
مصوبه هیات وزیران در رابطه با فهرســت مواد و محصوالت 
معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیــر فلزی، محصوالت نفتی، 
گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام مشمول مالیات و 

عوارض صادراتی ابالغ شد.
به گزارش ایسنا، بر اســاس الیحه بودجه سال ۱۴۰۱، آذر ماه 
سال آینده اعالم شد که از سال ۱۴۰۱، صادرات محصوالت خام 

و نیمه خام مشمول مالیات می شود.
بر این اســاس دولت در الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ کشور )بند 
ت تبصره عوارض و مالیات الیحه بودجه سال ۱۴۰۱( صادرات 
محصوالت صنایع معدنی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه 

خام را مشمول پرداخت مالیات اعالم کرد.  
آذر ماه سال گذشته اعالم شــد: تعریف و فهرست مواد خام و 
نیمه خام مذکور با پیشنهاد مشــترک وزارتخانه های صنعت، 

معدن و تجارت و امــور اقتصادی و دارایــی و همچنین اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی ایران تهیه خواهد شد 
و در مدت سه ماه پس از تصویب این قانون، به تصویب هیات 

وزیران می رسید.
حال این مهم به تصویب هیات وزیران رســیده است؛ در متن 

این ابالغیه آمده است:
“طی جلســه  ۲۰ مهر ۱۴۰۱ هیات وزیران، فهرســت مواد و 
محصوالت معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیر فلزی، محصوالت 
نفتی، گازی و پتروشــیمی به صورت خام و نیمه خام مشمول 
مالیات و عوارض صادراتی، در نامه شــماره  ۱۳۳۲۹۱ توسط 

معاون اول رئیس جمهوری ابالغ شده است.
هیئت وزیران در جلســه۲۰ مهر ۱۴۰۱ به پیشنهاد مشترک 
وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی، 

معاونت علمی و فنــاوری رئیس جمهوری،   اتــاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزی ایران و به استناد بند )ص( تبصره )۶( 
قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، فهرست مواد و محصوالت 
معدنی و صنایع معدنی فلــزی و غیرفلزی، محصوالت نفتی، 
گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام، موضوع بند یاد 

شده را به شرح زیر تصویب کرد:
فهرســت مواد و محصوالت معدنی و صنایــع معدنی فلزی و 
غیرفلزی، محصوالت نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام 

و نیمه خام مشمول مالیات و عوارض صادراتی:
ماده ۱- در این تصویب نامه، اصطالحات زیر در معانی مشروح 

مربوط به کار می روند:
۱- مواد خام: ماده ای که پس از استخراج یا استحصال، تغییری 
در کیفیت فیزیکی، شــیمیایی، ماهیت و نوع آن ایجاد نشده 

باشد و همان شــکل برای فرآوری به واحد تولیدی واگذار یا 
صادر می شود. - مواد نیمه خام نفتی، گازی و پتروشیمی: کلیه 
محصوالت شیمیایی و پتروشــیمیایی که به عنوان خوراک یا 

ماده اولیه برای تولید محصول نهایی استفاده می شود.
۳- مواد و محصوالت نیمه خام معدنــی: کاالها و محصوالت 
حاصل از کانه آرایی و فرآوری ماده خــام معدنی که صرفا به 
عنوان ماده اولیه و حد واســط جهت تولید محصوالت نهایی 

به کار می روند.
۴- محصوالت صنایع معدنی )فلزی و غیرفلزی( نیمه خام: کلیه 
محصوالت صنایع معدنی از جمله شمش، بیلت، بلوم و اسلب 
فلزات اساسی و قابل عرضه مســتقیم به مصرف کننده نهایی 
که به عنوان ماده اولیه با کاالی واسطه ای برای سایر تولیدات 

محصوالت، مورد استفاده قرار می گیرد.

ماده ۲- فهرست مواد و محصوالت معدنی و صنایع معدنی فلزی 
و غیر فلزی، محصوالت نفتی گازی و پتروشیمی به صورت خام 
و نیمه خام به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر 

هیئت دولت است، تعیین می شود.
ماده ۳- عوارض موضوع بند )ص( تبصره )۶( قانون بودجه سال 
۱۴۰۱ کل کشــور، مطابق آیین نامه اجرایی ماده )۳۵( قانون 
رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع 
مصوبه شماره ۶۷۹۶۱۰ مورخ ۲۷ مرداد ۱۳۹۵  شورای اقتصاد 

و اصالحات بعدی آن اخذ خواهد شد. “
فهرست مواد و محصوالت معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیر 
فلزی، محصوالت نفتی، گازی و پتروشــیمی به صورت خام و 
نیمه خاِم مشــمول مالیات و عوارض صادراتی از لینک قابل 

مشاهده است.

در حالیکه رئیــس کل بانک مرکــزی از اجرای 
آزمایشی ریال دیجیتال این بانک تا پایان مهر سال 
جاری خبر داده بود، اما مهر ماه هم به پایان رسید 
و خبری از رمز ریال نشــد. به گزارش ایسنا، بانک 
مرکزی اواسط سال گذشته اعالم کرد که می خواهد 
رمز ارز ملی بر پایه ریال راه اندازی کند تا با انتشار 
رمز ریال، افراد اسکناس ریال خود را تحویل بانک 
مرکزی  دهند و رمز ریال تحویل بگیرند. البته رمز 
ریال قابل استفاده برای سرمایه گذاری نیست و صرفا 

جایگزین اسکناس خواهد شد.
در این زمینه، بانک مرکزی هدف خود از طراحی 
رمزریال را تبدیل اســکناس به یــک موجودیت 
قابل برنامه ریزی و برنامه نویســی اعالم کرده تا با 
این فرآیند پول دارای موجودیت هوشــمند شود. 

مسئوالن بانک مرکزی درباره ویژگی های رمز ریال 
اینگونه توضیح داده اند که در رمزریالی که در داخل 
گوشی قرار می گیرد، بانک به عنوان شخص سوم و 
واسط که امکان انتقال وجه را فراهم می کند، حذف 
و عین پول و اسکناسی که در جیب داریم به صورت 

الکترونیک منتقل می شود.
البته یکی از ویژگی های حائز اهمیت رمز ریال در 
مقایسه با اسکناس، سطح امنیت باالی آن اعالم 
شده است؛ اینگونه که طراحی رمز ریال به صورتی 
است که ردیابی وجوه در آن به طور دقیق قابل انجام 
بوده و حتی در صورت سرقت اطالعات رمز ریال و 
هک گوشی تلفن هوشمند توسط سارقین و هکرها 

امکان ردیابی آن وجود دارد.
درباره اینکه چه زمانی رمز ریال منتشر خواهد شد، 

رئیس کل بانک مرکزی پیش از این به ایسنا اعالم 
کرده بود که تا پایان شهریور ماه اجرای آزمایشی 

ریال دیجیتال آغاز خواهد شد.
سپس این وعده زمانی به پایان مهر ماه رسید و صالح 
آبادی ابراز امیدواری کرد تا در مهر ماه وارد مرحله 
آزمایشی گسترده تر ریال دیجیتال خواهد شد اما در 

مهر ماه هم خبری از ریال دیجیتال نشد.
رئیس کل بانک مرکزی، ۲۳ شهریور ماه از اجرای 
مرحله پیش آزمایشی رمز ریال بانک مرکزی خبر 
داده و گفته بود که طی روزهای اخیر فرایند پیش 
از راه اندازی آزمایشی رمز ریال با رقم یک میلیارد 
تومان و با ارائه رمز ریال به تعداد محدودی از افراد 
شروع و عمال مرحله پیش آزمایشی آن در دو بانک 

ملی و ملت اجرایی شده است.

