
در حال حاضر مشتریان بانک ها می توانند از طریق درگاه های 
اینترنت و موبایل ۲۳ بانک مبتنی بر شــماره شبا، روزانه ۱۰ 
میلیون تومان و در داخل شعب بانک ها نیز ۱۵ میلیون تومان 

جابجا کنند.
به گزارش ایســنا، بانک مرکزی اوایل ماه گذشــته از سامانه 
پرداخت لحظه ای )پــل( به عنوان یکی از ســامانه های ملی 
پرداخت، بستری برای انتقال آنی الکترونیکی وجوه ُخرد بین 
بانک های کشور بر اساس شماره حساب )شبا( در هر ساعتی 

از شبانه روز رونمایی کرد.
مشتریان بانک ها از طریق این سامانه می توانند مبالغ خرد را 

از یک شماره شبا به شماره شبای دیگر حساب دیگر به صورت 
آنی منتقل کنند که سقف انتقال وجه با استفاده از این روش 
در اینترنت بانک و موبایل بانک ۱۰ میلیون تومان و در داخل 

شعب ۱۵ میلیون تومان است.
تراکنش هایی که از طریق این سامانه قابل انجام است، شامل 
تراکنش تعیین وضعیت درخواســت پرداخت از سمت بانک 
ذی نفع، تراکنش پیگیری درخواســت، تراکنش درخواست 
پرداخت از سمت بانک مبدا و تراکنش درخواست بازپرداخت 

یا برگشتی است.
بانک مرکزی، مزایای این سامانه را در کامزد کمتر از کارت به 

کارت، اتنتقال وجه آنی بین بانکی مبتنی بر حساب، کاهش 
وابستگی به کارت، پیگیری برخط تراکنش، سهولت انتقال 
و کارکرد ۷ در ۲۴ و بدون وقفه در تمام ایام سال اعالم کرده 
است. در حال حاضر، امکان ارسال دستورپرداخت پل توسط 
تمام مشــتریان از درگاه های ۲۳ بانک )حداقــل در یکی از 
درگاه های شعبه، اینترنت و موبایل بانک های سامان، آینده، 
ملی ایران، صــادرات ایران، دی، ایران زمیــن، اقتصادنوین، 
سرمایه، پاسارگاد، قرض الحسنه رسالت، گردشگری، توسعه 
تعاون، معامــالت ریالی، خاورمیانه، شــهر، صنعت و معدن، 
کشاورزی، ایران - ونزوئال، قرض الحســنه مهر ایران، سینا، 

پارسیان، پست بانک و مسکن ( به مقصد ۲۷ بانک مقدور است 
و به مرور زمان این خدمت در تمام بانک های کشور عملیاتی 
می شود. در این زمینه، دستور پرداخت پل در بانک های آینده، 
گردشــگری و خاورمیانه فقط از طریــق درگاه های موبایل، 
اینترنت بانک و شعبه امکان پذیر است و در بانک های سامان، 
صادرات، دی، ســرمایه، صنعت و معدن، اقتصاد نوین، ایران 
ونزوئال، سینا، مسکن و پارسیان از درگاه های موبایل و اینترنت 

بانک فعال است.
در معامالت ریالی، بانک پاسارگاد، کشــاورزی هم از طریق 
درگاه های شــعبه و اینترنــت بانک امکان اتصال و دســتور 

پرداخت در ســامانه پل فراهم شده اســت. در بانک توسعه 
تعاون و رسالت نیز فقط از طریق شعبه این امکان وجود دارد و 
مشتریان بانک های ملی، ایران زمین، شهر، مهر ایران و پست 
بانک فقط از طریق  اینترنت بانک می توانند امکان تراکنش 

پرداخت در سامانه پل را داشته باشند.
آخرین گزارش از وضعیت ســامانه پل، حاکی از آن است که 
متوســط روزانه معادل ۷۰ میلیارد تومــان تراکنش در این 
ســامانه انجام می شــود و در حال حاضر، بیش از ۴۴ درصد 
درگاه های موبایل، اینترنت و شعبه بانک ها به سامانه متصل 

شده اند.

رئیــس انجمــن تولیدکنندگان،وارکنندگان و 
صادرکننــدگان محصوالت دخانی با اشــاره به 
مصرف ۷۵ تا۸۰ میلیارد نخ ســیگار در کشور، 
گفت که ایــن رقم حدود ۲.۵ درصد ســیگاری 
است که در دنیا مصرف می شود و سیگار در ایران 
نسبت به ســرانه درآمد در مقایسه با بسیاری از 
کشورهای آســیایی اروپایی، آمریکایی و حتی 

منطقه اقیانوسیه گران تر است.
محمدرضا تاجدار در گفت وگو با ایســنا، با بیان 
اینکه ۴۷ درصد قیمت خرده فروشــی سیگار به 
عنوان مالیات ارزش افزوده پرداخت می شــود، 
تصریح کرد: اگر مالیات و عــوارض مواد اولیه و 
مالیات عملکرد پایان ســال به این مبالغ اضافه 
شود، می توان گفت تولیدکنندگان کاالی دخانی 
بابت تولید و فروش، بیــش از ۶۰ درصد مالیات 
پرداخت می کننــد. بنابراین این ادعــا که رقم 

مالیات دخانیات کم است، حرف درستی نیست.
وی با اشاره به مصرف ۷۵ تا ۸۰ میلیارد نخ سیگار 

در کشــور، گفت که این رقم حدود ۲.۵ درصد 
سیگاری است که در دنیا مصرف می شود. بنابراین 
بخشی از شعارها بدون توجه به آمار و ارقام بوده و 
در بسیاری از موارد مبنای تصمیم گیری هم قرار 
می گیرد. به گفته رئیس انجمن تولیدکنندگان، 
وارکنندگان و صادرکنندگان محصوالت دخانی، 
سیگار در ایران نسبت به سرانه درآمد در مقایسه با 
بسیاری از کشورها ی آسیایی اروپایی، آمریکایی و 
حتی منطقه اقیانوسیه گران تر است. این موضوع 
از سوی ستاد مقابله با قاچاق کاال و ارز نیز تایید 

شده است.
تاجدار با بیان اینکه مبــارزه  اقتصادی با قاچاق 
خیلی مهم تر از مبارزه امنیتی وانتظامی اســت، 
تصریح کرد: همین اآلن هــم با توجه به اختالف 
قیمت، بخش قابل توجهی از بازار ایران در اختیار 
سیگارهای قاچاق قرار گرفته و امسال هم شاهد 
افزایش قاچاق ســیگار بودیم. البته اخیرا طرح 
مقابله با قاچاق ســیگار در سطح عرضه از سوی 

وزارت صمت و با مشارکت ســایر دستگاه های 
مسئول آغاز شــده که امیدوارم با استمرار آن و 
تسری به کل کشور شــاهد کاهش ورود کاالی 

دخانی قاچاق به کشور باشیم.
اخیرا رئیس دبیرخانه ســتاد کشــوری کنترل 
دخانیات وزارت بهداشت، ایران را به دلیل »قیمت 
بسیار پایین محصوالت دخانی«، بهشت صنایع 
دخانیاتی خوانده بود و گفته بود که ســال قبل 
مالیات به غیر از ۵ واحد درصد در مالیات ارزش 
افزوده، افزایش نیافت ولی چون پایه محاســبه 
مالیات بر ارزش افزوده،   قیمــت درب کارخانه 
است، عمال این قانون هیچ تاثیری برای کاهش 
مصرف دخانیــات ندارد و قانونی اســت که تنها 
به جنبه درآمدی آن نگاه شــده اســت و جنبه 
کاهش مصرف ندارد. تا زمانی کــه نرخ مالیات 
به نرخ ۷۵ درصد قیمت خرده فروشــی نرسد ما 
نمی توانیم بگوییم این سیاست منجر به کاهش 

تقاضا می شود.

در حالی که به نظر می رسید قرار است براساس 
مصوبه شورای پول تفکیک حساب های شخصی 
و تجاری انجام شــود، وزیر اقتصاد اعالم کرد که 
تفکیک حساب ها براســاس خوداظهاری انجام 

خواهد شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، 
طــی دو هفته اخیر بحث های زیــادی پیرامون 
دستورالعمل اعالم شده برای تفکیک حساب های 
شخصی و تجاری ایجاد شده بود و نظرات موافق 
و مخالف متعددی مطرح می شــد. با این وجود 
به نظر می رســید که قرار اســت با همین شیوه 
تفکیک حساب های شخصی و اجاری انجام شود.

براساس دستورالعملی که از سوی بانک مرکزی 
منتشر شــده بود، کلیه حســاب های مربوط به 
اشــخاص حقوقی به عنوان حســاب تجاری در 
نظر گرفته شده است. همچنین هر حسابی که 
بیــش از ۱۰۰ تراکنش واریزی در ماه داشــته 
باشــد و مجموع این تراکنش ها به ۳۵ میلیون 
تومان برسد، حساب تجاری تلقی شده و مشمول 
پرداخت مالیات می شود. البته براین نکته تاکید 
شد که برای تجاری شدن یک حساب الزم است 

که هر دو شرط در عمل رخ دهد.
این در حالی است که اواخر هفته گذشته احسان 
خاندوزی وزیر اقتصــاد با بیان اینکــه از نحوه 
خبرســازی و انتشــار اخبار مربوط به تفکیک 
حساب های شخصی و تجاری بسیار تعجب کرده 
است، گفت: مساله حســاب ها متعلق به قانون 

بودجه ســال ۱۴۰۰ بود و در همان جا مصوب 
شده و خاتمه پیدا کرده بود و ما در سال ۱۴۰۱ 
هیچ حکم قانونی ناظر بر اینکه ســقف و تعداد 
گردش را بخواهیم مصوب کنیم وجود نداشــت 
و آنچه منتشر شد کم دقتی در خبررسانی بود. 
بنای دولت در حوزه تفکیک حساب های شخصی 
و تجاری، تکیه بر خود اظهاری افراد و قبول آن 
از ســوی دولت است. اطالع رســانی دقیق تر را 
دوستان شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی اعالم 

خواهند کرد.
اگر این صحبــت وزیر مبنای عمــل قرار بگیرد 
این ســوال پیش می آید که چرا مصوبه مربوط 
به بودجه سال ۱۴۰۰ در سال ۱۴۰۱ به تصویب 
شــورای پول و اعتبار رســیده اســت؟ چرا که 
خبررسانی هایی که مورد انتقاد وزیر اقتصاد قرار 
گرفته نیز براســاس مصوبه شورای پول و اعتبار 

بوده است.
با توجه به این مسئله این ذهنیت به وجود آمده 
است که وزارت اقتصاد با توجه به شرایط موجود 
از تصمیم قبلی خود برای تفکیک حســاب های 

شخصی و تجاری عقب نشینی کرده است.
الزم به ذکر اســت، فعاالن اقتصادی و اشخاص 
حقوقی موظف بودند تا هنــگام ارائه اظهارنامه 
عملکرد خود در سال جاری یک حساب تجاری 
نیز معرفی کنند. با توجه به این مســئله تاکنون 
حدود هشت میلیون حســاب تجاری از طریق 

خود اظهاری مودیان تعیین شده است.

اما به گفته مسئوالن ســازمان امور مالیاتی اگر 
تنها بحث خود اظهــاری مالک عمل قرار بگیرد 
دیگر مکانیسمی برای شناســایی حساب های 
تجاری وجود نخواهد داشــت کــه این موضوع 
احتماال اجرای قانــون را نیز بــا چالش مواجه 

خواهد کرد.
گفتنی اســت، قانون پایانه های فروشــگاهی و 
سامانه مودیان در سال ۱۳9۸ به تصویب مجلس 
شورای اسالمی رسید و قرار بود ظرف کمتر از دو 
سال به مرحله اجرای برسد. ساماندهی ابزارهای 
فروش و تفکیک حساب های شخصی و تجاری هر 
دو از جمله مقدمه های اجرای این قانون هستند 
که در دستور کار ســازمان امور مالیاتی و بانک 

مرکزی قرار گرفته بود.
با این وجود اجرای قانونی که بار سنگین مالیاتی و 
اجرایی را به مودیان تحمیل می کند با چالش های 
زیادی همراه است. ضمن اینکه باید توجه داشت 
که مشــاغل خرد با وجود اینکه ســهم کم تری 
نسبت به شرکت های بزرگ در اقتصاد دارند اما 
اشخاص اقشار مختلف جامعه را شامل می شوند 
که در شرایط فعلی اقتصاد کشور شرایط مناسبی 

را تجربه نمی کنند.
در همین راستا نیز سازمان امور مالیاتی اجرای 
این قانون را از اشــخاص حقوقی و شرکت های 
فعال در بورس آغاز کرده است و قرار است طی 
مراحل بعدی و ظرف دو سال سایر مودیان نیز به 

دایره این قانون اضافه شوند.

لیر ترکیه در برابر دالر به رکوردی جدید ســقوط 
کرد.

به گزارش بیزنس، لیر ترکیه در روز دوشــنبه به 
پایین ترین حد خود در برابر دالر آمریکا ســقوط 

کرد.
ســقوط لیر ناشــی از آخرین کاهش نــرخ بهره 

توســط بانــک مرکــزی ترکیــه اســت. بانک 
 مرکــزی نرخ هــا را بــرای دومین مــاه متوالی 

کاهش داد.
بانک ترکیه با وجود افزایش تورم ساالنه به ۸۰.۱۰ 
درصد در ماه آگوست، نرخ رپو یک هفته ای خود را 

از ۱۳ درصد به ۱۲ درصد کاهش داد.

بــر لیــر ۰.۱۸ درصــد افزایــش  دالر در برا
یافــت و در ســاعت ۱۱:۱۵ صبــح بــه وقــت 
CET( بــه ۱۸.۴۵۰9۲   اروپــای مرکــزی )

رسید.
واحد پول ترکیه از ابتدای سال ۲۸ درصد نسبت به 

دالر کاهش یافته است.

رشد فعالیت کارخانه های ژاپن در ماه سپتامبر به پایین ترین 
حد خود در ۲۰ ماه گذشته رسید زیرا شرکت ها با کاهش 
رشد جهانی و فشار ناشی از قیمت باالی انرژی و مواد خام 

مقابله می کردند که با ضعیف شدن ین تشدید شد.
به گزارش ایسنا، شــاخص مدیران خرید در سپتامبر از 
۵۱.۵ نهایی ماه قبل به ۵۱ کاهش یافت. این رقم کندترین 

انبساط را از ژانویه ۲۰۲۱ نشان می دهد، اگرچه در باالی 
۵۰ که انقباض را از انبساط جدا می کند، باقی ماند که به 
دلیل مشکالت تولید و به طور کلی سفارشات جدید، که 
هر دو برای ســومین ماه متوالی با کاهش مواجه شدند، 
کاهش یافت. سفارشات جدید با ســریع ترین نرخ در دو 
سال اخیر کاهش یافت. جو هیز، اقتصاددان ارشد اس اندپی 

گلوبال گفت: با فشــارهای تورمی و وخامت رشد اقتصاد 
جهانی که بر فعالیت در بخش های تولیدی و خدماتی تأثیر 
می گذارد، رشد کلی پایین می ماند. بر اساس گزارش رویترز، 
خوش بینی نسبت به شرایط ســال آینده در ماه سپتامبر 
کاهش یافت و به پایین ترین حد خود در پنج ماه اخیر رسید 

که بخشی از آن به دلیل کاهش شدید ارزش ین بود.

از درگاه  کدام بانک ها با کارمزد کمتر پول جابجا کنیم؟

مصرف سیگار در ایران چقدر است؟ ساز و کار جایگزین برای تفکیک حساب های شخصی و تجاری چیست؟

کاهش ارزش ین، خوش بینی را از ژاپن ربود!لیر سقوط کرد
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سرمقاله

ابزار مهار  
تورم و نقدینگی

افزایش نرخ بهره بین بانکی 
تهدیــدی بــرای اقتصاد 
نیســت. در شــرایطی که 
اقتصاد گرفتار نرخ تورم باال 
شده اســت، افزایش نرخ بهره بین بانکی، هزینه 
خلق پول در بانک ها را افزایش می دهد. در نهایت 
خلق پول کاهش پیدا می کند. در شــرایطی که 
خلق پول کمتر شود طبیعتا فشارهای تورمی هم 
کمتر می شود. به عبارتی برای مهار تورم باید نرخ 
سود سپرده های بانکی را افزایش داد. از این طریق 
با جذب ســپرده های مردم در بانک ها، ســرعت 
گردش پول کاهش می یابــد و می توان نقدینگی 

را کنترل کرد... 

  کامران ندری، اقتصاددان 

متن کامل  د ر صفحه 4

2
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آرامش 
در بازار دالر 

یارانه کاالیی 
منتفی  شد؟

بانک مرکزی به بانک های متخلف هشدار داد

تخلف بانک ها  در افزایش نرخ  سود
صفحه4

صفحه2

مسیر  جدید  تامین  مالی  تولید
تامین  ۱۰۰ هزار  میلیارد   از   بورس  کاال

مشکل   نقدینگی   بنگاه ها   حل   می شود؟

قیمت سکه امامی هم روز دوشنیه ۳9 هزار تومان 
ارزان شــد و بر روی ۱۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان 
قرار گرفت. به گزارش اکوایــران، بازار ارز  تهران در 
دومین روز معامالتی هفتــه جاری روند مالیمی را 
دنبال کرد. نرخ دالر روز دوشنیه دوشنبه ۴ مهر ماه 
در تهران نسبت به روز شنبه رشد ۱۰۰ تومانی را ثبت 
کرد. هر برگ اسکناس آمریکایی روز دوشنیه در بازار 
تهران به قیمت ۳۱ هزار و ۷۰۰ تومان معامله شد. در 
هرات هم  نرخ دالر  نسبت به دو روز قبل رنج بود.نرخ 
ارز آمریکایی در بازار هرات به قیمت ۳۱ هزار  ۳۰۰ 
تومان به فروش رسید. اما در سلیمانیه بازیگران ارزی 
توانستند کانال ۳۲ هزار تومان را فتح کنند .  قیمت 
 دالر  در بازار مذکور روز دوشــنیه در ابتدای  کانال 

۳۲ هزار تومان به فروش...

بیش از ۳ماه است که قرار شــده تا یارانه ماه بعد در 
صورت فراهم شدن زیرســاخت ها کاالیی شود؛ در 
واقع قرار بــود یارانه تیرماه کاالیی باشــد؛ اما حاال 
مهر آمده و نه زیر ســاختی فراهم شده و نه اثری از 
فراهم شدن زیرساخت ها دیده می شود؛ موضوعی 
که شکست یارانه کاالیی را خبر می دهد. به گزارش 
اقتصاد آنالین، حدود پنج ماه اســت که تخصیص 
یارانه ها پس از ۱۰ســال تحولی داشته و از ۴۵هزار 
و ۵۰۰تومان به ۳۰۰ و ۴۰۰هزار تومان براســاس 
دهک بندی رسیده است؛ داستان از این قرار بود که 
ارز ترجیحی باید حذف می شد؛ حذف ارز ترجیحی 
نیز نیازمند جایگزیــن بود؛ چراکه خــواه ناخواه، 
 قیمت کاالها افزایش می یافت؛ این جایگزین یا باید 

نقدی می بود و یا کاالیی...



اقتصاد2
ایران

وزیر نفت:
ایران آماده پذیرش سرمایه گذاران 

ژاپنی است
وزیر نفت از گســترش روابط انرژی با کشورهای 
دوســت ماننــد چیــن و روســیه در بحبوحه 
تحریم های اقتصادی علیه ایران خبر داد و گفت: 
ایران صددرصد آمادگی پذیرش سرمایه گذاری 
شرکت های ژاپنی  را دارد. به گزارش تسنیم، جواد 
اوجی، وزیر نفت در حاشیه آیین یادبود شینزو آبه، 
نخست وزیر فقید ژاپن در گفت وگو با شبکه دولتی 
کشور ژاپن )NHK( با بیان اینکه ایران بدون انتظار 
برای بازگرداندن توافق، برای جذب سرمایه گذاری 
خارجی تالش می کند، اظهار کرد: ایران صددرصد 
آمادگی پذیرش سرمایه گذاری شرکت های ژاپنی  
را دارد. وی با دعوت از شــرکت های ژاپنی برای 
گسترش حضور در بازار ایران تصریح کرد: ایران 
ظرفیت تولید روزانه 4 میلیون بشکه نفت خام را 
دارد و توانسته صادرات نفت خام خود را به چند 
کشور افزایش دهد. وزیر نفت افزود: ایران در ماه 
ژوئیه با غول انرژی دولتی روسیه )گازپروم( برای 
همکاری در صنعت نفت و گاز یادداشت تفاهم امضا 
کرد. بر اساس این گزارش، جواد اوجی که شنبه 
)دوم مهرماه( تهران را به مقصد توکیو ترک کرده 
بود، افزون بر شــرکت در آیین یادبود شینزو آبه، 
نخست وزیر فقید ژاپن در نشست وزارتی شراکت 
سبز آسیا سخنرانی و درباره فرصت ها و زمینه های 
همکاری های آتی با شــرکت های مهم ژاپنی و 
وزیران اقتصادی، امور خارجه، دارایی و صنعت، 

اقتصاد و تجارت ژاپن تبادل نظرخواهد کرد.

10 شرط ترخیص نسیه نهاده های 
تولید

دســتورالعمل ترخیص نهاده های تولید بصورت 
نســیه از گمرکات در ســال ۱4۰۱ ابالغ شد. به 
گزارش اکوایران؛ براساس بخشــنامه مذکور در 
راستای تشــریفات ترخیص کاالهای مربوط به 
تولید »در صورت دارا بودن ثبت ســفارش معتبر 
و کد ســاتا از بانک« با نگهداری بخشی از کاال به 
عنوان وثیقه »حقوق وردی« امکان ترخیص کاال 
به صورت نسیه آزاد خواهد بود. در این بخشنامه 
شروطی برای ترخیص نسیه کاال در نظر گرفته شده 
است. براساس این شروط گمرکات اجرایی موظف 
خواهند بود براساس پروانه بهره برداری و یا جواز 
تاسیس معتبر، تولیدی بودن متقاضی را احراز و 
ومطابق این دستورالعمل مجاز خواهند بود بارعایت 
سایر مقررات نسبت به ترخیص قسمتی از کاالی 
اظهاری بنام واحد تولیــدی )مواد اولیه، کاالهای 
واسطه ای، ماشین آالت ، تجهیزات و لوازم یدکی( و 

نگهداری بخشی از کاالی وارده؛ اقدام کنند.
همچنین شرکت ها و موسسات دانش بنیان مورد 
تایید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
نیز مشمول استفاده از تسهیالت ترخیص نسیه 
موضوع این بخشــنامه خواهند بود. مدت زمان 
تعیین شده برای استفاده از این تسهیالت برای 
واحدهای تولیدی، همچنین شرکت های بازرگانی 
دارای قرارداد با واحدهای تولیدی معتبر، حداکثر 
هشت ماه و برای شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان 
و فعاالن مجاز اقتصادی تولیدی یکسال تعیین شده 
است. از سوی دیگر اعطاء تسهیالت ترخیص نسیه، 
صرفا شامل کاالهای بکار رفته در خط تولید ویا در 

محصول تولیدشده خواهد بود.
در این ابالغیه بر این نکته نیز تاکید شده چنانچه 
محموله های وارده طی چند بارنامه از نظر ترکیب 
اقالم، خصوصاً ارزش مشابه باشــند، در صورت 
تقاضای ذینفع، گمرک اجرایی مجاز خواهد بود 
کل کاالی یک یا چند اظهارنامه وارداتی را به عنوان 
وثیقه حقوق ورودی- در صورت تکافوی حقوق 
ورودی و سایر وجوه متعلقه - کاالهای ترخیص 
شده در گمرک نگهداری و اجازه ترخیص کاالی 
یک یا چند اظهارنامه)به صورت کامل( با استفاده 
از تسهیالت ترخیص نسیه را صادر کند. از سوی 
دیگر به موجب این بخشنامه تسهیالت ترخیص 
کاالی نسیه؛ مشمول بدهکاران موضوع ماده هفت 
)٧ ( قانون امور گمرکی ویا اشخاص و کاالهایی که 
بنا به دستور مراجع ذیصالح قانونی توقیف شده 
اند؛ نمی شود. همچنین به موجب این بخشنامه 
مقدارکاالی مجاز به استفاده از تسهیالت ترخیص 
نسیه، مشــروط به تکافوی حقوق ورودی وسایر 
وجوه متعلقه، حداکثر معادل ٥۰ درصد از کاالی 
اظهاری خواهد بود. براساس یکی دیگر از شروط 
پیش بینی شده گمرک اجرایی موظف است آن 
قسمت از کاالهای نگهداری شده را پس از سپری 
شدن مهلت تعیین شده، به عنوان کاالی متروکه 
اعالم ومبلغ بدهی صاحب کاال را در متن اظهارنامه 
متروکه درج و نســبت به پیگیری وصول حقوق 
ورودی از محل حاصل فروش از طریق ســازمان 

جمع آوری و فروش اموال تملیکی، اقدام کند.

