
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز گفت: 
ارزش ریالی پرونده های قاچاق طی پنج ماهه اول 

امسال معادل ۵۰۰ میلیارد تومان بوده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا دهقانی نیا 
در یک گفت و گوی رادیویی اظهار کرد: در حال 
حاضر پوشاک، لوازم و قطعات یدکی، لوازم خانگی، 
کفش، برخی مواد غذایی، ملزومات صنایع زراعی، 
دخانیات، لوازم تحریر، لــوازم صوتی تصویری و 

منسوجات خانگی شناسه کاال گرفتند.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز افزود: 
به عنوان نمونه برای ردیف پوشــاک ۳۱۲ هزار و 
۸۳۳ مورد شناسه پوشــاک ثبت شده و در گروه 
کاالیی لوازم و قطعات یدکی نیز حدود ۱۸۲ هزار 

و ۹۴۲ مورد شناسه کاال ثبت شده است.

وی عنوان کرد: طبق آخرین آمار سامانه یکپارچه 
مدیریت بازرسی، ارزش ریالی پرونده های قاچاق 
طی پنج ماهه اول امســال ۴ هزار و ۹۶۳ میلیارد 
و ۳۱۹ میلیون و ۹۴۱ هزار ریــال )معادل ۵۰۰ 
میلیارد تومان( است. دهقانی نیا متذکر شد: اینکه 
برخورد با قاچاق کاال دیده نمی شــود و یا فقط 
در تهران و اصفهان دیده می شــود دلیل بر عدم 
برخورد نیســت و لذا از خبرگزاری ها و رسانه ها 
تقاضا داریم که با تقوای رسانه ای و انصاف به این 
قضایا ورود کنند. وی در مورد اینکه گفته می شود 
چرا ســتاد مبارزه با قاچــاق کاال و ارز کم کاری 
دســتگاه ها را در این خصوص به شــکل صریح 
اعالم نمی کنــد، این طور توضیــح داد: اگر عدد 
۵۰۰ میلیارد تومان طی پنج ماهه اول سال ۱۴۰۱ 

از بــاب ارزش ریالی پرونده هــای قاچاق مدنظر 
باشد ما نمی توانیم دستگاهی را به کم کاری و یا 
بیکاری در این حوزه متهم کنیم؛ اما درعین حال 
انتظار ستاد خیلی باالتر از اینهاست. سخنگوی 
ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز با بیان اینکه ابزار 
تشخیص قاچاق در اختیار دستگاه های کاشف و 
ضابط قرار گرفته است، اظهار کرد: عالوه بر این، 
ابزاری در اختیار مردم هم قرار گرفته تا اصالت کاال 
را تشخیص دهند. مردم می توانند با ارسال شناسه 
و کد رهگیری کاال به ستاره ۷۷۷۷ مربع پاسخ را 
دریافت و یا از سامانه جامع تجارت استفاده کنند؛ 
همچنین در حوزه داروهای وارداتی نیز می توانند 
با برنامه »تی تک« نســبت به تشخیص اصالت 

دارو اقدام کرد.

آمارهای رسمی نشان می دهد واردات نفت خام 
آلمان در ۷ ماهه اول سال ۲۰۲۲ به طور ساالنه 

۱۳.۵ درصد افزایش یافته است 
به گزارش ایلنا از سی ان بی ســی عربی، آمارهای 
رسمی نشان می دهد واردات نفت خام آلمان در ۷ 
ماهه اول سال ۲۰۲۲ به طور ساالنه ۱۳.۵ درصد 
افزایش یافته اســت، چون اقتصاد از پیامدهای 
همه گیر کووید-۱۹ بهبــود یافته، و این صورت 
 حســاب به دلیل قیمت هــای باالتــر دو برابر 

شده است.
آمار ماهانــه دفتر تجارت خارجــی اداره فدرال 
امور اقتصادی و کنترل صادرات نشــان می دهد 
که روســیه همچنان بزرگتریــن تامین کننده 
نفت خام باقی مانده است، زیرا این کشور ۳۰.۵ 

درصد از واردات نفت آلمان را در این دوره به خود 
اختصاص داده است.

 دولت آلمان قصد دارد واردات نفت روســیه را 
تا پایان ســال تحت تحریم های اتحادیه اروپا که 
به دلیل جنگ تحمیل شــده بــود، متوقف کند 
و یک هفته پیش، دولت آلمان یک پاالیشــگاه 
بزرگ نفت متعلق به روسیه در شــرق آلمان را 

تصرف کرد.  
حدود ۲۳.۶ درصــد از واردات در دوره ژانویه تا 
ژوئیه از بریتانیا و دریای شــمال بوده است، در 
حالی که واردات از اعضای اوپــک ۱۶.۰ درصد 

بوده است.
مابقی واردات از منابع دیگر از جمله قزاقستان و 

ایاالت متحده انجام شده است.

دفتر فدرال نشــان داد که واردات نفت در دوره 
ژانویه تا ژوئیه از همه منابع از ۴۴.۹ میلیون تن در 
مدت مشابه در سال ۲۰۲۱ به ۵۱.۰ میلیون تن 

افزایش یافت.        
آلمان ۳۵.۹ میلیارد یورو یا ۳۵.۰۷ میلیارد دالر 
برای واردات نفت خام در ماه های گذشته هزینه 
کرده که در هفت ماه ابتدایی سال جاری نسبت 
به مدت مشابه سال قبل ۱۰۰.۶ درصد افزایش را 

نشان می دهد.
دفتر فــدرال اعالم کــرد که میانگیــن قیمت 
پرداختــی بــه ازای هر تــن در مرز نســبت به 
مــدت مشــابه ســال گذشــته ۷۶.۴ درصــد 
 افزایــش یافتــه و بــه ۷۰۲.۹۵ یورو رســیده 

است.

یک کارشــناس حوزه کار معتقد است: اگر آمار 
مقرری بگیران بیمه بیکاری در کنار آمار اشتغال 
ایجاد شــده و بیمه شــدگان جدید قــرار گیرد 
می توان ارزیابی بهتری از چشــم انداز اشتغال و 

بازار کار کشور ارائه کرد.
حمید نجف در گفت وگو با ایسنا، در ارزیابی آمار 
اشتغال ایجادی در یکســال گذشته ابراز عقیده 
کرد و گفت: آماری که در خصوص ایجاد اشتغال 
یا جذب بیمه شدگان جدید ارائه می شود الزاما 
به معنای ایجاد شغل آن هم شغل رسمی نیست 
و معتقدم به دلیل شرایط نابسامان اقتصادی در 
یکسال گذشــته با ریزش و رویش نیروهای کار 
مواجه بودیم به نحــوی که افراد ناچــار خود و 

خانواده هایشان را بیمه خویش فرمایی کرده اند.

وی ادامه داد: پس از افزایش حقوق و دســتمزد 
در سال جاری برخی از شــرکت ها و بنگاه های 
بخش خصوصی که نمی توانستند حجم باالیی از 
دستمزدها را به دلیل افزایش مالیات ها پرداخت 
کنند بــه تعدیل نیــرو روی آورنــد در نتیجه با 
ریزش نیروی کار مواجه شــدیم و افــراد بیکار 
شــده یا به صندوق بیمه بیکاری مراجعه کردند 
و مقرری بگیر شــدند یا خود را بیمه اختیاری و 
خویش فرمایی کردند لــذا معتقدم کل این آمار 
را نمی توانیم به منزله اشــتغال رسمی و پایدار 

تلقی کنیم.
این کارشناس حوزه کار با تاکید بر ارائه جزئیات 
اشتغال ایجاد شده طی این مدت، گفت:اگر آمار 
دقیق مقــرری بگیران بیمه بیــکاری را در کنار 

آمار اشتغال ایجاد شــده و بیمه شدگان جدید 
قرار بدهیم می توان ارزیابی بهتری از چشم انداز 
اشتغال و بازار کار کشــور داشت چون فردی که 
بیمه بیکاری می گیرد شاید کار نکند، ولی حق 

بیمه او رد می شود و از مقرری استفاده می کند.
نجف افزود: در دوران کرونا با ریزش بخشــی از 
نیروهای کار به دلیل توقف فعالیت مواجه بودیم و 
پس از افزایش حقوق و دستمزدها در سال جاری 
نیز تعدیل عده ای از نیروهای کار توســط برخی 
از بنگاههای بخش خصوصی را شاهد بودیم که 
موجب شد افراد به سمت مشــاغل کاذب و غیر 
رســمی بروند که پایدار نیست از این رو معتقدم 
باید ریز آمارها را در اختیار داشته باشیم تا بتوانیم 

تعداد اشتغال خالص و پایدار را به دست آوریم.

ادعای ارسال فرآورده های ســوختی رایگان به 
لبنان کذب بــوده و ایران هیــچ برنامه ای برای 

واگذاری سوخت رایگان به لبنان ندارد.
به گزارش ایسنا، رســانه نزدیک به شورای عالی 
امنیت ملی نوشــت: »برخی از رســانه ها مدعی 

شدند نخست وزیر لبنان گفته؛ سوخت ارسالی از 
ایران یک هدیه رایگان بدون هیچ شرطی است!

بنابر گزارش این رســانه ها؛ نخســت وزیر لبنان 
مدعی شده سوخت ارســالی از ایران یک هدیه 
رایگان نامشــروط اســت و اگر موانع ارسال این 

سوخت برطرف شود لبنان از آن استقبال می کند.
بر اســاس اخبار رســیده، این خبر کذب بوده و 
ایران هیــچ برنامه ای برای واگذاری ســوخت و 
فرآورده های نفتی رایگان به لبنان در دستور کار 

خود ندارد.«

قیمت نفت در جلسه معامالتی روز جمعه حدود ۵ 
درصد کاهش یافت و به پایین ترین سطح در ۸ ماه 

گذشته رسید.
به گزارش خبرگزاری مهر قیمت نفت در جلســه 
معامالتی روز جمعه حدود ۵ درصد کاهش یافت و 

به پایین ترین سطح در ۸ ماه گذشته رسید.
بهای معامالت آتی نفت برنــت ۴.۳۱ دالر یا ۴.۸ 

درصد کاهش یافت و به ۸۶.۱۵ دالر در هر بشــکه 
رســید که در طول هفته حــدود ۶ درصد کاهش 
داشت. قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت 
آمریکا ۴.۷۵ دالر یــا ۵.۷ درصد کاهش یافت و به 
۷۸.۷۴ دالر رسید که در طول هفته حدود ۷ درصد 
کاهش داشت. این چهارمین کاهش متوالی هفتگی 
برای هر دو معیار است و اولین بار از دسامبر است 

که این کاهــش رخ می دهــد. همچنین معامالت 
آتی بنزین و گازوئیل آمریــکا نیز بیش از ۵ درصد 

کاهش یافت.
فدرال رزرو آمریکا روز چهارشــنبه نرخ بهره را ۷۵ 
واحد افزایش داد. بانک های مرکزی در سرتاســر 
جهان در افزایش نرخ ها پیروی کردند و خطر رکود 

اقتصادی را افزایش دادند.

مشاهدات میدانی نشان می دهد که قیمت هر کیلوگرم 
مرغ حدود ۳ هزار تومان باالتر از نرخ مصوب در تهران به 
فروش می رسد اما اقداماتی برای تنظیم بازار در دست 
اقدام است که می تواند این اختالف قیمت محدود را نیز 
تعدیل کند. به گزارش تسنیم قیمت مرغ در روزهای اخیر 
کمی باالتر از نرخ مصوب خود رفته است و با قیمتی در 
حدود ۶۳ تا ۶۴ هزار تومان بر اساس مشاهدات میدانی 
در تهران فروخته می شود هر چند که ممکن است در 
برخی از فروشگاه ها حتی بیشــتر از این قیمت ها نیز 

فروخته شود.
قیمت تخم مرغ نیز در برخی از فروشگاه ها باالتر از 
نرخ مصوب به فروش می رسد  اما در میادین میوه و 
تره بار و برخی از فروشگاه ها هر شانه ۳۰ عددی در 
حدود ۷۴ هزار تومان فروخته می شود. درباره دالیل 

تغییر قیمت مرغ در بازار می توان به کاهش موقت 
جوجه ریزی در کشور اشاره کرد اما با توجه به اقداماتی 
که وزارت جهاد کشاورزی انجام داده است به زودی 
جوجه ریزی و تولید به اندازه قبل خود باز می گردد. 
کاهش مصرف مرغ بعد از مردمی سازی یارانه ها باعث 
شد که مرغداران  میزان جوجه ریزی را کاهش دهند 
و در نهایت تولید مرغ در کشور کاهش یابد اما وزارت 
جهاد کشاورزی با خرید مرغ تخم مرغ های نطفه دار 
گله های مرغ مادر را در کشور حفظ کرد تا دوباره به 

چرخه تولید برگردند.
ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی در این ارتباط اظهار 
داشــت: حفظ تولید مجتمع های مرغ مادر برای تولید 
جوجه یک روزه و تداوم تولید برای ما بسیار مورد اهمیت 
است، در صورتی که حذف شوند در واقع گله های مولد 

این بخش از بین خواهد رفت و ۱۴ ماه طول می کشد تا 
دوباره احیا شوند. از تولید کنندگان مرغ مادر ۳۰ میلیون 
تخم مرغ نطفه دار خرید تضمینی شد تا گله ها حفظ 
شود و در نیمه دوم سال با افزایش مصرف مرغ و تخم مرغ 
امیدواریم تولیدات این بخش دوباره بتوانند به سرعت به 
وضعیت اوج تولید خود برسند و بازار های صادراتی را به 
دست آورند. بنابراین گزارش به نظر می رسد با تغییر فصل 
و افزایش مصرف) به ویژه تخم مرغ (  و افزایش قیمت ها 
در بازار انگیزه تولید کننــدگان برای افزایش یافته و در 
آینده ای نه چندان دور بازار دوباره به تعادل در تولید و 
مصرف خواهد رسید. وزارت جهاد کشاورزی نیز برای 
تنظیم بازار مرغ در کشور توزیع مرغ منجمد هر کیلوگرم 
 ۴۰ هزار تومــان را در حال انجام دارد کــه این امر نیز

می تواند به تعادل در عرضه و تقاضا کمک کند.

ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن 
ابراز تأســف از تصمیم دولت اوکرایــن در مورد 
روابط دیپلماتیــک با جمهوری اســالمی ایران، 
این تصمیم را براســاس گزارش های تائید نشده 
 و ناشی از فضا سازی رســانه ای طرفهای خارجی 

دانست.
به گزارش ایسنا، ســخنگوی وزارت امور خارجه 

با اشــاره به سیاســت روشــن بی طرفــی فعال 
جمهوری اســالمی ایران در منازعــه اوکراین و 
روســیه، بر مخالفت کشــورمان با جنگ و لزوم 
حل و فصل سیاســی اختالفات به دور از خشونت 
تاکید کــرده و دیدارهــا و تماس هــای متعدد 
وزیر امور خارجه کشــورمان بــا همتایان روس 
و اوکراینی طی ماههای گذشــته را در راســتای 

کمک به حــل بحران عنــوان کــرد. کنعانی در 
 پایان انجام اقدام متناســب از سوی کشورمان در 
واکنش بــه تصمیــم دولــت اوکرایــن را مورد 
تاکیــد قــرارداد و به دولــت این کشــور توصیه 
کــرد از تاثیــر پذیــری از طرفهــای ثالــث که 
 به دنبــال تخریــب روابط دو کشــور هســتند

 اجتناب نماید.

واردات نفت آلمان ۱۳.۵ درصد افزایش یافت تشکیل ۵۰۰ میلیارد تومان پرونده قاچاق تا مردادماه

تحلیل بهتر بازار اشتغال با ارائه آمار مقرری بگیران ایران هیچ برنامه ای برای واگذاری فرآورده های نفتی رایگان به لبنان ندارد
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خسارت روزانه قطعی اینترنت چه قدر است؟
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دالیل 
صعودی شدن تورم

باال رفتن افسارگســیخته 
قیمتها نشانه رشد بی ضابطه 
تورم است. مردم در زندگی 
خود بــرای تامین کاالهای 
ضروری، مســکن و اجاره بها، خدمات درمانی و... 
توان ندارند. به عنوان مثال در آمارهای رسمی اعالم 
شده اجاره بها نسبت به ســال گذشته ۶۰ درصد 

افزایش داشته است...

  مهدی پازوکی، اقتصاددان
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کاهش هزینه اوراق مسکن به زیر 100 
هزار تومان، مردم را خانه دار می کند؟

قهر  سرمایه گذاران  
با  بازار  مسکن

افزایش قیمت 
دالر  و  سکه

شاخص کل دومین افت سنگین سال را با کاهش بیش از 2۷ هزار واحدی ثبت کرد

موج  خروج  پول  از  بورس
صفحه2

صفحه۴

خیز دوباره تورم 
نرخ تورم عموم اقالم خوراکی
 باالی ۵۰ درصد ثبت شده است

نرخ   تورم   شهریور  افزایش   یافت

روند نزولــی در قیمــت اوراق مســکن همچنان 
ادامــه دارد و قیمــت ایــن اوراق در ســال جاری 
به زیــر ۱۰۰ هــزار تومان رســید. ایــن در حالی 
اســت که به این ســیر نزولی قیمت اوراق باز هم 
دسترســی به خرید خانه همچنان دور اســت.  در 
 این رابطه یک کارشناس مســکن در گفت و گو با 
»کسب و کار« گفت: یکی از راه های موثر در به ثبات 
رسیدن قیمت مسکن تناسب میان عرضه و تقاضا 
است. ریزش گاه و بی گاه قیت اوراق مسکن دردی 
از بازار مســکن دوا نمی کند. ریزش اوراق به اندازه 
ای نیســت که در توان خرید مردم تاثیر گذار باشد. 

راهکارهای حمایتی نقش زیادی...

نرخ دالر روز روز شنبه بیش از ۳۰۰ تومان افزایش را 
تجربه کرد و در محدوده مرز مقاومتی ۳۱ هزار و ۸۰۰ 
تومان معامله شد. بعد از چند روز استپ قیمتی در 
بازار ارز تهران ، روز روز شنبه شنبه ۲ مهر ماه قیمت 
دالر هم در تهران  آرایش صعودی به خود گرفت هم 
در سلیمانیه و هرات. نرخ دالر روز روز شنبه بیش از 
۳۰۰ تومان افزایش را تجربه کرد و در محدوده مرز 
مقاومتی ۳۱ هزار و ۸۰۰ تومان معامله شد . برخی از 
تحلیگران بازار ارز تهران معتقد بودند در شرایط فعلی 
در صورتی که اســکناس آمریکایی در محدوده یاد 
شده تثبیت شود احتمال رسیدن نرخ دالر به مرز 
۳۲ هزار تومان هم وجــود دارد. با این حال عده ای 
 دیگر می گفتند احتماال بازار ساز مانع از ورود دالر 

به کانال باالتر خواهد شد...



اقتصاد2
ایران

افزایش قیمت دالر و سکه
قیمت طال نزولی شد

نرخ دالر روز روز شنبه بیش از 300 تومان افزایش 
را تجربه کرد و در محدوده مرز مقاومتی 31 هزار و 

800 تومان معامله شد.
به گــزارش اقتصادنیوز ، بعد از چند روز اســتپ 
قیمتی در بازار ارز تهران ، روز روز شنبه شنبه 2 
مهر ماه قیمت دالر هم در تهران  آرایش صعودی 

به خود گرفت هم در سلیمانیه و هرات. 
نرخ دالر روز روز شنبه بیش از 300 تومان افزایش 
را تجربه کرد و در محدوده مرز مقاومتی 31 هزار 
و 800 تومان معامله شد . برخی از تحلیگران بازار 
ارز تهران معتقد بودند در شرایط فعلی در صورتی 
که اسکناس آمریکایی در محدوده یاد شده تثبیت 
شود احتمال رســیدن نرخ دالر به مرز 32 هزار 
تومان هم وجود دارد. با این حال عده ای دیگر می 
گفتند احتماال بازار ساز مانع از ورود دالر به کانال 

باالتر خواهد شد . 

عبور دالر هرات را مرز مقاومتی 
در بازار هرات نرخ دالر روز روز شــنبه از یک مرز 
مقاومتی عبور کرد.هر برگ اسکناس آمریکایی روز 
روز شنبه در محدوده 31 هزار و 350 تا 31 هزار 
و 400 تومان معامله شد. این قیمت در مقایسه با 
دو روز قبل بیش از 200 تومان افزایش را نشان می 
دهد. قیمت دالر سلیمانیه روز روز شنبه به سمت 
کانال کانال جدید خیز برداشت  و در یک قدمی 

کانال 32 هزار تومان ایستاد.

حواله درهم روز روز شنبه به تماشای 
بازار ارز نشست 

حواله درهم روز روز شــنبه به تماشــای بازار ارز 
نشست و افت و خیز چشــمگیری را ثبت نکرد . 
قیمت درهم روز روز شــنبه در محدوده 8760 
تومان به فروش رسید که نســبت به دو روز قبل 

تقریبا ثابت بود . 
در بازار داخلی ایران هم  قیمت طال 18 عیار ظهر 
روز روز شنبه تقریبا 16 هزارو400 تومان ارزان تر 
از دو روز قبل معامله شد. این فلز گران بهای داخلی 
روز روز شنبه به قیمت 1 میلیون و 312 هزار و 200 

تومان به فروش رسید.

افزایش قیمت سکه امامی 
 قیمت ســکه امامی هم روز روز شــنبه 64 هزار 
تومان گران شد و بر روی 14 میلیون و 359 هزار 
تومان قرار گرفت. ارزش ذاتی سکه روز روز شنبه 
12 میلیون و 308 هزار تومان بود و حباب سکه در 

محدوده 16 درصد بود .

