
مرکز پژوهش های مجلس کمتر از ۱۰ درصد از 
کسری برق کشــور را مربوط به استخراج رمزارز 
دانسته و در عین حال نسبت به استخراج اتریوم 

در منازل شخصی هشدار داده است.
بر اساس گزارش این مرکز از ابتدای شروع طرح 
برخورد با اســتخراج کنندگان بــدون مجوز از 
ســال ۱۳۹۸ تا ســال ۱۴۰۰، مجموع کشف و 
شناسایی دستگاه های غیرمجاز استخراج رمزارز 
به ۲۲۱ هزار و ۱۶۳ دســتگاه رســیده است که 
توان مصرفی آنها معادل ۶۲۱ مگاوات بوده است. 
البته این دستگاه های غیرمجاز استخراج رمزارز 
در زمان های مختلف کشف شــده است و همه 
آنها بطور همزمان در شبکه برق فعال نبوده اند. 
صریح ترین اقدام کشور در سیاستگذاری استخراج 
رمزارزها، وضع ممنوعیت اســتخراج رمزارز در 

کشور در تابستان سال ۱۴۰۰ بود.
مرکــز پژوهش های مجلــس این سیاســت را 
شکست خورده دانســته و در ادامه گزارش خود 
آورده است: تراَهش مطلق ماهانه ایران در شبکه 
بیتکوین از ۹۴,۶ میلیون تراَهش در تاریخ دهم 
اریبهشــت ۱۴۰۰ تنها به ۷۵.۳ میلیون تراَهش 

در دهم مرداد ۱۴۰۰ )با گذشــت یــک ماه و ده 
روز از دســتور قطع برق مزارع استخراج رمزارز( 
رسید. یعنی بیش از نیمی از استخراج کنندگان 
رمزارز بدون توجه به دستور دولت و قطعی برق 
مشغول استخراج رمزارز بوده اند. توان مصرف برق 
این اســتخراج کنندگان در بدبینانه ترین حالت 
کمتر از ۸۰۰ مگاوات ساعت بوده است. درحالی 
که کسری تراز شبکه برق کشور بیش از ۱۰ هزار 
مگاوات ساعت بوده است. در بدبینانه ترین حالت 
کمتر از ۱۰ درصد از کسری برق کشور را می توان 

به استخراج رمزارز نسبت داد.
در ادامــه این گــزارش تاکید شــده: بــه نظر 
می رسد خطر اصلی ناشی از گسترش استخراج 
رمزارزهایی مانند اتریوم در منازل شخصی است. 
اســتخراج رمزارز بیت کوین در مــزارع بزرگ و 
با تجهیزاتــی که مصرف محســوس و با قابلیت 
ردیابی و کشــف باالتر دارند انجام می شــود اما 
مجموع مصرف بــرق در منازل شــخصی برای 
اســتخراج اتریوم احتماالً کمتــر از ۱۲ مگاوات 
هست. اســتخراج رمزارزهایی شــبیه اتریوم به 
مصرف برق کمتــر و البته به تجهیــزات گران 

قیمت تر و با ارزبری باالتری نیــاز دارد و از همه 
مهم تــر ردیابی آن ســخت تر اســت و می تواند 
 موجب افزایــش غیر قابل کنتــرل مصرف برق 

خانگی شود.
مرکز پژوهش های مجلس در گزارش خود تصریح 
کرده اعمال ممنوعیت کامل اســتخراج رمزارز 
در کشورمان با توان فنی و مقرراتی فعلی کشور 
غیرممکن اســت. همچنین اقدام دیرهنگام در 
سامان دهی استخراج رمزارزها می تواند مقررات 
گذاری و سیاســت گذاری این حوزه را با موانع 

عمده ای مواجه کند.
این مرکز همچنین در گزارش خود آورده است: 
تاکنون استخراج رمزارزهای انرژی بر در کشورمان 
مطرح بوده است؛ اما همه انواع استخراج رمزارزها 
انرژی را به هــدر نمی دهند. انــواع جدیدی از 
اســتخراج رمزارزها در حال توسعه هستند که 
یک فعالیت اقتصــادی معمولی مثاًل ارائه فضای 
ذخیره ســازی محتوا یا ارائه توان رایانشی برای 
فعالیت های مفید مانند واقعیــت افزوده و اداره 
محیط های مجازی یا متاورس را به میدان رقابت 

استخراج وارد می کنند.

تعداد ســفارش ها به  طور روزانه درفروشگاه های 
ایرانی اینســتاگرام بین ۳۱۰هــزار تا ۴۷۰هزار 
سفارش در نوســان بوده و ارزش هر سفارش هم 
به طور میانگیــن ۱۶۰هزار تا ۱۸۵هــزار تومان 

بوده است.
»تکراسا فارســی« TECHRASA کــه یک 
رسانه استارت آپی اســت و به تحقیق در بازارها 
اقدام می کند در گزارشــی تحقیقی اعالم کرده 
است در سال ۱۴۰۰تعداد کاربران فعال ایرانی در 
اینستاگرام به ۴۴ میلیون کاربر رسیده و ۴۱۵هزار 
فروشــگاه در این پلتفرم مشغول به فعالیت بوده 
اند. اینســتاگرام در حــال حاضر تنها شــبکه 
اجتماعی در ایران است که فیلتر نشده و از همین 
رو جمعیت بســیار زیادی در آن فعال هستند و 
همین باعث شــده که این پلتفرم به بزرگترین 
فروشگاه آنالین بدل شود. البته در ابتدای آشنایی 
کاربران ایرانی با اینستاگرام، این پلتفرم فضایی 
برای به اشتراک گذاشتن تصاویر شخصی بود اما 
به مرور زمان هزاران کاربر اینستاگرام را به فضای 
برای فروش محصوالت خود از غذاهای خانگی تا 
صنایع دستی، پوشاک، محصوالت کشاورزی و... 

بدل کردند. اینستاگرام عالوه بر کسب وکارهای 
فضای فیزیکــی، مورد توجــه کاربرانــی قرار 
گرفت که پیــش از این حتی بخشــی از آن ها 
شغل و درآمدی نداشــتند. همچنین کاربرانی 
که در اقصی نقاط کشــور برای فــروش فیزیکی 
محصوالت کشــاورزی، غذایی، صنایع دستی و 
حوزه های دیگر با محدودیت مواجه بودند، حاال 
با پلتفرمی آشنا شــده اند که با صرف هزینه ای 
اندک می توانند کســب درآمد کنند. براســاس 
گزارشــی که در اکوسیستم اســتارت آپی ایران 
توســط »تکراسا فارسی« تهیه شــده، آمارهای 
سال ۱۴۰۰بیانگر این است که اینستاگرام اکنون 
توانسته یک میلیون نفر اشتغالزایی مستقیم ایجاد 
کند. به این ترتیب به  نظر می رســد اینستاگرام 
توانســته نقش مهمی دراقتصاد دیجیتال کشور 

داشته باشد.
طبــق گزارش تهیه شــده ســهم اشــتغال در 
اینســتاگران در گروه هــای کاالیی پوشــاک 
۲۷درصد، خوردنــی و آشــامیدنی ۱۸درصد، 
آرایشی، بهداشت و سالمت ۱۰درصد، اکسسوری 
۹درصد، کیف و کفش ۸ درصد، خانه و آشپزخانه 

۶درصد، دیجیتال ۲درصد و سایر اقالم ۲۰درصد 
بوده است. به عبارت دیگر، در گروه کاالیی پوشاک 
تعداد ۱۱۳هزار فروشــگاه و در گروه خوردنی و 
آشامیدنی ۷۳هزار فروشــگاه فعالیت می کنند. 
همچنین ۴۲هزار فروشــگاه آرایشی، بهداشتی 
و سالمت، ۳۸هزار فروشگاه اکسسوری، ۳۲هزار 
فروشگاه کیف و کفش، ۲۶هزار فروشگاه خانه و 
آشپزخانه، ۸۵۰۰فروشــگاه دیجیتال و ۸۲هزار 
فروشــگاه در ســایر گروه های کاالیی در بستر 
اینســتاگرام مشــغول فعالیت هســتند. تعداد 
سفارش ها در فروشــگاه های ایرانی اینستاگرام 
به  طور روزانه بین ۳۱۰هزار تا ۴۷۰هزار سفارش 
در نوسان بوده و ارزش هر ســفارش هم به  طور 
میانگین ۱۶۰هزار تا ۱۸۵هزار تومان بوده است. 
ارزش معامالت فروشگاه های ایرانی اینستاگرام 
در ســال ۱۴۰۰، ۱۸ تا ۳۲ هزار میلیارد تومان 
تخمین زده می شــود. همچنین این فروشگاه ها 
در ســال ۱۴۰۰تعــداد ۱۲۰میلیــون پســت 
اینستاگرامی را به اشــتراک گذاشته اند و این در 
حالی است که تنها ۴۱درصد آنها نسبت به درج 

قیمت محصوالت خود اقدام کرده اند. 

وزارت برق عراق از اقــدام ایران به کاهش صــادرات گاز به 
دلیل تاخیر بغــداد در پرداخت بدهی های خــود خبر داد. 
»احمد العبادی«، سخنگوی وزارت برق عراق اعالم کرد: »به 
دلیل کاهش صادرات گاز ایران به عــراق، در برخی مناطق 

ســاعات تامین برق کاهش می یابد، چرا که ما به رغم وجود 
 ســقف زمانی با ایران هنــوز اقدام به پرداخــت بدهی های 

خود نکرده ایم«.
به گزارش فرات نیوز، وزارت برق عــراق اعالم کرد که طرف 

ایرانی به دلیل تأخیر بغداد در پرداخت بدهی های خود، میزان 
صادرات گاز به عراق را کاهش داده است.

»احمد العبادی«، سخنگوی وزارت برق عراق اعالم کرد: »به 
دلیل کاهش صادرات گاز ایران به عــراق، در برخی مناطق 

ســاعات تامین برق کاهش می یابد، چرا که ما به رغم وجود 
ســقف زمانی با ایران هنوز اقدام به پرداخت بدهی های خود 

نکرده ایم«.
وی تاکیــد کــرد: »مذاکــرات و جلســه های گفت و گــو 

با طرف ایرانی برای یافتــن راه حل و تعیین ســقف زمانی 
برای پرداخــت بدهی ها ادامــه دارد و همگی بــا حمایت 
 دولــت و پارلمان بــه دنبال راه حلــی بــرای پرداخت این 

بدهی ها هستند«. 

به دنبال اعالم وزارت جهاد کشاورزی، گمرک ایران 
افزایش عوارض صادرات گوجه فرنگی که از صفر به 

شش درصد افزایش داشته را ابالغ کرد.
به گزارش ایسنا، ابالغیه اخیر دفتر صادرات گمرک 
به گمرک های اجرایی نشــان می دهد که عوارض 
صادرات گوجه فرنگی افزایش یافته اســت. بر این 
اساس اعالم شده است که"این ابالغیه به پیوست 
نامه وزیر جهاد کشاورزی در خصوص وضع عوارض 
بر صادرات گوجه فرنگی بــه ازای هر کیلو ۶۰۰۰ 

تومان، جهت اجرا از تاریخ ابالغ این نامه)دوم خرداد 
۱۴۰۱( ، با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط 

جاری سال ارسال شده است."
این افزایش عوارض در حالی اتفــاق افتاده که در 
مکاتباتی که از سوی وزارت جهاد و هم گمرک ایران 
صورت گرفته، جریان وضعیت و حقوق صادرکننده 

با این تصمیم یکباره، مطرح است.
پیگیری ایسنا از وزارت جهاد کشاورزی با توضیح 
سرپرست دفتر بازرگانی داخلی این وزارت خانه و 

تایید این موضوع همراه بود. مجید حســنی مقدم  
در پاســخ به چرایی تعیین عوارض برای صادرات 
گوجه فرنگی گفت: این عوارض ۶۰۰۰ تومانی فقط 
برای گوجه فرنگی های خارج از گلخانه و مزرعه ای 
تعیین شــده و فرآیند صادرات گوجه فرنگی های 
گلخانه ای به روال قبل اســت. وی ادامه داد: چون 
قیمت گوجه های ربی و به تبع آن رب گوجه فرنگی 
باال رفته، برای مدیریت بــازار داخلی این عوارض 

تعیین شده است.

وزارت راه و شهرسازی اعالم کرد که ثبت نام متقاضیان 
دریافت وام ودیعه مسکن از ۱۲ خرداد در سامانه جامع 
طرح های حمایتی مســکن آغاز شد. به گزارش ایسنا، 
معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در 
اطالعیه ای از آغاز ثبت نام متقاضیان تسهیالت کمک  
ودیعه مسکن از روز پنج شــنبه ۱۲ خردادماه از طریق 

ثبت درخواست در ســامانه طرح های حمایتی مسکن 
خبر داد. در  این اطالعیه آمده است: پیرو تصمیم دولت 
برای پرداخت تســهیالت کمک ودیعه اجاره مسکن 
در ســال ۱۴۰۱ به مســتاجران، ثبت نام برای دریافت 
تســهیالت مذکور از ســاعت ۱۰ صبح روز پنجشنبه 
۱۲ خردادماه از طریق ســامانه وزارت راه و شهرسازی 

به نشانی http://saman.mrud.ir آغاز می شود. به 
موجب مصوبه شورای پول و اعتبار و از محل تسهیالت 
ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن به منظور حمایت از 
مستاجران در سال جاری تا سقف ۴۰ هزار میلیاردتومان 
تسهیالت کمک ودیعه مسکن از طریق معرفی وزارت راه 

و شهرسازی توسط بانک های عامل پرداخت می شود.

گمرک ایران اعالم کرد که ادعــای طالبان مبنی بر 
مرجوع کردن ۱۲ تانکر حامل بنزین بی کیفیت به ایران 
درست نیست. به گزارش ایسنا، سید روح اله لطیفی-

ســخنگوی گمرک ایران- در این رابطه توضیح داد: 
تعداد ۱۲ دستگاه تانکر صادراتی حامل هیدروکربن 
سبک از مبدا گمرک منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان 
طی دو فقره اظهارنامه صادراتی به شماره سریال های 
۴۵۰۶۶۴ و ۴۵۱۰۷۲ به مقصد گمرک میلک واصل  
شد که پس از انجام تشریفات قانونی برای صادرات 

هیدروکربن )نه بنزین(در فروردین و اردیبهشت ماه 
سال جاری به مقصد کشور افغانستان خارج شد. وی 
افزود: در ابتدا دو دســتگاه تانکر حامل هیدروکربن 
سبک به گمرک میلک در استان سیستان و بلوچستان  
مرجوع که با اعالم مجدد تاجر افغان مجددا محموله به 

کشور افغانستان بازگردانده شد.
سخنگوی گمرک ادامه داد: اســناد و مدارک کاال و 
اظهارنامه مذکور صادرات هیدروکربن سبک است 
نه بنزین و اینکه تاجر افغان به گمرک کشور خود چه 

اظهار کرده و یا چگونه این محصول را توزیع، استفاده 
و یا به فروش می رســاند در  صالحیت، حاکمیت و 
قوانین کشور افغانستان است و با وجود پیگیری ها و 
تماس های متعددی که در این خصوص با مسئوالن 
گمرک والیت نیمروز انجام گرفته هیچ مسئولیتی 
بر عهده گمرک ایران و واحد تولیدی در کشــورمان 
نیســت متاســفانه در روز نهم خرداد ماه  تعداد ۱۲ 
دستگاه تانکر هیدروکربن سبک به پایانه مرزی میلک 

برگشت داده شد.
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سرمقاله

شرایط دستیابی 
به نرخ بهینه ارز

زمانی که صحبت از تعادل در 
بازار ارز برای کاهش قیمت 
دالر می شــود معنای آن 
برابری عرضه و تقاضا نیست. 
اما صحبت های رئیس کل بانــک مرکزی برای 
تنظیم بازار ارز به معنای ایجاد تعادل در عرضه و 
تقاضا است. رئیس کل بانک مرکزی باید اقتصاددان 
باشد تا بتواند تفاوت را در این موضوع متوجه شود. 

بانک مرکزی نباید...

  آلبرت بغزیان، اقتصاددان 

متن کامل  د ر صفحه ۴
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کناره گیری دولت از تنظیم بازار برنج

ممنوعیتواردات
برنجلغومیشود

سکه
۱۶میلیونمیشود؟

تمایل به فروش ارز کاهش یافت

سیگنال  منفی  به  دالر
صفحه۴

صفحه2

تداوم   افزایش  قیمت  خوراکی ها
87.5   درصد   اقالم   منتخب   خوراکی   باالی  حد   بحرانی   قیمت ها   قرار دارند

دبیر انجمن واردکنندگان برنج با اشاره به توافقات 
بخش خصوصــی و دولت دربــاره تنظیــم بازار 
برنج،گفت:ممنوعیت فصلی واردات به احتمال قوی 
لغو می شــود و دولت از تنظیم بازار این کاال کناره 
گیری کرد. مسیح کشاورز، دبیر انجمن واردکنندگان 
برنج در گفتگو با مهر با اشاره به جلسه هیات مدیره 
این انجمن و جمعی از اعضای آن با مسئوالن وزارت 
جهاد کشاورزی و نمایندگان سازمان حمایت گفت: 
در این جلســه مباحث مربوط بــه واردات برنج و 
مشکالت و چالش هایی که در این حوزه وجود دارد، 
مطرح شد. وی با اشاره به اینکه تاکنون ۲۷۰ هزار تن 

برنج وارد کشور شده...

قیمت هر قطعه سکه طرح جدید بهار آزادی بر اساس 
نرخ اتحادیه طال، جواهر و سکه تهران ۱۵ میلیون و 
۵۰ هزار تومان است. هرچند در بازار آزاد قیمت سکه 
بیش از این مبلغ است و خرید و فروش با مبالغ بسیار 
باالتری انجام می شــود. به گفته فعاالن بازار طال، 
زمانی که با نوسانات قیمت طال و سکه به ویژه با روند 
افزایشی در بازار مواجه می شویم، تقاضا برای خرید 
افزایش می یابد. با افزایش تقاضا درحالی که عرضه 
کم است، حباب ایجاد می شود. علت اصلی افزایش 
حباب ســکه در بازار ایران افزایش تقاضا و کاهش 
عرضه است. مجتبی دیبا، کارشناس بازارهای مالی 
بیان کرد: نقاط مقاومتی سکه بین ۱۵ تا ۱۵ میلیون 

و ۲۰۰ هزار تومان است...



اقتصاد2

آمادگی بانک توسعه صادرات ایران 
برای حمایت از صنایع غذایی کشور

مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران از برنامه این 
بانک برای حمایت از صنایع غذایی صادراتی کشور 
خبرداد. به گزارش روابط عمومی بانک توســعه 
صادرات ایران، دکتر سید علی حسینی در بازدید 
از کارخانجات میهن که با حضور محمد قضایی 
مدیرعامل بانک مشترک ایران و ونزوئال و جمعی 
از مدیران انجام شد، پیرامون تعامل هرچه بیشتر 
بانک و این واحد تولیدی صادراتی بحث و گفتگو 
کردند.دکتر ســید علی حسینی ضمن تاکید بر 
تعهد نظام بانکی به حمایت از صنعت غذایی کشور، 
گفت: بانک توسعه صادرات ایران و بانک مشترک 
ایران و ونزوئال از جمله بانک های سالم و منضبط 
نظام بانکی هســتند که آمادگی دارند از صنایع 
غذایی کشور حمایت کنند.وی با بیان اینکه صنایع 
غذایی ضامن امنیت اقتصادی کشــور هستند، 
اظهار داشت: شرکت های تولیدکننده مواد غذایی 
همواره از واحدهای صنعتی اســتراتژیک کشور 
بوده و بانک توســعه صادرات ایران آماده است 
بسته کاملی از خدمات خود را در اختیار این واحد 

صنعتی صادراتی قرار دهد. 

بانک قرض الحسنه مهر ایران با 
شرکت نفت و گاز پارس در سه 

حوزه همکاری می کند
مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران گفت: 
این بانک می تواند با شــرکت نفــت و گاز پارس 
در ســه حوزه طرح حمایتی فرد حقیقی، طرح 
اعتبار در حساب جاری و پرداخت حقوق پرسنل 
همکاری کند.به گزارش روابــط عمومی بانک 
قرض الحســنه مهر ایران، دکتر »ســید سعید 
شمســی نژاد« مدیرعامل بانک در سفر خود به 
بوشــهر با »یحیی رشــیدی« معاون عملیات و 
پشــتیبانی و »مجتبی علی آبادی« مدیر منابع 
انسانی و دبیر هیأت مدیره شرکت نفت و گاز پارس 
دیدار کرد.مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران 
به امکان همکاری با شــرکت در سه حوزه طرح 
حمایتی فرد حقیقی، طرح اعتبار در حساب جاری 
و پرداخت حقوق پرسنل شرکت ها اشاره کرد و 
گفت: کارمزدهای دریافتی از پرداخت وام در بانک 
در حوزه مسئولیت های اجتماعی هزینه می شود.

وی به امکان پرداخــت برخی آیتم های حقوقی 
کارکنان شــرکت در قالب بن کارت و همچنین 

مزایای بیمه عمر حقوق نیز اشاره کرد.

تأمین نیاز خدمات ارزی در سبد 
محصوالت بانک توسعه تعاون 

تأمین نیاز خدمات ارزی در ســبد محصوالت 
بانک توسعه تعاونسرپرست بانک توسعه تعاون 
تأمین نیاز خدمات ارزی جامعه هدف را بخش 
مهمی از سبد محصوالت بانک برشمرد.محمد 
شیخ حسینی سرپرســت بانک توسعه تعاون 
در جلســه حضوری با ارکان ارزی بانک اظهار 
داشت: فعالیت ارزی بانک، موازی با بانک های 
بزرگ افزایش یافته است و همکاران بانک تجارب 
ارزنده و مهمی از عملیات ارزی به دست آوردند.

وی افزود: در مقطعی توسط واحدهای نظارتی 
برای ساماندهی مسائل ارزی اقدامات و تدابیری 
صورت پذیرفت که لزوم بازآرایی و بازنگری در 
فرآیندها مسجل شــد و از این رو بانک توسعه 
تعاون نیز پس از ایجاد محدودیت ها در عملیات 
ارزی، به طور مجدد با چارچوب های مشخصی 
اقدام به راه اندازی فعالیت ارزی در ده اســتان 
و مجموعاً 16 واحد ارزی نمود.شــیخ حسینی 
خاطر نشان کرد: در حال حاضر شرایط بهتری 
برای فعالیت ارزی فراهم است و متقاضیان ارز نیز 
تحت سامانه های نظارتی مورد غربال واقع شده و 
مشتریان و متقاضیان واقعی به واحدهای بانکی 

مراجعه می کنند.

تامین اعتبار 8 هزار فقره تسهیالت 
قرض الحســنه ازدواج از ابتدای 

سال ۱۴۰۱
عضو هیات مدیره بانک مســکن از تامین اعتبار 
8 هزار فقره تسهیالت قرض الحســنه ازدواج از 
ابتدای سال 1۴۰1 و ثبت نام بیش از 28هزار نفر 
از ابتدای ســال خبر داد. به گزارش پایگاه خبری 
بانک مسکن-هیبنا ، ســید محسن فاضلیان در 
خصوص عملکرد این بانک در اعطای تسهیالت 
قرض الحســنه ازدواج اظهار داشت: خوشبختانه 
پس از ابالغ تکالیف جدید در این حوزه، استقبال 
از این تسهیالت باال بوده است.وی افزود: از ابتدای 
سال جاری تا تاریخ سوم خرداد ماه، 28 هزار و 213 
نفر برای دریافت این تسهیالت ثبت نام کرده اند و 
با توجه به اینکه 1۰ هزار و 82۰ نفر نیز در گذشته 
در صف انتظار قرار داشتند، اکنون حدود 39 هزار 
نفر در صف انتظار دریافــت وام ازدواج قرار دارند.

