اقتصاد

شنبه  31شهریور  12 1397محرم 1440

افت دالر به پایینترین قیمت
در  ۲ماه اخیر

بـا افزایـش فشـار ناشـی از جنـگ تجـاری بیـن
چیـن و آمریـکا روی واحـد پـول آمریـکا ،دالر در
پایینتریـن سـطح دو ماهـه اخیر خود قـرار گرفت.
بـه گـزارش ایسـنا به نقـل از رویترز ،شـاخص دالر
کـه برابری این ارز در شـش ارز مهـم جهانی دیگر
را انـدازه میگیـرد بـه  ۹۳.۹۰۸واحـد رسـید که از
نهـم ژوئیـه بدین سـو بیسـابقه اسـت .ایـن هفته
دالر بـه دلیـل نگرانیهـا از جنـگ تجـاری بیـن دو
اقتصـاد بـزرگ جهان حـدود یک درصـد ارزش خود
را از دسـت داد.
طـی ماههـای اخیـر بـه دلیـل تنشهـای تجـاری
دالر تقاضـای زیـادی از طـرف سـرمایهگذاران را
به خـود جلب کـرده بـود ،چراکـه معاملهگـران فکر
میکردنـد دالر در برابـر ارزهـای نوظهور افزایشـی
خواهـد بـود .بـا این حـال به نظر میرسـد تشـدید
تنشهـای تجـاری بـر دیـد معاملهگـران اثـر
گذاشـته است.
از سـوی دیگـر یـورو کـه روزهـای بسـیار خوبی را
تجربـه میکنـد بـا  ۰.۰۵درصـد افزایـش در برابر
دالر بـه  ۱.۱۷۸۳دالر رسـید و ایـن در حالی اسـت
کـه در روز پنجشـنبه نیـز  ۰.۹درصـد در برابـر دالر
افزایـش قیمت داشـت.
ماسـافومی  یاماموتو ،استراتژیسـت ارزی بانـک "
میزوهـو" گفت :مسـاله بیـن آمریکا و چین روشـن
کـرده کـه یـورو در مسـیر صعود قـرار دارد.
پونـد نیـز بـا ثبـت عملکـردی مشـابه بـه قلـه
دو ماهـه خـود در برابـر دالر رسـید و هـر پونـد بـه
ازای  ۱.۳۲۹۵دالر مبادلـه شـد.
دالر در برابـر ارزهـای نوظهـور نیـز عقب نشسـت
بگونـهای کـه روپیه هند ،لیـر ترکیه و رانـد آفریقای
جنوبـی در معامالت روز جمعـه در برابر دالر صعودی
بودنـد .دالر اسـترالیا نیـز کـه بـه وضعیـت چیـن
وابسـتگی زیادی دارد به باالترین سـطح سـه هفته
اخیـر خـود رسـید و بـه ازای  ۰.۷۲۹۷دالر آمریـکا
مبادلـه شـد .این هفته دالر اسـترالیا موفق شـده دو
درصـد در برابـر دالر آمریـکا صعـود کند.
یـن ژاپـن تنهـا ارز مهمی  بـود کـه در برابـر دالر
نزولـی بـود و هـر دالر بـا  ۰.۲۵درصـد افزایش به
 ۱۱۲.۷۴۵یـن رسـید .یـوان چین نیـز در برابر دالر
بـا  ۰.۳۵درصـد افزایـش به نسـبت معاملات اول
هفته بـه  ۶.۸۴۲۰یوان رسـید .دالر هنـگ کنگ نیز
بـه باالتریـن سـطح خـود از مـاه فوریـه رسـید؛
بـه گونهای که هـر دالر بـه  ۷.۸۲۴۴دالر هنگکنگ
رسید.
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رییس سازمان غذا و دارو تشریح کرد