ثبت تورم ماهیانه 3.5 درصدی مسکن در 
شهریور ماه

روند صعودی اجاره بها متوقف 
بر اساس اطالعات مرکز آمار ایران، تورم ماهیانه 
 مســکن در شــهریور ماه حدود 3.5درصد بوده 

است.
به گزارش تســنیم، طبق اعالم مرکز آمار ایران، 
نرخ تورم ماهانه شــهریور 1401 به 2,2 درصد 
رسیده که در مقایسه با همین اطالع در ماه قبل، 
0,2 واحد درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه 
برای گروه های عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و 
دخانیات« و »کاالهــای غیرخوراکی و خدمات« 
به ترتیب 2.1 درصد و 2.2 درصد بوده است، این 
در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای 
شهری 2,2 درصد می باشد که نسبت به ماه قبل 
0,2 واحد درصد افزایش داشته است. هم چنین 
این نرخ برای خانوارهای روســتایی 2.2 درصد 
بوده که نسبت به ماه قبل 0,5 واحد درصد افزایش 

داشته است.
از طرف دیگر به استناد همین گزارش، نرخ تورم 
ماهیانه مســکن حدود 3,5 درصــد و نرخ تورم 
ماهیانه اجاره مسکن نیز در شهریور ماه 3,5 درصد 

بوده است.
الزم به ذکر است، تورم ماهیانه مسکن در مرداد 
ماه 2,8 درصد و نرخ تورم ماهیانه اجاره مسکن 2,9 

درصد بوده است.
همچنین تورم ماهیانه مســکن در تیر ماه 3,9 
درصد و تــورم ماهیانه اجاره بهــا در این ماه 3,8 

درصد بوده است.
از سوی دیگر تورم ماهیانه مسکن در خرداد ماه 
2,3 درصد و تورم ماهیانه اجاره بها در این ماه 2,3 

درصد بوده است.
گفتنی است، تورم ماهیانه مسکن در اردیبهشت 
ماه 2,5 درصد و تورم ماهیانه اجاره بها در این ماه 

2,5 درصد بوده است.
تورم ماهیانه مسکن در فروردین ماه نیز 2,1 درصد 
و تورم ماهیانه اجاره بها در این ماه 2,0 درصد بوده 

است.

اخبار

کمیســیون  عضــو 
کســب وکارهای دانــش 
بنیــان اتاق ایــران خاطر 
نشان کرد: به نظر می رسد 
قطعی اینترنت 30 تا 40 
درصد بر روند فعالیت بنگاه هــای اقتصادی تاثیر 

بگذارد و باعث افت فعالیت اقتصادی آنها شود.
منوچهر توســطی در گفت وگو با ایلنا، با اشاره به 
تاثیر قطعــی اینترنت در فضای کســب وکارهای 
مجازی، گفت: زندگی بشر امروز وابسته به اینترنت 
شده و به نظر می رسد این فضا بخش قابل توجهی 

از اقتصاد جهان را در قبضه خود گرفته است.
وی با بیان اینکه شبکه های اجتماعی باعث شدند 
بسیاری از شــرکت ها ابزار ارتباطی های گذشته 
مانند فکس را جمع آوری کننــد، اذعان کرد: در 
دنیای مــدرن مدارک و مســتندات بســیاری از 
شرکت  ها از طریق واتساپ جابه جا می شوند. قطعی 
اینترنت در روزهای گذشــته باعث شد بسیاری از 
کارها قفل شوند. به دلیل تعطیلی کسب وکارها در 
روزهای پایانی هفته چندان قطعی اینترنت خود 
را نشان نداد اما با آغاز هفته و شــروع کار به نظر 
می رسد که بسیاری از کسب وکارها نتوانند کارهای 

خود را دنبال کنند.
عضو کمیسیون کسب وکارهای دانش بنیان اتاق 
ایران ادامه داد: تبعات قطعی اینترنت و فیلترشدن 
واتساپ امروز مشــخص نخواهد شد و در روزهای 

آینده اثرات آن نمود بیشتری خواهد داشت.
توســطی با اشــاره به تاثیــر قطعــی اینترنت بر 
کسب وکارهایی که در فضای واقعی کار می کنند، 
تاکید کرد: این شــرکت ها نیز اطالعات مربوط به 
پرداخت و بازاریابی و ... را از طریق اینترنت انجام 
می دهند و با قطعی این فضا فعالیت آنها نیز مختل 
می شود؛ به نظر می رسد قطعی اینترنت 30 تا 40 
درصد بر روند فعالیت بنگاه هــای اقتصادی تاثیر 

بگذارد و باعث افت فعالیت اقتصادی آنها شود.
به گفتــه این فعــال اقتصادی؛ قطعــی اینترنت 
صددرصد بر کسب وکار شــرکت هایی که در این 
فضا کار می کنند تاثیر گذاشــته و فعالیت آنها را 

مختل کرده است.
عضو کمیســیون کســب وکارهای دانش بنیان 
اتاق ایران تاکید کرد: من به عنوان یک شــهروند 
می گویم مســیری که امروز دولت می خواهد طی 

کند در کشورهای دیگر نیز تجربه شده است و آنها 
نتوانستند از این مســیر نتیجه بگیرند. ما بخشی 
از جامعه جهانی هســتیم و باید جامعه را آموزش 
بدهیم که از امکانات روز دنیا درســت اســتفاده 
کنند، نمی توانیم مردم را محدود کنیم، همه باید از 

سازوکارهای مدرن استفاده بهینه کنند.
وی ادامه داد: ایران با داشــتن یک درصد جمعیت 
و یک درصد خاک دنیــا را دارد و بــدون توجه به 
در نظر داشــتن منابــع موجود در این کشــور ما 
باید حداقل ســالیانه 400 میلیــارد دالر صادرات 
داشته باشــیم این در حالیســت که عدد صادرات 
ما حــدود 50 میلیارد دالر اســت پــس این آمار 
نشــان می دهد که ما با دنیا ارتبــاط خوبی نداریم 
 و قطعی جایگاه ما را در اقتصاد جهانی خدشــه دار

 خواهد کرد. توسطی در پاسخ به این پرسش که آیا 
قطعی اینترنت باعث تعطیلی کسب وکارهایی که در 
فضای اینترنت کار خود را دنبال می کند خواهد شد؟ 
گفت: کسب و کارها در دنیا با سرعت جلو می روند 
و دیگر حضور فیزیکی برای خرید به حداقل رسیده 
اســت ما اگر این مهم را از مــردم دریغ کنیم وقت 
و عمر مردم را هدر می دهیــم. در بخش خصوصی 
یک فاکتور قیمت و کیفیت در رقابت اهمیت ویژه 
دارد، تصمیمات ایــن چنینی باعث خواهد شــد 
که قیمت تمام شــده محصــوالت و کاالی داخلی 
 باال و قدرت رقابــت ما در بــازار جهانی کاهش پ

یدا می کند. 

آســیب فیلترینگ اینســتاگرام بر 
کسب وکارها

به گزارش تجــارت نیوز، حال آن طــور که پادرو 
گزارش داده حدود 400 هزار فروشــگاه ایرانی در 
اینستاگرام فعال هستند و یک میلیون شغل هم با 
واسطه در فضا مشغولند. البته دبیر شورای فضای 
مجازی با اضافه کردن حوزه تبلیغاتی به اییت آمار، 
کسب وکارهای فعال در اینستاگرام را دو میلیون و 

400 هزار فروشگاه محاسبه کرد.
آمارهای موسسه پژوهشی بتا از وضعیت شبکه های 
اجتماعی ایران نیز نشان دهنده آن است که اقتصاد 
9 میلیون نفر به صورت مســتقیم به اینستاگرام 
وابسته اســت. ضمن اینکه حجم بازار اینستاگرام 
بین 18 هزار تا 32 هزار میلیــارد تومان تخمین 

زده می شود.
همچنین معاونت پژوهشــی سازمان امور مالیاتی 
در آخریــن گــزارش خــود در این بــاره ضریب 
نفــوذ اینترنــت را در ایران 112 درصــد و تعداد 
کاربــران آن را 94 میلیــون نفر اعــالم کرد. این 
معاونت همچنین افزود که بیــش از یک میلیون 
 صفحه فارســی از طریق اینستاگرام کسب درآمد 

حداقلی دارند.
بررسی این گزارش حاکی از آن است که ارزش کل 
گردش مالی تجارت الکترونیکی در ایران در سال 
99 نزدیک به 1100 هزار میلیارد تومان بود. حال 
اگر این رقم را در 365 روز سال تقسیم کنیم، نشان 

می دهد که قطعی اینترنت در ایران روزانه حدود 
3000 میلیــارد تومان به کســب وکارهای ایران 
آسیب وارد می کند. البته اگر تورم سه سال اخیر را 
در این محاسبات بگنجانیم، طبیعتاً این رقم بیش 
از این هم می شود. اما برای رسمی ماندن گزارش 

فعاًل چاره ای جز اتکا به این داده ها نیست.
همچنین »پادرو« بازار ســاالنه اینستاگرام را 40 
هزار میلیارد تومان اعالم کرد. طبق این آمار فقط 
فروشــگاه های اینســتاگرامی روزانه حدود 110 
میلیارد تومان به تبع قطعی اینترنت و فیلترینگ 

اینستاگرام زیان می دهند.

تهدید معیشت ۱۰ میلیون نفر
عضو هیات مدیره اتحادیه کشوری کسب وکارهای 
مجازی به تجارت نیــوز گفت: طبــق اعالم دبیر 
شــورای فضای مجازی بیش از دو میلیون و 400 
هزار کســب وکار در حوزه فروش و تبلیغات فقط 
در فضای اینستاگرام فعال هستند. مرکز آمار نیز 
گزارشی را منتشر کرد که نشان می داد بیش از 10 
میلیون نفر از این فضا ارتزاق می کنند. این ها اعداد 
کوچکی نیستند و واقعیت روشن این است که مردم 
روزانه ساعات زیادی را در شــبکه های اجتماعی 
می گذرانند. طبیعی اســت که بخــش مهمی از 
تجارت به این فضا منتقل شــود. در نتیجه قطعی 
سراســری اینترنت در ایران ضربات ســهمگینی 
 را به چرخــه تجــارت در شــبکه های اجتماعی 

وارد می کند.
رضا الفت نســب ادامه داد: همچنین بســیاری از 
کســب وکارهای بزرگ هزینه ســنگینی در این 
زمینه انجــام داده اند و یکــی از ورودی های خود 
را به صورت مکمل اینســتاگرام، تلگرام و واتزاپ 
قرار داده اند. بعضا شنیده می شود که ممکن است 
قطعی اینستاگرام دائمی شود. از آنجایی که هیچ 
پلتفرم جایگزینی وجود ندارد، معیشت حداقل 10 
میلیون نفر آســیب می بیند. اگر دولت قصد دارد 
مردم را به سمت نسخه های داخلی بکشاند باید در 
ابتدا اعتماد عمومی را جلب کند. این طور نیست که 
یک شبه بتوان بدین شکل به مقابله با شبکه های 

اجتماعی خارجی رفت.
پیش از این نیز یکی از ســایت های خبری میزان 
خسارات اینترنت به کشور را در هر روز 37 میلیون 
دالر تخمین زد. البته در این گزارش محاســبات 
دقیقی وجود نداشت و صحت و ســقم آن نیاز به 

بررسی بیشتری دارد.

خسارت روزانه قطعی اینترنت چه قدر است؟

مختل شدن فعالیت کسب و کارها با قطعی اینترنت

بر اساس گزارش مرکز آمار؛
بیشترین نرخ بیکاری در میان 

لیسانسه ها
بر اســاس گزارش مرکز آمار فارغ التحصیالن 
دارای مدرک کارشناسی بیشترین نرخ بیکاری 

را در کشور دارند.
به گــزارش اقتصاد آنالین، بر اســاس آخرین 
گزارش وضعیت اجتماعــی و فرهنگی ایران 
از سال 1396 تا زمســتان 1400 نرخ بیکاری 
جمعیت فارغ التحصیل آموزش عالی برحسب 
جنس و به تفکیک مدرک تحصیلی در ســال 
1399 با مدرک کاردانی 12.8درصد، با مدرک 
کارشناســی 16درصد، با مدرک کارشناسی 
ارشــد 12درصد و با مدرک دکتــری و باالتر 

4.3درصد است.
نرخ بیکاری در جمعیت فارغ التحصیل آموزش 
عالی با هر کدام از مدارک تحصیلی در ســال 
1399 در مقایسه با سال های گذشته کاهشی 
بوده اســت و بصورت کلــی نرخ بیــکاری از 
19.4درصد در ســال 1396 به 14.2درصد در 

سال 1399 کاهش یافته است.
البته باید توجه داشت که نرخ مشارکت )نسبتی 
که نشان دهنده جمعیت فعال در بازار کار است 
( برای کل جمعیت در سن کار، در همین بازه 
زمانی روندی کاهشی داشته است. به عبارتی 
دیگر، افرادی که در سن کار قرار دارند به دالیلی 
نظیر ناامیدی نســبت به آینده در جستجوی 
شغل نیستند و دیگر جزء جمعیت فعال محاسبه 
نمی شوند و یکی از دالیل کاهش نرخ بیکاری 
می تواند همین باشد؛ البته با توجه به اینکه نرخ 
مشارکت برای فارغ التحصیالن آموزش عالی 
منتشر نشده، نمی توان با قطعیت در این رابطه 
اظهارنظر کرد.  همچنین نرخ بیکاری در میان 
فارغ التحصیالن با هر مدرک تحصیلی در میان 
زنان بیشتر از مردان بوده و بطورکلی نرخ بیکاری 
در سال 1399، در میان مردان 10.4درصد و و 

در میان زنان 22.8درصد بوده است.

ورود خودروهای خارجی به بازار از آذر ماه
دولت مراقب واردات باشد

رئیس مجمــع واردات با بیان اینکــه دولت باید 
مراقب واردات خودرو و حفظ منافع مردم باشد، 
گفت: اگر همه مراحل بر اســاس پیش بینی ها 
جلو برود، احتماال خودروهای خارجی از آذر یا دی 
وارد بازار می شوند. علیرضا مناقبی در گفت و گو 
با خبرنگار مهر در خصوص واردات خودرو، اظهار 
کرد: به نظر می رســد که از ابتدای مهرماه امکان 
واردات خودرو وجود داشته باشد ولی از آنجایی که 
شرکت واردکننده بر اساس قانون باید فرآیند ثبت 
سفارش را طی کند و همچنین مراحل تخصیص و 
تأمین ارز را نیز بگذراند، بنابراین اگر همه مراحل بر 
اساس آنچه که پیش بینی شده جلو برود، احتماالً 
از آذر و دی ماه باید شاهد ورود خودروهای وارداتی 

به بازار کشور باشیم.
رئیس مجمع واردات با اشــاره بــه ممنوعیت 4 
ســاله واردات خودرو، افزود: حدود چهار سال از 
ممنوعیت واردات خودرو گذشــته و متأسفانه 
واردات خودرو، از یک مسئله کوچک و متعارف 
در تجارت بین المللی تبدیل به یک ابرمســئله 
شده اســت. مناقبی ادامه داد: واقعیت این است 
که در طول سال های گذشــته، اهتمام ویژه ای 
نسبت به آرا و نظرات نخبگان و فعاالن اقتصادی 
بخش خصوصی صورت نگرفته و تصمیم گیری 
ها منطبق بــر واقعیت جامعه نبوده اســت و به 
همین دلیل است که معتقدم موضوعاتی که به 
ســادگی قابل رفع و رجوع بوده اند، تبدیل به ابر 
مسئله شده اند. وی افزود: در رابطه با آزادسازی 
واردات خودرو، آنچه که حائز اهمیت بوده آن است 
که باید به شــکلی صورت بگیرد که به کم شدن 
رانت های موجود منجر شود، در غیر این صورت 
گرفتاری های بیشتری بر اقتصاد کشور تحمیل 
می کند. رئیس مجمع واردات با تاکید بر این نکته 
که باید به سمتی برویم که همه مردم از آزادسازی 
واردات خودرو منتفع شوند، تصریح کرد: متأسفانه 
گاهی اوقات شاهد هستیم که اعطای مجوزها و 
رفع ممنوعیت ها، به اسم مردم ولی به کام دولت 
یا به کام برخی گروه های نزدیک به قدرت اتفاق 
می افتد. بنابراین باید از تجربه های گذشته، درس 
گرفت و مراقب بود که منافع مردم در این میان، 
لحاظ شود و الزمه این کار، آن است که تشکل های 
اقتصــادی تخصصی مربوطه کــه از بدنه بخش 
خصوصی تشکیل شده اند، در مسیر تصمیم سازی 

و تصمیم گیری و اجرای آئین نامه قرار گیرند.
وی در مورد واردات خودروهای لوکس، تصریح 
کرد: در واردات خودرو به کشورمان، صحبت بر سر 
واردات خودروهای لوکس و همچنین خودروهای 

دست دوم نیست.
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بررسی ها نشان می دهد در میان صنایع بیشترین 
تغییرات در موجــودی انبار در گــروه خودرو و 
قطعات رقم خورده، موجودی انبار این صنعت در 

مرداد ماه منفی 28 درصد بوده است.
به گزارش اکوایران تغییرات موجــودی انبار ها 
در مرداد ماه امســال منفــی 1,4 درصد برآورد 
شده، این پنجمین ماه متوالی است که تغییرات 
موجودی انبار ها منفی به ثبت می شود. به بیان 
ساده در سال جاری مقدار تقاضا نسبت به عرضه 
رشد باالتری داشــته و این امر سبب منفی شدن 
موجودی انبار ها شده، بنابراین می توان گفت که 
مشکل اقتصاد ایران در حال حاضر از سمت تقاضا 
نیست. در میان گروه های اصلی صنعتی، بیشترین 
تغییر موجودی انبار هــا در خودرو و قطعات رقم 
خورده، موجودی انبار هــا در این گروه منفی 28 
درصد براورد شــده اســت. این امر نشان دهنده 

تقاضای باال مردم برای خودرو اســت. همچنین 
بیشــترین افزایش نیز در گروه صنایع شیمیایی 

رقم خورده است.
تغییرات تولیــد به تنهایی نمــی تواند اطالعات 
ســودمندی به ما ارائه دهد، از همین رو بررسی 
تغییرات موجودی انبار ها در کنار تغییرات رشد 
ضروری است. تراز نامه 280 شرکت بورسی نشان 
می دهد در 3 ماه نخســت ســال موجودی انبار 
ها منفی بوده است، این امر نشــان از فعال بودن 
ســمت تقاضا در ســال جاری دارد در برهه های 
زمانی که محدودیت تقاضا وجود دارد و ظرفیت 
مازاد تولید در بخش عرضه وجود دارد روند رشد 
تولید و تغییرات موجودی انبار در خالف جهت هم 
خواهد بود. به این معنی که تغییرات رشد تولید 
ریشــه در تغییرات تقاضا دارد و بــه عنوان مثال 
تولید کننده در مواجه بــا افزایش تقاضا از طریق 

کاهش موجودی انبار و افزایش رشد تولید واکنش 
نشان میدهد. زمانی که شوکی منفی بخش عرضه 
تولید و فروش را تحت تاثیر قرار دهد، در دوره های 
اولیه با وجود اینکه رشد تولید را کاهش می دهد، 
رشد فروش را تحت تاثیر قرار نمی دهد و همین 
امر باعث کاهش موجودی انبار محصوالت نهایی 

می شود.
 از این رو زمانی که کاهش رشــد تولید با کاهش 
موجودی انبار همراه باشد میتوان گفت که شوک 
وارد شده از بخش عرضه است و عامل اصلی متوقف 
کننده رشــد را باید از سمت عرضه جستجو کرد. 
نمونه این مورد کاهش تولید فروردین ماه ســال 
99 بوده که ریشه در تعطیلی واحد های صنعتی و 
بخش عرضه داشت و موجودی انبار و تولید با هم 
کاهش داشــتند. به عالوه موجودی انبار و تولید 
صنایع از فروردین تا تیر مــاه 1399 هردو روند 

افزایشی داشتند که نشان از برطرف شدن مشکل 
عرضه دارد.

شــاخص موجودی انبار  از خرداد مــاه تا آذر ماه 
1400 )به جز در شــهریور ماه( مثبت بوده است 
که نشان دهنده افزایش در موجودی انبار صنایع 
بوده اســت. در مهر ماه تا آذر ماه روند افزایش در 
موجودی انبار صعودی بوده است.  به گونه ای که 
در آذر ماه بیش از 5/2 درصد از تولید انجام شده 
در انبار ذخیره شده اســت. در سه ماهه زمستان 
نیز تولید صنایع به طور متوســط 5/1 درصد باال 
تر از فروش آن ها بوده و موجودی انبار افزایشــی 
بوده است. در فروردین 1401 بعد از حدود 6 ماه 
شاخص موجودی انبار صنعت کاهش موجودی 
انبار را نشــان داد. به گونه ای که معادل 4 درصد 
تولید فروردین ماه از موجودی انبار صنعت کاسته 

شده است.

سنگین ترین ریزش یک ماه اخیر بازار بورس، شنبه دوم مهر ماه رقم 
خورد. شاخص کل بازار بورس تهران پس از پایان معامالت امروز 27 

هزار واحد ریزش کرد و به عدد یک میلیون 328 هزار واحد رسید.
به گزارش دیده بان ایران ؛ معامالت روز شنبه بازار سهام در حالی به 
پایان رسید که، شاخص کل با ریزشــی بیش از 27 هزار واحد به عدد 

یک میلیون و 328 هزار و 182 واحد تنزل پیدا کرد.
شاخص هم وزن با کاهشــی بیش از 9 هزار واحد به عدد 386 هزار و 
515 واحد رسید. نماد های »فارس«، »وپاسار«، »فوالد«، »فملی«، 
»وامید«، »شپنا« و »تاپیکو« بیشترین تأثیر را بر منفی نمودن شاخص 

داشتند.
گروه های فلزات اساسی منفی سازان اصلی شــاخص بوده اند. نماد 
های »شستا«، »خودرو«، »شپنا«، »خساپا«، »خگستر«، »فوالد« و 

»وبملت« جزو نماد های پر تراکنش بازار بودند.
گروه های خودرویی همچنان جزو پر تراکنش ترین ها هستند. بیش 

از 90 درصد نماد ها قرمز بودند.
بورس پاییز را هم نزولی آغاز کرد؛ شــاخص کل دومین افت سنگین 
سال را با کاهش بیش از 27 هزار واحدی ثبت کرد. شاخص هم وزن 
هم امروز بیش ترین کاهش سال 1401 را تجربه کرد و با افت بیش از 
9هزار واحدی در ارتفاع 386هزار واحدی قرار گرفت. از دیگر مشخصه 
های بازار امروز،  ثبت شدیدترین موج خروج پول حقیقی بود، جاییکه 

حدود 28 درصد ارزش معامالت مربوط به خروج پول حقیقی بود.