سرپرست معاونت در امور اعتباری و بین الملل بانک 
مسکن افزود: تعداد تسهیالت قرض الحسنه ازدواج 
تامین اعتبار شده از ابتدای سال 1۴۰1 حدود 8 
هزار فقره بوده است و اکنون تعداد 3۰ هزار نفر در 

صف تعیین شعبه قرار دارند.

بانک ها

در خصوص بیشتر اقالم مانند 
برنج درجه یــک ایراني، مرغ 
ماشیني، روغن مایع، قند و 
شکر، و رب گوجه فرنگي روند 
صعودي مشاهده مي شود و 

افزایش مجدد قیمت این کاالها، دور از انتظار نیست.
مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت کار گزارش بررسی 
روند متوسط قیمت اقالم خوراکی منتخب در مناطق 

شهری در اردیبهشت ماه 1۴۰1 را منتشر کرده است.
به گزارش اتاق تهران طبق این گزارش، مقایسه متوسط 
قیمت اقالم خوراکي در ماه جاري با ماه قبل نشان می 
دهد در 2 قلم از کاالهاي منتخب تغییرات بیش از 1۰ 
درصد بوده و بیشــترین افزایش قیمت درها کاالهاي 
منتخب مربوط بــه روغن مایع )22.3 درصد(، شــکر 
)1۰3 درصد( و قند ) 9.۴ درصد( است. همچنین در ۴ 
قلم از کاالهاي منتخب، تغییرات منفي بوده و بیشترین 
کاهش در قیمت ها مربوط به گوجه فرنگي )منفی 16.6 
درصد(، خیار )منفی 9.2 درصد(، سیب زمیني )منفی 

۰.6 درصد( و موز )منفی ۰.۴ درصد( است .
براساس این گزارش، مقایسه متوسط قیمت اقالم خوراکي 
در ماه جاري با ماه مشابه سال قبل  در ۴ قلم از کاالهاي 
منتخب تغییر قیمت بیش از 1۰۰ درصد بوده و بیشترین 
افزایش قیمت در اقالم ســیب زمیني )175.1 درصد(، 
برنج ایراني درجه یک )126.8درصد(، رب گوجه فرنگي 

)1۰8.8 درصد( و گوجه فرنگي )1۰2.9درصد( مشاهده 
شده است. عالوه بر این، کمترین افزایش قیمت ها مربوط 
به اقالم چاي خارجي بسته اي )2۰.۴ درصد(، موز )22.۴ 

درصد(، و گوشت گوسفند )23.8 درصد( است.
درادامه این گزارش، جهت بررسي روند تغییرات قیمت 
اقالم خوراکي از ســه حد مطلوب، هشــدار و بحراني 
استفاده شده است: »حد مطلوب: حدي از قیمت کاالي 
منتخب است که با توجه به شــرایط کشور، نوسانات 
قیمت در اطراف آن بــراي مصرف کننده قابل قبول به 

نظر مي رسد و کنترل قیمت ها در این محدوده منجر 
به کاهش تورم خواهد شــد. این حد بر اساس افزایش 
ماهانه حداکثر یک درصد بــراي قیمت هر کاال در نظر 
گرفته شده است که براي یک دوره یک ساله 12 درصد 
خواهد بود. حد هشدار: حدي از قیمت کاالي منتخب 
است که نوسانات قیمت از حد مطلوب خارج شده است و 
در صورت ادامه منجر به افزایش تورم خواهد شد. این حد 
بر اساس افزایش ماهانه حداکثر 1.5 درصد براي قیمت 
هر کاال در نظر گرفته شده است که براي یک دوره یک 

ســاله 18 درصد خواهد بود. عبور قیمت ها از این حد، 
بیانگر ضرورت برنامه ریزي خاص براي کنترل قیمت ها 
است. حد بحراني: حدي از قیمت کاالي منتخب است 
که نشان مي دهد قیمت اقالم از کنترل خارج شده است 
و این امر منجر به ایجاد تورم جهشي خواهد شد. این حد 
بر اساس افزایش ماهانه حداکثر 2 درصد براي قیمت هر 
کاال در نظر گرفته شده است که براي یک دوره یک ساله 
2۴ درصد خواهد بود. در این شرایط اتخاذ تصمیمات 
سریع و اقدام عاجل و حتي مداخله مستقیم در بازار براي 

کاهش قیمت ها ضروري است.«
با این تعاریف، بررسي قیمت اقالم منتخب در مقایسه 
با روند تغییرات آن با حدود مطلوب، هشــدار و بحراني 
قیمت ها نشان مي دهد در اردیبهشتماه 1۴۰1: متوسط 
قیمت حدود 87.5 درصد اقالم منتخب شامل برنج ایراني 
درجه یک، برنج خارجي درجه یک، مرغ ماشیني، شیر 
پاستوریزه، ماست پاستوریزه، پنیر ایراني پاستوریزه، تخم 
مرغ ماشیني، کره پاستوریزه، روغن مایع، موز، پرتقال، 
سیب، خیار، گوجه فرنگي، سیب زمیني، لوبیا چیتي، 
عدس، قند، شکر، رب گوجه فرنگي و چاي خارجي بسته 
اي فراتر از حد بحراني قیمت ها قرار دارند. در خصوص 
بیشتر اقالم مانند برنج درجه یک ایراني، مرغ ماشیني، 
روغن مایع، قند و شکر، و رب گوجه فرنگي روند صعودي 
مشاهده مي شود و افزایش مجدد قیمت این کاالها، دور 
از انتظار نیست. همچنین متوسط قیمت اقالم خوراکي 
مانند گوشت گوسفند، گوشت گاو یا گوساله و پیاز در 

محدوده هشدار قرار دارند.

87.5 درصد اقالم منتخب خوراکی باالی حد بحرانی قیمت ها قرار دارند  

تداومافزایشقیمتخوراکیها

صندوق توســعه ملی مجاز به 
سرمایه گذاری شد

هیــات امنای صندوق توســعه ملی بــا تصویب 
شیوه نامه و ضوابط الزم، برای نخستین بار به این 
صندوق مجوز داد در حوزه های مختلف و بازارهای 
پولی و مالی سرمایه گذاری کند. در نشست هیات 
امنای صندوق توسعه ملی، اعضا با تصویب شیوه نامه 
و ضوابط الزم، مجوز سرمایه گذاری این صندوق در 
حوزه های مختلف را برای نخستین بار صادر کردند.

در جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی که به 
ریاست ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور برگزار شد، 
چارچوب موافقت با درخواست استمهال بازپرداخت 
بدهی ها بر مبنای پیشرفت فیزیکی پروژه ها و تطابق 

آن با درصد استفاده از منابع مالی تصویب شد.
در این جلسه همچنین شیوه نامه شرایط و ضوابط 
سرمایه گذاری داخلی و خارجی مطرح و بر این مبنا 
برای نخستین بار به صندوق توسعه ملی اجازه داده 
شد که در حوزه های مختلف و بازار های پولی و مالی 
سرمایه گذاری ارزی داشته باشد. مهدی غضنفری، 
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی گزارشی از 
عملکرد 1۰ ساله صندوق ارائه کرد و برای برطرف 
شدن مشکالت صندوق از جمله تعویق مطالبات و 
نرخ بازدهی پایین منابع، پیشنهاد هایی ارائه کرد. در 
این جلسه رئیس جمهور با تأکید بر لزوم تالش برای 
افزایش نرخ بازدهی صندوق توسعه ملی اظهار داشت: 
هیات عامل نباید برای وصول مطالبات معوقه کوتاهی 
کند. دستگاه های اجرایی نیز باید ضمن حفظ شأن 
و جایگاه حقوقی و قانونی صندوق توسعه ملی آن را 

منبعی برای تأمین نیاز های  خود تلقی نکنند.

 قطع روابط ایران و چین؟
طرح جدید سنا برای بازگشت 

به برجام
گروهی از قانون گذاران آمریکایــی الیحه ای را به 
سنای این کشور ارائه کرده اند که هرگونه اقدام دولت 
این کشور در زمینه بازگشت به توافق هسته ای را 
مشروط به قطع روابط ایران با چین و درخواست های 
زیاده خواهانه دیگر می کند. به گزارش ایسنا، وبگاه 
کنگــره آمریــکا در بیانیه ای نوشــت، گروهی از 
سناتورهای آمریکایی از جمله بیل َکسیدی، مارشا 
بلک برن و همکارانشان الیحه »پاسخگویی ایران و 
چین« را برای معطوف ساختن توجه به روابط ایران 
با چین ارائه کرده اند که در صورت تصویب، الزام یا 
هزینه کردن برای توافقی هسته ای با ایران، مادامی 
که ایران روابطش را با چیــن و آن چه »گروه های 
تروریستی« مانند حماس عنوان شده، قطع نکرده 
است، ممنوع خواهد شد. سناتور کسیدی در این 
باره گفت: دولت نباید بتواند بدون تاییدیه سنا توافق 
هسته ای هولناک دیگری با ایران انجام دهد و ایران 
باید پاسخگوی رفتار بدش باشد، نه این که با یک 

سالح هسته ای به آن پاداش داده شود.
بلک برن نیز در این باره مدعی شد: توافق اوباما-بایدن 
همیشــه ناکارآمد بود. دولت بایدن نباید دوباره به 
توافقی ملحق شود که به حکومت ایران مشروعیت 
می بخشــد، به ویژه وقتــی آن ها بــه تامین مالی 
تروریسم، حمایت از حکومت خطرناک کمونیستی 
چین و تسهیل نسل کشی ادامه می دهند. این الیحه 
مانع اختصاص یافتن دالرهای مالیات دهندگان به 
توانمندسازی این حکومت می شود. ریک اسکات، 
مارکو روبیو، توم تیلیس، مایک براوم و تد کروز نیز از 
حامیان این الیحه بوده اند. در این بیانیه آمده است، 
ایران و جمهوری خلق چیــن در مارس 2۰21 یک 
توافق راهبردی اقتصادی 25 ســاله به ارزش ۴۰۰ 
میلیارد دالر را امضا کردند تا نفوذ چین در خاورمیانه 
گســترش یابد. چین علیرغم وجــود یک مقررات 
بین المللی تحریم ها، بزرگ ترین مشتری نفت ایران 
است. به موجب توافق هسته ای ایران که توسط اوباما 
در سال 2۰15 انجام شد، تحریم تسلیحاتی سازمان 
ملل علیه ایران در اکتبر ســال 2۰2۰ منقضی شد 
که اجازه می داد چین به ایران تسلیحات بفروشد و 
برعکس. دولت بایدن در مذاکراتی حضور دارد که 
توافق مشــابهی را دوباره برقرار کند. در بیانیه سنا 
آمده اســت که در صورت تصویب الیحه ارائه شده، 
هرگونه توافق هســته ای با ایران بایــد به تایید دو 
سوم اعضای سنای آمریکا برسد. تا زمانی که ایران 
تمامی توافق هایش را که شامل انتقال پول از چین 
باشند فسخ کند، شراکت استراتژیک و نظامی اش را 
با چین فسخ کند، تمامی روابط با نیروهای نیابتی اش 
از جلمه حماس را پایان ببخشد و نقل و انتقاالت پول 
نقد به آن ها را متوقف کند، تخریب تمامی تسلیحات، 
مواد و زیرساخت های هسته ای،  موشکی، سایبری و 
شیمیایی اش را راستی آزمایی کند و حزب کمونیست 
چین زندانی کردن ایغورها را متوقف کند، الزام هزینه 
کردن برای توافق هسته ای ممنوع می شود و این کار 
مستلزم ارائه گزارشی مفصل از سوی وزیر امور خارجه 
به کنگره است که تشریح کند چگونه هرگونه توافق 

آینده با ایران طبق موارد ذکر شده خواهد بود.
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در آخرین روز معامالتی هفته، روند نزولی ارزش 
معامالت ادامه داشــت. هرچند شــاخص بورس 
اندکی رشد کرد و شــاخص فرابورس نزول کرد، 
اما این دو نماگر دو روی یک ســکه بودند؛ نیروی 
صعودی در بازار غایب بود. به گزارش اقتصادنیوز، 
در معامالت روز چهارشنبه یازدهم خرداد، شاخص 
کل بورس پایتخت با افزایش 868 واحدی نسبت 
به روز سه شنبه به رقم یک میلیون و 5۴3 هزار و 
58۰ واحد رسید.  شــاخص هم وزن بورس نیز با 
رشد هزار و 619 واحدی در سطح ۴29 هزار و 9۴۰ 
واحدی ایســتاد. همچنین شاخص کل فرابورس 
)آیفکس( 18۴ واحد پائین آمد و در سطح 21 هزار 

و 219 واحد قرار گرفت. 

نمادهای مؤثر بر شاخص  ها
روز گذشته نمادهای »بفجر«، »کگل« و »رمپنا« 
بیشــترین تأثیر را در رشد شــاخص کل بورس 
داشتند و در مقابل نمادهای »نوری«، »شپدیس« 
و »شپنا« بیشترین تأثیر کاهشــی را بر شاخص 

کل داشتند. 
در فرابــورس نیز نمادهای »زاگــرس«، »آریا« و 
»ددانا« بیشــترین تأثیر منفی را بر شاخص کل 
فرابورس داشتند و »دماوند«، »بمپنا« و »بگیالن« 

بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص داشتند.  
در جدول پرتراکنش ترین نمادهای بورس آسیاتک 
صدرنشین است و شســتا و خودرو در رتبه های 

بعدی هستند. در فرابورس نیز ددانا، زاگرس و قچار 
پرتراکنش  ترین نمادها هستند.

ارزش معامالت 
روز گذشــته ارزش معامالت کل بازار ســهام به 
رقم 21 هزار و 71۰ میلیارد تومان رســید. ارزش 
معامــالت اوراق بدهی در بازار ثانویــه 16 هزار و 
1۴۴ میلیارد تومان بود کــه 7۴ درصد از ارزش 
کل معامالت بازار ســرمایه را تشــکیل می دهد.  
روز گذشته ارزش معامالت خرد سهام با کاهش 
6 درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم ۴ هزار 
و 1۰8 میلیارد تومان رسید که دومین رکورد در 

سال 1۴۰1 است. 

عرضه و تقاضای پایانی بازار
در پایان معامالت روز گذشــته ارزش صف های 
فروش پایانی بازار نســبت به روز کاری قبل 21 
درصد کاهش یافت و 56 میلیارد تومان شد. ارزش 
صف های خرید نیز نســبت به پایــان روز کاری 
گذشته ۴7 درصد افت کرد و در رقم 1۰۴ میلیارد 
تومان ایستاد.  روز گذشته نماد آسیاتک )شرکت 
انتقال داده آســیاتک( با صف  خرید 1۴ میلیارد 
تومانی در صدر جدول تقاضــای بازار قرار گرفت. 
پس از آســیاتک، نمادهای قچار )شــرکت قند 
چهارمحال( و دیران )شرکت ایران دارو( بیشترین 

صف خرید را داشتند. 

رویترز نوشــت: پیش نویس قطعنامه آمریکا و سه کشور اروپایی در 
شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی علیه ایران، درمورد عدم 
حل و فصل موضوع ذرات اورانیوم یافت شــده در ســه سایت اعالم 
نشده، »نگرانی عمیقی ابراز می دارد«. پیش نویس قطعنامه از ایران 

می خواهد که فوراً پیشنهاد آژانس برای تعامل بیشتر برای حل و فصل 
همه مسائل پادمانی باقی مانده را بپذیرد.

به گزارش »انتخاب«؛ پیش نویس قطعنامه آمریکا و ســه کشــور 
اروپایــی می گوید کــه این مســائل پادمانی »به دلیــل همکاری 

ناکافی سیستماتیک ایران« حل نشــده باقی مانده اند. پیش نویس 
قطعنامــه از ایــران می خواهد کــه فوراً پیشــنهاد آژانــس برای 
 تعامل بیشــتر برای حل و فصل همه مســائل پادمانــی باقی مانده 

را بپذیرد.

تا پایان اردیبهشــت ماه ارزش تجارت خارجی 
به 16 میلیــارد و 631 میلیون دالر رســید که 
ســهم صادرات کاالهای غیرنفتی با رشــد 37 
درصدی به 8 میلیارد و 516 میلیون دالر رسید 
و تراز تجارت خارجی کشور ۴۰1 میلیون دالر 

مثبت شد.
مطابق جدول آماری گمرک در دوماهه نخست 
ســال 1۴۰1، میزان صادرات قطعی کاالهای 
غیرنفتی کشــور )به اســتثنای نفت خام، نفت 
کوره، نفت ســفید و همچنین بدون صادرات از 
محل تجارت چمدانی(، بالغ بر 17 هزار و 1۴ تن 
کاال به ارزش هشت میلیارد و 516 میلیون دالر 
بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال 1۴۰۰، 
افزایش 1.6 درصدی در وزن و 37 درصدی در 

ارزش داشته است.
 میزان واردات کشــور در دو ماهه نخست سال 
با کاهش 3.37 درصــدی در وزن و افزایش 2۴ 
درصدی در ارزش در مقایســه با مدت مشــابه 
سال 1۴۰۰، به رقم 5 هزار و 182 تن به ارزش 
هشت میلیارد و 115 میلیون دالر رسیده است.

کشورهای عمده صادراتی کدامند؟
طی دو ماه نخست سال 1۴۰1، بیشترین میزان 
صادرات کشور به مقصد کشــور چین با رقم 2 
میلیارد و 72۰ هزار دالر و ســهم 32 درصدی 
از کل ارزش صادرات، امــارات متحده عربی با 

یک میلیارد و 5۰2 هزار دالر و ســهم 17.63 
درصدی، عراق با یک میلیــارد و 312 میلیون 
دالر و ســهم 15.۴1 درصــدی، ترکیه با 766 
میلیون دالر و ســهم 9 درصدی و هند با 29۰ 
میلیون دالر و سهم 3.۴1 درصدی از کل ارزش، 

صورت گرفته است.

کشورهای عمده وارداتی کدامند؟
طی دو ماه نخست ســال 1۴۰1،  کشور امارات 
با اختصــاص 2 میلیــارد و 2۴7میلیون دالر و 
ســهمی در حدود 27.69 درصد از کل ارزش 
 واردات، در جایگاه نخســت طرف معامله قرار 

گرفته است.
همچنین کشورهای چین با دو میلیارد و 117 
میلیون دالر و سهم 26 درصدی، ترکیه با 875 
میلیون دالر و سهم 1۰.78 درصدی، هند با 2 
میلیارد و 117 میلیون دالر و سهم 26 درصدی، 
فدراسیون روســیه با 319 میلیون دالر و سهم 
3.39 درصــدی از کل ارزش واردات در جایگاه 

دوم تا پنجم قرار گرفتند.
با توجه به صادرات 8 میلیــارد و 516 میلیون 
دالری و واردات هشت میلیارد و 115 میلیون 
دالر در دو ماه نخســت امســال، صــادرات از 
واردات پیشــی گرفت و تراز تجــارت خارکی 
 کشــور بیــش از ۴۰1 میلیــون دالر مثبــت 

شد.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج با اشاره به توافقات 
بخــش خصوصــی و دولت دربــاره تنظیــم بازار 
برنج،گفت:ممنوعیت فصلی واردات به احتمال قوی 
لغو می شــود و دولت از تنظیم بازار این کاال کناره 
گیری کرد. مسیح کشاورز، دبیر انجمن واردکنندگان 
برنج در گفتگو با مهر با اشاره به جلسه هیات مدیره 
این انجمن و جمعی از اعضای آن با مسئوالن وزارت 
جهاد کشــاورزی و نمایندگان ســازمان حمایت 
گفت: در این جلسه مباحث مربوط به واردات برنج و 
مشکالت و چالش هایی که در این حوزه وجود دارد، 

مطرح شد.
وی با اشاره به اینکه تاکنون 27۰ هزار تن برنج وارد 
کشور شده است، افزود: عالوه بر این، ۴۰۰ هزار تن 
برنج نیز ثبت سفارش شــده که این شروع خوبی 
نیست چرا که امسال بالفاصله بعد از تعطیالت نوروز، 

ماه مبارک رمضان آغاز شد و نیاز به این کاال افزایش 
پیدا کرد. کشاورز با تأکید بر اینکه دولتمردان باید 
با توجه به افزایش شــدید قیمت های جهانی، ثبت 
ســفارش برنج را ســرعت می دادند، گفت: قیمت 
جهانی برنج حدود 2۰ درصــد افزایش پیدا کرده 
است و در همین جلسه توافق شد ثبت سفارش ها 
با قیمت های جدید جهانی انجام شــود. این فعال 
صنفی با اشــاره به اینکه برنج های وارداتی مدت ها 
در بنادر مانده و آماده ترخیص بودند، گفت: به دلیل 
اینکه دولت درباره ســود بازرگانی گمرک تصمیم 
نگرفته بود و واردکنندگان نمی دانستند که بعد از 
واردات، ســود بازرگانی چقدر برای آنان محاسبه 

می شود، تمایلی به انجام این کار نداشتند و واردات 
به کندی انجام شد. وی با اشاره به اینکه بنا بر تصمیم 
دولت، ســود بازرگانی از 6 به 1 درصد کاهش پیدا 
کرد، افزود: عالوه بر افزایــش قیمت های جهانی، 
با نوســان شــدید نرخ ارز نیما نیز مواجه هستیم، 
در کنار این مسئله، رشــد ۴۰ درصدی هزینه های 
حمل و نقل و افزایش 3۰ درصدی هزینه های بنادر 
را نیز بایــد در نظر گرفت که با احتســاب مجموع 
این عوامل، قیمت تمام شــده هــر کیلوگرم برنج 
خارجی بین 3۴ تا 35 هزار تومان اســت اما دولت 
 قیمت این کاال را بین 3۰ تا 31 هزار تومان تعیین 

کرده بود.

واردات برنج از تایلند ادامه می یابد
کشاورز توضیح داد: در جلسه ای که با حضور مسئوالن 
وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حمایت برگزار شد، 
سازمان حمایت اعالم کرد که چون قیمت ها دائماً در 
حال تغییر است، نیازی به قیمتگذاری نیست که در 
این زمینه نظر انجمن نیز با این سازمان هماهنگ است 
چرا که عدم قیمتگذاری منجر به افزایش رقابت سالم 
بین تجار و برندها می شود. دبیر انجمن واردکنندگان 
برنج با اشاره به مصوبه وزارت جهاد کشاورزی مبنی 
بر ممنوعیت واردات برنج از تایلند گفت: شــرکت 
بازرگانی دولتی سال ها پیش از تایلند برنج وارد کرده 
و این برنج ها را سال ها در انبار نگه داشته بود که سال 
گذشته با افزایش قیمت برنج ایرانی، شروع به توزیع 
این محموله ها کرد اما به دلیل افت کیفیت این برنج ها، 

مردم از آنها استقبالی نکرده اند.

کمیته اقدام ارزی در مصوبه ای، چگونگی رفع تعهد 
ارزی ایفا نشده سال 98 تا پایان 1۴۰۰ را اعالم کرد.

