
قیمت نفت پس از ریزش سنگینی که شب سه شنبه داشت، 
در معامالت روز چهارشنبه تحت تاثیر آماری که تقاضای قوی 

برای سوخت در آمریکا را نشان داد، بهبود مالیمی پیدا کرد.
به گزارش ایسنا، بهای معامالت وســت تگزاس اینترمدیت 
آمریکا با ۹۰ سنت معادل یک درصد افزایش، به ۹۲ دالر و۵۴ 
سنت در هر بشکه رسید. شاخص نفت آمریکا شب گذشته با 

پنج دالر و ۳۷ سنت کاهش، بسته شده بود.
بهای معامــالت نفت برنت بــرای تحویل در اکتبــر که روز 
چهارشنبه منقضی می شــود، با ۷۰ سنت معادل ۰.۷ درصد 

افزایش، به ۱۰۰ دالر و یک سنت در هر بشکه رسید. نفت برنت 
روز سه شنبه پنج دالر و۷۸ سنت کاهش پیدا کرده بود. بهای 
قرارداد نوامبر نفت برنت با ۹۶ سنت معادل یک درصد، به ۹۸ 

دالر و ۸۰ سنت در هر بشکه رسید.
افت انــدک ارزش دالر آمریکا هم بــا ارزان کردن نفت برای 
خریداران غیرآمریکایی، از قیمت ها در بازار نفت پشــتیبانی 

کرد.
قیمتهای نفت از زمان آغاز جنگ در اوکراین در شش ماه پیش، 
نوسان شدیدی پیدا کرده اند. ویویک دهار، تحلیلگر کاالهای 

بانک کامن ولث اظهار کرد: با نقدینگی بسیار اندکی که وجود 
دارد، بازار با نوسانات قیمت شدیدی روبروست.

عامل دیگری کــه از افزایش قیمت ها پشــتیبانی کرد، آمار 
موسســه امریکن پترولیوم بود که نشــان داد ذخایر بنزین 
آمریکا در هفته منتهی به ۲۶ اوت، حدود ۳.۴ میلیون بشکه 
و ذخایر سوختهای دیگر شامل دیزل و سوخت جت، حدود 
۱.۷ میلیون بشکه کاهش پیدا کرد. برداشت از ذخایر بنزین 
حدود سه برابر ۱.۲ میلیون بشکه ای بود که هشت تحلیلگر در 

نظرسنجی رویترز پیش بینی کرده بودند.

با این حال گزارش موسسه امریکن پترولیوم نشان داد ذخایر 
نفت آمریکا حدود ۵۹۳ هزار بشکه کاهش پیدا کرد در حالی 
که تحلیلگران کاهش این ذخایر را حدود ۱.۵ میلیون بشکه 
پیش بینی کرده بودند. رشــد قیمتها تحــت تاثیر نگرانی ها 
نسبت به وضع قرنطینه کرونا در بعضی از شهرهای بزرگ چین 
 ANZ از شنزن تا دالیان، محدود شد. تحلیلگران گروه بانکی
در یادداشتی نوشتند: بدتر شدن موجهای شیوع کووید ۱۹ در 

چین، بر فضای بازار تاثیر گذاشت.
در بخش عرضه، ناآرامی در عراق، بر صادرات نفت این کشور 

تاثیری نداشت. نفت روز گذشته پس از این که شرکت دولتی 
بازاریابی نفت عراق )سومو( اعالم کرد ناآرامی ها بر صادرات 
نفت تاثیر نگذاشته است و اگر الزم باشد نفت بیشتری به اروپا 

ارسال می کند، ریزش کرد.
بر اســاس گزارش رویترز، عامل اصلی کــه در حال حاضر از 
قیمتهای نفت پشــتیبانی می کند، صحبت درباره احتمال 
کاهش تولید اوپک پــالس برای متوازن کردن بازار اســت. 
نشســت بعدی وزیران اوپک پالس پنجم ســپتامبر برگزار 

می شود. 

به گفته معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن 
و تجارت )صمت( اســتان تهران در پنج ماهه امسال 
بیشترین شکایات در گروه کاالیی نان، مرغ و گوشت، 
میوه، خدمات پس از فروش لوازم خانگی، قند و شکر و 
خودرو مربوط به گرانفروشی، کم فروشی و عدم صدور 

فاکتور بوده است.
سعید محمدی پور در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: در 
پنج ماهه امسال ۳۱۷ هزار و ۸۸۴ بازرسی از صنوف 
توزیعی و خدماتی در استان تهران انجام و در نتیجه آن 
۳۱ هزار و ۲۱۰ پرونده تخلف به ارزش ۵۷۳ میلیون 
تومان در معاونت نظارت و بازرســی سازمان صمت 
تهران تشکیل و جهت بررسی و تعیین تکلیف به مراجع 

مربوطه ارجاع شد.
وی با بیان اینکه دراین بازه زمانــی ۳۱ هزار و ۸۷۹ 
مورد بازرسی در زمینه کاالی قاچاق انجام شده است، 

تصریح کرد: در نتیجه این بازرســی ها ۲۴۸ پروند به 
ارزش ۶۴ میلیارد تومان تشکیل شده است.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت استان تهران 
همچنین با بیان اینکه در ایــن مدت ۲۵ هزار و ۹۱۸ 
مورد گشت مشترک یاد شده با تعزیرات حکومتی، 
بازرسین اتحادیه ها، بهداشت و درمان و پلیس امنیت 
اقتصادی و غیره برگــزار شــده، ارزش پرونده های 
حاصل از گشت های مشترک را ۱۳۳ میلیارد تومان 

عنوان کرد.
محمدی پور همچنین از ارسال تعداد ۵۴ هزار و ۷۰۸ 
شکایت در پنج ماهه امسال به معاونت بازرسی خبر 
داد که از این تعداد ۲۶ هزار و ۲۸۷ مورد متخلف و ۲۸ 
هزار و ۴۲۱ مورد غیر متخلف بوده اند. به گفته این مقام 
مسئول در مدت یاد شده، بیشترین شکایات مربوط به 
گرانفروشی، کم فروشی و عدم صدور فاکتور و در گروه 

کاالیی مربوط به نان، مرغ و گوشت، میوه، خدمات پس 
از فروش لوازم خانگی، قند و شکر، و خودرو بوده است.

چگونه شکایت کنیم؟
مردم می توانند با مراجعه به ستاد خبری سازمان های 
صنعت، معدن و تجارت اســتان ها و شهرستان های 
تابع، شــکایت خود را تنظیم کنند یا از طریق تلفن 
 )۱۲۴(، پورتال سازمان حمایت به نشانی الکترونیکی 
www.cppo.ir، سایت )ir.۱۲۴(و اپلیکیشن »آپ« 

شکایت خود را مطرح کنند.
طبق قانون نظام صنفی، گران فروشــی، کم فروشی، 
تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه عدم اجرای ضوابط 
قیمت گذاری و توزیع، فروش اجباری،  عدم درج قیمت 
و عدم صدور صورتحساب از جمله مهم ترین تخلفات 

صنفی است.

سخنگوی گمرک گفت: تجارت غیر نفتی کشور در 
ماِه مرداد، به ۸ میلیارد و ۱۰۹ میلیون دالر رســید 
که نسبت به مرداد سال قبل رشــد ۲۵.۴ درصدی 

داشته است. 
به گزارش خبرگــزاری مهر، ســید روح اله لطیفی 
سخنگوی گمرک در تشریح کارنامه تجارت خارجی 
کشور در پنجمین ماه سال، اظهار داشت: در مرداد ماه 
۱۱ میلیون و ۳۲۵ هزار تن کاال به ارزش ۸ میلیارد و 
۱۰۹ میلیون دالر بین ایران و سایر کشورها تبادل شد 
که نسبت به مرداد ســال قبل ۱۰.۶ درصد در وزن و 

۲۵.۴ درصد در ارزش افزایش داشته است. 
وی در خصوص میزان صادرات کشور در مرداد گفت: 
صادرات کشور در مرداد ماه، هشت میلیون و ۴۱۹ هزار 
تن کاال به ارزش سه میلیارد و ۶۴۸ میلیون دالر بوده که 
نسبت به مرداد سال ۱۴۰۰ با رشد ۱۱ درصدی در وزن 

و ۱۸ درصدی در ارزش همراه بوده است. سخنگوی 
گمرک افزود: چین با خرید دو میلیون ۲۶۱ هزار تن 
کاال به ارزش یک میلیارد و ۱۰۶ میلیون دالر و رشد 
یک درصدی نسبت به مرداد ۱۴۰۰، عراق با خرید یک 
میلیون و ۷۲۳ هزار تــن کاالی ایرانی به ارزش ۵۶۳ 
میلیون دالر و رشد ۳۸ درصدی، امارات با یک میلیون 
و ۴۹ هزار تن کاال به ارزش ۵۱۷ میلیون دالر و رشد 
۸۹ درصدی، ترکیه با ۳۱۹ هزار تن کاال و کاهش هفت 
درصدی و هند با خرید ۳۹۴ هــزار تن کاال به ارزش 
۱۶۲ میلیون دالر و رشد ۳۷ درصدی نسبت به مرداد 
سال قبل، پنج مقصد اول کاالهای صادراتی ایران در 

مرداد ماه بودند. 
لطیفی در خصوص میزان واردات کشور در مرداد ماه 
گفت: دو میلیون و ۹۰۶ هزار تن کاال به ارزش چهار 
میلیارد و ۴۲۵ میلیون دالر در مرداد ماه، با ترخیص از 

گمرکات اجرایی، وارد کشور شد که ۹ درصد از لحاظ 
وزنی و ۳۲ درصد از لحاظ ارزش بیشتر از مرداد سال 
قبل بوده است. ســخنگوی گمرک در خصوص پنج 
کشور اول تأمین کننده کاالهای مورد نیاز کشورمان 
در مرداد ماه توضیح داد: امارات با فروش یک میلیون 
و سه هزار تن کاال به ارزش یک میلیارد و ۱۹۹ میلیون 
دالر و رشــد ۲۶ درصدی، چین با ۳۳۴ هزار تن کاال 
به ارزش یک میلیارد و ۹۶ میلیون دالر و رشــد ۵۲ 
درصدی، ترکیه با ۱۸۰ هزار تــن کاال به ارزش ۳۷۹ 
میلیون دالر و کاهش هشــت درصدی، هند با ۲۲۵ 
هزار تن کاال به ارزش ۳۰۰ میلیون دالر و رشد ۳۶۲ 
درصدی و روسیه با فروش ۲۳۳ هزار تن کاال به ایران 
به ارزش ۱۱۶ میلیون دالر و رشد ۳۵ درصدی، پنج 
کشور اول تأمین کننده کاالهای مورد نیاز کشورمان 

در ماه پنجم سال بودند. 

رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه طرح کروکی 
آنالین مبنی بر پرداخت خســارت تصادف زیر ۲۰ 
میلیون تومان طی دو تا ســه هفته آینده رونمایی 
می شود، گفت: حق بیمه اربعین را ثابت نگه داشتیم 
و نسبت به میزان دو سال قبل تغییری نکرده است.

به گزارش ایسنا، مجید بهزادپور  امروز در نشست 
خبری خود اظهار کرد: حق بیمه تولیدی در کشور 
را معادل ۲۷.۴ میلیارد دالر است که سهم صنعت 

بیمه ایران در دنیا ۰.۴ درصد است.
وی افزود: حق بیمه سرانه در ایران نیز ۳۲۲  میلیارد 

دالر اســت. همچنین، ضریب نفــوذ بیمه نیز ۲.۴ 
درصد است.  رئیس کل بیمه مرکزی گفت: در سال 
۱۴۰۰ حق بیمه تولیدی معادل ۱۱۵ هزار میلیارد 
تومان که ۴۱ درصد رشد داشته اســت. در ۴ ماه 
۵۴.۵ هزار میلیارد تومان که نسبت به مدت زمان 

مشابه سال قبل ۷۳ درصد رشد داشته است. 
بهزادپور ادامه داد: تعداد موارد خسارت پرداختی 
ســال گذشــته ۵۲.۵ میلیون فقره بوده که ۴۴.۶ 
درصد رشد داشــته و این میزان در ۴ ماه ابتدایی 
امســال نیز ۲۳.۶ میلیون فقره بوده که معادل ۵۰ 

درصد رشد داشــته اســت.  وی تعداد بیمه نامه 
صادره در سال گذشته را ۷۱.۳ میلیون فقره اعالم 
 کرد و گفت: ایــن میزان حدود ۴.۶ درصد رشــد 

داشته است. 
رئیس کل بیمه مرکــزی دربــاره پروژه های این 
صنعت اظهار کرد: یکی از طرح های بیمه مرکزی، 
کروکی آنالین است که برای تصادف های زیر ۲۰ 
میلیون تومان است و مردم اطالعات مربوط را وارد 
می کنند و بدون نیاز به بیمه خسارت خود را دریافت 

خواهند کرد.

عضو انجمن صنفی صنعت سی ان جی گفت: با مذاکرات 
صورت گرفته با نیجریه و پس از انجام شش ماه مطالعه 
مقرر شده تا ایران ۵۰۰ جایگاه دختر، ۴۰ جایگاه مادر، 
۷۰ کارگاه تبدیل در این کشور احداث کند. همچنین یک 
میلیون خودرو بنزینی به خودروی سی ان جی تبدیل 
خواهد شد. به گزارش ایسنا، محمود قاسمی در نشستی 
خبری با بیان  این که برای انجام ایــن فرایند نیازمند 

استفاده از تمام ظرفیت های موجود در کشور هستیم 
اظهار کرد: اجرای  این طرح به صورت سی ان جی و یا ال 
سی ان جی در مرحله انعقاد قرار داد مشخص خواهد شد 
و آن طور که مقرر شده اجرای این طرح در طول هفت 

سال به ثمر می رسد.
وی با بیان این که کشور نیجریه بازار خوبی برای ایران 
است چراکه سرمایه زیادی دارد و به دنبال جذب دانش 

فنی در این حوزه است گفت: بر اساس برآوردهای صورت 
گرفته انجام این کار حدود دو و نیم میلیارد دالر به دنبال 
خواهد داشت و امیدواریم که این اتفاق رقم بخورد و به 
صورت یکپارچه و توانمند بتوانیم از ظرفیت شرکت های 
ایرانی استفاده کنیم. وی تصریح کرد: با توجه به قیمت 
بنزین در نیجریه، اجرای این طرح برای آنها به صرفه بوده 

و می تواند  نقش زیادی در کشورشان داشته باشد.

آمار واردات زنجیره فوالد از شــمش فوالد تا انواع 
مقاطع، محصوالت فوالدی و آهن اسفنجی نشان 
می دهد که عالوه بــر بی نیازی کشــور از واردات 
آهن اسفنجی، واردات شــمش فوالد نیز از ابتدای 
امسال صفر شده و سایر اقالم فوالدی هم با کاهش 
چهار و ۹ درصدی مواجه شده اند. بر اساس آماری 
که توســط انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران در 
اختیار ایســنا، قرار گرفت، در چهار ماهه امســال 
میزان واردات مجموع مقاطع طویل فوالدی چهار 
درصد، محصوالت فوالدی و مجموع مقاطع تخت 

۹ درصد نسبت به آمار واردات آن ها در مدت مشابه 
سال گذشته کاهش داشــته اند؛ این در حالیست 
که واردات آهن اســفنجی و شــمش فوالد )فوالد 
میانی( در این مدت صفر بوده اســت. بیشــترین 
میزان واردات فوالدی در چهار ماهه ابتدایی امسال  
مختص محصوالت فوالدی معــادل ۲۴۴ هزار تن 
است که نسبت به میزان واردات آن در مدت مشابه 
سال گذشته )۲۶۸ هزار تن( چهار درصد کمتر شده 
است. همچنین میزان واردات مقاطع تخت فوالدی 
در مدت مذکور سال جاری نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته ۹ درصد کمتر شده و از ۲۴۴ هزار تن 
در مجموع واردات طی چهار ماهه ۱۴۰۰ به ۲۲۱ 

هزار تن در مدت مشابه امسال رسیده است.
در نهایت مجموع مقاطع طویل فوالدی وارد شده 
در چهار ماهه ۱۴۰۱ نسبت به همین مدت در سال 
گذشته چهار درصد کمتر شده و از ۲۴ هزار تن به 

۲۳ هزار تن رسیده است.
طبق آمار، واردات شــمش فوالدی )فوالد میانی 
شامل اسلب، بیلت و بوم( و آهن اسفنجی در چهار 

ماهه نخست امسال صفر ثبت شده است.

نفت یک شبه حدود شش دالر ارزان شد

نان و مرغ و گوشت در صدر شکایات مردمی رشد ۲۵ درصدی تجارت خارجی در مرداد

جزئیات پرداخت آنالین خسارت تصادف زیر ۲۰ میلیون

همکاری ایران برای توسعه صنعت سی ان جی در نیجریه

کاهش ۴ و ۹ درصدی واردات مقاطع فوالدی
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رستم قاسمی:

ریزش 
18۰۰ واحدی بورس

چرا سهمیه بنزین 
خودروها کاهش یافت؟

 مسکن  را  ارزان   می کنیم

kasbokarnews paper 
kasbokarnews 

سرمقاله

افت کیفیت 
خودروهای تولیدی 

تعریف تولید خودرو در ایران 
با تولید خــودرو در جهان 
تفاوت دارد. گویا هنوز فرق 
تولید خودرو بــا پلتفرم در 
ایران مشخص نشده است. اینکه در طراحی خودرو 
تفاوت ایجاد کنیم و به عنوان خودروی جدید وارد 
بازار شود، این تعریف تولید نیست. فرق دادن چراغ، 
سپر، آینه بغل و... تولید خودرو نیست. هنوز در ایران 
تفاوت میان محصول و پلتفرم مشخص نشده است. 
محصوالتی که در نمایشگاهها در ایران به عنوان 
خودروی جدید و با امکانــات متفاوت به معرض 
نمایش گذاشته می شود، خودروی جدید نیست. 

تنها هزینه کرد... 

  بابک صدرایی، کارشناس 
خودرو 

متن کامل  د ر صفحه ۴

۲

۲

سه اولویت اقتصاد 
پس از رفع تحریم ها

سیگنال افزایشی 
به نرخ دالر

گزارش مرکز آمار  از وضعیت رشد قیمت ها در مرداد ماه نشان داد

صعود  تورم بهداشت و درمان
صفحه۲

صفحه۴

کیفیت؛  حلقه  مفقوده
  تولید خودرو 

زیاندهی  خودروسازان  ادامه  دارد

نمایشگاه   تحول   صنعت   خودرو
 انتظارات   را   برآورده   نکرد

رییس مرکز پژوهش هــای اتــاق بازرگانی ایران 
می گوید، اقتصاد کشور باید خود را آماده کند تا در 
صورتی که تحریم ها کنار رفتند، امکان اســتفاده 
حداکثری از این فضا را به دست آورد. محمد قاسمی 
در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: یکی از اصلی ترین 
اولویت هایی که باید در این حوزه به آن توجه داشت، 
موضوع تولید است. هرچند در سال های گذشته نیز 
بحث های زیادی درباره حمایت از تولید مطرح شده 
اما موضوعی که بیشترین اهمیت را دارد، حمایت از 
تولید رقابت محور است. وی درباره اهمیت این نوع از 
حمایت گفت: در صورتی که ما فضا را برای رشد تولید 
رقابت محور فراهم کنیم، قطعا امکان افزایش کیفیت 
محصوالت داخلی و حضور در عرصه صادراتی فراهم 

خواهد شد و در نهایت به نفع...

قیمت دالر در بازار ارز روز گذشــته به پرواز درآمد 
و وارد کانال ۳۰ هزار تومان شد و به تبع آن قیمت 
سکه جان دوباره گرفت و افزایش یافت. به گزارش 
اقتصادنیــوز ؛ نــرخ دالر در بازار ارز روز گذشــته 
چهارشنبه ۹ شهریور ماه به پرواز درآمد. بازیگران 
ارزی از شب گذشته به سمت کانال ۳۰ هزار تومان 
هجوم بردنــد و در بازار روز گذشــته کانال مذکور 
فتح شد. قیمت دالر در ابتدای معامالت نقدی روز 
گذشته وارد کانال ۳۰ هزار تومان شد و بر روی۳۰ 
هزار و ۲۰ تومان قرار گرفت.  در ادامه معامالت نقدی 
روز گذشته  سرعت پیشــروی اسکناس آمریکایی 
در تهران بیشتر شــد  و نرخ دالر به ۳۰ هزار و ۱۳۰ 
 تومان رسید. این قیمت درمقایســه با عصر دیروز 

بیش از ۵۰۰ تومان...



اقتصاد2
ایران

نماد اثرگذار بر افت شاخص کل بورس
ریزش  1800 واحدی بورس

در آخرین روز معامالتی هفته شاخص کل نزول 
کرد و به کمترین رقم هفته سقوط کرد.

به گزارش اقتصادنیوز ، در معامالت روز چهارشنبه 
نُهم شهریور ماه، شــاخص کل بورس پایتخت با 
ریزش هزار و 840 واحدی نسبت به روز سه شنبه 
به رقم یک میلیون و 439 هزار و 377 واحد رسید 

که کمترین رقم در 6 روز اخیر است.
شاخص هم وزن بورس با رشد هزار و 120 واحدی 
در ســطح 411 هــزار و 897 واحدی ایســتاد. 
همچنین شاخص کل فرابورس )آیفکس( 11 واحد 
باال آمد و در سطح 19 هزار و 310 واحد باقی ماند.  
روز گذشته نمادهای »فملی«، »فوالد« و »کگل« 
بیشترین تأثیر را در افت شاخص کل بورس داشتند. 
در مقابل نمادهای »شپدیس«، »خساپا« و »اخابر« 
بیشــترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند.  
در فرابورس نیز نمادهای »دماوند«، »غصینو« و 
»بجهرم« بیشترین تأثیر افزایشی را بر شاخص کل 
فرابورس داشــتند و »فغدیر«، »بپاس« و »آریا« 
بیشترین تأثیر کاهنده را بر شاخص داشتند.  در 
جدول پرتراکنش ترین نمادهای بورس خســاپا 
صدرنشین اســت و غنوش و خودرو در رتبه های 
بعدی هستند. در فرابورس نیز نمادهای دی، کرمان 

و مدیریت پرتراکنش  ترین نمادها هستند.  

ارزش معامالت بورس
روز گذشته ارزش معامالت کل بازار سهام به رقم 
20 هزار و 500 میلیارد تومان افزایش یافت. ارزش 
معامالت اوراق بدهی در بــازار ثانویه 16 هزار و 
230 میلیارد تومان بود کــه 79 درصد از ارزش 
کل معامالت بازار سرمایه را تشکیل می دهد.  روز 
گذشته ارزش معامالت خرد ســهام با افزایش 4 
درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم 2 هزار و 

831 میلیارد تومان رسید. 

صف های بازار سهام
در معامالت سه شنبه 79 نماد صف خرید داشتند و 
34 نماد با صف فروش مواجه بودند. مجموع ارزش 
صف های خرید به 162 میلیارد تومان رســید و 
مجمــوع ارزش صف های فــروش 203 میلیارد 
تومان بود. در پایان معامالت نماد شپارس )شرکت 
محصوالت پارس( با صف  خرید 9 میلیارد تومانی 
در صدر جدول تقاضای پایانــی بازار قرار گرفت. 
پس از شپارس، نمادهای کماسه )شرکت تأمین 
ماسه ریخته گری( و غگلپا )شرکت پگاه گلپایگان( 

بیشترین صف خرید را داشتند. 