8میلیارد دالر ارز دولتی برای  25قلم
فرآورده غذایی

رییــس ســازمان غــذا و دارو بــا بیــان اینکــه در
حــوزه غــذا طبــق مصوبــه هیــات دولــت بــه حــدود
 ۲۵قلــم از فرآوردههــای غذایــی ،ارز  ۴۲۰۰تومانــی
تعلــق میگیــرد ،گفــت :همــواره هــر فــرآوردهای
کــه میخواهــد وارد کشــور شــود ،ابتــدا از نظــر
ســامت مــورد آزمایــش قــرار گرفتــه و در صــورت
تاییــد ســامتش از ســوی ســازمان غــذا و دارو،
مجــوز ورود خواهــد گرفــت.
دکتــر غالمرضــا اصغــری در گفتوگــو بــا ایســنا،
بــا بیــان اینکــه اعتبــار و ســهم ارزی در حــوزه غــذا
حــدود هشــت میلیــارد دالر اســت ،گفــت :ایــن
اعتبــار بــرای واردات فرآوردههایــی چــون روغــن،
برنــج ،چــای ،نهادههــای تولیــد لبنیــات و از جملــه
کنجالــه ،علوفــه و ،...نهادههــای تولیــد گوشــت و
مــرغ ،ســموم و ...اســتفاده میشــود.
وی همچنیــن اظهــار کــرد :در حــوزه غــذا طبــق

مصوبــه هیــات دولــت بــه حــدود  ۲۵قلــم کاال در
حــوزه غذایــی ،ارز  ۴۲۰۰تومانــی تعلــق میگیــرد
تــا غــذای مــورد نیــاز کشــور از ایــن طریــق تامیــن

آمار بنگاههای مشکلدار کاهش یافت
معــاون روابــط کار وزارت تعــاون ،کار و رفــاه
اجتماعــی از کاهــش تعــداد بنگاههــای مشــکلدار
بــه  ۱۳۵۰بنــگاه خبــر داد و بــا اشــاره بــه تشــکیل
کارگــروه رفــع موانــع تولیــد گفــت :فعالیــت ایــن
کارگــروه موجــب صیانــت بیــش از  ۴۲۰هــزار
شــغل شــده اســت.
احمــد مشــیریان در گفتوگــو بــا ایســنا ،در بــاره
شناســایی بنگاههــای مشــکل دار ،گفــت :بــه
منظــور شناســایی بهتــر و دقیقتــر کارگاههــا و
بنگاههــای دارای مشــکل ،کارگــروه رفــع موانــع
تولیــد را در ســطح اســتانی و ملــی تشــکیل دادیــم و
هــر ســه مــاه آمارهــا را بــه روز میکنیــم وگــزارش
آن را در اختیــار رییــس جمهــوری و وزارتخانههــای
مربوطــه قــرار میدهیــم.
وی تعــداد بنگاههــای مشــکل دار تــا پایــان ســال
گذشــته را  ۱۴۳۰بنــگاه ذکــر کــرد و گفــت :آخریــن
آمــار مــا تــا اســفند ســال گذشــته  ۱۴۳۰بنــگاه
بــوده کــه در حــال حاضــر بــه  ۱۳۵۰بنــگاه کاهــش
یافتــه اســت .البتــه ایــن بــه معنــی تثبیــت وضعیــت
همــه بنگاههــا نیســت .یکســری از بنگاههــا
مشکالتشــان حــل شــده و برخــی دیگــر در حــال
شناســایی و تحلیــل اطالعاتشــان هســتیم.
معــاون روابــط کار وزارت تعــاون ،کار و رفــاه