شدیدترین موج خروج پول حقیقی از بورس در سال ۱۴۰۱ 
به گزارش اقتصادآنالین؛ اولین روز معامالتی پاییز 1401 در حالی برای 
بازار سهام رقم خورد که نگاهی به آمارها نشان از یک روز سخت برای 
معامله گران داشت. همانگونه که در گزارش پیش بینی بورس اشاره 
شده بود،  بورس فعاًل برای صعود محرک خوبی ندارد و جو سنگین فشار 
عرضه در کل بازار مشهود است؛ هر چند برجام و بازارهای جهانی به 
عنوان دو متغیر اصلی همواره مطرح بوده است اما به نظر می رسد که 
تعطیالت هفته اول مهر و همچنین شرایط سیاسی کشور بر تشدید 

این جو منجر شده است.

افت سنگین شاخص کل و شاخص هم وزن
شاخص کل در معامالت امروز کاهش 27 هزار واحدی معادل 2درصد 
را تجربه کرد و به ســطح یک میلیون و 328هزار واحدی کاهش پیدا 
کرد. این دومین ریزش بزرگ شاخص کل در سال 1401 بود. در 23 
فروردین شاخص کل افت بیش از 33هزار واحدی معادل 2.3 درصد 

را تجربه کرده بود.
»فارس« با حدود 2هزار واحد بیش ترین تاثیر را بر افت شــاخص کل 
داشت؛ »وپاسار« با 1٬600 واحد، »فوالد« با 1٬550 واحد و »فملی«، 
»وامید« و »شپنا« با 1٬200 واحد از دیگر نمادهای موثر بر افت امروز 

شاخص کل بودند.
اما شــاخص هم وزن بزرگتری اصــالح ســال 1401 را تجربه کرد؛ 

شــاخص هم وزن در جریان معامــالت امروز با افت بیــش از 9هزار 
 واحدی معادل 2.3 درصد همراه شــد و تا ســطح 386 هزار واحدی 

پایین آمد.

موج شدید خروج پول حقیقی 
امروز ارزش معامالت خرد حدود 2هزار و 500 میلیارد تومان بود که 
نسبت به روزهای گذشته بهبود یافت. با این وجود از این میزان حدود 
28 درصد مربوط به خروج پول حقیقی بــود که باالترین موج خروج 
حقیقی ها در سال 1401 نســبت به ارزش معامالت بود. حقیقی ها 
امروز حدود 615 میلیارد تومان از بازار خارج کردند. »حکشتی« با 29 
میلیارد تومان بیش ترین خروج پول حقیقی را ثبت کرد؛ »بپاس« و 
»شستا« با 23 میلیارد تومان در رتبه های بعدی خروج پول حقیقی 
قرار داشتند. در نقطه مقابل »مادیراح« با 18 میلیارد تومان شاهد بیش 
ترین ورود پول حقیقی را تجربه کرد؛ »سخاشح« با 6 و »وسالت« با 4 
میلیارد تومان در رتبه های بعدی قرار داشتند. به طور کلی بیش از 80 
درصد نمادهای معامله شده در بازار سهام خروج پول حقیقی را ثبت 
کردند و تنها 8 درصد نمادها شاهد ورود پول حقیقی بودند. در میان 
صنایع »محصوالت شیمیایی« با 65، »خودرو و ساخت قطعات« با 61 
و »فلزات اساسی« با 58 میلیارد تومان بیش ترین خروج پول حقیقی را 
داشتند و در نقطه مقابل »تولید محصوالت کامپیوتری« با 17 میلیارد 

تومان بیش ترین ورود پول حقیقی را ثبت کرد.

کاهش موجودی انبارها در مرداد؛

 سقوط موجودی خودرو و قطعات

ریزش ۲۷ هزار واحدی شاخص کل بورس؛

سقوط هولناک بورس تهران

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com



3 بازار

یک تولیدکننده تخم مرغ معتقد است عالوه بر افزایش قیمت تولید با حذف 
ارز ترجیحی، پایین بودن قیمت خرید تضمینی در کارخانه و پایین بودن 
توان اقتصادی از مهمترین مشکالت این صنعت است. خسرو تبیانی، از 
فعاالن حوزه صنعت تولید تخم مرغ در کشور گفت: قیمت تمام شده هر 
کیلو تخم مرغ در مرغداری ۴۳ هزار تومان است. در حالی که قیمت خرید 
تضمینی دولت ۳۵ هزار تومان است و قیمت در مرغداری ۳۱ هزار و ۵۰۰ 
تا ۳۲ هزار تومان است. این فعال حوزه تولید تخم مرغ درباره مشکالت این 
صنعت اظهار کرد: مشکالت ما حل نخواهد شد؛ چراکه قیمت تخم مرغ 
مشخص اســت و مردم قدرت خرید ندارند و به قیمت های جدید عادت 
نکرده اند. بنابراین در حال حاضر مردم مقدار کمتری مرغ می خرند. با توجه 
به اینکه ۸۵ درصد تولید مرغ کشور به طور مستقیم سر سفره مردم می رود 
و مثل کشورهای اروپایی نیست که در صنایع جانبی مانند آرایش، کیف و 
کفش و غیره استفاده شود، مشکالت تولید بیشتر است. وی افزود: پایین 

آمدن قیمت نهاده های دامی تنها راه برون رفت از این مشکل است. چرا که 
قیمت تخم مرغ در پاکستان، ترکیه، ایران و حاشیه خلیج فارس یکسان 
است و نمی توان صادرات انجام داد. تبیانی درباره تأثیرات و خطرات تشکیل 
وزارت بازرگانی برای تولید تخم مرغ در کشور نیز اظهار کرد: صنعت طیور 
کشور بزرگترین سرمایه گذاری بعد از صنعت نفت است. وزارت بازرگانی یا 
صمت هیچ تخصصی در این مورد ندارند و فقط نظاره گر از بیرون هستند. 
متولی این صنعت وزارت جهاد کشاورزی است. االن که آزادسازی انجام 
شده، دولت باید مدیریت دولتی را از این صنعت خارج و آن را به تشکل های 
صنفی واگذار کند، نه اینکه قیمت دستوری اعالم کند. وی درباره اقداماتی 
که دولت موظف است برای بهبود وضعیت اتحادیه مرغداران انجام دهد، 
گفت: دولت می خواهد تشکل های مرغداران را از بین برد و نمی خواهد آن ها 
را بهبود ببخشد. برای بهبود این صنعت دولت باید دست نهادهای دولتی 
را کوتاه کند. این نهادهای دولتی، مثل بنیاد شهید، تکلو، سیمرغ و زیاران 

۱۷ میلیون مرغ دارند که با آنها مانور می دهند، با تشکل ها همسو نیستند و 
به هیچ عنوان نخواهند بود. این فعال حوزه تولید تخم مرغ همچنین گفت: 
تخم مرغ ایران، به خصوص تخم مرغ آذربایجان، جزو سه برند دنیاست. از 
نظر کیفی تخم مرغ ایران از ترکیه، اوکراین، روسیه و حتی پاکستان باالتر 
است. بنابراین دولت باید مثل ترکیه مشوق صادراتی بدهد. مصرف سرانه 
ایران حدود ۱۰ تا ۱۰.۵ کیلو است. باید مثل کشورهای مترقی و اروپایی و 
حتی کشور ترکیه میزان تولید و صادرات یا واردات به عهده تولیدکنندگان 
باشد. وی افزود: از آنجایی که نهادهای دولتی از این سفره بزرگ می خورند و 
دل نمی کنند، مشکل حل نمی شود؛ مثالً کار سازمان پشتیبانی امور دام و 
طیور مشخص نیست؛ در حالی که ۱۲ درصد این سازمان به عنوان مدیریت 
داخلی در اختیار دولت و ۸۸ درصد در اختیار بخش خصوصی است، این 
سازمان ضامن سود بیشتر واردکنندگان نهاده های دامی است. اولین دشمن 

صنعت طیور سازمان پشتیبانی امور دام و طیور است.

سرپرست جهاد کشــاورزی اســتان تهران از 
عرضه گســترده مــرغ منجمد بــا قیمت ۴۰ 
هزار تومان برای تنظیم بــازار عرضه خبر داد. 
جبرئیل برادری گفت: با توجه به روند افزایشی 
قیمت مرغ گرم در بازار و در راســتای رفاه حال 
مصرف کنندگان، عرضه گوشــت مرغ منجمد 
در تمامی مراکــز عرضه اعم از فروشــگاه های 
 زنجیره ای، صنوف منتخب و ســازمان میادین

 آغاز شد.
وی افزود: با هماهنگی وزارت جهاد کشــاورزی 
و شــرکت پشــتیبانی امور دام با هدف تسریع 
در تنظیم بازار این کاالی اساسی، هر کیلوگرم 
مرغ منجمد بــا کاهش ۵ هزار تومانی نســبت 
به قیمت مصوب، هر کیلوگــرم ۴۰ هزار تومان 

عرضه می شود.
سرپرست جهاد کشاورزی استان تهران گفت: 
واحدهــای صنفــی و فروشــگاه ها می توانند 
برای دریافت عمــده مرغ منجمــد و توزیع به 
شــرکت پشــتیبانی امور دام اســتان تهران 

مراجعه کننــد. بنا بــه این گــزارش، مهدی 
یوســف خانی، رییس اتحادیه پرنــده و ماهی 
پیش از این درباره قیمت مرغ گفته بود: قیمت 
کنونی هــر کیلو مرغ گرم ۶۰ هــزار تومان، هر 
کیلو ران مــرغ ۶۰ هــزار تومان، ســینه مرغ 
 ۱۲۰ هزار تومان و فیله مــرغ ۱۳۰ هزار تومان 

است.
وی همچنیــن عنــوان کــرده بــود: قیمــت 
هر کیلو مــرغ بــا کاهش ۳ هــزار تومــان از 
۴۸ هزار تومــان بــه ۴۵ هزار تومان رســیده 
اســت که اختالف ۱۵ هــزار تومانــی با مرغ 
 گرم بــرای مصرف کننــده توجیــه اقتصادی 

دارد. 
بنابــر اعالم مرکــز پژوهش هــای مجلس بعد 
از مردمی ســازی یارانه ها، ســرانه مصرف مرغ 
۳۰ تا ۵۰ درصد افت داشــته و معاون تولیدات 
امــور دامــی وزارت جهادکشــاورزی هم افت 
 تقاضای مصــرف تا رقــم۳۰ درصــد را تایید 

کرده است.

عضو هیات مدیره اتحادیه تولید کنندگان پوشــاک 
با انتقاد از انفعال دســتگاه های نظارتــی در مبارزه با 
قاچاق پوشاک گفت: دو یا سه ساعته مسافر را می برند 
ترکیه و کاال می آورند. خرید از سایت هم مدلی جدید 
است که پس از سفارش سه روزه کاال از ترکیه ارسال 
می شــود. مجید افتخاری عضو هیات مدیره اتحادیه 
تولیدکنندگان پوشاک با اشــاره به چالش های بازار 
پوشاک در مورد گردش مالی بازار پوشاک ایران گفت: 
اعداد متغیر است، اما حجم معامالت بازار پوشاک ایران، 

حدود ۸ میلیارد دالر برآورد شده است.
وی در مورد سهم تولیدات ایرانی از این ۸ میلیارد دالر 
گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز متولی اصلی اعالم 
رقم قاچاق اســت، اما میان بخش خصوصی و ستاد 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز شکاف بسیار زیادی در رقم 
قاچاق وجود دارد. ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز حجم 
قاچاق را حدود ۵۰۰، ۶۰۰ میلیون دالر برآورد می کند، 
اما بخش خصوصی به هیچ عنوان این عدد را قبول ندارد.
افتخاری افزود: تقریبا ۸ یا 9 ماه قبل راجع به بنگالدش 
که سهمی از بازار ایران را در دست دارد صحبتی گذشت، 

اما باید توجه داشته باشیم به حجم روزانه پرواز از ایران 
به ترکیه که بین ۶۰ تا ۷۰ پرواز به شهر استانبول صورت 
می گیرد به طوری که حجم گسترده ای از پوشاک وارد 
کشور می شود. همچنین بخش عمده کاال هایی که از 
ترکیه و اروپا وارد کشور می شود، کاالی استوک است 
که در گونی قرار داده شده است و هیچ نظارتی وجود 
ندارد. مثال می گویند این گونی شلوار زنانه و گونی دیگر 
شلوار مردانه است این موضوع در حالی است که معلوم 
نیست الیاف اجناس، سالم است یا از الیاف بازیافتی است 
و شاید به پوست صدمه زند و باید بگوئیم دیگر از طراحی 
مکانیزم برای هدایت این امر گذشته است و نهاد های 

امنیتی باید در این امر دخالت کنند.
وی در مورد روش های واردات قاچــاق و این که آیا از 
مبادی رسمی وارد می شــود یا خیر؟ گفت:  اطالعی 
از واردات قاچاق کاال از مبادی رســمی نــدارم، اما به 
شکل های مختلف با حجم های عجیب و غریب قاچاق 
وارد کشور می شود به طور مثال قبال می گفتند که چه 
قدر پوشاک قاچاق؟ اما در حال حاضر شما کافیست 
بگوئید چه کاالیی را چند روزه و در کجا می خواهید! 

خرید از سایت مدلی جدید است که پس از سفارش از 
دو تا سه روز کاال از ترکیه ارسال و درب منزل تحویل 
می شود. با توجه به شرایط تحریم ها، تشکل ها مشکلی با 
موضوع واردات ندارند و حق انتخاب برای مصرف کننده 
قائل هستند، اما درخواست اصلی آن ها این است که کاال 
از مبادی رسمی و نه به شکل قاچاق وارد کشور شود و 
متاسفانه قاچاق در سهم صنعت پوشاک گسترش پیدا 
کرده است. عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان 
پوشاک در پاسخ به این ســوال که در حال حاضر آیا 
واردات لباس خارجی از مبادی رسمی به کشور داریم یا 
خیر؟ گفت: از سال 9۷ واردات پوشاک ممنوع و امکان 
واردات نداریم و در سال 99 آخرین شرکت خارجی که 
در ایران مجاز به فعالیت بود فعالیتش تمام شد و عمال 
از 99 یعنی تقریبا بیش از دوسال است که هیچ کدام از 

این شرکت ها مجوز فعالیت ندارند.
وی افزود: البته اجناسی قبل از سال 9۷ وارد کشور شده 
و فروشگاه نتوانسته به مدت ۵ سال کاال را بفروشد حال 
آن برند ترفندی می زند با عنوان کالکشن جدید و تکنیک 
دیگری با مطرح کردن ســوری تولید اجناس سعی در 

جذب مشــتری دارد که باید متذکر شویم برند ها اصال 
اجازه تولید محصول را ندارند. ستاد مقابله با قاچاق کاال و 
ارز سال گذشته نامه ای را به مراکز تجاری همراه با لیستی 
ارائه کرد و نام برند هایی که مجاز به فعالیت بودند یا باید 
بسته می شدند را اعالم کرد، اما دولت نه با قاچاقچیانی 
که شناسایی شــده بودند برخورد کرد و نه با برند های 
متخلف. چندوقت پیش موضوع قاچاق پوشاک، داغ ترین 
مبحث بود طوری که حجم بازار قاچاق ۲.۷ میلیارد دالر 
و به گفته بسیاری تا ۵ میلیارد دالر بود، اما دولت قاچاق 
پوشــاک را اولویت پنجم قرار داد که عمال نه در سطح 
عرضه و نه با مبادی ورودی برخورد خاصی به عمل آمد 
و نه راهکاری ارائه شــد. وی در مورد قاچاق مسافری و 
موضوع اجاره پاسپورت گفت: به شکل مسافری، دو یا سه 
ساعته مسافر را می برند ترکیه و کاال می آورند در این میان 
شرکت های هواپیمایی ترکیه هم یارانه های وحشتناکی 
ارائه می دهند که بلیط هواپیما را با قیمت بسیار کمی 
می فروشند؛ می توان گفت که رقم ورود پوشاک از طریق 
مسافری چندین برابر عددی است که ستاد مقابله با قاچاق 

کاال و ارز به عنوان حجم بازار قاچاق مطرح می کند.

لزوم مشارکت تشکل ها در قیمت گذاری

قیمت خرید تضمینی پایین است

پوشاک قاچاق صدای تولیدکنندگان را درآوردمصرف مرغ ۵۰ درصد کم شد
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رئیس اتحادیه چاپخانه داران تهران با اشــاره به 
لزوم نوسازي و بازسازي بیش از ۴۰ درصد ناوگان 
صنعت چاپ کشور، گفت: واحدهاي صنفي چاپي 
سراســر کشــور باید نیاز خود به ماشین آالت و 
تجهیزات جدید را مکتوب به اتحادیه چاپ تهران 
اعالم کنند تا تسهیالت الزم در تعامل با وزارت 
صمت و بانک  ها تامین شود. احمد ابوالحسني، 
رئیس اتحادیــه چاپخانه داران تهران با اشــاره 
به تعامــالت و ارتباطات این اتحادیــه با وزارت 
صنعت، معدن و تجارت براي تامین تســهیالت 
بانکي، گفت: عالوه بر وزارت صمت، با موسسات 
مالي و اعتباري و بانکها نیز تعامالتي داشتیم تا 
بتوانیم براي فعاالن صنعت چاپ تسهیالت مالي 

دریافت کنیم.
وي ادامه داد: قبــل از اینکار الزم اســت آمار و 
اطالعات کاملي داشته باشــیم که چه تعداد از 
چاپخانه ها به تجهیزات و ماشینآالت جدید نیاز 
دارند و میزان تسهیالت مورد نیاز آنها چه مقدار 
اســت و با آمار و ارقام جلو برویم. ابوالحسني با 
طرح این موضوع که حــدود ۴۰ درصد ناوگان 

صنعت چاپ به بازسازي و نوســازي نیاز دارد، 
عنوان کرد: این نوسازي در حوزه ها و رسته هاي 
مختلف اســت، با توجه به اینکه بخش زیادي از 
چاپخانه داران به نقدینگي براي واردات و خرید 
ماشــین آالت جدید نیاز دارند باید شــرایطي 
از ســوي دولت براي اختصاص این تســهیالت 

فراهم شود.
وي تاکید کرد: در این زمینــه اتحادیه چاپخانه 
داران با جمع آوري اطالعات و آمار دقیق از نوع 
نیاز چاپخانه ها، طي روزهــاي آتي مذاکراتي با 
مسئوالن خواهد داشت تا بتوانیم با به روزرساني 
ماشین آالت خود زمینه الزم براي حضور پررنگ 
در عرصه صادرات صنعت چاپ منطقه را فراهم 
کنیم. ابوالحسني با بیان اینکه مدیران چاپخانه 
ها مي توانند نوع ماشین مورد نیاز را با ذکر سال 
ســاخت و قیمت ریالي و ارزي آن را مکتوب به 
اتحادیه چاپخانه داران اعالم کنند، گفت: در این 
زمینه تالش مي شود پس از جمع آوري اطالعات 
یاد شده، پیگیري ها براي دریافت تسهیالت مالي 

مورد نیاز صنف چاپ از َسرگرفته شود.

رئیس اتحادیه دکه داران تهران گفت: همه دکه 
 داران موظف به اجراي ۳ قانون در خصوص فروش 
سیگار هســتند؛ کاالي قاچاق دخاني به فروش 
نرسد، سیگار در معرض دید نباشد و به افراد زیر 
۱۸ سال سیگار نفروشــند و بابت این موضوع از 

اعضاي صنف تعهد گرفته شده است.
نادر فــداکار، رئیس اتحادیه دکــه داران تهران 
پیرامون تفاوت دکه هاي جراید و تنقالت گفت: 
اتحادیه دکه داران با بیش از ۷۶ ســال ســابقه 
در ۵ رسته شــغلي تنقالت، گل، صنایع دستي، 
خرده فروشي از طریق دکه ها و کتاب فروشي و 
اطالعات شهري کد آیسیک دارد که کدگذاري 
به عنوان روش ساده و دقیق براي تعیین هویت 
کاال، قطعات، مدارک و اموال، سال هاست که در 
شرکت ها و زنجیره هاي تأمین مورد استفاده قرار 
مي گیرد. اما اتحادیه جراید تنها یک کد آیسیک 

براي فروش جراید دارد.
وي در ادامه گفت: هر دکــه اي که قصد تغییر 
کاربري داشته باشــد باید براي دریافت جواز به 
ســراغ اتحادیه مربوطه برود و ایــن قانون نظام 
صنفي است. با افت فروش روزنامه و روي آوردن 
مردم به فضاي مجازي دکه داران جراید، درآمدي 
نداشــتند. به همین علت دکه داران براي امرار 
معاش خود شــروع به فروش تنقالت کردند که 
در این صورت با اعضاي صنف دکه داران تداخل 
شغلي داشتند. با وجود شرایط بد اقتصادي سعي 
کردیم با آنها تعامل داشته باشیم و صبر کنیم اما 
متاســفانه این موضوع باعث افزایش تعداد دکه 

هایي شد که به فروش تنقالت مي پردازند.
فداکار با اشاره به اینکه یکسري از واقعیت ها را 
باید پذیرفت و مي دانیم که همه روزنامه فروشان 
اقدام به فروش تنقالت مــي کنند، تصریح کرد: 
فروش دخانیات در دکه ها سابقه اي دیرینه دارد 
و بیش از ۵۰ درصد درآمد آنها از فروش سیگار 
اســت. وي با تکذیب درآمدهاي ۱۰۰ میلیوني 

حاصل از فروش سیگار براي این صنف گفت: در 
همه مشاغل این موضوع برقرار است که عده اي 
درآمد بهتري نســبت به هم صنفان خود دارند. 
این تعریف خوبي نیســت که همــه دکه داران 
درآمد خوبي از فروش سیگار یا تنقالت دارند و 
شاید تنها این تعریف به ۱۰ درصد آنها اختصاص 
داشته باشد. بســیاري از دکه داران حتي از پس 

هزینه هاي زندگي خود بر نمي آیند.
رئیس اتحادیه دکه داران تهــران با ذکر قوانین 
ابالغي به دکهداران در رابطه با فروش دخانیات، 
افزود: همه دکهداران موظف به اجراي سه قانون 
در خصوص فروش سیگار هستند؛کاالي قاچاق 
دخاني به فروش نرسد، ســیگار در معرض دید 
نباشــد و به افراد زیر ۱۸ سال سیگار نفروشند و 
بابت این موضوع از اعضاي صنف تعهد گرفته شده 
است. فداکار در ادامه بیان کرد: اتحادیه دکه داران 
هر روز به بازرســي اعضاي صنف مشغول است. 
بازرسان ما مي دانند که شــکل ظاهري جراید 
و دکهداران متفاوت اســت در نتیجه به بررسي 
دقیق آنها مي پردازند. دکه هاي اعضاي صنف ما 
بزرگ تر و هر ۴ طرف آن کرکره خور اســت؛ اما 
جراید سه طرف آن بسته و اندازه آن کوچک تر 
است. در نهایت بازرسي ها و اعالم تخلفات با تکرار 
و بیتوجهي به اخطارها جواز آنها باطل خواهد شد. 
همچنین پر رابطه با فروش سیگارهاي قاچاق، 
اگر بازرسان شاهد این موضوع در دکه ها باشند 
به ســرعت این محصوالت جمع آوري شــده و 

جریمه هاي سنگیني دارد.
رئیس اتحادیه دکه داران تهران در پایان در رابطه 
با سهمیه هاي سیگار براي دکه داران بیان کرد: 
براي فروش سیگار باید مجوز جداگانه تهیه شود 
که در انتظار دریافت آن هستیم به همین علت 
دکه داران هیچ سهمیه دولتي براي سیگار ندارند؛ 
اما با دریافت مجوز مي توانیم از شــرکت هاي 

فروش سیگار براي سهمیه دولتي اقدام کنیم.

