
در جریان تدویــن الیحه بودجه ســال ۱۴۰۲، 
افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده علی 
الحساب به طور متوســط ۲۰ درصد اعالم شده 
اســت؛ البته این رقم می تواند در تدوین نهایی 
الیحه و در جریان بررســی بودجــه در مجلس 

دستخوش تغییر شود.
به گزارش ایسنا، بخشنامه بودجه کل کشور امروز 
به دستگاه های اجرایی ابالغ شد تا برآورد بودجه 
ساالنه خود را به ســازمان برنامه و بودجه اعالم 
کنند و بر اساس ضوابط و پیوست های بخشنامه 

بودجه سال ۱۴۰۲، دستگاه های اجرایی موظف 
شــدند افزایش ضریــب ریالی حقوقــی را علی 

الحساب به طور متوسط ۲۰ درصد لحاظ کنند.
در بخش اعتبارات هزینه ای پیوســت شــماره 
دو بخشنامه بودجه ســال ۱۴۰۲ که به ضوابط 
مالی این بخشــنامه اختصاص دارد، آمده است: 
»افزایش ضریب ریالی حقوق را علی الحساب به 
طور متوسط ۲۰ درصد نســبت به آخرین حکم 
کارگزینی ســال ۱۴۰۱ لحاظ کنند. رقم قطعی 

ضریب به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.«

همچنین بر اســاس ایــن بخشــنامه، افزایش 
حقوق و دســتمزد مشــمولین قانون کار علی 
الحســاب به طور متوســط ۲۰ درصد نسبت به 
آخرین حکم کارگزینی تعیین می شــود و رقم 
 قطعــی افزایش بــه تصویب شــورای عالی کار 

خواهد رسید.
سقف اعتبار مربوط به سرانه اضافه کار کارکنان را 
در بودجه سال ۱۴۰۲ حداکثر معادل اعتبار سرانه 
اضافه کار در سال ۱۴۰۱ )مبتنی بر موافقتنامه 

سال ۱۴۰۱( پیش بینی کنند.

مدیر سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش 
فراورده های نفتی گفت: در ســال ۱۴۰۱ بیش 
از یک میلیون و ۳۰۰ هزار کارت ســوخت تولید 
و تحویل مالکین خودروها شــده است که از این 
تعداد ۸۰۰ هزار کارت مربوط به درخواست های 
المثنی سال گذشــته بوده و بیش از ۵۰۰ هزار 

درخواست المثنی مربوط به سال جاری است.
محمد صادقی - مدیر ســامانه هوشمند سوخت 
شــرکت ملی پخــش فراورده های نفتــی - در 
گفت وگو با ایســنا،  با بیان اینکه صدور و تحویل 

کارت هوشــمند ســوخت تا قبل از رخداد آبان 
ماه ۱۴۰۰ بدون وقفه و در بازه زمانی حدود ۴۰ 
روزه انجام می  شــد، گفت: لیکن پس از رخداد 
ذکر شده و به دلیل قطعی سرویس  های سامانه 
هوشمند سوخت و عدم ارتباط سامانه سوخت با 
نهادهای برون سازمانی، کارت هوشمند سوخت 
خودروهای شخصی با تأخیر در حال صدور است.

به گفته وی تاکنون تولید و توزیع کارت سوخت 
بــرای کلیه درخواســت های کارت هوشــمند 
سوخت المثنی که تا نیمه خرداد ماه سال جاری 

ثبت شده اند، انجام پذیرفته اســت. وی با بیان 
اینکه اقدامات و عقد قرارداد جهت تامین کارت 
خام انجام پذیرفته اســت و پس از تحویل صدرو 
کارت های باقیمانده به سرعت انجام می پذیرد، 
گفت: تولید کارت ســوخت خودروهای عمومی 
)تاکســی و وانت(، خودروهای مربوط به استان 
سیستان و بلوچستان، خودروهای نفت گازسوز 
و همچنین کارت هــای مجــاری عرضه بدون 
 وقفه در کمترین زمان ممکن همانند گذشــته 

انجام می پذیرد.

رئیس سازمان ملی استاندارد گفت که توسعه استانداردها 
و وضع استانداردهای دقیق تر لوازم خانگی در حوزه ارائه 

خدمات و فناوری در حال انجام است.
مهدی اسالم پناه در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه توسعه 
استانداردها و وضع استانداردهای دقیق تر در حوزه لوازم 
خانگی در حال انجام است، اظهار کرد: این استانداردها 
ناظر بر پایش و دقت در ارائه خدمات به مصرف کننده 
خواهد بود. وی با بیان اینکه واحدهای تولیدی در این 
زمینه کمک می کنند، تصریح کرد: واحدهای تولیدی 
برای رقابت در داخل و بازارهای صادراتی نیاز به ارتقاء 

کیفیت دارد.
به گفته این مقام مسئول تدوین استانداردهای جدید 
در حوزه ارتقای فناوری لوازم خانگــی با کمک تولید 
کنندگان در حال انجام اســت. برای مثــال در بخش 
کولرهای آبی با همکاری تولیدکنندگان استانداردهایی 

تعریف شده است. وی افزود: در حال حاضر واحدهایی 
قوی تر در بخش تحقیق و توسعه ایده های خود را برای 
تدوین استانداردها ارائه می کنند. اما تدوین استانداردها 
یک فرآیند دارد و شش تا ۹ ماه طول می کشد. بنابراین 
بخشی از استانداردها تا پایین ســال و بخشی در سال 
آینده تعریف می شود. به گزارش ایســنا، واردات لوازم 
خانگی از سال ۱۳۹۷ ممنوع است و در حال حاضر عمده 
کاالهای خارجی موجود در بازار قاچاق هســتند که با 
گارانتی های تقلبی فروخته می شوند. طبق مصوبه اولیه 
شورای هماهنگی سران سه قوه در سال ۱۳۹۷ و تمدید 
آن، ممنوعیت واردات لوازم خانگی تا پایان سال ۱۴۰۰ 
ادامه داشت و قرار بود بعد از آن مجددا درباره این موضوع 
تصمیم گیری می شد. از اواخر سال گذشته اظهارات ضد 
و نقیضی درباره احتمال آزاد شدن واردات لوازم خانگی 
مطرح شد، اما در نهایت وزارت صمت اعالم کرد که هیچ 

برنامه ای برای واردات لوازم خانگی ندارد. به طور کلی در 
این سال ها آزاد شدن واردات لوازم خانگی با موافقت ها و 
مخالفت هایی مواجه بوده است. موافقان آزاد شدن واردات 
لوازم خانگی معتقدند ایــن ممنوعیت ها باعث محدود 
شدن انتخاب مصرف کننده شــده و به عبارت دقیق تر 
حق مصرف کنندگان در این گونه تصمیمات نادیده گرفته 
شده اســت. همچنین نبود رقابت بین تولیدکنندگان 
داخلی با خارجی ها در آینده منجر به انحصار در صنعت 
لوازم خانگی و شبیه شدن این صنعت به وضعیت صنعت 
خودرو می شود و کاالهای ایرانی رشد و بهبود کیفیت 
الزم را نخواهند داشت. موافقان آزاد شدن واردات لوازم 
خانگی می گوید این قانون حقــوق مصرف کننده را در 
نظر نگرفته، اما مخالفان معتقدند تولیدکنندگان ایرانی 
شرایط برابر با تولیدکنندگان خارجی ندارند که بتوانند 

با آن ها رقابت کنند.

دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی اعالم کرد: 
در حال حاضر تغییری در سهمیه های موجود در 
پذیرش داوطلبین ورود به آموزش عالی رخ نداده 

و این سهمیه ها حذف نخواهند شد.
دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی در پاسخ به 
سوال برخی از داوطلبان کنکور سال ۱۴۰۲ درباره 
اینکه آیا سهمیه های مناطق و سایر سهمیه های 
کنکور به قوت خود باقی اســت یا خیر اعالم کرد: 
در حال حاضر تغییری در سهمیه های موجود در 
پذیرش داوطلبین ورود به آموزش عالی رخ نداده 
است و این سهمیه ها حذف نخواهند شد. در عین 
حال با توجه به بررســی های جامع و کارشناسی 
صورت گرفتــه و مأموریت ابالغی شــورای عالی 
انقالب فرهنگی، موضوع ساماندهی سهمیه های 
ورود به دانشگاه در دستور کار ستاد راهبری اجرای 

نقشه جامع علمی کشور قرار دارد. بر اساس ماده 
۷ مصوبه سنجش و پذیرش شورای عالی انقالب 
فرهنگی، ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی 
کشور موظف است نسبت به بررسی و ساماندهی 
سیاست های حاکم بر سهمیه های پذیرش دانشجو 
در تمام مقاطع تحصیلی ظرف مدت حداکثر 6 ماه 
اقدام کرده و سیاست های پیشنهادی را به تصویب 

شورای عالی انقالب فرهنگی برساند.
همچنین دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی 
درباره اینکه آیا فرآیند سنجش و پذیرش دانشجو 
و شــیوه جدید برگزاری کنکــور، باعث کاهش 
عدالت آموزشــی و افزایش شــکاف طبقاتی در 
جامعه می شــود؟ نیز آورده اســت: خیر، عمده 
تفاوتی که باعث شکاف طبقاتی حاضر در فرآیند 
پذیرش دانشجو در نظام آموزش عالی شده است 

و آنچه که در ســال های اخیر آمارها به آن اشاره 
داشته اند، در شــیوه برگزاری آزمون )مبتنی بر 
سواالت فراتر از محتوای کتب درسی و روش های 
غیرمتعارف و غیر اصولی تست زنی( نهفته است 
که به هیچ عنوان ابزار مناسب و عادالنه ای برای 
سنجش استعداد و سواد دانش آموز برای ورود به 

نظام آموزش عالی نیست.
با اصالح این رویه و بازگرداندن چرخه یادگیری 
به محتوای اصیل آموزش و پرورش و نیز سنجش 
استاندارد و توزیع شــده در طول زمان )و نه یک 
شــبه و نصف روزه( در قالــب آزمون های نهایی 
مدیریت شده، شانس موفقیت میان اقشار مختلف 
جامعه اعم از مناطق برخوردار و کمتر برخوردار یا 
دهک های مختلف اجتماعی به یکدیگر نزدیک تر 

خواهد شد.

صندوق بین المللی پول پیش بینی رشد جهانی در سال 
۲۰۲۳ را بــه ۲.۷ درصد کاهش داد. به گزارش ایســنا 
 )IMF( به نقل از اکونومیک، صنــدوق بین المللی پول
پیش بینی رشد جهانی خود را برای سال ۲۰۲۳ به ۲.۷ 
درصد کاهش می دهد و خاطرنشــان می کند که هنوز 
بدترین وضعیت در راه است و برای بسیاری از مردم، سال 
۲۰۲۳ سال رکود خواهد بود. این سازمان توضیح داد که 
چشــم انداز خود را در نتیجه جنگ در اوکراین، بحران 

هزینه زندگی و رکود اقتصادی چین کاهش داده است.

صندوق بین المللی پول هشدار داد که بحران انرژی در 
اروپا به زودی پایان نخواهد یافــت. در این گزارش ذکر 
شده است که انتظار می رود تورم جهانی در پایان سال 
جاری به اوج خود با ۸.۸ درصد برســد و قرار است برای 
مدت طوالنی تر از آنچه قباًل انتظــار می رفت تا قبل از 
کاهش به 6.۵ درصد در سال ۲۰۲۳ و بعداً تا سال ۲۰۲۴ 
به ۴.۱ درصد باال باقی بماند. در همین حال، پیش بینی 
رشد جهانی در سال ۲۰۲۲ نسبت به گزارش قبلی آن 

۳.۲ درصد بدون تغییر باقی ماند.

آلمان پیش بینی می کند که تورم این کشور در سال 
۲۰۲۳ به هفت درصد کاهش یابد.

به گزارش ایســنا بــه نقــل از بیزنــس، روزنامه 
هندلزبالت گزارش کرد کــه دولت آلمان تخمین 
می زند، تورم داخلی در سال ۲۰۲۲ به طور متوسط 
هشت درصد خواهد بود و در سال ۲۰۲۳ به هفت 

درصد کاهش می یابد.
دلیل اصلی کاهش تورم ســقف قیمت برق و گاز 

اعالم شده توسط صدراعظم اوالف شولتس است.

این گزارش در تضاد با هشــدار موسسه تحقیقات 
اقتصادی )Ifo( اســت که گفته بود تورم به زودی 

فروکش نمی کند.
در همیــن حــال، پیش بینی های دولــت برای 
تولیــد ناخالص داخلــی مطابق بــا تخمین های 
اقتصاددانان اســت و پیش بینی می شــود اقتصاد 
آلمــان در ســال ۲۰۲۲ بــه میــزان ۱.۴ درصد 
 رشــد کند و در ســال ۲۰۲۳ به میزان ۰.۴ درصد 

کاهش یابد.

وزیر نفت هند درباره مذاکره با مقام های انرژی آمریکا 
درباره عرضه جهانی انرژی گفت: در هیچ مرحله ای به ما 

گفته نشده است که نفت روسیه را نخریم.
به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، هاردیپ ســینگ 
پوری گفت: دهلی نو به مذاکرات ســازنده با روســیه 
برای به دست آوردن مالکیت سهام پروژه نفتی و گازی 
ساخالین-۱ ادامه می دهد و تصاحب این سهم را بررسی 

خواهد کرد.
روسیه هفته گذشــته حکمی صادر کرد که بر اساس 

آن اجازه دارد ۳۰ درصد سهام اکسون موبیل در پروژه 
ســاخالین-۱ را تصاحب کند و در عیــن حال به یک 
شرکت دولتی روس این اختیار را داد که تصمیم بگیرد 
آیا ســهامداران خارجی از جمله اوان جی سی ویدش 
هند می توانند مشــارکت خود را در ایــن پروژه حفظ 

کنند یا خیر.
وزیر نفت هند روز دوشنبه پس از دیدار با مدیران نفتی 
ایاالت متحده آمریکا در هیوستون گفت: ما طرحی را که 

پیشنهاد می شود بررسی خواهیم کرد.

جدیدترین رتبه بندی دانشــگاه های جهان برای سال 
۲۰۲۳ میالدی توسط موسسه تایمز منتشر شد و دانشگاه 
آکسفورد مقام اول دانشگاه های جهان را از آِن خود کرد. 
به گزارش ایسنا به نقل از وب سایت رسمی تایمز هایر 
اجوکیشن، رتبه بندی تایمز ۲۰۲۳ دانشگاه های جهان 
شامل ۱۷۹۹ دانشگاه در ۱۰۴ کشور و منطقه است که 

آن را به یکی بزرگتریــن و متنوع ترین رتبه بندی های 
دانشگاهی تا به امروز تبدیل کرده اســت. پایگاه رتبه 
بندی تایمز، یکی از نظام های رتبه بندی معتبر در سطح 
بین المللی است که در ۲۰۱۳ میالدی برای اولین بار رتبه 
بندی دانشگاه های آسیایی را در کنار رتبه بندی های بین 
المللی خود انجام داد.  رتبه بندی تایمز برای سال۲۰۲۳ 

میالدی برای ۱۰ دانشگاه برتر جهان به شرح ذیل است:
۱-دانشگاه آکسفورد۲-دانشــگاه هاروارد۳-دانشگاه 
کمبریج۳ – دانشگاه اســتنفورد۵ – موسسه فناوری 
ماساچوست6- موسسه فناوری کالیفرنیا۷- دانشگاه 
پرینستون۸- دانشــگاه کالیفرنیا،برکلی۹- دانشگاه 

ییل۱۰- کالج سلطنتی لندن

آخرین وضعیت صدور کارت سوختافزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان در سال آینده

ارتقای استانداردهای لوازم خانگی در دستور کار است شورای عالی انقالب فرهنگی: سهمیه های کنکور حذف نمی شوند

هند: هیچ وقت به ما گفته نشد نفت روسیه را نخریدنزول رشد اقتصادی بزرگترین اقتصاد اروپابدترین وضعیت اقتصاد جهانی در راه است!

برترین دانشگاه های جهان برای سال ۲۰۲۳ معرفی شدند
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فضا  تا  جای ممکن 
نباید امنیتی شود

انتشار صورت های مالی 
۴۰۰ شرکت غیربورسی

ابهامات خروج پورشه های 
لوکس از مزایده 
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سرمقاله

حل ریشه ای 
مشکل تورم

عدد ســبد معیشت نشان 
می دهد در آینده شــاهد 
سقوط باقی مانده خانوارها 
به زیر خط فقر خواهیم بود. 
با توجه به گرانی ها و تورمی که در سالهای اخیر 
بخصوص در مدت اخیر شاهد آن هستیم افزایش 
سبد معیشت قابل پیش بینی بود. اختالف حداقل 
دستمزد با مبلغ سبد معیشت به این معناست که 
خانوار باید برای مابقی هزینــه ها راه هایی را پیدا 
کرده و آن را تامین کند. یعنی به هر نحوی شده باید 

از پس هزینه های...

  آلبرت بغزیان، اقتصاددان 

3متن کامل  د ر صفحه ۴
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صف  خرید 
دالر   برگشت 

توقف تولید 
خودروهای   بی کیفیت

صدور پروانه ساختمانی نصف شد

زنگ خطر جهش  قیمت  مسکن
صفحه2

صفحه۴

افزایش  فاصله  سبد  معیشت  و  مزد
سبد    معیشت   به   ۱۸  میلیون   رسید؟

معامله گران از کاهش فروشنده در بازار ارز صحبت 
می کنند. آن ها اعتقاد دارند در وضعیت فعلی ریسک 
فروش بیشتر از خرید است. به گزارش اقتصادنیوز، 
روند نزولی بازار ارز و سکه در روز سه شنبه متوقف 
شد، هم دالر، هم سکه و هم درهم افزایشی شدند. 
معامله گران اعتقاد داشــتند عامــل اولی که روند 
نزولی را قطع کرد، خبر رویترز از گزارش آژانس بود. 
این گزارش نشان می داد ایران سومین سانتریفیوژ 
پیشــرفته خودش را نصــب کرده اســت. برخی 
معامله گران نسبت به گزارش جدید آژانس حساس 
شدند، با اینکه ایران از قبل به آژانس اطالع داده بود. 
در مجموع این خبر موجب شد نرخ باز شده دالر باالتر 
از نرخ بسته شده دیروز باشد. دالر هرات در ۳۲ هزار 

و ۲6۰ تومان باز شد، وقتی...

با توجه به اینکه کیفیــت اغلب خودروهای داخلی 
قابل قبول نیست، رئیس ســازمان استاندارد گفته 
اســت عالوه بر ۵ خودرویی که تولیدشان متوقف 
شده، ارزیابی کیفیت ســایر خودروها نیز فعاًل در 
دست بررسی اســت.  بنا به اذعان متولیان صنعت 
کشور از جمله مسئوالن وزارت صمت، خودروهای 
تولید داخل از کیفیت مطلوبی برخوردار نیستند؛ در 
این رابطه می توان به اظهارات منوچهر منطقی معاون 
صنایع حمل و نقل وزیر صمت اشاره کرد که چندی 
پیش گفته بود »ادبیات خودروسازی ایران برای ۲۵ 
سال پیش است.« حتی رضا فاطمی امین وزیر صمت 
نیز از تریبون های مختلف کیفیت خودروهای ایرانی 
را مورد انتقاد قرار داده است؛ به عنوان نمونه وی در 

پی حادثه ای که در تصادف...



اقتصاد2
ایران

شــاخص بورس ریزش ها را 
جبران کرد

با صعود 6 هزار واحدی شاخص کل در آخرین روز 
کاری هفته، ریزش های هفته جبران شد. به گزارش 
اکوایران، در معامالت روز چهارشنبه بیستم مهر 
ماه، شاخص کل بورس پایتخت نسبت به روز کاری 
قبل 6 هزار و 205 واحد صعود کرد و به رقم یک 
میلیون و 319 هزار و 789 واحد رسید.  شاخص 
هم وزن بورس با رشــد هــزار و 391 واحدی در 
سطح 380 هزار و 270 واحدی ایستاد. همچنین 
شاخص کل فرابورس )آیفکس( 55 واحد باال آمد و 

در سطح 17 هزار و 971 واحد قرار گرفت.  

افزایش خروج پول حقیقی از بورس
روز گذشته ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به 
حقیقی بازار برای هفتمین روز متوالی منفی شد 
و 199 میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج 
شد.  در معامالت روز چهارشنبه بیشترین خروج 
پول حقیقی به سهام غزر )شــرکت زر ماکارون( 
اختصاص داشت که ارزش تغییر مالکیت حقیقی 
به حقوقی آن 119 میلیارد تومان بود. پس از غزر، 
نمادهای بپاس )شرکت بیمه پاسارگاد( و ولشرق 
)شرکت لیزینگ ایران و شرق( بیشترین خروج 

پول حقیقی را داشتند. 

نمادهای اثرگذار بر شاخص ها
روزگذشته نمادهای »فوالد«، »شپدیس« و »فملی« 
بیشترین تأثیر را در رشد شاخص کل  بورس  داشتند 
و در مقابل نمادهای »شبندر«، »شتران« و »اپال« 
بیشــترین تأثیر منفی را بر شــاخص کل داشتند.  
در فرابورس نیــز نمادهای »زاگــرس«، »دماوند« 
و »فغدیر« بیشترین تأثیر افزایشــی را بر شاخص 
کل فرابورس داشــتند و »شــاوان«، »فرابورس« و 
»صبا« بیشترین تأثیر کاهنده را بر شاخص داشتند.   
در جدول پرتراکنش ترین نمادهــای بورس فمراد 
صدرنشین است و شستا و شپنا در رتبه های بعدی 
هســتند. در فرابورس نیز نمادهای دی، ولشرق و 

زاگرس پرتراکنش  ترین نمادها هستند.  

ارزش معامالت بازار 
روز گذشــته ارزش معامالت کل بازار سهام به رقم 
8 هزار و 284 میلیارد تومــان افزایش یافت. ارزش 
معامالت اوراق بدهی در بــازار ثانویه 3 هزار و 988 
میلیارد تومان بود که 48 درصد از ارزش کل معامالت 
بازار سرمایه را تشکیل می دهد.  روز گذشته ارزش 
معامالت خرد سهام با کاهش 7 درصدی نسبت به روز 
کاری قبل به رقم 2 هزار و 96 میلیارد تومان رسید که 

کمترین رقم در هفته جاری بود. 

صف های بازار سهام
در معامالت چهارشنبه 81 نماد صف خرید داشتند 
و 48 نماد با صف فروش مواجــه بودند. مجموع 
ارزش صف های خرید با افت 28 درصدی به 182 
میلیارد تومان رســید و مجموع ارزش صف های 
فروش 16 درصد کاهش یافت و 93 میلیارد تومان 
بود. در پایان معامالت روز گذشته ارزش صف های 
فروش پایانی بازار 10 میلیارد تومان بود و ارزش 
صف های خرید نیز در رقــم 103 میلیارد تومان 
ایســتاد.  در پایان معامالت نماد تپسی )شرکت 
پیشگامان فناوری و دانش آرامیس( با صف  خرید 
29 میلیارد تومانی برای پنجمین روز متوالی در 
صدر جدول تقاضای پایانی بازار قرار گرفت. پس 
از تپسی، نمادهای غدشت )شرکت دشت مرغاب( 
و دانا )شــرکت بیمه دانا( بیشــترین صف خرید 
را داشــتند.  در پایان معامالت روز گذشته اغلب 
صف های فروش جمع آوری شدند و تنها 3 نماد 

آسیاتک، ولشرق و فمراد صف فروش داشتند.

