
آمار بانک مرکزی درباره چک های برگشــتی در 
مرداد ماه سال جاری نشــان می دهد که در این 
ماه بیش از ۶۴۲ هزار فقره چک برگشت خورده 
که از نظر تعداد و مبلغ معادل ۹.۵ و ۱۴.۵ درصد 

افزایش یافته است.
به گزارش ایسنا، تازه ترین آماری که بانک مرکزی 
از جریان مبادالت چک منتشر کرده است، نشان 
می دهد که در مرداد ماه ســال جاری حدود ۷.۱ 
میلیون فقره چک به ارزشی حدود ۳۴۶.۹ هزار 
میلیارد تومان مبادله شده است که از نظر تعداد و 
مبلغ به ترتیب ۱۲ و ۴.۵ درصد نسبت به ماه قبل 

کاهش دارد.
از ســوی دیگر، بیــش از ۶.۴ میلیــون فقره با 
ارزشــی حدود ۳۰۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان 
از چک های مبادله ای وصول شــده اســت که از 
نظر تعداد و مبلغ به ترتیــب ۱۲.۳و ۳.۳ درصد 

افزایش دارد.

در کنار چک های وصولی بیش از ۶۴۲ هزار فقره 
چک هم برگشت خورده که از نظر تعداد و مبلغ 
چک های برگشتی به ترتیب با  ۹.۵ و ۱۴.۵ درصد 

افزایش داشته است. 
همچنین در این مدت، در اســتان تهران حدود 
۲.۳ میلیون فقره چک با ارزشی بیش از ۱۷۷ هزار 
میلیارد تومان مبادله شده که بیانگر صدرنشینی 
استان تهران در مبادله چک در سطح کشور است.

چک هــای وصول شــده در تهران حــدود ۲.۱ 
میلیون فقــره به ارزشــی حــدود  ۱۵۹ هزار و 
۸۰۰ میلیــارد تومــان و چک های برگشــتی 
حــدود ۱۹۱ هــزار فقره بــه ارزشــی بیش از 
 ۱۷ هــزار و ۲۰۰ میلیــارد تومــان گــزارش 

شده است.
از سوی دیگر، از کل تعداد و مبلغ چک های مبادله 
شــده ۹۰.۹ و ۸۸.۶ درصد وصولی و ۹.۱ و ۱۱.۴ 

درصد برگشت داده شده است. 

میزان چک های برگشتی به تفکیک علل 
عالوه بــر ایــن، در مرداد مــاه امســال حدود 
۶۲۳ هـــزار فقـــره چـک بـــه ارزشی بیش از 
۳۷.۹ هزار میلیـــارد تومان به دالیل کســری 
یـــا فقـــدان موجـــودی برگشـــت خورده 
اســت که درواقـــع از نظـــر تعـــداد ۹۷ و از 
نظــر ارزش نیــز ۹۶ درصــد از کل چک های  
 برگشــتی به دالیل کســری یا فقدان موجودی 

بوده است.    
از سوی دیگر، در استان تهران معادل ۱۸۴ هزار 
فقره چک به ارزشــی بیش از ۱۶ هــزار و ۳۰۰ 
میلیارد تومان به دالیل کسری یا فقدان موجودی 
برگشت داده شده که در استان تهران از نظر تعداد 
۹۶.۳ و از نظر مبلغ نیــز ۹۴.۵ درصد چک های 

برگشتی به دالیل 
کســری یا فقدان موجودی بــه کل چک های 

برگشتی بوده است.

سرپرست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
کنسرسیومی کردن شرکت های کوچک و توجه به 
بیمه محصوالت دانش بنیــان را از رئوس برنامه های 
این معاونت دانســت و گفت: بزرگترین حمایت از 
شــرکت های دانش بنیان ایجاد بازار و شبکه سازی 
شرکت ها است که این امر در معاونت علمی پیگیری 

می شود.
به گزارش ایسنا، روح اهلل دهقانی فیروزآبادی امروز 
در حاشیه بازدید از ســیزدهمین نمایشگاه نانو در 
جمع خبرنــگاران، اقتدار کشــورها را در گرو توجه 
به علم و فناوری دانســت و افزود: از سال ۲۰۰۵ که 
تحلیل ها درباره حرکت جدی کشور آغاز شده است، 
گزارش هایی را در ســطح دنیا مشاهده می کنیم که 
رهبر جمهوری اسالمی ایران، توسعه و اقتصاد کشور 
را در بستر علم و فناوری طراحی و برنامه ریزی کرده 

است.
وی ادامه داد: از این رو همه دنیا متوجه شده که ایران 

با توجه ویژه بــه حوزه علم و فنــاوری، اقتصاد خود 
را می سازد و به همین دلیل شــاهد این امر هستیم 
که مهمتریــن پایگاه های اقتصــاد دانش بنیان که 
شــامل دانشــگاه ها، مراکز نوآوری و فناوری است، 
مورد توجه خاص دشمن قرار گرفته است و قطعا از 
این شرایط ناامید خواهند شــد. دهقانی اضافه کرد: 
در این فضا گفتمانی ایجاد شده، به گونه ای که امروز 
ســاعت ۸ صبح میزبان وزیر اقتصــاد و امور دارایی 
بودیم و پیام این حرکت آن اســت که کشور با همه 
 توان خود، رویکرد جدی به حــوزه دانش بنیان ها و 

توسعه فناوری دارد.
سرپرست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
تاکید کرد: ســال دانش بنیان تنها منوط به ســال 
جاری نمی شود، بلکه امســال، طلیعه آغاز فعالیت 
دانش بنیان ها است و ما برنامه های حمایتی را برای 

شرکت های دانش بنیان پیگیری می کنیم.
دهقانی، تمرکــز بر اجــرای قانون جهــش تولید 

دانش بنیان را از جمله این اقدامات نام برد و یادآور شد: 
این قانون یک قانون فاخر با ظرفیت های بسیار زیادی 

است که  می تواند سال ها برای کشور تاثیرگذار باشد.
وی، همگن و همراه کردن و کنسرســیومی کردن 
شرکت های کوچک برای تولید اقتصادهای بزرگ، 
توجه به بیمه محصوالت دانش بنیان، اجرای مدل های 
مختلف تامین مالی و اتصال اقتصاد دانش بنیان به نیاز 

مردمی را از رئوس برنامه ها در معاونت علمی نام برد.
دهقانی با اشاره به لزوم بازارسازی برای شرکت های 
دانش بنیان، گفت: در قانون جهش موضوعات جدی 
در زمینه تامین مالی و حمایت از محصوالت تولید 
داخل وجود دارد که فرصت جدی را برای بازارسازی 
ایجاد می کند و بــاور ما بر این اســت که بزرگترین 
حمایت از شرکت های دانش بنیان ایجاد بازار است، 
همچنین شبکه سازی شــرکت ها، وصل کردن به 
کارگزاران تجاری سازی و فروش از خدماتی است که 

در معاونت علمی پیگیری می شود.

جایزه نوبل پزشکی ســال ۲۰۲۲ به سوانت پابو 
زیست شناس سوئدی و متخصص ژنتیک تکاملی 
تعلق گرفت. سوانت پابو، زیست شناس سوئدی 
به خاطر کشــفیاتش درباره »ژنوم انسان تباران 
منقرض شده و تکامل انسان« برنده جایزه نوبل 

پزشکی ۲۰۲۲ شد.
پابــو از طریق تحقیقــات پیشــگامانه خود، به 
موضوعی به ظاهر غیرممکن دســت یافت. این 
موضوع، تعییــن توالی ژنوم نئاندرتــال، یکی از 

خویشاوندان منقرض شده انســان امروزی بود. 
همچنین، او کشــف هیجان انگیــزی در مورد 
یک انســان تبار ناشــناخته به نام »دنیســووا” 
)Denisova( را انجام داد. نکته مهم این است 
که پابو دریافت که انتقال ژن از این انسان تباران 
منقرض شده به انسان خردمند پس از مهاجرت 
به خارج از آفریقا در حدود ۷۰ هزار ســال پیش 

رخ داده است.
این انتقال باستانی ژن به انســان های امروزی، 

ارتباط فیزیولوژیکی دارد. به عنوان مثال، بر نحوه 
واکنش سیستم ایمنی بدن ما نسبت به عفونت ها 

تأثیر می گذارد.
تحقیقات اساســی پابو باعث ایجاد یک رشــته 
علمی کامال جدید شد. دیرینه شناسی اکتشافات 
او با آشــکار کردن تفاوت های ژنتیکی که همه 
انســان های زنده را از انســان های منقرض شده 
متمایز می کند، مبنایی را برای کشف آنچه که ما 

را منحصربه فرد می سازد، فراهم می کند.

در پنج ماهه امسال حدود ۴۸.۸ درصد متقاضیان موفق 
به دریافت بیش از ۱۲۸۴ میلیارد تومان از تسهیالت اعطا 

شده به واحدهای صادراتی شدند.
به گزارش ایسنا، بر اســاس آمار وزارت صنعت، معدن 
و تجارت )صمت( در پنج ماهه امســال بیش از ۱۲۸۴ 
میلیارد تومان تسهیالت در قالب ۶۰ فقره به واحدهای 
صادراتی پرداخت شده اســت. البته در این مدت ۱۲۳ 
مورد ثبت نام برای دریافت این نوع تسهیالت انجام شده 
بود که یعنی حدود ۴۸.۸ درصد متقاضیان در این مدت 

موفق به دریافت تسهیالت شدند.  
بر اساس جزئیات اطالعات که برای چهار ماهه امسال 
منتشر شــده نیز از بین اســتان ها، اصفهان بیشترین 
تسهیالت واحدهای صادراتی را به خود اختصاص داده 
است. در مورد اســتان هایی که کمترین تسهیالت را 
دریافت کردند نیز باید گفت که  ۱۵ استان شامل اردبیل، 
خراسان شمالی، خراسان جنوبی، ایالم، زنجان، سیستان 
و بلوچستان، قم، کهگیلویه و بویراحمد، کرمان، کرمانشاه، 
گلستان، گیالن، مازندران، هرمزگان، همدان و مناطق 
آزاد هیچ تســهیالتی دریافت نکردند. البته اطالعات 
مربوط به تسهیالت به واحدهای صادراتی از آغاز اعطای 
آن یعنی خرداد ۱۳۹۹ تا پایان تیر امسال هم منتشر شده 

که نشــان می دهد در این مدت بیش از ۶۵۱۶ میلیارد 
تومان در قالب ۳۵۶ فقره پرداخت شده است.   طی مدت 
یاد شده ۹۰۰ فقره ثبت نام برای دریافت این تسهیالت 
انجام شده بود که ۵۰۰ مورد از آن ها برای دریافت بیش از 
۱۱ هزار و ۴۰۸ میلیارد تومان به بانک ها معرفی شدند، اما 
۳۵۶ فقره تسهیالت به واحدهای صادراتی پرداخت شد؛ 
یعنی حدود ۳۹.۵ درصد متقاضیان موفق به دریافت این 
تسهیالت شدند.  جزئیات اطالعات منتشر شده در چهار 
ماهه نیز نشان می دهد که از خرداد سال ۱۳۹۹ تا پایان 
تیر امسال، اصفهان بیشترین تسهیالت را دریافت کرده، 
اما به پنج استان اردبیل، خراسان شمالی، ایالم، سیستان 
و بلوچســتان و کهگیلویه و بویراحمد هیچ تسهیالتی 

اختصاص نیافته است.

جزئیات نحوه پرداخت تسهیالت صادراتی
بر اساس گزارش معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، 
معدن و تجارت )صمت( در راستای هدایت منابع برای 
تحقق اهداف صادراتی و همچنین تســهیل و تسریع 
در فرآیند پرداخت تســهیالت ســرمایه در گردش به 
واحدهای تولیدی –صادراتی، سامانه یکپارچه اعطای 
تسهیالت بسته موصوف از محل منابع صندوق توسعه 

ملی و تلفیق منابع بانک های عامل طــرف قرارداد در 
سایت بهین یاب وزارت صنعت، معدن و تجارت به آدرس 
www.behinyab.ir راه اندازی شده است. این اقدام 
برای صادارت محصوالت اولویت دار به کشورهای هدف 
انجام شده است. درخواست متقاضیان پس از ثبت در 
ســامانه مذکور، به صورت خودکار مورد پردازش قرار 
گرفته و پس از تایید به یکی از بانک های عامل )توسعه 
صادرات ایران، صنعت و معدن، توسعه تعاون، خاورمیانه، 
کار آفرین، تجارت، ملی ایــران، رفاه کارگران، صادرات 
ایران، بانک مشترک ایران و ونزوئال، کشاورزی و پارسیان( 
جهت تصویب و پرداخت تسهیالت ارسال خواهد شد. 
منابع در نظر گرفته شده برای تسهیالت بسته موصوف 
بصورت تلفیقی به نســبت ۵۰ درصــد منابع صندوق 
توسعه ملی و ۵۰ درصد منابع بانک عامل بوده و نرخ سود 
تسهیالت به صورت میانگین نرخ سود تسهیالت صندوق 
توسعه ملی و نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار است.

اولویت های اعطای تسهیالت بر اســاس اولویت های 
کاالیی، اولویت های کشــوری، واحدهــای تولیدی-
صادارتی، اشخاص حقوقی، صادرکنندگان کاال از طریق 
توســعه زنجیره ارزش در صنایع منتخب و محصوالت 

کشاورزی در نظر گرفته شده است.

سازمان امور مالیاتی اعالم کرد: باتوجه به اینکه کلیه 
مشاغل پزشکی مکلف به استفاده از پایانه فروشگاهی 
هستند، شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف 
اعم از دریافت وجه نقد، درخواســت کارت به کارت 
و ... نســبت به معرفی فرد متخلف و اعالم شــماره 
حساب هایی که وجوه به آنها واریز شده، اقدام کنند. 
به گزارش ایســنا، براســاس جزء )۲( بند )ح( قانون 
بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، کلیه مشاغل پزشکی 
مکلف به نصب و استفاده از پایانه فروشگاهی هستند. 
طبق اعالم ســازمان امور مالیاتی، عدم اســتفاده از 

پایانه فروشــگاهی یا دســتگاه پذیرنده بانکی) پوز( 
یا هر گونه درخواســت غیرموجــه از قبیل دریافت 
وجه نقد، درخواســت کارت به کارت یا اســتفاده از 
دستگاه پذیرنده بانکی ســایرین، مشمول جرایم و 
 مجازات های مقرر در قانون مالیات های مســتقیم 
خواهد بود. بر این اســاس، برخورد با جرایم مالیاتی 
کلیه اصناف یک مطالبه عمومی و شهروندی بوده و 
سازمان امور مالیاتی کشور با جدیت پیگیر مطالبات 
مردمی اســت. لذا از شــهروندان تقاضا می شود در 
صورت مشــاهده هرگونه تخلف، نســبت به معرفی 

فرد متخلف و اعالم شماره حساب هایی که وجوه به 
آنها واریز شده یا اعالم سایر شیوه های فرار مالیاتی از 
طریق سرشماره ۱۰۰۰۱۵۱۵ به سازمان امور مالیاتی 

کشور اقدام کنند.
همچنین سامانه ۱۵۲۶ ) مرکز ارتباط مردمی سازمان 
امور مالیاتی کشــور( و بخش ســوت زنی) گزارش 
تخلفات اداری و فرار مالیاتی( ســایت سازمان امور 
مالیاتی کشــور به نشــانی intamedia.ir آماده 
 دریافت گزارشــات  شــهروندان در خصــوص فرار 

مالیاتی است.

بر اساس اعالم سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیویی، زمان استفاده از بسته های اینترنت همراه 

پس از رفع محدودیت ها تمدید می شود.
به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و 

ارتباطات رادیویی در اطالعیه ای اعالم کرد: مدت 
زمان استفاده از حجم باقیمانده بسته های اینترنت 

کاربران تمدید می شود.
بر اساس این اطالعیه در پی هماهنگی انجام شده با 

اپراتورهای تلفن همراه، از زمان عادی شدن شرایط 
و رفع محدودیت ها در دسترسی به اینترنت، حجم 
باقیمانده بسته های اینترنت کاربران، معادل زمان 

قطعی، تمدید می شود.

شرکت های کوچک دانش بنیان کنسرسیومی می شونداز چک های برگشتی چه خبر؟

برنده نوبل پزشکی ۲۰۲۲ معرفی شد

۱۲۸۴ میلیارد تومان تسهیالت صادراتی پرداخت شد پزشکانی که وجه نقد می گیرند را معرفی کنید

زمان استفاده از بسته های اینترنت تمدید می شود
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سرمقاله

چشم انداز 
بازار خودرو 

طــرح هایی که بــه دنبال 
عجوالنــه  تصمیمــات 
مسووالن برای ساماندهی 
بازار خودرو گرفته می شود 
هیچ گونه تاثیری تا به امروز در بازار و قیمتها نداشته 
است. به عبارتی طرح های فضایی را برای اجرا در 
زمین تصویب می کنند. بازار خودرو وابســته به 
فاکتورهایی است که طرح های خودرویی دولت 

را خنثی کرده و...

  بابک صدرایی، کارشناس 
خودرو 

متن کامل  د ر صفحه ۴

۲

۲

سیگنال  منفی
 به  قیمت  دالر

کانال مالی ایران 
و   سوئیس منتفی شد

آمار ساخت مسکن به کمترین میزان خود رسیده است

رکود  تاریخی  ساخت و ساز
صفحه۲

صفحه۴

قیمت  خودرو  در  مسیر  صعود 
عرضه   خودرو   در   بورس   چه   تاثیری   بر   قیمت ها   خواهد   گذاشت؟

اسکناس امریکایی در بازار روز سه شنبه در محدوده 
۳۳ هزار و ۲۰۰ و ۳۳ هزار و ۳۰۰ تومان معامله شد. 
البته عده ای از معامله گران مدعی بودند که اسکناس 
آمریکایی همچنان در سقف ۳۳ هزار و ۵۰۰ تومان 
به فروش می رسد . به گزارش اقتصادنیوز ، بازار ارز 
تهران در روزهای اخیر شاهد زور آزمایی معامله گران 
افزایشی در برابر نهاد مرکزی بازارساز بوده است. نرخ 
دالر دیروز سقف شکنی کرد. اسکناس آمریکایی در 
بازار روز سه شنبه در محدوده ۳۳ هزار و ۲۰۰ و ۳۳ 
هزار و ۳۰۰ تومان معامله شد. البته عده ای از معامله 
گران مدعی بودند که اسکناس آمریکایی همچنان 
در سقف ۳۳ هزار و ۵۰۰ تومان به فروش می رسد. 
تحلیلگران فنی می گویند از یک سو بازار به دلیل 

اعتراضات خیابانی ملتهب...

رئیس اتاق بازرگانی ایران و ســوئیس خاطر نشان 
کرد: اگر تحریم ها برداشته شــود اما از سوی دیگر 
مواضع ما در این زمینه FATF مشــخص نشود باز 
هم نمی توان به اوج گیری روند تجارت با کشورهای 
اروپایی امیدوار بود چراکه بانک داری این کشورها 
از قوانین بین المللی تبعیت می کنند. شریف نظام 
مافی در گفت وگو با ایلنا، از منتفی شدن کانال مالی 
ایران و سوئیس که برای کمک های بشردوستانه بود 
خبر داد و افزود: امکان توافق برجام نیاز و ایجاد این 
کانال را از منظر طرف ایرانی کمرنگ کرده است از 
این رو شاهد هیچ پیشرفتی در این زمینه نبودیم. وی 
روند صادرات با سوئیس در ۶ ماه نخست سال جاری 
را مثبت ارزیابی کرد و افزود: تجار و شــرکت های 

سوئیسی می دانند در شرایط...



اقتصاد2
ایران

پس از سه نوبت بازشماری؛
 زاهدی وفــا یک رای کــم آورد و 
نتوانست از مجلس رأی اعتماد بگیرد

نماینــدگان مجلس شــورای اســامی در 
جلسه علنی )سه شنبه( به بررسی صاحیت 
محمدهــادی زاهدی وفا وزیر پیشــنهادی 

تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرداختند.
بعد از دفــاع رییــس جمهــوری از گزینه 
پیشنهادی خود برای وزارت کار و همچنین 
توضیحات زاهدی وفا درباره برنامه اش در این 
وزارت خانه، نماینــدگان مجلس رای خود را 

اعام کردند.
زاهدی وفا ۱۳۶ رای موافق بدست آورد که با 
توجه به ۲۷۲ رای ماخوذه از نمایندگان برای 
تکیه بر صندلــی وزارت باید ۱۳۷ رای یعنی 

نصف به عاوه یک را بدست می آورد.
در جریان شــمارش آرا و پس از ســه نوبت 
بازشماری انجام شد اما در نهایت محمدهادی 
زاهدی وفا نتوانســت رای اعتماد مجلس را 
برای تصدی پســت وزارت تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی کسب کند.
بر این اساس محمدهادی زاهدی وفا با ۱۳۶ 
رای موافق، ۱۲۵ رای مخالف، و ۹ رای ممتنع 
از مجموع ۲۷۲ رای اخذ شده نتوانست رای 
اعتماد مجلس را برای تصدی پســت وزارت 

تعاون، کار و رفاه اجتماعی کسب کند.