روند نزولــی در قیمت اوراق 
مســکن همچنان ادامه دارد 
و قیمت این اوراق در ســال 
جاری به زیر ۱۰۰ هزار تومان 
رسید. این در حالی است که به 
این سیر نزولی قیمت اوراق باز هم دسترسی به خرید خانه 

همچنان دور است. 
 در این رابطه یک کارشــناس مســکن در گفت و گو با 
»کســب و کار« گفت: یکی از راه های موثر در به ثبات 
رسیدن قیمت مسکن تناسب میان عرضه و تقاضا است. 
ریزش گاه و بی گاه قیت اوراق مسکن دردی از بازار مسکن 
دوا نمی کند. ریزش اوراق به اندازه ای نیست که در توان 
خرید مردم تاثیر گذار باشد. راهکارهای حمایتی نقش 
زیادی در خانه دار کردن مردم ندارند. اصوال در هر بازاری 
که دولت ورود می کند دسترســی به خدمات آن برای 

مردم غیرممکن تر می شود.  
حسن محتشم اضافه کرد: افزایش قیمت اوراق مسکن 

موجب شده که هزینه گرفتن وام باال برود. این اتفاق هزینه 
خرید خانه را نیز افزایش می دهد. ریزش قیمت اوراق نیز 
چشمگیر نیســت. اصوال این راهکار به خانه دار کردن 
مردم نمی انجامد. دولت باید مشوق های در حد رایگان 
به سازندگان اعطا کند. زمانی که سرمایه گذار قهر کرده 
و به حضور در بازار رغبتی ندارد باید با اعطای تسهیالت 

و مشوق ها زمینه های حضور سرمایه گذار را فراهم کرد.
محتشم اظهار داشت: وقتی مسکن به اندازه  کافی وجود 
ندارد قیمت آن از توان متقاضیان مصرفی خارج می شود. 
بنابراین فشار به بازار اجاره افزایش می یابد. دولت در این 
شرایط مصوبه سقف مجاز افزایش اجاره بها به میزان ۲۵ 
درصد را تصویب کرد که عمال کارآیی چندانی نداشته و 

معدود مالکانی این دستورالعمل را اجرا کردند.
محتشم گفت: دولت به این واقعیت رسیده که اقشار پایین 
و متوسط نمی توانند از طریق بازار، نیاز خود را به مسکن 
تامین کنند. بنابراین طرح نهضت ملی مسکن را در دستور 
کار قرار داده است. به نظر می رسد در یک سال گذشته این 
برنامه آن طورکه جامعه توقع داشت جلو نرفته است. علت 
این است که دولت ها معموال کارفرمای خوبی نیستند 

و باید پروژه ها را به بخش خصوصی بدهند. اما بررســی 
آخرین وضعیت قیمت اوراق مسکن نشان می دهد که هر 
برگ اوراق وام مسکن )تسه( در فروردین ماه سال گذشته  
۱۰۴ هزار و ۷۰۰ تومان، در اردیبهشــت ماه ۱۰۰ هزار 
تومان و در خردادماه 99 هزار و ۴۰۰ تومان قیمت دارند. 
هر برگ اوراق تسهیالت مسکن بانک مسکن در تیر سال 
گذشته 9۸ هزار و ۴۰۰ تومان،  در مرداد سال گذشته 9۸  
هزار و ۷۰۰  و در شهریور سال گذشته با قیمت 99 هزار و 
۲۰۰ تومان داد و ستد می شود. این اوراق در ماه مهر سال 
گذشــته 99 هزار و ۴۰۰ تومان، در آبان ماه ۱۰۳ هزار و 

۷۰۰ تومان و در آذرماه ۱۰۰ هزار تومان قیمت داشتند.
اوراق تسهیالت مسکن در دی  و بهمن سال گذشته نیز 
با قیمت های ۱۰۰ هزار و ۳۰۰ تومان و 99 هزار و ۳۰۰ 
تومان  معامله می شــود. این اوراق در فروردین ماه سال 
جاری 99 هزار تومان  تومان قیمت دارد که این گزارش بر 

اساس همین قیمت نوشته شده است.
بر این اساس، مجردهای ساکن تهران می توانند تا ۲۸۰ 
میلیون تومان تسهیالت دریافت کنند که شامل ۲۰۰ 
میلیون تومان تسهیالت خرید مســکن و ۸۰ میلیون 

تومان وام جعاله می شود؛ لذا برای دریافت ۲۰۰ میلیون 
تومان وام باید ۴۰۰ برگه تســهیالت مسکن خریداری 
کنند که هزینه این تعداد اوراق با تسه 99 هزار تومانی 
۳9 میلیون و ۶۰۰ هزار تومان می شود. همچنین با در 
نظر گرفتن ۸۰ میلیون تومان وام جعالــه که برای آن 
باید ۱۶۰ ورق به مبلغ ۱۵ میلیــون و ۸۴۰ هزار تومان 
خریداری کنند، مجموع هزینه خرید اوراق به ۵۵ میلیون 
و ۴۴۰ هزار تومان می رسد. زوج های تهرانی نیز بر همین 
اساس می توانند تا سقف ۴۸۰ میلیون تومان شامل ۲۰۰ 
میلیون تومان تسهیالت خرید مسکن برای هر نفر و ۸۰ 
میلیون تومان وام جعاله دریافت کنند؛ بنابراین زوجین 
باید ۸۰۰ برگه تسهیالت مســکن خریداری کنند که 
هزینــه آن ۷9 میلیون و ۲۰۰هزار تومان می شــود که 
همراه با هزینه ۱۵ میلیون و۸۴۰ هزار تومانی وام جعاله 
که برای آن باید ۱۶۰ ورق تسهیالت مسکن خریداری 
 کنند، در مجموع بایــد 9۵ میلیــون و ۴۰ هزار تومان 

پرداخت کنند.
سقف این تسهیالت برای مراکز اســتان و شهرهای با 
جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر بــرای مجردها به ۱۶۰ 
و برای زوجین به ۳۲۰ میلیون تومان رســیده اســت 
که با توجه بــه اینکه مجردها بایــد ۳۲۰ و متاهل های 
ساکن این شهرها نیز باید ۶۴۰ برگه تسهیالت مسکن 
خریداری کنند، مجردها بایــد ۳۱ میلیون و ۶۸۰ هزار 
 تومان و متاهل ها نیز باید ۶۳ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان 

پرداخت کنند.
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کاهش هزینه اوراق مسکن به زیر ۱۰۰ هزار تومان، مردم را خانه دار می کند؟

قهر  سرمایه گذاران  با  بازار  مسکن
پرداخت تسهیالت به چاپخانه داران

۴۰ درصد ناوگان صنعت چاپ نیازمند نوسازي هستند

دکه داران حتي از پس هزينه هاي زندگي بر نمي آيند

نائب رئیس اتحادیه فروشندگان آهن اهواز گفت: 
رکود در بخش مســکن، بازار فروش آهن را تحت 
تاثیر قرار داده اســت. رضا نادری با اشاره به رکود 
بازار فروش آهن بــا ورود تولیدکننــدگان روس 
به این زمینه اظهــار کرد: در چند ماه گذشــته با 
ورود تولیدکنندگان روس بــه بخش تولید آهن و 
تخفیفاتی که در زمینه فروش آهن دادند به شدت 
قیمت آهن ســقوط کرد. بنابراین ایــن امر باعث 
شــد صادرات آهن ایران به کل حذف شود و تمام 
مشتریان جهانی به سمت خرید از تولیدکنندگان 

روسیه بروند. وی افزود: عالوه بر این، در حال حاضر 
تقاضای بــازار برای خرید آهن مطلوب نیســت و 
تقاضای خرید کم شــده اســت و همچنین شاهد 
افزایش قیمت مواد اولیه هستیم و این دو موضوع 
باعث شیب مالیم افزایش قیمت آهن در بازار شده 
و در حال حاضر قیمت متوسط هر کیلوگرم میلگرد 

۱۶ هزار تومان است. 
نادری بیــان کــرد: معموال هر ســاله با شــروع 
فصول پاییــز و زمســتان قیمت آهــن فروکش 
می کنــد. بنابراین امســال نیز مانند ســال های 

گذشــته با کاهــش قیمــت آن در بــازار مواجه 
 خواهیم شــد اما فروش ما بســتگی بــه تقاضای 

بازار از آهن دارد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر رکود بخش مسکن، 
بازار فروش آهــن را تحت تاثیر قرار داده اســت، 
ادامه داد: بحث افزایش فروش بستگی به تقاضای 
بســاز بفروش ها برای خرید آهــن دارد. یعنی اگر 
بخش مســکن رونقی نداشــته باشــد قطعا بازار 
 فروش آهن از آن متاثر می شود و در نتیجه فروش 

کم می شود.

مدیرعامل اتحادیه دامداران گفت: بنابر آمار حدود 
۱۲۰۰ تا ۱۳۰۰ لیتر آب به ازای صادرات هر کیلو 
دام خارج می شود که بدلیل قرارگرفتن در شرایط 
بحرانی صادرات دام به صالح کشور نیست. مجتبی 
عالی گفت: صادرات دام کماکان درگیر بوروکراسی 
های اداری است، احتمال می رود این هفته صادرات 
آغاز شــود. به گفته او، با توجه به شرایط اقتصادی 
مردم، سرانه مصرف گوشت کاهش یافته در نهایت 
این امر منجر به مازاد دام روی دســت دامدار شده 
است. عالی می گوید: قیمت کنونی خرید هر کیلو 

دام از دامــدار ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان اســت. براین 
اساس هر کیلو گوشت باید ۲۰۰ تا ۲۲۰ هزار تومان 
عرضه شود که متاســفانه قیمت از این رقم باالتر 
اســت. این موضوع هیچ ارتباطی به دامدار ندارد. 
مدیرعامل اتحادیه دامداران گفت: با توجه به قرار 
گرفتن کشور در منطقه خشــک، صادرات دام به 
لحاظ آب ضرر دارد؛ بنابراین دولت با پرداخت یارانه 
یا کاالبرگ الکترونیک باید میــزان خرید مردم را 
افزایش دهد چرا که با بهبــود تغذیه مردم و خرید 

تضمینی دام، نیازی به صادرات دام نیست.

بنابر آمار قیمت تمام شــده هر کیلو دام ۱۰۰ هزار 
تومان است که متاســفانه در شرایط کنونی کمتر 
از این رقم عرضه می شــود، این درحالی است که 
معــاون اول رئیس جمهور وعــده اصالح قیمت تا 
پایان شهریور داده بودند. در شرایط کنونی خرید 
تضمینی دام در حال انجام است به طوریکه ۵ تا ۱۰ 
درصد تولید خرید تضمینی می شــود که با بهبود 
سرانه مصرف و استمرار خرید نیازی به صادرات دام  
نیست چرا که به ازای صادرات هر کیلو دام حدود 

۱۲۰۰ تا ۱۳۰۰ لیتر آب از کشور خارج می شود.

قیمت هر کیلو دام ۷۰ تا ۸۰ هزار تومانرکود مسکن، بازار آهن را تحت تاثیر قرار داده است
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بازاریابی

تبليغات 
خالق

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

خود را به گوش مسئوالن برسانيد. 

نامه به سردبير

مهارت هاي تان را به عنوان يك شاغل آزاد يا يك مشاور بفروشيد.  تقريبا 
همه روياي ترك شغل روزمره شان را در سر دارند، چه فردا باشد، چه سال 
ديگر يا دهه بعد. با اين حال، بين »رويا« و »واقعيت« شكاف بزرگي وجود 
دارد كه انگار بسياري از آدم ها نمي توانند از آن عبور كنند و معموال علت 

آن تامين مالي است. 
به طور مشخص، اگر بخواهيد شــغل تان را ترك كنيد، بايد راه ديگري 
براي كسب درآمد كافي پيدا كنيد تا صورتحساب هاي تان را بپردازيد، 
براي آينده پس انداز كنيد و از زندگي لذت ببريد اما بهترين روش انجام 
آن كدام است؟ چگونه مي توانيد اكنون به اندازه كافي »درآمد جانبي« 
داشته  باشيد تا بتوانيد در آينده نزديك شغل تان را ترك كنيد؟ در ادامه 
5 راه فوق العاده براي كسب درآمد جانبي همزمان با پرداختن به شغل 

روزانه تان آمده است.

۱. در امالك و مستغالت سرمايه گذاري كنيد
بعد از اينكه كتاب پــدر ثروتمند پــدر فقير، اثر رابرت كيوســاكي را 
خواندم، چشــمانم براي نخســتين بار به روي ايــده »درآمد منفعل« 
 باز شــد. هرچند آن كتــاب دربــاره امالك و مســتغالت نبــود اما 
ارزش داشــتن دارايي هاي درآمدزا را به من آموخت كه من را به سوي 
امالك و مستغالت هدايت كرد. ســرمايه گذاري در امالك و مستغالت 
هميشه منفعل و هميشه آسان نيســت اما مي تواند سودآوري بااليي 

داشته  باشد. 
 

۲. كتاب بنويسيد
خيلي از آدم ها روياي نوشــتن كتاب را در ســر 
دارند اما تعــداد خيلي كمي از آنها دســت به اين 

كار مي زنند. آنها فكر مي كنند خيلي دشوار است، به 
اندازه كافي دانش ندارند، زمان كافي ندارند، به اندازه 

كافي باهوش نيستند يا هر بهانه  ديگري به 
ذهن شان مي رســد اما حقيقت اين است 
كه شــما مي توانيد  كتاب بنويسيد و آن 

كتاب مي تواند كمك تان كند درآمد 
ماهيانه اضافي داشــته 

باشــيد. امــروزه 
نوشتن كتاب به 

دشواري قبل نيست چون راه هاي زيادي هست كه از طريق آنها مي توانيد 
كتاب تان را منتشر كنيد. اين كليد ديگر در دستان شركت هاي انتشاراتي 

بزرگ در نيويورك نيست. اين كليد اكنون در دستان شماست. 

۳. يك وبالگ راه بيندازيد
يك راه خوب براي كسب درآمد جانبي، مي تواند از طريق وبالگ ميسر 
شود. هرچند ساختن وبالگي پرطرفدار زمان مي برد اما هنگامي كه به 
وسيله آن مجموعه طرفداران را ايجاد كرديد، راه هاي بي شماري براي 

پول درآوردن از آن وبالگ وجود دارد. 
براي موفقيت در وبالگ سازي، مهم است شما: 
 - روي نوشتن محتواي باكيفيت تمركز كنيد.

 - بكوشيد آن محتوا را به آدم هاي دنيا نشان دهيد.
 - اول فهرست ايميل تان را بسازيد، تا بعد بتوانيد محصوالت تان را به آن 

آدم ها عرضه كنيد. 
قطعا وبالگ ساختن كاري نيست كه »با لباس راحتي در خانه بنشينيد 
و به آســاني پول دربياوريد.« بلكه مستلزم سختكوشي ،كار باكيفيت و 
صرف زمان است. با اين حال وبالگ سازي مي تواند بي نهايت مفيد باشد. 

۴. مهارت هاي تان را بفروشيد
اين احتمال وجود دارد كه شما در دنياي كسب وكار در زمينه اي خوب 

باشيد. شايد حسابداري، ثبت داده ها، فيلمسازي يا نوشتن باشد. 
در هر زمينه اي كه خوب هستيد، احتماال آدم هايي هستند كه حاضرند 
پول خوبي به شــما بپردازند تا آن بخش از كسب و كارشان را براي شان 

انجام دهيد. صاحبان باهوش كسب وكار مي دانند بايد روي چيزي تمركز 
كنند كه در آن خوب هستند و براي ســاير چيزها ديگران را استخدام 
كنند. اين عرصه اي است كه مي توانيد به آن وارد شويد و با انجام كاري كه 
عاشقش هستيد درآمد جانبي كسب كنيد. همچنين عالوه  بر كار آزاد، 
مي توانيد مشاور هم بشويد. مثال  جاشوآ النگ با استفاده از اطالعاتش 
درباره اينفيوژن سافت، كليك فانلز و ديگر ســامانه هاي بازاريابي، يك 
كسب وكار مشاوره اي تمام و كمال به راه انداخته است كه به مديران عامل 
كمك مي كند فرصت هاي موجود در كسب و كارشان را شناسايي كنند. 
شما در چه چيزي خوب هستيد؟ آدم هاي ديگر بابت چه چيزي پول به 

شما پرداخت خواهندكرد؟

۵. محصولي را در آمازون بفروشيد
من اعتياد خفيفي به آمازون پرايم )خدمات ارسال كاالي خريداري شده 
به منزل( دارم و راننده پست منطقه مي تواند به اين موضوع شهادت دهد. 
به نظر مي رسد هر روز يك يا دو بسته  روي پله هاي ورودي منتظر من 
است و معموال از طرف آدم هايي مثل شماست. بيشتر آنها احتماال هرگز 

محصولي را كه من مي خرم حتي لمس نكرده اند. 
درست اســت، ديگر مجبور نيســتيد براي خريد عمده محصوالت و 
خرده فروشي انبار، فهرست موجودي و كارمند داشته  باشيد. آمازون اين 
فرصت را براي همه فراهم كرده است و اكنون هر فرد مي تواند محصوالتي 
را بفروشد. همه روش هاي كسب درآمد جانبي كه در باال ذكر شد، يك 
درون مايه مشــترك دارند. مي دانيد اين درون مايه چيست؟ همه آنها 
مستلزم تالش هستند. درست است، اگر براي رسيدن به سبك زندگي 
مطلوب تان تالش نكنيد، هرگز 

به آن دست پيدا نمي كنيد. 
پس همين امروز بيرون برويد 
و شــروع كنيد. شــما خيلي سريع تر 
از تصور تــان قــادر 
خواهيدبود آن شغل 

را ترك كنيد. 
time – منبع: تايم
ترجمه: بازده

۵ روش كسب درآمد جانبي در كنار درآمد اصلي

تراز پرداخت هاي يك كشور به 
چه معني است؟

تراز پرداخت ها جدولي اســت حاوي 
مبادالت يك كشــور با كشــورهاي 
ديگــر و ســازمان هاي بين المللــي 
كه به شــكل مشــابه با حساب هاي 
 درآمد و مخــارج شــركت ها تنظيم

 مي شود.
 مبادالت بــه دو گروه كلي تقســيم 
 مي شــوند: حســاب جاري و حساب

 سرمايه. 
حســاب جاري شامل حســاب هاي 
واردات و صــادرات كاالهــا و خدمات 
مي شــود و حساب ســرمايه مشتمل 
بر ورود و خروج ســرمايه از كشــور 
اســت. مجموع موازنه حساب جاري 
 و حساب ســرمايه را تراز پرداخت ها

 مي گويند. 
امروزه تنظيــم تــراز پرداخت ها در 
همه كشــورها متداول است. در ايران 
 اين جدول براي نخســتين بار در سال 
۱۳۲۵ خورشيدي توســط بانك ملي 
ايران تهيه شــد ولي چندي بعد يعني 
در سال ۱۳۳9 با تاسيس بانك مركزي 
ايران وظيفه تنظيم تراز پرداخت ها به 

اين بانك محول شد.
 از آن زمان تاكنــون بانك مركزي هر 
ســال براســاس راهنمــاي صندوق 
بين المللــي پــول، جــدول تــراز 
 پرداخت هاي كشور را تنظيم و منتشر 

مي كند. 
اين جدول شامل همه مبادالت اقتصادي 
ايران با خارج، يعنــي معامالت پاياپاي 
و معامالت مبتنــي بر ارزهاي مختلف و 
پول رايج كشور مي شــود. آمار مربوط 
به كاالها به اســتثناي نفت، مبتني بر 
آمار گمركات اســت و ارقــام مربوط 
به خدمات و حســاب هاي سرمايه اي 
 از اسناد ارزي و ســاير منابع استخراج

 مي شود. 
@eghtesaderooz

مفاهيم اقتصادي تبليغات

در كمپين تبليغاتي خود از اين نكات اســتفاده 
كنيد تا مشتريان احتمالي را به مشتريان واقعي 

تبديل كنيد. 
وقتي كه در حال ســاخت پيــام تبليغاتي خود 

هستيد، بســيار مهم اســت كه به 
احساســات مشــتري توجه 
داشته باشــيد. فكر كنيد 
وقتي يك پيــام بازرگاني 
را مي شنويد چه احساسي 

داريد و اين احســاس در روند 
خريد شــما چقدر تاثيرگذار است؟ بله مشتريان 
شما هم وقتي پيام تبليغاتي شــما را مي شنوند 

احساس مشــابهي دارند. پيام تبليغاتي شما 

بايد دو ويژگي داشته باشــد: اول اينكه مشتري 
چيزي احساس كند و دوم اين احساس آنها را 

به اقدام وادارد.
 وقتــي  مخاطبان هــدف خــود را يافتيد، 
مي توانيد و متوجه شده ايد 
كه چه كساني به پيام 
تبليغاتي شما توجه 
مي كنند. آنگاه بايد 
ببينيد كدام احساس 
آنهــا را مي توانيد نشــانه 
بگيريد و كدام احساس اســت كه مي توانيد با 