بر اســاس آمارها در هفت ماهه امسال ۷۶۶ واحد 
صنعتی راکد احیا شده و بیشترین واحدها هم در 

استان تهران و صنایع شیمیایی بوده است.
به گزارش ایسنا، بر اســاس اطالعاتی که از سوی 
ســازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی در 
اختیار ایسنا قرار گرفته در هفت ماهه امسال ۷۶۶ 
واحد صنعتی راکد احیاء شــده و احیای واحدهای 

راکد ۱۵ هزار و ۴۱ اشتغال ایجاد کرده است.
بیشترین تعداد واحد راکد در تهران احیا شده، به 
طوری که در هفت ماهه امسال ۱۰۰ واحد در این 
استان به چرخه تولید برگشته و ۱۵۸۳ اشتغال نیز 
در این استان احیا شده است. اما کمترین واحد احیا 
شده مربوط به استان کرمان است که در مدت زمان 
یاد شده، چهار واحد راکد در آن احیا و ۴۱ اشتغال 

تثبیت شده است.
همچنین بر اساس جزئیات این آمار، بیشترین واحد 
احیا شده در هفت ماهه امســال در رشته صنعت 

شــیمیایی بوده، ۲۰۳ واحد راکــد در این بخش 
احیا شده است. درباره سایر رشته فعالیت ها ۱۶۴ 
واحد در صنعت فلزی، ۱۲۷ واحد در صنایع کانی 
غیرفلزی، ۱۲۴ واحــد در صنایع غذایی، دارویی و 
بهداشتی و ۶۳ واحد در صنعت سلولزی به چرخه 
تولید برگشــته اند. کمترین واحدها نیز در صنایع 
نســاجی، خدمات و برق و الکترونیک بوده که به 
ترتیب ۳۱، ۲۹ و ۲۵ واحد راکد در این حوزه ها به 

چرخه تولید برگشته است.
امســال برای احیای ۱۶۰۰ واحد تولیدی راکد در 
شهرک ها و نواحی صنعتی کشــور هدف گذاری 
و پیش بینی شــده با احیای این تعداد واحد برای 
۲۸ هزار و ۸۰۰ نفر شــغل ایجاد شــود. همچنین 
طبق اعالم ســازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعتی ایران برای احیاء ۴۰۰ واحد تولیدی راکد در 
خارج از شهرک ها و نواحی صنعتی نیز برنامه ریزی 

شده است.

گفتنی است نتیجه طرح پایش واحدهای صنعتی 
غیرفعال نشــان می دهد ۱۲ هزار و ۶۷ واحد راکد، 
شامل ۶۸۱۴ واحد در داخل شــهرک ها و نواحی 
صنعتی و ۵۲۵۳ واحد در خارج از آن ها شناسایی 
شــد. از مجموع واحدهای صنعتی راکد شناسایی 
شده ۶۲ درصد از طریق شــیوه های فنی بازفعال 
سازی، امکان راه اندازی مجدد دارند که در صورت 
تحقق آن، بیش از ۱۶۷ هزار فرصت شغلی جدید 

ایجاد خواهد شد.
همچنین بر اســاس اعــالم مدیــران بنگاه های 
اقتصادی راکد، ۴۴ درصــد از واحدهای غیرفعال 
مشــکل کمبود نقدینگی، ۱۶ درصد مشکل نبود 
تقاضا و بازار، ۱۱ درصد مشکل کمبود مواد اولیه، 
۱۰ درصد مشکل فرسودگی ماشین آالت، ۹ درصد 
مشکالت حقوقی با سازمان ها و دستگاه ها، ۸ درصد 
مشکالت زیرساختی و ۲ درصد مشکالت مالکیتی 

و سهامداری دارند.

رئیــس ســازمان خصوصــی ســازی بــا بیان 
اینکه حــذف قیمت گــذاری دســتوری خودرو 
اشــتراک نظر داریم، گفــت: وزارت اقتصاد هنوز 
 ســهام خودروســازان را ارزش گــذاری نکــرده 

است.
به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، حســین 
قربان زاده درباره موضوع واگذاری سهام دولت در 
ایران خودرو و سایپا، اظهار کرد: وزارت صمت مکلف 
به آزادسازی وثیقه سهام دولت در این دو خودروساز 
بود تــا قابلیت عرضه داشــته باشــند؛ مهمترین 
 نکته باز شــدن قفل این ســهام اســت که اکنون 

در وثیقه است.
رئیس سازمان خصوصی ســازی یادآور شد: سهام 
دولت در ایران خــودرو ۵ درصد و در ســایپا ۱۷ 
درصد اســت که البته موضوع سهام »تودلی« این 
شــرکت ها هم مطرح اســت کــه وزارت صمت با 
همکاری خود شرکت ها بحث فروش سهام تودلی 

را دنبال می کردند.
رئیس سازمان خصوصی ســازی تاکید کرد: پیش 
نیاز واگذاری، حذف قیمت گذاری دستوری است 
تا شرکت ها چشم انداز ســودآوری داشته باشند 
چرا که نمی شــود شــرکت زیان ده را واگذار کرد؛ 
بلکه ابتدا باید در ســپهر تنظیم گری، چشم انداز 
ســودآوری را ترسیم کرد و ســپس دولت، خروج 

از تصدی گــری را دنبال کند. قربــان زاده درباره 
ارزش گــذاری ســهام خودرویی دولــت در ایران 
خودرو و سایپا یادآور شــد: آنچه تا حاال اطالعیه 
 زده شــده، ارزش گذاری خود شــرکت هاســت

 و وزارت اقتصــاد ارزش گــذاری نکــرده و 
اطالعیه ای هــم در این خصوص نداشــته و آنچه 
انجام شــده تصمیمی اســت که در مجامع خود 
به شــکل خودســهامداری گرفته اند کــه البته 
 شیوه درســتی نیســت و باید درباره آن به اجماع 

رسید.
رئیــس ســازمان خصوصی ســازی با اشــاره به 
فعالیــت کارگــروه مشــترک وزارت اقتصــاد و 
صمت درباره تعییــن تکلیف ســهام دو خوردرو 
ســاز تاکید کــرد: از ۲۲ تیر ماه امســال، دو وزیر 
صمت و اقتصاد و معاونــان مرتبط در دو وزارتخانه 
جلســاتی را آغاز کردند تــا پراکندگی تصمیمات 
از بین برود و به اتفاق نظر برســیم بــه دنبال آن 
هفت جلســه پــی در پی بــا اعضــای مرتبط دو 
 وزارت صمت و اقتصاد برگــزار و نتایج به دو وزیر

 اعالم شد.
وی یادآور شــد: درباره برخی موارد از جمله پیش 
نیازها و حذف قیمت گذاری دســتوری اشتراک 
نظر ایجاد شــد، اما در خصوص نوع واگذاری هنوز 
اختالف نظرهایی وجود دارد که قرار شــد به جای 

آنکه پشــت درهای بســته به بحث گذاشته شود، 
موضوعات با صاحبنظران و کارشناسان به اشتراک 
 گذاشــته و بر مبنای خرد جمعــی تصمیم گیری 

شود.
قربــان زاده با اشــاره به نخســتین نشســت با 
صاحبنظران دانشگاهی و فعاالن صنعت خودرو با 
حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی در روز پنجشنبه 
هفته گذشــته در در دانشــگاه عالمه طباطبایی، 
یادآور شد: در این نشست اجماع نظر صاحبنظران 
بر ایــن بود کــه خرد کــردن و واگــذاری جزئی 
 از این دو شــرکت و واگذاری ســایت های آنها به 

صالح نیست.
وی ادامــه داد: وزیــر اقتصاد هم در این جلســه 
اشاره داشــت که نشســت دیگری طی هفته های 
آینــده در یکی از دانشــگاه های صنعتــی برگزار 
می شــود تا صاحبنظــران و فعــاالن این صنعت 
به طــرح دیدگاه های خــود بپردازنــد و تفاهم از 
 خالل همین گفت و گوها بعد از دو یا ســه جلسه، 

حاصل شود.
رئیس سازمان خصوصی سازی تصریح کرد: موضوع 
از نــگاه صاحبنظران فقط واگذاری ســهام دولت 
نیســت بلکه مهم این اســت که باید تغییری در 
 ترکیب ســهامداری ایجاد شــود که تصدی گری 

از بین برود.