عضو هیات مدیره تشریح کرد:
عملکرد و اقدامات بانک مسکن 

در حوزه مسوولیت اجتماعی
عضو هیات مدیره بانک مســکن همزمان با هفته 
دولت، آخرین اقدامــات و فعالیت های این بانک 
در حوزه مســوولیت اجتماعی را تشریح کرد.به 
گزارش خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا 
، جعفر آقامالیی ضمن گرامی داشت یاد و خاطره 
شهیدان گرانقدر رجایی و باهنر و پاسداشت هفته 
دولت، به اقدامات و فعالیت های بانک مســکن در 
حوزه مسوولیت اجتماعی اشــاره کرد.وی در این 
خصوص گفت: باتوجه به شــیوع بیماری کرونا و 
به منظور پیشگیری از گسترش بیماری و حمایت 
از حوزه درمان جامعه ضمــن حمایت از کارکنان 
مبتال به بیماری کرونا و همکاری در انجام دورکاری 
کارکنان دارای بیماری های زمینه ای ، اقدام به تهیه 
و توزیع برخی از اقالم برای بیماران و کادر درمان 
بیمارستان های امام حسین )ع( ، امام خمینی )ره(، 
فیروزآبادی، طرفه، ضیائیان، لوالگر و بهارلوی تهران، 
شهدای پاکدشت، شهدای ورامین و رباط کریم کرد.

مدیرعامل بانک ملی:
محمد ضرابیه جزو بدهکاران 

بانک ملی نیست
مدیرعامل بانک ملی گفت: نام »محمد ضرابیه« که 
به اشتباه در لیست بدهکاران بانکی بانک ملی آمده 
بود اصالح شد. »محمدرضا فرزین« در گفت وگو 
با خبرنگار ایرنا درباره وضعیت مراجعه بدهکاران 
بانکی برای پرداخت بدهی، اظهارداشــت: نتشار 
لیســت بدهکاران بانکی اقدام موثری بوده است. 
پس از انتشــار اســامی مراجعاتی برای پرداخت 
بدهی انجام شده است.مدیرعامل بانک ملی درباره 
»محمد ضرابیه« یکی از سهامداران بانک سامان 
در لیست بدهکاران بانک ملی هم گفت: اسم این 
فرد به اشتباه در لیست بدهکاران آمده بود و هم 

اکنون اصالح شد.

خبر

تورم مسکن در مرداد 1401 
کاهش پیدا کــرده و روندی 
مشابه با سایر شــاخه های 
تورمــی را به ثبت رســاند. 
این کاهش را برخی ناشــی 
از حذف اثر شــوک 4 هزار و 200 در کاالها قلمداد می 
کنند. اما با این حال هنوز باالترین سهم را در تورم ماهانه 
مرداد بخش مسکن بازی می کند. سهمی باالتر از نصف 
تورم در این مقطع. به گزارش اکو ایران روند تورم در مرداد 
ماه نزولی شد و شوک ناشی از حذف ارز ترجیحی در این 
بازار به شکلی تخلیه شد. کاهش سرعت رشد قیمت ها 
در اقتصاد اتفاقی است که برخی کارشناسان آن را برای 
اقتصاد نرمال ارزیابی می کنند. این کاهش تورم بیشتر در 
کاالهای خوراکی به چشم می خورد اما هنوز هم سهم این 
بخش در تورم در مقایسه مقطعی، باال ارزیابی می شود. 
سهم مهم دیگر رکوردزنی تورم نیز به بخش مسکن تعلق 
داشته که باالترین سطح را در میان بخش ها داشته است. 
این در حالی است که مرکز آمار تورم قیمت مسکن تهران 

را اخیرا 1.8 درصد اعالم کرده است.
رکوردزنی تورم بهداشت و درمان در مرداد 1401

تورم ماهانه مرداد برابر با 2 درصد برآورد شد. این در حالی 

است که در ماه قبل تورم برابر با 4.6 درصد ثبت شده بود 
و اکنون 2.6 واحد درصد کمتر شده است. مرکز آمار در 
اعالم رشد قیمت ها به طور کلی کاالها را در 12 بخش 
تقسیم بندی می کند. بررسی های آماری از وضعیت رشد 
قیمت ها در مرداد ماه نشان می دهد بهداشت و درمان 
با تورمی 3.6 درصدی بیشترین رشد قیمت ها را در این 
ماه داشته و هتل و رستوران با 3 درصد رده دوم را داشته 
است. کمترین افزایش قیمت ماهانه نیز در این مقطع 
به ارتباطات تعلق داشــته که برابر با 1.1 درصد به ثبت 
رسیده است. اما محاسبه سهم تورم از مصرف جامعه به 

متغیر دیگری نیاز دارد. در محاسبه این شاخص نیاز است 
ارزیابی شود سهم وزن مصرف هر کاال در کشور  در میزان 
رشد قیمت آن ضرب می شود. به این طریق ارزیابی می 
شود سهم رشد قیمت در کدام شاخه بیشتر در اقتصاد 

تجربه شده است؟

سهم باالی تورم مسکن در مرداد 1401
اخیرا مرکز آمار اعالم کرد تورم قیمــت آپارتمان های 
مسکونی تهران برابر با 1.8 درصد بوده و از ماه قبل خود در 
حدود 6.5 واحد درصد کمتر شده است. این تورم در بخش 

مسکن کل نقاط کشور 2.8 درصد بوده که البته در شهرها 
بیشتر از روستاها بوده است. بخش اعظمی از افزایش قیمت 
ثبت شده در بخش مسکن نیز به اجاره تعلق داشته که در 

این مقطع برابر با 2.9 درصد ثبت شده است.
ضمن تغییرات ثبت شــده در این خصوص اما ارزیابی 
تورم بخش های مهم در تورم نشان می دهد هنوز بخش 
مسکن بیشترین سهم را از سبد تورمی کشور در نیمه 
تابستان امسال داشته است. با توجه به آن که طبق داده 
های مرکز آمار وزن مصرف مسکن برابر با 31.12 درصد 
از سوی مرکز آمار اعالم شده بنابراین سهم این شاخه 
در تورم معادل با تقریبا 1 درصد محاسبه می شود که 
باالترین سهم در میان بخش های مهم دیگر بوده است. 
در همین شاخه نیز اجاره با وزن 30.72 درصدی عامل 

اصلی تورم مسکن به حساب می آید.
در ادامه بخش های دیگــر مجموعا 0.8 درصد در تورم 
ســهم داشــته اند که 0.3 درصد آن مربوط به بخش 
خوراکی ها بوده و دومین رکورد را در این ماه داشته است. 
بهداشت و درمان نیز سهمی 0.2 درصدی داشته و رتبه 

سوم را در این رده بندی به ثبت رسانده است.
به عبارت دیگر ضمن کاهش سرعت افزایش قیمت در 
مسکن اما هنوز فشار وارد شده از سوی این بخش به تورم 
ماهانه در مراتب باالیی قرار گرفته و سهم باالیی را در سبد 

مصرفی خانوارها دارد.

گزارش مرکز آمار  از وضعیت رشد قیمت ها در مرداد ماه نشان داد

سیر صعودی تورم بهداشت و درمان

رستم قاسمی:
 مسکن را ارزان  می کنیم

رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی با بیان »مسکن 
را برای خانه دار شدن مردم ارزان  می کنیم.« گفت: 
فرمایشات رهبر معظم انقالب مسئولیت ما را در 

بخش مسکن بیش تر کرد.
به گزارش تسنیم، رستم قاسمی با یادآوری این که 
فاصله عرضه و تقاضای مسکن ناشی از عدم انجام 
اقدامات الزم در بخش مسکن در حوزه مسکن در 
دولت گذشته اســت و باعث افزایش قیمت شد،  
اظهار کرد: برای اجرای اقدامات دولت سیزدهم در 
بخش مسکن باید زیرساخت ها فراهم می شد که 
یکی از این کارها طراحی سامانه ثبت نام و شناسایی 

اراضی مورد نظر و طراحی سایت ها بود.
وی با بیان این کــه این اقدام به ســرعت انجام و 
پاالیش متقاضیان نهضت ملی مسکن نیز آغاز شد،  
ابراز کرد: در 6 ماه ابتدایی دولت زمین 1.5 میلیون 
واحد مسکونی بارگذاری و طراحی سایت ها انجام 
شد. وزیر راه و شهرسازی با اعالم این که واحدهای 
نهضت ملی مسکن به مرحله فونداسیون رسیده 
است، اضافه کرد: تاکنون فقط 4 درصد از اراضی 
دستگاه های دولتی برای ساخت واحدهای نهضت 
ملی مسکن به وزارت راه و شهرسازی واگذار شده 
است. قاسمی با تأکید بر این که »مسکن« یک ساله 
ساخته نمی شود و زمان بر است، گفت: امیدواریم 
طی 2 ســال بتوانیم عملیات اجرایی ساخت 2 
میلیون واحد را انجام دهیــم. اجرای این پروژه ها 
در ریل خوبی قــرار گرفته اســت و و وزارت راه و 
شهرسازی تا پایان شهریور ماه اراضی دو میلیون 

واحد را تأمین می کند و ساخت شروع می شود.
وی با بیان »امیدوارم تعهد ساخت 4 میلیون واحد 
مسکونی طی 4 سال محقق شود.«، تصریح کرد: 
از دستگاه های دولتی در رابطه با تخصیص زمین 
راضی نیستیم، این دستگاه ها زمین های مورد نیاز 

نهضت ملی مسکن را تحویل وزارت راه نداده اند.
وی یادآور شد: در جلسه شــورای عالی مسکن با 
حضور رئیس جمهور اعالم شد که دستگاه های 
دولتی باید ظرف یک مــاه اراضی خود را تحویل 
وزارت راه دهند و در صــورت عدم انجام این کار، 
ســندـ  زمین هاـ  به نام وزارت راه و شهرســازی 

ثبت می شود.
وزیر راه و شهرســازی با تأکید به این که »دغدغه 
رهبر معظم انقالب در بخش مسکن یک فرمان 
است که باید آن را اجرا کنیم«،  اظهار کرد: به دنبال 
اجرای تعهدات خود هســتیم و فرمایشات رهبر 
معظم انقالب مسئولیت ما را زیاد کرد. باید فاصله 
عرضه و تقاضای مسکن کاهش یابد تا مردم بتوانند 

خانه های ارزان تری بخرند.
قاسمی گفت: به دســتگاه های اولتیماتوم جدی 
داده ایم و گفته ایم که شــوحی نداریــم و برای 
دستگاه ها تا پایان شــهریورماه زمان گذاشته ایم 
که باید زمین های مورد نیاز نهضت ملی مسکن 
تامین شود و اگر دســتگاه ها به تعهداتشان عمل 
نکنند، طی توافقی که انجام شده است، اداره ثبت 
و مالک، با شناسایی زمین های دستگاه ها، بدون 
استعالم دستگاه ها سند زمین ها را برای وزارت راه 

و شهرسازی صادر می کنند.

رشد ۶۲ درصدی منابع بانک 
در 8 ماه گذشته

به مناسبت هفته دولت و به منظور تشریح عملکرد 
بانک قرض الحسنه مهر ایران و اعالم برنامه های 
آتی، نشست خبری مدیرعامل این بانک با اصحاب 
رســانه برگزار و در پایان این رویداد از پوســتر 
جشنواره ملی فرهنگی-هنری قرض الحسنه نیز 

رونمایی شد.
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر 
ایران،دکتر »سید سعید شمسی نژاد« مدیرعامل 
بانک گفت: رشد منابع این بانک طی دوره 8 ماهه 
مدیریت جدید از 72 هزار میلیارد تومان به 117 
هزارمیلیارد تومان رسیده و بیش از 62 درصد رشد 
داشته است. هدف ما در سال 1401 این است که 
این منابع را به 200هــزار میلیارد تومان افزایش 
دهیم.شمسی نژاد درباره اقدامات در حوزه اشتغال، 
محرومیت زدایی و ازدواج جوانان افزود: 730 هزار 
فقره »تسهیالت اشتغال زایی« به ارزش حدوداً 89 
هزار میلیارد ریال طی یک سال داده شده و 372 
هزار فقره »تسهیالت ازدواج جوانان« به ارزش 75 
هزار میلیارد ریال طی یک سال داده شده است.وی 
درباره وضعیت منابع و مصارف بانک اشــاره کرد: 
منابع در بانک آذرماه سال گذشته 72هزار میلیارد 
تومان بوده و در شهریور ماه سال 1401 به 117 
هزارمیلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. در واقع 
درصد رشد منابع بانک قرض الحسنه مهر ایران طی 

8 ماه اخیر 62.5درصد بوده است.
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قیمت دالر در بازار ارز روز گذشته به پرواز درآمد و وارد کانال 30 هزار تومان شد 
و به تبع آن قیمت سکه جان دوباره گرفت و افزایش یافت. به گزارش اقتصادنیوز 
؛ نرخ دالر در بازار ارز روز گذشته چهارشنبه 9 شــهریور ماه به پرواز درآمد. 
بازیگران ارزی از شب گذشته به ســمت کانال 30 هزار تومان هجوم بردند 
و در بازار روز گذشــته کانال مذکور فتح شد. قیمت دالر در ابتدای معامالت 
نقدی روز گذشته وارد کانال 30 هزار تومان شد و بر روی30 هزار و 20 تومان 
قرار گرفت.  در ادامه معامالت نقدی روز گذشته  سرعت پیشروی اسکناس 
آمریکایی در تهران بیشتر شد  و نرخ دالر به 30 هزار و 130 تومان رسید. این 
قیمت درمقایسه با عصر دیروز بیش از 500 تومان افزایش را نشان می دهد . 
نرخ دالر ظهر روز گذشته به ابتدای کانال 30 هزار تومان برگشت و با 30 هزار 
و 20 تومان معامله شد .  معامله گران معتقد بودند یکی از دالیل افزایش قیمت 
دالر  در تهران به رشد اسکناس آمریکایی در بازار های همسایه بر می گردد. 
نرخ دالر در سلیمانیه روز گذشته افزایش پیدا کرد و به 30 هزار و 250 تومان 
رسید. این قیمت درمقایسه با دیروز 180 تومان رشد را نشان می دهد . نرخ 

دالر فردایی در هرات هم به یک قدمی کانال 30 هزار تومان رسیده است. 

نرخ درهم به کمک قیمت دالر رفت
قیمت درهم روز گذشته به مسیر رشــد روز گذشته ادامه داد و به افزایش 
قیمت دالر کمک کرد. نرخ حواله درهم  روز گذشته به 8 هزار و 250 تومان 

رسید که نسبت به عصر دیروز تقریبا 40 تومان باال تر بود . 

ردپای تنش بین ایران و آمریکا در بازار دالر
عده ای از  معامله گران معتقد بودند که تنش بین ایران و آمریکا  و توقیف 
قایق بدون سرنشین آمریکا توسط سپاه یکی از دالیل صعودی شدن 
دالر در تهران بوده است .  شب گذشته تد کروز، نماینده جمهوری خواه 
در مجلس سنای آمریکا ادعا کرد که احتمال اینکه رئیس جمهور بعدی 
آمریکا »توافق احمقانه« دولت بایدن با ایران را پاره کند نزدیک به 100 

درصد است. و از طرفی هم معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا شب 
گذشته درباره مذاکرات هسته ای گفت تحول جدیدی رخ نداده است و 

هنوز تفاهمی درباره برجام حاصل نشده است. 
با وجود ســیگنال های ضد و نقیض برجامی عده ای از معامله گران از 
احتمال بن بست مذاکرات هسته ای ســخن گفتند. همین اظهارات 
موجب شده جهت انتظارات در بازار ارز تهران تغییر کند و نرخ دالر در 
بازار روز گذشته بر مدار افزایش  قرار بگیرد.  قیمت دالر درصرافی ملی 
ظهر روز گذشته با 28 هزار و 525 تومان بود و در بازار متشکل ارزی با 28 

هزار و 380 تومان معامله شد . 

نوسان محدود قیمت طال در بازار جهانی
بازار جهانی طال روز گذشته در مقایسه با روز گذشته ثابت بود. فلز گران بهای 
جهانی روز گذشته در محدوده 1724 دالر معامله شد. در بازار داخلی ایران 
هم قیمت طال 18عیار 9 هزار تومان گران تر از روز گذشته معامله شد  و به 

قیمت 1 میلیون و 277 هزار و 600 تومان معامله شد . 

نرخ درهم به کمک قیمت دالر رفت

سیگنال افزایشی  به نرخ دالر
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معاون وزیــر نفــت در امور پاالیــش و پخش 
فرآورده های نفتی گفــت: کاهش 100 لیتری 
سهمیه آزاد کارت های سوخت شخصی، با هدف 

مبارزه با قاچاق بنزین صورت گرفته است.
به گزارش خبرگزاری خبرآنالین،جلیل ساالری 
در یک برنامه تلویزیونــی افزود: با توجه به روند 
افزایشــی مصرف بنزین در کشــور از یک سو و 
افزایش اختالف قیمت بنزین در داخل نســبت 
به کشورهای همجوار، به حدی که در برخی از 
کشورهای همسایه قیمت بنزین تا 40 و 50 هزار 
تومان هم می رسد، شاهد مهاجرت کارت های 

سوخت به مناطق مرزی هستیم.
وی همچنین گفت: جهت مدیریت و جلوگیری 
از قاچاق ســوخت، تصمیم به کاهش ســهمیه 
های آزاد گرفتیم؛ در کارت سوخت هر شخص، 
یک سهمیه 60 لیتری با قیمت 1500 تومان و 
یک ســهمیه مازاد وجود دارد و مالکان خودرو، 
می توانند از کارت آزاد جایگاه ها نیز اســتفاده 

کنند.
این مقام مســئول تاکید کرد: ارزیابی تراکنش 
های ســامانه در جایگاه های سوخت نشان می 
دهد، خودروهای شــخصی بین 2 تا 3 درصد از 
سهمیه نرخ دوم خود استفاده و مابقی نیاز خود 
را با استفاده از کارت های آزاد موجود در جایگاه 

های سوخت، تامین می کنند که کارت جایگاه 
داران به وفور در جایگاه ها یافت می شود.

وی ادامه داد: با افزایــش مهاجرت کارت های 
ســوخت به مناطق مرزی، عمده این ســهمیه 
آزاد در این مناطق تخلیه می شود که به افزایش 

قاچاق سوخت دامن زده است.
خودروها عماًل در طول یک ماه سه هزار کیلومتر 
جابجا نمی شــوند که بخواهنــد از 250 لیتر 
سهمیه نرخ دوم اســتفاده کنند؛   این مسئله از 
گذشته مطرح بوده و تصمیم کاهش سهمیه نرخ 

دوم، چالشی را ایجاد نخواهد کرد.
ســاالری درخصوص شــرایط خاص مانند ایام 
افزایش مســافرت ها توضیح داد: هر تلمبه در 
جایگاه های سوخت، دو کارت آزاد دارد که 10 
هزار لیتر سهمیه دارند و افراد می توانند از کارت 

های آزاد موجود در جایگاه ها استفاده کنند.
معاون وزیر نفت در امور پاالیش و پخش فرآورده 
های نفتی در پایان تاکید کرد: هیچ گونه افزایش 
قیمت بنزینی پس از کاهش 100 لیتری سهمیه 
بنزین آزاد خودروهای شخصی، رخ نخواهد داد.

بر اســاس اعالم شــرکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی،   از ماه آینده ســهمیه آزاد 
بنزین خودروهای شخصی از 250 لیتر به 150 

لیتر کاهش خواهد یافت.

رییس مرکز پژوهش های اتــاق بازرگانی ایران 
می گوید، اقتصاد کشــور باید خود را آماده کند 
تا در صورتی که تحریم ها کنــار رفتند، امکان 

استفاده حداکثری از این فضا را به دست آورد.
محمد قاسمی در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: 
یکی از اصلی تریــن اولویت هایی که باید در این 
حوزه به آن توجه داشــت، موضوع تولید است. 
هرچند در سال های گذشته نیز بحث های زیادی 
درباره حمایت از تولید مطرح شده اما موضوعی 
که بیشــترین اهمیت را دارد، حمایت از تولید 
رقابت محور اســت. وی درباره اهمیت این نوع 
از حمایت گفت: در صورتی که مــا فضا را برای 
رشد تولید رقابت محور فراهم کنیم، قطعا امکان 
افزایش کیفیت محصــوالت داخلی و حضور در 
عرصه صادراتی فراهم خواهد شد و در نهایت به 

نفع اقتصاد ملی تمام می شود.
رییس مرکز پژوهش های اتــاق بازرگانی ایران، 
جذب سرمایه را دیگر اولویت مهم اقتصاد ایران 
دانست و گفت: ما در سال های گذشته با توجه 
به شرایطی که بر اقتصاد ایران حکم فرما بوده، 
نتوانسته ایم در جذب سرمایه گذاری چه داخلی 
و چه خارجی موفق عمل کنیم و همین موضوع 
توسعه زیرساخت ها و آماده سازی اقتصاد برای 
اســتفاده از فرصت های جدید را محدود کرده 

است. از این رو در صورت رفع یا کاهش تحریم ها، 
باید یکی از اصلی ترین اولویت های اقتصاد ایران، 

جذب سرمایه های جدید باشد.
قاسمی ادامه داد: برای فراهم شدن شرایط برای 
جذب سرمایه، یکی از اصلی ترین بخش هایی که 
باید آمادگی خود را افزایش داده و مقدمات الزم 
برای ارتباط با اقتصاد جهانی را فراهم کند، نظام 
بانکی کشور است. در واقع سومین اولویت اقتصاد 
ایران در صورت احیای برجام، باید بهبود شرایط 

نظام بانکی کشور باشد.
وی با بیان اینکه فاصله میان عملکرد بانکی ایران 
و جهان افزایش یافته، تاکید کرد: چه توســعه 
تولید و چه جذب ســرمایه های جدیــد نیاز به 
توسعه روابط بانکی و ارتباط شبکه بانکی ایران و 
جهان دارد. ما در این سال ها شرایط حضور در این 
عرصه را نداشته ایم اما باید برای بهبود شرایط و 

کاهش محدودیت ها خود را آماده کنیم.
قاسمی خاطرنشان کرد: البته اصالح شرایط نظام 
بانکی کشور تنها موضوعی داخلی نیست. پس 
از آنکه شــرایط در داخل فراهم شد، باید تالش 
کرد که موضوعاتی ماننــد اف ای تی اف و لوایح 
پولشویی تعیین تکلیف شود تا با برطرف شدن 
نگرانی ها درباره اقتصاد ایران، امکان حضور در 

عرصه های بین المللی برای ما فراهم شود.

آمارها نشان می دهد بیشترین رشد قیمت در میان همه 
بازارها از ابتدای سال تاکنون مربوط به مسکن بوده و رشد 
قیمت مسکن حتی از تورم هم پیشی گرفته است این در 
حالی است که با نزول قیمت خودرو در یک ماه گذشته 
بازده سرمایه گذاری در بازار خودرو برای نخستین بار از 

سال 1397 تاکنون منفی شد.
به گزارش همشهری ، از ابتدای سال جاری تحت تأثیر 
تغییر سیاست های اقتصادی، بازارها دستخوش تغییر 
و تحول شــده اند به طوری که آمارها نشان می دهد که 
روند رشد قیمت ها در بازار طال و ارز متوقف شده است و 
بازارخورو هم که در طول چند سال گذشته با رشد قیمت 
زیادی مواجه شده بود با ثبات مواجه شده و حتی در یک 
ماه گذشته با افت قیمت روبرو شــده است. در چنین 
شرایطی اما قیمت مسکن برخالف سایر بازارها با رشد 
همراه شده و روند رشــد قیمت ها در این بازار همچنان 
ادامه دارد. تنها بازاری که در این مدت با تغییر چندانی 
مواجه نشده بازار سهام است که همچنان در رکود است.