فولکس واگن خروجش از ایران را تایید نکرد

خودروســاز آلمانــی فولکــس
واگــن اخبــار منتشــره از طــرف
مقامــات آمریکایــی مبنــی بــر
تــرک بــازار ایــران را تاییــد
نکــرد.
بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از
رویتــرز ،خبرگــزاری بلومبــرگ
دیــروز بــه نقــل از مقامــات
آمریکایــی گــزارش داد در
مذاکــرات صــورت گرفتــه بیــن
ریچــارد گرنــل -ســفیر آمریــکا در آلمــان  -و مقامــات ایــن شــرکت خودروســازی ،قــرار شــده اســت
فولکــس واگــن ایــران را تــرک کنــد امــا فولکــس واگــن در واکنــش بــه ایــن خبــر اعــام کــرد
موضعــش نســبت بــه ایــران تغییــری نکــرده اســت.
یکــی از تحریمهــای اعمالــی آمریــکا در مــرداد مــاه ضــد ایــران ،بخــش خودروســازی بــود و در
واکنــش بــه ایــن تحریمهــا شــرکتهایی چــون پــژو  -ســیتروئن و دی اس اعــام کردنــد "بــه
فعالیــت خــود در ایــران خاتمــه میدهنــد".
یــک مقــام آگاه در فولکــس واگــن بــه رویتــرز گفتــه اســت ایــن شــرکت ارتبــاط خــود را بــا گرنــل
حفــظ کــرده اســت و در خصــوص ایــران در حــال مذاکــره بــا وی اســت .بــا ایــن حــال کریســتینا
هیگنــز  -ســخنگوی ســفارت آمریــکا در آلمــان  -گفتــه اســت کــه ایــن ســفارتخانه در حــال مذاکــره
بــا مدیــران ارشــد شــرکتهای آلمانــی اســت و آنهــا گفتهانــد بــه تحریمهــای آمریــکا پایبنــد
خواهنــد بــود.
فولکــس واگــن ســرمایهگذاری بزرگــی در ایــران انجــام نــداده اســت .ســال گذشــته شــرکت "ســئات"
کــه زیرمجموعــه اســپانیایی ایــن خودروســاز اســت گفــت "از ورود بــه ایــران منصــرف شــده اســت".
گرنــل کــه موضعــی تنــد علیــه ایــران دارد ،تنهــا ســاعتی پــس از ورودش بــه آلمــان در مــاه می  امســال
در توئیتــی بــه شــرکتهای آلمانــی بــرای همــکاری بــا ایــران هشــدار داده بــود.
بــا ایــن حــال برخــی از مقامــات آلمانــی بــه دخالتهــای ســفیر آمریــکا در امــور تجــاری آلمــان
اعتــراض کردهانــد.
بیــژن دیــر ســرایی -ســخنگوی حــزب "اف د پ" در مجلــس آلمــان  -گفته اســت "اینکه شــرکتهای
آلمانــی بــه خاطــر فشــارهای ســفیر آمریــکا تصمیمگیــری کننــد ،مســخره اســت .اقتصــاد آلمــان و
اروپــا نیرومنــد اســت و نیــازی بــه گرفتــن دســتور بــه ماننــد مناطــق تحــت اشــغال (آمریــکا) نداریــم".

سهم  ۴۳درصدی اپل از فروش گوشیهای هوشمند در جهان

گفتــه میشــود اپــل  ۴۳درصــد از ســهم فــروش گوشــی های
هوشــمند بــا قیمــت بــاالی  ۴۰۰دالر را در جهــان بــه خــود
اختصــاص داده اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،بــه نقــل از وب ســایت apple
 ،insiderبــا اینکــه سامســونگ در مقایســه بــا اپــل ســهم
بزرگتــر و بیشــتری از بــازار گوشــی های هوشــمند را در
جهــان دراختیــار دارد ،امــا اپــل بــا توجــه بــه برچســب قیمتــی
محصوالتــش درآمــد بیشــتری را بــه نســبت کســب کــرده
اســت؛ بــه گونــهای کــه درآمــد آن از فــروش گوشــیهای
آیفــون  ۳.۶برابــر بیشــتر از میــزان بزرگتریــن رقیبــش یعنــی

سامســونگ اســت.
بدیــن ترتیــب بــر اســاس تــازه تریــن آمارهــا و گزارش هــای منتشــر شــده از ســوی موسســه
تحقیقاتــی کانترپوینــت ،اپــل از بــازار فــروش گوش ـیهای هوشــمند بــاالی  ۴۰۰دالر ۴۳ ،درصــد از
ســهم ایــن بــازار را بــه خــود اختصــاص داده اســت.
می  تــوان نتیجــه گرفــت کــه درآمــد شــرکت آمریکایــی اپــل حــدودا  ۳برابــر مجمــوع درآمــد چهــار
شــرکت چینــی مشــابه همچــون ویــوو ،اوپــو ،هــواوی و شیائومی  اســت.
درآمــد اپــل در ســه ماهــه نخســت ســال مالــی  ۲۰۱۸میــادی بــه طــور تقریبــی  ۳۰میلیــارد دالر
گــزارش شــده اســت.

