد نيز 

سازمان بورس مجبور به كاهش قيمت شد.

  عرضه اوليه هايي كه لغو  مي شوند
اما تا هفته پيش حدود ۲۷ ش��ركت در سال ۹۹ به 
صورت عرضه اوليه به سهامداران واگذار شدند. در دو 
هفته گذشته نيز سه مرتبه عرضه اوليه شركت ها لغو 
شده است. طي هفته هاي گذشته دو مرتبه عرضه 
اوليه ش��ركت ريل پرداز نوآفرين با نماد حآفرين و 
يك بار هم شركت سرمايه گذاري مديريت سرمايه 
مدار با نماد مدار لغو شده است. كارشناسان معتقدند 
وضعيت نامس��اعد بازار س��رمايه در اين هفته ها 
سبب لغو اين عرضه هاي اوليه شده است. اما نكته 
جالب توجه در اين بين عدم وجود تحليل در ميان 
كارشناسان سازمان بورس است كه چرا در شرايطي 
كه بازار سرمايه شاهد خروج پول سهامداران حقيقي 
است هنوز در حال ارايه عرضه هاي اوليه هستند. در 
شرايطي كه بازار س��رمايه با ركود شديدي مواجه 
است و ميزان خريد و فروش در آن به شدت كاهش 
يافته، معرفي عرضه اوليه و لغ��و آن تنها به اعتبار 

سازمان بورس لطمه وارد مي كند.

  خريد ۱۶۹ ميليون سهام يك  شركت 
در كف قيمت!

در خصوص عرضه هاي اوليه سال ۹۹ بايد به اين 
نكته اش��اره كرد كه هرچه به پايان سال نزديك 
ش��ديم، رونق عرضه هاي اوليه به شدت كاهش 
يافته و در آخرين عرضه اوليه س��ال جاري حتي 
۱6۹ ميليون سهم در كف قيمتي خريداري شده 
است. به دليل اينكه عرضه اوليه در بازار سرمايه 
ايران به روش بوك بيلدينگ انجام مي شود، يك 
قيمت كف و يك قيمت سقف براي نمادها ارايه 
مي ش��ود. در اين روش هر ف��رد مي تواند تعداد 
محدودي از سهام آن شركت را خريداري كند. در 
صورتي كه تعداد سهام ارايه شده در سقف قيمتي 
به فروش نرس��د، افرادي كه قيمت هاي پايين تر 
س��فارش داده اند، مي توانند تعداد سهام خود را 

خريداري كنند.

  از صف هاي ۵ ميليوني 
خريد عرضه اوليه خبري نيست

نكته اي كه در سال هاي گذشته در خصوص عرضه 
اوليه رخ نداده بود، امكان خريد در كف قيمت بوده 
است. اما به دليل شرايط بازار سرمايه در ماه گذشته 
كه صف هاي فروش امكان نقد ش��وندگي به افراد 
نمي داد تا سهام خود را معامله كنند، عرضه اوليه نماد 
اپال با استقبال بسيار كمتري نسبت به ساير عرضه 
اوليه ها مواجه شد. اين در حالي بود كه در عرضه هاي 
اوليه 6 ماه ابتدايي سال حدود ۵ ميليون نفر در سقف 
قيمت متقاضي خريد بودند ولي در نماد اپال تنها 

۲.۷ ميليون نفر در عرضه اوليه شركت كردند.