فهرست محصوالت معدنی صادراتی مشمول مالیات

مهر ماه هم تمام شد و ریال دیجیتال نیامد

وزارت اقتصاد هنوز سهام خودروسازان را ارزش گذاری نکرده استچند واحد راکد احیا شد؟
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مخبر:

نقدینگی به بیش از
۵۰۰۰ هزار میلیارد 

تومان رسید

صعود ۲ تا ۲۲ میلیونی 
قیمت برخی 

خودروها در بازار

 دستگاه ها  آمار 
دقیق  بدهند

kasbokarnews paper 
kasbokarnews 

سرمقاله

زیان تولید 
از قیمت گذاری دستوری

موضوعات اقتصادی زنجیره 
به هم پیوسته ای است که 
با تغییر یک یــا دو متغیر، 
چندین متغیر و ریز متغیر 
در الیه های مختلف دچار تغییر می شوند. با توجه 
به عملکرد نظام مدیریتی و شیوه برنامه ریزی در 
دهه های گذشته، مالحظات الزم در فرآیند برنامه 
ریزی صورت نمی گیرد و در بیشتر موارد بخش 
اعظم برنامه ها قابلیت تحقق ندارد. تحقق زیر ۳۰ 

درصدی برنامه های...

  حســین محمودی اصل، 
کارشناس اقتصادی 
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شاخص بورس مرز 
مهم را  از  دست داد

آماده باش 
بازار مسکن

نرخ تورم ماهانه در مهرماه برای دومین ماه متوالی افرایش یافت

تداوم  روند  صعودی تورم
صفحه2

صفحه4

کاهش  موجودی  انبارها
در شش ماه نخست امسال موجودی انبار ها منفی بوده است

در اولین روز کاری آبان ماه، شــاخص کل به کانال 
۱.۲ میلیونی ســقوط کرد. به گزارش اقتصادنیوز ، 
در معامالت روز یکشنبه یکم آبان ماه، شاخص کل 
بورس پایتخت نسبت به روز کاری قبل ۹ هزار و ۲۸۰ 
واحد ریزش کرد و به رقم یک میلیون و ۲۹۹ هزار و 
۶۷۹ واحد رسید.  شاخص هم وزن بورس با افت هزار 
و ۱۰۵ واحدی در سطح ۳۷۷ هزار و ۸۸۹ واحدی 
ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس )آیفکس( 
۶۸ واحد پائین آمد و در سطح ۱۷ هزار و ۷۸۶ واحد 
قرار گرفت.  روز گذشته نمادهای »فارس«، »فوالد« 
و »کگل« بیشترین تأثیر را در افت شاخص کل بورس 
داشتند و در مقابل نمادهای »حکشتی«، »شیراز« 
و »خودرو« بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل 

داشتند. در فرابورس نیز...

بررســی های میدانی از بازار مسکن نشان می داد 
با وجود کاهش معامالت مســکن، فروشــندگان 
در برابــر کاهش قیمــت مقاومت مــی کنند. به 
گزارش اکوایران، آمارهای رســمی از وضعیت بازار 
مسکن نشــان از رکود معامالت مسکن می دهد. 
فعاالن بازار مســکن می گویند تعداد معامالت در 
مهرماه از تابســتان هم کم تر بوده است و در یک 
ماه اخیر بــا توجه به وضعیت کشــور و اعتراضات، 
 حتی مراجعه به دفاتر مشــاور امالک هم کاهش 
داشته است. فعاالن بازار مسکن می گویند شرایط 
فعلی بازار به گونه ای است که تا به حال آن را تجربه 
نکرده اند، در کنار ریزش معامالت قیمت ها کاهش 
پیدا نمی کنــد. به گفته آنهــا ۵۰ درصد معامالت 

مسکن توسط سرمایه گذاران...



اقتصاد2
ایران

آماده باش بازار مسکن
بررســی های میدانی از بازار مســکن نشان 
می داد بــا وجود کاهش معامالت مســکن، 
فروشــندگان در برابر کاهش قیمت مقاومت 

می کنند.
به گــزارش اکوایــران، آمارهای رســمی از 
وضعیت بازار مسکن نشان از رکود معامالت 
مســکن می دهد. فعاالن بازار مســکن می 
گویند تعداد معامالت در مهرماه از تابســتان 
هم کم تر بوده اســت و در یک مــاه اخیر با 
توجه به وضعیت کشــور و اعتراضات، حتی 
 مراجعه به دفاتر مشــاور امالک هم کاهش 

داشته است.
فعاالن بازار مســکن می گویند شرایط فعلی 
بازار به گونه ای است که تا به حال آن را تجربه 
نکرده اند، در کنار ریزش معامالت قیمت ها 

کاهش پیدا نمی کند.
به گفته آنهــا ۵۰ درصد معامالت مســکن 
توسط سرمایه گذاران و ۵۰ درصد نیز مربوط 
به خریدارانی است که قصد ارتقای ملک خود 

را دارند. 
یکی از فعاالن بازار مســکن از تاثیر مستقیم 
فضای کشور بر بازار مسکن سخن می گوید 
و تاکید مــی کند در این مــدت هیچ معامله 
ای انجام نــداده اســت و به نظر می رســد 
فعالیت اقتصادی در این حــوزه را با چالش 
رو بــه رو کرده و ســازندگان هــم تالش بر 
حفظ دارایی هــا خود دارند و کــم تر پروژه 
جدید شــروع کرده و امالک ســاخته شده 
 را هم تا روشــن شــدن وضعیــت اقتصادی 

عرضه نکرده اند.
امــا در ایــن میــان همچنــان مــی توان 
فایــل هــای ارزان قیمتــی را پیــدا کــرد 
که فروشــندگان بــه علــت نیاز بــه پول 
 حاضرند بــا قیمت پایین تر امالک شــان را 

عرضه کنند.

خرین وضعیت پرتیراژهای خودروسازان 
نشان می دهد

صعود ۲ تا ۲۲ میلیون تومانی 
قیمت برخی خودروها در بازار

بررسی روند قیمت انواع خودروهای پرتیراژ 
طی یک ماهه اخیر )انتهای مهر ماه نســبت 
به ابتــدای آن( در بازار نشــان می دهد که 
قیمت پرتیراژهای خودروســازان دو تا ۲۲ 
میلیون تومــان افزایش قیمت پیــدا کرده  
است؛ این در حالیســت که قیمت تیبا یک 
میلیون تومان و شــاهین )تولیــد ۱۴۰۰( و 
هایمــا S۷ توروبوپــالس در محصــوالت 
 ایران خودرو هر یک پنج میلیون تومان ریزش 

داشته اند.
به گــزارش ایســنا، بررســی رونــد قیمت 
محصــوالت پرتیــراژ خودروســازان در 
نخســتین روز از آبان ماه امســال )امروز( و 
مقایســه آن با نخســتین روز کاری مهر ماه 
)دوم مهــر مــاه( نشــان می دهــد قیمت 
 پرتیراژهای خودروسازان اکثرا روند افزایشی 

داشته است.
ایــن افزایــش بهــای قیمــت خودروها به 
گونه ای اســت که قیمت محصــوالت گروه 
صنعتی ایران خودرو حداقل شــش میلیون 
تومان و حداکثر ۲۲ میلیــون تومان افزایش 
داشــته، اما قیمت هایمــا S۷ توروبوپالس 
 پنــج میلیــون تومــان کاهــش یافتــه  

است.
در محصوالت گروه خودروســازی سایپا نیز 
در این بــازه یکماهه، کاهش یــک میلیون 
تومانی قیمت تیبا و تیبا۲ دیده می شــود و 
شــاهین های تولیدی ســال گذشــته هم 
 پنج میلیــون تومان ارزان تــر قیمت گذاری 

شده اند.
در مقابــل امــا محصوالتی نظیــر پرایدها، 
ساینا و شاهین ۱۴۰۱، حداقل دو و حداکثر 
هشــت میلیون تومــان افزایــش قیمت را 
تجربه کرده اند. شــاهین تولید ســال جاری 
 نیــز در ثبات قیمــت ۳۶۰ میلیــون تومان

 قرار دارد.