انتشار صورت های مالی ۴۰۰ 
شرکت غیربورسی

وزیر امور اقتصاد و دارایــی در توییتی در صفحه 
شخصی خود از انتشار صورت های مالی 400 شرکت 
غیربورسی خبر داد. به گزارش ایسنا، سید احسان 
خاندوزی نوشت: همانطور که وعده داده بودیم، پای 
شفافیت ایستادیم و صورت های مالی سال 1400 
مربوط به قریب 400 شرکت غیربورسی را منتشر 
کردیم تا مدیران دولتی و عمومی، چاره ای جز بهبود 
عملکرد نداشته باشند. بر اساس این گزارش، پیش 
از این و در ابتدای خردادماه ســال جاری، صورت 
های مالی حسابرسی شده 132 شرکت تابعه نهادها 
و مؤسسات عمومی غیردولتی و نیز سازمان های 
مناطق آزاد تجاری - صنعتــی و ویژه اقتصادی و 
شرکت های تابعه آنها و شرکت های تابعه بانک ها 
و بیمه های دولتی به همراه گزارش های حسابرس 
مستقل و بازرس قانونی مربوط که توسط سازمان 
حسابرسی رســیدگی و صادر شده بود، در سامانه 

کدال منتشر شد.

اخبار

دبیــر کانون سراســری 
انبوه ســازان معتقد است 
بایــد  سیاســتگذاران 
نگــران کاهــش شــدید 
ســرمایه گذاری در حوزه 
مســکن باشــند چرا که این اتفاق هشدار افزایش 

دوباره قیمت در این بازار را می دهد.
فرشــید پورحاجت در گفتگو با خبرانالین با اشاره 
به اینکه قیمت مسکن در همین یک سال در تهران 
رشدی قابل توجه را تجربه کرده است، درباره دالیل 
افزایش نرخ ها با وجود رکود عمیق در بازار مسکن 
گفت: به نظر می رســد حجم ســرمایه گذاری در 
بازار مسکن طی 4 ســال گذشته به شدت کاهش 
یافته است و آمارها موید این موضوع است که سیر 
نزولی در این حوزه داشته ایم که عمده دالیل آن به 

سیاست ورزی دولت در حوزه مسکن برمی گردد.
الزم به توضیح اســت آمارهای ارائه شده از سوی 
مراجع رسمی نشان می دهد متوسط قیمت مسکن 
در شهریور 1401 به 46 میلیون و 111 هزار تومان 
رسیده و این در حالی است که متوسط قیمت یک 
متر مربع مسکن در شهر تهران در شهریورماه سال 
گذشــته، 31 میلیون و 703 هزار تومان گزارش 

شده بود.
فرشید پورحاجت تصریح کرد: هنگامی که دولت در 
سیاست گذاری به نحوی عمل می کند که تورم را به 
بازار منتقل کند و از آن سو بخش نظارتی دولتی نیز 
در زمینه کنترل این بازار هیچ عالقه مندی نشــان 

نمی دهد، چه انتظاری می توان داشت؟  
پورحاجت افزود:  در حالی که بخش مســکن، بازار 
اقتصادی بسیار مهمی است اما رها شده و در نهایت 
امروز پدیده رکود تورمی دامــن این بازار را گرفته 
و رها نمی کند و به نظر بنده در آینده نیز شــدت و 

حّدت این موضوع افزایش خواهد یافت.

وی بیان کرد: هنگامی که در 6 ماه نخســت سال 
1401 و در تهران بزرگ کاهش 50 درصدی صدور 
پروانه های ســاختمانی رخ می دهد؛ یعنی عرضه و 
تقاضا در تهران به عنوان شهری که 600 هزار نفر در 
طرح اقدام ملی تولید مسکن ثبت نام کرده اند، موید 
این موضوع است که باید منتظر تورم جدیدتری در 
این حوزه باشیم زیرا کل ساخت و ساز این شهر را 
اگر به کار اندازیم شاید به عدد 100 هزار واحد هم 
نرسیم! درحالی که فقط در بخش مسکن ملی 600 
هزار متقاضی با استطاعت مالی تقریبا محدود وجود 
دارد و این یعنی عقــب ماندگی 500 هزار واحدی 

فقط در این بخش داریم.
دبیر کانون سراســری انبوه ســازان ادامه داد: به 
اعتقاد بنده این بــازار رها شــده، دولت، مجلس، 
 نهادهای مختلف شــهری و محلی مانند شــورای 
شهر، شهرداری و ... به هر طریق و مدلی که صالح 
می دانند این بازار را رها کرده اند و تنها اولویت آنها 

حفظ درآمد از این بخش برای دولت اســت. برای 
نمونه می توان به مالیات های تعیین و اتخاذ شــده 
برای بخش مسکن اشاره کرد و به جز اخذ مالیات 
شاهد خدمات رسانی مناسب هم نیستیم. از آن سو 
داستان های مختلفی در پشــت پرده اخذ عوارض 
شهرداری ها نهفته اســت و عمال حقوق کارمندان 
با این منبع درآمد پرداخت می شود. بخش دیگر را 
می توان مربوط به خدمات شرکت های آب، برق و 

گاز دانست که همین روال را طی می کند.
این فعال بازار ساخت و ساخت در بخش خصوصی 
اظهار کرد: درحالی که این همه هزینه ای که دولت، 
مراکز و نهادهــای محلی، ســازمان و ارگان های 
مختلف و تحــت عنوان دولــت خصوصی در حال 
ارایه خدمات هستند مانند سازمان نظام مهندسی 
یا شرکت توزیع نیروی برق و ... اساسا خدماتی به 
بخش خصوصی ارایه نمی دهند، یعنی تولیدکننده 
بخش مسکن ناچارا تبدیل به شرکت توزیع نیروی 

برق، آبفا، کارت خوان شــهرداری ها، تامین کننده 
حقوق و دستمزد 500 هزار مهندس در کشور و ... 
شده است بنابراین باید پرسید چه انتظاری از این 

بازار دارید؟

بخش خصوصی جایــی در برنامه های 
مسکنی دولت ندارد

پورحاجت گفت: در این شرایط ما در حال فعالیت 
اقتصادی هستیم و بنابراین انتظار فعالیت بیشتری 
از بخش خصوصی و تولیدکنندگان نمی توان داشت؛ 
ضمن اینکه دســتگاه هایی که عنوان شد از بخش 
خصوصی هزینه های سنگین دریافت می کنند و در 
مقام اجرا نیز پیچیده ترین بروکراسی ها و گلوگاه ها 
را برای بخش تولید در نظر گرفته اند و جالب اینکه 
به جای کاستن از موانع همچنان این موارد را دنبال 
می کنند. برای نمونه شــهردار تهران چندی پیش 
اعالم کرد که تالش می کنند مــدت زمان صدور 
پروانه ساخت را از 6 ماه کاهش دهند در حالی که 
این کار را می توان حداکثر در یک هفته انجام داد تا 
بخش خصوصی سرمایه  خود را وارد این حوزه کند.

وی خطاب به مسووالن دولتی و شهری بیان کرد: 
 شما که هزینه ســنگین دریافت می کنید حداقل 

خدمات خوب و مناسب به مردم ارایه دهید.
دبیر کانون سراسری انبوه ســازان در پاسخ به این 
ســوال که آیا دولت در تحقق وعده هــای خود در 
بخش مسکن موفق بوده یا خیر، گفت: به نظر بنده 
دولت موفق نبوده اســت زیرا دولــت در این حوزه 
بخش خصوصی را وارد کار نکرده اســت؛ در 14 ماه 
گذشته بارها شاهد بودیم که رستم قاسمی، وزیر راه و 
شهرسازی در حال ارایه آمار است؛ متاسفانه و اساسا 

ما وزیر مسکن نداریم و این بخش در حاشیه است.
وی گفت: متاسفانه در مقام آمار دایم آمارهای بسیار 
شیکی را همین وزارتخانه ارایه می دهد که با واقعیت 
حوزه مسکن و تولید آن و بخش جهش تولید مسکن 

همخوانی ندارد.

صدور پروانه ساختمانی نصف شد

زنگ خطر جهش قیمت مسکن

رهبر معظم انقالب؛
حوادث جزئی حواس مسئوالن 

را پرت نکند
رهبر معظم انقالب فرمودنــد: تا هنگامی که 
ملت در مسیر نظام اسالمی و ارزش های دینی 
قرار دارد، دشمنی ها ادامه خواهد داشت و تنها 

راه عالج آن ایستادگی است . 
به گــزارش اقتصــاد آنالین، حضــرت آیت 
اهلل خامنــه ای صبح )چهارشــنبه( در دیدار 
رئیس و اعضای دوره جدید مجمع تشخیص 
مصلحت نظام، مجمع را به لحاظ حضور افراد 
نخبه و مجــّرب و نگاه همه جانبه به مســائل 
کشور و وظایف اساسی که بر عهده آن است، 
مجموعه ای بسیار مهم برای جمهوری اسالمی 

است.
رهبر معظم انقالب اسالمی همچنین با اشاره 
به قضایــای اخیر، اغتشــاش های پراکنده را 
طراحی انفعالی و ناشــیانه دشمن در مقابل 
پیشرفت ها و حرکت های ابتکاری و بزرگ ملت 
ایران خواندند و تأکید کردند: تا هنگامی که 
ملت در مسیر نظام اسالمی و ارزشهای دینی 
قرار دارد، این دشمنی ها ادامه خواهد داشت و 
تنها راه عالج آن ایستادگی است و مسئوالن 
کشور نیز مراقب باشند اینگونه مسائل آنها را 
از مسئولیت ها و وظایف اصلی در عرصه داخلی 

و خارجی باز ندارد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در ادامه به قضایای 
اخیر و برخی اغتشــاش های پراکنده اشاره 
و به اعضــای مجمع تشــخیص مصلحت به 
عنوان افراد تأثیرگذار در اصالح امور و خنثی 
کردن نقشه دشــمن، توصیه کردند در قبال 
این مسائل توجه کافی داشته باشند و از این 

مسائل عبور نکنند.
ایشــان با تأکید بر اینکه در حــوادث اخیر، 
نقش و دخالت دشــمن برای همــه و حتی 
برای صاحب نظران بی طرف خارجی روشــن 
و آشکار است، افزودند: این قضایا یک موضوع 
خودجوش درونی نیســت البته ممکن است 
از برخی زمینه ها اســتفاده کرده باشــند اما 
اقدامات دشمن همچون تبلیغات، تالش برای 
اثرگذاری فکری، ایجاد هیجان، تشویق و حتی 
آموزش راههای ســاخت مواد آتش زا، اکنون 

کاماًل واضح و آشکار است.
رهبر معظم انقالب،  نکتــه مهم در این قضایا 
را »انفعالی و واکنشی بودن حرکت دشمن« 
برشمردند و خاطرنشان کردند: ملت ایران در 
فاصله  زمانی کوتاه، حرکت های بزرگی انجام 
داد که 180 درجه در نقطه مقابل سیاستهای 
استکبار جهانی بود و آنها ناچار به عکس العمل 
شــدند و در همین چارچوب با برنامه ریزی و 
َصرف پول، افرادی از جمله برخی سیاسیون 
در آمریکا، اروپا و برخی نقاط دیگر را به میدان 

آوردند.
 حضرت آیــت اهلل خامنــه ای گفتنــد: این 
حرکت های عظیم نشان داد ملت ایران عالوه 
بر اینکه با نشاط، متدیّن و پایبند به ارزشها و 
مسائل دینی است و کشــور نیز حرکت رو به 

جلو خود را با شتاب ادامه می دهد.

اطالعات تازه از ابهامات خروج پورشه های 
لوکس از مزایده

معاون اموال تملیکی: پورشه های 
۴ سیلندر ۶ سیلندر اعالم شده بود

اطالعات تازه از ابهامات خروج پورشه های لوکس 
از مزایده/ معاون اموال تملیکی: پورشــه های 4 
سیلندر 6 سیلندر اعالم شده بود. معاون سازمان 
اموال تملیکی بــا بیان اینکــه از 31 خودرویی 
که در مازندران مطرح شــده بود، 27 خودرو به 
دلیل مغایرت تعداد ســیلندر بین خودروهای 
4 سیلندر و 6 ســیلندر که در قیمت تاثیرگذار 
است از مزایده حذف شــدند، گفت: تنها 4 مورد 
مغایرتی نداشته اند. به گزارش تسنیم، نتایج مزایده 
فوق العاده شماره 565 سازمان اموال تملیکی که 
به منظور فروش هــزار و 40 خودروی خارجی با 
حکم قضایی برگزار شد، شنبه هفته جاری از سوی 
این سازمان اعالم شــد. در این بین اما در جلسه 
بازگشایی پیشنهادات اعالم شد که 58 خودرو به 
دلیل مغایرت در اطالعات از مزایده خارج شده اند 
و 9 خودرو نیز به دلیل عدم ارائه پیشنهاد به فروش 
نرســیده اند. پیگیری های بعدی نشان داد که از 
بین این خودروها 31 دســتگاه خودرویی که از 
استان مازندران و گمرک نوشهر وارد این مزایده 
شده  بودند، تعداد زیادی به دلیل مغایرت از مزایده 
خارج شده است. و بررسی اطالعات منتشرشده در 
وب سایت سازمان اموال تملیکی نیز تأیید می کند 
که حدود 27 دستگاه خودروی پورشه در گمرک 

نوشهر از پروسه مزایده خارج شده اند.

اخبار
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در شهریورماه روند نزولی ســه ماهه شاخص مدیران 
خرید اقتصاد )شامخ( متوقف شــد و این شاخص به 
باالی 50 واحد برگشــت؛ اما این وضعیت برای همه 
صنایع یکسان نبود. برخی شرایط بهتری تجربه کردند 
و برخی دچار وضعیت بدتری شدند. در گزارش شامخ 
شهریورماه که چندی پیش از سوی مرکز پژوهش های 
اتاق ایران منتشر شد، توقف روند نزولی سه ماهه شامخ 
و افزایش میزان فعالیت های اقتصادی و صنعتی نسبت 
به مردادماه مشهود بود. طبق این گزارش، باوجود تداوم 
برخی مشکالت بنگاه های اقتصادی، شامخ اقتصاد در 
شهریورماه 1401 به 52.08 واحد و شامخ صنعت به 
53.25 واحد رسید که به ترتیب نسبت به مردادماه، 
4.02 و 4.8 واحد افزایش نشان می دهد. البته این بهبود 
برای همه صنایع و بخش های اقتصادی محقق نشد و 
در شرایطی که برخی با بهبود قابل توجه شاخص شامخ 
مواجه بودند برخی نیز وضعیت بدتری را تجربه کردند.

طبق پیوست اقتصادی منتشر شده مرکز پژوهش های 
اتاق ایران، شــامخ 4 گروه از صنایع حاضر در شــامخ 
شــهریور 1401 اعم از گروه هــای »صنایع فلزی«، 
»وسایل نقلیه و قطعات وابسته«، »پوشاک و چرم« و 
»پاالیش و پتروشیمی« را تحلیل و عوامل بهبود یا افت 
شامخ این گروه ها را بررسی کرده اند. طبق این گزارش 
در شهریورماه، باالترین عدد شامخ به دست آمده متعلق 
به گروه »صنایع فلزی« بوده و در مقابل صنعت »پوشاک 
و چرم« کمترین عدد به دست آمده در شامخ شهریورماه 

را به خود اختصاص داده است.

گروه صنایع فلزی
در شهریورماه 1401 باالترین عدد شامخ به دست آمده 
مربوط به گروه صنایع فلزی بوده است. )59.4( مقدار 
تولید محصوالت بهبود قابل مالحظه ای داشته است 
)63.3( و میزان ســفارش های جدید نیز با ثبت عدد 
60.3 بیشترین میزان در بین تمام صنایع را رقم زده 
که حاکی از رشد قابل مالحظه سفارش های ثبت شده 
در شهریورماه نسبت به مردادماه است. سرعت انجام و 
تحویل سفارش ها نیز افزایش یافته )59.3( و موجود 
مواد اولیه کاهش اندکی را تجربه کرده است )45.9(. 
میزان استخدام و به کارگیری نیروی کار نیز افزایش 

قابل توجهی داشته است )60(.
در این ماه 1401، علی رغم افت قیمت محصوالت فلزی 
در بازارهای جهانی، گزارش های به دست آمده از مدیران 
خرید حکایت از این دارد که در بازارهای داخلی شاهد 
بهبود در وضعیت عمومی کسب وکارهای این صنعت 
بوده ایم. اما دالیل این نتایج را باید در عوامل اصلی مؤثر 
بر محیط کسب وکار این صنعت در کشور جستجو کرد.

صنایع فلزی صنایعی انرژی بر هســتند و انرژی یکی 
از عوامل تولید کلیدی این محصوالت است. علیرغم 
گزارش افزایش قیمت انرژی در شــهریورماه از سوی 
فعالین این گروه به نظر می رســد اعمال محدودیت 
برای مصرف انــرژی در مردادماه تولیــد را به میزان 
قابل مالحظه ای تحت تأثیر قرار داده است. با عبور از 
اوج گرما و پیک مصرف برق کشــور )که توأم با اعمال 

محدودیت هایی در انــرژی ازجمله گاز طبیعی و برق 
برای صنایع فوالدی و سیمانی بوده است( محدودیت 
مورداشاره لغو شــده و لذا می توان بخشی از افزایش 
تولید در شــهریور نســبت به مرداد را به این موضوع 
مرتبط دانست. در شــهریورماه شاهد افزایش فروش 
آهن اسفنجی به دلیل عرضه در بورس کاال به صورت 
هفتگی و همچنین افزایش فروش شمش داخلی بودیم. 
افزایش فروش شمش داخلی به دلیل عدم عرضه ای 
که در مردادماه رخ داده بود در راســتای اجرای طرح 
افزایش ظرفیت واحدهای فوالدسازی و انجام تعهدات 
در بورس کاال از سوی برخی از شرکت های گروه فلزی 
در سامانه کدال به عنوان یکی از دالیل افزایش فروش 
در شهریورماه 1401 گزاش شده است. از سوی دیگر، 
به طور سنتی تابستان پیک ساخت وساز مسکن است. 
سیاست دولت سیزدهم مبنی بر ساخت یک میلیون 
مسکن در ســال نیز ازجمله عوامل مؤثر و تأثیرگذار 
بر صنایع فلزی بوده اســت. با توجه به سرعت بخشی 
اجرای طرح مسکن ملی در دولت سیزدهم طی ماه های 
اخیر می توان یکی دیگر از شواهد مؤید افزایش تولید 
و سفارش های ثبت شــده کارخانه های گروه فلزی را 

این امر دانست.
بر اساس ضوابط اعالم شده از سوی وزارت نفت، نرخ 
گاز مصرفی در کارخانه های گروه فلزی چهل درصد 
بهای گاز خوراک شــرکت های پتروشیمیایی است. 
نرخ خوراک شرکت های پتروشیمیایی، میانگین وزنی 
از قیمت گاز طبیعی صادراتی کشور و قیمت چهار هاب 
بزرگ در دنیا است. با توجه به افزایش شدید بهای انرژی 
در دنیا سقف قیمت 5000 تومان بر هر مترمکعب با 
هدف حمایت از صنایع مصرف کننده گاز طبیعی اعمال 
شده است که این سقف برای گروه فوالدی حدود 2000 
تومان برای هر مترمکعب است. در شهریورماه اخباری 
مبنی بر احتمال افزایش سقف مورداشاره منتشر شده 
است که این موضوع خود را در عدد به دست آمده برای 
افزایش قیمت انرژی )57.1( و قیمت مواد اولیه گروه 

فلزی نیز نشان می دهد )56.1(.
همچنین اخباری مبنی بر بهبود فعالیت کارخانه ای 
چین در ماه سپتامبر منتشر شده است. دفتر ملی آمار 
چین )NBS( اعالم کرده اســت که شاخص رسمی 
مدیران خرید بخش تولید از 49.4 در ماه آگوست به 
50.1 در سپتامبر افزایش یافته است. با توجه به افت 
بهای جهانی فلــزات ازجمله فوالد بهبــود جزئی در 
صادرات گروه فلزی که عدد به دســت آمده در شامخ 
مؤید آن است )52( تا حدودی این افزایش صادرات را 

می توان مربوط به این دو عامل دانست.

گروه وسایل نقلیه و قطعات وابسته
در شهریورماه 1401 عدد شــامخ به دست آمده برای 
گروه وسایل نقلیه و قطعات وابسته نشان از بهبود در 
وضعیت عمومی کسب وکارهای این گروه داشته است 
)58.5(. عدد به دســت آمده برای شامخ این گروه بعد 
از گروه صنایع فلزی باالترین عدد در میان گروه های 
مختلف است. مقدار تولید محصوالت حکایت از بهبود 

قابل مالحظه ای دارد )64.5( و میزان ســفارش های 
جدید نیز که به دالیلی که بدان اشــاره خواهد شــد 
نشان از رشــد در شــهریورماه دارد )54.8(. سرعت 
انجام و تحویل سفارش ها نیز افزایش یافته )51.3( و 
موجودی مواد اولیه کاهش اندکی را تجربه کرده است 
)45.3(. میزان استخدام و به کارگیری نیروی کار نیز 
افزایش قابل توجهی داشته اســت )61.3(. اما دالیل 
این نتایج چه بوده است؟ بر اساس اطالعات موجود در 
گزارش عملکرد ماهانه شهریورماه برخی از شرکت های 
خودروسازی که در ســامانه کدال منتشر شده است، 
اعطای مجوز عرضه برخی محصوالت شــرکت های 
خودروســازی در بورس کاال نیز تا حدودی بر قیمت 
خودرو در بازار آزاد و افزایش فــروش تأثیرگذار بوده 
است. همچنین بر اســاس اعالم شرکت سایپا، مجوز 
شماره گذاری برخی محصوالت این شرکت که پیش تر 
لغو شده بود در شهریورماه از مبادی ذی ربط اخذ شده 
است. از سوی دیگر افزایش فروش برخی از محصوالت 
خودرویی و محصوالت قطعه سازان مربوط به نوسازی 
ناوگان حمل ونقل عمومی درون شهری )فروش 2500 
دستگاه اتوبوس درون شهری دیزلی به وزارت کشور( و 
انعقاد قرارداد با برخی از دستگاه های دولتی )فروش 
5000 دستگاه ون درون شهری بنزینی به وزارت کشور( 
است که توسط برخی از شرکت ها گزارش شده است. 
از سوی دیگر اخبار منتشر شده در خصوص احتمال 
افزایش قیمــت انواع خودرو در پائیــز، نیز بر افزایش 

تقاضای خودرو در شهریورماه مؤثر بوده است.

