
با توجه به اینکه ضوابط پرداخت تسهیالت مسکن روستایی 
به بانک ها ابالغ شده است، بررسی دستورالعمل پرداخت این 
وام نشان می دهد که روستاها براساس هفت اولویت مشمول 
دریافت خواهند بود و مراحل اصلی پرداخت این تســهیالت 

سه مرحله است.
به گزارش ایســنا، بانک مرکزی ضوابط پرداخت تسهیالت 
مسکن روستایی را به ۹ بانک  ) مسکن، صادرات، ملت، تجارت، 
ملی، سپه، رفاه کارگران، کشــاورزی، پست بانک( ابالغ کرد 
که این تسهیالت به تمامی روســتاها برابر اولویت های ماده 
۴ همین دســتورالعمل برای احداث واحدهای مسکونی به 

متقاضیان اعطا می شود.
سقف فردی تســهیالت مذکور مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان با 
تضامین مورد تایید بانک مرکزی و بــه منظور احداث واحد 
مسکونی به عموم متقاضیان مشمول در کلیه روستاها قابل 
پرداخت است که نرخ سود مصوب این تسهیالت برای دوران 
مشارکت مدنی و فروش اقساطی ۵ درصد بوده و بانک عامل 
موظف است سود دوره مشارکت مدنی را به اصل تسهیالت 

اضافه کرده و سپس تقســیط کند. در این بین، همواره سهم 
سود متقاضی ۵ درصد خواهد بود و مابه التفاوت آن از سوی 
وزارت راه و شهرسازی )صندوق ملی مسکن( تامین خواهد 
شد. همچنین، مجموع دوره ساخت )دوره مشارکت مدنی( 
و دوره بازپرداخت اقساط )دوره فروش اقساطی( برای کلیه 
مشمولین طرح اعم از انفرادی و مجموعه ساز، ۲۴۰ ماه است 
که طول دوره ســاخت ۲۴ ماه و مابقی به عنوان دوره فروش 
اقساطی منظور می شــود. در ضمن دوران ساخت تا دو دوره 
شش ماهه، تا ۳۶ ماه با همان نرخ سود مصوب تسهیالت ) ۵ 
درصد سهم متقاضی( قابل تمدید خواهد بود. )در هر صورت 
سرجمع زمان دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی نباید از 

۲۴۰ ماه بیشتر شود(.
طبق دستورالعمل پرداخت تسهیالت وام مسکن روستایی، 
تمامی مراحل مربوط به شناسایی متقاضی، تشکیل پرونده، 
نظارت فنی، ارزیابــی و تعیین مبالغ هر مرحله از تقســیم 
سقف وام بر عهده بنیاد مســکن بوده و با اعالم بنیاد مسکن 
مبنی بر اتمــام کار، دوره مشــارکت مدنی خاتمــه یافته و 

همزمان با آزادســازی مرحله آخر تســهیالت، بانک عامل 
موظف اســت زمان باقی مانده از ۲۴۰ ماه را به عنوان دوره 
 فروش اقساطی منظور کرده و نســبت به تقسیط تسهیالت 

اقدام کند.
بازپرداخت اقساط تســهیالت نیز بنا به درخواست و تمایل 
متقاضی در دوره های یکساله، شش ماهه، سه ماهه و یا ماهانه 
قابل انجام است و مهلت قانونی شروع به کار و اخذ مرحله اول 
تسهیالت، با توجه به شرایط منطقه و فصل کاری حداکثر ۶ 

ماه پس از انعقاد قرارداد با بانک است.
البته، در صورت عدم تحقق مهلت مورد اشــاره در بند فوق، 
بنیاد مسکن می تواند با ارســال فرم قطع وام به بانک ضمن 

فسخ قرارداد، متقاضی جدید جایگزین کند و
در صورت قطع وام در هر مرحله، متقاضی موظف به تســویه 
حساب با بانک عامل با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار است 
و تسهیالت موصوف به سر جمع اعتبار آن شهرستان اضافه 
می شود و مشارالیه حق استفاده از تسهیالت مسکن روستایی 

تا سال بعد را ندارد.

در این زمینه، فقط به هر خانوار یک فقره تسهیالت یارانه ای 
قابل پرداخت بوده و پرداخت مجدد تســهیالت امکان پذیر 

نیست.
طبق این گزارش، روســتاها به ترتیب اولویت به شــرح زیر 
مشــمول دریافت تسهیالت طرح ویژه بهســازی و نوسازی 

مسکن روستایی خواهد بود:
۱( متقاضیان ساکن در روستاهایی که در سنوات قبل کمتر از 
تسهیالت مسکن روستایی استفاده کرده و دارای بافت آسیب 

پذیر هستند.
۲( متقاضیان ساکن در روســتاهای واقع در مناطق سانحه 

خیز کشور
۳( متقاضیان ســاکن در مناطق مشــمول که دارای واحد 
مسکونی فرسوده یا کم وام و غیر مقاوم بوده و قصد تخریب و 

نوسازی واحد مسکونی خود را دارند.
۴( متقاضی که در حوزه اجرای طرح های هادی و اصالح معابر 
روستایی قرار داشته و تمام یا بخش عمده ای از مسکن ها تخریب 
شده و یا در حال تخریب است و قصد نوسازی واحد خود را دارند.

۵( مجموعه ســازان مســکن و متقاضیان احداث ۳ واحد و 
بیشتر در مناطق مشمول، با رعایت ضوابط مربوطه در زمره 

مشمولین طرح خواهند بود.
۶( متقاضیان مجردی که به سن قانونی رسیده و مشکل نظام 

وظیفه نداشته باشند.
۷( متقاضیانی که تمایل داشته باشند مشترکا در یک قطعه 
زمین بــا اخذ پروانه مشــترک، بیش از یک واحد مســتقل 
بسازند، در صورت دارا بودن شــرایط مورد نظر بانک عامل، 
 می توانــد به تعــداد واحدهــای احداثی از این تســهیالت 

استفاده کنند.
از ســوی دیگر، تعداد مراحل اصلی پرداخت این تسهیالت 
سه مرحله است ولی با توجه به شــرایط استان ها و به جهت 
کمک به بنیه مالی متقاضیان، با اضافه شدن مراحل فرعی، 
تا ۶ مرحله نیز قابل پرداخت خواهــد بود. در این بین، تعداد 
مراحل پرداخت و مبلغ هر مرحله مطابق بــا بند های زیر با 
پیشنهاد معاون بازسازی استان و تایید مدیر کل استان قابل 

اجرا خواهد بود.

سفیر چین در روسیه گفت: گردش تجاری بین 
روســیه و جمهوری خلق چین از ژانویه تا ژوئیه 

۲۰۲۲ به ۹۷.۷ میلیارد دالر رسید.
به گزارش ایلنا از تاس، ژانگ هانهوی سفیر چین 
در روسیه روز چهارشنبه از طریق لینک ویدئویی 
در مجمع اقتصادی شــرق )EEF( گفت: گردش 
تجاری بین روسیه و جمهوری خلق چین از ژانویه 
تا ژوئیه ۲۰۲۲ به ۹۷.۷ میلیارد دالر رسید، که در 

این میان واردات از چین ۴۹ درصد افزایش یافت.
وی گفت: چین به مدت ۱۲ ســال شریک اصلی 
روســیه باقی مانده اســت، به طوری که حجم 
مبادالت تجاری بین کشــورهای مــا از ژانویه 
تا ژوئیه ۲۰۲۲ بــه ۹۷.۷ میلیارد دالر رســید 
 کــه نشــان دهنــده افزایــش ۲۹.۹ درصدی 

است.
این دیپلمات تاکید کرد: سفارت چین در روسیه 

به انجام هر کاری ادامه خواهــد داد تا اطمینان 
حاصل شــود که روابط چین و روسیه در زمینه 
مشارکت و همکاری همه جانبه در دوره جدید به 

اوج خود می رسد.
هفتمین مجمع اقتصادی شرق که توسط بنیاد 
Roscongress سازماندهی شــده است از ۵ 
سپتامبر تا 8 سپتامبر در والدی وستوک برگزار 

می شود.

اتحادیه اروپا و ایاالت متحده واردات آلومینیوم و نیکل 
روسیه را از زمان جنگ اوکراین افزایش می دهند.

به گزارش ایسنا، به رغم مشکالت لجستیکی ناشی از 
جنگ در اوکراین و گفت وگوهای سخت در مورد آسیب 
مسکو از درآمد ارزی، داده ها نشان داد که اتحادیه اروپا 
و ایاالت متحده خرید فلزات صنعتی کلیدی از روسیه را 

افزایش داده اند.
محموله های فلزی، ســختی غرب در فشار بر اقتصاد 
روسیه را نشان می دهد که عملکردی بهتر از حد انتظار 
داشته و شاهد افزایش ارزش روبل خود بوده است زیرا 
درآمد نفتی پررونق به جبــران تأثیر تحریم ها کمک 
کرده است. داده های تجاری رســمی گردآوری شده 
توسط رویترز از پایگاه داده Comtrade سازمان ملل 
نشــان می دهد واردات اتحادیه اروپا و ایاالت متحده از 
آلومینیوم و نیکل محصوالت اصلی فلزات پایه روسیه 

طی ماه مارس تا ژوئن تا ۷۰ درصد افزایش یافته است.
داده هــا نشــان می دهــد ارزش کل واردات اتحادیه 
اروپــا و ایاالت متحده این دو فلز از مــاه مارس تا ژوئن 
۱.۹8 میلیارد دالر بوده اســت. غــرب موج های مکرر 
تحریم ها را علیه طیف وســیعی از محصوالت، مردم و 
مؤسسات روسیه اعمال کرده است اما تا حد زیادی از 

بخش فلزات صنعتی در امان مانده اســت. تحلیلگران 
می گویند که ایاالت متحــده و اروپا پــس از اختالل 
عظیم در بخش های ساخت وساز، خودرو و برق ناشی 
از تحریم های اعمال شده توسط رئیس جمهور سابق 
ایاالت متحده دونالد ترامپ بر آلومینیوم روسیه در سال 
 ۲۰۱8، درس هایی آموخته اند. آن تحریم ها سال بعد 

برداشته شد.
قیمت هر دو فلز بالفاصله پس از اینکه روسیه تهاجم 
خود به اوکراین را در ۲۴ فوریه آغاز کرد، به دلیل ترس 
از اینکه تحریم ها یا تدارکات دشوار محموله ها را مسدود 
کند، به باالترین حد خود رسید اما این نگرانی ها بی اساس 
بود زیرا داده ها نشان می دهد صادرات روسیه در ماه های 

مارس تا ژوئن نسبتا قوی بوده است.
شــرکت روســال روســیه، بزرگ ترین تولیدکننده 
آلومینیوم در خارج از چین است و حدود ۶ درصد از تولید 
جهانی تخمین زده شده را به خود اختصاص می دهد. در 
طول چهار ماه پس از تهاجم روسیه به اوکراین، اتحادیه 
اروپا بزرگ ترین واردکننده آلومینیوم خام از روسیه بود و 
به طور متوسط ۷8 هزار و ۲۰۷ تن در ماه مارس تا ژوئن و 
۱۳ درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته، تولید کرد.

واردات ماهانه آلومینیوم روسیه از آمریکا در ماه مارس 

تا ژوئن به طور متوسط ۲۳ هزار و ۴۹ تن بود که نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته ۲۱ درصد افزایش داشت. 
واردات آلومینیوم روســیه به هفت مقصد برتر ســال 
گذشته در ماه مارس تا ژوئن به طور متوسط ۲۲۱ هزار 
و ۶۹۳ تن در ماه بوده اســت که ۹ درصد کمتر از مدت 
مشابه سال گذشته است؛ اما ۴ درصد بیشتر از میانگین 
ماهانه کل سال ۲۰۲۱ است. روسیه حدود ۱۰ درصد از 
تولید جهانی را در نیکل، تشکیل می دهد و نوریلسک 
نیکل این کشور حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد از نیکل درجه 
باتری جهان را تشکیل می دهد. واردات نیکل از روسیه 
در سه مقصد اصلی در ماه مارس تا ژوئن ۱۷ درصد نسبت 

به مدت مشابه سال قبل افزایش یافت.
به نقل از رویترز، ایاالت متحده با افزایش ۷۰ درصدی 
نسبت به سال گذشته بیشترین سود را تجربه کرد، در 
حالی که محموله های اتحادیه اروپا ۲۲ درصد افزایش 
یافت. به گفتــه تحلیلگران، جهــش قیمت ها پس از 
تهاجم، انگیزه بیشتری برای ادامه صادرات ایجاد کرد. 
قیمت  در بورس فلزات لندن معامالت نیکل دو برابر شد 
و به رکورد باالی ۱۰۰ هــزار دالر در هر تن در 8 مارس 
رســید که باعث شــد بورس فلزات لندن معامالت را 

متوقف و لغو کند.

اداره کل گمرک چین اعــالم کرد که مازاد تجاری 
چین در ماه آگوست به ۷۹.۳۹ میلیارد دالر رسید 
که در مقایسه با ۱۰۱.۲۶ میلیارد دالر در ماه گذشته 

کاهش یافته است.
به گزارش ایســنا و به نقل از مارکتینگ، این رقم 
به کمترین میزان در سه ماه اخیر رسید و کمتر از 
۹۲.۷ میلیارد دالر پیش بینی شده بود و انتظارات 

سرمایه گذاران را ناامید کرد.
 در همین حال، صادرات کشــور چین ۷.۱ درصد 
بر حســب دالر به صــورت ســاالنه و واردات ۰.۳ 

درصد افزایش یافت که هــر دو کمتر از پیش بینی 
تحلیلگران بود.

بازارهای آسیا-اقیانوسیه عمدتاً سقوط کردند زیرا 
ســرمایه گذاران داده های تراز تجاری بدتر از حد 
انتظار چین را هضم کردنــد و همچنان بر بحران 

جهانی انرژی تمرکز کردند.
هانگ سنگ هنگ کنگ ۱.۷۲ درصد سقوط کرد، 
کامپوزیت شــانگهای ثابت بود در حالی که شنژن 
کامپوزیت ۰.۳۴ درصد افزایش یافت. شاخص نیکی 
۲۲۵ ژاپن ۰.8۳ درصد ســقوط کرد، کوسپی کره 

جنوبی ۱.۵۱ درصد افت داشت و شاخص استرالیا 
۱.۳۴ درصد نزول کرد.

دالر ۰.۷۵ درصــد در برابــر یــن جهــش کرد 
و بــه ۱۴۳.8۶۵ رســید و در مقایســه بــا واحد 
 پول ژاپن در باالترین حد در ۲۴ ســال گذشــته 

معامله شد.
ســهام در آســیا و اقیانوســیه در روز چهارشنبه 
عمدتاً کاهش یافت زیرا ســرمایه گذاران چشمان 
 خــود را به انتشــار کل تراز تجــاری کاالی چین 

دوخته بودند.

ین با از دست دادن جایگاه خود در برابر دالر آمریکا به 
پایین ترین میزان در ۲۴ سال گذشته در میان افزایش 

شکاف سیاستی بین بانک ها رسید.
به گزارش ایسنا به نقل از بیزنس، ین ژاپن در برابر دالر 
آمریکا کاهش یافت و پایین ترین سطح آن از آگوست 
۱۹۹8 را ثبت کرد که به دلیل افزایش شکاف سیاست 

بین بانک مرکزی ژاپن )BoJ( و فدرال رزرو ایاالت متحده 
تقویت شد. در حالی که بانک مرکزی ژاپن به سیاست 
پولی بسیار سست خود پایبند است، انتظار می رود که 

فدرال رزرو برای مهار تورم به انقباضات پولی ادامه دهد.
هاروهیکو کورودا، رئیس بانک مرکزی ژاپن اخیراً قول 
داده است که سیاست پولی را بســیار سست نگه دارد 

و گفته است که عوامل خارجی که باعث افزایش تورم 
داخلی می شوند، در سال آینده کاهش خواهند یافت.

در مقابل، مقامات فدرال رزرو تاکید کرده اند که افزایش 
نرخ بهره تا زمانی که تورم به طور قابل توجهی کاهش پیدا 
کند مناسب است و شاخص دالر آمریکا را به باالترین حد 

در دو دهه می رساند.

واممسکنروستاییدرچندمرحلهپرداختمیشود؟

حجممبادالتتجاریروسیهوچینبه۹۷.۷میلیارددالررسید

روسیهازکدامتحریمغربدرامانماندهاست؟ چینبازارسهامرادگرگونکرد

یندرورطهنابودی
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سرمقاله

راهکار نجات 
بازار خودرو

به حذف قرعه کشی خودرو 
با اتفاقاتی کــه در مجموع 
در ایــن بازار افتاده اســت 
نباید خیلی خوشبین بود. 
اطالعات مربوط به قرعه کشــی باید در دسترس 
مردم قرار داده شود. تنها با این روش است که انگیزه 
 برای بروز تخلف و رانت کاهش یابد. شیوه فروش 

در سامانه یکپارچه...

  فربد زاوه، کارشناس خودرو 

متن کامل  د ر صفحه ۴

۲
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ثباتنسبی
دربازارارز

شرایطبانکهابرای
پرداختوامودیعه

رکورد تورم تولید کننده در شش فصل گذشته شکست

جهش تورم تولید کننده
صفحه۲

صفحه۴

ریزش عرضه  خودرو  
در سامانه یکپارچه

بازار  خودرو  همچنان   از  کمبود   عرضه   رنج   می برد

نائب رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران معتقد است 
بازار ارز در هفته آتی روزهایی با ثبات نسبی را تجربه 
خواهد کرد. به گزارش خبرآنالین، بازار ارز در نوسانی 
بسیار محدود در کانال ۲8 هزار تومان در صرافی های 
بانکی و نوسانی محدود در کانال ۲۹ تا ۳۰ هزار تومان 
در بازار آزاد قرار دارد. بسیاری از صرافان می گویند 
تحت تاثیر بالتکلیفی و طوالنی شدن روند مذاکرات 
، معامله گران در فاز احتیاط قرار دارند و خرید وف 
روش چندانی صــورت نمی گیرد امــا تقاضا برای 
ردیافت ارز به واسطه سفر اربعین با رشدی قابل توجه 
روبروست. کامران سلطانی زاده، رئیس کانون صرافان 
ن ضمن ارزیابی بازار ارز عنوان کــرد: بازار ارز روند 
طبیعی قیمتی را در هفته های اخیر طی می کند. به 

بیان دیگر می توان گفت آثار...

وام ودیعه مسکن به متقاضیان متاهل داده می شود 
اما مجرد ها با داشتن شرایط خاص می توانند روی 
دریافت آن حساب کنند. وام ودیعه مسکن نسبت به 
سال گذشته برای تهرانی ها ۳۰ میلیون تومان افزایش 
یافته اســت. گرچه این میزان افزایش هم خوانی با 
تورم عمومی کشور ندارد اما می تواند به عنوان یک 
ُمسّکن کوتاه مدت مشکل اجاره نشین ها را حل کند، 
البته به شرطی که بانک های عامل در مرحله معرفی 
ضامن سختگیری بیش از حدی از خود نشان ندهند. 
مستأجرین در کالنشهرها بیش از 8۰ درصد درآمد 
ماهیانه خود را در راه اجاره خانه می پردازند. با افزایش 
تورم در همه بازارها به ویژه بازار مسکن، قدرت خرید 
مردم بیش از پیش، کاهش یافت و حتی خانواده هایی 

که در مناطق باالی شهر...



اقتصاد2
ایران

تورم در بازار مسکن ترمز برید
سهم 70 درصدی اجاره از تورم!

تورم ماهانه اجاره نقاط شهری در مرداد 1401 
برابر با 4.7 درصد ثبت شده و به باالترین سطح 6 
ماه رسیده است. بررسی آمارهای بانک مرکزی 
در این خصوص نشان می دهد سهم این بخش 
از کل تورم ماهانه مرداد ماه در حدود 70 درصد 
بوده که باالترین سطح در 4 ماه اخیر به شمار 
می آید. به گــزارش اقتصادنیوز، بانک مرکزی 
درگاه داده های آماری تورم را باز کرده اســت. 
درگاهی که در سال های اخیر مسکوت مانده 
بود. این داده ها مشتمل بر تورم ماهانه مصرف 
کننده در هر ماه و تورم ماهانه اجاره به تفکیک 
تهران و نقاط شــهری اســت. در همین رابطه 
ارزیابی این نهاد در خصوص تغییرات مسکن در 
ماه های اخیر نشان می دهد تورم ماهانه اجاره 
در تهران و نقاط شهری به سطح باالیی رسیده 
و رکورد 6 ماهه را شکسته است. طبق بررسی ها 
تا این ماه روند تورم ماهانه اجاره صعودی بوده 
است.  طبق اعالم بانک مرکزی متوسط قیمت 
هر متر مربع آپارتمان مسکونی در تهران برابر 
با 42 میلیون و 730 هزار تومان ثبت شده که 
این رقم در مقایسه با ماه قبل خود در حدود 2.5 

درصد افزایش پیدا کرده است.
بررســی تورم اجاره نیز در این شهر نشان دهنده 
آن است که این شــاخص برابر با 4.6 درصد بوده 
که باالترین ســطح را در بازه 6 ماهه داشته است. 
اما تورم محاسبه شده در نقاط شهری برابر با 4.7 
درصد بوده و 0.1 واحد درصد بیشتر از تهران درج 
شده است. روند این شاخص نشان می دهد ضمن 
رکوردزنی تورم اجاره در این مقطع، سهم اجاره از 

تورم نیز باالترین را در 4 ماه گذشته بوده است.

سهم 70 درصدی اجاره از تورم مرداد ماه
طبق داده های بانک مرکزی در ماه های اخیر تورم 
ماهانه از 5.1 درصد در اردیبهشت به 2.3 درصد در 
مرداد رسیده است. مرور آمارهای اعالم شده از سوی 
بانک مرکزی نشان می دهد ضریب اهمیت اجاره در 
سال 97، آخرین ســالی که بانک مرکزی داده های 
خود را دراین خصوص منتشر کرده، در اجاره بهای 
مسکن غیرشــخصی برابر با 7.71 درصد و در اجاره 
بهای مسکن شخصی معادل با 25.43 درصد بوده 
است. در مجموع می توان گفت سهم اجاره به طور کل 
در کشور برابر با 33.14 درصد بوده است. در نهایت با 
این ضریب اهمیت می توان سهم اجاره از تورم را در 
هر ماه محاسبه کرد. در همین خصوص محاسبات 
نشان می دهند سهم اجاره از تورم در خرداد برابر با 
9.4 درصد بوده که کمترین سطح در بازه مذکور بوده 
است. البته این اتفاق را برخی تحلیلگران بیشتر در 
جهت رشد تورم کاالهای خوراکی می دانند. این در 
حالی است که اکنون با وجود تورم پایین 2.3 درصدی 
در مرداد ماه، سهم تورم اجاره نزدیک به 70 درصد از 
کل رشد قیمت ها بوده که بیشــترین سهم در این 

مقطع ارزیابی می شود.