اجتماعــی خاطرنشــان کــرد :بــا توجــه بــه دســتور
سرپرســت وزارت کار بــه ســتاد صیانــت از اشــتغال
بــرای ارتقــای کارگــروه رفــع موانــع تولیــد
توانســتهایم بــا فعالیــت ایــن کارگــروه از بیــش از
 ۴۲۰هــزار شــغل صیانــت کنیــم.
مشــیریان همچنیــن در بــاره عمــده مشــکالت
کارگاههــا و بنگاههــای راکــد ،گفــت :در
بررســیها مشــخص شــد بیشــترین مشــکالت
ناشــی از کمبــود نقدینگــی ،وجــود بدهیهــای
معــوق ،فرســودگی دســتگاهها و ماشــینآالت،
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میشــود.
اصغــری بــا بیــان اینکــه البتــه مــا مســوول تامیــن
غــذا نیســتیم ،بلکــه فقــط مســوولیت تاییــد کیفیــت
فرآوردههــای غذایــی را برعهــده داریــم ،افــزود :بــه
عنــوان مثــال روغــن یــا برنجــی کــه میخواهــد
وارد کشــور شــود ،بایــد بــرای تاییــد ســامت و
ورودش بــه کشــور از ســازمان غــذا و دارو مجــوز
دریافــت کنــد .ایــن یــک روال اســت و همیشــه
هــر فــرآوردهای کــه میخواهــد وارد کشــور شــود،
ابتــدا از نظــر ســامت مــورد آزمایــش قــرار گرفتــه و
در صــورت تاییــد ســامتش از ســوی ســازمان غــذا
و دارو ،مجــوز ورود بــه کشــور خواهــد گرفــت.
رییــس ســازمان غــذا و دارو تاکیــد کــرد :بــر ایــن
اســاس اگــر فــرآوردهای از نظــر ســازمان غــذا و
دارو مشــکل داشــته باشــد ،اجــازه ورود بــه کشــور
نخواهــد گرفــت.

کارگــران،

ســوء مدیریــت ،مطالبــات انباشــته
ضعــف در بازاریابــی و عــدم قــدرت رقابــت پذیــری
در بــازار بــوده اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،سرپرســت وزارت کار پیشتــر
بــر لــزوم شناســایی بنگاههــای اقتصــادی مشــکل
دار و دچــار بحــران تاکیــد کــرده و گفتــه بــود
تثبیــت و حفــظ اشــتغال موجــود بــه منظــور
جلوگیــری از رکــود بنگاههــای اقتصــادی در کنــار
سیاســت ایجــاد اشــتغال جدیــد در اولویــت و دســتور
کار ایــن وزارتخانــه قــرار دارد .وزارت تعــاون ،کار
و رفــاه اجتماعــی در راســتای شناســایی و حــل
مشــکالت بنگاههــای تولیــدی ،کارگروههــای
تســهیل و رفــع موانــع تولیــد را در اســتانها
راهانــدازی کــرده اســت.