اخبار

وزارت صمــت بــه تازگی 
جدیدترین لیست کاالهای 
ممنوعیه وارداتی را اعالم 
کــرده اســت. براســاس 
بخشــنامه وزارت صمت 
ورود دو هزار و ۱۵۰ قلم کاال به کشور ممنوع است. 
لیست جدید ممنوعه های وارداتی وزارت صمت به 
اعتقاد کارشناسان بیش از آنکه به نفع تولید داخل 

باشد تهدیدکننده تجارت ایران است.
سخنگوی وزارت صمت با بیان اینکه تعداد کدهای 
تعرفه کاالهای ممنوعه وارداتــی از ۱۳۹۹ کد در 
ســال ۱۳۹۷ به ۱۵۵۰ کد در سال جاری رسیده، 
گفت که ۶۰۰ ردیف تعرفه نیــز در حال حاضر در 
گروه ۲۷، مشمول ممنوعیت موقت هستند و برخی 
کد تعرفه های دارای اقالم مشــترک با اقالم دارای 
مشــابه تولید داخل نیز مشــمول بررسی ثانویه و 
سختگیرانه در زمان ثبت سفارش قرار گرفته است. 
بدین ترتیب تعداد کاالهای ممنوعیه وارداتی به دو 
هزار و ۱۵۰ قلم کاال رسیده است. این روند از سال 
۹۶ و با ممنوعیت واردات ۱۱۴ کاال با تصمیم هیات 
وزیران و با دالیلی همچون افــت منابع ارزی آغاز 
شد و در سال ۱۴۰۰، به هزار و ۵۵۰ قلم کاال رسید.

محدودیت منابع ارزی و حمایت از تولید داخلی از 
اصلی ترین دالیلی است که مسئوالن وزارت صمت 
برای افزایش تعداد کاالهای ممنوعیه وارداتی عنوان 
می کنند. اما از آنجایی که تجارت جاده ای دو طرفه 
است، طویل شدن لیست کاالهای وارداتی ممنوعه، 
تهدید روابط تجاری با شــرکای تجــاری و تهدید 

بازارهای صادراتی را به دنبال دارد.
بررســی وضعیت صنایعی که با ممنوعیت واردات 
طی ســال های اخیر مواجه بودند از جمله صنعت 
خودرو و صنعت لــوزام خانگی بیانگر این اســت 
که، ممنوعیــت واردات در بســیاری از مقاطع با 

ایجاد انحصار، افت کیفیــت و افزایش قیمت برای 
مصرف کننده داخلی همراه بوده اســت عالوه بر 
اینکه هر گونه ممنوعیت واردات راه را برای واردات 

غیررسمی و قاچاق هموارتر کرده است.
از طرف دیگر بسیاری از صنایع از جمله صنعت لوازم 
خانگی اساسا در دنیا به عنوان صنایع تکنولوژی محور 
و در بســیاری از مراحل تولید، مونتاژ محور تعریف 
می شوند و اساسا تولید بســیاری از اقالم در داخل 
یک کشور به دالیلی همچون تیراژ، صرفه اقتصادی 
ندارد. جدا از اینکه ممنوعیت واردات باعث شده انتقال 

تکنولوژی و به روزرسانی کیفیت صورت نگیرد.
یلدار راهدار، عضو هیات نماینــدگان اتاق ایران با 
بیان اینکه در دنیا لیســت ممنوعه وارداتی وجود 
ندارد، گفت: تمامی کشورها قوانین ضد دامپینگ 
دارند و واردات کاالیی را ممنــوع نمی کنند؛ بلکه 
تعرفه را طوری تنظیم می کنند که واردات آن کاال 
برای واردکننده به صرفه نباشد. از طرفی باید در نظر 

داشت تجارت دو طرفه است و در بسیاری از مراحل 
تولید برای افزایش کیفیت باید بخشی از کاال را از 
کشــور دیگری تامین و وارد کرد. ممنوعیت یک 
طرف کاال به بهانه حمایت از تولید داخلی راه را برای 
قاچاق باز می کند؛ چرا که کاالیی که بازار و مشتری 
داشته باشد و فردی که نیازی ضرورری برای کاالیی 
داشته باشد، نهایتا مســیری برای واردات کاال بر 

خالف روال قانونی موجود ایجاد می کند. 
راهدار بــا بیان اینکه در دنیا سیاســتی به اســم 
خودکفایی در بخش هــای مختلف صنعتی وجود 
ندارد، افزود: اساســا ایــن نگاه کــه واردات را در 
مقابل تولیــد داخلی قرار دهیم، سیاســت و نگاه 
اشتباهی است. در دنیا براساس مزیت های رقابتی 
و ظرفیت های نســبی، بخش های مختلف کاال در 
کشورهای مختلف تولید می شود. دنیا محل داد و 
ستد است و قرار نیست کشوری همه کاالهای مورد 
نیاز را خودش تولید کنــد.  عضو هیات نمایندگان 

اتاق ایــران با بیان اینکه در حــال حاضر بازارهای 
صادرتی به روی کشــور ما بسته اســت و چنین 
تصمیماتی  بازارهای صادراتی را نیز تحت الشعاع 
قرار می دهد، گفت: ما امکان مراودات مالی با دنیا 
را نداریم، فاقد برندینــگ و مارکتینگ بین الملل 
هستیم، در بسیاری از مناقصات بین المللی از جمله 
در بخش فنی و مهندسی نمی توانیم شرکت کنیم، از 
لحاظ لجستیک و زیرساخت های حمل و نقل ضعف 
اساسی داریم، صادرات ما بسیار کوچک و محدود 
است و واردات هم به همین شکل با محدودیت رو 

به رو است.
راهــدار با بیــان اینکه جو ضــد وارداتــی که در 
کشور وجود دارد در بســیاری مواقع توسط خود 
تولیدکننده های بخش خصوصی دامن زده می شود، 
افــزود: تولیدکننده داخلی حاضر نیســت منافع 
مصرف کننــده را تامین کند. ما مــردم را به بهانه 
حمایت از تولید داخلی تحت فشــار قرار می دهیم 
و مجبــور می کنیم کاالیی را به چنــد برابر ارزش 
واقعی با کیفیت پایین خریداری کنند. در کاالهایی 
همچون لوازم خانگی و خودرو با اســتانداردهای 
جهانی فاصلــه داریم ولی قیمت تمام شــده برای 

مصرف کننده چند برابر قیمت های جهانی است.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایــران در پایان گفت: 
بســیاری از تولیدکننده هایی که رانت و پشتوانه 
دولتی هم دارند، هر زمان بحث ممنوعیت واردات 
می شــود، بحث اشــتغال و خودکفایی را مطرح 
می کنند و با تبلیغات و پروپاگاندا از صنعتی حمایت 
می کنند که به نفع مردم نیست. در حالی که این حق 
مردم است که به کاالی با کیفیت با قیمت تمام شده 
مناسب دسترسی داشــته باشند. در تمامی کشور 
های اطراف و همسایه ما شــاهدیم که رشد و رفاه 
اقتصادی برای مردم وجود دارد. این هنر ماســت 
که بتوانیم کاالیی را در دنیا تولید کنیم که قدرت 
رقابت داشته باشــد نه اینکه با ممنوعیت واردات 

مردم را تحت فشار قرار دهیم.