وزیر صمت خبر داد:
طرح شفافیت فروشگاه ها را از 

ابتدای شهریور آغاز کردیم
وزیر صمت اظهار داشــت: کل داده های فروش 
یک فروشگاه در اختیار قرار گرفتیم که این مهم 
امکان تحلیل موجودی را به ما می دهد که آیا در 
شهری کمبود کاال داریم یا خیر. به عبارت وضعیت 
مدیریت بازار و گران فروشی تغییر می دهد که این 
موضوع گامی در راستای قدم گذاشتن در مسیر 

انقالب صنعتی چهارم است.
به گزارش ایلنا، رضا فاطمی امین وزیر صمت در 
جمع خبرنگاران در حاشیه همایش اصناف دانش 
بینان، گفت: حوزه دانش بنیان در همه عرصه ها اهم 
از تولیدی، توزیعی و خدماتی اهمیت دارد. کاال و 
خدماتی که در سازوکار دانش بنیان تولید می شود 
می تواند کیفیت بهتری داشته باشد و با نرخ پایین تر 
عرضه شود پس ما به سمت دانش بنیان می رویم که 
به سمت تولیدات باکیفیت برسیم. وزیر صمت ادامه 
داد: در سایه توسعه دانش بنیان ها امکان اشتغال 
برای نیروی دانش آموخته دانشــگاهی را فراهم 
می کند. موضوعی که کمتر در حوزه دانش بنیان 
به آن پرداختیم فعالیت خدماتی و صنفی اســت 
که در این همایش تالش کردیم به آن بپردازیم و 

امیدواریم این سرآغازی برای این مهم شود.
فاطمی امین با بیان اینکه طرح شفافیت فروشگاه ها 
را از ابتدای شهریور آغاز کردیم، گفت: کل داده های 
فروش یک فروشگاه در اختیار قرار گرفتیم که این 
مهم امکان تحلیل موجودی را به ما می دهد که 
آیا در شهری کمبود کاال داریم یا خیر.  به عبارت 
وضعیت مدیریت بازار و گران فروشی تغییر می دهد 
که این موضوع گامی در راستای قدم گذاشتن در 

مسیر  انقالب صنعتی چهارم است.

اخبار

نائب رئیــس اتحادیه طال 
و جواهــر تهــران معتقد 
است بازار ارز در هفته آتی 
روزهایی با ثبات نســبی 
را تجربه خواهــد کرد. به 
گزارش خبرآنالین، بازار ارز در نوســانی بســیار 
محدود در کانال 2۸ هزار تومــان در صرافی های 
بانکی و نوســانی محدود در کانال 29 تا 30 هزار 
تومان در بازار آزاد قرار دارد. بســیاری از صرافان 
می گویند تحت تاثیر بالتکلیفی و طوالنی شدن روند 
مذاکرات ، معامله گران در فاز احتیاط قرار دارند و 
خرید وف روش چندانی صورت نمی گیرد اما تقاضا 
برای ردیافت ارز به واسطه ســفر اربعین با رشدی 

قابل توجه روبروست.
کامران سلطانی زاده، رئیس کانون صرافان ن ضمن 
ارزیابی بازار ارز عنوان کرد: بــازار ارز روند طبیعی 
قیمتی را در هفته های اخیــر طی می کند. به بیان 
دیگر می توان گفت آثار طوالنی شدن مذاکرات اثر 
منفی طوالنی مدتی در نرخ  ارز باقی نگذاشته و بازه 
قیمتی 29 هزار و 500 تا 30 هزار و 200 تومانی را 

تاکنون شاهد بودیم.
این مقام مسئول در رابطه با سفرهای برون مرزی 
در آستانه اربعین خاطرنشان کرد: از سوی دیگر با 
توجه به اینکه در آستانه اربعین قرار داریم با افزایش 
تقاضا روبرو بودیم اما با تقویت عرضه از سوی بانک 
مرکزی و وجود سیستم سراسری توزیع ارز جهش 

قیمتی را تجربه نکردیم.
وی پیش بینی کرد : حتی در هفته آینده نیز انتظار 
نوسان شــدید قیمتی و فاصله گفتن نرخ فعلی از 
کانال 30 هــزار تومان را نداریم.وی به مســافران 
اربعین توصیه کرد برای تهیــه ارز در فاصله زمانی 
مناسب و از شــهر مبداء اقدام کرده و به شهرهای 

مرزی مراجعه نکنند.

هر چند تقاضا برای خرید ارز ایــن روزها افزایش 
یافته است اما به نظر می رســد عرضه کافی ارز در 
بازار از سوی بانک مرکزی سبب شده است قیمت ها 
دســتخوش افزایش قابل توجه نشوند. با این حال 
چشم انداز افزایشی حاکم بر بازار ارز سبب شده است 
بهای ســکه و طال در روزهای اخیر پیشروی تا سد 
مقاومتی چهارده میلیون را داشته باشد. با این حال 
ورود به کانال چهارده میلیون تومان به رغم انتظار 
باالی فعاالن بازار رخ نداد. برخی معتقدند مهمترین 
دلیل مقاومت جدی برای تغییر کانال در بازار سکه، 
به این نکته برمی گردد که قیمت طال رد بازارهای 

جهانی ریزش داشته است.

دو عامل ثبات نسبی در بازار
محمد کشــتی آرای، نائب رئیــس اتحادیه طال و 
جواهر تهران در گفت وگو بــا خبرنگار خبرآنالین 
ضمــن ارزیابی قیمت هــا در هفته جــاری گفت: 
دو عامل کاهش 40 دالری قیمــت جهانی طال و 

همچنین نوســانات اندک قیمت دالر در محدوده 
50 تا 250 تومانی ثبات نسبی قیمت ها در بازار طال 
و سکه را سبب شدند و از شوک قیمتی جلوگیری 
کردند. از سوی دیگر نیز اتفاق تعیین کننده ای در 
عرصه جهانی رخ نداده که ســبب تغیر نرخ طال در 
بازارهای جهانی شــود. وی پیرامون آینده نزدیک 
قیمت ها در بازار طال و سکه تصریح کرد: پیش بینی 
می شود با طی کردن روال عادی داد و ستد و ایجاد 
تعادل میان عرضه و تقاضا شاهد حباب طال و سکه 
نباشیم. از طرف دیگر انتظار می رود همزمان با پایان 
ماه صفر و برقراری مراسم های شــادی با افزایش 
تقاضا روبرو باشیم. به طور کلی می توان گفت اقتصاد 

کشور مجددا رونق گرفته است.
قیمــت دالر که صبــح اولیــن روز هفتــه را در 
کریدورهای انتهایی کانال بــا نرخ 29 هزار و 950 
تومان آغاز کرد، در ادامــه معامالت هفته بامجدد 
قله 30 هزار تومانی به 30 هزار و 220 تومان رسید.

اما عامل مهم و تاثیرگذار دیگــری که بر بازارهای 

مالی تاثیر گذاشــت ســیگنال ســخنرانی پاول، 
رئیس فــدرال رزرو ایــاالت متحده در نشســت 
ساالنه جکســون هول و تاکید وی بر ادامه یافتن 
سیاست های انقباضی فدرال رزرو با وجود احتمال 
افزایش نرخ بیکار و وقوع رکود بود. این مقام مسئول 
هدف تعیین شده را رسیدن به نرخ تورم 2 درصدی 
اعالم کرده بود. همین امر سبب شد شاخص دالر 
آمریکا توام با ادامه سیاســت های انقباضی و عدم 
نگرانی از صعود نرخ بیکاری تقویت شود. به دنبال 
این جریان فشار فروش بر انس جهانی نیز افزایش 

یافت.

سکه چقدر حباب دارد؟
به این ترتیب سکه امامی تا این لحظه 13 میلیون 
و ۸91 هــزار تومان با حباب یــک میلیون و 76۸ 
هزارتومانی قیمت خورده اســت. این سکه نوسان 
قیمتی اندکی را در مقایســه با ابتدای هفته تجربه 
کرده و مدتی است که در گام آخر عبور از کانال 13 
میلیونی و صعود به مرز قیمتی 14 میلیون تومان 

تقریبا ثابت باقی مانده است.
نرخ نیم سکه در معامالت بعدازظهر 15 شهریورماه 
برابر با ۸ میلیون و 30 هــزار تومان و با حباب یک 
میلیون و 951 هزارتومانی به ثبت رسیده است. نیم 
سکه امروز افزایش قیمت 50 هزارتومانی را نسبت 

به روز شنبه تجربه می کند.
ربع سکه اما در روز سه شنبه معادل 5 میلیون و 30 
هزار تومان با حباب یک میلیون و 9۸7 هزار تومانی 
معامله می شود که در مقایسه با ابتدای هفته با رشد 
50 هزار تومانی از کریدورهــای انتهایی کانال 4 

میلیون عبور کرده است.
همچنین ســکه گرمی در این لحظه از معامالت با 
نرخ 2 میلیون و 995 هزار تومــان و با حباب یک 
میلیون و 495 هزار تومان به ثبت رسیده و نسبت 
به ابتدای هفته با کاهــش قیمتی اندک از کانال 3 

میلیون تومان عقب گرد کرده است.

تاثیر طوالنی شدن مذاکرات برجام بر بازار ارز و طال چیست؟

ثبات  نسبی در  بازار ارز 

رئیسی در جلسه هیات دولت:
هیچ گونه اقــدام تورم زایی از 

سوی دستگاه ها صورت نگیرد
رئیس جمهور از همه دستگاه های اجرایی خواست 
همه تالش خود را برای مهار تورم، ارتقای بهره وری 
با هدف افزایش کارآمدی دولت و دستیابی به رشد 
اقتصادی، ایجاد اشتغال  واقعی و پایدار و تداوم روند 
فعال سازی واحدهای تولیدی و صنعتی در کشور به 
کار گیرند. به گزارش ایسنا، سید ابراهیم رئیسی در 
جلسه امروز چهارشنبه هیات دولت اظهارکرد: همه 
دستگاه ها و بخش ها باید ارتقای بهره وری را با هدف 
افزایش کارآمدی دولت و دستیابی به رشد اقتصادی 
پیگیری کنند و هیچ دســتگاهی نباید خود را از 
این مسئولیت مستثنی بداند. رئیس جمهور رشد 
اقتصادی را در گرو افزایش سرمایه گذاری و بهره وری 
دانست و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی را 
مکلف کرد گزارشی از فعالیت سازمان بهره وری در 
پیگیری ماموریت هایش برای ارتقای بهره وری در 
کشور ارائه دهد. رئیسی توجه به اقتصاد به عنوان 
مسئله اصلی کشور را مهم ترین مطالبه مقام معظم 
رهبری از دولت ســیزدهم عنوان کرد و با تاکید بر 
لزوم مهار تورم در کشور تصریح کرد: نباید هیچ گونه 
اقدام تورم زا از سوی دستگاه ها صورت گیرد. رئیسی 
رشد اشــتغال را دیگر ماموریت مهم دولت عنوان 
کرد و اظهار داشت: ایجاد اشتغال  واقعی و پایدار از 
تاکیدات مهم مقام معظم رهبری، شعار سال، تکلیف 
قانون و وعده دولت مردمی است که همه دستگاه ها 
باید آن را با احســاس مســئولیت پیگیری کنند. 
»کنترل فعالیت های غیرمولد بانک ها و جلوگیری 
از بنگاهداری آنها« و »تامین ســرمایه در گردش 
واحدهای تولیدی« از دیگر موضوعاتی مورد اشاره 
رئیس جمهور بود که به رئیس کل بانک مرکزی و 

وزیر صنعت ماموریت داد آنها را پیگیری کنند. 

برای وام ۴۸0 میلیون تومانی مسکن، 
چقدر باید هزینه کرد؟

هزینه وام مسکن نســبت به ماه گذشته کاهش 
چشــم گیری داشــته اســت و طبق جدیدترین 
قیمت ها، متاهل های پایتخت نشین برای دریافت 
این وام باید حدود 110 میلیــون تومان پرداخت 
کنند، در حالی که این رقم در ماه گذشته حدود 129 
میلیون تومان بود. به گزارش ایسنا، بررسی آخرین 
وضعیت قیمت اوراق مسکن نشان می دهد که هر 
برگ اوراق وام مسکن )تسه( در فروردین ماه  119 
هزار و ۸00، در اردیبهشت ماه 114 هزار و 100  و 
در خرداد ماه سال گذشــته نیز 113 هزار و 200 
تومان قیمت دارند. هر برگ اوراق تسهیالت مسکن 
بانک مسکن در تیر سال گذشته 112 هزار و 900،  
در مرداد سال گذشته 113 هزار و ۸00  و در شهریور 
سال گذشته با قیمت 114 هزار و ۸00  تومان داد و 
ستد می شود. این اوراق در ماه مهر سال گذشته 115 
هزار تومان، در آبان ماه 113 هزار و 700  تومان و در 
آذرماه 114 هزار و100 تومان قیمت داشتند. اوراق 
تسهیالت مسکن در دی  و بهمن سال گذشته نیز 
با قیمت های 114 هزار و 400 و 114 هزار و 600 
تومان معامله می شــود. این اوراق در فروردین ماه 
سال جاری 115 هزار و 600 تومان قیمت دارد که 
این گزارش بر اساس همین قیمت نوشته شده است.

بر این اساس، مجردهای ســاکن تهران می توانند 
تا 2۸0 میلیون تومان تسهیالت دریافت کنند که 
شامل 200 میلیون تومان تسهیالت خرید مسکن و 
۸0 میلیون تومان وام جعاله می شود؛ لذا برای دریافت 
200 میلیون تومان وام باید 400 برگه تســهیالت 
مســکن خریداری کنند که هزینه این تعداد اوراق 
با تسه 115 هزار و 600 تومانی، 46 میلیون و 240 
هزار تومان می شود. همچنین با در نظر گرفتن ۸0 
میلیون تومان وام جعاله که برای آن باید 160 ورق به 
مبلغ 1۸ میلیون و 496 هزار تومان خریداری کنند، 
مجموع هزینه خرید اوراق به 64 میلیون و 736 هزار 
تومان می رسد. زوج های تهرانی نیز بر همین اساس 
می توانند تا سقف 4۸0 میلیون تومان شامل 200 
میلیون تومان تسهیالت خرید مسکن برای هر نفر و 
۸0 میلیون تومان وام جعاله دریافت کنند؛ بنابراین 
زوجین باید ۸00 برگه تسهیالت مسکن خریداری 
کنند که هزینه آن 92 میلیــون و 4۸0 هزار تومان 
می شود که همراه با هزینه 1۸ میلیون و496 هزار 
تومانی وام جعاله که برای آن باید 160 ورق تسهیالت 
مسکن خریداری کنند، در مجموع باید 110 میلیون 

و 976 هزار تومان پرداخت کنند.
سقف این تسهیالت برای مراکز استان و شهرهای با 
جمعیت بیش از 200 هزار نفر برای مجردها به 160 
و برای زوجین به 320 میلیون تومان رسیده است 
که با توجه به اینکه مجردها باید 320 و متاهل های 
ساکن این شــهرها نیز باید 640 برگه تسهیالت 
مسکن خریداری کنند، مجردها باید 36 میلیون و 
992 هزار تومان و متاهل ها نیز باید 73 میلیون و 

9۸4 هزار تومان پرداخت کنند.
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در سومین روزی که شــاخص کل بورس ریزش 
کرد، ارزش معامالت خرد ســهام به باالترین رقم 

هفته رسید.
به گزارش اقتصادنیوز ، در معامالت روز چهارشنبه 
شانزدهم شهریور ماه، شاخص کل بورس پایتخت 
نسبت به روز قبل 7 هزار و 975 واحد افت کند و 
به رقم یک میلیون و 412 هزار و ۸5۸ واحد رسید. 
شــاخص هم وزن بورس با افت 449 واحدی در 
سطح 410 هزار و 325 واحدی ایستاد. همچنین 
شاخص کل فرابورس )آیفکس( 5۸ واحد پائین 

آمد و در سطح 19 هزار و 11۸ واحد قرار گرفت. 
 

نمادهای اثرگذار بر شاخص ها
روز گذشته نمادهای »کچاد«، »فملی« و »فارس« 
بیشترین تأثیر را در افت شاخص کل بورس داشتند. 
در مقابل نمادهای »اخابر«، »افق« و »های وب« 

بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند. 
در فرابورس نیز نمادهای »کگهر«، »زاگرس« و 
»آریا« بیشــترین تأثیر کاهنده را بر شاخص کل 
فرابورس داشتند و »توسن«، »سمگا« و »فغدیر« 

بیشترین تأثیر افزایشی را بر شاخص داشتند.  
در جدول پرتراکنش ترین نمادهای بورس های وب 
صدرنشین است و خساپا و فملی در رتبه های بعدی 
هستند. در فرابورس نیز نمادهای دی، فرابورس و 

فجهان پرتراکنش  ترین نمادها هستند.  

افزایش ارزش معامالت خرد
روز گذشــته ارزش معامالت کل بازار ســهام به 
رقم 12 هزار و 214 میلیارد تومان کاهش یافت. 

ارزش معامالت اوراق بدهی در بازار ثانویه 7 هزار و 
494 میلیارد تومان بود که 61 درصد از ارزش کل 

معامالت بازار سرمایه را تشکیل می دهد. 
روز گذشته ارزش معامالت خرد سهام با افزایش 
2۸ درصدی نســبت به روز کاری قبل به رقم 3 
هزار و 120 میلیارد تومان رسید که باالترین رقم 

هفته است. 

صف های بازار سهام
در معامالت چهارشنبه 69 نماد صف خرید داشتند 
و 36 نماد با صف فروش مواجــه بودند. مجموع 
ارزش صف های خرید با رشد 3 درصدی به 340 
میلیارد تومان رســید و مجموع ارزش صف های 
فروش بــا کاهش 20 درصدی بــه 191 میلیارد 
تومان بالغ شد. در پایان معامالت روز گذشته ارزش 
صف های فروش پایانی بازار 2۸ میلیارد تومان بود 
و ارزش صف های خرید نیز در رقم 134 میلیارد 

تومان ایستاد. 
در پایان معامالت نماد حفارس )شــرکت حمل 
و نقل بین المللی خلیج فارس( با صف  خرید 20 
میلیارد تومانی در صدر جــدول تقاضای پایانی 
بازار قرار گرفت. پس از حفارس، نمادهای ولغدر 
)لیزینگ خودرو غدیر( و درازی )شــرکت پخش 

رازی( بیشترین صف خرید را داشتند. 
بیشــترین صف فروش بازار در پایان معامالت به 
نماد ثفارس )شرکت عمران و توسعه فارس( تعلق 
داشت که ارزش آن 15 میلیارد تومان بود. پس از 
ثفارس، نمادهای ثاباد، ساربیل، قلرست و کچاد 

بیشترین صف فروش را داشتند.

تــورم تولیــد کننــده کل در بهــار امســال 
با جهشــی چشــمگیر نســبت به زمســتان 
ســال گذشــته به بــاالی 15 درصد رســیده 
اســت، ایــن باالتریــن تــورم تولیدکننــده 
 فصلی در شــش فصل گذشــته اقتصاد ایران 

محسوب می شود.
به گزارش اکوایران بنا به گزارشی که مرکز آمار 
از شاخص قیمت تولید کننده کل در بهار 1401 
منتشر کرده است، تورم فصلی تولید کننده در 
بهار امســال 15.6 درصد برآورد شده، به بیان 
دیگر متوســط قیمت کاال و خدمات در مبدای 
تولید و ارائه آن ها در بهار امســال نســبت به 
زمستان سال گذشته بالغ بر 15 درصد افزایش 
یافته است. بررسی ها نشان می دهد از زمستان 
سال 99 به بعد شاخص تورم کننده در روندی 
نزولی قرار گرفت تا جایی که از حدود 20 درصد 
در ســال 99 به زیر 5 درصد در زمستان 1400 
رســید، اما ظاهرا این روند نزولی خاتمه یافته 
و در بهار امسال شاهد جهشــی قابل توجه در 
این شــاخص تورمی بوده ایم. علت اصلی این 
رخداد را می توان سیاست اصالح یارانه کاالهای 
اساسی دانست که دولت با نام جراحی اقتصادی 
آن را به اجرا گذاشــت، این طــرح در چند ماه 
 گذشــته موجب تورم فشــار هزینه در اقتصاد

 ایران شد.
تورم نقطه به نقطــه تولید کننده نیــز در بهار 
امسال 49.3 درصد به ثبت رسیده که نسبت به 
زمستان بالغ بر 7 درصد باالتر رفته است. تورم 
ساالنه نیز در نخستین فصل امسال 49.7 درصد 

برآورد شده که نسبت به زمستان کاهش یافته، 
تورم ســاالنه یا دوازده ماه مدت زمانی طوالنی 
تری را برای محاسبه تورم مورد استفاده قرار می 
دهد و جهش تورمی فعلی طی فصول آتی در این 

شاخص دیده خواهد شد. 
همچنین علت کاهش تورم ساالنه در بهار امسال 
نسبت به زمستان سال گذشــته به علت روند 
نزولی است که طی ماه های گذشته تر در تورم 

تولید کننده رخ داده بود.
اهمیت تــورم تولید کننــده)ppi( در اقتصاد 
کالن از آنجایی است که این شاخص پیشرانی 
برای تــورم مصــرف کننده)cpi( محســوب 
می شــود. به بیان ســاده تر افزایش قیمتی که 
در مبدا تولیــد و ارائه کاال و خدمــات رخ می 
دهــد که تــورم تولیــد کننــده گویــای آن 
اســت، با یک فاصله زمانی به بــازار های خرد 
 منتقل شــده و مصرف کننــدگان آن را حس 

خواهند کرد. 
البته در بخش های مختلــف این فاصبه زمانی 
متفاوت است، به عنوان مثال تورمی که در مبدا 
تولید بخش صنعت رخ می دهد به طبع دیر تر 
از بخش خدمات به مصرف کننده خرد منتقل 
می شود. هرچه شــرایط اقتصادی و جامعه بی 
ثبات تر و تورمی تر باشــد، این انتقال سریع تر 
خواهد بود، انتظارات منفی نیز در تسریع انتقال 
تورم بسیار حائز اهمیت اســت. اکو ایران طی 
گزارش های آتی به بررســی و تحلیل بیشــتر 
 شــاخص قیمت تولید کننده در بهار امســال 

خواهد پرداخت.

معاون صنایع عمومــی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
با بیان اینکــه در حال حاضر طرح مقابلــه با قاچاق در 
سطح عرضه برای سه کاالی لوازم یدکی، لوازم خانگی 
و دخانیات در حال انجام است و در سایر حوزه ها هم در 
آینده شروع خواهد شد، از کشف 9 کامیون لوازم خانگی 
خبر داد که کاالهای دست دوم را رنگ می کرد و به عنوان 
کاالی نو به مشتری می فروخت. محمد مهدی برادران 
در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه مقابله با قاچاق با بخش 
قطعات یدکی شروع شــد، اظهار کرد: با توجه به حجم 
باالی کاالهای این بازار ، کاالی تقلبی، بی کیفیت و بدون 
ضمانت بسیار زیاد بود که اعتراض عمومی مردم نسبت 

به این کاالها را نیز به دنبال داشت. 
این مقام مسئول با اشاره به اقدامات ابتدایی برای صدور 
شناسه کاال و کد رهگیری در حوزه لوازم خانگی، تصریح 
کرد: با توجه به زمینه فراهم شده، طرح مقابله با قاچاق 
در سطح عرضه در بخش لوازم خانگی و دخانیات هم در 
حال انجام است و در ســایر حوزه ها هم در آینده شروع 

خواهد شد.