عمده سپردههای مردم در کدام بانکهاست؟

در شــبکه بانکــی ،ایــن بانکهــای
خصوصــی هســتند کــه بیــش از
 ۱۰۷۷هــزار میلیــارد تومــان یعنــی
حــدود  ۷۰درصــد از مجمــوع
ســپردههای بانکــی را در اختیــار
داشــته و فاصلــه زیــادی از ایــن
نظــر بــا بانکهــای تجــاری و
تخصصــی دارنــد.
بــه گــزارش ایســنا ،مجمــوع
ســپردههای بخــش غیردولتــی
در شــبکه بانکــی در آخریــن
آمارهــا بــه حــدود  ۱۵۶۰هــزار
میلیــارد تومــان میرســد کــه ایــن رقــم عمــده نقدینگــی بیــش از  ۱۶۰۰هــزار میلیــاردی را
تشــکیل میدهــد .ایــن در حالــی اســت کــه از بیــن ســپردههای شــبکه بانکــی کــه در ســه
بخــش بانکهــای خصوصــی ،تخصصــی و تجــاری قــرار دارنــد،عمــده آن در بانکهــای
خصوصــی ســپردهگذاری شــده اســت؛ بــه طــوری کــه در پایــان تیرمــاه مجمــوع ســپردههای
بانکهــای خصوصــی بــه حــدود  ۱۰۷۷هــزار میلیــارد تومــان رســیده کــه در مقایســه بــا رقــم
 ۷۵۷هــزار میلیــارد تومانــی تیرمــاه  ۱۳۹۵حــدود  ۳۰۰هــزار میلیــارد تومــان رشــد را در دو ســال
اخیــر نشــان میدهــد.
بــه هرحــال ایــن بانکهــا هــم از نظــر تعــدادی بخــش زیــادی از حــدود  ۳۵بانــک و موسســه
اعتبــاری فعــال دارای مجــوز در شــبکه بانکــی را تشــکیل میدهنــد و هــم اینکــه بانکهــای
خصوصــی در ســالهای اخیــر در پرداخــت ســود و طرحهــای تشــویقی بــرای جــذب ســپرده
نیــز فعالیتهــای خــاص خــود را داشــتهاند.
امــا بانکهــای تجــاری بــا حــدود  ۳۱۵هــزار میلیــارد تومــان ســپرده در رده دوم ســپردههای
بانکــی قــرار دارنــد ،کــه ایــن رقــم در مقایســه بــا تیرمــاه  ۱۳۹۵کــه حــدود  ۱۸۵هــزار میلیــارد
تومــان ســپرده بخــش غیردولتــی در ایــن بانکهــا قــرار داشــت تــا  ۱۳۰هــزار میلیــارد تومــان
رشــد دارد .بانکهــای تخصصــی نیــز کــه تعدادشــان محدودتــر اســت فقــط  ۱۶۷هــزار
میلیــارد تومــان از مجمــوع ســپردههای بانکــی را در اختیــار دارنــد کــه بــه نســبت تیرمــاه
 ۱۳۹۵ایــن رقــم حــدود  ۶۰هــزار میلیــارد تومــان افزایــش نشــان میدهــد.
در حــال حاضــر نــرخ ســود ســپرده در بانکهــا بــر اســاس مصوبــه شــورای پــول و اعتبــار ۱۵
درصــد بــرای ســپرده ســاالنه و تــا  ۱۰درصــد بــرای ســپرده کوتاهمــدت اســت .در دو ســال
اخیــر شــورای پــول و اعتبــار مصوبــه جدیــدی بــرای کاهــش نــرخ ســود نداشــته ،امــا در ســال
گذشــته بــا توجــه بــه انحرافــی کــه بانکهــا در ســود داشــتند ،بانــک مرکــزی در بخشــنامهای
آنهــا را ملــزم بــه کاهــش نــرخ ســود تــا حداکثــر  ۱۵درصــد کــرد.
ایــن در حالــی اســت کــه بــا وجــود نقدهایــی کــه بــه بــاال بــودن نــرخ ســود مطــرح میشــود،
بعیــد اســت بــا توجــه بــه شــرایط موجــود اقدامـی  در ایــن بــاره انجــام شــود ،آنهــم در شــرایطی
کــه بهــم ریختگــی بازارهایــی ماننــد ارز و ســکه در ماههــای گذشــته و ورود نقدینگــی
بــه ایــن بازارهــا ،موجــب شــد تــا بانکهــا در طرحهــای دســت بــه باالبــردن نــرخ ســود
بــرای جــذب منابــع بــه ســمت شــبکه بانکــی بزننــد.
امــا بــا توجــه بــه جــذب ســپردهای کــه بانکهــا انجــام میدهنــد بایــد در ازای آن رقم ـی  را
کــه بیــن  ۱۰تــا  ۱۳درصــد اســت از ســپردههای دریافتــی را نــزد بانــک مرکــزی بــه عنــوان
ســپرده قانونــی قــرار دهنــد .ایــن ســپردهها در کنــار اینکــه ابــزاری بــرای سیاســتگذاری
بانــک مرکــزی بــه شــمار میرونــد بــه نوعــی پشــتوانه ســپردهگذاران نیــز محســوب
میشــوند.
آخریــن آمــار از ایــن حکایــت دارد کــه در تیرمــاه ســال جــاری حجــم ســپردههای بانکهــا
در بانــک مرکــزی بــه حــدود  ۱۶۸هــزار میلیــارد تومــان رســیده کــه در مقایســه بــا تیرمــاه
 ۱۳۹۵حــدود  ۵۰هــزار میلیــارد تومــان افزایــش دارد .ســپردههای قانونــی بانکهــای تجــاری
تــا  ۳۵هــزار و  ۳۰۰میلیــارد تومــان ،بانکهــای تخصصــی  ۱۲هــزار و  ۲۰۰میلیــارد تومــان و
بانکهــای خصوصــی  ۱۲۰هــزار میلیــارد تومــان اعــام شــده اســت.