خبر

قیمت ســکه امامی هم روز 
دوشنیه 39 هزار تومان ارزان 
شــد و بر روی ۱4 میلیون و 
3۰۰ هزار تومان قرار گرفت. 
به گزارش اکوایران، بازار ارز  
تهران در دومیــن روز معامالتی هفتــه جاری روند 
مالیمی را دنبال کرد. نرخ دالر روز دوشنیه دوشنبه 4 
مهر ماه در تهران نسبت به روز شنبه رشد ۱۰۰ تومانی 
را ثبت کرد. هر برگ اسکناس آمریکایی روز دوشنیه در 
بازار تهران به قیمت 3۱ هزار و ٧۰۰ تومان معامله شد.

قیمت دالر رنج شد 
در هرات هم  نرخ دالر  نســبت به دو روز قبل رنج 
بود.نرخ ارز آمریکایــی در بازار هرات به قیمت 3۱ 

هزار  3۰۰ تومان به فروش رسید.

ورود دالر سلیمانیه به کانال 32 
اما در ســلیمانیه بازیگران ارزی توانســتند کانال 
32 هزار تومان را فتح کنند .  قیمت دالر  در بازار 
مذکور روز دوشنیه در ابتدای  کانال 32 هزار تومان 

به فروش رسید . 

نوسان محدود قیمت درهم
نرخ  حواله درهم  نیــز روز دوشــنیه افت و خیز 

چشمگیری را ثبت نکرد و با افت محدود 2۰ تومانی 
نسبت به دو روز قبل به قیمت 8 هزار و ٧4۰ تومان 

معامله شد.
عده ای از معامله گران می گفتند به نظر می رسد  
بازار ارز  در روز دوشنبه به استقبال تعطیالت رفته 
و ممکن است یکی از دالیل نوسات محدود  قیمت 
دالر  همین عامل بوده باشــد . البته عده ای دیگر 

همچنان به تجمعات تهران اشاره می کردند.

تقاضا برای دالر تغییر کرد؟
نوسان دالر در شرایطی در روزهای اخیر قابل توجه 
نبوده است که فضای پایتخت که بزرگترین  بازار ارز  
و طالی کشور در آن قرار دارد، از اواخر شهریورماه 
ملتهب بود. برخی از معامله گران انتظار داشتند که 
در چنین فضایی، حجم خریدهای احتیاطی بیشتر 
شود ولی به نظر می رســد که برخالف انتظار این 
گروه از معامله گران، تقاضا تغییر محسوسی نکرده 

است و حجم عرضه بازارساز نیز در اندازه ای بوده 
که قیمت دالر در بازه 3۱ هزار و ٥۰۰ تا 3۱ هزار و 

8۰۰ تومان تغییرات محدودی را به ثبت برساند. 

افت و خیز قیمت اونس طال 
در بازار جهانی طال در ابتدای معامالت روز دوشنیه  
قیمت اونس طال  افت کــرد . فلز گران بهای جهانی 
روز دوشــنیه 8 دالر عقب نشینی کرد و در محدوده 
۱636 دالر معامله شــد اما ظهر روز دوشنیه قیمت 
 اونس طال 2 دالر باال رفت و در محدوده ۱64٧ دالر 

مبادله شد.

رشد  قیمت طال  18 عیار 
در بازار داخلی ایران هم  قیمت طال  ۱8 عیار ظهر 
روز دوشنیه 4 هزارو 4۰۰تومان رشد کرد و بر روی 

۱ میلیون و3۱٥ هزار و ٥۰۰ تومان قرار گرفت. 

قیمت سکه عقب نشینی کرد 
قیمت ســکه امامی هــم روز دوشــنیه 39 هزار 
تومان ارزان شد و بر روی ۱4 میلیون و 3۰۰ هزار 
تومان قــرار گرفــت. ارزش ذاتی ســکه با قیمت 
نقدی فاصله چشــمگیری پیدا کــرده به همین 
دلیل عده ای از سکه بازان می گفتند حباب سکه 
به مقدار قابل توجهی رشــد کــرده و این موضوع 
 دســت اندازی در مســیر معامله گران افزایشی 

بوده است.

تقاضا برای دالر در بازار پشت خطی محدود شد! 

آرامش در بازار دالر 

مشکل نقدینگی بنگاه ها حل می شود؟
مسیر جدید تامین مالی تولید

مدیــر اداره تامین مالی زنجیــره تولید بانک 
مرکزی اعالم کرد: در راســتای متنوع سازی 
روش های تامین مالی غیر تورمی تولید و رفع 
مشکالت اعتباری بنگاه ها، امسال حداقل ۱۰۰ 
هزار میلیارد تومان از معامــالت بورس کاال با 
ابزارهای اعتباری مانند اوراق گام تامین مالی 

می شود.
به گزارش ایســنا، حمید آذرمند با اشــاره به 
تفاهم نامه 22 ماده ای کــه اخیرا میان بانک 
مرکزی و وزارتخانه های صمت و امور اقتصادی 
و دارایی به امضا رســیده است، ضمن تشریح 
جزئیات این تفاهم نامه گفت: دســتورالعمل 
معامالت بورس کاال با اســتفاده از ابزارهای 
اعتباری هفته گذشته به شــبکه بانکی ابالغ 
و زیرســاخت های  الزم فراهم شده است که 
انتظار می رود این هدف در نیمه دوم ســال 

جاری محقق شود.
وی افزود: بند دیگــر این تفاهنامه در خصوص 
تامین مالی زنجیره نفت و فرآورده های نفتی و 
پتروشیمی و همچنین زنجیره ای صنایع غذایی 
با اســتفاده از ابزارهای تامین مالی زنجیره ای 
اســت که در این خصوص به میزان ۱۰۰ هزار 
میلیارد تومان برای نیمه دوم سال هدف گذاری 

شده است.
طبق اعالم بانک مرکزی، مدیر اداره تامین مالی 
زنجیره ای تولید با بیان اینکه به منظور استفاده از 
ابزارهای تامین مالی مبتنی بر بازار سرمایه توافق 
شد که بانک مرکزی به میزان ٥۰ هزار میلیارد 
تومان به بانک ها جهــت ضمانت اوراق بدهی 
منتشر شده توسط شرکت ها در بورس مجوز 
اعطا کند، افزود: این موضوع می تواند روش های 
تامین مالی مبتنی بر بازار سرمایه را به میزان 

قابل توجهی توسعه دهد.
این مقام مسئول در بانک مرکزی تصریح کرد: 
عالوه بر مواردی که گفته شد بحث اجرایی شدن 
استعالم صورتحساب الکترونیک بابت پرداخت 
تسهیالت و اعتبارات توسط بانک ها بود که مقرر 
شد تا پایان سال به میزان ٧۰ درصد حداقل این 
فرایند عملیاتی و اجرایی شود. ضمن اینکه در 
خصوص تکمیل زیرساخت های تامین مالی 
زنجیره برنامه ریزی شده است که ظرف مدت 
دو ماه آینده تمامی زیرســاخت های مورد نیاز 

برای تامین مالی زنجیره تکمیل شود.
وی افزود: به منظور اســتفاده از ابــزار کارت 
اعتباری هم هدف  گذاری شــده کــه امکان 
پرداخت تســهیالت قرض الحســنه خانوار از 
طریق کارت های اعتباری مهیا شود و خانوارها 
قادر باشند تسهیالت قرض الحسنه مورد نیاز را از 

طریق کارت های اعتباری دریافت کنند.
آذرمند در خصــوص تقویت صنــدوق های 
تخصصی تضمین از محل تبصــره ۱8 قانون 
بودجه گفــت: در این زمینه هــم توافق بین 
دستگاه ها انجام گرفته است که از طریق تقویت 
صندوق های تخصصی تضمین امکان تامین 
مالی بنگاه های اقتصادی با ریســک پایین تر و 

پوشش ریسک مناسب مهیا خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: عالوه بر اینها مقرر 
شد که الیحه وثایق بانکی هم طی ماه های آینده 
نیز در دولت نهایی و به مجلس ارسال شود که از 
این طریق هم امکان تنوع بخشی به نحوه وثیقه 
سپاری بنگاه ها مهیا خواهد شد. ضمن اینکه 
به منظور اجرایی شــدن این برنامه ها کارگروه 
عملیاتی تفاهم نامه از دو هفته پیش کار خود را در 
بانک مرکزی شروع کرده است و به صورت منظم 
و هفتگی این کارگروه تشکیل می شود و ان شاء 
اهلل نظارت بر روند اجرای تفاهمنامه از طریق این 

کارگروه به صورت مستمر انجام خواهد شد.
گفتنی است؛ در راســتای تحقق اهداف شعار 
ســال مبنی بر حمایت از تولیــد دانش بنیان و 
اشــتغال آفرین و همچینن به منظــور تقویت 
راهکارهای تامین سرمایه در گردش تولید که در 
دیدار رییس جمهور و اعضای هیات دولت با رهبر 
معظم انقالب در هشتم شهریورماه مورد تاکید 
قرار گرفت و همچنین در ادامه سیاست های دولت 
سیزدهم درباره ارتقای و بهبود شیوه های تامین 
مالی تولید و هدایت منابع و اعتبارات به سمت 
فعالیت های مولد در جهت رشد تولید، تفاهم نامه 
ای در 22 بند مورد توافق وزرای اقتصاد و صمت و 
رییس کل بانک مرکزی قرار گرفت و مقرر شد همه 
اقدام های الزم بر اساس تفاهم نامه، مورد اجرا و 
پیگیری قرار گیرد.این تفاهم نامه به امضای »سید 
احسان خاندوزی« وزیر امور اقتصادی و دارایی، 
»علی صالح آبــادی« رییــس کل بانک مرکزی 
 و »ســید رضــا فاطمی امین« وزیــر صنعت، 

معدن و تجارت رسید.

اخبار
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بیش از 3ماه است که قرار شده تا یارانه ماه بعد 
در صورت فراهم شــدن زیرســاخت ها کاالیی 
شود؛ در واقع قرار بود یارانه تیرماه کاالیی باشد؛ 
اما حاال مهر آمده و نه زیر ســاختی فراهم شده 
و نه اثری از فراهم شــدن زیرســاخت ها دیده 
می شود؛ موضوعی که شکست یارانه کاالیی را 

خبر می دهد.
به گزارش اقتصاد آنالین، حدود پنج ماه اســت 
که تخصیص یارانه ها پس از ۱۰ســال تحولی 
داشــته و از 4٥هــزار و ٥۰۰تومان بــه 3۰۰ و 
4۰۰هزار تومان براســاس دهک بندی رسیده 
است؛ داستان از این قرار بود که ارز ترجیحی باید 
حذف می شــد؛ حذف ارز ترجیحی نیز نیازمند 
جایگزین بود؛ چراکه خواه ناخواه، قیمت کاالها 
افزایش می یافت؛ این جایگزیــن یا باید نقدی 

می بود و یا کاالیی.
براین اســاس تصمیم بر آن شد که دوماه یارانه 
نقدی داده شــود و پــس از آن، یارانه کاالیی 
جایگزین شــود؛ حاال تقریبا پنج ماه است که از 
موضوع می گذرد و یارانه نقدی هنوز سر جایش 
است؛ در ابتدا که قرار بر انتخاب بین یارانه نقدی 
و کاالیی بــود، برخی یارانه کاالیــی را ترجیح 
می دادنــد؛ اما حاال این افراد هــم دیگر امیدی 
به یارانه کاالیی ندارنــد و معتقدند پس از چند 
ماه قطع یارانه نقدی و جایگزینی یارانه کاالیی 

مشکل ساز خواهد بود؛ اما چرا؟

چرا یارانه کاالیی دیگر نشدنی است؟
از همــان ابتــدا هــم زیرســاخت های یارانه 
کاالیی وجود نداشت؛ کارشناســان اقتصادی 
معتقــد بودند یارانــه کاالیی ممکن اســت به 
همه افراد نرســد؛ ممکن اســت در روستاهای 
کوچــک و دورافتــاده اصــال امــکان اجرایی 
شــدن وجــود نداشــته باشــد و.... آن زمان 
مجلس پایش را در یک کفش کــرد که فقط و 
فقط یارانه کاالیی؛ حاال که پنج ماه گذشــته، 
احتماال به همه ثابت شــده کــه یارانه کاالیی 
دیگر قابلیت اجــرا ندارد و زیر ســاخت هایش 
فراهم نیســت؛ اما حتــی اگر زیر ســاخت ها 
 هم فراهم شــود، اعصای یارانــه کاالیی دیگر 

منطقی نیست.

مردم به یارانه نقدی عادت کرده و با 
آن زندگی می کنند

در این پنج ماه، یک خانواده 4نفره که در دهک 
4 تا 9 قرار دارد، هر ماهه یک میلیون و 2۰۰هزار 
تومان یارانه گرفتــه و قطعا پس از پنج ماه افراد 
روی این پول حساب باز کرده و آن را به مخارج 
زندگی خود تخصیص داده اند؛ برخی براســاس 
این مبلغ، اجاره خانه خــود را تعیین کرده اند؛ 
برخی بر این اســاس، مایحتاج زندگی خود را 
خریداری می کنند و خالصه هر کس به نحوی از 
این مبلغ بهره می گیرد که این عدد در دهک های 
پایین بیشتر و وابســتگی به آن هم باالتر است؛ 
بنابراین اینکه به ناگاه به خانواده ها بگوییم دیگر 
یارانه نقدی تمام شد و حاال با کاالبرگ سر کنید، 
شدنی نیست و قطعا تغییر شیوه تخصیص یارانه 
مشــکالت و هزینه زیادی را برای دولت خواهد 

داشت.
از ســویی دیگر ایرادات پرداخت یارانه کاالیی 
هنوز بر ســر جای خود باقی است؛ آمدیم و یک 
خانواده نمی خواســت مرغ و گوشــت بخرد و 
خواســت با این مبلغ اجاره خانه دهد، تکلیف 
چیست؟ چه اصراری اســت که به جای مردم 
تصمیم بگیریم؟ مگر مردم خودشان نمی توانند 

برای آنکه چه بخرند، تصمیم بگیرند؟ 
بهتر نیســت به جای آنکه تالش کنیم تا با زور 
یارانه کاالیی که مشــکالت زیــادی هم دارد و 
زیرســاخت خاصی هم برایش فراهم نیست را 
پرداخت کنیــم، در یارانه هــای نقدی، تحولی 
ایجاد کنیم؟ اطالعــات را بــه روز کنیم و زیر 
ســاخت های پرداخت یارانه نقدی را توســعه 

دهیم؟ 
حتی اگر بعد از گذشــت پنج ماه زیرســاختی 
هم فراهم بشــود، ایرادات زیادی دارد که رفع 
آن ها به این ســادگی نیست؛ دولت در پرداخت 
یارانه نقدی که بیش از ۱۰ســال اســت آن را 
پرداخت می کند، مشــکل دارد، اطالعاتش به 
روز نیســت و جامعه هدف به درســتی تعیین 
نشده است؛ آیا بهتر نیســت یارانه کاالیی و این 
دغدغه که یارانه ماه بعد نقدی اســت یا کاالیی 
 را از میان برداریم و پرداخــت یارانه های نقدی 

را هدفمند کنیم؟

براساس گزارش سال گذشته مرکز آمار ایران معادل 
۱۱ میلیون نفر از طریق شبکه های مجازی کسب 
درآمد می کنند. از این میزان حدود 9 میلیون نفر 
یعنی 83 درصد از طریق اینستاگرام در حال کسب 
درآمد هســتند. به گزارش اقتصادنیوز، با دستور 
شورای امنیت کشور، اینترنت در ایران محدود و 
اینستاگرام فیلتر شــد. اتفاقی مشابه آبان 98 که 
گرچه فیلترینگ تلگرام به صــورت موقت بود اما 
چند ماه بعد این پیام رسان با دستور قضائی فیلتر 
و دسترسی آزادانه به آن محدود شد.  برای کاربران 
ایرانی اوضاع کنونی بی شباهت به آن سال نیست، 
از دسترس خارج شدن اینستاگرام یک هراس چند 
ماهه بود که 3۱ شهریور عینیت پیدا کرد. زنگ خطر 
از مدت ها قبل به صدا درآمده بود و از اواخر مرداد 

ماه سال جاری شدیدتر شده بود. 

تهدید 10میلیون کســب و کار خرد با 
فیلتر اینستاگرام در ایران

 هفته آخر مــرداد ماه بــود که کاربــران ایرانی 
اینستاگرام با رشد اختالل و بعضا قطعی های مکرر 
روبرو شدند. این دلهره با به جریان افتادن بررسی 
طرح صیانت و درنهایت تصویب آن در نیمه شهریور 
سال جاری توسط شــورای عالی فضای مجازی 

تشدید شد. 

محدودیت دلهره آور
پس از مرگ مهسا امینی دختر 22 ساله بازداشت 
شده از سوی گشــت امنیت اخالقی و اعتراضات 
مردمی پس از آن، اینســتاگرام به دستور شورای 
امنیت کشور فیلتر شد. گرچه هنوز درباره موقتی 
و یا دائمی بودن ایــن محدودیت موضعی گرفته 
نشده اســت اما سخنان جمعه شــب وزیر کشور 
این احتمال را مطرح کرد کــه در صورت کنترل 
اعتراضات محدودیت ها برداشته می شود. اما چرا 
محدودیت در دسترسی به اینستاگرام برای بسیاری 

از ایرانیان دلهره آور است.  

دیگه نیــازی به عمل نیســت! با این 
محصول از درد زانو خالص شو!

اینستاگرام در ایران یک شبکه اجتماعی به اشتراک 
گذاشتن فیلم و تصویر نیست بلکه یک بستر کسب 
و کار و تامین معیشت است. گرچه آمار و ارقام رسمی 
وجود ندارد اما اظهارات مسئوالن رسمی نشان می 
دهد تعداد زیادی کاربر فعال در این پلتفرم صاحب 
کسب وکار هستند. ایرنا مرداد ماه سال جاری به نقل 
از ابوالحســن فیروز ابادی، دبیر شورای عالی فضای 
مجازی کشور نوشــت: 2 میلیون و 4۰۰ هزار واحد 
صنفی مجازی در کشور تنها در اینستاگرام فعال است.  
مرکز پژوهشی بتا نیز پیش تر اعالم کرده بود، در سال  
۱399  بیش از یک میلیون و ٧۰۰ هزار کسب و کار در 
اینستاگرام فعال هستند که از این تعداد حداقل 2۰۰ 
هزار کسب  و کار بزرگ و متوسط و  ٥۰۰ هزار کسب  
و کار استانی و بومی هســتند. یعنی  هر کدام از این 
صفحات، منبع درآمد ماهانه یک یا چند نفر بوده است.

براساس گزارش سال گذشته مرکز آمار ایران نیز 
معادل ۱۱ میلیون نفر از طریق شبکه های مجازی 
کسب درآمد می کنند. از این میزان حدود 9 میلیون 
نفر یعنی 83 درصد از طریق اینستاگرام در حال 
کسب درآمد هستند. پیش بینی می شود با تشدید 
محدویت های اینترنت در ایران درآمد این گروه به 
شدت کاهش یابد. پیش از تشدید این محدودیت 

ها ، استارت آپ »پادرو« که در زمینه ارائه ابزارهای 
هوشــمند برای کمک به بهبود فروش و ارســال 
سفارش    های آنالین فروشگاه    های اینترنتی فعالیت 
می کند؛ وضعیت فروش مرداد ماه فروشگاه    های 

اینستاگرامی ایرانی را نامناسب ارزیابی کرد.  
براساس گزارش این استارت آپ با کندی اینترنت 
و او    ج    گیری اختالل در دسترســی به اینستاگرام، 
میزان بازدید از این فروشگاه    ها در مقایسه با تیر ماه، 
حدود 3٥ درصد کاهش  داشته و ادامه اختالل ها 
منجر به افت فروش این کسب و کارها بین ۱۰ تا 

٥۰ درصد شده بود.
حال با فیلتر کامل  پلتفرم اینستاگرام پیش بینی 
می شود؛ کسب وکارهای اینترنتی بیش از گذشته 
آسیب ببینند. در نیمه اول اردیبهشت ۱39٧ که 
پلتفرم تلگرام در دولت دوم روحانی فیلتر شد. کسب 
و کارهای اینترنتی اگرچه به شدت آسیب دیدند؛  اما 
به تدریج از تلگرام به اینستاگرام نقل مکان کردند. اما 
امروز هیچ پلتفرمی جایگزین اینستاگرام  در کشور 
وجود ندارد. درضمن پس از همه گیری کووید ۱9 
فعالیتهای خرد و اینترنتی بر بستر اینستاگرام بیش 

از پیش شدت گرفت. 

فیلتر اینستاگرام
براین اساس از نگاه محمد رضا دادگستر پژوهشگر 
سیاستگذاری، 9۰ درصد کسب و کارهای اینترنتی 
وابسته به  اینستاگرام آســیب خواهند دید. او با 
اشاره به اینکه بسیاری از کسب و کارهای وابسته به 
اینستاگرام سایت فروش ندارند؛ بی شک با بحرانی 
جدید روبرو خواهیم شــد.  بحران که می تواند از 
جنس بیکاری و از دســت رفتن درآمد برای امرار 
معاش باشد. زیرا اینستاگرام بستری برای فروش 
فعاالنی بود که امکان تامین واحد تجاری نداشتند 

و از طریق فروش آنالین کسب درآمد می کردند.
محدودیت موقت این شــبکه اجتماعی به منزله 

تعطیلی واحدهای تجاری است.
رضا الفت نسب عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب 
و کارهای اینترنتی بر این باور اســت، فیلترینگ 
اینستاگرام چه در کوتاه مدت و چه در بلند مدت 
ضربات ســهمگینی به معاش بیش از 9 میلیون 
نفر کاربر فعال در اینســتاگرام خواهــد زد.  او با 
اشاره به رشد کسب و کارهای اینترنتی وابسته به  
اینستاگرام در سالهای پس از فیلترینگ تلگرام و 
همه گیری کرونا تاکید کرد: بی شک فیلتر شدن 
دائمی اینســتاگرام، بار جدیدی به کشور تحمیل 
خواهد کرد که معلوم نیســت کــدام بخش آن را 

خواهد کشید.

تولد یک بحران اقتصــادی از دل یک 
بحران اجتماعی

الفت افزود: به صورت جسته و گریخته می شنویم 
که می گویند این فیلترینگ را ادامه دهیم که ما 
امیدواریم این اتفاق نیفتد چون بحران اقتصادی 
جدید در دل خود بحــران اجتماعی دیگر متولد 
خواهد کــرد.  او تاکیــد کرد: ما امــروز پلتفرمی 
جایگزین اینستاگرام نداریم که بخواهیم کسب و 
کارهای اینترنتی را به آن منتقل کنیم. ساخت یک 
پلتفروم که قابلیت فعالیت اقتصادی داشته باشد در 
کوتاه مدت امکان پذیر نیست.  فعاالن این حوزه 
تاکید کردند بیکاری یکی از جلوه ناامنی نرم است 
دولت نمی تواند به بهانه تامین امنیت به این جلوه از 

ناامنی احتمالی بی توجه باشد.