صنعت پوشاک و چرم
در میان گروه های مختلف مورد بررســی در شــامخ 
شهریورماه، کمترین عدد به دســت آمده برای شامخ 
گروه صنایع پوشــاک و چرم اســت. عدد شامخ این 
صنعت 41.6 اســت که به معنی افــت قابل توجه در 
وضعیت عمومی کسب وکارهای این صنعت نسبت به 
ماه گذشته است. میزان تولید در شهریورماه نسبت به 
ماه گذشته به شدت کاهش یافته )37.5( و سفارش های 
جدید نیز به طورجدی افت داشــته اســت )31.3(. 
سرعت تحویل سفارش های جدید اندکی کاهش یافته 
)43.8( و موجودی مواد اولیه بدون تغییر بوده اســت 
)50(. اعداد به دســت آمده برای این صنعت داللت بر 
افت قابل مالحظه در فروش )31.3(، کاهش بسیار در 
میزان صادرات )31.1( علیرغم تنزل قیمت محصوالت 
تولیدی )37.5( دارد. صنعت پوشاک و چرم به شدت 
تحت تأثیر تغییرات تقاضای فصلی است به گونه ای که 
در ماه های اردیبهشت و اسفند اعداد شامخ حکایت از 
رونق وضعیت عمومی کسب وکار این گروه دارد. عدد 
شامخ این گروه در شهریورماه سال گذشته نیز نشان 
از افت در فعالیت های این گروه داشــته است )45(. با 
توجه به ارقام به دست آمده از شامخ این گروه از ابتدای 
سال جاری به جز اردیبهشت ماه در تمام ماه ها وضعیت 
کسب وکار در این صنعت رو به بدتر شدن بوده است. 
)باید توجه داشت که عدد شــامخ اردیبهشت ماه که 
بهبود نســبت به فروردین ماه را نشان می دهد امری 

طبیعی برای این صنعت و بسیاری از صنایع محسوب 
می شــود(. بنابراین می توان گفت رکود شدیدی در 
این صنعت وجود دارد. ریشــه این موضوع را شــاید 
بتوان در قدرت خرید خانوارهای شــهری و روستایی 
جســتجو کرد. بر اســاس آمارهای درآمد و مخارج 
خانوارهای شهری و روســتایی در سال 1400 که در 
اواخر مردادماه سال جاری منتشر شده است، متوسط 
هزینه کل خالص ســاالنه یک خانوار شهری نسبت 
به رقم مشابه در ســال قبل 49 درصد افزایش نشان 
می دهد. از هزینه کل ساالنٔه خانوار شهری سهم 27 
درصد مربوط به هزینه های خوراکی و دخانی و سهم 
73 درصد مربوط به هزینه های غیرخوراکی بوده است. 
در بین هزینه های غیرخوراکی بیشترین سهم با 49 
درصد مربوط به هزینه مســکن، سوخت و روشنایی 
بوده اســت. با توجه به افزایش سبد هزینه خانوارها و 
نرخ تورم نقطه به نقطه شهریورماه 1401 که از سوی 
مرکز آمار ایران عدد 49. 7 درصد اعالم شده است، افت 
قدرت خرید خانوارها را می توان به عنوان یکی از عوامل 
 اصلی کاهش تقاضای محصــوالت تولیدی گروه پ

وشاک و چرم دانست.

گروه پاالیش و پتروشیمی
شامخ کل این گروه در شهریورماه حکایت از افت اندک 
وضعیت عمومی کسب وکارها دارد )47.7(. این عدد 
برای ماه گذشته نیز همین حدود بوده است )47.79(. 
علیرغم بهبود محیط کســب وکار در این گروه طی 
ماه های اردیبهشت تا مرداد، در انتهای تابستان شاهد 
رکود نسبی فعالیت شــرکت های این گروه بوده ایم. 
میزان تولید در شهریورماه به شدت افت داشته )38.5(، 
و میزان سفارش های جدید هم تغییری نداشته است 
)50(.. موجــودی مواد اولیه کاهــش یافته )42.3( و 
به کارگیری نیروی کار به میزان ناچیزی افزایش داشته 
است )53.8(. شاید بتوان گفت مهم ترین اتفاقی که 
برای فعالین این صنعت طی شهریورماه رخ داده است 
تغییر فرمول قیمت گذاری نرخ خوراک بوده اســت. 
شرکت های پاالیشی در اواخر مردادماه دستورالعمل 
جدید نرخ خوراک که از سوی وزارت نفت ابالغ شده بود 
را در سامانه کدال اعالم کردند. در دستورالعمل جدید، 
نرخ خوراک بر مبنای میزان گوگرد و API به عنوان دو 
مشخصه اصلی تعیین نرخ نفت خام، تعدیل می شوند. 
تأثیر مثبت این دستورالعمل شاید در حدود یک دالر 
در هر بشکه برای عموم پاالیشگاه و احتماالً برای برخی 

دیگر کمی بیش از این عدد خواهد بود.
با در نظر گرفتن شاخصه های کیفی خوراک تحویلی 
به شرکت های پاالیشــی و پتروشیمی و تنزل قیمت 
جهانی نفت خام، هزینه مواد اولیه این شرکت ها کاهش 
یافته اســت که این موضوع در عدد مربوط به قیمت 
خرید مواد اولیه به دست آمده از محاسبات شامخ نیز 
مشــاهده می شــود )38.5(. البته می توان بخشی از 
کاهش تولید و افت موجودی مواد اولیه این شرکت ها را 
به انتظارات کاهشی آنها در خصوص قیمت مواد اولیه 

مرتبط دانست.

تحلیل شامخ برخی صنایع به روایت مرکز پژوهش های اتاق ایران

رکورد باالترین و پایین ترین شامخ شهریور به صنایع »فلزی« و »پوشاک و چرم« رسید
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3 بازار

با توجه به اینکه کیفیت اغلب خودروهای داخلی قابل قبول نیست، رئیس 
سازمان استاندارد گفته است عالوه بر ۵ خودرویی که تولیدشان متوقف 

شده، ارزیابی کیفیت سایر خودروها نیز فعالً در دست بررسی است.
به گزارش خبرنگار مهر، بنا به اذعان متولیان صنعت کشور از جمله مسئوالن 
وزارت صمت، خودروهای تولید داخل از کیفیت مطلوبی برخوردار نیستند؛ 
در این رابطه می توان به اظهارات منوچهر منطقــی معاون صنایع حمل و 
نقل وزیر صمت اشاره کرد که چندی پیش گفته بود »ادبیات خودروسازی 
ایران برای ۲۵ سال پیش اســت.« حتی رضا فاطمی امین وزیر صمت نیز از 
تریبون های مختلف کیفیت خودروهای ایرانی را مورد انتقاد قرار داده است؛ 
به عنوان نمونه وی در پی حادثه ای که در تصادف زنجیره ای در بهبهان طی 
سال گذشــته روی داد، گفته بود که »»صنعت خودروسازی ایران در طول 
سال های گذشته از نظر کیفیت و قیمت عملکرد و روند مناسبی نداشته است.« 
همچنین می توان به اظهارات مجلسی ها اشاره کرد؛ به عنوان نمونه غالمرضا 
مرحبا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز گفته بود که »چرا در برابر 

صنعت غیر پاسخگویی مانند خودرو که هیچ اهمیتی به کیفیت نمی دهد، 
رفتار حمایتگرانه داریم. خودرو می خریم با یک تصادف معمولی تا صندوق 
عقب ماشین جمع می شود؟ هر جور که بخواهند مشتری را اذیت می کنند.«

توقف تولید خودروهای بی کیفیت
در این بین، متولیان صنعتی که از سال ها پیش وعده توقف تولید خودروهای 
بی کیفیت را می دادند در نهایت در تابستان سال جاری اعالم کردند که 
تولید ۵ خودروی بی کیفیت شامل ساینا، تیبا، تیبا ۲، سمند و پژو ۴۰۵ 
متوقف شده است. )البته شماره گذاری تعدادی از خودروهای تیبا و ساینا 

که از قبل فروخته شده بودند انجام شده است.(

ارزیابی کیفیت خودروها برای تداوم یا توقف تولید
با توجه به اینکه کیفیت خودروهای دیگر نیز چندان قابل قبول نیستند، 
این مساله که آیا خودروهایی دیگری نیز در صف توقف قرار دارند یا خیر نیز 

بسیار بااهمیت جلوه می کند. در این رابطه مهدی اسالم پناه رئیس سازمان 
ملی استاندارد ایران در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ارزیابی کیفیت 

خودروها برای تداوم یا توقف تولید فعالً در دست بررسی است.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران افزود: آنچه که مسلم بوده این است که 
اگر خودرویی فاقد کیفیت های الزم باشد و نتواند استانداردها را پاس کند، 
نباید تولید شود. وی گفت: به طور کلی توقف تولید خودروهای بی کیفیت 

در دست بررسی است و فعالً نمی توان جزئیات بیشتری ارائه کرد.
به گزارش مهر، نکته قابل تأمل در مورد توقف تولید خودروهای بی کیفیت 
این است که این موضوع فقط مربوط به امسال نیست و یکی از مسائلی است 
که از سالهای پیش همواره مورد تاکید مسئوالن قرار گرفته اما هیچ گاه به 
طور کامل محقق نشده است. به عنوان نمونه، یکی از اولین وعده ها در مورد 
توقف تولید این خودروها، مربوط به بهروز ریاحی مشاور وقت وزیر صنعت، 
معدن و تجارت در سال ۹۵ می شود که وعده داده بود تولید خودروی پراید 

و پژو GLX ۴۰۵ تا پایان سال ۹۵ متوقف خواهد شد.

نماینده مردم شــیروان در مجلس شورای اســالمی در تذکری به 
سازمان برنامه و بودجه و وزارت جهاد کشاورزی گفت: درخواست ما 
این اســت که موضوع خرید تضمینی گوشت مانند خرید تضمینی 
گندم با سرعت بیشــتر و قیمت مناسب تری انجام شود وگرنه سال 

خوبی را برای دامداران پیش بینی نمی کنیم.
علی جدی نماینده شیروان و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
در جلســه روز چهارشــنبه در تذکری به رئیس جمهوری و رئیس 
ســازمان اداری و اســتخدامی گفت: در ابتدای کار دولت دوازدهم 
رئیس جمهوری اعالم کردند که برای ساماندهی وضعیت استخدامی 
کارکنان دولت حتماً الیحه ای را به مجلس خواهند داد؛ امروز در همه 

وزارت خانه ها، ادارات کل و ادارات شهرســتان و سازمان ها جذب و 
به کار گیری نیرو با مدل های مختلف استخدامی نظیر، استخدامی 
رسمی، پیمانی، قراردادی و شرکتی  انجام شده که تبعیض خیلی 
بدی است و هر کدام به نحوی اختالف در دریافت حقوق دارند و این 

تبعیض ها درباره افرادی که بازنشسته شدند نیز وجود دارد.
وی افزود: با توجه به روحیاتی که رییس جمهوری دارد، انتظار داریم 
که حتماً الیحه ای برای ساماندهی کارکنان دولت به مجلس بدهد و 
مجلس انقالبی نیز حتماً کمک خواهد کرد. متاسفانه سازمان اداری 
و استخدامی با طرح ساماندهی که در کمیسیون مطرح شد، آنچنان 
که باید همکاری نکرد. این نماینده مجلس اظهار کرد: درخواســت 

من این است که رییس مجلس و رییس جمهوری در این خصوص 
بنشینند و دولت الیحه ای را تنظیم کند تا به تبعیضی که در گذشته 
با بی توجهی ایجاد شده پایان داده شود و برای یک بار هم که شده 

این موضوع جمع و عدالت در کشور برقرار شود.
جدی در ادامه در تذکر دیگری به ســازمان برنامه و بودجه و وزارت 
جهاد کشاورزی اظهار کرد: برخی از دامداران اعم از عشایر و صنعتی 
واقعاً با مشکل مواحهند؛ درخواســت ما این است که موضوع خرید 
تضمینی گوشت مانند خرید تضمینی گندم  با سرعت بیشتر و قیمت 
مناسب تری انجام شود وگرنه ســال خوبی را برای دامداران پیش 

بینی نمی کنیم.

عضو کانون عالی شوراهای اسالمی کار با بیان اینکه مبلغ حق مسکن 
کارگری با توجه به هزینه های اجاره بها رقم باالیی نیست، تصویب 
هرچه سریع تر مصوبه کمک هزینه مسکن کارگران در هیات دولت 
را خواستار شد.  آیت اســدی با تاکید بر تعیین تکلیف مصوبه حق 
مسکن کارگران اظهار کرد: حداقل انتظار جامعه کارگری این است 
که افزایش کمک هزینه مسکن که در شورای عالی کار به تصویب 
رساندیم، هرچه زودتر نهایی شــود. وی افزود: پس از آن که هیات 
دولت مبلغ حق مســکن را به ۵۵۰ هزار تومان کاهش داد و مصوب 
کرد، مجلس آن را مغایر با قانون دانست. وزارت کار مجددا مصوبه را 

به هیات دولت ارســال کرد و مصوبه هم اکنون در هیات دولت و در 
انتظار تصویب نهایی است.

عضو کانون عالی شوراهای اسالمی کار خاطرنشان کرد: شش ماه از 
سال گذشته و حق مسکن کارگران هنوز در بالتکلیفی است. با توجه 
به ادامه سرپرستی آقای زاهدی وفا امیدواریم که این مساله محقق 
شود هرچند که در زمان سرپرستی ایشــان هم می توانستیم این 

مصوبه را طی رایزنی با دولت به نتیجه برسانیم.
اسدی ادامه داد: زمانی که رقم دستمزد ۱۴۰۱ را در شورای عالی کار 
مصوب می کردیم حداقل مزد، بن خواربار، حق مسکن و حق اوالد 

را به عنوان یک بســته مزدی درنظر گرفتیم و حق مسکن جداگانه 
تصویب نشد بلکه حق مسکن بخشی از دستمزد کارگران است منتها 
مصوبه حق مسکن برای عملیاتی شــدن نیاز به تایید هیات وزیران 
دارد و باید بعد از شــورای عالی کار به هیات دولت برود. وی با بیان 
اینکه مبلغ کمک هزینه مسکن با توجه به هزینه های سنگین اجاره 
بها رقم باالیی نیســت، گفت: تاکید ما احترام گذاشتن به مصوبات 
قانونی است. وقتی از سه جانبه گرایی دولت و کارگر و کارفرما سخن 
می گوییم و در شورای عالی کار به شکل ســه جانبه به نتیجه می 
رسیم باید به آن احترام بگذاریم و قانون مداری را مدنظر قرار بدهیم.

عضو هیات مدیره تولید کنندگان و فروشــندگان پوشاک با اشاره 
به واردات پوشــاک قاچاق گفت: با توجه به اینکه نظارتی بر نحوه 
واردات پوشــاک وجود ندارد واردات پوشــاک نامتعارف و مغایر 
با فرهنگ ایرانی - اســالمی در ســایه عدم نظارت بســیار سهل 
و آسان شــده اســت. وی با بیان اینکه واردات پوشاک به صورت 
قانونی انجام نمی شــود، گفت: همه پوشــاک خارجی موجود در 
 بازار قاچاق اســت و پوشــاک قاچاق از کشــورهای مختلفی وارد 

کشور می شود. 
عضو هیئت مدیــره اتحادیــه تولید کننــدگان و فروشــندگان 
پوشاک افزود: پوشــاک قاچاق از کشــورهایی مانند بنگالدش و 
پاکســتان در تناژ های بســیار باال به صورت کانتینری به کشــور 
وارد می شود و بخشــی نیز از ترکیه به صورت مسافری وارد کشور 
می شــود.  وی با بیان اینکه نظارت بر بازار رها شــده است، گفت: 
 بخش قابل توجهــی از بازار پوشــاک را اجناس قاچاق تشــکیل 

داده است. 
افتخاری در مــورد واردات پوشــاک نامتعارف، ناهنجــار و مغایر 
با شئونات اســالمی نیز بیان داشــت: با توجه به اینکه نظارتی بر 
نحوه واردات وجود ندارد و همانطور که اشــاره شــد پوشــاک به 
صورت قاچاق به کشــور وارد می شــود بنابراین واردات پوشــاک 
نامتعارف و مغایر با فرهنگ ایرانی - اســالمی نیز از طریق قاچاق 
صورت می گیرد ضمن اینکــه به علت عدم نظارت ممکن اســت 
بخشی از پوشــاک وارداتی از الیاف بازیافتی باشد که واردات این 
نوع پوشاک ممکن اســت موجب بیماری های پوستی و مسائلی از 
این قبیل شود. وی بیان داشت: در ســال هایی که واردات پوشاک 

نیز بــا تعرفه پایین هم آزاد بــود باز هم عمده واردات پوشــاک از 
طریق قاچاق انجام می شــد و فقــط، طبق اعالم ســتاد مبارزه با 
 قاچاق فقط یک تــا دو درصــد واردات پوشــاک از طریق قانونی 

انجام می شد.  
افتخــاری بــا بیان اینکــه به علــت موانــع ناشــی از تحریم ها، 
تولید کننــدگان پوشــاک برای صــادرات با چالش هــای زیادی 
مواجه هســتند، گفت: با این شــرایط تولید کنندگان پوشــاک 
ایــران فقط بــازار 8۰ میلیــون نفــری کشــورمان را در اختیار 
دارند که آن به علت واردات بی وقفه پوشــاک قاچــاق در اختیار 
پوشــاک بی کیفیت پوشاک بنگالدشــی، پاکســتانی و استوک 
اروپا قــرار دارد کــه با ادامــه این روند امــکان تولیــدی در این 
 حــوزه از بین مــی رود و کارگران بســیاری کار خود را از دســت 

می دهند.   
وی با اشاره به اینکه در ســال جدید با تعطیلی برخی کارخانجات 
تولید پوشــاک مواجه بودیم، گفت: تعطیلــی کارخانه ها تعدیل 
نیروی کار را به همراه داشــت که این مســائل ناشــی از واردات 
پوشاک قاچاق به کشور بوده اســت.  عضو هیئت مدیریه اتحادیه 
تولید کنندگان و فروشندگان پوشــاک بیان داشت: در سال های 
۹7 و ۹8 اقدامــات خوبــی در حوزه مبــارزه با پوشــاک قاچاق 
 انجام شــد اما بعد این طرح متوقف شــد و بعد از آن دیگر نظارتی

 انجام نشد. 
وی با بیان اینکه اغلب پوشــاکی که در بازار عرضه می شود قاچاق 
است اما فروشنده مدعی اســت که این کاالها ایرانی است و قاچاق 
نیست، گفت: ستاد هم می گوید من ابزار نظارت را ندارم بنابراین باید 

فرآیند الزم برای شناســایی کاالها و تشخیص قاچاق یا غیرقاچاق 
بودن آن انجام شــود که ایــن فرآیند  طوالنی و زمان بر اســت که 
فایده ای ندارد. وی با بیان اینکه شــب ها نیسان کاالی قاچاق وارد 
بازار و تخلیه می شود، بیان داشــت: واردات پوشاک قاچاق بسیار 
آسان انجام می شود و با قیمت بســیار ناچیز کاالها از مرز به مقصد 

می رسد.
عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید کنندگان و فروشــندگان پوشاک 
قاچاق با بیان اینکه برای کســی که در در حوزه پوشــاک قاچاق 
فعالیت می کند، واردات پوشــاک ریســکی ندارد، گفت: پوشاکی 
که قرار اســت به صــورت قاچاق به کشــور وارد شــود از مرز به 
قاچاقچی تحویل می شود و با هزینه کمی در مقصد مثال ۱۵ درصد 
هزینه کل بــار، تحویل صاحب بار داده می شــود و لذا وارد کننده 
ریســکی را متحمل نمی شــود. وی در رابطه با نظــارت بر عرضه 
پوشــاک برای جلوگیری از پوشــاک نامتعارف و مغایر با شئونات 
اســالمی بیان داشــت: در ســطح بازار قطعا نظارت الزم توسط 
 اتحادیه ها انجام  می شود و فروشــگاه ها و واحدهای صنفی زیادی 

پلمب شده اند. 
افتخاری بیان داشت: واحدهای صنفی زیادی تحت عنوان عرضه 
کنندگان پوشــاک نامتعارف پلمب می شــوند، این در حالی است 
عرضه پوشــاک نامتعارف در فضای مجــازی و مزون های خانگی 
انجام می شــود که هیچ نظارتی نیز بر آنها نیست  و هیچ نهادی هم 
مســئولیت را قبول نمی کند. وی افزود: با توجه به شرایط موجود 
فعاالن این حوزه تقریبا دلسرد شــده اند، و دولت هم هیچ ساختار 

حمایتی ندارد.

توقف تولید خودروهای   بی کیفیت

سال خوبی را برای دامداران پیش بینی نمی کنیم

یک مقام کارگری خواستار شد: تصویب حق مسکن کارگران در هیات دولت

واردات کانتینری پوشاک قاچاق از بنگالدش و پاکستان
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پشیمانی کسب وکارها از ترویج اقتصاد دیجیتال
کارشناس اقتصادی خاطر نشــان کرد: با توقف 
و کاهش فروش آنالین، میــزان تولید برخی از 
کارخانه حدود 3۰ تا ۴۰ درصد کاهش پیدا کرده 
است. در شرایط ناپایدار نیز مصرف کننده اقدام 
به خرید نمی کند چراکه می خواهد پس انداز کند 
و در صورت ایجاد شرایط خاص پول داشته باشد.

جمشید عدالتیان در پاســخ به این پرسش که 
برخی از کارشناسان ریشه اصلی اعتراضات اخیر 
را اقتصادی می دانند به نظر شما این تحلیل تا چه 
میزان به واقعیت نزدیک است و چه راهکارهایی 
را برای بــرون رفــت از این شــرایط اقتصادی 
پیشنهاد می دهید؟ گفت: چشم اندازها برای پیدا 
کردن شغل مناسب بعد از پایان تحصیل در ایران 
روشن نیست به عبارت دیگر دانشجویان امیدی 
ندارند که بعد از پایــان دوره تحصیالت بتوانند 
شغل درخور پیدا کنند؛ اگر هم شغلی پیدا شود 

به معنی تامین بودجه زندگی آنها نیست.
وی با اشاره به چالش های پیشروی کارآفرین ها، 
تصریح کرد: قطعی پیام رســان های خارجی از 
جمله واتساپ و اینستاگرام تاثیر زیادی بر فعالیت 
کسب وکارها گذاشته است. فعاالن اقتصادی در 
اتاق بازرگانی سال ها تالش کردند که اقتصاد را 
به سمت اقتصاد دیجیتال هدایت کنند اما قطعی 
و کاهش اینترنت در هفته های اخیر ما را پشیمان 
کرد چرا که کسب وکار افرادی که به این سمت 

رفته اند در هفته های اخیر مختل شده است.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه شــرایط فعلی 
امکان و انگیزه سرمایه گذاری در ایران را دشوار 
کرده است، خاطر نشــان کرد: با توقف و کاهش 
فروش آنالیــن میزان تولید برخــی از کارخانه 
حدود 3۰ تا ۴۰ درصد کاهش پیدا کرده است. 
در شــرایط ناپایدار نیز مصرف کننــده اقدام به 
خرید نمی کند چرا که می خواهد پس انداز کند و 

در صورت ایجاد شرایط خاص پول داشته باشد.
وی ادامه داد: بعد از شیوع بیماری کرونا میزان 

خرید آنالین افزایش قابل توجهی پیدا کرد و بعد 
از قطعی اینترنت در هفته هــای اخیر با کاهش 
فروش آنالین مواجه شدیم و این مسئله در میزان 
تولید تاثیر مستقیم گذاشت. به گفته عدالتیان؛ 
بهبود فضای کســب وکار را سال هاســت طرح 
کردیم اما متاسفانه به آن عمل نشد و اتفاقی در 

این زمینه رخ نداد.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش 
که آیا لغو تحریم ها تاثیری در اقتصاد می گذارد، 
گفت: بدون تردید تاثیر می گذارد؛ در حال حاضر 
فعاالن اقتصادی برای دور زدن تحریم ها و هزینه 
مبادله باید مبالغ قابــل توجهی پرداخت کنند. 
تحریم باعث شده است که ۲۰ تا ۲۵ درصد هزینه 

صادرات و واردات به ایران بیشتر شود.
وی ادامه داد: پول در تمام دنیا وسوسه انگیز است 
از این رو تالش می کنند که پول و درآمد بیشتری 
داشته باشند؛ اما به دست آوردن ثروت در جهان 
چارچوب قانونی دارد این در حالیســت که در 
ایران چنین نیست و اگر چارچوب قانون رعایت 

شود رشوه و اختالس کاهش پیدا می کند.
عدالتیان با اشــاره به پررنگ شــدن نقش قوه 
قضاییــه در کمرنگ کردن فســاد اقتصادی در 
کشور، خاطر نشان کرد: پرداخت نکردن مالیات 
و فرارهای مالیاتی به نوعی فساد اقتصادی است؛ 
تحریم ها باعث کاهش شــفافیت شده و هر چه 
اقتصاد شفاف تر باشد شاهد کاهش فساد خواهیم 

بود.
وی با بیان اینکــه اقتصاد امروز ایــران روزمره 
شده اســت، تصریح کرد: ســرمایه گذار باید از 
آینده ۵ ســال آینده خود اطمینان داشته باشد 
که نمی توان در چارچوب فعلی اقتصاد کشــور 
را پیش بینی کرد. تورم  بیمــاری مزمن اقتصاد 
کشــور و اعتراض های اخیــر ناشــی از انبان 
مشــکالت اقتصادی اســت که خود را اینگونه 
 نشان می دهد و باید اقدامی برای حل مشکالت 

صورت بگیرد.

رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه هاي صوتي 
و تصویــري، تلفن همراه و لــوازم جانبي تهران 
گفت: جمعیت ایران 8۰ میلیون نفر اســت در 
حالیکه باالي ۱۰۰ میلیون سیم کارت در کشور 
فعال اســت. محمدرضا رمضان، رئیس اتحادیه 
فروشندگان دستگاه هاي صوتي و تصویري، تلفن 
همراه و لوازم جانبي تهران افزود: در حال حاضر 
تلفن همراه در داخل تولید مي شود؛ اما اندروید 
کامل نیست بلکه بیشتر به صورت گوشي هاي 

موبایل دکمه اي است.
وي همچنین اظهارداشت: بسیاري از شرکت ها 
در ایران تمام قد سرمایه خود را براي تولید تلفن 
همراه در داخل گذاشته اند تا بتوانند گوشه اي 
از این بازار وسیع را پوشش دهند. رئیس اتحادیه 
فروشندگان دستگاه هاي صوتي و تصویري، تلفن 
همراه و لوازم جانبي تهران گفت: تکنولوژي تلفن 
همراه بسیار پیشرفته و پیچیده است و به راحتي 

در اختیار کشور ایران قرار نمي دهند.
وي در ادامه با بیان اینکه شــرکت هاي صاحب 
این تکنولوژي بسیار قدرتمند هستند، افزود: این 
طور نیست که تکنولوژي تلفن همراه را به راحتي 

در اختیار شرکت هاي دیگر کشورها قرار دهند.

رمضان با اشــاره به اینکه تلفن همراه شاید ۲۰ 
شغل را از بین برده و حجم وسیعي از فعالیت ها 
و مشاغل را در برگرفته است، اظهارداشت: براي 
مثال در کشــور 8۰ میلیون نفري ایران در حال 
حاضر باالي ۱۰۰ میلیون سیمکارت فعال بوده 
که این خود نشان دهنده اهمیت و کارکرد بسیار 
باالي تلفن همراه در کشور است. وي ادامه داد: 
ایران یک کشور جوان و داراي شرکت هاي دانش 
بنیان بسیار قوي اســت و مي تواند در این حوزه 
حرف زیادي براي گفتن داشته باشد منتها مي 
طلبد دولت به معناي واقعــي از تجار و بازرگان 
ایراني حمایــت کند تا بتواننــد در حوزه تولید 
گوشــي تلفن همراه در کشور ســرمایه گذاري 

کنند.
رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه هاي صوتي و 
تصویري، تلفن همراه و لوازم جانبي تهران افزود: 
تجار و بازرگانان قدري در کشــور حضوردارند 
و راضي به تولید گوشــي تلفن همراه در داخل 
هستند. وي یادآورشد: اگر دولت تجار و بازرگانان 
را به سمت ســرمایه گذاري جهت تولید تلفن 
همراه در کشور سوق دهد بي تردید هزاران شغل 

و بازار جدید در مملکت ایجاد خواهد شد.

رئیس اتحادیه تهیه و توزیع کنندگان گوشــت 
گوســفندي تهــران گفــت: در حــال حاضر 
گرچه نســبت به ســال هاي گذشــته مصرف 
گوشــت کاهش یافته بــا این حال بــه دلیل 
 تثبیت قیمت گوشــت مــردم مصــرف خود 

را مدیریت کرده اند. 
علي اصغر ملکي، رئیــس اتحادیه تهیه و توزیع 
کنندگان گوشــت گوســفندي تهران با اشاره 
به اینکه بــازار گوشــت در حالت تعــادل قرار 
داد، گفت: در ابتداي هر مــاه کمي تقاضا براي 
گوشــت بیشتر اســت و منجر مي شــود چند 
هزار تومان قیمت ها باالتر بــرود و بعد در ادامه 
 قیمت ها تعدیل مي شــود و یک روندي باثبات 

طي کند.
ملکي با بیان اینکه نوســانات قیمت دالر روي 
گوشــت تاثیري نگذاشــته اســت، افزود: در 
یک ســال اخیر قیمت گوشــت قرمز تغییري 
نداشته در شــرایطي که دالر نوســانات زیادي 
داشــته اســت و این مســاله بیشــتر متاثر از 
تعادلــي بین عرضــه و تقاضاســت و شــاید 
یکــي از مهمترین دالیــل آن مصــرف کمتر 
 گوشــت قرمز نســبت به ســال هاي گذشته

 است. 
وي با اشــاره به اینکه مصرف کننده گوشــت 
قرمز تحــت تاثیــر نوســانات بازار مــرغ قرار 
نگرفته اســت، گفت: به طور قطــع امروز مردم 
نســبت به قدرت خرید خود، مصرف گوشــت 
قرمز را مدیریــت مي کنند در شــرایط کنوني 
مصــرف ســرانه ۱۲ کیلو گــرم براي هــر نفر 
اســتاندارد جهاني اســت و در ایران حدود ۶ تا 

8 کیلو گــرم براي هر نفر اســت و این مســاله 
روي تعادل عرضــه و تقاضا هم تاثیر گذاشــته 
 به عبارت دیگر ســطح تقاضا به تولید رســیده

 است.
ملکي با تاکید بر اینکه در شرایط کنوني عرضه 
دام در کشــور خوب اســت ، گفت: تا زماني که 
عرضه در بازار وجود دارد قیمت ها هم متعادل 
باقي مي ماند و این مســئله تحــت تاثیر گراني 
نهاده هاي دامي اســت به عبارتــي دامداران تا 
زمانــي که چــراع وجود داشــته باشــد دام را 
نگهداري مي کنند و بعد از آن به بازار عرضه مي 
 کنند تا به فصل ســر ماه و خرید نهاده ها گران 

نرسند.
رئیس اتحادیه تهیه و توزیع کنندگان گوشــت 
گوســفندي تهران با بیان اینکه صــادرات دام 
زنده در ایران محدود اســت، گفت: به طور قطع 
اگر صادرات هم افزایش یابد در مقابل آن تزریق 
گوشت از ذخایر استراتژیک افزایش مي یابد و یا 
گوشت وارداتي جایگزین مي شود به همین دلیل 
نگراني هم براي کمبود گوشت در فصل زمستان 

و... وجود ندارد. 
ملکي با تاکید بر اینکه قبال دامــداران به دلیل 
محدودیــت صادرات معتــرض بودند به همین 
دلیل دســتورالعمل هــاي جدیدي بــراي از 
سرگیري صادرات ابالغ شده است، تصریح کرد: 
قبال به دلیــل اینکه نهاد ها با نــرخ هاي باالیي 
عرضه مي شــد دامداران هم زیــان مي دیدند 
به همین دلیــل بحث صــادرات دام به صورت 
 محدود آزاد شــده تا به نوعي زیان دامداران هم 

جبران شود.

معامله گــران از کاهــش 
فروشنده در بازار ارز صحبت 
می کنند. آن ها اعتقاد دارند 
در وضعیت فعلی ریســک 
فروش بیشتر از خرید است. 
به گزارش اقتصادنیوز، روند نزولی بازار ارز و سکه در 
روز سه شنبه متوقف شــد، هم دالر، هم سکه و هم 
درهم افزایشی شــدند. معامله گران اعتقاد داشتند 
عامل اولی که روند نزولــی را قطع کرد، خبر رویترز 
از گزارش آژانس بود. این گزارش نشان می داد ایران 
سومین سانتریفیوژ پیشرفته خودش را نصب کرده 
است. برخی معامله گران نســبت به گزارش جدید 
آژانس حساس شدند، با اینکه ایران از قبل به آژانس 
اطالع داده بود. در مجموع این خبر موجب شد نرخ 

باز شده دالر باالتر از نرخ بسته شده دیروز باشد.
دالر هرات در 3۲ هزار و ۲۶۰ تومان باز شد، وقتی 
هرات باالی کف 3۲ هزار و ۲۵۰ رفت معامله گران 

سیگنال صعود دریافت کردند. در مجموع یک عامل 
انتظاری و فنی موجب شد روند نزولی ارز قطع شود 

و دالر مسیر صعودی را طی کند.
همزمان درهم امارات هم کانال ۹ هزار را پس گرفت 
تا از نگاه معامله گران به معنی رویت کانال 33 باشد. 

معامله گران اعتقاد دارند وقتی بازارها با گپ مثبت 
باز می شوند عالمت صعود است. گپ مثبت به معنی 
این است که نرخ شروع روز گذشته باالتر از قیمت 
بسته شده روز قبل باشــد. معامله گران از کاهش 
فروشنده در بازار ارز صحبت می کنند. آن ها اعتقاد 

دارند در وضعیت فعلی ریسک فروش بیشتر از خرید 
است. این حرف در بازار زیاد تبلیغ می شود، به همین 
خاطر هم در مقابل برخی صرافی های فروشنده دالر 

سهمیه ای در روز سه شنبه صف خرید دیده شد.

الگوی میله و پرچم در بازار سکه
در بازار ســکه هم قیمت ۱۴ میلیون و ۹۵۰ هزار 
بود البته نرخ سکه رفاه در کانال ۱۵ میلیون قیمت 
خورده است. تحلیلگران فنی از تشکیل الگوی میله 
و پرچم در بازار سکه می گویند. الگوی میله و پرچم 
الگویی اســت که بعد از یک حرکت شارپی در یک 
مثلث شروع به نوسان می کند، در این الگو تعیین 

حد ضرر و سود مهم است.

قیمت دالر توافقی باالتر از معامالت بازار
نکته بازار سه شــنبه اعالم قیمت بسته شده دالر 
توافقی 3۰۰ تومان باالی جریان معامالت بازار بود. 
این اتفاق برای دومین روز پیاپی تکرار شد و دلیلی 

هم برای آن عنوان نشده است.

News kasbokar@gmail.com

دالیل کند شدن روند صعودی دالر

صف خرید دالر به بازار برگشت 
کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی فروش برخی کارخانجات

بیش از ۱۰۰ میلیون سیمکارت در کشور فعال است

قیمت گوشت قرمز تثبیت شده است
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بازاریابی

تبليغات 
خالق

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

برسانيد. 

نامه به سردبير

بازاريابي جهاني در مقابل بازاريابي منطقه اي
بخش دوم 

تحقيقات ناكافي  
 دليل ناموفق بودن بيشتر برنامه هاي بازاريابي 
در بازارهاي هــدف برخي كشــورها، ناكافي 
 بودن تحقيقات در اين بازارهاســت. شــركت

 بــالك باســتر كــه رتبــه اول را در ميــان 
فروشگاه هاي اجاره محصوالت ويدئويي دربازار 
آمريكا دارد، با بررسي هايي كه انجام داد، پي برد كه كشور آلمان چهارمين كشور به 
لحاظ جذابيت بازار براي محصوالت كرايه ويدئويي در سراسر جهان است. همچنين 
تحقيقات مقدماتي نشان داد كه نام بالك باســتر در بين آلماني هاي ميانسال به 
عنوان يك نام تجاري، مطلوب ارزيابي مي شود. در سال ۱۹۹۵ شركت بالك باستر 
7 فروشگاه در مونيخ و ۱0 فروشگاه نيز در برلين افتتاح كرد و بعد از مدتي شركت 
مذكور با بررسي بازار آلمان دريافت كه فروشــگاه هاي او بازدهي چندان مناسبي 
ندارند. تحقيق بعدي نشان داد كه آلماني ها براي تماشاي فيلم سالن هاي نمايش 
مربوطه را ترجيح مي دهند. همچنين متوجه شد كه فروشگاه هاي بالك باستر در 
نواحي حومه شهر واقع شــده، در حالي كه رقابت اصلي بازار در محدوده مسكوني 
شهر است. احتماال بزرگ ترين اشتباه شركت اين بود كه نتايج حاصل از تحقيقات 
اوليه نشان دهنده اين واقعيت نبود كه يك ســوم از كل فيلم هاي كرايه در آلمان 
شامل فيلم هاي ويدئويي غيراخالقي بود كه اين شــركت آنها را عرضه نمي كرد و 
ضمنا مردم از تمام فروشگاه هاي ارائه دهنده فيلم هاي ويدئويي كرايه ای در آلمان 
تصوير منفي در ذهن داشــتند و مراقب بودند كه كودكان از چنين فروشگاه هايی 
دور نگه داشته شوند. بعد از دو سال شركت بالك باستر تمامي فروشگاه هاي خود 
را در آلمان تعطيل و ســپس يك تحقيق وســيع را در بازار ژاپن پايه ريزي كرد. 
درنتيجه طبق گزارش مفصل وال استريت ژورنال كه در سال ۱۹۹۸ منتشر شد، 
۳۸ فروشگاه اين شركت در بازار ژاپن عملكردي موفقيت آميز داشتند. اين شركت 
به فروشگاه هاي خود در بازار ژاپن اجازه داد كه هر روز از ساعت ۱0 صبح تا نيمه شب 
فعاليت كنند كه اين مورد درست بر خالف ساعت كاري فروشگاه هاي اين شركت در 
بازار آلمان بود كه مجبور بودند در روزهاي يكشنبه و روزهاي تعطيل بسته باشند. 

 استاندارد سازي
 گاهي برنامه هاي جهاني بازاريابي شــركت ها بيش از حد متمركز بر يك كاالي 
ويژه شده و فعاليت هاي پيشــبردي فروش نيز براي اين محصوالت، يكنواخت 
و استاندارد مي شود. براي مثال شــركت فورد چند بار تالش كرد كه اتومبيلي 
توليد كنــد كه در هــر دو منطقه اروپا و شــمال آمريكا قابليت فروش داشــته 
باشد. بار اول يعني در ســال ۱۹۸0 اين شــركت با توليد مدل اسكورت موفق 
نشد  اين هدف را محقق ســازد، در تالش بعدي يعني در ســال ۱۹۹0 با توليد 
اتومبيل مدل ميســتاك كه درگروه اتومبيل هاي با اندازه متوســط بود نيز اين 
شــركت نتوانســت موفقيت چنداني كسب كند. هركســي كه تجربه رانندگي 
در خيابان هاي كشــور هاي اروپايي را داشــته، مي دانســت كه چقدر مشكل 
است اتومبيلي را ساخت كه آنقدر كوچك باشــد كه بتواند خيابان هاي تنگ و 
 باريك اروپا را به راحتي طي كند و آنقدر بزرگ باشــد كه توان رقابت با ســاير

 اتومبيــل ها از لحاظ هيبــت ظاهري و بــا اتومبيل هاي در حال آمدوشــد در 
خيابان هاي عريض شهرهاي آمريكا را داشته باشد. مدل هاي متوسط ميستاك 
و كانترای شركت فورد فروش خوبي در دو منطقه مذكور نداشت، چرا كه بهاي 
تمام شــده آن تقريبا بيش از اتومبيل هاي همتراز يعني هونــدا آكورد و تويوتا 
كمري بود و ضمنا فضاي صندلي هاي عقب نيز بســيار كم بــود. بنابراين فورد 
تصميم گرفت اتومبيلي در اندازه مدل اسكورت توليد كند كه تصور مي كرد در 
آمريكا و اروپا عملكرد خوبي داشته باشــد. هيات مديره شركت فورد براي توليد 
يك اتومبيل كوچك جهاني با اجتناب از تعصب هاي ملي با منصوب كردن يك 
فرد انگليسي به عنوان مهندس برنامه ريزي توليد، يك آلماني به عنوان رياست 
فني، يك استراليايي به عنوان سرپرســت طراحي و يك خانم ايرلندي به عنوان 
مدير پروژه براي ساخت يك اتومبيل جادار براي بازار آمريكا مدل جديد فوكاس 
را طراحي كرد كه تغييراتي از جمله پهن تر شدن صندلي ها، جاي پاي بزرگ تر 
و امكانات پياده و سوار شــدن راحت تر در اين مدل جديد اعمال شد. همچنين 
شركت فورد قراردادهايي را با ۱۵ شــركت مطرح مونتاژ قطعات در سراسر دنيا 
امضا كرد و در نتيجه موفق شد به ميزان ۱000 دالر در توليد هر اتومبيل از مدل 
فوكاس صرفه جويي رادر هزينه تحقق بخشد. اين شركت پيش بيني مي كند در 
سال جاري يك ميليون دستگاه از اتومبيل هاي مدل فوكاس را در سراسر جهان 

به فروش برساند. 
ادامه دارد... 
منبع: كانال تلگرامی هنر مدیریت
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سوئيفت كد چيست ؟
  ســوئيفت كــد )Swift Code( يك نوع 
عالمت انحصاري براي شناسايي بانك هاست. 
اين كد براي انتقال وجه بين بانك ها، خصوصا 
انتقال وجه بين المللي و ارســال حواله ارزي 
استفاده مي شود، همچنين بانك ها با استفاده 

از بستر سوئيفت به يكديگر پيغام مي دهند. 
كد سوئيفت از ۸ تا ۱۱ كاراكتر تشكيل شده 
است، زماني كه كد ســوئيفت ۸ رقمي داده 
مي شــود، منظور بانك عامل موردنظر بوده و 

شعبه را مشخص نكرده است. 
چهار كاراكتر اول كد سوئيفت: معرف كد 

بانك است كه تنها مي تواند حروف باشد. 
دو كاراكتر دوم: معرف كشــور بانك است، 

به طور مثال براي ايران IR است. 
دو كاراكتر سوم: كد موقعيت مكاني بانك است.

سه كاراكتر آخر: كــد شعبه بانك است كه 
بدون اين كد نيز شماره سوئيفت كامل بوده و 

اين مورد انتخابي است.
  به طور مثــال كد بانك اقتصاد نوين شــعبه 

تهران به صورت ذيل است: 
BEGNIRTHAFG،چهــار كاركتر اول 
يعني BENG معرف بانك اقتصاد نوين است.

IR، معرف ايران است.
TH، معــرف موقعيت مكانــي يعني تهران 

است.
AFG، معرف كد شعبه است.كد Swift بانك 

اقتصاد نوين كيش نيز به اين صورت است: 
BEGNIRTHKSH، چهــار كاركتر اول 
يعني BENG معرف بانك اقتصاد نوين است.

IR معرف ايران است.
TH معــرف موقعيت مكاني شــعبه مالك 

سوئيفت يعني تهران است.
KSH معرف كــد شــعبه نمايندگي كه در 
كيش است.  در حال حاضر بيش از 7.۵00 كد 
سوئيفت فعال وجود دارد كه در حال استفاده 
از سوئيفت جهت انتقال وجه و ارسال حواله 
ارزي هســتند، عالوه بر اين تعــداد كدهاي 
فعــال بيــش از ۱0.000 كد ســوئيفت نيز 
 وجود دارد كه در ارسال سوئيفت هاي دستي 

مورد استفاده قرار مي گيرند. 

اورژانس كسب و كار مهارت

يكي از مهارت هاي پيشــرفته و مهم يك مدير موفق، توانايي شناخت تمامي 
توانايي ها و ناتوانايي هاي كاركنان اســت. او همچنين بايــد بر نحوه نفوذ در 

كاركنان و نحوه پذيرش از سوي آنها را به خوبي 
درك كند و بتواند با شــناخت هر فرد 

سيســتم رفتاري خود را هم با آن 
فرد همســان كند تا در حد اعالي 

پذيرش قرار گيرد. 
براي تســلط بر اين موضوع مدير 
بايد خودآگاهي را در خود پرورش 

دهد. خود آگاهــي يعني بر رفتارها 
و اعمال خود تســلط داشته و قابليت 
تغيير آنها را در هر زماني داشــته باشد 

و در هر موقعيتي كه قــرار گرفت ، 

رفتار متناسب با آن موقعيت را انتخاب كند. اين خودآگاهي باعث مي شود تا 
مدير، رفتارهايي كه مانع اثربخشي مي شود را حذف يا تغيير دهد و بالعكس 
رفتارهايي را كه موجب افزايش اثربخشــي 

مي شود، تقويت و گسترش دهد. 
در صورتي كه قصد داريد مدير باشيد، 
ضروري اســت كه برنامه اي جامع 
براي رشد شــخصيتي خود تنظيم 
كنيد كــه بتوانيد چند ماه و ســال 
آن را دنبال كنيــد و به درجه اعالي 
خودآگاهي برسيد، چراكه شرط اول 
مديريت موثــر و ثمربخش براي تحول و 
دگرگوني سازمان ها، اين است كه مديران 

در ابتدا خودشان را متحول كنند.

خودآگاهي را در خود پرورش دهيد

خبرنگاری حرفه ای آگاهي بخش، جذاب  و پرتالطم
تاثيرگذاري عميق كار خبرنگاران و بازتاب آنچه توليد كرده و مي نويسند،در 
رفتار جامعه، حكايت از اهميــت بي چون وچراي اين حرفه دارد؛ حرفه اي 

آگاهي بخش، جذاب و البته پرتالطم. 
ارتباط ميان خبرنگاران و روابط عمومي ها يكي از مهم ترين مباحث قديمي 

در تعريف و تنظيم مناسبات ميان رسانه- روابط عمومي است. 
از يكسو  روابط  عمومي ها نيازمند همكاري خبرنگاران براي انتشار اخبار 
و ارائه تصويري روشــن و ارزشــمند از سازمان شــان، نزد افكار عمومي 
هستند و از ســوي ديگر واحدهاي روابط عمومي وزارتخانه ها و سازمان ها 
مهم ترين منبع كسب و توليد خبر، مصاحبه و گزارش خبرنگاران رسانه ها 
محسوب مي شوند. مجموعه اي از انتظارات و نيازها، نقاط تماس دو طرف 
را افزايش داده و هر اندازه اين تعامل بر مبنــاي اخالق حرفه اي و بر مدار 
 حرفه اي گرايي حركت كند، شاهد ارتقاي همكاري ها و اثربخشي اقدامات 

خواهيم بود. 
توســعه روزافــزون تكنولوژي هــا و پديده هــاي ارتباطــي و ســرعت 
خيره كننــده توليــد و انتشــار اخبار، حكــم مي كنــد روابط عمومي و 
رســانه بيش از هر زمــان ديگري بــا تاكيد بــر ارزش هاي مشــترك 
يكديگر مســير آگاهي دهــي به مخاطبــان و افــكار عمومــي را طي 
 كرده و نقش تاريخي خود را در مســير پيشــرفت كشــور طــي كنند. 

چنين باد.