رشد  ۲۲درصدی پروژه هوشمندسازی شهرهای جهان
تازهتریــن آمارهــا نشــان میدهــد کــه پروژههــای
مربــوط بــه توســعه شــهرهای هوشــمند در جهــان تــا
ســال  ۲۰۲۲میــادی ،شــاهد یــک رشــد و افزایــش
 ۲۲درصــدی خواهــد بــود.
بــه گــزارش ایســنا ،بــه نقــل از وب ســایت
 ،businesswireاینترنــت اشــیاء و شــهرهای
هوشــمند دو واژه بهــم وابســتهای اســت کــه ایــن
روزهــا زیــاد بــه گــوش میخــورد چــرا کــه امــروزه
شــرکتهای فعــال در زمینــه علــم و تکنولــوژی
بــا همــکاری اپراتورهــای مخابراتــی میخواهنــد،
رویــای شــهر هوشــمندی را کــه تمامی  اشــیاء و
وســایل آن بــه اینترنــت مجهزنــد و کارهــا بــا ســرعت
بســیاری قابــل انجــام خواهــد بــود ،محقــق کننــد.
غولهــای تکنولــوژی و اپراتورهــای بــزرگ همچــون
نوکیــا ،هــواوی ،ورایــزن و سیســکو مدیریــت و
راهبــری شــهرهای هوشــمند را هــدف اصلــی خــود
قــرار داده و رقابــت تنگاتنگــی را بــا یکدیگــر آغــاز
کردهانــد ،بهگونــهای کــه موسســه  IDCبــرآورد
کــرده اســت ایــن پیشــگامان تــا ســال ۲۰۲۱
میــادی حــدود  ۱۳۵میلیــارد دالر در زمینــه ســاخت
شــهرهای هوشــمند در جهــان هزینــه خواهنــد کــرد.
حــاال بهتازگــی بــرآورد شــده اســت کــه تــا
ســال  ۲۰۲۲میــادی یعنــی چهــار ســال آینــده،
پروژههــای مربــوط بــه توســعه زیرســاختهای
الزم بــرای شــهرهای هوشــمند  ۲۲درصــد رشــد و
افزایــش پیــدا خواهــد کــرد و ایــن بــدان معناســت
کــه تعــداد زیــادی از شــهرهای جهــان درصــدد
برقــراری و گســترش فناوری هــای مربــوط بــه

شــهرهای هوشــمند و اینترنــت اشــیا درخواهنــد
آمــد و شــهرداران و شــهروندان بســیاری نیــز از
تبدیــل شــدن شهرهایشــان بــه یــک شــهر هوشــمند
اســتقبال بــی نظیــری خواهنــد کــرد.
بهعنــوان مثــال ،هنــد اعــام کــرده اســت کــه در

گــزارش و بــرآورد شــده اســت و بــه وضــوح
نشــاندهنده اســتقبال بینظیــر و چشــمگیر مــردم
و دولتهــا از خدمــات شــهرهای هوشــمند اســت.
پیشتــر بســیاری از تحلیلگــران فعــال در حــوزه
فنــاوری ،ســال  ۲۰۱۸میــادی را نقطــه عطــف و