    تشديد نزول بورس با عرضه هاي اوليه
احمد اش��تياقي، كارش��ناس بازار س��رمايه در اين 
خصوص اظهار داش��ت: اصوال يك��ي از ضعف هاي 
ش��ديدي كه درحال حاضر مش��هود ب��وده و باعث 
ريزش هاي اخير است نبود تقاضاست. بنابراين وقتي 
تقاضاي بازار دچار ضعف مي شود بايد هرعاملي كه 
باعث تشديد تقاضا است ازجمله عرضه هاي اوليه را 
متوقف كنند تا بازار به شرايط متعادل تقاضا برگردد. 
زيرا در حال حاضر دست برتر با فروشنده ها است يعني 
عرضه دست برتر نسبت به تقاضا دارد و هنگامي كه 
عرضه اوليه را بياورند مجدد عرضه را تشديد مي كنند 
و تقاضا در ضعف بيشتري قرار مي گيرد. بنابراين در 
شرايط فعلي باالبردن سطح شناوري بازار سرمايه به 
صالح نيست و اين باعث تشديد شدن ريزش مي شود. 
هر عرضه اوليه اي به نوعي افزايش عرضه تلقي مي شود 
و براي جذب آن عرضه بايد پول به اندازه كافي در بازار 
باشد و وقتي االن نيست باعث تشديد شدن ريزش 
بازار مي ش��ود. آنچه در انتها قيمت س��هم را تعيين 
مي كند وجود تقاضا براي س��هم است، وجود تقاضا 
هم يعني نقدينگي. هنگام��ي بايد عرضه هاي اوليه 
را در بازار رايج كني��م كه بازار دچار ضعف نقدينگي 
نباش��د. اگر چه رونق عرضه هاي اوليه باعث عميق 
شدن و توسعه بازارسرمايه مي شود اما در حال حاضر 
ساختار بازار از لحاظ نقدينگي دچار ضعف است و بايد 
عرضه هاي اوليه به تاخير افتد و هر موقع از اين بابت 
بازار مشكلي نداشت مي توانيم عرضه اوليه را مجدد 
شروع كنيم. آنچه كه براي عرضه هاي اوليه بسيار مهم 
است ورود پول جديد است زيرا پولي كه االن در بازار 
سرمايه اس��ت پاسخگوي اين سطح از شناوري بازار 
نيست، بنابراين هر زمان كه سرمايه جديد وارد بازار 
ش��د يا قيمت ها باالتر از ارزش ذاتي آمدند مي توان 
عرضه هاي اوليه را انجام داد كه باعث توسعه و تعادل 
بازار هم مي ش��وند. پس در مجموع، االن كه سهم ها 
زير ارزش واقعي خود هستند همچنين به علت نبود 
نقدينگي، حمايتي از اين سطح شناوري وجود ندارد بر 
اين اساس صالح نيست كه عرضه اوليه وارد بازار شود.

     عدم  جذابيت  قيمت ها
پيمان حدادي، كارش��ناس بازار سرمايه نيز درباره 
عرضه اوليه گفت: از فلس��فه هاي عرضه هاي اوليه 
اين اس��ت زماني كه نقدينگي در بازار زياد است و 
ب��ازار تمايل به خريد دارد و س��مت تقاضاي خريد 
سهام قوي است اين نقدينگي را جمع آوري كند و 
توسط سهامدار عمده سرمايه گذاري شود. هنگامي 
كه در شرايط فعلي سهم هايي كه در بازار وجود دارد 
با اس��تقبال همراه نيس��ت قاعدتا از سهم هايي كه 
به تازگي مي خواهند وارد بازار شوند و هيچ رزومه  و 
آرشيو معامالتي در بازار ندارند خيلي كم استقبال 
مي شود. سهم هايي كه امسال در بازار عرضه اوليه 
ش��دند عمدتا بازدهي خوبي نداش��تند و در حال 
حاضر هم بازدهي خيلي ها منفي اس��ت. باتوجه به 
بي اعتمادي مردم به بازار تعداد مشاركت كنندگان 
فعال در بازار سرمايه كمتر شده است. به عنوان نمونه 
در عرضه اوليه اپال كمتر از دو ميليون نفر ش��ركت 
كردند. البته در عرضه قبلي حدود سه ميليون نفر و 
عرضه هاي قبل تر حدود چهار ميليون نفر مشاركت 
داشتند. يعني طي سه عرضه اوليه اخير هربار يك 
ميليون از شركت كنندگان از شركت هاي عرضه اوليه 
كمتر شده كه اين نشان مي دهد مردمي كه در سال 
۹۹ وارد بازار س��هام شدند از اين بازار بيرون رفتند. 
همچنين مي توانيم به جذاب نبودن قيمت عرضه 
اوليه هم اشاره كنيم. قاعدتا وقتي بازار سرمايه رونق 
دارد و نقدينگي در بازار وجود دارد بهترين زمان براي 

انجام عرضه اوليه است.