به گفته معاون صنایع عمومی وزارت صمت فقط در یک 
فقره بازرسی از یک انبار، 9 کامیون لوازم خانگی کشف 
شد که کاالهای دســت دوم را رنگ می کرد و به عنوان 

کاالی نو به مشتری می فروخت.

چه زمانی نوبت کاالهای دیگر می شود؟
برادران با با اشاره به انتظار فعاالن صنعت پوشاک برای 
مقابله با قاچاق در این بخش، اظهار کرد: این انتظار درست 
است و پوشاک در اولویت های بعدی مقابله با قاچاق قرار 
دارد. اما ترجیح می دهیم زمانی فاز اجرایی شروع شود که 
پیشرفت در بازارهای دیگر کامل تر شده باشد و طرحی 
که برای مقابله با قاچاق پوشاک تدوین می شود هم از نظر 

علمی و اثربخشی همه ابعاد موضوع را دیده باشد.
وی افزود: نوع برخورد با قاچاق در هر بازار متفاوت است و 
باید مطالعات متفاوتی برای آنها انجام شود. مثالً در سایر 
محصوالت از کد رهگیری استفاده می شود، اما ممکن 
است در بخش پوشاک نیاز باشد روش های دیگر مدنظر 

قرار گیرد.

معاون مسکن و ســاختمان وزیر راه و شهرسازی 
با اشــاره به برنامه اتمام 250 هزار واحد مســکن 
مهــر، گفت:بخشــی از تــورم 50 درصــدی 
 ســال های گذشــته بــه دلیــل فعــال نبودن 

مسکن بود.
به گــزارش تســنیم، هادی عباســی با اشــاره 
به اینکه بخشــی از تورم 50 درصدی ســال های 
گذشــته به دلیل فعــال نبــودن مســکن بود، 
اظهار کــرد: تاکنــون مقــام معظم رهبــری بر 
موضوع مســکن تا این حد صریــح مطالبه گری 
نکرده بودنــد. بنابرایــن تالش خواهیــم کرد تا 
 مشــکالت بخش مســکن را برای مردم برطرف 

کنیم.
وی افزود: برخــی معتقدند با توجه بــه امکانات 
موجــود می تــوان مشــکل مســکن کشــور 
 را حــل کــرد و مســکن را بــه نقطــه مطلوبی 

رساند. 
وی با تاکید بــر ضرورت راه اندازی رشــته اقتصاد 

زمین و مســکن در کشــور، گفت: اقتصاد زمین و 
مسکن پیچیده، دشوار و چند وجهی است. معتقدم 
 با رونــق بخش مســکن می توان اقتصاد کشــور 

را نجات داد.
قائم مقام وزیر راه در طرح نهضت ملی مسکن بیان 
کرد: تالش می کنیم تا بار وزیر راه و شهرسازی را در 
حوزه مسکن سبک و خیالش را کمی آسوده کنیم. 
همچنین تالش خواهیم کرد با انســجام وهمدلی 
پروژه عظیم طرح نهضت ملی مســکن را به نتیجه 

برسانیم.
عباســی   با بیــان »در تالشــیم انســجام وزارت 
راه و شهرســازی را حفــظ کنیم« یادآور شــد: 
متاســفانه هنــوز 250 هزار واحدمســکونی مهر 
ناتمــام در کشــور وجــود دارد. در برنامه اســت 
تا این 250 هــزار واحد باقیمانده مســکن مهر را 
تا پایان ســال به اتمام برســانیم و پرونده مسکن 
 مهر را ببندیم و بتوانیم نشــاط و امیــدواری را به 

جامعه برگردانیم.

3 نماد اثرگذار بر افت شاخص کل بورس امروز؛

رشد معامالت ُخرد در سومین روز نزولی بورس
رکورد تورم تولید کننده در 6 فصل گذشته شکست

جهش تورم تولید کننده

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد

اجرای طرح مقابله با قاچاق در سه کاال
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی:

وعده اتمام ۲۵0 هزار واحد مسکن مهر تا پایان سال

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

پقیمت سکه طرح جدید ۱۳ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان شد
قیمت سکه طرح جدید چهارشنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۱ در بازار آزاد تهران به ۱۳ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان رسید. قیمت سکه طرح جدید روز گذشته چهارشنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۱ در 
بازار آزاد تهران به ۱۳ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان رسید. همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم به ۱۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است. قیمت هر قطعه نیم سکه ۸ 

میلیون تومان، ربع سکه ۵ میلیون تومان و سکه یک گرمی ۳ میلیون تومان است. قیمت هر اونس طال در بازارهای جهانی نیز ۱۶۹۸ دالر و ۸۴ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار یک میلیون و 
۲۷۱ هزار و ۹۸۳ تومان است.
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رئيس اتحاديه نمايشگاه داران خودرو تهران با اشاره 
به اينکه عدم تعيين جزئيات آئيــن  نامه واردات 
خودرو موجب شده تا بالتکليفي بازار خودرو دامنه 
 دار شود، اظهار کرد: بازار خودرو در نوعي انتظار به 
سر مي  برد و بخشي از رکود مطلق در اين بازار به 
دليل برجام بوده و بخش مهمتر مربوط به بالتکليفي 

واردات خودرو است.
ســعيد موتمني، رئيس اتحاديه نمايشگاه داران 
خودرو تهران با بيان اينکــه عدم تعيين جزئيات 
آئين نامه واردات خودرو موجب شده تا بالتکليفي 
بازار خودرو دامنه دار شود، تصريح کرد: جزئيات 
و آئين نامه واردات خودرو هنوز به درستي معين 
نيســت. يکي از فاکتورهاي مهم در اين آئيننامه، 
تعرفه واردات اســت که مي تواند از صفر تا بيش 
از ۱۰۰ درصد باشد و طبيعي است که تعيين آن، 
توجيه يا عدم توجيه اقتصادي آن را از بين مي برد. 
وي با تاکيد براينکه نکات مهــم در مورد واردات 
خودرو هنوز بالتکليف است، ادامه داد: طرح رتبهب 
ندي شرکت ها نيز درباره جزئيات آئين نامه واردات 
خودرو مطرح شده است و ارزي که در اختيار شرکت 
ها قرار مي گيرد براساس اين رتبه بندي خواهد بود.

موتمني خاطرنشان کرد: با تعيين تعرفه است که 
معين مي شــود هزينه هاي واردات خودرو براي 
واردکننده يا مصرف کننده به چه ميزان اســت و 
مهمترين نکته اين است که تعرفه به گونه اي تعيين 
شود که توجيه اقتصادي واردات را که هدف اصلي 
آن تامين خواســته ها و نيازهاي مصرفکننده در 
دسترسي به خودرويي با کيفيت و قيمت مناسب 
تر است، از بين نبرد. رئيس اتحاديه نمايشگاهداران 
خودرو تصريح کرد: وقتي قرار است هدف مصرف 
کننده و خودروي با کيفيت و قيمت مناســب و 
اقتصادي وارد شــود بايد در مقطع زماني معيني 
تعرفه در محدوده صفر باشد. وي درباره اظهاراتي 
که در مورد عدم واردات از کشورهايي که در تحريم 
روابط اقتصادي و تجاري خود را با ما متوقف کرده 
اند، اظهار کرد: در آئين نامه واردات خودرو و جزئيات 
کشورهاي مبداء واردات نيز مي تواند تعيين شود تا 

واردکنندگان تکليف خود را بدانند.
موتمني گفت: گفته شده سايپا قرار است مگان وارد 
کرده و به ازاي آن صادرات کند که البته بايد گفت 
مگان خودرويي کيفي و خوب است. رئيس اتحاديه 

نمايشگاهداران و فروشندگان خودرو تهران تصريح 
کرد: دولت مصمم است واردات انجام شود و به دليل 
عدم برابري عرضه و تقاضا طرح واردات خودرو را 
مطرح کرده که مي تواند موجب رقابت در بازار شود.
وي با تاکيــد براينکه خودروســازان داخلي بايد 
کيفيت قطعات را افزايش دهند و از قطعه سازاني 
خريد کنند کــه کاالي کيفي توليــد مي کنند، 
اظهار کرد: تعيين جزئيات واردات خودرو روندي 
فرسايشي به خود گرفته و مشخص نيست تا پايان 
سال شاهد ورود خودروهاي خارجي به بازار خواهيم 
بود يا خير. بازار نيز در نوعي انتظار به سر مي برد از 
يک سو مذاکرات برجامي و از سوي ديگر جزئيات 
واردات خودرو به کشــور دو موضوعي اســت که 
موجب شده است تا خريداران و فروشندگان دست 
نگه دارند و منتظر بمانند با تکليف اين دو عامل مهم 

و تاثيرگذار بر سرنوشت آتي خودرو معين شود.
موتمني با بيان اينکه بازار خودرو در رکود مطلق 
به ســر مي برد، عنوان کرد: بخشي از رکود مطلق 
در بازار خودرو به دليل برجام است و بخش مهمتر 
مربوط بــه واردات خودرو اســت. رئيس اتحاديه 
نمايشگاهداران و فروشندگان خودرو خاطرنشان 
کرد: در اين بازار اگر فروشنده بخواهد خودروي خود 
را مطابق با نرخ هاي روز به فروش برساند خريداري 
پيدا نخواهد کرد مگر آنکه ۲۰ تا ۳۰ ميليون تومان 
زير قيمت فروش بازار قصد عرضه خودروي خود 
را داشته باشــد که بتواند معامله اي را انجام دهد. 
موتمني عنوان کرد: به طور مثال قيمت ۲۰۶ حدود 
۲۹۷ ميليون تومان است اگر فروشنده چند ميليون 
تومان تخفيف بدهد خريداراني وجود دارند که به 
خريد خودرو اقدام مي کنند، اما در وضع کنوني بازار 

معامالت کم رونق و سوت و کور است.
وي اظهار کرد: بازار عقب نشــيني کرده و منتظر 
تعيين وضعيت تا دو هفته آينده است. اگر برجام به 
امضا برسد و فعاليت هاي اقتصادي با شرايط بهتري 
انجام شود طبيعي اســت که وضعيت شرکت ها 
بهبود پيدا مي کند و هزينههاي سربار توليد نيز با 
ارقام کمتري انجام شده و قيمت ها از جمله خودرو 
خود به خود متعادل تر مي شــود. موتمني تاکيد 
کرد: تعديل تحريم ها و کاهش فشارهاي ناشي از 
آن به نفع طبقه متوسط جامعه است و اين اميدواري 

وجود دارد که توافق هر چه زودتر حاصل شود.

اصناف برای توسعه کســب و کار اينترنتی پيش 
قدم شــوند و برای اين مهم قاعده گذاری کنند 
و امسال که سال دانش بنيان است بهترين زمان 
است. اميرحسين اسدی، مديرکل دفتر خدمات 
کســب و کار وزارت صمــت در همايش اصناف 
دانش بنيان با اشــاره به لزوم تاســيس شرکت 
های تخصصی خدمات اتــاق اصناف، گفت: ۶۰ 
درصد اشــتغال خــرد در اصناف شــکل گرفته 
است. برای توســعه توليد دانش بنيان چاره ای 
 نداريم جز اينکه از ظرفيــت اتحاديه ها و اصناف 

بهره بگيريم.
وی از تاســيس دفاتر خدمات هوشمند سازی و 
توســعه فناوری در کنار اصناف خبر داد و افزود: 
ســخنانم را با طرح يک پرســش ادامه می دهم 
آيا اصناف در قانون جهش دانش بنيان نقشــی 
دارند؟ در قانون صنف و صنعت، اتحاديه و صنف 
مطرح نيســت و کســب و کارها در اولويت قرار 

دارند. اين مقام مســئول با بيــان اينکه حدود ۶ 
هزار و ۷۰۰  شــرکت های دانش بنيان در کشور 
فعال اســت، گفت: ســهم شــرکت های دانش 
 بنيان در توليد ناخالص ملــی حدود ۱.5 درصد 

است.
به گفته اسدی، توليد دانش بنيان به معنی کاهش 
هزينه توليد اســت. مجلس تالش دارد که بهره 
وری جزو شاخص های دانش بنيان قرار بدهيم. 
در ادامه همايش ســيد محســن دهنوی رئيس 
کميسيون  کسب و کار نوين مجلس، سهم اصناف 
در توليد ناخالص ملی را حدود ۲5 درصد عنوان 
کرد و خاطر نشان کرد: زمانی که سخن از اقتصاد 
و توليد به ميان می آيد حوزه صنعت بيشــتر از 
اصناف دارای اهميت می شود اين در حاليست که 

اصناف چرخ دنده های توليد محسوب می شوند.
نماينده مردم تهران در مجلس شــورای اسالمی 
با اشــاره به لزوم حفــظ و پايــداری اصناف در 

دنيای جديد، افــزود: ورود اصناف به کســب و 
کار مجازی شــبکه تبــادل داده هــا و اقتصاد 
را متحول خواهد کرد. هوشــمند شــدن فضای 
اصناف ضرورت دارد اين در حاليست که بسياری 
از روســای اتحاديه به ما شــکايت می کنند که 
 کســب و کارهای اينترنتی فعاليت ما را مختل 

کرده اند.
دهنوی ادامه داد: اصناف برای توســعه کسب و 
کار اينترنتی پيش قدم شــوند و بــرای اين مهم 
قاعده گذاری کنند و امسال که سال دانش بنيان 
اســت بهترين زمان اســت. وی ادامه داد: آيين 
نامه فعاليت های هوشمند سازی مصوب شود و 
اينگونه می توان معافيت های مالياتی برای اصناف 
در نظر گرفت به اين معنا که هر اتحاديه و صنفی 
که در زمينه هوشمندســازی ورود کرده اســت 
بتوان  معافيت هــای مالياتی برای فعاليت اش در 

نظر گرفت.

با توجه به اينکه ضوابط پرداخت تسهيالت مسکن روستايی 
به بانک ها ابالغ شده است، بررسی دستورالعمل پرداخت اين 
وام نشان می دهد که روستاها براساس هفت اولويت مشمول 
دريافت خواهند بود و مراحل اصلی پرداخت اين تسهيالت سه 
مرحله است.به گزارش ايسنا، بانک مرکزی ضوابط پرداخت 
تسهيالت مسکن روســتايی را به ۹ بانک  ) مسکن، صادرات، 
ملت، تجارت، ملی، سپه، رفاه کارگران، کشاورزی، پست بانک( 
ابالغ کرد که اين تسهيالت به تمامی روستاها برابر اولويت های 
ماده ۴ همين دستورالعمل برای احداث واحدهای مسکونی به 

متقاضيان اعطا می شود.
سقف فردی تســهيالت مذکور مبلغ ۲۰۰ ميليون تومان با 
تضامين مورد تاييد بانک مرکزی و بــه منظور احداث واحد 

مسکونی به عموم متقاضيان مشمول در کليه روستاها قابل 
پرداخت است که نرخ سود مصوب اين تسهيالت برای دوران 
مشارکت مدنی و فروش اقساطی 5 درصد بوده و بانک عامل 
موظف است سود دوره مشــارکت مدنی را به اصل تسهيالت 

اضافه کرده و سپس تقسيط کند.
در اين بين، همواره سهم ســود متقاضی 5 درصد خواهد بود 
و مابه التفاوت آن از ســوی وزارت راه و شهرسازی )صندوق 
ملی مســکن( تامين خواهد شــد. همچنين، مجموع دوره 
ســاخت )دوره مشــارکت مدنی( و دوره بازپرداخت اقساط 
)دوره فروش اقســاطی( بــرای کليه مشــمولين طرح اعم 
از انفرادی و مجموعه ســاز، ۲۴۰ ماه اســت که طول دوره 
ساخت ۲۴ ماه و مابقی به عنوان دوره فروش اقساطی منظور 

می شــود. در ضمن دوران ســاخت تا دو دوره شش ماهه، تا 
۳۶ ماه با همان نرخ ســود مصوب تسهيالت ) 5 درصد سهم 
متقاضی( قابل تمديد خواهد بود. )در هر صورت ســرجمع 
 زمان دوران مشــارکت مدنی و فروش اقساطی نبايد از ۲۴۰ 

ماه بيشتر شود(.
طبــق دســتورالعمل پرداخــت تســهيالت وام مســکن 
روســتايی، تمامی مراحــل مربوط به شناســايی متقاضی، 
تشــکيل پرونده، نظارت فنــی، ارزيابی و تعييــن مبالغ هر 
مرحله از تقسيم ســقف وام بر عهده بنياد مســکن بوده و با 
اعالم بنياد مســکن مبنی بر اتمام کار، دوره مشارکت مدنی 
خاتمه يافته و همزمان با آزادســازی مرحله آخر تسهيالت، 
بانک عامل موظف اســت زمان باقی مانــده از ۲۴۰ ماه را به 

عنوان دوره فروش اقساطی منظور کرده و نسبت به تقسيط 
تســهيالت اقدام کند. بازپرداخت اقســاط تسهيالت نيز بنا 
به درخواســت و تمايل متقاضی در دوره های يکساله، شش 
ماهه، سه ماهه و يا ماهانه قابل انجام اســت و مهلت قانونی 
شــروع به کار و اخذ مرحله اول تسهيالت، با توجه به شرايط 
 منطقه و فصل کاری حداکثــر ۶ ماه پس از انعقــاد قرارداد 

با بانک است.
البته، در صورت عدم تحقق مهلت مورد اشــاره در بند فوق، 
بنياد مسکن می تواند با ارسال فرم قطع وام به بانک ضمن فسخ 
قرارداد، متقاضی جديد جايگزين کند و در صورت قطع وام در 
هر مرحله، متقاضی موظف به تسويه حساب با بانک عامل با 
نرخ مصوب شورای پول و اعتبار است و تسهيالت موصوف به 

سر جمع اعتبار آن شهرستان اضافه می شود و مشاراليه حق 
استفاده از تسهيالت مسکن روستايی تا سال بعد را ندارد.

از ســوی ديگر، تعداد مراحل اصلی پرداخت اين تسهيالت 
سه مرحله است ولی با توجه به شــرايط استان ها و به جهت 
کمک بــه بنيه مالــی متقاضيان، بــا اضافه شــدن مراحل 
فرعی، تــا ۶ مرحله نيز قابــل پرداخت خواهد بــود. در اين 
بين، تعــداد مراحل پرداخــت و مبلغ هر مرحلــه مطابق با 
بند های زير با پيشــنهاد معاون بازســازی اســتان و تاييد 
مدير کل اســتان قابل اجرا خواهد بــود. در مورد متقاضيان 
مجموعه ساز نيز، مبالغ پرداختی هر يک از مراحل بر اساس 
 پيشرفت فيزيکی و پس از کارشناســی بنياد قابل پرداخت 

خواهد بود.

رئيس اتحاديه دارندگان رســتوران و سلف سرويس  
هاي تهران گفت: براي هر پرس غذا ۳۰ درصد هزينه 
سربار در نظر گرفته مي  شود. ۲۰ درصد سود هم توسط 
سازمان ماليات و ســازمان حمايت از حقوق مصرف 
 کنندگان و توليدکنندگان تعيين شده است. بنابراين 

اين ارقام به نرخ تمام شده کاالها اضافه مي شود.
سيد علي اصغر مير ابراهيمي، رئيس اتحاديه صنف 
دارندگان رستوران و سلف ســرويس هاي تهران در 
پاسخ به اين سؤال که نوسان نرخ برنج چه تأثيري بر 
فروش رستوران ها دارد گفت: رستوران ها مجبورند 
براي جلوگيري از ضرر بيشتر مواد اوليه خود را در روز 
خريداري کنند. ما به رستوران ها ابالغ کرديم که مواد 
اوليه مانند برنج را در روز خريداري کنند و نسبت به 
نرخ آن محصول تا 5 درصد مي توانند تفاوت در قيمت 
ها و فاکتورها داشته باشند. البته بايد فاکتور مستند و 

به روز داشته باشند.
وي تصريح کرد: همکاران ما ناچار هستند که قيمت ها 

را روزانه محاسبه کنند. از نظر ما 5 درصد بازه افزايشي 
يا کاهشي قيمت ها در بازار امري کاماًل طبيعي است. 
براي هر پرس غــذا ۳۰ درصد هزينه ســربار در نظر 
گرفته مي شود. ۲۰ درصد ســود هم توسط سازمان 
ماليات و سازمان حمايت از حقوق مصرفکنندگان و 
توليدکنندگان تعيين شده است. بنابراين اين ارقام 
به نرخ تمام شده کاالها اضافه مي شود. بهطور مثال 
کباب برگ که ۱۰۰ هزار تومان براي رستوران در ميآيد 
با هزينه هاي جانبي، حق وحقوق کارگران و تغييرات 
نرخ مي توانند ۲۰ درصد افزايش داشته باشند و ۱۲۰ 
تومان به فروش برسانند. نوســان در نرخ برنج به اين 

صورت جايگزين مي شود.
وي در خصوص مخلــوط برنج ايرانــي و خارجي در 
رستوران ها خاطرنشان کرد: ما مبنا را بر صحت صحبت 
رستوران داران مي گذاريم که از برنج ايراني استفاده مي 
کنند اگر خالف اين کار را انجام دهند، غش در معامله 
مي شــود. بازرس هاي اتحاديه ما تقريباً ۲ هفته يک 

بار به بازديد رستوران ها ميروند. يک سامانهاي وجود 
دارد که هر فردي شکايت داشته باشد ثبت مي شود 
و اگر در حوزه ما ارتباط باشد حتماً رسيدگي ميکنيم. 
اگر اجحافي شده باشــد پول فرد را پس ميگيريم و به 
رستوران دار اخطار کالمي مي دهيم و در آخر بهصورت 
کتبي اخطار ابالغ مي شــود. مير ابراهيمي در پايان 
پيرامون مشــکل اصلي اين صنف افزود: بحث هزينه 
کرد و گراني آسيب جدي به اين صنف وارد کرده است. 
قيمت ها هر لحظه در حال نوسان هستند. ما از ارگان 
هاي دولتي و سازمان ماليات مي خواهيم صنف ما را 
حمايت کنند. در ســال ۱۳۹۹ سه ماه کامل تعطيل 
بوديم و ضرر زيادي را رستوران دارها متحمل شدند. 
در همان زمان تعطيلي هم براي رستوران ها ماليات 
بريدند. در همه شبکه هاي مجازي و تلويزيون اعالم 
مي کردند که به رســتوران نرويد هــم از اين طريق 
 به ما آسيب رســاندند و هم اين که با وجود تعطيلي 

ماليات هاي زيادي براي رستورانها اعمال کردند.