بیــش از  ۱۰۰شــهر ایــن کشــور بهدنبــال انجــام
پــروژه برقــراری فنــاوری و توســعه شــهرهای
هوشــمند بــه طــور آزمایشــی خواهــد بــود.
همانطــور کــه آمارهــا نشــان میدهــد ســرعت انجــام
ایــن پروژههــا و پیشــرفت شــهرهای هوشــمند بســیار
باالتــر از آنچــه کــه قبــا پیشبینــی میشــد،

آغــازی بــرای شــهرهای هوشــمند نامگــذاری کــرده
بودنــد چراکــه بــه نظــر میرســد توســعه پایــدار
دولــت کشــورهای مختلــف جهــان مســلتزم توســعه
و پیشــرفت شــهرها و زیرســاختهای شــهری
آن کشــور اســت کــه ایــن امــر بــه وضــوح نشــان
میدهــد در جهانــی کــه کشــورهای بــزرگ و توســعه

جنگ تجاری آمریکا و چین  ۲۰سال طول میکشد
جـک مـا – موسـس شـرکت چینـی علیبابـا – بـه تازگی بـرآورد
کرده اسـت کـه جنگ تجاری میـان ایـاالت متحده آمریـکا و چین
میتوانـد تـا  ۲۰سـال ادامه پیـدا کند.
بـه گزارش ایسـنا ،به نقـل از وب سـایت ،business insider
دونالـد ترامـپ  -رئیـس جمهـور آمریـکا  -چنـد روز پیـش اعالم
کـرد کـه واشـنگتن تعرفـه  ۱۰درصـدی جدیـدی را روی واردات
کاالهـای چینـی بـه ارزش  ۲۰۰میلیـارد دالر وضـع میکنـد کـه از
 ۲۴سـپتامبر (  ۲مهـر) آغـاز خواهـد شـد،امـا انتظار مـیرود این
تعرفههـا در اول ژانویـه سـال  ۲۰۱۹میلادی (  ۱۱دی) بـه ۲۵
درصـد افزایـش یابد.
حـاال بـه تازگی جکما بـه عنـوان بنیانگـذار و مدیر عامل شـرکت
چینـی علـی بابا که بزرگترین شـرکت تجـارت الکترونیک در آسـیا
و دومیـن در جهـان پـس از شـرکت آمریکایـی آمازون محسـوب
میشـود ،زمـان بـه طـول انجامیـدن جنـگ تجـاری میـان ایاالت
متحـده آمریـکا و چیـن را  ۲۰سـال تخمین زده اسـت.
شـرکت علیبابـا که نمونـه چینی شـرکت آمریکایی آمازون اسـت
و بـه منظـور رقابـت و بـه چالـش کشـاندن آن وارد ایـن عرصـه
شـد ،توانسـته اسـت سـهم قابـل توجهـی از خریـد و فروشهای
آنالیـن و الکترونیـک جهـان را بـه خـود اختصـاص دهـد .علـی
بابـا ( )Alibabaدر سـال  ۱۹۹۹میلادی توسـط وی ،تاسـیس

شـد تـا به فـروش آنالیـن محصـوالت گوناگـون و خرده فروشـی
الکترونیـک در سراسـر جهان بپـردازد.
وی تاکیـد کـرده اسـت کـه تاثیـرات منفـی و زمـان ایـن جنـگ
تجـاری بسـیار بیشـتر از آن چیـزی اسـت کـه توسـط مـردم،
تحلیلگـران و دولت هـا تصـور میشـود.
او در جریـان کنفرانـس سـاالنه سـرمایهگذاران در هانگـژو
خاطرنشـان کـرد کـه متاسـفانه جنـگ تجـاری و اقتصـادی کـه