وعده مسووالن براي تحقق يكصد عرضه در سال جاري معلق ماند»تعادل« انتظارات و تبعات افزايش  39درصدي حداقل حقوق كارگران را بررسي مي كند

عرضه هاي اوليه از رونق افتادمعيشت كارگران و معادله تعيين دستمزد

جامعه

ادامهازصفحهاول

خبرويژه

ثباث قيمت ها در سبد 
معيشت كارگران

 هزينه گاز مشتركان كمتر
 از 200متر مكعب در ماه 

رايگان است

 بروز بسياري تبعيض هاي معيشتي در جامعه 
جلوگيري مي كن��د. در واقع وقتي در جلس��ه 
بررسي دستمزد، قيمت كاالها اساسي بررسي 
مي شود، بايد راهكاري انديش��يده شود تا اين 
قيمت ها در طول يك س��ال آينده ثابت بمانند. 
البته اين روش كه ما دستمزد كارگر را بر اساس 
تورم سالي كه ۱۱ ماه آن گذشته تعيين مي كنيم 

خود اشتباه بزرگي است كه بايد اصالح شود.
از سوي ديگر مساله هدفمند كردن يارانه هاست، 
يعني دولت مي تواند در تمام جلساتي كه براي 
تعيين دستمزد كارگري برگزار مي شود با همان 
نمودارهاي قيمتي كه براي بررسي ارايه مي شود، 
به طور مسال مش��خص كند كه يك خانواده 4 
نفره كارگري به طور متوسط در طول يك سال 
چه ميزان گوشت بايد مصرف كند. به چه ميزان 
برنج، روغن و ... احتياج دارد. اينجاست كه دولت 
مي تواند با تعيين اعتباري مشخص كاري كند 
كه اين اقالم با قيمتي ثابت در اختيار اين افراد 
قرار بگيرد و وضعيت معيشتي كارگر با مشكل 
مواجه نشود. در واقع اگر كارگر مجبور باشد چند 
شيفت كار كند تا بتواند هزينه هاي زندگي اش 
را پرداخت كند، كيفيت كاري كه انجام مي دهد 
به شدت پايين خواهد آمد و اين به چرخه توليد و 
ارايه خدمات هم آسيب مي رساند. از سوي ديگر 
باعث مي ش��ود تا ديگر اعضاي خانواده از جمله 
كودكان هم مجبور ش��وند به چرخه نان آوري 
خانواده اضافه ش��ده و اين يعني باال رفتن آمار 
كودكان كار. اما مساله ديگري كه كارگران با آن 
دست و پنجه نرم مي كنند، قرار دادهايي كه است 
كه كارفرما با آنها مي بندد. سال هاي گذشته اين 
ق��رار دادها يك س��اله بود و همين مس��اله هم 
باعث بروز اس��ترس كارگران براي تمديد قرار 
داد بود و االن متاسفانه اين وضعيت هم با روي 
كار آمدن قراردادهاي س��ه ماه از سوي كارفرما 
به مش��كل بزرگ ديگري براي كارگران تبديل 
شده اس��ت. يعني كارگر حتي احساس امنيت 
شغلي هم ندارد. يعني عالوه بر اينكه نمي تواند 
هزينه هاي معيشتي خانواده اش را تامين كند، 
حتي نمي داند كه بعد از سه ماه همچنان شغل 
خود را دارد يا نه. اما حل تمام اين مش��كالت به 
دس��ت دولت امكان پذير است. ما نمي توانيم از 
كارفرما توقع داشته باشيم تمام اين فاصله بين 
ت��ورم و درآمد كارگر را به تنهاي��ي پر كند چرا 
 كه اين كار خود به ت��ورم دامن مي زند، چرا كه 
توليد كننده هم باي��د بتواند كااليي را كه توليد 
مي كند با س��ود معقول به دست مصرف كننده 
برساند و باال رفتن هزينه توليد نتيجه اي جز باال 
رفتن قيمت كاالي توليد ش��ده به همراه ندارد. 
از س��وي ديگر توليد كننده بايد شرايط توليد و 
فروش ثابتي داشته باش��د تا بتواند قرادادهاي 
بلندمدت ب��ا كارگران خود ببن��دد. تمام اينها 
زنجير وار به هم پيوسته اند و تا زماني كه حلقه 
اول كه همان دولت اس��ت ب��ه وظايف خود در 
قابل توليد كننده، كارفرما و كارگر به درس��تي 
عمل نكند اين چرخه همچنان به حركت ناقص 
خود ادامه مي دهد. يعني در واقع نه تورم كنترل 
مي شود، نه اوضاع معيش��تي كارگران مناسب 
مي ش��ود و ن��ه حت��ي كارفرم��ا و توليد كننده 

مي توانند به كار خود ادامه بدهند.