وام وديعــه مســکن بــه 
متقاضيــان متاهــل داده 
می شــود امــا مجرد ها با 
داشــتن شــرايط خاص 
می توانند روی دريافت آن 
حســاب کنند. وام وديعه مسکن نســبت به سال 
گذشته برای تهرانی ها ۳۰ ميليون تومان افزايش 
يافته اســت. گرچه اين ميزان افزايش هم خوانی با 
تورم عمومی کشور ندارد اما می تواند به عنوان يک 
ُمسّکن کوتاه مدت مشــکل اجاره نشين ها را حل 
کند، البته به شرطی که بانک های عامل در مرحله 
معرفی ضامن ســختگيری بيش از حدی از خود 

نشان ندهند.
مستأجرين در کالنشهرها بيش از 8۰ درصد درآمد 
ماهيانه خــود را در راه اجاره خانه مــی پردازند. با 
افزايش تورم در همه بازارها به ويژه بازار مســکن، 
قدرت خريد مردم بيش از پيــش، کاهش يافت و 
حتی خانواده هايی که در مناطق باالی شهر زندگی 
می کردند هم مجبور شدند تا خانه خود را به مرکز 
شهر و يا حتی جنوب شهر منتقل کنند و آن دسته 
از خانوارهايی که در جنوب کالنشــهرها سکونت 
داشتند به اطراف شهر کوچ کردند، چرا که از پس 
اجاره ها بــر نمی آمدند. بدين منظــور دولت برای 
اين که ســهمی در کاهش بار اجاره از روی دوش 
مستأجران برداشته باشــد؛ تصويب کرد تا وامی با 
عنوان )وام کمک وديعه مســکن( به مستأجرين 

پرداخت شود.
در حالــی که قيمت هــا در بازار اجاره مســکن تا 
۱۰۰درصد افزايش اجاره نســبت به سال گذشته 
را نشــان می دهد، وام وديعه مســکن برای کمک 
به مســتاجران، با افزايش 5۰ درصدی نســبت به 
اعالن های قبلی، در ســال جاری تا ســقف ۱۰۰ 
ميليون تومان پرداخت خواهد شد. رقمی که البته 
به اجاره نامه هــای تهران و مراکز اســتان ها تعلق 

می گيرد. 

فرشــيد ايالتی، کارشــناس مســکن می گويد: 
خانواده هايی کــه در مناطق باالی شــهر زندگی 
می کردند مجبور شــدند تا خانه خــود را به مرکز 
شهر و يا حتی جنوب شهر منتقل کنند. آن دسته 
از خانوارهايی که در جنوب کالنشــهرها سکونت 
داشتند به اطراف شهر کوچ کردند، چرا که از پس 

اجاره ها بر نمی آمدند.
وی اضافه کرد: مشــاوران امالکی در پشت صحنه 
ملک های به قيمت، خوش قيمــت و زير قيمت را 
خريداری می کنند، طی چند مرحله معامله صوری 
در دور آخر به مصرف کننده واقعی می فروشند. اما 
تا زمانی که قيمت را چند برابر نکردند، اجازه فروش 

فايل به مصرف کننده واقعی را نمی دهند.
وام اجاره نشــينی امســال در تهران دو برابر شد و 
به ۱۰۰ ميليون تومان رســيد. متقاضيان ساکن 
کالن شهر هايی مثل اصفهان، شــيراز، تبريز، قم و 
مشهد به جای ۳۰ ميليون در سال ۱۴۰۰، امسال 
می توانند روی تسهيالت 5۰ ميليونی حساب کنند 
و رقم وام وديعه مسکن در ســاير شهر ها درقياس 
با پارسال از ۱5 به ۴۰ ميليون تومان افزايش پيدا 
کرده است. به گزارش فرارو، با اين حال شرايطی که 

بانک ها برای ارائه تســهيالت وديعه مسکن درنظر 
گرفتند تقريبا تفاوتی با پارسال ندارد. در اين مطلب 

شرايط دريافت وام اجاره نشينی را مرور می کنيم.
۱- وام اجاره نشــينی به متقاضيان تعلق می گيرد 
که تاريخ اجاره نامه آن ها بيــن اول فروردين تا روز 
درخواست وديعه تنظيم شــده باشد. اجاره نامه ای 
که فرد متقاضی ارائه می دهــد بايد بايد به صورت 
رسمی ثبت شده باشد و اگر کسی در سال های ۹۹ 
و ۱۴۰۰ از تسهيالت کمک وديعه مسکن استفاده 
کرده باشد، امسال امکان دريافت وام اجاره نشينی 
را ندارد. نکته بعدی اين است که فرد متقاضی بايد 
حداقل پنج سال در شهری که درخواست وام وديعه 

مسکن کرده، سکونت داشته باشد.
۲- وام اجاره نشينی امسال به افرادی داده می شود 
که درحال حاضر هيچ تســهيالت تسويه نشده ای 
در بخش مســکن ندارند. يعنی اگــر االن درحال 
بازپرداخت اقساط وام هايی مثل وام مسکن اولی ها، 
وام مســکن جوانان، وام اوراق مسکن و... هستيد، 
جزو مشــموالن دريافت وام اجاره نشينی ۱۴۰۱ 
قرار نمی گيرد. ناگفته نماند که وام اجاره نشــينی 
به متقاضيانی که االن از تســهيالت مسکن دولتی 

مثل خانه های سازمانی اســتفاده می کنند، داده 
نمی شــود. اگر ســکونت متقاضــی در خانه های 
سازمانی محرز شود يا معلوم شود که فرد متقاضی 
درحال بازپرداخت وام های حوزه مســکن است، 
متقاضی بايد تمام تسهيالت دريافتی و جريمه های 

مربوط به آن را برگرداند.
۳- وام اجاره نشــينی درصورتی به متقاضی تعلق 
می گيرد که مبلغ رهن خانه اش بيشــتر يا برابر با 
تسهيالت وديعه مسکن باشد. رقم وام اجاره نشينی 
۱۴۰۱ در تهران ۱۰۰ ميليون تومان است و به اين 
ترتيب آن هايی که امسال بابت پول پيش رقم های 
کمتر از ۱۰۰ ميليون را به صاحبخانه داده اند، از بين 
مشموالن دريافت وام وديعه ۱۴۰۱ خط می خورند. 
در کالن شهر هايی مثل اصفهان، تبريز، کرج، شيراز، 
مشهد، اهواز و قم آن هايی که ۷۰ ميليون تومان يا 
بيشــتر پول پيش پرداخت کردند، می توانند روی 
دريافت وام اجاره نشينی حساب باز کنند. در ساير 
شــهر ها نيز وام اجاره نشــنی به متقاضيانی تعلق 
می گيرد که ۴۰ ميليون تومان يا بيشتر بابت پول 

پيش پرداخت کرده باشند.
۴- وام وديعه مســکن به متقاضيــان متاهل داده 
می شود، اما مجرد ها با شرايط خاصی می توانند روی 
دريافت آن حساب باز کنند. شــرايط دريافت وام 
اجاره نشينی برای مردان مجرد داشتن طالق نامه 
رسمی و حداقل يک فرزند اســت. حاال اگر آقايان 
مجردی که تــا االن ازدواج نکرده اند جزو نخبه ها 
– با معرفی بنياد ملی نخبگان- باشــند، مشمول 
دريافت وام اجاره نشينی می شــوند. آقايان مجرد 
معلول جسمی با شرط ســنی حداقل ۲۰ سال و 
با معرفی ســازمان بهزيســتی به جمع مشموالن 
وام اجاره نشينی اضافه می شــوند. شرايط دريافت 
وام اجاره نشــينی بــرای خانم های مجــرد، ارائه 
طال ق نامه رسمی و داشتن حداقل يک فرزند و سن 
۳5 به باال اعالم شده است. شرط ارائه وام از سوی 
بانک ها به خانم های مجرد معلول جسمی با حداقل 
۲۰ سال سن و نخبه های معرفی شده از سوی بنياد 

ملی نخبگان مثل آقايان مجرد پابرجاست.
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مجرد ها با داشتن شرایط خاص می توانند وام ودیعه دریافت کنند 

شرایط بانک ها برای پرداخت وام ودیعه 

اصناف برای توسعه کسب و کار اینترنتی پیش قدم شوند

وام مسکن روستایی در چند مرحله پرداخت می شود؟

خداحافظي مردم ایران با رستوران  ها

تعرفه واردات خودرو باید توجیه اقتصادي واردات را از بین نرود

عضو هيات مديره انجمــن تامين کنندگان غالت 
ايران گفت: در حال حاضر ۲5۰ هزار تن شــکر از 
برزيل آماده تخليه در بنادر ايران هســتند. قيمت 
شــکر در بازارهای جهانی در هر تــن حدود ۲5 
دالر کاهش قيمت را تجربه کرده است. شکر جزو 
کاالهايی اساسی است که قيمت آن برای خانوارها 
اهميت ويژه دارد؛ اما بعــد از اصالح نظام يارانه ای 
ميزان مصرف اين محصول از سوی صنف و صنعت 
کاهش پيدا کرده است؛ پرسش اصلی اينکه آيا اين 

محصول نيز از سوی خانوارها تغيير کرده است؟
حسن افراشته پور عضو هيات مديره انجمن تامين 
کنندگان غــالت ايران، با بيان اينکه مشــکلی در 
زمينه تامين شکر نداريم، گفت: در حال حاضر ۲5۰ 
هزار تن شــکر از برزيل آماده تخليه در بنادر ايران 
هستند. قيمت شکر در بازارهای جهانی در هر تن 

حدود ۲5 دالر کاهش قيمت را تجربه کرده است. 
وی تاکيد کرد: هند تا پايــان مرداد مجوز صادرات 
يک ميليون تن شکر به ساير کشــورها را داده بود 
و  واردکنندگانی که پيــش از اين ماه اقدام به ثبت 
ســفارش کرده بودند هم اکنون می تواند شکر را از 

اين کشور وارد کنند.
به گفته اين فعال اقتصادی؛ مصرف ســاليانه شکر 
حدود ۲ ميليون تن است که از اين عدد ۱ ميليون 
و ۱۰۰ هزار تن آن در داخل کشور توليد می شود. 
همچنين در اين رابطه پيمان حصادی مجری طرح 
چغندرقند وزارت کشــاورزی با بيان اينکه قيمت 
شکر از سوی دولت تعيين نشده است، افزود: حدود 
۱ميليون و ۴5۰ هزار تن چغندرقند در کشت پاييزه 
برداشت شد که از اين عدد حدود ۱۴۷ هزار تن شکر 

به دست آمده است.

مديرعامل بنياد ملی گندمکاران گفت: بنابر آخرين 
آمار ۱۲ هزار ميليارد تومــان باقی مانده مطالبات 
گندمکاران از ۴ مرداد پرداخت نشده است. عليقلی 
ايمانی گفت: بنابــر آخرين آمــار از ابتدای فصل 
برداشت تاکنون ۷ ميليون و ۳۲۷ هزارتن گندم از 
کشاورزان خريداری شد که نسبت به مدت مشابه 

سال قبل 5۷ درصد رشد  داشته است.
به گفته او، وجه گندم تحويلی به سيلو ها تا ۴ مرداد 
پرداخت شده و از آن تاريخ به بعد پرداخت مطالبات 
گندمکاران به تعويق افتاده است. ايمانی می گويد: 
در آيين همايش کشت پاييزه وزير جهاد قول دادند 
که ۱۲ هــزار ميليارد تومان باقــی مانده مطالبات 
گندمکاران تا روز گذشته پرداخت شود که متاسفانه 
اين اتفاق نيفتاده  و حال تاخير در پرداخت بواسطه 
آنکه زمان زيادی تا فصل برداشت باقی نمانده است، 

ضربه مهلکی به توليد  می زند. مديرعامل بنياد ملی 
گندمکاران گفت: کشاورزان مناطق سرد بايد بستر 
را برای کشــت پاييزه آماده کنند که بدليل بدهی 
بانکی امکان دريافت مجدد تسهيالت برای خريد 
نهاده را ندارند که تاخير در کشت بر عملکرد تاثير 

منفی می گذارد.
بنابر گفته ايمانی، نظر بنياد ملی گندمکاران برای 
نرخ خريد تضمينی گندم ســال زراعی آينده ۱۳ 
هزار و 5۰۰ تومان و وزارتخانه ۱۳ هزار و ۱۰۰ تومان 
اســت که هم اکنون بين اين دو عدد اختالف نظر 
داريم که به احتمال ابالغ ۱۳ هــزار و ۱۰۰ تومان 
بيشتر اســت. معاون اول رئيس جمهور در مراسم 
افتتاح پروژه های بخش کشاورزی خبر از پرداخت 
مطالبات گندمگاران در روزهــای آتی داد که اين 

موضوع همچنان اجرايی نشده است.

رئيس هيات مديره انجمن صنفی گاوداران گفت: 
صادرات دام آزاد شــده اما تعرفه صادرات سنگين 

است.
ســيد احمد مقدســی با بيان اينکه صادرات دام 
آزاد شــده اما تعرفه صادرات سنگين است، اظهار 
داشــت: عوارض صادراتی برای هــر کيلوگرم دام 
سنگين ۱۶ هزار و 5۰۰ تومان است که رقم بااليی 
 اســت و امکان رقابت در بازارهــای جهانی را از ما 

گرفته است.
وی اضافه کرد: چــون اين تعرفــه در بودجه ذکر 
شــده امکان حــذف آن وجــود نــدارد و بايد در 
ســران ســه قوه مطرح و آنجا بررســی شود که 
اميدوار هســتيم اين اتفاق بيفتد.مقدسی با اشاره 
به اينکه به هميــن دليل تاکنون صــادرات انجام 
نشــده اســت، اضافه کرد: با اين حال ما در حال 

مذاکره با خريــداران خارجی هســتيم اما اعمال 
 عوارض صادراتی، باعث شــده قيمــت ما رقابتی 

نباشد.
وی دربــاره مباحــث مطــرح شــده مبنــی بر 
احتمال افزايش نرخ شــيرخان نيز گفــت: بنا بر 
تصميم مســئوالن و همانطور که قبــاًل هم اعالم 
شــده، قيمت محصوالت اساســی تا ۳۱ شهريور 
تغيير نمی کنــد و بعد از اين تاريخ نيز مشــخص 
 نيســت که چه اتفاقی برای قيمت شــيرخام رخ 

دهد.
مقدســی ادامه داد: بــا اين حال قيمت گوشــت 
قرمز حتمــاً بايد تغييــر کند چرا کــه هم اکنون 
نيــز توليدکننــدگان در زيــان هســتند که بعد 
 از ۳۱ شــهريورماه، ايــن مســأله را پيگيــری 

می کنيم.

صادرات دام آزاد شده اما تعرفه آن سنگین استتاخیر بیش از ۴۰ روز در پرداخت مطالبات گندمکارانشکر زیر نرخ مصوب عرضه می شود
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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.comيا تماس با تلفن 88253428 صداي 

خود را به گوش مسئوالن برسانيد. 

نامه به سردبير

آدم هاي موفق چطور به استقبال خواب مي روند؟
حدود يك ساعت پياده  روي مي كنند: پياده روي شبانه، به ويژه براي آدم هاي 
پرمشغله اي كه تمام روز در تكاپو هستند، راهكار مناسبي است كه خودشان را 
از استرس روزانه رها كنند و سالم تر بمانند. براي روز بعد برنامه ريزي مي كنند: 
بدين ترتيب مي توانند به محض اينكه روزشان آغاز شد، بدون دغدغه به انجام 
مهم ترين وظايف روز بعد بپردازند. كارهاي خالقانه انجام مي دهند: توصيه 
مي شود اموري را كه نياز به خالقيت باال دارند، به شب موكول كنيد. وقتي موقع 
خواب به موضوعي فكر مي كنيد چون خسته هستيد با ديد منطقي كمتري به 
قضيه نگاه خواهيد كرد و دقيقا همين فكر كردن بي قيد و منطق است كه گاهي 

زمينه ساز ظهور ايده هاي خالقانه مي شود.

نکته

چنانچه بــه دنبال چند روش بــراي جلب توجه 
رئيس تان هســتيد، در اين نوشــتار با ما همراه 
باشــيد. موضوع اين نوشــتار ارائه ۹ روش براي 
جلب توجه رئيس تان است كه بسيار موثر هستند. 
 آيا شما از آن دســته افرادي هســتيد كه براي 
جلب رضايت رئيس تان تالش مي كنيد يا اينكه 

اهميتي نمي دهيد؟
آل كلمن جونيور، نويســنده »رازهــاي موفقيت: 
راهنماي پيشرفت قطعي شغلي براي كارشناسان 
جديد و نســل اول« و آنيتا آتريج، مشــاور شغلي 
و مديريــت »فايــو اُكالك كالب«، توصيه هايي 
 را بــراي تحت تاثيــر قــرار دادن رئيس تــان و

 جلب رضايت و تاييد او به اشتراك گذاشته اند. 

۱. كارتان را به بهترين نحو انجام دهيد
شــايد اين بديهي به نظر برســد اما بسياري از 
كارمنــدان در انجام وظايف ابتدايــي كه از آنها 
خواسته مي شود، درمي مانند. اگر با پشتكار تالش 
كنيد و كارتان را خوب انجــام دهيد، رئيس تان 
تحت تاثير قرار خواهد گرفــت. كلمن مي گويد: 
»همه  چيز از اينجا شروع مي شود. اگر عالي كار 
نكنيد، حتي اگر همه پيشــنهادهاي باقيمانده 
را دنبال كنيــد، جلب رضايــت رئيس تان، اگر 
غيرممكن نباشد، دشوار خواهد بود. كارمنداني 
كه خوب كار مي كنند، ثبات رويه و كارايي دارند و 
حرفه اي هستند، باعث خوشحالي مدير هستند و 
در نهايت، به مدير اين اجازه را مي دهند كه روي 
مسائل مهم درون ســازمان تمركز كند. هرچه 
رئيس تان كمتر مجبور باشــد روي انجام شدن 
وظايف روزانه شــما تمركز كند، بيشتر مي تواند 

روي انجام وظايف خودش تمركز كند.«

۲. رئيس تان را واقعا بشناسيد
آتريج مي گويد: »وقتي براي نخستين بار كارتان را با 
رئيس تان شروع مي كنيد، بايد بنشينيد و با او درباره 

روشي كه دوست دارد با شما تبادل اطالعات 
كند، گفتگو كنيد.« از او بپرســيد دوست 

دارد ارتباط تلفني، ايميلي يا حضوري 
داشته  باشــيد و بفهميد چند وقت 

يك بار از شما گزارش به روزرساني 
مي خواهد و بفهميــد در اين 

گزارش به روزرساني تا چه 
حد جزئيات را مي خواهد. 

نكتــه اي حياتــي در 
ساختن روابط شما 
و رئيس تــان اين 
است كه اطالعات 
را به خوبي تبادل 

كنيد. 

۳. از اهداف حرفه اي رئيس تان حمايت 
و به او كمك كنيد 

شــغل اصلــي هــر كارمنــدي اين اســت كه 
زندگي را براي رئيســش آســان تر كند . كلمن 
مي گويد: رئيس تان هم دقيقا مثل شــما اهداف 
حرفه اي دارد كه ســعي مي كند آنهــا را تحقق 
ببخشــد. »بفهميــد رئيس  تان چــه چيزي در 
 ســر دارد و ببينيد چطــور مي توانيــد اين بار را

 سبك تر كنيد.«

۴. به رئيس تان وفادار باشيد
هميشــه يك كارمند متعهد و راســتگو باشيد. 
آتريج مي گويــد: »هرگز با همــكاران خود در 
دفتــر كار دربــاره رئيس تان صحبــت نكنيد و 
وقتي مشكلي داريد هرگز با رئيس  تان مشاجره 
نكنيد. اگر مشكلي هست، بنشينيد و با او صحبت 
كنيد. يك كارمند وفادار باشــيد و به رئيس  تان 
احترام بگذاريد و ايــن صحبت ها را بين خودتان 
نگه داريد.« بی اعتمادی مي تواند به شدت به اين 

رابطه و شغل تان آسيب بزند. 

۵. از رئيس تان بخواهيد اولويت هاي تان 
را مشخص كند

آتريج مي گويد: »كار شــما به انجام رســاندن 
اولويت هــاي رئيس  تــان به نحوي اســت كه او 
مي خواهد. به ياد داشــته  باشــيد اين يك كار 
گروهي اســت و رئيس  تان رهبر اين تيم است. 
اگر چيزي در باالي فهرست كار روزانه تان نيست 
اما رئيس  تــان مي گويد در اولويت اســت، براي 
شما نيز بايد فورا در اولويت قرار بگيرد.« مرتب با 
رئيس  تان تبادل اطالعات كنيد تا مطمئن شويد 

 اهداف و اولويت هاي شما و رئيس  تان 
مطابقت دارند. 

۶. در پروژه هــا و وظايــف محولــه
 ابتكار عمل را به دست بگيريد

براي گرفتن پروژه هاي جديد داوطلب شــويد، 
 اين يك روش براي جلب توجه رئيس تان اســت 
اما حواس تان باشد كه بيش از توان تان به عهده 
نگيريد. شما بايد وقت و انرژي كافي داشته باشيد 
تا هر كاري را به نحو احســن انجام دهيد. كلمن 
مي گويد چيزي كه واقعا رئيس  تان را تحت تاثير 
قرار مي دهد، اين است: »سعي كنيد به پروژه ها 
يا وظايف ارزشــمندي فكر كنيد كــه مي توانيد 
بدون نظارت و راهنمايي رئيس  تان شروع و كامل 

كنيد.«

۷. به دنبال راه حل مشكالت باشيد
هفتمين روش براي جلب توجــه رئيس تان اين 
است كه براي حل هر مشكلي به رئيس  تان وابسته 

نباشيد. 
كلمن مي گويد: »وقتي مشكلي پيش مي آيد، فقط 
آن را مطرح نكنيد. احتماال براي همه واضح است 
يك جاي كار ايراد دارد. در عوض، پيشنهادهايي 
ارائه كنيــد و اگر امكان دارد آســتين هاي تان را 
باال بزنيــد و خودتان آن مشــكل را حل كنيد.« 
وقتي مشــكلي بروز مي كند، دربــاره آن گله و 
شــكايت نكنيد. او اضافه مي كنــد: »هيچ كس 

يك شخص منفي باف را دوست 
ندارد. اين روحيه را 

تضعيف مي كند 
و بهــره وري 
پاييــن  را 
 . د ر و مــي آ

وقتي دشواري فرامي رســد كه حتما فرا خواهد 
رسيد، ســعي كنيد از گله و شــكايت خودداري 
كنيد و در عــوض به دنبال راهــي براي برطرف 

كردن آن باشيد.«

۸. بــه فعاليتي كه رئيس  تــان به آن 
اشتياق دارد، عالقه نشان بدهيد 

از وارد شدن به زندگي شخصي رئيس  تان نترسيد. 
كلمن مي گويــد: »هيچ كس همــه زندگي اش را 
وقف كار نمي كند.« بفهميــد رئيس  تان بيرون از 
محيط  كار بــه چه چيزهايي عالقــه دارد و به آن 
فعاليت عالقه نشــان دهيد. »خواندن كتابي را كه 
او شروع كرده در نظر داشته باشيد و درباره نكات 
كليدي يا فصل هاي آن با رئيس  تان گفتگو كنيد، 
يا اگر به گلف عالقه مند اســت يك دور با او بازي 
كنيد. او از شما به خاطر مشــاركت در چيزهايي 
كه برايش لذتبخش است سپاســگزار خواهد بود 
و شــايد فرصتي دونفره و به شــدت ارزشمند به 
 دســت بياوريد تا مهارت هــا و قابليت هاي تان را 

نشان دهيد.«

۹. بــه فكــر مصلحــت بلندمدت 
سازمان تان باشيد 

كلمن مي گويد: »با اينكه كارمنــدان جوان تر به 
ندرت تا آخر با يك شــركت مي ماننــد، اما هيچ 
چيــز نمي توانــد شــما را از فكر كــردن و عمل 
 كــردن در جهــت مصلحت بلندمدت شــركت 
بازدارد. مشــتريان و محصــوالت كليدي تان را 
بشناســيد و كشــف كنيد چگونــه مي توانيد از 
افزايش رشد حمايت كنيد.« او همچنين پيشنهاد 
مي كند بــراي اينكــه آگاهي بهتــري از مقاصد 
شركت داشته  باشــيد و بدانيد چطور مي توانيد 
پيشــرفت شــغلي و اهــداف حرفه اي تــان 
 را بــا اهــداف شــركت همســو كنيــد، 
ســوال كنيد. »به مرور زمــان به يك 
كارمنــد ارزشــمند ارتقــا پيدا 
مي كنيد و اميــد دارم كه آن 
روز از رئيــس   تان به عنوان 
حامي اصلي در رشــد و 
پيشــرفت تان قدرداني 
مي كنيد كــه اين در 
نهايت بــه افراد ديگر 
ســازمان تان نشان 
مي دهد رئيس تان 
يك پرورش دهنده 
ه  د لعا ق ا فـــــو

استعداد است.«
منبع: فوربس
ترجمه: بازده

۹ روش براي جلب توجه رئيس تان كه بسيار موثر هستند

روش هاي انتقال پول در 
بانك هاي ايراني

 بانك هاي ايران ابزارهاي متنوعي براي انتقال 
منابع مشــتريان خود به ســاير حساب ها در 
بانك هاي ديگر در اختيار مشتري قرار مي دهند 

كه عبارتند از: 

۱- چك بين بانكي 
چك بين بانكي چكي است كه طبق درخواست 
مشتري توسط بانك به عهده يكي از ساير بانك ها 
با استفاده از رمز صادر مي شود. وجه چك هاي 
بين بانكي نقدا قابل پرداخت نبــوده و بايد به 

حساب متقاضي در بانك منظور شود. 
چك بين بانكي عهده ساير بانك ها در صورتي 
توسط بانك صادر مي شود كه ذي نفع در بانك 
پرداخت كننده وجه داراي شماره حساب باشد. 
چك مزبور در وجه بانك مورد نظر و جهت واريز 
به حساب درخواست شده توسط متقاضي صادر 

مي شود. 