آن رابطه برقرار كنيد؟  
@honaremodiriat

محرك هاي احساسي مشتريان خود را  بشناسيد

آديداس و پوما از كجا آمد؟
 )Herzogenaurach( هرتسوگن آوراخ 
شــهر كوچكي بــا 24 هزار نفــر جمعيت 
در نزديكــي نورنبــرگ واقــع در جنوب 
آلمــان اســت. در اين شــهر دو بــرادر به 
نام هــاي »آدولــف« و »رودولف« داســلر 
 زندگــي مي كردنــد. هرچنــد در شــهر 
هرتســوگن آوراخ كفاشي ســنتي ديرينه 
 دارد، اما آدولف داسلر كه همه او را »آدي« مي ناميدند، نخست به پيشه نانوايي

 روي مي آورد.
 امــا او در ســال ۱۹2۰ در گوشــه اي از آشــپزخانه مــادر شــروع بــه 
كفاشــي مي كنــد و ســه ســال بعــد بــرادر كوچك تــرش رودولــف 
 نيــز بــه او مي پيونــدد و ايــن دو بعــدا يــك كارگاه كفاشــي را بنيــان

 مي نهند. 
كارگاه كفاشي داسلر ها به زودي به يك كارخانه تبديل شد و در سال ۱۹3۰ 
توليد كفش هاي ورزشي آنها به ۱۰ هزار و 5۰۰ جفت كفش دو ميداني و 
۱8 هزار و 5۰۰ جفت كفش فوتبال رسيد. در المپيك برلين يعني در سال 
۱۹3۶ تمامي ورزشــكاران آلماني با كفش هاي برادران داسلر وارد ميدان 

رقابت ها شدند. 
در سال هاي دهه 4۰ ميالدي بود كه اختالفات دو برادر باالگرفت و باالخره 
در سال ۱۹48 اين دو از هم جدا شدند. آدي داسلر با استفاده از اختصار سه 
حرف اول نام و نام فاميلي اش نام »آديداس« را براي كارخانه خود برگزيد. 
رودولف داسلر، برادر كوچك تر هم نخست با استفاده از اختصار دو حرف 
اول نام و نام خانوادگي اش، نام »رودا« را براي كارخانه خود برگزيد و سپس 

آن را به »پوما« تغيير داد. 
اختــالف دو بــرادر در محدوده خانــواده داســلر باقي نماند. شــهردار 
شــهر هرتســوگن آوراخ مي گويد: »كارمنــدان و كارگــران آديداس و 
پوما اين دو برادر را بســيار دوســت داشــتند و به آنها وفــادار بودند. در 
شــهر مردم حتي جواب ســالم فردي كه لباس و كفش مــارك مخالف 
را برتــن داشــت، نمي دادند. هرچنــد حاال اوضــاع تغيير كــرده اما در 
 آن زمــان حتي هيــچ ازدواجي بين كارمنــدان دو شــركت نيز صورت

 نمي گرفت.«
اما موفقيت بين المللي آديداس از ســال ۱۹54 آغاز شــد. در اين ســال 
تيم ملي فوتبــال آلمان بــا كفش هاي آديــداس كه داراي »اســتوك 
پيچــي« بود، موفق شــد به عنــوان قهرماني جهان دســت يابــد. اووه 
 زه لر، پيشكســوت افســانه اي فوتبال آلمــان مي گويــد: »اين كفش ها 

يك معجزه بودند«.
 اما شــركت پومــا معتقد اســت »اســتوك پيچــي كفــش فوتبال، 
اختــراع آدي داســلر نيســت.« آنهــا بــا ارائه يــك عكــس كفش از 
 آرشــيو كارخانــه معتقدنــد رودلــف نيــز روي چنيــن كفشــي كار

 مي كرده است. 
حاال ميراث برادران داســلر كه در دهه 7۰ درگذشــتند، به كنسرن هايي 
جهاني تبديل شده اند كه ميلياردها يورو فروش ساالنه دارند و ده ها هزار نفر 
كارمند و كارگر در سراسر جهان در كارخانه هاي آنها مشغول به كار هستند.

 جالــب اينكه وجــود مركــز كنســرن هاي آديــداس و پوما از شــهر 
هرتســوگن آوراخ شهري مرفه ســاخته و باعث شــده تا اين شهر حتي 
 در بدتريــن شــرايط اقتصــادي نيــز درصــد بيــكاري بســيار نازلي

 داشته باشد. 

آگاهي

توانمند سازي بخش خصوصي  با شعار ممكن نيست
  فرزان گلچين، رئيس اتحاديه توليد كنندگان و صادركنندگان فرآورده هاي نفتي

 دولت يازدهم هنگام تصدي امور وعده هاي اميدبخشي به بخش خصوصي داد و اكنون كه سال پاياني 
دولت است، زمان آن رسيده كه تحقق اين وعده ها سنجيده شود. شايد صحبت هايي كه برخي وزرا 
قبل از گرفتن راي اعتماد در مجلس مطرح كردند، در بعضي حوزه هاي اقتصادي محقق شده باشد اما 
در بخش پراهميت نفت وعده هاي داده شده توسط وزير نفت به بخش خصوصي، معطل مانده 
و انتظاراتي كه بخش خصوصي از مسئوالن اين حوزه داشت، حتي در سطح حداقلي هم برآورده 
نشد. متاسفانه برخي مسئوالن ما اغلب با اين دستاويز كه بخش خصوصي توان و تجربه ندارد، 
مي كوشند از واگذاري امور حوزه نفت به بخش خصوصي پرهيز كنند و ما متعجبيم كه اگر اين 
عبارات صحيح است و بخش خصوصي ما توان و تجربه ندارد، باالخره كدام دولت مي خواهد 
اين جسارت را به خود بدهد و بخش خصوصي را به سوي توانمند شدن هدايت كند. براساس 
اصل 44 قانون اساسي واگذاري امور اقتصادي به همراه توانمندي بخش خصوصي براي در 
اختيار گرفتن سكان اداره حوزه هاي اقتصادي از وظايف و مسئوليت هاي دولت برشمرده شده 
است. توانمندسازي بخش خصوصي هم با كلمات و شعارها ممكن نيست و بايد ابزارهاي الزم 
به بخش خصوصي داده شود و بستر الزم براي تحرك اين بخش فراهم شود. درخواست هاي ما 
براي مشاركت در تصميم گيري هاي حوزه نفت به گوش مسئوالن اين حوزه خوشايند نيست و 

اين رويكرد مسئوالن نمي تواند گره گشاي مسائل عديده در حوزه نفت باشد. 

يادداشت

دسته كليد پاي تير چراغ برق
در يك شــب تاريك مردي در پياده رو خياباني پاي تير چراغ برق دنبال چيزي 

مي گشت. رهگذري او را ديد و پرسيد: دنبال چه مي گردي؟
مرد گفت: دنبال دسته كليدم مي گردم. 

رهگذر پرسيد: آن را اينجا گم كردي؟
مرد گفت: نه، فكر مي كنم چند قدمي عقب تر از دستم افتاده باشد. 

رهگذر پرسيد: پس چرا اينجا دنبال آن مي گردي؟
مرد گفت: چون اينجا نور بيشتر است. 

تحليل راهبردی
شركت ها و سازمان ها اغلب در حوزه دانش و تجربيات خود دنبال راه حل مسائل مي گردند، 
در حالي كه ممكن است يافتن راه حل به دانش، رويكرد و تفكر متفاوتي نياز داشته باشد. 

بهتر است براي دستيابي به نوآوري، جستجو پاي تير چراغ برق را متوقف كنيم.

حکايت
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کار و
کارآفرینی 

ســقف پرداخت به پزشكان 
قانوني مي شود

عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس گفت: در 
تمام دنيا دريافت هاي پزشكان سقفي دارد و كشور 
ما هم نبايد از اين موضوع مســتثنا باشد اما اين 
موضوع كه كدام مرجع اين سقف را مشخص كند، 
در كميسيون در حال بررســي است.  به گزارش 
فارس، احمد حمزه اي، عضو كميســيون بهداشت 
و درمان مجلس اظهار داشــت: برخي پزشكان در 
قسمت هاي جراحي و كلينيكي ده ها برابر بيشتر از 
اساتيد خود دريافتي دارند، براي همين در كميسيون 
بهداشت به دنبال عادالنه كردن دريافتي ها هستيم. 
وي افــزود: هم اكنون نمايندگان با تعيين ســقف 
دستمزد موافق هستند اما تنها نبايد شوراي حقوق 
و دستمزد آن را تعيين كند، بلكه بايد كارشناسان 
حوزه، نمايندگان مجلس و وزارت بهداشت با بررسي 
يك ســقفي را تعيين كنند. حمزه اي با بيان اينكه 
معتقد به تعيين سقف هستم اما اينكه كدام مرجع 
اين كار را انجام دهد بايد بررســي شود، گفت: در 
كميسيون، شــيوه هاي پرداخت كشورها و الگوها 
را بررسي كرديم چون در تمام دنيا فاصله دريافتي 
بين پزشك و پرســتار وجود دارد اما بايد ميزان و 
سقف آن مشخص شود.  وي ادامه داد: قطعا با تعيين 
شيوه پرداخت و سقف، درآمد پزشكان كاهش پيدا 
مي كند اما اين به نفع تيــم درمان خواهد بود چون 
مشكل تفاوت كارانه پزشك با پرستاران حل مي شود 
و اين يك قدم در اجراي قانون تعرفه گذاري خدمات 
پرســتاري خواهد بود. عضو كميسيون بهداشت 
افزود: در نظر داريم تعيين سقف پرداخت پزشكان را 
در برنامه ششم قانوني كنيم تا در سال هاي بعد اين 

مشكل وجود نداشته باشد. 

ورود زنان به قهوه خانه هاي معمولي 
ممنوع شد

رئيس اتحاديه قهوه خانه داران و سفره خانه هاي سنتي 
تاكيد كرد كه ورود بانوان به قهوه خانه هاي معمولي 
غيرقانوني است و درباره قهوه خانه ها و سفره خانه هاي 
سنتي نيز ارائه ســرويس قليان به بانوان غيرمجاز 
اســت. به گزارش ايسنا، محســن نظري با تاكيد بر 
اينكه مقابله با فعاليت  قهوه خانه ها و سفره خانه هاي 
بدون مجوز در دستور كار قرار دارد، گفت: طي چند 
ماهه اخير اين مقابله ها بيشــتر شــده و بسياري از 
قهوه خانه ها  و سفره خانه هاي بدون مجوز جهت اخذ 
پروانه كسب و كار اقدام كرده اند. وي در پاسخ به اينكه 
آيا ســرويس دهي قليان به بانوان در قهوه خانه ها  و 
سفره خانه هاي سنتي و نيز قهوه خانه هاي معمولي 
مجاز اســت يا خير؟ گفت: به صــورت كلي موضوع 
كشــيدن قليان توســط بانوان به عنوان مساله اي 
غيرعرفي تلقي مي شود و ناهنجاري به حساب مي آيد 
اما از لحــاظ قانوني هيچ موردي دربــاره غيرقانوني 
بودن كشــيدن قليان توســط بانوان وجود ندارد؛ 
هرچند ارائه سرويس قليان به بانوان مجاز نيست و 
در آيين نامه انضباطي اداره اماكن قيد شده كه نبايد 
به بانوان ســرويس قليان ارائه كرد. رئيس اتحاديه 
قهوه خانه داران و سفره خانه هاي سنتي با اشاره به اينكه 
قهوه خانه ها به دو رسته قهوه خانه ها و سفره خانه هاي 
سنتي و نيز قهوه خانه هاي معمولي تقسيم مي شوند، 
اظهار كرد: به طور كلي ورود بانوان به قهوه خانه هاي 
 معمولــي غيرقانونــي اســت و تنها آقايــان اجازه

 رفت و آمد در اين اماكن را دارند اما موضوع قهوه خانه ها 
و سفره خانه هاي سنتي فرق مي كند و ورود بانوان به 
آنها بالمانع اســت چرا كه مي توانند از سرويس هاي 

ديگري همچون غذا، چاي و غيره استفاده كنند.

»كسب وكار« گزارش مي دهد اخبار

بستر کارآفریني جوانان
اميد، ابتكار و انرژي سه ويژگي 
مهم مشــترك يــك جوان 
ســالم يا يك كارآفرين موفق 
است. گاهي هم پيدا مي شود 
كارآفريناني كه با دور شدن از 
اين مشخصه ها شكست مي خورند و جواناني هم به دليل 
تربيت اجتماعي نادرست ويژگي هاي مثبت جواني خود 

را به هدر مي دهند.
خيلي ها تصور مي كنند براي كارآفريني بايد سن و سالي 
از شخص بگذرد يا زمان زيادي از زندگي فرد سپري شده 
باشد. به همين دليل از ديدن يك كارآفرين جوان تعجب 
مي كنند و با ساختن يك عالمت سوال در ذهن خود او 
را فردي نابغه و خاص مي دانند كه صددرصد تفاوت هاي 
بارزي با ديگــران دارد اما اين تصور خالف واقعيت هاي 
موجود اســت. تحقيقات نشــان مي دهد برعكس اين 
تصور عاميانه، گرچه گذر زمان به كســب تجربه هاي 
جديد كمك مي كند اما اين كارآفرينان جوان هستند 
كه با داشتن خالقيت رمز پيروزي را يافته اند. از دست 
دادن جواني به قيمت از دســت رفتن ســرمايه بزرگ 
انرژي و به تبع آن بازدهي كاري اســت. به همين دليل 
با دور شدن از مزايا و فرصت جواني، فرد بازنشسته لقب 
مي گيرد و براي انجام كارها از كارافتاده محسوب مي شود. 
آنچه باعــث ترويج اينگونه افكار شــده ورود تعداد كم 
جوانان به عرصه هاي كارآفريني به دليل يكسري موانع 
اجتماعي است كه در نگاه تحقيقات بين المللي براي آينده 

كارآفريني دنيا ايجاد چالش خواهد كرد. 

ضرورت كارآفريني جوانان در دهه هاي آتي
 طبق برآورد بانك جهاني در دهه آينــده با ورود تعداد 
يك ميليارد جمعيت جوان در بــازار كار تنها براي 40 
درصد آنها شغل پيدا خواهد شــد كه اين وضعيت در 
كشور ما در حال حاضر براســاس برآورد همين بانك، 
نرخ بيكاري 29.4 درصد و طبــق آمارهاي مركز آمار 
11 درصد را رقم زده و اين در حاليســت كه 47 درصد 
جمعيت كشور ما در گروه سني 15 تا 40 سال قرار گرفته 

و چيزي حدود 11 ميليون نفر تحصيلكرده به شــمار 
مي آيند. به گفته كارشناسان، دولت چاره اي ندارد جز 
اينكه بستر كارآفريني جوانان را مهيا كند يا با شناخت 
موانع كارآفريني جوانان بــراي آن راه حل بدهد. داليل 
آنها را برمی شماريم: 1. ورود جوانان به مشاغل دولتي، 
يعني هدر دادن سرمايه ها و ذخاير نفتي كشور كه تجربه 
پرداخت دستمزد به 8 ميليون كارمند آن را نشان داده 
است. 2. مشاغل خصوصي مشكالت خاص خود را دارند و 
توليد كنندگان و سرمايه گذاران داخلي هنوز نتوانسته اند 
با الگوهاي موفق جهاني خود را تطبيق دهند. از اين نظر 
90 درصد افراد در بخش خصوصي امنيت شغلي ندارند 
و اين تعداد قابل توجه هر لحظه ممكن است با تعطيلي يا 

مشكالت بنگاه كار خود را از دست بدهند.

ويژگي هاي كارآفريني
آنها با تشريح ويژگي هاي كارآفريني كه مهم ترين آنها 
پشتكار، انگيزه موفقيت، ابتكار، پافشاري بر حل مشكل، 
تحمل ابهام، درســتكاري، تحمل شكست، خالقيت 
و نوآوري، اعتماد به نفس و اســتقالل است، معتقدند 
نيروي جوان مهم ترين قشر جامعه در دسترسي به اين 

ويژگي هاست اما بايد كشف كرد چه عواملي انگيزه و توان 
كارآفريني را از جوانان سلب كرده است.

تاثير عوامل اجتماعــي در تقويت روحيه 
كارآفريني

برخي از بررسي ها نشان مي دهد اين موضوع تحت تاثير 
عواملي است كه از جمله آن محيط جامعه و خانواده است. 
معموال جواناني كه دور از كارآفرينان و در تماس كمتري با 
آنها هستند، فرصت كمتري براي ورود به كارآفريني پيدا 
مي كنند و برعكس آن نتيجه متفاوت خواهد بود. عوامل 
ديگري نيز تاثيرگذار است كه تحت عنوان ويژگي هاي 

فردي از آن ياد مي شود.
دكتر محمدحسين توانا، استاد دانشگاه و كارشناس حوزه 
مهارت هاي زندگي به »كسب وكار« مي گويد: به طور كلي 
يكسري اقدامات و پرهيزها از سوي جامعه براي ورود فعال 
جوانان به حوزه كارآفريني و جوان شدن كارآفريني مهم 
است. منظور از جامعه مجموعه خانواده، دوستان، مدرسه، 
دانشگاه و كساني است كه فرد دائما با آنها سروكار دارد. 
اقداماتي كه جامعه انجام مي دهد به اين صورت است: اول 
تقويت نگرش مثبت وروحيه خوش بيني و ايجاد حس 

اميدواري به روند كلي زندگي در جوانان است، به طوري 
كه جوان بپذيرد با قبول فراز و نشيب هاي زندگي از ميان 
آنها بدون مواجهه با هيــچ گونه خطري بگذرد. جامعه 
در اين رابطه نقش مهمي دارد و عنصر مهمي در تلقين 
نگاه خوش بينانه به جوانان اســت تا از اين پس روحيه 
خيال پردازي و منفي نگري در جوانان شــكل نگيرد و 
فرد جوان اميدوار باشــد. دومين ويژگي تقويت روحيه 
خودآگاهي و اعتماد به نفس در جوانان است، به طوري كه 
دست روي نقاط مثبت فرد جوان گذاشته شود و فرهنگ 

ما »مي توانيم« به او القا شود. 

تقويت روحيه مسئوليت پذيري اجتماعي جوانان
وي توضيــح مي دهد: ســومين كار تقويــت روحيه 
خوداتكايي در جوانان اســت، به طوري كه فرد آموزش 
ببيند بدون سرمايه اندك كار خود را شروع كند. در اين 
مقوله تالش مي شود وابستگي افراد به خانواده، جامعه، 
دوستان و اطرافيان كمتر شود و فرد با باور توانمندي هاي 
خود استعدادهاي خود را شــكوفا سازد. مرحله بعدي 
ايجاد روحيه مسئوليت پذيري اجتماعي است. هر فردي 
يك مصرف اجتماعي دارد كه بايد سعي كنيم مصرف 
اجتماعي او را باال ببريم. بدين ترتيب كه با رشــد سني 
فرد زمينه بلوغ اجتماعي وي را مهيا  سازيم. هر فرد بايد 
متناسب با سني كه دارد، مسئوليتي داشته باشد. خانواده 
مي تواند فرصت آزمون و خطا را بدهد، مدرسه مي تواند 
مطالب مفيد آموزشي را به وي تعليم بدهد و جامعه نيز 

مي تواند فرصت هاي شغلي براي وي خلق كند. 
توانا ادامه مي دهد: اما پرهيز ها به اين شــرح است: 1. از 
سركوفت هاي زباني به جوان دوري كنيم و حتي به خود 
اجازه نگاه هاي تحقيرآميز به وي را ندهيم. اشــتباهات 
او را مدام گوشــزد نكنيم و طوري رفتار كنيم كه جوان 
بداند براي جبران آنها فرصت دارد. 2. از مقايسه جوان 
با ديگران بپرهيزيم و با يادآوري توانمندي هاي همايش 
قدرت شكوفايي استعدادهاي فردي را به وي ببخشيم. 
براي مثال در وضعيت اقتصادي كشــور فرد در جامعه 
بايد با كشورها، افراد و جوامعي مورد قياس قرار گيرد كه 
اختالف ها چندان نباشد و اين مقايسه در نهايت منجر به 

تقويت روحيه ياس و نااميدي در جوانان نشود.

گروه كار وكارآفرينی
News kasbokar@gmail.com

»كسب وكار«  گزارش مي دهد

تحميل هزینه هاي اضافي به بخش سالمت
عوامل مختلفي مي تواند باعث مراجعه 
به بيمارستان باشد اما آنچه قابل توجه 
است، تعداد زياد اين مراجعان است 
كه آمــار آن از نظر خود مســئوالن 
نظام پزشكي نيز نگران كننده است. 
نه تخت هاي بيمارســتاني پاســخگوي اين ميزان مراجعه 
است و نه كادر درماني متناســب با آن وجود دارد. به همين 
دليل بيشتر اوقات صف هاي طوالني انتظار در بيمارستان ها، 
مشــكل گرفتن وقت نوبت و كمبود پزشــك مــورد گاليه 
بســياري از مردم بوده اســت و حتي فضاي بيمارستاني را 
 تبديل به فضايي رعب انگيز كرده كه بيزاري خيلي از مردم را 
به همراه داشته اســت.  برخي حتي ترجيح مي دهند به جز 
درمواقع خاص به بيمارســتان مراجعه نكنند و برخي نيز با 
بدبيني نسبت به نظام پزشكي اين موضوع را ناشي از كوتاهي 
عمدي نظام سالمت در بخش پيشگيري مي دانند.با اين وجود 
در تمام اين سال ها سعي مسئوالن در حوزه نظام پزشكي اين 
بوده كه بتوانند پاسخگوي اين ميزان تقاضا باشند. ازاينرو از 
بحث سرمايه گذاري خارجي گرفته تا درخواست اعتبار براي 
افزايش تعداد بيمارستان ها و افزايش سهم بيماران از بيمه هاي 
 خدمات درماني، ســرلوحه سخنان و صحبت هاي مسئوالن

 بوده است. 
البته در راســتاي آن اقدامات زيادي نيز انجام شده كه شرح 
آن مي تواند بــه اين ترتيب باشــد: ارائه طــرح تحول نظام 
ســالمت و به موجب آن همگاني كردن بيمــه تحت عنوان 
بيمه سالمت، تحت پوشش قرار دادن بيماران صعب العالج 
و پرداخت هزينه هاي آنها،  تقويت بيمارســتان هاي دولتي 
و افزايش تجهيزات آنها، افزايش 47 درصدي پزشكان تمام 
وقت، مطرح كردن طرح نظام پزشــك خانواده و ســعي در 
اصالح آن، نظارت و انتظام بخشــي بر عملكرد پزشــكان و 
 بررســي حل مشــكالت مناطق محــروم در دسترســي

 به پزشك. 