بازار مسکن در صدر
آن طور که آمارها نشان می دهد بازار مسکن از ابتدای 
سال تاکنون با بیشترین رشــد قیمت مواجه شده و با 
30درصد رشد در 5ماه امسال در صدر همه بازارها قرار 
گرفته است. روند رشد قیمت ها در بازار مسکن حتی از 

نرخ تورم هم بیشتر بوده اســت. مطابق داده های مرکز 
آمار ایران شاخص قیمت مصرف کننده که بیانگر نرخ 
تورم اســت در 5ماه ســال جاری 28درصد رشد کرده 
است که این میزان کمتر ازمیزان رشد قیمت ها در بازار 
مسکن است. به نظر می رسد تحت تأثیر تغییر و تحوالت 
اقتصادی، نقدینگی در 5ماه گذشــته به ســمت بازار 
مسکن حرکت کرده و همین عامل ازجمله دالیل رشد 
قیمت مسکن بوده است. این در حالی است که از سال 
1397تا میانه های سال قبل بخش زیادی از نقدینگی 
به سمت بازار سهام، طال، ارز و خودرو حرکت کرده بود 
اما سیاست های اعمال شده برای ثبات در بازار طالو ارز 

منجر به تغییر جهت نقدینگی شده است.

خودرو در قعر جدول بازارها
با وجود آنکه از ســال 1397تا پایان ســال قبل بخش 
زیادی از نقدینگی به سمت بازارخورو حرکت می کرد 
تازه ترین آمارها نشان می دهد به دلیل ثبات قیمت ها از 
ابتدای سال تاکنون حجم سرمایه گذاری واسطه ای در 
این بازار کمتر شده است. آمارها همچنین نشان می دهد 

به دلیل افت قیمت خودرو به ویژه در یک ماه گذشته بازده 
سرمایه گذاری در این بازار برای نخستین بار در 3سال 
گذشته منفی شده است. طبق این اطالعات میانگین 
قیمت یک سبد از خودروهای پر فروش داخلی از ابتدای 
امسال تاکنون با 15.2درصد افت مواجه شده یعنی بازار 
خودرو از نظر میزان بازده در قعــر جدول قرار گرفته و 
برآورد می شود ســرمایه گذاری در این بازاردیگر برای 
سرمایه گذاران توجیه اقتصادی نداشته باشد و نقدینگی 
به سمت این بازار حرکت نکند. به نظر می رسد علت اصلی 
نزول قیمت در بازار خودرو به ویژه در یک ماه گذشــته 
برنامه دولت برای آغــاز واردات از مهرماه و انتظار برای 
کاهش قیمت دالر تحت تأثیر مذاکرات هسته ای است. 
ضمن اینکه تالش های زیادی از ســوی وزارت صنعت 

برای افزایش تیراژ تولید در دست انجام است.
سرمایه گذاران واسطه ای انتظاردارند با آغاز واردات و رشد 
تولید حجم عرضه خودرو در بازار افزایش یابد. از طرف 
دیگر با توجه به انتشار خبرهایی در مورد نتایج مذاکرات 
هسته ای انتظار می رود هزینه ساخت داخل کاهش یابد و 
این موضوع اثر خود را در بازار خودرو نمایان کند. چنانچه 

رویه فعلی ادامه یابد می تواند پرونده رشد بی وقفه قیمت 
خودرو را که از سال 1397تا 1400رخ داده، بسته شده 

تلقی کرد.

طال، ارز و بورس
برخالف بازار مســکن که سطح رشــد قیمت ها در آن 
حتی از تورم هم بیشتر بوده اســت بازارهای طال، ارز و 
سهام نتوانسته اند رشدی حتی معادل نرخ تورم داشته 
باشــند. این موضوع برای بازارهای طال و ارز، رویدادی 
امیدوارکننده است اما برای بازار سهام نا مطلوب است 
چرا که بازارهای طــال و ارز تورم زا هســتند اما بورس 
بازاری ضدتورمی اســت و نزول آن برای اقتصاد اثرات 
مثبتی ندارد. آن طورکه آمارها نشــان می دهد میزان 
رشد قیمت دالر و سکه در طول 5ماه نخست سال جاری 
10درصد بوده است که فاصله زیادی با تورم 28درصدی 
5ماه گذشته دارد. این یعنی سرمایه گذارانی که از ابتدای 
امسال در این بازار سرمایه گذاری کرده اند نتوانسته اند از 

دارایی های خود در برابر تورم حفاظت کنند.
نکته مهم تر اما این است که میزان رشد شاخص بورس که 
بیانگر میزان بازده سرمایه گذاری در بورس است در طول 
5ماه گذشته در حدود 4درصد رشد کرده است. مقایسه 
این رقم با نرخ تورم نشان می دهد سرمایه گذاران در طول 

5ماه گذشته با زیان مواجه شده اند.

معاون وزیر نفت در امور پاالیش و پخش فرآورده های نفتی

چرا سهمیه بنزین خودروها کاهش یافت؟
رییس مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی تشریح کرد

سه اولویت اقتصاد ایران پس از رفع تحریم ها

برندگان و بازندگان بازارها در ۵ماه نخست سال

مسکن صدرنشین بازدهی بازارها شد

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

سکه ۱۳ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان شد
قیمت هر قطعه سکه طرح قدیم بر اساس نرخ اتحادیه طال، جواهر و سکه تهران ۱۳ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان است. قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی ۱۳ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان ، 

سکه تمام طرح قدیم ۱۳ میلیون و  ۲۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۷ میلیون و ۹۰۰  هزار تومان، ربع سکه ۴ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۳  میلیون  تومان است. همچنین قیمت 
هر اونس طال در بازار های جهانی به یک هزار ۷۲۲  دالر رسید و هر گرم طالی ۱۸ عیار به مبلغ یک میلیون ۲۶۷ هزار تومان معامله می شود.

بانک ها

بانک ها



3 بازار

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی گفت: شورای عالی 
امنیت ملی اجرای طرح تولید و توزیع مرغ سایز را ابالغ کرده است. 
حبیب اسداهلل نژاد مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی با 
تاکید بر اینکه در تولید مرغ گوشتی باید به سمت افزایش بهره وری 
برویم گفت: تحقق این مسئله هم نیاز به سرمایه گذاری دارد و هم 
نیاز به نظارت.وی با اشاره به اینکه حدود ۶ ماه قبل پیشنهاد تولید 
و عرضه مرغ سایز را مطرح کردیم گفت: اخیراً شورای عالی امنیت 
ملی طرح تولید و توزیع مرغ ســایز را ابالغ کرده و خواستار اجرای 

آن شده است.
این مقام مســئول با اشــاره به اینکه اجرای طرح مرغ ســایز یکی 
از راهکارهایی اســت که می تواند کیفیت و بهــره وری را افزایش و 
هزینه های تولیــد را کاهش دهد گفت: با اجــرای این طرح قیمت 
تمام شــده هر کیلوگرم مــرغ ۴ هزار تومان کاهــش می یابد. وی 
بحث بعدی را مســئله کیفیت نهاده های دامی عنوان کرد و گفت: 

متأســفانه به دلیل عدم نظارت، کیفیت نهاده های وارداتی مناسب 
نیســت و اســتانداردهای الزم در این حوزه رعایت نمی شــود و 
 این مســئله هم در حوزه خــوراک و هم در حوزه دارو و واکســن 

مشهود است.
به گفته اســداهلل نــژاد اگــر کیفیــت نهاده های دامــی کنترل 
شــود فقط در همین بخش ۵ تــا ۱۰ درصد کاهــش هزینه های 
تولید را خواهیم داشــت.وی اضافه کــرد: عالوه بر اینکه ســویه 
جوجــه یــک روزه ای کــه بــرای تولیــد اســتفاده می شــود 
اهمیــت ویــژه ای دارد و نظارت هــای بهداشــتی و کنتــرل 
 بیماری هــای طیوری نیــز در این مســئله به شــدت تأثیرگذار 

است.
مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی همچنین بر بهسازی 
واحدهای مرغداری تاکید و اضافه کرد: برای تحقق این مسئله باید 
تسهیالت ارزان قیمت در اختیار مرغداران قرار بگیرد و اگر ظرف ۶ 

ماه تا یک سال این واحدها بهسازی و تجهیز شوند هزینه های تولید 
۱۰ درصد هم در این حوزه کاهش می یابد. به گفته اســداهلل نژاد با 
انجام مجموع این اقدامات کاهــش هزینه های تولید بین ۲۵ تا ۳۰ 
درصد اتفاق می افتد که این برای رقابت محصول تولیدی در بازارهای 
جهانی و همچنین قیمت نهایی محصول در بازار داخل بسیار اتفاق 

حائز اهمیتی است.
وی در بخــش دیگری از ســخنان خود با اشــاره به اینکــه بعد از 
اصالح نظــام یارانــه ای با کاهش شــدید مصرف مرغ در کشــور 
مواجه هســتیم ادامه داد: این مســئله امنیت غذایی و ســالمت 
جامعــه را دچار مخاطــره می کند و درخواســت ما از مســئوالن 
تهیــه کاالبــرگ الکترونیکــی و کارت اعتبــاری محصــوالت 
پروتئینی اســت و به نظر می رســد که اجرای این طرح می تواند 
 منجر بــه افزایش قــدرت خریــد مــردم و در نتیجــه پایداری 

تولید شود.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان مصنوعات سیماني و 
لوازم فلزي ساختماني تهران گفت: اکثر اصناف به صورت سنتي 
اداره مي شوند و شاید نتوانند آنگونه که باید به سرعت با قوانین جدید 
مالیات ستاني هماهنگ شوند و مالیات عادله از ایشان دریافت شود.
مرتضي قدیري اظهار داشت: اگر دولت نظارت خود را تقویت کند و 
بر ثبات عرضه و تقاضا متمرکز شود دیگر نیازي به قیمت گذاري 
دستوري و دخالت در بازار ندارد. در صورت هماهنگي عرضه و تقاضا و 
همچنین ثبات نرخ ارز، قیمت کاالها براي تولیدکننده، توزیع کننده 

و مصرف کننده توجیه داشته و منصفانه خواهد بود.
وي ادامه داد: همین حاال هم کاالهایــي وجود دارند که با توجه به 

تقاضاي کمتر با قیمتي پایین تر از نرخ مصوب به فروش مي رسند 
که البته این هم به دلیل زیان، باعث خروج بعضي از تولیدکنندگان 
کم توان خواهد شد و در پي کم شدن عرضه، به باال رفتن قیمت کاال 
منتج مي شود که در این خصوص هم دولت باید حرکتي انجام دهد.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان مصنوعات سیماني و 
لوازم فلزي ساختماني تهران با بیان اینکه ظاهرا دیدگاه اقتصادي 
دولت، نگاه مثبت به بخش خصوصي نیست گفت: اصناف همیشه در 
کنار نظام و خواهان پیشرفت کشور بوده اند. اصناف و اتحادیه ها آماده 
همکاري با دولت در تمام امور هستند و حاضرند نظرات کارشناسي 

خود را ارائه نمایند.

وي در چرایي تشــکیل اتحادیه هاي صنفي بیان داشت: اتحادیه 
تشکلي است که به نوعي رابط بین افراد صنفي تحت پوشش و دولت 
مي باشد تا بتوانند با اســتفاده از پشتوانه و حمایت گروهي اعضاء، 
نیازهاي قانوني صنف را برآورده سازند و به رفع مشکالت هم صنفي 
ها بپردازند.قدیري افزود: اتحادیــه هاي صنفي مي توانند با انجام 
پژوهش، باال بردن بهره وري و کشــف استعدادها براي پیشرفت و 
تعالي و نهایتا ایجاد فضاي بهتر کسب و کار و آرامش اجتماعي قدم 
بردارند؛ اما متاسفانه صرفا مکلف به اجراي مصوباتي هستیم که شاید 
نظر اصناف در آن دخیل نبوده و یا نظرات آنها کمتر دیده شده است. 
این رویه موجب گشته انتظاري که از اتحادیه ها هست برآورده نشود.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان مصنوعات سیماني و 
لوازم فلزي ساختماني تهران با برشمردن ماده ۱۸۶ قانون مالیات 
هاي مستقیم به عنوان معضلي بزرگ براي اتحادیه هاي صنفي تاکید 
کرد: )ماده ۱۸۶( تمدید و صدور پروانه کسب را منوط به پاسخ مثبت 
از سوي سازمان امور مالیاتي نموده که همین امر موجب شده با وجود 
حجم عظیمي از پرونده هاي تکمیل شده صدور مجوز آنها معطل 
بماند.وي تاکید کرد: مسئوالن مربوطه اعالم مي کنند این قانون 
است! بله قانون است؛ ولي نحوه اجراي آن اشکال اصولي دارد. اینکه 
فردي از قانون تمکین نموده و پرونده مالیاتي دارد و براي دریافت 
مجوز کسب خود اقدام نموده است؛ چرا باید با مانع تراشي ها روبه رو 

شود و صدور مجوزش به تاخیر بیفتد. رئیس اتحادیه تولیدکنندگان 
و فروشندگان مصنوعات سیماني و لوازم فلزي ساختماني تهران 
گفت: واحدهاي صنفي بدون مجوز مانــده اند به دلیل اینکه ماده 
۱۸۶ بدرستي اجرا نمي شود آن وقت دولت مي خواهد صدور مجوز 
کسب و کار را سرعت دهد. وزارت اقتصاد و دارایي که جزئي از دولت 
است موجب تاخیر در صدور مجوز کسب و کار است و خود دولت با 
اینگونه رفتار مانع بهبود فضاي کسب و کار شده است و بعد به دنبال 
آسیب شناسي هستند که چرا جایگاه کشور در رتبه بندي دریافت 
مجوز کسب و کار بین ۱۹۰کشــور رتبه ۱۲۷ است. اینگونه رفتار 

قطعا تبعات دارد.

پیشنهاد تهیه کاالبرگ الکترونیکی

ابالغ اجرای طرح مرغ سایز در کشور

اصناف سنتی از قوانين مالياتی جدید جا مانده اند 
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رئیس اتحادیــه فناوران رایانه تهران معتقد اســت 
نوســانات ارز مهم  ترین دلیل براي کاهش و افزایش 
قیمت  هاســت و مدتي قبل که قیمــت ارز در ریل 
کاهش قرار گرفت، بازار وضعیت نابه  ساماني پیدا کرد. 
محمدرضا فرجي، رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران 
درباره آخرین وضعیت بازار لپ تاپ و تبلت اظهار کرد: 
در حال حاضر با توجه به رکود بازار، قیمت لپ تاپ 

پایین است.
وي افزود: مهمترین دلیل براي کاهش و افزایش قیمت 
ها نوسان ارز است؛ مدتي قبل که قیمت ارز در ریل 
کاهشي قرار گرفت، بازار وضعیت نا به ساماني پیدا کرد 
چرا که با پایین آمدن قیمت دالر، مردم تصور کردند 
که این روند کاهشي ادامه پیدا خواهد کرد و در صورت 
خرید در این زمان متضرر خواهند شد. بنابراین خرید 
خود را به بعد موکول کردند و بدیهي است که این امر 

موجب رکود بازار مي شود.
فرجي با بیان اینکه کسادي بازار سبب مي شود مغازه 
دارها براي گردش مالي و پاس شدن چک هاي خود، 
کاالها را گاهي به صورت تمام شــده و بدون سود و 
شاید در مقاطعي با ضرر هم بفروشند، تصریح کرد: در 
حال حاضر فروشندگان براي جلوگیري از رکود بازار، 
در خیلي از مواقع درصد ســودي که توسط سازمان 
حمایت در نظر گرفته شــده را هم لحاظ نمي کنند 
و محصوالت در پایین ترین حد ممکن فروخته مي 
شــوند. در هر حال در صورتي که در ماههاي آینده 

قیمت ارز باالتر نرود، قیمت کاال ثابت خواهد بود.
رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران در ادامه گفت: نکته 
دیگر این اســت زماني که برندها، محصوالت جدید 

خود را در بازار عرضه مي کننــد، مدل هاي قدیمي 
تر با افت قیمت مواجه مي شــوند؛ به طور مثال آخر 
ماه سپتامبر، یعني ماه آینده فصل کاالیي تعدادي از 
برندهاست و ممکن است برخي از مدلها دچار کاهش 
قیمت شوند. وي همچنین درباره گارانتي تقلبي لپ 
تاپ ها تصریح کرد: خیلي از مردم فکر مي کنند که اگر 
کارت گارانتي یک برند زیبا طراحي شده باشد یا براي 
آن عنوان جذابي انتخاب شود حتماً خدمات خوبي هم 

ارائه خواهد داد؛ اما الزاماً این طور نیست.
فرجي تأکید کرد: خواهش من این است که اگر مردم 
قصد خرید کاالهاي حوزه فناوري را دارند حتما پیش 
از مراجعه به بازار لیست گارانتي ها و برندهایي که آن 
گارانتي کننده اجازه ارائه گارانتي برروي آنها را دارد، 
از روي ســایت اتحادیه فناوران چک کنند و بعد با 
آسودگي خاطر خرید را انجام دهند. رئیس اتحادیه 
فناوران رایانه تهران در ادامه خاطرنشان کرد: به عالوه 
در بحث خرید از فروشــگاه هم مردم حتما باید مد 
نظر داشته باشند که فروشگاه مورد نظر پروانه کسب 
اتحادیه فناوران رایانه تهران را داشته باشد تا درصورت 
بروز مشکل، پیگیري حقوق مصرف کننده امکان پذیر 
باشد. او تاکید کرد: همچنین در نظر داشته باشند که 
برخي از فروشگاه ها ممکن است تنها مجوز فروش را 
دریافت کرده باشند و صرف دیدن پروانه، نباید موجب 
آن شود که دستگاهي را براي رفع ایراد و تعمیر تحویل 
ایشان دهند. مردم اگر براي تعمیر دستگاه به فروشگاه 
مراجعه مي کنند، تنها باید به فروشگاه هایي اعتماد 
کنند که در ذیل بخش رسته جوازشان عبارت فروش 

و تعمیر به چشم مي خورد.

دبیر هیات مدیره اتحادیه طــال و جواهر تهران 
ضمن تشریح علل نوسانات نرخ طال و سکه طی 
روزهای گذشته، گفت: حباب سکه یک میلیون و 
۳۵۰ هزار تومان است که نسبت به روزهای قبل 
حدود ۲۰۰ هزار تومان بزرگ شد. نادر بذرافشان 
در مورد وضعیت بازار طال و سکه، اظهار کرد: از 
حدود یک ماه پیش که وارد ماه های محرم و صفر 
شدیم روند تقاضا در بازار مصنوعات طال و سکه 

طبق سالهای قبل، کم شد.
دبیر هیأت مدیره اتحادیه طــال و جواهر تهران 
افزود: همچنین با توجه به انتشار اخبار سیاسی و 
اقتصادی، نوسانات بازار ارز و نوسانات بازار اونس 
جهانی، قیمت ها در بازار طال و ســکه نیز دچار 
نوسان شد. بر همین اســاس اگر مردم بخواهند 
خریدی هم انجام دهند در این نوســانات دچار 
مشکل می شوند. وی ادامه داد: در این مدت بین 
۳۰۰ هزار تا یک میلیــون و ۵۰۰ هزار تومان در 
نرخ سکه نوسان داشتیم؛ به گونه ای که در یک 
مقطعی ریزش و در یک مقطعی افزایش قیمت 

را شاهد بودیم.
بذرافشان با بیان اینکه هم اکنون نوسانات قیمتی 
بین یک تا ۳ درصد بوده اســت، گفت: در حال 
حاضر با توجه به اینکه اونــس جهانی و نرخ ارز 
نوسان خاصی نداشته، قیمت ها به حداقل و ثبات 
رسیده است. به نظر می رســد که طی روزهای 
آینده نوســان خاصی نخواهیم داشت و نوسان 

نهایتاً تا ۳ درصد خواهد بود.
وی در مورد میزان حباب سکه هم تصریح کرد: 

در حال حاضر حباب ســکه یک میلیون و ۳۵۰ 
هزار تومان است که نسبت به هفته های گذشته 
در حدود ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافته اســت. 
بذرافشان یادآور شد: نوســانات نرخ ارز در این 
هفته موجب افزایشی شــدن قیمت طال و سکه 
شــد؛ اما به هر حال در شــرایط فعلی تقاضای 

خاصی در بازار طال و سکه نداریم.
دبیر هیأت مدیره اتحادیه طال و جواهر تهران در 
مورد آخرین قیمت طال و ســکه نیز گفت: طبق 
آخرین معامالت هر قطعه سکه تمام طرح جدید 
با حدود ۳۰۰ هزار تومان کاهش قیمت نسبت به 
ابتدای هفته، ۱۳ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان و هر 
قطعه ســکه تمام طرح قدیم با حدود ۲۰۰ هزار 
تومان کاهش ۱۳ میلیــون و ۲۰۰ هزار تومان 
قیمت داشــتند. وی اضافه کرد: نیم سکه و ربع 
ســکه به ترتیب حدود ۲۰۰ و ۱۰۰ هزار تومان 
تا پایان هفته کاهش داشــته، به گونه ای که نیم 
سکه هفت میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و ربع سکه 

۴ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان قیمت داشته اند.
بذرافشان گفت: ســکه های یک گرمی با حدود 
۱۲۰ هــزار تومان افزایش بــه ۳ میلیون تومان 
رســید. در حال حاضر اونس جهانی طال نیز در 
محدوده ۱۷۲۱ دالر قرار دارد. دبیر هیأت مدیره 
اتحادیه طال و جواهر تهران اظهار کرد: همچنین 
هر گرم طالی ۱۸ عیار حدود ۵ هزار تومان هزار 
تومان افت قیمت پیدا کرد. بر این اساس هر گرم 
طال ۱۸ عیار، یک میلیــون و ۲۷۱ هزار تومان 

معامله شد.

عضو کمیســیون برنامــه و بودجــه مجلس گفت: 
خودرو در صورتــی که در بورس به فروش برســد، 
قیمتی به مراتــب پایین تر از قیمت بــازار خواهد 
داشــت، ســود مازاد نیز در اختیار خودروساز قرار 
می گیــرد و واگــذاری خودرو بــه قیــد قرعه که 
 همراه بــا رانت اســت با هیــچ منطقی ســازگار

 نیست.
جعفر قادری بــا توجه به زیان ۱۱۷ هــزار میلیارد 
تومانی ناشی از قیمت گذاری دستوری در خصوص 
عرضه خودرو در بورس به عنوان راهکاری برای توقف 
زیان دهی خودروسازان اظهار داشــت: خودرو در 
صورتی که در بورس به فروش برسد، قیمتی به مراتب 
پایین تر از قیمت بازار خواهد داشت، سود مازاد نیز 
در اختیار خودروساز قرار می گیرد و واگذاری خودرو 
به قید قرعه که همراه با رانت اســت با هیچ منطقی 
سازگار نیســت.  وی منطقی ترین شــیوه فروش را 
عرضه در بورس دانست و افزود: در صورتی که سود 

مازاد قابل توجهی از عرضه خودرو در بورس حاصل 
شــود، می تواند در بخش تحقیق و توسعه و ارتقای 
دانش فنی و تکنولوژی تمامی خودروســازان مورد 
 استفاده قرار بگیرد تا بدین ترتیب بر توان رقابتی آنها 

افزوده شود.
نماینده مردم شــیراز در مجلس شــورای اسالمی 
همچنین بــا توجــه به اختــالالت فنی ســامانه 
یکپارچــه فروش، خطــا در اعالم نتایــج، تحمیل 
تعهداتی خارج از برنامه فروش به خودروســازان و 
بروز تاخیر در روند جذب نقدینگی به دلیل تبدیل 
فروش هفتگی به فروش ماهانه بــر این نکته تاکید 
کرد که ضمن لــزوم ایفای تعهــدات قبلی در قبال 
برندگان قرعه کشــی می بایســت عرضه در سامانه 
یکپارچه متوقف و شــیوه عرضه خــودرو در بورس 
جایگزین آن شــود و تداوم روشی که موجب ایجاد 
 رانت برای عــده ای اســت، به هیچ وجــه عقالنی

 نیست.