مدير عامل شركت گاز استان البرز از رايگان بودن 
هزينه گاز مشتركيني كه كمتر از ۲00متر مكعب 
در ماه گاز مصرف كنند خبر داد.به گزارش روابط 
عمومي ش��ركت گاز اس��تان البرز، حسين تقي 
نژاد اظهار داشت: انتظار مي رود تمام مشتركان 
البرزي براي پيش��گيري از قطع��ي گاز در فصل 
زمستان و اوايل بهار س��ال آينده ضمن مصرف 
بهينه با شركت گاز همكاري بيشتري كنند.وي 
ادامه داد: اگر هر مشترك ۲ درجه دماي منزل يا 
مكان تجاري را كاهش دهد، زمستان را با كمترين 
مشكل قطعي گاز پشت س��ر خواهيم گذاشت.

مدير عامل شركت گاز استان البرز گفت: با توجه 
به مصوبه هيات وزيران اگر هر مشتري در ماه هاي 
دي، بهم��ن و اس��فند و ۱۵ روز اول فروردين ماه 
۲00متر مكعب و كمتر از آن مصرف گاز داشته 
باش��د گاز بهاي او رايگان خواهد بود ضمن آنكه 
ماليات و عوارض گازرس��اني اين مشتركان نيز 
بخشوده خواهد شد.تقي نژاد با بيان اينكه حدود 
۳0 درصد مشتركان البرز در دهك هاي يك، دو 
و سه هس��تنديعني ميزان مصرف گاز آنها كمتر 
از ۲00متر مكعب اس��ت گفت: اين تعداد شامل 
بخشودگي هزينه گازبها هستند.وي اظهار داشت: 
دهك چهارم نيز اگر ميزان مصرف گاز را كاهش 
دهند تا ۲00متر مكعب مصرف قبوض آنان نيز 
رايگان مي شود.  مدير عامل شركت گاز استان البرز 
از مشتركاني كه در دهك چهارم قرار دارند خواست 

در مصرف گاز صرفه جويي كنند.

۸۸  بيمار ديگر قرباني كرونا شدند
س��خنگوي وزارت بهداشت از شناسايي ۷هزار و 
۵۹۳ بيمار جديد كوويد-۱۹ در كش��ور طي ۲4 
ساعت گذشته خبر داد. دكتر سيماسادات الري 
گفت: بر اس��اس معيارهاي قطعي تشخيصي، ۷ 
هزار و ۵۹۳ بيمار جدي��د مبتال به كوويد۱۹ در 
كشور شناس��ايي شد كه ۷4۸ نفر از آنها بستري 

شدند.
 او ادام��ه داد: مجم��وع بيم��اران كوويد۱۹ در 
كش��ور به يك ميليون و ۷46 ه��زار و ۹۵۳ نفر 
رسيد. الري افزود: متاسفانه در طول ۲4 ساعت 

گذشته، ۸۸ بيمار كوويد۱۹ جان خود را از دست 
دادن��د و مجموع جان باختگان اي��ن بيماري به 

6۱ هزار و ۲۳0 نفر رس��يد. او گفت: خوشبختانه 
تاكن��ون يك ميلي��ون و 4۹۲ ه��زار و 4۸۸ نفر 
 از بيم��اران، بهب��ود يافته ي��ا از بيمارس��تان ها 

ترخيص شده اند.
 الري ادامه داد: س��ه هزار و ۸۳۱ نفر از بيماران 
مبتال به كوويد۱۹ در بخش ه��اي مراقبت هاي 
ويژه بيمارس��تان ها تحت مراقبت ق��رار دارند. 
س��خنگوي وزارت بهداش��ت افزود: تاكنون ۱۱ 
ميليون و ۷۱6 هزار و ۲۱0 آزمايش تش��خيص 

كوويد۱۹ در كشور انجام شده است.