کانال مالی ایران و سوئیس منتفی شد
افزایش تجارت با اروپا بدون 

FATF امکان پذیر نیست
رئیس اتاق بازرگانی ایران و سوئیس خاطر نشان 
کرد: اگر تحریم ها برداشته شود اما از سوی دیگر 
مواضع ما در این زمینه FATF مشخص نشود باز 
هم نمی توان به اوج گیری روند تجارت با کشورهای 
اروپایی امیدوار بود چراکه بانک داری این کشورها 

از قوانین بین المللی تبعیت می کنند.
شــریف نظام مافی در گفت وگو با ایلنا، از منتفی 
شــدن کانال مالی ایران و ســوئیس کــه برای 
کمک های بشردوستانه بود خبر داد و افزود: امکان 
توافق برجام نیاز و ایجاد این کانال را از منظر طرف 
ایرانی کمرنگ کرده اســت از این رو شاهد هیچ 

پیشرفتی در این زمینه نبودیم.
وی روند صادرات با ســوئیس در ۶ ماه نخســت 
ســال جاری را مثبت ارزیابی کرد و افزود: تجار و 
شرکت های سوئیسی می دانند در شرایط تحریم 
چگونه سازوکارهای تجاری خود را دنبال کنند؛ از 
این رو حجم مبادالت رو به افزایش رفته است اما 
متاسفانه اتفاق های اخیر اثر منفی در حجم تجارت 

با این  کشور گذاشته است.
این فعال اقتصادی با اشاره به نقش کلیدی سوئیس 
در تبادالت غات، خاطر نشــان کرد: ســوئیس 
شاهرگ غات ایران است و مبادالت بزرگ غات 
ایران در سوئیس بسته می شود از این جهت این 

کشور نقش مهمی در حوزه غات ایفا می کند.
به گفته این فعــال اقتصــادی؛ بزرگترین دفاتر 
شــرکت های غات جهان در ژنو است و همین 
موضوع این امکان را ایجاد کرده اســت که ایران 
قرارداد ذرت خریداری شده از برزیل را در ژنو امضا 
کند. نظام مافی سوئیس را شــریک اصلی ایران 
در زمینه دارو و غات معرفی کرد و افزود:  حجم 
صادرات به سوئیس قابل توجه است؛ قطعات نیمه 
تمام شده صنعتی، خشکبار و کاالهای سنتی در 

حوزه کشاورزی را به این کشور صادر کردیم.
وی با بیان اینکه سوئیسی ها می دانند ایران گزینه 
مناسب برای گاز این کشــور است، تصریح کرد: 
سوئیس چندین سال پیش از سایر کشور ایران را 
جزو تامین کنندگان اصلی انرژی دانستند و وزیر 
خارجه این کشور با ایران قرارداد گاز منعقد کرد و 
این موضوع نشان می دهد ایران گزینه مناسب برای 
گاز سوئیس است و ایران می تواند جایگزین روسیه 

برای تامین گاز شود.
به گفته رئیس اتاق بازرگانی ایران و سوئیس؛ اگر 
روابط سیاسی و تجاری بین این دو کشور خوب 
شود ایران می تواند یکی از تامین کننده های گاز 
برای صنعت و جامعه اروپا شود. این فعال اقتصادی 
با اشاره به نقش تحریم ها در کاهش روند تجارت با 
سوئیس، افزود: تحریم ها اجازه نمی دهد که روابط 
تجاری ما با این کشور گســترده تر شود این در 
حالیست که اقتصاد این دو کشور مکمل یکدیگر 
هســتند و در طول تاریخ همین گونه بوده است. 
سوئیس برای ایران تحریمی در نظر نگرفته است اما 
اگر اتحادیه اروپا برای ایران تحریم در نظر بگیرد این 
کشور خود را متعهد به اجرای این تحریم ها می داند. 
اگر اتحادیه اروپا به تحریم های قبل از برجام یعنی 
تحریم های اتحادیه اروپا بازگردد تردید نداشته 
باشید که سوئیس مجبور خواهد بود به تعهدات 

خود به اتحادیه اروپا عمل کند.

خبر

در ایــن بیــن کارشناســان 
معتقدند بخش خصوصي هر 
قدر هم که توان ساخت و ساز 
باالیي داشته باشد در شرایطي 
که مردم قدرت خرید نداشته 
باشــند و قادر به خرید مسکن نباشــند مسلما سرمایه  

گذاری چندانی در این بازار نخواهند کرد.
به گزارش اتــاق بازرگانی تهران، در بهار امســال 
ســاخت و ســاز در پایتخت به پایین ترین میزان 
خود در چند سال اخیر رسید. به گونه اي که آمارها 
نشان مي دهد تیراژ تولید مســکن در تهران طي 
فصل بهار در ۱۸ســال گذشته بي ســابقه بود. به 
اعتقاد کارشناســان این رکود تاریخي در ساخت 
و ســازها بیش از هر عاملي، متاثر ازجهش دوباره 
قیمت مسکن در ابتداي سال جاري است که باعث 
نااطمیناني سرمایه گذاران ســاختماني به آینده و 
ناتواني بیشتر آنها در فروش و در نتیجه انصراف از 

ادامه فعالیت شان شده است.
اگرچه سال ۱۴۰۰ تیراژ ساخت مسکن در تهران به 
کف تاریخي خود رسید، اما آمار جدید از پروانه هاي 
ساختماني صادرشده در ســه ماه نخست امسال 
حکایت از آن دارد که تیراژ تولید مسکن در تهران 
نســبت به کف تاریخي پارســال ۴۲ درصد دیگر 
سقوط کرد. بهار پارســال در تهران براي ۱۰ هزار 
و ۷۰۰ واحد مسکوني پروانه ساختماني صادر شد 
که این میزان در بهار امسال به ۶ هزار و ۲۰۰ واحد 
تنزل پیدا کرده است.  روند ساخت وساز ها در سایر 

شهرها نیز چندان تعریفي نداشته است؛ به طوري 
 که براساس آمار هاي اخیر مرکز آمار ایران، در بهار 
ســال جاري واحد هاي درج  شــده در پروانه هاي 
ساختماني مناطق شهري کشــور تعداد ۹۰ هزار 
و ۲۹۰ واحد بوده که نسبت به بهار ۱۴۰۰ کاهش 
۱۲.۷ درصدي و نسبت به زمستان ۱۴۰۰ کاهش 
۲۱.۸ درصدي را نشان مي دهد. این تعداد در استان 
البرز با کاهش ۴۳.۷ درصدي نســبت به بهار سال 
۱۴۰۰ بیشــترین افت را تجربه کرده است. پس از 
این استان، ساخت وساز استان گیان نسبت به بهار 
سال گذشــته کاهش ۴۲.۶ درصدي داشته و این 
استان در رتبه دوم با بیشترین افت ساخت وساز قرار 

دارد. همچنین طي بهار امسال نسبت به بهار ۱۴۰۰ 
ساخت وساز در اســتان مرکزي کاهش حدود ۴۰ 
درصدي، در خراسان جنوبي کاهش ۳۸.۸ درصدي، 
در ایام کاهش نزدیک به ۳۵ درصدي، در زنجان 
کاهش ۳۱.۸ درصدي، در اســتان تهران کاهش 
۳۱.۲ درصــدي و در اســتان آذربایجان غربي نیز 
کاهش ۳۱ درصدي داشته است. در خراسان رضوي 
ساخت و ساز امسال نسبت به بهار سال قبل کاهش 
۲۸.۲ درصدي، در مازندران کاهش ۱۸.۵ درصدي، 
در قم کاهش ۱۷.۷ درصدي، در خراسان شــمالي 
کاهــش ۱۵ درصــدي، در کهگیلویه وبویراحمد 
کاهش ۱۴.۷ درصــدي، لرســتان کاهش ۱۴.۲ 

درصدي، خوزســتان ۱۳.۳ درصدي و این میزان 
در استان هاي کرمان، فارس، هرمزگان و گلستان 
نیز کاهش ۱ تا ۱۲ درصدي داشته است. این آمار ها 
نکته قابل  تاملي را نشــان مي دهــد؛ به طوري  که 
 جز اســتان هاي اصفهان و آذربایجان شــرقي که 
داراي کانشهر هستند، در سایر استان هاي داراي 
کانشهر، ساخت و ساز با افت قابل  توجهي روبه رو 

بوده است.
نکته مهم این است که بخش عمده مشکات کمبود 
مســکن مربوط به کانشهر ها و شــهر هاي بزرگ 
استان هایي همچون تهران )کانشهر تهران(، البرز 
)کانشهر کرج(، خراسان رضوي )کانشهر مشهد(، 
قم )کانشهر قم(، خوزســتان )کانشهر اهواز( و 

فارس )کانشهر شیراز( است.
در این بین کارشناسان معتقدند بخش خصوصي 
هر قدر هم که توان ســاخت و ســاز باالیي داشته 
باشد در شــرایطي که مردم قدرت خرید نداشته 
باشند و قادر به خرید مسکن نباشند مسلما سرمایه  
گذاری چندانی در این بــازار نخواهند کرد و عما 
به خاطر این شرایط از دو سال گذشته وضعیت در 
بازار مسکن به جایي رســیده که مردم دیگر حتي 
با اخذ وام و اعتبار و ... هــم نمي توانند در این بازار 
وارد شوند. تنها دلیل آن هم این است که از قدرت 
خرید مردم کاسته شده است. اینکه مي گویند ۴۰۰ 
میلیون تومان وام به متقاضیان مسکن مي دهند باز 
هم مردم چندان استقبالي از این وام ها نمي کنند، 
چراکه با وجود این گرانیی هــا و درآمدهای اندك 
بازپرداخت این وام ها برای افراد بســیار ســخت و 

تقریبا غیرممکن شده است.

آمار ساخت مسکن به کمترین میزان خود رسیده است

رکود  تاریخی  ساخت و ساز

قیمت طال صعودی شد
سیگنال  منفی   به قیمت دالر

اســکناس امریکایی در بازار روز سه شنبه در 
محدوده ۳۳ هزار و ۲۰۰ و ۳۳ هزار و ۳۰۰ تومان 
معامله شد. البته عده ای از معامله گران مدعی 
بودند که اسکناس آمریکایی همچنان در سقف 

۳۳ هزار و ۵۰۰ تومان به فروش می رسد .
به گزارش اقتصادنیوز ، بازار ارز تهران در روزهای 
اخیر شاهد زور آزمایی معامله گران افزایشی در 
برابر نهاد مرکزی بازارساز بوده است. نرخ دالر 

دیروز سقف شکنی کرد.
اســکناس آمریکایی در بازار روز سه شنبه در 
محدوده ۳۳ هزار و ۲۰۰ و ۳۳ هزار و ۳۰۰ تومان 
معامله شد. البته عده ای از معامله گران مدعی 
بودند که اسکناس آمریکایی همچنان در سقف 

۳۳ هزار و ۵۰۰ تومان به فروش می رسد .

موتور محرک قیمت دالر
تحلیلگران فنی می گویند از یک سو بازار به دلیل 
اعتراضات خیابانی ملتهب شده و از سوی تحریم 
های جدید و تکذیب خبر آزادسازی منابع بلوکه 
شده ایران از سوی مقامات آمریکایی فضای بازار 
ارز را بهم ریخته است. قیمت درهم و قیمت دالر 
در بازار ارز هرات هم  نیز این روزها موتور محرك 

قیمت دالر برای صعود شده است.

سیگنال منفی به قیمت دالر 
در این میان جوبایدن از تحریم های جدید خبر 
داده و همچنین رئیس اتاق ایران و ســوئیس 
گفت:کانال مالی ایران و سوئیس منتفی شد و 
افزایش تجارت با اروپا بدون FATF امکان پذیر 

نیست. 
بورل هم در تازه ترین اظهارات خود گفته درباره 
احیای توافق هسته ای ایران با اسرائیل اختاف 
داریم.از نگاه برخی از معامله گران این دوخبر می 
تواند زمینه ساز افزایش تنش ها بین ایران غرب 

شود و قدرت معامله گران دالر را تقویت کند. 
قیمت دالر در بازار ارز هرات روز ســه شنبه  تا 
محدوده ۳۳ هزار تومان باال رفــت اما در ادامه 
معامات به قیمت ۳۲ هزار و ۸۰۰ تومان معامله 
شد . تحلیل گران فنی باور دارند در صورتی که 
بازارساز در روز جاری یکبار دیگر دالر را به زیر 
مرز ۳۳ هزار تومانی براند، فشار خرید کاهش 
خواهد یافت. با این حال، ممکن است برخی از 
معامله گران، پیش از تعطیلی های انتهای هفته، 
ســعی کنند که ارز مورد نیاز خود را در روز سه 
شنبه تهیه کنند و همین موضوع فشار تقاضا را 

در بازار زیاد کند.
دالر در انتهای مردادماه با رشد احتمال احیای 
توافق هســته ای حتی تا مرز ۲۸ هزار تومانی 
نزول کرد،  ولی پس از آن توانست خود را تا کانال 
۳۱ هزار تومانی احیا کنــد. در روزهای اخیر با 
رشد التهاب و باال رفتن احتمال افزایش فشارها، 
اسکناس آمریکایی تا باالی مرز ۳۳ هزار تومان 
خود را باال کشید و این موضوع کمی انتظارات 

صعودی را تقویت کرد.

نرخ حواله درهم چقدر شد؟ 
 نرخ حواله درهم نیز همچنان بــاالی کانال ۹ 
هزار تومان معامله می شــود. قیمت درهم روز 
سه شنبه ۹ هزار و ۱۶۰ تومان بود . نرخ برابری 
درهم به دالر در محدوده ۳۳ هزار و ۶۴۴ تومان 
بود.برخی از فعاالن بازار می گفتند تا زمانی که 
نرخ دالر در هرات و قیمت درهم صعودی است 
نباید انتظار افت چشمگیر اسکناس آمریکایی 

درتهران را داشت . 

قیمت طال صعودی شد 
قیمت اونس طا روز سه شــنبه در محدوده 
۱۷۰۶ دالر معامله شد.این قیمت در مقایسه 
با روز گذشته ۱۲ دالر رشــد را نشان می دهد. 
در بازار داخلی ایران هم قیمت طا ۱۸ عیار با 
۱ میلیون و ۳۹۳ هزار و ۷۰۰ تومان به فروش 
رسید که در مقایسه با روز گذشته ۱۵ هزار تومان 

رشد کرده بود . 

قیمت سکه ریزش کرد 
قیمت ســکه  روز سه شــنبه در محدوده ۱۵ 
میلیون و ۳۵۰ هزار تومان معامله شد اما ظهر 
روز سه شنبه به قیمت ۱۵ میلیون و ۲۰۰ هزار 
تومان به فروش رسید. این قیمت در مقایسه با 

دیروز ۱۳۰ هزار تومان ریزش کرده بود.
ارزش ذاتی سکه روز سه شنبه ۱۳ میلیون و ۳۷۴ 
هزار تومان بود که در مقایســه با قیمت نقدی 
بیش از ۲ میلیون تومان فاصله دارد. حباب سکه 
هم در روز سه شنبه پایین آمد و در محدوده ۱۳ 

درصد قرار داشت.
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شاخص کل بورس تهران روز سه با چهار هزار و ۸۷۵ 
واحد کاهــش، در ارتفاع یک  میلیــون و ۳۱۳ هزار 
واحدی ایســتاد. به گزارش ایرنا، شــاخص هم وزن 
با ۷۶۵ واحــد کاهش به ۳۸۰ هــزار و ۳۴۸ واحد و 
شاخص قیمت با ۴۵۷ واحد افت به ۲۲۷ هزار و ۲۹۷ 
واحد رسید. شاخص بازار اول، ۸۰۱ واحد و شاخص 

بازار دوم، ۱۸  هزار و ۱۵۴ واحد کاهش را ثبت کرد.
روز سه شــنبه در معامات بورس تهران، بیش از ۶ 
میلیارد و ۲۹۹ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار 

به ارزش ۲۹ هزار و ۹۲۶ میلیارد ریال معامله شد.
همچنین پاالیش نفت اصفهان )شپنا( با ۱۵۱ واحد، 
بورس کاالی ایران )کاال( با ۸۶ واحد، توسعه صنعتی 
و معدنی صبانور )کنور( با ۸۱ واحــد، ایران خودرو 
)خودرو( با ۶۴ واحد، گسترش سرمایه گذاری ایران 
خودرو )خگســتر( با ۵۵ واحد و بورس اوراق بهادار 
تهران )بورس( با ۵۳ واحد تاثیر مثبت بر شــاخص 

بورس همراه شدند.
در مقابل توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه 
)میدکو( با ۲هزار و ۶۸۲ واحد، کشتیرانی جمهوری 
اسامی ایران )حکشــتی( با ۵۳۹ واحد، فجر انرژی 
خلیج فارس )بفجر( با ۴۰۴ واحد، معدنی و صنعتی 
چادرملو )کچاد( با ۲۳۵ واحد، شرکت سرمایه گذاری 
تامین اجتماعی )شســتا( با ۱۷۴ واحد و شــرکت 
سرمایه گذاری غدیر )وغدیر( با ۱۵۳واحد تاثیر منفی 

بر شاخص بورس داشتند. بر پایه این گزارش، روز سه 
شنبه نماد شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی 
)شستا(، گســترش ســرمایه گذاری ایران خودرو 
)خگستر(، پاالیش نفت تهران )شتران(، بورس کاالی 
ایران )کاال(، انتقال داده های آســیاتک )آسیاتک(، 
پاالیش نفت اصفهان )شــپنا( و گروه دارویی برکت 
)برکت( در نمادهای پُرتراکنش قرار داشتند. گروه 
خودرو هم در معامات روز ســه شنبه صدرنشین 
برترین گروه های صنعت شــد و در این گروه ۵۴۱ 
میلیون و ۹۱۰ هزار برگه ســهم به ارزش یک هزار و 

۵۶۳ میلیارد ریال دادوستد شد.

آخرین وضعیت شاخص فرابورس
شاخص فرابورس نیز روز سه شنبه بیش از ۱۳۸ واحد 

کاهش داشت و به ۱۷ هزار و ۹۱۹ واحد رسید.
فرابورس ایران )فرابورس(، فرآورده های غذایی و صند 
چهارمحال )قچار(، سیمان الر سبزوار )سبزوا(، بیمه 
اتکایی ایرانیان )اتکای( و گروه کارخانجات صنعتی 
تبرك )تبرك( تاثیر مثبت بر شاخص فرابورس همراه 
بودند و همچنین بیمه پاسارگاد )بپاس(، آهن و فوالد 
غدیر ایرانیان )فغدیر(، اعتبــاری ملل )وملل(، کلر 
پارس )کلر(، سنگ آهن گهرزمین )کگهر(، صنعتی 
مینو )غصینو( و تولید و برق عسلویه مپنا )بمپنا( تاثیر 

منفی بر این شاخص داشتند.

بررســی جوازهــای تاســیس صــادره برای 
بنگاه های صنعتی در ۵ ماه نخســت امســال 
نشــان می دهد که در این بخــش افت ۳۸.۶ 
درصدی داشــته ایم که بیانگــر کاهش تمایل 
 سرمایه گذاران برای ســمایه گذاری در بخش 

تولید است.
به گزارش خبرنگار مهر، یکی از شــاخص های 
بررسی فعالیت سرمایه گذاران و تمایل این گروه 
بر حضور در حوزه های صنعتی و تولیدی، میزان 

جوازهای صنعتی صادره است.
بر همین اساس، بررســی آمار وزارت صمت از 
وضعیت ساخت و تأســیس بنگاه های صنعتی 
نشان می دهد که در ۵ ماه نخست امسال، برای 
۹ هزار و ۱۷۹ بنگاه جواز تأسیس صادر شده که 
کاهش ۳۸.۶ درصدی نسبت به ۵ ماهه پارسال 

داشته است.
همچنین بررســی بخش مربوط به ســرمایه 
گــذاری در این بنگاه هــا بیانگر آن اســت که 
سرمایه پیش بینی شده در ۵ ماه ابتدایی امسال 
برای جوازهای تأســیس معادل بیش از ۵۲۰ 
هزار میلیــارد تومان بوده که نســبت به مدت 
 مشــابه ســال قبل حدود ۵.۳ درصد افزایش 

داشته است.
بر اســاس برآوردهای انجام شــده، بــا اجرای 

ایــن پروژه هــا، ۲۴۴ هــزار و ۷۲۹ شــغل 
ایجاد خواهد شــد که نســبت به مدت مشابه 
 پارســال کاهــش ۳۳.۹ درصــدی را نشــان

 می دهد.
به این ترتیب آمار مربوط به جوازهای تأسیس 
صادره بیانگر کاهش تمایل ســرمایه گذاران به 

سرمایه گذاری در بخش تولید است.

چند واحد جدید فعال شدند؟
همچنیــن در ۵ ماهه ابتدایی امســال برای ۲ 
هزار و ۵۴۴ بنگاه پروانه بهره برداری ایجادی و 
توسعه ای صادر شده که کاهش ۱۲.۱ درصدی 

نسبت به مدت مشاله پارسال داشته است.
میزان ســرمایه پروانه هــای بهره برداری صادر 
شــده نیز بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان بوده 
که نسبت به مدت مشــابه سال قبل ۴۷ درصد 

کاهش داشته است.
در این بخش نیز پیش بینی شده که ۴۸ هزار و 
۸۹۵ شغل ایجاد شود که نسبت به مدت مشابه 

پارسال، افت ۳۵.۵ درصدی یافته است.
به این ترتیــب، تعداد واحدهــای جدیدی که 
در ۵ مــاه امســال پروانه بهره بــرداری گرفته 
 اند نســبت به مدت مشــابه ســال قبل کمتر 

شده است.

وزیر امــور اقتصادی و دارایی از صــدور ۱۰۸ هزار 
مجوز کسب و کار در نیمه امسال خبر داد و گفت: 
در حوزه مالیاتی کارنامه موفقی داشتیم؛ به گونه ای 
که عملکرد بی نظیر نظام مالیاتی باعث شده شاهد 
رکوردهایی باشیم که در سال های اخیر بی سابقه 

بوده است.
به گزارش ایســنا، سید احســان خاندوزی اظهار 
کرد: در شــش ماه گذشــته بیــش از ۳۶۰ هزار 
درخواســت برای دریافت مجوزهای کسب و کار 
به درگاه ملــی مراجعه کرده انــد. وزارتخانه های 
کار، تعاون و رفــاه اجتماعی، جهاد کشــاورزی، 
صمت و راه و شهرسازی بیشــترین درخواست ها 
را برای دریافت مجوز کســب و کار داشــتند و از 
۳۶۵ هزار درخواســت ارسال شــده در شش ماه 
گذشته نزدیک به یک سوم به دلیل نقص مدارك 
درخواســت نهایی نشــدند؛ بنابراین دستگاه های 
 مربوطه مجال بررســی نهایی این درخواســت ها 

را نداشتند.
وی افزود: از مجموع تقاضاهای ارســال شــده به 
درگاه ملی در شش ماه گذشــته ۱۰۸ هزار مورد 
مجوز به شــکل برخط و بــدون نیاز بــه مراجعه 
حضوری متقاضیــان و فعاالن اقتصادی توســط 
دستگاه های مختلف صادر شده و فعاالن اقتصادی 
کســب و کار خود را آغاز کرده انــد. موارد مربوط 
به نظارت روی مجوزهای کســب و کار به شــکل 
 پسینی نیز توســط دســتگاه های مختلف دنبال 

خواهد شد.
وزیر امــور اقتصادی  دارایــی با تأکید بــر اینکه 
فرآیند صــدور مجوزها در حال حاضــر و با همت 

تمام دستگاه های اجرایی کشــور وضعیت خوبی 
پیدا کرده اســت، ادامه داد: بر اساس گزارشی که 
توسط دبیرخانه شورا منتشــر شد، نشان می دهد 
که برخی دستگاه ها همچنان ۲۴ مجوز را به درگاه 
ملی مجوزهای کسب و کار اعام نکرده اند. با توجه 
به اینکه در این زمینه بــا تخلف های قانونی مواجه 
هستیم و از ششم فروردین ماه امسال این موضوع 
مصداق تخلف دســتگاه های اجرایــی در زمینه 
تسهیل مجوزها به شمار می رود، حتما باید از همه 
ظرفیت های قانونی در این زمینه استفاده کنیم. به 
ویژه اینکه در این زمینه مخاطــب موضوع، مردم 
و صدها هزار فعال اقتصــادی و فارغ التحصیان و 
جوانانی هستند که در صدد ایجاد کسب و کار های 

خود هستند.
طبق اعام وزارت اقتصــاد، خاندوزی همچنین با 
تقدیر از عملکرد یک ساله ســازمان امور مالیاتی 
کشــور اظهار کرد: گزارش عملکرد شــش ماهه 
اول مالیاتی که در روزهای اخیــر دریافت کردم، 
در کنار عملکرد یکســاله ســازمان امور مالیاتی، 
 گزارشــی بســیار امیدوارکننــده و کارنامــه 

تحقق یافته ای است.