شاخص بورس در جریان معامالت روز دوشنبه بازار 
سرمایه با رشد 6هزار واحدی روبه رو شد.

به گــزارش تســنیم، در جریان دادوســتدهای 
روز دوشــنبه بازار ســرمایه بیــش از 4میلیارد و 
3۱9میلیــون ســهم و حق تقدم به ارزشــی بالغ 
بــر 2هــزار و 39۰میلیــارد تومــان در بیش از 
23٧هــزار نوبــت مورد دادوســتد قــرار گرفت 
و شــاخص بورس با رشــد 6هزار و 262واحدی 
 در ارتفــاع یک میلیون و 334هــزار و 448واحد 

قرار گرفت.
بیشــترین اثر مثبــت بر دماســنج بازار ســهام 
در روز جاری بــه نام نمادهــای معامالتی صنایع 
پتروشــیمی خلیج فارس، ایران خــودرو و فوالد 
مبارکــه اصفهان شــد و در مقابل شــرکت های 
معدنــی و صنعتــی گل گهــر، توســعه معادن 
و صنایــع معدنــی خارمیانه و بانک پاســارگاد با 

 افت خــود مانــع افزایش بیشــتر نماگــر بازار 
سهام شدند.

بر اســاس این گــزارش، در بازارهــای فرابورس 
ایران هم با معامله 4میلیــارد و 4۰۰میلیون ورقه 
بــه ارزش ۱3٥هــزار و ٧8٧میلیــارد تومان در 
۱39هزار نوبت، شــاخص فرابــورس )آیفکس( 
 3٧واحد رشد کرد و در ارتفاع ۱8هزار و ۱83واحد 

قرار گرفت.
در این بــازار هــم روز دوشــنبه بیشــترین اثر 
مثبت بر شــاخص فرابــورس به نــام نمادهای 
معامالتــی فرابورس ایــران، زغال ســنگ پروده 
طبس و آهــن و فــوالد غدیــر ایرانیان شــد و 
در مقابل شــرکت های ســنگ آهن گهر زمین، 
تولید نیــروی بــرق دماونــد و بیمه پاســارگاد 
 بیشترین اثر منفی را بر این شــاخص به نام خود 

ثبت کردند.

یارانه مهر ماه؛ کاالیی یا نقدی؟

یارانه کاالیی را فراموش کنید
براساس گزارش سال گذشته مرکز آمار ایران:

تولد یک بحران اقتصادی از دل فیلترینگ اینستاگرام 

شاخص بورس مثبت شد

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com



3 بازار

رئيس اتحاديه ماشين ساز و فلز تراش تهران از فعاليت بيش از ۲۷۰۰ 
قالب ساز پروانه دار در کشــور خبر داد و گفت: متخصصان فراواني 
داريم، اما هزينه  ها باالست طوري که براي توليد کننده صرف نمي 
 کند با احتســاب پول قالب ســازي که چقدر روي محصول قيمت 

گذاري کند که آيا مشتري قدرت خريد دارد يا خير!
عزت اله نوازني، رئيس اتحاديه ماشين ساز و فلز تراش تهران گفت: 
اگر بخواهيد قالب ساز متخصص با مواد اوليه مناسب براي شما قالب 
بسازد و مشتري کمتر پرداخت کند، قالب ساز قبول نمي کند، براي 
اينکه اعتبار برند خود را خراب مي کند، مشتري مجبور مي شود قالب 
سازي را به کسي بدهد که با کيفيت پايين تري توليد مي کند؛ البته 
وظيفه همکاران اين است که محصول با کيفيت توليد کنند، اما به 
خاطر صرفه اقتصادي ناچار هستند از سر و ته کار بکاهند و اين کار 

غلطي است.
وي با تاکيد بر اينکه قالب ســازان ميتوانند با کيفيت هم کار کنند 
اظهار داشت: با جرات مي گويم بهترين قالب زن ها را در ايران داريم، 
اما زماني که پاي گرفتن وام براي توليد به ميان مي آيد با ســود ۲۰ 
درصدي، بايد گفت که قالب ساز چقدر عايدي دارد که هم ۲۰ درصد 

به بانک دهد و هم از عهده اداره دارايي و بيمه برآيد.
نوازني تصريح کرد: دولت بايد حمايت کند تا وام هاي بدون سود در 
اختيار توليدکنندگان قرار گيرد، زيرا که اين کار به سود دولت نيز مي 
باشد در آن صورت به جاي بيست کارگر ۲۰۰ کارگر اشتغال خواهند 

داشت که به سود جامعه نيز ميباشد، اما با فشارهاي مالي که همراه 
اســت در حال حاضر ۳۰ تا ۳۵ کارگر از کار بيکار شدند و اين امر به 
ضرر دولت است. دولت بايد با حمايت از اشتغال و توليد و چشم پوشي 
از ماليات، ايجاد اشتغال کند و رفته رفته ده ها و صدها نفر مشغول 
به فعاليت شوند. با اين کار نيروي متخصص تربيت و باز هم به سود 

جامعه است.
رئيس اتحاديه ماشين ســاز و فلز تراش تهران در ارائه تعريف جامع 
از قالب زني و قالب ســازي گفت: از همکاران صنعت ماشين سازي 
نميتوان تعريف بي جا کرد، ما متخصص زياد داريم، اما چه در محيط 
سنتي يعني استادکارهايي که در محيط سنتي تربيت شده اند و چه 
جوانهايي که در دانشگاه تربيت يافته اند چرا نميتوانند با کشورهايي 
همانند ترکيه يا چين رقابت کنند، دليل آن گراني مواد اوليه که در 
اختيار صنعتگران قرار ميگيرد و نبود حمايت دولت به طور مثال براي 
فعال سازي کارگاهي وام درخواست ميشــود که هيچ زماني عملي 

نشده و اگر هم عملي شود با سود ۲۰ درصد همراه است.
نوازني افزود: وظيفه يک قالب ســاز در صنعت اين اســت که توليد 
باکيفيت داشته باشد، وقتي در کشورهاي اطراف مي بينيم که قالب 
هاي بي کيفيت توليد مي کنند اين ضعف آن کشور است؛ عمدتا مي 
بينيد که قالب هاي خوبي وارد کشور مي شود و هر زمان که حمايت 
از طرف سازمان هاي مربوطه را نداشته باشيم اين کيفيت زير سوال 
مي رود، زماني مي توانيم يک قالب خوب را توليد کنيم که مواد اوليه 

و ماشين به روز در اختيار قرار داشته باشــيم و در حال حاضر قالب 
سازان با ماشين هاي از رده خارج اروپايي که ۲۰ يا ۲۵ سال پيش آنها 
از رده خارج کرده اند و امروز دست ما رسيده است، فعاليت مي کنند.

رئيس اتحاديه ماشين ســاز و فلز تراش تهران در خصوص مراحل 
توليد يک قطعه قالب با توجه به مشــکالت موجود بيان داشــت: 
توليدکنندگاني که معرفي اتحاديه را در دست داشته و برند هستند 
اگر بخواهند قالبي را سفارش دهند، ميتوانند مراجعه يا با يک تلفن 
و معرفي نامه، قالب با کيفيت تهيه کنيدالبته در نظر داشــته باشيد 
قيمت قالب سازي در ايران کمتر از چين نيست، زيرا که قيمت مواد 

اوليه و هزينه ها باالست.
وي در علت متفاوت بودن سايز برخي محصوالت مانند چراغ خودروها 
و اينکه بر اين مسئله نظارتي هست و مشکل از قالب سازي مي باشد 
گفت: وقتي قالبي را سفارش مي دهيد که داراي برند است مثال ۲۰ 
تومان قيمت دارد و مشتري سراغ قالب ساز ارزان تر ميرود حال اين 
ارزاني علتي دارد. قالب سازي که قيمت باالتري مي دهد از مواد اوليه 
مناسب و با نقشــه کار تخصصي فعاليت مي کند و قالب سازي که 
قيمت پايين تر مي دهد قطعا علتي دارد يا نقشه کار تخصصي ندارد 
يا از مواداوليه بي کيفيت استفاده مي کند. نوازني در پايان بيان کرد: 
در حال حاضر ۲۷۰۰ پروانه دار و بيش از ۵ تا ۶ هزار عضو در تهران 
فعاليت مي کنند. از اين تعداد حدود ۴ هزار قالب ساز با پروانه و بدون 

پروانه هستند که ميتوانند با کيفيت کار کنند.

دبير انجمن شرکت  های هواپيمايی با بيان اينکه از ۷ ماه گذشته با مشکل عدم 
اجازه برای ترخيص قطعات هواپيما از گمرکات مواجه هستيم، گفت: در فرايند 
دور زدن تحريم ها برای خريد اين قطعات امکان ثبت سفارش وجود ندارد و با 
اين اقدام گمرک، شرکت های هواپيمايی با يک تحريم مضاعفی مواجه شده اند. 
مقصود اسعدی سامانی درباره انباشت قطعات هواپيمايی در گمرکات و عدم 
اجازه ترخيص اين قطعات اظهار داشت: از ۷ ماه گذشته با مشکل عدم ترخيص 
قطعات و الستيک هواپيما از گمرک مواجه شده ايم و گمرک برای ترخيص اين 

قطعات، مجوز از دولت می خواهد. 
وی ادامه داد: شــرکت های هواپيمايی امکان ثبت سفارش را ندارند اما طبق 
قوانين گمرکی کاالی وارداتی بايد ثبت سفارش و منشا ارزی آن مشخص شود 

و در غير اين صورت اجازه ترخيص به آن کاال داده نمی شود.
دبير انجمن شرکت های هواپيمايی با اشاره به مشکالت شرکت ها برای ثبت 
سفارش قطعات هواپيما گفت: شــرکت های هواپيمايی در شرايط تحريم ها 

امکان خريد الستيک و قطعات هواپيما را به صورت عادی ندارند و از سوی ديگر 
در فرايند دورزدن تحريم ها برای خريد اين قطعات امکان ثبت سفارش وجود 
ندارد و  با اين اقدام گمرک، شرکت های هواپيمايی با يک تحريم مضاعفی مواجه 
شده اند. اسعدی سامانی با بيان اينکه در حال حاضر بخشی از ناوگان هوايی 
کشورمان با مشکل قطعه مواجه هستند و با عدم ترخيص قطعات از گمرک، 
به تدريج هواپيمای بيشــتری زمين گير خواهد شد، افزود: تمام شرکت های 
هواپيمايی قطعاتی دارند که در گمرک مانده و ترخيص نشده و اين قطعات تنها 
مربوط به يک يا دو شرکت هواپيمايی نمی شود. بخشی از اين کاالها ترخيص 
نشده در گمرک، الستيک هواپيما و قطعات مصرفی روزانه شرکت ها هستند که 
هواپيما برای انجام پرواز به آن نياز دارند اما اين قطعات در گمرک گير کرده اند 
و ترخيص نشده اند. وی ادامه داد: در مقطعی سازمان هواپيمايی کشوری با 
رييس کل  گمرک مذاکراتی داشتند که از اختيارات ارايه شده در ماده ۴۲ قانون 
امور گمرکی استفاده شود و رييس کل گمرک هم از اين طريق، اجازه ترخيص 

قطعات را برای مدت محدودی صادر کرد و به صورت موردی برخی از قطعات 
ترخيص شدند اما پس از آن باز هم جلوی ترخيص قطعات را گرفتند و اعالم 

شد تا زمانی که دولت مجوز الزم را صادر نکند، امکان ترخيص قطعات نيست.
دبير انجمن شرکت های هواپيمايی با اشــاره به پيگيری های انجام شده برای 
صدور اين مجوزهای خاص اظهار داشت:  وزارت راه که اساسا توجهی به خواسته 
و مشکالت ايرالين ها ندارد و از وزارت راه و شهرسازی نااميد شديم اما با رييس 
جمهوری، قوه قضايی در اين باره مکاتباتی داشتيم و حتی با دادستان تهران 
جلساتی را برگزار کرديم و قول داده شد که پيگيری های الزم انجام شود اما ظاهرا 
نتيجه ای درپی نداشت. اسعدی سامانی با بيان اينکه متخصصان داخلی دانش 
تعمير هواپيما را دارند اما با مشکل عدم تامين قطعات مواجه هستند، گفت: حتی 
آخرين چک هواپيمايی در داخل کشور انجام می شود و به دانش تعمير هواپيما 
دست پيدا کرده ايم و متخصصان در اين سال های تحريم تجربه خوبی از تعمير 

هواپيما داشتند اما مشکل  اساسی تامين قطعات مورد نياز است.

رئيس هيات مديره اتحاديه مرغ تخم گذار خاطر نشان کرد: 
مسئوالن تنظيم بازار به توليدکنندگان قول دادند که قيمت 
تخم مرغ را ۳1 شهريور مشخص کنند؛ اما جلسه  ستاد به دليل 
شرايط ايجاد شده به تعويق افتاد و همچنان توليدکنندگان 
با ضرر اقدام بــه توليد می کنند. ناصر نبی پــور با بيان اينکه 
قيمت تخم مرغ در بازار واقعی نيست، گفت: ميانگين قيمت 
هر کيلو تخم مرغ ۳8 تا ۳9 هزار تومان است اين در حاليست 
که قيمت واقعی هر کيلو حداقل ۴8 تا ۵۰ هزار تومان برای 

توليدکنندگان تمام می شود.

ايــن فعال اقتصــادی ادامــه داد: محاســبه قيمــت تمام 
شده تخم مرغ آسان اســت و يک کارشــناس هم می تواند 
به راحتی به نــرخ واقعی آن برســد؛ يک مرغ بــرای توليد 
يک کيلو تخم مــرغ بايد ۲ کيلــو و ۲۰۰ گــرم دان بخورد 
ارزان ترين دان کيلويــی 1۴ هزار تومان اســت. همچنين 
قيمت جوجه پای تخم که ســال گذشــته ۵۰ هزار تومان 
 بود امــروز ۲۰۰ هــزار تومان شــده بــه عبارتــی ۴ برابر 

شده است.
وی با اشاره به تعويق انداختن جلسه ستاد تنظيم بازار برای 

تعيين تکليف قيمت تخم مرغ، گفت: مسئوالن تنظيم بازار به 
توليدکنندگان قول دادند که قيمت تخم مرغ را ۳1 شهريور  
مشخص کنند؛ اما جلسه  ستاد به دليل شرايط ايجاد شده به 
تعويق افتاد و همچنان توليدکنندگان با ضرر اقدام به توليد 
می کنند.  رييس هيات مديره اتحاديه مرغ تخمگذار تخم مرغ 
را ارزان ترين کاال در سبد پروتئين مردم معرفی کرد و افزود: 
اگر قيمت تخم مرغ به شانه ای 1۰۰ هزار تومان هم برسد باز 
هم خريد آن برای مصرف کنندگان به نســبت مرغ و گوشت 

به صرفه تر است.

وی در  پاسخ به اين پرســش که آيا مصرف تخم مرغ افزايش 
پيدا کرده است؟ گفت: در حال حاضر مازاد توليد نداريم و ۳ 
هزار و ۲۰۰ تن تخم مرغ توليدی را مصرف می شــود؛ سرانه 
مصرف 11 کيلو تخم مرغ به 1۳ کيلو رسيده است ريشه اين 
افزايش مصرف به دليل تمايل مردم و دوست داشتن تخم مرغ 
باز نمی گردد واقعيت اين است آنها تخم مرغ می خرند چون 
توان خريد تخم مرغ را دارند. بــه گفته نبی پور؛ قيمت خريد 
گوشت قرمز و مرغ برای مردم سنگين است و درآمد مردم با 
هزينه ها همخوانی ندارد و اين وظيفه دولت است که بعد از 

حذف يارانه ها و افزايش قيمت ها از مصرف کنندگان حمايت 
کند.

وی با بيــان اينکه قيمت نهاده ها ارزان تــر از  قيمت اعالمی 
در بازارگاه عرضه می شود، گفت: در ســامانه بازارگاه ذرت 
کيلويی 11 هزار و ۳۰۰ اعالم شده است اما 1۰ هزار و ۵۰۰ 
تومان بفروش می رسد. همچنين ســويا کيلويی 1۶ هزار و 
۵۰۰ بفروش می رســد دليل اين کاهش قيمت به اين دليل 
 اســت که واردکننده نهاده ها را با قيمت پايين تــر در بازار 

عرضه می کنند. 

فعاليت بيش از دو هزار ۷۰۰ قالب ساز پروانه دار 

گمرک اجازه ترخيص قطعات و الستيک هواپيما را نمی دهد

قيمت تخم مرغ واقعی نيست
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رئيس اتحاديه فروشندگان آهن و فوالد تهران 
گفت: رکود به داليل مختلفي از ابتداي ســال 
تاکنون دامن بازار فوالد ايران را گرفته اســت و 
نسبت به سال  هاي گذشته ديگر خبري از خريد و 
فروش اين محصوالت در فصل گرم تابستان نبود.

حميدرضا رستگار، رئيس اتحاديه فروشندگان 
آهن و فوالد تهران با اشاره به داليل رکود در اين 
بازار بيان کرد: يکي از مهم ترين داليل رکود بازار 
محصوالت فوالدي، اشباع ساخت وساز و مسکن 
است. با توجه به گران شدن بيش از حد مصالح 
ســاختماني و افزايش هزينه هاي ساخت وساز، 
ديگر ساخت وساز براي سازندگان همراه با توجيه 
اقتصادي نخواهد بود. از سوي ديگر مصرفکننده 
به علت کاهش قدرت خريد، توان خريد مسکن 
ندارد، به همين دليل ايــن بازار در رکود بيش از 

گذشته به سر مي برد.
وي ادامه داد: البته در اين زمينه اگر قيمت ها تا 
حدي متعادل شود و به ثبات الزم برسد، ممکن 
است که تا حدي رونق به اين بازار برگردد. بايد 
به اين موضوع هم توجه کرد که ســاخت وساز 
و مســکن ســهم مهمي در جي دي پي کشور 
ايفا مي کند و اين حوزه بيش از ۳۰۰ شــغل به 
صورت مســتقيم و غيرمســتقيم به وجود مي 
آورد و با توجه به اين مهم اســت کــه ميتوان 
اذعان کرد رونق بخشيدن به اين حوزه مي تواند 
نه تنها اين بــازار، بلکه کل اقتصاد کشــور را به 
تحرک وادار کند؛ از همين رو دولت بايد بتواند با 
سياستگذاري هاي مناسب و اقدامات الزم خود 

رونقي به اين حوزه ببخشد.
رئيس اتحاديه فروشندگان آهن و فوالد تهران 
اظهار داشــت: بايد يادآور شد که دولت از همان 
روزهاي آغازيــن کار خود در اين راســتا طرح 
مســکن ملي را مطرح کرد که در اين طرح قرار 
شد ساخت يک ميليون مسکن در هر سال اتفاق 
بيفتد که اين اتفاق بدون شــک مي تواند سبب 

رونق بازار شود. رستگار بيان کرد: در اين راستا 
اتحاديه آهن و فوالد و فلزات تهــران با انجمن 
صنفي کارفرمايان صنعت ســيمان جلسه هاي 
مشترکي برگزار کرده اســت. البته اجراي اين 
طرح با اين ميزان ساخت وساز ممکن است که 
عملياتي نباشد. در کل اين طرح نيازمند امکان 
سنجي و ايجاد زيرساخت هايي است تا به مرحله 
عملياتي برســد. هرچند در راســتاي اين طرح 
مي توان مدعي شــد که ظرفيت کارخانه هاي 
ما در زمينه مصالح ســاختماني از جمله فوالد و 
محصوالت آن و ســاير مصالح به اندازه اي است 
که بتواند جوابگوي اين طرح باشــد، اما موضوع 
قابلتوجه برنامه ريزي درســت و همت دولت در 

راستاي عملياتي کردن اين طرح است.
وي انتظار بازار براي رســيدن به نتيجه برجام را 
عامل دوم رکود بازار برشــمرد و افزود: موضوع 
دومي که ســبب ايجاد رکود در بازار شده است، 
انتظار بازار براي رســيدن به نتيجه برجام است 
و اين انتظار، کنش گران اين بــازار را به انفعال 
برده اســت تا پس از نتيجه آن دست به هر گونه 

اقدامي بزنند.
رئيس اتحاديه فروشندگان آهن و فوالد تهران 
تصريح کــرد: اميدواريــم پس از ايــن انتظار 
بلندمدت، با نتيجه مثبت برجام شرايط به حالت 
عادي خــود بازگردد تا ظرفيت هاي اشــتغال، 
توليد و رونق در بازار ايجاد شود. برجام مي تواند 
يک فرصت باشد براي زمينه سازي تعامل بيشتر 

با دنيا.
رستگار در پايان گفت: بدون شک با برجام روابط 
بانکي ما در ســطح بينالملل به روند عادي خود 
باز مي گردد، ارزها قيمت واقعي خود را پيدا مي 
کنند و در تعامالت بيشتر با دنيا زمينه صادرات 
براي کشــور نيز مهيا مي شود. اميدواريم برجام 
اتفاق بيفتد تا شاهد آثار مثبت آن در کشور و به 

دنبال آن در بازار باشيم

رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم يدکي خودرو و 
ماشين آالت تهران گفت: مطيع قانون که مصوبه 
مجلس شوراي اسالمي است هستيم. تمام گاليه 
ما از شيوه هاي اجراي ناصحيح است. هيچ گاه 
اين شيوه ها با زيرساخت هاي ناصحيح، ما را به 
اهداف مان که قانون گذار ترسيم نموده نخواهد 
رساند و تنها دســتاورد و خروجي آن، کوچک 

کردن سهم بازار اصناف است.
سيداحمد حسيني، رئيس اتحاديه فروشندگان 
لوازم يدکي خــودرو و ماشــين آالت تهران با 
تاکيد بر لزوم تقويت زيرساخت هاي الزم براي 
جايگاه اصناف کشور گفت: بايد از ظرفيت هاي 
دانش و آگاهي تمامي افرادي که مي توانند در 
حوزه اصناف به اتاق ها و اتحاديه ها کمک کنند 
اســتفاده کرد. از نظرات کارشناسانه در بهبود 
امور بهره برد. دســت هر آن کس که مي تواند 
براي مرمت جاده پر دست انداز مشکالت اصناف 
راه حلي درست، عقالني و قانوني و علمي بيابد را 
بايد فشرد؛ چرا که اين خرد جمعي است که مي 

تواند راه حل هاي مفيد ايجاد کند.
وي با بيان اينکه اتاق ها بايــد در کنار اتحاديه 
هاي صنفي قرار بگيرند گفت: اگر هيات مديره 
اتحاديه اي که خود را تمــام و کمال قبول دارد 
بتواند از حلقه ها و ظرفيت هاي خود بهره ببرد 
در واقع مي تواند اهداف را پيش ببرد در حاليکه 
اگر خداي ناکرده حلقه مفقوده خود را پيدا نکند، 
بهترين برنامه ها نيز جاري و ساري نخواهد شد. 
مقدمه احقاق حقوق اصناف در بستر قانون نياز 
به پيدا کردن و کشف مجدد حلقه گمشده آنها 
دارد و پله بعدي برنامه براي رســيدن به اهداف 

است .
رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم يدکي خودرو 
و ماشين آالت تهران گفت: از پيامدهاي منفي 
مديريت هاي بدون برنامه اصناف که بارها به ما 
ثابت شده، استفاده سازمان ها و نهادهاي مرتبط 
با اصناف است که در تمامي مجامع و لحظاتي که 
دولت ها نياز داشته اند از اصناف استفاده نموده 
و در مواقع نياز اصناف، اهميتي بــه آنها نداده 
اند. حسيني تصريح کرد: مسئوالن دولتي نفع 
خود را بر نفع اصناف ارجح مي دانند و در مواقع 
لزوم فقط از اصناف بهره مي برند در حاليکه اگر 
اصناف قدرتمند رفتار مي کردند و باهم تعامل 
مورد نياز را داشــتند دســتگاه ها و سازمان ها 

مقابل ما نمي ايستادند.