کاالهای ممنوعه وارداتی افزایش یافت

در دنیا سیاستی به اسم خودکفایی نداریم

نقدینگی به بیش از ۵۰۰۰ هزار 
میلیارد تومان رسید

رئیس سازمان برنامه و بودجه امروز نرخ نقدینگی 
در کشــور را بیش از ۵۰۰۰ همت )هزار میلیارد 

تومان( اعالم کرد.
رئیس ســازمان برنامه و بودجه در مراســم روز 
ملی آمار اعالم کرد: وقتــی بیش از ۵۰۰۰ همت 
)هزار میلیارد تومان( نقدینگی در کشــور وجود 
دارد باید آن را مدیریت کنیم تا اتفاقات خوبی را 
شاهد باشــیم. در حال حاضر حدود ۲۷ میلیارد 
دالر سرمایه  گذاری در بخش نفت و گاز را از طریق 
کنسرسیوم از بخش های خصوصی و دولتی برنامه 
 ریزی کرده ایم که منجر به عقد قرارداد شــده و 
معتقد هستیم این سرمایه  گذاری باید تا بیش از 

۸۰ میلیارد دالر افزایش پیدا کند.
براساس گزارش ایسنا، مسعود میرکاظمی اظهار 
کرد: این که می گوییم قرار است به رشد اقتصادی 
هشت درصد برسیم آیا بدون برنامه  ریزی امکان 
دارد؟ پاسخ این است که به هیچ وجه امکان پذیر 
نیست. اساسا آمار و اطالعات درست و دقیق کمک 
می کند که ضعف ها را برطرف و جبران کنیم و اگر 

نقاط قوتی هست آنها را تقویت کنیم.
در حالی امــروز نقدینگی ۵ هزار همتی از ســوی 
رئیس سازمان برنامه و بودجه مطرح شد که رئیس 
بانک مرکزی در نیمه شــهریور ماه از کاهش رشد 
نقدینگی از ۴۲.۸ درصد  به ۳۴.۹ درصد خبر داده 
بود.  علی صالح آبادی از هدفگذاری ۳۰درصدی رشد 
نقدینگی در سال ۱۴۰۱ خبر داده و گفته بود، خالص 
مطالبات بانک مرکزی از دولت از ۶۵ همت در ۴ماهه 
ابتدایی سال گذشــته به ۴۷ همت در مدت مشابه 
سال جاری کاهش پیدا کرده است، دولت حدود ۲۸ 
همت از سپرده های خود نزد بانک مرکزی استفاده 
کرده است و اســتقراضی از بانک مرکزی نداشته و 

استفاده از تنخواه را به حداقل رسانده است.
چند روز گذشته نیز رئیس کل بانک مرکزی در 
نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 
اســتان فارس گفته بود، کنترل نقدینگی و تورم 
و جلوگیری قاطع از خلق پول برنامه جدی بانک 
مرکزی در دوره جدید است و دیگر نباید تجربه تلخ 
تورم ناشی از خلق پول تکرار شود به همین دلیل، 
برنامه و سیاست اصلی ما هدایت نقدینگی به سمت 
تولید و فعالیت های مولد اقتصادی در کشور است.

براســاس داده های آماری بانک مرکزی، حجم 
نقدینگی در اسفند ماه سال ۱۴۰۰ برابر چهار هزار 

و ۸۳۲ هزار میلیارد تومان بود.

مخبر:
 دستگاه ها آمار دقیق بدهند

معاون اول رئیس جمهور دســتگاه های اجرایی را 
موظف کرد دقیق ترین و صحیح تریــن آمارها را در 
اختیار تصمیم گیران کشور قرار دهند تا درصد اشتباه 
تصمیم گیران به حداقل برســد. ظهر یکشنبه یک 
مهرماه، در مراسم روز آمار و برنامه ریزی، محمد مخبر، 
معاون اول رئیس جمهور خطاب به کارکنان و مدیران 
مرکز آمار ایران با اشاره به اهمیت نقش آنها در اداره 
کشور گفت: عملکرد شما اگر مثبت باشد می تواند 
کشور را به مطلوب ترین نقطه برساند و اگر این عملکرد 

ضعیف باشد، می تواند باعث هدر رفت منابع شود.
او تدوین و جمع آوری اطالعــات و آمار دقیق را 
موضوعی فرا دستگاهی و فرا قوه ای دانست و افزود: 
همکاری دستگاه ها برای جمع آوری داده های دقیق 
بسیار پراهمیت است و اگر همه دستگاه ها صادقانه 
و به هنگام، اطالعات خود را در اختیار مرکز آمار 
ایران قرار ندهند، سطح کیفی خدمات این مرکز 

نمی تواند آن طور که باید مؤثر و مفید واقع شود.
معاون اول رئیس جمهور افزود: گزارش هایی که 
از میزان تورم، نقدینگی، رشــد پایه پولی و سایر 
شاخص ها ارائه می شود مربوط به گذشته است؛ اما 
نکته مهم آینده نگری و پیش بینی ما نسبت به این 
شاخص ها است که جز از طریق تحلیل اطالعات و 
آمار دقیق امکانپذیر نخواهد بود، بنابراین دستگاه ها 
باید موظف باشــند که دقیق ترین و صحیح ترین 
آمارها را در اختیار تصمیم گیران کشور قرار دهند تا 
میزان درصد اشتباه در تصمیمات به حداقل ممکن 
کاهش یابد. مخبر حرکت به ســمت جمع آوری 
هوشــمند و مکانیزه آمار را امری مهم و ضروری 
ارزیابی کرد و گفت: به جای اینکه هر چند ســال 
یکبار به شکل سنتی سرشــماری و آمار نفوس و 
مسکن را انجام دهیم، باید با استفاده از نرم افزارها 
و روش های نوین، بــه صورت لحظه ای به آخرین 
آمارها دسترسی داشته باشیم تا بتوانیم اولویت ها 
را به درستی برای تخصیص منابع تشخیص دهیم.

او همچنین بر لزوم بازتعریف بعضی شــاخص ها 
تأکید و افزود: بازتعریف برخی شــاخص ها امروز 
یک اولویت است چرا که در تصمیم گیری ها برای 
موضوعــات کالن اقتصادی، نظیر اشــتغالزایی، 

تعریف نرخ بیکاری مهم و کلیدی خواهد بود.

اخبار
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نرخ تورم ساالنه مهر ماه ۱۴۰۱ برای خانوارهای 
کشور به ۴۲.۹ درصد رسیده که نسبت به همین 
اطالع در ماه قبل، ۰.۸ واحد درصد افزایش نشان 

می دهد.
به گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم ســاالنه مهر 
ماه ۱۴۰۱ برای خانوارهای کشور به ۴۲. ۹ درصد 
رسیده که نسبت به همین اطالع در ماه قبل، ۰.۸ 

واحد درصد افزایش نشان می دهد.