افزايش مراكز غيربهداشتي
به گفته اكثريت مســئوالن حوزه نظام پزشــكي حل 
نهايي همه مشكالت در گرو تامين اعتبار بخش سالمت 
اســت كه نبود آن گاليه هميشــگي بوده است. به نظر 
مي رسد تهيه يك بودجه بزرگ كه بتواند پاسخگوي نياز 
بيمارستان ها تنها در بخش درمان باشد، سنگين است 
چه برسد به ساير بخش هاي پيشــگيري و توانبخشي 
كه توجه چنداني به آن نشــده اســت. وضعيت كنوني 
نظام سالمت كشــور نشــان مي دهد تالش مسئوالن 
در بخش پيشگيري بســيار ناچيز بوده و افزايش تعداد 
مراكز توليد غذاي غيربهداشــتي، ورود كاالي آرايشي 
و بهداشتي و داروهاي غيرمجاز در بازار كشور، كوتاهي 
برخي كارخانه هاي توليد غذا در رعايت موارد بهداشتي 
و ســاير موارد دال بر آن است. حتي بســياري از اوقات 
اخبار ناخوشايند آن را به كرات در روزنامه ها، سايت ها و 
تلويزيون مي شنويم و روز به روز به آنچه از مواد غذايي 
در كشــور عرضه مي شــود، بي اعتماد تر مي شويم. به 
همين دليل مي گوييم فالن چيز سرطان زاست، آن ماده 
غذايي مضر است و بسياري از اين جمالت كه با ثبت آمار 
 ساالنه 90 هزار مورد جديد از ابتال به سرطان در كشور و

 مرگ و مير 55 هزار مبتال به سرطان، پاياني ندارد. 

عدم خدمات رساني واقعي در بخش سالمت
به اعتقاد مسئوالن حوزه سالمت بهداشــت مقوله اي كامال 
متفاوت از درمان است و پيشگيري به عنوان بخشي مهم در 
اجتناب از هزينه هاي سرسام آور درماني ناديده انگاشته شده 
است. از نظر آنها خدمت رساني واقعي در بخش سالمت يعني 
پيشگيري، مراقبت از ســالمت مردم، حفظ سالمت در طول 
دوران زندگي و آموزش شيوه صحيح زندگي است كه به نحو 

كامل در كشور ما انجام نشده است. 

چيرگي رويكرد درمان محوري بر نظام سالمت
دكتر نعمت ا... منوچهري، مشاور وزير بهداشت در اين رابطه 

به »كســب وكار« مي گويد: با توجه به اهميت پيشگيري در 
كاهش هزينه هاي درماني دولت و مسئوالن در اين راستا طي 
سال هاي اخير سعي در تغيير رويكرد درمان محوري به رويكرد 

پيشگيري محوري داشته اند. 
وي به ميزان اثرگذاري مطلوب طرح نظام سالمت در كشور اشاره 
كرد و توضيح داد: طرح تحول سالمت توانست با دگرگوني در 
وضعيت درماني كشور كه در گذشته دچار بي سروساماني هايي 
بود، هزينه هاي درماني را زمين تا آســمان كاهش دهد گرچه 
با اين اقــدام هزينه هاي زيــادي به دولت و وزارت بهداشــت 
تحميل شــد اما طي ســال هاي اخير براي اين هزينه ها نيز 
چاره هايي انديشيده شده است كه از جمله آن تامين اعتبار از 
سرمايه گذاري هاي خارجي براي ساخت بيمارستان، تشويق 
بخش خصوصي به ســرمايه گذاري در بخش درمان و توزيع 

عادالنه منابع مالي حوزه سالمت در بخش هاي مختلف است. 
دكتر منوچهري در ادامه با تاكيد بر اهميت حوزه بهداشــت 
مي گويد: پس از كاهش هزينه هاي درماني مردم وزير بهداشت 
سعي دارد تمركز اين حوزه را به بخش پيشگيري و بهداشت 
ببرد كه البته برنامه هايي چون طرح پزشك خانواده نمونه اي 

از اين تالش هاست. 

كاهش زمين تا آسمان هزينه هاي درماني
مشاور وزير بهداشت عامل افزايش تعداد مراجعه كنندگان 
به بيمارســتان ها را كاهش هزينه هاي درماني مي داند و 
مي گويد: بين هزينه هاي درماني و تعداد مراجعان ارتباط 
مستقيمي وجود دارد؛ هر چه هزينه ها كمتر باشد، تعداد 
مراجعان افزايش پيدا مي كند. در ايــن مدت نيز به دليل 
كاهش هزينه هاي مــردم در بخش درمــان تمايل براي 
ويزيت، مراجعه، انجام آزمايش ها و... بيشتر شد البته بخش 
وســيعي از منابع حوزه درمان به دليل يكسري تخلفات و 
ندانم كاري ها و ناآگاهي هاي برخي پزشكان به بيراهه رفت 
و صرف اموري زائد شــد. نمونــه آن افزايش آزمايش هاي 
غيرضروري به دليل بي اطالعي پزشــك از تجويز نســخه 
مناسب به بيمار، نظارت ناكافي بر هزينه واقعي بيماران و 
به موجب آن اعالم زياد از حــد ميزان هزينه هاي عمل و... 
توسط كادر درماني كه با واقعيت يكي نيست و خروج برخي 
از بيمارستان ها از اصول درماني است. به گفته منوچهري در 
حال حاضر بهترين اقدام، پيشگيري است و آن هم به صورت 
چكاپ هاي ساالنه كه به تناســب سن، خانواده، جنسيت، 

مكان و... مراحل متفاوتي دارد.

گروه كار وكارآفرينی
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درباره نبــات منبع خاصي وجــود ندارد 
ولي آنچه آشكار است، اين است كه نبات 
نخستين بار درتاريخ توسط مردمان ايران 
زمين و شــبه قاره هند مصرف مي شده 
است. واژه »نبات« به معني گياه بوده كه 
منشا آن در نحوه اســتفاده مصريان و ايرانيان باستان از گياهان 
دارويي به اين شكل است. نبات در ايران از ديرباز سمبل شادماني 
و شادباش بوده و جزو جدانشــدني مهريه و سفره عقد در پيوند 

ازدواج است. 
از خصوصيات نبــات مي توان بــه »گرم بودن« آن اشــاره كرد 
كه اســتفاده از آن در درمان سردي مزاج ريشــه در سنت ايران 
زمين دارد، همچنين خاصيت ملين و ضدنفخ بودن آن مشــهور 
اســت. جالب توجه اين اســت كه برخالف تصور همگان نبات 
يكي از مهم تريــن مواد غذايي مورد نياز انســان اســت چراكه 
به واسطه قيمت مناسب آن در مقايسه با مقدار كالری و انرژی ای 
 كه ايجــاد مى كند، به منبعى اساســى در تاميــن انرژی تبديل 

شده است. 
اين روزها اما مــاده اوليه توليد نبات و آبنبــات و قند ريز در بازار 
كمياب شده و نبود مواد اوليه توليد شكر عامل اصلي افزايش قيمت 

قند و شكر در بازار عنوان مي شود. 
رئيس سابق اتحاديه نبات و آبنبات و قند ريز در گفتگو با »كسب وكار« 
گفت: در اين سه ســال هر روز روزگاري بدتر از روز گذشته را تجربه 

مي كنيم زيرا ركود بسيار عميق شده و تقاضا كاهش يافته است. 
حسن افخمي عليشــاه ادامه داد: اين كاهش تقاضا موجب شده 
توليدكننده نيز توليد خود را كاهش دهد به طوري كه برخي حتي 

ظرفيت توليد خود را به كمتر از نصف هم كاهش داده اند. 
عليشاه تاكيد كرد: عالوه بر ركود موجود، در اين ماه هاي اخير نيز 
كمبود شكر كه ماده اوليه اين صنعت است و همچنين گراني آن 
موجب شد تا با مشــكالت زيادي روبه رو شويم، االن هم باوجود 
واردات،   قيمت شــكر تا به كارگاه و كارخانه ها برســد، افزايش 

بسياري دارد. 
وي افزود: همين افزايش قيمت شكر موجب شده تا به ناچار ما نيز 
10 تا 15 درصد بر قيمت كاال بيفزاييم و اين در حاليست كه بازار 
نيز كشش اين افزايش قيمت را ندارد اما چاره اي براي اين صنعت 

باقي نمانده است. 

شهركهايصنعتيفعاليتخودراكاهشدادهاند
اين فعال صنفي خاطرنشــان كرد: االن به طور كلي شهرك هاي 
صنعتي فعاليــت خود را كاهش داده و هر ســال نيز نســبت به 
سال قبل وضعيت شان بدتر مي شــود، كارخانه هايي كه اجاره اي 

هســتند، به طور كلي فعاليت خود را متوقف كرده اند و آنها 
 هم كه خود صاحــب كارخانه هســتند، توليد را كاهش 

داده اند. 
وي اظهار داشت: االن نيز وضعيت توليد بسيار نامناسب 
شده، به طوري كه ظرف سال هاي گذشته و به مرور زمان 

تعداد توليدكنندگان اين صنف كاهش يافته اند و 
اين يعني نابودي ايــن صنف و جايگزين 

شــدن محصــوالت و شــكالت هاي 
خارجي در بازار. 

وي همچنين در ادامــه توضيح داد: 

دولت تاكيد دارد كه شــكر بايد 2500 تومان فروخته شــود و 
اميدوارم اين مساله تا آخر مهرماه حل شود و شكر به نرخ مصوب 
دولت به فروش برسد. حسن افخمي عليشاه افزود: همچنين عرضه 
شكر در بورس از اشتباهات ديگري بود كه به توليدكننده ضربه 
زده اســت چراكه با عرضه در بورس، شركت هاي كوچك 
 و نوپا كه نقدينگي كافي ندارند، براي خريد با مشــكل

مواجه شده اند. 
برخي از توليدكنندگان اين حوزه توان پرداخت حقوق 
كارگر را ندارند، حاال چگونه شكر را نقد خريداري كنند 
و 20 روز بعد جنس را تحويل بگيرند؟ پيش از اين برخي 
از اعضا شكر را خريداري مي كردند اما مبلغ 
را دو ماهــه پرداخــت مي كردند اما در 
 حال حاضر اين امــكان در بورس كاال

 وجود ندارد. 

فروشندگانآبنباتكمآوردند
رئيس اتحاديه فروشــندگان نبات، آب نبات و قند ريز گفت: در 
پي فشارهاي دستگاه هاي دولتي، بسياري از فروشندگان نبات و 

آب نبات از ميدان كسب وكار كنار رفتند. 
افخمي عليشاه با اشاره به وجود 500 واحد صنفي در اين اتحاديه 
گفت: اگرچه اعضاي اتحاديه جزو صنوف مزاحم شهري نيستند 
و حتي به اندازه يك چلوكبابي آلودگي ايجاد نمي كنند اما وزارت 
بهداشت آنقدر فشار آورد كه بسياري از فروشندگان مجبور شدند 

به شهرك هاي صنعتي بروند يا از تهران خارج شوند. 
اين فعال صنفي افزود: فشارهاي دستگاه هاي دولتي موجب شده 
تا بسياري از اعضاي اتحاديه ما كم بياورند و از ميدان كسب وكار 

خارج شوند. 
رئيس اتحاديه فروشــندگان نبات، آب نبات و قنــد ريز در ادامه 
ضمن اشاره به كاهش قدرت خريد مردم گفت: متاسفانه امسال 
هم كسب وكار تعريفي ندارد و درآمد ما نسبت به سال هاي قبل 
افت كرده است. به گفته وي، وضع كسبه هر سال بدتر از سال قبل 

مي شود و مواد اوليه هم روزبه روز گران تر مي شود. 

ادغام،سببقدرتمندياتحاديههايكوچكميشود
رئيس سابق اتحاديه نبات، آب نبات ريز و قند همچنين در ادامه 

گفت: ادغام به قدرتمندي اتحاديه هاي كوچك كمك مي كند. 
حســن افخمي عليشــاه ضمن اعــالم موافقت خود بــا ادغام و 
چابك سازي اتحاديه هاي همگن اظهار داشــت: ادغام براي آن 
دسته از اتحاديه هايي كه كمتر از ۳00 عضو دارند، مفيد است و اين 
اقدام موجب مي شود اين اتحاديه ها قدرتمند شوند و سروسامان 

پيدا كنند. 
وي با اشاره به اينكه اتحاديه نبات، آب نبات و قند ريز 500 عضو 
دارد، گفت: پيش از اين اتحاديه قند ريــز را در اتحاديه ما ادغام 

كردند. 
رئيس سابق اتحاديه نبات، آب نبات و قند ريز با تاكيد بر اينكه براي 
ادغام و چابك سازي اتحاديه هاي همگن بايد بررسي كارشناسانه 
صورت گيرد، اين نكته را متذكر شد كه هم اينك اتحاديه هايي كه 
120 عضو دارند، رضايت به ادغــام ندارند چون تمايل ندارند كه 

نظام اتحاديه شان بر هم بخورد. 
وي گفت: اتحاديه ها نبايد از به خطر افتادن موقعيت خود در پي 
ادغام ترس و واهمه داشته باشند و درصورت ضرورت به ادغام، بايد 

هماهنگي و همكاري هاي الزم انجام شود. 

رئيسسابقاتحاديهنباتوآبنباتوقندريزدرگفتگوبا»كسبوكار«

شكالت هاي خارجي جايگزين نبات و آبنبات شده اند
گروهاصناف

Newskasbokar@gmail.com

اصناف

مردمپوليبرايخريدكردنندارند
رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي كرج با 
بيان اينكه وضعيت بازار در ركود است و حتي بدتر 
شده است، گفت: در حال حاضر كسي براي خريد 
مي تواند به بازار بيايد كــه درآمد ۳ تا 4 ميليوني 
داشته باشــد اما كارگران و كارمندان توان خريد 

بازار را ندارند. 
غالمرضا بذرپاچ، رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم 
خانگي و صوتي و تصويري كرج اظهار كرد: وضعيت 
بازار همچنان در ركود به سر مي برد و حتي مي توان 

گفت بدتر هم شده است. 
وي با بيان اينكه منطقه ما محيطي كشاورزي و 
كارگري است، گفت: جهاد كشاورزي همه گندم 
كشاورزان را جمع كرده و قرار بوده خرداد و نهايتا 
تا تير ماه پول كشاورزان را بدهد كه هنوز نداده و 
همين موضوع باعث ركود اين منطقه شده است. 

رئيس اتحاديه فروشــندگان لوازم خانگي كرج 
گفت: ۳ تا 4 ماه است كه چك كشاورزان  برگشت 
خورده و هزارتومان درآمدزايي هم نداشتند كه به 

خريد و فروش در بازار بپردازند. 
بذرپاچ تصريح كرد: 50 تا 60 درصد مردم منطقه 
ما كشاورز هستند و روي پولي كه جهاد كشاورزي 
قرار بود بدهد، حساب كرده بودند. وي با بيان اينكه 
دليل ديگر ركود بازار گراني اجناس است، گفت: 
كرج شهر بسته اي است و دســت در كار ما زياده 
شده و اين هم يكي از داليل ركود و گراني مي تواند 
باشد. رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي كرج 
با بيان اينكه حدود 80 درصد اجناسي كه داريم، 
داخلي است، گفت: برخي از جنس هاي داخلي ما 
از خارجي خيلي بهتر است و درجه يك محسوب 
مي شود اما به همان نسبت برخي اجناس داخلي 

متاسفانه كيفيت خوبي ندارند. 

خبر

فرهنگ سازي الزم براي اجبار 
واحد هاي صنفي جهت  نصب 
اتيكت قيمت روي كاالها از 
مهم ترين برنامه ها براي سال 
جاري بوده است. در اين طرح 
واحد هاي صنفي براي نصب اتيكت قيمت روي كاالها با 
واحد بازرسي سازمان حمايت هماهنگي الزم را انجام 

مي دهند. 
طي ماه هاي اخير با اين اقدامات كــه از طرف دولت و 
واحد هاي بازرسي و نظارت اصناف صورت گرفته ، شاهد 
كمترين تخلفات در بازار بوده ايم. ثبات قيمت كاالهاي 
اساسي و مورد نياز مردم و بازرسي هاي دقيق از مهم ترين 
داليل كاهش تخلفات واحدهــاي صنفي بود. به گفته 
مقامات مسئول درج قيمت يك پشتوانه قانوني دارد و 
هيچ كس نمي تواند قانون را دور بزند و درج قيمت روي 
همه كاالها و همچنين خدمات براساس قانون حمايت از 
 مصرف كنندگان، قانون تعزيرات حكومتي و نظام صنفي

 اجباري اســت. اين در حاليســت كه با وجــود اجبار 
واحدهاي صنفي بــراي نصب برچســب قيمت روي 
كاالها توسط مدير بازرسي و نظارت اتاق اصناف ايران و 
تاكيد وي بر اينكه عدم نصب برچسب قيمت از مهم ترين 
موارد تخلف واحدهاي صنفي اســت، همچنان شاهد 
قانون گريزي در بسياري از فروشگاه ها و واحدهاي صنفي 
هستيم. طبق گزارشات، هنوز فروشندگاني هستند كه به 
داليل مختلف از نصب برچسب قيمت روي كاالهاي شان 
خودداري مي كنند. اين فروشندگان داليلي همچون 
بي اطالعي از اين قانون، احتمال تغيير ناگهاني قيمت ها 
و عادت نداشتن به نصب برچسب قيمت را بهانه اي براي 

قانون گريزي خود بيان مي كنند. 

بيشترتخلفاتدرزمينهبرچسبقيمت،
فصلياست

معاون بازرســي و نظارت اتاق اصناف تهران در اين باره 

به »كســب و كار« گفت: رشــد تقاضا براي كاالها در 
مناسبت هاي مختلف ممكن اســت دليل عدم نصب 
برچسب قيمت يا همان اتيكت قيمت روي كاالها باشد. 
به عبارت ديگر بيشتر تخلفات در زمينه برچسب قيمت 
 فصلي است و به تناسب هر فصل و افزايش نياز بازار به

 يك كاال و رشد تب خريد، ميزان تخلفات در واحدهاي 
مرتبط نيز افزايش مي يابد. 

حسين دروديان ادامه داد: در فصل پاييز و روزهاي پاياني 
فصل تابستان با توجه به بازگشايي مدارس شاهد تخلفات 
برچســب قيمت در حوزه نوشــت افزار، كيف و كفش 
هستيم. در ماه مبارك رمضان تخلفات برچسبي بيشتر 
در زمينه  زولبيا و باميه و لبنيات است. همچنين در شب 
عيد معموال تخلفاتي در حوزه برچسب قيمت پوشاك را 

شاهد هستيم.

»كسبوكار«ازلزوماجراينصباتيكتقيمتدرراستايحمايتازمصرفكنندهگزارشميدهد

دريافت سود قانوني با نصب برچسب قيمت 
گروهاصناف

Newskasbokar@gmail.com

جريمهواحدهايصنفيدرصورتنصبنكردنبرچسبقيمترويكاالها
عليفاضلي،رئيسسابقاتاقاصنافايران

 جزئيات قانون نظام صنفي براي درج برچسب قيمت نشــان مي دهد كه اجراي اين بند ضرورت دارد.
 بر اساس اين قانون هيچ كااليي نبايد بدون برچسب قيمت در فروشگاه ها يا واحدهاي صنفي عرضه 

شود. مصرف كنندگان نيز بايد در صورت مشاهده عدم نصب برچسب از خريد كاال خودداري كنند. 
مصرف كنندگان و خريداران كاال با مشاهده اين حركت مي توانند مراتب شكايت خود را اعالم كنند و 
با گزارش مردم با واحد خاطي برخورد خواهد شد. نصب نكردن برچسب قيمت روي كاالها توسط هر 

واحد صنفي جريمه هايي را به دنبال دارد و در برخي موارد تا پلمب واحد صنفي پيش مي رود. 

نگاه 1

كليهتوليداتبهصورتروشنوشفافدارايمشخصاتوقيمتكاالباشند
مهديميرمهدي،رئيسسابقاتحاديهفناورانرايانه

براساس ماده 5 قانون حمايت از مصرف كننده و توليد كننده و بنا به دستور سازمان تعزيرات حكومتي، 
كليه توليدات عرضه شده در بازار بايد به صورت روشن و شفاف داراي مشخصات و قيمت كاال در معرض 
ديد مصرف كننده قرار گيرد. بدين جهت واحدهاي صنفي مكلفند قيمت كليه محصوالتي كه در معرض 

ديد مصرف كنندگان قرار گرفته است را به طور واضح با برچسب مشخص كنند. 
همچنين اعضاي محترم مي بايست براي كليه فروش هاي خود فاكتور مربوطه را به طور رسمي و دقيق 
صادر كنند و سود قانوني و مصوب سازمان حمايت از مصرف كننده و توليد كننده و قانون نظام صنفي 
مصوب مجلس شوراي اسالمي را از خريداران دريافت كنند و درصورت رعايت كردن دريافت اين سود 
قانوني، سازمان امور مالياتي، ماليات مشاغل را بر مبناي سود قانوني دريافت مي كند. اميدواريم اعضاي 
محترم با التزام به قانون و رعايت حقوق مصرف كنندگان، اتحاديه را در ارائه خدمات بهتر ياري رسانند. 

نگاه 2

نصببرچسبقيمتاجبارياست
حسيندكمهچي،رئيساتحاديهصنفخرازيفروشان

كليه واحدهاي صنفي فعال در حوزه و تحت نظارت اتحاديه خرازي مســتلزم نصب اتيكت و برچسب 
قيمت روي تمام كاالها و اجناس فروشگاه خود هستند. الزم است يادآوري شود عالوه براين موضوع اين 

واحدها ملزم به صدور فاكتور فروش داراي اعتبار براي اجناس فروخته شده هستند. 
اطالعيه اي نيز در همين زمينه برا ي كليه واحدهاي تحت نظارت اتحاديه خرازي صادر شده كه محتواي 
آن حمايت از مصرف كنندگان و حقوق قانوني آنهاست. بدين منظور هيچ كااليي از فروشگاه ها بدون 
صدور فاكتور خارج نخواهد شد و بازرسان ما با نظارت مستمر بر فعاليت اين واحدها با تخلفات برخورد 
خواهند كرد. البته تاكيد مي شود كه تاكنون تمام واحدهاي صنفي تحت نظارت اتحاديه صنف خرازي 

فروشان از اين قانون تبعيت كرده اند و تخلفي مشاهده نشده است. 