رکوردهای بی سابقه نظام مالیاتی
وی با بیان اینکه عملکرد بی نظیــر نظام مالیاتی 
باعــث شــده شــاهد رکوردهایی باشــیم که در 
سال های اخیر بی سابقه بوده و این یکی از مصادیق 
مهمی اســت که ســازمان امور مالیاتی رقم زده 
اســت، افزود: بســیاری از  برنامه هــا، قراردادها و 
فعالیت هایی که در یکســال اخیــر تحقق یافته، 

سال ها در سازمان امور مالیاتی در دست انجام بوده 
اســت، اما اینکه ســازمان ظرف یک سال گذشته 
فرآیند بــذر و دانه تا میوه را طی کنــد اتفاق مهم 
و قابــل توجهی اســت کــه در دوره تحولی اخیر 
 محقق شده و باعث شده امروز از ارقام محقق شده 

صحبت کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی: این اجاس و نشست 
ها فرصتــی ایجاد می کند تــا بتوانیم، مســیر را 
بهتر طی کنیــم و در خصوص چشــم اندازی که 
به ســمت آن حرکت مــی کنیم، تا حــد ممکن 
همگرا و هــم نظر باشــیم و فشــارها و موانع که 
 در مســیر اصاح نظام مالیاتی وجــود دارد ما را

 دلسرد نکند.

اجرای قانون پایانه های فروشــگاهی، 
نیازمند مطالبه گری مردمی

همچنیــن داود منظور، رییس کل ســازمان امور 
مالیاتی کشــور نیز مطالبه گــری مردمی را الزمه 
اجرای موفق قانون پایانه های فروشگاهی دانست 
و گفت: اجرای ایــن قانون یک تحــول واقعی در 
ســاختار نظام مالیاتی اســت و منافــع آن به نفع 
 حقوق عامــه مردم و تامیــن درآمدهــای پایدار 

خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه هدف سازمان در این اجاس 
در روز اول عمدتا تمرکز بر اجرای قانون پایانه های 
فروشگاهی اســت، افزود: باید این قانون مهم را به 
خوبی و با مجاهدت همه مدیران و همکاران سراسر 
کشــور اجرا کنیم. اجرای این قانــون یک تحول 
واقعی در ســاختار نظام مالیاتی است و منافع آن 

به نفع حقوق عامه مردم و تامین درآمدهای پایدار 
خواهد بود.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه 
نظام مالیاتی بــا اجرای این قانــون، قدمی بزرگ 
در جهت هوشمند ســازی بر خواهد داشت، ادامه 
داد: طبیعتا این قانون مهم بیش از دو دهه آرزوی 
نظام اقتصادی کشور بود و در قوانین مختلف وجود 
داشــت ولی هیچ وقت اجرایی نشــد. البته در این 
میان مهم ترین مســاله، همکاری مردم و نگرانی از 
عدم همراهی آن ها بود. قطعا پذیرش چنین قانونی 
نیازمند اطاع رسانی جامع و فرهنگ سازی برای 
مردم و جامعه است چرا که ممکن بود در نگاه اول 
به دلیل عدم تبیین مناسب، مقاومت هایی صورت 
گیرد و این عاملی بود کــه در دوره های قبل عما  

اجرای این قانون تحقق نیافت.
منظور ادامه داد: باید مردم را برای اجرای این قانون 
مهم همراه کنیم و این یکی از ماموریت های اصلی 
سازمان است. امتیازات اجرای قانون باید برای مردم 
تدوین شود. مردم باید مطلع شــوند که با اجرای 
قانون عدالت مالیاتی برقرار خواهد شد. باید اصناف 

را نیز توجیه و همراه کنیم.
رئیس کل ســازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر 
اینکه، اجــرای قانون پایانه های فروشــگاهی باید 
یک مطالبه عمومی شود، گفت: همانطور که مردم 
در خصوص عدم اســتفاده برخی افراد از دستگاه 
کارتخــوان مطالبه گری می کننــد و این مطالبه، 
سازمان مالیاتی را مصمم به تحقق خواسته مردم 
کرد، اجرای قانون پایانه های فروشگاهی هم باید 

مطالبه عمومی جامعه بشود.

افت ۴۸۷۵ واحدی شاخص کل

بورس قرمزپوش شد
آخرین وضعیت سرمایه گذاری در بخش تولید

 چند واحد جدید فعال شدند؟

صدور ۱۰۸ هزار مجوز کسب و کار

ثبت رکوردهای موفق مالیاتی

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com



3 بازار

www.kASBOKARNEWS. ir1401روزنامه كسب و كار| سال هشتم،شماره 2596| پنج شنبه 14 مهرماه

رئيس اتحاديه ابزارفروشــان تهران از حضــور فعال اتحاديه 
ابزارفروشــان و اعضاي زيرمجموعه آن در بيســت و دومين 
نمايشــکاه بين المللي صنعت خبر داد و گفت: اتحاديه ابزار 
در اين دوره نيز با حضور در نمايشــگاه تالش دارد تا ارتباط 
تنگاتنگي ميان صنف و صنعت از طريق دانش ايجاد نمايد و با 

رويکرد دانش بنيان ها پا در عرصه رشد و تعالي بگذارد.
مهدي باقرپور، رئيس اتحاديه ابزارفروشان تهران اظهار کرد: 
ارتباط و پيوســتگي دانش و صنعت به ميزباني صنف در ابزار 
مي تواند باعث ايجاد انقالبي در مسير توسعه اقتصادي باشد، 
بنابراين در روزهاي نهم لغايت دوازدهم مهرماه از ساعت ۸ الي 
۱۵ از بازديدکنندگان و مشتاقان اين عرصه استقبال مي کنيم. 
باقرپور با اشاره به تامين کنندگان اصلي نياز کشور در حوزه ابزار 

تاکيد کرد: اعضاي پر تالش و متخصص صنف ابزارفروشــان 
عمده تامين کنندگان نياز کشــور در حوزه ابزار هســتند. در 
نمايشگاه اعضاي صنعتگر اين حوزه را معرفي و انواع فعاليت و 
خدمات شان را براي مشتاقان اين عرضه به نمايش مي گذاريم.

وي ادامه داد: ابزارآالت اين حوزه به دليل گستردگي ويژه خود 
تمامي نيازها از خانه تا تمامي صنايع، کارخانجات و ســايت 
انرژي اتمي را پوشــش مي دهدهمچنين دايره گسترده انواع 
ابزارها در دســته بندي هاي مختلف اين امــکان را مي دهد 
تا تخصــص در هريک مخصوص عده زيادي از کارشناســان 
اين حوزه باشــد. باقرپور افزود: ابزارها به دســته بندي هاي 
دستي- پنوماتيک)بادي (- هيدروليک)روغني( و برقي تقسيم 
مي شود که در حوزه هاي کارگاهي، تجهيزات حمل و نقل- 

تعميرگاهي– تراشکاري– جوش و برش هاي مختلف- سايشي 
و برشي- چسب و بسته بندي– اندازه گيري و ابزار دقيق و... 

وسعت دارند و هر يک کارآيي خاص خود را دارد.
رئيس اتحاديه ابزارفروشــان تهران در پيچيدگي کار صنف 
متبوع خود و لزوم ارايه آموزش هاي الزم در هر رســته بيان 
کرد: ابزارآالت بقدري پيچيده و داراي درجه بندي هســتند 
که نيازمند متخصصين خاص خود مي باشد؛ بنابراين هر کدام 
از اعضا که در هر يک از رسته هاي فروش و عرضه اين ابزارها 
فعالند نيازمند آموزش هاي طوالني و تجربيات زياد مي باشند 
تا در نهايت بتوانند نيازسنجي هاي بسيار دقيقي در حوزه هاي 
مختلف تجربه و تخصص خود داشته باشند و آن را تامين کنند. 
وي تصريح کرد: بر اين اساس اعضاي اين صنف در هر حوزه اي 

مشاور متخصصي هستند براي تمامي مشتاقان متقاضي در اين 
حوزه. در واقع زندگي بدون ابزار امکان پذير نيست و هر کدام 
از رشــته هاي فعاليت در اين حوزه بخش وسيعي از توليدات 
هر دسته بندي از جمله خانگي- صنعتي- زيرسازي- حمل و 

نقل– کشتي راني– هسته اي و... را فراهم مي کنند.
باقرپور تاکيد کرد: با وجود وسعت ابزار که در فوق به آن اشاره 
شد، آنچه حلقه مفقوده را تشکيل مي دهد، عدم ارتباط فعاالن 
بين حوزه هاي صنف، صنعت و علم است. اينجا دانش بنيان 
مي تواند حلقه مفقوده را پوشــش دهد. ارتباط مابين اين سه 
حوزه و پرداختن به نيازهاي تمامي حوزه هاي متصل به ابزار که 
اتحاديه به طور کامل بر آنها اشراف دارد از جمله اهداف اتحاديه 
مي باشد. مي توانيم با ارتباط تنگاتنگ مابين اين سه حوزه مهم 

صنف، علم و صنعت به توليد دانش بنيان ها بپردازيم. دانشگاه 
و استفاده از علوم دانشجويان نخبه کشــور در وحله اول قدم 
هاســت. اميد داريم در آينده نه چندان دور اين حلقه مهم و 

انقالب در اين مسير رخ دهد.
رئيس اتحاديه ابزارفروشــان تهران در خصوص روند رشــد 
و فعاليت اتحاديه نيز بيان داشــت: در ســال ۱۳۴۸ اتحاديه 
ابزارفروشان تهران با همت مرحوم ابوالقاسم نوروزي تاسيس و 
از آن پس شرايط تغيير رشد اتحاديه فراهم گرديد. بدين ترتيب 
نيازهاي بازارهاي صنعتي توسط اعضا تامين شد از جمله اين 
فعاليت ها مي توان به برگزاري نمايشگاه هاي تخصصي ابزار در 
نمايشگاه بين المللي اشاره داشت که تا کنون بيست و دو دوره 

آن توسط گروه ايدرو و سازمان نمايشگاه ها برگزار شده است.

رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم يدکي 
خودرو و ماشــين آالت تهران با تاکيد بر 
اينکه از ۸.۵ ميليارد دالر قطعات خودرو 
موجود در بــازار ۲.۵ ميليارد دالر کاالي 
بي هويت هستند که بخش عمده اي از آن 
توليد داخل و بخشي هم قاچاق هستند، گفت: بايد کاالي بدون هويت 
از کاالي قاچاق تفکيک شود و اين مسئله با ايجاد زيرساخت ها براي 
دريافت کد آيسيک توسط اصناف حل مي شود و به نوعي از قاچاق 

لوازم يدکي خودرو هم جلوگيري مي کند.
سيد احمد حسيني، رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم يدکي خودرو 
و ماشين آالت تهران با اشاره به اينکه قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
شامل مقررات و دستورالعمل هايي است که اين قانون را بسط داده 
اســت، گفت: امروز حمايت از توليد داخلي بايد مشروط به رعايت 
استانداردها و کيفيت توليد باشد به همين دليل بايد نظارت در اين 
بخش تقويت شود. از طرف ديگر زيرساخت هاي الزم براي مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز وجود نــدارد و روش اجراي قوانين مرتبط هم به 
درستي اجرا نمي شود، هرچند مجلس شوراي اسالمي بايد از بعد 
نظارتي به چگونگي اجراي قوانين و مقررات قاچاق کاال و ارز هزينه 

کند
وي ادامه داد: قانون گذار حکيــم از تصويب قوانين به دنبال تحقق 
اهداف و برنامه هايي مي باشد و در پي محقق گشتن اين اهداف بايد 
اوالً؛ نبايد حکم قانون به واسطه تصويب مقرره ها از جمله دستوالعمل 
ها و مقرره ها توسعه يابد دوماً؛ زير ساخت هاي الزم جهت اجرايي 
شدن قوانين فراهم گردد سوماً؛ در اجراي قوانين، شيوه هاي درست 
اجرا شود. به همين علت نظارت بر اجراي صحيح قوانين نيز در زمره 
اختيارات مجلس است. متاسفانه در قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
هيچکدام از اين موارد نه تنها رعايت نشده؛ بلکه اجراي ناصحيح آن 
اتحاديه را دچار چالش کرده است. آئين نامه ها و دستورالعمل هايي 
را مصوب کرده اند که حکم قانون را توسعه داده و اين برخالف قانون 

است .
حسيني در ادامه تاکيد کرد: در همين ارتباط اتحاديه تاکنون جلسات 
متعددي را با نمايندگان مجلس شوراي اسالمي، وزير صمت و معاونين 
وزارت خانه و قوه قضاييه صورت داده و بارها به فقدان زيرســاخت 
هاي الزم جهت اجراي قانون تاکيد کرده ايم؛ اما متاسفانه اين شيوه 
ناصحيح همچنان در حال اجراست؛ بنابراين در حوزه توسعه حکم 

قانون بايد به صراحت گفت؛ ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
صراحت دارد بر کاالهاي خارجي؛ اما ماده ۵ آئين نامه ماده ۳ حکم 
قانون را توسعه داده و توليدات داخلي را نيز در همين زمره قرار داده 

که دقيقاً بر خالف قانون عمل کرده است.
رئيس اتحاديه فروشــندگان لوازم يدکي خودرو و ماشــين آالت 
تهران در همين خصوص ادامه داد: متاســفانه دستورالعمل مورخ 
۱۲/۵/۱۴۰۱نيز موارد قانون را توســعه داده است. اين موضوع در 
خصوص شناسه اظهاري براي اخذ کاالهاي در سطح عرضه مهلت 
۱۵/۷/ ۱۴۰۱ و براي کد رهگيري ۹/۱۵/ ۱۴۰۱ را آخرين مهلت قرار 
داده است که به علت مشکالت سامانه تا به امروز جهت اخذ کد اظهار، 
مشکالت عديده اي ايجاد شده است و کد رهگيري نيز تا کنون امکان 

اخذ آن وجود ندارد.
حسيني از ديگر موارد و مشکالت ايجاد شده در حوزه توسعه حکم 
قانون را تبصره ۵ ماده ۲ دســتوالعمل دانسته و گفت: در واقع براي 
کاالهاي سطح عرضه مقرر شده صرفاً به دست مصرف کننده برسد. 
حال سوال اينجاست آيا براي کاالهاي موجود در سطح بازار و عرضه 
امکان اينکه در مدت کوتاه به دست مردم برسد وجود دارد؟ در حاليکه 
اين افراد بسياري از فعاالن اقتصادي، تجار و نمايندگان بزرگ دنيا بوده 
اند. هر زمان در حوزه قطعات يدکي خودرو و ماشين آالت صحبتي به 
ميان مي آيد صحبت خودرو سواري نيست؛ بلکه در باره ماشين آالتي 
است که اعمال استراتژيک و معادن کشور را انجام مي دهند و در اين 
دوران تحريم امکان ورود ماشين آالت هرگز وجود نداشته و تماماً به 
دليل درايت اين تجار بوده که قبل از تحريم بقدري واردات داشته اند 
که مازاد آن توانسته اين ســال هاي پر از مشکالت اقتصادي در اثر 

تحريم ورود ماشين آالت را جبران کند.
وي تاکيد کرد: سيستم دولت به جاي تقدير و تشکر به دليل تيزهوشي 
اين افراد از تاريخ ۱۵/۵/ ۱۴۰۱ به اين فعاالن اقتصادي برچســب 
قاچاقچي زده است. اين کاالها در سطح عرضه مشمول حقوق مکتسبه 
و صنف است و کاالهايي بوده اند که با توجه به قوانين ساري و جاري 
توليد و وارد شــده اند. ما امروز نمي توانيم به بهانه عطف به ماسبق 

کردن قوانين کاالها را در زمره کاالهاي قاچاق قرار دهيم.
حســيني گفت: قطعاً اجرايي شــدن قوانين، نيازمند فراهم شدن 
زيرساخت هاي اجرايي آن اســت. تا به امروز به صراحت اعالم مي 
شود زير ساخت ها فراهم نشده است. متاسفانه مسئوالن و متوليان 
امر بدون حضور ما در رسانه ملي حاضر مي شوند و از اجراي قانون در 
۱۴۰۱/۷/۱۵ صحبت مي کنند بدون آنکه زير ساخت ها فراهم شود 

و تکاليف قانوني خود را انجام دهند.

وي با بيان اينکه قطعات خودرو تنها مربوط به سواري نيست و بخشي 
از اين قطعات مربوط به ماشين آالت و تجهيزات است که مشمول 
ممنوعيت واردات است، افزود: در حال حاضر برخي از قطعات که در 
نتيجه دور زدن تحريم به کشور وارد مي شوند امکان اين را ندارند که 
تا دو ماه به دست مصرف کننده برسند و اگر اين اتفاق نيفتد مشمول 
کاالي قاچاق مي شوند. رئيس اتحاديه فروشــندگان لوازم يدکي 
خودرو و ماشــين آالت تهران با تاکيد بر اينکه براي ورود به سامانه 
جامع تجارت، کسبه بايد پروانه کســب داشته باشند، تصريح کرد: 
جهت شناسه دار شدن کاالهاي توليد داخلي به کد آي سيک صنفي 

نياز است تا بتوانند در سامانه جامع تجارت کد نقش دريافت کنند
حسيني در ادامه تاکيد کرد: با مطالب فوق الذکر، استدالل اتحاديه بر 
اين محور استوار است که متاسفانه امروز بر سر ميز اجرا شرکت هاي 
بزرگ و خودروسازان قرار دارند در حاليکه اين افراد تنها ۲۰ درصد از 
سهم بازار را به خود اختصاص داده اند و ۸۰ درصد ديگر را نمايندگان 

اتحاديه هاي صنفي لوازم يدکي کشور تشکيل مي دهند.
وي ادامه داد: بنابر شــواهد موجود اوالً رهبر از خودروسازان کشور 
گاليه مند بوده و به بي کيفيتي خودروهاي داخلي تاکيد داشــته 
اســت. دوماً؛ محاکم قضايي مملو از پرونده هــاي کالن تخلفات 

اقتصادي خودروسازان است. سوماً؛ مستندات مصاحبه رئيس پليس 
تهران مبني بر باز نشدن کيســه هاي هواي ۹۰ درصد از توليدات 
خودروسازان داخلي و از همه مهمتر اکثريت به اتفاق خودروهاي صفر 
کيلومتري که در صف هاي تعميرگاه هاي مجاز و معمولي کشور به 
انتظار مي مانند. کجاي دنيا خودروي صفر کيلومتر نيازمند تعميرات 
است. اينها نشان دهنده عدم کيفيت خودروهاي داخلي که حاصل 
شرکت ها و کارخانجات خودروسازي است که تعهدي به کار و توليدات 
شان ندارند؛ اما مي بينيم که باز بر سر ميز تصميم و مذاکره همين ها 
نشسته اند و خبري از اتحاديه هاي صنفي نيست. پس مسير توليدات 

و واردات کاالهاي با کيفيت تغيير پيدا کرده است
رئيس اتحاديه فروشــندگان لوازم يدکي خودرو و ماشين آالت تهران 
تاکيد کرد: با حضور افرادي که مسير خودروسازي را به زيان و خسارت 
جاني و مالي سوق داده اند بر سر ميز مذاکره و تصميم گيري مي توان 
اين نکته را استخراج کرد که مسير اجرا تغيير پيدا کرده است، قطعاً اين 
شيوه اجرا ما را به اهداف قانون گذار نخواهد رساند. اهداف قانون گذار 
در جهت تحقق مبارزه با قاچاق کاال و ارز تعريف شده بود. در اين مسير 
قطعاً شفافيت، پرداخت حقوق گمرکي و عوارض دولتي و عرضه قطعات 
با کيفيت و با اصالت موجود است. وي ادامه داد: امروز شرکت هاي بزرگ 

به بهانه اجراي شناسه کاال تنها با يک لينک شماره فني هاي خودشان را 
مرتبط به شناسه هاي کاال کرده اند. رکورد آمار امروز اعالم شده از طريق 
رسانه هاست، اعالم مي دارد که قانون به معناي واقهي اجرا نشده است. در 
کداميک از توليدات و کاالهايي که امروز شناسه کاال بر روي آن درج شده 
موارد مندرج در ماده ۱۳ قانون رعايت شده است؟ آيا بررسي کيفي شده 
است يا با همان کيفيت سابق هستند و تنها به درج يک کد شناسه کاال و 
کد رهگيري بسنده شده است؟ حسيني اظهار داشت: به کرات درخواست 
داده ايم تا در جلســات تخصصي به حل موضوعات بپردازيم. متوليان 
امر، مجريان و معاونين در تمام جلساتي که نمايندگان مجلس شوراي 
اسالمي و مسئوالن قوه قضاييه حضور داشتند موضوعات را اعالم کرده 
ايم و امروز هم از اين تريبون مي گويم آماده ايم به عنوان خادمين صنف 
در خانه صنفي اتاق اصناف ايران يا در کميسيون صنايع و معادن مجلس 
و در برنامه زنده با نظاره گري آحاد ملت ايران ما خادمان کشور با مجريان 
و متوليان قانون بر دور يک ميز بنشينيم و به بررسي چالش ها، موضوعات 
و مشکالت ايجاد شده بپردازيم. رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم يدکي 
خودرو و ماشين آالت تهران در پايان تصريح کرد: ما آماده حضور و گفتگو 
بر سر هر ميزي در خصوص موضوعات مطرح شده هستيم تا به بررسي 

تمامي موانع عدم اجراي قانون بپردازيم، آن هم در چهارچوب قانون.
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۲.۵ ميليارد دالر قطعات خودرو بي هويت در بازار 

دانش بنيان ها حلقه مفقوده اتصال صنف، صنعت و علم 

رئيس اتحاديه قالي شويان تهران در تشريح برنامه 
هاي چهار ســاله هيئت مديره جديد اتحاديه بيان 
داشت: در برنامه هاي خود منافع هر دو قشر مردم 
و اعضاي صنف را گنجانده ايم که براي رسيدن به 
نتيجه نهايي بايد هر دو گــروه با يکديگر همکاري 
تنگاتنگ داشته باشــند. اولين و مهمترين کاري 
که مردم بايد انجام بدهند، ضــرورت مراجعه آنها 
به ســايت اتحاديه براي انتخاب قالي شــويي مد 

نظرشان است.
حجت محمدي، رئيس اتحاديه قاليشويان تهران 
گفت: تالش کرده ايم همه خدماتي که کليه اعضا 
ارائه مي دهند را در سايت اتحاديه بگنجانيم. دسته 
بندي ها به طور منظــم در خصوص اعضاي داراي 
پروانه کســب از نوع همکاري هايي که مي توانند 
داشته باشــند به طور کامل در ســايت بارگذاري 
شده اســت؛ همچنين آدرس کامل، شماره تلفن و 
مشخصات اعضا درج گرديده، بطوري که افراد مي 
توانند در منزل شخصي خود بدون مراجعه به واحد 
صنفي، نام و نشان واحد مورد نظر خود را انتخاب و 
با اعتماد و اطمينان کامل، فرش خود را براي شست 

وشو به آنها بسپارند.
وي بــا تاکيد بــر اينکــه حساســيت اتحاديه در 
نظارت بر عملکرد اعضاي با پروانه کســب بســيار 
زياد اســت افزود: مي دانيم تنها شــغلي هستيم 
که کارگران زيرمجموعه آن مــي توانند به راحتي 
وارد خانه افراد شــوند و فرش گــران قيمت خانه 
را با رضايت صاحبخانه براي شســت وشــو خارج 
کنند؛ بنابراين بايد طوري عمل شــود که اعتماد 
و اطمينان افــراد را تا پايان خدمــات جلب کنيم. 
هر چند بســيارند افرادي که هيچ گونــه اعتبار و 
مجوزي براي پروانه کسب ندارند و شماري از آنها 
 در روزنامه ها و سايت هاي معتبر تنها با يک شماره 

تلفن فعالند.
محمدي تصريح کرد: هشــدار مي دهم اين افراد 
به هيچ عنوان مــورد تاييد اتحاديه نيســتند؛ لذا 

مشــتريان گرامي در صورت سپردن فرش خود به 
اين افراد بايد خود را آماده کنند تا در صورت عدم 
رضايت از آنها، اتحاديه نمــي تواند پيگير اعتراض 
و نارضايتي شان باشند. بســيارند افرادي که غير 
متعهدانه در ايــن کار فعالند، پس مــردم به نفع 
 شان است که تنها از طريق سايت اتحاديه خدمات 

دريافت کنند.
رئيس اتحاديه قالي شــويان تهران افزود: برخي از 
اعضاي معروف و قديمي اين صنــف به داليلي از 
صنف خارج شده اند مانند شــربت اوغلي؛ اما افراد 
سوءاستفاده گر با بهره بردازي از برند و نام و نشان 
معتبري که اين شــرکت براي خود طي سال هاي 
زياد به دســت آورده بود در حــال ارائه خدمات و 
سرويس هستند بدون اينکه از اتحاديه پروانه داشته 
باشند. برند شــربت اوغلي را بدون مجوز به نوعي 
ســرقت کرده و از عدم آگاهي مردم سوءاستفاده 
مي کننــد، بنابراين بهترين کار اين اســت که که 
مردم از ســايت اتحاديه بهره ببرند تــا هم به افراد 
داراي مجوز خدمات شان را بســپارند و هم افراد 
 بدون پروانه بدانند کــه بايد زير پرچــم اتحاديه 

فعاليت کنند.
ويبا انتقاد از عملکرد ســازمان امور مالياتي گفت: 
سازمان امور مالياتي ناعادالنه به محاسبات تمامي 
تراکنش هاي دستگاه هاي پوز در جهت اخذ ماليات 
پرداخته است. اصناف فرار مالياتي ندارند، تمامي 
خريد فروش مان معلوم است، دستگاه پوز را براي 
تمامي تراکنش هايمان از جمله پرداخت اقســاط 
خود و يا اقوام استفاده کرده ايم، منطق غلطي است 
که سازمان تمامي تراکنش ها را ماليات مي خواهد.