به گــزارش خبرنگار مهــر، محمود اســکندری 
سرپرست دفتر خدمات ارزی و مالی سازمان توسعه 
تجارت ایران در نامه ای به مدیران صمت استانها، 
چگونگی رفع تعهد ارزی ایفا نشده سال 98 تا پایان 

سال 1۴۰۰ را اعالم کرد.

در این بخشنامه آمده است: مصوبات عمومی هفتاد 
و دومین جلسه کمیته اقدام ارزی سازمان توسعه 
تجارت در راستای تســهیل ایفای تعهدات ارزی 
صادرکنندگان به شرح زیر جهت استحضار، بهره 

برداری و اطالع رسانی به ذینفعان ایفاد می گردد:
- رفع تعلیــق و تمدیــد اعتبــار کارت بازرگانی 
صادرکننــدگان دارای تعهدات ارزی ایفا نشــده 

ســال 1398 تا پایان 1۴۰۰، در صورت ورود کاال 
به کشور و ارائه قبض انبار تا پایان خردادماه 1۴۰۰ 
منوط به ارائه تعهد محضری بــه اداره کل صنعت 
اســتان صادرکننده کارت بازرگانــی، دال بر عدم 
انجام صادرات تا ایفای کامل تعهدات ارزی معوقه، 
به منظور ثبت سفارش، اظهار و ترخیص کاال مجاز 

خواهد بود.

- با توجه به مصوبه هیات وزیران واردات مواد اولیه و 
قطعات مورد نیاز تولید از محل ارز حاصل از صادرات 
خود و یا دیگران به مناطــق آزاد تجاری صنعتی و 
ویژه اقتصادی، موضوع مصوبه مذکور در بازه زمانی 
مربوطه )31 خرداد 98 تا 29 اســفند 99( با تایید 
ارزش و مصرف اقالم موصوف توسط سازمان مناطق 

ذیربط پذیرفته می شود.

غیبت نیروی صعودی در بورس

رشد کم جان شاخص بورس

انتشار جزئیات پیش نویس قطعنامه امریکا و سه کشور اروپایی در شورای حکام علیه ایران

گمرک ایران اعالم کرد

تراز تجاری در دو ماهه امسال مثبت ۴۰۱ میلیون دالر شد

کناره گیری دولت از تنظیم بازار برنج

ممنوعیت واردات برنج لغو می شود

سرنوشت کارت بازرگانی صادرکنندگان دارای تعهدات ارزی ایفا نشده

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه به ۱۵ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۱۱ خرداد ۱۴۰۱ در بازار آزاد تهران به ۱۵ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان رسید. قیمت نیم سکه به ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، ربع سکه 

به ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی به ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید. قیمت هر اونس طال در بازارهای جهانی ۱۸۳۵ دالر و ۸۲ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار یک میلیون و 
۴۲۴ هزار و ۸۰۵ تومان است.



3 اقتصاد
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نایب رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی گفت: 60 
تا 70 درصد از هندوانه شیراز به کشورهای حاشیه خلیج 
فارس صادر می شــود. همچنین هندوانه بندرعباس با 
لنج به کشورهای حاشیه خلیج فارس می رود. اسماعیل 
مرادیان با اشــاره به اوج گیری روند صادرات هندوانه به 
کشورهای حاشیه خلیج فارس، گفت: تجار کشورهای 
امارات متحده عربی و عمان، هندوانه سر مزرعه شیراز 
را کیلویی 5 هزار تومان از کشاورزان خریداری و صادر 
می کند. این فعال صنفی با اشــاره به فــروش هندوانه 
شیراز به کشورهای حاشیه خلیج فارس، ادامه داد: 60 تا 
70 درصد از هندوانه شیراز به کشورهای حاشیه خلیج 
فارس صادر می شود. همچنین هندوانه بندرعباس با لنج 
به کشورهای حاشیه خلیج فارس می رود.وی ادامه داد: 
در بازار رقابتی تجار و خریدارانی که بتواند با نرخ باالتر 
محصول را خریداری کند می توانند ســهم بیشتری از 

محصوالت کشاورزان را از آن خود کنند.
نایب رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی با بیان 
اینکه نرخ هندوانه ســر مزرعه پیــش از ورود این تجار 
کیلویی 3 هزار تومان بود، خاطر نشان کرد: کشاورزان 
ترجیح می دهند محصوالت خود را به این تجار بفروش 
برسانند چراکه پول این تجار نقد است و در برخی موارد 

به کشاورزان دالر می دهند. هندوانه سر مزرعه کیلویی 5 
هزار تومان باشد نرخ آن در میدان اصلی به کیلویی 6 تا 7 
هزار تومان می رسد و در واحدهای صنفی کیلویی 9 تا 10 

هزار تومان برای مصرف کنندگان تمام می شود.
این فعال صنفی در پاسخ به این پرسش که آیا صادرات 
هندوانه به ترکیه ادامه دارد؟ گفت: حجم صادرات هنداونه 
به ترکیه کاهش پیدا کرده است و این روزها کشورهای 
عربی خواهان هندوانه ایران هســتند.مرادیان با بیان 
اینکه قیمت ســیب زمینی نو در میدان میوه و تره بار به 
کیلویی 17 هزار تومان رسیده است، خاطر نشان کرد: 
سیب زمینی در میدان میوه و تره و بار از کیلویی 10 تا 
16 هزار تومان موجود است سیب زمینی با این نرخ ها در 
واحدهای صنفی با احتساب سود 35 درصدی باالی 20 

هزار تومان می شود.
مرادیان با اشاره به احتساب حداقل سود در واحدهای 
صنفی برای فروش ســیب زمینی، بیان کرد: 80 درصد 
از خرده فروشی مراعات حال مردم را می کنند و میزان 
سود خود را تقلیل می دهند چرا که فروشندگان توانایی 
مشتری را در نظر می گیرند قشر ضعیف جامعه باید بتواند 
سیب زمینی را تهیه کند چراکه این محصول مانند میوه و 
دیگر اقالم نیست که بتوان آن را حذف کرد. به گفته وی؛ 

سیب زمینی در واحدهای صنفی نوار شمالی پایتخت 
کیلویی 25 هزار تومان عرضه می شــود. وی با اشاره به 
تعادل در نرخ پیاز، گفت: پیاز از کیلویی 3 تا 6 هزار تومان 
موجود است. اما نرخ سایر صیفی جات روند افزایشی به 
خود گرفته اند؛ کدو کیلویی 9 تا 15 هزار تومان و بادنجان 
رســمی کیلویی 9 هزار تومان و بادنجان گلخانه ای تا 

کیلویی 20 هزار تومان در میدان اصلی موجود است.
مردایان با بیان اینکه نرخ میوه های ســر درختی روند 
کاهشی به خود گرفته اند، خاطر نشــان کرد: گیالس 
کیلویی 70 تا 150 هزار تومــان، هلو کیلویی 20 تا 40 
هزار تومان، شلیل کیلویی 40 تا 70 هزار تومان، زردآلو 
کیلویی 30 تا 60 هزار تومان، انگور یاقوتی کیلویی 50 تا 
70 هزار تومان است.عرضه خربزه افزایش پیدا نکرده از 
این رو نرخ خربزه درهم کیلویی 10 تا 20 هزار تومان است 
و طالبی کیلویی 10 تا 17 هزار تومان بفروش می رسد. 
نرخ خربزه و طالبی در 15 روز آینده متعادل می شود. وی 
منشا 15 تا 30 درصد گرانی میوه  و تره بار را به عدم رعایت 
خالص فروشی بارفروشــان میدان مرکزی نسبت داد و 
افزود: افزایش هزینه های حمل ونقل، دستمزد کارگران 
و باالرفتن نرخ سم و کود در تصاعدی شدن نرخ میوه و 

تره بار تاثیر گذاشته اند.

رئیس اتحادیه چلوکباب و چلوخورش تهران با بیان اینکه 
چلوکباب و چلو خورش 20 درصد افزایش قیمت داشته 
است، گفت: اگر کاال و اقالم مورد نیاز تهیه غذا گران  تر 
شود، احتمال افزایش قیمت چلوکباب و چلو خورش در 
ماه  هاي آینده زیاد است. علي اکبر نریماني گفت: کاهش 
60 درصدي تقاضاي خرید چلوکباب و چلو خورش در 
سال جاري نشــان از اُفت قدرت خرید مردم دارد و اگر 
وضعیت اقتصادي مردم با همین شــرایط پیش برود، 
شاید در آینده بچه هاي ما در سفره هاي خود غذایي به 
نام چلوکباب و چلوخورش نداشته باشند. نریماني با اشاره 
به اینکه کارگران و اقشار ضعیف جامعه همواره تقاضاي 
خرید خورش را به دلیل قیمت پایین داشتند، گفت: امروز 
با توجه به افزایش یکباره قیمت گوشــت، مرغ، برنج و 
روغن، خورش دیگر غذاي مرقون به صرفه نیست و مردم 

توان خرید چلوخورش را ندارند. رئیس اتحادیه چلوکباب 
و چلوخورش تهران ادامه داد: همزمان با افزایش قیمت 
کاالي اساســي قیمت چلوکباب و انواع چلو خورش در 
سال جاري گران تر شده است. وي تصریح کرد: برخي 
از اقالم مورد استفاده در تهیه چلو خورش و چلوکباب 
مانند برنج بیش از 100 درصد افزایش قیمت داشته است. 
برخي اقالم نیز با توجه به وضعیت تولید یا واردات مانند 
گوشــت، مرغ و روغن بین 50 تا 70 درصد گرانتر شده 
است. به گفته نریماني؛ وضعیت اقتصادي مردم طوري 
شــده که اجازه گراني بیش از 20 درصد را به صاحبان 
واحدهاي صنفي فعال در تهیه چلوکباب و چلوخورش 
نمي دهد. حداقل قیمت تعیین شــده براي چلوکباب 
کوبیده، بسته به کیفیت و وزن غذا قیمت گذاري شده 
است. رئیس اتحادیه چلوکباب و چلوخورش تهران ادامه 

داد: تعیین قیمت انواع چلوکباب و چلوکباب کوبیده به 
حداقل و حداکثر کیفیت و وزن غذا بستگي دارد، اما در 
همین شهر تهران متأسفانه درکنار خیابان و سطح شهر 
برخي افراد اقدام به تهیه چلوکباب کوبیده و چلوخورش 
با کیفیت پایین مواد اولیــه و حداقل ترین وزن ممکن 
مي کنند و با قیمت حداقل 30 هزار تومان به مردم مي 
فروشند. وي تصریح کرد: این واحدها فاقد پروانه کسب از 
سوي اتحادیه میباشند و اکثر این افراد زیرزمیني اقدام به 
تهیه غذا با کیفیت بسیار پایین و در نهایت قیمت ارزانتر 
مي کنند. رئیس اتحادیه چلوکباب و چلوخورش تهران 
با تأکید بر اینکه 1000 واحد صنفي مجوز دار در سطح 
شهر تهران فعال میباشند، گفت: اخطارهاي اتحادیه به 
فعالیت غیر مجوزها بي اثر بوده و متأسفانه در این راستا 

هیچ ارگاني اتحادیه را حمایت نمي کند.

عضو هیئت رئیسه و معاون هماهنگي بازرسي و نظارت اتاق 
اصناف تهران با ارایه گزارشي از عملکرد بازرسي این اتاق در 
اردیبهشت ماه سال 1401گفت: طي این ماه از صنوف شهر 
تهران 14 هزار و 629 بازرسي به عمل آمد که از این تعداد4 
هزار 849 مورد منجر به تشکیل پرونده گردید. همچنین 
براي330 واحد صنفي فاقد پروانه کسب، ابالغیه ماده 27 
ق.ن.ص صادر و به اتحادیه مربوطه معرفي شده اند. حسین 

درودیان با اشاره به نتایج شکایات مردمي نیز گفت: تعداد کل 
شکایات تلفني 3248 مورد بوده که از طریق سامانه تلفن 
124 در قالب ستاد خبري دریافت شد. از این تعداد 1424 
مورد متخلف و 1824 مورد غیرمتخلف بوده اند.درودیان در 
ارتباط با آمار گشت هاي مشترک نیز بیان داشت: تعداد 123 
مورد گشت مشترک با سازمان ها و ارگان هاي مختلف به 
عمل آمده است که از بین 1326 مورد بازرسي انجام شده در 

مجموع 386 پرونده تنظیم گردیده است. معاون هماهنگي 
بازرسي و نظارت اتاق اصناف تهران با اشــاره به حذف ارز 
ترجیحي از کاالهاي اساسي و تغییر قیمت این کاالها گفت: 
با توجه به این موضوع جهت نظارت و مدیریت بر بازار و به 
منظور جلوگیري افزایش قیمت بر روي کاالها بدون مجوز 
سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده بازرسي ها 

به صورت منظم و با شدت بیشتري در حال انجام مي باشد.

خرید هندوانه هم دالری شد

صادرات ۶۰ تا ۷۰ درصدی هندوانه شیراز به کشورهای خلیج فارس

کاهش ۶۰ درصدی فروش در چلوکبابی ها

افزايش نظارت بر بازار به دنبال حذف ارز ترجیحی 

www.kASBOKARNEWS. ir1401روزنامه كسب و كار| سال هشتم،شماره 2498| پنج شنبه 12 خردادماه

دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یک  روزه گفت: 
تولید قراردادی، توزیع جوجه ها در سطح روستاها 
از جمله برنامه های دولت در راستای تکرار نشدن 

معدوم سازی جوجه های یک روزه است. 
محمدرضــا صدیق پور بــا بیان اینکــه جوجه 
یک روزه بایــد کمتر از 24 ســاعت بعد از تولد 
در واحدهای تولید مرغ گوشــتی جذب شود، 
گفت: اگر جوجه یک روزه بیش از 48 ســاعت 
در واحدهای جوجه کشــی بمانند دیگر قابلیت 
پرورش نخواهند داشــت .این فعــال اقتصادی 
تصریح کرد: شرایط بهداشتی و امنیت زیستی 
در واحدهــای مرغــداری از اهمیــت خاصی 
برخوردار است و این امر در سالمت مرغ تولیدی 
 و کاهش تلفات جوجه های قابل پرورش ضروری 

می باشد.
وی با اشــاره به پیامدهای اصالح نظام یارانه ای 
بــر رونــد تولید مــرغ گوشــتی، گفــت: نرخ 
نهاده ها اصلــی دان مرغ  ها بعــد از اجرای این 
طرح به 5 برابر افزایش پیدا کرده، با احتســاب 
این نهاده هــا در آنالیــز قیمت مرغ گوشــتی 
می بایســت قیمت مرغ حداقل 2 برابر بیشــتر 
می شــد. اما در عمل، بازار اتفاق دیگری را رقم 
زد و قیمت مرغ متناســب با هزینه ها باال نرفت 
از این رو واحدهــای تولیدی انگیزه جوجه ریزی 
را از دســت دادند.صدیق پور تاکیــد کرد: عدم 
تمایــل پرورش دهنــدگان مرغ گوشــتی به 
جوجه ریزی باعث شــد جوجه ها در واحدهای 
جوجه کشــی بمانند و در برخی موارد شــاهد 
 عدم جذب این جوجه ها در برخی از استان های 

کشور باشیم.
دبیر انجمــن تولیدکنندگان جوجــه یک  روزه 
در پاســخ به این پرســش که آیا دولــت  برای 
تکرار نشــدن این صحنه ها و برای تشــویق به 
جوجه ریزی تمهیداتی در نظر گرفته اســت؟ 
افــزود: صادرات جوجــه و تخم مــرغ نطفه دار 
و تولید قــراردادی، توزیع جوجه ها در ســطح 
 روســتاها از جملــه برنامه های دولــت در این 

راستا است.
وی در تشــریح برنامــه تولید قــراردادی مرغ 

گوشتی، خاطر نشــان کرد: مطابق با این طرح 
شــرکت پشــتیبانی امور دام با تولیدکنندگان 
قرارداد منعقد می کند و خــوراک مورد نیاز آنها 
را بصورت دو تا سه ماه تامین می کند، اگر قیمت 
مرغ تولیدی در بازار کمتر از نرخ مصوب باشــد 
شرکت پشــتیبانی امور دام به صورت تضمینی 
آن را از تولیدکننــدگان خریــداری می کند و 
اگر قیمت مــرغ تولیدی در بازار بیشــتر از نرخ 
مصوب باشد تولیدکننده می توانند در خصوص 
 مرغ تولیدی خود اقدام به عرضــه و فروش آن 

در بازار کنند.
صدیق پــور با اشــاره بــه کنتــرل پیامدهای 
اصالح نظام یارانه ای از ســوی دولــت، افزود: 
اقدامــات دولــت در ایــن زمینه قابــل توجه 
اســت و امیدواریم که دیگر شــاهد تکرار این 
صحنه ها نباشــیم چراکــه فعاالن ایــن حوزه 
 نیز به شــدت مخالــف تکرار چنیــن اقداماتی 

هستند. 
وی با بیان اینکه نرخ منطقــی جوجه یک روزه 
در آنالیز جدید قیمت مرغ با احتســاب عرضه 
دو نهاده بــا ارز نیمایی حــدود 15000 تومان 
اســت، افزود: در حال حاضر جوجــه یک روزه 
از 1000 تا  3000 تومان به فروش می رســد. و 
عرضه جوجه با این نرخ فقط به منظور جلوگیری 
از معدوم کردن جوجه ها بوده است امیدواریم با 
تمهیداتی که دولت در نظر گرفته است هر چه 
سریع تر شرایط عادی و از این مرحله گذر کنیم 
 و نرخ جوجه یک روزه بــه نرخ واقعی آن نزدیک 

شود.
دبیر انجمــن تولیدکنندگان جوجــه یک  روزه 
تصریح کرد: اگر واحدهای پرورش مرغ گوشتی 
تمایل به جوجه ریزی نداشته باشند کندی جذب 
جوجه یک روزه و افت قیمت آن موجبات حذف 
گله های مولد مرغ مــادر را فراهم خواهد کرد و 
به تبع کمبود جوجه در آینــده نزدیک، میزان 
تولید مرغ در کشور را تحت تاثیر قرار می دهد. از 
این رو شرایط برای جوجه ریزی تولیدکنندگان 
 بــرای ادامــه رونــد تولیــد در کشــور بایــد 

فراهم شود .

قیمت هر قطعه سکه طرح 
جدید بهار آزادی بر اساس 
نرخ اتحادیه طــال، جواهر 
و ســکه تهران 15 میلیون 
و 50 هــزار تومان اســت. 
هرچند در بازار آزاد قیمت ســکه بیش از این مبلغ 
است و خرید و فروش با مبالغ بسیار باالتری انجام می 
شود. به گفته فعاالن بازار طال، زمانی که با نوسانات 
قیمت طال و ســکه به ویژه با روند افزایشی در بازار 
مواجه می شویم، تقاضا برای خرید افزایش می یابد. 
با افزایش تقاضا درحالی که عرضه کم است، حباب 
ایجاد می شــود. علت اصلی افزایش حباب سکه در 

بازار ایران افزایش تقاضا و کاهش عرضه است.
مجتبی دیبا، کارشــناس بازارهای مالی بیان کرد: 
نقاط مقاومتی ســکه بین 15 تا 15 میلیون و 200 
هزار تومان است که از نقطه تعالی خود درحال فاصله 

گرفتن است. او افزود: رفتار این روزهای سکه تابعی 
از انتظارات تورمی است. از منظر افزایش نقدینگی 
رفتار ســکه نمی تواند باالتر از سقف تاریخی خود 
یعنی 16 میلیون و 500 هزار توامن پیش بینی شود.

دیبا گفت: درحال حاضر بزرگترین ســد مقاومتی 
رشد سکه 15 تا 15 میلیون و 200 هزار است. نقطه 
تعادلی سکه نیز 12 ملیون و 800 هزار تا 13 میلیون 
تومان است. او در این مورد توضیح داد: اما هرچه از 
این منطقه دور شود حبابی را در خود جای می دهد 

که در کوتاه مدت می تواند سودآور نباشد.
البته قیمت طال در روز جمعه با ادامه تضعیف دالر 
افزایش یافت و امروز نیز به روند افزایشی ادامه داد 
و دومین افزایش هفتگی متوالی برای شمش را در 
بحبوحه شــرط بندی ها برای سیاســت های پولی 
تهاجمی تر فــدرال رزرو ثبت کــرد. هر اونس طال 
در بازارهای جهانی 57 ســنت گران شــد و هزار و 
853 دالر و 48 ســنت قیمت خــورد. طال در این 
هفته تحت تاثیر تعدیل انتظارات بازار از سیاســت 

های پولی فــدرال رزرو برای ســال آینده و مهمتر 
از همه ضعیف تر شــدن دالر آمریکا قــرار گرفته 
اســت. در حال حاضر ســطح حمایتی طال 1830 
 دالر و ســد مقاومتــی آن نیــز 1885 دالر عنوان 

شده است.
گفتنی اســت که نرخ های بهره کوتاه مدت و بازده 
اوراق قرضــه باالتر ایاالت متحــده، هزینه فرصت 
نگهداری شمش را افزایش می دهد که هیچ بازدهی 
ندارد و اگر فدرال رزرو عالمت توقف کاهش نرخ بهره 
را بدهد، طال بسیار باالتر خواهد رفت، اما تا زمانی که 
آنها این کار را انجــام ندهند روند قیمت طال نزولی 
خواهد بود. بررســی بازار طال جهانی حاکی از آن 
است که قیمت طال در بازارهای جهانی در 30 روز 
گذشته 42 دالر و 58 سنت کاهش یافته است و در 6 
ماه گذشته نیز هر اونس طال در بازارهای جهانی 57 

دالر و 78 سنت گران شده است.
در همین زمینه رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران در 
گفت و گو با "کسب و کار" گفت: پیش بینی می شود 

روند قیمت طال و ســکه در روزهای آینده افزایشی 
باشد. ابراهیم محمدولی اضافه کرد: با توجه به اینکه 
مدت ها است قیمت طال تثبیت نشده و وقفه ای که در 
مذاکرات ایجاد شده و خبرهایی که حول محو روسیه 
و کمبود گندم منتشر شده، تقاضا برای ذخیره طال در 
بازارهای جهانی افزایش یافته است. همین موضوع 
منجر به تغییراتی در انس جهانی طال شده به نحوی 
که در یکی دو ماه گذشــته هر انس طال به 2,060 

دالر نیز رسید.
وی اظهار داشت: این روزها قیمت سکه تابع نرخ ارز 
و از همه مهم تر انتظارات تورمی در جامعه است. این 
در حالی است که سال های گذشته سکه نرخ باالتر 
از 16 میلیون تومان را نیز تجربه کرده است. به گفته 
وی، متاسفانه نوسانات قیمت این روزها باعث رکود 
شدید در بازار سکه و طال شده است. نرخ ارز مسیر 
اصلی قیمت گذاری روی سکه را تعیین می کند و با 
توجه به وضعیت قیمت دالر، سرعت قیمت سکه در 

مسیر صعودی قرار گرفته است.

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

روند قیمت طال و سکه در روزهای آینده ادامه دارد

 سکه   16  میلیون می شود؟
توزیع جوجه های یکروزه در روستاها برای جلوگیری از معدوم سازی

افزايش ۵ برابری نرخ نهاده های اصلی مرغ
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محترم،ستوني را با عنوان نامه به ســردبير راه اندازي كرده است. از اين رو 
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خود را به گوش مسئوالن برسانيد. 