يادداشت

 سخت اســت كه فكر كنيم بدون داشتن 
یك عملكرد درخشــان در محــل كار، 
زیر آب مان زده نشــود یا اینكه رئيس ما 
عقوبتي براي آن در نظر نگيرد. رفتار شما 
بخش بزرگي از هویت شماســت، بنابراین 
طبيعي است وقتي كســي خواستار تغيير 
شما مي شود، همين پيشــنهاد كوچك او 
را همچون یك حمله ســنگين شــخصي 
تلقي كنيد و صد البته اینكه نقد مي تواند 
آميخته به مكر و حيله باشد؛ از كجا معلوم 
كه این شــخص نقد كننده خرده شيشــه 
ندارد و نمي خواهد جاي شــما را بگيرد؟ 
این غيرممكن اســت كه بخواهيم بفهميم 
انتقادها، خالصانه و از روي صداقت است یا 
خير ولي مي توانيم آنچه بيان شده است را از 

راهي سالم و منطقي پردازش كنيم. 
نكته هایي كه در زیر آمده است را به ذهن 
بسپارید تا در برخورد با انتقادها، از بدگماني 

نسبت به آنها در امان باشيد. 

1- موضع تدافعي نگيرید
اینكه در برابر ارزیابي یك شخص از خودتان، 
به  ســرعت وارد حالت تهاجمي شــوید، 
هرگز چيز خوبي نيســت. دليل تراشيدن 
براي آنچه انجام داده اید، ســبب مي شود 
تقریبا هميشــه چهــره اي انتقادناپذیر و 

ستيزه جو از شما در نگاه دیگران ایجاد شود 
و احتماال به تایيد بســياري از دیدگاه هاي 
انتقادي آنها درباره شما مي انجامد. به جاي 
اینكه راه را براي آن حس تهاجمي اوليه باز 
بگذارید، نفسي عميق بكشيد، افكارشان 
را پذیرا باشيد و چند سوال راه گشا از آنها 
بپرسيد، پرسش هایي همچون: »ممنون كه 
من را متوجه این موضوع كردید. مي توانيد 
به چند مورد خاص اشــاره كنيد كه من در 
برقراري ارتباطات ناموفــق بودم؟ به نظر 
شما چگونه مي توانستم آن كار را به  گونه اي 
دیگر انجام دهم؟ در آینده چگونه مي توانم 
با تيم خودم به شكلي موثرتر ارتباط برقرار 
كنم؟« پرسيدن سوال هایي كه پاسخ هاي 
دیكته  شده ندارند، موجب مي شود در نظر 
دیگران به  صورت فردي مشــاركت پذیر، 
انعطاف پذیر و روشن فكر جلوه كنيد. حتي 
اگر در هيچ موردي موافق آنها نباشيد، این 
روش بي شك، محترمانه تر و پخته تر از این 
است كه در برابر انتقادها، بدون هيچ درنگي 

مخالفت بورزید. 

2- نگویيد »خودم مي دانم«
هيچ گاه در پاســخ به یك انتقاد نگویيد 
»خودم مي دانم.« روشــن اســت كه شما 
نمي دانيد. منتقد شما با شنيدن این جمله، 
موضع تدافعي مي گيــرد و گفتگویي كه 
مي توانست دوستانه و نتيجه بخش باشد، 
تبدیل به جدل یا جدال لفظي مي شــود. 
اگر این عــادت را دارید، تالش كنيد 
آن را با عبارت مثبت تري همچون 
»متوجه  ام« جایگزین كنيد، بهتر 

است، نه؟ چنين عبارتي 

براي هر دو طرف رضایت بخش تر خواهد بود. 

3- صبركنيد، بدگمان نباشيد
اینكه وقتي از شما انتقاد مي شود، احساس 
كنيد همه بر ضدتان هستند، امري طبيعي 
است. احتماال پيش خود احساس مي كنيد 
فرد انتقادكننده شما را هم از لحاظ احساسي 
و هم از لحاظ حرفــه اي بي كفایت مي داند 
ولي در حقيقت آنها یك دیــدگاه را بيان 
مي كنند و مي خواهند شــما در مقام خود 
بمانيد و پيشــرفت كنيد. اگر رئيس تان، 
اعتقادي به شما نداشته باشد، وقت خود را 
صرف صحبت با شما نمي كند كه مكاتبات 
ایميلي تان با مشــتري بهتر شود. همين 
قضيه مي تواند درباره شــنيدن انتقادها 
 از یك دوست یا شــخص  مورد عالقه هم
 بــه كار بياید. اگر آنها واقعا از شــما بيزار 
بودند و نمي خواســتند شما را ببينند، دور 
و برتان حضور نداشــتند. به جاي اینكه 
دلسرد یا خشمگين شوید، خوشحال باشيد 
كه اعضاي خانواده یا دوســتان تان آنقدر 
با شما راحت هســتند كه مسائل شان را با 
شــما در ميان مي گذارند و اطمينان دارند 
كه شما به حرف هاي شان گوش مي دهيد و 
به دليل طرح این حرف ها، درباره آنها فكر 
 بدي نمي كنيد. اینها همه از عالقه ناشــي

 مي شود. 

4- عذرخواهي نكنيد 
راه تان را تغيير دهيد. ضرورتي ندارد اظهار 
تاسف كنيد، مگر در وضعيتي كه عذرخواهي 
نياز باشــد )مثل زماني كه احساس كسي 
را جریحه دار كرده اید.( اگر رئيس تان به 
شما مي گوید چند گزارش 
قبلي شــما، 

داراي غلط هاي دســتوري بــود و از این 
پس گزارش هاي تان را پيش از فرســتادن 
غلط گيري كنيد، همان تغيير حالت ناگهاني 
شما، گویاي تاســف شماست. به  كار بردن 
عبارت »متاسفم« در جاهایي همچون محل 
كارتان كه جاي پيشــرفت دارید، معموال 
حس نااميدي را در شــنونده القا مي كند و 
تصویري مردد و غيرقابل  اطمينان از شما 
ارائه مي دهد. براي جایگزیني »متاسفم«، 
یك پاسخ قوي تر را امتحان كنيد، براي نمونه 
بگویيد: »حتما من آن را تغيير خواهم داد.« 
و عده اي پيش  دستانه كمك خواهد كرد شما 
پاسخگو به نظر برسيد و حاال حدس بزنيد 
نتيجه اش چيست؟ شــما همچنان در نگاه 

دیگران با ادب خواهيد بود. 

5- به یاد داشته باشيد انتقادها سازنده 
هستند، زیاد به خودتان سخت نگيرید

انتقادها بخشــي از زندگي هستند، شما 
قرار اســت در زماني و در جایي چه در كار 
و چه در خانه با آن روبه رو شــوید. به یاد 
داشته باشــيد هيچ كس كامل نيست. اگر 
كسي خواستار تغيير شماست، در واقع دارد 
روي شما سرمایه گذاري مي كند و دليل این 
سرمایه گذاري هم این است كه شما به دالیل 
گوناگون براي او ارزشــمند هستيد. ارزش 
خود را بدانيد و سعي نكنيد منتقدان خود را 
به مشقت بيندازید، هر چند برخي مواقع این 
كار دشوار است. شما كارهاي مهم تري براي 

انجام دادن دارید. 
منبع: تایم
ترجمه: بازده

شيوه  برخورد با انتقادها در محل كار
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اشتغال و 
تعاون

»كسب وكار«گزارش مي دهد 

اقتصاد سالمت با اعتبارسنجي مردمي
نشــان هايي كه بــه كيفيت يك 
كاال، يك خدمت، يك ســازمان يا 
يك مقام مســئول اعتبار مي دهند 
اعتبار خــود را از كجــا مي گيرند؟ 
براي مثال نشان اســتاندارد اعتبار 
خود را بــه عنوان يــك مجموعه 
دولتي نهايتا از دولت مي گيرد ولي اگر نشــان استاندارد روي 
كااليي باشــد و آن كاال فاقــد كيفيت الزم باشــد – امري كه 
متاسفانه به كرات شــاهد آن هســتيم – اعتماد مردم به آن 
 نشان و مجموعه اي كه آن نشان را تضمين كرده دچار خدشه

 مي شود.
 چــه مي شــد اگــر نهــادي برخواســته از درون خــود 
مــردم و بــدون رنــگ و لعــاب دولتــي و مالحظــات 
 سياســي كاالهــا، ســازمان ها و مديــران را اعتبارســنجي

 مي كرد؟
 ايــن اتفاقــي اســت كه كليــد خــورده و نشســت خبري 
هم كــه روز چهارشــنبه 13 مــرداد در ســاختمان انجمن 
مديــران صنايع كشــور به همين مناســبت برگزار شــد به 
نوعــي رونمايي از بنياد جهاني ســالم بود كه قرار اســت اين 
 وظيفه را با اعطاي نشــاني با اعتبار جهاني بــه عهده بگيرد؛ 

نشان سالم. 

جاي خالي بنيادي مردمي براي ارزيابي كيفي كاالها، 
خدمات و سازمان ها

دكتر عليرضا معيري دبيــركل و ســخنگوي »بنياد جهاني 
ســالم« در اين نشست با اشــاره به وجوه مختلف معنايي واژه 
سالم، گفت: سالم واژه ايســت كه وجوه معنايي بسيار مثبتي 
دارد و هر روزه بيش از يــك و نيم ميليارد مســلمان و تعداد 
فراواني افراد غيرمســلمان بارها ايــن واژه را بــه كار مي برند 
 و مهم ترين وجــوه معنايي ايــن واژه صلح، كرامــت، امنيت 

و سالمت است.
 ما در بنياد جهاني ســالم بر اين باوريم كه جاي برند و نشاني 
براي ارزشــيابي كيفي همه جانبه كاالها، خدمات اقتصادي و 
فرهنگي و اجتماعي، سازمان هاي خصوصي و دولتي و قضايي 
و خود مديران و مســئوالن از ديرباز در كشــور ما خالي بوده و 
ارزيابي هايي كه تاكنون انجام شــده يا وجه دولتي و سياسي 
 داشته يا وجه تجاري، و در هر دو حال وجه مردمي در آن كمرنگ

 بوده است.
 ايده تاسيس تشــكلي مردم نهاد براي ارزيابي جامع سالمت و 

كيفيت كاالها، خدمات، سازمان ها و مديران ابتدا توسط دكتر علي 
حكيم عطار كه در سال هاي گذشته مسئوليت رياست سازمان 
استاندارد ايران را به عهده داشتند مطرح شد و با مشاركت ديگر 
افرادي كه اكنون اعضاي هيات امنا و هيات مديره بنياد جهاني 
سالم هستند، اين ايده پرورش پيدا كرد و نهايتا به تاسيس و ثبت 
 بنياد جهاني سالم با دكترين و شرح مسئوليت هاي مشخص

 انجاميد. 

اعتبار نشان سالم متكي به مردم و پاسخگويي بنياد 
نسبت به اين نشان است

دكتر علي حكيم عطار، مديرعامل بنياد جهاني سالم نيز در اين 
نشست با بيان اينكه مي خواهيم واژه پربركت سالم را كاربردي تر 
كنيم، اظهار كرد: هدف ما اين است كه نشان سالم را وارد فرهنگ، 
اجتماع و اقتصاد كشــور كنيم و به اين منظور دكترين سالم را 
تدوين كرده ايم كه در اين دكترين نگاه ويژه ما به زندگي، فرهنگ، 
اجتماع و اقتصاد كه همه ريشه در معارف اصيل اسالمي و انساني 

دارد، تعريف شده است. 
 همچنين دانشنامه جهاني ســالم را در 700 صفحه به رشته 

تحرير درآورديم و در افق ديد ما اين هدف قرار دارد كه نشان سالم 
به عنوان برند جهاني به دنيا معرفي شود و تحقيقات مدوني هم 
براي نيل به اين هدف با كمك سازمان مطالعات جهاني انجام 
شده اســت. وي تصريح كرد: بنياد جهاني سالم يك سازمان 
مردم نهاد و خصوصي و غيرانتفاعي است كه جايزه سالم را به 
ســازمان ها، كاالها و خدماتي كه حائز معيارهاي تعريف شده 

توسط ما باشند اعطا خواهد كرد. 
براي اين منظور معيارهاي الزم را )شــامل 50 معيار( تعريف 
كرده ايــم و در گام اول ارزيابــان آمــوزش ديــده اي را كه در 
بررســي تعالي ســازماني صاحب تجربه و تخصص هستند، 
با معيارهــاي ما آشــنا مي شــوند و در گام بعد هر ســازمان 
 و نهادي كــه داوطلــب ارزيابي باشــد را مورد بررســي قرار 

خواهيم داد. 
وي بيــان كــرد: فراخــوان بنيــاد جهانــي ســالم از امروز 
منتشــر مي شــود و هر ســازمان دولتي و خصوصي مي تواند 
بــراي اين امــر داوطلــب شــود. طبــق برنامــه، 14 مرداد 
ماه ســال 1396 نخستين ســري از ســازمان هايي كه واجد 
شرايط دريافت نشــان سالم شناخته شــده اند طي همايش 

 بين المللي كه بــه همين منظــور برگزار مي شــود، معرفي
 خواهند شد. 

حكيم عطار در پاســخ به پرســش »كســب وكار« كه تصور 
مي كنيد بخش هاي توليدي و صنعتي كشور نظير شركت هاي 
خودروســازي كه از نظر كيفي با انتقاد مردم مواجه هســتند 
از ارزيابي هاي شــما اســتقبال كننــد، گفت: تصــور ما اين 
اســت كه ما بايد درباره اعتبار نشان سالم حســاس باشيم و 
هر ســازماني كه اين جديت و حساســيت را درك كند قطعا 
از ارزيابي و ســنجش اســتقبال خواهد كــرد. در واقع مقدار 
اعتبار ماســت كه استقبال سازمان ها، شــركت ها و مديران را 
نســبت به ما افزايش خواهد داد و عهدي كه مــا در اين بنياد 
بســتيم اين اســت كه در برابر اين نشــان به مردم متعهد و 
پاسخگو باشيم و اگر نشان ســالم به كاال يا سازمان يا شركتي 
 اعطا شد، آن شركت حقيقتا واجد شــرايط سالمت و كيفيت 

باشد. 
وي تصريح كرد: ما براي پيشــرفت اقتصاد كشــور به شدت به 
ارزيابي هايي با پشتوانه مردمي نياز داريم و سالمت اقتصاد ما با 

اين ارزيابي ها رشد خواهد كرد. 

نرخ بيكاری در ۷  استان تک رقمی شد
هرمزگان در صدر بیکارترین ها

بررســی وضعيت نرخ بيكاری در تابستان 1401 
نشــان می دهد كه نرخ بيكاری در 7 استان تك 
رقمی شده است؛ همچنين استان هرمزگان با ۲۲.6 

درصد در صدر بيكارترين استان قرار دارد.
به گزارش خبرنگار مهر، نرخ بيكاری 7 استان كه 
در تابستان 1400، دو رقمی بود در تابستان سال 

جاری تك رقمی شده است.
بر همين اســاس، نرخ بيكاری اســتان بوشهر از 
10.5 بــه 7.9 درصد، چهارمحــال و بختياری از 
1۲.4 به ۸ درصد، خراسان شمالی از 11.4 درصد 
به 9.۲ درصد، كرمان از 11.1 درصد به ۸.1 درصد، 
كهگيلويه و بويراحمد از 10.۲ به ۸.7 درصد، گيالن 
از 11.6 درصد به 7.۸ درصد و يزد از 13.6 درصد 
به 7.7 درصد كاهش يافته و تك رقمی شده است.

در مقابل نرخ بيكاری دو استان يعنی كردستان و 
اردبيل كه تك رقمی بود، دو رقمی شده و به ترتيب 
از 9.6 درصد به 10.۲ درصد و از 6.4 درصد به 11.7 
درصد افزايش يافته است.همچنين مقايسه آماری 
نشان می دهد كه در بين اســتان های دارای نرخ 
بيكاری دو رقمی استان هرمزگان با نرخ بيكاری 
۲۲.6 درصد باالترين نرخ بيكاری استان كشور و 
استان كردستان با نرخ 10.۲ درصدی پايين ترين 

نرخ بيكاری را به خود اختصاص داده اند.
پس از اســتان هرمزگان، استان خوزستان با نرخ 
بيكاری 15.6 درصد، كرمانشاه با نرخ بيكاری 13.6 
درصد، اردبيل و لرستان 11.7 درصد، سيستان و 
بلوچســتان 11.4 درصد، اصفهان 10.6 درصد و 

كردستان 10.۲ درصد قرار دارند.

»كسب وكار« گزارش مي دهدخبر

نقش دولت درتوسعه كارآفريني
    گروه اشتغال و تعاون

بيكاري در بسياري از شهرها 
و استان هاي كشور كه توام با 
نبود كارآفريني و عدم حضور 
بخــش خصوصــي به طور 
پررنگ اســت، 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 
استخدام 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. 
بســياري از تحصيلكرده هــا و جوانــان انگيزه هاي 
كارآفريني دارند اما بسترهاي موجود جامعه شهري 
آنها را از نظر شرايط مالي آنقدر در مضيقه قرار داده است 
كه در يك كارآفريني حتما بايد متكي به يك سري 
عوامل خارجي و بيرون از شهر و منطقه خود باشند. 
در برخي از شهرها حتي كارآفريني آنقدر براي مردم 
ناشناخته است كه كســي كه يك حرفه را راه اندازي 
مي كند، نه تنها مورد تحسين افراد قرار نمی گيرد، بلكه 
مدام با مانع تراشي هايي از سوی جامعه و افراد روبه رو 
می شود. اين محدوديت ها براي دختران بيش از پيش 
احساس مي شود، 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 كارشناســان و متخصصان، در حالي كه در 
شــرايط فعلي كشــور، بهترين روش ايجاد اشتغال 
و حل مســاله بيكاري، توســعه و گسترش فرهنگ 
كارآفريني در جامعه است و عدم رشد و توسعه آن يكي 
از داليل اصلي رشد نرخ بيكاري در كشور و بسياري از 
استان هاست، عدم توزيع بهينه كارآفريني در كشور 
حتي تا آنجايي پيش رفته كه برخي از كارآفرينان از 
شهرها به تهران مهاجرت كرده و بسترهاي موجود شهر 

خود را مانع رشد خود می دانند. البته يكي از داليل آن 
طبق اظهارنظر كارآفرينان ترس از شكست 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 انديشــي براي حل اين مشكل حتي باعث 
شــده در برخي از شهرها نيروي انســاني به سمت 
مشــاغل 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 بــه داليل متعددی 
كه از جمله مهم ترين آن نبود زيرساخت هاســت، از 
سرمايه گذاري در شهرستان ها به ويژه شهرستان هاي 

كوچك و محروم خودداري مي كنند. 
با توضيحات گفته شــده جا 
دارد به چند مســاله اساسي 
در اين گزارش پاسخ بدهيم 
تا شايد براي حل اين مساله 
راه حلي ارائه كنيم. مســائل 
عمــده ايــن اســت: براي 
رشــد و توســعه كارآفريني 
در اســتان هاي بيــكار چه 
ملزوماتي وجــود دارد؟ چه 
چيزي موجبات كارآفريني 
در شهرســتان ها به ويــژه 
شهرســتان هاي محــروم را 
فراهــم خواهد كــرد؟ نقش 
دولت در توســعه كارآفريني 
در شــهرهاي مختلف كشور 
چيست و با چه ابزارهايي بايد 

به كمك عالقه مندان به كارآفريني در شهرها آمد؟
احمد قاسمي، استاد دانشگاه و كارشناس حوزه كسب و 
كار و كارآفريني در پاسخ به اين سواالت به »كسب وكار« 
مي گويد: مشكل عمده كارآفريني در شهرهاي كوچك 
و به طور كلي در كشور بازار اســت، به عبارتي ضعف 

كارآفريني به ضعف بازار برمي گردد. 
 مســاله مهم تر اينكه ما نيروهاي بازارياب نداريم و از 
بانك هاي اطالعاتي هوشــمند در حوزه بازار محروم 
هستيم. در كشور ما حدود ۲00 هزار بازارياب حرفه اي 
الزم است كه متاســفانه در اين زمينه كمبود داريم. 
بنابراين 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 اساسي ما بازاريابي است، نه توليد 
و گرنه توليد در همه جاي كشور چه شهرهاي بزرگ و 
چه كوچك صورت مي گيرد. به همين دليل براي حل 
و بررسي اين مشكل چند اقدام اساسي از سوي دولت با 
در نظر گرفتن نقش اساسي و كليدي دولت كه نظارت 
و حمايت است، بايد انجام شود؛ اول اينكه در حوزه بازار 
يك سامانه هوشــمند 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 
ايراني

وي در ادامه توضيح مي دهد: كســب و كارهاي خرد 
كه در بازارهای دنيا تنها 3 درصد 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 خوشه هاي كسب و 
كارهاي خرد مي تواند كسب و كارهاي خرد را به كسب 
و كارهاي بزرگ تبديل كند و به عبارتي به خوشه سازي 

كسب و كارهاي خرد به مدل ايراني بپردازد. 

ايجاد يک بنگاه اقتصادي در هر روستا 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 براســاس مزيت هاي مطلق و نسبي محصولي 
توليد شود تا مجموعه اي از خدمات جمعي و امكانات 
در روستاها 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 
۸3 و در برنامه پنجم توسعه مطرح كرد، مي گويد: اما 
متاســفانه اين طرح به دليل دستكاري توسط برخي 
از دولتي ها يا انحراف از اهداف اوليه مخدوش شــد و 

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

دولت براي سوق دادن كارآفرينان به شهرستان ها يك 
سري موانع در اعطاي مجوز براي كارآفريني در تهران 
ايجاد كرده است، در صورتي كه سعي كرده اين موانع 
را از ســر راه يك كارآفرين كه در شهرستان فعاليت 

دارد، بردارد. 
وي توضيح مي دهد: رشــد كارآفريني و توسعه آن در 
همه جا ضرورت دارد اما اگر هدف دولت ارتقاي آن در 
شهرستان هاست، بايد براي آن متوسل 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 شاخص جهاني كارآفريني از 
وضعيت كارآفريني در كشور در سال ۲016، رتبه ايران 
در ميان 130 كشــور جهان، ۸0 و در ميان 15 كشور 
منطقه خاورميانه و شمال آفريقا 14 است. در اين ميان 
بهترين امتياز ايران در ركن مهارت هاي استارتاپ ها با 
اخذ امتياز 0.71 )ميانگين جهاني 0.4۲( و پايين ترين 
امتياز در ركن بين المللي ســازي با اخذ امتياز 0.09 

)ميانگين جهاني 0.41( است. 

برخي 
مسئوالن 

دولتي 
 طرح هاي 

كار آفرینان را 
دستکاري 

مي كنند
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کارآفرینی

تبليغات 
خالق

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

برسانيد. 