۲- ساتنا )سامانه تسويه ناخالص آني(
يك سامانه الكترونيكي اســت كه پردازش و 
تســويه تراكنش هــاي بين بانكي و دســتور 
پرداخت هاي فوري را به صورت انفرادي و آني 
انجام مي دهد. اين ســامانه به مشتريان بانك 
امكان مي دهد با مراجعه به شــعب خود يا از 
طريق اينترنت بانك حواله هايي با مبلغ بيش 
از 500 ميليون ريال به هر حسابي در هر بانكي 
انتقال دهند و تفاوت آن با چك رمز دار اين است 
كه ديگر نيازي به شــعبه دريافت كننده وجه 
نيست و نيز مي توان عمليات ساتنا را الكترونيكي 
 انجــام داد و حوالــه الكترونيكــي بين بانكي 

صادر كرد )سبا.( 
 

۳- سامانه پايا 
 يك روش پرداخــت الكترونيكي اســت براي 
پرداخت خرد و كوچك. بر خالف ساتنا كه آني 
انجام مي شود پايا با تاخير يك يا دو ساعته انجام 
مي شود و هردو بدون كارمزدند. پايا با هر مبلغي 
امكان پذير است و پايا به ساتنا متصل بوده و سقف 

انتقال براي پايا مبلغ 500 ميليون ريال است. 

مفاهيم اقتصادی

وفاداري مشتري درگرو بسته بندي  محصوالت
عليرضا جعفري، مشاور برنامه هاي وفاداري

شايد براي هر فردي پيش  آمده باشــد كه براي خريد بسته اي چاي به فروشگاهي 
مراجعه كند و با حجم عظيمي از برندهاي شناخته شــده يا حتي ناشناخته چاي 
روبه رو  شود. در چنين شــرايطي انتخاب براي اين افراد دشــوار خواهد شد  و اين 
ســوال براي اين افراد پيش مي آيد كه بر چه مبنايي يكي از محصوالت را انتخاب 
كنند؟ يا اينكه كدام يك از اين محصوالت قرعه كشي دارند؟ بسته بندي اش جذاب تر 
است؟ يا كيفيتش باالتر؟ در بسته چاي هديه گذاشته اند؟ يا تعريف آن را از ديگران 
شــنيده ايد؟ كدام يك؟چاي تنها يكي از هزاران هزار محصولي است كه به صورت 
بسته بندي  شده در فروشگاه ها در اختيار مشتري قرار مي گيرد. در دنياي فروش و 
بازاريابي به چنين محصوالتي اصطالحا CPG مي گويند. اين روزها تعداد برندهاي 
محصوالت بسته بندي  شده در فروشگاه ها )CPG( به حدي زياد است كه انتخاب را 
براي خريدار بسيار سخت كرده است. با وجود تعداد زياد رقباي توليدكننده، ديگر 
بحث توليد و چگونگي آن مطرح نيست؛ بلكه فروش بيشتر، حفظ مشتري و وفادار 
كردن وي، معضل پيش روي بسياري از كارخانه هاي توليدكننده است. خبر خوب 
اينكه، اين روزها فناوري هاي جديد به كمك برندهاي توليدكننده آمده اند و آنها را 
از رويكردهاي نامنظم بازاريابي به سمت استراتژي هاي منظم و قاعده مند مبتني بر 
رفتار خريد مصرف كننده و خواست مشتريان كشانده اند. به  اين  ترتيب، مشتريان نيز 
به خواست توليدكنندگان جواب مثبت داده و به سمت شان رفته اند چون احساس 
كرده اند كه منفعتي براي شان دارد. توليدكنندگان بايد اين نكته را به خاطر بسپارند 
كه كليد قلب مشتري، در پاسخ به سوال »چه چيزي براي من دارد؟« نهفته است. 
براي روشن تر شــدن موضوع، به توصيه هايي هرچند كوتاه اما مفيد جهت بهبود 

برنامه هاي وفاداري درفروش محصوالت بسته بندي شده، اشاره خواهيم كرد.
 

از قدرت برند خود به عنوان يك اهرم استفاده كنيد
برند شما و جايگاه آن تنها متعلق به شماست. اين جايگاه را در اختيار مشتريان خود 
نيز بگذاريد. از قدرت نفوذ برند خود استفاده كنيد، آن را وارد برنامه وفاداري و ديگر 
برنامه هاي اجرايي خود كنيد. با طبقه بندي كردن اجزاي برنامه، شناسايي نيازهاي 
مشتري و كانال هاي ارتباطي سازگار با مشتريان هدف خود، اين فرايند را تسهيل 

كنيد. 

برندي فكر كنيد، سرمايه گذاري عمل كنيد
 برنامه وفاداري خود را يك ســرمايه گذاري بدانيد، نه يك كار صرفا تبليغاتي. در 
يك سرمايه گذاري شــما همواره به هزينه كمتر، راه حل هاي سريع تر و منفعت 
بيشتر فكر مي كنيد. براي برنامه وفاداري خود نيز همين گونه عمل كنيد. مطمئن 
باشيد  اگر شما در ساير سرمايه گذاري هاي شركت خود موفق عمل كرده ايد؛ برنامه 
وفاداري خوبي را هم اجرا خواهيد كرد. برنامه وفاداري يك سرمايه گذاري موفق در 

حوزه برندينگ و فروش است نه كمتر.

يا تغيير كنيد يا بميريد
با نخستين ناماليمات درروند اجراي برنامه، سريع نااميد نشويد. دشمن شاد نباشيد. 
اين را به خاطر داشته باشيد كه موفق ترين برنامه هاي وفاداري در دنيا، هميشه فراز و 
فرودهايي داشته اند، اما آنها روند تكاملي خود را در پيش گرفته و به اهداف خود دست 

 يافته اند. 

واقعا عمل كنيد، موعظه نكنيد
درگذشته به شما گفته اند كه راه ارتباط با مشتري، مسيري يك طرفه است  آن هم 
فقط از طرف برند به مشتري اما بازي هاي وفاداري اين مسير را تغيير داده اند. در اين 
 ارتباط، ديگر مشتري تنها  گيرنده نيست. ديگر مشتري به هر آنچه شما به او مي دهيد، 
راضي نيست. ديگر سكوت نمي كند. مشتري شما پيشنهادهايي بهتر از متخصصان 
بازاريابي تان براي شما دارد. امروزه وسايل ارتباطات جمعي آنقدر پيشرفته شده است 
كه ديگر نگراني در اين زمينه وجود ندارد. كانال هاي ارتباطي گسترده، ارتباط شما 
با مشتريان را تسهيل كرده اند. دراين بين، شما بايد مسيرهاي ارتباطي خود، اعم از 
گفت وشــنود، همكاري و تمام آموزه هاي قبلي خود را اصالح كرده و مجددا بر آنها 

تمركز كنيد.
 

امتيازات خود را بشماريد
برنامه وفاداري شما بايد قابل اندازه گيري باشد. تمامي اطالعات كيفي را به سرعت 
به كمي تبديل كند و تحليل هايي به روز در اختيارتان بگذارد. توانايي شناســايي 
مشتريان وفادار و هواداران شمارا داشته باشد، نحوه ارتباط آنها را با شما مشخص 
و ارتباط و سودآوري آنها را براي برند شما بيشتر كند. اينها تنها بخشي از امتيازات 
 CPG يك برنامه وفاداري صحيح و خالقانه است. خوب مي دانيد كه اغلب برندهاي
قادر به پيگيري رفتار خريد مشتريان خود در سطوح مختلف نيستند. اينجاست 
كه يك برنامه وفاداري خالقانه به گونه اي عمل خواهد كرد كه تمامي شاخص هاي 
رفتاري و عاطفي خريد مشتري را به نتايج كمي قابل فهم تبديل كند و توجيه پذيري 
سرمايه گذاري شما را باالتر ببرد. زلزله تغيير آمده است، به زودي پس لرزه هاي آن به 
شما هم خواهد رسيد. با تغييرات چشمگيري كه در عرصه هاي ارتباطات اجتماعي 
شكل  گرفته است، ديگر جايي براي آزمون  و خطا نيست. برنامه هاي امتيازي خود 
را توسعه دهيد و از اطالعاتي كه برنامه هاي وفاداري درباره خطاهاي گذشته برند 

شما در اختيارتان مي گذارند، خجالت نكشيد. 

Jafari@yasanholding. com :ارتباط با نويسنده

يادداشت

مهارت های مديريتی
انـــرژي ببخشيد

 يكي از خصوصيت هاي مهم و برجســته اي كه
 يك مدير خوب را به مديري عالي مبدل مي كند، 

به هيجان آوردن و برانگيختن ديگران است. 
اگر ميزان هيجاني كه در كارمندان ايجاد 

مي كنيد، بيشتر شبيه كهنه پاره 
باشــد تا يك برق گرفتگي، 
همواره در خلق يك سازمان 
عظيــم ناتــوان مي مانيد. 

مديران بزرگ بسيار بيشتر از 
آنچه مصــرف مي كنند، انرژي 

مي بخشند. 
فقــط  مديــران  بهتريــن   

شتاب دهنده هاي سازماني هستند. 

به جاي آنكه از سازمان انرژي بگيرند، انرژي را كاناليزه و 
تشديد مي كنند و به سازمان مي بخشند. 

در هر تعامل، مديران موثر انرژي طبيعي 
كارمندان را مي گيرند. آن را چند برابر 
مي كنند و به آنها بر مي گردانند 
و درپايان آن تعامل، سطح 
انرژي كارمندان بســيار 
باالتر ار آغاز آن اســت. 
انتقال  يعنــي  مديريت 
هيجاني كه نسبت به سازمان 
خود و اهدافش احســاس 

مي كنيد  به كارمندان تان. 
@couch_economic۱ 
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رتبــه ۱۴ ايران در شــاخص 
كارآفريني در بين ۱۵ كشور

ايران در بخش شــاخص جهاني كارآفريني در 
بين ۱۵ كشور منطقه خاورميانه و شمال آفريقا 
رتبه ۱۴ و در بين ۱۳۰ كشور دنيا در رتبه ۸۰ قرار 
گرفت. به گزارش مهر، نخستين گزارش »پايش 
و بهبود نظــام كارآفريني« با موضوع شــناخت 
وضع موجود و مقايســه تطبيقي با كشــورهاي 
خاورميانه و شــمال آفريقا ) MENA ( از سوي 
معاونت توسعه كارآفريني و اشتغال وزارت كار در 
سه بخش »درآمدي بر اكوسيستم كارآفريني«، 
»عملكرد اكوسيستم كارآفريني در ايران و مقايسه 
آن در سطح جهان« و »سياســت  كارآفريني« 
تدوين شده است. براســاس مقدمه اين گزارش، 
نياز به كارآفريني، دانش و نــوآوري به خوبي در 
سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي، ابالغي مقام 
معظم رهبري، تصريح شده است. اين در حاليست 
كه هم اكنون كشور ما با نرخ بااليي از بيكاري، به 
ويژه در ميان فارغ التحصيالن جوان دانشگاهي از 
ســويي و نرخ پايين بهره وري نيروي كار از سوي 
ديگر روبه رو است. همچنين در ادامه اين گزارش 
به پيش بيني ايجاد ۹۵۵ هزار شغل جديد در برنامه 
ششم توسعه اشاره و عنوان شــده است: مطابق 
با پيش بيني هاي انجام شــده ســازمان برنامه و 
بودجه، تا سال ۱۳۹۹ الزم است ساالنه ۹۵۵ هزار 
شغل جديد در كشور ايجاد شــود. ايجاد چنين 
حجمي از مشاغل در چنين بازه كوتاه زماني تنها 
از طريق راه حل هايي نظير جذب سرمايه گذاري 
خارجي، ايجاد محدوديت در واردات يا تامين مالي 
بنگاه هاي راكد و نيمــه فعال امكان پذير نخواهد 
بود، به ويژه آنكه ماهيت متالطم و نوآورانه اقتصاد 
جهاني اثربخشي راه حل هاي اخير را مورد ترديد 

قرار مي دهد. 

راهكارهای استفاده از پتانسيل محصوالت بومي در كسب وكارها چيست؟خبر

تجارت خانگي با پتانسيل محصوالت بومي
در هر شــهر و فرهنگي يک 
ســري پتانســيل هاي بومي 
وجــود دارد كه افــراد بومي 
معمــوال اهميتــي بــه آن 
نمي دهند يا از اهميت آن غافل 
هستند و ساده از كنارش رد مي شــوند. براي مثال از 
صنايع دستي گرفته تا محصوالت خوراكي و... ظرفيت 
بومي به شمار مي آيند. خيلي از اين ظرفيت هاي فرهنگي 
گسترش پيدا كرده است. نمونه ديگر اينكه ما شيريني 
يزدي را مي شناسيم يا چاقوي زنجان را شناسنامه دار 
مي دانيم اما مطمئنا هزاران محصول ديگر وجود دارند 
كه مخصوص فرهنگ هاي كوچک و دور از ما هستند 
و ما از آنها بي اطالعيم. شــايد اگر به دقت اطراف خود 
را نگاه كنيم، خيلي از محصــوالت بومي منطقه خود 
را مي شناســيم اما اصال به اين فكر نمي كنيم كه اين 
محصول ســاده ممكن است براي شــهرهاي ديگر، 

قوميت ها، فرهنگ ها و كشورهاي ديگر جذاب باشد.

چرا بعضي  محصوالت را مي شناسيم و بعضي 
محصوالت را نه؟

واقعيت اين است كه اگر ما محصوالت بومي يک شهر به 
عنوان نمونه محصول مازندران را به عنوان يک محصول 
غيربومي مي شناسيم و آشنايي بيشتري داريم نسبت به 
محصوالت بومي استان های ديگر، دليل آن  اين است كه 
ما به مازندران بيشتر سفر كرده ايم يا بهتر بگويم مسافرت 
ما به آنجا تاثير مهمي در كشف آن محصول به عنوان 
محصول بومي داشته اســت. احتماال يكي از مسافران 

دفعه اول آن محصول را ديده و پسنديده است و در دفعه 
بعد فرد ساكن آن شهر به فكر توليد و بهره برداري از آن 
محصول افتاده اســت. به عبارتي تقاضا براي آن وجود 

داشته و بعد فرد به سراغ عرضه رفته است.

چگونه محصوالت بومي را شناسايي كنيم؟
اگر پتانسيل ها و ظرفيت هايی در اطراف خود و نقاطی 
مي شناسيد كه ناشناخته هستند، نياز نيست كه خيلي 
سريع روي آن سرمايه گذاري و انبوهي از آن محصول 
را خريداري كنيد. بهتر اين است كه از انواع گوناگون 
آن محصول يک نمونه يا حتي عكس تهيه كنيد و به 
دوستان تان در محيط هاي شهري بزرگ تر نشان بدهيد. 
اين افراد معموال تمايل بيشتري به محصوالت بومي ساير 

مناطق دارند چون در زندگي ماشيني شهري قطعا اين 
تبادل فرهنگ ها جذابيت پيدا مي كند. پس كافي است 
از آن خوراكي يا محصول، نمونه ای كوچک تهيه كرده 
و بين دوستان تان نظرسنجي كنيد و ببينيد آيا تمايل 
دارند يا نه. حتي مي توانيد محصول را اندكي براساس 
منطقه خاص يا بنا به ذائقه مردم تغيير بدهيد. مثال اگر 
خوراكي شما خوش طعم است اما خيلي مزه تندي دارد، 
مي توانيد با حفظ ساختار اصلي از تندي آن كم كنيد و 
آن را ارائه بدهيد. يک مثال خيلي آشنا: سمبوسه؛ اين 
محصول بومي منطقه اي خاص بوده و طعم تند و فلفلي 
هم دارد اما وقتي وارد يک شــهر مي شود كه مردم آن 
نسبت به تندي احساس بدي دارند، از تندي آن كاسته 

مي شود. 

چگونه محصوالت بومي را بفروشيم؟
اگر محصول شــما مورد توجه بوده، مقداري از آن را 
تهيه كنيد و به صورت خانگي بفروشــيد. شــايد اين 
مثال براي يک محصول مثل سمبوســه سخت و دور 
از ذهن باشــد اما چون جنبه توليد و خدمات را با هم 
دارد، به امتحان مي ارزد ولي فكر كنيد كه يک محصول 
صنايع دســتي داريم و قصد داريم بفروشــيم. ابتدا 
فروش را از اطرافيان تان شروع كنيد. از همه دوستان 
و ارتباطات خود استفاده كنيد و بفروشيد اما يک نكته 
را رعايت كنيد؛ حتما نياز است كه يک پايگاه كوچک 
 داشته باشيد. يک شــماره تلفن، يک كانال تلگرام يا 
يک فروشــگاه اينترنتي و يک اسم خوب كه محصول 

شما را به آن نام بشناسند. 
امروز ديگر مشكل تهيه فروشگاه اينترنتي وجود ندارد و 
شما مي توانيد خيلي راحت يک فروشگاه اينترنتي خوب 
بسازيد و محصول تان را آنجا براي فروش قرار بدهيد و 

خيلي سريع مي توانيد براي خريدار ارسالش كنيد.

نكته آخر
براي فروش يا عرضه محصوالت دنبال توجيه نباشيد. 
سليقه مشتري خيلي مهم است و هر بازخوردي كه از 
مشتري مي گيريد، بايد به آن توجه كنيد. شايد مجبور 
شديد كه محصول خود را  اندكي طبق سليقه مشتري 
تغيير بدهيد. غفلت از اين بازخوردها ممكن است منجر 
به نابودي سريع كسب وكار خانگي كوچک شما شود. اگر 
شما يک فروشگاه اينترنتي كوچک داريد و مي خواهيد آن 
را گسترش بدهيد بايد اول از همه مشتريان تان را راضي 
نگه داريد و خواهيد ديد كه اين مشتريان درگاه تبليغ و 

ترويج كسب وكار شما خواهند بود.

معين خزاعي، كارشناس ارشد مديريت
News kasbokar@gmail.com

»كسب وكار« از افزايش فارغ التحصيالن بدون سواد و مهارت گزارش مي دهد

دانشگاه های پولی نيروی دانشی تربيت نمی کنند
بند 2 سياســت هاي اقتصاد 
مقاومتي بر پيشتازي اقتصاد 
دانش بنيــان، پياده ســازي 
و اجراي نقشــه جامع علمي 
كشور و ساماندهي نظام ملي 
نوآوري براي ارتقای جايگاه جهاني كشــور و افزايش 
سهم توليد و صادرات محصوالت و خدمات دانش بنيان 
و دستيابي به رتبه اول اقتصاد دانش بنيان در منطقه 
تاكيد دارد. اين در حاليســت كه نتيجه گســترش 
دانشگاه ها و بي توجهي مسئوالن آموزشي به موضوع 
مهارت دانشجويان و تربيت نيروهاي خبره و دانشي، 
راه افتادن سيلي از دانش آموختگان و فارغ التحصيالن 
بي مهارت است كه نه بازار كار خواهان جذب آنهاست 
و نه آنچه كه آموخته اند گره اي از مشــكالت جامعه 
و اقتصاد مي گشــايد.با توجه به سياست هاي اقتصاد 
مقاومتي و تاكيد بر اقتصاد دانش بنيان در حال حاضر 
جاي خالي نيروهاي دانشي بيش از هميشه احساس 
مي شود. كدام دانشگاه ها مســئوليت تامين نيروي 
مورد نياز شــركت هاي دانش بنيــان كه مهم ترين 
فاكتور آن دانش و مهارت اســت را بر عهده خواهند 
 گرفت؟ رواج دانشگاه هاي پولي و در كنار آن باب شدن 
مدرك گرايي، چه جايي براي دانش طلبان واقعي و 
جويندگان علم گذاشته است؟ شركت هاي دانش بنيان 
نيروهاي مورد نياز خود را با اين وضعيت بحراني علم 
و دانش و كمبود تخصص و مهارت چگونه بايد تامين 
كنند؟ با اندكي دقت به واقعيت هاي نيروي انساني در 
كشور متوجه خواهيم شــد كه نه تنها دانشگاه ها در 
تربيت و تامين سرمايه انساني خالق، نوآور و دانشي 
موفق نبوده اند بلكه در پذيرش دانشــجويان نخبه 
و باســواد نيز كوتاهي كرده اند. افزايش كّمي سطح 
دانشــگاه ها گويي با آمارهاي موجود بر سطح كيفي 
آن نيز ارجحيت داشته و اين وضعيت را تشديد كرده 
است. براساس آمارهاي موجود در حالي كه زماني ورود 
به دانشگاه شــروط مهمي چون گذراندن دوره هاي 
آموزشي و خبره بودن را مي خواست و ضريب نمره هاي 

درســي در آزمون بايســتي در چندين گروه درسي 
حداقل باالي ۵۰، ۸۰ و ۹۰ درصد مي بود اكنون اين 
شرط ها از پيش پاي دانش آموزان برداشته شده و طبق 
آمارها آنها حتي با ضريب صفر درصد نيز به دانشگاه 
راه پيدا مي كنند. اكنون بيش از ۷2 درصد كنكوري ها 
جذب دانشگاه  مي شوند بدون اينكه از صافي آن رد شده 
باشند و بدون اينكه سواد ورود به دانشگاه را كسب كرده 
باشند. اسفناك تر اينكه حتي وقتي فرد با اين همه راه 
ورود موفق به رفتن به دانشگاه نمي شود، دانشگاه ها 
بدون كنكور مي آيند و او را راهي دانشگاه مي كنند. از 
دانشگاه هاي پيام نور گرفته تا دانشگاه هاي غيرانتفاعي، 
دانشــگاه فرهنگيان، دانشــگاه هاي نيمه حضوري، 
دانشگاه هاي مجازي و بين المللي و نوبت هاي شبانه، 
پذيراي اين دسته از دانشجويان هستند. با اين حال 
وضعيت دانشگاه هاي دولتي و رايگان با وجود اينكه 
۱۳ درصد كل پذيرش ها را انجام مي دهد نيز بهتر از 
اين نيست. با اين حال شــركت هاي دانش بنيان كه 
براساس گفته هاي مسئوالن تعداد آنها رو به افزايش 
است، مهم ترين بخشي است كه در سال هاي اخير از 
سوي مسئوالن براي كسب درآمد، توسعه اشتغالزايي، 
حل مشــكالت بيكاري فارغ التحصيالن و توســعه 
صادرات روي آن تاكيد شده است. در حال حاضر تعداد 
2۶۰۰ شركت دانش بنيان در سطح كشور وجود دارد 
كه در راستاي تجاري سازي محصول 2۰ هزار ميليارد 
تومان فروش دارند و اگر نيرو و امكانات مورد نياز خود 
را تامين كنند، ثروت آفريني بزرگي به همراه خواهند 
داشت. يكي از فاكتورهاي مورد نياز آنها توانمند سازي 

دانش آموختگان است.