نامه به سردبير

رد پاي رانت در رشد صنايع انرژي بر 
  فرشاد مومني، اقتصاددان

بحث فسادزدايي از مناسبات اقتصادي كشور، بحثي مهم و حياتي است كه در آن نبايد 
تنها به مفاسد شناخته شده و ملموس از قبيل سوءاستفاده از قدرت و جايگاه دولتي براي 
تحصيل مال نامشروع يا اختالس يا ديگر مفاسد شناخته شــده، محدود شود. ديدگاه 
مسئوالن و دلسوزان كشور بايد عالوه بر اين موارد به مفاسدي معطوف شود كه چندان 
ملموس نيستند اما به صورت بسيار شديد و كمرشكني منافع ملي را در معرض مناسبات 
ناعادالنه و فاسد قرار مي دهد. براي مثال وقتي صحبت از توزيع رانت در لباس توليد به ميان 
مي آيد مسئوالن بايد بسيار هوشيارانه با اين پديده مواجه شوند ، چرا كه اين نوع از فساد 
ظاهر بسيار آراسته اي دارد و حتي مدعي دريافت جايزه توليد كننده و صادركننده برتر هم 
هست! برخي صنايع متكي به رانت در كشور ما چنين وضعيتي دارند و جوايزي هم دريافت 
مي كنند .حال آنكه اتكاي آنها به امتيازاتي از قبيل انــرژي ارزان يا خوراك ارزان يا انواع 
ديگري از رانت است. در واقع اين دسته از صنايع، منابع بين نسلي را به قيمت ارزان مصرف 
مي كنند بدون آنكه سود آنها به صورت بين نسلي سرمايه گذاري شود يا حتي حاضر باشند 
نيازهاي صنايع پايين دستي خود را به صورت عادالنه و منصفانه تامين كنند. آمارها نشان 
مي دهد سهم صنايع به شدت انرژي بر، از كل ارزش افزوده توليدشده در اقتصاد كشور، 
در سال 1370 حدود30 درصد بوده كه اين ســهم در سال 1395 به 70 درصد افزايش 
يافته است. سوال اينجاست كه چرا اين صنايع رشد تصاعدي داشته اند؟ پاسخ به اين سوال 

مي تواند شفاف كننده بسياري از مفاسد ناملموس اقتصاد كشور باشد.

يادداشت

زماني كه تصميم مي گيرید شركت نوبنيان خود را راه اندازي كنيد، در 
ابتداي امر سرمایه تقریبا كمي در اختيار دارید. براي آنكه بتوانيد ایده یا 
محصول خود را به یك نمونه واقعي تبدیل كرده و مهم تر از آن محصول 
توليدشده را در مقياس بزرگ عرضه كنيد، به افرادي نياز دارید كه حاضر 
شوند روي محصول شما سرمایه گذاري كنند، اما براي تعامل درست با این 
افراد باید به خوبي با قواعد بازي آشنا باشيد. زماني كه براي جذب سرمایه 
به سراغ سرمایه گذاران خطر پذیر )Venture Capital( مي روید، در 
ابتداي كار ممكن است با سواالت غيرمنتظره اي روبه رو شوید كه شاید 
جوابي براي آنها نداشته باشيد. عدم پاسخگویي درست و منطقي به این 
سواالت باعث خواهد شد تا سرمایه گذاران خطرپذیر دچار تردید شوند 
كه شاید شما در كار خود حرفه اي نيستيد یا محصول شما كارایي الزم را 
نداشته باشد. در چنين شرایطي براي تامين سرمایه به مشكل برخورد 
خواهيد كرد. ما در این مطلب فهرستي از سواالت كليدي كه ممكن است 

با آنها روبه رو شوید را با شما به اشتراك می گذاریم. 

  بررسي سریع
در آغاز گفتگو با سرمایه گذاران، این افراد در ابتداي كار تمایل دارند یك 
گزارش كلي، صریح و مختصر از آنچه قرار است اتفاق افتد در اختيارشان 
قرار گيرد. شركت نوبنيان شما در حال انجام چه كاري است؟ چرا ایده شما 
براي مردم جالب توجه خواهد بود؟ ایده شما چگونه قادر است رشد كرده 
و بزرگ شود؟ در نتيجه بهتر است خود را براي این سواالت آماده كنيد. 
شركت نوبنيان شما در حال انجام چه كاري است؟ ویژگي شاخص و یكتاي 

كسب وكار شما چيست؟ 

 بازار
بهتر است چشم انداز روشــني از فرصت هاي موجود در بازار را براي 
سرمایه گذاران تشریح كنيد. دورنمایي كه به خوبي قادر باشد بزرگي بازار 
و مهم تر از آن فضاي در حال رشد را به خوبي به تفسير بكشد. در نتيجه 
بهتر است خود را براي این ســواالت آماده كنيد: بازار واقعي محصول 
ساخته شده در كجا قرار دارد؟ برنامه ریزي شما براي 
ورود به بازار چگونه است و پيش بيني مي كنيد چند 

درصد از سهام بازار را در یك 
ه  ز با

زماني به دست آورید؟ از چه راهكاري قادر خواهيد بود به نرخ قابل قبولي 
در فروش و نرخ رشد دست پيدا كنيد؟ 

  بنيان گذاران و تيم ها
بخش اعظمي از سرمایه گذاران تنها پس از آنكه مطلع شوند چه فردي 
هدایت تيم را بر عهده دارد، براي سرمایه گذاري ترغيب خواهند شد. به 
همين دليل ضروري است كه خود را فردي پرانرژي، باانگيزه و داراي سابقه 
كاري در حوزه اي كه در آن وارد شده اید، نشان دهيد. در چنين شرایطي 
خود را براي این ســواالت آماده كنيد. تيم شما در این حوزه داراي چه 
تخصص ها و تجربيات مرتبطي است؟ چرا فكر مي كنيد تيم شما به شكلي 
منحصربه فرد قادر است چنين محصولي را آماده كند؟ در كوتاه مدت تيم 
شما به چه پارامترها و مولفه هاي اضافي دیگري نياز دارد؟ بنيان گذار و 
همچنين اعضایي كه نقش كليدي در تيم شما دارند، چه افرادي هستند؟ 

  محصوالت و سرویس ها
یك كارآفرین باید به شكل صریح و روشني ویژگي هاي یك محصول و 
مهم تر از آن منحصربه فرد بودن آن را به وضوح به تفسير كشد. در این 
حالت باید آماده پاسخگویي به این ســواالت باشيد. چه عاملي باعث 
مي شود تا كاربران به محصول یا سرویس شــما توجه كنند؟ ویژگي 
شاخص محصول شما چيست؟ ویژگي هاي ممتازكننده و متمایزكننده 
 )MVP( محصول شما چيست؟ چه نكاتي از ساخت محصول اوليه خود

آموخته اید؟ 

 رقابت
رقبایي كه در آینده با آنها روبه رو خواهيد شــد یكــي از بزرگ ترین 
چالش هاي شما خواهند بود. بنابراین بهتر است از عبارت »ما هيچ رقيبي 
نداریم« دوري كنيد. در حوزه رقابت ســرمایه گذاران ممكن است این 
سواالت را از شما بپرسند. رقباي شما چه افرادي هستند؟ مزیت رقابتي 
كسب وكار شما در چيست؟ رقباي شما چه ویژگي هاي بهتري نسبت به 

شما دارند؟ در برابر فاكتورهایي 
همچون قيمــت، امكانات و 

كارایي محصول رقيب چه 
واكنش مناسبي ارائه 

مي كنيد؟ 

 بازاریابي و به دست آوردن مشتریان بالقوه
بسياري از سرمایه گذاران به دنبال اطالع از این موضوع هستند كه 
شركت نوبنيان شما برمبناي چه راهكارهایي در نظر دارد به بازار ورود 
پيدا كرده و هزینه هاي پيدا كردن مشتري را مدیریت كند. آنها ممكن 
است این سواالت را براي شما مطرح كنند. شركت شما برمبناي چه 
راهكاري بازاریابي مي كند؟ استراتژي شما براي بازاریابي محصول 
و سرویس طراحي شده چگونه است؟ روابط عمومي شما چگونه كار 
مي كند؟ برنامه ریزي شما براي رسانه هاي اجتماعي چگونه است؟ براي 
به دست آوردن یك مشتري چقدر هزینه خواهيد كرد؟ مشتري شما 
دائمي خواهد بود یا پس از مدت كوتاهي محصول و شركت شما را ترك 

خواهد كرد؟ 

  ریسك ها )مخاطره ها( 
هر كسب وكار یا محصولي در دوران حيات خود با یك سري مخاطره ها 
روبه رو مي شود. در نتيجه جاي تعجبي ندارد كه با این سواالت روبه رو 
شوید. اصلي ترین مخاطره اي كه استارت آپ شما با آن روبه رو خواهد شد، 
چيست؟ چه مخاطرات قانوني پيش روي شما قرار دارد؟ آیا براي مقابله با 

ریسك ها برنامه ریزي مشخصي دارید؟ 

  بازي پایاني
مهم ترین سوالي كه یك سرمایه گذار از شما خواهد پرسيد این است كه 
چه زماني و چگونه به سرمایه اوليه خود دست پيدا خواهد كرد. در نتيجه 
خود را براي پاسخگویي به این سواالت احتمالي آماده كنيد. راهكار خروج 
چگونه است )IPO یا A&M(؟ فكر مي كنيد چه زماني سرمایه اصلي به 
دست من خواهد رسيد؟ به نظر شما مالك نهایي این محصول چه كسي 
خواهد بود؟ در زمان خروج از استارت آپ شما ارزش گذاري چگونه انجام 

مي شود؟

 )Intellectual Property( مالكيت معنوي  
مالكيت معنوي یكي از مهم ترین اصولي اســت كه باعث موفقيت 
كسب وكار شما مي شود. بدون شك ســرمایه گذاران در رابطه با این 
مفهوم سواالتي را از شما خواهند پرسيد. استارت آپ یا شركت شما 
داراي چه پيشينه  مالكيت معنوي است؟ اختراع ثبت شده دارد؟ در 
انتظار ثبت اختراع است؟ از چه راهكاري استفاده مي كنيد 
تا مانع از آن شوید كه مالكيت معنوي حقوق شخص ثالث 
را نقض نكند؟ آیا این احتمال وجود دارد كه اعضا تيم 
پس از گذشت مدت زماني ادعاي مالكيت معنوي را 

مطرح كنند؟

  سواالت مربوط به بخش مالي
مطمئن باشيد ســرمایه گذاران از طریق حسابرسان 
خود وضعيت مالي شركت شــما را مورد بررسي قرار 
مي دهند. در نتيجه ممكن است با این سواالت روبه رو 
شوید. پيش بيني شما از وضعيت ســه سال آینده 
شركت چيست؟ مفروضات كليدي پيش بيني شما 
چيست؟ سهام و بدهكاري شركت شما چقدر است؟ 
سرمایه گذاري در شركت شما برمبناي چه قاعده اي 

است؟ 
www. shabakeh-mag. com

چگونه استارت آپ خود را  به سرمایه گذاران ارائه كنيم؟

نزديك بيني بازاريابي چيست؟
نزديك بيني بازاريابي يكي از تفكرات اساسي 
بازاريابي به ويژه در بازارگرايي اســت. شــايد 
به راحتي بتوان گفــت نزديك بيني بازاريابي 
كمك بزرگي به ادبيات بازاريابي كرده اســت. 
نزديك بيني بازاريابي يكي از تفكرات اساسي 
بازاريابــي به ويژه در بازارگرايي اســت. تفاوت 
بين بازاريابي و فروش، بيش از تفاوت معنايي 
آنهاست. فروش به نيازهاي فروشنده توجه دارد، 
بازاريابي به نيازهاي خريــدار. فروش از پيش  
براي اين برنامه ريزي شده كه كاالي فروشنده 
را به پول نقد تبديل كند، بازاريابي با هدف رفع 
نيازهاي مشتري به وسيله محصول، همه مراحل 
وابسته از ايجاد، تحويل و سرانجام مصرف آن را 
شامل مي شود. وقتي شركت مفهوم بازاريابي 
را بــه كار مي گيرد، اول بايد كســب و كارش را 
تعريف كند. ســازمان بايد بياموزد كه خود را 
نه توليدكننــده يا ارائه دهنــده خدمات، بلكه 
مانند يك مشتري ببيند، چراكه اين كار باعث 
مي شود مردم با آن شركت دادوستد كنند. يك 
ســازمان بايد از تعريف هدف هاي خود به طور 
دقيق خودداري كنند. اين كوته بيني شركت را 
نزديك بيني بازاريابي مي گويند. ادامه حيات يك 
سازمان مي تواند از طرف نزديك بيني بازاريابي 
تهديد شود؛ يعني توليدگرايي به سقوط منجر 
مي شود و بازارگرايي از سقوط جلوگيري مي كند. 
خيلي از فروشندگان با توجه زياد به محصوالت 
خاصي كه ارائه مي كنند در مقايســه با سود و 
تجربه اي كه از اين محصوالت حاصل مي شود، 
اشتباه مي كنند. اين فروشندگان از نزديك بيني 
بازاريابي رنج مي برنــد. آنها فراموش مي كنند 
كه محصول تنها يكي از ابزارهــاي الزم براي 
تامين نيازهاي يك مشتري است. بعضي مولفان 
مانند مايكل دي. ريچارد، جيمز اي. وومك، و 
آرتور دبليو. االوي لزوم يك روش منظم را براي 
طبقه بندي انواع نزديك بيني بازاريابي، پيشنهاد 
كرده اند. بنا به گفته اين مولفان، نزديك بيني 

بازاريابي دو بعد دارد: 
1- تعريف مديران شركت

2- چشم انداز محيط تجاري شركت
www. asrebank. ir

مفاهيم بازاريابي مهارت هاي مديريتي

نحوه هدف گذاري صحيح و تجزیه و ترجمه 
اهداف براي سازمان یكي دیگر از نكات قابل 
توجه براي سازمان است كه مدیر سازمان 

باید در نظر داشته باشــد. هدف گذاري 
فرایندي اســت كــه از طریق آن 

هدف هایي براي فــرد، گروه یا 
ســازماني توسط هدف گذاران 

تعيين مي شوند. 
هدف گذاري دقيق مي تواند 

نقش بسيار تعيين كننده اي 
را در موفقيت سازمان ها 

ایفا كند. تصــور كنيد كه 
من با كمك خود شما بخواهم 

براي شــما اهدافي معين كنــم كه به آنها 
دســت یابيد و بعد هم بدانيد كه من شما 
را براســاس ميزان تحقق آن اهداف 
مورد ســنجش و ارزیابي قرار 
خواهــم داد. چقدر ممكن 

اســت با اهداف بلندپروازانه براي خودتان 
موافق باشيد؟ وقتي قرار باشد هدفي وضع 
شود كه معيار ارزیابي كارمندان باشد، در 
بهترین حالت، آنها تالش مي كنند كه هدف 
را واقعي كنند. آنها موانع را فهرست مي كنند 
تا به مدیر و ســازمان نشان دهند كه 
آن اهداف قابل تحقق نيستند یا 
در جهت دســتيابی به اهداف 
تالش خواهند كرد. نتيجه این 
مدیریت این خواهد بود كه 
هدف گذاری سازمان نتيجه 
خواهد داد و سازمان در نيل به 

اهدافش موفق خواهد بود. 

هدف گذاري كنيد 

شبه مجموعه ناتمام
آزمايش جالبي به صورت مشترك توسط دانشكده كسب وكار هاروارد و 
يك دانشكده مديريت مشهور اســپانيايي و صليب سرخ انجام شد. هدف 
اين بود كه صليب سرخ كشــور كانادا بتواند در كمپين تبليغاتي خود در 
تعطيالت سال جديد ميزان مشاركت هاي مردمي براي كمك به نيازمندان 
را باال ببرد. در اين كمپين، يك سوم وب سايت هاي شاخص اين كشور به 
تبليغ كمك به نيازمندان از طريق صليب ســرخ كانادا اختصاص يافت، 
اما سه شــيوه تبليغاتي كامال متفاوت طراحي شــد و روي هر وب سايت 
فقط يكي از آن نوع تبليغ ها قرار گرفت. فرمت اول، همان فرمت معمول 
هميشگي بود كه مي گفت لطفا هر ميزان پول نقد يا هزينه شش آيتم مورد 
نياز )پتو، غذاي گرم و...( را كه مي توانيد، تقبل كنيد. فرمت دوم، اينگونه 
بود كه مي گفت هرچقدر مي توانيد از هر يك از شش آيتم را تقبل كنيد و 
در ازايش نشان )عالمتي كه نشــان مي دهد فرد خيري هستيد( دريافت 
كنيد و اما فرمت سوم اينگونه بود كه هر يك از شش آيتم را كه مي توانيد 
هر چقدر بيشتر تقبل كنيد و اينگونه در شكل نشان داده مي شد كه اين 
شش آيتم اجزاي يك بسته حياتي كمك رساني هستند. حال مي توانيد 
يك بسته كامل را تقبل كنيد يا بخشي از آن را يا حتي مبلغي اهدا كنيد كه 
به تكميل بسته هاي حياتي كمك رساني كمك مي كند. اگر هر شش آيتم 
را تقبل مي كردند يك نشانگري بود كه ميزان صددرصد را نشان مي داد و 
اگر بخشي را تقبل مي كردند درصدي از يك بسته! فكر مي كنيد نتيجه چه 
شد؟ براساس جمع بندي صورت گرفته از وب سايت هاي مختلف، فرمت 
سوم به طور متفاوتي باعث شده بود ميزان كمك هاي مردمي 4 تا 7 برابر 

بيشتر شود، اما چرا؟
 Pseudo Set( محققان مفهومي را به نام تصور شــبه مجموعه ناتمام
Framing( مطرح مي كنند و مي گويند ريشــه اين رفتــار ما در تمايل 
ذاتي مان به كامل شدن يك مجموعه يا اتمام كار و امور است. ديدن نواري 
كه به مقدار صددرصد مي رسد يا نمودار دايره اي كه قسمت آخرش تكميل 
مي شود، حس فوق العاده اي در ما ايجاد كرده كه دوست داريم اين اتفاق 
بيشتر بيفتد و اين حس براي مان تكرار شود. پس هر چيزي كه براي مان 
تداعي كننده اين حس اتمام و پايان باشد، ما را عالقه مند كرده و مشاركت 
بيشتري در آن مي كنيم. يا اگر كسي به ما پيشنهاد كامل تري بدهد از آن 
استقبال مي كنيم. يعني مثال اگر در لباس فروشي يك ست جذاب پيراهن، 
شلوار، كمربند و كفش پيشنهاد شود احتمال زيادي دارد كه آن را به جاي 

يك پيراهن تنها بخريم. 

  تجویز راهبردي
حال كه اين ويژگي رواني را درك كرديم، بهتر است كه از آن هم به خوبي 

استفاده كنيم و هم مواظب باشيم كه در دام آن نيفتيم. 
از تمايالت انسان ها )خودمان و ديگران( به كامل كردن و به انتها رساندن به خوبي 
استفاده كنيم. به عنوان مثال وقتي شما نمودار كارهاي انجام شده و نشده را روي ديوار 
مي زنيد و نشان مي دهد كه فقط 3 گام مانده تا اتمام پروژه، همه عالقه مند مي شوند 
كه اين قطعه هاي گمشده را تكميل كنند و كار را به انتها برسانند. همچنين مي توان 
از تمايل انسان ها به كامل بودن مجموعه ها ســود برد. به عنوان مثال براي افزايش 
مشاركت هاي مردمي در كمك رساني به زلزله زدگان كرمانشاه مي توان به جاي اينكه 
واحد كمك را تعداد پتو در نظر بگيريم اينگونه كار كنيم: يك بسته كامل اورژانسي 
)شامل 4 پتو، يك وسيله گرمايشي، هفت روز غذا و آب و...( در نظر بگيريم و به افراد 
بگوييم كه هر كسي مي تواند هزينه يك بسته يا بخشي از يك بسته را تقبل كند و از اين 
خرسند باشد كه يك خانواده 4 نفره را تحت پوشش قرار داده است. از طرف ديگر بايد 
حواس مان باشد كه تمايل ما كامل سازي شبه مجموعه ناتمام در سطوح مختلف زندگي 
شخصي، سازماني و ملي ما را به تصميمات اشتباه نكشاند. ممكن است اين ويژگي 
باعث دردسر در تصميم گيري هاي مان هم شود. به خاطر حس خوب تمام شدن، قبل از 
كامل شدن فاز سوم، فاز چهارم و آخر را شروع مي كنيم تا كار به انتها برسد. يا در سطح 
كشورداري پروژه هايي را زودتر از واقعيت تمام شده اعالم كنيم! به عنوان مثالي ديگر 
زماني كه مي خواهيم برنامه ريزي راهبردي كنيم در سطح زندگي شخصي، سازماني 
يا در سطح ملي، اين تمايل ممكن است ما را به اين بكشاند كه يك برنامه مفصل جامع 
و سنگين بنويسيم كه از شير مرغ تا جان آدميزاد در آن هست و آنقدر پيچيده و كامل 

است كه نمي شود اجرايش كرد. 
@Dr_Lashkarbolouki

استراتژيست

تبليغات 
خالق

کارآفرینی
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زلزلــه اي بــه بزرگــي 5.2 
چهارشنبه شــب پايتخت 
كشــور را لرزاند و بسياري از 
مردم سراسيمه وارد خيابان ها 
شدند و درصد گسترده اي نيز 
تا نزديك صبح بيرون از منــازل بودند. با توجه به زلزله 
ويرانگر كرمانشــاه و وقوع چندين مورد ديگر كه البته 
شدت و گستردگي آن را نداشت، بسياري نسبت به اين 
زمين لرزه حساسيت بيشتري را به خرج داده و ترجيح 
دادند با توجه به وجود چند گسل فعال در تهران و عدم 
اطمينان نسبت به ايمن بودن شهر، مهم ترين لحظات و 

دقايق را در خارج از خانه هاي خود سپري كنند. 
به طور حتم اطالع رساني صحيح و سريع، نقش بسيار 
مهمي را در زمان وقوع چنيــن حوادثي بازي مي كند 
و با توجه به آنكه رســانه هايي چون صدا و سيما پس از 
دور شدن مردم از تلويزيون ميزان دسترسي پايين تري 
مي يابند، اين اينترنت و شــبكه هاي اجتماعي هستند 

كه تبديل به بازوي اصلــي جابه جايي اطالعات در بين 
آحاد مردم خواهند شــد. به طور قطع بايد بزرگ ترين 
رسانه كشور در جابه جايي سريع اطالعات را اپليكيشن 
تلگرام دانست كه بسياري از مردم با مراجعه به كانال هاي 
متعدد خبري، از آخرين اطالعات مربوط به زلزله و حتي 
نحوه صحيح تعامل با آن، باخبر مي شدند. خوشبختانه به 
علت رشد سريع اينترنت همراه در كشور و عملكرد خوب 
اپراتورها، با وجود باال رفتن شديد ترافيك اينترنتي، اما 
شاهد قطعي يا كندي محسوسي نبوديم و تلگرام به عنوان 
پربازديدترين شبكه اطالع رساني در آن لحظات، به خوبي 
توانست اخبار مربوطه را بين مردم جابه جا كند. در واقع 
بايد به اين امر توجه كرد كه توانايي يك ابزار، هميشــه 
در مواجهه با سخت ترين شــرايط است كه در معرض 
آزمايش گذاشته مي شــود و همان طور كه در گذشته 
بسيار ديده ايم، بسياري از سايت ها و حتي اپليكيشن ها با 
اضافه شدن بار ترافيكي و مراجعات گسترده، دچار قطعي 
و اختالل زياد شده و از دسترس بسياري خارج مي شوند. 
اما تلگرام به خوبي نشان داد كه حتي در زمان پيك مصرف 
و جايي كه همه كانال ها با سرعت زياد اقدام به بارگذاري 
اخبار، تصاوير و ويدئو مي كنند و ميليون ها مراجعه كننده 

به صورت همزمان دارد، وظيفه خودش را به خوبي انجام 
داده و در كنار سرعت مناسب اينترنت كه در اكثر نقاط 
شهر جريان داشت، اين پروسه انتقال اطالعات به درستي 
انجام پذيرفت. البته در اين بين هنوز برخي از كاستي ها 
كه بيشتر از همه ريشه در فرهنگ غلط يا سوءاستفاده 
عده قليلي دارد، مشاهده مي شد. مانند شايعه پراكني هاي 
اشتباه كه مي توانست موجب برهم خوردن نظم عمومي 
و ايجاد استرس در بين افراد زيادي شود، اما خوشبختانه 
شناسايي كانال هاي مرجع و رسمي خبري، خود عاملي 
شد كه خبرهاي نادرست، صدمه اي بر بدنه اصلي اين 
جريان وارد نكند و بايد يكي از عوامل اصلي در هدايت 
درست مردم در چند شب گذشته را همين اپليكيشن 

تلگرام دانست.  
البته مدت هاي بسيار طوالني است كه بحث فيلترينگ 
تلگرام مطرح شده، اما با مقاومت دولت و البته جامعه، 
هنوز به خوبي فعاليت مي كند و اين حادثه نشان داد كه 
وجود يك اپليكيشن كاربردي، تا چه اندازه مي تواند نقشي 
حياتي در اطالع رساني صحيح و سريع را بازي كند. آيا اگر 
به جاي تلگرام يك اپليكيشن ديگر و حتي داخلي با چنين 
حجم گسترده اي از مراجعه و بارگذاري مطالب روبه رو 

مي شد، توانايي كافي در پاسخگويي و حفظ كيفيت را 
داشت؟ اين ســوال را بايد بسيار جدي گرفت و پيش از 
آنكه به دنبال جايگزين كــردن تلگرام با برنامه ديگري 

باشيم، از توانايي آن در شرايط بحراني مطمئن شويم زيرا 
يك خطا در چنين مواقع حساسي، مي تواند به قيمت 

از دست دادن جان و مال انسان هاي زيادي تمام شود. 