پيش بيني فرمانده ناجا از افزايش سفرهاي نوروزي
 در نوروز ۱400 پيش بيني مي ش��ود، س��فرها 
افزاي��ش ياب��د اما ب��ا اي��ن ح��ال از هموطنان 
مي خواهيم از س��فرهاي غيرض��روري با توجه 
ب��ه ش��رايط كروناي��ي پرهي��ز كنن��د. فرمانده 
ني��روي انتظام��ي گفت: مجموع��ه پليس و ۱۳ 
دس��تگاه مس��تقيم و ۲0 دس��تگاه ب��ه صورت 
 غيرمس��تقيم بايد پاي كار بيايند ت��ا به حداقل 

تصادفات برسيم. 
س��ردار حس��ين اش��تري به آمار ۱۳ درصدي 
كاه��ش جانباخت��گان تصادفات در س��ال ۹۹ 
اش��اره كرد و گفت: ح��دود ۳0 درصد تصادفات 
نيز كاهش يافته اس��ت. پيش بيني ما اين است 

در نوروز امس��ال افزايش سفرها را داشته باشيم 
و براساس دس��تورالعمل ها و مصوبات ستاد ملي 
كرونا اعمال قان��ون خواهيم كرد اما مردم بايد از 
س��فرهاي غير ضروري پرهيز كنند و پليس نيز 

 در همه مس��يرها حضور دارند تا ش��اهد كاهش
 تصادفات باشيم.

 او ادام��ه داد: با وجود افزايش س��فر و خودروها 
نمي تواني��م نيروه��ا را افزاي��ش دهي��م چون 
محدودي��ت در اين زمينه داريم، ه��ر چند ناجا 
مجوز جذب دارد اما باز محدود است و نمي توان 
همه جا را پوش��ش داد براي رس��يدن به اهداف 
عاليه بايد از فناوري و تجهيزات روز دنيا استفاده 
كنيم. او در م��ورد اعمال قانون به ماموران راهور 
توصيه كرد: باي��د وظيفه خود را با رعايت متانت 
انجام دهيد اگر برخ��ورد نكنيد فاجعه اي پيش 

مي آيد.

استان تهران در وضعيت زرد قرار دارد
اس��تاندار تهران با بيان اينكه براس��اس مصوبه 
ستاد ملي مقابله با كرونا شهرهاي قرمز و نارنجي 
از محدودي��ت س��فر برخوردار هس��تند، گفت: 
براي اينكه ش��هروندان در اس��تان ماندگار شده 
و از جاذبه هاي اس��تان اس��تفاده كنند سازمان 
گردشگري با رعايت پروتكل ها قرار است در شبكه 
اس��تاني و هم از طريق برورشورها اطالع رساني 
كند تا مردم از جاذبه هاي گردش��گري اس��تان 

استفاده كنند.
 انوش��يروان محس��ني بندپي گفت: خواهش ما 
از همه هموطنان اين اس��ت ك��ه از اين فرصت 
تعطيالت براي مس��افرت كمتر اس��تفاده كنند 
ت��ا موفقيت هايي ك��ه در زمينه بيم��اري كرونا 
 در س��طح كش��ور ب��ه دس��ت آورده اي��م دچار

 مشكل نشود.

 او ادام��ه داد: براس��اس مصوب��ه س��تاد مل��ي 
مقابله با كرونا مقرر ش��ده اس��ت كه ش��هرهاي 
قرم��ز و نارنج��ي از محدوديت س��فر برخوردار 
 ش��وند و از س��اير ش��هرها اي��ن محدودي��ت 

برداشته شود.
 استاندار تهران تصريح كرد: به هرحال برخي از 
استان ها امكان دارد يك شهرشان نارنجي باشد و 

ديگر شهرها در وضعيت زرد يا آبي باشد بنابراين 
ورود به شهر نارنجي ممنوع است و افراد مي توانند 
 از كمربن��دي براي ورود به ش��هرهاي زرد و آبي

 اقدام كنند. 
محس��ني بندپي تصريح كرد: دستورالعملي هم 
براي سفرهاي ضروري و اضطراري براي كميته 
امنيت��ي و اجتماعي س��تاد مبارزه ب��ا كرونا به 
فرمانداري ها اعالم ش��ده كه براساس ۵ موردي 
كه در آن فرم اعالم ش��ده است افراد بايد داليل 
خود را براي سفر به مناطق نارنجي و قرمز اعالم 
كنند تا برگه عبور توسط فرمانداران صادر شود. 
او ادامه داد: سفر با مجوز فرمانداري ها به مناطق 
زرد و نارنجي بس��يار محدود اس��ت و اين مجوز 
براي بعد از تعطيالت اس��ت تا از نظم و انضباطي 

برخوردار باشيم.
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