نامه به سردبير

نظام مالياتی  غير شفاف و سليقه ایست
 سيدمحسن علوي

اقتصاد مقاومتي انديشه اي اســتراتژيك براي اداره كشــور در زمينه اقتصادي، فرهنگي، 
اجتماعي، سياسي، هنري و … است. از مهم ترين منويات مقام معظم رهبری كه بسيار بر آن 
تاكيد دارند، اقتصاد مقاومتي است كه بايد از شعار خارج و وارد عرصه عمل شود. در كشورمان 
بايد با هوشمندي و درك صحيح از موقعيت ويژه خود كه در فرمايشات رهبر عزيز مطرح شد، 
مزيت هاي اقتصادي مان را تشخيص داده و در تقويت آنها همت كنيم. در صحنه نبرد اقتصادي، 
امروز ايران 80 ميليوني دقيقا در سكوي پرش قرار گرفته است. تمام طيف ها و ديدگاه هاي 
مختلف بايد حول محور رهبري و دولت محترم به يك حركت همه جانبه اقتصادي دست زده، 
نقاط ضعف اقتصاد را تقويت كرده و نقاط قوت را تشخيص داده و ارتقا بخشند. يكي از اولويت ها 
در بحث تحقق اقتصاد مقاومتي مديريت اصالح صحيح نظام مالياتي كشور است. متاسفانه 
نظام مالياتي ما غيرشفاف و سليقه اي و بسته به نظر كارشناسان ماليات براساس خوداظهاري 
افراد كه غالبا با فرار مالياتي همراه است، صورت مي پذيرد. از اينرو به جرات مي توان گفت در 
نظام مالياتي ما عدالت مالياتي رنگ  باخته و همين موضوع باعث شكاف طبقاتي در جامعه شده 
كه اين مهم مي تواند باعث كاهش مشروعيت و به تبع آن ناكارآمدي نظام شود. پيش از هر 
اقدام الزم است نهادهاي اقتصادي كشور و دستگاه هاي نظارتي و قضايي با قدرت هرچه تمام تر 
نسبت به جمع آوري اطالعات دقيق دارايي افراد حقيقي و حقوقي و شفاف سازي نظام مالياتي 
اقدام كرده و نظام مالياتي عادالنه و عالمانه را حاكم كنند. دستگاه هاي نظارتي و قضايي بايد 
بدون مصلحت انديشي كشور را در حوزه تحقق اقتصاد مقاومتي يك گام به جلو ببرند. از سوي 
ديگر، اشتغال در كشور امنيت عمومي را به دنبال خواهد داشت كه مي تواند مشكالت فرهنگي 
را نيز مرتفع كند. ايجاد فرصت هاي شغلي بايد امري ضروري تلقي شود. در شرايط كنوني 
افزايش فرصت هاي شغلي، يكي از الزامات و اقدامات مهم مقامات مسئول محسوب مي شود، 
چراكه در راستاي دستيابي به اقتصاد مقاومتي، نيازمند نيروي كار بيشتر در كشور هستيم. از 
جمله راهكارهاي الزم براي رفع موانع اشتغالزايي تغيير نگرش دولت به بخش خصوصي است. 
همچنين در اين رابطه نبايد از جايگاه مهم اصناف در حركت به سمت توسعه پايدار و پيشرفت 
و تحقق اقتصاد مقاومتي چشم پوشي كرد. يكي از اولويت هاي اقتصادي پيش رو تقويت بخش 
خصوصي است و اين مهم با ورود اصناف تحقق خواهد يافت. با حمايت از اين قشر عالوه بر آنكه 
ما بخش خصوصي را فعال خواهيم كرد همچنين نظام بانكي به يك پويايي مناسبي خواهد 
رسيد. وضعيت فعلي بانك هاي ما به نوعي ورشكستگي را تجربه مي كنند چراكه با ورود مستقيم 
بانك ها به عرصه هاي سرمايه گذاري علنا سرمايه ها به هدر مي رود و اين رويه بايد تغيير يابد و 
بانك ها به سمت حمايت از بنگاه ها و اصناف حركت كنند. در طرحي كه درحال برنامه ريزي 
است، بانك ها وام را به افراد حقوقي براســاس كاركردها و توان شان داده و افراد حقيقي بايد 
با مراجعه به اين افراد وام دريافت كنند و بانك هــا درگير مواردي همچون عدم بازپرداخت 
وام نشوند. براي حل معضل اشتغال بايد خود مردم دست به كار شوند و دولت به عنوان يك 

حمايت كننده وارد عمل شود و اين نقش اساسي را اصناف بازي خواهد كرد.

تفاوت مزیت رقابتی و شایستگی کليدی
مزيت رقابتي مفهومي بود كه مايكل پورتر در 
سال 1985 براي تشريح نظريه استراتژي رقابتي 
خود معرفي كرد. او توضيح داد كه صرف نظر از 
ساختار بازار كه تعيين كننده سودآوري بالقوه 
يك صنعت است آنچه تعيين كننده نهايي بازده 
سرمايه يك شركت است جايگاه آن در صنعتش 
است. منظور از جايگاه، عملكرد شركت نسبت 
به رقبايش است. پورتر معتقد است كه عملكرد باالتر از متوسط صنعت فقط و فقط 
با برخورداري از مزيت رقابتي پايدار به دست مي آيد. در توضيح اينكه مزيت رقابتي 
يك شركت نسبت به رقبايش چگونه به دست مي آيد پورتر به دو عامل اساسي اشاره 
مي كند: هزينه پايين و تمايز. از نظر او اهميت هر قوت و ضعفي در شركت در نهايت 
به اثر آن بر هزينه شركت يا تمايزي كه براي آن ايجاد مي كند ، بستگي دارد. با درنظر 
گرفتن عوامل ايجادكننده مزيت رقابتي و نيز گستره اي از بازار كه شركت قصد رقابت 
درآن را دارد )وسيع يا محدود( پورتر استراتژي هاي معروف ژنريك را معرفي مي كند. 
اين استراتژي ها شامل رهبري هزينه، تمايز و تمركز هستند. مزيت رقابتي مي تواند 
از طريق دسترســي به مواد خام ارزان تر، حقوق مالكيت فكري، برند برتر، نزديكي 
جغرافيايي و … به دست آيد. اگرچه پورتر با معرفي نظريه استراتژي رقابتي و مفهوم 
مزيت رقابتي دست باالتر را در نظريه هاي استراتژي كسب و كار در دهه 80 ميالدي 
داشت  اما در آغاز دهه 90 گري همل و ســي. كي. پراهاالد جاي خالي نظريه پورتر 
براي توضيح اينكه شركت ها چطور مي توانند در ايجاد اين مزيت نقش داشته باشند 
را پر كردند. آنها با معرفي مفهوم شايستگي اصلي توضيح دادند كه آنچه شركت هاي 
پيشرو را از رقباي شــان متمايز كرده و به آنها پايداري مي بخشد شايستگي هايي 
است كه آنها در طول زمان رشد داده و آن را تبديل به هسته اصلي كسب و كار خود 
كرده اند. اين شايستگي ها مي توانند فرم هاي مختلفي داشته باشند: مهارت هاي فني، 
فرايندهاي توليد يا تامين، يك سيستم مديريت خدمات مشتريان، روابط خوب با 
تامين كنندگان و نظاير آن. همل و پراهاالد مفهوم شايستگي اصلي را دانش كسب شده 
جمعي در سازمان تعريف مي كنند. دانشي كه چگونگي هماهنگ كردن مهارت هاي 
مختلف توليد و يكپارچه كردن جريان هاي مختلف تكنولوژي را شامل می شود. از 
ديدگاه اين دو، در شركت هاي بزرگ شايستگي اصلي نقش ريشه مزيت رقابتي را ايفا 
مي كند كه محصوالت اصلي )Core Products( از آنها نشات گرفته و به نوبه خود 
اين محصوالت اصلي كسب و كارهاي مختلفي ايجاد مي كند كه هر كدام مي توانند 

محصوالت نهايي مبتني بر شايستگي اصلي را به بازار ارائه دهند. 
براي آنكه مهارتي را بتوان شايستگي اصلي شركت ناميد همل و پراهاالد 3 شرط 
برشمردند: اول اينكه آن مهارت يا ويژگي كسب و كار به شركت امكان دسترسي به 
بازارهاي متنوعي را بدهد، دوم اينكه آن مهارت ارزش ويژه اي براي مشتريان ايجاد 
كند  و سوم اينكه اين مهارت يكتا باشد و تقليد آن براي رقبا دشوار باشد. مهم ترين 
جنبه شايستگي اصلي اين است كه بتوان از آن براي ورود به بازارهاي مصرف متنوعي 
استفاده كرد. شايستگي اصلي   بايد به مشتريان از نظر هزينه پايين تر يا كيفيت باالتر به 
مشتريان سود برساند. همانطور كه از توضيحات باال مشخص است تفاوت هاي زيادي 
بين دو مفهوم شايستگي اصلي و مزيت رقابتي وجود دارد. شايستگي اصلي مجموعه 
مهارت خاصي اســت كه مي تواند به مزيت رقابتي منجر شود. مثال  اگر شايستگي 
اصلي شركتي سيستم نوآورانه تامين آن باشــد آنگاه هزينه پايين مي تواند مزيت 
رقابتي آن باشد. شايستگي اصلي شركت ولوو در توسعه و توليد خودروهايي است كه 
استانداردهاي ايمني بااليي دارند. مزيت رقابتي آن شركت در ارائه محصول متمايزي 

است كه استانداردهاي ايمني آن باالتر از ساير رقباست. 
منبع: كانال تلگرامي هنر مديريت

يادداشت

نکته

نكات مختلفي براي انجام يك مصاحبه شغلي ارائه شده است كه در اين 
بين نكاتي درباره حرف هايي كه نبايد در طول مصاحبه بزنيم، وجود دارد. 
در اين مقاله به ۲۴ جمله يا كلمه اي مي پردازيم كه فرد متقاضي شغل 

نبايد از آنها در طول مصاحبه استفاده كند. 

1- شركت شما چه كاري انجام مي دهد؟
سواالتي مثل »شركت شما چه كاري انجام مي دهد؟« باعث مي شود كه 
خام جلوه كنيد. بهتر است از پرسيدن سوال هايي كه به سادگي مي توان 

جواب شان را در گوگل جستجو كرد، خودداري كنيد. 

2- حقوق من چقدر خواهد بود؟
پرسيدن سواالتي درباره حقوق و پول در ابتداي مصاحبه باعث مي شود 

كه مغرور و بي ادب به نظر بياييد. 

3- آيا مجبورم كه ساعات طوالني كار كنم؟
سواالتي نظير اينكه آيا بنده مجبورم ساعاتي طوالني كار كنم اين پيام 
را به مصاحبه كننده مي فرستد كه من تنبل هستم و نمي خواهم زياد 

كار كنم. 

4- چه زماني مي توانم به تعطيالت بروم؟
پرسيدن سواالتي درباره زمان هاي تعطيلي نشان مي دهد كه شما به 

كاري كه فعال حتي آن را به دست نياورده ايد، متعهد نيستيد. 

5- كي مي توانم ترفيع بگيرم؟
بهتر است كه در جريان مصاحبه شغلي روي خود شغل متمركز شويد و 

سواالتي درباره آينده و ترفيع هاي آتي نپرسيد. 

6- چه اتفاقي مي افتد وقتي هم جهت با رئيس و همكارانم 
نباشم؟

پرسش سواالتي نظير اينكه »چه اتفاقي مي افتد اگر هم جهت با همكارانم 
نباشم؟« باعث مي شود كه فرد مصاحبه كننده شگفت زده شود و احتمال 
دهد كه با ساير همكاران مشكل خواهيد داشت. همچنين پرسيدن اين 

سوال باعث مي شود كه به نظر برسد كار كردن با شما سخت است. 

7- مزاياي شغلي در نظر گرفته شده برايم چيست؟
بهتر است سواالتي درباره مزاياي شغلي و موارد اينچنيني را در انتهاي 
مصاحبه بپرسيد. بهترين موقع براي پرسيدن چنين سواالتي زماني است 

كه مطمئن شويد كار مذكور را به دست آورده ايد. 

8- چه زماني واجد شرايط ارتقا خواهم بود؟
پرســيدن ســواالتي درباره ارتقاي شــغلي باعث مي شــود كه فرد 
مصاحبه كننده فكر كند كه پول مهم ترين موضوع ممكن براي شماست. 

9- مي توانم زود سر كار حاضر شوم و زماني كه كارم تمام 
شد، بروم؟

پيش از اينكه شــغل مذكور را به دســت بياوريد نبايد درباره اعمال 
زمان بندي مورد نظرتان بحث كنيد. 

10- آيا ازدواج كرده ايد؟ آيا بچه داريد؟
هرگز از فرد مصاحبه كننده سواالت شخصي نپرسيد. 

11- آيا پروفايلم را در شــبكه هاي اجتماعي بررســي 
مي كنيد؟

جويندگان كاري كه آينده نگر هســتند بايد احتمال اين را بدهند كه 
پروفايل شبكه هاي اجتماعي شان توســط كارفرما مورد بررسي قرار 

مي گيرد. 

12- آيا سوابق بنده را بررسي خواهيد كرد؟
پرسيدن اين سوال كه »آيا سوابق من را بررسي خواهيد كرد؟« باعث 
مي شــود كه فرد مصاحبه كننده مشكوك شــود و در اين خصوص 

كنجكاوي بيشتري به خرج دهد. 

13- آيا ايميل ها و مصرف اينترنت را بررسي مي كنيد؟
اگر فرد در جريان مصاحبه شغلي بپرسد كه »آيا ايميل يا مصرف اينترنت 
را بررسي مي كنيد؟« باعث مي شــود كه پرچم قرمز مصاحبه كننده 
برافراشته شــود. پس هرگز نبايد در مصاحبه شــغلي چنين سوالي 

پرسيده شود. 

14- آيا دفتر كار اختصاصی خواهم داشت؟
شايد داشــتن يك دفتر كار اختصاصي چندان موضوع مهمي نباشد 
 و پرسيدن ســواالتي در اين خصوص ممكن اســت نتيجه نهايي را 

تحت تاثير قرار دهد. 

15- من اين شــايعه را درباره مديرعامل شنيده ام، آيا 
حقيقت دارد؟

هرگز نبايد در مصاحبه هاي شغلي شايعات بي اساس را وارد كرد زيرا اين 
كار باعث مي شود كه غيرحرفه اي به نظر برسيد. 

16- چه موردي باعث مي شود كه همكاري خاتمه يابد؟
پرسيدن سواالتي درباره اخراج و اتمام فعاليت كاري موضوع چندان 
جالبي نيست. زيرا فردي كه قصد استخدام دارد پيش از دادن شغل به 

متقاضي درباره اخراجش فكر نمي كند. 

17- آيا مي توانم در طول روز تماس شخصي داشته باشم؟
پرسيدن اينكه »آيا مي توانيد در طول روز تماس هاي شخصي داشته 
باشيد؟« نشــان مي دهد كه تصميم نداريد به صورت صد درصد روي 

كارتان متمركز شويد. 

18- ساير مزاياي اين كار چيست؟ )منظور حق خواربار و...( 
اگر فرد متقاضي درباره ســاير مزاياي شــغلي ســوال بپرســد فرد 
مصاحبه كننده تصور مي كند كه وي بيشتر به دريافت مزايا فكر مي كند 

و تمركز زيادي روي موفقيت شركت ندارد. 

19- من خيلي مضطربم
اگــر در جريــان مصاحبــه بســيار مضطــرب و نگــران باشــيد 
 بــاز هــم نبايــد ايــن موضــوع را ذكــر كنيــد زيــرا شــركت
  مورد نظر دوســت ندارد فردي را اســتخدام كند كــه فاقد اعتماد

 به نفس است. 

20- بايد از رابطه با چه كساني در شركت خودداري كنم؟
فكر كردن درباره هرج و مرج هاي جاري در شركتي كه فعال حتي وارد 

آن نيز نشده ايد، موضوع چندان مناسبي 
نيست و نبايد در مصاحبه شغلي مطرح شود. 

21- اظهار تاسف
از عذرخواهي هاي پي در پي خودداري كنيد زيرا باعث مي شود غيرفعال 

و عصبي جلوه كنيد. 

22- من هيچ نقطه ضعفي ندارم
گفتن اينكه هيچ نقطه ضعفي نداريد نشان مي دهد كه متكبر هستيد. 

23- استفاده از كلمات ركيك
از گفتن كلمــات ركيــك در مصاحبه شــغلي خــودداري كنيد. 
 گفتــن چنيــن كلماتــي غيرحرفــه اي و مبتــذل بودن تــان را 

نشان مي دهد. 

24- چگونه مي توانم اين كار را به دست آورم؟
پرسيدن اينكه چگونه مي توانيد آن كار را به دست بياوريد يا چه چيزي 
باعث شد كه موفق به دريافت آن شغل نشويد چندان موضوع مناسبي 
نيست زيرا بايد منتظر نتيجه باشيد. اگر نتوانستيد شغل را به دست 
بياوريد، در اين خصوص ايميلي بفرستيد تا باعث پيشرفت تان در آينده 

شود. 

جمالتي كه نبايد در مصـــاحبه شغلي به كار برد

درس هاي شكارچيان قبيله هاي 
بدوي براي استراتژیست ها

قبيله هايي كه زندگي بدوي دارند، براي شــكار 
حيوانات بزرگ و شــكاري، ابتدا در منطقه اي از 
جنگل كه آشنايي كاملي با محيط آن دارند، كمين 
مي كنند و انتظار مي كشند تا شكار مربوطه وارد آن 
محيط شود، سپس آهسته به آن نزديك مي شوند 
و دور شكار را مي گيرند و با ايجاد سرو صدا، شكار 
را به سمتي كه دلخواه آنهاست، مي كشند و بعد 
از دواندن بســيار و ايجاد خستگي در شكار به آن 
حمله مي كنند، درصورتي كه شكار خسته نشده 
باشد يا در مكاني كه بايد در آنجا باشد، قرار نگيرد 
و شــكارچيان به آن يورش ببرند، ممكن اســت 
خود شكارچيان قرباني شوند. اين داستان شكار، 
مثال جالبي است براي تصميم گيري راهبردي و 
سرمايه گذاري هوشمند. چند قاعده در عملكرد 

شكارچيان قبيله موفق وجود دارد: 
- آنها به مكان ناشناخته اي نمي روند.

- از حيطه خود خارج نمي شوند.
- به سمت هر شكاري نمي روند. 
- درست سرموقع شكار مي كنند.

- مواظب هستند كه خود شكار نشوند.
نگاه راهبردي

شما مي توانيد شكارچي خوبي باشيد، اگر:
- هدفگذاري دقيق داشته باشيد. 

- نگذاريد ســر و صداهاي مختلف شما را به كنج 
تصميم گيري هاي هيجاني و غيرمنطقي ببرد. 

- نبايد خسته شويد. اتفاقا بايد در بهترين موقع كه 
ديگران خسته شده اند ، اقدام كنيد. 

- بي قراري خود را مهار كنيد. صبوري را تمرين 
كنيد. مانند شكارچي ای كه ساعت ها يا روزها برای 

يافتن شكار خود انتظار مي كشد.
- به سمت هر شكاري نرويد. به مكان هاي ناشناخته 
نرويد.بازار خود را زود بــه زود تغيير ندهيد، روي 

صنايعي كه اشراف داريد، تمركز كنيد. 
- درست سر موقع شــكار كنيد: زود خريدن در 
بازار منفي مانند شكار يك گاوميش از بين گله اي 
از گاوميش هايي است كه مستقيما و هراسان به 

طرف شما مي آيند. 
- مواظب باشيد تا خود شكار نشويد. 

شبكه استراتژيست

آموزش تبليغات

گفتني است اثربخشي تبليغات وابسته به كيفيت 
برنامه ريزي و قدرت نگرش و بينش برنامه ريزان و 
درك آنها نسبت به چگونگي واكنش مخاطبان در 
مقابل تبليغات مختلف و نحوه عرضه محصوالت 

است. 
تبليغات، علمي ميان رشته اي است كه مي توان 
گســتره اي از علوم مختلــف را در آن يافت و به 
همين دليل اســت كه برخي لقب جادوي قرن 
را به آن اطالق كرده اند اما چرا يك شــركت، يا 
كار و كاسبي كوچك يا حتي يك فرد مي خواهد 
يك استراتژي تبليغاتي را در بيزينس پلن خود 
پياده سازي كند؟ در ادامه داليل آن را مي خوانيم: 
1. معرفي محصول: چــه راهي بهتر از تبليغات 

براي معرفــي و شناســاندن يــك محصول يا 
خدمت جديد براي معرفــي آن به جهان خارج 
مي شناســيد؟ به وســيله تبليغــات مي تــوان 
ويژگي ها، مزايا و خصوصيات برجســته يك كاال 
را به ديگران نشان داد و آنگاه فرصت هاي خريد 
 و قيمت ها را مي توان از ايــن طريق به مخاطب

 معرفي كرد. 
2. تقويت برنــد: آدمي بــه راحتــي عالقه 
و حوصلــه خــود را از دســت مي دهــد و ميل 
زيــادي بــه فراموشــكاري دارد امــا تبليغات 
مي توانــد بــه عنــوان ابــزاري يادآوري كننده 
 بــه كار رفتــه و تصويــر قوي تــري از برنــد را

 ارائه كرد. 

3. شفاف سازي و روشــنگري: گاه تصورات 
غلطي دربــاره محصوالتي خاص وجــود دارد. 
يك برند به هيچ وجــه عالقه نــدارد تداعي گر 
واكنش هاي منفي در ذهن مشتريانش باشد. اگر 
اطالعات و دانش كافي درباره محصول تان وجود 
ندارد، تبليغات مي تواند به شــما امكان دهد كه 
درباره محصول تان، ويژگي هــاي آن و منافعش 

روشنگري كنيد. 
4. ارتقــا و بهبــود محصــول: تبليغات 
 ابــزاري كارآمــد بــراي معرفــي تغييــرات و 
بهينه سازي هاي انجام شده در محصوالت فعلي 
است كه بدين ترتيب مي توان ويژگي هاي جديد 

آن را برجسته كنيم. 

  مزاياي استراتژي هاي تبليغاتي 
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حبيب ا... بشارتي درباره وضع اتحاديه آهن سازان اين استان اظهار داشت: تحريم هاي 
ناجوانمردانه عليه نظام جمهوري اســامي ايران پديده اي ناشناخته نيست و استكبار 
جهاني در طول حيات انقاب اسامي، با فشارهاي مختلف از تحريم گرفته تا نبرد نظامي 

و نرم، دنبال فلج كردن نظام بوده است. 
رئيس اتحاديه آهن سازان استان تهران با تاكيد بر اينكه تحريم ها باعث شد اقتصاد ايران 
در فشار باشد، اضافه كرد: متاســفانه واردات بي رويه كاالهاي خارجي قاچاق، در كنار 

تحريم ها ركود را بر فضاي اقتصاد كشــور حكم فرما كرد.  وي با اشاره به اينكه فعاليت 
اتحاديه آهن سازان با رونق توليد ملي گره خورده است، گفت: توليد آهن از صنوف وابسته 
به توليد ملي است.  بشــارتي با بيان اينكه بازار آهن ركودزده است، تصريح كرد: توليد 
آهن در فضاي عدم حمايت از توليد ملي ضربه خورده و ركودزده شده است و متاسفانه 

كارخانه هاي توليد آهن حال و روز خوب و مساعدي ندارند. 
رئيس اتحاديه آهن سازان استان تهران با اشاره به اينكه بازار توليد آهن از سوي برخي 

مشكات داخلي نيز در زير آوار ركود قرار گرفته است، اضافه كرد: بي رونقي بازار مسكن 
از اين جنس مشكات است. بشــارتي تاكيد كرد: ركودزدگي بازار توليد آهن به ركود 
 ساختماني برمي گردد؛ متاســفانه هنوز شاهد تحول اساســي در بازار ساخت وساز و

 در مجموع فعاليت هاي عمراني نيستيم.  رئيس اتحاديه آهن سازان استان تهران با بيان 
اينكه رونق بازار آهن به رونق بازار ساخت وساز و مسكن بستگي دارد، خاطرنشان كرد: 

كوچك ترين جرقه در بازار مسكن، بازار توليد آهن را متحول خواهد كرد. 