»كسبوكار«اززيرساختمناسبمحبوبتريناپليكيشندنيايمجازيگزارشميدهد

تلگرام؛ مقاوم در برابر  زلزله

درآمدهنگفتسامســونگاز
آيفون۱۰

منابع آگاه اعالم كرده اند كه سامسونگ ديسپلي قصد 
دارد در سال آينده ميالدي حدود 2۰۰ ميليون واحد 

پنل اولد براي آيفون ۱۰ اپل توليد كند. 
گوشي جديد و پرچمدار آيفون ۱۰ )آيفون ايكس( 
تنها گوشي شــركت اپل به شــمار مي رود كه از 
صفحه نمايش و پنل اولد بهره مي برد و از آنجا كه توليد 
پنل هاي اولد در انحصار شركت كره اي سامسونگ 
است، اپل ناچار شده است كه با شركت رقيب خود 
همكاري كند تا سامسونگ ديسپلي صفحه نمايش 
با پنل هــاي اولد مخصــوص آيفــون ۱۰ را براي 
شركت آمريكايي اپل توليد كند. طبق جديدترين 
گزارش هاي منتشرشده، سامسونگ ديسپلي قصد 
دارد در سال آينده حدود 2۰۰ ميليون واحد پنل اولد 
انعطاف پذير براي پرچمدار اپل تامين و توليد كند و 
اين بدان معناست كه اپل بايد نزديك به 22 ميليارد 
دالر در قبال توليد و تامين پنل هاي اولد مورد نياز 

خود به رقيب خود، سامسونگ، بدهد و هزينه كند. 
در صورتي كه سامسونگ ديســپلي حدود ۱۸۰ تا 
2۰۰ ميليون واحد پنل اولد براي آيفون ۱۰ اپل توليد 
كند، مي توان انتظار داشت كه اين شركت كره اي 
درآمد هنگفتي نزديك به ۱9.۸ تا 22 ميليارد دالري 
را كســب كند. طبق همين گزارش ها، پيش بيني 
مي شود سامسونگ ديسپلي در سال آينده ميالدي 
4 برابر بيشتر از سال جاري براي اپل پنل هاي اولد 
توليد كند، چراكه امسال، اپل 5۰ ميليون واحد پنل 
اولد به سامسونگ سفارش داده بود. اپل از آنجا كه 
عرضه و تقاضاي گوشــي جديد و پرچمدار آيفون 
۱۰ در سال آينده ميالدي با افزايش بيشتري مواجه 
خواهد شد، طبيعتا به تعداد بيشتري پنل اولد احتياج 

خواهد داشت. 

تازه ها

گروهفناوریاطالعات
Newskasbokar@gmail.com

ضرورتراهاندازينمونههايبوميمشابهتلگرام
مجيدحشمتي،كارشناسفضايمجازي

بارها اتفاقاتي در كشــور افتاده است كه نشــان داده زيرســاخت اينترنتي و ارتباطي ضعيف عمل كرده و جوابگوي آن ســاعات بحراني نبوده 
اســت. به عنوان مثال بايد به زلزله اخير تهران اشــاره شــود كه با وجودي كه خســارتي به جا نگذاشــت، اما در همان لحظات اوليه ارتباطات 
تلفن همراه مختل شد و شــهروندان نتوانستند از حال هم به درســتي باخبر شــوند. اين اتفاق در حالي افتاد كه خســارت جاني و مالي اصال 
 نداشتيم. حال شــما تصور كنيد اگر همانند كرمانشــاه قدرت زلزله زياد بود و نگراني ها بيشتر مي شد اين زيرســاخت ارتباطي به هيچ عنوان

 جوابگو نبود. 
البته در اين بين مي توان به اپليكيشني اشاره كرد كه اين روزها امتحان خود را پس داده و ثابت كرده كه در بدترين شرايط و با توجه به زيرساخت 
نامطمئن ارتباطي كشور مي تواند همچنان فعاليت كند. تلگرام در زلزله اخير تهران نقش بسيار مهمي در اطالع رساني و آگاه سازي مردم داشت. 
اينجاست كه داشتن نمونه هاي مشابه اين اپليكيشن ها در كشور يا همان شبكه هاي بومي بسيار احساس مي شود. در شب وقوع زلزله مردم كه به 
خيابان ها آمده بودند و دسترسي به اخبار تلويزيوني نداشتند مدام با چك كردن كانال هاي تلگرام و با پيام متني و صوتي اخبار را پيگيري مي كردند. 
اطالع رساني صحيح و سريع، نقش بسيار مهمي را در زمان وقوع چنين حوادثي بازي مي كند و با توجه به آنكه پس از دور شدن از تلويزيون ميزان 
دسترسي به اخبار پايين تر است، اينترنت و شبكه هاي اجتماعي هستند كه تبديل به بازوي اصلي جابه جايي اطالعات در بين آحاد مردم خواهند 
شد و تلگرام اثبات كرد كه مي تواند در صورت داشتن زيرساخت مناسب اينترنتي در كشور نقش موثري در ارتباطات به دنبال بروز حوادث ناگوار 

داشته باشد. 

تلگرامالگوشود
احمدرضاعناصري،كارشناسفناورياطالعاتوارتباطات

ارتباطات در فضاي مجازي و اينترنتي اين روزها جايگاه ويژه اي در ميان مردم دارد و طي چند ســال اخير شاهد بوديم كه 
استقبال از شــبكه هاي اجتماعي تا چه ميزان افزايش پيدا كرد. در هر حوزه اي تا سروصدايي شده يا خبر جديدي منتشر 
مي شود نخستين مراجعات مردم براي كسب اخبار جديد و دست اول فضاي مجازي به ويژه كانال هاي تلگرام شده است. 

تلگرام اين روزها به شبكه اي تبديل شده است كه بيشترين كاربران آن ايراني ها هستند. 
به عبارت بهتر، به علت رشد سريع اينترنت همراه در ايران و عملكرد خوب اپراتورها، با وجود باال رفتن شديد ترافيك اينترنتي، 
تلگرام به عنوان پربازديدترين شبكه اطالع رساني در آن لحظات، به خوبي توانست اخبار مربوطه را بين مردم جابه جا كند. در 
حادثه زلزله اخير در تهران تمام مردم با در دست داشتن گوشي هاي تلفن همراه خود در كانال هاي تلگرام به دنبال كسب 
اخبار جديد بودند و به دليل عدم دسترسي به رسانه ملي، تلگرام توانست منبع كسب اطالعات شود. البته حادثه اخير به دليل 
اينكه خسارتي نداشت و به شبكه ارتباطي اختاللي وارد نكرد، تلگرام توانست منبع كسب اطالعات شود. بنابراين حال كه 
اين شبكه توانسته اخبار را رد و بدل كرده و منبع اخبار شود بايد با تقويت زيرساخت ها به وضعيت ارتباطي كشور كمك كرد. 
از طرف ديگر بايد اين شبكه پيام رسان الگو شود تا نمونه هاي ايراني مشــابه آن ساخته شود، چراكه در ايران پتانسيل ها و 
استعدادهاي بي شماري وجود دارند كه در صورت حمايت مي توانند با الگو برداري از اين شبكه همانند آن را طراحي كنند 

و مورد استفاده قرار گيرند. 

اپل اخيرا مرتكب اشتباهاتی شده است كه اطمينان 
كاربران به اين كمپانی و به طور كلی به شــركت های 

حوزه ی فناوری را سلب می كند.
وقتی در ذهن كاربــران از خود يك شــركت مورد 
اطمينان می سازيد، بايد سعی كنيد همواره اين تصوير 
را حفظ كنيد. حاال كه مشخص شده است اپل برای 
افزايش عمر باتری، عملكرد گوشی های قديمی خود را 
كاهش می دهد، طبيعی است كه كاربران در خصوص 
مورد اطمينان بودن اين شــركت دچار ترديد شوند 
و قدری تأمل كنند.تيم كــوک، مديرعامل اپل، قويا 
اين شركت را به عنوان برندی مورد اطمينان معرفی 
می كند كه از اين حيث نسبت به تمامی رقبای خود 
برتری دارد.اپل، گوگل و فيســبوک را شركت هايی 
می داند كه اطالعات شــخصی كاربران را جمع آوری 
می كنند، اما غول فناوری كوپرتينو، خود را پايبند اصول 
اخالقی در اين خصوص معرفی می كند؛ به طوری  كه 

ذره ای از حريم خصوصی افراد سوء استفاده نمی كند.

اما حاال با اقدامی از سوی اپل مواجه هستيم كه حتی 
اگر به نفع گوشی ها باشد، پنهان كردن آن از كاربران 
محل سؤال و ابهام است؛ سؤالی از اين جنس كه اپل 
چه اقدامات ديگری انجام داده و ما را در جريان آن ها 
نگذاشته است؟ بدتر از همه اين كه اپل قبل از افشا شدن 
اين موضوع همواره كاهش عمدی عملكرد گوشی های 
قديمی خود را تكذيب می كرد. اين رفتارها از سوی 
شركتی با اين عظمت می تواند اعتباری را كه سال ها 
برای به دست آوردن آن تالش و هزينه شده است، به 
 ،iOS چالش بكشد. به گفته ی يكی از برنامه نويسان
اين اقدام اپل فارغ از اين كه با چه هدفی انجام شــده 
است، می تواند به عنوان يك نكته ی منفی تا يك دهه 

در ذهن كاربران باقی بماند.
البته طرفداران متعصب رفته رفته و در طول ساليان 
اين شركت را خواهند بخشيد؛ همان طور كه در مورد 

جريان مشكالت آنتن آيفون 4 اين اتفاق افتاد.
رمز موفقيــت اپل در بــه دســت آوردن طرفداران 

اين چنينی، شــايد ســرمايه گذاری در بخش های 
مخاطب محوری باشد كه ساير رقبا از آن غافل شده اند. 
رقبای اپل معموال روی محصــول و ويژگی های آن 

تمركز می كنند.
البته در ســال های اخير مايكروسافت و سامسونگ 
به خوبی متوجه اين موضوع شده اند كه بخش زيادی 
از اعتبار يك برند در گروی گسترش ارتباط عاطفی با 
مشتريان است كه اين مهم عالوه بر نوع محصولی كه 

ارائه می شود، به نوع ارتباط با كاربر نيز وابسته است.
اولين اقدام اپل در جذب كاربر، ارائه ی گوشــی هايی 
بود كه كار با آن ها برای كاربران بســيار ســاده بود؛ 
بنابرايــن، ارتباط با كاربــر از راه زيبايی و ســادگی 
برقرار شد. مشتری های اپل به اين كمپانی به عنوان 
عرضه كننده ی محصوالتی كه زندگی آن ها را آسان تر 
می كند اعتماد كردند. ضمنا اين محصوالت قابليت 
اين را نيز داشتند كه كاربران به داشتن آن ها افتخار 

كنند و فخر بفروشند.

اقداماتاپلچطوراعتمادکاربرانراسلبمیکند

تفاوت تعرفه  های جديد غيرحجمــی اينترنت ثابت به 
گفته  ی مسووالن، تضمين سرعت ارائه شده است. با اين 
وجود كاربران هنوز از اين سرعت  ها قانع نشده و می گويند 
تغييری در سرعت پينگ و باز كردن صفحات، دانلود و آپلود 
احساس نمی شود. اگرچه سرعت های پايين در كشورهای 
توســعه  يافته ديگر جايی ندارند، اما ارائه ســرعت های 
مگابيتی واقعی برای كاربران ايرانی به آرزو بدل شده است.

به گزارش ايســنا، در حالی كه اعمال تعرفه  های جديد 
اينترنت ثابت تحت عنوان نامحدود در پايان دولت يازدهم 
به دليل اعتراضاتی كه در ابتــدا به تعرفه  ها و حجم  های 
پيشنهادی وارد شــده بود، توسط محمود واعظی - وزير 
ســابق ارتباطات و فناوری اطالعات - به تعويق افتاد، در 
نهايت محمدجواد آذری جهرمی  - وزير ارتباطات دولت 
يازدهم- به گفته ی خود اينترنت غيرحجمی را جايگزين 

كرده و تعرفه های جديدی بر مبنای سرعت ارائه كرد.
در تعرفه  هــای جديد اينترنت ثابــت نامحدود كه مقرر 
شد توسط شــركت ها از ۱2 آذرماه اجرايی شود، حداقلِ  
سرعت 5۱2 كيلوبيت بر ثانيه بوده و حداكثر سرعت ۱6 
مگابيت در ADSL و يا 5۰ مــگ در اينترنت مبتنی بر 
فيبر نوری است. همچنين حجم بسته های ارائه شده نيز 
متناسب با افزايش سرعت، بيشتر می شود. بدين صورت 
كه اگر برای سرعت 5۱2، حجم ۱۰ گيگابايتی پيشنهاد 
شده، اين عدد برای ســرعت های 5۰ مگی تا سقف 2۰۰ 
گيگابايت هم وجود دارد.صرف نظــر از اعتراض كاربران 
كم مصرف نسبت به همين افزايش تدريجی حجم متناسب 
با سرعت كه موجب شد وزير ارتباطات اعالم كند برای آن 
دسته از مشتركين كه نياز به سرعت باالی اينترنت دارند، 
شــركت های ارائه كننده خدمات ثابت ارائه بســته های 
رقابتی برای اين گروه را آغاز كرده اند، نكته ی ديگر تضمين 

سرعت اينترنت بود كه مسووالن ارتباطی و رگوالتوری 
از ابتدا بر آن تاكيد كردند و جهرمی نيز در اين باره گفته 
بود: در مدل جديد، شــركت های ارائه دهنده موظف به 
تضمين سرعت خريداری شده به مشتركين خود هستند.

حسين فالح جوشقانی -رئيس سازمان تنظيم مقررات و 
ارتباطات راديويی- نيز با تاكيد بر تضمين كيفيت سرعت 
در 95 درصد زمان ها در تعرفه  های جديد توسط اپراتورها، 
گفته بود: در اين مصوبه ما كف سرعت را تعيين كرده ايم 
اما محدوديتی برای سقف سرعت نيست. از اپراتورها نيز 
اينترنت خواسته ايم كه بر اساس اين سرعت، اينترنت را 
بدون در نظرگرفتن حجــم و طبق مصرف منصفانه ارائه 
كنند. رگوالتوری نيز در اين زمينه نظارت خواهد داشت.

البته جهرمی درباره ممنوعيت خروج از ســقف سرعت 
مشخص شــده، اظهار كرده اســت: »طبق مصوبه 266 
كميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات سرعت هر سرويس 
بايد رعايت شود. مدل اقتصادی اين مصوبه فروش سرعت 
است و منطق اقتصادی ارائه سرعت بيشتر مجانی توجيه 
اقتصادی ندارد.« اما به نظر می رســد سرعت بيشتر هم 
می تواند يكی از روش های رقابتی شركت ها برای جذب 
كاربر باشد.با توجه به اهميت موضوع سنجش سرعت و 
كيفيت اينترنت پرسرعت، سامانه های ايجادشده توسط 
اپراتورها در بخش خدمات الكترونيكی وب سايت سازمان 
تنظيم مقررات و ارتباطات راديويی به صورت متمركز و 
ساماندهی آورده شده است. مشتركين به منظور سنجش 
سرعت و كيفيت، می توانند اپراتور سرويس دهنده خود 
را در اين بخش انتخاب و نسبت به سنجش پارامترهای 

سرويس خود اقدام كنند.
مشتركين شــركت های ارائه دهنده خدمات انتقال داده 
می توانند از طريق لينك های معرفی شــده نســبت به 

سنجش شاخص های كيفيت سرويس دريافتی خود از 
قبيل latency، packet loss، ســرعت دانلود و آپلود 
اقدام كرده و در صورت عدم تطبيق مــوارد فوق  الذكر با 
مقادير مندرج در قرارداد سرويس نسبت به درج شكايت 
بر اساس كد رهگيری تخصيص يافته توسط سامانه اپراتور 
اقدام كنند. با وجود اين به نظر می رسد اين سرعت تضمينی 
كه وزير و معاونانش بر آن تاكيد دارند هنوز توســط همه 
كاربران حس نشده اســت. پيش از اين هم درباره تفاوت 
سرعت اينترنت خريداری شده مشــترک و سرعتی كه 
دريافت می كرد اعتراضاتی وجود داشت و كاربران شاكی 
غالبا اظهار می كردند كه سرعت آنها با آنچه در قراردادشان 
مطرح شــده، تطابق ندارد.اكنون هم با ارائه تعرفه های 
جديد اينترنت ثابت و ممنوعيت فروش تعرفه های قبلی 
پس از پايان قرارداد، كاربــران اعتراضات خود را از طريق 
اعالم نظراتی در صفحه های اجتماعی وزير ارتباطات و يا 
نظراتی كه در واكنش به اخبار تعرفه ها منتشر می شود، 
اعالم می كنند و حتی برخی از اين موضوع شكايت دارند 
كه تعرفه  های جديد راهی برای اجبار خريد سرعت های 
باالتر است.اگرچه به نظر می  رسد سرعت های پايين حتی 
يك مگابيتی در كشورهای توسعه  يافته ديگر جايی ندارند، 
اما ارائه و تضمين ســرعت های مگابيتی واقعی اينترنت 
هم برای كاربران ايرانی به آرزويی محال بدل شده است. 
در نهايت اين كاربران هســتند كه بايد نتيجه ی راستی 
 آزمايی اينترنت ارائه شــده توسط شــركت ها را بررسی 
كنند. بنابراين توصيه می  شــود ابتدا سرعت و كيفيت 
بســته های اينترنتی خود را بررسی كرده و اگر همچنان 
از ارائه خدمات ناراضی بودند، با مراجعه به سايت سازمان 
 تنظيم مقــررات و ارتباطات راديويی، اعتــراض خود را 

اعالم كنند.

سرعتتضمينیاينترنتحقيقتدارد؟

اجباربهخریدسرعتباالترباتعرفههایجدید

 فناوری
 اطالعات
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بازاریابی

روزنامــه »كســب و كار« جهت طرح مســائل و مشــكالت خوانندگان 
محترم،ستوني را با عنوان نامه به ســردبير راه اندازي كرده است. از اين رو 
شــما خواننده محترم مي توانيد از طريق ارسال نامه به پست الكترونيكي     
newskasbokar@gmail.comيا تماس با تلفن 88253428 صداي 

خود را به گوش مسئوالن برسانيد. 

نامه به سردبير

چرا باور نداشتن به خود بزرگ ترين مانع پيشرفت 
است؟

بدترين باوري كه مي تواند دامنگير ما شود، اين باور است كه »من به اندازه 
كافي خوب نيستم«. اين باوري است كه توليد احساس حقارت و نابسندگي 
مي كند. فرض را بر اين مي گذاريم كه ديگران از ما بهتر هستند، آن هم تنها 
به اين دليل كه در حال حاضر در شــرايط بهتري از ما قرار دارند. احساس 
مي كنيم كه ارزش آنها بايد از ارزش ما بيشتر باشد و بنابراين ارزش ما از آنها 
كمتر است. اين احساس بي ارزش بودن در عمق روان ما جاي مي گيرد و 
سبب مي شود كه خودمان را دستكم بگيريم و ارزان بفروشيم. اينگونه حتي 
نمي توانيم هدف گذاري كنيم. بايد بپذيريد كه نه تنها خوب هستيد، بلكه 
مي توانيد در زمينه مورد نظر خود به جايگاه عالي برسيد. توانمندي بالقوه 
شما نامحدود است و به همين دليل است كه مي توانيد به مراتب به بيش از 

آنچه تاكنون دست يافته ايد، دست پيدا كنيد. 
@milyarder

نکته

مزيت رقابتي چيزي است كه موجب مي شود در نظر مشتريان خود بهتر از 
رقباي تان به نظر برسيد. در ابتدا از اين اصطالح درباره كسب و كارها استفاده 
مي شــد، ولي اكنون اصطالح مزيت رقابتي درباره هرچيــزي، از كاركنان 
شركت ها گرفته تا كشورها به كار مي رود. در اين مقاله توضيح مي دهيم كه 
مزيت رقابتي چيست و عوامل موثر در آن كدامند و دليل اهميت آن چيست. 
سپس نمونه هايي از مزيت رقابتي بيان مي كنيم و در پايان، به مقوله مزيت 

رقابتي پايدار مي پردازيم. 

 ۱. مزيت
شما بايد به طور واضح بيان كنيد كه كاال يا خدماتي كه عرضه مي كنيد، چه 
مزيتي براي مشتري دارد. محصول شما بايد چيزي باشد كه مشتريان واقعا 
به آن نياز دارند و ارزشــي واقعي را ارائه دهد. شما بايد عالوه بر ويژگي هاي 
محصول، از مزاياي آن نيز آگاه باشيد و بدانيد كه محصول تان چه مزيتي براي 
مشتريان دارد. اين يعني همواره بايد از روندهاي جديدي كه بر محصول شما 
اثر مي گذارند، به ويژه فناوري هاي جديد آگاه باشيد. براي نمونه، روزنامه ها را 
در نظر بگيريد كه امروزه در نشان دادن واكنش به دسترسي رايگان به اخبار 

در اينترنت، سرعت كمي دارند. 