یافتــه آن درصــدد گســترش زیربناهــای الزم بــرای
شــهرهای هوشــمند و ارائــه خدمــات آن هســتند،
هــر کشــوری کــه بخواهــد از قافلــه تکنولــوژی
ســایر کشــورها جــای نمانــد ،مجبــور خواهــد بــود
همــگام بــا آنهــا در راســتای هوشمندســازی شــهرها
حرکــت کنــد.
موسســه  Smart Cities Indexبــه تازگــی
در جدیدتریــن گــزارش خــود بــه بررســی فهرســت
شــهرهای هوشــمند در جهــان و شــاخصهایی کــه
بــرای انتخــاب ایــن شــهرها در نظــر گرفتــه شــده،
پرداختــه اســت کــه از ایــن شــاخصها میتــوان
بــه ســاختمان هوشــمند ،جمــعآوری هوشــمند
زبالــه ،حفــظ محیــط زیســت ،دیجیتالــی شــدن
تمامی  امــور دولــت و کارهــای اداری ،دسترســی
کامــل ،راحــت و همگانــی بــه اینترنــت ۴GLTE
 ،،فراوانــی دسترســی به هــات اســپات اینترنــت وای
فــای ،اســتفاده همهگیــر از گوشــیهای هوشــمند و
دســتگاههای الکترونیکــی ،چگونگــی توســعه فرآینــد
هوشــمند شــدن شــهرها ،ســرویس بــه اشــتراک
گــذاری خــودرو و تاکســی آنالیــن ،هوشــمند کــردن
سیســتم ترافیــک ،پارکینــگ هوشــمند ،انــرژی پــاک،
توســعه نــاوگان حمــل و نقــل عمومی  برقــی و
الکتریکــی ،ســرعت بــاالی اینترنــت و حمــل و نقــل
عمومی  هوشــمند اشــاره کــرد.
طبــق تازهتریــن آمــار ،شــهرهای ســنگاپور،
لنــدن ،نیویــورک ،سانفرانسیســکو و شــیکاگو از
جملــه هوشــمندترین شــهرهای جهــان شــناخته
شدهاند.

امـروزه دولت هـای چیـن و آمریکا بـا آن درگیـر بوده و به سـختی
بـا آن دسـت و پنجه نـرم میکننـد ،عواقب بسـیار ناراحـت کننده
و طوالنـی خواهـد داشـت؛ به گونـهای که میتـوان انتظار داشـت
تـا  ۲۰سـال آینـده این دو کشـور همچنـان درگیر تبعات ناشـی از
ایـن جنـگ تجاری باشـند.
وی اخیـرا اعلام کرده بود کـه از سـمت مدیرعاملی و سـکانداری
شـرکت بـزرگ علـی بابـا کنارهگیـری میکنـدَ .جکمـا ،کارآفرین
چینـی کـه موسـس شـرکت چینـی علیباباسـت کـه بـا مالکیـت
تعـدادی از بزرگتریـن وبسـایتهای تجاری و آنالیـن جهان ،در
حـال حاضر سـومین فرد ثروتمند کشـور چین محسـوب میشـود.
ایـن در حالـی اسـت کـه پـس از اعمـال تعرفههـای جدیـد روی
واردات کاالهـای چینـی از سـوی دولـت ترامـپ ،سـهام شـرکت
علـی بابـا  ۱۲درصـد سـقوط کرد.
تنشهـای تجـاری میـان چیـن و آمریـکا در مـارس سـال جـاری
میلادی پـس از آن افزایـش یافت کـه ترامپ تعرفههـای وارداتی
را بـر فـوالد و آلومینیـوم اعالم کـرد .از آن زمان تاکنون واشـنگتن
و پکـن چندیـن دور تعرفههـای تالفـی جویانه علیـه یکدیگر وضع
کردنـد؛ بطـوری کـه رایزنیهـای تجـاری دو جانبـه تاکنـون در
متوقـف کـردن این جنـگ تجاری نـاکام بوده اسـت.
دولـت آمریـکا در تازهتریـن حرکـت در جنـگ تجاری بـا پکن ،در
حـال اعمـال تعرفههـای تازه بـر کاالهایـی بـه ارزش  ۲۰۰میلیارد
دالر از این کشـور اسـت.
بـه گـزارش رسـانهها ،چیـن قصـد دارد بـا اعمـال محدودیتهای
صادراتـی هدفمنـد واشـنگتن را تحت فشـار بگذارد.