وي تاکيد کرد: اصناف در زمان هاي نه چندان 
دور در قــوه مقننــه داراي نمايندگانــي براي 
تصميم گيري بودند و در تمامي ســازمان ها و 
وزارت خانه ها با توجه به پتانيســل خود سهم 
بسيار بااليي داشتند؛ اما امروزه در نتيجه برخي 
ناهماهنگي ها، تمامي جايــگاه هاي مهم را به 
دولتي هــا واگذار کرده و از دســت داده ايم. به 
جايي رســيده ايم کــه حتــي در کوچکترين 
تصميمات دولتــي از نظرات کارشناســي آنها 
اســتفاده نمي شــود. اين حلقه مفقوده اي که 
 اصناف را در حوزه هاي تصميم ســازي دخالت 

نمي دهند کجاست؟
حسيني گفت: مسئوالن و مديران اصناف بايد 
نفع شــخصي را به نفع صنفي ترجيح ندهند تا 
جايگاه اصناف به همان ســطح بلند و خوبي که 
در گذشته ها داشــته بازگردد. وي در خصوص 
مســئوليت ذاتي افراد به هنگام قبول رســالت 
مديريت بيان داشت: مديران و مسئوالن صنفي 
به ذات داراي دو وجه حقيقي و صنفي هستند. 
در زمــان تصميم گيري ها بايــد به نفع صنفي 
توجه کنند، هيچ گاه نبايد خــود را در تعارض 
اين دو مقوله قرار دهند؛ چرا که انتخاب شــده 
اند تا براي عده اي که تنها راي و انتخاب شان را 
به او داده اند تصميم بگيرند. حسيني مهمترين 
دغدغه صنف متبوع خود را عدم قرار گرفتن اتاق 
هاي اصناف تهران و ايران و حوزه هاي باالدستي 
در کنار يکديگر دانســته و تاکيــد کرد: خود را 
يکه و تنها مي بينيم و در سه ماه اخير که هيات 
مديره جديد شــکل گرفته تنها از ظرفيت خود 
استفاده کرده اســت و حضور ملموسي از اتاق 
هاي اصناف تهران و ايران احساس نکرده است. 
تصور مي رود مسئوالن اتاق ها معناي تعامل و 
محافظه کاري را با يکديگر خلط کرده اند. بايد 

تعامل باشد اما محافظه کاري هرگز.
وي در بيان انتظارات و خواســته اتحاديه هاي 
صنفي از اتاق اصناف اظهار داشــت: انتظار مي 
رود اتاق اصناف تهــران در بخش هاي مختلف 
مالياتي مرتبط با اصناف از نخبگان و کارشناسان 
صنفي در اين حوزه بهره ببرد. همچنين اصرار در 
شناسه کاال و اجراي قانون مبازره با قاچاق کاال 
و ارز است. حســيني در پايان تصريح کرد: اين 
شيوه اجراي ناصحيح مختص صنف لوازم يدکي 
نخواهد بود؛ بلکه تمامي صنوف را در بر مي گيرد 

البته با صنف لوازم يدکي شروع کرده است.

بررسی تحوالت بازار طالی 
تهران در تابســتان امسال، 
از سقوط قيمت ها حکايت 
دارد. آن طور که گزارش ها 
نشــان می دهد، قيمت هر 
گرم طالی 18عيار در حالی که در ابتدای تابســتان 
يک ميليون و ۴۴۲ هزار و ۷۰۰ تومان بود، اما در حال 
حاضر با قيمت يک ميليون و ۳11 هزار و 1۰۰ تومان 

به فروش می رود.
البته در برخی ايام تابستان به دليل خوش بينی نسبت 
به مذاکرات برجام، قيمت طال وارد کانال يک ميليون 
و ۲۰۰ هزار تومان هم شد، اما با پيچيده شدن مسير 
برجام، قيمت ها دوباره در مسير صعودی قرار گرفت. 
به عقيده بسياری از تحليلگران، نوسان سطح انتظارات 
تورمی افراد جامعه که ناشی از تحوالت و نشست های 
سياسی رخ داده اســت، منجر به افزايش قيمت دالر 
در بازار شــده که به تبع آن بازار طال نيز دست خوش 

تحوالت قيمتی شده است. بنا به اين گزارش، قيمت 
طال در اوايل شــهريور به قيمت يک ميليون و ۲۴۶ 
هزار تومان به فروش رســيد و اين در حالی است که 
در بازار تهران يک ميليون و ۳11 هزار و 1۰۰ تومان 
قيمت دارد. با اين حــال، روند تغييــر قيمت ها در 
بازار نشان می دهد که قيمت هر گرم طالی 18عيار 
در تابســتان امســال افت 1۳1 هزار و ۶۰۰ تومانی 
را تجربه کرده اســت. در اين ميــان، رصد قيمت ها 
حاکی از آن اســت که هر مثقال طــال از ۶ ميليون 
و ۲۵۳ هزار تومــان در ابتدای تابســتان، هم اکنون 
 در بازار در محــدوده ۵ ميليــون و ۶8۵ هزار تومان 

مبادله می شود.
اين در حالی اســت که گزارش ها از بازار سکه نشان 
می دهد که در طول يک هفته گذشته قيمت سکه با 
ريزش مواجه شده است. رصد يک هفته گذشته بازار 
سکه حاکی از آن است که قيمت هر قطعه سکه امامی 
در حــدود 1۳۰ هزار تومان ريخته اســت. بر همين 
اساس، قطعه سکه امامی در آخرين لحظه معامالتی 
هفته گذشته 1۴ ميليون و ۳8۰ هزاردتومان قيمت 

پيدا کرده اســت. اما در مقابل، عملکــرد يک هفته 
گذشــته هر گرم طالی 18عيــار، از افزايش 99۰ 
تومانی قيمت ها حکايت دارد. هر گرم طالی 18عيار 
در آخرين لحطه معامالتی هفته گذشته در حدود يک 

ميليون و ۳۳۲ هزار و ۳۰۰ تومان بود.
در اين شــرايط، فعاالن بــازار دربــاره قيمت طال و 
ســکه در هفته آينده اعتقاد دارند که بــازار در يک 
هفته آينــده روزهای آرامی را ســپری خواهد کرد. 
محمد کشتی آرای می گويد: بيشــترين تحوالت را 
در چند روز اخير به دليل ســفر رييس جمهوری به 
نيويورک و ادامه مذاکرات هسته ای را داشتيم و اميد 
مذاکره کننده بــه اصل توافق وجــود دارد. بنابراين 
پيش بينی می شــود نرخ ارز تغيير چندانی نداشــته 

باشد.
کارشناس رســمی طال و جواهر پيش بينی می کند: 
با توجه ادامه شــرايط موجود قيمت سکه و طال در 
هفته آينده تغيير نخواهد داشــت و با اتمام ايام ماه 
صفر ممکن اســت تقاضا برای طال و ســکه افزايش 
يابد و دادوستدها رونق داشته باشد. نادر بذرافشان، 

رييس اتحاديه طال و جواهر تهران نيز عنوان می کند: 
اميد اســت که با توجه به پايان ماه صفر، در ماه های 
آينده، شاهد رونق در بازار سکه و طال باشيم و مردم 
بتوانند به راحتی خريد خود برای ســکه و مصنوعات 

انجام دهند.
رئيس منتخب اتحاديه طال و جواهر تهران مهم ترين 
فاکتور در کاهش قيمت در بازار طال و سکه را مذاکرات 
برجامی عنوان کرد و گفت: تقاضا در بازار به شــدت 
کاهش يافته و مشتريان برای انجام معامله با ترديد و 
ابهام روبه رو هستند، چرا که خريداران احتمال کاهش 
بيشــتر قيمت ها را در اين بــازار می دهند. در مقابل 

بخشی از دارندگان سکه و طال فروشنده شده اند.
نادر بذرافشان، رئيس منتخب اتحاديه طال و جواهر 
تهران، درباره وضعيت بازار طال و سکه به اعتمادآنالين 
گفت: تجربه نشان داده زمانی که قيمت دالر نوسان 
شديد پيدا می کند، مردم متقاضی خريد طال و سکه 
می شــوند. اين تجربه هم امســال دوباره تکرار شد. 
بذرافشان با بيان اينکه نوســان قيمت دالر در بازار 
ايران بر بازار طال اثر گذاشت و منجر به سير صعودی 
قيمت سکه و طال شد، گفت: از طرفی برخی واحدهای 
صنفی نيز به دليل اختالل هــای پيش آمده خريد و 
فروش طال را به شــکل مقطعی متوقف کردند تا اين 

نوسان ها منجر به آسيب به مردم نشود.
به گفته نادر بذرافشــان، وضعيــت مذاکرات نقش 
تعيين کننده  تری در آينده قيمت طــال و دالر دارد. 
رئيس منتخب اتحاديه طال و جواهر تهران با اشــاره 
به اينکه در ايران قيمت طال بر اساس دو مولفه قيمت 
انس جهانی طال و دالر تعيين می شود، گفت: چنانچه 
شــرايط تازه ای در بخش اقتصادی و سياسی حاکم 
در کشور رخ ندهد، پيش بينی می شود بازار به ثبات 
نسبی برســد و مردم می توانند معامالت خود را در 

زمينه خريد طال و سکه انجام دهند.
حال با توجه به کاهش قيمت طال وسکه طی روزهای 
اخير، اين پرســش قابل طرح اســت که آيا اين روند 
کاهشــی ادامه دار اســت يا خير؟ رئيــس منتخب 
اتحاديه طال و جواهر تهران در پاســخ به اين پرسش 
اعتمادآنالين بيان کرد: خبر هــای برجامی در کنار 
کاهش تقاضای خريد طال و مصنوعــات طال در ماه 
محرم موجب افت قابل توجه قيمت ها در بازار شــد. 
اما اثر هيجانی اين اخبار متناسب با کاهش نرخ اونس 
در بازار جهانی تاثيرات خود را بر جا گذاشته و به نظر 
نمی رســد که نوسان و کاهش بيشــتری را به دنبال 

داشته باشد.

News kasbokar@gmail.com

تحوالت بازار طالی تهران در تابستان از سقوط قیمت ها حکایت دارد

ضرر  و  زیان  خریداران  طال  و  سکه 
ساخت وساز براي سازندگان توجيه اقتصادي ندارد 

ناديده گرفتن اصناف در کوچکترين تصميمات دولتي
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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.com صداي خود را به گوش مسئوالن 

برسانيد. 

نامه به سردبير

براي بهبود وضــع مالي تان چــه كارهايي انجام 
داده ايد؟ آيــا بــه دوران بازنشســتگي تان فكر 
كرده ايد؟ آيا توانستيد پس اندازي براي آينده تان 

داشته باشيد؟
اكثر مردم فقط بــه اندازه پرداخــت يك هزينه 
 پيش بيني  نشــده  بــا خط فقــر فاصلــه دارند.

 در حقيقت طبق يك بررســي اگــر ۶۲ درصد 
بزرگساالن حقوق يك ماه شان را دريافت نكنند، 
بي خانمان مي شــوند. غيــر از اين تعــداد، فقط 
4۸ درصد آدم ها معتقدند مي توانند در شــرايط 
اضطراري ۵۰۰ دالر را با صرفه جويي در هزينه هاي 
ديگر، يا با استفاده از كارت اعتباري يا قرض گرفتن 
از خانواده يا دوستان تامين كنند. به عبارت ديگر، 
آدم هاي بســياري وجود دارند كه درحال حاضر 

هيچ گونه چتر نجاتي ندارند. 
براي آنكه از مانــدن يا افتــادن در چنين دامي 
 جلوگيري كنيد، الزم اســت به دقت به شــرايط

 مالي تان بنگريد و براي 7 توصيه براي بهبود وضع 
مالي تان اندكي ســبك زندگي تــان را نيز تغيير 
دهيد. خوشبختانه اين كار آنقدرها هم كه خيلي 

از آدم ها از آن مي ترسند، سخت و دشوار نيست. 
با اجراي پيشــنهادهاي زير، احتمــاال مي توانيد 
حساب پس انداز خوبي داشــته باشيد و به شكل 
موثر بــراي دوران بازنشســتگي تان برنامه ريزي 
كنيدو در نتيجه با بهبــود وضع مالي تان از وضع 

مالي خوبي برخوردار شويد. 

۱. با دقت صورتحساب هاي تان را بررسي 
كنيد

آيا تاكنون با دقت كامل صورتحســاب هاي تان را 
بررسي كرده ايد؟ اگر مانند بســياري از آدم های 
ديگر باشيد، احتماال بدون توجه چنداني به نرخ 
ســود يا اشــتباهات احتمالي، مبلغ را براي هر 

صورتحســاب پرداخت مي كنيد. با بررسي 
صورتحســاب هاي تان 

مطمئن  مي توانيد 

شويد بروز اشتباه در محاسبه صورتحساب هاي تان 
باعث افزايش هزينه هاي تان نشده است. به عالوه، 
حسابرسي صورتحساب ها شــما را قادر مي سازد 
ياد بگيريد با اضافه كردن ۱۰ دالر به پرداخت هاي 
اعتباري تــان در طوالني مدت چه مقــدار پول 

مي توانيد پس انداز كنيد. 

۲. از شر هزينه هاي غير ضروری  خالص 
شويد

همه ما مي توانيم تصميم بگيريم چگونه پول هاي مان 
را خرج كنيم و بيشــتر ما حداقل يكي دو بار دچار 
اشــتباهات خطير شــده ايم. براي مثال شــايد 
بخواهيد هيكل ورزشكاري داشته باشيد و تصميم 
مي گيريد ماهي يك بار به باشــگاه برويد و مرتبا 
تصميم مي گيريد جلسات تان را بيشتر كنيد ولي با 
پرداخت ماهيانه اين هزينه، اصال تصميم مالي خوبي 
نگرفته ايد. اگر خريد و استفاده از يك چيز براي تان 
ضروري نيست، بهترين تصميم اين است كه از شر 
هزينه هاي غيرضروري خالص شويد. بايد به برخي 
هزينه هاي نامعقول – مانند هزينه نوشــيدني كه 
از صورتحســاب ماهيانه برق تان بيشتر مي شود – 
هوشمندانه نگاه كنيد. اگر هميشه در پس انداز پول يا 
پرداخت به موقع صورتحساب هاي تان دچار سختي 
هستيد، بايد تصميمات سخت بگيريد و چيزهايي 
را كه عمال به هيچ دردتان نمي خورند، كم يا به طور 

كلي حذف كنيد. 

۳. بــا طلبــكاران درباره شــرايط 
بازپرداخت دوباره مذاكره كنيد

بســياري از آدم ها به اشــتباه فكر مي كنند نرخ 
سود و شــرايط بازپرداخت  براي شان مثل وحي 
منزل اســت، در حالي كه در حقيقت هميشه 
مي توانيد طلبكاران تان را فرا بخوانيد و تصميم 
به مذاكره مجدد بگيريد. هرچند در برخي 
موارد، اين ترفند سودي براي تان در پي 
ندارد. به طور كلــي طلبكاران معموال 
ترجيح مي دهند با آدم هايي كار كنند 
كه هميشــه قسط هاي شان را 
به موقع مي پردازند و فقط 
براي بهبود بخشيدن به 

شرايط بازپرداخت ها، درخواست تغيير موقتي يا 
دائم در شرايط قرارداد مي كنند. 

۴. با دقت گزينه هــاي تجاري تان را 
بررسي كنيد

گزينه هاي تجاري متعددي وجــود دارند كه به 
پس انداز دوران بازنشستگي تان كمك مي كنند 
ولي بايد پيــش از اقدام به ســرمايه گذاري  هاي 
بزرگ با دقت همه جوانب را بررســي كنيد. بازار 
بورس مي تواند كامال غيرقابل پيش بيني باشــد 
ولي برخي ســهام ها باثبات تر هستند يا احتمال 
بازگشت سريع شان بيشتر اســت. مطالعه روند 
بازار و مشاوره با كارگزار باتجربه مي تواند در اتخاذ 
تصميم بهتر كمك تان كند. اختيارنامه هاي سهام 
دودويي روش هاي  مطمئن ديگري هســتند كه 
خيلي از آدم ها از آنها بي اطالع اند. به طور خالصه، 
اختيارنامه هاي سهام دودويي اين امكان را به شما 
مي دهند نه تنها مشــغول خريد و فروش سهام، 
جفت هاي ارز، خريد و فروش كاال و شاخص هاي 
بازار شــويد، بلكه همچنين بتوانيد در يك دوره 
زماني خــاص شرايط شــان را پيش بيني كنيد. 
اگر پيش بيني هاي تان دقيق باشــد، سود بسيار 
دلچسبي نصيب تان مي شــود. البته در صورتي 
كه حدس هاي تان اشــتباه از آب در آمدند، براي 
پيشــگيري از زيان مالي هنگفــت مي توانيد از 
روش هــاي محافظــت در برابر زيان اســتفاده 
كنيد. به عبــارت ديگر، اختيارنامه هاي ســهام 
دودويي مي توانند راه مطمئني براي موفقيت و 
 به دست آوردن پول اضافه از حساب  پس انداز تان

 باشند. 

۵. سرمايه گذاري هاي پربازده داشته 
باشيد

سرمايه گذاري هاي پربازده نسبت به اوراق خزانه 
با نرخ سود بسيار اندك، داراي ريسك بيشتري 
هســتند ولي به اين معني نيست كه نمي توانيد 
ســودي از آن كســب كنيد. هر قــدر جوان تر 
باشيد، قمار كردن در سرمايه گذاري هاي واقعي 
پربازده براي تان امن تر اســت، زيــرا در صورت 
برخورد با ضرر و زيان، زمــان كافي براي بازيابي 

خودتان خواهيد داشــت. لطفا دقــت كنيد اين 
نوع سرمايه گذاري ها براي آدم هايي كه پس انداز 
اندكي دارنــد و نمي خواهند همه چيزشــان را 
ســرمايه گذاري كنند ، مناسب نيست. اگر ۱۰ تا 
۲۰ درصد پس اندازتان را در سرمايه گذاري هاي 
پربازده با پيشينه نســبتا مطمئن وارد كنيد، در 
آخر مي توانيد نســبت به راه هاي امن تر به سود 
بيشتري دست يابيد. با اين حال  اگر مي خواهيد 
ســرمايه گذاري امن تري داشته باشيد، بازار پول 
مي تواند با سود ساالنه حداقل يك درصد، گزينه 
خوبي براي تان باشد. يعني اگر ۵۰.۰۰۰ دالر پس 
انداز داشته باشيد، در پايان ســال ۵۰۰ دالر به 

دست مي آوريد.
 

۶. طرح هاي بازنشستگي تان را بهينه 
كنيد

طــرح بازنشســتگي تان بــه ويژه اگــر رئيس 
اداره تان، طرح هــاي محدودي پيــش روي تان 
بگذارد، بسيار گيج كننده است. با اين حال وقتي 
نگاهي به شرايط متزلزل بازار بورس مي اندازيد، 
 ســرمايه گذاري در آنجا نيز بســيار ترســناك

 به نظر مي رسد. 
به جاي فرار كردن از فرصت هاي سرمايه گذاري، اندكي 
زمان صرف كنيد و به دقت گزينه هاي تان را بررســي 
كنيد. ممكن است احساس كنيد طرح بازنشستگي كه 
به آدم هاي هم  سن و سال تان ارائه مي شود، مناسب تان 
نباشــد. البته با اينكه چنين طرح هايــي پول زيادي 
نصيب تان نمي كنند ولي ريسك از دست دادن پول را 

براي تان به حداقل مي رسانند. 

۷. برنامه پس انداز هفتگي داشته باشيد
فقط در يك سال، مي توانيد آنقدر پس انداز داشته 
باشــيد كه با يك هزينه ۵۰۰ دالري پيش بيني 
نشــده، فاجعه اي براي تــان رخ ندهــد. فقط با 
هفتــه اي ۱۰ دالر، پس از يك ســال مي توانيد 
حســاب پس اندازي به اندازه ۵۲۰ دالر داشــته 
باشــيد. اين برنامه شــايد براي آدم هايي كه هر 
ماه زندگي شــان را براســاس حقوق اندك شان 
مي گذراننــد، غيرقابل اجرا باشــد ولــي قطعا 
مي توانيــد بــا اولويت بندي هزينه هــا و حذف 
 كــردن هزينه هــاي غيرضــروري، ايــن كار را

 انجام دهيد. 
منبع: اليف هك
ترجمه: بازده

۷ توصيه براي بهبود وضع مالي 

تورم چيست؟
تورم به معني افزايش مداوم و پي در پي در سطح 
عمومي قيمت هاست كه مي تواند منشا فشار تقاضا 
يا فشار هزينه داشته باشد. در حالت اول اين امكان 
وجود دارد كه افزايش تقاضا باعث رشــد سطح 
عمومي قيمت ها شود، يعني حالتي كه تقاضاي 
خريد براي كاالها يا خدمات بيش از عرضه و فروش 
آنها در بازار باشد و در حالت دوم افزايش هزينه ها 
و عدم انعطاف پذيري عرضــه كل موجبات تورم 
را فراهم سازد، يعني حالتي كه به داليل مختلف 
مواد اوليه يا دستمزد كارگران توليدي افزايش يابد 
و منجر به افزايش قيمت تمام شــده محصوالت 
توليدي شود. تورم را با شــاخص هاي مختلفي 
اندازه گيري مي كنند كه مهم ترين آنها عبارتند از: 
مصرف كننــده قيمــت  شــاخص   - 
 Consumer (retail) Price (خرده فروشي) 
Index: اين شاخص تغييرات قيمتي رادر سطح 

خرده فروشي اندازه گيري مي كند. 
 Producer شاخص قيمت توليد كننده - 
Prices Index: اين شاخص تغييرات قيمتي را 
در سطح هزينه هاي توليد كننده و قيمت تمام شده 
كاال براي توليد كننده مورد تشخيص قرار مي دهد.