 ۲. بازار هدف
مشتريان شما چه كساني هستند؟ بايد دقيقا بدانيد چه كساني از شما خريد 
مي كنند و چگونه مي توانيد زندگي آنها را بهتر كنيد. شما بايد تقاضا را كه عامل 
محرك رشد اقتصادي است، در بازار هدف خود به وجود بياوريد. در مثال باال، 
بازار هدف روزنامه ها به افراد مسن تري انتقال پيدا كرده است كه نمي توانند 

اخبار آنالين را به راحتي دريافت كنند. 

 ۳. رقبا
هرچيزي كه مشتري بتواند با استفاده از آن نيازي را برآورده كند كه شما با 
محصول يا خدمات خود برطرف مي كنيد، رقيب شما به شمار مي آيد. براي 
نمونه، روزنامه ها تصور مي كردند رقباي آنها روزنامه هاي ديگرند، ولي پس 
از مدتي دريافتند كه رقيب اصلي آنها اينترنت است. آنها بايد براي رقابت با 

چيزي مبارزه مي كردند كه اخبار را به سرعت و رايگان ارائه مي داد. 
براي رسيدن به موفقيت بايد بتوانيد بيان كنيد كه چه مزيتي 

را به بازار هدف خود ارائه مي دهيــد و چرا محصول يا 
خدمت شما بهتر از چيزي است كه رقباي شما ارائه 

مي دهند. مزيت رقابتي شامل موارد زير است: 
- دانش عملي

- برتري عملياتي  
- استعداد

- محصوالت
- تجربه مشتري
- مالكيت معنوي

 marketing( موقعيــت بازاريابــي -
)position

- ارتباط با مشتري
- موقعيت
- سرمايه

در مجمــوع بــه مــوارد موجــود در 
 فهرســت بــاال »قابليت هاي كســب و كار« 

گفته مي شود. 

  دليل اهميت مزيت رقابتي چيست؟
اگر ورزشكار تازه كاري در ليگي حرفه اي بازي كند، شانس موفقيت چنداني 
نخواهد داشت. همين مساله درباره شركتي كه فاقد مزيت رقابتي است و با 

بازاري رقابتي روبه رو شده نيز صادق است. 

  نمونه هايي از مزيت رقابتي
مزيت رقابتي همه جا وجود دارد و پيدا كردن نمونه هاي آن بسيار آسان است. 
براي نمونه: موتور جستجويي كه در مقايسه با رقباي خود، نتايجي سريع تر و 

با كيفيت باالتر ارائه مي دهد.
 

  مزيت رقابتي پايدار چيست؟
ميان ورزشــكاري حرفه اي كه تنها به مدت يك نيم فصل مي درخشــد و 
ورزشــكار ديگري كه پيروزي هاي او به مدت يك دهه ادامــه دارد، تفاوت 
زيادي هســت. معموال مزيت رقابتي پس از مدتي از بين مي رود. زودگذر و 
ناپايدار بودن مزيت هاي رقابتي براي كسب و كاري كه تالش مي كند براي 
خود مزيتي رقابتي ايجاد كند، بسيار ناراحت كننده و چالش برانگيز است. 
مزيت هاي رقابتي مي آيند و مي روند، ولي مزيت رقابتي پايدار، مزيتي است 
كه براي دهه ها باقي مي ماند. با گذشــت زمان، تغييرات بيروني مانند رقبا، 
بازارها، مدل هاي كسب و كار، محيط، ترجيحات مشتري و فناوري، موجب 
كم رنگ شدن مزيت رقابتي شما مي شود. آنچه امروز در كسب و كار شما موثر 
است، فردا ديگر كارايي نخواهد داشت. دليل ديگر ازبين رفتن مزيت رقابتي، 
كپي برداري شركت ها از يكديگر است، ولي مزيت رقابتي پايدار كاري است كه 
آن را بهتر از هر شركت ديگري انجام مي دهيد و درنتيجه از بين نخواهد رفت. 
مزيت رقابتي پايدار، يعني هميشه از توانايي داشتن عملكردي بهتر از رقبا در 

حوزه يا صنعتي خاص برخورداريد. 

    ۷ نمونه از مزيت هاي رقابتي پايدار
ازآنجاكه موضوع مزيت رقابتي پايدار، گيج كننده و دشوار است، بهتر است 

براي درك بهتر آن چند نمونه بيان كنيم: 
۱. كاركنان

دانش و توانايي هاي كاركنان يكي از منابع اصلي مزيت رقابتي شما محسوب 
مي شود.. معموال كاركنان، بزرگ ترين دارايي رقابتي شما به شمار 
مي آيند. محصوالت مي آيند و مي روند، ولي تيمي كه 

بتواند بارها و بارها محصوالتي را طراحي كند كه موجب حيرت و شگفتي 
مشتريان شود، مزيتي پايدار است و براي شما باقي مي ماند. 

۲. فرهنگ
مزيت رقابتي پايدار به توانايي شما براي نوآوري و تغيير بستگي دارد. ممكن 
است تيم بسيار بااستعدادي داشته باشــيد، ولي اگر اعضاي آن در جهت 
دستيابي به رسالتي مشترك با يكديگر همكاري نكنند، بعيد است اين تيم به 
مزيت رقابتي پايداري براي شما تبديل شود. فرهنگ روشي است كه اعضاي 
تيم شما براساس آن با يكديگر همكاري مي كنند و انرژي خود را در جهت 

هدفي مشترك متمركز مي كنند. 
۳. فرايندها

معموال تقليد كردن از فرايندهاي برتر براي رقباي شما دشوار است. گاهي علت 
اين مساله، انجام اين فرايندها پشت درهاي بسته است، ولي حتي تقليد كردن 
از فرايندهايي كه در معرض ديد عموم انجام مي شود نيز براي شركت ها دشوار 

است، مانند خدمات مشتري. 
۴. دانش

دانش عمومي به طور گســترده اي در اينترنت در دسترس همه قرار دارد، 
ولي بسياري از دانش هاي ويژه صنعت جهان در سيستم هاي مديريت دانش 
شركت ها محفوظ هستند. در بسياري از صنايع، دانش فني مانعي بزرگ براي 
ورود به آن صنعت است. براي نمونه، هيچ كتابچه راهنمايي براي آموزش 
چگونگي راه اندازي بانك سرمايه گذاري يا شركت روباتيك وجود ندارد. نكته 
مهم درباره دانش، اين مساله است كه دانش به شما كمك مي كند تغيير كنيد. 
دانش مزيت رقابتي پايداري به شمار مي رود، البته تا زماني كه به طور مستمر 

در آن پيشرفت كنيد. 
۵. فناوري

شركت ها فناوري ها را با يكديگر تلفيق مي كنند تا از اين راه، نوآوري، توليد، 
فرايندها و روابط خود با مشتري را تقويت كنند. در شركت هاي بزرگ اين 

فناوري ها بسيار پيچيده مي شوند. 
۶. سرمايه

سرمايه گذاري در دارايي ثابت )Capital investment( نيز ممكن است 
مزيت رقابتي پايداري باشد، البته اگر مالك سرمايه منحصربه فردي باشيد كه 
هيچ  شخص ديگري نتواند آن را خريداري كند. در مقياس كوچك تر، محل 
فروشگاه ها يا هتل ها نيز مي تواند موجب مزيت رقابتي پايدار شود. براي نمونه 
اگر در نزديكي محبوب ترين ساحل جزيره، زميني بخريد، هميشه مي توانيد 
نسبت به هتل هاي واقع در محل هايي با جذابيت كمتر، برتري داشته باشيد. 

۷. پايداري و مزيت رقابتي پايدار
تغييرهاي تجاري هميشه پيش بيني پذير نيستند، ولي هرازگاهي 
روند عظيمي به وجــود مي آيد كه موجب موفقيت 
يا شكســت بعضي شــركت ها مي شود. 
پايداري نيز يكي از همين روندهاست. 
پايــداري يعني ظرفيت انســان ها 
بــراي دوام آوردن با توجه  به نرخ 
رشــد جمعيت و فعاليت هاي 
اقتصادي. دولت هــا و بازارها 
فرايند پيچيده اي را براي هماهنگ 
كردن اهداف پايداري با اهداف اقتصادي 

آغاز كرده اند. 
 thebalance business. simplicable business. :منابع
simplicable
ترجمه: چطور

مزيت رقابتي چيست  و چرا  در كسب و كارها   اهميت  دارد؟

اتوماسيون بازاريابي
 )Marketing Automation( 

چيست؟
 Marketing Automation اتوماسيون بازاريابي
استفاده از نرم افزاري است كه به طور خودكار كارهاي 
تكراري كه اغلب زمان زيادي صرف آنها مي شــود، 
 Drip( مانند پيگيري ايميل، كمپين هــاي قطره اي
Campaigns( و آگهي هاي شــبكه هاي اجتماعي 
را انجام دهد. نرم افزار اتوماسيون بازاريابي اين وظايف 
را انجام می دهد و به صرفه جويي در وقت و پول كمك 
مي كند كه درنهايت به موفقيت كســب وكار منجر 
مي شــود. براي يك كســب وكار كوچك استفاده از 
استراتژي اتوماسيون بازاريابي يك تغييردهنده بازي 
يا الگــو )Game Changer( اســت. كمپيني كه 
خوب اجرا شــده باشد به ســازمان كمك مي كند تا 
سازماندهي شــود، ميزان فروش افزايش يابد و زمان 
زيادي صرفه جويي شود. چندين مزيت آشكار براي 
استفاده از ابزارهاي اتوماسيون بازاريابي وجود دارد. 
براســاس آمار ۷5 درصد از پاســخ دهندگان موافق 
هســتند كه صرفه جويي در زمان بزرگ ترين مزيت 
نرم افزار اتوماسيون بازاريابي است. هنگامي كه نرم افزار 
اوليه راه اندازي مي شود، اتوماسيون به صورت خودكار 
است، اما مي تواند براساس آنچه براي كسب وكار بهتر 
است، پااليش شــود. يك كمپين بازاريابي كه شامل 
ابزارهاي اتوماســيون است شــما را قادر مي سازد با 
تمامي كانال ها سازگار باشيد و همزمان از فرصت هاي 
خود استفاده كنيد. همچنين به شما اجازه مي دهد 
تا فرصت ها را از طريق فراينــد چرخه فروش به طور 
فعال ثبت، طبقه بندي و پــرورش دهيد، همچنين 
اين شانس به شما داده مي شــود تا فرصت هايي كه 
احتمال بيشتري براي خريد دارند و مبادالت را افزايش 
مي دهند را بررسي كنيد. نرم افزار اتوماسيون بازاريابي 
به صاحبان اين كســب وكار فرضي كمك مي كند تا 
فروش خود را افزايش دهنــد و زمان را ذخيره كنند. 
صاحبان كســب وكار از اين طريق پول بيشتر، زمان 
بيشتر، آزادي بيشتر و تماس بيشتري دارند. مهم تر آنكه 
آنچه را كه دوست دارند انجام مي دهند و به اين صورت 
استفاده از اتوماســيون بازاريابي مي تواند به راحتي 
مشكالت كوچك اما اثرگذار موجود در كسب وكارها را 
با توجه به استراتژي هاي بازاريابي تعريف شده حل كند. 
www. belovedmarketing. com

مفاهيم بازاريابي مهارت هاي مديريتي

مديران اليق روش تاثيرگــذاري با رفتار 
طبيعــي را مي دانند، از كارهاي بيشــتر 
كارمنــدان اطــاع دارند و بــدون هيچ 
انتظاري درصدد فراهم كــردن محيطي 
 امن به منظور ايجــاد انگيزه براي كاركنان

 هستند.
 موفقيت مديــران ارتباط مســتقيمي 
با پيشــرفت كارمندان دارد كه به محض 
فراموشــي اين حقيقت، مديران در مسير 

نابودي خود گام برمي دارند.
 با اينكه نخســتين برخوردهاي مديران 
به ســرعت اتفاق مي افتد، اما مدتي طول 
مي كشــد تا كارمندان متوجه تاش آنها 

در اين زمينه شوند. بســياري از مديران 
سعي مي كنند با اســتفاده از قدرت، نفوذ 
و رفتار بيش از حد خشــن و تند، كاركنان 
را تحت تاثير قرار دهند كه متاســفانه اين 

روش نتيجه مخــرب و عكس دارد. آنها در 
عوض مي تواننــد روش مايم تري به كار 
 ببرند و نظرات و ايده آل هــاي ديگران را
 بپذيرنــد. مديريت صرفــا انجام وظايف 
مديريت نيســت، بلكــه مجموعه اي از 
رفتارهاي صحيح، خدمت به ســازمان و 
پيشرفت كارمندان است كه در اين ضمن 
بايد مراقب وسوســه هاي جاه طلبانه نيز 
باشــند. بدين ترتيب تاثيرات ناشــي از 
نخســتين برخورد، صرفــا فرصت هايي 
جهت به نمايش گذاشــتن شــخصيت 
 واقعي و معرفي خود بــه عنوان يك مدير

 موفق است. 

اثرگــذار   باشید

پديده شبكه سيال و لحظه شگفت انگيز
پروفسور كوين دانبار تحقيقي فوق العاده انجام داد با اين هدف كه ايده هاي 
خوب از كجا مي آينــد؟ نتايج جالب بود. او به تعدادي از آزمايشــگاه هاي 
علمي دور دنيا سري زد و از تمام افراد در حالي كه مشغول انجام جزئي ترين 
امورشــان بودند، فيلمبرداري كرد. در حالي كه آنها جلوي ميكروسكوپ 
نشسته بودند، وقتي كه با همكاران شان كنار آب سردكن مشغول گفتگو 
بودند و امثال اينها. او تمام اين مكالمات را ضبط و ســعي كرد از منشــأ 
ايجاد بهترين ايده ها ســر در بياورد. وقتي به يك دانشمند در آزمايشگاه 
فكر مي كنيم، اين تصوير را داريم همه دور يك ميكروسكوپ جمع شده و 
مشغول ديدن چيزي بادقت هستند و سپس آن لحظه شگفت انگيز جرقه 

زدن ايده رخ مي دهد و مي گويد اوه، يافتم! اما نتايج چيز ديگري بود. 
نتايج تحقيق نشان داد بيشــتر ايده هاي مهم و موفق پشت ميكروسكوپ 
يا كامپيوتر يا ميز كار پيدا نشــدند، بلكه زماني جرقه زدند كه آدم ها دور 
ميز جلسات هفتگي با هم گفتگو مي كردند. يعني زماني كه همه دور هم 
جمع شده و آخرين اطالعات، خطاها، اشتباه ها، تجارب و يافته هاي خود 

را بازگو مي كردند. 
ما به اشتباه دوســت داريم داستان دســتيابي به ايده هاي نو و خالقانه را 
خالصه و در قالب زمان كوتاه تري بيان كنيم و بيشتر بر لحظات شگفت انگيز 
جرقه زدن يك ايده متمركز شويم، اما در واقع، اگر دقيق تر نگاهي به گذشته 
بيندازيم، معلوم مي شود كه زمان زيادي طول كشيده است تا بسياري از 
ايده هاي مهم شكل بگيرند. وقتي يك ايده در ذهن ما شكل مي گيرد، شبكه 
جديدي از نورون ها )تعدادي از 100 ميليارد سلول بافت عصبي داخل مغز 
ما( به وجود مي آيد. شبكه اي با شــكل جديد كه تا به حال وجود نداشته 
است. هر چيزي كه مي آموزيم يا خلق مي كنيم به ايجاد يك شبكه جديد 
منجر مي شود و سوال اينجاســت: چگونه مي توان مغز را در محيط هايي 
قرار داد كه در آن احتمال بيشتري براي شكل گيري اين شبكه هاي جديد 
وجود دارد؟ در واقع شبكه اي در دنياي بيرون مغز وجود دارد كه شباهت 
 زيادي با شبكه  دنياي درون مغز انسان دارد كه مي توان آن را شبكه سيال 
»liquid network« ناميــد. يعني جايي كه شــما، آدم ها و ايده هاي 
متفاوت بسياري را در كنار هم داريد، پيشينه هاي مختلف، عاليق گوناگون 
در جوش و خروش هســتند و با يكديگر در رقابتند، آن فضا در حقيقت، 
فضايي است كه به نوآوري ختم مي شــود. به عبارت ديگر همان گونه كه 
وجود ســلول هاي عصبي در درون مغز و ايجاد يك شبكه جديد منجر به 
يادگيري مي شود. با هم بودن انســان ها نيز منجر به يادگيري، خالقيت 
و دستيابي به ايده هاي نو مي شــود و نكته همين جاست كه ما بخشي از 
ايده هاي مان را از ديگران مي گيريم. از كساني كه در رستوران با آنها برخورد 
كرده و با آنها گفتگو مي كنيم. آن ايده ها را به شكل هاي تازه اي به هم وصل 
مي كنيم و چيزي نو خلق مي كنيم حتي بدون آنكه خود بدانيم يا بفهميم. 

  تجويز راهبردي
در گذشته قهوه خانه ها و اكنون كافي شــاپ ها محل حضور نويسندگان، 
شــاعران، متفكران و مصلحان اجتماعي بوده است. چرا؟ چون اين مكان، 
مكان بسيار خوبي است تا ما در شبكه سيال بيروني قرار بگيريم تا كمك 

كنيم شبكه اي جديد در مغز ما شكل بگيرد. 
به صــورت تاريخي كافه نشــيني يك فرهنگ شــرقي بوده كه توســط 
جهانگردان غربي به تعجب در سفرنامه ها ياد شده است، اما بعدها كافه ها 
اصلي ترين نهاد به اشتراك گذاري ايده ها با ديگران شد. به همين دليل است 
كه شوارتز آينده پژوه معروف در كتاب »شگفتي هاي اجتناب ناپذير«اش 
درباره توسعه  چين يك پيشنهاد عجيب و غريب مي دهد: توسعه كافه ها! 
او به درســتي تشــخيص مي دهد كه چيني ها )و بهتر است بگوييم اغلب 
كشورهاي در حال توسعه( دانشگاه هاي بزرگي مانند هاروارد و استنفورد 
را به عنوان موتورهاي رشد آمريكا مي بينند و سعي در كپي برداري از آنها 
دارند. آنها با هزينه  فوق العاده بااليي به خلــق پارك هاي فناوري و مراكز 
دانشگاهي روي مي آورند، اما نمي دانند كه اين نهادها كافي نيست. شوارتز 
تاكيد مي كند كه شما نياز به تشكيل فضاي فكري داريد، شما نمي توانيد 
كتابخانه ها، كافه ها و خطوط دوچرخه سواري را ناديده بگيريد. در نهايت 

چه كنيم؟
1- فراموش نكنيم كه يادگيري و خالقيت امري فردي نيســت. خالقيت 
و يادگيري در تعامل جمعي رخ مي دهد. شبكه نورون ها )مغز( خود را در 
شبكه سيال قرار دهيم. تنهايي و تمركز مهم است، اما گفتگو و تعامل آن 

را كامل مي كند. 
 2- خود را در فضاهايي قرار دهيم كه آدم هاي متفاوت، ايده هاي متنوع و 

ديدگاه هاي متضاد را تجربه كنيم. 
3- گفتگو كنيم آن هم غيررسمي، هميشگي و افقي )اينكه كسي باالتر از 
بقيه نباشد و همه هم سطح باشند( آنگاه لحظه هاي شگفت انگيز بيشتري 

را تجربه خواهيم كرد. 
@Dr_Lashkarbolouki

استراتژيست

تبليغات 
خالق
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اصناف

رقابت پذيري لوازم خانگي نبايد به 
دليل گراني نابود شود

رئيس اتحاديــه لوازم خانگي گفــت: زماني 
كه خودروســازان پرچم گراني را در دســت 
مي گيرند و به خاطر فوالد و تامين مواد اوليه 
گران ســريعا قيمت هاي خــودرو را افزايش 
مي دهند، اين كامال طبيعي بــوده كه ديگر 
صنايع نيز با گراني مواد اوليه اقدام به افزايش 
قيمت كاالهاي خود كنند. محمد طحان پور، 
رئيس اتحاديه لوازم خانگــي درباره افزايش 
قيمــت لوازم خانگــي در زمســتان گفت: 
كارخانه هاي لوازم خانگي مانند كارخانه هاي 
خودروســازي و ديگر صنايع به مــواد اوليه 
و دالر متكي هســتند و در زماني كه اين دو 
معقوله با افزايش قيمت روبه رو شــود، كامال 
طبيعي بود كه كارخانه دار مجبور به افزايش 
قيمت كاالهــاي توليدي خود بــراي تداوم 
به توليدات كارخانه اســت. وي ادامه داد: در 
انبار كارخانه هاي لوازم خانگي، تعدد كاال در 
سطح مطلوبي به سر مي برد و توليدكنندگان 
اين صنعت نيــز مبناي گرانــي را بيش از 5 
درصد قرار ندادند تا گراني را بر بازار تحميل 
نكنند. طحان پور با اشــاره به اينكه نمي توان 
قيمت كاالهاي داخلي را غيرمعقوالنه افزايش 
داد، تاكيد كرد: رقابــت در بين كارخانه هاي 
لوازم خانگي از اهميت بااليي برخوردار بوده، 
بنابراين زماني كه فوالد، مس، پتروشــيمي، 
آلومينيــوم و... گران مي شــود بايد به حفظ 
بازار و عدم گرايش بــازار به كاالهاي خارجي 
نيز فكر كــرد. رئيس اتحاديــه لوازم خانگي 
دربــاره اينكه گرانــي كاال تنهــا مختص به 
افزايش دســتمزدها نيســت، تصريح كرد: 
در جامعه كارگــري ايران، حقــوق، بيمه و 
ماليات بين كارگر خودروســاز و لوازم خانگي 
يكي اســت، زماني كه خودروســازان پرچم 
گرانــي را در دســت مي گيرند و بــه خاطر 
فوالد و ديگــر مواد اوليه ســريعا قيمت هاي 
خــودرو را افزايــش مي دهند،  ايــن كامال 
طبيعي بوده كــه ديگر صنايع نيــز با گراني 
 مواد اوليه اقدام به افزايــش قيمت كاالهاي 

خود كنند. 