ضــرورت غربالگــري فارغ التحصيالن 
دانشگاهي

عليرضا حداديان، اســتاد دانشــگاه در اين رابطه به 
»كسب وكار« مي گويد: گرچه آنچه بر فضاي آموزشي 
كنوني حاكم شــده تضميني بر خروجي با كيفيت 
دانشــگاه نمي دهد اما در هر صورت همين نيروي 
دانش آموخته كه تعداد آن هم نســبتا زياد اســت، 
فرصت خوبي است براي غربالگري و گزينش نيروي 

مورد نياز در شركت هاي دانش بنيان. فارغ التحصيالن 
بايد يا توسط دانشگاه يا شركت هاي دانش بنيان يا 
به واسطه شركت هايي كه قادر به اين غربالگري هستند 
به مثابه كاريابي ها غربال و برون سپاري شوند. برخي 
شركت ها توانايي شناخت متخصصان و شناسايي آنها 
را دارند كه بايد به كمک آنها اســتعداد ها را شناخت 
و به شركت هاي موردنظر به ويژه شركت هاي دانش 
بنيان كه نيروهاي دانشي اصل و اساس آنها را تشكيل 
مي دهد، معرفي كرد. مهم مديريت نيروي انساني و 
هدايت آن اســت؛ چيزي كه تاكنون موفق به انجام 

درست آن نبوده ايم. 

ايجاد سامانه مديريت استعدادها
امير محمود زاده، استاد دانشگاه نيز در رابطه با تامين 
نيروي دانشــي مورد نياز شــركت هاي دانش بنيان 
مي گويد: نخستين كار ايجاد سامانه TMS به معناي 
سيســتم مديريت استعدادهاســت كه خود شامل 
يک نظام چهار بخشــي اســت: بخش اول شايسته 
دوستي، بخش دوم جذب شايسته ها، بخش سوم حفظ 
شايســته ها و بخش چهارم پرورش شايسته هاست. 
بنابراين نخســتين و مهم ترين گام اين است كه اين 
شركت ها نيازهاي خود در رابطه با جذب نيروي انساني 
را برآورد كنند و بعد از آن در پي شناسايي و انتخاب 

آنها باشند.
 

تقويت اطالعات بينشي، دانشي و مهارتي 
دانشجويان

احمد قاسمي، كارشناس بازار كار نيز در اين باره به 
»كسب وكار« مي گويد: در حوزه كسب و كار امروزه 
در موسسات موفق واژه توانمندي براي نيروي انساني 
به جاي واژه مدرك تحصيلي به كار گرفته مي شود. 
توانمندي نيروي انساني نشــان دهنده قابليت هاي 
باالي نيروي انساني در زمينه هاي دانشي، بينشي، 
مهارتي و تجربي است. دانش يعني داشتن اطالعات 
الزم براي هر فرد در زمينه مورد نياز كه مستقيما ربطي 
به تحصيالت ندارد بلكه ممكن است فردي مطالعات 
خاص در زمينه مورد نظر داشته باشد. نيروي انساني 

در همان زمينه بايد داراي بينش گسترده باشد يعني 
در زمينه بازار و فروش و تشــخيص نياز مشتري و 
موضوعات مالــي و اخذ مجوز و استاندارد ســازي و 
برند سازي و... اطالعات عمومي خوبي داشته باشد كه 
به آن اطالعات بينشي مي گوييم. با همه اين اوصاف 
فرد بايد توانايي الزم در به كار گيري ابزارها و تكنولوژي 
مورد نياز در آن زمينه را داشته باشد. اين خيلي مهم 
است كه فرد با ابزارهايي مانند رايانه و دستگاه هاي 
مورد نياز براي انجام كار و حتي نرم افزارهاي تخصصي 
به خوبي بتوانــد كار كند. در صورت وجود اين ســه 
زمينه حتما از وي سوابق تجربي كار در اين موارد هم 
خواسته شود مانند سابقه كار در كارگاه يا موسسات 
در زمينه مورد نظر. يک نكته مهــم در امتياز دهي 
به اين چهار فاكتور براي جذب نيروي انســاني اين 
است كه فرد بايد در هر زمينه حداقل امتياز را داشته 
باشد يعني اينكه براي جذب نيروي انساني داشتن 
امتياز كامل فقط در يک زمينه كافي نيست و نكته 
ديگر اينكه اين جدول براي كشــف، جلب، جذب و 
نگهداري نيروي انساني مســتمر مورد استفاده قرار 
گيرد و در هر زمينه اي كه فــرد داراي امتياز پايين 

اســت، حتما قبل از به كار گيري فرد بايد دوره هاي 
 آموزشــي الزم را طي كند. البته براي شركت هاي 
دانش بنيان ميزان نوآوري و عالقه مندي به حوزه هاي 
مربوط به موسسات دانش بنيان بسيار مهم است. از 
موضوعات مهمي كه در حوزه مشاركت در شركت هاي 
دانش بنيان مهم اســت، توجه خاص در جذب افراد 
داراي بينش بازار و توجه به بازار اســت. افرادي كه 
بتوانند هم در بازاريابي و هم در بازارشناسي و هم در 
بازارسازي به شــركت هاي دانش بنيان كمک كنند 
چون اين موضوعات از مشكالت عمده شركت هاي 
دانش بنيان از زمان توليد ايده تا تبديل آن به محصول 

و بعد فروش آن در بازار است. 
در سال هاي اخير براي جلب مشــاركت دانشگاه ها 
با اين شركت ها مشــوق هايي در نظر گرفته شده كه 
يكي از مهم ترين آنها پرداخت درصدي از ســود اين 
شركت ها به دانشگاه ها و اختصاص بودجه به آنهاست. 
نمونه اين مشاركت شركت هاي موفق دانش  بنيان در 
برخي استان هاي كشور است كه در مدت يک سال 
درآمدهاي ميليوني كســب كرده و توانسته اند براي 

بيش از ۱۱۰ نفر فارغ التحصيل اشتغال ايجاد كنند. 

گروه اشتغال و تعاون
News kasbokar@gmail.com

اشتغال و 
تعاون
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شركت گروه علي بابا )Alibaba Group Holding Limited( يك شركت در 
 Jack( عرصه تجارت الكترونيك است. اين گروه در سال ۱۹۹۹ توسط جك ما
Ma( پايه گذاري شده است. جك ما و ۱۷ نفر ديگر از موسسان علي بابا در 

دسامبر ۱۹۹۸ نسخه اوليه فروشگاه اينترنتي علي بابا را افتتاح كردند. 
شــركت علي بابا در زمينه هايي چون فروشگاه اينترنتي، يك سيستم 

خرده فروشي و پردازش ابري فعاليت مي كند. 

الهام از افسانه علي بابا و چهل دزد بغداد
»جك ما« معروف به »علي بابا« كه اين عنوان را از افسانه علي بابا و چهل 
دزد بغداد براي خود انتخاب كرده از يك خانواده فقير چيني بود كه 
امروز با ثروتي افسانه اي نامش در فهرست ثروتمندترين 

افراد جهان قرار گرفته است. 
مردي كه در روزگار تنگدستي هر روز 
سوار بر دوچرخه قراضه اي، زادگاهش 
در چين را زير پا مي گذاشت تا بتواند 
شغلي براي خود پيدا كند و كمك خرج 
اعضاي خانواده تنگدستش شود اما 
امروز با ميلياردها دالر سرمايه صاحب 
چندين شركت بزرگ و معروف در چين 
و آمريكاست و هم اكنون ثروتمندترين 

مرد چين است. 
جك ما كه 52 ســال پيش در خانواده اي 
فقير به دنيا آمده يــك كارآفرين، صنعتگر 
و مدير ارشد اجرايي چيني اســت كه در 35 
ســالگي گروه بزرگ شركت هاي معروف »علي 
بابا« را تاسيس كرد و در حال حاضر به عنوان 
مديرعامــل و رئيــس هيات مديره اين 
گروه تجاري و صنعتــي فعاليت دارد و به 
موفقيت هاي چشمگيري دست يافته است 
و فعاليت هاي تجــاري اش چنان رونقي پيدا 
كرد كه حدود يك سال پيش با دارايي خالص 23 

ميليارد دالر در رتبه ششم از فهرست ثروتمندترين مردان چين قرار گرفت و هم اكنون 
در رتبه ۱۸ از فهرست ثروتمندترين افراد جهان مجله فوربس قرار دارد. 

علي بابا، ثروتمندترين مرد چيني در استان ژچيانگ متولد شده است. علي بابا هنگام 
گذراندن دوران كارشناسي ارشد خود به يادگيري زبان انگليسي عالقه مند شد و به 
همين خاطر هر روز صبح به نزديك ترين هتل در محل زندگي اش با دوچرخه مي رفت 
و با افراد خارجي صحبت مي كرد تا بتواند زبان انگليسي خود را بهتر كند. اين روشي 
رايگان براي يادگيري زبان بود كه ۹ سال طول كشيد و در اين مدت علي بابا در يادگيري 

زبان انگليسي به سرعت پيشرفت كرد كه در آينده در حرفه اش بسيار موثر افتاد. 
علي بابا 2۸ سال پيش توانست مدرك ليسانس زبان انگليسي را بگيرد و فارغ التحصيل 
شود. سپس وي تحصيل در رشته تجارت بين الملل را در دانشگاه »هانگزو« پشت سر 
گذاشت و چند سال بعد تحصيالت تكميلي خود را در زمينه كسب وكار به پايان رساند. 

ميزان فروش در هر ثانيه به ۱۷5 هزار سفارش رسيد
اين درحاليست كه براساس گزارش منتشر شده در روز ۱۱/۱۱  )يازده نوامبر هر سال( 
وب سايت علي بابا توانست ۱۷.۸ ميليارد دالرفروش كرده و ركورد بزرگ ترين رخداد 

فروش آنالين جهان را بشكند. 
 Black روز مجردها( در چين شبيه به رخداد فروش( Single Day رخداد موسوم به
Friday در غرب است كه مردم مي توانند با تخفيف هاي باالي 50 درصد اجناس خود را 
آنالين بخرند. سايت علي بابا به عنوان بزرگ ترين عمده فروش الكترونيكي جهان سال 
گذشته توانسته بود در روز Single Day ۱4.3 ميليارد دالرفروش كند كه امسال با 32 

درصد افزايش اين رقم را به ۱۷.۸ ميليارد دالر رساند. 
ميزان فروش امسال در هر ثانيه به ۱۷5 هزار سفارش رسيد كه بسيار بيشتر از رقم 2.۷4 
ميليارد دالر و 3.0۷ ميليارد دالر رخدادهاي Black Friday و Cyber Monday در 
آمريكاست. برندهايي كه امسال در چين در رده هاي باال قرار گرفتند شامل اپل، نايك، 

زيمنس، هاير و ميزو بودند كه بيشترين سفارش ها را دريافت كردند. 
لقب هاي زيادي به اين شركت داده شده است؛ واژه هايي چون آمازون چين، بزرگ ترين 
IPO تاريخ و پيشگام عصر نوين اينترنت همگي از اين دسته لقب ها هستند. اين شركت 

مانند بازار بزرگي براي عرضه كاالي تجاري به  شركت هاي بزرگ داده شده است. 
به گفته كارشناسان اقتصاد جهان با تمام اين تفاسير شركت اين مرد پرآوازه چيني در 
سال هاي گذشته بسيار موفق عمل كرده و او را به غولي ثروتمند در چين و در سراسر 

دنيا تبديل كرده است. 
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 بزرگ ترين رخداد

 فروش آنالين جهان
 رقم خورد

 جوان 
فقيري 

كه غول 
ثروتمند 
چين  شد

علي بابا كه خود در خانواده اي فقير بزرگ شده اكنون توانسته به ثروت هنگفتي دست يابد. گفتني است كه اين مرد مشهور 3 بار در امتحان 
ورودي دانشگاه شكست خورد اما اميدش را از دست نداد و با تالش هاي بي وقفه در نهايت راهي دانشگاه شد و زندگي خود را متحول كرد.

جك ما مي گويد كه يك روز در سانفرانسيسكو در كافي شاپ نشسته بودم و فكر مي كردم كه اسم علي بابا خوب است يا نه 
و هنگامي كه گارسون آمد از وي پرسيدم: علي بابا را مي شناسي؟ گفت بله مي شناسم، پرسيدم درباره اش چه مي داني؟ 

گفت: علي بابا و 40 دزد؛ من گفتم آره خودشه! به خيابان رفتم و از رهگذران كه از مليت هاي مختلفي چون هندي، آلماني، 
چيني، ژاپني و... بودند همين سوال را كردم و همگي همان جواب را دادند. فكر كردم علي بابا به راحتي تلفظ مي شود و در 
همه جهان شناخته شده است و به همين دليل نام علي بابا را براي شركت خود انتخاب كردم و در جهان تجارت بين المللي به 

همين نام شهرت يافتم. 

جالب است بدانيد كه 
نيمي از سيم كارت هاي 
خريداري شده توسط 
ايراني هــا، غيرفعال 
و بالاســتفاده است. 
آمارهاي رسمي گوياي آن است كه تا پايان 
شهريورماه ســال جاري در كشور بالغ بر 
۱50 ميليون ســيم كارت راه اندازي شده 
كه تاكنون از اين ميــان حدود ۷۹ ميليون 
ســيم كارت يعني كمي بيشتر از 50 درصد 
اين سيم كارت ها فعال هستند. بدين ترتيب 
ضريب نفوذ موبايل در كشور به ۹۸.۹ درصد 

رسيده است. 

  ۸0 ميليون سيم كارت ايرانسل در دست 
مردم

اپراتور دوم ارتباطــي نيز همچنان كمتر از 
يك ميليون خط دائمي واگذار كرده و بالغ بر 
۷۷4 هزارسيم كارت دائمي در بازار دارد كه 
از اين ميان 3۱2 هزار و 2۸۹ خط در حالت 
 فعال قرار دارند. ايرانسل در عين حال بالغ بر
 ۷۸ ميليون و 5۸ هزار سيم كارت اعتباري 
واگذار كرده كه از اين ميان تنها 30 ميليون و 

۹۱۶ هزار خط فعال است. 
در مجموع تا پايان شهريورماه سال جاري 
توســط اپراتور دوم ارتباطي ۷۸ ميليون و 
۸33 هزار شماره واگذار شده و از اين ميان 
3۱ ميليون و 22۸ هزار خط در حالت فعال 
قرار داشته و ضريب نفوذ اين اپراتور 3۹.۱۹ 

درصد محسوب مي شود. 

  ضريب نفوذ اپراتور سوم در بازار
اپراتور سوم ارتباطي نيز تاكنون بالغ بر ۱5۹ 

هزار و 500 ســيم كارت دائمي واگذار كرده 
كه از اين ميان 4۷ هزار و 230 سيم كارت در 

حالت فعال قرار دارند. 
همچنين رايتل تــا پايان شــهريورماه 
ســال جاري بالغ بر 5 ميليون و ۸۹4 هزار 
سيم كارت اعتباري واگذار كرده كه از اين 
ميان بيش از يك ميليون و ۷44 هزار خط در 

حالت فعال قرار دارد. 
سيم كارت هاي ديتاي واگذار شده اپراتور 
سوم نيز بيش از 55۹ هزار خط بوده كه از 

اين ميان مشتركان فعال ديتاي رايتل 
۱۶5 هزار و ۶۱۱ مورد محاســبه شده 
اســت. ضريب نفوذ رايتل نيز 2.4۶  

درصد است. 
بدين ترتيب بيشترين ميزان واگذاري 
ســيم كارت با واگذاري ۷۸ ميليون و 
۸33 هزار شماره مربوط به اپراتور دوم 
يا ايرانســل در زمينه سيم كارت هاي 
فعال نيز اپراتور اول يا همراه اول با 45 
ميليون و ۶۱۹ هزار سيم كارت فعال در 

صدر جدول قرار دارد. 
مدتي است كه احراز هويت از مشتركان 
موبايلي كه اطالعات شان ناقص است 
و كامل ثبت نام نشــده اند، آغاز شده 
و رگوالتــوري اعالم كرد كــه ارتباط 
مشتركاني كه اطالعات شان را تكميل 

نكنند، قطع مي شود. 
اين حركت در راســتاي ســاماندهي 
استفاده از سيم كارت هاي تلفن همراه 
بي نام و نشان آغاز شد و سازمان تنظيم 
مقررات و ارتباطات راديويي اولتيماتوم 
داد كه سيم كارت هايي كه داراي نقص 
اطالعات هستند را قطع ارتباط خواهد 
كرد. اين اقدام در پي استفاده غيرقانوني 
برخي مشتركان از ســيم كارت هاي 

بي نام و نشــان صورت گرفته تا مالكان و 
استفاده كنندگان از سيم كارت هاي موجود 

احراز هويت شوند. 

ضريب نفوذ سيم كارت هاي واگذار شده به 
باالي ۱۹0 درصد مي رسد 

محمد قمي،كارشناس مخابرات 
با توجه به آمارهايي كه منتشر شده است 
ضريب نفوذ ســيم كارت هايي كه توسط 

اپراتورها واگذار شــده به باالي ۱۹0 درصد 
مي رسد. اين درحاليست كه بخش زيادي 
از اين سيم كارت ها به داليلي كه نامشخص 
و نامعلوم اعالم شده درحالت غيرفعال قرار 
دارند. اين اتفاق در شرايطي رخ مي دهد كه 
فضاي نامبرينگ در كشــورهاي مختلف از 

جمله ثروت هاي ملي به شمار مي رود. 
صحبت از ثروت ملي مي شود و بايد گفت كه 
همچنان مانند سال هاي گذشته بخش قابل 
توجهي از ســيم كارت هاي واگذار شده در 
كشور فارغ از اپراتور واگذاركننده آنها، در 

حالت بالاستفاده و غيرفعال باقي مانده اند. 

جلوگيري از هدررفت سرمايه هاي ملي
رضا افتخاري،كارشناس ارشد فناوري 

اطالعات، مدرس دانشگاه
نامبرينگ جزو منابع ملي محسوب 
مي شــود. كميســيون تنظيم 
مقررات ارتباطات به عنوان نهاد 
تصميم گيــر و ناظــر در عرصه 
ارتباطات مجوز ســلب امتياز 
ســيم كارت هايي كه تا ۹0 روز 
استفاده نشوند را به اپراتورهاي 
موبايل داده اســت. درواقع اين 
نهاد مسئول با چنين تصميمي به 
دنبال حفظ منابع محدود اپراتورها 

و به نوعي جلوگيــري از هدر رفت 
سرمايه هاي ملي بوده است. 

با وجود اينكه اغلــب اپراتورها به اين 
بازه زمانــي ۹0 روزه اكتفا نمي كنند و 
معموال با مشتركان شان مدارا مي كنند 
تا شايد به اين واســطه فعال شوند و 
مجددا به شبكه باز گردند اما در برخي 
موارد نيز اپراتور ترجيح مي دهد به جاي 
انتظار، خط غيرفعال را مسدود، سلب 

امتياز و مجددا واگذار كند. به گفته مقامي 
مسئول در يك اپراتور فعال در كشور از زمان 
ارائه سيم كارت اعتباري در كشور، اين نوع 
سيم كارت ها را داشــتيم اما در تمامي اين 
ســال ها هيچ اقدامي براي سيم كارت هاي 
غيرفعال، نظير سلب امتياز نكرديم و اين كار 

را از سال گذشته در راستاي 
مصوبات رگوالتوري 

آغاز كرديم. 

»كسب وكار« از فضاي نامبرينگ كشور به عنوان ثروت ملي گزارش مي دهد

50 درصد سيم كارت هاي واگذار شده غيرفعالند
گروه فناوری  اطالعات 

News kasbokar@gmail.com

 چند ميليون  سيم كارت  در كشور فعال است؟

آمارها 
گوياي آن است 
كــه همــواره حدود 
نيمي از ســيم كارت هاي 
راه اندازي شده در كشور حالت 
 غيرفعــال و بال اســتفاده دارند. 
بر اساس جديدترين گزارشات رسمي 
تا پايان شهريورماه سال جاري همراه 
اول در بخش سيم كارت هاي دائمي بالغ 
بر ۱۸ ميليون و 422 هــزار خط راه اندازي 
كرده كه از اين ميان ۱4 ميليون و ۷۸0 هزار 
ســيم كارت در حالت فعال قرار دارند. در 
ارتباط با سيم كارت هاي اعتباري نيز اپراتور 
اول ارتباطي بيش از 4۶ ميليون و 3۶۸ هزار 
سيم كارت راه اندازي كرده كه از اين ميان 30 
ميليون و ۸3۸ هزار سيم كارت در حالت 
فعال قرار دارند. در مجموع نيز توســط 
اين اپراتور بيش از ۶4 ميليون و ۷۹۱ 
هزار ســيم كارت واگذار شده كه از 
اين ميان 45 ميليون و ۶۱۹ هزار 
سيم كارت فعال است. ضريب 
نفوذ همراه اول نيز 5۷.52 
 درصد اعالم شده
 اســت. 