ارزش افزوده چيست؟
در مفهوم عام، »ارزش افزوده« يعني سودي كه 
از ســرمايه گذاري در يك زمينه خاص حاصل 
مي شود. اما در مفهوم اقتصادي، »ارزش افزوده 
عبارت اســت از ارزش برون داد يك موسســه 
تجاري پس از كسر ارزش درون داد آن، )يعني 
ســرمايه و هزينه هايي كه صرف خريد مواد يا 
خدمات از ساير موسسات مي كند( . به عبارتي، 
ارزش افزوده يعني كســر هزينه ها از فروش.« 
از ديدگاه عبدالحســين نيك گهر، در فرهنگ 
علوم اقتصادي، بازرگاني و مالي »ارزش افزوده 
عبارت است از تفاوت ميان ارزش توليد به قيمت 
بازار )يعنــي قيمت فــروش( و ارزش مصارف 
واســطه اي اش«. به بيان ديگر، »ارزش افزوده 
براي توليد كننده عبارت است از تفاوت ارزش 
محصول به قيمــت بــازار و ارزش هزينه هاي 

مصرف شده براي توليد آن محصول.«
@eghtesaderooz

مفاهيم اقتصادی آموزش

 (AMBASSADOR) ۱- سفير 
مشــترياني كه فعاالنه به ترويج، تبليغ و تعريف شما 
مي پردازند. به مطبوعات نامه مي نويســند. شما را به 
ديگران توصيه مي كنند و با دادن كارت ويزيت شما به 
ديگران از آنها مي خواهند كه با شما كاركنند. اين نوع 
مشتريان، خود را شريك شما مي دانند و شعارشان اين 

است: »بياييد آينده را با هم بسازيم.« 
 (ADVOCATE) ۲- هوادار 

با دوستان و همكاران خود از شما به نيكي و مثبت ياد 
مي كند. صميمانه شما را در برابر ديگران تاييد مي كند 

و شعارش اين است: »اصرار دارم با شما كار كنم.« 
 (LOYAL) ۳- وفادار 

بارها به طرف شما مي آيد. مكرر خريد مي كند و آخرين 

محصوالت شما را حتي با قيمت نسبتا گران تر مي خرد. 
 براي بهبــود محصوالت، پيشــنهاد و نظر مي دهد و

 به سادگي به طرف رقباي تان نمي رود. شعار او چنين 
است: »ترجيح مي دهم ارتباطم را با شما حفظ كنم.«

 (ACQUAINTANCE) ۴- آشنا
از شما چيزهايي شنيده اما عقيده محكمي ندارد. اگر 
محصول تان مناسب باشد، ممكن است از شما بخرد 
و به سادگي امكان دارد از رقيب شما خريداري كند. 
شعارش اين اســت: »مي دانم هســتيد. با شما آشنا 

هستم.«
 (STRANGER) ۵- بيگانه 

ايده و نظري درباره شــما ندارد: »بين شما و ديگران 
تفاوتي نمي بينم.« 

 (SULKY) ۶- دلخور 
قصد ندارد ديگر با شما كار كند: »به شما اعتماد ندارم و 

ديگر نمي خواهم با شما كار كنم«... چه بد.
 (ANGRY) ۷- عصباني 

تجربه بدي از شــما دارد و به شدت و فعاالنه شما را رد 
مي كند. به شعار او دقت كنيد: 

 »شما به من ضربه زده ايد. شما نمي توانيد جبران كنيد.« 
 (TERRORIST) ۸- قاتل 

اين آخري واقعاخطرناك است. پاي يك قاتل در ميان 
است! مصمم است شهرت شما را خدشه دار كند. شعارش 
اينچنين است: »در جستجوي انتقام هستم. ديگران را از 

انجام هر كار مثبتي براي شما دلسرد مي كنم.«
@honare modiriat

  گروه بندي مشتريان 

مهارت هاي هفت گانه كليدي رهبري يك تيم 
پيمان احمدي

اغلــب صاحبــان كســب و كارهــا بعــد از 
فارغ التحصيلي با ايده هاي نو و خالقانه قدم به 
عرصه بازار كسب و كار مي گذارند. آنها قدرت 
ريسك خود را سنجيده و بعضا آموزش هاي الزم 
را نيز براي شروع يك فعاليت تجاري، اقتصادي 
يا خدماتي گذرانده اند. كسب و كاري را كه راه 
انداخته اند، مي شناسند اما از سرعت رشد آن رضايت ندارند. آنها مشتريان بيشتري 
را مي خواهند. هر روز خرج كردشان متناسب با رشد كسب و كارشان بيشتر و بيشتر 
مي شود و بايد اين خرج كردها را با مشتريان بيشتر، درآمد بيشتر و طبعا كسب سود 
بيشتر جبران كنند اما چگونه مي توان به عنوان مدير يك كسب و كار اين موضوع را 
به كاركنان خود نيز بگوييد و از آنها براي رشد كسب و كار خود كمك بگيريد؟ چگونه 
مي توانيد از آنها بخواهيد تا دنباله رو شما باشند؟ با اين سوال متن را ادامه مي دهم. 
 نقش شما ميان كارمندان كسب وكارتان به عنوان يك مدير به چشم مي خورد يا 
يك رهبر؟ لحظه اي فكر كنيد و پاسخ دهيد. تفاوت ميان مديران و رهبران اين است 
كه رهبران واقعي الهام بخش كارمندان خود هستند. آنها رويايي، با اعتماد به نفس باال، 
خوش مشرب، باانگيزه و متفكر هستند و الزاما مديران چنين ويژگي هايي را ندارند 
اما اگر مديري پيدا شود كه عالوه بر ويژگي هاي فوق، به فكر بهبود مستمر فضاي 
كسب وكار خود نيز باشد؛ در آن صورت ديگر يك مدير نيست و قطعا يك رهبر واقعي 
است. پيتر دراكر معتقد است كه رهبري يك شخصيت جذاب نيست. حتي مي تواند 
نوعي عوام فريبي باشد و آن بدين معني نيست كه بايد دل دوستان را به دست آورد و 
بر مردم اعمال نفوذ كرد. اين عوام فريبي است. رهبري يعني تعالي بخشيدن به روياها 
و چشم اندازهاي افراد و گسترده تر كردن ديدگاه ها، يك رهبر خوب مي تواند سطح 
عملكرد افراد را باال ببرد و شخصيتي در آنها ايجاد كند كه محدوده آن از مرزهاي 
شناخته شده و معمولي فراتر برود.  اما در ادامه اين مطلب به ۶ مهارت كليدي رهبران 

كه براي تعالي كسب و كار بدان نياز دارند، اشاره مي كنيم. 
هدفگذاري

آيا شما براي كسب و كار خود هدفگذاري كرده ايد؟ اهداف شما كوتاه مدت، بلندمدت 
يا ميان مدت هستند؟ به ياد داشته باشيد كه اهداف شما بايد هوشمندانه يا در واقع 
)SMART( باشند. بايد اهداف خود را در يك هرم به گونه اي قرار دهيد كه اهداف 
بلند مدت در راس هرم، اهداف ميان مدت در ميانه هرم و اهداف كوتاه مدت در پايين 

هرم قرار بگيرند. 
اولويت بندي و برنامه ريزي

حال كه اهداف كسب و كار خود را مشخص كرديد، بايد براي اجراي اهداف تان آماده 
شويد. رهبران موفق مي دانند كه براي دستيابي به اهداف مي بايست برنامه ريزي و 
اولويت بندي كنند. اگر شما مهارت اولويت بندي، برنامه ريزي و زمان بندي درست 
كارها را نداشته باشيد، نمي توانيد براي دستيابي به اهداف تان موفق باشيد. ابتدا 
ساختار و اصول يك برنامه ريزي موفق را ياد بگيريد و با كمك ابزارهاي زمان بندي 
موجود )مانند محصوالت خانــواده آفيس( آموزه هاي خود را بــه كار برده و براي 

دستيابي به اهداف تان برنامه ريزي كنيد. 
ارتباط موثر

يك رهبر خوب و موفق به خوبي مي داند كه چگونه ارتباط موثر و مناسبي داشته 
باشد. آنها به خوبي سبك ارتباطي خود را مي شناسند و با ابزارهاي تجزيه و تحليل 
رفتاري )DISC.…( آشنا هستند. آنها به سبك و سياق خود با همكاران و دوستان 

خود ارتباط برقرار مي كنند. 
اخذ بازخورد فعاالنه

رهبري خوب، مستلزم شناخت و درك درست نقاط قوت و ضعف است. همه رهبران 
موفق به دنبال يادگيري و بهبود مستمر مهارت هاي خود هستند. بازخورد، مهم ترين 
ابزاري است كه توسعه و رشد مهارت هاي رهبري را برعهده دارد. همواره رفتار خود را 
مورد ارزيابي قرار دهيد و نسبت به بهبود مستمر تالش كنيد.  اين همه كاري نيست 
كه شما بايد انجام دهيد. شما بايد همينطور اهداف خود را به صورت مستمر و طي 
جلسات مدون به تمامي اعضاي تيم تان منتقل كنيد و از آنها نيز براي گرفتن بازخورد 
كمك بگيريد. اينگونه مي توانيد به بهترين شكل ممكن تيم را رهبري و هدايت كنيد. 

پرورش روابط
شما بايد به عنوان رهبر يك كسب وكار به اهميت روابط اشراف داشته باشيد. شما 
بايد بدانيد كه روابط انساني و رفتاري نقش مهمي در موفقيت كسب وكارتان دارد. 
اين روابط چه با اعضاي تيم تان باشد چه با مشتريان تان، مي تواند پيروزي يا شكست 
كسب وكارتان را رقم بزند. همواره با مشتريان و كاركنان تان صادق باشيد و هيچ گاه 

روابط انساني را فداي كسب منافع موقتي و زودگذر نكنيد. 
قدرداني از كاركنان

هنگامي كه سخن از قدرداني از كاركنان به ميان مي آيد، تصور غالب افراد دريافت 
پاداش و جايزه است. قدرداني از كاركنان تنها تشويق مالي نيست. گاهي حمايت هاي 
شما از يك كار درست و به موقع اعضاي تيم مي تواند شور و اشتياق زيادي را به تيم 
تزريق كند. مي تواند تالش تيم را براي دســتيابي به اهداف از پيش تعيين شده 

دوچندان كند و كاركنان از همكاري با شما احساس رضايت كنند.

يادداشت

مقدمات هماهنگي شبكه بانكي با توليد
  بيژن عبدي، استاد دانشگاه

 طي سال هاي اخير توليد بيش از هميشه در برنامه سياست گذاران و دولت مورد توجه قرار گرفته 
است بدون اينكه نياز واقعي توليد در كشور مورد بازبيني و بررسي قرار  گيرد. درحالي كه بسياري 
از كارشناسان  ريشه مشكالت بخش توليد را  در نابساماني هاي پولي و بانكي يا بحث هاي مربوطه 
مي دانند، توليد كشور از درد هاي هميشــگي اي چون نبود يك طرح جامع براي تحقيق و توسعه 
)R&D(، فاصله داشتن با بازارهاي رقابتي جهاني، نداشتن خالقيت و ... رنج مي برد. مشخصا همانطور 
كه از ويژگي هاي سازمان ها پيداست، اين مساله عامل مهم ايجاد توانمندي در سازمان ها براي ايجاد 
محصول و توليد براساس تكنولوژي روز است؛ توليدي كه بازار به آن نياز داشته باشد و بتواند در بازار 
ماندگار باشد. در اين راستا الزم است همه  چيز از نظام بانكي تا سياست هاي تجاري و نظام بودجه ريزي 
همه وهمه در اختيار توليد باشد. مشخصا توليد قادر نخواهد بود تنها با اتكا بر اصالح سياست هاي 
دولت در يك بخش سرپا باقي بماند، براي مثال سياست هاي پولي و مالي هر چقدر هم كه در خدمت 
توليد باشد، درنهايت عملكرد توليد تحت يكسري عوامل مشخص خواهد شد كه اعتبارات در آن نقش 
كم رنگ تري خواهد داشت. اين عملكرد تحت تاثير سياست گذاري هاي سرمايه گذاران براي توليد، 
اهداف توليد، توليد مبتني بر دانش روز، شناخت بازار و پوشش نيازهاي آن است كه اگر منظم طراحي 

شود، سيستم بانكي را نيز با خود به طور منظم هماهنگ خواهد كرد. 

يادداشت
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»كسبوكار«گزارشميدهد

هدفمندسازيتعاونيهايدانشبنيان
اگر اطــاع مختصــري از 
بخش تعاون داشته باشيم، 
متوجه مي شــويم ضرورت 
تشكيل تعاوني ها يا نبود آنها، 
چالش اساســي مسئوالن 
بوده، به طوري كه گاهي در قانونــي مانند اصل 44 
قانون اساسي سهم ويژه اي براي آن لحاظ مي شود و 
زمانی ديگر با اشاره به چالش هاي موجود اين بخش و 
صحبت هايي كه از خا روحيه همكاري در مردم است، 
ناديده گرفته مي شود. گاهي صحبت از اشتغالزايي 
96 درصدي در بخش تعاون است و گاهي صحبت از 
70 درصد تعاوني راكد. يكي از اين بخش هايي كه در 
دنياي روز در رابطه با تعاوني ها مطرح بوده، تعاوني هاي 
دانش بنيان است كه به نظر مي رسد در شرايط حاضر 
شايد گره اي از مشــكات تعاوني ها را باز كند يا به 

افزايش سهم بخش تعاون كمك كند.
البته الزم اســت بدانيم تعاوني هــاي دانش بنيان 
اصطاحي است كه معموال براي برخي مردم جاافتاده 
و معمول نيست و حتي شايد ناشناخته و مبهم باشد. 
اينكه واقعا اين شــركت ها چه فعاليت هايي دارند؟ 
هدف از تاسيس آنها چيست؟ و  براي راه اندازي آنها چه 
اقداماتي بايد كرد؟ سواالتي است كه در بدو آشنايي با 
اين اصطاح به ذهن متبادر مي شود و شايد الزم باشد 
ابتدا مختصري از چيستي شركت هاي دانش بنيان، 
ويژگي هاي آنها، مراحل راه انــدازي و ملزومات آنها 

بدانيم.
در حال حاضر 500 تعاوني دانش بنيان تشكيل شده 
كه از اين تعداد 150 تعاوني به تاييد معاونت علمي 
و فناوري رياست جمهوري رســيده است. منظور از 
شــركت هاي تعاوني دانش بنيان شركت هايي است 
كه با مشاركت حداقل 51 درصد از فارغ التحصيان 
دانشگاهي، نخبگان، اســتعداد هاي برتر، مخترعان 
يا مبتكران، برگزيدگان جشنواره خوارزمي يا شيخ 
بهايي يا برگزيده المپياد هاي داخلي و خارجي، براي 
هم افزايي علم و ثروت، توســعه اقتصاد دانش محور، 

تحقق اهداف علمي و اقتصادي )شــامل گسترش و 
كاربرد اختراع و نوآوري( و تجاري سازي نتايج تحقيق 
و توسعه )شــامل طراحي و توليد كاال و خدمات( در 
حوزه فناوري هاي برتر و باارزش افزوده فراوان به ويژه 

در توليد نرم افزارهاي مربوط تشكيل مي شوند. 
همانطــور كه در اساســنامه شــركت هاي تعاوني 
دانش بنيان آمده است، يكي از اهداف راه اندازي اين 
شركت ها توانمند سازي دانش آموختگان براي ورود 
به فضاي كسب وكار است كه در رفع دغدغه  بيكاري 

نسل دانش آموخته امروز نقش بسزايي دارد. 

انواعشركتهايدانشبنيان
شركت هاي دانش بنيان به دو دسته تقسيم مي شود: 
1. شركت هايي كه فقط اعضاي هيات علمي مالك 
 آن هستند. در صورتي كه ســهام دانشگاه كمتر از

 50 درصد باشــد، شــركت دانش بنيان، شــركتي 
خصوصي است كه بايد تابع قانون تجارت باشد و در 

اداره ثبت شركت ها ثبت شود.
  2. شركت هايي كه دانشگاه ها نيز در آن مالكيت دارند، 
درصورتي كه سهام دانشگاه 50 درصد يا بيشتر باشد، 

شركت دانش بنيان، شركتي دولتي است. 
 براي راه اندازي كســب وكار از طريق شــركت هاي 
تعاوني دانش بنيان الزم اســت مراحلي را پشت سر 
بگذاريم كه مهم ترين آن داشتن يك ايده جديد، تهيه 
طرح تجاري، فرايند ثبت و ايجاد يك شركت تعاوني 
دانش بنيان، ارائه طرح براي بررســي كارشناسي و 
تصويب در كارگروه مســتقر در بانك توسعه تعاون 
براي تامين منابع مالي، آغــاز عمليات اجرايي طرح 
)پس از تصويب طرح و اخذ مصوبه( و رشد و توسعه 

كسب وكار است. 
اين تعاوني ها عامل مهم حمايــت از فكر و ايده هاي 
عملي نخبگان هستند و از آن جايي كه داراي ارزش 
افزوده بااليي هســتند، با محور قرار دادن نخبگان و 
فارغ التحصيان دانشگاهي سعي در اجراي برنامه هايي 
دارند كه نقش مهمي در به كارگيري تكنولوژي هاي 
جديد دارد بنابراين به نظر مي رسد محصوالت اين 
تعاوني ها به لحاظ ارزشي كه از نظر اتكا بر دانش روز 

دارند، در بازارهاي رقابتي فرصت مناسبي براي حضور 
داشته باشند.

 
افزايشمشاركتهاياقتصاديفارغالتحصيالن

به گفته كارشناسان، تعاوني ها به طور كلي اگر واقعي 
باشند ضريب مشــاركت مردمي را باال مي برند و با 
افزايش خاقيت نيروي كار در توزيع عادالنه ثروت 

بسيار ارزشمند خواهند بود.
 به ويــژه در رابطه با تعاوني هــاي دانش بنيان كه در 
افزايش مشاركت فارغ التحصيان بيكار در فعاليت هاي 
اقتصادي و گردآوري آنها در يك مجموعه به نام تعاوني 
نقش مهمي دارند. از طرفي همين نيروي تحصيلكرده 
اساسي ترين زيرســاخت هاي اقتصاد دانش بنيان و 
پيش نياز تحقق استراتژي شركت هاي دانش بنيان به 

شمار مي آيند. 

تطبيقباشرايطپيرامونيوانعطافپذيري
باال

عاوه بــر آن تعاوني هــاي دانش بنيان بــا توجه به 
ويژگي هاي خود در تطبيق با شرايط محيط پيراموني 
و انعطاف پذيري باال، ظرفيت مناســبي براي روبه رو 
شدن با شــرايط تحريم ها را دارا هستند و استراتژي 
عدم تمركز فعاليت هاي توليدي در چند شركت بزرگ 
دولتي، مانع از تحريم آسان محصوالت يا مواد اوليه 

شركت ها مي شود.
 با توجه به اينكه يكي از عوامل اساســي رشد توليد 
سرانه ملي، اقتصاد دانش بنيان و بنگاه هاي اقتصادي 
دانش بنيان اســت، يكــي از راهكارهاي اساســي 
خودكفايي پايدار در محصوالت استراتژيك، ارتقاي 
فناوري و افزايش بهره وري عوامــل توليد از طريق 
دانش بنيان كردن اقتصاد و توســعه شــركت هاي 

دانش بنيان است. 
بنابرايــن همانطور كــه از توضيحات فوق روشــن 
شــد، تعاوني هاي دانش بنيان تشكل هايي هستند 
كه با مشــاركت بســياري از افراد به ويژه افراد نخبه 
و تحصيلكرده راه اندازي مي شــوند و فــرق بارز آنها 
با ســاير شــركت ها دانشــي بودن و اتكای آنها بر 

دانش هاي روز است اما سوال اساسي اين است كه اين 
تعاوني ها چه نقشي در پيشبرد اهداف بخش تعاون 
دارند؟ چگونه مي توانند باعث جبران كاســتي هاي 
 بخش تعاون و افزايش ســهم تعاوني هــا در اقتصاد

 كشور شوند؟

نيازسنجيبازار
داود عســگري، رئيس انجمن صنفي كاريابي هاي 
اســتان تهران در رابطه با تعاوني هاي دانش بنيان، با 
اشاره به نو بودن فعاليت هاي اين شركت ها مي گويد: 
ايده هاي متنوعي از سوي اين شركت ها قابل مطرح 
شدن است كه اول از همه بايد اين ايده ها را بشناسيم. 
اينكه شركت هاي دانش بنيان قصد دارند به چه فعاليت 
و كاري ورود پيدا كنند، مهم است. يكي از مسائل عمده 
بازار كار عدم شناخت نياز بازار و ناتواني دانشگاه ها در 
تربيت نيروي مورد نياز بازار كار و پوشش رشته هاي 
ضروري اين بازار اســت كه از مســير شركت هاي 

دانش بنيان مي توان به اين هدف دست يافت. 
وي با اشــاره به تجربه شكســت برخي از تعاوني ها 
مثل تعاوني مسكن مي گويد: در اين حوزه ساخت و 

سازهاي زيادي صورت گرفت كه در نهايت هم گرفتار 
ركود شد، به همين دليل اكثر فارغ التحصيان رشته 
مهندسي عمران بيكار هســتند بنابراين بايد توجه 
داشت كه جهت دهي به اين تعاوني ها تجربه تلخ اين 

شكست ها را در پي نداشته باشد. 

پوششانواعفعاليتها
عسگري با اشاره به اهميتي كه اين تعاوني ها در انجام 
فعاليت هاي متنوع دارند، مي گويد: الزمه تاســيس 
اين شــركت ها اول از همه معرفي نوع فعاليت اين 
شركت هاست وگرنه در قالب يك بحث كلي رسيدگي 
به اين موضوع نتيجه بخش نخواهد بود. اين شركت ها 
كه هدفمندي يكي از مهم ترين ويژگي هاي آنهاست، با 
توانايي درگزينش رشته هاي دانشگاهي مورد نياز بازار 
كار منجر به كاهش جمعيت بيكاران دانشگاهي شده و 
از به هدر رفتن وقت و هزينه دانشجويان در رشته هايي 

كه بازار تقاضايي براي آن ندارد، جلوگيري مي كند. 
در حال حاضر اين شركت ها به دليل فقدان سرمايه، 
عدم حمايت هاي دولت و كمبود تخصص و مهارت در 

نيروي كار در مراحل ابتدايي قرار دارند.

گروهكاروكارآفرينی
Newskasbokar@gmail.com

اقتصادداناندرنمودارعرضهوتقاضاترسيمميكنند

فرصتهايايجادارزشدراقتصادملي
اقتصاددانان منشــا تعبير 
و تفســير همــه عناصر 
اقتصــادي را در نمــودار 
عرضــه و تقاضــا خاصه 
مي كننــد. منشــا و مبدا 
توليد كليه كاالها و خدمــات، قيمت، تورم، رونق 
و ركود، قدرت خريد، پس انــداز، پول، صادرات و 
واردات، بورس، ارز، اشتغال و بيكاري و پيشرفت و 
توسعه را مي توان با درك عميق و مفهومي نمودار 

عرضه و تقاضا، تعريف و بازتعريف كرد. 
يــك بازيگر اصلــي اقتصــاد طرف تقاضاســت. 
متقاضــي همان خريــدار كاال و خدمات اســت؛ 
همان كســی كه براي تامين نيــازش به هر دري 
مي زند تا تامين كننــده و طرف عرضــه را بيابد. 
نياز مصرف كننده حتما برآورده خواهد شــد يا با 
همان كااليي كه به دنبالش اســت يــا با كاالهاي 
مشابه و جايگزين؛ از اينرو سركوب عرضه منجر به 
تغيير شكل تقاضا مي شود يا تقاضاي پنهان شكل 
مي گيرد. تقاضاي فراوان، انگيــزه مضاعفي براي 

تامين كنندگان ايجاد مي كند. 
زماني كه عرضه كم است، قيمت ها افزايش مي يابد 
تا زماني كــه توليد كنندگان جديــد بتوانند تمام 
نياز بازار را پاســخ دهند و اصطاحا بازار به تعادل 
برســد. بشــر همواره به دنبال تامين هزاران نياز 
و تقاضاي خود اســت. ســبد متنوعي از نيازها و 
تكثير نيازها بر اساس تنوع توليد كاالها و خدمات، 
خريدار را با بازار انبوهي از ميليون ها كاال و خدمات 
روبه رو مي كنــد. دولت نقش تســهيل و هدايت 
توليد كننده را به سمت ارزان ترين روش هاي تامين 

نياز مصرف كننده بر عهده دارد. 
هر چه دولت بهتر و كارآمدتر باشد، توليد بيشتري 
در جامعه شكل مي گيرد. نيازهاي متنوع با توليدات 
متنوع پاسخ داده مي شود. دولت تاش مي كند از 
ضروري ترين نيازهاي جامعه تا متعالي ترين آنها را 
پوشش دهد. اين مهم از طريق تسهيل روند توليد 

امكان پذير اســت. انگيزه دولت، رفاه شــهروندان 
و انگيزه توليدكننده تامين نيــاز مصرف كننده و 
كسب سود است. توليد، آفرينندگي و خلق ارزش 
است. ارزش قيمت دارد و فروشش موجب كسب 
ثروت مي شــود. جوامع ثروتمنــد اغلب از فروش 
يك كاالي باارزش ثروتمند مي شــوند. پول ابزار 
جابه جايي ارزش است. كاالي توليد شده، مبادله و 
ارزش آن پرداخت مي شود. تامين همه نيازهاي يك 
جامعه در درون مرزهاي آن كشور ممكن نيست. 
محدوديت هاي توليد و مزيت هاي ديگر كشورها 
در توليد ارزان تر و باكيفيت تر موجب رونق صادرات 
و واردات مي شــود. توليد نياز به سرمايه، دانش، 
تكنولوژي و برنامه دارد. هر سه عنصر ارزشمندند. 
همچنين توليد نياز به زمينه ســازي دارد. امنيت 
اقتصادي، شــفاف بودن فضاي توليد و سودآوري، 
ســه ضلع اين مثلث ايجاد ارزش  هستند. جامعه 
توســعه يافته به تعادل پايداري از عرضه و تقاضا 
رسيده است. نقش دولت در بهبود فضاي توليد و 
تســهيل روند مبادله كاال موجب رونق كسب وكار 
مي شود. هرچه نيازهاي بيشــتري تامين شود و 
كاالي بيشتري توليد شود، جامعه از رفاه و آرامش 
بيشتري برخوردار خواهد شد. مازاد توليد صادرات 
شده و كسري توليد از خارج تامين مي شود. هرچه 
دولت كارآمدتر باشد، توليد ثروت افزايش مي يابد، 
صادرات رونق مي گيرد و جامعه ثروتمند بخشي از 
نياز خود را از خارج تاميــن مي كند. بخش زيادي 
از واردات را كاالهاي سرمايه اي و مواد اوليه شكل 
مي دهد. جوامع توســعه يافته روند طبيعي تامين 
نياز و تقاضاي مصرف كننده را با ايجاد يك فضاي 
رقابتي شكل مي دهند. تســهيل تجارت خارجي 
موجب رونق صادرات و واردات ارزان تر مي شــود. 
نقش كليدي دولــت و شــاخص موفقيت دولت 
در تراز بازرگاني خارجي نمايان مي شــود. دولت 
مي تواند با اســتفاده از ابزارهاي متنــوع پولي و 
مالي، مكانيسم هاي گوناگون اقتصادي را به سمت 
تراز مثبت تجاري ســوق دهد. ايران كشــوری با 
مزيت هاي توليد بي شمار و تقاضاي فراوان است. 