قيمت گــذاري كاال در كارخانه، 
رقابت در بازار را از بين مي برد

رئيس اتاق اصناف اراك معتقد است: »طرح 
هيات عالي نظارت براي قيمت گذاري كاالها 
اتفاق بســيار خوبي اســت. اين طرح جلوي 
فعاليت هاي تبليغاتي شركت هاي توليدي را 
مي گيرد. از طرفي بهانه فروشگاه هاي بزرگ 
و زنجيــره اي را براي به وجــود آوردن چند 
قيمتي در بازار را مي گيرد و ديگر جايي براي 
تخفيف هاي كاذب باقــي نمي ماند. طبق اين 
طرح مالك قيمت واقعي يــك كاال، فاكتور 
خريد خواهد بود. « جمشــيد زند با دفاع از 
اين مصوبه مي گويــد: »با قيمت گذاري اوليه 
در كارخانه ها موافق نيستم چرا كه بناي بازار 
رقابتي را از بين مي برد و با ارائه قيمت هاي از 
پيش تعيين شــده و مالك قرار دادن قيمت 
مصرف كننده بــا درج روي كاال، ديگر جايي 
براي رقابــت وجود نخواهد داشــت. « وي با 
اشــاره به تخفيف هاي كاذب و از بين رفتن 
امكان رقابــت در چنين فضايــي مي گويد: 
»امروز ما شــاهد تخفيف  هايي تا 5۰ درصد 
هستيم كه عمال رقابت را در بازار از بين برده 
است. عده  اي معتقدند با آناليز دقيق قيمت ها 
را از مرجع و در مرحلــه توليد روي كاال درج 
شــود اما چه كســي مي تواند آناليز درستي 
انجام دهد؟ براي مثال اگــر توليدكننده رب 
گوجه فرنگي، گوجه را ارزان تر بخرد و ديگر 
كارخانــه گران تر بخــرد، چطــور مي توان 
قيمت واحدي براي شان در نظر گرفت؟ اين 
موضوع باعث از بين رفتن رقابت مي شــود. 
« زند در ادامــه مي گويد: »شــرايط طوري 
شــده اســت كه توليدكننده كااليش را به 
فروشــنده با تبليغ اينچنيني ارائه مي دهد: 
قيمــت روي كاال 5۰۰ خــورده و ما ۱۰۰ به 
شما مي فروشيم! در صورتي كه بايد با قيمت 
پايه به فروشنده فروخته شود و قيمتي روي 
كاال وجود نداشته باشــد و اين بازار است كه 
با كمك اصناف قيمــت كاال را تعيين و اعالم 
مي كند. « زند در آخــر مي گويد: »مطمئنم 
كه اتاق اصناف مانند هميشــه از اين مرحله 
هم ســربلند بيرون خواهد آمد، همانطور كه 
 در گذشته موفق به عبور از چنين چالش هايي 

شده است. «

خبر

متاســفانه طي چند سال اخير 
صنعت لوازم آشپزخانه كه يكي 
از مهم ترين صنايع در كشــور به 
شمار مي رود در تسخير واردات 
و كاالهاي خارجي جايگاه اصلي 
خود را از دست داده اســت. كاهش استقبال و خريد كاالهاي 
مربوطه در اين صنعت توسط مردم و از سوي ديگر اشباع بازار 
توســط كاالهاي خارجي كه تنوع آن هر خريــداري را جذب 
مي كند، موجب شــد توليدكنندگان در اين صنعت انگيزه اي 
براي ادامه فعاليت نداشته باشند. يكي از فعاالن بازار لوازم خانگي 
مي گويد: از چند ماه گذشــته تاكنون بازار دچار ركود مطلق 
و شديدي شده اســت، به طوري كه نه تنها نمي توان افزايش 
توليد داشت، بلكه بسياري از افراد كار خود را از دست داده اند. 
وي اضافه كرد: خريد بسيار كاهش يافته، به طوري كه نسبت 
به سال پيش، فروش همكاران ما بين 6۰ تا 7۰ درصد كاهش 

داشته كه اين كاهش فروش هم اكنون بسيار ملموس تر شده 
است. اصالني خاطرنشان كرد: سرويس جهيزيه، ظروف نچسب 
و قاشق و چنگال از جمله كاالهايي هستند كه زير نظر اتحاديه 
توليدكنندگان لوازم آشپزخانه بوده و فروش شان هم نسبت به قبل 
كاهش يافته است. اين فعال صنفي تصريح كرد: همه به همديگر 
زنجيروار متصل هستيم و ركود در يك حوزه به تمامي بازارها 
سرايت كرده، افزايش چك هاي برگشتي هم بيداد مي كند. وي 
ادامه داد: تا 3 سال گذشته برگشت 5 درصد از چك ها عادي بود، 
اما حاال تقريبا اين رقم به 3۰ تا 4۰ درصد رسيده است، اين افزايش 
برگشت چك براي اين نيست كه بگوييم كالهبرداري زياد شده، 
بلكه شرايط بازار به گونه اي شده كه بسياري از فعاالن بازار به دليل 
كاهش فروش قادر نيستند چك هاي شان را وصول كنند. اصالني 
اظهار داشت: زماني كه توزيع كنندگان نتوانند اجناس خود را به 
فروش برسانند، توليدكنندگان هم بالتبع آنها دچار مشكل شده 
و جنس هاي شان را در كارخانه ها انباشته مي كنند. وي در پايان 
عنوان كرد: اين وضعيت بازار و كاهش فروش به سياست هاي پولي 
و مالي دولت مربوط است و تا زماني كه اين سياست ها تغيير نكند، 

شرايط به همين روال باقي خواهد ماند. 

»كسب وكار« از سود فروش كاال هاي خارجي با  گارانتي هاي تضمين شده گزارش  مي دهد

سهم  كوچك  لوازم آشپزخانه   داخلي  در  سبد  خانوار
گروه اصناف
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عدم امكان توليد محصوالت متنوع و باكيفيت ايراني
فريدون نصيري، رئيس اتحاديه لوازم آشپزخانه 

حمايت از توليد ملي و توليدكننده ايراني چند سالي است كه در دستور كار دست اندركاران اقتصادي و مسئوالن قرار گرفته و براي اين هدف نيز تالش هايي صورت گرفته 
است. در اين رابطه براي خريداران كاالهاي داخلي تسهيالتي ارائه شده و مشوق هايي نيز براي فروشندگان اين كاالها به آنها داده مي شود. هرچند با وجود تمام سعي و 
تالش ها و شعار هاي اقتصادي، كاال هاي ايراني در حوزه لوازم آشپزخانه سهم كمي در سبد خريد خانوار هاي ايراني دارد. مهم ترين علت اين موضوع را مي توان نداشتن 
شناخت مردم از اين صنعت دانست. بنابراين فقدان تبليغات صحيح و اصولي و عدم حضور در رسانه هاي امروزي، مانعي براي فروش كاال ها در واحد هاي صنفي شده است 
و استقبال چنداني از اين كاالها در حوزه داخلي نمي شود. در حال حاضر انباشته شدن كاالها در فروشگاه ها و عدم استقبال خريداران مايه دلسردي فروشندگان شده و 
فروش كاالهاي خارجي را بيش از پيش رونق بخشيده است. در اين رابطه كارشناسان معتقدند كه فروش كاالهاي خارجي با گارانتي هاي تضمين شده و مراكز خدمات 
پس از فروش، سود بيشتري را نصيب فروشنده مي كند و تنوع محصوالت غيرايراني و همچنين قيمت هايي كه براي اين اجناس در نظر گرفته مي شود، گوي سبقت را از 
كاالي ايراني ربوده و امكان هرنوع رقابتي را براي توليدكنندگان سخت تر و گاهي غيرممكن مي سازد. البته عدم حمايت از توليدكنندگان داخلي نيز در اين رابطه موثر است. 
عدم حمايت از توليدكنندگان، موانع دولتي مانند ماليات، بيمه و عدم پرداخت يارانه براي ورود مواد اوليه توليد، سختي امكان توليد برند هاي متفاوت در يك واحد توليدي 
و به دنبال آن پايين بودن تيراژ توليد، عدم اعتماد مردم به استاندارد به دليل سطح پايين پذيرش استاندارد كاالها توسط سازمان استاندارد و... همه و همه باعث افزايش 
هزينه هاي توليد، عدم امكان توليد محصوالت متنوع و باكيفيت ايراني شده است. با تمام اين اوصاف آينده روشني در صنعت لوازم آشپزخانه كشور نمي توان تصور كرد و 
مواردي كه ذكر شد، مشكالتي است كه واقعا پيش روي توليد وجود دارد. اين موارد به عالوه اجاره بهاي باالي واحد هاي تجاري، ورود كاالي هاي بي كيفيت و ارزان قيمت 
چيني از مبادي گمركي كشور، كاهش قدرت خريد مردم، فرهنگ مصرفي غلط و... نيز مزيد بر علت شده كه هر روز توليدكنندگان به بقاي واحد توليدي خود نااميد باشند 
و حتي گاهي كااليي را كه با رنج توليد كرده اند، به نام كاالي خارجي به فروش برسانند. خريد كاالي ايراني توسط مردم در وهله اول نيازمند تامين زيرساخت هايي براي 

توليد ارزان و باكيفيت بوده و توجيه اقتصادي فروش اين كاال ها در داخل و بسترسازي براي صادرات مستمر به ساير كشورهاست. 

لوازم آشپزخانه با برچسب توليد داخل روي دست فروشنده مي ماند
كيان منفرد، فعال صنعت لوازم آشپزخانه

صنعت لوازم آشپزخانه از آن دسته صنايعي است كه به دليل وفور و تنوع كاالهاي خارجي و واردات آن به كشور در 
مرز نابودي قرار گرفته است. توليدكننده اين كاالها هيچ تمايلي براي توليد ندارد، چراكه توليدات قبلي به اندازه اي 
در انبارها دپو شده است كه جوابگوي نياز بازار تا چند سال خواهد بود. در حال حاضر استقبال مردم از لوازم آشپزخانه 
خارجي بسيار زياد است، چراكه تنوع، كيفيت و خدمات پس از فروش در اين لوازم وجود دارد. توليدكننده ايراني خط 
توليد دارد، اما ماشين آالت به روز ندارد. فكر ايراني منحصربه فرد است، اما امكانات وجود ندارد. تمام صحبت هايي كه 
درباره حمايت و ارائه تسهيالت مي شود حداقل درباره اين صنعت در حد شعار باقي مانده و به همين دليل توليدكننده 
داخلي به فكر راه حل و رفع مشكالت به شيوه خود افتاده است. برخي توليدكنندگان كاالهاي خود را برچسب خارجي 
مي زنند و ســپس روانه بازار مي كنند و از اين راه جواب گرفته اند. چرا بايد اين كااليي كه در بازار توزيع مي شود با 

برچسب خارجي فروخته شود و با برچسب توليد ايراني روي دست فروشنده بماند؟
به طور كلي توان مالي مردم كم شده، بنابراين فروش هم نسبت به سال هاي قبل 6۰ درصد كاهش داشته است. 
در حال حاضر فعاالن اين صنف مجبورند اجناس را با اقســاط بلندمدت عرضه كنند. با اين حال پس از مدت 
طوالني هم بسياري از چك ها برگشت مي خورد. همچنين در حال حاضر كارخانه هاي توليدي وضعيت خوبي 
ندارند و برخي تعطيل شده و بسياري هم كه هنوز سرپا هستند تعداد زيادي از كارگران خود را تعديل كرده اند. 
با اين حال برخي از توليدكنندگان براي حل مشكالت خود به دنبال گرفتن وام هستند، اما با اين اوضاع بازار 

پرداخت اقساط بسيار سخت است. 

سازمان توسعه تجارت در 
تيرماه امســال اعالم كرد 
كه ســامانه ثبت سفارش 
خودرو براي همه از جمله 
نمايندگي هــاي رســمي 
خودروســازان و ديگــر 
شركت هاي متفرقه بسته شــده است، تصميمي 
كه به نظر مي رسيد باعث به وجود آمدن تغييراتي 
در قيمت خودروهاي خارجي در داخل كشور شد. 
هرچند از روز گذشته اين سامانه بازگشايي شده اما 
به عقيده كارشناسان و مسئوالن تا مدت ها عواقب 
آن در بازار خودرو تاثيرگذارخواهد بود. بسياري از 
نمايشــگاه داران كه به نوعي واردكننده خودرو هم 
هستند اطالعات خوبي از قوانين و دستورالعمل ها 
دارند، اين مساله در تحليل هاي آنها به خوبي مشهود 
است. تعدادي از اين فروشــندگان متاثر از تحليل 
غالب رســانه ها و فعاالن بازار خــودرو، مي گويند 
افزايش قيمت خودروها بيش از اينكه نتيجه داللي و 
رانت و سودجويي واردكنندگان متفرقه باشد، نتيجه 
بسته شدن سامانه ثبت سفارش است. به اعتقاد آنها 

بر اثر بسته شدن سامانه ثبت سفارش، عرضه خودرو 
محدوديت پيدا كرده و نياز بازار تامين نشده و همين 

مساله سبب افزايش ناگهاني قيمت شده است. 
احتــكار خــودرو براي فشــار بــه دولــت براي 
بازگشايي سامانه ثبت ســفارش، فرضيه جديدي 
است كه توســط كارشناســان مطرح شده است. 
رضا عباســي، كارشــناس صنعت خودرو با تاييد 
تلويحي ايــن فرضيه، تحــركات اخيــر برخي از 
واردات كنندگان خودرو را نشانه اي بر واقعي بودن 
فشــارها عنوان مي كند. او مي گويد تشــكل هاي 
متعددي با عناوين مشــابه در بازار خودرو شــكل 
 گرفته كــه بعضــاً آب به آســياب ســودجويان 

مي ريزند. 
اين كارشــناس اقتصادي تصريح كرد: در سامانه 
ثبت ســفارش خودرو فقط نام ۱۰ شركت مجاز به 
ثبت سفارش واردات مجاز اعالم شده اما برخي از 
تشكل هاي مربوط به واردات خودرو معتقدند بيش 
از 8۰ عضو داشته و بر همين اساس مكاتباتي را با 
مراجع مختلف نظارتي درباره بــازار خودرو انجام 
مي دهند كه در اين رابطه بايد شفافيت الزم صورت 

گيرد. 
عباســي تاكيد مي كند كه در دستورالعمل جديد 
وزارت صنعت واردات خودرو توسط واردكنندگان 

متفرقه موســوم به گري ماركت ممنوع شده و اما 
عده اي مي خواهنــد از بازار به دولت ايــن پيام را 
بدهند كه گري ماركت ها ســهم عمده اي در بازار 

خودروهاي وارداتي دارند و حذف  آنها سبب ايجاد 
اختالل در بازار مي شود. به گفته وي، در ماده 4 قانون 
حمايت از مصرف كنندگان به صراحت اعالم شده 

كه واردات خودرو بايد تنها از طريق نمايندگي هاي 
 مجــاز داراي شــبكه خدمــات پــس از فروش 

صورت گيرد. 

 »كسب و كار«  از عواقب توقف چند ماهه ثبت سفارش خودرو گزارش مي دهد

احتكار و گرانی  خودروهاي خارجي 
گروه اصناف
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نبايد به بازار خودروهاي وارداتي محدوديت تحميل شود
مرتضي ابراهيمي فعال بازار خودرو- نمايشگاه دار

عوامل بسياري در كنار بسته شدن سايت ثبت سفارش خودرو در گراني اين كاال موثر است. البته درست است كه خبر از بارز 
شدن سامانه آمده است اما هنور پيامد آن در بازار رخ نداده. برخي از كساني كه در اين كار دست دارند و سال ها به فعاليت در 
حوزه واردات خودرو مشغول بوده اند اين روزها و در عكس العمل به اين اتفاق خودروهاي وارداتي را احتكار كرده اند تا پاسخي 
براي اين موضوع داشته باشند. از طرفي ديگر دالالن و سود جويان نيز افرادی هستند كه در اين اتفاقات سرو كله شان پيدا 
مي شود و از آب گل آلود، ماهی مي گيرند. حتي در مواردي شاهد هستيم كه برخي واردكنندگان خودرو براي اينكه ضرري از 
اين ماجرا متوجه شان نشود، روي به داللي و سودجويي آورده اند و از اين طريق اجاره نمي دهند توقف ثبت سفارش خودرو 
در بازار خللي به كسب و كارشان وارد كند. آنها كه ســهم عمده اي در بازار خودرو دارند، حاال با احتكار خودرو مي خواهند 
حرف خود را به كرسي بنشانند و به دولت بفهمانند كه نبايد به بازار خودروهاي وارداتي محدوديت تحميل كند. برخي از 
واردكنندگان خودرو با هدف تحت فشار قرار دادن دولت براي بازگشايي مجدد سامانه ثبت سفارش خودروهاي وارداتي، از 

عرضه خودروهاي خود به بازار جلوگيري كردند. 

افزايش تصدي گري دولت در حوزه خودرو 
سعيد موتمني رئيس اتحاديه فروشندگان خودرو

زماني كه عرضه كااليي در بازار محدود شود ناخودآگاه بازار سياه به وجود مي آيد. زماني كه اعالم شد ثبت سفارش خودرو متوقف شد آنهايي 
 كه قبال برگه ثبت داشتند ســود كرده و توانســتند از راه فروش اين برگه ها پول هاي كالن به جيب بزنند. سياست توقف ثبت يك سياست

 يك شبه بود. در چند سال اخير در جابه جايي و واردات خودرو مشكلي وجود نداشت اما در حال حاضر ماشيني كه در گذشته با يك ميليون 
تومان جابه جا مي شد االن بايد مبلغ ۱۰ ميليون تومان براي آن پرداخت شود. 

بعد از توقف ثبت سفارش خودرو قيمت خودروهاي خارجي به صورت صعودي باال رفت تا جايي كه برخي خودروها افزايش 3۰ تا 5۰ درصدي 
را تجربه كردند. در اين ميان متضرر اصلي مردم بودند زيرا مجبور شــدند خودرويي را كه تا قبل از اين ۱6۰ ميليون تومان مي خريدند، حاال 
با ۱8۰ ميليون بخرند. ايجاد رانت در بازار هم عواقب ديگر اين تصميم بوده اســت. بايد قبل از جلوگيري از واردات خودرو زمينه چيني شده 
و اقدامات مقدماتي صورت مي گرفت و االن اين سوال مطرح است كه چه كسي مي خواهد نياز بازار را تامين كند. بهترين راهكار ساماندهي 
واردات خودرو ورود شركت هاي بزرگ ايراني با پشتوانه مالي قوي به عرصه مشاركت با خودروسازان خارجي است. همچنين ورود دولتي ها به 

اين زمينه همه چيز را آشفته تر كرد و موجب افزايش تصدي گري دولت در حوزه خودرو خواهد شد. 
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»فاکس کان« پیش بینی کرد؛
مشكل كمبود تراشه تا اواخر تابستان برطرف می شود

شرکت تایوانی فاکس کان امیدوار است مشکل کمبود تراشه و سخت افزار 
در جهان تا نیمه دوم سال ۲۰۲۲ که همزمان با هفته های پایانی تابستان 
است، کاهش یابد. یکی از دالیل این امیدواری کاهش سختگیری های ناشی 
از شیوع مجدد کرونا در شانگهای بوده است. فاکس کان بزرگترین پیمانکار 
تأمین کننده محصوالت مختلف الکترونیکی در جهان است و لیو یانگ وی 
رئیس آن تصریح کرده اطمینان دارد ثبات زنجیره تأمین قطعات در نیمه 
دوم سال ۲۰۲۲ برقرار می شود. زیرا ساکنان شانگهای می توانند از روز سه 

شنبه در نواحی کم خطر بر سر کار خود حاضر شوند.
وی با اشاره به کمبود طوالنی مدت تراشــه در جهان که خودروسازان را 
مجبور به توقف تولید کرده و برای شرکت های سازنده گوشی های هوشمند 
از جمله اپل دردسر آفرین بوده است، گفت: فاکس کان قصد دارد به اولین 
سازنده خودروی برقی در جهان مبدل شود که مشکلی از نظر تأمین قطعه 
ندارد. این شرکت قصد دارد تا پایان ســال ۲۰۲۵ حدود ۵ درصد از بازار 

جهانی خودروهای الکتریکی را کنترل کند. 

چرا تعرفه های پستی افزايش يافت؟
به گفته مدیرعامل شرکت ملی پست، دلیل افزایش تعرفه های پستی، ارتقای 
خدمات بوده است. در روزهای گذشته اعالم شد تعرفه های پستی از ۲۰ تا ۵۰ 
درصد افزایش قیمت خواهند داشت، هرچند برخی از مشتریان از افزایش های 
نامتعارفی تا ۸۰ و ۱۰۰ درصد در حوزه خدمات پستی خبر دادند. اما عیسی 
زارع پور - وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات- با تکذیب افزایش دو و سه برابری 
تعرفه های پستی، افزایش تعرفه های پستی را در خدمات پایه پستی، عادی و 
سفارشی ۲۰ درصد برای مردم عادی، ۵۰ درصد برای حقوقی ها و دولتی ها و 
در خدمات غیرپایه، ویژه و پیشتاز نیز ۴۰ درصد، اعالم کرد و دریافت هر مبلغ 

اضافه تر را تخلف دانست.
در این راستا محمود لیائی -مدیرعامل شــرکت ملی پست- در یک برنامه 
تلویزیونی درباره علت افزایش تعرفه های پستی و تاثیر آن بر ارتقای کیفیت 
خدمات، توضیح داد: دلیل افزایش تعرفه ها، همین ارتقای خدمات، در حالی که 
در سه سال گذشته قیمت ها همچون فنر نگه داشته شده بود و ما طی این سه 
سال متناسب با تورم هیچ افزایش قیمتی نداشتیم، در حالی که خدمات پستی 
مبتنی  بر نیروی انسانی است که حقوقش طی این سه سال تقریبا سه برابر شده 
است؛ کاغذ، کارتن و ابزار بسته بندی طی این سه سال افزایش قیمت داشتند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: پرداخت یارانه ای که ما بابت این مابه التفاوت 
می دهیم، به ما اجازه نمی دهد که به سمت توسعه و تجهیز و نوسازی برویم، طی 
این سه سال ما نتوانستیم ساختمان ها را تعمیر و تجهیز کنیم؛ وسایل نقلیه، 
کامیون ها و موتورها و ماشین هایمان به شدت فرسوده هستند و از طول عمر 
رسمی شان گذشته، ناوگانی پستی ما دچار خالء شده و یک به یک از رده خارج 

می شوند و نیاز به نوسازی داریم.