رئیس اتحادیه تاسیسات ســاختماني تهران بیان داشت: 
متاسفانه عدم حضور نماینده سازمان صمت که کاماًل در 
جریان فعالیت هاي اتحادیه تاسیسات است موجب شده 
در اصالح شیوه نامه جدید فعالیت اعضاي صنف تاسیسات 
ساختماني در اجراي فشار قوي گاز در انواع پروژه ها کاسته 
شود. محمد نیرومند در خصوص مشکالت مبتالبه اعضاي 
صنف متبوعش گفت: کار اجراي عملیات و لوله کشي گاز 
فشار قوي همیشه بر عهده اتحادیه تاسیسات بوده است؛ 
اما در شیوه نامه جدید، با حذف ســازمان صمت در اصل 
اتحادیه و اعضاي تاسیســات که حرفه اصلي شان است را 

حذف کرده اند.
وي ادامه داد: از ســوي دیگر ســپردن کار به دیگراني که 
متفرقه و هویت مشخصي ندارند در عمل چشم بستن به 
روي قانون نظام صنفي است که تمامي اعضاي این اتحادیه 
با گذشتن از خان هاي زیاد موفق به اخذ پروانه کسب و مجوز 
قانوني شده اند. کمیته مربوطه در سالي که رهبری تاکید بر 
اشتغال زایي مي کنند، اجازه فعالیت به شغل و حرفه اعضاي 

متعهد و با تجربه این صنف را نمي دهد. نیرومند ادامه داد: 
فعالیت اعضاي این صنف مبتني بر لوله کشي انواع گازرساني 
و آب رساني ساختمان هاي مســکوني، اداري، صنعتي و 
تجاري است. از ســوي دیگر در برخي از عملیات اتصاالت 
رســاناهاي گاز و آب دو کمیته تصمیم گیري مي کنند. 
کمیته اول مربوط به فشار ضعیف گازرساني مي باشد که 
شامل چهار عضو یک نفر از سازمان صمت )حضور اتحادیه 
تاسیسات به عنوان نماینده آن سازمان (یک نفر از اداره گاز 
یک نفر از سازمان نظام مهندسي یک نفر هم از سوي سازمان 

راه و شهرسازي مي باشد.
وی تصریح کرد: در این رابطه شکایت و درخواست خود را 
به سازمان صمت ارســال کرده ایم که سازمان نیز آن را به 
سازمان راه و شهرســازي ارجاع داده؛ اما متاسفانه پروسه 
رسیدگي به نامه ها و در خواست هاي اداري بسیار زمان بر 
و طوالني است در حالیکه اعضاي این صنف به روز نان مي 
خواهند و باید هزینه هاي زندگي خود را تامین کنند، شرایط 

را بر اعضاي صنف سخت و تنگ کرده اند.

رئیس اتحادیــه پرنــده و ماهی گفت: 
قیمت کنونــی هر کیلو مرغ به ســبب 
کمبود عرضه به بــاالی ۶۰ هزار تومان 
رسیده است.مهدی یوسف خانی گفت: 
قیمت کنونــی هر کیلو مــرغ زنده ۴۴ 
هزار و ۵۰۰ تومان، مــرغ گرم در عمده 
فروشی ۵۸ تا ۵۹ هزار تومان و در خرده 
فروشــی ۶۲ تا ۶۴ هزار تومان است.به 
گفته او، فروش مرغ باالتر از نرخ مصوب 
مقطعی اســت و برآورد می شــود که 
 از ۲۰ شــهریور مجدد به نــرخ مصوب 

برسد.
یوســف خانی نرخ کنونی هر کیلو ران 
مرغ بدون کمــر ۶۲ هزار تومــان، ران 
مرغ با کمر ۵۰ هزار تومان، ســینه مرغ 
۱۱۰ هزار تومان و فیله مرغ را ۱۳۰ هزار 
تومان اعالم کرد.رئیــس اتحادیه پرنده 

و ماهی گفت:  هم اکنــون روزانه ۱۶۰۰ 
تن مرغ در تهران عرضه می شــود، در 
حالیکه طی هفته هــای اخیر تا ۱۸۰۰ 
تن مــرغ در روز توزیع می شــد که در 
نتیجه  کمبود عرضه و اعالم بار از طرف 
 مرغداران  منجر به نوسان قیمت در بازار 

شده است.
بررسی های میدانی نشان می دهد که 
قیمت کنونی هر کیلو مــرغ ۶۰ تا ۶۵ 
هزار تومان، ســینه ۱۲۰ هــزار تومان، 
فیله مرغ ۱۳۰ هزار تومــان و ران مرغ 
۵۵ تا ۶۰ هزار تومان اســت.بنابر گفته 
اتحادیه مرغداران گوشتی، جوجه ریزی 
در واحدهای مرغداری از ۱۳۰ میلیون 
قطعه به ۹۰ میلیون قطعه کاهش یافته 
که این امــر بیانگر کاهــش ۳۰ تا ۴۰ 

درصدی تولید است.

مســووالن  حالــی  در 
تاکید دارنــد که در دولت 
سیزدهم باالترین بازگشت 
کارخانجات تعطیل شده 
به چرخه فعالیــت کلید 
خورده اســت که نایب رییس کمیســیون صنایع 
اتاق ایران می گوید: بین ۴۰-۳۰ درصد بنگاه های 
صنعتی که پروانه بهره برداری دارند، تعطیل بوده 
و فعالیتی ندارند. اما مشکل اصلی کجاست؟ برای 
رســیدن به ظرفیــت کامل در تولیــد واحدهای 
صنعتــی، توانمندی هــای الزم وجود نــدارد یا 
زیرساخت ها مهیا نیســت یا پای مسائل دیگری 

در میان است؟ 
در همین زمینه یک کارشناس اقتصادی در گفت 
و گو با »کســب و کار« گفت: تعطیلی واحدهای 
تولیدی و صنعتی بیشــترین ضرر و خســارت را 
متوجه اقتصاد کشور می کند. اتفاقی که در سالهای 

اخیر شاهد ان هستیم. مشکالت صنایع روی هم 
تلنبار شــده و برای رفع آنها بایــد اهتمام جدی 
تمامی دســتگاه های مرتبط وجود داشته باشد. 
اینکه هر روز خبر تعطیلــی واحدهای تولیدی را 
منتشر می کنیم یعنی اقتصاد کشور باالترین ضربه 

را می خورد. 
عبدالمجید شــیخی اضافه کرد: قاچاق کاال دیگر 
مشــکل بزرگ تولید در کشور اســت. باید تمام و 
کمال از ورود کاالهای قاچاق به کشور جلوگیری 
کرد. قاچاق تولید را ار کار می انــدازد و کارگران 
بسیاری را بیکار می کند. معضل افزایش بیکاری از 
همین فرآیند نشات گرفته است. کاهش تولید در 
کشور از دیگر تبعات رشد قاچاق است. مسووالن 

برای بقای تولید باید به جنگ قاچاق بروند. 
استاد اقتصاد دانشگاه تهران اظهار داشت: بسیاری 
از صنایع کوچک و بزرگ در حال تعطیلی هستند 
و شــاهد کاهش انگیزه تولید کنندگان و فعاالن 
اقتصادی هستیم. این اتفاق خوبی نیست. بیکاری 
کارگران و افزایش معوقات حقوق این افراد منجر 

به کاهش رفاه در میان این اقشــار شده است. در 
شرایطی که تورم باال در کشور داریم باید حمایت 
از کارگران افزایش پیدا کند و حقوق آنها سر وقت 
پرداخت شود. وقتی تولید و صنعت بخوابد وضعیت 

معیشتی کشور نیز افت زیادی خواهد کرد. 
به هر ترتیب نایب رییس کمیســیون صنایع اتاق 
ایران در ادامه گفته اســت: بخشی از این تعطیلی، 
ناشی از سوء مدیریت، بخشی به دلیل سوءاستفاده 
از منابع مالی و تســهیالتی و بخشی دیگر حاصل 
تحریم بوده است. از ســوی دیگر برخی از بنگاه ها 
با ظرفیت زیر ۵۰ درصــد فعالیت کرده و به نوعی 
به دنبال بقا هســتند زیرا درآمد آنچنانی نداشته 
و معوقه های بانکی دارند. به طور کلی شاید بتوان 
گفت ۳۰-۲۰ درصد واحدها با ظرفیت باالی ۵۰ 

درصد فعالیت می کنند.
عباس جبالبارزی اظهار داشــت: اگر بخواهیم در 
خصوص وضعیت صنایع کوچک و متوسط صحبت 
کنیم، باید در خصوص چند آیتم صحبت کرد که 
آنها شامل وضعیت نقدینگی، بازار و مسائل قیمتی 

آنها است. بحث تامین مواد اولیه یکی از معضالت 
اصلی است که تغییرات و نوســانات نرخ ارز، روی 
آن تاثیر دارد و برنامه ریزی را بــرای این واحدها 
دشــوار کرده اســت؛ در واقع قیمت مواد اولیه به 
دلیل نوسانات نرخ ارز، در حال تغییر است که این 
موضوع مشکل ایجاد می کند. ما نمی گوییم نرخ ارز 
باید تثبیت داشته باشد اما باید بتوان برنامه ریزی 
کرد چون سالی ۲-۱ بار تغییر نرخ ارز مشکلی به 
وجود نمی آورد اما نوسان روزانه آن، برنامه ریزی را 
با مشکل مواجه می کند که این مشکل در سیستم 

تامین مواد و قیمت دهی مشاهده می شود.
این روزها خبرهای تعطیلی کارخانه های تولیدی 
و صنعتی کشــور به صورت دومینو وار منتشر می 
شــود. در واقع، هر چند اجرایی شــدن سیاست 
های انقباضی کاهــش و کنترل نرخ تــورم که از 
سوی دولت اجرا شــده باعث شــد تا تورم کمی 
کاهش پیدا کند، اما این سیاست باعث بروز رکود 
در اقتصاد کشور شــد. در این میان، وضعیت برای 
واحدهای تولیدی و به خصوص واحدهایی که در 
شهرک های صنعتی مشغول به کارند هر روز بد و 
بدتر می شود. در ماههای اخیر بسیاری واحد های 
تولیدی و صنعتی  به صورت تعطیل کامل یا نیمه 
تعطیل درآمده اند. در این میان وضعیت معیشتی 
کارگران حقوق نگرفته روز به روز بیشتر تحت تاثیر 

فشارهای مالی قرار می گیرد.

News kasbokar@gmail.com

تواید با کمبود نقدینگی دست و پنجه نرم می کند

تولید  زیر بار فشارهای  مالی

تالش براي تغيير محاسبه نرخ خدمات صنف از متر به واحدقيمت خودرو با فروش در بورس از بازار کمتر می شود قيمت مرغ به باالی ۶۰ هزار تومان رسيد

نوسانات ارز مهم ترین دليل تغييرات قيمت لپ تاپ

علل نوسانات قیمت طال و سکه

حباب سکه همچنان باالی یک ميليون تومان
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بازاریابی

تبليغات 
خالق

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.comصداي خود را به گوش مســئوالن 

برسانيد. 

نامه به سردبير

شما به اين نتيجه 
رسيده ايد كه وقت 
اخراج كردن كسي 

است كه پايين ترين عملكرد را در تيم شما 
دارد. بهترين راه براي دادن اين خبر به آن 
كارمند چيست؟ چه كســي بايد با شما در 

اتاق باشد؟ چه چيزي بايد بگوييد و چه چيزي 
نبايد بگوييد؟ و چگونه بايد اين خبر را به گوش 

بقيه افراد رساند؟

كارشناسان چه مي گويند؟
  اخراج كردن يكي از ســخت ترين كارهايي است 

كه يك مدير بايد انجام دهد.  درست است كه اخراج 
كردن سخت است اما يك مدير بايد هميشه كاري را 

انجام دهد كه به نفع شركت باشد. دادن خبر بد هيچ گاه 
آسان نيست، با اين حال در ادامه چند راهنمايي براي 

مديريت اين فرايند به شما پيشنهاد مي كنيم. طفره نرويد 
و سريع باشيد. 

اخراج كردن كسي كه سال هاست با او كار مي كنيد، به خصوص 
اگر او را خوب بشناسيد و مورد احترام شما باشد، دلهره آور 

است اما شــما نبايد اجازه دهيد كه احساسات شخصي تان، 
اخراج كردن را به تاخير بيندازد. زماني كه كارمندي، بيشتر 
باعث ايجاد مشكل  شود تا اينكه بخواهد مشكلي را حل كند، 

بايد اخراج شود. 
تجربه ثابت كرده اســت كه مديران به ندرت از سريع اخراج 
كردن كارمند پشيمان مي شــوند اما از به تاخير انداختن آن 
هميشه پشيمان مي شوند. اگر همچنان شجاعت كافي براي 
اخراج نداشتيد، به بقيه افراد تيم خود فكر كنيد. چراكه آنها 
هستند كه مجبورند كاستي هاي ناشي از عملكرد نادرست آن 
فرد را جبران كرده  و احتماال ساعت هاي بيشتري را كار كنند. 

منابع انساني را با خود متحد كنيد 
قبل از اينكه بخواهيد راجع به اخراج با كارمند موردنظر صحبت 
كنيد، برنامه خود را راجع به اخراج، با منابع انساني تان دوباره 
چك كنيد. منظور اين نيســت كه از آنها اجازه بگيريد، چراكه 
شما رئيس هستيد و تصميم مي گيريد اما اين كار را انجام دهيد 
تا مطمئن شويد كه هيچ دليلي براي اخراج نكردن آن كارمند 

باقي نمانده است. اوال شــما مي خواهيد اطمينان حاصل كنيد 
كه يكي از افراد بخش منابع انســاني قادر است به عنوان 
نماينده در جلسه اخراج حضور داشته باشد، چراكه 
حضور يك شخص ثالث در جلسه، عملي قانوني 
است و احساس راحتي بيشتري مي دهد. 
دوما بخــش منابع انســاني مي تواند 
تصوير كامل تري از شــرايط كارمند 
ارائه دهد، مثال ممكن است آنها بدانند 
كه همســر آن كارمند قرار است از 
دوشنبه درمان ســرطانش را آغاز 
كند و بنابراين اخراج كردن او در روز 
سه شنبه مي تواند به صورت يك عمل 

غيرانساني ديده شود. 

كار را زود تمام كنيد  
جمالتي كه در جلســه اخراج 
 به كار مي بريد، بايد ســاده باشند. 

با ترديد حرف نزنيد. سريع سر 
اصل مطلب برويد. بهتر است اينگونه 
شروع كنيد: »خبر بدي برايت دارم، 
متاسفانه امروز آخرين روز كاري تو 

در اينجاست.« ســپس علت اخراج او 
را در يك جمله ساده بيان كنيد. مثال بگوييد: »من تو را اخراج 
مي كنم چون به هدف فروشت نرسيدي.« يا »تو نتوانستي خودت 
را با فرهنگ اين شركت وفق دهي.« بسيار مهم است كه از افعال 
با زمان گذشته استفاده كنيد، چراكه باعث مي شود فرد شروع 
به دليل آوردن نكند و شانس دومي از شما نخواهد. اگر كارمند 
شروع به استدالل كرد يا خواســت با شما بحث كند و دعوا راه 
بيندازد، سعي كنيد به هيچ وجه پاسخ او را نداده  و واكنشي نشان 
ندهيد. بهتر است به او بگوييد: »متاسفم كه شرايط اينطور ايجاب 
كرد كه تو اخراج شوي«، نه اينكه او را به دليل عملكرد ضعيفش 

تحقير كنيد و سركوفت بزنيد. 

در اتاق بمانيد  
با اينكه خيلي از كارشناسان معتقدند كه بايد بعد از اعالم كردن 
اخراج به كارمند، سريع اتاق را ترك كنيد اما يك كارشناس مخالف 
اين كار است و معتقد است رهبر بايد دلسوز باشد و مي گويد: »شما 
همين االن عامل يك موضوع وحشــتناك در زندگي شخصي آن 

فرد شده ايد. فرار نكنيد و منابع انساني خود را مجبور نكنيد كه به 
او دلداري بدهند.« شما بايد آماده باشيد تا در صورت نياز صحبت 
كنيد و به سواالت فرد پاسخ دهيد. قبل از جلسه، شما بايد به برخي 
مسائل از قبيل جزئيات قرارداد آن كارمند واقف شويد و بدانيد كه 
مزايا و حقوق و مرخصي هاي استفاده نشده او را چگونه بايد به او 
بپردازيد. اگر احيانا موردي پيش آمد و سوالي از شما پرسيده شد كه 
نمي دانستيد بايد چكار كنيد، از فرد عذرخواهي كنيد و بگوييد راجع 

به آن مساله فكر نكرده بوديد و بعد تصميم مي گيريد. 

مهرباني خود را نشان دهيد
اخراج كردن براي شما به عنوان يك مدير ممكن است سخت باشد 
ولي براي كسي كه دارد اخراج مي شود، كامال آسيب زاست؛ بنابراين 
با او همدردي كنيد. اگر شما واقعا باور داريد كه آن فرد، فرد خوبي 
است كه استعدادها و توانايي هايش مي تواند در جاي ديگري مفيد 
واقع شود، به او بگوييد كه خوشحال مي شويد اگر بتوانيد معرف او 

در جاي ديگري باشيد. 

با افراد تيم خود صحبت 
كنيد 

بعد از اينكه شــخصي را 
اخراج كرديــد و او آنجا 
 را ترك كرد، افرادي كه
 تحت تاثير اين اخراج 
قرار دارند را جمع كرده و 
درباره اين موضوع با آنها 
مستقيم  كنيد.  صحبت 
و واضح ســخن بگوييد. 
داليل پشت اخراج را براي 
آنها آشكار نكنيد، چراكه اين 
يك امر كامال محرمانه است و 
عالوه بر اين باعث بدگويي 
پشت سر آن كارمند سابق 
مي شود، مثال بعد از اخراج دايان، بهتر 
است به آنها بگوييد: »همانطور كه برخي از شما در حال حاضر ممكن 
است بدانيد، دايان ديگر بخشي از سازمان نيست. من نمي توانم 
وارد جزئيات شوم ،چراكه محرمانه است و من مي خواهم محافظ 
حريم خصوصي دايان باشم. اگر شما پيشنهادي درباره نحوه به 
 حداقل رساندن تاثير حضور نداشتن دايان داريد، مرا در جريان

 بگذاريد.«

بر آينده تمركز كنيد  
اخراج يك كارمند، يك كار خالي از عاطفه اســت اما شما به 
خاطر افراد تيم تان هم كه شده نبايد در آن غوطه ور شويد. شما 
بايد رو به جلو حركت كنيد. اخراج به احتمال زياد يك چالش 
كوتاه مدت براي تيم شــما خواهد بود، چراكه كار آنها بيشتر 
مي شود؛ بنابراين شما بايد تا زماني كه فردي براي جايگزيني 
فرد اخراج شده پيدا نكرده ايد، يك استراتژي براي مديريت 

حجم كار ارائه دهيد و به آينده فكر كنيد. 
oghyanooseabi.com :ترجمه 

ماليات بر ارزش افزوده 
ماليات بر ارزش افزوده »ماليات غيرمستقيمي« 
اســت كه مصرف كننده )خريــدار( آن را به 
همراه بهاي خريد كاال يــا خدمات مي پردازد 
و دريافت كننده )فروشنده( موظف است مقدار 

ماليات دريافتي را به خزانه دولت واريز كند. 
از آن جا كه خود فروشنده نيز ضمن خريد اوليه 
چنين مالياتــي را پرداخته ولي مصرف كننده 
محسوب نمي شود، اين اســت كه او حق دارد 
كل »ماليات هــاي ارزش افــزوده« پرداختي 
خــود را از كل ماليات بــر ارزش افزوده هاي 
 دريافتي كســر كــرده و مابــه تفــاوت را به 

دولت بپردازد. 
ماليات بــر ارزش افزوده بــه تمامي خدمات 
و كاالهايي تعلــق مي گيرد كــه در برابر پول 
در داخل كشــور داد و ستد مي شــوند، مگر 
آنكه در قانون براي آن شــرايط ويژه، از جمله 

تخفيف هايي در نظر گرفته باشند. 
كاال هايي كه صــادر مي شــوند از اين ماليات 
معاف هســتند. به همين دليل گردشــگران  
مي توانند ضمــن خريد، از فروشــنده »برگه 
تفكيــك بهــاي خريــد و ماليات بــرارزش 
 )Export document (  افــزوده« 

را درخواست كنند. 
  اين برگــه بايد ضمن خــروج از كشــور  را

)حد اكثر ســه ماه پس از خريد( توسط اداره 
گمرك مرزي، پس از رويت اجناس، تاييد شود. 
  خريدار ســپس مي تواند از راه هاي مختلف،

 از جمله طي سفر بعدي از طريق خود فروشنده 
يا شــركت هاي ويژه مستقر در بخش ترانزيت 
فرودگاه يا در خاك كشــور مقصــد، ماليات 

پرداختي را دريافت كند. 
 ســاكنان كشــورهاي اتحاديه اروپا در داخل 
مرزهاي اين اتحاديه امكان باز دريافت ماليات 
را ندارند. فروشگاه هاي واقع در سالن ترانزيت 
فرودگاه ها، در محوطه سفارت خانه ها، سازمان 
ملل، يونسكو، فائو و ساير مكان هاي در اين رده 
كه خريد در آنها تحت شــرايط ويژه اي امكان 
دارد، »Duty-free shop« محسوب شده 
و ماليات بر ارزش افزوده را از مشتري دريافت 

نمي كنند.

مفاهيم اقتصادی آموزش

 اثر اطمينان يك پديده روان شــناختي است كه در 
آن يك مشتري زماني كه از سودمند بودن موضوعي 
اطمينان داشته باشــد، نســبت به زماني كه به اين 
سودمندي اطمينان نداشته باشد، توجه بيشتري داشته 
يا مثال خريد بيشتري انجام مي دهد. تئوري اطمينان 
همچنين ارتباط مستقيمي با تئوري چشم انداز دارد و 
براساس تمايل افراد به اجتناب از خطر و پيروي از هر 
آن چيزي بنا شده است كه از صحت وسقم آن كامال 

اطمينان دارند. 
 اجازه دهيد اين تاثير را با شــرح يك مثال براي شما 

توضيح دهم: 
1- يك كاالي تند مصرف يا FMCG به اين صورت 
مورد بازاريابي قرار مي گيرد كه مثال يكي بخر و دو تا ببر. 

2- كد پنهان شــده روي كوپن همــراه محصول را 
تراشيده و شانس خود را براي دريافت يك جايزه بين 

هر 10 نفر امتحان كنيد. 
ترجيح مي دهيد كدام يك را بخريد؟ تحقيقات نشان 
مي دهند كه بيش از 70 درصد افراد به دنبال نخستين 
گزينه يا انتخاب مي روند. به اين صورت كه آنها گزينه اي 
را انتخاب مي كنند كه اطمينان بيشتري براي به دست 
آوردن چيزي يا سودي از آن براي آنها مشهود است. اين 

يعني اثر اطمينان.
  هرقــدر در تبليغــات خودتان بــراي محصول 
مورد فروش خود، قول هاي بيشتر و محكم تري 
بدهيد، آن را براي مخاطب قابل باورتر مي كنيد 
و شانس پذيرش آن تبليغات توسط مخاطب را 

بيشتر و بيشتر افزايش مي دهيد. اين موضوع به 
اين دليل است كه مشتريان خيلي سريع ارزش 
مورد انتظار را در پيشنهاد و تبليغ شما مشاهده 
مي كنند. نكته مهم محاسبه معكوس هزينه اي 
 است كه اين تبليغ و ترويج و قول شما براي شما

 ايجاد مي كند. 
 كاربردهــاي اثر اطمينان خصوصــا در زمان تعيين 
 قيمت و انتخاب شيوه ها و سياست هاي فروش براي 
يك محصول جديد بسيار زياد و البته متنوع است. در 
هر دو اين حوزه هاي يادشده، استفاده از اثر اطمينان 
مي تواند موجب افزايش تعداد مشــترياني شود كه 
تصميم به خريــد محصول موردنظر در مقايســه با 

روش هاي عادي فروش و ترفيع فروش مي گيرند. 