محمدي در پايــان ضمــن ارائه آدرس ســايت 
اتحاديــه )COM.EGHT۱۳۵۱ ( گفت: از پليس 
پيشــگيري مي خواهيم تــا هشــدار اتحاديه در 
خصوص عدم اعتماد مردم به تبليغات قالي شويان 
 بدون پروانه کســب را با ارســال پيامک به مردم 

اعالم دارد.

عضو هيات رئيســه اتاق اصناف و رئيس اتحاديه 
خشکشــويي و لباسشــويي تهــران در خصوص 
فساد پشت پرده فروشــگاه هاي زنجيره اي بيان 
داشت: بارها دستگاه هاي نظارتي در اين فروشگاه 
ها حضور پيداکــرده و به افشــاي دروغ هاي اين 
فروشــگاه ها پرداخته اند؛ اما به محض اينکه اين 
گزارشات از رســانه هاي متفاوت پخش گرديده، 
افرادي پشت پرده به اين ســازمان ها تذکر داده و 
اجازه نداده اند قوه قضاييه تخلفات گزارش شده را 

بررسي کند.
ابوالفضل رجب زاده، عضو هيات رئيسه اتاق اصناف 
و رئيس اتحاديه خشکشــويي و لباسشويي تهران 
بيان کرد: تخلفات فروشــگاه هاي زنجيره اي به 
چه ميزان و به نفع چه کساني است که بايد حقوق 
عموم مردم ناديده گرفته شود؟ حراج هاي دروغين 
و تخفيف هاي عجيب و غريب اين فروشــگاه ها از 
کجا نشات مي گيرد؟ اگر اين فروشگاه ها مي توانند 
چنين تخفيفاتي را قائل شوند پس مي توان قيمت 
ها را از ريشه متعادل ساخت تا خرده فروشان هم 
بتوانند با قيمت فروشــگاه هاي زنجيره اي کاالها 
را بخرند. مگر مي شــود کاالهاي توليد شده براي 
فروشگاه ها با يک قيمت تعيين شود و براي خرده 

فروشان قيمتي با فاصله بسيار زياد؟
وي تصريح کرد: چــرا بايد خرده فروشــان براي 
درآمدهاي معمولي خود مشکل داشته باشند؛ اما 
فروشــگاه هاي زنجيره اي هر روز مثل قارچ رشد 
کنند؟ پس جز دست هاي پنهاني که به نوعي براي 
برچيده شده خرده فروشــان آمده اند انديشه اي 

ديگري نخواهد ماند.
رجب زاده در ادامه با تاکيد بر لزوم ثبات قيمت ها 
از سوي دولت گفت: بهترين راه حل بحران نوسان 
قيمت ها که کمر مردم و صنوف را شکسته و اقتصاد 
را به رکود رسانيده، نظارت دولت و تاکيد اين قوه 
اجرايي مهم در کشور بر عدم تغيير هر نوع قيمتي 

از سوي هر کسي و يا سازماني است.

عضو هيات رئيسه اتاق اصناف تهران تصريح کرد: 
دولت براي ايجاد ثبات در اقتصــاد نه تنها بايد به 
ديگران اجازه تغيير قيمت ندهد؛ بلکه خود نيز به 
مدت شــش ماه قيمت هيچ کاال، خدمات و حامل 
انرژي را افزايش ندهد. بايد به مدت شش ماه نرخ 
تمامي کاالها و خدمات مختلف يکسان بماند. در 
حاليکه اکنون برخي به ناچار قيمت ها را افزايش 
مي دهند و برخي هم گرداننده گراني ها هستند، اما 
بازرسان براي جلوگيري از گراني تنها کاري که مي 
دانند، بستن واحدهاي صنفي خرده فروش است. 
مگر خرده فروش اختيار گران کردن کااليي را دارد 
که بايد تاوان اين گراني را پس بدهد؟ هر چه قيمت 
ها ارزان تر باشد، خرده فروش بيشتر مي فروشد و 
سود مي کند. کدام خرده فروشي درکشور، اختيار 
تغيير قيمت ها را دارد کــه نهادهاي نظارتي فقط 

اين افراد را مقصر مي بينند؟
رجب زاده با اشــاره بــه محدوديت هــاي اداره 
استاندارد براي صنف متبوع خود گفت: در دو سال 
اخير اداره استاندارد براي افرادي که مي خواهند 
بتازگي عضو خانواده صنفي خشکشــويي شــوند 
محدوديتي قرار داده به ايــن ترتيب که هر فردي 
که بخواهد پروانه جديد بگيــرد بايد از ديگ هاي 
مورد تاييد اين اداره تهيه کنــد. گراني اين ديگ 
ها و بودجه محــدود افراد بــراي راه اندازي واحد 
صنفي، موجب مي شــود تا نتوانند ايــن مورد را 
برآورده کنند؛ بنابراين تعداد پروانه هاي صادر در 
اين مدت بسيار کم شده است. عضو هيات رئيسه 
اتاق اصنــاف تهران همچنين اظهــار کرد: قيمت 
باالي مواد اوليــه وارداتي و بســياري از کاالهاي 
مکمل در نرخ خدمات تاثير زيادي مي گذارد اين 
موارد باعث افزايش قيمت ها و کاهش اســتقبال 
مردم از خدمات اين صنف مي شــود؛ چرا که اين 
صنف در ســبد ضروريات خريد خانوارها نيست. 
 عوامل موجود رکــود در کســب وکار اين صنف

 را باعث گرديده است.

رئيس اتحاديه فروشندگان آهن و فوالد تهران گفت: 
بازار هاي صادراتي و مماس مرزي بازاري مناسب براي 
صادرات محصــوالت فوالدي اســت و همکاري بين 
کشور ها را افزايش مي دهد. حميدرضا رستگار، رئيس 
اتحاديه فروشندگان آهن و فوالد تهران اظهار کرد: در 
اطراف ايران کشورهايي با ميزان جمعيت ۶۰۰ ميليون 
نفر وجود دارد که ظرفيتي مناسب براي صادرات کشور 

است.
رئيس اتحاديه فروشندگان آهن و فوالد تهران در پاسخ 
به اين پرسش که رکود ساخت و ســاز موجب رکود 
در توليدات آهن و فوالد کشــور نيز شده است يا خير، 
خاطرنشان کرد: ميزان توليد آهن و فوالد کشور در سال 
جديد در مقايسه با سال گذشته با افزايش مواجه شده 
است، اما براي رسيدن به چشم انداز توليد فوالد کشور 
که در افق ۱۴۰۴ توليد ۵۵ ميليون تن در سال را هدف 
گرفته است دست يابيم بايد حمايت هاي بيشتري از 
اين صنعت شود و با تحرک و افزايش مصرف داخلي اين 
هدف را محقق کرد. وي گفت: گراني مصالح ساختماني 
رکود ايجاد کرده اســت و تقاضا و توان را در ســاخت 

کاهش داده است.
عضو منتخب دور ســوم انتخابات هيئت رئيسه اتاق 
اصناف تهران اظهار کرد: در سال جاري ميزان ساخت 
و ساز در کشور کاهش قابل توجهي داشته است به اين 
دليل که قيمت زمين در کشور باال بوده و با افزايش نرخ 
خدمات و مجوزهايي که شهرداري ها براي ساخت و ساز 
در اختيار قرار مي دهد هزينه تمام شده توليد مسکن 
افزايش قابل توجهي را تجربه کرده است. حميدرضا 
رستگار، رئيس اتحاديه فروشندگان آهن و فوالد تهران 
عنوان کرد: صنعت ساخت و ساز کشور صنعتي است 
که ۳۰۰ شغل به صورت مستقيم با آن در ارتباط است 
و به نوعي مي توان گفت که تحــرک و رونق آن نقش 
مهمي در ايجاد اشتغال کشور داشته و موتور محرک 

اقتصاد خواهد بود.
وي درباره چرايي کاهش توليد مسکن عنوان کرد: با 
کاهش تعداد پروانه هاي ساخت و کم رمقي توليد، ميزان 

اشتغال مورد نياز در اين بخش نيز حاصل نمي شود. در 
سال جديد ميزان ساخت و ساز در کشور کاهش قابل 
توجهي داشته اســت به اين دليل که قيمت زمين در 
کشــور باال بوده و با افزايش نرخ خدمات و مجوزهايي 
که شهرداريها براي ساخت و ساز در اختيار قرار ميدهد 
هزينه تمامشده توليد افزايش قابل توجهي را تجربه 
کرده است و درکنار اين عوامل افزايش قيمت مصالح 
ساختمان، سازندگان را به اين نتيجه رسانده است که 
در اين بازار رکودي ساخت و ساز چندان هم مقرون به 
صرفه نيست. رئيس اتحاديه فروشندگان آهن و فوالد 
تهران خاطرنشان کرد: کاهش توان خريد خريداران 
مسکن نيز يکي از داليلي است که به رکود مسکن دامن 
زده است و در اين ميان وامهاي بانکي درنظرگرفته شده 
براي مشتريان در افزايش قدرت خريد مردم نتيجهاي 

به دنبال نداشته است.
وي تصريح کرد: دولت طرحي براي مسکن ملي و نهضت 
ملي مسکن داشته و اگرچه بحث هايي درباره ميزان آن و 
چرايي اجراي اين طرحها وجود دارد، اما ميتواند موتوري 
محرکي براي بسياري از صنايع باالدست و پائيندست 
باشد. رئيس اتحاديه فروشندگان آهن و فوالد تهران 
خاطرنشان کرد: جلســات و تالش هايي براي اجراي 
طرح نهضت ملي مسکن انجام شده، اما هنوز در مسير 
اجرايي حرکت نکرده است. تمام سعي دولت اين است 
که اين روند تسريع يابد، اما بايد به سختيها و دشواريهاي 

آن نيز واقف بود.
رئيس اتحاديه فروشــندگان آهن و فوالد تهران ادامه 
داد: اين طرح قطعا در تحرک صنايع کشــور نيز موثر 
است و توليدات کارخانجات داخلي را به نحو مناسبي 
افزايش مي دهد و اين اميدواري وجود دارد که فازهاي 
اجرايي آن از سرعت الزم برخوردار شوند. رستگار در 
پايان تصريح کرد: در ايران دستمزدها به ريال است و 
نبايد در تعيين قيمت هاي توليد استناد به بازارهاي 
جهاني داشــته باشــيم و بايد نرخ و ارقام محصوالت 
 توليــدي و بازار صادراتــي متفاوت باشــد و نيازمند

 تنظيم گري است.

بازار هاي مماس مرزي بازاري مناسب براي صادرات محصوالت فوالديضرورت بررسي فساد پشت پرده فروشگاه هاي زنجيره ايخروج اعضاي معروف و قديمي از اتحاديه قالي شويان
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کارآفرینی

تبليغات 
خالق

يكــي از راه هايــي كــه مي توانــد بــه كاهش 
بروز افســردگي در افــراد كمك كند، داشــتن 
دوست هايي صميمي اســت. حتي همنشيني با 
اعضاي خانواده نيز مي تواند در افزايش طول عمر 

افراد موثر باشد. 
محققان مي گويند كه داشــتن دوستان متعدد 
مي توانــد باعث افزايــش طول عمــر و كاهش 

افسردگي شود. 
دانشــمندان اســتراليايي مي گويند نشست و 
برخاست با دوســتان صميمي در سنين پيري 
حتــي بيش از همنشــيني اعضاي خانــواده به 

افزايش طول عمر كمك مي كند. 
يك تيم تحقيقاتــي طيفي از 

عوامل اجتماعي، بهداشتي 
و عــادات شــخصي را بر 
طول عمر بيش از 1500 
 فــرد بــاالي 70 ســال

 بررسي كرد. 
در بخشي از اين مطالعه، 

از داوطلبان ســوال شــد 
ميــزان تمــاس شــخصي 

و تلفنــي آنهــا با شــبكه هاي 

اجتماعي مختلف از جمله كودكان، 
بستگان، دوســتان و معتمدان 

چقدر است. 
پاســخ افــراد بــا ذكــر 
مشــخصات هر فرد ثبت 
شد و اين تيم پس از 10 
سال دوباره به سراغ همان 
افراد آمدند و متوجه شدند 
افرادي كه داراي بيشترين 
ارتباط با دوستان و آشنايان 
بودند، شــانس زندگي شان 22 

درصد بيش از كســاني بوده كه شــبكه ارتباطي 
ضعيفي داشتند. اين موضوع حتي در صورتي كه 
فرد، تغييرات عمده اي مثل مرگ همســر يا يكي 
 از اعضاي نزديك خانواده را تجربــه كرده بود نيز 
صدق مي كرد. دانشمندان اشاره كردند كه وجود 
دوستان در اطراف فرد احتماال او را تشويق مي كند 
بيشتر مراقب سالمت خود باشد و به عالوه با حضور 
و رفت و آمد خــود از احساســات منفي  همچون 
اضطراب و افسردگي در دوران سختي و ناخوشي 

مي كاهد. 
منبع: زندگي آنالين

دوستان بيشتر، افسردگي كمتر

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

برسانيد. 

نامه به سردبير

روش هاي گام به گام بازاريابي
بخش اول 

و  توليــدي  فعاليت هــاي  شــروع 
ســرمايه گذاري هميشــه بــا مطالعه و 
برنامه ريــزي علمــي همراه اســت. در 
شركت هاي بزرگ قبل از شروع عمليات 
توليد، گروه تحقيقــات و بازاريابي براي 
امكان سنجي درباره مقبوليت كاال و نياز 

بازار فعاليت هاي خود را آغاز مي كند. 
همچنين در شــرايطي كه كاالهاي توليد شــده، فروش نمي روند يا در 
رقابت با كاالهاي مشــابه، از بازار مناســبي برخوردار نيستند الزم است 
تا گروه تحقيقات و بازاريابي وارد عمل شــده و برنامه ريزي ها و مطالعات 
الزم را براي دستيابي به اطالعاتي درباره موقعيت بازار و كاال انجام دهد. 
تمامي فعاليت هاي گروهي و انفرادي براي بازاريابي يك كاال بايد حساب 
شده و در قالب هاي مشــخصي تدوين شود و فعاليت هاي بدون مطالعه و 

برنامه ريزي بايد حذف شود.
 براي اين منظور در بازاريابي هر كاال بايد برنامه مربوط به آن كاال را با دقت 
و مطالعه فراوان تهيه كرد و در اختيار مديران گذاشت تا تصميم گيري هاي 
الزم را براساس آن انجام دهند. طرح يا برنامه بازاريابي يكي از بخش هاي 
مهم طرح كســب و كار )Business Plan( به شــمار مي آيد. از اينرو 
فراينــد برنامه ريــزي بازاريابي بخش مهمــي از فراينــد برنامه ريزي و 
بودجه بندي سازمان ها تلقي مي شــود. طرح بازاريابي اهداف بازاريابي را 
تعيين مي كند و راهبردهاي دســتيابي به آنها را پيشنهاد مي دهد. البته 
 نبايد فراموش كرد كه ايــن طرح تمام اهداف و راهبردهاي ســازمان را 

دربر نمي گيرد. 

طرح بازاريابي چيست ؟
اصطالح طرح بازاريابي براي تشريح روش هاي به كارگيري منابع بازاريابي 
براي رسيدن به اهداف بازاريابي به كار مي رود. تقسيم بندي بازار، شناخت 
جايگاه بازار، پيش بينــي اندازه بازار و برنامه ريزي ســهم عملي بازار در 

مفهوم طرح بازاريابي جاي مي گيرند. 

مزاياي طرح بازاريابي
طرح بازاريابي مزيت هاي قابل توجهي براي سازمان ها و شركت ها ايجاد 

خواهد كرد. برخي از اين مزايا عبارتند از: 
1( استفاده بهتر از منابع شركت

2( شناخت فرصت هاي بازاريابي 
۳( تقويت روحيه جمعي 
۴( تثبيت هويت سازماني

5( كمك به سازمان در دستيابي به اهداف

ساختار طرح بازاريابي
چارچوب كلي نوشتن يك طرح بازاريابي از ساختار مشخصی تبعيت مي كند 
و محتواي آن نيز براساس برآوردها و مطالعات انجام شده تغيير خواهد كرد. 

۱۰۰ غول اقتصاد دنيا
نشريه معتبر »فوربس« در تازه ترين گزارش 
خــود، پرفروش ترين شــركت هاي جهان را 
معرفي كرد. براساس اين گزارش نام ۳0 شركت 
آمريكايي در فهرست يك صد شركت پرفروش 
دنيا قرار دارد. پــس از آمريكا به ترتيب چين و 
ژاپن هر يك با ۸ شــركت، آلمان و فرانسه هر 
كدام با 7 شركت، انگلستان، برزيل، استراليا و 
سوئيس هر كدام با 5 شركت، روسيه با ۴ شركت، اسپانيا و كانادا با ۳ شركت، هلند، 
 ايتاليا و كره جنوبي با 2 شــركت، هنگ كنگ، نروژ، بلژيك و عربستان سعودي با

 يك شركت در اين فهرست جاي گرفته اند. 
بر اين اساس، شــركت »رويال داچ شــل« با ۴70.2 ميليارد دالر فروش، در صدر 
شــركت هاي پرفروش جهان قرار دارد. اين شركت هلندي با ۳۴0.5 ميليارد دالر 

دارايي، سود ۳0.9 ميليارد دالري براي خود رقم زده است. 
براساس اين گزارش كه به بررسي وضعيت فروش غول هاي اقتصادي جهان در سال 
2012 مي پردازد، پس از »رويال داچ شل«، شركت فروشگاه هاي زنجيره اي »وال 
مارت« با ۴۴7 ميليارد دالر فروش، در رتبه دوم شركت هاي اقتصادي برتر جهان 
قرار مي گيرد. اين شركت 19۳.۴ ميليارد دالر دارايي دارد و تا ماه جاري ميالدي، 
15.7 ميليارد دالر ســودآوري داشته است اما ديگر شــركت آمريكايي »اكسون 
موبيل« با 5.۴۳۳ ميليارد دالر فروش، سودآوري 1.۴1 ميليارد دالري )معادل كل 
صادرات غيرنفتي ايران در سال 90( و مجموع دارايي ۳۳1.1 ميليارد دالري در رتبه 
سوم غول هاي اقتصادي جهان به لحاظ ميزان فروش قرار دارد. براساس اين گزارش، 
شركت چيني »سينوپك – چاينا پتروليوم« با فروش ۳91.۴ ميليارد دالري، در 
رتبه چهارم شركت هاي پرفروش جهان قرار دارد كه اين شركت 11.6 ميليارد دالر 

سودآوري داشته و از دارايي 179.۸ دالري برخوردار است. 
اما شركت »بريتيش پتروليوم« از انگلســتان نيز با ۳75.5 ميليارد دالر فروش در 
رتبه پنجم شركت هاي پرفروش دنيا جاي مي گيرد. اين شركت 292.5 ميليارد دالر 

دارايي دارد و در سال 2012، 25.7 ميليارد دالر سودآوري داشته است. 
رتبه ششم شركت هاي جهان را نيز بايد به شركت چيني »پترو چاينا« با ۳10 ميليارد 
دالر فروش اختصاص داد كه در مجموع در سال جاري ميالدي، 20.6 ميليارد دالر 

سودآوري داشته و ۳0۴.7 ميليارد دالر هم دارايي دارد. 
پس از اين شركت، شركت آمريكايي »شــورون«، با 2۳6.۳ ميليارد دالر فروش، 
ســودآوري 26.9 ميليارد دالري و دارايي 209.5 ميليــارد دالري در رتبه هفتم 
شركت هاي پرفروش جهان قرار مي گيرد اما شركت هاي »سامسونگ« از كره جنوبي 
با 2۳0.9 ميليارد فروش، شركت تويوتا از ژاپن با 22۸.5 ميليارد دالر فروش و شركت 
فولكس واگن از آمريكا با 221.9 ميليارد دالر فروش در رتبه هاي بعدي فهرست 

شركت هاي پرفروش جهان جاي مي گيرند. 

بازاريابی

ترين ها

1- مهارت خودآگاهي
2- مهارت همدلي

۳- مهارت روابط بين فردي
۴- مهارت ارتباط موثر

5- مهارت مقابله با استرس
6- مهارت مديريت هيجان

7- مهارت حل مساله
۸- مهارت تصميم گيري

9- مهارت تفكر خالق
10- مهارت تفكر نقادانه

مهارت خودآگاهي 
توانايي شناخت نقاط ضعف و قوت و يافتن تصويري 

واقع بينانــه از خــود. شــناخت نيازهــا و 
تمايالت فــردي براي آشــنايي با حقوق و 

مسئوليت هاي فردي و اجتماعي .