شرکت های خالق و صنایع خالق در »قانون جهش تولید دانش بنیان« 
رونق پیدا می کنند

رونق بازار محصوالت ايران ساخت
سخنگوی معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری، قانون جهش تولید 
دانش بنیان را ترسیم کننده آینده زیست بوم فناوری و نوآوری ایران دانست 
و گفت: این قانون کســب و کارهای دانش بنیان و خالق را رونق می دهد. به 
گزارش نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، پرویز کرمی تقارن 
ابالغ این قانون با سال تولید دانش بنیان، اشتغال آفرین را خوش یمن دانست و 
افزود: در سالی که تولید دانش بنیان، اشتغال آفرین نام گذاری شده است، توجه 
به شرکت های دانش بنیان و شرکت های خالق، از اهمیتی دوچندان برخوردار 
شده و تمام بخش ها از جمله معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دولت 
قوه مقننه و سایر دستگاه ها در تالش هستند تا زمینه را برای تسهیل گری، 

هموارسازی مسیر و حمایت از رونق این زیست بوم فراهم کنند.
به گفته رئیس مرکز و دبیر ســتاد فناوری های نرم و توســعه صنایع خالق 
معاونت علمی، با تالش های مستمر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
همکاری، همراهی و تصویب نمایندگان مجلس شورای اسالمی، قانون جهش 
تولید دانش بنیان تدوین شد تا با در نظر گرفتن بخش قابل توجهی از نیازها، 
دغدغه ها و ویژگی های فعاالن زیست بوم دانش بنیان و خالق راه را برای توسعه 
این زیست بوم و نقش آفرینی هرچه بیش تر شرکت های دانش بنیان و خالق 

در ترسیم آینده کشور هموار کند.
کرمی بیان کرد: در این قانون بویژه به نقــش اقتصاد خالق از طریق توجه و 
قانونی شدن حرکت شــرکت های خالق و جهش در حوزه صنایع خالق و 
شکل دهی به خانه های خالق و نوآوری به عنوان پلتفرم جدید معاونت علمی 
وفناوری خواهیم بود در ماده 6 این قانون شکل دهی به واحدهای خالق برعهده 
معاونت علمی و فناوری گذاشته شده که نگارش و تدوین آیین نامه ها و ضوابط 

آغاز شده است.
سخنگوی معاون علمی و فناوری رییس جمهوری با بیان این که در در تدوین و 
تصویب اجرای این قانون تالش شده است تا کاستی های قانونی و آیین نامه ای 
پیشین مرتفع شود، افزود: همچنین زمینه برای رفع نیازهای فعلی و آینده 
شــرکت های دانش بنیان و خالق، از جمله بــازار، معافیت ها، حمایت های 

دستگاهی، استقرار و بسیاری از موارد دیگر مد نظر قرار بگیرد.
کرمی، تصویب و ابالغ این قانون، را سازنده مسیر توسعه زیست بوم فناوری و 
نوآوری آینده کشور دانست و گفت: تصویب و ابالغ قانون حمایت از شرکت های 
دانش بنیان و خالق، تحول بزرگی برای زیست بوم فناوری و نوآوری کشور به 
شمار می رود پس از سه سال تالش همکارانم در معاونت علمی و فناوری در 
تعامل با مجالس دهم و یازدهم به نتیجه رســید و تایید شد. به گفته مشاور 
معاون علمی و فناوری رییس جمهوری، مفادی کــه در این قانون تصویب 
شده، به توسعه  بخش های مختلف زیست بوم فناوری و نوآوری از بخش های 
سرمایه گذاری و زیرساختی تا تولید محصول دانش بنیان و خالق با استفاده از 

اختیارات معاونت علمی و فناوری کمک می کند.
کرمی، اجرائی سازی مفاد این قانون متناسب با ماهیت و وظایف دستگاه های 
مختلف کشــور را یکی از اصلی ترین اولویت های معاونــت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری دانست و گفت: از زمان ابالغ این قانون توسط ریاست محترم 
جمهوری، نگارش بیش از ۱۲ پیش نویس آیین نامه و چندین دستورالعمل که 
آغاز شده است، با تصویب نهایی در برنامه اجرائی بخش های دولت قرار می گیرد 
و جهت گیری در تمامی بخش های کشور معطوف به تولید دانش بنیان را رقم 

خواهد زد.
رئیس مرکز و دبیر ستاد فناوری های نرم و توسعه صنایع خالق، از گام های 
جدی این معاونت برای اجرایی سازی این قانون گفت و ادامه داد: در طی این 
سال ها مشکالت قانونی و نواقص شناســایی شدند و گرچه معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری علیرغم همه تمام تالش ها نتوانست تمامی ایده  ها 
را در قانون جدید پیاده کند اما خوشبختانه در عمل نقشه راه ۱۵ سال آینده 

کشور در حوزه دانش بنیانی و خالق ریل گذاری و به تصویب رسید.

اخبار
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با عبور قیمت دالر از کانال 
3۱ هزار تومــان گویا قرار 
است تدابیر ویژه ای برای 
کنترل نوســانات نرخ ارز 
به کار گرفته شــود. دالر 
صرافی ملی هم به رقم ۲6 هزار و 3۹ تومان رسیده 
است. این در حالی اســت که این ارز در روزهای 
گذشته در کانال ۲۵ هزار تومانی پیشروی کندی 

داشت.
همچنین سایه افکندن خطر تصویب یک قطعنامه 
علیه جمهوری اسالمی ایران در شورای حکام باعث 
شده اســکناس آمریکایی در تهران رشد کند. این 
اتفاق می تواند تنش های مذاکرات هســته ای  را 
افزایش دهد و زمینه ساز رشد فعالیت سفته بازان 

ارزی شود.
صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی در تازه ترین 
اظهارات خود اعالم کرد اختیارات ویژه ای به بانک 
مرکزی برای تنظیم بازار ارز داده می شــود. ایجاد 
تعادل در عرضه و تقاضا شاید از مهم ترین اقدامات 
این نهاد برای تنظیم بازار ارز باشــد. این در حالی 
است که به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی 
دلیل اصلی رشــد قیمت دالر افزایــش انتظارات 

تورمی اســت. عدم حصول نتیجه در مذاکرات و 
خروج از مســیر اصلی تحقق برجام منجر به رشد 
 انتظارات در بازارهای دارایی اعم از ارز، طال و سکه

 شده است. 
در همیــن زمینه رئیس کل بانــک مرکزی گفته 
اســت اختیارات ویژه ای به بانــک مرکزی برای 
تنظیم بازار ارز داده می شــود. صالح آبادی گفت: 
با پوشــش کاملی که در بازارها انجــام می دهیم 
قطعاً آرامش در بازار ارز ایجاد می شــود و به زودی 

اختیارات ویژه ای هم برای بانــک مرکزی اضافه 
 می شــود و می تواند به تعــادل در بــازار کمک 

زیادی کند. 
علی صالــح آبــادی رئیــس کل بانــک مرکزی 
اظهار داشــت: با پوشــش کاملی کــه در بازارها 
انجام می دهیم قطعــاً آرامش در بــازار ارز ایجاد 
می شــود. البته بانک مرکــزی از ظرفیت قوانین 
موجود اســتفاده می کنــد و بــه زودی اختیارات 
ویــژه ای هــم بــرای بانــک مرکــزی اضافــه 

 می شــود و می تواند به تعــادل در بــازار کمک 
زیادی کنــد.  وی افــزود: تــالش خواهیم کرد 
آنهایی کــه در بخش حواله و اســکناس تقاضای 
واقعــی در بــازار دارند پوشــش کامــل عرضه 
 در بازارهــای نیمــا و بازارهای متشــکل ارزی را 

داشته باشیم. 
پوشش کامل عرضه و تقاضا در بازار می تواند آرامش 
را در بازار ایجــاد کند. رئیــس کل بانک مرکزی 
تصریح کرد: در دو ماهه ابتدایی امســال نسبت به 
دو ماهه ابتدایی سال گذشته، حدود ۷.۵ میلیارد 
دالر نفت، فــرآورده، میعانات، گاز و پتروشــیمی 
داشتیم که سال گذشته در همین مدت حدود ۴.۵ 
 میلیارد دالر بوده؛ یعنی بیش از 6۰ درصد رشد در 

وصولی ها داشتیم.
صالح آبادی گفــت: وضعیت منابع ارزی کشــور 
امسال نســبت به سال گذشــته در تمام حوزه ها 
به مراتب بهتر شــده اســت. وی  دربــاره مطالب 
مطرح شده از ســوی برخی از نمایندگان مجلس 
درباره بکارگیری برخی بازنشستگان در مدیریت 
بانک هــای  دولتی، گفــت: وزارت اقتصاد مدیران 
عامل و هیات مدیــره بانک های دولتــی را برای 
تایید صالحیت حرفه ای بــه بانک مرکزی معرفی 
می کند، بنابراین این موضوع جزو اختیارات وزارت 
 امور اقتصادی و دارایی اســت و آنهــا اعالم نظر 

می کنند.

تمايل به فروش ارز كاهش يافت

سیگنال  منفی  به  دالر

شرایط دستیابی به نرخ بهینه ارز 
آلبرت بغزیان، اقتصاددان 

زمانی که صحبت از تعادل در بازار ارز برای کاهش قیمت دالر می شود معنای آن برابری عرضه و تقاضا نیست. اما صحبت های رئیس کل بانک مرکزی برای تنظیم بازار ارز به معنای ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا است. رئیس کل 
بانک مرکزی باید اقتصاددان باشد تا بتواند تفاوت را در این موضوع متوجه شود. بانک مرکزی نباید به این قضیه به صورت مالی نگاه کند. تعادل در بازار ارز با تعادلی که در بازار سهام وجود دارد، تفاوت دارد. صحبت های غیر حرفه ای 
در این زمینه مطرح می شود چراکه در همین شرایط نیز تعادل در بازار داریم. وقتی معامله در بازار و با دالر 3۲ هزار تومانی انجام می شود یعنی تعادل در بازار برقرار است. اما تعادل منصفانه وجود ندارد. روسای بانک مرکزی کشور 

وقتی صحبت از تعادل می کنند تمام معنای آن برابری عرضه و تقاضا است.
این در حالی است که برابری عرضه و تقاضا برقرار است اما تنها چند نفر خریدار توانایی معامله را دارند. باید این توانایی برای همه افراد برقرار شود و این مهم با تحقق نرخ ارز واقعی و بهینه اتفاق می افتد. نرخ دالر باید منصفانه شود. باید 
نرخی در بازار دالر داشته باشیم که به رشد اقتصادی و افزایش اشتغال منجر شود. نرخ منصفانه نرخی است که به توزیع عادالنه درآمد منجر شود. این نرخ نه دالر ۲۴ هزار تومانی، نه دالر 3۲ هزار تومانی و نه دالر ۴ هزار تومانی است. 
وقتی دالر 3۲ هزار تومان می شود تمامی کاالها گران می شود. وقتی رئیس بانک مرکزی صحبت از تعادل می کند باید هدف آن دستیابی به نرخ بهینه ارز باشد نه عرضه و تقاضا. تا تاثیر آن بر دیگر بازارها خنثی شود. همه مردم باید 
از امتیاز تعادل نرخ ارز برخوردار شوند. این مهم زمانی اتفاق می افتد که ببینیم هدف از تعادل، کدام نرخ ارز است. بانک مرکزی باید بتواند تشخیص دهد کدام نرخ برای کشور موجب برقراری رشد اقتصادی و رشد اشتغال می شود. 
باید دید هدف دولت از سیاست گذاری چیست. هیچ کجای دنیا بازار ارز را به حال خود رها نکردند. چرا باید بازار آزاد نرخ ارز را تعیین کند. نرخ ارز تا کاهش پیدا نکند، هیچ کدام از مشکالت در بازارهای دیگر حل نخواهد شد. نرخ 

تورم هم کاهش پیدا نخواهد کرد. توان قدرت خرید مردم هم متوقف شده و پسرفت بیشتری می کند. با نرخ باالتر ارز، هیچ کدام از شاخص های اقتصادی بهبود نخواهد یافت. 

شایلی قرائی 
News kasbokar@gmail.com

در حالی که طبق ادعای انجمن ها، مصوبه ســازمان 
حمایت بابت افزایــش قیمت کاالهایــی نظیر تایر، 
روغن موتور و شــوینده وجود دارد، سازمان حمایت از 
تولیدکننده بابت تأیید یا رد این ادعا، پاسخگوی رسانه 
نیست، سامانه ۱۲۴ هم که طبق گفته قائم مقام وزیر 
صمت مرجع اصلی اعالم قیمت است، در برخی ساعات 
از دسترس خارج است. به گزارش فارس، این روزها در 
فضای مجازی و برخی رسانه ها، اخبار مختلفی به نقل 
از روسای انجمن ها و یا با انشتار نامه ای، درباره افزایش 
قیمت کاالهای مختلف منتشر می شود. همین خبر 
افزایش قیمت ها  خود موجب بروز تورم انتظاری است و 
بازار بالفاصله نسبت به این اخبار واکنش نشان می دهد، 
تقاضای مردم برای تهیــه کاال  با قیمت قبلی افزایش 
می یابد با وجود واکنش بازار به این اخبار و تغییر سریع 
قیمت ها،  متولیان مربوطه از جمله ســازمان حمایت 
هیچ واکنشــی نســبت به این اخبار ندارند و سکوت 

اختیار کرده اند.
به تازگی طبق اطالعیه ای که تولید کنندگان تایر در 
فضای مجازی منتشــر کرده اند اعالم شده است که 
قیمت تایر از روز ۸ خرداد افزایش یافته است و براساس 

اطالعیه مذکور قیمت تایرهــای رادیال به میزان 3۰ 
درصد و قیمت تایرهای بایاس نیز بین ۱۵ تا ۲۵ درصد 
افزایش یافت.   این افزایش قیمت ها طی روزهای اخیر 
در بازار اعمال شده است و خریداران از افزایش قیمت ها 
خبر می دهند و فعاالن صنفی نیز این افزایش قیمت ها 
را تایید می کنند. به گفته یکی از فعاالن صنفی، قیمت 
یک جفت الســتیک خودروی پژو پرشیا که تا هفته 
پیش یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بوده اکنون در بازار 
به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است. همچنین 
در روزهای گذشته نامه ای از سوی انجمن پاالیشگاه 
داران روغن ســازی به رئیس اداره نظارت بر ناشــران 
گروه شیمیایی و غذایی ارسال شد که از دریافت مجوز 
افزایش قیمت روغن موتور دیزلی و بنزینی به میزان ۲۵ 

درصد حکایت دارد.
دلیل این افزایش قیمت نیز باال رفتن هزینه های تولید 
شامل قیمت لوبکات، نرخ ارز و به تبع آن مواد افزودنی، 
مواد اولیه وارداتی، مواد بســته بندی و سایر هزینه ها 
بیان شده است. البته اعالم اخبار افزایش قیمت ها فقط 
محدود به  تایر و روغن موتور نبوده و  در روزهای گذشته 
افزایش قیمت مواد شوینده، تن ماهی، سس مایونز و 

حتی افزایش قیمت برخی از برندهای   بیسکویت و پفک 
نیز از طریق انجمن های مربوطه در فضای مجازی و بعضا 

از طریق رسانه ها اعالم شده است. 
موضوع قابل توجه این است که با وجود حجم گسترده 
تالش رســانه ای انجمن  ها برای اعالم افزایش قیمت، 
سازمان حمایت به عنوان متولی تعیین قیمت، هنوز 
هیچ پاسخی نسبت به نامه های منتشر شده در رسانه 
ها و فضای مجازی در ارتباط بــا افزایش قیمت انواع 
کاالها نشان نداده و این در حالی است که قیمت اغلب 
این کاالها به خصوص تایر و روغن موتور در بازار افزایش 
یافته است و مردم نیز ناچارند تا کاالهای مورد نیاز خود 
را به قیمت های جدید خریداری کنند، مسئوالن سازمان 
حمایت نیز مانند روال ســابق در ســال های گذشته 
هیچ گونه پاسخگویی ندارد و با وجود تماس های مکرر 
خبرنگار فارس در این رابطه هیچ توضیحی ارائه ندادند. 
محمد صادق مفتح، قائم مقام وزیر صمت، در پاسخ به 
سوالی مبنی بر اینکه آیا این افزایش قیمت ها مجاز است 
یا خیر؟ گفت: هرگونه تغییر قیمت  در مورد کاالهای 
مختلف باید توسط سازمان حمایت از طریق اطالعیه 
یا درج در سامانه ۱۲۴ اعالم شود، بنابراین تا زمانی که 

سازمان حمایت تغییرات قیمت ها را از طریق اطالعیه 
اعالم نکرده و یا در سامانه ۱۲۴ ثبت و درج نکرده است 
به این معناست که فرآیند تصمیم گیری در مورد قیمت 
کاال هایی که تولیدکنندگان درخواست افزایش قیمت 
داده اند تکمیل نشده است. به گفته قائم مقام وزیر صمت 
در امور بازرگانی، مالک قیمت کاالها قیمت های مندرج 

در سامانه ۱۲۴ سازمان حمایت است. 
اگرچه قائم مقــام وزیر صمت اعالم کرده اســت که 
مالک قیمت کاالها، قیمت های مندرج در سامانه ۱۲۴ 
سازمان حمایت است اما نکته قابل توجه این است که 
سایت سامانه ۱۲۴ سازمان حمایت در برخی ساعات 
اصال در دسترس نیست مخاطب امکان دسترسی به 
این سامانه را ندارد. بنابراین در حالی که قیمت کاالها 
در بازار پیرو اعالم انجمن های تولید کنندگان کاالهای 
مختلف، تغییر کرده است، قیمت کاال در سامانه ۱۲۴ 
ســازمان حمایت نیز که قائم مقام وزیرصمت از آن به 
عنوان مرجع رسمی اعالم قیمت کاالها یاد می کند قابل 
مشاهده نیست و این درحالی است که وزارت صمت 
تاکید دارد که افزایش قیمت کاال بدون اعالم سازمان 

حمایت تخلف است.
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 سکوت  سازمان حمایت در قبال افزایش قیمت  ها

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری با اشاره به قانون 
جهش دانش بنیان، گفت: این قانون برای دانشگاه آزاد 
بســیار کمک کننده اســت؛ چون هر جا که پارک های 
فناوری هستند، سراهای نوآوری را هم مشمول همان 
حمایت ها و امکانات می کند. این قانون ۱۲ آیین نامه دارد 
که خیلی از بخش های این قانون به آیین نامه نیاز ندارد و 
ابالغ شده است، برخی باید توسط دستگاه ها ابالغ شود و 
تنها تعداد کمی از آنها آیین نامه های چالشی دارند. بقیه 
موارد قانونی آن هم با مکاتبات ســاده قابل پیاده سازی 
است . سورنا ستاری در بازدید از نمایشگاه عصر امید با بیان 
اینکه از زمانی که دکتر طهرانچی ریاست دانشگاه آزاد را به 
عهده گرفته اند و با آمدن دکتر دهقانی فیروزآبادی، معاون 
تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اتفاقات خیلی 
خوبی از نظر توسعه فرهنگ نوآوری و کارآفرینی در این 
دانشگاه افتاده است، گفت: اینکه امروز شاهد فعالیت تعداد 
باالیی از شرکت های خالق و استارت آپ ها در دانشگاه 

آزاد هستیم، نتیجه چند سال فعالیت شبانه روزی است.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری افزود: نکته ای که 
برای دانشگاه آزاد مهم است، این است که منبع درآمدی 
دیگری در کنار شهریه ها برای خود ایجاد کند. قطعا خود 
دانشگاه آزاد هم به این نتیجه رســیده که تنها با اتکا به 
 پول شهریه نمی تواند دانشگاه را اداره کند. وقتی چنین 
سرمایه های علمی و دانشی در داخل دانشگاه آزاد است، 

باید از آنها کســب درآمد و توسعه فناوری داشته باشد و 
عدد قابل توجهی از درآمد خود را از راه توسعه شرکت های 
خالق، شرکت های دانش بنیان، پارک های علم و فناوری، 
سراهای نوآوری و صندوق ها تامین کند. رییس بنیاد ملی 
نخبگان ادامه داد: باید به سمتی پیش رویم که دانشگاه 
آزاد خود سهام دار شرکت های بزرگی در کشور باشد. این 
کار هم به جوانانی که کسب و کار دارند یا درس می خوانند 
در دانشگاه، انگیزه می دهد تا با دیدن نمونه های موفق، به 
توسعه کارآفرینی تشویق و ترغیب شوند. بچه های دانشگاه 
آزاد نسبت به دیگر دانشجویان، مزایای خاصی دارند؛ مثال 
اینکه خودشان پول تحصیلشان را تامین می کنند و این 
یعنی اینکه آنها معنای کســب وکار و ارزش پول را می 
فهمند و درک می کنند. ستاری معتقد است که باید بر 
روی نمونه های موفق کسب و کار در دانشگاه آزاد کارهای 
تبلیغاتی خوبی انجام شود تا قصه موفقیت تیم های بزرگ 
به گوش بقیه دانشجویان و عالقه مندان هم برسد. معاون 
علمی و فناوری رئیس جمهوری با اشاره به اینکه دانشگاه 
آزاد زیرساخت های زیادی ایجاد کرده که هنوز منطبق 
با نوآوری نیستند. نیاز است تا در این مورد هم اصالحات 
و تحوالت جدی ایجاد شــود. ما پروژه های مشــترک 
زیادی با دانشــگاه آزاد داشــتیم و این دانشگاه امکانات 
 خوب و بزرگ و بهترین ســاختمان های خود را به این 

کار اختصاص می دهد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با اشاره به همکاری های 
گذشته با کشــور ژاپن گفت: این همکاری در سال های 
متمادی ادامه داشته و در حال حاضر هم زمینه آن به ویژه 
در حوزه انتقــال دانش و فناوری اطالعــات و برگزاری 
کارگاه های مشــترک فراهم است. عیســی زارع پور در 
اینستاگرام خود نوشــت: از روز دوشنبه برای شرکت در 
اجالس جهانی جامعه اطالعاتی به ژنــو آمده ام. تالش 
می کنم در حاشــیه این اجالس با وزرای دیگر کشورها 
و مقامات سازمان های مرتبط رایزنی کنم. در روز اول با 
معاون وزیر امور داخلی و ارتباطات ژاپن و وزیر ارتباطات و 
اقتصاد دیجیتال نیجریه دیدار کردم.  دیدارهایی سازنده که 
ان شاهلل نتیجه بخش هم خواهد بود. آقای یوجی ساساکی، 
معاون وزیر امور داخلی و ارتباطات ژاپن، باالترین مقام 
حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات در ژاپن به حســاب 
می آید. ژاپنی ها در این دیدار درخواســت حمایت ایران 
از نامزدی ژاپن برای عضویت در شورای ITU را مطرح 

کردند. ما سوابق خوبی در همکاری با ژاپنی ها داریم.
وی ادامــه داد: مرکز تحقیقات مخابرات کــه حاال به نام 
پژوهشــگاه ارتباطات تغییر نام یافته با همکاری ژاپنی ها 
راه اندازی شده است. این همکاری در سال های متمادی 
ادامه داشته و در حال حاضر هم زمینه آن به ویژه در حوزه 
انتقال دانش و فناوری اطالعات و برگــزاری کارگاه های 
مشــترک فراهم است. بخشــی از این همکاری می تواند 

در حمایت متقابل ایران و ژاپن در کســب کرســی های 
ســازمان های بین المللی متجلی شــود. ما هم متقاضی 
حمایــت ژاپن از نامــزدی ایران در شــورای ITU برای 
دوره چهارساله جدید شــدیم. وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات خاطرنشان کرد: همچنین با عیسی علی ابراهیم، 
وزیر ارتباطات و اقتصاد دیجیتــال نیجریه و دبیر ۲۰۲۲ 
WSIS دیدار کردم. مســائل فراوانی در همکاری ایران 
با WSIS وجــود دارد. موضوع این دیدار بیشــتر حول 
»حکمرانی سایبری« بود، موضوعی که بستر طرح و پیشبرد 
آن در اجالس حاضر فراهم اســت. در این دیدار برخی از 
ظرفیت های بومی در اقتصاد پلتفرمی و دســتاوردهای 
فضایی کشورمان را معرفی و به ظرفیت همکاری ایران و 
نیجریه، به ویژه در ایجاد و توسعه پارک های علم و فناوری 
اشاره کردم. زارع پور افزود: وزیر نیجریه ای عالقه زیادی به 
گسترش روابط با جمهوری اسالمی به ویژه در حوزه های 
فضایی و ارتباطی داشــت و از من برای سفر به آن کشور 
به منظور رســیدن به تفاهم و توافق های عملیاتی دعوت 
کرد. من هم طبق عرف دیپلماتیــک و به منظور معرفی 
ظرفیت های جمهوری اسالمی در حوزه خدمات ارتباطی و 
فضای مجازی از علی ابراهیم برای سفر به جمهوری اسالمی 
ایران دعوت کردم. امیدوارم در ادامه این سفر و برنامه های 
فشرده ای که پیش بینی شده دستاوردهای امیدبخشی برای 
حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات کشورمان به ارمغان آید.

ستاری در بازديد از نمايشگاه و رويداد ملی عصر اميد:

سراهای نوآوری هم مشمول قانون جهش دانش بنیان هستند
وزير ارتباطات و فناوری اطالعات اعالم كرد 

همکاری ایران با ژاپن برای انتقال دانش و فناوری اطالعات