نگاه 3 درجبرچسبقيمتدرقانوننظامصنفياشارهشدهاست
محمدآقاطاهر،رئيسسابقاتحاديهبنكدارانموادغذاييتهران

درباره درج برچســب قيمت روي تمام اجناس در قانون نظام صنفي به صراحت بدان اشاره شده و به 
همين دليل اتحاديه ما نيز براي اطالع رســاني به واحدهاي صنفي هر چند ماه يك بار اين موضوع را 

بررسي مي كند و گزارش هاي نظارت براي رسيدگي به آنها به اتحاديه ارسال مي شود. 
با همه اين تفاسير شاهد تخلفات كمي هستيم كه از ســوي واحدهاي صنفي انجام مي شود كه درج 

نكردن قيمت اجناس يكي از اين تخلفات است. 
داليل متعددي را براي اين حركت مي توان ذكر كرد كه يكي از آنها اين اســت كه فروش محصوالت 
به صورت چكي، نسيه و نقدي تفاوت قيمت دارد و هر كدام با قيمت گوناگوني فروخته مي شود، به همين 
دليل برخي واحدها از درج برچسب قيمت امتناع مي كنند كه البته بازهم با وجود  اين داليل در صورت 

مشاهده با آنها برخورد و جرايم الزم در نظر گرفته مي شود. 

نگاه 4
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بررسی ها بیانگر این است که در مرداد ماه سال جاری 
شاخص تولید صنعتی شرکت های بورسی نسبت به 
سال گذشته ۶.۷ درصد رشد داشته و در سه ماهه سال 
جاری، زیان ساخته شده صنعت خودروسازی ۳۷.۴ 
درصد کمتر از زیان ساخته شده در فصل مشابه سال 
قبل است اما بدترین وضعیت را از نظر سودآوری در 
بین صنایع بورسی دارند. به گزارش ایسنا، پژوهشکده 
پولی و بانکی کشور، ماهانه وضعیت تولید شرکت های 
صنعتی را از ابعاد مختلفی چون شاخص تولید صنعتی 
ماهانه، تحلیل موجودی انبار، محدودیت مالی و رشد 
صنعت، سودآوری و ...  بررسی می کند که طبق آن، 
شاخص تولید صنعتی شرکت های بورسی در مرداد 
ماه امسال نسبت به سال گذشته ۶.۷ رشد داشته که 
در بین صنایع، خودروسازی و ساخت قطعات با رشد 

باالی ۲۰ درصد بیشترین رشد را داشته است.  
در بخش دیگری از این گزارش، پژوهشــکده پولی و 
بانکی از آنجا که تغییرات در موجودی انبار محصوالت، 
عالوه بر اینکه تحلیل بهتری از علت تغییرات تولید 
صنعت مربوطه ارائه می دهد، چون شاهدی از وضعیت 
بازار و تقاضا نیز ارائه می کند تا از این طریق بتوان به 
پیش بینی روند آتی تولید پرداخت، به سراغ تحلیل 

موجودی انبار شرکت های صنعتی رفته است.  
تحلیل موجودی انبار صنایع نشــان می دهد که این 
شاخص از ابتدای سال جاری منفی شده و رشد فروش 
شرکت ها بیشتر از رشد تولید آن ها بوده است. در سه 
ماهه اخیر )خرداد تا مرداد ماه( رشد فروش شرکت ها 
بیشتر از رشد تولیدشان بوده و همین امر باعث کاهش 

قابل توجه موجودی انبار شده است.
این کاهش قابل توجه در موجودی انبار در سه ماه اخیر 
مربوط به کاهش قابل توجه موجودی انبار شرکت های 
خودروسازی اســت. در ســه ماه اخیر، رشد فروش 
شرکت های خودروسازی به طور قابل توجهی از رشد 
تولیدشان پیشی گرفته و همین امر باعث کاهش در 
موجودی انبار این شرکت ها شده است که در سال های 

قبل تجمیع شده بود.  

در ادامه این گزارش آمده است، صنعت خودروسازی 
در چند سال اخیر به واسطه محدودیت هایی که در 
واردات خودرو وجود دارد، همواره با مازاد تقاضا روبرو 
بوده و همین امر زمینه ساز رشد تولید در این صنعت 

شده است.  
بررسی موجودی انبار صنعت محصوالت شیمیایی در 
دو ماه ابتدای امسال نشان می دهد که رشد تولید منفی 
و افزایش در موجودی انبار را داشته اما رشد این صنعت 
از خرداد ماه به بعد مثبت شد. با این حال هنوز رشد 
تولید در این صنعت بیشتر از رشد تقاضا و فروش بوده و 
موجودی انبار در این صنعت افزایش را نشان می دهد.

اما صنعت فلزات اساســی در ســه ماه ابتدایی سال 
برخالف نیمه دوم سال قبل هم شاخص تولید مثبت 
داشته و هم موجودی انبار در این صنعت بعد از چند ماه 
در این سه ماه کاهش را نشان می دهد. البته، در تیرماه 
علیرغم رشد باالی تولید در این صنعت موجودی انبار 
نیز در این صنعت افزایش پیدا کرده است. به عبارت 
دیگر، بازار تمام افزایش تولید را جذب نکرده و احتماالً 
در ماه های آتی رشد تولید این صنعت اندکی کاهش 
پیدا کند کما اینکه در مرداد ماه رشد این صنعت کمتر 

از تیرماه بوده است.

زیان خودروسازان ۳۷.۴ درصد کمتر شد
در بخش دیگری از این گزارش، برای بررســی تاثیر 
محدودیت های مالــی بر روند تولید شــرکت های 
صنعتی آن ها به دو دسته شــرکت های با محدویت 
مالی شدید و کم تقسیم شــده اند که از ابتدای سال 
۱۴۰۰ تا خرداد ۱۴۰۱ رشــد دو گروه از شرکت ها 
که با توجه بــه محدودیت مالی بســیار نزدیک هم 
بوده اســت. لذا از ابتدای فروردیــن ۱۴۰۰ تاکنون 
محدودیت مالی تغییرات و نوسانات تولید را به طور 
معناداری تحت تاثیر قرار نداده اســت.  عالوه بر این، 
رشد تولید شرکت های صادراتی بعد از ۲۲ ماه بیشتر 
از رشد شاخص تولید سایر شــرکت ها شده و رشد 
 تولید شــرکت های واردات محور به باالی ۱۰ درصد 
رسیده اســت. همچنین، رشد تولید کاالهای نهایی 
)مصرفی و سرمایه ای( در ماه های اخیر بیشتر از رشد 

تولید کاالهای واسطه ای شده است.  

وضعیت سودآوری شرکت های بورسی 
بررســی صورت های مالی سه ماهه شــرکت ها در 
سال ۱۴۰۱ نیز نشان می دهد که تعداد شرکت های 
زیان ده معادل ۶۸ شــرکت هســتند که نسبت به 

ســال گذشــته از نظر تعدادی تغییر نکرده اند.   در 
بین صنایع مهم مانند ســنوات اخیر شــرکت های 
خودروسازی و ســاخت قطعات بدترین وضعیت را 
از نظر ســودآوری دارند؛ به صورتی که تنها صنعتی 
هست که جمع سود خالص شــرکت های آن منفی 
می شود.در سه ماهه سال جاری، زیان ساخته شده 
صنعت خودروسازی ۳۷.۴ درصد کمتر از زیان ساخته 
در فصل مشابه ســال قبل است. رشــد سودآوری 
صنعت محصوالت شیمیایی و فلزات اساسی نیز که 
صادرات محور هستند، به حدود ۲۰ درصد رسیده که 

 بسیار کمتر از تورم و همچنین رشد سودآوری سایر 
شرکت هاست.  

البته، سودآوری در سه ماه ابتدایی سال جاری برای 
صنعت مواد غذایی بهتر از سال گذشته بوده و رشد 
۳۷.۴ درصدی نســبت به سال گذشــته داشته که 
آزادسازی قیمت ها ناشی از حذف ارز ترجیحی یکی از 
عوامل اثرگذار بر سودآوری در این صنعت بوده است.  
سود شرکت های صنعت محصوالت دارویی نیز در سه 
ماهه ابتدایی امسال بیش از ۴۷.۶ درصد نسبت به سال 

گذشته بوده است.

در بهار ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل

زیان خودروسازان ۳۷.۴ درصد کمتر شد
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صنعت و 
معدن

مدیر عامل مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع 
خودرو سایپا اعالم کرد:

رویداد فناورانــه خودروهای 
آینده، هم افزایی توان سایپا و 

شرکت های دانش بنیان
رویداد فناورانه خودروهای آینده با هدف هم افزایی 
توانمندی های سایپا و شرکت های دانش بنیان و 
به منظور بهره برداری از دانش و تخصص شرکت 
های فعال در حوزه نیازهای فناورانه صنعت خودرو، 
با مشارکت مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو 
سایپا و گروه خودرویی ستاد حمل و نقل پیشرفته 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار 
خواهد شد. به گزارش ســایپانیوز، سید شاهین 
عذبی، مدیرعامل مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع 
خودرو سایپا با اعالم برگزاری این رویداد در ۲5 و 
۲۶ مهرماه سال جاری، آن را متناسب با سال تولید، 
دانش بنیان و اشتغال آفرین خواند و گفت: هدف 
این رویداد استفاده از ظرفیت شرکت های توانمند 
و دانش بنیان برای رفع نیازهای فناورانه در توسعه 
خودروهای آینده است. او افزود: گروه خودروسازی 
سایپا می کوشد افزون بر پاسخ گویی به نیازهای 
کنونی مردم، نگاهی به آینده هم داشته باشد و از 
فناوری های تعیین کننده عرصه خودروسازی در 

آینده غافل نشود.
عذبی این فناوری ها را درحوزه های خودروهای 
برقی هیبریدی، خودروهای متصل، سیســتم 
های پیشرفته کمک راننده و همچنین زیرساخت 
تست و آزمایشگاه های خودرویی بر شمرد و گفت: 
دنیای خودرو در آینــده نزدیک و تا چند دهه، بر 
این محورها استوار است و خودروسازها برای بقا و 
داشتن سهم مطلوب در بازار ناگزیر از دست یابی به 

سطح قابل قبولی در این زمینه ها هستند.

خبر

بررسی آخرین آمار مربوط 
بــه صنعت فوالدســازی 
نشــان می دهد کــه در 5 
ماه نخست امسال، اگرچه 
تولید فوالد رشد ۱۷ تا ۲۱ 
درصدی داشته اما در مقابل صادرات با کاهش قابل 

توجهی مواجه شده است.
به گزارش  مهر، بررســی آخرین آمــار مربوط به 
صنعت فوالدســازی نشــان می دهد که در 5 ماه 
نخست ســال جاری، پنج میلیون و ۱۸۱ هزار تن 
مقاطع طویل فوالدی شــامل تیرآهــن، میلگرد، 
نبشی، ناودانی و… تولید شده که نسبت به چهار 
میلیون و ۲۹۶ هــزار تن تولیدی طــی پنج ماهه 
نخست ۱۴۰۰، رشــد ۲۱ درصدی را تجربه کرده 

است.
البته در بخــش صادرات شــاهد کاهش صادرات 
این محصول بودیم به گونه ای که در 5 ماه امســال 
یک میلیون و ۱۸ هزار مقاطع طویل فوالدی صادر 
شده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال افت ۱۰ 

درصدی را نشان می دهد.
همچنین در این بازه زمانی ۳ میلیون و ۸۷۲ هزار 

تن مقاطع تخت فوالدی تولید شــده که نسبت به 
مدت مشابه پارسال ۲۱ درصد رشد را تجربه کرده 
اســت؛ با این حال در بخش صادرات این محصول 
)۱۴۸ هزار تن( شاهد کاهش ۴۴ درصدی نسبت به 

مدت مشابه پارسال هستیم.

در مجمــوع ۹ میلیون و 5۳ هــزار تن محصوالت 
فوالدی تولید شــده که هر یک ۲۰ درصد بیشتر 
از میزان تولید آن ها در مدت مشــابه سال گذشته 
است. همچنین در مجموع صادرات کل محصوالت 

فوالدی با افت ۱۷ درصدی مواجه بوده است.

همچنین در بخش مربوط به شمش فوالد )فوالد 
میانی( نیز شاهد تولید ۱۲ میلیون و ۶5۱ هزار تن 
محصول بوده ایم که نسبت به مدت مشابه پارسال 
رشد ۱۷ درصدی یافته است، با این حال ۲ میلیون 
و ۴۷۸ هزار تن از این محصول صادر شده که بیانگر 
کاهش ۲۰ درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال 

است.
در 5 ماه نخست امســال ۱۴ میلیون و ۶5۳ هزار 
تن آهن اسفنجی تولید شده که رشد ۱۹ درصدی 
نسبت به مدت مشابه پارسال داشته است. البته در 
بخش صادرات این محصول )۲۱۳ هزار تن( شاهد 

افت 5۷ درصدی بوده ایم.
به گزارش مهر، به اعتقاد کارشناسان از جمله دالیل 
کاهش صــادرات فوالد می توان بــه وضعیت بازار 
جهانی فوالد و کاهش تقاضا برای فوالد در مناطق 
مختلف دنیا اشاره کرد که در مجموع موجب کاهش 

تجارت جهانی فوالد شده است.
همچنین در مورد عامل داخلــی کاهش صادرات 
فوالد نیز بایــد به اجرای بخشــنامه وضع عوارض 
بر صــادرات فوالد خــام و محصوالت فــوالدی تا 
ابتدای خرداد امســال اشــاره کرد که طبق گفته 
تولیدکنندگان، موجب شــد صادرات فوالد برای 

واحدهای تولیدی توجیه اقتصادی نداشته باشد.

در ۵ ماه نخست امسال؛

تولید  فوالد  افزایش  یافت

جعفری در نشست با مدیر عامل شرکت 
فوالد زاگرس اندیمشک اعالم کرد:

وجود زیرساخت ها، طرح فوالد 
اندیمشک را اقتصادی می کند

رئیس هیــات عامل ایمیــدرو با اشــاره به وجود 
زیرســاخت های طرح فوالد زاگرس اندیمشک، 
گفت: وجــود امکاناتی همچون انــرژی و راه های 
دسترسی، این طرح را توجیه پذیر و اقتصادی می 
کند. به گزارش روابط عمومی ایمیــدرو، وجیه ا... 
جعفری در نشست با مدیرعامل شرکت فوالد زاگرس 
اندیمشک ضمن بیان این مطلب گفت: نگاه وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، هدایت سرمایه گذاری ها به 
سمت مناطق کم برخوردار است و البته برای اجرای 
برخی طرح ها، باید زیرساخت ها فراهم باشد چرا 
که هزینه های ایجاد زیرساخت، قیمت تمام شده 
محصول را باال می برد.  وی ادامه داد: خوشبختانه 
وجود زیرســاخت های الزم همچون شبکه حمل 
و نقل ریلی، گاز و نزدیکی بــه آب های آزاد، اجرای 
طرح فوالدی در خوزستان را تسهیل و توجیه پذیر 
می کند. رئیــس هیات عامل ایمیدرو با اشــاره به 
اینکه ســهامداران طرح فوالد زاگرس اندیمشک 
پیشنهاداتی برای افزایش سودآوری این طرح پس از 
راه اندازی دارند، گفت: شرکت های مبارکه، توسعه 
معادن و فلزات، گل گهر، چادرملو و فوالد خوزستان 
براساس تعهدات خود در این طرح عمل خواهند کرد 
و دغدغه آنها، در عین ایجاد اشتغال، بازگشت هزینه 

ها و اقتصادی بودن طرح است.

تامین زیرساخت های طرح فوالدی
کیانوش آقایی، مدیرعامل مجتمع فوالد زاگرس 
اندیمشک در این جلسه با اشاره به اینکه قرارداد 
اجرای طرح در ۲۰ آبان ۹۹ برای احداث کارخانه 
۴۰۰ هزار تنی فوالدسازی و ریخته گری منعقد 
شد، گفت: با توجه به فعالیت های کارشناسی انجام 
شده از نظر برخورداری طرح از صرفه اقتصادی در 
شــرایط پیش رو، مجوز اصالحی طرح به احداث 
کارخانه بیلت فوالدی آلیاژی )به جز فوالد زنگ 
نزن( دریافت شد. وی ادامه داد: طرح تولید آهن 
اسفنجی اندیمشک با ظرفیت ۸۰۰ هزار تن تا یک 
میلیون تن در دستور کار این شرکت قرار گرفته 
است. آقایی با اشاره به تامین زیرساخت های الزم 
برای طرح فوالدی اندیمشک، تصریح کرد: در این 
طرح، زیرساخت هایی شامل حمل و نقل ریلی، 
انشعاب گاز، خط انتقال و پست اصلی برق، انتقال 

آب از سد کرخه و غیره در حال انجام است.

»فوالد«، »فملــی« و »فخوز« 
صدرنشین شدند

فوالدمبارکه اصفهان، شــرکت ملی صنایع مس 
ایران و فوالد خوزستان، سه شرکت برتر هفته پایانی 
شهریور، بیشترین فروش بازار فیزیکی را به خود 
اختصاص دادند. بورس کاالی ایران برترین های 
خود را در هفته پایانی شــهریور براساس ارزش 
فروش شرکت ها در بازار فیزیکی اعالم کرد. جزئیات 
رتبه   بندی جایگاه شرکت ها از لحاظ فروش به شرح 

زیر است.
فوالدمبارکه اصفهان با ثبــت معامله ۴۰۰ هزار و 
۱۲۰تن ورق گرم و ورق سرد به ارزش نزدیک به 
۷ هزار و ۲۸۲میلیارد تومان در رتبه نخست ایستاد.

شــرکت ملی صنایع مس ایران با فروش ۶ هزار و 
۷۲۳تن مس کاتد، مس کم عیار، سولفور مولیبدن 
و کنسانتره فلزات گرانبها به ارزش نزدیک به  هزار 
و ۱۲۴میلیارد تومان، دوم شد. فوالد خوزستان با 
فروش ۷۹ هزار و ۷۰۰تن تختال C و شمش بلوم به 

ارزش بیش از ۹۷۹میلیارد تومان، سوم شد.
سنگ آهن گهرزمین با ثبت معامله ۳۲5 هزار تن 
گندله و کنسانتره ســنگ آهن به ارزش بیش از 

۸۴۲میلیارد تومان در رتبه چهارم ایستاد.
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با ثبت معامله 
۱۲۰ هزار تن گندله و کنســانتره ســنگ آهن، 
آهن اســفنجی و شــمش بلوم به ارزش بیش از 

۷۶۲میلیارد تومان پنجم شد.
فوالد هرمزگان جنوب 5۰ هزار تــن تختال C را 
به ارزش نزدیک به 5۹5میلیــارد تومان فروخت 
و ششم شد. شــرکت معدنی و صنعتی گل گهر با 
فروش ۲۰۰ هزار تن گندله سنگ آهن به ارزش بیش 
از 5۳۹میلیارد تومان هفتم شــد. سازمان توسعه 
و نوســازی معادن و صنایع معدنی ایران با فروش 
۱۸5 هزار تن سنگ آهن دانه بندی و آهن اسفنجی 
به ارزش 5۱5میلیارد تومان در جایگاه هشتم قرار 
گرفت. ذوب آهن اصفهان با ثبت معامله ۲۹ هزار و 
۳5تن انواع تیرآهن و میلگرد و همین طور ناودانی به 
ارزش بیش از ۴5۱میلیارد تومان، نهم شد. شرکت 
پتروشیمی تندگویان نیز با فروش ۱۱ هزار و ۹۲۶تن 
پلی اتیلن ترفتاالت نساجی و بطری و نخ پلی استر در 
گریدهای مختلف به ارزش نزدیک به ۳5۶میلیارد 

تومان در رتبه دهم ایستاد.

اخبار

گروه صنعت و معدن
News kasbokar@gmail.com

عملکرد صنعت مس ایران در نیمه نخســت سال 
جاری )از ابتدای سال تا ۲۶ شــهریور ماه(، نشان 
می دهد عالوه بر اینکه صنعت مس ایران در تولید، 
اســتخراج و فروش رشد نســبت به سال گذشته 
عملکردی صعودی داشــته که طــی این مدت از 
برنامه های خود برای ســال ۱۴۰۱ نیز ۱۱ درصد 
پیش است. به گزارش ایسنا، طبق گزارش عملکرد 
ارائه شده از سوی شرکت ملی مس ایران، از ابتدای 
ســال جاری تا روزهای پایانی شــهریور ماه )۲۶ 
شهریورماه( این شــرکت ۱۱ درصد از برنامه های 
خود بیشتر پیش رفته و نسبت به مدت مشابه سال 

۱۴۰۰ نیز عملکرد بهتری داشته است.
تولید کنسانتره مس با رشد بالغ بر ۱.۴ درصدی از 
5۸۷ هزار و ۴۱۸ تن در مدت مشابه سال گذشته به  
5۹۶ هزار ۲۲۷ تن رسیده است که هفت درصد هم 

برنامه تولیدی سال جاری بیشتر است.  
همچنین تولید لجــن آندی ۲۸ درصد و اســید 
ســولفوریک ۲۹ درصد در ســال جاری نسبت به 

برنامه تولید شش ماهه ۱۴۰۱ پیش است. کاتد نیز 
در این مدت شش درصد بیشــتر از برنامه ریزی ها 
تولید شــده است.   طبق اعالم شــرکت ملی مس 
ایران، رشد کاتد تولیدی نســبت به برنامه تحقق 
یافته در حالیست که حدود ۱۱ هزار تن قراضه مس 
در کارخانه های ذوب کمتر از مدت مشــابه سال 
گذشته مصرف شده و این به معنای یک دستاورد 
برای صنعت مس محسوب می شود. بر اساس این 
گزارش، فروش داخلی ایــن صنعت نیز ۴۴ درصد 
رشد داشته اســت. ارزش ریالی ثبت شده حاصل 
از فروش شرکت ملی مس ایران، تا ۲۶ شهریورماه 
معادل 5۱۶ هزار و ۴۱۹ میلیارد ریال  بوده که در 
مقایسه با ارزش فروش در مدت مشابه سال ۱۴۰۰، 

رشد ۱۹ درصدی را ثبت کرده است.
این در حالیســت که قیمت جهانی مس افت ۲5 
درصدی داشته، اما در مجموع مس ایران در زمینه 
فروش داخلی و خارجی ۲۶ درصد از برنامه جلوتر 

پیش رفته است.