مهارت همدلي 
درك كردن ديگران و مشكالت شان در هر 
شــرايطي. اين مهارت به دوست داشتن و 

دوست داشته شدن و در نتيجه روابط اجتماعي بهتر افراد 
با يكديگر مي انجامد. 

مهارت روابط بين فردي 
مشــاركت و همكاري با ديگــران، همراه 
با اعتماد واقــع بينانه كــه در كنار تقويت 
دوستي ها، دوستي هاي ناســالم را خاتمه 
مي دهد تا كســي از چنين روابطي آسيب 

نبيند. 

مهارت ارتباط موثر 
درك بهتــر نيازها و احساســات ديگــران، به شــيوه اي 
كــه فــرد بتوانــد نيازهــا و احساســات خــودش را 
 نيــز در ميــان بگــذارد، تــا ارتباطــي رضايت بخــش

 شكل گيرد. 

مهارت مقابله با فشار عصبي 
 با آموختن اين مهارت افراد هيجان هاي مثبت و منفي را در خود و 
ديگران مي شناسند و ســعي مي كنند واكنشي نشان دهند كه اين 

عوامل مشكلي براي آنها ايجاد نكنند. 

مهارت مديريت هيجان 
هر انســاني در زندگي خود با هيجانات گوناگوني از جمله غم، خشم، 
ترس، خوشحالي، لذت و موارد ديگر مواجه است كه همه اين هيجانات 

بر زندگي او تاثير مي گذارد. شناخت و مهار اين هيجانات، همان 
مديريت هيجان اســت. براي 

كسب اين مهارت فرد به طور كامل بايد بتواند احساسات و هيجانات 
ديگران را نيز درك و به نوعي اين هيجانات را مهار كند. 

مهارت حل مساله 
زندگي سرشار از مسائل ساده و پيچيده است. با كسب اين مهارت 
بهتر مي توانيم مشكالت و مسائلي را كه هر روز در زندگي براي مان 

رخ مي دهند، از سر راه زندگي مان  برداريم. 

مهارت تصميم گيري 
براي برداشتن هر قدمي در زندگي بايد تصميم گيري كنيم، 
مسير زندگي انسان را تصميم گيري هاي او مشخص 
مي كند. با آموختن اين مهارت اهداف 
خود را واقع بينانــه تعيين و از ميان 
راه حل هاي موجود بهترين را انتخاب 
مي كنيم و مسئوليت عواقب آن را نيز 

بر عهده مي گيريم. 

مهارت تفكر خالق 
تفكر يكي از مهم ترين مهارت هاي زندگي است. مهارت تفكر خالق، همان 
قدرت كشف، نوآوري و خلق ايده اي جديد است تا در موارد گوناگون بتوانيم 
راهي جديد و موثر بيابيم. با آموختن تفكر خالق، هنگام مواجهه با مشكالت 
و دشواري ها احساسات منفي را به احساســات مثبت تبديل مي كنيم. 
هنگامي كه تفكر خالق را مي آموزيم ديگر مشــكالت زندگي مزاحم ما 
نيستند، بلكه هر كدام فرصتي هستند تا راه حل هاي جديد بيابيم و مشكالت 

را به گونه اي حل كنيم كه كسي تاكنون اين كار را نكرده باشد. 

مهارت تفكر نقادانه
اين مهارت موجب مي شــود هــر چيزي را به ســادگي قبول يا 
 رد نكنيــم و پيــش از آن، موضــوع مــورد نظــر را بــه خوبي

 مورد بررسي قرار دهيم و پس از آن، درباره رد 
يا پذيرش آن تصميم گيري كنيم. با آموختن 
تفكر نقادانه فريب ديگران را نمي خوريم و به 
عاقبت امور به خوبي فكــر مي كنيم و دقيق و 
 درست تصميم مي گيريم و ارتباطات درستي

 برقرار مي كنيم.

مهـــارت هاي ضروري براي زندگي موفق

مهارت

جان كوم، موسس واتس  اپ، پناهنده فقيري بود كه با پشتكارش 
توانست به ميلياردري تاثيرگذار تبديل شود. 

جان در ســال 1976 در روســتاي كوچكي در اطراف 
 كيف اوكرايــن به دنيــا آمــد، دوران كودكي  اش
 تحت سيطره كمونيست ها و اتحاد جماهير شوروي 
در خانواده اي فقير سپري شد. خانه آنها حتي آب 
گرم هم نداشــت و اين وضعيت زندگي مدت ها 

براي او ادامه يافت. 
پس از چندي جان در سن 16 ســالگي در سال 

1992 به همراه مادرش به عنــوان پناهنده وارد 
آمريكا شد و در سان فرانسيسكو سكونت گزيد. 

در آغاز جان به جارو كردن زمين فروشگاهي در نزديكي 
خانه شان شاغل شــد تا بتواند از پس قبض  هاي خانه برآيد. 

 وي پس از اتمــام نصفه و نيمه دبيرســتان وارد دانشــگاه ايالت
 سن خوزه شد ولي در اين دانشگاه هم چندان دوام نياورد و 

بدون تكميل درسش از آن خارج شد. 
 در سال 1997 جان توانســت وارد ياهو و در آنجا 
مشغول به كار شود. 12 سال بعد يعني سال 2009 
نسخه ابتدايي واتس اپ را ساخت كه شكست خورد 

ولي نااميد نشد و به كارش ادامه داد... 
واتــس اپ ســرانجام در ســال 201۳ توســط 
فيســبوك به قيمت 16 ميليــارد دالر خريداري 
شــد. او اكنــون بــه مــردي 7 ميليــارد دالري 
تبديل شــده و عالوه بر مديريت اجرايــي، بر يكي 
 از كرســي  هاي هيات مديــره فيســبوك نيــز 

تكيه زده است. 

معامله آتي يا فيوچر به چه معني داستان موفقيت موسس واتس اپ
است؟

قرارداد آتی يا معامله آتی )future (قراردادي 
است كه فروشنده براساس آن متعهد مي شود 
در سررســيد معين، مقدار معيني از كااليی 
مشخص را به قيمتي كه االن تعيين مي كنند، 
بفروشــد و در مقابــل طرف ديگر قــرارداد 
 متعهد مي شــود آن كاال را با آن مشخصات 

خريداري كند. 
براي جلوگيري از امتنــاع طرفين از اجراي 
قرارداد، طرفين به صورت شــرط ضمن عقد 
متعهد مي شــوند مبلغي را به عنــوان وجه 
تضمين نزد اتــاق پاياپاي بــورس به وديعه 
بگذارند و متعهد مي شوند متناسب با تغييرات 

قيمت آتي، وجه تضمين را تعديل كنند. 
اتــاق پاياپــاي از طرف آنــان وكالــت دارد 
متناسب با تغييرات، بخشــي از وجه تضمين 
هر يك از طرفيــن را به عنــوان اباحه تصرف 
در اختيار ديگري قرار دهد و او حق اســتفاده 
 از آن را خواهد داشــت تا در سررســيد با هم

 تســويه كنند. رابطه بين قيمــت يك دارايي 
)مالي يا فيزيكي( و قيمت آتي )forward يا 
 future( آن هميشه موردتوجه اقتصاددانان

 بوده اســت. جان مينارد كينــز )192۳( در 
يك مقاله روزنامه اي كه در گاردين منچســتر 
منتشر شد، استدالل كرد كه چون كساني كه 
براي پوشش ريســك كاهش قيمت در آينده، 
يك دارايي را از هم اكنون به صــورت فوروارد 
يا فيوچر مي فروشــند، بايد به كساني كه اين 
ريسك را تحمل كرده اند مابه ازا پرداخت كنند، 
قيمت فعلي دارايــي براي تحويــل در آينده 
)همان قيمت فوروارد يــا فيوچر(، بايد از اميد 
رياضي قيمت همان دارايــي در زمان تحويل 
 normal كمتر باشد. كينز اين اســتدالل را
backwardation ناميــد و آن را در ســال 
19۳0 در جلد دوم كتابش كه با عنوان »تئوري 
 كاربردي پول« منتشر شد، با جزئيات بيشتري

 توضيــح داد. امــروزه معامــالت آتــي 
در  را  معامــالت  از  عمــده اي  بخــش 
 بازارهــاي مالــي دنيــا و ايــران تشــكيل

 مي دهند.

آموزش
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اشتغال و 
تعاون

کارآفريني مترادف ايجاد اشتغال نيست

رسالت  اقتصادي و فرهنگي  کارآفرينان
    نویسنده

واژه كارآفريني از كلمه فرانسوي 
بــه   »Entrepreneurs«
معناي »متعهد شــدن« نشات 
گرفتــه اســت. كارآفرينــي از 
مباحثي است كه در تمامي ابعاد 
توسعه اقتصادي و اجتماعي از حدود 20 سال به اين طرف 
عمال در دنياي تجارت و كسب وكار مطرح شده است. از جمله 

تعاريف كارآفريني مي توان به موارد زير اشاره كرد: 
ژوزف شومپيتر، فرايند كارآفريني را »تخريب خالق« 
مي نامد، بــه عبارت ديگــر ويژگــي تعيين كننده در 
كارآفريني همانا انجام كارهاي جديد يا ابداع روش هاي 
نوين در امور جاري اســت. روش نوين همان »تخريب 

خالق« است. 
كارآفريني كيفيتي است كه افراد را قادر مي سازد يك 
فعاليت جديد را شروع كنند يا با قدرت و به طور ناباورانه 

فعاليت موجود را توسعه دهند. 

كارآفریني موتور تحول و توسعه اقتصاد، 
فرهنگ و جامعه است

رشــد و فراگيري اين پديــده مي تواند بــه تحول و 
دگرگوني اساسي در اقتصاد ملي منجر شود. كارآفريني 
فرايندي است كه طي آن فرد كارآفرين با ارائه ايده و 
فكر جديد ايجاد كسب وكار با قبول مخاطره و تحمل 

ريسك، محصول و خدمت جديد را ارائه مي كند. 
بيشــتر نويســندگان و صاحب نظــران درمجموع 
كارآفريني را »فرايند شناسايي فرصت هاي اقتصادي، 
ايجاد كسب وكار و شــركت هاي جديد، نوآور و رشد 
يابنده براي بهره برداري از فرصت هاي شناسايي شده 
مي دانند كه درنتيجــه آن كاال ها و خدمات جديدي 

عرضه مي شود.« 

كارآفرین كيست؟
زمان زيادي نيست كه كلمات كارآفرين و كارآفريني در 
رسانه هاي مختلف تكرار مي شود و هر كس به سليقه 
خود از اين واژه جديد براي اشاره به مديران، افراد موفق، 
سرمايه داران، سرمايه گذاران، صادركنندگان، دالل ها و 

تاجراني استفاده مي كند؛ هرچند هر كدام از اين افراد 
ممكن است كارآفرين باشند ولي هيچ كدام مصداق 

كاملي براي اين مفهوم نيستند. 

به راستي كارآفرین كيست؟
 آيا كارآفرينان ويژگي هاي متمايزي از ديگر بازيگران 
صحنه اقتصاد دارند؟ نگاهي به مسير حركت فعاليت هاي 
كارآفرينان، مبدا و منشا و حركت و انرژي ای كه در طول 
مســير آنان را تغذيه مي كند، در تصويــري اجمالي از 

شخصيت كارآفرين ارائه شده است. 
چه چيز باعث مي شود كه نشاط حركت به لختي و سكون 
غلبه كند؟ آرزوي آن چيزي كه امروز نيست ولي فردا 
مي تواند باشد، نخستين چيزي است كه جمود كارآفرين 

را درهم مي شكند، يعني كارآفرين آرزومند است. 
آنچه جهت و مســير كارآفريــن را براي رســيدن به 
آرزوهايش تعيين مي كند، از درون او برمي خيزد. عزم او 
براي حركت يا توقف و اقدام يا عدم اقدام، چيزي نيست كه 
مولود شرايط، محيط يا اطرافيان باشد، يعني كارآفرين 
كنترل دروني دارد. او براي اينكه بتواند درست آنچه را 
كه مي انديشد، عينيت بخشد و عزم خود را عملي كند، 
بايد رئيس و كارفرماي خود باشد، يعني كارآفرين نياز 
به استقالل دارد. ذهن پوياي او مرزهاي از پيش تعيين 
شده و قالب هاي رايج را درهم مي شكند و باوجودي كه 
همان چيزي را مي بيند كه ديگران مي بينند اما چيزي 
را مي انديشد كه ديگران نمي انديشند، يعني كارآفرين 

خالق است. 
وقتي كه خالقيــت از ذهن به عمل منتقل مي شــود، 
نوآوري صورت مي گيرد. نوآوري يعني پيمودن راه نارفته، 
كسي كه نخستين بار راهي را مي پيمايد، نخستين كسي 
اســت كه مي تواند خبر مخاطرات راه را براي ديگران 
بياورد، يعني كارآفرين خطرپذير است و براي استقبال از 
آينده روحيه اي تهاجمي دارد. لحظه تصميم آغاز، تنها 
زماني نيست كه او با ريسك مخاطره مواجه مي شود. ابهام 
يك پايان نامعلوم، بر هر قدم اين راه سايه مي اندازد، يعني 

كارآفرين قدرت تحمل ابهام دارد. 
به استقبال فردا رفتن، آخر ماجرا نيست. كسي كه آگاهانه 

و پيشاپيش خود را در ميدان مواجهه با مسائل مي اندازد، 
بايد توان سخت كار كردن در شرايط پرتنش را هم داشته 
باشد، يعني كارآفرين باوجود فشار زياد، كارايي خود را 

حفظ مي كند. 
 

 نقش  و آثار كارآفرینان  در جامعه  
•عامل  اشتغالزايي 

•عامل  ترغيب  و تشويق  سرمايه گذاري 
•عامل  تعادل  در اقتصادهاي  پويا

•عامل  تحول  و تجديد حيات  ملي  و محلي  )كارآفريني  
فراتراز شغل  و حرفه  است ، بلكه  يك  شيوه  زندگي  است.( 

•عامل  توليد )همانند زمين ، نيروي  كار و سرمايه ( 
•عامل  ساماندهي  و سازماندهي  منابع  و استفاده  اثربخش  

از آنها
•عامل  انتقال  تكنولوژي 

•عامل  شناخت ، ايجاد و گسترش  بازارهاي  جديد
•عامل  نوآوري  و روان كننده تغيير

•عامل  كاهــش  بوروكراســي  اداري  )كاهش  پشــت 
 ميزنشيني  و مشوق  عمل گرايي ( 

•عامل  تحريك  و تشويق  حس  رقابت 
•عامل  يكپارچگي  و ارتباط  بازارها

ضرورت  پرورش  و آموزش  كارآفرينان  
كســاني  كه  در خود توان  ايجاد كســب  وكار جديد را 
مي بينند، با كشف  فرصت هاي  موجود در جامعه  انجام  
نوعي  مطالعه  امكان سنجي  فني  و اقتصادي ، بسيج  منابع  
پراكنده  و مالي  و انساني ، دســتيابي  به  تكنولوژي هاي  
مرتبط  و باالخــره  با قبول  خطر شكســت  وارد ميدان  
كسب وكار مي شوند اما از اين  ميان  اين  گروه  معموال جمع  
كوچكي  خطر شكست  زودرس  را پشت  سر مي گذرانند و 
به  مراحل  پيشرفته تر كسب وكار مي رسند. كارآفريناني  
كه  بدين  نحو وارد عرصه  كسب وكار مي شوند، معموال از 
آموزش  ويژه اي  جز آنچه  در مشاغل  قبلي  خود آموخته اند، 
برخوردار نيستند. تحقيقات  بســياري  تاييد مي كند 
كه  فرايند و برنامه هاي  آموزشــي  خاصــي  مي تواند با 
تغيير بينــش  و فرهنگ  افراد و تجهيــز آنها به دانش  و 
مهارت هاي  خاص ، راهي  را كه  آنها احتماال با سعي  و خطا 

و گذشت  زمان  طوالني  به  آن  مي رسند، بسيار كوتاه  كرده  
و به سرعت  يك  كارآفرين  بالقوه  را به  يك  كارآفرين  بالفعل  
تبديل  كند لذا به دليل  اهميت  و نقش  كارآفرينان  در دو 
دهه  گذشته ، برنامه هاي  آموزشي  ويژه اي  و به  شكل هاي  
متنوعي  براي  آموزش وپرورش  كارآفرينان  در مجتمع 
فني وحرفه اي اميران در ميدان انقالب  ارائه  مي شــود 
كه  از جمله  مباحث  اين  دوره ها مي توان  به  موضوعاتي  
از قبيل  آشنايي  با كارآفريني  و خود اشتغالي ، بازاريابي  و 
فرصت هاي  بازار، اصول  امكان سنجي  اقتصادي ، آشنايي  
با قوانين  تجارت  تحت دوره هاي MBA و مقررات  مالي  
و عمليات  بانكي ، مقررات  مالياتي ، مديريت  منابع  مالي ، 
اصول  سازمان  و مديريت ، مديريت  منابع  انساني ، آشنايي  

با كارآفرينان  موفق  و تجارب  آنها و ... اشاره  كرد. 

اهميت  كارآفریني  از نظر ایجاد اشتغال 
كارآفريني  مترادف  ايجاد اشــتغال  نيست . كارآفريني  
درواقع  فرايند ايجاد و تاسيس  كسب وكار يا سازمان  جديد 

است  اما يكي  از اثرات  قابل  توجه  آن  ايجاد اشتغال  است. 
  مطالعات  در ايران  نشان  مي دهد كه  در فاصله  سال هاي  

75ـ  1355 هجري  شمســي  بيشترين  ميزان  اشتغال  
جديــد در اقتصاد ايران  به  شــكل  كاركنان  مســتقل  
)خويش  فرما( بوده  است . متاسفانه  به دليل  عدم  حمايت  از 
اين  كارآفرينان  و سوق  دادن آنها در مسير رشد و توسعه ، 
بزرگ ترين  چالش  اقتصاد ايران  در دهه 1380 هجري  
شمســي  بحران  بيكاري  خواهد بود. درحالي  كه  اگر در 
فاصله  20 ســال  مذكور حمايتي  جدي  از كارآفرينان  
صورت  مي گرفت،  به  گونه اي  كه  هر يك  تنها يك  نفر ديگر 
را به  استخدام خود درآورند، در اين  صورت  بزرگ ترين  
مشــكل  اقتصادي  دهه 1380 در اقتصاد ايران  كمبود 
نيروي  كار مي بود. نكته : در شرايط  اقتصادي  فعلي  و نرخ  
باالي  بيكاري  در كشورمان ، ناخودآگاه  كلمه  كارآفريني  و 
كلمه  اشتغالزايي موارد استفاده  مشابهي پيدا كرده  است  
و كلمه  كارآفريني  براي  مجموعه  اقداماتي  كه  به  ايجاد 
اشتغال  مي انجامد نيز استفاده  مي شود، مثال به  هرگونه  
ســرمايه گذاري  كه  باعث  ايجاد اشتغال  شود يا هرگونه  
افزايش  مهارت  فني  يا حرفه اي  كه  احتمال  اشتغال  به  كار 
را افزايش  دهد و براي  كسي  كار ايجاد كند نيز كارآفريني  

اطالق  مي شود.

    اميـررضا قواميـان، كارآفرین حوزه آموزش

»کسب وکار« گزارش مي دهد

نقش دولت درتوسعه کارآفريني
    گروه اشتغال و تعاون

بيكاري در بســياري از شــهرها و 
استان هاي كشــور كه توام با نبود 
كارآفرينــي و عــدم حضور بخش 
خصوصي به طور پررنگ است، باعث 
شده بسياري جوانان تحصيلكرده 
در شهرهاي مختلف يا به شيوه هاي سنتي اشتغالزايي روي 
آورده و ادامه دهنده حرفه پدران خود در يك كار باشند يا 
اينكه چشم به راه اســتخدام های دولتي بوده و در برخي 
مواقع هم مجبور به مهاجرت به شهرهاي بزرگ از جمله 
تهران شوند. ساده انديشي است كه تصور كنيم براي شروع 

يك كار انگيزه و عالقه به تنهايي كافي است. 
بسياري از تحصيلكرده ها و جوانان انگيزه هاي كارآفريني 
دارند اما بســترهاي موجود جامعه شــهري آنها را از نظر 
شــرايط مالي آنقدر در مضيقه قرار داده است كه در يك 
كارآفريني حتما بايد متكي به يك سري عوامل خارجي 
و بيرون از شــهر و منطقه خود باشند. در برخي از شهرها 
حتي كارآفريني آنقدر براي مردم ناشناخته است كه كسي 
كه يك حرفه را راه اندازي مي كند، نه تنها مورد تحســين 
افراد قرار نمی گيرد، بلكه مدام با مانع تراشي هايي از سوی 
جامعه و افراد روبه رو می شــود. ايــن محدوديت ها براي 
دختران بيش از پيش احســاس مي شــود، به طوري كه 
معموال كارآفريني در اين جوامع در اختيار كساني است كه 
شرايط سخت زندگي و تنگناها آنها را به اين سو كشانده يا 
در اختيار افراد بسيار توانمند از نظر مالي است و جوانان با 
همه توانايي ها، تحصيل، انگيزه و عالقه اي كه به شروع يك 

كار دارند، خود را در انزوا قرار داده اند. 
به اعتقاد كارشناسان و متخصصان، در حالي كه در شرايط 
فعلي كشــور، بهترين روش ايجاد اشــتغال و حل مساله 
بيكاري، توسعه و گسترش فرهنگ كارآفريني در جامعه 
است و عدم رشد و توسعه آن يكي از داليل اصلي رشد نرخ 
بيكاري در كشور و بســياري از استان هاست، عدم توزيع 
بهينه كارآفريني در كشور حتي تا آنجايي پيش رفته كه 
برخي از كارآفرينان از شــهرها به تهران مهاجرت كرده و 

بسترهاي موجود شــهر خود را مانع رشد خود می دانند. 
البته يكي از داليل آن طبــق اظهارنظر كارآفرينان ترس 
از شكســت كارآفريني به ويژه در شهرهاي كوچك است 
كه در آن كمبود تقاضا وجود دارد و به عبارتي كارآفرينان 
مي ترسند يك سري محدوديت ها مانع راه آنها شده و حتي 
ورشكستگي آنها را به همراه داشته باشد. به همين دليل 
است كه طبق برخي از تحقيقات در حال حاضر مهم ترين 

عامل مهاجرت به تهران عوامل اقتصادي است. 
عدم چاره انديشي براي حل اين مشكل حتي باعث شده در 
برخي از شهرها نيروي انساني به سمت مشاغل كاذب روي 
آورده يا به دنبال رفتارهاي نا به هنجار باشند. از طرفي دور 
شدن اين جوانان از شهر و محل زندگي خود هم مشكالتي 
براي آنها، هم براي خانواده هاي آنها و هم براي شهرهاي 

مقصد مهاجرتي آنها ايجاد كرده است. 
بنابراين همانطور كه بسياري از مسئوالن نيز اذعان دارند، 
ســرمايه گذاران معموال به داليل متعــددی كه از جمله 
مهم ترين آن نبود زيرساخت هاســت، از سرمايه گذاري 
در شهرســتان ها به ويژه شهرستان هاي كوچك و محروم 

خودداري مي كنند. 
با توضيحات گفته شــده جا دارد به 
چند مساله اساســي در اين گزارش 
پاسخ بدهيم تا شــايد براي حل اين 
مســاله راه حلي ارائه كنيم. مسائل 
عمده اين است: براي رشد و توسعه 
كارآفريني در استان هاي بيكار چه 
ملزوماتي وجــود دارد؟ چه چيزي 
موجبات كارآفريني در شهرستان ها 
به ويــژه شهرســتان هاي محروم را 
فراهــم خواهد كرد؟ نقــش دولت 
در توســعه كارآفريني در شهرهاي 
مختلــف كشــور چيســت و با چه 
ابزارهايي بايد به كمك عالقه مندان 

به كارآفريني در شهرها آمد؟

احمد قاسمي، استاد دانشــگاه و كارشناس حوزه كسب و 
كار و كارآفريني در پاسخ به اين سواالت به »كسب وكار« 
مي گويد: مشــكل عمده كارآفريني در شهرهاي كوچك 
و به طور كلي در كشــور بازار اســت، بــه عبارتي ضعف 

كارآفريني به ضعف بازار برمي گردد. 
 مساله مهم تر اينكه ما نيروهاي بازارياب نداريم و از بانك هاي 
اطالعاتي هوشمند در حوزه بازار محروم هستيم. در كشور 
ما حدود 200 هزار بازارياب حرفه اي الزم است كه متاسفانه 
در اين زمينه كمبود داريم. بنابرايــن در حالي كه در همه 
كشورهاي دنيا 7 سطح مشخص براي گذراندن دوره هاي 

بازاريابي وجود دارد اما كشور ما فاقد اين دوره هاست. 