کاهش نرخ تورم نقطه ای خانوارهای کشور
منظور از نــرخ تورم نقطه ای، درصــد تغییر عدد 
شــاخص قیمت، نسبت به ماه مشــابه سال قبل 
می باشد. نرخ تورم نقطه ای در مهر ماه ۱۴۰۱ به 
عدد ۴۸. ۶ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای 
کشور به طور میانگین ۴۸.۶ درصد بیشتر از مهر 
۱۴۰۰ برای خرید یک »مجموعه کاالها و خدمات 

یکسان« هزینه کرده اند.
نرخ تورم نقطه ای مهر ماه ۱۴۰۱ در مقایسه با ماه 
قبل ۱. ۱ واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم 
نقطه ای گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و 

دخانیات« با کاهش ۴.۷ واحد درصدی به ۷۰.۷ 
درصد رســیده و گروه »کاالهای غیرخوراکی و 
خدمات« با افزایــش ۰.۷ واحد درصدی به ۳۶.۱ 

درصد رسیده است.
این در حالی اســت که نرخ تــورم نقطه ای برای 
خانوارهای شهری ۴۷. ۷ درصد می باشد که نسبت 
به ماه قبل ۰.۷ واحد درصد کاهش داشته است. 
هم چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۵۳.۲ 
درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۳.۱ واحد درصد 

کاهش داشته است.

افزایش نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور
منظور از نرخ تــورم ماهانه، درصــد تغییر عدد 
شاخص قیمت، نســبت به ماه قبل می باشد. نرخ 
تورم ماهانــه مهر ۱۴۰۱ به ۳. ۰ درصد رســیده 
که در مقایســه با همین اطالع در ماه قبل، ۰.۸ 
واحد درصد افزایش داشــته اســت. تورم ماهانه 
برای گروه های عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و 
دخانیات« و »کاالهای غیرخوراکی و خدمات« به 

ترتیب ۲.۲ درصد و ۳.۵ درصد بوده است.

این در حالی اســت کــه نرخ تــورم ماهانه برای 
خانوارهای شهری ۳. ۲ درصد می باشد که نسبت 
به ماه قبل ۱.۰ واحد درصد افزایش داشته است. 
هم چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۲.۰ 
درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۰.۲ واحد درصد 

کاهش داشته است.

افزایش نرخ تورم ساالنه خانوارهای کشور
منظور از نرخ تورم ساالنه، درصد تغییر میانگین 
اعداد شاخص قیمت در یک ســال منتهی به ماه 
جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می باشد. 
نرخ تورم ساالنه مهر ماه ۱۴۰۱ برای خانوارهای 
کشور به ۴۲. ۹ درصد رسیده که نسبت به همین 
اطالع در ماه قبل، ۰. ۸ واحد درصد افزایش نشان 

می دهد.
هم چنین نرخ تورم ساالنه برای خانوارهای شهری 
و روستایی به ترتیب ۴۲. ۳ درصد و ۴۶.۲ درصد 
می باشد که برای خانوارهای شــهری ۰.۸ واحد 
درصد افزایش و برای خانوارهای روســتایی ۰.۹ 

واحد درصد افزایش داشته است.

تغییرات قیمت ها در ماه جاری
در گــروه عمــده »خوراکی هــا، آشــامیدنی ها 
و دخانیات« بیشــترین افزایش قیمت نســبت 
به ماه قبل مربــوط به گروه »میوه و خشــکبار« 
و گروه »گوشــت قرمز و گوشــت ماکیان« )مرغ 
ماشــینی( می باشــد. در گروه عمده »کاالهای 
غیرخوراکــی و خدمــات«، گــروه »آموزش« 
)شــهریه مــدارس و دانشــگاه ها( و اجــاره بها 
 بیشــترین افزایش قیمت را نســبت به ماه قبل 

داشته اند.
هم چنین در ماه جاری گروه »روغن ها و چربی ها« 
)روغن نباتی جامد و روغن مایع( نسبت به ماه قبل 

کاهش قیمت داشته است.

درصــد تغییرات شــاخص قیمت در 
دهک های هزینه ای کل کشور در ماه جاری

 دامنه تغییرات نرخ تورم ساالنه در مهر ماه ۱۴۰۱ 
برای دهک های مختلف هزینه ای از ۴۰. ۸ درصد 
برای دهک دهم تــا ۴۸.۷ درصد برای دهک اول 

است. 

در اولین روز کاری آبان ماه، شاخص کل به کانال 
۱.۲ میلیونی سقوط کرد.

به گزارش اقتصادنیوز ، در معامالت روز یکشــنبه 
یکم آبان ماه، شــاخص کل بورس پایتخت نسبت 
به روز کاری قبل ۹ هزار و ۲۸۰ واحد ریزش کرد و 
به رقم یک میلیون و ۲۹۹ هزار و ۶۷۹ واحد رسید. 
شاخص هم وزن بورس با افت هزار و ۱۰۵ واحدی 
در ســطح ۳۷۷ هــزار و ۸۸۹ واحدی ایســتاد. 
همچنین شــاخص کل فرابــورس )آیفکس( ۶۸ 
واحد پائین آمد و در ســطح ۱۷ هزار و ۷۸۶ واحد 

قرار گرفت.  
روز گذشته نمادهای »فارس«، »فوالد« و »کگل« 
بیشترین تأثیر را در افت شاخص کل بورس داشتند 
و در مقابل نمادهای »حکشــتی«، »شــیراز« و 
»خودرو« بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل 

داشتند. 
در فرابورس نیز نمادهــای »زاگرس«، »مارون« و 
»شراز« بیشــترین تأثیر کاهنده را بر شاخص کل 
فرابورس داشتند و »آریا«، »کزغال« و »دتوزیع« 

بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص داشتند.  
در جدول پرتراکنش تریــن نمادهای بورس فوالد 
صدرنشین اســت و خگستر و شــپنا در رتبه های 
بعدی هســتند. در فرابورس نیــز نمادهای دی، 

کمرجان و آریا پرتراکنش  ترین نمادها هستند.  
روز گذشــته ارزش معامــالت کل بازار ســهام 
به رقم ۱۶ هــزار و ۷۶۸ میلیــارد تومان کاهش 
یافــت. ارزش معامــالت اوراق بدهــی در بــازار 
ثانویــه ۱۲ هــزار و ۸۶۲ میلیارد تومــان بود که 

 ۷۷ درصــد از ارزش کل معامالت بازار ســرمایه 
را تشکیل می دهد. 

روز گذشــته ارزش معامالت خرد سهام با افزایش 
۱۰ درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم ۲ هزار 

و ۳۰۳ میلیارد تومان رسید. 

صف های بازار سهام
در معامالت یکشنبه ۶۰ نماد صف خرید داشتند و 
۶۴ نماد با صف فروش مواجه بودند. مجموع ارزش 
صف های خرید با افت ۲۰ درصدی به ۱۸۳ میلیارد 
تومان رســید و مجمــوع ارزش صف های فروش 
 ۴۶ درصد افزایــش یافــت و ۱۲۳ میلیارد تومان 

بود.
در پایــان معامالت روز گذشــته ارزش صف های 
فروش پایانی بــازار ۳۳ میلیون تومان بود و ارزش 
صف های خرید نیــز در رقم ۹۸ میلیــارد تومان 

ایستاد. 
در پایان معامالت نماد وآذر )شــرکت ســرمایه 
گــذاری توســعه آذربایجــان( بــا صــف  خرید 
۱۶ میلیــارد تومانــی در صدر جــدول تقاضای 
پایانی بازار قــرار گرفت. پــس از وآذر، نمادهای 
بالبر )شــرکت کابــل البرز( و خموتور )شــرکت 
 موتورسازان تراکتورســازی ایران( بیشترین صف 

خرید را داشتند. 
بیشــترین صف فروش بازار در پایان معامالت به 
نماد گدنا تعلق داشــت که ارزش آن ۱۹ میلیارد 
تومان بود. پس از گدنا، نمادهای فخوز، کمرجان، 

آسیاتک و بهپاک صف فروش داشتند.