فرصت خلق ثــروت در اقتصاد بكر ايــران فراوان 
اســت؛ بازاري كه تقريبا در هيچ كــدام از حوزه ها 
با مازاد عرضه روبه رو نيســت. بــازاري كه اگر به 
سمت شــفافيت، امنيت و پيش بيني پذيري سوق 
داده شــود، موجي از توليد انواع متنوعي از كاالها 
و خدمات در آن شــكل خواهد گرفت. جامعه اي 
كه خلق ارزش مي كند دارای رفاه و توســعه يافته 
خواهد شــد. ما براي دســتيابي به توليد چاره اي 
جز روغن كاري چرخ دنده هاي نظام عرضه و توليد 
نداريم. تســهيل توليد و تجارت كاال و خدمات و 
ايجاد تعادل نســبي در روابــط بين الملل و نظام 

تجارت خارجي، روش تجربه شده بشري است. 
ايده هــاي فراوانــي بــراي توليــد وجــود دارد. 
توليد كننــدگان فراواني، ظرفيــت افزايش توليد 
دارند. بنگاه هــاي اقتصادي فراوانــي به تعطيلي 

كشيده شده است.
 اين در حاليســت كه هزاران نيــاز ضروري طرف 
تقاضا پاسخ داده نشده اســت. توليد يك جريان 
طبيعي و تابع تقاضاست. شايد بسياري با استفاده 
از ابزارهاي كنترل تعرفه اي و غيرتعرفه اي واردات 
كاالها و خدمات يا با ايجاد بلوك هاي انحصار داخلي 
در پي ايجاد يــك فضاي مصنوعــي و گلخانه اي 
براي توليدند. در نهايــت توليدي كه با دوپينگ و 
نامتناســب با نياز بازار و متفــاوت از ارزش واقعي 
نهفتــه در آن قيمت گذاري مي شــود، محكوم به 
شكست اســت. انگيزه توليدكننده اغلب حركت 
به سمت بازاري به وسعت تمام دنياست. هر زمان 
كه توليد كننده نياز داخلي را تامين مي كند مازاد 
آن را به آساني صادر مي كند. عدم امكان صادرات 
موجب سركوب توليد و سكته نظام عرضه مي شود. 
بي انتهايي بازار، بزرگ ترين مزيت توليد هر كااليي 
در دنياســت. براي فتح بازارهاي دنيــا ناگزير به 
توليد كااليي جهاني هستيم. تنوع تقاضاي جهاني 
موجب تنوع خاقيت و نــوآوري در توليد كاالها و 
خدمات مي شــود. يادگيري در فضايي بين المللي 
صورت مي گيرد. رويگرداني از بازار بزرگ جهاني 
و تمركز بر تامين بلندمــدت داخلي، توان رقابتي 

بنگاه را تضعيف مي كند مگــر اينكه امكان رقابت 
در بازار داخلي به اندازه كافي مهيا باشد. حضور در 
بازارهاي جهاني، بنگاه اقتصادي را به كسب دانش 
و تكنولوژي، ســرمايه بين المللــي و برنامه ريزي 
درســت و رقابتي هدايت مي كند. توليد بر مبناي 
استانداردهاي جهاني آسيب پذيري بنگاه را كاهش 
مي دهد و توان توليد را تقويت مي كند. توليد كننده 
قوي تقاضاي بيشــتري را پاسخ مي دهد و اشتغال 
بيشــتري ايجاد مي كند. اشــتغال بيشتر موجب 
افزايش درآمــد مصرف كننــده و تقاضاي كاالي 
باكيفيت مي شود و اين خود چرخه پيشرفت بنگاه 
اقتصادي در نگاه خرد و در نگاه كان چرخه ايجاد 
رشــد و توســعه ملي را فراهم مي كند. اگر انگيزه 
توليد، تنها جلوگيــري از خــروج ارز و فتح بازار 
داخلي با جلوگيري از واردات كاالي مشابه خارجي 
باشــد، با تغيير رويكرد دولت، بنــگاه اقتصادي 

شكست مي خورد.
 توليد كننده ضعيف و به شــدت محافظت شــده 
ضرورت پرداختــن به كيفيت محصــول را درك 
نمي كند و با اندامي نحيف و سست در مقابل رقباي 

قدرتمند خارجي شكســت خواهد خورد. رشــد 
محافظت شده و گلخانه اي نشانه ترس از ورود به 
ميادين بزرگ رقابتي است و شايسته ملتي مبارز 
و ميدان ديده نيســت. حريفان ما از تمام ابزارهاي 
ممكن براي ايجاد آرامش، امنيت، ســودآوري و 
حضور توليد كننده خــود در بازارهاي بين المللي 
بهره مي گيرند و اين مهم را با امنيت ملي و اقتصاد 
بلندمدت كشورشــان همســو مي بينند. سود و 
منفعت ما در تسهيل توليد، گسترش رقابت و توجه 
به سرمايه گذاري بيشــتر در خلق ارزش و تجارت 

جهاني آن است. 
كافي است الگوبرداري مناســبي از ده ها اقتصاد 
موفق جهاني انجام شود و از كاركرد نظام عرضه و 

تقاضا درك بهتري داشته باشيم. 
رشد و توسعه واقعي و پايدار زماني امكان پذير است 
كه سليقه ها در مقابل علم اقتصاد رنگ ببازند، سايه 
سياســت بر اقتصاد موجب امنيت و آرامش بازار 
شود و بتوانيم با درك كنه واقعي مفاهيم اقتصادي، 
تاش ها را به سمت وســوي بهبود و توسعه فضاي 

كسب وكار سوق دهيم. 

عليرضاعباسي،كارشناساقتصادي
Newskasbokar@gmail.com

کارو
کارآفرينی

برآوردساالنه۸۰هزارميليارد
ضررآلودگيهوابهكشور

  خسارت اقتصادي آلودگي هوا در كشور هر سال
 2۳ ميليارد دالر معــادل ۸0 هزار ميليارد تومان 
است. به گزارش مهر، بررســي هاي جديد بانك 
جهاني نشان مي دهد آلودگي هوا چهارمين عامل 
مرگ و ميــر زودرس در جهان اســت. همچنين 
بررســي ها نشــان مي  دهد هواي آلوده عوارض 
اقتصادي سهمگيني براي كشــورهاي در حال 
توسعه به همراه دارد و ساالنه بيش از 5 تريليون 
دالر هزينه در سطح جهاني صرف تعطيلي روزهاي 
كاري در اثر آلودگي هوا و هزينه هاي پيشگيري از 

مرگ و مير زودرس مي  شود. 
بر اساس گزارش جديد بانك جهاني، كشور چين 
بيشترين ضرر را از ناحيه آلودگي هوا متحمل شده 
و در سال 201۳ رقمي معادل 10 درصد از توليد 
ناخالص داخلي اين كشور هزينه آلودگي هوا شده 
است. كشورهاي هند و سريانكا به ترتيب 7.69 
درصد و ۸درصد از توليد ناخالصــي خود را طي 
سال 201۳، صرف هزينه هاي ناشي از آلودگي هوا 
كرده اند. گزارش بانك جهاني همچنين اين هزينه 
را براي ايــران حدود 2.۳ درصــد توليد ناخالص 
داخلي برآورد كرده است. از سويي ايران براساس 
معيار سال 201۳، 997 ميليارد دالر توليد ناخالص 
داخلي دارد. به گزارش شــركت كنترل كيفيت 
هواي تهران، بدين ترتيب رقم هزينه كشــورمان 
در آلودگي هوا براســاس قيمــت دالر فعلي، ۸0 
هزار ميليارد تومان در هر ســال اســت. براساس 
گزارش بانك جهاني، مرگ و مير زودرس ناشي از 
آلودگي هوا در ايران نيز طي دو دهه گذشته رشد 
 كرده و از 17 هزار نفر در ســال 1990 به بيش از

 21 هزار نفر در سال 201۳ رسيده است. 

خبر
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با توجه به ركودي كه بر اغلب 
بازارهاي اقتصادي حاكم است، 
خوشــبختانه طي هفته هاي 
اخير وضعيت بازار تاير و روغن 
در مقايسه با ســاير بازارها از 
شرايط نسبتا مناسبي برخوردار بوده است. در صورتي كه 
در سال جاري شاهد خروج ركود از اقتصاد كشور باشيم و 
رونق به بخش هاي اقتصادي و توليدي بازگردد، مي توان 
شاهد رونق بيشتري در بازار فروش و تقاضاي الستيك 

و روغن نيز باشيم. 
اميد است كه دولت با اجراي برخي طرح ها و برنامه ها، 
 راهكاري بــراي خروج اقتصــاد از شــرايط كنوني و 
رونق بخشي به بازار هاي توليدي صنعتي و خدماتي ايجاد 
كند. از سوي ديگر، كاهش توان مالي بسياري از مردم 
موجب افزايش تمايل به خريد تايرهاي دســت دوم در 
بازار شده است. اين در حاليست كه فروش الستيك هاي 
دست دوم به دليل نبود نرخ مشخص به طور تقريبي 30 تا 

40 درصد سود را براي فروشندگان به همراه دارد. 
بنابرايــن در شــرايطي كه ســودهاي كمــي نصيب 
فروشندگان مي شود، هيچ گونه افزايش قيمتي منطقي 

نيست و فروشــندگان اين صنف صرفا براي تحقق 
تعهدات مالي خود به فروش با حداقل ميزان سود 

اقدام مي كنند. 

اقالم بي كيفيت و تقلبي بيش از 
كاالي قاچاق آسيب رسان است

نايب رئيس ســابق اتحاديه صنف 
فروشندگان الســتيك و روغن، 
پنچرگيران و فيلترسازان تهران 
گفت: امروز در بسياري گروه هاي 
كااليي اقالم بي كيفيت و تقلبي 
بيش از كاالي قاچاق آسيب رسان 

است و در مســير تحقق اقتصاد مقاومتي همان اندازه 
كه مقابلــه با قاچاق اهميــت دارد، برخــورد با كاالی 

بي شناسنامه و غيراستاندارد نيز مهم است. 
شــيرين شــوكت فدايي با بيان اينكه اتحاديه صنف 
فروشندگان الستيك و روغن، پنچرگيران و فيلترسازان 
 تهران تالش كرده با بهره گيري از پتانســيل 3 هزار و

 200 واحد صنفي، بهترين خدمات را به مصرف كنندگان 
ارائه دهد، تاكيد كرد: عرضه الســتيك، روغن و فيلتر 
بي كيفيت از سوي واحدهاي غيرمجاز و معدود اصناف 
متخلف، عالوه بر آسيب به خودرو  مصرف  كننده، اعتماد 
ايشان را نيز خدشه دار كرده است. اين بانوي كارآفرين 
ادامه داد: متاســفانه محصوالت تقلبي و زيرپله اي در 
بســته بندي زيبا و حتي با اســتفاده غيرقانوني از آرم 
استاندارد و سوءاستفاده از بسته بندي برندهاي معتبر 
و خوشــنام در بازار عرضه مي شــود كه موجب فريب 
مصرف كنندگان شده و ضربه اين كار كمتر از ورود كاالي 

قاچاق به بازار كشور نيست. 

حمايت از توليدات شناسنامه دار در سطح 
شهر تهران

شــوكت فدايي گفت: با طرحي كه آمــاده ارائه به اتاق 
اصناف و وزارت صنعت،  معدن و تجارت است، آماده ايم 
تا حمايت از توليدات شناسنامه دار را درسطح شهر 
تهران و به عنوان يك پايلوت به انجام برســانيم 
كه عالوه بر حمايت از توليد كنندگان واقعي 
خدمات بهتر و باكيفيت تري را ارائه دهيم كه 
بدون شك رضايت و اعتماد مردم به اصناف 

را بيشتر مي كند. 
وي توليد محصوالت كيفي با قيمت 
مناسب را سهم توليدكنندگان براي 
عملياتي شدن اين طرح خواند و 
اظهار داشت: سازمان صنعت، 
معدن و تجارت بــا واگذاري 
مســئوليت بازار به اتحاديه 

ضمن عمل به اصل 44 قانون اساسي مبني بر واگذاري 
امور به بخش خصوصي، با كاهش مسئوليت در حوزه 
تصدي گري مي تواند بر ماموريت خود به عنوان متولي 

بازار متمركز شود. 
اين فعال صنفي با اشاره به اينكه اتحاديه آمادگي دارد با 
بر عهده گرفتن مسئوليت مديريت و نظارت بر بازار براي 
ساماندهي بازار به دولت كمك كند، تصريح كرد: يكي از 
برنامه هاي اتحاديه ايجاد شبكه توزيع است كه در اين 
طرح واحدهاي صنفي نمونه عرضه كننده محصوالت 
كيفي با نصب لوگويي مشــخص به مصرف كنندگان 

معرفي مي شوند. 
نايب رئيس سابق اتحاديه صنف فروشندگان الستيك و 
روغن، پنچرگيران و فيلترسازان تهران با تاكيد براينكه 
اطالع رساني و افزايش آگاهي مصرف كنندگان گام اصلي 
براي متوقف  كردن عرضه محصوالت قاچاق، تقلبي و 

بي كيفيت است، توضيح  داد: گام بعدي استفاده از ظرفيت 
واحدهاي صنفي و مقابله با محصوالت بي نام ونشان در 
واحدهاي صنفي مجاز اســت كه درصورت همراهي با 
طرح »توليد و عرضه محصوالت باكيفيت و استاندارد« از 

امتيازات ويژه برخوردار خواهند شد. 

افزايش كاالهاي بي كيفيت و تقلبي در بازار
وي با بيان اينكه هم اكنون در بازار كاالهاي بي كيفيت و 
تقلبي زياد شده و تشخيص آن براي عموم مردم سخت 
است، گفت: مصرف كاالهاي تقلبي و بي كيفيت مانند 
الستيك ها، روغن و فيلتر ضمن آسيب رساندن به خودرو  
مصرف كننــدگان موجب افزايــش آلودگي و تخريب 
محيط زيست شــده و باعث افزايش مصرف سوخت و 
درنهايت ضربه به توليدكنندگان رسمي كشور می شود. 
شــوكت فدايي با بيان اينكه عرضه محصوالت تقلبي 

و بي كيفيت با قيمتي پايين تــر از محصوالت كيفي به 
توليدكننده داخلي آسيب جدي مي زند، توضيح  داد: براي 
جلوگيري از ورود محصوالت بي كيفيت به بازار از يكسو 
بايد مانع ورود كاالي قاچاق شــد و از طرف ديگر بايد با 
توليدكنندگان زيرپله اي برخورد كرد كه در اين خصوص 
اتحاديه آماده همكاري با دســتگاه هاي ذي ربط است. 
نايب رئيس سابق اتحاديه صنف فروشندگان الستيك و 
 روغن، پنچرگيران و فيلترسازان تهران با بيان اينكه بخش

 قابل توجهي از نياز كشور به الستيك، روغن و فيلتر در 
داخل توليد مي شود، گفت: متاسفانه بخشي از توليدات 
داخلي بي كيفيت بوده و عمدتا توسط كارگاه هاي بدون 

مجوز توليد مي شود. 

حذف قوانين بازدارنده توليد
وي با اشاره به اينكه اين محصوالت با مواد اوليه نامرغوب 
و ارزان قيمت توليد مي شــود، مطرح كرد: اين شرايط 
موجب مي شود تا محصوالت كيفي نتوانند از نظر قيمت 
با اين محصوالت رقابت كنند و توليدكنندگان آسيب 

جدي خواهند ديد. 
شوكت فدايي خواستار حذف قوانين بازدارنده توليد شد 
و افزود: متاسفانه مسير برخورد با متقلبان در بخش توليد 
و بازار طوالني است و اين روند به ايشان اجازه مي دهد در 

حاشيه امنيت فعاليت كنند. 
شــوكت فدايي بر آمادگي اتحاديه بــراي همكاري با 
بخش هاي مختلف دولت براي ساماندهي توليد و بازار 
تاكيد كرد و گفت: آمادگي داريم براي بازتعريف استاندارد 
محصوالت با سازمان استاندارد همكاري كنيم و همچنين 
براي مقابله با قاچاق طرحي براي ارائه به ســتاد قاچاق 
آماده كرده ايم. وي در پايان با اشــاره به مصوبه جديد 
سازمان صنعت، معدن و تجارت درباره تشديد بازرسي  ها 
از ابتداي مهر ماه براي مقابله با عرضه كاالي قاچاق در 
اســتان تهران، ابراز اميدواري كرد اين طرح به مقابله با 
اقالم تقلبي، بي كيفيت و فاقد استاندارد نيز تعميم داده 

شود. 

نايب رئيس سابق اتحاديه فروشندگان الستيك تهران مطرح كرد

فريب مشتريان با محصوالت زيرپله اي در بسته بندي زيبا
گروه اصناف

News kasbokar@gmail.com

كاالي بي كيفيت همدست كاالي قاچاق براي تخريب توليد داخل شده  است

اصناف

خسارت ۲ ميلياردی بازار گل 
محالتي بر اثر آتش سوزي 

رئيس اتحاديه توليدكنندگان و فروشندگان 
 گل وگياه شــهر تهــران از خســارت حدود

 2 ميليارد توماني 20 غرفه از بازار گل شهيد 
محالتي بر اثر آتش سوزي خبر داد. 

اكبر شاهرخي، با اشــاره به آتش سوزي بازار 
گل شهيد محالتي اظهار كرد: اين آتش سوزي 
حوالي ساعت 22 روز شنبه رخ داده و علت آن 

اتصال برق اين بازار گل بوده است. 
وي ادامه داد: خوشبختانه اين حادثه خسارت 
جاني دربر نداشــته، تنها يكي از غرفه داران 
دچار مصدوميت ســطحي شــده و برخي از 
ماموران آتش نشاني نيز پس از مهار آتش دچار 
مصدوميت شدند كه مورد درمان قرار گرفتند. 
رئيس اتحاديه توليدكنندگان و فروشندگان 
گل وگياه شــهر تهران با بيان اينكه هيچ يك 
از غرفه داران خسارت ديده تحت پوشش بيمه 
حوادث و آتش سوزي نبودند، گفت: با توجه به 
اينكه بازار گل شــهيد محالتي چند بار دچار 
آتش سوزي شده بنابراين شركت هاي بيمه اي 
از بيمه اين بازار سرباز مي زنند و يكي از داليل 
اين اتفاق عدم مديريت صحيــح در بازار گل 

محالتي است. 
شــاهرخي با انتقاد از نبود مديريــت در بازار 
گل شــهيد محالتي اظهار كرد: متاســفانه 
اين بازار گل از مديريت مشــخصي برخوردار 
نيســت و به صورت خودگردان اداره مي شود. 
چندي پيش نيــز به مدت يك مــاه برق اين 
بازار قطع بــود، چراكه بدهــي ۵0 ميليون 
 توماني نســبت بــه پرداخت قبــوض برق

 ايجاد شده بود. 

وفــور كاال در بــازار و عرضــه كاالهاي 
بي كيفيت از جمله موضوعاتي اســت كه 
بازاريان با وجــود آن دليلي براي برگزاري 
 نمايشــگاه هاي فصلي نمي بيننــد و اين 
در حاليســت كه گويا دولت بــا توجه به 
نارضايتي مردم از مشــكالت اقتصادي با برگزاري اين نمايشگاه ها 

مي خواهد اقبال مردمي از دست رفته را برگرداند. 
برگزاري نمايشگاه هاي فصلي در سال هاي اخير يكي از برنامه هاي 
دولت ها براي عرضه مستقيم كاالست. كاالهايي كه به گفته روساي 
اتحاديه ها با توجه به شرايط برگزاري اين نمايشگاه ها از كيفيت خوبي 

برخوردار نيستند. 

فروش هاي فصلي ، ترويج داللــي و عرضه كاالهاي 
بي كيفيت و بعضا قاچاق است

رئيس ســابق اتاق اصناف ايــران در اين رابطه به 
»كســب وكار« گفت: در نمايشــگاه هاي فصلي، 
شركت كنندگان مجبورند زير چادر و در بدترين 
شــرايط كاالهاي خود را ارائه كنند، آيا نشان هاي 
تجاري معتبر )برند( در چنين شرايطي حضور پيدا 

مي كنند؟
فاضلي برگزاري بخشــي از اين نمايشــگاه ها توســط دالالن را از 
 ديگر چالش هاي اين بخش عنــوان كرد و افزود: به طــور مثال از 
26 نمايشگاهي كه سال گذشته برگزار شــد، تنها 4 نمايشگاه را 

اتحاديه ها و مابقي را دالالن و واسطه ها برگزار كردند. 
رئيس اتاق اصناف ايران با اشاره به اينكه برخي جريان ها از برگزاري 
چنين نمايشگاه هايي حمايت مي كنند، گفت: در برخي موارد ما از 
دادستان حكم بستن نمايشگاه را گرفته ايم اما آن نمايشگاه به كار 
خود ادامه داده است و در مواردي ما به برگزاري نمايشگاهي معترض 

شده ايم اما برگزاركنندگان كار خودشان را كرده اند. 
وي ادامه داد: برگزاركنندگان اين نمايشگاه ها نهادهاي غيرمسئول 
هستند و هيچ يك از دستگاه هاي متولي در اين نمايشگاه ها دخل و 
تصرفي ندارند. فاضلي با بيان اينكه براساس قانون، مرجع برگزاري 
فروش هاي فصلي، اتاق اصناف و ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان تهران هســتند، گفت: كميته اي هم متشكل از شهرداري، 
فرمانداري، اتاق اصناف و سازمان صنعت، معدن و تجارت وجود دارد 

كه اين كميته مي تواند براي برگزاري اين نمايشگاه ها اقدام كند. رئيس 
اتاق اصناف ايران با اعالم اينكه دسته ديگر هم واحدهاي توليدي 
مشاغل خانگي هستند كه شــهرداري موظف است  امكان عرضه 
مستقيم كاال را براي آنها فراهم كند، افزود: االن فروش هاي فصلي 
برگزار مي شود كه اينها هيچ گونه مجوزي ندارند و هيچ سازماني بر 
قيمت گذاري و كيفيت محصوالت عرضه شده در آنها نظارت نمي كند. 
فاضلي با بيان اينكه بازرس اصناف و سازمان تعزيرات حكومتي نيز بر 
اين فروش هاي فصلي نظارتي ندارند، ادامه داد: به همين دليل اتاق 
اصناف ايران اين فروش هاي فصلي را غيرقانوني مي داند و از مسئوالن 

درخواست كرديم كه با آنها برخورد شود. 
وي با بيان اينكه متاســفانه برخي نهادها مانند شهرداري مبادرت 
به برگزاري اين نمايشــگاه ها مي كنند، اظهار داشت: از شهرداري 
تقاضا دارم كه با ما همكاري كرده و حقوق مصرف كننده را رعايت 
كند و اجازه ندهد كه عده اي دالل و واسطه محصوالت بي كيفيت را 
بفروشند. رئيس اتاق اصناف ايران افزود: در اين فروش هاي فصلي، 
عرضه كاالهاي قاچاق و دست دوم بسيار انجام مي شود و سازمانی هم 
بر قيمت گذاري كاالهاي عرضه شده نظارت ندارد ضمن آنكه بايد 
كاالها به صورت پلمپ شده عرضه شوند درحالي كه در اين فروش ها 

خبري از پلمپ اجناس نيست. فاضلي با بيان اينكه در برخي موارد 
مواد غذايي يا لوازم آرايشــي و بهداشتي غيراستاندارد و همچنين 
پوشاك دست دوم شسته شده عرضه مي شــود، اظهار داشت: اين 
فروش هاي فصلي ترويج داللي و عرضه كاالهاي بي كيفيت و بعضا 

قاچاق است و توسط كساني اداره مي شود كه صالحيت ندارند. 