راه اندازي سامانه هوشمند اطالعاتي در بازار
وي ادامه داد: مشكل اساســي ما بازاريابي است، نه توليد 
و گرنه توليد در همه جاي كشــور چه شهرهاي بزرگ و 
چه كوچك صورت مي گيرد. بــه همين دليل براي حل و 
بررســي اين مشكل چند اقدام اساســي از سوي دولت با 
در نظر گرفتن نقش اساســي و كليدي دولت كه نظارت 
و حمايت است، بايد انجام شــود؛ اول اينكه در حوزه بازار 
يك سامانه هوشمند اطالعاتي راه اندازي كند و دوم اينكه 
سهم 97 درصدي كشور را در كسب و كارهاي خرد با ايجاد 

خوشه هاي كسب و كار كاهش دهد. 

خوشه سازي كسب وكارهاي خرد به مدل ایراني
وي در ادامه توضيح مي دهد: كسب و كارهاي خرد كه در 
بازارهای دنيا تنها 3 درصــد را به خود اختصاص داده اند، 
هم رقابتي نبوده و هم اينكه امكان توليد انبوه، صادرات، 
قيمت تمام شده پايين، كيفيت باال، زمينه آموزشي، زمينه 

آرندي؛ تحقيق و توسعه و... را ندارند. 
به همين دليل دولت با حمايت از خوشــه هاي كســب و 
كارهاي خرد مي تواند كســب و كارهاي خرد را به كسب 
و كارهاي بزرگ تبديل كند و به عبارتي به خوشه ســازي 

كسب و كارهاي خرد به مدل ايراني بپردازد. 

ایجاد یك بنگاه اقتصادي در هر روســتا براي 
توليد محصولی خاص

قاسمي ادامه مي دهد: كار ديگر دولت اين است كه در هر 
روستا يك بنگاه اقتصادي ايجاد كند، يعني در هر روستا 
براساس مزيت هاي مطلق و نســبي محصولي توليد شود 
تا مجموعه اي از خدمات جمعي و امكانات در روســتاها 
صرف ساخت آن محصول شود. اين كار هم موجب مي شود 
توليدات پراكنده به يك توليد متمركز تبديل شود و هم 

اينكه آن روستا ها را تبديل به قطب گردشگري مي كند. 
اين استاد دانشگاه با اشاره به اينكه اين طرح را در سال 83 
و در برنامه پنجم توسعه مطرح كرد، مي گويد: اما متاسفانه 
اين طرح به دليل دستكاري توســط برخي از دولتي ها يا 
انحراف از اهداف اوليه مخدوش شد و نتوانست به مرحله 

اجرا در بيايد.
يكي از كارآفرينان ديگر نيز در همين رابطه مي گويد: در 
حالي كه دولت و مســئوالن تمايل دارند كارآفريني را به 
شهرها و خصوصا اســتان هاي بيكار ببرند اما شيوه هاي 
تحقق اين موضوع توسط آنها منطقي نيست. براي مثال 

دولت براي ســوق دادن كارآفرينان به شهرستان ها يك 
ســري موانع در اعطاي مجوز براي كارآفريني در تهران 
ايجاد كرده است، در صورتي كه سعي كرده اين موانع را از 
سر راه يك كارآفرين كه در شهرستان فعاليت دارد، بردارد. 
وي توضيح مي دهد: رشــد كارآفريني و توســعه آن در 
همه جا ضرورت دارد اما اگر هدف دولــت ارتقاي آن در 
شهرستان هاســت، بايد براي آن متوســل به راهكارهاي 
ديگري شود مانند اينكه از عالقه مندان به كارآفريني در 
شهرستان ها دعوت كند يا اينكه فرصت هايي را در اختيار 

آنها قرار دهد. 
طبق آخرين گزارش هاي شــاخص جهاني كارآفريني از 
وضعيت كارآفريني در كشور در سال 201۶، رتبه ايران در 
ميان 130 كشور جهان، 80 و در ميان 15 كشور منطقه 
خاورميانه و شــمال آفريقا 1۴ است. در اين ميان بهترين 
امتياز ايران در ركن مهارت هاي استارتاپ ها با اخذ امتياز 
0.71 )ميانگين جهاني 0.۴2( و پايين ترين امتياز در ركن 
بين المللي ســازي با اخذ امتيــاز 0.09 )ميانگين جهاني 

0.۴1( است. 

برخي 
مسئوالن 

دولتي 
 طرح هاي 

کار آفرينان را 
دستکاري 

مي کنند



6

I N FO@biznews. ir

info@kASBOKARNEWS.irروزنامه كسب و كار| سال هشتم،شماره 2596| پنج شنبه 14 مهرماه1401

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 مســئوالن 

برسانيد. 

نامه به سردبير

تنبل ترين ملت هاي جهان كدامند؟
نشريه اقتصادي فوربس در تازه ترين گزارش 
خود تنبل ترين ملت هاي جهــان را معرفي 
كرد. همزمان با برگزاري رقابت هاي المپيك 
2012 لندن، نشــريه معتبر لنست با انتشار 
گزارشــي از رشــد مشــكالت بهداشتي و 
سالمتي در جهان خبر داده و اعالم كرد كه 
بي تحركي به بالي جان انسان هاي امروزي 
تبديل شده است.تحقيق انجام شده از سوي لنست 122 كشور جهان را شامل 
مي شود كه اين كشورها در مجموع 89 درصد از جمعيت جهان را در خود جاي 
داده اند. لنســت اعالم كرده همانقدر كه تنباكو در مرگ انسان ها نقش دارد، 
بي تحركي نيز در مرگ وميرها سهم دارد. در كشورهاي پيشرفته و با سرانه درآمد 
باال مشاغل به گونه اي شده اند كه ديگر مانند دهه هاي گذشته تحرك چنداني در 
آنها وجود ندارد. از سوي ديگر بي تحركي در ميان مدت و بلندمدت هزينه هاي 
اقتصادي ســنگيني را به كشــورها تحميل مي كند و به همين دليل برخي از 
دولت ها براي مبارزه با چاقي و آثار اقتصادي منفي ناشي از آن برنامه هاي ويژه اي 
را به اجرا درآورده اند. دانشمندان برآورد كرده اند كه ساالنه 5.3 ميليون تن در 
 سراســر جهان در نتيجه كم تحركي جان خود را از دست مي دهند.  فهرست
  20 كشــور تنبل جهان به همراه درصد كم تحركي و بي تحركي آنها به شرح

 زير است: 
 - مالــت )71.9 درصــد( - ســوازيلند )69 درصد( - عربســتان ســعودي 
 68.3 نتيــن ) 68.3 درصــد( - آرژا 68.8 درصــد( - صربســتان ) (
64.5 درصــد( -  66.3 درصــد( - كويــت ) درصــد( - ميكرونــزي )
انگليــس )63.3 درصــد( - امــارات )62.5 درصــد( - مالــزي )61.4 
 درصــد( - ژاپــن )60.2 درصــد( - جمهــوري دومينيكــن )60 درصــد(
  - ناميبيــا )58.5 درصــد( - عــراق )58.4 درصــد( - تركيــه )56 درصد(

 - قبرس )55.4 درصد( - ايتاليا )54.7 درصد( - ايرلند )53.2 درصد( - آفريقاي 
جنوبي )52.4 درصد( بوتان )52.3 درصد(

فروش ارزان دارايی های دولتی توجيه پذير نيست
كاظمدوستحسيني

در اصل 44 قانون اساسي سه بخش اقتصادي به طور مجزا تعريف شده است؛ بخش 
خصوصي، بخش دولتي و بخش تعاوني.  با توجه به سوابق عملكرد بخش هاي دولتي كه 
داراي بهره وري پايين تر و بازدهي كمتر نسبت به بخش خصوصي بودند، در برنامه سوم 
و چهارم توسعه اقتصادي كشور مقرر شد تصدي گري دولت كاهش پيدا كند و بعضي 
از شركت هاي دولتي، تبديل به  خصوصی شــوند تا به اين وسيله اوال ثروت دولت به 
دارايي جاري تبديل شود و ثانيا از بزرگ شدن دولت جلوگيري شده تا بتواند بر وظايف 
حاكميتي خود كه مهم تر است، بيشــتر تمركز كند البته موضوع خصوصي سازي و 
واگذاري بخش هاي دولتي يك بار در اواخر دهه 70 اتفاق افتاد كه تجربه موفقي نبود و 
در بسياري از موارد به علت وجود رانت در واگذاري ها به عودت شركت ها يا انحالل آنها 
انجاميد. درباره بخش هاي مختلف چون بيمه، بانك و ... بعدا توسط مجلس فهرستي 
از شركت هاي قابل واگذاري مشخص شد كه اين واگذاري ها عمدتا به دليل مقاومت 
درون سازماني به نتيجه نرسيد يا به ظاهر خصوصي شد ولي درعمل همچنان مديريت 

دولتي بر آنها حاكم است.
 از اينرو بحث ســهام عدالت به ميان آمد به نحوي كه تالش شد اكثريت 
سهام در اختيار عموم و دهك هاي پايين مردم از لحاظ اقتصادي قرار گيرد 
تا تجربه تلخ خريد و تملك ارزان دارايي هاي دولت توسط معدود اشخاص 
حقيقي و سپس انحالل آنها تكرار نشــود لذا واگذاري سهام عدالت كه در 
بعضي كشورها قبال تجربه شده بود و نيز موفق بود، با ارزيابي قيمت سهام 
و فروش اقســاطي آن با رويكرد ايجاد شركت هاي ســهامي عام به جاي 
ســهامي خاص بود. ظاهرا به دو دليل دولت اجازه معامله ســهام عدالت 
را به دريافت كنندگان آن نداد؛ يكي بحث خطــر خريد و جمع آوري اين 
سهام توسط اشــخاص حقيقي به قيمت ســهام جزئی و به دست آوردن 
 سهام مديريتي و مالكيت نسبي شــركت ها بود و دوم ارزش سهام عدالت 
واگذار شده بايد به صورت قسطي از محل سود اين سهام در بلندمدت تسويه 
مي شد. اكنون كه به موعد آزاد سازي و تحويل اين سهام نزديك مي شويم، 
عالوه بر مالحظات قبلي كه وجود داشت، مشكل اساسي ديگر اين است كه 
دولت خود به اين دارايي ها نيازمند شده است و فروش ارزان آنها توجيه پذير 
نيست چراكه دولت از ثروت سابقي كه داشت، محروم شده و به بسياري از 

بانك ها و بانك مركزي بدهكار است. 
يكي از راه هاي جبران كسري بودجه و تسويه بدهي دولت فروش دارايي ها 
به ويژه سهام شركت هاي دولتي است، يعني اكنون كه دولت قرار است اين 
سهام را واگذار كند تا مردم از منافع آن بهره ببرند، خود دولت به آن نيازمند 
شده است؛ بنابراين به نظر نمي رسد دولت اين سهام را به سرعت و به راحتي 
واگذار كند به هرحال همچون گذشته همچنان اين موضوع لحاظ می شود 
كه آيا درصورت تحويل سهام، اهداف اوليه واگذاري سهام عدالت محقق 
خواهد شد و آيا مردم با اين سهام راي به استفاده از مديران شايسته براي 

اداره شركت ها مي دهند يا آن را بالفاصله مي فروشند.
بنابراين به طور كلــي بايد گفت گرچه در برنامه هاي توســعه اقتصادي و 
اجتماعي بر واگذاري فعاليت هاي اقتصادي تاكيد شــده اســت كه گفته 
مي شد تا حدود 90 درصد در اختيار دولت بود اما درحال حاضر شرايط با 

زمان تصميم گيري براي واگذاري سهام عدالت تغيير كرده است. 
به عنوان يك راهكار شــايد الزم باشد دولت ســازمان بورس و كارگزاران 
آن را فعال و موظف كند تا به آموزش ســهامداران ناآشــنا به معامالت و 
ارزش سهام بپردازند و همچنين به عنوان وكيل، مشــاور و حافظ منافع 
آنان عمل كنند. همچنين دولت بايد ســهام شــركت هاي بسيار بزرگ 
را به صورت ســهام عدالت توزيع كند تا اوال قيمت آنها شــفاف باشد ثانيا 
سودآوري بلندمدت آنها تقريبا تضمين شده باشــد و ثالثا در صورتي كه 
دريافت كنندگان سهام عدالت قصد فروش آن را داشته باشند، امكان خريد 
 عمده سهام و مديريت آن و ايجاد انحصار مالكيتي توسط اشخاص حقيقي 

معدود به وجود نيايد. 

ترين ها

يادداشت

طي يك هفته شلوغ كاري، چيزي كه يك مدير كم تر به آن نياز دارد، 
اتالف ساعت هاي ارزشــمند خود به دليل برگزاري جلسات كاري 

غيرمفيد و به دردنخور است. 
مديران بايد روي تمام دقايق خود حســاب كنند. طبق نظرسنجي 
كه توسط ســلري دات كام در مارس 2012 انجام شد 47 درصد از 
كاركنان مصاحبه شونده اعتقاد داشتند بيشترين اتالف وقت آنها، 

به دليل شركت در جلسات زياد است. 
وقتي جلســات بــه خوبــي برگــزار شــوند، مي توانند بســيار 
مولــد باشــند و در زمــان كوتــاه، بــه دســتيافت هاي زيادي 
 نائل  شــوند. در زير، 7 راز داشــتن جلســات شــديدا مولد بيان 

خواهند شد. 

۱.نيازها،رفتارها،وبرنامههايكاركنانرادرككنيد
جلســات اغلب زمان ارزشــمندي از كاركنان را به خود اختصاص 
مي دهد و بهره وري آنهــا را كاهش مي دهد. وقتي براي جلســات 
طرح ريزي مي كنيد، برنامه ها و فشاركاري هفته جاري كاركنان را 

شناسايي كنيد. 
طبق تحقيق انجام شــده در 2009 توســط ون ايز گود دات نت 
)يك خدمــت كه به تصميم گيــري بهينه راجع به زمان مناســب 
 رويدادها كمك مي كند(، بهترين زمان هفته براي جلسات، ساعت

 3 بعد از ظهر روز يكشــنبه اســت. به اين دليل كه اين تاريخ، به 
اندازه اي به شــركت كنندگان وقت مي دهد تا به ضرب االجل هاي 

تعيين شده دست  يابند. 

۲.دستورجلسهايجادوآنرارعايتكنيد
دستور جلسات بايد شامل جزئيات گام به گام جلسات، شامل تعيين 
زمان براي طرح سواالت باشــند. حتي اگر جزئيات، بديهي به نظر 
برسند، آن را در دستور جلســه قرار دهيد تا تمام شركت كنندگان 
بتوانند هدف جلســه را درك  كنند. اطمينان  يابيد هر موضوع در 
دستور جلسه، به روشني توصيف مي شود و زمان مناسبي براي آن 
در نظر گرفته مي شود. رد شــدن از يك موضوع ذكرشده در دستور 

جلسه موردي ندارد، اما افزودن به دستور جلسه، 
حين برگزاري جلســه اقدام مناســبي 

نيست. 

۳.بهتمامافرادمسئوليت
واگذاركنيد

500 شركت موفق 
و برتــر فورچــون، 
از قبيــل اپــل و 
گوگل، سازوكارهايي 
برگــزاري  بــراي 

جلسات مولد به شكل 
علمي دارنــد. چگونه؟ 

ايــن كارفرمايــان، در هر 
جلسه به هر يك از كاركنان، 

مســئوليت واگــذار 
مي كنند. 

الشينســكي،  آدام 
نويســنده كتابي با عنوان 

»داخل اپل: تحسين شده ترين و رازآلودترين شركت آمريكا در عمل 
چگونه كار مي كند«، كشف  كرد كه اپل در جلسات خود، از طريق 
ايجاد افراد مستقيما مسئول، پاســخگويي ايجاد مي كند. اين فرد، 
مسئوليت موضوعات در دستور جلسه را برعهده دارد كه به عنوان 

مسئول آن تعيين شده است. 
مفهوم مشــابهي را به كار گيريــد: براي مثال، رئيس جلســه بايد 
كاركنــان را وادار كند تا درباره دســتاوردهاي خــود طي هفته، 
صرف نظر از كوچك يا بزرگ بودن آن، گزارش  كنند. به اين ترتيب، 
تمام كارمندان مشــاركت مي كنند و در قبال كار خود، پاسخگوتر 

خواهند بود. 

۴.قاعده»دوپيتزا«رااجراكنيد
مديرعامل آمازون، جف بزاس، راهبردي براي كســب اطمينان از 
اين امر ايجاد كرد كه افراد مناسب در جلســات شركت مي كنند. 
براي اينكه مديــران بتوانند تيم هــاي مولد بســازند، تيم ها بايد 
 به قدري كوچك باشــند كــه بتوان بــا دو پيتزا، اعضــاي تيم را 

تغذيه  كرد. 
مديران مي توانند اين نظريه را براي مشــخص كردن افرادي به كار 
گيرند كه بايد به جلسات دعوت  شوند. به جاي برگزاري يك جلسه 
بزرگ در هر هفتــه و براي تمام كاركنــان، گروه هاي كوچك تري 
)شايد بر مبناي بخش ها( ايجاد مي شــود و كاركنان كليدي براي 

شركت در جلسات دعوت مي شوند. 

۵.مشوقهايی)وپاداشها(برايشركتكنندگاندر
جلساتايجادكنيد

وقتي كاركنان در جلســات دير حاضر مي شوند، باعث 
مي شوند جلســات بيش از زمان مورد انتظار به درازا 

بكشــد و عدم تمركز افزايش مي يابد. براي 
كســب اطمينان از اينكه تمام 

افراد سر وقت در جلسه حاضر مي شــوند، براي شركت در جلسات 
پاداش در نظر بگيريد. 

ابتدا، زمان شــروع دقيقي را براي جلســه در نظــر بگيريد. براي 
مثال، اجازه  دهيــد فرض  كنيم كه جلســات سه شــنبه ها راس 
ســاعت 3 عصر شــروع مي شــود. اگر كاركنــان، دقيقــا راس 
ســاعت 3 عصر حاضر نشــوند، با برچســب تاخيري شناســايي 
 مي شــوند و بايد بعد از جلســه بــراي تميز كردن اتاق جلســه، 

بيشتر بمانند. 
كاركناني را كه زودتر حاضر مي شوند، مي توان به عنوان نخستين 

گزينه براي انتخاب  شدن در پروژه هاي جديد، تشويق  كرد. 

۶.جلساتراعملياتيكنيد
در انتهاي جلسات، تمام شركت كنندگان را ملزم  كنيد تا آن چه را 
ياد گرفتند به همراه اهداف جديد خود، در فرصتي 30 ثانيه اي به 
اشتراك بگذارند. اين امر به رئيس جلسه كمك مي كند تعيين كند 
شركت كنندگان چه اطالعاتي را حفظ  كرده اند و آيا نيازي به تبيين 

بيشتر موضوعات خاص وجود دارد يا خير. 
روساي جلســات مي توانند مجموعه اي از ســواالت را در انتهاي 
جلســات مطرح  كنند تا دريابند كه كدام يك از شركت كنندگان، 
چيزي ياد گرفته اند. در زير چند مثال ارائه شده  است در هفته آينده، 

طبق برنامه به چه چيزي دست خواهيد يافت؟
چه اطالعاتي از اين جلسه را در تيم كاري خود تقويت خواهيد كرد؟

يك چيز ارزشمند را نام ببريد كه از اين جلسه ياد گرفتيد. 

۷.پايانيرابرايجلساتدرنظربگيريد
تمام جلسات بايد زمان شــروع و پايان مشخصي داشته  باشند 
تا اطمينان ايجاد شود كه جلسات از اهداف خود دور نشده اند. 
زمان شــروع و پايان به روساي جلســات كمك مي كند تا 
شــركت كنندگان را در مســير اصلي 
نگه  دارند و فضا براي بحث هاي 
غيرضــروري جانبــي يــا 
ي  بحث هــا
ي  ر ا تكــر
ر  و ل آ مــال
كاهــش  را 

مي دهد. 
جلســات  نهايتــا، 
مولــد بايد بــه خوبي 
طراحي شوند و بر هدف 
خاصي متمركز باشند. با 
دعوت از افراد مناسب براي 
شركت در جلسات و ارتقاي 
مباحث بــه هنگام و 
مشاركت دهنده، 
ي  ر ه و بهــر
جلسات به شكل 
قابل توجهــي ارتقا 

خواهد يافت. 
منبع:بيزنساينسايدر
ترجمه:بازده

هفترازبرایموفقيتدرجلساتكاری

تورم به چه معني است؟
براي فهــم تــورم در ابتــدا بايــد بفهميم 
كــه اين كلمــه به چــه معني اســت. تورم 
به معنــي افزايــش قيمــت ســبد كاالها 
 و خدماتــي اســت كــه نماينــده كل يك

 اقتصاد است. 
از آنجايي كــه تورم افزايش ســطح عمومي 
قيمت هاســت ذاتــا با پــول پيونــد دارد. 
به خاطر همين اســت كه مي شــنويم براي 
 خريد اندكــي كاال بايد مقدار زيــادي پول 

خرج كنيم. 
براي فهــم اينكه تورم چگونــه كار مي كند، 
جهاني را تصــور كنيد كه فقــط دو كاال در 
آن اســت: پرتقال هايي كه از درختان كنده 
مي شــوند و پول كاغذي كه به وسيله دولت 
چاپ مي شــود. اگر در يك سال خشكسالي 
رخ دهــد و پرتقال كميــاب شــود، انتظار 
مي رود كــه قيمت پرتقــال افزايــش يابد، 
به طوري كه براي مقدار بســيار كمي پرتقال 
پول بيشتري مورد نياز اســت. در مقابل اگر 
توليــد پرتقال ركــورد بزند انتظــار مي رود 
كه قيمــت آن ســقوط كند، به طــوري كه 
 فروشــندگان پرتقال مجبورنــد قيمت ها را 

كاهش دهند. 
اين دو ســناريو بــه ترتيب تــورم و تقليل 
قيمت هــا بودنــد. در دنياي واقعــي تورم و 
تقليل قيمت ها تغييــرات در ميانگين قيمت 
 همه كاالها و خدمات هستند نه فقط قيمت 

يك كاال. 
تورم و تقليــل قيمت ها بر اثــر تغيير مقدار 
پول داخل سيســتم هم به وجــود مي آيد. 
اگر دولــت تصميم بگيــرد مقــدار زيادي 
پول چاپ كند، ريال ها نســبت به پرتقال ها 
فراوان خواهند شــد. اين شــرايط درســت 
مثل وضعيت خشكســالي اســت. بنابراين 
تورم براثر ميــزان در حال افزايــش ريال ها 
 نســبت به ميزان پرتقال ها )كاال و خدمات( 

ايجاد مي شود.
 در مقابل تقليل قيمت ها بر اثر مقدار ريال هاي 
در حال كاهش نسبت به مقدار پرتقال ها ايجاد 

مي شود. 