اثر اطمينان در بازاريابي به چه معناست؟

ابزارهای خوب ناکارآمد
اطالع رساني طوطي وار

ارسال مكرر يك پيام يعني اسپم،  اگر يكي 
از كاربران شما همزمان دو يا چند حساب 
كاربري رسانه اجتماعي شــما را دنبال 
كند، با هر ارسال شما، چند پيام تكراري 
دريافت مي كند. دقيقــا همان كاري كه 
سامانه هاي ارسال اسپم انجام مي دهند. 
اين يكي از اشــتباهات مهمي اســت كه به اعتبار شــما آسيب غيرقابل 
بازگشتي خواهد زد. كاربر ناراضي به مشتري تبديل نمي شود و مشتري 
با كوچك ترين نارضايتي به فكر جايگزين براي شما خواهد بود. اينجاست 

كه شما كيفيت ارتباط را فداي كميت آن مي كنيد. 

محتوا مايع نيست، جامد هم نيست
اينستاگرام يك رســانه اجتماعي بر پايه اشــتراك گذاري تصاوير است، 
فيسبوك يك شبكه اجتماعي چندرسانه اي است، توئيتر يك ميكروبالگ 
و لينكداين هم يك بستر براي متخصصان است. تلگرام و واتس اپ بيشتر 

شبكه ارتباطي هستند تا اجتماعي.
 پس هركدام ويژگي هاي فنــي و ارتباطي و در نهايــت مخاطب خاص 
خودشــان را دارند. يك پيام نمي تواند نمايش و تاثير يكسان درتمام اين 
رسانه ها داشته باشــد. همه كاربران به اندازه مســاوي براي شبكه هاي 
اجتماعي و ارتباطي وقت صرف نمي كننــد. مي توانيد اين موضوع را در 
بين اطرافيان و دوســتان خود ارزيابي كنيد. براي هر شــبكه اجتماعي 
متناســب با ظرفيت و امكانــات و مخاطــب آن بايد پيام توليد شــود، 
 پيام شــما مثل مايع نيســت كه در هر شــبكه شــكل ظرف را به خود

 بگيرد. 

دهان هاي بسته
اشــتراك گذاري پيام ها يا معرفي رسانه شما توســط مخاطبان يكي از 
معيارهاي مهم موفقيت در شــبكه هاي اجتماعي محســوب مي شــود. 
پيام هاي ماشيني و ناقص معموال توسط كاربران بازنشر نمي شود. در هنگام 
ارسال پيام به اين نكته مهم فكر كنيد كه اگر خود شما اين پيام را دريافت 
مي كرديد براي شما اينقدر جذابيت داشت تا براي ساير دوستان تان ارسال 
كنيد؟ اشتراك گذاري شــكل ديجيتال همان بازاريابي يا تبليغ دهان به 
 word of mouth( يا )Word-of-mouth marketing( دهان

advertising( است. 

ماشين هاي احمق
برنامه هاي هوشــمندي كه ظاهرا قرار است كارها را ســاده تر و سريع تر 
كنند، به داليل زيادي ممكن اســت يك پيام را به دفعات مكرر براي يك 
كاربر ارسال كنند يا يك پيام ممكن است براي يكي از رسانه ها اصال ارسال 

نشود.
 يادم است زماني كه يكي از همكاران پيامي در فيسبوك خود مي گذاشت 
بيش از 10 بار هر پيام براي لينكداين من ارسال مي شد. اين نكته عجيبي 
نيست. ماشين ها و خصوصا ماشــين هاي نرم افزاري هوشمند احمق تر از 
چيزي هستند كه تصور مي كنيد. انتظارات و برداشت هاي انساني هميشه 

جلوتر از پيشرفت ماشين ها و ابزارها حركت مي كنند. 

رفع تكليف
ارتباط بدون احساس يعني رفع تكليف، هيچ قانون اجباري شما را ملزم به 
حضور و فعاليت در تمام شبكه هاي اجتماعي نكرده است. حضور اجباري 
در هر فضايي اگر با نارضايتي همراه نباشــد حداقل منجر به رفع تكليف 
خواهد شد. كاربران به خوبي بي احساسي رسانه اي را درك مي كنند. هرگز 
كيفيت را فداي كميــت نكنيد. ابزارهاي ارتباطي بــدون درنظر گرفتن 
نيازها و درك رفتارها موجب بهتر شدن هيچ چيزي، حداقل در بلندمدت 
نخواهد شــد. اگر كمي دقت كنيد مي توانيد تشخيص دهيد كه يك برند 
تا چه حد مورد پذيرش مخاطبان خود در شبكه هاي اجتماعي واقع شده 

است. پذيرش با دنبال كردن تفاوت دارد. 
netstart.ir : منبع

آگاهی

 تعامل، درب خروج از اتاق بحران
تعامل، درب خروج از اتاق بحران اســت كه امروزه بســياري از متوليان 

مديريت بحران كشور به آن معتقدند. 
به گزارش دبيرخانه همايش مديريت جامع قبل از بحران، تجارب آشنايي با 
زلزله بم، رودبار، فرو ريختن تونل ها و تمام بحران ها با ريشه عوامل طبيعي 
يا انسان ســاز به ما يادآوري مي كند در هنگام بروز بحران، مديريت هاي 
احساســي و عدم هماهنگي ها باعــث به هدر رفتن بخشــي از زحمات و 

تالش هاي شبانه روزي عوامل اجرايي مي شود. 
ازاينرو تعامل بين مديران ارشد و هماهنگي سطوح باالي مديريتي مي تواند 

راه گشاي عبور از بحران ها باشد. 
در همين راستا وزارتخانه هاي نفت و تعاون، كار و رفاه اجتماعي حاميان 
اصلي اين تعامل شده اند تا در تاريخ 26 آبان ماه امسال »نخستين همايش 
مديريت جامع قبل از بحران« برگزار شود تا به راهكارهاي مديريت بحران 
برسند. عالوه بر وزارتخانه هاي ياد شده اين همايش با حمايت وزارت راه 
و شهر سازي، ســازمان مديريت بحران كشور، ســازمان مديريت بحران 
شهرداري تهران و ساير سازمان ها همراه خواهد بود كه نشان از جديت آنان 

براي رسيدن به حرفي مشترك در راستاي مديريت قبل از بحران دارد. 

خبر

روش صحيح اخراج كردن كارمندان
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اشتغال و 
تعاون

چگونه كارآفرين يك كسب و كار كوچك باشيم؟

گام هاي شروع يك كسب و كار كوچك
براي تحليل آماري و باقاعده 
درباره كسب و كار كوچك، 
گفت كه ايــن مقوله داراي 
قوانين اجرايي تجاري است. 
هر صنعتي براساس درآمد و 
ميزان استخدام ســاالنه، اندازه استانداردي را براي 
خود تعريف مي كند. در بيشتر موارد اين تعريف به 
واسطه نمايندگي هاي دولتي تعريف مي شود تا تحت 
قوانين تغييرپذير دولتي تحليل هايي را صورت دهند. 
به عالوه، اين استانداردها براي برنامه هايي است كه 
درباره كمك به بهبود امور مالي كاراســت. كسب و 
كار كوچك به صورت مســتقل است و هر شركتي 
با كمتر از 500 پرسنل در اين حيطه قرار مي گيرد. 
اين اندازه مرسوم ترين استاندارد تعريف شده است. 
در آمريكا حدود 22.5 ميليون كسب و كار مستقل 
از كشــاورزي و زراعت وجود دارد كه 99 درصد آن 
كســب و كار كوچــك )Small Business( به 

حساب مي آيند. 

گام اول: ارزيابي اوليه 
- آيا كارآفريني براي شما ساخته شده است؟

بديهي اســت كه شــروع يك كســب و كار جديد 
ريســك هاي زيادي را به همــراه دارد كــه البته با 
برنامه ريزي مي توان شانس موفقيت را باال برد. بنابراين 
بهترين نقطه شروع آن است كه نقاط قوت و ضعف خود 

را به عنوان دارنده يك كسب و كار بشناسيد. 
- آيا شخصيتي مستقل و خودجوش داريد؟ 

اين را هميشه در نظر داشته باشيد كه در صورت شروع 
يك كســب و كار كوچك، اين خود شما هستيد و نه 
شخص ديگر كه بايد تصميم بگيريد كه چگونه پروژه ها، 

برنامه ها و زمان خود را مديريت كنيد. 
- تا چه حد با شخصيت هاي متفاوت و افراد گوناگون 

مي توانيد ارتباط برقرار كنيد؟ 
صاحبان كسب و كار ناگزيرند با افراد و اقشار مختلفي 
سرو كار داشته باشند. آيا شما مي توانيد با مشتريان، 

تامين كنندگان، كاركنان و... در جهت منافع كسب و 
كار خود ارتباط برقرار كنيد؟ 

- تا چه حد قدرت تصميم گيري داريد؟ 
صاحبان كسب و كار كوچك بايستي به طور مداوم، 
به ســرعت و در شــرايط بحراني بتوانند مســتقال 

تصميم گيري كنند. 
- آيا شما استقامت فيزيكي و احساسي الزم براي اداره 

يك كسب و كار را داريد؟ 
مالكيت يك كســب و كار عالوه بر چالش و هيجان، 
مستلزم فشاركاري و ساعت هاي كاري زيادي است. 
آيا شما مي توانيد 12 ساعت در روز و هفت روز در هفته 

را كار كنيد؟
- تا چه حد مي توانيد برنامه ريزي و سازماندهي كنيد؟ 
تحقيقات نشان مي دهد بســياري از شكست ها در 

صورت برنامه ريزي صحيح، به وجود نمي آمد.
- آيا انگيزه الزم را براي تحمل مشقات داريد؟ 

ممكن اســت شــما در حين اداره يك كسب و كار 
احساس كنيد كه در برخي مواقع توانايي تحمل تمامي 
مشقات و زحمات را به تنهايي نداريد و فقط داشتن 
انگيزه قوي اســت كه مي تواند در اين مواقع سختي، 

دلگرم و اميدوارتان سازد. 
- اين كسب و كار چگونه خانواده شما را متاثر مي سازد؟

ســال هاي اوليه شــروع يك كســب و كار مي تواند 
ســختي هايي را براي خانواده و زندگي شخصي شما 
ايجاد كند. در عين حال ممكن است خانواده شما تا 
به سوددهي رسيدن كســب و كار، دچار مشكالت و 
فشارهاي مالي شوند. بنابراين حمايت يا عدم حمايت 
خانواده نقش مهمي در شروع و ايجاد يك كسب و كار 

دارد. 
اين حقيقت دارد كه داليل زيادي براي عدم شــروع 
يك كسب و كار كوچك و مستقل وجود دارد، اما براي 
افرادي كه واجد شرايط فوق هستند، مزاياي زيادي 

وجود دارد كه قطعا از ريسك هاي آن بيشتر است. 
اينكه شما خادم و مخدوم خود مي شويد.

زحمت و تالش و ساعت هاي كاري زياد مستقيما به 
نفع شماست و نه شخص ديگر.

امكان كسب درآمد و رشد، محدوديت كمتري دارد. 

چالش و هيجان كار براي شما افزايش مي يابد. 
اداره يك كسب و كار مستقل امكان فراگيري زيادي را 

براي شما فراهم مي آورد. 

گام دوم: برنامه ريزي كسب و كار 
شروع يك كسب و كار نياز به انگيزه، عالقه و استعداد 
دارد. همچنين نياز به تحقيقات وسيع و برنامه ريزي 
صحيح دارد. اطالعات زير براي تهيه طرح كسب و 
كار )Business Plan( مي تواند بسيار موثر واقع 

شود: 
- قبل از شروع به كار فهرستی از تمامي داليلي كه 
مي خواهيد به خاطر آنها وارد دنياي تجارت شويد، 

تهيه كنيد. مثال: 
شما مي خواهيد رئيس خود باشيد. 

شما مي خواهيد استقالل مالي داشته باشيد. 
شما مي خواهيد آزاد باشيد. 

شــما مي خواهيــد آزادانــه تمامــي توانايي ها و 
دانسته هاي خود را به كار ببريد. 

- سپس بايستي تعيين كنيد كه اصوال چه كسب و 
كاري براي شما مناسب است. ازاينرو اين سواالت را 

از خود بپرسيد: 
من دوست دارم با وقت خود چه كاري انجام دهم؟
من تا به حال چه مهارت هاي تكنيكي آموخته ام؟
به نظر ديگران من در چه كارهايي مهارت دارم؟ 

من چقدروقت آزاد براي اداره يك كسب و كار موفق 
دارم؟ 

آيا من هيچ ســرگرمي يا عالقه اي كه قابل تبديل 
شدن به كسب و كار را داشته باشد، دارم؟

- پس از تعيين كسب و كار مناسب تحقيقات الزم را 
جهت پاسخ به سواالت زير به عمل آوريد: 

آيا ايده من كاربردي است و نيازي را برآورده خواهد 
كرد؟ 

رقباي من چه كساني خواهند بود؟ 
مزيت رقابتي شــركت من نســبت به شركت هاي 

موجود چيست؟ 
آيا من مي توانم خدمت بهتري ارائه دهم؟ 

آيا من مي توانم براي كسب و كار جديد خود تقاضا 

ايجاد كنم؟ 
- آخرين مرحله قبل از تهيه طرح كسب و كار اين 
است كه چك ليست زير را تهيه كنيد و پاسخ دهيد: 

من عالقه به شروع چه كسب و كاري دارم؟ 
چه خدمتي يا كااليي قرار است ارائه دهم؟ در كجا قرار 

است اين كار را انجام دهم؟
چه مهارت و تجربه اي براي اين كار دارم؟ 

ساختار قانوني شركت من چگونه خواهد بود؟ )سهامي 
عام، خاص و...( 

اسم كسب و كار چه چيزي باشد؟ 
چه امكانات و تجهيزاتي نياز خواهم داشت؟ 

به چه تسهيالت و امكانات بيمه اي نياز خواهم داشت؟ 
پاسخ شما به تمامي سواالت باال شما را در طراحي يك 

كسب و كار كامل جامع ياري مي كند. 

گام سوم: تامين منابع مالي 
يكي از كليدهاي اساســي موفقيت و پيشــرفت در 
شــروع كار، جذب و تامين منابع مالــي كافي براي 
راه اندازي يك كسب و كار كوچك است. اطالعات زير 
تكيه بر روش هاي جمع آوري پول براي شركت هاي 
كوچك دارد. همچنين شــما را در تهيه درخواست 
وام )Loan Prposal( ياري مي دهد. منابع زيادي 
براي جمع آوري سرمايه وجود دارد. بايد توجه داشته 
باشيم كه قبل از تصميم گيري، تمامي منابع ممكن را 

جستجو كنيم: 
- پس اندازهاي شخصي

- دوستان و افراد خانواده 

- بانك ها و موسسات اعتباري 
- شركت هاي سرمايه گذاري مخاطره آميز

 Loan( چگونه يــك درخواســت وام
Prposal( تهيه كنيم؟ 

مورد قبول واقع شدن درخواست شما بستگي به نحوه 
تنظيم درخواست شــما دارد. به خاطر داشته باشيد 
كه وام دهندگان در كاري سرمايه گذاري مي كنند كه 
نسبت به بازگشت سرمايه خود مطمئن باشند. بنابراين 
يك درخواست وام خوب بايد شامل اطالعات زير باشد: 

 اطالعات كلي راجع به شركت: 
- نام و آدرس شركت، نام مدير، اعضاي هيات مديره و... 

- دليل نياز به وام،  مورد مصرف وام و ضرورت آن. 
- مبلغ دقيق موردنياز براي رسيدن به اهداف مربوطه. 

تاريخچه كسب و كار: 
- تاريخچه و طبيعت كار، توضيح كامل درباره نوع كار، 

قدمت و كاركنان و دارايي هاي آن. 
- اطالعات كامل راجع به نحوه مالكيت و ســاختار 

قانوني شركت. 
اطالعات راجع به مديريت: 

نوشته كوتاهي راجع به مديران، سوابق، تحصيالت، 
تجربيات و مهارت هاي آنان تهيه كنيد. 

اطالعات بازار: 
- به وضوح محصول يا خدمت شركت خود و بازار آن 

را تشريح كنيد. 
- بازار رقابت و رقباي خود را شناسايي كرده و مزيت 

رقابتي خود را بيان كنيد. 
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»كسب وكار« بررسي مي كند

اهميت استارتاپ هاي خدماتي در  رشد اقتصادي
استارتاپ ها كارها و اقدامات مختلفي 
انجام مي دهند كه از جمله مهم ترين 
آنها بــا توجه به نقــش خدمات در 
كشــور، ارائه خدمات است. در اين 
صورت به ايــن نوع اســتارتاپ ها 
اســتارتاپ هاي خدماتي مي گويند. اين خدمات مي تواند 
خدمات مالي، فنــي و بانكــي و ... باشــد. از آن جايي كه 
استارتاپ ها به طور كلي نقش مهمي در بازاريابي محصوالت 
دارند، يكي از ايــن محصوالت مهم محصــوالت خدماتي 
است. دنياي استارتاپ ها مجال ارائه خدمات به شيوه نوين 

را خواهد داد. 
50 درصد فعاليت هاي اقتصادي كشــور مربــوط به حوزه 
خدمات است و از اين نظر اســتارتاپ هاي خدماتي جايگاه 
ويژه اي دارند. به گفته كارشناســان، حتي يك توليد موفق 
نيز بي نياز از طرح ها و فعاليت هاي خدماتي نيســت. حتي 
خود توليــد زماني پايــدار خواهد بود كــه خدمات پس از 
فروشــي داشــته باشــد و بتواند با آن، نظر مشــتريان را 
جلب كند. در كشــور ما نيز همه ســاله خدمات بسياري 
 به خــارج صادر شــده كه بخــش عمده صادرات كشــور 

را شامل مي شود.
معين خزاعي يكي از فعــاالن حوزه اســتارتاپي در رابطه 
با اهميــت خدمات و به تبــع آن اســتارتاپ هاي خدماتي 
به »كســب وكار« مي گويــد: يكي از مواردي كه در رشــد 
اقتصادي نقــش دارد، اســتارتاپ هاي خدماتي هســتند 
كه در حال حاضر وضعيت رو به رشــدي دارنــد. اين نوع 
استارتاپ ها در واقع با ســرمايه كمتر و خلق موقعيت هاي 
 جديد براساس نياز موجود يا با ايجاد يك نياز جديد شروع 

به كار مي كنند.
وي ادامه مي دهد: امروزه شــاخص مهم شناســايي ميزان 
رشد و توسعه كشــورها نســبت خدمات به توليدي است 
كه ارائه مي شــود. هر چه اين نســبت باالتر باشد، مفيد تر 
اســت، بدين معنــي كه هــر چه توليد بيشــتر باشــد و 
متناســب با آن خدمات هم بيشتر شود، ســود هم بيشتر 
خواهد بــود. براي مثــال در رابطــه با اهميــت خدمات، 
كشــورهاي توســعه يافته و شــركت هاي بزرگ هستند 

 كــه تــالش مي كننــد فعاليت هــاي خدماتــي را خود 
انجام بدهند. 

توضيح آنكه آنها گرچــه در مواقعي كار توليــد خود را به 
كشــورها و شــركت هاي كوچك تر واگــذار می كنند اما 
خدمات و طراحــي را خود بر عهده مي گيرنــد. براي نمونه 
يك شــركت مثل اپــل توليد خــود را به كشــوري مثل 
چيــن مي دهد امــا بخش طراحــي و همه مراحــل ديگر 
آن را در كشــور خود و با اســتفاده از تجهيــزات آن انجام 
مي دهد. ايــن باعث مي شــود نيروي كار بتوانــد راحت تر 
 بــه توليد علــم پرداخته و هر چه بيشــتر به فكر توســعه

 باشد.
 بــا ايــن روش هــم از منابــع انســاني كشــور مقابــل 
 اســتفاده مي شــود، هم اينكه بــراي تامين مــواد اوليه و 
مورد نياز از كشــور مقابل بهره مي گيرنــد. بنابراين با اين 
توضيحات، روشن شد كه خدمات مبحث بسيار مهمي است 
كه در رابطه با توســعه آن بايد به نكاتي توجه داشت. كسي 
كه قصد انجام يك فعاليت خدماتي را دارد، بايد موارد زير را 

در نظر بگيرد: 
1- خدمات وي بايد واقعا مفيد باشد يا براساس نياز واقعي 
تعيين شده باشد. اين خدمات بايد آنقدر توانايي داشته باشد 
كه بتواند اين نيازها را ايجاد كند. مثال شايد خيلي از خدمات 
به خودي خود مورد نياز نيست اما يك سري تبليغات و ايجاد 
نياز در افراد و طرز نگرش آنها باعث روي آوردن به آنها شده 
اســت. اين نوع خدمات گرچه ضرورت نيست اما طرفداران 

خاص خود را دارد.
2-مساله مهم ديگر درستي و راستي در ارائه خدمات است، 
يعني اينكه افراد در ارائه خدمات متعهد و صادق باشند. هر 
كس كه نتواند نظر مشــتري و تقاضاي بازار را به خود جلب 
كند، شكست خورده است. حتي در ســاده ترين مثال يك 
راننده تاكسي نمي تواند بي خيال پاســخگويي به نيازهاي 
مسافران باشد. در غير اين صورت مورد بازخواست مسئوالن 
تاكسيراني قرار می گيرد و مسافران خود را از دست مي دهد.