ركودزدگي بازار توليد آهن
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اصناف

تعــداد اتحاديه هــاي صنفي 
اصفهان از ۱۰۴ به ۹۷ اتحاديه 

كاهش يافت
ســيدمحمدرضا پاك نژاد،رئيس اتاق اصناف 
اصفهان درباره مصوبه هيات نظارت مبني بر 
ادغام اتحاديه هاي صنفي همگــن فاقد بنيه 
مالي و حدنصاب كافي اظهار داشــت: وجود 
اتحاديه هاي كوچك به نفع اصناف نيســت و 
ادغام اين اتحاديه هاي كوچك در اتحاديه هاي 

بزرگ ضروري است. 
به گزارش پايگاه اطاع رســانی اتاق اصناف 
ايــران، وي بــا بيان اينكــه كاهــش تعداد 
اتحاديه هاي صنفي در اقتدار نظام صنفي موثر 
اســت، گفت: هر چقدر مديريت يك اتحاديه 
قوي تر باشد، توانايي صنفي آن اتحاديه باالتر 
خواهد بــود. رئيس اتاق اصنــاف اصفهان در 
عين حال اين نكتــه را مورد اشــاره قرار داد 
كه برخي از روســاي اتحاديه هاي صنفي فاقد 
دانش روز و ناكارآمد هســتند و ضرورت دارد 
كه از نيروهاي جوان و آشــنا به مديريت روز 
كسب و كار استفاده شــود. وي درباره واكنش 
روساي اتحاديه هاي صنفي اصفهان به موضوع 
ادغام اتحاديه هاي همگن گفت: آن دســته از 
اتحاديه هايی كه داراي قدمت ديرينه هستند 
و مديريت ناكارآمدي داشــتند، از بابت ادغام 
نگــران و ناراحت هســتند. پاك نــژاد ضمن 
اعام اينكه بــا ادغام صنوف همگــن، تعداد 
 اتحاديه هــاي صنفي در اصفهــان از۱۰۴ به

 ۹۷ اتحاديــه رســيد، افزود: اخيــرا اتحاديه 
 مهمانپذيران و هتلداران اصفهان در يكديگر 
ادغام شــدند و صنايع مســگري نيز با قدمت 
نيم قــرن در 2 اتحاديــه صنايع اســتيل و 

صنايع دستي به ادغام درآمد. 
وي همچنيــن از طرح ادغام اغذيه فروشــان 
و پيتزافروشــان و همچنين ادغــام اتحاديه 
چادردوزان به دليل نبــود حدنصاب كافي در 
اتحاديه همگن خود و اتحاديه ماشــين هاي 
دوخت و چرخ هاي خياطي در 2 اتحاديه لوازم 
خانگي و خرازي خبر داد. رئيس اتاق اصناف 
اصفهان درباره واكنش صنوف اصفهان به ادغام 
نيز گفت: اگرچه در ابتدا نگراني هاي مقطعي 
پيش آمد اما در نهايت همه پذيرفتند كه اداره 
صنف، مديريت كارآمد و به روزی را مي طلبد. 

رئيس اتحاديه آرايشگاه هاي مردانه اعالم كرد
آرايــش  و اصــاح زنانه در 

آرايشگاه هاي مردانه، ممنوع
رئيس اتحاديه آرايشــگاه هاي مردانه تهران از 
فعاليت ۱۹۰۰ آرايشگاه مردانه بدون مجوز در 
سطح شهر خبر داد و تصريح كرد كه آرايش و 
اصاح زنانه در آرايشــگاه هاي مردانه ممنوع 

است و واحدهاي متخلف پلمب مي شوند. 
مصطفــي گواهي دربــاره انجــام آرايش هاي 
زنانــه در آرايشــگاه هاي مردانــه و نحــوه  
برخورد با ايــن موضوع اظهار كــرد: مطمئنا 
اگر بــا چنين مــواردي روبه رو شــويم پس از 
شناســايي اين واحدها و محرز شــدن تخلف، 
با آنها برخورد مي كنيــم. چراكه انجام آرايش 
 و اصــاح زنانه براي مــردان در آرايشــگاه ها 

ممنوع است. 
وي ادامه داد: پس از اينكه بازرســان اتحاديه 
با چنين مواردي برخــورد كنند آن را به اماكن 
گزارش مي دهند و پس از آن نسبت به پلمب و 
جريمه اين واحدهاي صنفي اقدام مي شــود و 
قاضي درباره ميزان جريمه اين واحدها اعمال 
راي خواهد كرد. رئيس اتحاديه آرايشگاه هاي 
مردانه تهران همچنين در پاسخ به سوالی درباره 
تعداد واحدهاي آرايشگاهي غيرمجاز در سطح 
شهر اعام كرد: اين واحدها 5 سال قبل حدود 
5۰۰۰ مورد بود كه در ســال جاري به حدود 
۱۹۰۰ واحد صنفي بدون مجوز و جواز كســب 
رسيده است. گواهي ادامه داد: با شناسايي اين 
واحدها به تدريج و با نوبت پرونده سازي ها براي 
ارائه  مجوز آغاز شده و هر يك از افراد متقاضي 
پس از انجام امتحان فنــي در اتحاديه تاييديه 
بهداشتي و تاييديه اماكن نسبت به كسب جواز 
خود اقدام مي كنند و اگر اين مراحل را سپري 
نكنند، قطعا اجازه فعاليت نخواهند داشــت و 
اماكن نسبت به بسته و پلمب شدن آنها اقدام 
خواهد كرد. وي با اشــاره بــه اينكه واحدهاي 
صنفي آرايشگاهي بايد از قوانين داخلي تبعيت 
كنند، اظهار كــرد: واحدهــاي غيرمجاز بايد 
نسبت به كســب مجوز خود اقدام و از قوانين 
داخلي تبعيت كنند. هر كس كه شرايط پيروي 
از اين قوانين را ندارد، مي تواند شــرايط يا كار 
خود را تغيير دهد، چرا كــه اجازه فعاليت داده 

نخواهد شد. 

صنايع چوب ازجمله صنايعي اســت كه از 
گستردگي زيادي در سطح كشور برخوردار 
بوده و داراي امكانات بالفعل و بالقوه فراواني 
اســت. گســتردگي آن از منابع طبيعي و 
جنگل داري شروع شــده و تا كارخانه های 
بزرگي نظير تخته خرده چوب، تخته فيبر، تخته اليه و روكش امتداد 

داشته و در نهايت به صنايع چوب و مبلمان ختم مي شود. 
در حال حاضر، بيشتر چوب هاي مصرفي در كشور از طريق واردات تامين 
مي شود و بازار به چوب هاي روسي كه نسبت به ساير چوب ها ارزان تر 

هستند، عادت كرده است. 
رئيس اتحاديه فروشــندگان چوب، تخته و فيبر اظهار كرد: با توجه به 
بخشنامه دولت مبني بر جلوگيري از قطع درختان، چوب مصرفي در 

كشور از كشورهاي ديگر وارد مي شود. 

نياز داخل كشور در زمينه چوب از طريق واردات تامين 
مي شود

رئيس اتحاديه فروشندگان چوب و تخته در گفتگو با 
»كسب و كار« اظهار كرد: خوشبختانه اكنون چند سال 
است كه با اقدامات سختگيرانه دولت، قطع درختان 
جنگل هاي ايران براي توليد چوب متوقف شده است. 
اسماعيل الهيان افزود: در چند سال گذشته به دليل 
بي احتياطي در قطع درختان، ما جنگل هاي بسياري را از دست داديم و 

اين بخشنامه دولت مي تواند از ادامه تخريب جنگل ها جلوگيري كند. 
وي اظهار داشت: بنابراين اكنون نياز داخل كشور در زمينه چوب از طريق 
واردات تامين مي شود. چوب مصرفي ما از چوب درختان راش در روسيه 

و همچنين روكش هاي ما از كشور چين به ايران وارد مي شود. 
رئيس اتحاديه فروشندگان چوب، تخته و فيبر بيان كرد: اكنون فقط 
در ايران نئوپان و MDF توليد مي شود كه به موجب آن، حدود ۴۰ تا 
3۰ درصد نئوپان و MDF مصرفي ما از ضايعات چوب انواع درختان در 
اقصی  نقاط كشور خودمان تامين مي شود و ما بقي آن از كشور چين به 

ايران مي آيد. 
اين فعال صنفــي همچنين گفت: ما اميــد داريم تا با پيشــرفت در 
بهره برداري از ضايعات درختان به جايي برســيم كه از واردات نئوپان 
و MDF به كشور بي نياز شــويم و نياز داخلي در اين زمينه در كشور 

تامين شود. 

اقدام شهرداري در جهت رقيب تراشي براي چوب فروشان 
مستقر در شهرك صنعتي خاوران

رئيس اتحاديه چوب و تخته تهران همچنين با اشاره به اقدام شهرداري 
تهران در جهت رقيب تراشي براي چوب فروشــان مستقر در شهرك 
صنعتي خاوران، گفت: اين كار يــك اقدام غيرقانونــي و ايجاد رانت 

محسوب مي شود. 
الهيان اظهار داشت: در اجراي بند 2۰ ماده 55 قانون شهرداري ها، دولت 
و شهرداري مكلف شدند كه اصناف آالينده محيط زيست را از شهرها 

خارج كنند. 
وي ادامه داد: در راســتاي اجراي اين قانون قرار شــد اصنافي شامل 
درودگران، مبل ســازان، چوب فروشــان، آلومينيوم كاران، آهن كاران 
ساختماني و ماشين سازان از تهران خارج و به كيلومتر ۱5 جاده تهران- 

گرمسار منتقل شوند. 
وي تصريح كرد: بدين ترتيب، شهرك هايي با هزينه هاي زياد ايجاد شد و 
اصناف، واحدهاي صنفي خود را به آنجا منتقل كردند كه اين عمليات با 

كمك شركت ساماندهي صنايع و مشاغل صورت گرفت. 

الهيان افزود: حال كه تعداد زيادي از واحدهاي چوب فروشي از تهران 
خارج و به شهرك صنعتي منتقل شده اند و در حالي كه حدود هزار واحد 
صنفي چوب فروش در آن منطقه ايجاد شده است، شهرداري به ناحق 
يك قطعه زمين ديگر را در جاي مناسب تري در كنار شهرك صنعتي به 
بخش خصوصي فروخته كه قرار است در آنجا نيز واحدهاي چوب فروشي 

مستقر شوند. 
وي توضيح داد: بدين ترتيب، در كنار يك فضاي ۴۰ هكتاري كه صنف 
چوب فروشان در آنجا ساماندهي شده بود، زمين ۱6 هكتاري در كنار 
جاده به واحدهاي جديد چوب فروشي اختصاص خواهد يافت كه اين 
اقدام به ضرر واحدهاي قبلي اســت، زيرا خريداران چوب براي تامين 
نياز خود اقدام به خريد از همان واحدهاي مستقر در كنار جاده خواهند 
كرد و مسافت اضافه 2 كيلومتري را براي خريد از واحدهاي قبلي طي 

نخواهند كرد. 
به گفته وي، اين واگذاري بدون هماهنگي با اتحاديه چوب فروشــان، 
 توسط شهرداري و شركت ســاماندهي صنايع آالينده صورت گرفته و

يك اقدام غيرقانوني و رانت محسوب مي شود. 

رئيس اتحاديه چوب و تخته تهران با بيان اينكه پس از استقرار صنف 
چوب فروشان در شهرك صنعتي خاوران، قيمت زمين هاي اطراف آن 
افزايش يافت، گفت: مقداري از زمين هاي كشاورزي از كشاورزان منطقه 
توسط شــهرداري خريداري شــده و به بخش خصوصي جهت ايجاد 

واحدهاي جديد چوب فروشي واگذار شده است. 
رئيس اتحاديه چوب و تخته با بيان اينكه در بخش اول ايجادشده براي 
صنف چوب فروشان، حدود 3 تا ۴ هزار نفر مشغول به كار هستند، گفت: 
ايجاد بخش جديد باعث كاهش مشتريان بخش اول و كسادي بازار آنها 
خواهد شد و در نهايت، اين فروشندگان به تهران باز خواهند گشت و در 

قسمت هاي مختلف تهران اقدام به چوب فروشي خواهند كرد. 
وي با تاكيد بر اينكــه شــهرداري نبايد براي صنف چوب فروشــان 
رقيب تراشي مي كرد، گفت: قرار بود در محل جديد استقرار واحدهاي 
چوب فروشي، بازار گل ايجاد شود، اما اين اتفاق نيفتاد و هم اكنون بدون 
رضايت اتحاديه و صنف چوب، اين مكان به فروشندگان چوب واگذار 

شده است. 
الهيان از ارائه شكايت اتحاديه چوب و تخته به شهرداري تهران، استاندار، 

شركت ساماندهي صنايع و شهردار تهران در اين خصوص خبر داد.
 

حمايت از گروه ها در عرصه توليد و فروش
رئيس اتحاديه صنف فروشــندگان چوب، تخته  و فيبر در ادامه اظهار 
داشت: بي شك در اين دوره كه اكثر بازارها در ركود به سر مي برند، اصناف 
هم مانند ديگر اقشار جامعه چشم به ياري دولت تدبير و اميد بسته و انتظار 
دارند تا دولت قدمي براي حل مشكات اقتصادي و ركودي كه اكنون بر 

اقتصاد كشور سايه انداخته است، بردارد. 
البته تاثير اين تحريم ها بر اصناف و واحدهاي مختلف متفاوت بوده و در 
اين رهگذر برخي از اصناف به ويژه بخش هايي كه با صنعت ساختمان در 
ارتباط هستند، وضعيت حادتري دارند. اين وضعيت حاد بر عدم رعايت 
حقوق مشتريان تاثير مي گذارد اما همواره تاش اين واحدها و بنگاه هاي 
صنفي بر رعايت حقوق مصرف كنندگان در چارچوب قانون و برنامه هاي 
قانوني بوده است. اين فعال صنفي ادامه داد: بدون شك يكي از وظايف 
روساي اصناف حمايت از گروه ها در عرصه توليد و فروش است كه البته 
الزمه اين امر قدرت داشتن اصناف است؛ امري كه متاسفانه اصناف ما 
تا اين لحظه از آن بي بهره بوده اند. در وضعيت كنوني يكي از مهم ترين 
خواسته هاي اصناف كاهش مبلغ ماليات يا حداقل وضع آن با توجه به 

شرايط گروه توليدي است و براي رسيدن به آن نيز تاش مي كنند. 

رئيس اتحاديه چوب و تخته تهران در گفتگو با »كسب و كار« مطرح كرد

بازار چوب در دستان روسيه و چين 
اخبار

    گروه اصناف

بازار گل نيز همانند ديگر بازارها اين روزها 
شرايط نامساعدي دارد. حدود 6۰ درصد 
از گل هاي توليدي در ايران در حال از بين 
رفتن اســت. بازار فروش گل دچار ركود 
شده و اميدها براي اينكه پس از ماه مبارك 

رمضان شرايط فروش گل بهتر شود نيز از بين رفته است. 
رئيس اتحاديه فروشــندگان گل با اعام اين مطلب ، در گفتگو با 
»كسب و كار« گفت: گل قابليت انباركردن ندارد، نهايتا 5 روز مي توان 
از آن محافظت كرد. اما متاسفانه با توجه به نبود بازار مناسب، گل هاي 
توليد شده در حال از بين رفتن هستند. عاوه بر اين گل فروشي ها تا 
جايي كه مي توانند از خريد گل هاي سردخانه اي خودداري مي كنند، 
چرا كه اين گل ها بافاصله پس از آنكه در هواي آزاد قرار مي گيرند، 
آسيب مي بينند بنابراين فروشندگان گل سعي مي كنند گل هاي 

تازه خريداري كنند. 
اكبر شاهرخي با اعام هشــدار نسبت به شرايط 
نامساعد بازار گل و گياه گفت: حدود 6۰ درصد از 
گل هاي توليدي در ايران در حال از بين رفتن است. 
اين فعال صنفي با بيان اينكه بازار فروش گل دچار 
ركود شده است، اظهاراميدواري كرد كه پس از ماه 
مبارك رمضان شرايط فروش گل بهتر شود اما در كل بايد اعام كنيم 

كه بازار خريد و فروش گل دچار ركود است. 
اين مقام صنفي با اشاره به سرانه مصرف گل در ايران و اروپا مي افزايد: 
سرانه مصرف گل در ايران بين ۷ تا ۱۰شاخه است درحالي كه اين آمار 
در اتحاديه اروپا چيزي حدود 2۰۰شاخه گل تعيين شده است، ولي 
اگر كمي به بازار دقت كنيم، مي بينيم كه امروز به جاي گل طبيعي، 
گل هاي مصنوعي مورد استقبال بيشــتري قرار گرفته اند و حتي 
اداره هاي دولتي هم از اين نوع گل هاي وارداتي كه هيچ منفعتي براي 

اقتصاد ايران ندارد، استفاده مي كنند. 
به گفته شاهرخي، اين فاصله دقيقا زماني اتفاق افتاده كه مي بينيم 
حمايت از محيط زيست در بسياري از كشورها بيشتر و دقيق تر از 
ايران اســت؛ بنابراين بهانه اي براي بي توجهي به موضوع پرورش 
و توليد گل هاي طبيعي بوده اســت. درحالي كــه همه مي دانيم 
 پشــت توليد يك شــاخه گل يك خانواده وجود دارد كه مشغول

 كار است. 

اســتفاده از تاج گل هاي مصنوعي در مراســم ها و 
رويدادهاي خاص

وي با اشــاره به روند افزايش اســتفاده از تاج گل هاي مصنوعي در 
مراسم ها و رويدادهاي خاص در كشــورمان مي گويد: برخي افراد 
با استفاده از روحيه حمايتي مردم اقدام به سودجويي با اين روش 
مي كنند؛ آن هم درست زماني كه حجم شايان توجهي از كشاورزان 
و پرورش دهندگان گل در ايران از آينده اقتصادي كارشــان نگران 

هستند. 
شاهرخي در ادامه تصريح مي كند: استفاده از گل  مصنوعي در برخي 
موارد ممكن است به صرفه باشــد اما نبايد فراموش كنيم اين نوع 
محصوالت اكنون به صورت قاچاق وارد خاك كشورمان شده اند و 
نه تنها هيچ منفعتي براي اقتصاد ما ندارد، بلكه زمينه بيكار شدن 

توليدكنندگان را فراهم كرده  است.
 رئيس اتحاديه فروشندگان گل همچنين با اشاره به اينكه صادرات 
گل شــاخه اي از ايران وجود ندارد، اظهار كرد: ما به لحاظ قيمتي 

نمي توانيم با بازارهاي دنيا رقابت كنيم، چرا كه قيمت تمام شــده 
براي ما باالتر از استاندارد جهاني است و بايد در داخل هزينه هايي 
همچون حمل ونقل براي گل فروشــان و توليدكنندگان پرداخت 
 شود و عاوه بر اين دولت هيچ گونه تسهياتي در اختيار اين حوزه

 قرار نمي دهد. 

نسبت به بسته بندي گل از استانداردهاي جهاني عقب تر 
هستيم

شاهرخي خاطرنشــان كرد: عاوه بر موارد اشــاره شده ، نسبت به 
بسته بندي گل از استانداردهاي جهاني عقب تر هستيم و در رابطه 
با مباحث گمركي نيز مشكات هزينه اي داريم؛ بنابراين نمي توانيم 
درباره صادرات گل ورود كنيم، چرا كه توليد انبوه و فضاي رقابتي 
با بازارهاي خارجي را نداريــم. هرچند توليد باغــداران داخلي با 
 كشــورهاي خارجي برابري مي كند و گلخانه هاي خوبي در ايران

 وجود دارد. 

هيچ اتحاديه اي با اتحاديه گل فروشان همگن و هم عرض 
نيست

رئيس اتحاديه فروشندگان گل همچنين درباره ادغام اتحاديه هاي 
همگن گفت: ادغام اتحاديه هاي صنفي مفيد است اما هيچ اتحاديه اي 
با اتحاديه گل فروشــان همگن و هم عرض نيســت مگر دكه داران 

گل فروش كه بايد آنها زيرنظر اتحاديه ما باشند. 
 اكبر شــاهرخي گفت: ادغام اتحاديه هاي صنفــي در صورتي كه 
به صورت كارشناسي و تخصصي انجام گيرد، مفيد خواهد بود اما 
در غير اين صورت نه تنها مشكات زيادي را براي صنوف و مردم 
ايجاد خواهد كرد بلكــه ضرر و زيان زيادي بــراي صنوف در پي 

خواهد داشت. 
وي به پيچيدگي هاي ادغام اتحاديه هاي همگــن و داراي فعاليت 
مشابه در شرايط فعلي اشاره كرد و در عين حال گفت: هم اكنون هر 
اتحاديه اي بودجه، ساختمان، نيروي كار و برنامه هاي خاص خود را 

دارد و ادغام اتحاديه هاي صنفي با انبوهي از فعاليت ها سخت است. 
رئيس اتحاديه فروشندگان گل درباره ادغام اين اتحاديه با اتحاديه هاي 
هم عرض و مشــابه خود ضمن اشــاره به اين مطلب كــه اتحاديه 
گل فروشان يك اتحاديه قديمي است كه بيش از ۷۰۰ عضو دارد، 
گفت: اظهار داشــت: هيچ اتحاديه  همگني با اتحاديه گل فروشان 
نيست مگر دكه داراني كه به گل فروشي اقدام مي كنند يا اتحاديه كود 

و سم كه قاعدتا بايد اين دو زيرنظر اتحاديه ما بيايند. 
شــاهرخي در پايان، كســب و كار گل را در حيطه صنعت تعريف 
مي كند و مي گويد: شاخصه گل، اين است كه يك صنعت به شمار 
مي آيد و نياز اين صنعت، بيش از هر چيــزي، به توجه و حمايت 
دولتمردان است. دولت مي تواند با به كارگيري مديريت حمايتي و 
تخصيص تخفيف و معافيت هاي مالياتي و همچنين پايين آوردن 
سقف پرداختي انرژي مصرفي گلكاران؛ به ويژه گاز شهري، نقش 
بسزايي در گستره توليد اين كاالي اقتصادي ايفا كند و جلوي ركود 

اقتصادي بازار گل را بگيرد. 
به گفته رئيس اتحاديه گل و گياه متاســفانه هنــوز در فرهنگ 
زندگي ما، استفاده از گل مرســوم نشده و جز در مواقع عروسي يا 
عزا، كمتر پيش مي آيد كه به ياد گل باشــيم. برعكس، اروپايي ها 
كه كمتر زماني امكان دارد جاي خالــي گل را در زندگي فردي و 

اجتماعي شان ببينيم. 