تورم چيست بيماري هاي مديريت 

بايد بگويم اين يكي از رايج ترين بيماري هاســت 
و اولويت يكســان و مداوم گريبانگير بســياري از 
مديران اســت. مديراني كه مبتال به اين بيماري 
هســتند هر دســتور و هر برنامــه و فعاليتي را 
حائــز حداكثــر اهميــت و داراي اولويــت يك 
مي دانند، بديــن ترتيب كليه دســتورهايي كه 
 در طــول روز و هفتــه اعالم مي شــود، اولويت

 يك است. 
واقعا ايــن اولويت نســبت به چيســت وقتي 
همه چيــز اولويــت يــك اســت. تكيــه كالم 
اين مديران اين اســت كــه »واقعا همــه الويت 
 هستند، نمي شــود گفت كدام به ديگري اولويت 

دارد.«

طرزتشخيص
طبيعي است كه براي تشخيص اين بيماري 
بايد ديد كه اولويت كارها را به چه ترتيب 
تعيين كرده و مي كنيد. البته همه 
مديران عادت ندارند كه جدول يا 
فهرستي براي تعيين تقدم و تاخر 
كارها آماده كنند و غالبا تعيين 
اولويت ها به طور ذهني انجام مي گيرد. 

از طرف ديگر وقتي كه جدول و فهرستي در دست 
نباشد، امكان تعيين اولويت ها وجود ندارد. بنابراين 
بايد از همكاران خود بخواهيد از اولويت هاي شما 
صورت برداري كنند. اگر ساختار اولويت ها به طور 
افقي بود، يعني همه كارها در يك سطح از اولويت 

قرار داشتند، شما مديري دائم االولويت هستيد. 

طرزدرمان
ســعي كنيد در تعيين اولويت ها تقــدم و تاخر را 
رعايت كنيد و كارهــا را به ترتيب تقــدم در يك 
جدول و فهرست قرار دهيد و تالش كنيد فهرستي 
 عمــودي از اولويت ها را ايجاد كنيــد و اين روند را 

ادامه دهيد. 

مدير دائم االولويت
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اصناف

اين روزها حال و روز بازار فرش 
دستباف نيز مانند ديگر اصناف 
مناسب نيســت و ركود در بازار 
فرش به چشم مي خورد. كاهش 
صادرات منجر به ركود در بازار و 

در پي آن تعطيلي واحدهاي صنفي شده است. 
به گفته مســئوالن، متاســفانه اين وضعيت روز به روز 
وخيم تر مي شود و يكي از داليل آن ركود صادرات است. 
بيش از 90 درصد فرش دستباف چه به صورت نو يا كهنه 
صادر مي شود و در حال حاضر با توجه به اينكه صادرات 

كاهش يافته شاهد ركود در اين بخش هستيم. 
رئيس اتحاديه فروشندگان فرش دستباف در گفتگو با 
»كسب و كار« گفت: صادرات فرش در يك سال گذشته 
سير نزولي داشته و برجام هم نتوانست تاثير مثبتي روي 

صادرات اين كاال داشته باشد. 
مجتبي عراقچي درباره وضعيت توليد و صادرات فرش 
اظهار كرد: در حال حاضر به دليل گران تمام شدن فرش 
دستباف، بازار با ركود بسيار عجيبي مواجه شده است. 
از طرفي صادرات نيز وضعيت خوبي نــدارد زيرا توليد 
فرش دستباف در داخل كشور نسبت به توليد كشورهاي 
رقيبي مانند چين و هند گران تمام مي شــود بنابراين 
ايران ســهم خود در بازار جهاني را رفته رفته از دست 

خواهد داد. 
وي با بيان اين مطلب كه صــادرات فرش به پايين تر از 
۴00 ميليون دالر رسيده است، تاكيد كرد: امسال نيز به 
نسبت سال گذشــته نه تنها صادرات پيشرفتي نداشته 
است بلكه سير نزولي را نيز طي كرده است و در حقيقت 
حتي برجام نيز نتوانست تاثير مثبتي روي صادرات اين 
كاال داشته باشد و اين در حاليســت كه تحريم آمريكا 

برداشته شده و بازار فرش اين كشور راه افتاده است. 
رئيس اتحاديه فروشندگان فرش دستباف افزود: رونق 
بازار داخلي نيز به صادرات آن بســتگي دارد لذا كاهش 
صادرات موجب شــده اســت تا بازار داخلي نيز كساد 

شده و بســياري از توليدكنندگان و فروشندگان فرش 
به شــغل هاي ديگر رو بياورند، به طــوري كه برخي از 
همكاران بنده فرش فروشي را تعطيل و حجره هاي خود 
را به مغازه هاي فروش لباس و روسري تركيه اي مبدل 
كرده اند. عراقچي اظهار داشــت: تمامي اين مشكالت 
دست به دست هم داده تا ۳0 درصد واحدهاي توليدي 
تعطيل شوند، هر چند آمار اتحاديه تغيير چنداني نكرده 
و دليلش نيز اين است كه با دادن مجوزهاي جديد براي 
واحدهاي تعطيل، جايگزين داشته ايم. وي تصريح كرد: 
بهتر اســت دولت به اين صنعت بهاي بيشــتري بدهد 
زيرا فرش مانند پرچم دوم و هويت اين كشــور اســت، 
بنابراين دولت بيش از اين بايد از آن حمايت كند، يكي از 
مهم ترين حمايت ها نيز بايد در اين راستا باشد كه كمك 
كند فرش ارزان تر عرضه شــود، به طــور مثال چنانچه 
فرش فروشان را از دادن ماليات معاف كنند قدم بزرگي 
در زنده نگه داشــتن اين هنر و صنعت ايراني برداشته 

است. 

80 درصد هزينه توليد، دستمزد كارگران
رئيس اتحاديه فروشندگان فرش دستباف با بيان اينكه 
توليد فرش دستباف با وجود تورم و افزايش هزينه هاي 
جانبي گران تمام مي شــود، گفت: حــدود 80 درصد 
هزينه توليد فرش به دستمزد كارگران اختصاص دارد 
و با توجه به افزايش نرخ دستمزد كارگران كه هر ساله 
داريم طبيعي است كه فرش ها نيز گران تر مي شود. وي 
در عين حال بيان كرد: به دليل ركودي كه با آن مواجه 
هستيم كشور هاي رقيب مثل هندوستان و پاكستان كه 
كارگران ارزان تري دارند به توليد فرش دستباف اقدام 
مي كنند و در اين حوزه فعال هســتند. وي تاكيد كرد: 
دستمزد كارگر در ايران باالســت و حدود 80 درصد از 
هزينه هاي فرش دستباف مربوط به دستمزد بافندگان 
اســت . وي 20 درصد ديگر را هم مربوط به مواد اوليه 
مي داند . مــواد اوليه اي كــه يكــي از مهم ترين هايش 

ابريشم است و طي سه ســال اخير قيمتش از كيلويي 
60 هزار تومان بــه كيلويي بيــش از ۳60 هزار تومان 
افزايش يافته اســت و كااليي كامال وارداتي هم هست . 
در حقيقت همه اين عوامل در نهايت به افزايش هزينه 
تمام شده فرش منجر مي شود و در نتيجه قيمت نهايي 
آن را باال مي برد كه نه در بازار داخلي خريدار دارد و نه در 
بازارهاي جهاني . از طرفي كشورهايي مانند افغانستان، 
پاكستان و هندوســتان با در اختيار داشتن نيروي كار 
ارزان و مواد اوليه  ارزان تر فرش هاي به مراتب ارزان تري 
نســبت به ايران توليد كرده و راهــي بازارهاي جهاني 
مي كنند . به همين دليل خريداران بســياري در سطح 
جهان براي خود دســت و پا كرده انــد . رئيس اتحاديه 
فروشندگان فرش دســتباف تهران همچنين اشاره اي 
دارد به ديگــر عوامــل تاثيرگذار بر كاهــش صادرات 
فرش دســتباف و چنين اضافه مي كنــد: تحريم هاي 
چند ســال اخير، بحران هاي مالي و سياسي در اروپا و 
كشورهاي عربي كه عمده خريداران اين كاالي ايراني 
بوده اند موجب شــده بازار خارجي فرش دســتخوش 
 تغييرات زيادي باشــد كه مهم ترينــش همين كاهش 

صادرات بوده است . 

فرش هاي ايراني همچنان بــا اقبال جهاني 
روبه رو هستند

رئيس اتحاديه صنف فروشندگان فرش دستباف تهران 
ادامه داد: فرشــبافي يك هنر- صنعت است. در زمينه 
فرش هاي هنري و تزئينــي، فرش هاي ايراني همچنان 
با اقبال جهاني روبه رو هســتند اما در زمينه فرش هاي 
تجاري و ارزان قيمت، فرشــبافي ايران توانايي رقابت با 
كشورهايي مانند هند، پاكستان و افغانستان را به دليل 
ارزان بودن كارگر در اين كشورها ندارند. وي با تاكيد بر 
نقش حمايت دولت در زمينه صادرات فرش دستباف، 
گفت: در صورتي كه دولت از فرشــبافي و فرشــبافان 
حمايت كافي نداشــته باشــد ما قادر به بازپس گيري 

جايگاه خــود در بازار جهانــي نخواهيم بــود. امروزه 
فرش هاي تجاري در فروشــگاه هاي زنجيره اي و حتي 
سوپرماركت ها به فروش مي رســد. با توجه به خوشنام 
بودن فرش ايران در دنيا، شركت هاي آمريكايي و ايرانيان 
مقيم آمريكا براي خريد فرش هاي ايراني و واردات اين 
فرش ها به آمريكا ابراز عالقه كرده انــد و تمايل خود را 

براي واردات فرش ايران نشان داده اند. 

اروپا مشتري هميشگي فرش هاي ايراني
عراقچي از اروپا نيز به عنوان مشتري هميشگي فرش هاي 
ايراني نام برد و ادامه داد: به طور كلي فرش هاي ايراني در 
تمامي دنيا خريدار دارند ولي به دليل وضعيت اقتصادي 
به وجود آمده در دنيا اين كشورها عالقه اي به خريداري 

فرش از ايران ندارند. حتي كشورهاي عربي نيز با پايين 
آمــدن واردات فرش از ايــران را متوقــف كرده اند. در 
حقيقت مي توان گفت خريداران فرش ايراني بيشــتر 
مجموعه داران و افراد ثروتمند هســتند كه فرش هاي 
ايرانــي را در مزايده هاي معروف خريــداري مي كنند. 
رئيس اتحاديه صنف فروشندگان فرش دستباف تهران 
تصريح كــرد: در حال حاضــر مهم ترين مســاله براي 
مشتريان جهاني قيمت فرش است نه نقشه و طرح هاي 
آن. در واقع فرش تبديل به كااليي يك بار مصرف شده 
است و از حالت يك كاالي سرمايه اي خارج شده است. 
به همين دليل مشــتريان آمريكايي و اروپايي ترجيح 
مي دهند فرش هايي با نقوش ساده و مدرن كه متناسب 

با خانه هاي امروزي باشد را داشته باشند. 

رئيس اتحاديه فروشندگان فرش دستباف در گفتگو با »كسب و كار« مطرح كرد

تعطيلي ۳۰ درصد از واحدهاي توليدي فرش 
    گروه اصناف

صادرات فرش به پايين تر از ۴۰۰ ميليون دالر رسيد

البســه اي با مدل هاي نامتعارف و منقوش به 
تصاوير پرچم برخي كشــورهاي استعمارگر، 
تصاوير مبتذل و نامتعارف ، كاله هاي منقوش به 
آرم هاي انحرافي و شيطان پرستي كه همگي با 
فرهنگ غني ايراني اسالمي ناهمگون و بيگانه 

است، از سطح شهرها جمع آوري مي شوند. 
رئيس اتحاديه پوشــاك تهران گفت: در راستاي جمع آوري لباس هاي 
نامتعارف از ســطح بازار تاكنون 700 واحد متخلف توزيع شناســايي 
شدند. ابوالقاسم شــيرازي درباره طرح مقابله با توليدكنندگان پوشاك 
نامتعارف گفت: اين نوع از لباس ها كه مورد استقبال كم شهروندان قرار 
گرفته، هويت ايراني را نشانه گرفته و با شدت گرفتن طرح هاي نظارتي 
بالغ بر 700 واحد متخلف توزيع شناسايي شدند. شيرازي درباره شاخص 
پوشــاك نامتعارف اظهار كرد: لباس هايي كه حجاب اسالمي بانوان را با 
مشكل روبه رو مي كنند، نوشته هاي بي مفهوم در پشت لباس، مانتوهاي 
بدون دكمه و مانتوهاي شيشه اي، نازك و بدن نما از شاخصه هاي لباس 
نامتعارف است. وي در ادامه بيان كرد: در ميان واحدهاي متخلف تعدادي 
فروشندگان متخلف، توليدي هاي زيرزميني، توليدكنندگان داراي مجوز 
و شوهاي خانگي بدون پروانه كسب شناسايي شدند. شيرازي تصريح كرد: 
شناسايي اين واحدها ادامه داشته و واحدهاي متخلف را به مراجع قضايي 
معرفي  و درنهايت جمع آوري مي شوند. رئيس اتحاديه پوشاك تهران درباره 
شناسايي و جمع آوري اين واحدها گفت: شناسايي اين واحدها از طريق 
معرفي مردم و توليدكنندگان مجــاز و به كمك نيروي انتظامي صورت 
گرفته است. وي با اشاره به اينكه بيشترين لباس هاي نامتعارف مربوط به 
شوهاي خانگي است، بيان كرد: متاسفانه روی اين واحدها نظارتي صورت 
نمي گيرد و اتحاديه پوشاك براي سامان دهي اين واحدها مي تواند با نيروي 
انتظامي و مراجع قضايي همكاري كند. وي در پايان گفت: شماره تلفن 
77501۴52 به صورت 2۴ ساعته پشتيباني مي شود و پاسخگوي سواالت 

افراد خواهد بود. 

تشديد برخورد با واحد هاي توزيع و توليد پوشاك نامتعارف 
رئيس اتاق اصناف همدان نيز گفت: برخورد با واحد هاي توليد و توزيع 
پوشاك كه موازين اسالمي را رعايت نمي كنند، در همدان تشديد مي شود. 
حميدرضا فرسايي وحيد افزود: از اوايل ماه مبارك رمضان طرح تشديد در 
رعايت موازين اسالمي به ويژه مباحث مربوط به عفاف و حجاب و توزيع 
پوشاك نامتعارف با برچسب هاي التين در همدان اجرايي شده است. وي با 

اشاره به طرح تشديد برخورد با واحد هاي توليد و توزيع پوشاك غيرمتعارف 
اظهار كرد: طرح برخورد با واحدهاي توليد و عرضه پوشاك نامتعارف شدت 

پيدا مي كند و تاكنون 18 واحد متخلف پلمب شده است. 
رئيس اتاق اصناف همــدان افزود: بهترين ناظر در ارتبــاط با برخورد با 
واحدهاي متخلف در فروش پوشاك مردم هستند كه با ارسال پيامك به 
سامانه اتاق اصناف همدان موارد مشاهده شده خود را مي توانند  گزارش 

كنند. 
وي تصريح كرد: 1000 واحد صنفي پوشاك در همدان فعاليت دارد كه 
طرح بازديد و نظارت از آنها در راستاي برخورد با توليد و فروش پوشاك 

غيرمتعارف با موازين اسالمي در دستور كار اتحاديه قرار گرفته است. 
فرســايي وحيد گفت: بر اين اســاس طبق ابالغ نامــه اي از اتحاديه به 
هيات مديره هاي مراكز تجاري از آنها خواسته شده با واحده هاي متخلف 
برخورد داشته و در صورت مشاهده  مجدد تخلف واحد ها را به اتحاديه براي 

پلمب معرفي كنند. 
وي تاكيد كرد: يكي از طرح هاي مهم در برخورد با واحد هاي توزيع پوشاك 
برخورد با فروش مانتو هاي طرح دار و جلو باز اســت كه با عرف و موازين 

اسالمي در تضاد كامل قرار دارد. 
رئيس اتاق اصناف همدان افزود: بر اين اساس تذكرات جدي به واحد هاي 
عرضه كننده داده شــده و در حال حاضر در دو شيفت صبح و بعدازظهر 

نظارت و بازرسي از واحد ها انجام مي شود. 
وي از برگزاري جلسات مختلف در اين زمينه با واحدهاي صنفي و اتحاديه 
پوشاك خبر داد و بيان كرد: در اين نشست ها با هيات مديره مراكز خريد و 
اتحاديه پوشاك همكاري به عمل آمده است تا برخورد با واحد هاي متخلف 

در اولويت قرار گيرد. 

۲۴0 برند تقلبي پوشاك خارجي در ايران شناسايي شد
 رئيــس مركــز امــور اصنــاف و بازرگانــان بــا بيــان اينكــه

 2۴0 برند تقلبي پوشاك خارجي در ايران تا به امروز شناسايي شده است، 
گفت: 25 برند خارجي در بخش پوشاك در ايران ثبت شدند و مدارك ۳۴ 

برند ديگر در دست بررسي است. 
يد ا... صادقي اظهار كرد: برندهايي كه تا به امروز در ايران فعاليت مي كردند، 
ضابطه مند نبوده و به واردكنندگان اجبار نمي شد كه حتما بايد برند خود 

را از صاحب برند اصلي دريافت كنند.  وي افزود: براي سامان دهي اين امر 
در مرحله اول اصنافي كه تحت عنوان برند در كشور فعاليت مي كردند، 
شناسايي شــدند و به آنها اخطار داديم كه در صورتي كه ادعا مي كنند 
نماينده برندي مانند نايك در ايران هستيد آيا از طرف آنها مجوز داريد 

يا خير؟
رئيس مركز امور اصناف و بازرگانان ادامه داد: عدم داشــتن نمايندگي 
رسمي فعاليت در ايران، عالوه بر سوء اســتفاده از برند خارجي از اعتماد 

مردم سوءاستفاده مي شود. 
وي تصريح كرد: در كشور ۳00 شركت شناسايي شد كه هركدام براي خود 
نمايندگي هاي فروش صادر و از اسم برندها استفاده كرده بودند، اما از اين 

تعداد تنها 60 شركت واقعا نمايندگي شركت اصلي بودند. 
صادقي يادآور شد: حدود 60 شركت كه قرارداد  هاي خود را از كشور مبدا 
به ما ارائه داده بودند، به آنها مهلت داده شده كه قراردادي جديد بر اساس 

معيار هاي ما ارائه دهند به همين منظور به آنها كد رهگيري داده شد. 
وی خاطرنشان كرد: تا به امروز در بخش پوشاك 25 شركت توانسته اند 
گواهي هاي ما در بخش پوشاك را دريافت كنند و ۳۴ شركت نيز كماكان 
برند آنها در دست بررسي است و در صورت ارائه مدارك الزم آنها را ثبت 

مي كنيم. 
صادقي گفت: براي اينكه ما در كشور خودمان را به روي برندهاي خارجي 
باز نكنيم، شرايطي را براي ورود برندهاي خارجي گذاشته ايم كه الزمه 

استمرار فعاليت شان نمايندگي آنهاست. 
وي درباره شــرايطي كه براي حضور نمايندگي هاي رســمي پوشاك 
خارجي در نظر گرفته شده است، افزود: اين برندها بايد در قالب شخصيت 
حقوقي باشــند و در مكان هاي عرضه صندوق فروش داشــته باشــند 
تا به سيســتم امور مالياتي ما وصل شــوند و 50 درصــد كااليي كه در 
ســال اول به كشــور ما وارد مي كنند، بايد در داخل ايران يا از ظرفيت 
 كار داخل ايران توليد شــود يــا از ظرفيت كارخانه هــاي خالي ايراني

 استفاده كنند. 
صادقي گفت: بر اين اساس برندهاي خارجي يا بايد خود در ايران كارخانه 
احداث كنند يا در صورت امكان با همكاري توليدكنندگان ايراني توليد 

كنند. 
 وي تاكيد كرد: بر اين اســاس از برندهاي خارجي تعهد گرفته مي شود

 20 درصد از محصول خود را كه در ايران توليد كرده اند به بازار خود، خارج 
از ايران صادر و در مرحله بعدي بايد صد درصد محصول خود را در ايران 

توليد كنند. در غير اين صورت از بازار ايران خارج مي شوند. 