۵ اپليكيشــن برتر مخصوص 
سلفي بازها

گوشي هاي هوشــمند امروز ماشين سلفي بگير و 
سلفي بازها شده است. اپليكيشن هاي مختلفي براي 
باكيفيت تر كردن عكس هاي ســلفي ساخته شده 
است كه در اينجا 5 اپ برتر براي سيستم عامل هاي 

اندرويد و اي او اس را به شما معرفي مي كنيم: 
YouCam Perfect

يك برنامه سلفي كامل با توانايي دست كاري كردن 
عكس، تنظيم رنگ پوست، اضافه كردن فيلترهاي 
متنوع، از بين بردن چين و چروك هاي صورت و 
پاك كردن جوش هاست كه كاربران مي توانند حتي 
چشمان خسته خود را ويرايش كنند و صورت خود 
را تغيير شكل بدهند.  اديت چند چهره باهم، كوالژ 
كردن، حذف درخشش تصوير، قاب ساختن براي 
عكس سلفي و اضافه كردن برچسب هاي مختلف 

از ديگر ويژگي هاي اين اپليكيشن است. 
 B612

بهينه سازي تصويري، استيكر ها و افكت هاي متنوع 
تشــخيص چهره، 15 ثانيه ويدئو بــا افكت، كوالژ 
كردن، سلفي هاي ســه بعدي، اضافه كردن تايمر و 
به اشتراك گذاري تصوير نهايي در فيسبوك، توئيتر و 

اينستاگرام از ويژگي هاي اين اپليكيشن  است. 
Retrica

با استفاده از 120 فيلتر مي توانيد عكس و ويدئوي 
سلفي خود را اديت كنيد، گيف بســازيد و روي 
شــبكه هاي اجتماعي با يك كليك ارسال كنيد. 

SNOW
ســاخت ويدئو و گيف از روي تصاوير ســلفي از 
طريق اين اپ به راحتي انجام مي شود. استيكرها 
و فيلترهاي متنوع به شما كمك مي كنند تا تصاوير 

سرگرم كننده تري ارسال كنيد. 

تازه ها

 فناوری
 اطالعات
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در حالیکه طبق برخی اخبار، اخیراً پیامک   های ارسالی از سوی 
ســامانه همتا قطع شــده و تداوم این وضعیت، قطعاً منجر به 
شکست طرح رجیستری می شود؛ اما مسئوالن وزارت ارتباطات 
نسبت به این مسئله پاسخگو نبوده و وزارت صمت را متولی امور 

این سامانه می دانند.
به گزارش خبرآنالین، طرح رجیستری تلفن همراه که در دولت 
گذشته و از سال ۹۶ با هماهنگی دو وزرارتخانه صمت و ارتباطات 
اجرایی شد، ظاهراً این روزها در وضعیت مناسبی به سر نمی برد؛ 
مطابق این طرح، ارائه خدمات اپراتوری به گوشی های تلفن همراه 
منوط به رعایت تشریفات قانونی در واردات این کاالها به کشور 
شد. بر اساس اظهارات مقامات ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز، 
اجرایی شدن این طرح در دولت گذشته، منجر به جلوگیری از 
ورود میلیاردها دالر کاالی قاچاق، بی کیفیت و بدون گارانتی به 

کشور شده است.
اما روز گذشــته برخــی رســانه ها، از بروز اختالل در ارســال 
پیامک های سامانه همتا خبر دادند. این در حالی است که ارسال 
این پیامک ها از جمله موارد حیاتی در اجرای طرح رجیستری 
بوده است، چراکه اساساً مصرف کننده از طریق همین پیامک ها 
در جریان اصالت کاالی خریداری شده قرار می گرفت. پیش از 
بروز این اختالل، چنانچه خریداران تلفن همراه، گوشی قاچاق 
می خریدند؛ بالفاصله پس از قرار دادن ســیم کارت در گوشی، 
پیامک هشدار از سمت سامانه همتا برای این افراد ارسال می شد 
و بنابراین مشتری می توانست با اطالع از آن پیامک و بالفاصله 
پس از خرید، فوراً گوشی را به فروشنده مرجوع کند. اما حاال با 

قطع این پیامک ها چنین امکانی از خریداران سلب شده است.
به عبــارت دیگر ممکن اســت در شــرایط فعلــی، خریداران 

گوشــی تلفن همراه، پــس از چنــد روز اســتفاده از کاالی 
خریداری شــده و بدون هیچگونه هشــدار یا اطالع رسانی، با 
قطع خدمات اپراتوری نظیر تماس یا ارســال پیامک و اینترنت 
همراه، مواجه شــوند؛ کمااینکه گزارشــات حاکی از آن است 
که در همین چند روز گذشــته برخی ســودجویان با اطالع از 
خأل بوجود آمده نســبت به فروش گوشــی های قاچاق اقدام 
کرده اند اما طبق ســاز و کار تعریف شــده در طرح رجیستری، 
 بعــد از ۳۰ روز آنتــن ایــن گوشــی ها به صــورت خــودکار

 قطع می شود.

مسئوالن وزارت ارتباطات پاسخگو نیستند!
پیگیری هــای خبرآنالین از وزارت ارتباطــات در خصوص این 
مســئله تاکنون بی نتیجه مانده و از قرار معلوم مســئوالن این 
وزارتخانه، خود را متولی ســامانه همتا نمی دانند و خبرنگاران 
را به وزارت صمــت ارجاع می دهند، مســئوالن وزارت صمت 
نیز تاکنون نسبت به این مسئله ســکوت پیشه  کرده اند و انگار 
ناهماهنگی بین این دو وزارتخانه که احتماال ریشــه در مسائل 
 مالی مربوط به ارســال ایــن پیامک ها دارد، بــه این زودی ها 

حل نمی شود.
گفتنی اســت در ســال گذشــته بیش از ۱۸ میلیون دستگاه 
تلفن همراه به ارزش بیش از ۴ میلیارد دالر وارد کشــور شــد 
که حدود ۸۰ درصد از گوشــی های وارداتی )بــه لحاظ تعداد( 
متعلق به برندهای اپل، شــیائومی و سامســونگ بوده اســت. 
همچنین در سال های ۹۸ و ۹۹ نیز بیش از ۳۰میلیون دستگاه 
تلفن همراه بــه ارزش بیــش از ۵.۵ میلیارد دالر وارد کشــور 
شده بود. این در حالی است که پیش از ســال ۹۶، تقریبا تمام 

بازار تلفن همــراه در انحصار قاچاق بود و واردات رســمی تنها 
 ۱۰ درصــد این بازار )حــدود ۲۰۰ الی ۳۰۰ میلیــون دالر( را 

در اختیار داشت.
اظهارات حمیدرضا دهقانی نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز در ســال گذشــته حکایت از آن دارد که اجرای طرح 

رجیستری تا ســال گذشــته منجر به افزایش بیش از ۱۰هزار 
میلیارد تومانی درآمدهای دولت شده است؛ با این وجود جای 
تعجب است که چنین طرح موفقی در زمینه کنترل قاچاق کاال 
معطل هزینه هایی همچون ارسال پیامک اطالع رسانی به مردم 

شود!

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران از 
رشد ۹ برابری مجوز مشاغل خانگی در پنج ماهه اول امسال خبر داد و گفت که تعداد کل 
کارت های بازرگانی فعال در استان ۱۴ هزار و ۶۶۰ فقره است که ۵۰ درصد از کارت های 

بازرگانی کل کشور را شامل می شود.
حسن میرزایی در گفت وگو با ایسنا، از رسیدگی ۱۶ هزار و ۳۲۲ پرونده ثبت سفارش در 
پنج ماهه اول امسال در استان تهران خبر داد و گفت: ارزش این پرونده ها چهار میلیارد 

و ۸۵۵ میلیون یورو بوده است.
همچنین به گفته وی تعداد کل کارت های بازرگانی فعال در اســتان ۱۴ هزار و ۶۶۰ 

فقره است که ۵۰ درصد از کارت های بازرگانی کل کشور را شامل می شود. در پنج ماهه 
نخست امسال هم ۱۱۳۵ فقره کارت صادر و ۲۸۱۶ فقره در تهران تمدید شده است.

رشد ۹ برابری مجوز مشاغل خانگی
این مقام مسئول در ادامه با بیان اینکه ۱۴۰۷ مجوز مشاغل خانگی در پنج ماهه ابتدای 
سال جاری صادر شده، اظهار کرد: این آمار نســبت به مدت مشابه سال گذشته ۸۰۰ 
درصد رشد داشته است. این مجوزها در گروه های فرش دستباف، گروه صنایع نساجی، 

پوشاک، سراجی، صنعت و خدمات بوده است.

معــاون امــور بازرگانی و توســعه تجــارت ســازمان صمت تهــران با بیــان اینکه 
۱۵ پروانــه بهــره بــرداری بــرای مجتمع هــای قالیبافــی و واحدهــای تولیدی 
فرش دســتباف از ابتدای ســال صــادر شــده، گفت: در همیــن بــازه زمانی ۱۸۰ 
 گواهینامــه مهــارت آموزش فــرش در اســتان صادر شــده که ۳۰۰ درصد رشــد 

داشته است.
وی همچنین با بیان اینکه در پنج ماهه امسال ۴۵۰ نفر در حوزه مشاغل خانگی برای 
دریافت بیش از دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان تسهیالت به بانک ها معرفی شده اند، 

ابراز امیدواری کرد که پرداخت این تسهیالت به متقاضیان تسریع شود.

سودجویان دست به کار فروش گوشی قاچاق شدند

پاسکاری رجیستری میان وزارت ارتباطات و صمت

چند کارت بازرگانی در تهران فعال است؟
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تشكيل بازار گل مانع هزینه ها و 
خطرات اضافي مي شود

ابوالحسن درویشي، رئیس اتحادیه گل فروشان 
ســاري بیان کرد: بازار گل در ماه محرم کال 
تعطیل است و فقط چراغ مغازه را روشن نگه 

مي داریم ولي فروشي نداریم. 
وي ادامــه داد: در این ایام با توجــه به اینکه 
مصرف گل نداریم، کمتر خرید مي کنیم چون 

عمر گل بیش از ۲ ، ۳ روز نیست. 
رئیس اتحادیه گل فروشان ساري درباره بازار 
گل تهران گفت: شهرســتان ها تمام گل هاي 
تولیدي خود را به تهران مي فرستند و مجددا 
گل هاي مصرفي خود را از بازار گل تهران تهیه 

مي کنند. 
درویشي در ادامه این مطلب تصریح کرد: جمع 
کردن کل گل هاي کشــور در بازار گل تهران 
به این دلیل اســت که هر شهرســتان تعداد 
محدودي گل از نظر رنگ و تنوع دارد و براي 
اینکه تنوع رنگي گل ها در تمام شهرســتان 
وجود داشته باشد مجموعه گل هاي کشور در 

بازار گل تهران قرار دارد. 
وي درباره گل هاي وارداتي گفت: اکثر گل هاي 
ایران وارداتي و برخي دســت نشای وارداتي 

هستند. 
رئیس اتحادیه گل فروشان ساري در ادامه این 
مطلب اضافه کرد: هر گلي که زیادي خوشگل، 
رنگي و با گلبرگ هاي زیاد است، گل وارداتي یا 
صنعتي و شاخه بریده است که عطر و بو ندارد، 

فقط باردهي زیاد دارد. 
درویشــي با بیان این مطلب کــه قیمت گل 
بستگي به میزان عرضه و تقاضا دارد، افزود: هر 
چقدر تقاضا بیشتر شود گل گران تر مي شود اما 
به طور کلي داراي نرخ مصوب هستند و فقط 
تزئین دسته گل ها قیمتش با هم فرق مي کند. 
رئیس اتحادیه گل فروشان ساري با بیان اینکه 
در شــب عید غدیر دو تن از همکاران ما براي 
آوردن گل به سمت تهران حرکت کردند که 
هردو در مســیرتصادف کرده و جان باختند، 
گفت: مسئوالن با تشکیل بازار گل در برخي 
شهرستان هاي فعال از بسیاري از هزینه ها و 
خطراتي که در مسیرافراد تا تهران وجود دارد، 

جلوگیري کنند. 
وي خاطرنشان کرد: مگر یک شاخه گل چقدر 

سود دارد که دو خانواده عزادار شدند. 

مبارزه با قاچاق ســازمان یافته 
باید در اولویت برنامه ها باشد

عضو کمیسیون کشــاورزي مجلس شوراي 
اســالمي گفت: مبارزه با قاچاق کاال به ویژه 
قاچاق سازمان یافته، باید در اولویت برنامه ها 
باشد و با قوت و قدرت به صورت هماهنگ در 

سراسر کشور اجرا شود. 
علي ابراهیمي افــزود: ورود کاالهاي قاچاق 
بعضــا در اقالمي صورت مي گیــرد که تعرفه 
واردات رسمي آن بسیار اندک است و این نشان 
مي دهد که قاچاق در کشــور هزینه و ریسک 
اندکي دارد و این مساله باعث  شده تا متخلفان 
به سادگي و با کمترین درد سر به قاچاق کاال 

روي آورند. 
وي تصریح کرد: در حال حاضر با حجم باالیي 
از واردات کاالهاي قاچاق روبه رو هستیم که 
حاکي از قاچاق ســازمان یافته است؛ ازاینرو 
اگر برخورد اصولــي و منطقي صورت نگیرد، 
با مشکالت بزرگ تري از جمله کاهش تولید 
داخلي و تعطیلي صنایع کوچک و متوســط 

مواجه خواهیم شد. 
ابراهیمــي بــا بیان اینکــه تنها برخــورد با 
خرده فروشي ها یا دستفروشان راه حل مبارزه 
با قاچاق کاال نیســت، تصریح کرد: مبارزه با 
قاچــاق کاال ابتدا بایــد از مبــادي ورودي 
 شــروع شــود و کنترل و نظارت ها از مرزها 

صورت پذیرد. 
نماینده مردم شازند در مجلس شوراي اسالمي 
افزود: مســاله قاچاق کاال مربوط به دیروز یا 
امروز نیست و چند سال است که با این مساله 
روبه رو بوده ایم و در این راستا خواستار عزم 
جدي تر دولت و مجلس شوراي اسالمي براي 

برخورد هستیم. 

ايران پس از عربستان 
دومیــــن كشــور 
مصرف كننــده لوازم 
آرايشي در خاورمیانه و 
هفتمین مصرف كننده 
در جهان است. اين بازار مصرف بزرگ توجه 
تولیدكنندگان اين لوازم را به كشور ايران 
جلب كرده و در عین حال معضل قاچاق را نیز 

افزايش داده است.
حجم محصوالت قاچاق در عرصه آرايشي 

و بهداشتي در كشــورمان بسیار باالست 
كه در واقع با اصالح وضع موجود و بســته 
شدن مسیر تبادالت و مبادالت غیرقانوني 
و قاچاق فرصت هاي شغلي متعدد و متكثري 

 براي جامعــه ايجاد خواهد شــد كه بخش
 قابل توجهي از جويندگان كار قادر خواهند 
بود با فعالیت در اين عرصه، از موهبت اشتغال 

برخوردار شوند. 

»کسب وکار« از قاچاق یک ميليارد دالري لوازم آرایشي گزارش مي دهد

ويترين ها مملو  از لوازم آرايشي تقلبی
اخبار

گروه اصناف 
News kasbokar@gmail.com

داروخانه ها غرفه لوازم آرايشي خود را به افراد مختلف اجاره مي دهند
محمدابراهیم شهبازي، رئیس اتحاديه لوازم آرايشي و بهداشتي كرج

این روزها و با ورود گسترده محصوالت تقلبي و البته قاچاق به کشور تشخیص کاالي اصل و اورجینال 
از مدل هاي تقلبي کار بسیار سخت و دشواري اســت که البته کامال ضروري است زیرا این محصوالت 
رابطه مستقیم با پوست دارند و برخي اوقات مشاهده شده که باعث بروز حساسیت هاي غیرقابل جبران 
شده اند. به عبارت دیگر حساسیت در زمینه لوازم آرایشي و بهداشتي بیشتر است زیرا با چشم و پوست 

و مو در ارتباط هستند. 
در حال حاضر حجم زیادي از لوازم آرایشي نامرغوب در مترو، پیاده روها و فروشگاه ها به فروش مي رسد 
و متاسفانه در بسیاري از مغازه ها شاهد فروش محصوالت تقلبي و درجه چندم وارد شده از کشورهاي 
مختلف هستیم. از سوي دیگر، لوازم آرایشي بي کیفیت در خرازي، سوپر مارکت و داروخانه ها نیز توزیع 
مي شود و داروخانه ها غرفه لوازم آرایشــي خود را به افراد مختلف اجاره مي دهند و نظارت خاصي بر 

کاالي فروشي این غرفه ها نمي شود. 
همچنین فروش دستمال کاغذي، پوشک و سایر لوازم بهداشــتي به صورت فله اي در صورتي قانوني 
و قابل اعتماد اســت که داراي برند باشد و محصوالت بهداشــتي فله اي بدون برند هیچ گونه تضمین 
کیفیتي و بهداشتي ندارند و این دست از محصوالت بهداشتي از کشورهاي خارجي به صورت قاچاق 

وارد کشور مي شود. 
تاکید مي شود که اهمیت انتخاب لوازم آرایشي و بهداشــتي اصل  به این دلیل است که لوازم آرایشي 
به طورمستقیم با پوست، چشم و لب ها که اعضای حساسي هستند ، در ارتباط است و استفاده از مواد 
آرایشي و بهداشتي تقلبي، عوارض بسیاري را ایجاد مي کند و مي تواند خسارات جبران ناپذیري را به فرد 
وارد سازد، به عنوان مثال استفاده از ریمل نامرغوب و تقلبي مي تواند باعث آسیب رسیدن به پلک ها 
و ریختن مژه ها شده، همچنین با ورود این مواد به چشم ، این مواد باعث ابتال به بیماري التهاب چشم 

مي شود و به قرنیه چشم نیز مي تواند آسیب برساند. 

نگاه 1

فروش لوازم آرايشي در خیابان ها، بازارچه هاي محلي و مترو
يدا... منصوري، رئیس اتحاديه لوازم آرايشي و بهداشتي زنجان

درباره مقابله با کاالهاي قاچاق این روزها فقط مغازه داران را تحت فشار گذاشته اند. مغازه داران جواز 
مي گیرند، مالیات، پول، برق و اجاره مغازه و هزینه هاي بسیاري مي کنند و همین امر باعث نارضایتي 
مغازه داران شده است. در صورتي که همگي ما در شهرهاي محل زندگي خود شاهد جوالن دستفروشان 
در کنار خیابان ها، بازارچه هاي محلي و چندشنبه بازارها و مترو هستیم که به راحتي کاالي قاچاق را 
به فروش مي رسانند. متاسفانه این موضوع  درباره لوازم آرایشي و بهداشتي بیشتر دیده مي شود زیرا 
با توجه به اندازه و کوچک بودن این محصوالت قاچاق آن راحت تر بوده و با توجه به قیمت کمتري که 
نسبت به جنس اصل دارند راحت تر به فروش مي رسند. اکثر لوازم بهداشتي و آرایشي وارداتي هستند 
زیرا تولید داخلي در این زمینه کم است و از طرفي کیفیت مناسبي هم ندارند. سال هاي گذشته لوازم 
آرایشي از اروپا و ایتالیا وارد مي شد که کیفیت بهتري داشت ولي امروزه جنس چیني درجه ۳ وارد کشور 
شده و موجب بسیاري از آسیب ها و بیماري هاي پوستي مي شود. متاسفانه شاهد هستیم که در بسیاري 
از فروشگاه ها که جواز فعالیت ندارند و زیرپله اي اقدام به فروش محصوالت آرایشي و بهداشتي مي کنند 

این محصوالت بي کیفیت و درجه ۳ در ویترین ها جا خوش کرده اند. 

نگاه 3

جبران كمبود اعتماد به نفس با افزايش مصرف لوازم آرايشي
مهناز آريا، جامعه شناس

ما در ایران موضوع آرایش را مي توانیم از دو جنبه بررســي کنیم. اول جنبه آســیب شناسانه است و 
دوم جنبه نرمال و طبیعي بودن این حرکت. درباره جنبه آسیب شناسانه مي توانیم بگوییم که برخي 
معتقدندکه افزایش مصرف لوازم آرایشي به ویژه در زنان، به علت کمبود اعتماد به نفس و براي جبران 

این کمبود است. 
این افراد درباره جنبه دوم ، مساله را اینطور بازگو مي کنند که مصرف لوازم آرایشي یک امر طبیعي است 

و توجه به زیبایي ظاهري از دیرباز مورد توجه انسان بوده است. 

نگاه 2

۳۵۰میلیون 
دالر از بــازار محصــوالت 

آرایشي و بهداشتي در ایران، از محل 
تولیدات داخلي است و به همین میزان 

نیز واردات رســمي تامین کننده بخشــي 
از تقاضــاي بازار اســت، حــال آنکه قریب 
به یــک میلیارد دالر ســهم محصوالت 

آرایشــي و بهداشتي اســت که به 
 صورت قاچاق وارد کشــور 

مي شود. 

۸۰ تــا 
۹۰ درصد لوازم و کاالهاي 

آرایشي در ایران به صورت قاچاق از 
طریق مرزهاي شرقي و غربي وارد ایران 

مي شود و آن دســته از این لوازم که داراي 
مارک هاي معــروف اروپایي یــا آمریکایي 
هســتند تقریبا همه قالبي بوده و به طرز 

ماهرانه اي در چیــن، تایلند و ترکیه 
جعــل و روانــه بــازار ایران 

مي شوند. 

سخنگوي کمیسیون اقتصادي مجلس شــوراي اسالمي گفت: 
براي حمایت از تولیدات داخلي، برخورد با قاچاق کاال باید اصولي 

و ریشه اي باشد. 
کاظــم دلخوش با بیــان اینکه قاچاق بیشــترین آســیب را به 
تولیدکنندگان داخلي وارد کرده اســت، تصریــح کرد: تدوین 

راهکارهاي عملیاتي مبارزه با قاچاق به ویژه قاچاق سازمان یافته 
باید در دستور کار قرار بگیرد. 

وي افــزود: هیچ موضوعي بــر مقابله با قاچــاق ارجحیت ندارد 
چرا که قاچــاق برنامه هاي کالن کشــور را تحت الشــعاع خود 
قــرار داده و امکان مدیریت و پیشــرفت برنامه هــاي زیربنایي 

و بلندمدت را تضعیــف مي کند. دلخــوش ادامــه داد: عوامل 
تشــویق کننده قاچاق، تقریبا در سراســر دنیا در یک چارچوب 
قابل دســته بندي هســتند و تــا زماني کــه ما ایــن مولفه ها 
 را در اقتصــاد خودمــان کــم رنگ نکنیــم، قاچاق ریشــه کن

 نخواهد شد. 

دلخوش با بیــان اینکه براي مبارزه با قاچــاق کاال باید حرفه اي 
و ریشــه اي عمل شــود، گفت: با توجه به اینکه حــدود ۸ هزار 
و ۶۰۰ کیلومتــر طــول مرزهاي آبي و خاکي کشــور اســت، 
 باید با اســتفاده از امکانــات روز و تجهیزات کامــل به برخورد 

با قاچاق پرداخت. 