گزارش عملکرد شرکت ملی مس طی نیمه نخست امسال
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دكمه ديس اليك به تيك تاک اضافه شد
اپلیکیشــن ویدئویی تیک تاک دکمه دیس الیک را بــرای همه کاربران 
جهانی خود عرضــه کرد. تیک تــاک دکمه دیس الیــک را در آوریل به 
صورت آزمایشــی عرضه کرده بود تا ابزاری را برای نشــان دادن مناسب 
یا بی ربط بــودن دیدگاهها )کامنتها(، بــرای کاربران فراهــم کند. اگر 
کاربر روی دکمه دیس الیک یــک دیدگاه کلیک کنــد، کاربری که این 
اظهارنظر را ارســال کرده اســت، متوجه نخواهد شــد و دیس الیک هم 
عمومی نمی شــود. امکان مشــاهده تعداد دیس الیکها وجــود ندارد و 
 کاربر می تواند دیس الیک خود را بــا زدن مجدد روی گزینه دیس الیک، 

پس بگیرد.
تیک تاک در توییتی اعالم کرد: پس از مدتی آزمایش، گزینه دیس الیک 
را به صورت جهانی عرضه کردیم. ما این ابزار را به عنوان راه جدیدی برای 
شنیدن بازخورد مســتقیم کاربران تیک تاک ایجاد کردیم. این گزینه به 
کاربران ما امکان می دهد دیدگاههای مناسب یا بی ربط را تشخیص دهند 
و به ما کمک می کند بخش دیدگاه را برای تعامالت اصیل و معتبر، تقویت 

کنیم.
تیک تاک اعالم کــرد اولویت اصلی برای این قابلیــت، ایجاد تجربه بهتر 
برای کاربران اســت. هنگامی که تیک تاک برای نخستین بار این دکمه 
را امتحان کرد، توضیــح داد که دکمه دیس الیک، راهی برای مشــخص 
کردن دیدگاههایی اســت که ممکن اســت هرزنامه باشــند یا ربطی به 
ویدئوی کــه بــرای آن اظهارنظر کرده اند، نداشــته باشــند و کاربرانی 
که قصد دارنــد درباره دیدگاهی بــه دلیل آزار و نفــرت پراکنی گزارش 
 کنند، همچنان بایــد از فرآیند اســتاندارد گزارش دهی بــه تیک تاک 

استفاده کنند.
نخستین بار مت ناوارا، مشاور شبکه اجتماعی در مارس سال ۲۰۲۰ متوجه 
شد دکمه دیس الیک در تیک تاک در دست طراحی است. بر اساس گزارش 
وب سایت تِک کرانچ، با عرضه این قابلیت، تیک تاک به خیل پلتفرمهای 
دیجیتالی شامل یوتیوب و ردیت می پیوندد که شکلی از دکمه دیس الیک 

را معرفی کرده اند.

33 هزار پورت اينترنت پرسرعت آماده واگذاری است
مدیرکل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویــی منطقه جنوب رگوالتوری 
اعالم کرد: در شش ماهه ابتدای سال جاری ۳۳ هزار پورت پرسرعت مبتنی 
بر فیبرنوری )FTTx( در منطقه جنوب ایجاد شده و آماده واگذاری است. 
»ندا رحیمی« گفت: شــرکت انتقال داده های ندا گستر صبا )صبانت( در 
اولین فاز اجرایی قرارداد خود، در دو شهر بوشهر و عالیشهر ۲۲ هزار پورت 
ایجاد کرده که آماده بهره برداری است. در فاز بعدی این تفاهم نامه قرار است 
تا پایان سال ۱۴۰۳ حدود ۴۴ هزار پورت پرسرعت دیگر به ظرفیت شبکه 

ثابت مبتنی بر فیبرنوری )FTTx( استان بوشهر اضافه شود.
وی افزود: عالوه بر این، شــرکت مخابرات منطقه فارس نیز در شش ماهه 
ابتدای ســال جاری ۶ هزار پورت، مخابرات منطقه بوشهر در همین بازه 
زمانی ۴ هزار پورت و مخابرات کهگیلویه و بویراحمد هزار پورت پرسرعت 

مبتنی بر شبکه فیبرنوری را نصب کرده اند.
مدیرکل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویــی منطقه جنوب رگوالتوری 
با اشاره به انعقاد تفاهم نامه با شــرکت انتقال داده های آسیاتک در چهار 
شهر بزرگ اســتان فارس، عنوان کرد: این شرکت قرار است تا پایان سال 
جاری در فاز اول ۱۲ هزار پورت ایجاد و در فازهای بعدی تا ۴۰ هزار پورت 
ایجاد و آماده واگذاری کند. در نظر داریم این پروژه تا پایان سال ۱۴۰۳ به 

بهره برداری برسد.
رحیمی بر لزوم همکاری سایر دستگاه های اجرایی در استان ها، تاکید کرد 
و گفت: به همین منظور جلسات مشترکی با نمایندگان شرکت های دارنده 
پروانه، فرمانداری ها و شهردارهای شهرستان ها برگزار شده است. همچنین 
به منظور تسریع در روند اجرای پروژه ۲۰ میلیون پورت پرسرعت مبتنی بر 
شبکه فیبرنوری، رگوالتوری هر اپراتوری که بتواند حداقل ۸۰ درصد پروژه 
را در یک شهر عملیاتی کند و قابلیت اشتراک گذاری با سایر دارندگان پروانه 
را داشته باشــد، حمایت کرده و ارتباط آنها را با سایر دستگاه های اجرایی 
تسهیل می کند. اداره کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه جنوب 
یکی از مناطق نه گانه رگوالتوری در کشور است که استان های کهگیلویه و 

بویراحمد، بوشهر و فارس را تحت پوشش و مدیریت دارد.

نقش آفرينــی دانش بنيان ها در رفع مشــكالت 
محيط زيستی

شــرکت های دانش بنیان و خالق با ایده ها و محصوالت ایران ساخت خود 
می توانند به حل مشکالت محیط زیستی در کشور کمک شایانی کنند. به 
گزارش معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری، محیط زیست تبدیل به 
یکی از موضوعات مهم جهانی شده است. ضرورت بقا، بشر را مجبور کرده 
که روی این موضوع تأمل کند و آن را چون یک بحث سیاســی اجتماعی 
جدی در نظر بگیرد تا با جلوگیری از برهم خوردن هماهنگی نظام طبیعت 

حاکم بر زمین، ناجی زمین و موجودات آن باشد.
امروزه معضالت توسعه شهرنشینی و چالش های محیط زیستی و اقتصادی 
به یکی از دغدغه های اصلــی دولت ها تبدیل شــده و در این رابطه نقش 
راهبردی فناوری های به روز، ایده های خالق و دانش بنیان در حل بسیاری 

از این مشکالت پوشیده نیست.
زمین، آب، هوا و انسان بازوهای به هم پیوســته حیات هستند که باید در 
تعادل و هارمونی نگهداشته شوند. بر هم خوردن یکی از این بازوها همه ی 
چارچوب فلسفه زندگی روی زمین را برهم می زند. الگوی زندگی انسان در 
سال های اخیر منجر به تغییر بارندگی ها، وقوع سیل، خشکسالی، انقراض 
گونه های نادر، برداشــت بی رویه از ســفره های زیرزمینی و نابودی تنوع 
زیستی شده است، از میلیون ها گونه گیاهی و حیوانی که در سال های اخیر 
بر روی زمین زندگی می کردند تعدادی از آن ها باقی مانده اند و بسیاری از 

آن ها به معرض نابودی کشیده شده اند.
شرکت های دانش بنیان و خالق با رویکرد مبتنی بر دانش و فناوری توان 
تأثیر بر کاهش میزان اتکا و بهره برداری از منابع طبیعی و زیرزمینی، نفت، 
منابع فســیلی و تجدید ناپذیر را دارند و از این منظر می توانند بسیاری از 
مشکالت محیط زیستی که صنایع و فناوری های قدیمی به وجود آورده اند 
را حل وفصل کند. در شعار امسال و همچنین قانون جهش تولید دانش بنیان 
نیز به ضرورت استفاده و توجه به ظرفیت شرکت های دانش بنیان و خالق 
اشاره شده است. معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری نیز همواره 
سعی کرده از ایده ها و محصوالت مرتبط با حوزه محیط زیست شرکت های 
دانش بنیان و خــالق حمایت کند و تاکنون هم تولیدات ایران ســاخت و 
طرح های کالن ملی فناوری در این حوزه به کمک محیط زیست آمده است.
معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری، در تالش اســت با توجه به 
زیرساخت  های مورد نیاز، راه را برای ورود نوآوری ها به حوزه فناوری های 
محیط زیســتی هموار کند، در حال حاضر 7۳۸۳ شــرکت دانش بنیان 

مشغول به فعالیت هستند اما سهم حوزه محیط زیست خیلی زیاد نیست.

اخبار

آمریکا الیحه حمایت از رسانه در برابر شرکت های فناوری را تایید کرد
کمیته قضایی سنای آمریکا رای به تایید الیحه ای داد که طبق آن سازمان های خبری می توانند با یکدیگر متحد شوند و درباره دسترسی به درآمد بیشتر با گوگل و متا مذاکره کنند. اکنون 

الیحه مذکور برای تایید به سنا ارائه می شود. پیش از این الیحه مشابهی در مجلس نمایندگان آمریکا نیز تصویب شده بود. پس از سال ها انتقاد از شرکت های فناوری بزرگ که از محتوای 
شبکه های خبری و رسانه ها و درآمد تبلیغاتی استفاده می کنند آنهم در حالیکه سهم عادالنه ناشران اخبار را نمی پردازند و بسیاری از آنها از لحاظ مالی دچار مشکل شده اند، این الیحه  

تصویب شده است. ایمی کلوبوچار سناتور دموکرات  با پشتیبانی سناتور های جمهوریخواه جان کندی و لیندزی گراهام این الیحه را ارائه کرده است. 

کاهش نرخ تورم سیاست 
اصلی دولت اعالم شــد اما 
شواهد نشان می دهد این 
هدف آنطور که باید محقق 
نشده اســت. مرکز آمار در 
گزارشــی اعالم کرد نرخ تورم نقطه ای شهریور ماه 
۱۴۰۱ در مقایسه با ماه قبل ۲.٥ واحد درصد کاهش 
یافته است. نرخ تورم نقطه ای در شهریور ماه ۱۴۰۱ 
به عدد ۴٩,7 درصد رسیده است؛ نرخ تورم نقطه ای 
شهریور ماه ۱۴۰۱ در مقایسه با ماه قبل ۲,٥ واحد 
درصد کاهش یافته است. نرخ تورم نقطه ای گروه 
عمده »خوراکی ها، آشــامیدنی ها و دخانیات« با 
کاهش ٥.۰ واحد درصدی به 7٥.۴ درصد رسیده و 
گروه »کاالهای غیرخوراکی و خدمات« با کاهش 

۱.٥ واحد درصدی به ۳٥.۴ درصد رسیده است.

اما نرخ تورم نقطه ای برای خانوارهای شهری ۴۸,۴ 
درصد می باشــد که نســبت به ماه قبل ۲.7 واحد 
درصد کاهش داشــته اســت. هم چنین این نرخ 
برای خانوارهای روســتایی ٥۶.۳ درصد بوده که 
نســبت به ماه قبل ۲.۱ واحد درصد کاهش داشته 
است. نرخ تورم ماهانه شهریور ۱۴۰۱ به ۲.۲ درصد 
رسیده که در مقایســه با همین اطالع در ماه قبل، 
۰.۲ واحد درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه 
برای گروه های عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و 
دخانیات« و »کاالهای غیرخوراکی و خدمات« به 

ترتیب ۲.۱ درصد و ۲.۲ درصد بوده است. 
نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ۲.۲ درصد 
می باشــد که نســبت به ماه قبل ۰.۲ واحد درصد 
افزایش داشــته اســت. هم چنین این نــرخ برای 
خانوارهای روستایی ۲.۲ درصد بوده که نسبت به 
ماه قبل ۰.٥ واحد درصد افزایش داشته است. نرخ 
تورم ساالنه شــهریور ماه ۱۴۰۱ برای خانوارهای 
کشور به ۴۲.۱ درصد رســیده که نسبت به همین 

اطالع در ماه قبل، ۰,۶ واحد درصد افزایش نشــان 
می دهد. نرخ تورم ساالنه برای خانوارهای شهری 
و روســتایی به ترتیب ۴۱,٥ درصد و ۴٥.۳ درصد 

می باشــد که برای خانوارهای شــهری ۰.۶ واحد 
درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی ۰.٩ واحد 

درصد افزایش داشته است.

نرخ   تورم   شهريور  افزايش   يافت

خیز دوباره تورم 

دالیل صعودی شدن تورم
مهدی پازوکی، اقتصاددان

باال رفتن افسارگسیخته قیمتها نشانه رشد بی ضابطه تورم است. مردم در زندگی خود برای تامین کاالهای ضروری، مسکن و اجاره بها، خدمات درمانی و... توان ندارند. به عنوان مثال در آمارهای رسمی اعالم شده اجاره 
بها نسبت به سال گذشته ۶۰ درصد افزایش داشته است. یک کارمند از کدام درآمد خود می تواند این رشد سرسام آور را تاب بیاورد. متاسفانه قدرت خرید مردم در دولت سیزدهم به شدت کاهش پیدا کرده است. به 

خصوص برای طبقات متوسط و فقیر. شما اجاره ساختمان را با دولت قبل مقایسه کنید متوجه خواهید شد که چه اتفاقی افتاده است. 
ایراد دولت این است که به جای آنکه با سیاست های بخردانه سعی کند تورم را کنترل کند، برنامه و استراتژی درستی ندارد. دولت باید از طریق سیاست های پولی مناسب و سیاست های مالی مناسب به مقابله با تورم 
برود. اما شاهد هستیم عامل اصلی تورم در اقتصاد در شرایط فعلی حجم فزآینده نقدینگی است. این نقدینگی را باید کنترل کرد تا باعث کاهش تقاضای موثر در بازار خدمات و کاالها شود. دولت می بایست با سیاست 

های مالی درست به سمت کاهش مخارج خود گام بردارد تا دچار کسری بودجه نشود. اگر انضباط پولی و مالی در اقتصاد ایران حاکم شود، به طور قطع تورم قابل کنترل است. باید با مشکل تورم برخورد علمی شود.
در سال جاری سیاست نابخردانه دولت این بود که حداقل حقوق ها را باالی ٥7 درصد افزایش داد. با این حرکت مخارج مردم بیش از افزایش درآمد شده است. وزیر کار سابق یکی از عوامل نابسامانی در سیاست های 

مالی دولت است. 
با مصوبه افزایش ٥7 درصدی حقوق و دستمزد مخارج در دولت به شدت باال رفته است. در حال حاضر حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی ۳۸ درصد به اضافه ٥٥۰ هزار تومان افزایش داشته که به عبارتی رشد حقوق 
باالی ۴۲ درصد شده است. با این اقدام کارکنان کشوری هم تقاضای افزایش حقوق دارند. این اتفاق که به گفته دولت در دست بررسی برای اجرا است منجر به افزایش دوباره هزینه های دولت خواهد شد. این عوامل 
تورم را تشدید می کند. دولت در درآمدهای واقعی افزایش نداشته است. بی انضباطی مالی باعث افزایش مخارج دولت شده و بی عدالتی را گسترش داده است. این خالف عدالت است. شما دو نفر را در نظر بگیرید. یک 
نفر که استخدام رسمی است، باید حقوق بازنشستگی کمتری نسبت به بازنشسته کارگری بگیرد. این عدالت است. این نشان می دهد که دولت برنامه ندارد. دولت برنامه اقتصادی ندارد. مدیرانی هم که در راس کار 

فعالیت دارند بسیار ضعیف تر از مدیران دهه اول انقالب هستند. با مدیران ضعیف هم نمی توان گرانی را کنترل کرد. 

شایلی قرائی 
News kasbokar@gmail.com

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات: سرویس جدید 
۴٥۶ برای حمایت از فرزندانمان در فضای مجازی 
راه اندازی شده است. عیســی زارع پور با حضور در 
شهرک شــهید محالتی تهران و شرکت در مراسم 
آغاز سال تحصیلی در مدرســه قرآنی امام حسین 
)ع( زنگ آغاز ســال تحصیلی را در این مدرسه به 

صدا درآورد.
وزیر ارتباطات در این مراسم با اشاره به هفته دفاع 
مقدس و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، جانبازان 
و ایثارگران گفــت: در دوران دفاع مقدس، بیش از 
۲۲۰ هزار نفر به شهادت رسیدند و باالترین دارایی 

خود یعنی جانشان را برای حفظ امنیت و آسایش 
مردم فدا کردند. زارع پــور خطاب به دانش آموزان 
گفت: شــما دانش آموزان عزیز باید با علم و دانش 
برای پیشــرفت کشــور تالش کنید. وی با اشاره 
پیشرفت های کشــور در حوزه های مختلف به ویژه 
صنعت فضایی گفت: دانش آموزان عزیز شاید شما 
شنیده اید که کشور ما یکی از ده کشوری است که 
می تواند ماهواره بســازد، ماهواره به فضا بفرستد 
و داده های فضایی را دریافــت کند. وزیر ارتباطات 
افزود: اینکه در صنعت فضایی امروز به این مرحله 
رسیده ایم حاصل تالش دانشمندانی است که روزی 

مثل شــما در این صف ها بودند و شــما هم باید با 
تالش و کوشش به دانشمندان آینده تبدیل شوید. 
وی در ادامه خطاب به اولیا دانش آموزان گفت: در 
دوره کنونی دانش آموزان بیش از گذشته با فضای 
مجازی و شبکه های اجتماعی در ارتباط هستند. 
به تازگی وزارت ارتباطات امکانــی را فراهم کرده 
اســت تا کودکان و نوجوانان از محتوای مناســب 
برخوردار شوند. این امکان جدید سرویس »۶، ٥، 
 ۴« است که از طریق سرشماره #۴٥۶* و سامانه 
ir.۴٥۶//:https قابل دسترسی است. این سرویس 
راهی برای حمایت از فرزندانمان در فضای مجازی 

اســت. وزیر ارتباطات در خاتمه ســؤالی را برای 
دانش آمــوزان این مدرســه طرح کــرد و از آن ها 
خواســت تا پاســخ آن را در روزهای آینده به اولیا 
مدرســه تحویل دهند و به بهترین پاسخ از طرف 
وزارت ارتباطات جوایزی اهدا خواهد شد. زارع پور از 
دانش آموزان خواست تا به این سؤال پاسخ دهند که 
محسنات فضای مجازی چیست؟ مخاطرات این فضا 
را شــرح دهند و چه کار کنیم که در این فضا دچار 
مشکل نشویم. وزیر ارتباطات پس ازاین مراسم برای 
ادای احترام و نثار فاتحه در گلزار شــهدای گمنام 

شهید محالتی تهران حاضر شد.

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی 
گفت که پس از الکترونیکی شدن خدمات و زیرخدمت ها، 
باید به سمت راه اندازی پنجره واحد دستگاه ها رفت که 
این جدا از پنجره واحد ملی است. مصطفی طاهری در 
جلسه علنی و در جریان بررسی گزارش کمیسیون صنایع 
و معادن درباره عملکرد دستگاه های مسئول در تحقق 
اهداف دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیک 
گفت: سازمان اداری و استخدامی موظف به بهینه کردن 
فرآیندهای منجر به ارائه خدمات و مشخص کردن آنها و 
تعیین اولویت ها اســت که در این باره اقداماتی زودتر از 
موعد قانونی انجام و به دســتگاه ها ابالغ شده است. وی 

ادامه داد: در این راستا الزامات فنی و معماری کالن مهم 
است تا دستگاه های به سلیقه خود برای الکترونیکی کردن 
و هوشمندسازی دولت اقدام نکنند. در این باره وظیفه 
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات بوده تا موضوع را به 
دستگاه ها ابالغ کند که دستگاه ها با یک سبک و فرمت 
یکسانی اقدامات هوشمندسازی را انجام دهند، اقدامی که 

در موعد مقرر انجام شده است.
رییس کمیســیون صنایع و معادن با تاکیــد بر اینکه 
باید دســتگاه های اجرایی و نهادهای عمومی خدمات 
و اولویت ها را الکترونیکی و هوشــمند کننــد، افزود: از 
۶۰۰۰ خدمت اصلی مشخص شده برای هوشمندسازی 

و الکترونیکی ســازی تعداد اندکی اجرا شده به طوری 
که از ۶۰۰۰ خدمت و زیرخدمتی که باید توســط ۱٥۳ 
دستگاه الکترونیکی شوند، ۱۶۱ خدمت باالی ٩۰ درصد، 
۴۳۲ خدمت بین ٩۰ تا 7٥ درصد و ۱۸۰۰ خدمت بین 
7٥ تا ٥۰ درصد و حــدود ۳۴۰۰ خدمت نیز بین یک تا 
٥۰ درصد الکترونیکی شده و ۲۶۰ خدمت نیز تاکنون 
الکترونیکی نشده است. طاهری همچنین گفت: برای 
اینکه مردم یک خدمت را به عنوان خدمت الکترونیکی 
بشناسند الزم اســت که حداقل 7٥ درصد خدمت به 
صورت الکترونیکی ارائه شــود اما تنها مردم ٩ درصد از 
خدمات را به صورت الکترونیکــی دریافت می کنند و 

٩۱ درصد از خدمات به صورت کامل الکترونیکی نشده 
لذا اولین خواسته ما این اســت که این خدمت ها جدا از 
پنجره واحد به صورت الکترونیکی ارائه شــود . اگر این 
اتفاق رخ ندهد ما از ابزارهای نظارتی اســتفاده کرده و 
به سراغ دستگاه ها خواهیم رفت. وی اضافه کرد: پس از 
الکترونیکی شدن خدمات و زیرخدمت ها، باید به سمت 
راه اندازی پنجره واحد دستگاه ها رفت و این جدا از پنجره 
واحد ملی است. همچنین بنا به گزارش ارائه شده هنوز 
۸٩ دستگاه از طریق شــبکه ملی اطالعات تبادل انجام 
نمی دهند و یا میزان قابل قبولی تبادل انجام نمی دهند و 

این باید اصالح شود.

وزير ارتباطات خبر داد:

راه اندازی سرویس »۴۵۶« برای حمایت از کودکان و نوجوانان 

تنها ۹ درصد از خدمات به صورت الکترونیکی دریافت می شود
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نابينايان دكتر 
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