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

استانداردهای صادرات گل را نداریم
۶۰ درصد از گل هاي توليدي مشتري ندارند

   گروه اصناف
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معرفی توانمندی دانش بنيان ها در حوزه ســاخت 
خودروهای آينده

مدیرگروه خودرویی ستاد توسعه فناوری های حوزه فضایی و حمل و نقل 
پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری با اشاره به برگزاری 
رویداد فناورانه خودرو گفت: در این رویداد عالوه بر معرفی توانمندی های 
شرکت های دانش بنیان، نیازهای فناورانه این صنعت ارائه می شود. شهریار 
زینی از برگزاری رویداد فناورانــه خودرویی با عنــوان "رویداد فناورانه 
خودروهای آینده" در روزهای ۲۵ و ۲۶ مهر ماه خبر داد و افزود: این رویداد 
با هدف معرفی دستاوردهای شرکت های دانش بنیان و ارائه نیازمندی های 
بخش صنعتی میزبان شــرکت های دانش بنیان،  نخبــگان، خبرگان و 
بخش های صنعتی است. وی خودروهای برقی و هیبریدی را خودروهای 
آینده دانست و اظهار کرد: تا ۱۰ سال آینده در اتحادیه اروپا، خودروهای 
غالب، برقی و احتراقی است و خودروهای احتراقی بخش کوچکی را تشکیل 
می دهند. زینی، ادامــه داد: چین به عنوان بزرگتریــن مهد اتوبوس های 
برقی، رشد شتابانی در زمینه تولید خودروهای برقی دارد و این امر نشان 
می دهد که کشورهای دارای فناوری خودروهای برقی به سمت استفاده از 
خودروهای برقی حرکت کرده اند و در این راستا از شرکت های خودروساز 
خواسته شده است تا میزان تولید CO۲ را کاهش دهند، در غیر این صورت 

مشمول جریمه های سنگین می شوند.
مدیر گروه خودرویی ستاد توسعه فناوری های حوزه فضایی و حمل ونقل 
پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری با اشاره به برگزاری 
جلساتی با شرکت های خودروســاز و اپراتورها، یادآور شــد: ما بیشتر به 
پسارویداد فکر می کنیم و در پی آن هستیم که پروژه های مشترک با این 
مجموعه ها را در زمینه خودروهای متصل و برقی اجرایی کنیم. وی کاهش 
آلودگی هوا، کاهش مصرف سوخت و کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری 
را از مزایای خودروهای برقی عنوان کرد و ادامه داد: از این رو در این رویداد 
عالوه بر شرکت های خودروســازی و اپراتورها و شرکت های دانش بنیان، 
انجمن قطعه سازان و فعاالن صنعتی نیز حضور دارند و جلسات متعددی 

برگزار خواهد شد.
زینی با اشاره به حضور ۳۰ شرکت دانش بنیان در این رویداد، اظهار کرد: 
برای این رویداد ۵ هزار شــرکت ثبت نام کردند و تعداد ۳۰ شرکت  فعال 
مرتبط با این حوزه انتخاب و غرفه هایی برای عرضه توانمندی های آنها در 
نظر گرفته شده است. مدیر گروه خودرویی ستاد توسعه فناوری های حوزه 
فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
انعقاد قرارداد میان شــرکت ها و خودروســازان را از دیگر بخش های این 
رویداد نام برد و گفت: چند تفاهم نامه قبل از برگزاری این رویداد ملی میان 
شرکت های دانش بنیان و خودروسازان تهیه شده که در روزهای ۲۵ و ۲۶ 

مهر امضا خواهند شد.

اخراج هزاران كارمند اينتل درپی كاهش فروش رايانه
شرکت تراشه سازی اینتل در مواجهه با کندی بازار رایانه شخصی، سرگرم 
برنامه ریزی برای کاهش شمار کارمندان احتماال به تعداد هزاران نفر است. 
بلومبرگ نیوز به نقل از منابع آگاه نوشــت: این اخراجها ماه جاری اعالم 
خواهند شد و بعضی از واحدهای اینتل شامل فروش و بازاریابی ممکن است 
با حذف حدود ۲۰ درصد از کارکنانشان روبرو شوند. این شرکت تا ژوییه، 
۱۱۳ هزار و ۷۰۰ کارمند داشت. اینتل در ژوییه، پس از نتایج مالی ضعیف تر 
از حد معمول در ســه ماهه دوم، پیش بینی فروش و سود ساالنه خود در 
سال ۲۰۲۲ را به میزان ۱۱ میلیارد دالر پایین برد. نرخ تورم که به باالترین 
رکورد چند دهه گذشــته صعود کرده و بازگشایی ادارات و مدارس، باعث 
شده است افراد در مقایسه با دوران پاندمی کووید، برای خرید رایانه شخصی 
کمتر هزینه کنند. شرکتهای تراشه سازی همچنین با محدودیتهای کووید 
۱۹ در بازار چین و مناقشه اوکراین روبروست که باعث مختل شدن زنجیره 

تامین و متاثر شدن تقاضا شد.
آخرین اخراج بزرگ اینتل در سال ۲۰۱۶ اتفاق افتاد که این شرکت حدود 
۱۲ هزار شغل معادل ۱۱ درصد از کارکنانش را حذف کرد. این شرکت از 
آن زمان، موارد عدیل نیروی کوچکتری داشــته و از آن زمان، واحدهای 
متعددی شامل مودم سلوالری و پهپاد را تعطیل کرده است. اینتل مانند 
بسیاری از شــرکتها در صنعت فناوری، اوایل امسال در واکنش به ضعیف 
شدن بازار و نگرانی نسبت به وقوع رکود اقتصادی، استخدام را متوقف کرد.

پت گلسینگر سال گذشته مدیرعامل اینتل شد و برای احیای شهرت این 
شرکت به عنوان یک افسانه سیلیکون ولی، تالش کرده است. اما حتی پیش 
از رکود بازار رایانه شخصی، این کار دشواری بود زیرا اینتل، برتری فناوری 
که مدتها در اختیار داشت را از دست داده است و مدیران این شرکت اذعان 
دارند که فرهنگ نوآوری این شرکت در سالهای اخیر دچار زوال شده است.

اکنون کندی گسترده بازار، به چالشها اضافه کرده است. گروههای رایانه 
شخصی، دیتاسنتر و هوش مصنوعی با کندی هزینه فناوری دست و پنجه 

نرم می کنند که روی درآمد و سود این شرکت تاثیر منفی گذاشته است.
طبق آمار موسسه تحقیقاتی IDC، فروش رایانه شخصی در سه ماهه سوم 
نسبت به مدت مشابه سال گذشــته، ۱۵ درصد کاهش یافت. شرکتهای 
هیولت پاکارد، دل تکنولوژیز و لنوو که از پردازنده های اینتل در لپ تاپها 
و رایانه های رومیزی استفاده می کنند، با کاهش شدید فروش روبرو شده 
اند. بر اساس گزارش بلومبرگ، تنشهای آمریکا با چین هم آینده صنعت 
تراشه را تیره کرده است. دولت بایدن مقررات جدیدی را برای محدود کردن 

صادرات شرکتهای فناوری آمریکایی به چین اعالم کرده است.

فيس بوک و اينستاگرام در فهرست سازمان های 
تروريستی روسيه

مقامات روسیه متا )مالک فیس بوک و اینستاگرام( را به فهرست سازمان 
های تروریستی و افراطی اضافه کرده اند. ممنوعیت مذکور از سوی سازمان 
مالی ناظر در روسیه ) راسفین مانیتورینگ-Rosfinmonitoring( اعالم 
شده اســت. این دو پلتفرم به دلیل »روس هراسی« از مارس سال جاری 
میالدی در این کشور مسدود شده اند. این امر پس از آن انجام شده که متا 
اعالم کرد اجازه انتشار پست هایی مانند »مرگ بر روس های اشغالگر« را 

می دهد. هرچند متا بعداً از اقدام خود عقب نشینی کرد.
از سوی دیگر این شرکت آمریکایی خواستار تجدیدنظر در ممنوعیتش در 
روسیه شد اما دادگاهی در مسکو در ماه ژوئن این درخواست را رد کرد. البته 
ممنوعیت پلتفرم های متا در روسیه شامل واتس اپ نشده است.متا اتهامات 
ترویج محتوای ضد روسی را رد کرده است.به نوشته خبرگزاری اینترفاکس، 
قرار گرفتن روسیه در فهرست سازمان های افراطی بدان معنا است که بانک 

ها می توانند منابع مالی متا در این کشور را فریز کنند.
کارزار میان شرکت های فناوری غربی و روسیه اکنون ماه هااست که ادامه 
دارد. این درحالی اســت که عالوه بر فیس بوک و اینستاگرام، توئیتر نیز 
در روسیه محدود شده است.فهرســت سازمان های تروریستی »راسفین 
مانیتورینگ« شامل سازمان ها و افرادی می شود که اطالعاتی در خصوص 

همکاری آنها در فعالیت های تروریستی یا افراطی وجود دارد.

اخبار
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افزایش هزینه ها در ســبد 
معیشت بخصوص برای اقشار 
آســیب پذیر و کارگران در 
مدت اخیر بسیار بحث برانگیز 
شده اســت. فعاالن کارگری 
و اقتصادی معتقدند دستمزدی که پرداخت می شود 
بیش از ۷۰ درصد آن صرف مســکن و اجــاره بها می 
شود و باقیمانده حقوق کفاف هزینه های خانوار را نمی 
دهد. پس از حذف ارز دولتی افزایش قیمتها به صورت 
افسارگسیخته اتفاق افتاد و این در حالی است که قرار بر 
افزایش قیمت تنها 4 قلم کاالی اساسی بود. بدین ترتیب 
با احتساب تورم و گرانی ها سبد معیشت در دولت رئیسی 
به ۱۸ میلیون تومان رسیده است. صحت افزایش سبد 
معیشت به ۱۸ میلیون تومان جای بررسی دقیق تری 
دارد اما این بدان معنا نیست که افزایش سبد معیشت 

اتفاق نیفتاده است. 
فرامرز توفیقــی، رئیس کمیته دســتمزد کانون عالی 
شوراهای اسالمی کار کشور می گوید: االن هفتمین ماه 
از سال است اما نه جلسات منظم شورایعالی کار طبق 
قانون برگزار شده، جلساتی که قانون گذار تاکید کرده 
حداقل ماهی یکبار باید برگزار شود و نه حتی جلسه ای 

برای کمیته ی دستمزد داشته ایم.

به گفته وی، ظرف ۱۵ روز گذشته، قیمت گوشت قرمز 
گوســاله در بازار – نه در مکان هــای خاصی که اعالم 
می شود و در دسترس نیست- ۲۲ هزار تومان افزایش 
قیمت داشته است، گوشت گوسفند کیلویی ۱۳ هزار 
تومان افزایش نرخ و گوشت مرغ هم به همین ترتیب. 
اما نرخ دستوری؛ این بود که اگر مرغ بیشتر از کیلویی 
۶۰ هزار تومان فروخته شود، گران فروشی است. همین 
االن، مرغ بین کیلویی ۶۸ هزار تومان تا ۷۵ هزار تومان 
در بازار به فروش می رسد. این را قیاس کنیم با زمان آغاز 
به کارِ دولت که آن زمان مرغ کیلویی ۳۱ هزار تومان بود.

توفیقی اضافه کرد: در بهمن ماه که سبد معیشت ۱4۰۱ را 
محاسبه می کردیم، مرغ کیلویی ۳۹ هزار تومان بود؛ ببینید 
نزدیک به صد درصد افزایش نــرخ در چند ماه. به عنوان 
نمونه ی دیگر، مسکن را در نظر بگیرید؛ داده ها نشان می دهد 
که تورم مســکن حتی در یک ماه، نجومی ست. براساس 
داده های رسمی محاسبه شده اســت که امیِد به خانه دار 
شدِن یک کارگر در تهران به ۱۲۳ سال رسیده است. حاال 
پوشاک، درمان، هزینه های تحصیل و سایر خرج ها را کنار 

این داده ها بگذارید؛ تورم واقعاً بیداد می کند.
بر اساس گفته های رئیس کمیته دستمزد کانون عالی 
شوراهای اسالمی کار کشــور، نرخ های تورم رسمی، 
نرخ های ساخته شده و تصنعی ست؛ مثالً می گویند تورم 
۲ درصد یا ۲.۲ درصد در فالن ماه زیاد شده؛ این اعداد 
واقعی نیست، با واقعیت تناسب ندارد؛ چون برای محاسبه 
تورم رسمی، سبدی را در نظر می گیرند که حاوِی ۳۲۰ 

قلم کاالست و از این ۳۲۰ قلم، فقط ۱۰۸ قلم در زندگی 
عادی ما مصرف مرتب و دائــم دارد؛ باقی اقالم مصرف 
دائم ندارد و بنابراین از ثبات قیمتی برخوردار هستند؛ 
در نتیجه در میانگین گیری و محاسبه، ثبات آن کاالها، 
جهش قیمتی این کاالهای مصرفی را به اصطالح خفه 

می کند یا تاثیرش را از بین می برد.
توفیقی اظهار داشــت: اگر فقط همان ۱۰۸ قلم کاال را 
در نظر بگیرند، تورم باالی ۸۰ یا حتی ۹۰ درصد است 
و این نرخ، تورم واقعی و عینی زندگی مردم اســت. این 
در حالیســت که هیچ تمایلی برای اصالح این الگوی 
محاسباتی ندارند؛ در این رابطه هیچ صحبتی نمی شود. 

در مورد معیشت نیز علیرغم وعده های انتخاباتی، هیچ 
صحبتی نمی شود؛ ماه هاست که هیچ صحبتی در ارتباط 
با بهبود معیشت به میان نمی آید؛ درصورتیکه اگر فقط 
کمی واقع بینانه نگاه کنیم، خیلی از نارضایتی ها ریشه 
در تورم و بحران معیشــت دارد. امروز بحث، بحث رفاه 
نیست، بلکه مساله بر سر حق زندگی ست، حق برخوداری 
از نیازهای اولیه زندگی. سبد معیشت همین االن که با 
هم صحبت می کنیم، به ۱۸ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان 
رســیده یعنی از دو برابر سبد معیشت مذاکرات مزدی 
۱4۰۱ که در اسفند سال قبل محاسبه شد، گذشته است؛ 

بگویند چکار می خواهند بکنند.

سبد معيشت  به 1۸ ميليون رسيد؟

افزایش  فاصله  سبد  معیشت  و  مزد

حل ریشه ای مشکل تورم
آلبرت بغزیان، اقتصاددان 

عدد سبد معیشت نشان می دهد در آینده شاهد سقوط باقی مانده خانوارها به زیر خط فقر خواهیم بود. با توجه به گرانی ها و تورمی که در سالهای اخیر بخصوص در مدت اخیر شاهد آن هستیم افزایش سبد معیشت قابل پیش بینی بود. اختالف 
حداقل دستمزد با مبلغ سبد معیشت به این معناست که خانوار باید برای مابقی هزینه ها راه هایی را پیدا کرده و آن را تامین کند. یعنی به هر نحوی شده باید از پس هزینه های خود برآید. چاره ای جز این نیز وجود ندارد. خانوار برای بقا نیاز به 
درآمد دارد. این فرآیند آسیب های اجتماعی زیادی به همراه خواهد داشت.  در سبد معیشت شاهد افزایش سرسام آور هزینه های درمانی و سالمت ، مواد غذایی و خوراکی، کاالهای اساسی، هزنیه های فرهنگی، مسکن و اجاره بها و... هستیم. 
هرچند این مخارج از شهری به شهر دیگر متفاوت است اما در اصل موضوع تفاوتی ایجاد نمی کند. با رشد قیمتها و عدم تطابق آن با دستمزدها به تدریج کیفیت زندگی کاهش می یابد. متاسفانه سرعت رشد قیمتها از رشد درآمدهای بسیار 
جلوتر است و درآمدها جوابگوی هزینه ها نمی شود. در تمامی دولتها شاهد هستیم که تورم با یک سری تصمیمات ایجاد شده و حتی افزایش آن نادیده انگاشته می شود. سوال این است که چرا دولتها اقداماتی انجام می 

دهند که منجر به افزایش تورم می شود. چرا تورم ایجاد می کنند که برای مهار آن و جبران قدرت خرید راهکارهای موقتی و بی نتیجه رونمایی کنند.
 متاسفانه طرح هایی هم که برای جبران تورم و قدرت خرید بکار گرفته می شود نه تنها جبران کننده نیست بلکه منجر به تقویت تورم می شود. در طرح اخیر برای افزایش دوباره حقوق ها، دولت دست به افزایش نقدینگی با استقراض از بانک مرکزی 
خواهد زد. نقدینگی درنظر گرفته شده برای افزایش دستمزدها از تولید به دست نیامده و همین به افزایش تورم منجر خواهد شد. اما اگر دولت در طرح افزایش دستمزدها از دیگر مزایای حقوق کسر نکند شاید بتوان به کارکرد آن به صورت موقت 
امیدوار بود. تجربه نشان می دهد در طرح افزایش دستمزد، دولتها از اضافه کاری، مزایای عائله مندی، حق مسکن و... می زنند و عمال افزایش حقوق بی تاثیر می شود. بنابراین این دور باطل افزایش تورم و افزایش دستمزد بدون نتیجه ادامه دارد. 
برای حل ریشه ای مشکل تورم و عدم افزایش هزینه های سبد معیشت می بایست دولت به سمت تحقق برجام قدم بردارد. با اجرای برجام و به نتیجه رسیدن مذاکرات، درآمدهای ارزی افزایش خواهد یافت. همچنین هزینه های تولید کاهش 

و منابع بلوکه شده به کشور بازمی گردد. دولت همچنین باید نظارت بر قیمتها را به صورت جدی دنبال کند. نظارت نمایشی که این روزها دیده می شود نتیجه ای ندارد. 
به هر ترتیب در ایران و با چنین شرایطی امکان حذف فقیر و یا فقر مطلق وجود ندارد. مگر اینکه ثبات قیمت ها رخ دهد و شغل برای افراد به صورت تضمین شده ایجاد شود. همچنین دولت اعالم کند که حتما بیمه بیکاری می دهد و پرداخت 

کند. دولت بگوید حتما قیمت ها را حفظ می کند و این کار را حتما انجام دهد. آن هنگام اگر فقر مطلق مثال امروز برای هر نفر برابر با یک میلیون تومان باشد در سال آینده یک میلیون باقی خواهد ماند. 
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توئیتر در حال بررسی سیاست های جنجالی خود 
درباره ممنوعیت دائم کاربران در این پلتفرم است. این 
امر احتماال سبب می شود خط مشی بازبینی محتوا با 
دیدگاه ایالن ماسک برای این پلتفرم سازگارتر شود. 
به گفته چند منبع آگاه این شرکت فناوری مشغول 
بررسی ابزارهای دیگر بازبینی محتوا است که می 
توان آنها را جایگزین جریمه های سختگیرانه ناشی 
از نقض برخی قوانین دانست. اما بعید به نظر می رسد 
هرگونه تغییری مسیر را برای بازگشت دونالد ترامپ 
رییس جمهور سابق آمریکا به توئیتر فراهم کند. این 
درحالی است که رفع ممنوعیت های مربوط به نقض 
قانون پلتفرم در مقابل ایجاد خشونت همچنان تحت 

بررسی است. رییس جمهور پیشین آمریکا به دلیل 
پشتیبانی از شورشیانی که در ۶ ژانویه به کنگره حمله 
کردند، برای همیشه از حضور در توئیتر منع شد. در 
همین راستا کارمندان توئیتر مشغول بررسی حوزه 
هایی هســتند که کاربران به دالیل نقض قوانین 
سبک تر مانند اشتراک گذاری اخبار جعلی با اقدامی 
ســختگیرانه مانند قطع دسترسی به پلتفرم روبرو 
شده اند. روند بررسی قوانین توئیتر چند ماه قبل آغاز 
شده و هنوز هیچ گونه جمع بندی در این خصوص 
 انجام نشــده است. کاهش ســختگیری ها درباره 
 ممنوعیــت هــای دائم از ســوی ایالن ماســک 

پیشنهاد شده بود.

فیلیپس یــک مانیتــور ۲ در یک با شــماره مدل 
B۱D۵۰۰۰ در چیــن عرضه کرده کــه یکی از آنها 
۲۳.۸ و دیگری ۱۳.۳ اینچی است. این مانیتور  شامل 
۲ نمایشگر است که  یکی از آنها پنل ال سی دی ۲۳.۸ 
اینچی با کیفیت Quad HD است و دیگری نمایشگر

E-Ink بسیار نازک مانند کاغذ  ۱۳.۳ اینچی است. 
شــرکت ســازنده ادعا می کند این فناوری ترکیبی 
کاربردهای بیشــتر و عملکرد بهتــری دارد.   وضوح 
نمایشــگر ۲۳.۸ اینچی ۲۵۶۰ در ۱44۰ و نمایشگر 
۱۳.۳ اینچی ۱۲۰۰ در ۱۶۰۰ پیکسل است. عالوه بر 
آن نمایشگر  E-ink  نیز به کاربران اجازه می دهد بدون 
خستگی و فشار به چشم ها اسناد طوالنی و وب سایت 

ها را نگاه کنند. طبق ادعاهای موجود این مانیتور در 
مصرف برق صرفه جویی می کند و ۸۰ درصد کمتر 
از یک نمایشگر معمولی با همین اندازه برق مصرف 
می کند. دســتگاه مذکور دارای دو پورت یو اس بی 
سی است که از قابلیت شــارژ چند جهتی در محل 
کار پشتیبانی می کند. ال سی دی اصلی این دستگاه 
مجهز به یک پورت یو اس بی سی ۹۰ واتی است که 
از انتقال سریع داده پشــتیبانی می کند.   نمایشگر 
ثانویه نیز مجهز به یک پورت شارژ سریع  یو اس بی 
سی ۱۵ واتی است که می تواند با تلفن های همراه و 
سایر دستگاه های هوشمند برای منبع تغذیه و نمایش 

صفحه نمایش جداگانه استفاده شود. 

دولت آمریکا به دو تراشه ساز غیرچینی که در چین 
فعالیت می کنند اجازه داد کاالها و خدمات را به 
شکل محدود و بدون نیاز فروشندگان به دریافت 

مجوز، دریافت کنند.
منابع آگاه به رویترز اعالم کردند دولت بایدن قصد 
داشت شــرکت های خارجی که در چین فعالیت 
می کنند مانند شــرکت تراشه ســازی اس کی 
هاینیکس و سامسونگ الکترونیکس کره جنوبی 
را از محدودیتهای جدید معاف کند اما مقرراتی که 

روز جمعه منتشر شدند، این شرکتها را معاف نکرده 
بودند. این مقررات دریافــت مجوز برای صادرات 
آمریکا به کارخانه های تولید تراشــه پیشرفته در 
چین را با هدف کند کردن پیشرفتهای فناوری و 

نظامی چین، الزامی می کنند.
آمریکا قصــد دارد برای فروش بــه کارخانه های 
تراشه ســازی غیرچینی به صورت مورد به مورد، 
مجوز صادر کند در حالی کــه مجوز برای فروش 
به تراشه سازان چینی رد خواهد شد. فروشندگان 

همچنین نمی توانند محصــوالت غیرآمریکایی 
را برای کارخانه های چینی بدون مجوز، ارســال، 
پشتیبانی و ســرویس دهی کنند. اما خواه مجوز 
تایید یا رد شود، زمانی که فرآیند صدور مجوز طول 
می کشد، ممکن است تاخیرهایی را ایجاد کرده و 
تولید را متوقف کند. ســخنگوی وزارت بازرگانی 
آمریکا در این باره اظهارنظر نکرد اما ابراز امیدواری 
کرد نظرات ذی نفعان در خصوص این مقررات را 
دریافت کند و ممکن است تغییراتی بررسی شود.

در این بین، یک منبع آگاه به رویترز گفت: شرکت 
سازنده تجهیزات تولید تراشه KLA Corp آمریکا، 
از روز چهارشــنبه فروش و خدمات به مشتریان 
مستقر در چین شامل شرکت اس کی هاینیکس را 
برای رعایت مقررات جدید آمریکا، متوقف خواهد 
کرد. بر اساس گزارش رویترز، چین بزرگترین بازار 
KLA Corp اســت که منبع ۲.۶۶ میلیارد دالر 
معادل ۳۰ درصد از درآمد این شرکت در سال مالی 

منتهی به ژوئن بود.

مانیتور ۲ در یک ال سی دی در چین عرضه شدآیا توئیتر ممنوعیت دائمی حضور کاربران را بر می دارد

معافیت دو تراشه ساز غیرچینی از محدودیت های آمریکا
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