3- اســتارتاپ هاي خدماتــي بايد بدانند كــه براي جذب 
مشــتري و بازار نياز به تكنولوژي و فناوري هاي روز دارند. 
هيچ استارتاپي به ويژه استارتاپ هاي خدماتي بي نياز از اين 

امر نيستند. 
4- خدمات وابسته به نيروي انساني اند و اين وابستگي بيشتر 

از توليد اســت. براي مثال كمبود نيروي انســاني در توليد 
را مي توان با پوشــش نواقص توليد پنهان كــرد اما كمبود 
نيروي انساني در خدمات را نه، چرا كه نواقص خدمات قابل 
 پنهان كردن نيست. براي مثال فردي كه از توليد 10 كاال، 
5 كاالي ناقص دارد، مي تواند آن را به فروشنده ارائه نكند اما 
زماني كه خدمات بدي به مشــتري ارائه مي شود، نمي توان 

آن را مخفي كرد. 
5- خدمات بايد فــوري و آني باشــد. يــك كار خدماتي 
بايــد به موقع ارائه شــود و گرنــه كارايــي الزم را نخواهد 
داشــت، در حالي كــه يك محصــول توليــدي مي تواند 

ذخيــره شــده و بــراي روزهــاي ديگــر بــه فــروش 
 برســد. بنابرايــن در خدمــات بايد بــه زمان هــم دقت 

زيادي كرد. 
خزاعي به ويژگي هاي مهم اســتارتاپ هاي خدماتي اشاره 
كرده و مي گويد: يكي از مهم ترين ويژگي هاي استارتاپ هاي 
خدماتي برعكس سازمان هاي خدماتي، يكي بودن اعضاي 
 آن با خود سيستم است، در حالي كه در سازمان هاي معمولي 

اينطور نيست. 
فــرد در يك ســازمان خدماتي خــود را با ســازمان يكي 
نمي بيند. بنابراين نســبت به رئيس سازمان و آنكه مسئول 

سازمان است، متعهد و مســئوليت پذير نيست. حال آنكه 
در اســتارتاپ خدماتي فرد با سيســتم يكي است و از اين 
 نظر كه در ســود و ضرر آن ســهيم اســت، تعهد بيشتري 

به خرج مي دهد.
 دوميــن ويژگــي اســتارتاپ هاي خدماتــي نــوآوري و 
پويايي آنهاســت. از آن جايــي كه در اســتارتاپ ها جنب 
و جوش و پويايي وجــود دارد، انگيزه اعضا بــاال مي رود و 
به هميــن نســبت خالقيــت و نــوآوري اســتارتاپ ها 
 افزايــش پيدا مي كنــد و به دنبــال آن خدمــات مفيد تر 

و مناسب تري ارائه مي شود.
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تا پايان ســال جاري تعداد ۲۰۰ هــزار واحد صنفــي متقاضي، به 
صندوق هاي مكانيزه فــروش تجهيز خواهند شــد و در صورتي كه 
متقاضيان بيش از اين تعداد باشند، اين رقم تا سقف ۵۰۰ هزار صندوق 

مكانيزه فروش قابل افزايش است. 
در صورتي كه تعداد متقاضيان صندوق هاي مكانيزه فروش بيش از ۲۰۰ 
هزار واحد صنفي در كشور باشد، فرايند تامين، آماده سازي،  راه اندازي، 

نصب و تجهيز واحدهاي صنفي متقاضي تا ســقف ۱۵ هزار صندوق 
مكانيزه فروش تا پايان سال جاري در دستور كار قرار مي گيرد. 

با اجراي كامل اين طرح و اتصال اكثر واحدهاي صنفي به صندوق هاي 
مكانيزه، با امكانات در نظر گرفته شــده براي اين صندوق ها از قبيل 
اتصال اينترنت، اتصال آنالين به سازمان امور مالياتي، اتصال به شبكه 
خريدوفروش، امكانات حســابداري و انبارداري و ... شبكه عظيمی از 

اصناف ايجاد مي شود تا از اين طريق تشكل هاي صنفي بتوانند ضمن 
مديريت واحدهاي صنفي داراي پروانه كسب و ارائه مشوق هاي مناسب 
به اعضاي عضو شبكه براي جذب واحدهاي صنفي فاقد پروانه كسب، 
امكان مديريت و كنترل بازار را نيز از طريق اعالم و نظارت بر قيمت ها 

فراهم آورد. 
اين طرح براي عملياتي كردن برنامه هاي دولت در راســتاي حمايت 

 از اصناف كشــور، با نظارت بر تمامي فازهاي اجرايي و تجهيز رايگان 
واحدهاي صنفي به صندوق هاي مكانيزه فروش، بستر الزم جهت اجراي 
قوانين الزم در رابطه با ماليات هاي مستقيم و ارزش افزوده اصناف را مهيا 
و با حمايت اصناف و مردم زمينه ها و زيرساخت هاي الزم براي پرداخت 
عادالنه ماليات، شفاف سازي و تحقق درآمد پايدار دولت در اداره بهينه 

كشور را فراهم مي كند. 

تجهيز ۲۰۰ هزار واحد صنفي به صندوق مكانيزه فروش
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متحد الشكل شــدن تابلو هاي 
اتحاديه صنف آرايشگران زنانه

نايب رئيس اتحاديه صنف آرايشگران زنانه تهران از 
متحدالشكل شدن واحدهاي صنفي اين اتحاديه در 

سطح پايتخت خبر داد. 
شهربانو عابدي با بيان اين مطلب كه متحدالشكل 
شدن تابلو هاي اين صنف در راستاي شناساندن 
سالن هاي مجاز به عموم بانوان است، اذعان داشت: 
ســاماندهي تابلوها و عدم درج تصاوير نامتعارف 
از ديگر مصاديق اين حركــت رو به جلو در زمينه 
ســاماندهي به واحد هاي صنفي مجــاز بود كه 
خوشبختانه اين مهم با همكاري هاي بي شائبه اتاق 

اصناف تهران صورت پذيرفت. 
اين مقام صنفي با بيان اين مطلب كه از نخستين 
تابلوي متحدالشكل اين اتحاديه پرده برداري شده 
است، بيان كرد: در حال حاضر واحد هاي صنفي 
براي نصب تابلو هاي يكسان همكاري هاي الزم را 
انجام مي دهند و در اين راستا از نخستين تابلوي 
متحدالشــكل اين اتحاديه در منطقه تهرانپارس 

بهره برداري شده است. 

سود كالن قاچاق مقابله با آن را 
دشوار كرده است

عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
شوراي اسالمي، با تاكيد بر اينكه حجم باالي كاالي 
قاچاق تبديل به فساد در اقتصاد شده است، گفت: 
شناســه دار كردن كاالها يكي از اقداماتيست كه 

مي تواند از ميزان كاالي قاچاق در كشور بكاهد. 
عزت ا... يوســفيان مال افزود: اگر كاالها به صورت 
قانوني و از مبادي رسمي وارد نشود، فرصت هاي 
اشتغال و همچنين گردش اقتصادي و مالي كشور 
را از بين مي برد و كشــور را از عوايد واردات مانند 
حقوق گمركي بي بهره مي كند. وي تصريح كرد: 
قاچاق كاال مانند تيري رها شده به سمت اقتصاد 
كشــور و توليد داخلي بوده و بنيان هاي استقالل 
اقتصادي را تضعيف مي كند. برخــورد با قاچاق 
به ويژه قاچاق ســازمان يافته و همچنين مقابله 
جدي با ورود آن به داخل كشور مي تواند اقدامي در 
راستاي حمايت از توليد ملي باشد. يوسفيان ادامه 
داد: كاالي قاچاق كه بــا دور زدن قانون بازارهاي 
داخلي را اشباع كرده است، هر روز اقتصاد كشور را 
به بن بستي جديد مي كشاند و باوجود اظهارنظرهاي 
مسئوالن عالي نظام درباره قاطعيت در برخورد با 
قاچاق، اما شاهد هستيم كه فرمايشات رهبر معظم 
انقالب درباره مقابله جدي با قاچاق هنوز ممكن 
نشده است. يوسفيان با بيان اينكه ادامه روند فعلي 
قاچاق، توليد داخلي را نابود مي كند، تصريح كرد: 
گسترش قاچاق مي تواند بر قيمت  كاالهاي توليد 
داخلي اثرات نامطلوبي به جا گذارد زيرا تقاضاي 
كل را افزايش مي دهد و با محدوديت عرضه كاال به 
بازار، باعث افزايش سطح قيمت ها و بروز فشارهاي 
تورمي خواهد شد و در  نهايت دشــواري هايي را 
به ويژه براي اقشار آســيب پذير جامعه در تامين 

كاالهاي اساسي آنها به وجود مي آورد. 

كارشكني مافياي قاچاق كاال در 
اجراي طرح برخورد با قاچاق 

نماينده اتاق اصناف بيرجند )خراسان جنوبي( از 
كارشكني هاي مافياي قاچاق كاال در اجراي طرح 
برخورد با قاچاق پرده برداشت و تاكيد كرد: نيروهاي 
بازدارنده اي كه در موضوع طرح برخورد با قاچاق كاال 
مقاومت دارند، بايد از چرخه اقتصاد كشور حذف 
شوند. مرتضي يزدان شناس با اظهار تاسف از پررنگ 
شدن مساله كاالي قاچاق در حوزه صنفي، گفت: 
اصناف در زنجيره آخر توزيع قرار دارند اما متاسفانه 
تبليغات زيادي صورت گرفــت تا افكار عمومي را 
منحرف و صنوف را به عنوان دست اندركار قاچاق 
معرفي كنند. وي ادامه داد: متاســفانه اراده و عزم 
جدي براي مبارزه با قاچاق به ويژه قاچاق سازمان 
يافته وجود ندارد و مــا از اين موضوع واهمه داريم 
كه در موضوع قاچاق كاسه وكوزه ها را بر سر صنوف 
بشكنند. يزدان شــناس ضمن اعالم اينكه عمده 
كاالهاي قاچاق از مبادي رسمي و با كم اظهاري وارد 
كشور مي شــود، تصريح كرد: بايد همه حوزه هاي 
مرتبط با موضوع قاچاق به طور عادالنه مورد بررسي 
و بازرســي قرار گيرد زيرا با تمركــز در واحدهاي 
صنفي براي برخورد بــا كاالي قاچاق، حوزه هاي 
اصلي مغفول مانده و در نهايت از مبارزه با قاچاق 
سربلند و موفق بيرون نخواهيم آمد. وي همچنين 
به احتمال اختالف نظر ميان مسئوالن گمرك و 
كارشناسان در شفاف سازي اطالعات كاالهاي وارد 
شده به كشور اشاره كرد و گفت: مافياي قاچاق كاال 
مخالف طرح مبارزه با قاچاق و برخورد با قاچاقچي 
است و با كارشكني سعي دارد اجراي اين طرح را ابتر 
كند به همين دليل بايد نيروهاي بازدارنده اي را كه 
در موضوع طرح برخورد با قاچاق مقاومت دارند، از 

چرخه حذف كرد. 

اسباب بازي شــايد در ظاهر يك كاالي ساده 
باشد اما به واقع تاثير فرهنگي زيادي در جامعه 
دارد و براي تربيت كودكان عامل بسيار مهمي 
به شمار مي آيد. جدا از بحث اسالم و فرهنگ 
غير ايراني كه توسط اسباب بازي هاي خارجي 
در كشور ترويج مي شــود، اسباب بازي هاي 
موجود در بازار معموال داراي كيفيت پاييني 
هســتند و گاها به محض يك بار بازي كردن 
خراب مي شوند. با اين اوصاف بخش عظيمي 
از اسباب بازي هاي موجود در بازار، وارداتي و 
اكثرا چيني هستند و توليد داخل سهم اندكي 

در پاسخگويي به نياز بازار دارد. 

»كسب وكار« از ورود 16 كانتينر اسباب بازي قاچاق به كشور گزارش مي دهد

بـازی با اسباب بازی های قاچاق
اخبار

كودكان جذب طرح و رنگ متنوع اسباب بازي هاي خارجي مي شوند
فرهاد موحدي، فروشنده اسباب بازي

اين روزها با نگاه كردن به ويترين اكثر اسباب بازي فروشي ها به ندرت اسباب بازي هاي ساخت داخل را مي بينيم. 
اكثر اين اسباب بازي هايي كه مورد استفاده كودكان و نوجوانان بوده، ساخت كشورهاي ديگر و وارداتي هستند. 
البته نياز بازار امروزه به اين سمت كشيده شده است. به عبارت ديگر كودكان ناخواسته جذب طرح و رنگ 
متنوع اسباب بازي هاي خارجي مي شوند. پس ناگزير تا زماني كه در زمينه توليد اسباب بازي، كيفيت و تنوع 
رنگ به جايگاهي نرسيده ايم كه بتوانيم بازار داخل را تشويق به استفاده از اين كاال بكنيم، والدين و كودكان شان 
مجبور به خريداري اسباب بازي هاي توليد خارج هستند. از طرفي ديگر، وارداتي كه به صورت انبوه از كشورهاي 
ديگر به ويژه چين داريم، توليدكنندگان محدود اسباب بازي را در معرض خطر ورشكستگي قرار داده است و 

اكنون چندان بيراه نيست كه بگوييم بازار اسباب بازي توليد داخل در ركود كامل به سر مي برد. 

نگاه 2

اسباب بازي هايي كه به صورت قانوني وارد مي شوند، داراي كد رهگيري هستند 
سيدحسين دكمه چي، رئيس اتحاديه صنف خرازي فروشان و وابسته تهران

واردات بي رويه و قاچاق اسباب بازي به داخل كشور موجب متضرر شدن بسياري از توليدكنندگان شده 
و به همين دليل و جهت مبارزه با آن بايد اسباب بازي هايي كه به صورت قانوني وارد مي شوند، هلوگرامي 
را تعبيه كنند. در حال حاضر اتحاديه خرازان به صورت منظم توسط بازرسان از مغازه ها و فروشگاه هايي 
كه اسباب بازي را در اختيار مشــتريان قرار مي دهند، بازديد مي كند و درصورت مشاهده كاالهاي 
غيرقانوني و قاچاق آنها را جمع آوري كرده و جريمه نيز مي كنند. عروسك هاي بدون لباس، عروسك ها 
يا اسباب بازي هايي كه روي آنها تصوير، آرم يا نوشته وجود دارد و برخي عروسك ها كه بارها اعالم شده 
كه وارد نشوند و در رده عروسك هاي غيرمجاز قرار مي گيرند، در صورت موجود بودن در فروشگاه ها يا 
مغازه ها مورد تخلف به شمار مي آيند و بازرسان با آن برخورد خواهند كرد. از سوي ديگر، اگر محصولي 
جديد وارد اين حوزه شود، واردكنندگان آن محصول را به ما معرفي مي كنند و ما نيز پس از هماهنگي 
با كانون پرورش فكري و اماكن يا مجوز الزم جهت فروش را صادر مي كنيم يا اينكه اگر مغاير با مقررات 
ما باشد به جمع آوري آنها مي پردازيم. قبال از همه گمرك ها تمامي اجناس ترخيص مي شدند اما به 
علت اينكه برخي افراد سودجو در كانتينر اسباب بازي هاي مجاز اسباب بازي هاي غيرقانوني نيز پنهان 
و وارد كشور مي كردند، در حال حاضر اسباب بازي ها فقط از گمرك هاي محدود همانند بندرعباس و 
گناوه اجازه ورود و ترخيص دارند كه در روز ترخيص آنها نيز به عنوان نماينده كانون پرورش فكري 
بايد حضور داشته باشند و با تخليه و بررسي تمام محصوالت داخل كانتينر اجازه ورود كاالهايي كه 
با قوانين مغايرت دارد را نداده و مرجوع كنند. تمام اسباب بازي هايي كه به صورت قانوني وارد كشور 
مي شوند، داراي كد رهگيري هستند و پس از ترخيص از گمرك كامال زيرنظر مسئوالن بوده و حتي از 

حضور آنها در نقاط مختلف كشور نيز مطلع هستند. 
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طي 
روز گذشته قاچاقچيان 
 16كانتينر كاال محتوي 

اسباب بازي و مصنوعات دكور چوبي به 
ارزش بيش از 2 ميليارد تومان، بدون اظهار 
به گمرك و بدون پرداخت حقوق ورودي و 
عوارض متعلقه به همراه ديگر كانتينرهاي 
اظهاري را با تباني يك شركت خصوصي 

پيمانكار با صدور بيجك هاي صوري 
و جعلي از گمركات جنوبي به 

كشور وارد كرده اند.

گروه اصناف
News kasbokar@gmail.comاكثر اسباب بازی ها از كشورهای خارجی وارد می شوند

حسين ارشادي، جامعه شناس
براي تعليم و آموزش كودكان و نوجوانان روش هاي مختلفي وجود دارد كه اسباب بازي ها از مهم ترين 
و كليدي ترين عوامل هستند. اســباب بازي ها به عنوان الگو و مدل عمل مي كنند و به اين دليل كه از 
كودكي در اختيار فرد قرار مي گيرند، نشان دهنده راه نمايان در شكل گيري رفتارهاي اجتماعي مي شوند. 
اسباب بازي هايي كه در بازار وجود دارند، اكثرشان از كشورهاي خارجي وارد شده اند و با توجه به آماري 
كه در اختيار ما گذاشته مي شود، شايد بسياري نيز به صورت قاچاق وارد كشور شوند، تهاجم فرهنگي 
را القا خواهند كرد. بسياري از اسباب بازي هاي خارجي كه واردات قانوني ندارند، حاوي پيام هاي مبتذل 
بوده و ابتدا با ايجاد بي هويتي، بي اعتمادي و از خود بيگانگي بنيان ارزش هاي پذيرفته شده كودكان و 

نوجوانان را فرو مي ريزند و سپس الگوهاي خود را به آنها تحميل و تزريق مي كنند. 
والدين نبايد در خريد اسباب بازي جنبه الهام بخشي و تقليد كودكان از آن نوع اسباب بازي خاص را به 
فراموشي بسپارند و بهتر است والدين اســباب بازي توليد داخل را كه منطبق بر فرهنگ و آيين بومي 

است، خريداري كنند. 

نگاه 3

اينجا تهران اســت؛ پايتخت شــلوغ و 
پر از دود كه با اين شــرايط هم شهر آمال و 
آرزوهاي بســياري از مردم به ويژه قشر جوان 
اســت. اينجا هــوا، هوايــي دود گرفته و پر 
رفت وآمد اســت كه با توجه به نياز همين 
مردم فروشــگاه ها، رستوران ها، مراكز 
تفريحــي و گردشــگري و مراكز 
 تجاري نيز بيشتر از ساير شهرها 
ساخته مي شود. البته ساخت 
مراكز تجــاري در پايتخت 
تفاوت بسياري با ديگر 
شهرها دارد. ساخت 
ايــن مراكز حتي 
نقاط  برخي  در 
تهران با ديگر 

مناطق هم تفاوت هاي بسياري دارد. به طور مثال 
مركزي تجاري كه در الهيه ســاخته مي شود، 
 با مركز تجاري ساخته شــده در نارمك بسيار

 متفاوت است. 
در اين ميــان مي توانيــم تفاوت هــا را در 
قيمت ها نيز مشــاهده كنيم. در مراكز تجاري 

باالشــهر تهران كاالها از قيمت هاي مختلفي 
برخوردارند. قيمت هايي كــه برخي مواقع به 
بيــش از يك ميليــون تومان نيز مي رســد 
و جاي تعجب دارد كه از ســوي فروشندگان 
 به يك باره تا 400 هــزار تومان تخفيف روي آن

 داده مي شود. 

 »كسب وكار« از تخفيف های چند
 صد هزار تومانی در پاساژهای شمال شهر
 گزارش مي دهد

قیمت های کاذب 
در مراکز خرید 
تجاري

تنها نقص توليدات داخلي عدم برندسازي آنهاست
رسول شجري، رئيس اتحاديه كفاشان دست دوز

قيمت هاي بسيار باال كاذب است و تنها مي توان اسم »كالهبرداري« روي آن گذاشت. توليدات 
داخلي باكيفيتي مشابه برندهاي اصل اروپايي با قيمتي در حدود ۱۰۰ تا ۱8۰ هزار تومان در سطح 

شهر تهران عرضه مي شوند كه تنها نقيصه آنها عدم برندسازي است. 
كفش ها با اين قيمت ها درحالي به مشتريان عرضه مي شود كه با توجه به كاهش قدرت خريد مردم 

تنها درصد كمي از افراد جامعه به دنبال خريد كفش هاي گران قيمت و برند هستند. 
در اينجا تاكيد مي شود كه برندسازي بايد در اولويت قرار بگيرد تا بتوانيم در بازارهای جهاني حرفي 

براي گفتن داشته باشيم. 
برند سازي، مردم كشور را به استفاده از كاالهاي داخلي تشويق كرده و همچنين در بخش صادرات 
مهم و امري راهبردي تلقي مي شود. از سوي ديگر، فروش كاال در فروشگاه هاي اينترنتي اين روزها 

رونق خاصي دارد كه فروش كفش هم از اين قاعده مستثنا نيست. 
در حال حاضر نمي توان جلوي عرضه محصوالت در اين فروشگاه ها را گرفت اما بايد براي ساماندهي 

و حركت آنها در مسير درست عرضه برنامه ريزي كرد. 
فروشــگاه هاي اينترنتــي بايــد هدفمند شــوند كه مشــتري ها پــس از خريــد كاال بتوانند 
از خدمات پــس از فروش محصــول خريداري شــده اطمينان حاصــل كنند. بــراي اتحاديه 
تفاوتي ندارد كه فــروش محصوالت به صــورت اينترنتي يا حضوري انجام گيــرد لذا هر فردي 
با ارائــه مدرك بــه اتحاديه مراجعــه كند و ثابت شــود كــه در كاالي فروخته شــده تخلفي 
 صورت گرفته تمام خســارتي كه به مشــتري وارد شــده را اخذ كــرده و به آن فــرد پرداخت 

خواهيم كرد.
 اتحاديه تمام تالش خود را به كار مي گيرد كه توليدكنندگان اين صنف مواد اوليه مورد نياز خود را 
به سهولت دريافت كرده و كيفيت كاال را ارتقا دهند. الزم است عنوان شود كه طي شش ماهه اول 
سال جاري صادرات كفش دست دوز به ۵۵ ميليون دالر رسيد كه پيش بيني مي شود تا پايان سال 

به رقم ۱۲۰ ميليون دالر برسد. 
در حال حاضر بهترين راه براي گرفتن بازار داخلي از دست چيني ها اين است كه براي برندهاي 

داخلي فضاسازي كنيم. 
بدان معنا كه بهترين راه براي مقابله با فروش محصوالت وارداتي از جمله كفش هاي كشور چين 
حمايت از توليد داخلي بوده تا بتوانند توان رقابت خود را افزايش دهند. اگر اين حمايت از طرف 
دولت انجام گيرد كفش هاي چيني هيچ گونه محبوبيتي در بين افراد جامعه نداشته و از طرف ديگر 

كفش هاي قابل قبولي از نظر مردم كشورمان نيست.
كفش هاي دســت دوز داخلي حدود ۱۲۰ ميليون دالر در طول ســال براي كشور ارزآوري دارد 
و در ۶ ماهه نخســت امســال صادرات اين محصول ۵۵ ميليون دالر بود كه اگــر از اين بخش از 
 سوي دولت حمايت كافي شــود، اين صادرات مي تواند رقم باالتري از صادرات كشور را به خود

 اختصاص دهد. 

نگاه 1
اين پاساژ جاي هر كسي نيست

سياوش كيخواه، مغازه دار در يكي از پاساژهاي باالشهر تهران
هر مشتري كه وارد اين پاساژ مي شــود، در گوشه گوشه اين مركز 
خريد فقط برند مي بيند. اينجا مشتري هاي خاص خودش را دارد. 
روزي يك مشتري هم بيايد و خريد كند براي يك مغازه دار كه در 

اين پاساژ كار مي كند ، كافي است. 
در اين پاســاژ، ارزان ترين كاال تي شــرت اســت كــه مي توان با 
قيمت 3۰۰ هزار تومــان آن را خريداري كرد. ارزان ترين شــلوار 
جين اين پاســاژ، ۵۰۰ هزار تومان و ارزان تريــن كمربند ها ۱۵۰ 
هزار تومان قيمت دارند. مشــتريان كفش در اين پاســاژ به طور 
ميانگيــن كفش هايي باال تــر از يك و نيــم تا ۲ ميليــون تومان 
 خريداري مي كنند كه البتــه نهايتا تخفيف هاي خوبي براي خريد

 دريافت مي كنند. 
هر كسي نبايد براي خريد به اين پاساژ بيايد چون اينجا جاي هر كسي 
نيســت. بايد بگويم كه همه چيز در اين پاساژ روي قيمت مي گردد. 
اجاره هايي كه اين پاساژ دارد سرسام آور است. البته اكثر اين مغازه ها 
متعلق به افراد معروف و مشهور كشور اســت و كساني كه به عنوان 
فروشنده در اينجا هســتند از سوي صاحب فروشــگاه استخدام 
شده اند. باالخره اين هم بخشي از شهر ماست. اينجا 
مركز خريدي است كه برخي افراد فقط در يك 
بار خريد بيش از ۱3 تــا ۱۴ ميليون  تومان 
كيف و كفش يا البســه ديگــر خريداري 
مي كننــد. شــال هاي مردانــه شــايد 
ارزان ترين كاالي اين پاســاژ باشــد كه 
 مي توان با ۱8۰ هزار تومان صاحب يك

 شال شد. 