قیمت در مقایسه با دیروز تقریبا رنج بود. سفته بازان نزدیک 
به ۲۰ روز اســت که در حال تالش برای عبور اسکناس 
آمریکایی از مرز ۳۲ هزار و ۸۰۰ تومان هستند با این حال 
تا روز گذشته نتوانسته اند نرخ دالر را باالی مرز ۳۲ هزار و 
۸۰۰ تومان تثبیت دهند . به گزارش اکوایران، بازار ارز تهران 
این روزها به بن بست رسیده و  نرخ دالر  در یک محدوده 
خاص فریز شده است. جدال نهاد مرکزی بازارساز و سفته 

بازان بر روی  قیمت دالر  به اولین روز آبان ماه رسید.
نرخ دالر در شــروع معامالت نقدی روز گذشته با گپ 
مثبت روانه بازار ارز شــد و مرز ۳۲ هزار و ۸۰۰ تومان را 
لمس کرد اما در ادامه معامالت با ۳۲ هزار و ۷۵۰ تومان 
به فروش رسید. این قیمت در مقایسه با دیروز تقریبا رنج 
بود. سفته بازان نزدیک به ۲۰ روز است که در حال تالش 
برای عبور اســکناس آمریکایی از مرز ۳۲ هزار و ۸۰۰ 
تومان هستند با این حال  تا روز گذشته نتوانسته اند  نرخ 

دالر  را باالی مرز ۳۲ هزار و ۸۰۰ تومان تثبیت دهند . 
دالر هرات روز گذشــته یکه تازی کرد. نرخ دالر در بازار 
مذکور روز گذشته مرز مقاومتی ۳۲ هزار و ۲۰۰ تومان را 
از دست داد اما در شروع معامالت نقدی روز گذشته با گپ 
مثبت روانه بازار شد و تا ۳۲ هزار و ۴۵۰ تومان معامله شد 
و در نیمه روز به ۳۲ هزار و ۵۰۰ تومان رسید. این قیمت در 
مقایسه با دیروز ۳۵۰ تومان رشد را نشان می دهد. عده ای 
از معامله گران می گفتند در شرایطی که بازار هرات شاهد 
آرایش صعودی  نرخ دالر  است، نوسان محدود اسکناس 

آمریکایی در تهران مشکوک به نظر می رسد .

دالر سلیمانیه عقب نشینی کرد 
 بازیگران ارزی در ســلیمانیه روز گذشته برخالف هرات 

عقب نشینی کردند. هر برگ اسکناس آمریکایی در ابتدای 
معامالت روز گذشته بازار فوق ۸۰ تومان پایین تر از روز قبل 
معامله شد و  بر روی ۳۲ هزار و ۹۰۰ تومان قرار گرفت.  نرخ 
دالر  سلیمانیه در نیمه ظهر با۳۲ هزار و ۸۵۰ تومان معامله 
شد که نسبت به روز قبل بیش از ۱۰۰ تومان پایین تر بود. 

روند حرکتی دالر مشکوک شد 
یکی دیگر از دالیل مشکوک شدن روند حرکتی  نرخ دالر  در 
تهران به  نرخ حواله درهم  بر می گردد. نرخ درهم در شرایط 
فعلی باالی کانال ۹ هزار تومان معامله می شود.  قیمت درهم  
روز گذشــته تا ۹ هزار و ۷۰ تومان باال رفت.اما در نیمه روز 
نسبت به روز قبل رنج شد و با ۹ هزار و ۴۰ تومان مبادله شد. 
نرخ برابری درهم به دالر روز گذشته ۳۳ هزار و ۲۰۳ تومان 

بود که نسبت به قیمت نقدی بیش از ۴۰۰ تومان باالتر بود. 

افزایش قیمت اونس در بازار دیروز 
بازار جهانی طال روز گذشته یکشنبه تعطیل بود اما فلز گران 
بهای جهانی دیروز رشد قابل توجهی را ثبت کرد . هر اونس 
طال  روز شنبه در محدوده  ۱۶۵۸ دالر به فروش رسید. این 
قیمت در مقایسه با  روز جمعه ۱۹ دالر رشد را نشان می دهد. 

قیمت طال نزولی شد
در بازار داخلی ایران هم قیمت طال ۱۸ عیار  روز گذشته 
برخالف دیروز نزولی بود. فلز زرد رنگ ایران روز گذشته 
۳ هزار و ۷۰۰ تومان افت کرد و تا محدوده ۱ میلیون ۳۵۱ 
هزار و ۵۰۰ تومان پایین آمد. قیمت سکه  هم در زمان 
نوشتن این گزارش ۱۴ مییون و ۹۵۰ هزار تومان بود که 

نسبت به روز قبل تقریبا رنج بود.  

تداوم  روند  صعودی تورم

سرمای پائیزی در بورس تهران

شاخص مرز مهم را از دست داد
نرخ دالر در شروع معامالت نقدی روز گذشته با گپ مثبت روانه بازار ارز شد

بازار دالر به بن بست رسیده است؟

مریم بابایی
News kasbokar@gmail.com



3 بازار

رئيس اتحاديه مهمانپذيران تهران با اشــاره به کاهش ۵۰ درصدي 
مسافران در مهمان پذير ها به دنبال جو ناآرام اخير گفت: شرايط کسب 
و کار در اين حوزه در ماه  هاي گذشته نيز مناسب نبوده، اما اين شرايط 
موجب شده تا با کاهش قابل توجه ورودي مسافر همراه باشند. شاهرخ 
محمدزاده، رئيس اتحاديه مهمانپذيران تهران با اشــاره به تاثيرات 
نامطلوب ناآرامي و اغتشاشات اخير بر صنف مهمانپذيران تهران، اظهار 
کرد: ناآراميها ورود مسافران به شــهرها به ويژه تهران را کاهش داده 
است و اين موضوع تاثيرات منفي بر روي صنف مهمانپذيران داشته 
است.وي افزود: با به چالش کشيده شدن امنيت به دنبال اغتشاشات 
طبيعي است که ميزان مسافران نيز کاهش داشته باشد و گردشگري 
و صنايع وابســته به آن از جمله بخش هايي است که آسيب زيادي از 
ناآرامي ديده است. محمدزاده عنوان کرد: حداقل ۵۰ درصد از ظرفيت 

مهمانپذيران به دليل ناآرامي هاي اخير از دست رفته و با کاهش اين 
ميزان از ظرفيت طبيعي است که اشتغال وابســته به اين بخش نيز 
دچار زيان خواهد شد. رئيس اتحاديه مهمان پذيران تهران اظهار کرد: 
تا پيش از ناآراميها شــرايط کار کمي بهتر بود، اما پس از آن طي يک 
ماه اخير به رکود رفته است. وي درباره مقايسه ظرفيت مسافرپذيري 
امسال و سال گذشته گفت: شرايط نسبت به سال گذشته تغيير عمده 
اي نداشته و مشکالتي نيز که از گذشته وجود داشته همچنان وجود 

دارد و شرايط گردشگري سال به سال بدتر مي شود.
محمدزاده با اشــاره به مشــکالت اعضاي اين صنف گفت: تعرفه آب 
واحدهاي مهمان پذير به صورت پلکاني محاسبه ميشود و به اين دليل که 
برخي از مسافران بيمار بوده و نياز دارند که روزي چند بار استحمام کرده 
و يا زخم خود را شستشو دهد اين واحدها با مصارف باال مواجه هستند. 