برپايي نمايشگاه نيازمند مجوز كميته برگزاري و اتاق 
اصناف است

نايب رئيس اتاق اصناف تهران نيز ضمن اعالم اينكه 
هيچ گونه مجوزي براي برپايي نمايشگاه پاييزه صادر 
نشده اســت، به »كســب وكار« گفت: صددرصد 
مخالف برپايي نمايشگاه پاييزه هستيم و هر اقدامي 

در اين راستا غيرقانوني است. 
ابراهيم درستي با اشاره به اينكه ركود موجود در بازار اجازه برگزاري 
نمايشگاه فصلي پاييزه و بهاره را نمي دهد، گفت: در حال حاضر نه تنها 
هيچ گونه مجوزي براي برگزاري نمايشگاه پاييزه و بهاره داده نشده 

است، بلكه با توجه به ركود بازار نيازي به انجام اين كار نيست. 
وي ادامه داد: برخي اشخاص قصد دارند نمايشگاه هايي تحت عنوان 

نمايشگاه پاييزه را در پارك ارم و حكيميه تهرانپارس برگزار كنند كه 
هيچ گونه مجوزي در ارتباط با آن صادر نشده است. 

مسئول امور نمايشگاهي اتاق اصناف با اشــاره به اينكه برپايي هر 
نمايشگاهي نيازمند مجوز از كميته برگزاري نمايشگاه ها و نيز اتاق 
اصناف است، گفت: كميته نمايشگاهي شامل اماكن، نيروي انتظامي، 
ســازمان صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و شهرداري است و 
تاكنون هيچ گونه مجوزي از سوي كميته نمايشگاهي براي برپايي 

نمايشگاه پاييزه صادر نشده است. 
درستي با تاكيد بر اينكه بايد از برپايي نمايشگاه پاييزه جلوگيري كرد، 
ادامه داد: صددرصد مخالف برپايي نمايشــگاه هاي پاييزه هستيم، 
چراكه اين مساله به التهاب و ركود بازار دامن می زند و بايد از برگزاري 
آن جلوگيري شــود. اينكه عنوان مي كنند برخي اشخاص پشت 
پرده برپايي نمايشگاه پاييزه هستند ، مالك نيست و بايد با هرگونه 

بي قانوني مقابله كرد. 
 به گفته وي، درباره نمايشــگاه هايي كه اعالم مي شــود قرار است 
تحت عنوان نمايشگاه پاييزه برگزار شوند نه قيمت گذاري صورت 
گرفته و نه نظارتي وجود دارد، عالوه بر اين هيچ گونه مجوزي براي 
برپايي اين نمايشگاه ها صادر نشده است و بايد اماكن درصورت برپايي 

چنين نمايشگاه هايي با آنها برخورد كند. 

در شرايط كنوني بازار، برگزاري نمايشگاه ها مورد تاكيد 
نيست 

يدا... صادقي، رئيس سابق مركز اصناف و بازرگانان 
وزارت صنعت، معدن و تجارت بــا بيان اينكه در 
شرايط كنوني بازار تعادل نســبي دارد و برگزاري 
نمايشگاه ها مورد تاكيد نيست، گفت: در شرايط 
اقتصادي كنوني نيازي به برگزاري نمايشگاه نيست 
مگر اينكه در استان ها و به تشخيص استانداري و مسئوالن اتاق اصناف 
استان، نمايشگاهي برگزار شود. وي با بيان اينكه برگزاري نمايشگاه 
نياز به مجوز نهادها و دستگاه هاي متولي اين امر دارد، اظهار داشت: 
اينكه برخي نمايشگاه ها در تهران با شرايط خاص به اجرا مي رسد 
مورد تاييد ما نيست و بايد اين را از نهادهاي برگزاركننده سوال كرد 

كه چه دليلي براي برگزاري اين نمايشگاه ها وجود دارد. 
رئيس مركز اصناف و بازرگانان با اشاره به اينكه مجوزي براي برگزاري 
نمايشگاه هاي فصلي در تهران داده نشده است، افزود: تا جايي كه 
اطالع دارم، مجوزي داده نشده است و مشخص نيست كه برخي از 

اين نمايشگاه ها با مجوز چه نهادي برگزار مي شوند. 

»كسب وكار« از اقدامات غيرقانوني در برگزاري نمايشگاه هاي پاييزه گزارش مي دهد

ترويج داللي در فروش هاي فصلي
اخبار

گروه اصناف
News kasbokar@gmail.com
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رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان پلی یورتان 
ایران گفت: در حال حاضر کارخانه های ما با ظرفیت های 
۴۰ تا ۶۰ درصدفعالیت می کنند و این در شرایطی است 
که واردات محصوالت مشابه ساخت داخل در صنعت پلی 

یورتان، انجام می شود.
به گزارش ایلنا،  مجید صفی نیا،   در حاشیه شانزدهمین 
نمایشگاه بین المللی ایران پالست در جمع خبرنگاران 
اظهار داشت: ظرفیت تولید داخل در صنعت پلی یورتان 

بسیار بیشتر از آن چیزی است که امروز تولید می شود.

وی افزود: اگر تعرفه ترجیحــی منطقی به واردات تعلق 
گیرد، مطمئنا می توانیــم ظرفیت هــای خالی تولید 
محصوالت نهایی زنجیره پلی یورتــان را به مدار تولید 
بیاوریم. رییس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان پلی 
یورتان ایران تصریح کرد: تولیدکننده ایرانی همان ارزی 
را می گیرد که واردکننده می گیرد و مواد اولیه تولیدکننده 
داخلی با همان تعرفه ای وارد می شود که محصول نهایی 
ساخته شده با همان تعرفه وارد می شود، وی گفت: این 
ظلم به تولیدکنندگان داخلی است،   در همه دنیا دولت ها 

به دنبال این می گردند که کدام محصوالت از لحاظ تولید 
داخلی به حد نیاز بازار داخلی رسیده تا تعرفه ترجیحی 
بگذارند تا از صنعت داخلی حمایت کنند، اما متأسفانه در 
کشور ما شاهد هستیم که این اتفاق صورت نگرفته است. 
رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان پلی یورتان 
ایران ادامه داد: تولیدکنندگان صنعت پلی یورتان برای 
اینکه در بازار داخلی بتوانند سهمی از بازار داشته باشند،   
مجبور شده اند سود خودرا به حد زیادی کاهش دهند. 
صفی نیا با بیان اینکه در بخــش پلی یول به خود کفایی 

رســیده ایم و نیازی به واردات نداریم؛   اظهار کرد: عالوه 
بر این اغلب کارخانه های فعــال درصنعت پلی یورتان،   
طرح های توســعه ای دارند. وی با تاکید بر اینکه دانش 
صنعت پلی یورتان در ایران نهادینه شده و می توانیم با 
شــرکت های خارجی فعال در این صنعت، از نظر کیفی 
رقابت داشته باشیم، تاکید کرد: در خاورمیانه و آسیای 
میانه، صنعت پلی یورتان ایــران حرف های زیادی برای 
گفتن دارد و اگر ایزوسیانات برای خوراک بیشتر در اختیار 

داشته باشیم،   قدرت بیشتری نیز خواهیم داشت.

چالش ارزی تولیدکنندگان پلی یورتان

با نصف ظرفیت کار می کنیم
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صنعت و 
معدن

با وجود محدودیت ها و خاموشی ها بعد از 
چهار سال؛

رکورد تولید بلوم و بیلت در شرکت 
فوالد خوزستان شکسته شد

با تالش و همت ســتودنی فوالدمردان رکورد 
تولید بیلت و بلوم به میزان ۲۴۴۲۴۳ هزار تُن در 

شرکت فوالد خوزستان محقق شد.
به گزارش دنیای معدن، محمد مهدی شریف  
مدیر بخش فوالدسازی شرکت فوالد خوزستان 
ضمن اعالم این خبر افــزود: کارکنان جهادگر 
فوالد خوزستان توانستند با تالش شبانه روزی 
و تکیه بر توان داخلی بعد از ۴ سال رکورد تولید 

بیلت و بلوم را ارتقا دهند.  
مدیر بخش فوالد سازی فوالد خوزستان تحقق 
این میزان تولید را گامی بلند در تحقق جهش 
تولید دانست و گفت: با وجود همه سختی های 
ناشی از تحریم ظالمانه و محدودیت هایی که به 
واسطه خاموشــی ها ایجاد شده بود، کارکنان 
فوالد خوزستان در مسیر تحقق شعار تولید در 
مسیر دانش بنیان گام برداشتند و پس از چهار 
سال رکورد تولید ماهیانه بلوم و بیلت به میزان 
۲۴۴۲۴۳ هزار تن را به ثبت رســانند.)رکورد 
تولید پیشین بلوم و بیلت در دی ماه سال ۱۳۹۷ 
به میزان ۲۴۱ هزار و صد و هفتاد و یک تُن بود.(  
شریف با اشاره به گرامیداشت هفته دفاع مقدس 
دستیابی به این میزان تولید را نشان از تالش و 
کار با تکیه بر ایمان و اعتقاد دانست و افزود: این 
موفقیت را مدیون شهدا، جانبازان و ایثارگران 
هشت سال دفاع مقدس هســتیم و از تالش 
بی وقفه  فوالد مردان صمیمانه تشکر می کنم؛ 
امید که با تداوم موفقیت ها شــاهد شکوفایی 

روز افزون فوالد خوزستان باشیم.

خبر

طبق آمــار اعالم شــده 
توســط وزارت صنعــت، 
معدن و تجــارت )صمت( 
در پنج ماهه ابتدایی امسال 
نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته، در مجموع تولید انواع خودروها بین ۵.۷ تا 
۱۴۷.۱ درصد رشد یافته؛ در حالی که تولید سواری 
کمترین میزان رشــد را داشــته، تولید اتوبوس، 
مینی بوس  و ون بیشترین رشد را به خود اختصاص 

داده است.
به گزارش ایسنا، در حالی که آخرین آمار و گزارش 
ارائه شده از ســوی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
از وضعیت شــاخص های صنعت، معدن و تجارت 
متعلق به یکساله ۱۴۰۰ بود، در نهایت وزارت صمت 
آمار  ۵ ماهه حوزه صنعت، معدن و تجارت کشــور 

را منتشر کرد.  
طبق آمارهای وزارت صمت، در پنج ماهه نخست 
سال جاری، خودروسازان داخلی ۳۶۹ هزار و ۶۰۰ 
دستگاه خودرو از انواع سواری ها تولید کرده اند که 
در مقایســه با ۳۴۹ هزار و ۷۰۰ دستگاه تولیدی 
در پنج ماه ابتدایی سال گذشــته، تنها ۵.۷ درصد 

افزایش یافته که کمترین میزان افزایش تولید انواع 
خودروها در این مقایسه آماری است.

در مقابل طی مدت مذکور ســال جاری بیشترین 
درصد افزایــش تولیــد متعلق به ســنگین های 
مسافربری  ) اتوبوس، مینی بوس  و ون( است که از 

۷۶۳ دستگاه در پنج ماهه ۱۴۰۰ به ۱۸۸۵ دستگاه 
در مدت مشابه ســال جاری رسیده و رشد ۱۴۷.۱ 

درصدی را ثبت کرده است.
تولید وانت ها نیز در این مــدت به ۴۰ هزار و ۳۲۴ 
دستگاه رسیده که نسبت به ۲۷ هزار و ۱۰۸ دستگاه 

تولیدی در پنج ماهه سال گذشته، ۴۸.۸ درصدی 
بیشتر است.

تعداد تراکتور تولیدی در پنج ماهه امسال با رشد 
۵۳.۴ درصدی نســبت به آمار تولید آن در مدت 
مشابه ســال گذشــته به ۱۲ هزار و ۸۹۲ دستگاه 
رسیده اســت. این در حالیســت که در پنج ماهه 
۱۴۰۰ قریب به ۸۴۰۶ دســتگاه تراکتور به تولید 

رسیده بود.
گفتنی است که بر اساس آمار وزارت صمت، در پنج 
ماهه امسال ۱۰۶ هزار و ۱۰۰ تن الستیک خودرو 
در کشور تولید شده که نسبت به ۱۰۵ هزار و ۶۰۰ 
تن تولیدی در پنج ماهه سال گذشته، ۰.۵ درصد 

بیشتر است.
در حقیقت بررســی نقطه  به  نقطه آمــار تولید و 
فروش خودروســازان در هر ماه نشان می دهد که 
در حال حاضر خودروســازان در اکثــر خودروها 
بیش از آنکه تولید کنند، می فروشــند؛ این بدان 
معناست که خودروسازان بیشتر در مسیر تکمیل 
ناقص های ماه ها و سال گذشــته خود هستند که 
ماه به ماه هم کمتر می شــود، اما چون آمار تولید 
افزایشی نبوده و از تعداد خودروهای کف هم به مرور 
 کاسته می شود، فاصله قابل توجهی در آمار فروش 

ایجاد نمی شود.

آمار ۵ ماهه نشان می دهد

تولید انواع خودروها افزایشی شد

پیام تبریک مدیــر عامل فوالد 
هرمزگان به سبب کسب رکورد 

تولید ماهیانه تختال
در پی کســب رکورد تولیــد ماهیانه تختال 
در فــوالد هرمــزگان دکتــر معروفخانــی 
مدیرعامل این شــرکت، کسب این موفقیت 
 را به کارکنــان و ذینفعان فــوالد هرمزگان 

تبریک گفت.
در این پیام آمده است:

همکاران محترم
سالم علیکم

 جان فشانی ها و زنده نگهداشتن یاد و خاطره 
شهدای انقالب اسالمی فریضه ای است که بر 
همه ما واجب است،شهدایی که خون خود را 
 در راه عزت و امنیت ایران اسالمی نثار کردند 
تــا درخت انقــالب تنومنــد و قــوی گردد 
و گزنــدی از ســوی دشــمنان بــه آن 
 نرســد.اکنون جنــگ ادامــه دارد لکــن 
میدان عــوض شــده و دشــمن فرهنگ و 
اقتصاد را نشــانه رفته اســت.ما بــه عنوان 
ســربازان جبهه اقتصادی بر خــود وظیفه 
می دانیم که راه شــهدا را در جبهه ای دیگر 
ادامه داده و دســت در دســت یکدیگر، قله 
هــای افتخــار را بــرای میهنمان کســب 
 کنیم.همانگونــه که شــما عزیــزان در این 
شــرایط گــرم آب و هوایی به دســتور مقام 
معظم رهبری مبنی بر تولیــد لبیک گفتید 
و با تالشــی جهادگونه در آغــاز هفته دفاع 
مقدس موفــق به کســب رکــورد ماهیانه 
تولیــد تختال شدید.کســب ایــن موفقیت  
 را به شــما و همه ذینفعان محتــرم تبریک 

عرض می نمایم. 
عطااهلل معروفخانی

مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان

صادرات تایر آزاد شد

علی اکبر شــامانی مدیرکل دفتــر صادرات 
گمرک ایران در بخشــنامه ای بــه گمرکات 
اجرایی کشور اعالم کرد که صادرات تایر آزاد 

شده است.
 بــه گــزارش ایلنــا، علــی اکبر شــامانی 
مدیــرکل دفتر صــادرات گمرک ایــران در 
بخشــنامه ای به گمــرکات اجرایی کشــور 
 اعالم کــرد کــه صــادرات تایر آزاد شــده

 است.
در این بخشنامه آمده اســت: پیرو بخشنامه 
۲۰۶/ ۹۷/ ۷۴۱۵۰۰  مورخ ۲۱ شهریور ۱۴۰۱ 
در خصوص ممنوعیت برخی اقالم صادراتی 
از جمله انواع الستیک ســبک و سنگین به 
پیوســت تصویر نامه شــماره ۶۰/ ۱۵۵۷۹۸  
مــورخ ۲۳ شــهریور ۱۴۰۱ دفتــر مقررات 
صــادرات و واردات وزارت صمــت موضوع 
رفع ممنوعیت صادرات تایــر منضم به نامه 
شماره ۶۰/ ۱۴۵۴۱۹  مورخ ۳ شهریور ۱۴۰۱ 
معــاون معادن و فــرآوری مــواد وزارتخامه 
مزبور نامــه شــماره ۴۰۱/ ۶۰۰۸  مورخ ۲۴ 
مــرداد ۱۴۰۱ انجمن صنفــی صنعت تایر 
جهت اقــدام وفق مفاد نامه مزبــور با رعایت 
 کلیــه قوانیــن و مقــررات ضوابــط جاری

 ارسال می گردد.

واردات خودروهای مدل ۲۰۲۰ 
به اقلیم کردستان ممنوع شد

اداره کل راهنمایی و رانندگی اقلیم کردستان 
عــراق، ممنوعیــت واردات خودروهــای 
 مــدل ۲۰۲۰ از یکم ســپتامبر امســال را 

اعالم کرد.
به گــزارش ایلنا از شــفق نیوز، سرلشــکر 
کل  اداره  مدیــر  عزیــز،  عبدالقــادر 
راهنمایــی و رانندگــی اقلیــم کردســتان 
گفت کــه بنابــر قانــون، ورود خودروهای 
مجــاز  ۲۰۲۳  ،۲۰۲۲  ،۲۰۲۱  مــدل 

 است.
وی توضیــح داد که خودروهایــی که پیش 
از ســپتامبر وارد اقلیــم شــده و خــارج از 
مدل های مذکور هســتند، پــالک خواهند 
 شــد و مشــکلی در ایــن زمینــه وجــود 

نخواهد داشت.

اخبار

گروه صنعت و معدن
News kasbokar@gmail.com

رییــس انجمن مس ایران گفــت: ظرفیت های 
زیادی برای سرمایه گذاری در بخش معدن کشور 
به ویژه در حوزه اکتشــافات وجود دارد و در این 
زمینه باید نسبت به شناســاندن هرچه بیشتر 

ظرفیت ها به مردم اقدام شود.
»بهرام شکوری« در گفت وگو با ایرنا افزود: معدن 
بخش پُر پتانســیلی برای اقتصاد کشور است و 
به ویژه در حوزه اکتشافات جای کار زیادی برای 

سرمایه گذاری وجود دارد.
وی بیان داشــت: اگر بتوانیم حوزه اکتشافات و 
سرمایه گذاری در آن را هرچه بیشتر فعال کنیم، 
به تبع آن ســایر بخش ها و زیربخش ها نیز فعال 

خواهند شد.
این مقــام صنفی یادآور شــد: امــروز پول ها و 
سرمایه های زیادی در دست مردم وجود دارد که 

باید بتوانم به درستی آنها را هدایت کنیم.
وی تاکید کرد: اگر به مردم اطمینان بدهیم که 
سرمایه گذاری در حوزه اکتشــافات چه مزایا و 
منافعی می تواند برای آنان و کشور به دنبال داشته 
باشد و ســرمایه ها را به این ســمت و سو سوق 
بدهیم، عده زیادی راغب به سرمایه گذاری حتی 

در صنایع پایین دست نیز خواهند شد.
شکوری با بیان اینکه تاکنون در عمل اکتشافات 
چندانی در کشور انجام نشده است، تصریح کرد: 
معتقدم به جای ســرمایه گذاری در افغانستان و 
سایر کشــورها، آن قدر ظرفیت در داخل وجود 
دارد که هرچقدر سرمایه های خود را تزریق کرده 

یا جذب ســرمایه گذاری از خارج داشته باشیم، 
باز هم نیاز به سرمایه گذاری در حوزه اکتشافات 

وجود دارد.
وی گفت: به نظر می رسد ایران با قرار گرفتن در 
کمربند آلپ- هیمالیا، ذخایر معدنی بزرگی دارد 
که هر یک قدرت تبدیل شــدن به ده ها و صدها 

معدن در مقیاس جهانی را دارا هستند.
رییس انجمن مس ایران در پاســخ به اینکه چرا 
در سال های گذشته ســرمایه گذاری در بخش 
معدن ایران کمتر از ســایر بخش های بازرگانی 
و صنعت بوده، خاطرنشان کرد: این امر طبیعی 
و ناشی از ریسک های بیشتر بخش معدن است، 
در این بین سرمایه گذاری در حوزه مس ریسک 
بیشتری داشته، اما به تبع آن با سود بیشتری نیز 

همراه است.
وی یادآوری کرد: در شــرایط کنونی که تداوم 
تحریم ها علیه اقتصاد کشــور را شاهد هستیم، 
رغبــت خارجی ها به ســرمایه گذاری در بخش 

معدن و صنایع معدنی کمتر است.

رئیس مجمــع واردات با بیان اینکه تشــکل ها 
بهترین گزینه برای بهبود فضای کســب و کار 
هستند، گفت: عامل پیش برنده اقتصاد را باید در 
تشکل ها جستجو کرد و هر میزان در این زمینه 
سرمایه گذاری شود، برآیند آن به اقتصاد کشور 
برمی گردد. علیرضا مناقبی در گفت وگو با  فارس با 
اشاره به ضرورت بهره برداری حداکثری از ظرفیت 
تشکل های تخصصی اظهار داشت: واگذاری امور 
به تشــکل ها موجب تقویت خودکنترلی بخش 
خصوصی می شود. وی افزود: تجربیات ارزشمندی 
در بدنه تشکل های تخصصی و صنفی گردآوری 
شده که ثمره ســال ها فعالیت، سرمایه گذاری، 
دانش، تخصص و حتی آزمون و خطاست و تشکل 
ها این آمادگی را دارند که این تجربه را به صورت 

رایگان در اختیار دولت ها قرار دهند.
رئیس مجمع واردات بیان داشت: عامل پیش برنده 
اقتصاد را باید در تشکل ها جستجو کرد و هرچقدر 

در این زمینه سرمایه گذاری شود، قطعا نتیجه و 
برآیند آن به اقتصاد کشور باز خواهد گشت.

وی افزود: مقــررات زدایی، یکــی از اصلی ترین 
نیازهای فضای کسب و کار کشورمان است و دائما 
شاهد گالیه های متعدد فعاالن اقتصادی راجع به 
بروکراسی درهم تنیده، فربه و مبهم اداری هستیم 
و در این خصوص تشکل های تخصصی می توانند 
نقش بسزایی ایفا کنند، ترکیب هیات های مقررات 
زدایی باید از نمایندگان تشــکل ها شکل بگیرد 
تا بتوانند تجربیات و گرفتاری هــای خود را در 
ارتباط با پیشبرد فعالیت های خود به بدنه دولت 
منتقل کنند ضمن اینکه نباید فراموش کرد که 
تشکل گرایی منجر به تقویت خودکنترلی بخش 
خصوصی می شود و به این صورت رقیبان بازار، در 
کنار یکدیگر می نشینند و عملکرد یکدیگر را رصد 
می کنند و تخلفات رقیبان خود را بهتر از دیگران 

متوجه می شوند.