نگاه 2

تعداد 
مركز خريدهاي 

شمال شهر كم نيست اما 
مركز خريد قائم تجريش يكي 
از مناسب ترين آنهاست. اين 

انتخاب براي اين است كه هر فردي 
با هر ميزان بودجه اي كه در 
اختيار دارد، مي تواند از اين 

 مركز تجاري خريد
 كند. 

اصناف
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کارآفرینی

تبليغات 
خالق

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.com صداي خود را به گوش مســئوالن 

برسانيد. 

نامه به سردبير

در اين نوشتار درباره ۱۱ خصوصيت بحث مي كنيم كه نشان مي دهد 
همكار شما يك بيمار رواني است. 

رهبران كسب و  كار سه برابر بيشتر از افراد معمولي در معرض ابتال به 
بيماري های رواني قرار دارند. مي خواهيد بدانيد چگونه مي توان با يك 

همكار يا مدير رواني سر كرد، مطلب زير را بخوانيد. 
فكر كردن به يك بيمار رواني و تصويري كــه به ذهن متبادر مي كند، 
شايد چيزي باشد شبيه به يك فيلم ترسناك با يك قاتل تبر به دست 
يا شــرور متقلبي كه با كالهبرداري پس انداز پيرزن ها را از چنگ شان 
درمي آورد. متاســفانه اين هيوالها وجود دارند ولي اگر تا االن شانس 
اجتناب از آنها را داشــتيد، بدين معني نيست كه تاكنون با هيچ بيمار 
رواني ای برخورد نكرده ايد. كتاب ها و تحقيقات فراوان و اغلب تجربه هاي 
شخصي تاسف آور نشان مي دهند از لحاظ آسيب شناسي بيماران رواني 
در ميان ما رفت وآمد مي كنند، حتي اگر خشونتي در ميان نباشد. حال 
اگر روابط زيادي با رهبران كسب وكار داشته باشيد، بيشتر در معرض 
برخورد با يكي از اين موارد هســتيد. به گزارش فوربس، يك تحقيق 
»نگران كننده« در سال ۲۰۱۰ نشان داد نرخ بيماري رواني در گروهي 
از مديراني كه مورد ارزيابي محققان قرار گرفته بودند تا ميزان سه برابر 
بيشتر از افراد معمولي اســت. متخصصان ادعا مي كنند با وجود اينكه 
تنها يك نفر از هر ۱۰۰ نفر واجد شرايط بيماري رواني است، اين نرخ در 

ميان رهبران كسب وكار ۳ تا ۴ درصد بيشتر است. 
اين چند درصد شــايد براي رهبران كســب وكار آنقدر نگران كننده 
نباشد ولي براي ايجاد صدمات ناگوار به ســازمان ها و همكاران كافي 
است. بنابراين چگونه بفهميم رئيس از خود راضي تان يا كارمند آينده 
جذاب تان واقعا واجد شرايط يك بيمار رواني حقيقي باشد؟ با يك آزمون 

استاندارد طاليي مي توان به اين ســوال پاسخ داد: فهرست كنترل 
بيماري رواني ِهر )Hare Psychopathy Checklist( اثر 

روان شناس مشهور رابرت ِهر. 
اين فهرست كنترل شامل ۲۰ خصوصيتي است كه 

نشــان دهنده بيماري رواني هستند. بعضي از 
آنها را نمي توانيد براي تشخيص بيماري 

رواني در محل كار استفاده كنيد 
)چگونــه مي خواهيد چيزي 

ســوءرفتارهاي  شــبيه 
كودكي يا تاريخ بزه كاري 
در نوجوانــي را ارزيابــي 
كنيــد( ولــي اگــر فكر 
 مي كنيــد همــكار شــما

 يك بيمار رواني اســت، به 
خاطــر ســپردن بقيه شــان، 

براي تــان ســودمند اســت. ِهر 
خصوصيات كليدي را در اين مقاله 

اينگونه خالصه مي كند: 

۱. جذاب
آيا مديرتان پرحرف و سرگرم كننده است؟ اگر 

اين حاضرجوابي ها و جذابيت  با ديگر نشــانه هاي 
بيماري رواني تركيب شــوند، آن وقــت نتيجه خوبي 

حاصل نمي شــود. ِهر مي گويد: »بيماران رواني مي توانند 
سخنوران بامزه و ســرگرم كننده اي باشــند، هميشه آماده 

پاسخ هاي زيركانه هستند و مي توانند داستان هاي بديع ولي باوركردني تعريف 
كنند كه از خود چهــره خوبي به نمايش بگذارند. آنها در معرفي خود بســيار 

تاثيرگذار و اغلب افراد دوست داشتني و جذابي هستند.«

۲. خودمحور
ِهر هشــدار مي دهد: »بيماران روانی خود را مركز عالم مي بينند و در زندگي 

براساس قوانين خودشان قضاوت مي كنند.«

۳. خودبزرگ بين
بيماران رواني همچنين هميشه نقشه هاي بزرگي براي خودشان مي ريزند، بدون 
آنكه نگران جزئياتي براي اجرای واقعي شان باشند. ِهر مثالي مي زند كه شايد به 
يادمان بماند: »يكي از بيمارانش كه آنقدرها هم باسواد نبود، تصميم داشت درباره 
خودش كتابي بنويسد و براي آن كتاب دنبال حق چاپ بود و پيش از آن در حال 
حساب و كتاب ثروتي بود كه در نتيجه كتاب پرفروشش عايدش مي شد.« شايد 
بيماران رواني در محل كار از لحاظ علمي و مهارتي در سطح باالتري باشند ولي در 
چشم انداز خودشان به همان اندازه )اگرچه نامحسوس( خودبزرگ بين هستند. 

۴. عدم پشيماني
ِهر مي گويد: »بيماران رواني به شكل حيرت آوري نسبت به تاثير رفتارهاي شان بر 
ديگران بي اهميت هستند، يعني براي شان مهم نيست رفتار شان چقدر مي تواند 
مخرب باشد.« گاهي اوقات آنها به شكل ناگهاني و از روي عمد مي گويند هرگز 
تاسف و پشيماني را تجربه نكرده اند. ِهر ادامه مي دهد: »اين عدم احساس گناه 
مربوط به توانايي برجسته شــان در توجيه رفتارهاي شان است. معموال عذر و 
بهانه هايي براي رفتارشان دم دست دارند و حتي در برخي موارد مي توانند به كلي 

آنها را انكار كنند.«

۵. عدم همدلي
شايد اساسي ترين خصوصيت يك بيمار رواني به راحتي اين نكته باشد: آنها هيچ 

تصوري راجع به نظرات و احساسات ديگران ندارند. 

۶. فريبكار
اگر مچ يك بيمار رواني درباره عدم صداقتش باز شود، چه اتفاقي مي افتد؟ ِهر 
مي گويد: »وقتي دروغ شان برمال مي شود يا با حقيقتي به چالش مي افتند، اصال 
شرمنده و سردرگم نمي شوند، بلكه به راحتي داستان شان را عوض كرده يا سعي 
مي كنند حقايق را جور ديگري شكل دهند و اينگونه به نظر مي رسد كه خود را با 

دروغ شان سازگار مي كنند.«
 

۷. داراي احساسات سطحي
اين درست نيست كه بيماران رواني ، چه خالفكار و چه در شركت، هرگز ابراز 
احساسات نمي كنند. حقيقت آن است كه عموما احساسات شان واقعي به نظر 
نمي رسد. ِهر مي نويسد: »اگر رفتار آنها را با دقت مشاهده كنيم، در مي يابيم آنها 
نمايش اجرا مي كنند و در پشت اين نقاب هيچ حقيقتي وجود ندارد.« اگر اين 
خصوصيت شما را ياد كسي در محل كارتان مي اندازد، احتماال با يك بيمار رواني 

واقعي در ارتباط هستيد. 

۸. بي احتياط
آيا در طول شش ماه سه دفعه دگرگوني و تغيير سازماني را تجربه كرده ايد؟ ِهر 
مي نويسد: »بيماران رواني به ندرت زمان زيادي را صرف سبك و سنگين كردن 
انجام يك عمل يا بررسي پيامدهاي احتمالي آن مي كنند.« به همين دليل، غالبا 

همه چيز به هم مي ريزد. 

۹. تند مزاج
هنگامي كه همكار شما يك بيمار رواني اســت و دركي از احساس همدردي 
ندارد، قطعا هر حرف كوچكي را توهين به شخصيتش مي پندارد. ِهر مي گويد: 
»بيمارهاي رواني به شدت به تحقير و توهين واكنش نشان مي دهند. بسياری از 
ما كنترل مهاري قدرتمندي بر رفتارمان داريم كه حتي اگر تمايل به واكنش 
تهاجمي داشته باشيم، معموال قادر هستيم خشــم خود را كنترل كنيم.«در 
بيماران رواني، كنترل مهارتي ضعيف است و كوچك ترين تحريكي كافي است 

تا احساسات بر آنها غلبه كند.«

۱۰. هيجان طلب
ِهر مي نويسد: »بســياري از بيماران رواني دليل ارتكاب جرم را شور و هيجان 
توصيف مي كنند.« بيماران رواني معتاد آدرنالين هســتند. شايد بيماران 
رواني در محل كار از روي لذت دست به سرقت بانك نمي زنند ولي قطعا همه 
آنها عاشق هيجان ناشي از ريسك هستند. آنها همچنين از يكنواختي متنفر 

هستند و به آساني از كارهاي تكراري و روزمره خسته مي شوند. 

۱۱. عدم مسئوليت پذيري
اگر يك بيمار رواني بگويد كاري را انجام مي دهد، لزومي ندارد حقيقتا به حرف 
خود پايبند باشد. ِهر مي گويد: »براي يك بيمار رواني وظايف و تعهدات معنايي 

ندارند. آنها قول هاي شان را روي يخ مي نويسند.«
آيا در اطراف تان كســي را با اين خصوصيات مي شناسيد؟ اگر پاسخ 

مثبت است پس همكار شما يك بيمار رواني است. 
منبع: اينك
ترجمه: بازده

چه طور همكارمان را  بهتر  بشناسيم

كارايي و اثربخشي به چه معني 
است؟

معموال دو عبارت »اثربخشــي« و »كارايي« را 
زياد مي شنويم. در اين مطلب به تعريف دقيق 

اين دو عبارت مي پردازيم. 

)Effectiveness( تعريف اثربخشي 
ميزاني كه فعاليت هاي برنامه ريزي شده تحقق 
يافته و نتايج برنامه ريزي شــده به دست آمده 
اســت. مطابق تعريف فوق، هرگاه صحبت از 
برنامه ريزي يا زمان شــد، بايد به دنبال تعريف 
اثربخشي باشيم. به عنوان مثال شاخص برنامه 

توليد، تحويل به موقع و... 
تعريف عاميانه تر اثربخشــي: »كار را به 

درستي تعريف كنيم.«

 )Efficiency( تعريف كارايي
 »رابطه ميان نتايج به دست آمده با منابع استفاده 
شده.« براساس اين تعريف زماني كه صحبت از 
منابعی مانند پول يا منابع انساني به ميان مي آيد، 
صحبت از كارايي است، به عنوان مثال شاخص 
سود، كاهش هزينه هاي توليد، نسبت نيروي 

انساني به توليد و... 
تعريف عاميانه تر كارايي: »كار را به درستي 

انجام دهيم.«
اما سوال اينجاست كه كدام يك بهتر هستند، 

»آيا بايد به دنبال كارايي بود يا اثربخشي؟«
سازمان هاي پيشــرو همواره توجه ويژه اي به 
هر دو شاخص اثربخشي و كارايي دارند و سعي 
مي كنند در سازمان هر دوشاخص اندازه گيري 
شــود. »زماني مي توانيم بگوييــم بهره وري 
سازماني در حد مطلوبي است كه هر دو شاخص 

اثربخشي و كارايي در حد مطلوب باشد.«
همانطور كه در تعاريف عاميانه گفتيم، »زماني 
كاري صحيح است كه هم درست تعريف شود 
و هم درست انجام شود.« شايد شما هم شنيده 
باشيد كه فردي كه به صورت حرفه اي دزدي 
مي كند كارايي بااليي دارد ، چرا كه كارش را به 
درستي انجام مي دهد اما چون كار را به درستي 

تعريف نكرده است، اثربخشي مناسبي ندارد. 
@eghtesaderooz

مفاهيم اقتصادی مهارت های مديريتی

به عنــوان مدير يــك گروه و 
سازمان ممكن اســت به تمام 
وظايف خود آگاه باشيد و آنها 
را به خوبي و به درســتي انجام 
دهيــد: مديريــت پروژه ها، 
كنتــرل رفت و آمــد، تعيين 
ضرب االجل، مديريت بودجه، 
تشكيل جلســات كاربردي، 
نظــارت بــر عملكردها و … 
حتي گاهــي كارمندان خود را 
به صرف چــاي و قهوه دعوت 
كرده و فضاي دوستانه اي برقرار 
مي كنيد اما به مرور كارمندان 

شما بي تفاوت تر و خونسردتر 
مي شوند و با كمرنگ شدن چاي 
وقهوه انرژي گروه نيز رو به زوال 
مي رود و شما هم از دليل آن سر 
در نمي آوريد. به ناچار به فكر 

فرو مي رويد. 
ممكن اســت آنها خواســته 

ديگري داشته باشند؟
كارمندان امــروزي به چيزي 
بيشتر از شغل نياز دارند. نيروي 
كار باســواد و تحصيلكــرده، 
عالقه اي به اجــراي كوركورانه 
دســتورات مدير ندارد، آنها 

بــه دنبال احســاس 
قدرتمندي هستند. كارمنداني 

كه تحت تاثيــر انگيزه هاي 
قرار  مديريــت  جالب 
مي گيرند، بــه مراتب 
نسبت  بهتري  عملكرد 
به كارمندانــي دارند كه 

تحت نظارت آمرانه 
فعاليت مي كنند. 

البتـــــه هيچ كسي انتظار 
ندارد كه بــراي كارمندان تان 
كارهاي عجيب و غريبي انجام 
دهيد، با اين حال يك ســري 

مراحل كاربردي وجود دارد كه 
به واسطه آنها مي توانيد از مدير 

به رهبر تبديل شويد. 
@ibazaryabifans

انگيزه هاي جالب براي كارمندان ايجاد كنيد 

با روش جيمز باند مدير فوق العاده اي باشيد
با ديدن جيمز باند، همه ما راجــع به اينكه چه 
مي شــود اگر يك شــخص مرمــوز بين المللي 
باشيم، روياپردازي كرده ايم. با اينكه شما احتماال 
نمي توانيد يك پايگاه در سازمان سيا داشته باشيد 
اما شما به عنوان موسس يك شركت مي توانيد 
چند درس از چنين جامعه هوشمندي بياموزيد. 
در اينجا ۴ راه كليدي كه با استفاده از آنها مي توانيد 

توانمندي هاي مديريتي خود را به مدل »جاسوسي« ارتقا دهيد، ذكر مي شود: 

۱. ياد بگيريد كه چگونه صورت افراد را بخوانيد 
توانمندي هاي بينشي )مشاهده اي( به جاسوس ها در ارزيابي تهديدها و شناسايي 
موقعيت ها كمك مي كند به خصوص وقتي بحث زبان بدن درميان باشد. موسسان 
شركت ها نيز بايد به همين زيركي و دانش زبان بدن در مالقات و گفتگوهاي شان 
برسند. توجه كنيد كه از كدام حالت پاسخ مورد نظر شما استنباط مي شود. تكيه رو 
به جلو، چشم هاي گشاد شده، ابروهاي باال رفته، سر تكان دادن زيركانه )اشاره هاي 
زيركانه سر(، لبخندي گذرا و … سيگنال ها و نشــانه هايي در راستاي ارزش ها و 
باورهاي يك فرد هستند، پس بايد آنها را در نظر بگيريد. همچنين شما بايد به حاالتي 
كه پاسخي منفي يا غير مرتبط از آنها استنباط مي شود هم توجه كنيد: تكيه به پشت، 

پلك هاي تنگ شده، گرفتن و پيچ دادن بيني يا فك رو به جلو آمده. 

۲. خونسرد، آرام و خوددار )متين( بمانيد  
موفقيت يك عمليات مي تواند به توانمندي جاســوس در خونســرد ماندن او در 
موقعيت هاي داراي فشار بسيار باال وابسته باشد. به عنوان يك مدير، شما نيز نياز داريد 
كه بتوانيد بر خودتان تسلط داشته باشيد. نگاه تيم شما به رهبري شماست و نتيجه 
يك رهبر برآشفته، نيروهاي كار برآشفته خواهند بود. زماني كه تحت استرس هاي 
شديد قرار مي گيريد، توجه خود را روي تنفس خود متمركز كنيد. نفس هاي كم عمق 
مي تواند نتيجه افزايش تنش در بدن باشد. پس نفس عميق بكشيد تا از شر اضطراب 
خالص شويد. حركات عصبي نيز به استرس شما وابسته است: پرت كردن خودكار 
روي ميز، تكان دادن پا زير ميز يا قدم زدن مداوم به جلو و عقب. آرامش و اطمينان 
خود را جمع كنيد. نفس هاي عميق و آرام مي تواند تاثير بسزايي بر به دست آوردن 

خونسردي شما و اطرافيان تان داشته باشد. 

۳. جسارت خارج شدن از ناحيه امن خود )راحتي خود( براي رسيدن 
به اهداف تان را داشته باشيد 

جاسوس ها پيوسته خود را در مكان هاي متفاوت )با دامنه تنوع باال( و احاطه شده 
توسط انواع و اقسام مردم مي يابند. آنها بايد در هر موقعيتي راحت باشند. موسس ها 
و مديران نيز بايد به همين اندازه انعطاف داشته باشند و تطبيق پذير باشند. يكي از 
بهترين راه هاي الهام گرفتن، حل كردن يك مساله و محدود نشدن اين است كه شما 

فعاالنه خود را خارج از ناحيه امن خود قرار دهيد و سعي نكنيد راحت طلب باشيد. 
 به انجمن ها بپيونديد، عضو تيم هاي ورزشي شويد. هدفمندانه به خارج از منطقه امن 
خود برويد. تجربه هاي جديد، ابعاد جديدي از خودتان را براي تان آشكار خواهد كرد 

و دفعه بعد در موقعيت جديد قابليت تطبيق بيشتري خواهيد داشت. 

۴. با خودي ها وارد ارتباط شويد
هوشمندي سرمايه اي اســت كه همانقدر در تجارت مهم است كه در جاسوسي. 
جاسوسان معتقدند كه آنها غالبا بر اساس توانمندي در نفوذ بين اشخاصي كه مستعد 
فاش كردن اطالعات مهم هستند، مورد قضاوت قرار مي گيرند. موسس يك شركت 
نيز نياز دارد كه همين قدر در ايجاد ارتباط هاي خودي )داخلي( توانمند باشد. ارتباط 
بين اهداف خود و آن ارتباط هايي كه پتانسيل ارزشمندي در جهت آن اهداف دارند 
را پيدا كنيد. براي برقراري روابط استراتژيك، منافع و عالقه مندي هاي مشترك بين 
خودتان و آنها را كشف كنيد. بيشترين انگيزه را آنهايي دارند كه به هدف يا تصوير 
بزرگ تري باور دارند. به آنها توضيح دهيد كه چگونه كمك به شما، به آنها كمك 

مي كند تا به ايده هاي شان براي آينده اي بهتر برسند. 

راهکار

 بخش خصوصي از دايره تصميمات حوزه نفت 
خارج است

  دكتر فرزان گلچين، رئيس سابق اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان فرآورده هاي نفتي

افزايش قيمت پايه ۲۰ فرآورده نفتــي همزمان با حــذف ارز مبادله اي اين 
فرآورده هــا، توليدكنندگان برخي از اين اقالم را به شــدت تحــت تاثير قرار 
خواهد داد و اين امر براي كليت توليد و اقتصاد كشــور مطلوب نيست. بخش 
خصوصي تحت پوشش اين اتحاديه، درباره افزايش قيمت برخي اقالم از اين 
۲۰ فرآورده نفتي بحث دارد و در حال پيگيري درخواست هاي خود از مراجع 
ذي ربط هستيم. ما به عنوان تشــكل بخش خصوصي نفتي خواستار شركت 
در تصميمات پراهميت اين حوزه هستيم ولي اين بار هم براي اين مصوبه، با 
كارشناسان و دست اندركاران بخش خصوصي مشورتي صورت نگرفت. وقتي 
توليد كننده بخش خصوصي سفارشي مي گيرد، برنامه توليد و فروش خود را 
براساس ثبات قيمت ها تنظيم مي كند و نوسان ناگهاني قيمت تمام برنامه هاي 
وي را مختل خواهد كرد. البته در چنين شرايطي توليد كنندگان و فعاالن بازار 
براي عمل به تعهــدات خود مجبور به خريداري فــرآورده مورد نياز با قيمت 
باالتر هستند و نمي توان ادامه پيدا كردن خريد آنها را دليل بر درستي تصميم 
افزايش قيمت دانست. سياست تك نرخي شدن ارز همواره مورد تاكيد ما بوده 
اســت. بنابراين حذف ارز مبادله اي از ۲۰ فرآورده نفتي اگر در مقطع زماني 
ديگري اتفاق مي افتاد، چندان مورد انتقاد ما نبود اما اينكه همزمان با افزايش 
قيمت پايه، ارز آزاد جايگزين ارز مبادله اي شود، دامنه نوسان قيمت را فراتر از 
توان توليدكنندگان افزايش مي دهد. بي خبر گذاشتن بخش خصوصي از اين 
تصميم موجب شده است كه بسياري از توليدكنندگان بدون اينكه موجودي 
مواد اوليه داشته باشند تعهداتي براي توليد و فروش بپذيرند كه اكنون از عمل 
به آن تعهدات ناگزيرند و نهايتا خسارت مي بينند. اين مصوبه بر اين واقعيت 
صحه گذاشت كه بخش خصوصي از دايره تصميمات حوزه نفت خارج است. با 
اين حال ما نااميد نيستيم و همچنان به تعامل با مسئوالن دولتي ادامه مي دهيم 

تا باالخره روزي كه اين وضعيت متحول شود، از راه برسد.

يادداشت
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حضور 444 شركت دانش بنيان در بخش صنايع معدنی
مدیر مرکز نوآوری ایمینو گفت: از میان بیش از ۷ هزار شــرکت  دانش بنیان، 
تعداد ۴۴۴ شــرکت فعال در بخش معدن و صنایع معدنی هســتند که از این 
تعداد ۱۱۵شرکت در حوزه ساخت ماشین آالت و تجهیزات و ۱۰۷شرکت در 
زنجیره صنعت فوالد مشغول به فعالیت هستند. حسین منصوری، مجری طرح 
زیســت بوم نوآوری و فناوری بخش معدن و صنایع معدنی)ایمینو( در رویداد 
تخصصی جذب سرمایه در حوزه ساخت ماشــین آالت و تجهیزات معدنی با 
عنوان "دموماین" مشکالت اصلی شرکت های دانش بنیان را در سه گروه "تامین 
مالی"، "توسعه بازار" و "توســعه محصول" طبقه بندی کرد و افزود: ایمینو در 
جهت رفع این معضالت نسبت به معرفی شرکت های دانش بنیان به صندوق های 
سرمایه گذاری، شرکت های بزرگ معدنی و متخصصان مربوط زنجیره ارزش 

خدمات خود را تعریف کرده است.
وی افزود: از میان ۷ هزار و ۶۴ شرکت  دانش بنیان ثبت شده در معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری، تعداد ۴۴۴ شرکت فعال در بخش معدن و صنایع معدنی 
شناسایی شــده که از این میان تعداد ۱۰۷ شرکت در زنجیره صنعت فوالد، ۴۳ 
شرکت در زنجیره مس، ۱۱۵ شرکت در حوزه ساخت ماشین آالت و تجهیزات، ۵۴ 
شرکت در حوزه فرآوری، ۵۳ شرکت در زنجیره اکتشاف و استخراج، ۱۸ شرکت 
در زنجیره سرب و روی، ۲۴ شرکت در حوزه محیط زیست، ۱۲ شرکت در زمینه 
استحصال فلزات گرانبها و ۱۸ شرکت در سایر زمینه ها مشغول به فعالیت هستند.