برخورد با قاچاق سازمان يافته بايد در دستور کار قرار گیرد
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فرکانس 700 و 800، یک قدم رو به جلو
مذاكره برای حل يك مناقشه!

فرکانس هــای امواج رادیویی یــک منبع مهم کمیاب اســت که در همه 
کشــورهای جهان در اختیار دولت هــا قرار دارد و مدیریــت آن ماهیتی 
حاکمیتی دارد، اما بر اساس مقررات داخلی کشورها، به بهره بردارانی نظیر 
اپراتورهای تلفن همراه هم واگذار شده اســت. به گزارش ایسنا، در ایران 
نیز مدیریت جداول فرکانسی بر اســاس قانون برعهده وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات اســت و منابع مالی حاصل از آن به حساب خزانه داری 
کل کشور واریز می شــود. همه کشــورها برای بهره برداری از فرکانس و 
نیازمندی شــبکه های ارتباطی، تابع اســتانداردها و مقررات بین المللی 
اتحادیه بین المللی مخابرات )ITU( هستند؛ عدم تمکین از این استانداردها 
می تواند تداخالت فرکانسی در برخی مناطق به ویژه در مناطق مرزی را به 

همراه داشته باشد.
توسعه شــبکه های پهن باند دغدغه همه کشورهاست و نقش برجسته ای 
در باالبردن درآمد سرانه کشــورها دارد؛ به طوری که بانک جهانی سهم 
یک و نیم تا دو درصدی را برای آن در نظر می گیرد. بنابراین همه کشورها 
به دنبال گسترش زیرســاخت های پهن باند خود هستند. یکی از راه های 
کم هزینه برای توسعه پهن باند استفاده از شــبکه سیار است، زیرا توسعه 
شبکه همراه نسبت به شــبکه ثابت هزینه کمتری دارد، با این تفاوت که 
در توسعه پهن باند در شبکه سیار نیاز به منابع فرکانسی است که در دنیا 

محدودیت دارد.
از ســوی دیگر فرکانس هرچه پایین تر باشــد، طول موج آن بزرگ تر و 
مقاومت آن در برابر خطا بیشتر است؛ با استفاده از فرکانس پایین اپراتورها 
می توانند با کمترین سرمایه گذاری پوشش بیشتر و بهتری را ایجاد کنند 
و شبکه های پهن باند با هزینه کمتری دست مصرف کننده نهایی قرار می 
گیرد، درحالی که هرچه به ســمت فرکانس باالتر بروند، تعداد دکل های 
بیشتری الزم است و هزینه پوشش باالتر می رود؛ ضمن اینکه با اضافه شدن 

دکل، فیبر نوری بیشتری نیز برای اتصال به دکل ها الزم است.
درایران، سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران یکی از بهره برداران 
فضای فرکانسی است. این ســازمان به دلیل برخورداری انحصاری از حق 
پخش همگانی برنامه های رادیویی و تلویزیونی در ایران بازه فرکانسی ۴۷۰ 
مگاهرتز تا ۸۶۲ مگاهرتز را در اختیار دارد و تا سال ها باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰ 
مگاهرتز در این بازه را به عنوان فراگیرترین باندهای فرکانسی موجود در 
کشور، برای پوشش حداکثری برنامه های تلویزیونی صداوسیما در سراسر 
شهرها و روستاها به صورت آنالوگ، در اختیار داشت. با هدف جلوگیری از 
ایجاد تداخل در برنامه های تلویزیونی در آن زمان حق بهره برداری از این 

باندهای فرکانسی، به طور اختصاصی در اختیار این سازمان قرار گرفت.
در نهایت اکنون خبررسیده که در دولت ســیزدهم مذاکراتی در این باره 
در جریان است؛ عیســی زارع پور- وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات- در 
حاشیه افتتاح پروژه های بخش ارتباطات و فناوری اطالعات گفته است که 
در زمینه تهیه فرکانس ۷۰۰ و ۸۰۰ برای صدا و سیما، مذاکراتی شروع شده 

است و امیدواریم با همکاری آنان به تفاهم مشترکی دست یابیم.
همه اینها در حالی اســت که در شــرایطی که نیاز به حفظ شغل یا ایجاد 
شــغل های تازه، اولویت اول جامعه ایران بوده، زیرساخت های ارتباطی، 
ارزان ترین و مطمئن ترین راه ایجاد و توسعه شغل های تازه است. افزایش 
هر ۱۰ درصد ضریب نفوذ تلفن همراه، ۱.۵درصد به بهره وری نیروی کار 
می انجامد. هر میلیون دالر سرمایه گذاری در حوزه باند پهن بی سیم حدود 
۲۰ شغل و در حوزه بی سیم غیر باند پهن، ۱۴.۵ شغل و به طور عمومی نیز 

ایجاد هر شغل در حوزه ICT،۶.۵   شغل در سایر حوزه ها ایجاد می کند.
از سوی دیگر ایران کشــوری پهناور با ۱۶ کشور همســایه آبی و خاکی 
است؛ فرصت های اشتراک منابع از جمله فرکانس و پهنای باند، می تواند 
پیوندهای منطقه ای و گفت وگو با همســایگان را تقویت کند، این فرصت 
در آستانه تبدیل به یک تهدید بزرگ است؛ در حال حاضر اکثر همسایگان 
ایران، باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز خود را به موبایل پهن باند 

اختصاص داده اند.
واگذاری باندهای یاد شده برای استفاده خدمات موبایل باعث افزایش ۹ 
برابری بهره وری اقتصادی و ۴۰ برابری اشتغال زایی حاصل از این باندها در 
مقایسه با اســتفاده آنها برای پخش صدا و تصویر خواهد شد که به شدت 
مورد نیاز کشور است و تعلل در آن باعث هدررفت منابع خواهد شد. افزوده 
شدن ۱۰ درصد به ضریب نفوذ تلفن همراه، بین ۰.۶ تا ۲.۱ درصد به تولید 

ناخالص ملی و سه درصد به ایجاد شغل منجر می شود.

ابزار جديد واتس اپ برای نظرسنجی از كاربران
واتس اپ سرگرم طراحی یک نظرسنجی درون برنامه ای به سبک چت، به 
منظور جمع آوری بازخوردهای کاربران درباره قابلیت های جدید است که 

به این پیام رسان افزوده می شوند.
واتس اپ به یکــی از اپلیکیشــن هایی تبدیل شــده که مــدام در حال 
به روزرســانی و افزودن قابلیت های جدید هستند. بسیاری از قابلیت های 
جدید پیش از قابل دســترس شــدن برای کاربران آزمایشــی، معرفی 
می شــوند. با توجــه به تغییــرات جدیــدی که هــر روز در ایــن پیام 
رســان داده می شــود، طراحان چطــور می تواننــد قابلیتهایــی که به 
 خوبی عمــل می کنند یا مــواردی که همچنیــن نیاز به اصــالح دارند، 

را رصد کنند؟
به نظر می رسد واتس اپ با در نظر گرفتن این موضوع، سرگرم طراحی یک 
نظرسنجی درون برنامه ای به سبک چت، به منظور جمع آوری بازخوردهای 
کاربران است. پیش از این اعالم شده بود واتس اپ، سرگرم کار برای عرضه 
نظرسنجی های گروهی است و طرح های جداگانه ای برای بهبود سیستم 
گزارش باگ دارد اما هیچ کدام از این موارد، شبیه قابلیت نظرسنجی نیست 
که توسط وب ســایت WABetaInfo مشاهده شده و در دست طراحی 
است. این قابلیت جدید، چت با حساب بیزنس احراز هویت شده متعلق به 
واتس اپ است و کاربران می توانند نظر خود را درباره قابلیت ها و محصوالت 

خاص در این اپلیکیشن ابراز کنند.
کاربرانی که از آنها خواســته می شــود در نظرســنجی شــرکت کنند، 
دعوتی را دریافــت می کنند که هدفش را بیان کــرده و به کاربران امکان 
پذیرفتن یا رد کردن دعوت را می دهد. اگر کاربران عالقه ای به شرکت در 
نظرسنجی نداشته باشند، می توانند حساب "نظرسنجی های واتس اپ” 
)WhatsApp Surveys( را مانند هر حســاب دیگری مسدود کنند تا 

دیگر در آینده، دعوتنامه های نظرسنجی را دریافت نکنند.
بر اساس گزارش وب ســایت اندروید پلیس، کاربران نباید انتظار داشته 
باشــند این ابزار به آنها امکان دهد قابلیت های جدیــد بزرگ یا تغییرات 
اساســی دیگر در واتس اپ را درخواســت کنند. در واقع، این ابزار شبیه 
سیستمی اســت که در دوره تست ها و مراحل دیگر ســاخت قابلیت ها، 
می تواند مفید باشــد. با این قابلیــت، کاربران دیگری نیازی به نوشــتن 
 ایمیل های طوالنی و گزارش مستقیم باگ ها به بخش پشتیبانی و طراحان 

واتس اپ ندارند.

اخبار

صفحهخریددراینستاگرامحذفمیشود
اینستاگرامهمزمانباتغییرتمرکزفعالیتهایتجارتالکترونیکیبهتبلیغات،قصدداردقابلیتهایخریددراینپلتفرمرابهمیزانچشمگیریکاهشدهد.دریکیادداشتداخلیکهتوسطوبسایت
اینفورمیشنمشاهدهشده،بهکارمنداناینستاگراماطالعدادهشدهاستکهصفحهخریدفعلیدراینستاگرام،بهدلیلتغییردراولویتهایاینشرکت،احتماالحذفخواهدشد.اینستاگرامدریک
یادداشتقبلی،بهکارمندانشگفتهبوداینتغییرات،منعکسکنندهاهدافجدیدبرایتشکیالتبازرگانیاستکهبهشکلمستقیمتریبهدرآمدتبلیغاتیبرایِمتا–شرکتمادراینستاگرام-مرتبط

هستند.طبقگزارشوبسایتاینفورمیشن،اینستاگرامدرچندماهآینده،یکنسخهسادهترصفحهخریدراامتحانخواهدکردکهبهصورتداخلیTabLiteنامیدهمیشود.

قرعــه کشــی خــودرو 
همچنان به ضــرر مردم و 
مصرف کنندگان واقعی این 
بازار ادامه دارد. رانت توزیع 
شده در این فرآیند به اندازه 
ای باال بوده که تنها 3۰ درصد خودروها سهم مردم 
عادی شده است. اصرار بر ادامه این جریان و دست 
دست کردن وزارت صمت برای حذف آن جز توزیع 

رانت و فساد، آورده دیگری نداشته است.
اینکه مسووالن اعالم می کنند قرعه کشی خودرو به 
تدریج تا پایان سال حذف می شود نیز وعده ای است 
که نمی توان خیلی بر روی آن حساب کرد. مشخص 
نیست چرا وزارت صمت و دیگر نهادهای مرتبط با این 
روش از تخصیص خودرو همچنان بر اجرای آن اصرار 

دارند. در حالی که متقاضیانی که باید به خودرو دست 
پیدا نمی کنند. التاری خودرو هر چه هست و هر آنچه 
تا به امروز اتفاق افتاده باید جمع شود و حق مصرف 

کننده واقعی از راه درست آن داده شود.  
البته آنطور که منطقی معــاون وزیر صمت گفته 
تاکنون بیش از ۷۰ درصــد خودروهایی که پیش 
از این مشــمول قرعه کشــی بودند از فرایند قرعه 
کشی خارج شده و در قالب طرح های خارج از قرعه 
کشی، به فروش می رســند. به هر ترتیب در مورد 
قرعه کشــی آنکه در این دور مقرر شده ۵۰ درصد 
از خودروهای عرضه شــده ســهمیه طرح جوانی 
جمعیت )ثبت نام مــادران( و ۲۰ درصد دیگر نیز 
سهمیه دارندگان خودروهای فرسوده باشد؛ یعنی 
در مجموع 3۰ درصد از خودروهای عرضه شــده 
برای متقاضیانی اســت که در این دو دسته بندی 
قرار نمی گیرند. بنابراین، در دور ســوم قرعه کشی 
خودرو تنها ۱۸ هزار دستگاه خودرو نصیب افرادی 

می شود که دو شرط جوانی جمعیت و خودروهای 
فرسوده را ندارند و اینکه این ۱۸ هزار دستگاه چه 

 کمکی به بهبود وضعیت بازار خودرو می کند جای 
تأمل دارد.

بازار خودرو همچنان از كمبود خودرو رنج می برد

ریزش عرضه  خودرو  در سامانه یکپارچه

راهکار نجات بازار خودرو
فربد زاوه، کارشناس خودرو 

به حذف قرعه کشی خودرو با اتفاقاتی که در مجموع در این بازار افتاده است نباید خیلی خوشبین بود. اطالعات مربوط به قرعه کشی باید در دسترس مردم قرار داده شود. تنها با این روش است که انگیزه برای بروز تخلف 
و رانت کاهش یابد. شیوه فروش در سامانه یکپارچه دست عده ای را از رانت و منافعی که در این زمینه داشته اند قطع کرده است. اما به هر حال باز قرعه کشی خودرو شیوه خوبی برای فروش خودرو به حساب نمی آید و 
عوارض منفی خود را به همراه دارد. به طور کلی قرعه کشی هم قیمت خودرو را کاهش نداد. هرچند پیش بینی شده بود که اجرای این طرح تنها به مشکالت دامن می زند و به کاهش قیمتها در این بازار منتهی نخواهد شد. 
قرعه کشی خودرو یکی از غیر عاقالنه ترین شیوه هایی بود که برای مدیریت بازار استفاده شد. به این دلیل غیرعاقالنه بود که صاحب یک پراید فرسوده و با عمر ۱۰ ساله یا بیش تر که مسافرکشی می کند، اجازه ندارد 
ثبت نام کند چون این آدم، یک پالک فعال دارد. این نوع طرح های غیر عاقالنه، در زمان وقوع بحران ها ارائه می شوند. آمار هم تا به امروز نشان داده که نیمی از خودروهای فروش رفته، به دست مصرف کننده واقعی 
نرسید. روشی وجود ندارد که بتوان از عدم تقلب و دستکاری نتایج اطمینان حاصل کرد. به نظر می رسد تنها هدف طرح، تغییر موضع اعتراضی عدم امکان ثبت نام  مردم عادی در سیستم فروش خودروسازان باشد. بعید 

است بتوان روشی در قرعه کشی استفاده کرد که افراد مطمئن باشند سوءاستفاده سازمان یافته ای اتفاق نیفتاده است.
این نمایش بی نتیجه که با حذف بسیاری از اقشار ضعیف مانند دارندگان خودروهای قدیمی و فرسوده هم همراه است، باید سریعا متوقف شود و خودروسازان با تحویل تعهدات میلیونی معوق و فروش خودرو بعد از 

اتمام تعهدات در حاشیه بازار آزاد، بازار را به شکل واقعی آرام کنند.
از طرف دیگر، هزینه تولید این خودروها را ۸۰ میلیون ایرانی از طریق تورم پرداخت می کنند. نتیجه اجرای این سیاست، یک زیان وحشتناک و یک بدهی وحشتناک تر بوده است. یک زیان در حد ۵۰ هزار میلیارد 
تومان در شرکت های خودرو سازی شناسایی شده و از طرف دیگر، شرکت های خودرو ســازی، یک بدهی حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومانی به اقتصاد ایران دارند. صنعت خودرو همچون سایر صنایع با وضعیت بهتر 
بایستی سعی کند تمرکز تولید را خود بر روی یک یا دو مدل گذاشته و صادرکننده نیز باشد. در ازای آن مردم هم آزادانه بتوانند هر خودرویی می خواهند خریداری کنند. تا زمانیکه مردم ملزم به استفاده از محصوالت 

داخلی باشند، نتیجه این می شود که بطور مثال ۴۰۵ از رده خارج و پژو پارس جایگزین می شود. آیا مشکل کیفیت پژو پارس با این روش حل می شود. 

شایلی قرائی 
News kasbokar@gmail.com

گوگل گزینه مسیرهای دوستدار محیط زیست در 
نقشه گوگل )Google Maps( را به ۴۰ کشور 
دیگر در اروپا توســعه داد. مســیرهای دوستدار 
محیط زیست که سال میالدی گذشته، نخستین 
بار در آمریکا معرفی شــد، به جای مســیرهای 
سریع تر، مســیرهایی را نشان می دهد که مصرف 
سوخت کمتری دارند. بنابراین کاربران باید انتخاب 
کنند اولویت اصلی آنها، مســیر سریع تر است یا 

دوســتدار محیط زیســت و هنگامی که اختالف 
زمانی اندکی وجــود دارد، به صورت پیش فرض، 
گزینه دوستدار محیط زیست نشان داده می شود 
اما اگر کاربری می خواهد نقشه گوگل همیشه به 
صورت پیش فرض سریع ترین مسیر را نشان دهد، 
باید به تنظیمات نقشه گوگل مراجعه کند. کاربران 
می توانند مسیرهای دوستدار محیط زیست را که 

با برچسب برگ مشخص شده اند، مشاهده کنند.

این گزینــه، مــواردی مانند ترافیــک را در نظر 
می گیرد تا مسیرهایی را پیدا کند که برای اقتصاد 
ســوخت کاربر، بهترین هستند. گوگل اعالم کرد 
مسیرهای دوســتدار محیط زیست در حدود ۴۰ 
کشــور اروپایی عرضه خواهد شــد اما به نام این 
کشورها اشــاره نکرد. این شــرکت پیش از این، 
گزینه مذکور را برای نقشــه ها در کانادا و آلمان 
قابل دســترس کرده بود. بر اســاس گزارش وب 

ســایت انگجت، گوگل به کاربران در هر نقطه ای 
که از این گزینه استفاده می کنند، اجازه می دهد 
اطالعات مربوط به زمان رانندگی و نوع ســوخت 
خودرو )بنزینی، دیزلی یا برقی( را مشخص کنند. 
این اطالعات روی مســیرهای خاصی که نقشــه 
نشان می دهد، تاثیر می گذارد. این گزینه تا چند 
هفته دیگر از طریق به روزرسانی نقشه گوگل، قابل 

دسترس خواهد شد.

چین با سرعت مشغول افزایش پروازهای فضایی خود 
است و در همین راستا در کمتر از ۲ ساعت ۲ ماموریت 
به مدار زمین انجام داد. در یک ماموریت ۲ ماهواره و در 

دیگری 3 ماهواره به فضا پرتاب شدند.
این مأموریت ها دیروز انجام شــدند. طی نخســتین 
عملیات در ســاعت ۱۰:۲۴ دقیقه صبح به وقت پکن 
۶ سپتامبر یک موشک »کایژ و-۱A« از مرکز پرتاب 
ماهواره جیوکوان در شمال غرب چین به فضا پرتاب 
 ۱A-شد. این هفدهمین عملیات پرتاب موشک کایژ و
 Expace به حساب می آید که توسط شرکت دولتی

کنترل می شود.
موشک مذکور به طور موفقیت آمیز ۲ ماهواره آزمایشی 
متعلق به شرکت »پکن فیوچر نویگیشن تکنولوژی« را 
 S3-۱-CentiSpace به مدار زمین برد. ماهواره های
و S۴-۱ مجهز به فناوری های مختلفی هستند که برخی 
از آنها برای ارتقای قابلیت های ناوبری طراحی شده اند.

مأموریت دوم ساعت ۱۲:۱۹ دقیقه ظهر به وقت پکن 

از مقر پرتاب ماهواره شیچانگ در ایالت سیچوان واقع 
در جنوب غربی چین انجام شــد. در این عملیات یک 
موشک النگ مارچ ۲D همراه ســه ماهواره سنجش 
از راه دور Yaogan-3۵ بــه فضا برد. این پنجمین بار 
اســت که محموله ای 3 تایی از ماهواره مذکور به مدار 
زمین ارسال می شود. ماهواره های مذکور به طور کلی 
برای انجام آزمایش های علمی، تحقیقات درباره منابع 
روی زمین، تخمین محصوالت کشاورزی و جلوگیری 
از بالیای طبیعی به کار می روند.البته ممکن است این 
ابزارها فعالیت های بیشتری نیز انجام دهند. کارشناسان 
 3۵-Yaogan غربی معتقدند شــبکه ماهواره های
احتماالً مأموریت های شناسایی برای ارتش چین نیز 

انجام دهند.
چین تا این نقطه از ۲۰۲۲ میالدی 3۷ مأموریت به مدار 
زمین انجام داده است. هرچند انجام این تعداد مأموریت 
قابل توجه است، اما همچنان از رکورد اسپیس ایکس 

کمتر به حساب می آید.

چین یک ســازمان جاسوســی ایاالت متحده را 
به هک کردن یک دانشــگاه دولتی بــا برنامه های 
تحقیقاتی هوانوردی و فضایی متهم کرده اســت. 
این تازه ترین واکنش پکن به اتهامات واشــنگتن 
 است که به طور مرتب چین را به جاسوسی سایبری 

متهم می کند.
مرکز ملی واکنش اضطراری به ویروس های رایانه ای 
در چیــن در بیانیــه ای اعالم کرد دفتــر عملیات 
دسترســی سفارشــی واقع در آژانس امنیت ملی 
آمریــکا این حمــالت را به دانشــگاه پلی تکنیک 
شمال غربی در شــیان انجام داده است. این مرکز 
افزود که تیمــی از مرکز و فنــاوری امنیت 3۶۰ 
پس از گزارش حمله ای از خارج از کشــور در ماه 
 ژوئن، سیســتم های اطالعاتی دانشــگاه را تجزیه 

و تحلیل کردند.
به گفته مقامات چینی، آژانس امنیت ملی آمریکا 
در سال های اخیر بیش از ۱۰۰۰۰ حمله سایبری 

"وحشــیانه" به اهداف چینی انجام داده و بیش از 
۱۴۰ گیگابایت داده "بــا ارزش" جمع آوری کرده 
اســت. آژانس امنیت ملی آمریــکا و وزارت امور 
خارجه این کشور از اظهار نظر در مورد این اتهامات 

خودداری کردند.
پکن و واشنگتن درگیر جنگ لفظی فزاینده ای بر 
سر جاسوسی سایبری شده اند و چین به صراحت 
ســازمان های دولتی آمریکا را متهــم می کند. در 
مقابل کریســتوفر رأی، رئیس اف بــی آی، در ماه 
جوالی به شرکت های غربی هشدار داد چین قصد 
دارد با نقض حقوق مالکیت معنوی آنها را »غارت« 
کند تا در نهایت بتواند بر صنایع کلیدی تسلط یابد. 
هر دو کشور در جریان سفر شیء جین پینگ رئیس 
جمهور چین به واشنگتن در سال ۲۰۱۵ توافق کرده 
بودند از سرقت سایبری داده های مربوط به مالکیت 
معنوی یا اسرار تجاری خودداری کنند، اما ظاهراً 

این توافق رعایت نمی شود.

قابلیت زیست محیطی نقشه گوگل به ۴0 کشور توسعه یافت

خشم چین از ده هزار حمله هکری آمریکا چین ۵ ماهواره را طی ۲ ساعت به مدار زمین فرستاد

عكس روز- 
سفر به ديار 

شيخ جام 
و موسيقی 

اصيل 
خراسان