رییس انجمن مس ایران:

لزوم معرفی ظرفیت ها به مردم

تشکل ها بهترین گزینه برای رصد قوانین اضافه و 
بهبود فضای کسب  و کار هستند
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آيفون 15 اولترا جايگزين پرو مكس می شود
اپل ممکن است ســال آینده در نام گذاری آیفون تغییراتی صورت دهد. مارک 
گورمان، گزارشگر فناوری بلومبرگ اعالم کرد این شرکت ممکن است بزرگترین 
و گران ترین مدل آیفون را در سال ۲۰۲۳ به جای "آیفون ۱۵ پرو مکس"، "آیفون 
۱۵ اولترا" بنامد. این تغییر نام با مهم ترین تغییر در طراحی آیفون از زمان عرضه 
مدل آیفون ۱۲ همزمان خواهد شد. گورمان انتظار دارد یکی از تغییرات بزرگ در 

آیفون ۱۵، استفاده از شارژر یو اس بی-سی باشد.
گوشی پرچمدار اپل طی سال های اخیر، تغییراتی در نام گذاری مدل هایش داشته 
است. در سالهای نخست هنگامی که اپل هر دو سال مدل به روز شده ای از آیفون 
را معرفی می کرد، حرف "اس" به نام مدل اضافه می شد. از سال ۲۰۱۹ و متنوع 
شدن مدلهای آیفون که شامل مدل های ارزان تر و گران تر بودند، این شرکت از 
برند "پرو" و "پرو مکس" برای گران ترین و پیشرفته ترین آیفون های خود استفاده 
کرد. همچنین اپل امسال دوباره از برند "پالس" استفاده کرد. حذف "پرو مکس" و 
استفاده از برند "اولترا" منطقی به نظر می رسد زیرا اپل واچ اکنون شامل مدل اولترا 
است. شایعات مربوط به آیفون ۱۵ شامل پیش بینی های جالبی بوده است. گورمان 
پیش از این گزارش کرده بود که اپل در حال آزمایش آیفونهایی است که از شارژ یو 
اس بی-سی استفاده می کنند تا به مقررات اتحادیه اروپا برای استفاده از این نوع 
شارژ در همه تلفنهای هوشمندی که پس از سال ۲۰۲۴ به بازار عرضه می شوند، 
عمل کند. همچنین راس یونگ اعالم کرده است همه مدلهای آیفون ۱۵ از صفحه 
نمایش داینامیک آیلند که در "آیفون ۱۴ پرو" بکار رفته است، استفاده خواهند 
کرد. بر اساس گزارش وب سایت انگجت، گورمان پیش بینی کرد اپل ممکن است 
پاییز امسال، مراسم رونمایی دیگری برگزار نکند. این شرکت قصد دارد مدلهای 
جدید مک مینی، مک بوک پرو و آی پد پرو را پیش از پایان امسال معرفی کند. با این 
حال، از آنجا که این مدلها، به روزرسانی مدلهای فعلی خواهند بود، اپل ممکن است 

برای معرفی این محصوالت، به انتشار مجموعه بیانیه های مطبوعاتی اکتفا کند.

شهرک نخبگانی با همكاری دانشگاههای بزرگ 
ايجاد می شود

یکی از اقدامات بنیاد ملی نخبگان ایجاد شهرک نخبگانی است که با انعقاد 
تفاهم نامه با دانشگاه های بزرگ سراسر کشور شرایط آن فراهم می شود؛ قرار 
است در این شهرک ها مراکز آزمایشگاهی ساخته شود. ماموریت بنیاد ملی 
نخبگان ذیل سند راهبری کشور در امور نخبگان، در صدد شناسایی ایستگاه-

های مسیر نخبگی است و با کمک نهادهای مرتبط برای پشتیبانی از مشموالن 
هر ایستگاه برنامه ریزی کرده است. 

سیاســت بنیاد ملی نخبگان مبتنی بر جامعیت برنامه های »شناســایی 
آحاد وگروه های نخبگانی«، »طراحی مســیر هدایت در پرتو تعالیم و آداب 
اسالمیـ  ایرانی«، »تمهید شرایط بکارگیری نخبگان در جهت اثرگذاری« و 
»الگوسازی از نخبگان« است. به همین دلیل بنیاد فرایند شناسایی نخبگان 
را از دوران آموزش ابتدایی تا دوران ســرآمدی طراحی کرده و شناســایی، 
توانمندسازی و حمایت از اجتماعات نخبگانی در حوزه های مختلف علمی، 
 فّناوری، ادبی، هنری، حوزوی، قرآنی و... را در قالب ضوابط و مقررات مصوب، 

اجرایی کرده است.
یکی از اقدامات بنیاد ملی نخبگان ایجاد شهرک نخبگانی برای سکونت نخبگان 
است که در این راستا قراردادهایی با دانشگاه های بزرگ کشور منعقد شده 
است. در این راستا انجام اقدامات اولیه تحقق طرح ساخت شهرک نخبگان 
در دســتور کار بنیاد ملی نخبگان قرار گرفته اســت. این اقدام برای ایجاد 
شهرک نخبگان در کشور و رفع مســئله مسکن اجتماع نخبگانی، به عنوان 
موضوعی مهم در حفظ و نگهداشت نخبگان و مستعدان برتر و فراهم آوردن 
 شرایط مناسب برای بهره مندی از توان ایشــان در توسعه و پیشرفت کشور

 اجرایی می شود.
از این رو بنیاد امضای تفاهم نامه با دانشــگاه های بزرگ مراکز اســتان ها را 
به عنوان گام نخســت این اقدام، در نظر گرفته، که بــا همکاری و همراهی 
و استفاده  از امکانات هر یک از این دانشــگاه، ساخت این شهرک ها در کنار 
دانشگاه ها آغاز شود و در ادامه با ساخت مراکز آزمایشگاهی و تحقیقاتی در این 
شهرک ها و ایجاد زیرساخت مناسب و ارائه تجهیزات الزم به نخبگان عالوه 
 بر رفع دغدغه های مرتبط با اسکان، مسیر علم آموزی و دانش افزایی نخبگان 

تسریع شود.
بر اساس این تفاهم نامه ها، دانشگاه ها بخشی از زمین هایی را که می توانند به 
این امر اختصاص دهند،  در اختیار بنیاد ملی نخبگان قرار می دهند و بنیاد 
نیز با کمک منابع، حمایت ها، تســهیالت و اعتبارات دولتی اقدام به ایجاد و 
ساخت واحدهای مسکونی در قالب شهرک نخبگانی برای نخبگان می کند، 
 که این واحدها به صورت اجاره به شــرط تملیک در اختیار نخبگان کشور 

قرار خواهد گرفت.

 دانش بنيانها در نمايشــگاه تجهيــزات صنعتی 
و ماشين سازی روسيه

فراخوانی مبنی بر شــرکت در پاویون ایران و هیأت تجاری در نمایشگاه 
بین المللی تجهیزات صنعتی و ماشین ســازی روســیه برای شرکت های 

دانش بنیان منتشر شد.
به گزارش معاونت علمی و فناوری، نمایشگاه بین المللی تجهیزات، خدمات 
و نوآوری ویژه مؤسسات صنعتی و صنایع مختلف در روسیه ۲ تا ۴ آبان ماه 
سال جاری در مسکو برگزار می شود. نمایشگاه بین المللی تجهیزات صنعتی 
و ماشین سازی روسیه دارای مجوز سازمان توسعه تجارت ایران و با حمایت 
صندوق نوآوری و شکوفایی معاونت علمی ریاست جمهوری، وزارت صمت 
و وزارت خارجه ایران و با مشارکت وزارت صنعت و تجارت، وزارت انرژی و 
دومای روسیه است. این نمایشگاه فرصتی مناسب برای معرفی محصوالت 
و ظرفیت های شرکت های دانش بنیان و خالق به بازار جهانی، عقد قرارداد 
با سرمایه گذاران خارجی و تعریف پروژه های مشــترک بین المللی برای 
شرکت های دانش بنیان و خالق ایرانی فعال در حوزه تجهیزات صنعتی و 

ماشین سازی محسوب می شود.
 تا ۱۰۰ میلیــون تومان امــکان حمایــت بالعوض ویژه شــرکت های 
دانش بنیان ها جهت غرفه داران پاویون ایران نیز وجود دارد. مهلت ثبت نام 
تا ۱۰ مهرماه است، با توجه به متراژ فضای اختصاصی پاویون ایران، زمان 
ثبت نام در اولویت جانمایی غرفه ها و اختصاص خدمات و هزینه ها تأثیرگذار 
است. گروه های کاالیی اصلی نمایشگاه شامل تولیدکنندگان ماشین آالت، 
پمپ های صنعتی، تجهیزات تولید برق و تجهیزات مربوطه، کمپرسورها، 
 CHP ،شــیرآالت، تجهیزات هیدرولیک و پنوماتیک، دیگ های صنعتی
واحدهای، نیروگاه هــای حرارتی، توربین های بخــار و گاز، نیروگاه های 
حرارتی مخازن، برج های خنک کننده لوله و اتصاالت لوله، اتوماســیون و 
ژنراتورها می شود. هماهنگی جلسات بنگاه به بنگاه با صاحبین صنایع روس 
برای مشارکت کنندگان، بازدید از شهرک های صنعتی، نشست مشترک 
در سفارت ایران، جلسه مشترک با اتاق بازرگانی روسیه، حمل و ارسال بار 
نمایشگاهی، دریافت ویزای تجاری، امکان هماهنگی بازدید از شرکت ها و 
کارخانجات مرتبط، امکان هماهنگی مترجم و سیم کارت از خدمات جانبی 

پاویون و هیأت تجاری همراه است.

اخبار

رونمایی از محصوالت استارت آپی نانو
در بخش برنامه نانواستارت آپ سیزدهمین نمایشگاه بین المللی فناوری نانو از دستاوردهای شرکت های استارت آپی رونمایی خواهد شد. برنامه نانواستارت آپ یکی از برنامه های ملی حمایت از توسعه 

فناوری در ستاد نانو است که از مرحله ایده از دانشجویان، فارغ التحصیالن و فناوران مستعد حمایت می کند و از ابتدای شکل گیری این برنامه در سال ۱۳۹۶ تاکنون )پنج دوره(، بیش از ۸۳۹ دانشجوی 
عالقه مند به کارآفرینی در نانواستارت آپ شرکت کردند، ۱۵۱ هسته فناور شکل گرفته و ۶۲ محصول با حمایت های نانواستارت آپ توسعه داده شده  است. به منظور ارائه محصوالت استارت آپ های فعال در 

نانواستارت آپ، نمایشگاه رونمایی از دستاوردهای این شرکت های نوپا در روزهای ۹ تا ۱۲ مهرماه ۱۴۰۱ در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران، سالن ملل برگزار خواهد شد. 

عدول بانکها از نرخ ســود 
مصوب در هفته های اخیر 
منجر به صدور بخشــنامه 
هــا و اظهارنظرهایــی در 
رابطه با لزوم تبعیت بانکها 
از مصوبات شده اســت. به عقیده مسووالن بانکها 
در ماههای اخیر به صورت خودســرانه نرخ ســود 
را افزایش داده اند. به همیــن دلیل بانک مرکزی 
اولتیماتوم خود را در رابطه با این تخلفات به سیستم 
بانکی داده است. هشدار بانک مرکزی به بانکهای 

متخلف شامل معرفی به هیات انتظامی است. 
بانک مرکزی در بخشنامه ای به بانک ها هشدار داد 
بانکهایی که از نرخ های اعالمی پرداخت سود تخلف 
کنند به هیات انتظامی معرفی خواهند شد شنیده 
ها حاکیست پرونده یکی از بانک های متخلف هم 
اکنون در هیات انتظامی در دست رسیدگی است 

و نتیجه آن به زودی اعالم خواهد شد. این موضوع 
از آنجایی اهمیت بیشتری پیدا می کند که در روی 
دیگر سکه ارتباط نرخ سود با تورم مطرح می شود. 
جدیدترین آمارهای منتشر شده خبرهای خوبی از 
آینده تورم نمی دهد. چرا که رشد پایه پولی در میانه 
تابستان اوج گرفته و رکوردهای جدید را ثبت کرده 
اســت. اگر پایه پولی که به عنوان موتور نقدینگی 
شناخته می شــود، تحت مدیریت و کنترل بانک 
مرکزی قرار نگیرد احتماال در ماه های آتی سال با 
تورم های باالتر روبرو خواهیم شد. اما علت رشد پایه 

پولی همچنان مشخص نیست.
مســاله نرخ بهره بین بانکی به محل اختالف بانک 
مرکزی و بورســی ها در ماه های اخیر تبدیل شده 
اســت. با آنکه ســتاد اقتصادی دولــت در مصوبه 
۱۰ بندی ســال گذشــته خود ســقف نرخ سود 
بین بانکــی را ۲۰ درصــد تعیین کرده بــود، اما 
افزایش چراغ خاموش نرخ ســود و عبور از سقف 
اعالمی طی مدت اخیر بــا واکنش های متعددی 
از سوی ارکان بازار سرمایه همراه شده است. دعوا 

بر سر نرخ ســود اما ریشــه در نگاه متفاوت ارکان 
اقتصادی کشــور دارد. بورســی ها باال رفتن نرخ 
ســود بین بانکی و عبــور آن از ســقف اعالمی را 
تهدیدی بزرگ برای ســهامداران بازار ســرمایه 

عنوان می کننــد. از نگاه آنان، افزایــش نرخ بهره 
بین بانکی تقاضای وام برای سرمایه گذاری صنعتی 
 را کاهش می دهد و ارزش سهام شرکت های بورسی 

را پایین می آورد.

بانك مركزی به بانك های متخلف هشدار داد

تخلف بانک ها  در افزایش نرخ  سود

ابزار مهار  تورم و نقدینگی
کامران ندری، اقتصاددان 

افزایش نرخ بهره بین بانکی تهدیدی برای اقتصاد نیست. در شرایطی که اقتصاد گرفتار نرخ تورم باال شده است، افزایش نرخ بهره بین بانکی، هزینه خلق پول در بانک ها را افزایش می دهد. در نهایت خلق پول کاهش 
پیدا می کند. در شرایطی که خلق پول کمتر شود طبیعتا فشارهای تورمی هم کمتر می شود. به عبارتی برای مهار تورم باید نرخ سود سپرده های بانکی را افزایش داد. از این طریق با جذب سپرده های مردم در بانک ها، 

سرعت گردش پول کاهش می یابد و می توان نقدینگی را کنترل کرد. 
افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی جلوی رشد قیمت های کاال و خدمات را می گیرد و فرقی نمی کند این کاالها از دسته کاالهای عرفی مورد استفاده مردم باشد یا دارایی های مانند سهام، اوراق بدهی و سایر دارایی ها. 
با فاصله زمانی، اثرگذاری افزایش نرخ سود بین بانکی در کاال و انواع دارایی باعث افت رشد قیمت کاالها می شود. البته ابتدا بر روی دارایی های مالی اثر دارد و بعد از کمی فاصله بر رشد قیمت کاال و خدمات اثر می گذارد. 

اثر آن بر روی تورم کاال و خدمات با وقفه ای مشاهده می شود اما اثرگذاری آن بر روی قیمت سهام یا دارایی های مالی سریع تر و فوری تر است.
همچنین از این طریق هزینه های دولت نیز کاهش پیدا می کند و دیگر شــاهد نخواهیم بود که دولت مدام اقدام به چاپ پول می کند، اما االن اراده ای برای افزایش نرخ سود بانکی وجود ندارد. حال اگر بانک  مرکزی 
بخواهد نرخ سود بین بانکی به زیر ۲۰ درصد برگردد باید از سیاست انقباضی خود چشم پوشی کند. همچنین با تزریق پول پرقدرت به این بازار و افزایش عرضه نرخ سود را پایین بیاورد. البته این با تصمیم بانک  مرکزی 
برای کنترل تورم در تضاد است. این افزایش در نرخ سود بین بانکی اجتناب  ناپذیر بود. اما مشکل اصلی این اســت که بانک  مرکزی خود با خودداری از افزایش نرخ سود سپرده و تسهیالت بانکی، مانع اثربخشی این 

سیاست انقباضی بر کل اقتصاد و کنترل تورم می شود.
افزایشی که این روزها در نرخ سود می بینیم حاصل سیاست های انقباضی بانک مرکزی است. در حقیقت بانک مرکزی سیاست انقباضی در خصوص نرخ رشد پایه پولی اتخاذ کرده و کاهش رشد پایه پولی نیز باعث 
کاهش تزریق منابع به بازار بین  بانکی و در نهایت افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی شده است. بنابراین بانک مرکزی مستقیما روی این نرخ تاثیر نگذاشته و به صورت غیرمستقیم و از طریق تزریق منابع به سیستم 

بانکی موجب افزایش این نرخ شده است. 

شایلی قرائی 
News kasbokar@gmail.com

ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری 
ریاســت جمهوری با انتشــار فراخوانی نسبت به 
حمایت از طرح هــای فناورانه بــار اول و نوآورانه 
زیســتی برای درمان ناباروری اقدام کرده است. 
ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری 
ریاســت جمهوری اقدام به انتشار فراخوانی برای 
حمایت از طرح های فناورانه و نوآورانه شرکت های 

دانش بنیان در حوزه درمان ناباروری کرده است.
محور اصلی این فراخوان در ســه حوزه »داروها، 
فرآورده ها و روش های نوین در درمان ناباروری«، 
»تجهیــزات مصرفــی در درمــان نابــاروری« 
و »کیفیت افزایــی خدمات و محصــوالت حوزه 
ناباروری« است و طرح های  پیشنهادی شرکت های 
دانش بنیان برای »کســب دانش فنــی«، »تولید 

بار اول« و »تجاری ســازی و توسعه بازار« مطابق 
اولویت های کشــور و دو قالب »گرنت پژوهشی« 
و »تسهیالت تولیدی« حمایت دریافت خواهند 

کرد.
به نقــل از مرکز اطــالع رســانی معاونت علمی 
ریاســت جمهوری، شــاخص های در نظر گرفته 
شده برای طرح ها شامل »عمق دانشی در حوزه 

 MRL و TRL زیســت فناوری«، »برخورداری از
قابل قبول«، »برخورداری از زیرســاخت تولیدی 
و یا امکان همکاری با شرکت های تولیدی حاضر 
در بازار )درصورت درخواست حمایت تولیدی(« 
و »برخورداری از بازار صادراتی« می شــود.عالقه 
مندان و صاحبان ایده تا ۱۵ آبان ماه سال ۱۴۰۱ 

فرصت دارند تا طرح های خود را ارسال کنند.

دویچه تلکام، اورانج، تله  فونیکا و ۱۳ شــرکت مخابراتی اروپایی 
دیگر، با اشــاره به بحران انرژی و اهداف تغییرات اقلیمی اتحادیه 
اروپا، خواستار سهیم شدن غول های فناوری در هزینه های شبکه 
شدند. این درخواست در حالی مطرح شد که کمیسیون اروپا مهیای 
دریافت نظرات دو طرف پیش از مطرح کردن قانون پیشــنهادی 
می شــود که شــرکت های فناوری را وادار می کند در پرداخت 
هزینه های راه اندازی شبکه های نسل پنجم و کابل های فیبر نوری 

در اتحادیه اروپا، کمک کنند.
مدیران عامل این شرکت های  مخابراتی در بیانیه ای اعالم کردند 
این بخش که ساالنه حدود ۵۰ میلیارد یورو )۴۸.۵ میلیارد دالر( در 
زیرساخت سرمایه گذاری می کند، به تامین مالی بیشتر و فوری تری 
نیاز دارد. هزینه های برنامه ریزی و ساخت، افزایش پیدا کرده است. 
به عنوان مثال، قیمت کابل های فیبر نوری در نیمه اول سال ۲۰۲۲ 
تقریبا دو برابر شد و افزایش قیمت های انرژی و هزینه های دیگر، به 

بخش مخابرات لطمه زده است.
اقدام به موقع ضروری است. اروپا بســیاری از فرصت هایی که با 
اینترنت مصرفی فراهم شده، را از دســت داده است و اکنون باید 

فورا برای دوران متاورس قدرتمند شــود. برای این منظور، ما بر 
این باوریم که بزرگترین تولیدکنندگان ترافیک باید مشــارکت 
منصفانه در هزینه هــای قابل توجهی که اکنون بر شــبکه های 
اروپایی تحمیل می کنند، داشــته باشــند. ســایر شرکت های 
امضاکننده این بیانیه، شــامل ودافون، بویگــس تلکام، کی پی 
 ان، بی تی گــروپ، تی آی ام، تلیا کامپانی، فســت وب و آلتیس 

پرتغال بودند.
اپراتورهای مخابراتی اروپا اســتدالل می کنند که شــرکت های 
اینترنتی مانند گــوگل، ِمتا و نت فلیکس، عامــل بیش از نیمی 
از ترافیک اینترنت هســتند و باید بخشــی از هزینه های ارتقای 
زیرساخت را تقبل کنند. غول های فناوری این درخواست ها را رد 
و اعالم کرده اند که پیش از این، در تجهیزات و فناوری برای انتشار 

کارآمدتر محتوا سرمایه گذاری کرده اند.
گوگل ضمــن مخالفت با تالش شــرکت های مخابراتی اتحادیه 
اروپا، اعالم کرد این ایده ۱۰ ساله برای مصرف کنندگان بد است 
و شرکت های اینترنتی پیش از این، میلیون ها دالر در زیرساخت 

اینترنت سرمایه گذاری کرده اند. 

تســال به دلیل اختاللی در »سیستم 
معکــوس اتوماتیک پنجــره« برای 
حدود ۱.۱ میلیــون خودرو در آمریکا 
فراخوان صادر کرد. این اختالل اجازه 
نمی دهد  سیستم پس از ردیابی یک 
مانع به طور درســت واکنش نشــان 
 دهد و در نتیجه ریسک مجروح شدن 

باال می رود.
این خودروســاز برقی به سازمان ملی 
ایمنی ترافیک و بزرگراه های آمریکا 
اعالم کرد یــک آپدیت نــرم افزاری  
برای سیســتم مذکور  ارائه می کند. 
فراخوان صادر شــده توســط تسال 
مربوط بــه خودروهــای »مدل ۳« 
تولید شــده در بازه ۲۰۱۷تا۲۰۲۲ ، 
مدل Y تولید شــده در بازه ۲۰۲۰تا 
۲۰۲۱ و  مدل های اس و ایکس تولید 

شــده در بازه ۲۰۲۱تا۲۰۲۲ میالدی 
است. تســال اعالم کرد هنوز ادعایی 
برای اســتفاده از گارانتــی، گزارش 
میدانی، تصــادف ، جراحت یا مرگ 
 های مرتبط با ایــن فراخوان دریافت 

نکرده است.
 سازمان ملی ایمنی ترافیک و بزرگراه 
های آمریکا در بیانیــه ای اعالم کرد 
بستن پنجره بدون  سیستم معکوس 
اتوماتیــک  کارآمــد ممکن اســت 
 ریسک جراحت راننده یا سرنشینان

را افزایش دهد. 
تســال اعالم کرد طــی دوره آزمایش 
خودروها در ماه آگوســت، کارمندان 
عملکــرد  در  اختاللــی  متوجــه 
 سیســتم معکوس اتوماتیک پنجره 

شده اند.

انتشار فراخوانی برای حمایت از طرح های نوآورانه ناباروری

فراخوان تسال برای ۱.۱ میلیون خودرو در آمریکاغول های فناوری در هزینه های شبکه سهیم شوند
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