منصوری خاطرنشــان کرد: تالش داریم با برگزاری سلسله رویدادهای نوآورانه، 
فرصت هــا و چالش های تولید و بازار شــرکت های دانش بنیان را شناســایی و 
معرفی کنیم. رویداد دموماین بــا همکاری کارگزار وابســته به معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری کشــور به همین منظور برگزار شــده است. در این 
رویداد، تفاهم نامه حمایت از ســرمایه گذاری در زنجیره صنعت فوالد کشور با 
اولویت طرح های دانش بنیان و بومی سازی بین شرکت ملی فوالد، ایمینو )مرکز 
نوآوری معدن و صنایع معدنی( و صندوق حمایت از سرمایه گذاری فعالیت های 
معدنی به امضا رسید. ارائه آخرین دستاوردهای تعدادی از شرکت دانش بنیان از 
دیگر برنامه های جنبی این رویداد بوده اســت، این فناوری ها به این شرح است: 
راهکارها و محصوالتی جهت پایش سالمت و مدیریت ماشین آالت معادن و نیاز 
به سرمایه گذاری ۴۰ میلیارد تومانی، سیلوگان و فلش گان جریان آب در چاه ها، 
ذوب فلـزات در هیترها و جریان نفت در چاه ها , نیاز به سرمایه گذاری ۵۰۰ میلیون 
تومانی، ماشین آالت پیشرفته فرآوری معدنی و ساخت و نصب تجهیزات سبک  و 
سنگین در صنایع فرآوری مواد معدنی از جمله مس، آهن، سرب و روی و خط تولید 
آهک هیدرات , نیاز به ۳۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری انواع دستگاه های انفجار 
جهت استخراج ماده معدنی و امور عمرانی و نظامی، آموزش آتش بازی و روش های 
صرفه جویی اقتصادی در عملیات انفجار و نیاز به سرمایه گذاری ۱۵ میلیارد تومانی، 
به نقل از شبکه ایمینو، انواع اسپکتروفتومتر و آنالیزورهای نوری آب و گاز و حل 
مشکل کم آبی و خشکسالی و نیاز به ۲۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری، بازیافت 
حرارتی کوره پخت به منظور صرفه جویی در مصرف انرژی و پیاده سازی طرح در 

محوطه های کارگاهی و سرمایه مورد نیاز ۱۰ میلیارد تومانی.

دعوت از دانش بنيان ها برای رفع نيازهای فناورانه 
صنعت هسته ای

شرکت های دانش بنیان در یک رویداد فناورانه، به نیازهای بخش صنعت هسته ای 
کشور پاسخ خواهند داد. رویداد ارائه نیازهای فناورانه و فرصت های سرمایه گذاری 
در حوزه تجهیزات صنعت هسته ای و کاربرد پرتوها، در حوزه های مختلف و کاربردی 
پرتوها در عرصه های "کشاورزی"، "پزشکی و سالمت"، "صنعت"، "محیط زیست"، 
"امنیت"، "نفت، گاز، پتروشیمی و پلیمر"، "اکتشاف و معادن" و "محیط زیست و 
آب« برگزار می شود تا صنایع نیازهای خود را ارائه کنند و شرکت های دانش بنیان 
برای پاسخ به آنها اعالم آمادگی کنند. این رویداد در روز ۳۰ شهریور ماه سال جاری 
با حمایت مرکز شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست 

جمهوری و توسط شرکت توسعه کاربرد پرتوها برگزار می شود.
به نقل از مرکز اطالع رســانی معاونت علمی ریاســت جمهوری، "معرفی آخرین 
فرصت های سرمایه گذاری در حوزه هســته ای و صنعت کاربرد پرتو"، "شناسایی 
موانع و پیگیری رفع چالش های جاری و پیش روی صنایع"، "شناســایی نیازهای 
گلوگاهی و شبکه ســازی برای رفع آنها با تکیه بر توان شرکت های دانش بنیان"، 
"شناسایی و مستندســازی ابزارهای تسهیل گری در بهم رســانی صنایع بزرگ و 
شرکت های دانش بنیان اعم از مشاوره حقوقی، ارزش گذاری، تامین سرمایه و غیره در 
حوزه فناوری هسته ای و کاربرد پرتو" از اهداف این برنامه به شمار می رود. همچنین 
از دیگر اهداف برگزاری این رویداد می توان به توســعه فناوری های نوین و کارآمد 
حوزه فناوری های کاربرد پرتوها در صنعت، پزشــکی، کشاورزی، صنایع دارویی و 
غذایی، ارائه مشاوره و تسهیل در بازاریابی و فروش محصوالت در حوزه های مربوط 
به کاربرد پرتوهای هسته ای، تسهیل و تسریع اخذ مجوزهای الزم برای شرکت های 
دانش بنیان در حوزه کاربرد پرتوهای هسته ای، کمک تخصصی به بخش تحقیق و 
توسعه شرکت های تخصصی دانش بنیان فعال در حوزه کاربرد پرتوها، ارائه خدمات 
مورد نیاز شرکت های دانش بنیان در حوزه کاربرد پرتو با تخفیفات ویژه و تسهیل و 
 تسریع در ارائه خدمات مورد نیاز شرکت های دانش بنیان در حوزه کاربرد پرتوهای 

هسته ای اشاره کرد.

اپليكيشن شبكه اجتماعی ترامپ در فروشگاه گوگل 
تاييد نشد

اپلیکیشن شبکه اجتماعی "تروت” )Truth( دونالد ترامپ به دلیل عدم نظارت 
کافی بر محتوا، هنوز برای توزیع در فروشگاه پلی استور گوگل تایید نشده است.

این تاخیر به منزله پسرفتی برای این اپلیکیشن است که ۲۱ فوریه در فروشگاه 
اپل استور عرضه شد. گوشی های اندرویدی حدود ۴۰ درصد از بازار تلفن هوشمند 
آمریکا را در اختیار دارند. اکثر کاربران تلفن هوشمند بدون فروشگاه های گوگل و 

اپل، راه ساده ای برای دانلود اپلیکیشن "تروت سوشال" ندارند.
گوگل در بیانیه ای اعالم کرد در ۱۹ اوت، ما به اپلیکیشن "تروت سوشال" درباره 
موارد متعدد نقض سیاستهای استاندارد در ارسال اپلیکیشن تذکر دادیم و تکرار 
کردیم که داشتن سیستمهای موثر برای نظارت بر محتوای تولید شده توسط 
کاربران، یکی از شروط استفاده از سرویس ما برای هر اپلیکیشنی است که در گوگل 
پلی عرضه می شود. گوگل اعالم کرد نگرانیهای خود را به "تروت سوشال" نسبت 
به موارد نقض سیاستهای پلی استور که انتشار محتوایی نظیر تهدیدهای جانی و 

تحریک به خشونت را ممنوع می کند، ابراز کرده است.
شرکت "ترامپ مدیا اند تکنولوژی" که شرکت مادر "تروت سوشال" است، در این 
باره حاضر نشد اظهارنظر کند اما در بیانیه مطبوعاتی اعالم کرد با گوگل همکاری 
می کند تا مطمئن شود اپلیکیشن اندرویدی "تروت سوشال" با سیاستهای گوگل 
منطبق است بدون این که قول خود برای این که بهشتی برای آزاد بیان خواهد بود 
را محدود کند. بعالوه، بعضی از اپلیکیشن های رقیب ما اجازه دارد در فروشگاه 
گوگل پلی باشند؛ هر چند که به شکل فراگیر سیاستهای گوگل درباره محتوای 

ممنوع را نقض می کنند.
"تروت سوشال" حضور ترامپ در شبکه اجتماعی را پس از گذشت بیش از یک سال 
از ممنوعیت فعالیت وی در توییتر، فیس بوک و یوتیوب احیا کرد. وی پس از واقعه 
ششم ژانویه سال ۲۰۲۱، به دلیل ارسال پیامهایی که طرفدارانش را به اقدامات 

خشونت آمیز تهدید کرد، از حضور در این پلتفرم ها محروم شد.

اخبار

عصبانیت گوگل و آمازون از تغییرات رایانش ابری مایکروسافت
آمازون و گوگل از تغییراتی که مایکروسافت به تازگی در خدمات رایانش ابری خود صورت داده است، انتقاد و اعالم کردند این اقدام، رقابت را محدود کرده و مانع می شود مشتریان فراهم 
کننده خدمات ابری خود را تغییر دهند. غول نرم افزاری مایکروسافت دوشنبه هفته جاری اعالم کرد قراردادهای مجوزدهی را اصالح کرده و تغییرات دیگری می دهد که از اول اکتبر اجرایی 

می شوند و رقابت را برای فراهم کنندگان خدمات ابری راحت تر می کنند.آمازون، گوگل، علی بابا و خود خدمات ابری مایکروسافت شامل این قراردادها نمی شوند. اقدام مایکروسافت در 
واکنش به شکایت رقیبان اروپایی کوچک تر این شرکت درباره شیوه های خدمات ابری، به رگوالتورهای ضد انحصارطلبی اتحادیه اروپا صورت می گیرد. 

اگر بخواهیم واقع بینانه مروری 
بر صنعت خودروی کشــور 
داشته باشیم متوجه خواهیم 
شد خودروهای تولید شده در 
ایران نه کیفیت الزم را دارند و 
نه بابت پولی که برای خریدشان هزینه می شود، کارآیی 
داشته اند. برگزاری نمایشگاههای متعدد خودرو یکی پس 
از دیگری و یا در برخی مواقع همزمان با هم در ایران و حتی 
نمایش خودروهای داخلی در نمایشگاههای دیگر کشورها 
در حالی رقم می خورد که همگان بر این واقعیت اذعان 
دارند. انتشار با افتخار اخبار خودرویی از این نمایشگاهها 
نیز در حالی رقم می خورد که در تازه ترین نمونه منتشر 
شده، در خودروی تولید شده توسط یکی از خودروسازهای 
کشور، برف پاک کن شیشه عقب اضافه آمده و از شیشه 
خودرو بیرون زده است.  از این دست اتفاقات در صنعت 
خودروسازی ایران کم نیست. به عنوان مثال در نمایشگاه 
دیگری، خودروی تازه تولید شده که به نمایش گذاشته 
شده بود در مقال چشم بازدیدکنندگان استارت نخورده و 
روشن نشده است. تصادفات و تلفات مرگ بار در اتوبان ها 
و جاده های کشور نیز نمونه بسیار روشنی از عدم کیفیت 
محصوالت تولید شده خودرویی در ایران است. اما اینکه 
برگزاری نمایشــگاه های متعدد به فاصله بســیار کم از 
یکدیگر برای نمایش این محصوالت بی کیفیت با صرف 

هزینه های هنگفت برقرار است، جای تعجب دارد. 
به هر ترتیب در حالی امروز صنعت خودرو نیازمند ایجاد 
یک شبکه تأمین قطعه منسجم و ارتقای تولید است، که 
برگزاری چندین نمایشگاه  خودرویی به جای تمرکز بر 
تولید محصوالت جدید و ارتقاء توانمندی به عرصه ای برای 
نمایش فعالیت نه چندان مثبت شرکت های خودروساز 
تبدیل شده است. پس از برگزاری سه نمایشگاه خودرویی 
در ماه های ابتدایی امســال، صنعت خــودرو از ابتدای 

شهریورماه تا امروز شــاهد برگزاری دو نمایشگاه دیگر 
بوده که نمایشگاه برنامه تحولی صنعت خودروی تهران 
از سه تا ۷ شهریور انجام شده است و نمایشگاه بین المللی 
خودروی مشهد هم امروز ۹ شهریور آغاز به کار کرده است. 
هدف از برگزاری این نمایشگاه ها هم به نمایش گذاشتن 

دستاوردهای جدید صنعت خودرو اعالم شده است.
در نمایشگاه برنامه تحولی صنعت خودروی تهران هم 
شکل و شمایل نمایشگاه به نوعی طراحی شده بود تا 
فرصتی برای حضور شرکت های دانش بنیان در حوزه 
قطعه سازی فراهم شود که این موضوع را می توان یک 
نکته مهم تلقی کرد ولی باز هم با وجود تمام شعارها 
شرکت های خودروساز داخلی فقط به نمایش ماکت 
خودروهایی پرداختند که قرار بــود در آینده تولید 
کنند، ضمن اینکه محصوالت فعلی خود را نیز به این 
نمایشــگاه آورده بودند تا زرق وبرق غرفه های خود را 

بیشتر کنند.
در این نمایشــگاه ایران خودرو بــرای چندمین بار از 
محصوالت ری را، تارای برقــی و رانای برقی رونمایی و 
اعالم کرد این خودروها متحول شــده اند، سایپا هم با 
ســهند و اطلس آمد. البته پروژه تولید تندر۹۰ ایرانی 
که با نام ساپیاP۹۰  شناخته می شود، باالخره در قالب 
یک محصول نیمه ســاخته در نمایشگاه برنامه تحولی 
صنعت خودروی تهران به معرض دید عموم گذاشــته 
 P۹۰شد. این خودرو هنوز نام رسمی ندارد و با نام ساپیا
شناخته می شود. نکته جالب توجه در این میان وجود 
محصول اقتصادی مشترک ۲ خودروساز کشور، یعنی 
»رنو کویید« است که برای بازار هند تولید شده بود اما با 
لوگوی شرکت »بن رو« به نمایشگاه آمده بود. ۴ شرکت 
آمیکو، ایلیا موتور، مکث موتور و زامیاد هم در مراسمی 
برای مونتاژ یک پیکاپ چینی به توافق رسیدند و آن را 

»پلت فرم ملی آف رود« نام گذاری کردند!
کرمان موتور هم خودروی جک »جی۴« فیس لیفت را با 
نام محصولی جدید به نمایشگاه آورده بود. پارس خودرو 
هم هنوز بر استفاده از پلت فرم قدیمی ال ۹۰ اصرار داشت 

و البته معتقد بود محصول جدیدی به بازار عرضه می کند. 
این نمایشگاه که از ۳ شهریورماه آغاز شد به مدت ۴ روز 
میزبان مســئولین دولتی و بخش خصوصی بود تا آنها 
از نزدیک با توانمندی باالی این صنعت آشــنا شوند و 
بستری برای توسعه بیشتر صنعت خودرو فراهم شود، 
اما نکته مهم اینجاست که در عمل خبری از به کارگیری 
شرکت های دانش بنیان در تولید محصوالت جدید نبود 

و خودروسازان اصالً از مدل های قدیمی دل نمی کنند!
در شرایط فعلی هنوز سیاست روشــنی برای صنعت 
خودرو وجود ندارد و هر شرکت همان محصوالت قدیمی 
را نمایش می دهد و کنار آن یک یا دو محصول دیگر را نیز 
معرفی می کند اما به واسطه تیراژ تولید نمی توان توقع 
همکاری باالی قطعه سازان را در محصوالت جدید داشت 
و در گام نخست فقط به صورت محدود این محصوالت 
در ســبد تولیدات قرار می گیرند و خبری از تولید انبوه 
آنها نیست. پیشتر هم ۳ نمایشــگاه در بخش خودرو 
شامل نمایشگاه خودروی تهران در ۲۷ اردیبهشت ماه، 
نمایشگاه تخصصی صنعت خودرو، قطعات و تجهیزات 
وابسته ۱۴ تیرماه در سنندج و بیست و یکمین نمایشگاه 

بین المللی قطعات خودرو ۲۱ تیرماه در شــیراز برگزار 
شده بود و نمایشــگاه بین المللی خودروی مشهد هم 
از امروز ۹ شــهریورماه آغاز شده است ولی باید پرسید، 
وجود این همه نمایشگاه در صنعت خودرویی که هیچ 
سیاست منسجمی در تولید و قیمت گذاری ندارد و بنا 
به اذعان خودشان با ضرر مشغول تولید هستند منطقی 

است یا خیر!
امروز صنعت خودرو نیازمند ایجاد یک شــبکه تأمین 
قطعه منسجم و ارتقای تولید اســت ولی نمایشگاه ها 
به جــای تمرکز بر تولیــد محصوالت جدیــد و ارتقاء 
توانمندی که بــا انتقادات زیادی هم همراه اســت، به 
عرصه ای بــرای نمایــش فعالیت نه چنــدان مثبت 
شرکت های خودروساز تبدیل شده است. به نظر می رسد 
وزارت صمت هم به جای ایجاد بســتر بــرای برگزاری 
این همه نمایشگاه در صنعت خودرو آن هم طی ۶ماهه 
امسال فکری به حال ســازوکار تولید و بهبود وضعیت 
صنعت خودرو بکند. امروز مردم دل خوشی از کیفیت و 
قیمت خودروها ندارند و باید در این رابطه برنامه مناسبی 

به کار گرفته و از بیان شعارهای تکرار جلوگیری شود.

نمايشگاه تحول صنعت خودرو ، انتظارات را برآورده نكرد

کیفیت؛  حلقه مفقوده  در تولید خودرو

افت کیفیت خودروهای تولیدی 
بابک صدرایی، کارشناس خودرو 

تعریف تولید خودرو در ایران با تولید خودرو در جهان تفاوت دارد. گویا هنوز فرق تولید خودرو با پلتفرم در ایران مشخص نشده است. اینکه در طراحی خودرو تفاوت ایجاد کنیم و به عنوان خودروی جدید وارد بازار 
شود، این تعریف تولید نیست. فرق دادن چراغ، سپر، آینه بغل و... تولید خودرو نیست. هنوز در ایران تفاوت میان محصول و پلتفرم مشخص نشده است.

محصوالتی که در نمایشگاهها در ایران به عنوان خودروی جدید و با امکانات متفاوت به معرض نمایش گذاشته می شود، خودروی جدید نیســت. تنها هزینه کرد باالیی برای این صنعت که ضرر و زیان هزاران هزار 
میلیاردی دارد، می تراشد. همین هزینه ها اگر در تولید خودرو صرف شود شاید بتوان خودورهایی جدید و با کیفیت دست مردم داد. در نمایشگاه هایی که در ماههای اخیر برگزار شده تنها هزینه های باالیی صرف 

شده و تولید تازه ای برای بازدیدکنندگان توسط خودروسازان وجود نداشته است. 
آقایان تولید خودرو را جور دیگری تعریف کرده اند و با عوض کردن طرح یک آینه بغل نام خودروی جدید را روی آن گذشته اند و برای رونمایی از آن نمایشگاه نیز برگزار می کنند. این اتفاق فقط باعث تحمیل هزینه 
های گزاف به صنعت خودرو می شود. بیش از سی سال است به اسم حمایت از تولید ملی از صنعت خودروسازی حمایت می شود. در حالی که حمایت تا جایی مفهوم دارد. اگر حمایت های صورت گرفته، جواب نداد، 

صنعت باید در عرصه رقابت قرار بگیرد. تا زمانی که رقابت ایجاد نشود این صنعت رشد نمی کند.
مردم هم از صنعت خودروسازی کشور بابت کیفیت پایین و قیمت های باال گالیه مند هستند. باید حق را به مردم داد. با نگاهی به بازار های جهانی و مردم کشور های همسایه مشاهده می کنید مردم این کشور ها متناسب 
با درآمد خود حق انتخاب دارند خودروی مناسبی خریداری کنند. برفرض مثال یک کارمند در امارات با یک پوزیشن کاری در سطح یک کارمند متوسط ایرانی ضمن اینکه چندین برابر کارمند ایرانی حقوق می گیرد، 

خودرو بعد از مسکن که دومین انتخاب زندگی هر فرد است را می تواند به یک سوم قیمت ایران بخرد.
متاسفانه خودرویی که چهار دهه است تولید می شود، نه تنها از نظر کیفی ارتقا نیافته، بلکه هر سال شاهد کاهش کیفیت نسبت به سال های گذشته هستیم. امروز مردم معتقدند ۲۰۶ صفر سال ۱۴۰۰ به شدت بی 

کیفیت تر از ۲۰۶ مدل ۹۰ است. این موضوع برای صنعت خودروسازی کشور یک فاجعه به شمار می رود. در حالی که خودرو را با قیمت هایی بسیار باالتر از رنج جهانی به مردم می فروشد، با توجیه زیان بار بودن.
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یکی از راه کارهای جذب و اســتفاده از توانمندی 
دانشی و تخصصی ایرانیان خارج از کشور همکاری 
با آنها برای توسعه علمی و فناوری کشور است که 
به همت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
انجام خواهد شد. به گزارش معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری، طرح همکاری با متخصصان و 
کارآفرینان ایرانی خارج از کشور یکی از راه کارهای 
جذب و اســتفاده از توانمندی دانشی و تخصصی 
ایرانیانی است که خارج از مرزهای ایرانی زندگی 

می کنند.
برنامه ای که توسط معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری انتخاب شد تا به این شکل ظرفیت های 

حرفه ای و کارآمــد این افراد بــه نیازهای داخلی 
متصل شود و توسعه علمی و فناوری کشور با کمک 
این توانمندی های ارزشــمند شتاب گیرد. برنامه 
همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج 
از کشــور از جمله پلتفرم هایی است که در جذب 
و ترغیب این افراد به فعالیــت علمی و اقتصادی 
در ایران موفق عمل کرده و تاکنون بیش از ۲ هزار 

نخبه را به کشور بازگردانده است.

»اشتغال در شرکت های دانش بنیان«، »نظام وظیفه 
تخصصی«، »وام مسکن«، »ودیعه مسکن«، »جذب 
هیات علمی«، »برگزاری کارگاه های آموزشــی و 
ســخنرانی«، »فعالیت های آموزشی و پژوهشی«، 
»فعالیت های فناورانه«، »فعالیت به عنوان اســتاد 
مدعو« از جمله مهم ترین خدمات حمایتی اســت 
که ذیل این برنامه برای متخصصــان و کارآفرینان 
ایرانی خارج از کشور که تمایل به همکاری با مراکز 

آموزشی و صنعتی کشور را دارند تعریف شده است. 
براساس آخرین آمارها در حال حاضر ۸ هزار و ۴۱۰ 
درخواســت همکاری، ۶۹۳ درخواســت تاسیس 
شــرکت دانش بنیان ، ۳ هزار و ۵۶۷ درخواســت 
برگزاری سخنرانی و کارگاه، ۲ هزار و ۵۰۰ درخواست 
پسادکتری و ۴۰۰ درخواست برای استاد مدعو در این 
سامانه ثبت شده است. دانش آموختگان، متخصصان، 
کارآفرینان و اساتید ایرانی خارج از کشور که در حال 
حاضر ساکن ایران نیستند یا از تاریخ بازگشت آنها به 
کشور بیش از دو سال نگذشته باشد و حداقل به مدت 
یک سال خارج از کشور فعالیت کرده باشند؛ مخاطب 

این برنامه هستند.

ثبت چندهزار درخواست در معاونت علمی 

دعوت از متخصصان ایرانی خارج از کشور
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