برخورد با پوشاك نامتعارف با برچسب هاي التين و توليدي هاي زيرزميني تشديد مي شود

 جمع آوري لباس هاي نامتعارف از بازار
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ايجاد 500 هزار فرصت شغلی IT برای فارغ التحصيالن
با اجرای طرح "نخلستان" ۵۰۰ هزار نفر از دانش آموختگان دانشگاه ها و مراکز 
آموزش عالی با بهره مندی از دوره های آموزش مهارتی در حوزه فناوری اطالعات 
جذب بازار کار می شوند. طرح "نخلســتان" یکی از طرح های در دست اجرای 
ســازمان آموزش فنی و حرفه ای با رویکرد مهارت آمــوزی به فارغ التحصیالن 
دانشگاهی اســت که به موجب آن به فارغ التحصیالنی که برای رشته های آنها 
بازار کار وجود ندارد به مدت شش ماه مهارت های الزم در حوزه فناوری اطالعات 
آموزش داده می شود که طبق پیش بینی ها ظرفیت اشتغال در این حوزه به میزان 

۵۰۰ هزار فرصت شغلی فراهم است.
در حال حاضر ۴۵ درصد بیکاران کشــور را فارغ التحصیالن دانشگاهی تشکیل 
می دهند که علیرغم داشتن تحصیالت عالیه به دلیل فقدان مهارت الزم یا عدم 
تناسب رشته دانشگاهی با نیاز بازار از راهیابی به بازار اشتغال باز مانده اند؛ از طرفی 
بسیاری از فارغ التحصیالن دانشگاهی از جمله رشته IT در کشورهای پیشرفته 
بیشترین شغل را دارند در حالی که در کشور ما این عده عمدتا بیکار هستند لذا 

طرح نخلستان درصدد است برای ۵۰۰ هزار نفر شغل ایجاد کند.
غالمحسین حسینی نیاـ  معاون وزیر کار و رئیس سازمان آموزش فنی وحرفه ای با 
تشریح جزییات طرح نخلستان، می گوید: این طرح ویژه دانش آموختگانی است که 
متناسب با رشته های تحصیلی آنها بازار کاری وجود ندارد و در قالب این طرح به آنها 

طی ۶ ماه مهارت های فناوری اطالعات )IT( آموزش داده می شود.
وی با بیان اینکه هم اکنون بستر ایجاد ۵۰۰ هزار فرصت شغلی در این زمینه وجود 
دارد، می گوید: افراد بعد از گذراندن دوره های آموزشی به مدت سه ماه در پارک های 
علم و فناوری دوره کارآموزی را می گذرانند و پیش بینی می شود که بخش اعظمی 
از آنها در همان پارک های علم و فناوری جذب کار شــوند و فارغ التحصیالن با 
استفاده از این طرح به سمت مشاغل فناورانه و آینده هدایت شوند. به گفته معاون 
وزیر کار، بدون وجود نیروی کار ماهر و توانمند، ارزش افزوده باال و رونق تولید و 

اشتغال در کشور محقق نمی شود.
حسینی نیا از مشاغل آی تی و تعمیر لوازم صوتی و تصویری به عنوان رشته های 
کم سرمایه بر نام می برد که کارجویان و فارغ التحصیالن در صورت بهره مندی از 
آموزش های مهارتی می توانند برای خود کسب و کار ایجاد کرده و درآمدزایی کنند.
پیش از این، معاون آموزش سازمان آموزش فنی و حرفه ای گفته بود که اشتغال 
همه افراد شرکت کننده در طرح »نخلستان« تضمین شده است. به گفته وی، طرح 
نخلستان با رویکرد مهارت  آموزی به فارغ التحصیالن دانشگاهی در این سازمان 
اجرا می شود که در اجرای این طرح افراد دارای ایده ورود پیدا کرده و در راستای 

ایده های خود آموزش می بینند.
بر اســاس آمارها بیــش از ۵۰ درصــد ورودی های حــوزه مهــارت آموزی و 
مراجعه کنندگان بــه واحدهای آموزش فنــی و حرفه ای را فــارغ التحصیالن 
دانشگاهی تشکیل می دهند که نشان می دهد قابلیت های حرفه ای برای حضور 
در بازار کار در افراد ایجاد نمی شــود از این رو آموزش های فنی و حرفه ای نقش 
تاثیرگذاری در اشتغالزایی جویندگان کار و دانش آموختگان دانشگاهی دارد و 
طرح نخلستان از این جهت می تواند ضعف مهارتی فارغ التحصیالن برای ورود به 

بازار کار را برطرف کند.

ارتباط مدارگرد مريخی هند با زمين قطع شد
ماموریت مدارگرد مریخی هند )MOM(پس از ۸ سال به پایان خود رسیده است. 
به نظر می رسد ارتباط این کاوشگر با ایستگاه های زمینی قطع شده است. ارتباط 
ایستگاه های زمینی سازمان تحقیقات فضایی هندوستان)ISRO( با کاوشگری که 
دور سیاره سرخ مدار می زند، قطع شده است. دلیل دقیق این امر کامال مشخص 
نیست. احتماال سوخت مداگرد هندی پایان یافته یا ممکن است باتری آن بیش از 
حد تخلیه شده یا حتی احتمال دارد ماموریتی خودکار به قطع ارتباطات با زمین 
منجر شده است. مدارگرد MOM که ۸ سال دور مریخ مدار می زد، مدتی طوالنی 
تر از ماموریت ۶ تا ۱۰ ماهه در نظر گرفته شده، فعال ماند. این کاوشگر در نوامبر 
۲۰۱۳ میالدی به فضا پرتاب شد و در سپتامبر ۲۰۱۴ میالدی وارد مدار مریخ شد. 
هرچند ISRO هنوز بیانیه رسمی درخصوص پایان یافتن ماموریت مدارگرد منتشر 
نکرده اما یک منبع آگاه به نشریه محلی هندو فاش کرد باتری ابزار خالی و ارتباط 
آن با زمین قطع شده است.  MOM حامل آرایه خورشیدی به مساحت ۱.۴ در 
۱.۸ متر شامل ۳ پنل است که روی یک سمت فضاپیما قرار گرفته اند. این پنل ها 
می توانند ۸۰۰ وات برق در مریخ تولید و باتری لیتیوم یونی آن را شارژ کنند. اما 
کاوشگر اخیرا با چند خورشید گرفتگی روبرو شده  که ممکن است روی توانایی 

برای شارژ دوباره دستگاه تاثیر بگذارند.
یک منبع ناشــناس در ISRO در این باره می گوید: اخیرا چند خورشــیدگرفتگی 
پشت سرهم روی داد که یکی از آنها ۷ ساعت و نیم طول کشید. یک منبع ناشناس 
دیگر در این باره می گوید: باتری این کاوشــگر طوری طراحی شده بود تا بازه های 
خورشیدگرفتگی به مدت یک ساعت و ۴۰ دقیقه را دوام بیاورد. خورشیدگرفتگی 
 MOMطوالنی تر از این مدت باتری ابزار را بیش از حد ایمن خالی می کند. کاوشگر
پیش از این خورشیدگرفتگی هایی را در سال های اول و دوم فعالیت در مدار مریخ پشت 
سر گذاشته بود و به طور خودکار بدون نیاز به هدایت ایستگاه های زمینی آنها  پشت 
سر گذاشته بود. هدف اولیه این ماموریت آزمایش فناوری مورد نیاز برای اکتشافات 

بین سیاره ای و استفاده از ابزارها برای مطالعه سطح مریخ و اتمسفر آن بوده است.

محصوالت دانش بنيان بيمه می شوند
سرپرست معاونت علمی و فناوری با تاکید بر اینکه بازارسازی شرکتهای دانش 
بنیان و اتصال آنها به کارگزاران از برنامه های ما است، گفت: همچنین توجه جدی 
به اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان داریم. روح اله دهقانی فیروز ابادی در 
آخرین روز سیزدهمین نمایشگاه ایران نانو در جمع خبرنگاران گفت: »اقتدار« 
محصول مورد توجه علم و فناوری است و این موضوع را کل دنیا متوجه شده است.
سرپرست معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری ادامه داد: در کشور ما از ۲۰۰۵ 
که تحریم های اقتصادی شروع شد گزارشهایی را دیدیم که اشاره می کنند رهبر 
جمهوری اسالمی توسعه جمهوری اســالمی و اقتصاد را در بستر علم و فناوری 

برنامه ریزی کرده است.
وی با بیان اینکه کشور عزم کرده که با توجه ویژه به فناوری اقتصاد را بسازد، گفت: 
امروز شاهد این هستیم که مهم ترین پایگاه های اقتصاد دانش بنیان )دانشگاهها 
و مراکز فناوری( مورد توجه دشمن قرار گرفته است. وی ادامه داد: امروز از ۸ صبح 
وزیر اقتصاد کشور از دستاوردهای دانش بنیانها بازدید داشته و این موضوع یک 
پیام دارد و آن هم نشان دهنده این است که یک کشور با تمام توانش رویکرد جدی 

به حوزه دانش بنیانها و توسعه فناوری دارد.
دهقانی فیروزآبادی با تاکید بر اینکه سال دانش بنیان مخصوص امسال نیست، 
گفت: امسال طلیعه شروع توجه به شرکتهای دانش بنیان است ما برنامه هایی را با 
وزارت اقتصاد در حال اجرا هستیم ضمن اینکه توجه جدی به اجرای قانون جهش 

تولید دانش بنیان داریم.
وی اضافه کرد: همگــن و همراه کردن مجموع شــرکتهای کوچک برای تولید 
اقتصادهای بزرگ، توجه به بیمه محصوالت دانش بنیان، اتصال اقتصاد دانش بنیان 
به نیاز مردمی و... رئوس برنامه های جدی ما در معاونت علمی است.  وی با تاکید بر 
اینکه بزرگترین حمایت از شرکتهای دانش بنیان ایجاد بازار است، گفت: همچنین 
شبکه سازی شرکتها وصل کردن به کارگزاران تجاری سازی و فروش از خدماتی 

است که در معاونت علمی پیگیری می شود.

اخبار

دکمه ویرایش به توییتر اضافه شد
توییتر دکمه ویرایش پیام را در کانادا، استرالیا و نیوزیلند برای مشترکان سرویس "توییتر بلو” )Twitter Blue( عرضه کرد. پس از سالها خواهش از توییتر برای افزودن دکمه ویرایش، سرانجام کاربران به این 

خواسته رسیدند. این گزینه هنوز در آمریکا قابل دسترس نیست اما توییتر اعالم کرده که کاربران آمریکایی هم به زودی به این قابلیت دسترسی پیدا خواهند کرد. قرار است این قابلیت در بازارهای دیگر هم 
عرضه شود. مشترکان "توییتر بلو" که توییتی را ارسال کرده و متوجه شده اند که اشتباه تایپی داشته اند، ۳۰ دقیقه فرصت برای ویرایش آن خواهند داشت. طی این بازه زمانی، کاربران تا پنج بار می توانند تغییراتی 

در توییت صورت دهند. به منظور شفافیت، زمان آخرین ویرایش صورت گرفته در توییت، نمایش داده می شود و کاربران با کلیک روی اطالعات زمانی، می توانند کل سابقه ویرایش پیام را مشاهده کنند.

افزایــش قیمــت دالر و 
نوسانات بازار ارز در روزهای 
اخیر تاثیر خــود را بر بازار 
خودرو نیز گذاشته است. 
هرچند بازار خودرو گرفتار 
رکود اســت و در مرحله تجربه طرح های مختلف 
دولت جهت ساماندهی وضعیت است، اما از تاثیرات 
افزایش قیمت ارز نیز عقب نمانده است. فعاالن بازار 
خودرو رشد قیمتها در این روزها در بازار خودرو را 
هیجانی و کاذب عنوان کــرده اند و اظهار کردند با 
توجه به اتفاقات و تحوالت اجتماعی- سیاسی فعلی 
پیش آمده در کشور نرخ ارز روند افزایشی داشته و 
بازار خودرو نیز با گرانی روبرو شده است. با فروکش 
کردن تحوالت اخیر و البته با آزادسازی ۷ میلیارد 
دالر دارایی بلوکه شــده ایران در کره جنوبی، بازار 

خودرو بار دیگر روی آرامش را خواهد دید و قیمتها 
در جهت واقعی تر شدن پیش خواهند رفت.

از سوی دیگر برخی کارشناسان، افزایش قیمتها را 
اتفاقی پیش بینی شده عنوان کرده اند. به گفته آنان، 
پیش خور شدن منابع بلوکه شده در گره جنوبی که 
اگر هم آزاد شود، تاثیری بر بازار خودرو نخواهد شد و 
رشد قیمت ارز ادامه دار است. بنابراین افزایش مجدد 
قیمت خودرو که گویا خواسته خودروسازان نیز بوده، 
کلید خواهد خورد. این در حالی اســت که همزمان 
با افزایش قیمت ها در بازار ارز، بازار خرید و فروش 
خودروهای مونتاژی نیز با رشــد قیمت روبرو شده، 
به نحوی که در برخی خودروها رشد قیمت ها تا ۲۰ 
میلیون تومان است. در حال حاضر معامله ای در بازار 
صورت نمی گیرد اما رفتارهای هیجانی که به واسطه 
تغییرات نرخ ارز در بازار ایجاد شــده فروشندگان را 
در فروش محصوالت مردد نموده و آنها قیمت های 

باالیی را برای محصوالت عنوان می کنند.
عماد جعفری، کارشناس صنعت خودرو می گوید: 

افزایش قیمــت دالر در طی چنــد روز نمی تواند 
تاثیری در قیمت خودرو داشــته باشد. با توجه به 
شرایط اجتماعی سیاسی فعلی، ذهن مردم درگیر 

افزایش نرخ دالر نیست. در نتیجه می توان مشاهده 
کرد که تاثیرپذیری قیمت خودرو از دالر کم شده 

است.

عرضه خودرو در بورس چه تاثيری بر قيمت ها خواهد گذاشت؟

قیمت خودرو در مسیر صعود 

چشم انداز بازار خودرو
بابک صدرایی، کارشناس خودرو 

طرح هایی که به دنبال تصمیمات عجوالنه مسووالن برای ساماندهی بازار خودرو گرفته می شود هیچ گونه تاثیری تا به امروز در بازار و قیمتها نداشته است. به عبارتی طرح های فضایی را برای اجرا در زمین تصویب می 
کنند. بازار خودرو وابسته به فاکتورهایی است که طرح های خودرویی دولت را خنثی کرده و با اجرای طرح هایی نظیر قرعه کشی و عرضه خودرو در بورس کاال شاهد افزایش بیش از دو برابری قیمت خودرو هستیم. 

در طرح مجلس بنا بر این شد بازار خودرو از مسیر بورس تنظیم شود. حال آنکه خودروسازان به دالیل مختلف به ویژه تحریم و چالش های مالی، امکان استفاده تمام و کمال از ظرفیت تولید خود را ندارند. این در حالی 
است که باز هم با قیمت هایی متفاوت در بازار مواجه شدیم. بنابراین امکان شکل گیری اختالف قیمت بین قیمت کشف شده در بورس و قیمت بازار وجود داشت. یکی از مسائلی که می تواند مانع افزایش این فاصله 
قیمتی شود، ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا است. این موضوع با مساله تولید ارتباط دارد. مشــکل از آنجا شروع می شود که خودروسازان همچنان گرفتار قیمت گذاری دستوری هستند. وقتی قرار است قیمت پایه را 

شورای رقابت تعیین کند، معنای آن تداوم زیان دهی خودروسازان و ادامه چالش مالی آنها است که اجازه نمی دهد تولید در حد قابل توجه و متناسب با ظرفیت اسمی افزایش یابد.
عرضه خودرو در بستر بورس کاال در کل می تواند سیاست درستی برای تنظیم خودکار بازار باشد، مشروط بر اینکه اصول اولیه آن رعایت شود. 

آنچه آرامش را از بازار خودرو طی این سال ها گرفته، توزیع رانت و سوداگری در آن به واسطه قیمت گذاری دســتوری بوده است. در چنین فضایی، گاهی حتی رشد تیراژ نیز نمی تواند از حجم تقاضا بکاهد، زیرا همه 
می خواهند از رانت ناشی از اختالف قیمت کارخانه و بازار خودرو سود ببرند. به طور کلی تصمیمات مقطعی راه درستی برای حل بحران های عمیق بازار خودرو نیست. 

از طرفی دیگر شاهد هستیم که خود خودروسازان خواستار افزایش قیمت شده اند. در یک اقتصاد دستوری با تورم باال که تمام بخش های آن را فرا گرفته، کسری بودجه منجر به چاپ پول بدون پشتوانه شده، کاهش 
قیمت خودرو غیرممکن است. وزیر صمت اعالم کرد به دنبال کاهش ۱۵ درصدی قیمت خودرو هستیم. همان ابتدا اعالم کردیم این اتفاق غیرممکن است. حال در این شرایط با افزایش قیمت دالر و تاثیر مستقیم آن 

بر بازار خودرو، دوباره قیمتها صعودی شده است. 
نوسانات ارز را در نظر بگیرید. ارز افزایش قیمت پیدا کرده و بازار خودرو را دچار آشفتگی قیمتی کرده است. منابع بلوکه شده نیز اگر آزاد شود که قطعیتی در رابطه با آن وجود ندارد، شاید بتواند در کوتاه مدت دالر را 
در کانال ۳۰ هزار تومان پیش ببرد. اما با توجه به تورمی که وجود دارد نمی تواند در بلندمدت قیمت خودرو را کنترل کند. بنابراین تا پایان سال اگر مسائل سیاسی به همین روند پیش برود و اتفاق غیر منتظره ای رخ 

ندهد، هم قیمت ارز و هم قیمت خودرو افزایش خواهد داشت.

شایلی قرائی 
News kasbokar@gmail.com

بازار نوشت:با وجود اینکه در پنج ماه نخست امسال 
دو برابر پارســال موبایل ثبت و ســفارش شده اما 
واردات آن نسبت به ســال قبل همچنان کاهشی 
اســت. فعاالن بازار می گویند بیشــتر مسافران 
خارجی واردکننده گوشــی تلفن همراه شده اند. 
ثبت و ســفارش موبایل افزایش یافت اما واردات 
آن کاهش. در شرایطی که گفته می شود حدود ۸ 
میلیارد دالر گوشی موبایل در ۵ ماه نخست امسال 
ثبت و سفارش شده اما آمارهای اعالمی نشان می 
دهــد واردات این کاالی محبــوب وارداتی نزولی 

بوده است.
آنگونه که ســید روح اله لطیفی سخنگوی گمرک 
می گوید: از ابتدای سال تا پایان مرداد ۸۷۰ میلیون 
دالر گوشی تلفن همراه وارد کشور شده که نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته کاهش ۳۸ درصدی را در 
ارزش نشان می دهد. به گفته او، هم اکنون موبایل 
بعد از برنج، ذرت و گندم چهارمین کاالی وارداتی و 

البته اولین کاالی غیر اساسی وارداتی است.

مجاز بودن واردات در صورت ممنوعیت
بر اســاس آمار موجود در کل ســال گذشته تنها 
۴ میلیارد دالر موبایل یعنی نصف مقدار امســال 
موبایل ثبت و سفارش شده است. شاید برای شما 
این سوال پیش آمده که چرا در شرایطی که واردات 
کاهشی است چرا ثبت سفارش گوشی های تلفن 

همراه تا این اندازه باال رفته است. به نظر می رسد 
که همه چیز به احتماالت موجــود در بازار درباره 
ممنوعیت واردات برمی گردد. سخنگوی گمرک در 
پاسخ به این سوال که چنانچه واردات کاالیی ممنوع 
شود، تکلیف کاالهای ثبت و سفارش شده چیست؟، 
گفت: وقتی کاالیی ثبت و سفارش می شود انجام 
سایر مراحل جز حقوق مکتسبه محسوب می شود 
و در صورت ممنوعیت واردات هم به شرط دارا بودن 

سایر شرایط می تواند اجازه ترخیص پیدا کنند.
لطیفی ادامه داد: هر کاالیی که ثبت و ســفارش 
شده، دارای قبض انبار بوده و منشا ارز آن مشخص 
باشد می تواند به گمرک اظهار شود. بعد از اظهار به 
گمرک باید مجوزهای دیگر مورد نیاز قانونی اخذ 
شود و با اخذ کد رهگیری بانک و پرداخت حقوق 
ورودی اجازه وارد شدن به داخل کشور را پیدا کند. 
به نظر می رسد که واردکنندگان موبایل به نوعی 
مجوز واردات گوشــی تلفن همراه را در آب نمک 
خوابانده اند تا به نوعی خود را در برابر تصمیمات 
غیر منتظره دولت ایمن کنند و بتواند در بهترین 
فرصت ممکن از برگ برنده ای که خود در اختیار 

دارند به بهترین نحو ممکن استفاده کنند.

چقدر موبایل در انبارهای مبادی ورودی 
دپو شده است

این روزها قیمت موبایل در بازار کمی صعودی شده 

است. دبیر انجمن واردکنندگان موبایل پیشتر از 
بروز مشــکالتی در تامین ارز و ماندن گوشی های 
تلفن همراه در انبارهای مبادی ورودی خبر داده 
بود. او مدعی بود که گوشــی های موجود در بازار 
کمتر از نیاز بوده و ممکن اســت بازار در شهریور 
امسال به چالش بخورد. اما این همه داستان واردات 

و بازار موبایل نیست.
ســخنگوی گمرک گفتــه که »بر اســاس قانون 
جدید هرکاالیی بعد از ورود به انبار تنها ۲ ماه برای 
ترخیص شدن زمان دارد. بعد از این مدت مشخص 
جز کاالهای متروکه محســوب شــده و تحویل 
سازمان اموال تملیکی داده می شود. با این حساب 
به هیچ وجه منطقی نیســت که کارهای مربوط 
به ترخییص کاال انجام شــده باشــد و واردکننده 
ای بخواهد آن را در انبار نگــه دارد. چرا که در این 
صورت هزینه مالی سنگینی را برای تحویل مجدد 
آن به خود باید بپردازد و ســختی های فراوانی را 
باید به جان بخرد.« البته در گذشــته کم نبودند 
واردکنندگانی که بعد از ترخیــص کاال از مبادی 
ورودی حاضر به عرضه آنها در بازار نمی شدند. آنها 
با این روش سعی داشتند که بازار را تشنه نگه داشته 
و شرایط را برای رشد بیشتر قیمت ها فراهم کنند 
تا خود سود بیشتری به جیب بزنند. اما به نظر می 
رســد که این روزها برنامه ریزی برای کسب سود 

حساب شده تر شده است.

همه مسافرین آیفون وارد می کنند
امــا ممنوعیــت واردات گوشــی های بــا ارزش 
بــاالی ۶۰۰ دالر از دیگر انتقادات مطرح شــده 
از ســوی فعالین بــازار به عملکرد نظــام تجاری 
کشــور اســت. ممنوعیتی کــه در هفتــه های 
گذشته هم تشــدید شده اســت. بر اساس قانون 
اعالمی از ۱۰ تا ۳۱ شــهریور مســافران از مبدا 
کشــور عراق عراق اجــازه واردات گوشــی تلفن 
همــراه را ندارند. با ایــن وجود واردات گوشــی 
 هــای مســافری از ســایر کشــورها همچنــان 

مجاز است.
لطیفی در اینباره گفته که گوشی های آیفون که 
معموال در این رده قیمتی قــرار دارند اجازه ثبت 
و سفارش نداشته و در عمل واردات آنها به کشور 
ممنوع است. عمده گوشــی های آیفونی که این 
روزها در بازار موجود است مربوط به موبایل هایی 
است که به صورت مسافری وارد کشور شده است. 
بر اساس قوانین موجود هم اکنون هر مسافر ساالنه 
اجازه واردات یک دستگاه گوشی موبایل را به کشور 
دارد. فعالین بازار مدعی اند که مصوبه دولت موجب 
شده که همه مســافرین خارجی به دنبال واردات 
آیفون باشــند تا از طریق فروش آن در بازار سود 
خوبی به جیب بزنند. این در حالی است که با آزاد 
سازی واردات، شــرایط عرضه و قیمت ها در بازار 

بهتر می شود.

آماری عجيب از مسافران خارجی كه گوشی وارد می كنند

بازار داغ واردات آیفون توسط گردشگران

عكس روز-
جلسه رای 

اعتماد به وزير 
پيشنهادی 

تعاون، كار و 
رفاه اجتماعی