البته مهمان پذيرها نمي توانند که به مســافر تحميل کنند که کاري را 
انجام دهند يا خير. رئيس اتحاديه صنف مهمانپذيران تهران خاطرنشان 
کرد: شــهرداري ها نيز تکليف مي کنند که مراکز اقامتي تغيير کاربري 
دهند، وقتي عرصه براي فعاليت قانوني بســته شــود راه براي کارهاي 
غيرقانوني باز مي شود. شهرداري عوارض شهرداري، پسماند و ... را اخذ 

مي کند که همه اينها درآمد و اشتغالزايي براي آنهاست.
وي با بيان اينکه فشارها به واحدها خروجي آنها را کاهش مي دهد، 
اظهار کرد: امالک مسکوني از خدماتي گران تر است و شهرداري نيز 
تمايل به تغيير کاربري مهمان پذيرهــا دارد. محمدزاده گفت: بايد 
بخش خصوصي را همراهي کرد تا بتوانند بخش مهمي از اقتصاد را 
به عهده بگيرند نه اينکه دائما براي آنها سنگ اندازي کرد و شرايط را 

براي فعاليت آنها تنگ  تر کرد

بررســی نوســانات قيمتی در بــازار خــودرو از جهــش قيمت 
خودروهای دنا، رانا، پــژو، کوييک و پرايد حکايت دارد. بررســی 
قيمت هــا در بازار خــودرو حاکــی از جهش قيمــت خودروهای 
پرايــد، پژو، دنا، رانا و کوييک در ۲۴ ســاعت گذشــته اســت، به 
طوری که در بين خودروهــای پرايد موجود در بــازار مدل ۱۵۱ 
پــالس ۱۴۰۰ آن از ۱۸۵ ميليون تومان بــه ۱۸۶ ميليون تومان 
رســيده اســت و مدل ۱۳۹۹ آن نيــز در اين مدت يــک ميليون 
 تومان گــران شده اســت و ۱۷۵ ميليــون تومان قيمــت خورده 

است.
در بيــن خودروهای پــژو موجــود در بــازار نيز اين نوســانات 
صعودی قيمتی مشــهود بوده اســت به طــوری که پــژو پارس 
مــدل ۱۴۰۰ از ۳۷۰ ميليــون تومان بــه ۳۷۵ ميليــون تومان 
رســيده اســت و مدل ۱۴۰۱ ايــن خــودرو نيز در ايــن مدت ۹ 
 ميليون تومان گران شــده اســت و ۳۹۴ ميليــون تومان قيمت 

خورده است.
پــژو ۲۰۰۸ مــدل ۱۳۹۹ نيــز از يــک ميليــارد و ۳۹۰ ميليون 

تومان بــه يــک ميليــارد و ۴۱۰ ميليون تومان رســيده اســت 
و مدل ۱۳۹۸ ايــن خودرو نيــز در اين مــدت ۲۰ ميليون تومان 
 گران شــده اســت و يک ميليــارد و ۳۶۰ ميليون تومــان قيمت 

خورده است. 
در بين خودروهای رانا موجود در بازار نيز اين نوســانات قيمتی به 
چشــم می خورد؛ رانا پالس پانوراما مــدل ۱۴۰۰ از ۳۳۲ ميليون 
تومان در روز گذشــته امروز به ۳۳۵ ميليون تومان رسيده است و 
رانا پالس مدل ۱۴۰۰ نيز از ۳۱۵ ميليــون تومان به ۳۲۰ ميليون 
تومان رســيده اســت و مدل ۱۳۹۹ اين خودرو نيــز در اين مدت 
 ۴ ميليون تومان گران شــده اســت و ۳۰۴ ميليون تومان قيمت 

خورده است.
خودروهای دنا نيز در اين مدت از نوســانات قيمتی در امان نبودند 
به طوری که دنا معمولی مدل ۱۴۰۰ از ۳۸۱ ميليون تومان در روز 
گذشته امروز به ۳۸۵ ميليون تومان رســيده است و مدل ۱۴۰۱ 
اين خودرو نيز از ۴۰۵ ميليون تومان در روز گذشته امروز به ۴۰۸ 

ميليون تومان رسيده است.

بررســی های ميدانی انجام گرفته از برخی از نمايشگاه های خودرو 
در تهران حکايت از تداوم رکود سنگين در بازار خودرو دارد؛ يکی از 
نمايشگاه داران در اين خصوص و در گفت و گو با خبرنگار خبرآنالين 
گفت:" متقاضيانی برای اســتعالم قيمتی هر روزه با نمايشــگاه ها 
تماس می گيرند اما تقاضا بــرای خريد خودرو به شــدت کاهش 

داشته است.”
چشــم انداز مبهم اقتصــادی يکــی از اصلی ترين داليلی اســت 
که بــه بی اعتمادی متقاضيــان در بازار خودرو منجر شده اســت؛ 
تعليق واردات خودرو و دســت و پا زدن آن در مرحلــه آيين نامه 
متقاضيان را گيج کرده اســت و از طرف ديگر عدم شفافيت بحث 
برجام باعث شده اســت تا تکليف متقاضيان روشــن نباشد. با اين 
وجود زور رکود به تورم نرسيده اســت و افزايــش قيمت ها در بازار 
خودرو ادامه دارد؛ به گفته کارشناســان تاثيــرات تورمی بر بازار 
خودرو در نيمه دوم ســال بيشتر نيز خواهد شــد و پيش بينی ها 
 از افزايــش ۲۰ تــا ۳۰ درصــدی قيمت خــودرو تا پايان ســال 

حکايت دارد.

کاهش ۵۰ درصدي مسافران مهمانپذير ها 

افزايش  قیمت ها در بازار خودرو شدت گرفت
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مديرعامــل شــرکت تعاونی فــرآوری روغن 
و دانه های روغنــی اظهار کــرد: کاهش تقاضا 
همچنان ملموس است و اين کاهش قيمت باعث 
شد که بازار رقابتی در شرکت ها همچنان دنبال 
شود و مشــکلی در زمينه تامين روغن تا پايان 
سال وجود ندارد. عليرضا شــرفی با بيان اينکه 
چالشی در زمينه واردات روغن پيشروی ما قرار 
ندارد، گفت: ريزش قيمت روغــن در بازارهای 
جهانی با رفع موانع صــادرات روغن از مالزی و 
اندونزوی همزمان شد؛ همچنين روند صادرات 
روغن آفتاب گردان از روسيه و اوکراين تسهيل 
شده است و اين عوامل دست به دست هم داده 
تا شاهد کاهش قيمت روغن خام در بازار جهانی 

باشيم.
وی با اشاره به کاهش قيمت پايه صادراتی روغن 
پالم در اندونزوی، افزود: کاهش قيمت بر اساس 
ســاختار ماليات صادرات فعلی، تاثير می گذارد 
و باعث شده اســت که روغن خام پالم اندونزی 
نسبت به مالزی رقابتی تر شود. وی تقاضا برای 
خريد روغن در بازار داخلی را کاهشــی دانست 
و تصريح کرد: توان خريد مردم، افزايش توليد، 
توزيع کاال و اطمينان مصرف کنندگان از تداوم 
تامين اين کاال در ميــزان مصرف و تقاضای اين 

محصول تاثير گذاشته است.
شرفی در پاسخ به اين پرسش که چندی پيش 
دولــت ۱۰ درصد نرخ روغــن را در بازار داخلی 
کاهش داد آيا اين مسئله تقاضا برای خريد روغن 
در بــازار را تحريک کرد؟ گفــت: کاهش تقاضا 
همچنان ملموس اســت و کاهش قيمت باعث 

شده که بازار رقابتی در شرکت ها همچنان دنبال 
شود اما آنچه مسلم است مشکلی در زمينه تامين 

روغن تا پايان سال وجود ندارد.
مديرعامــل شــرکت تعاونی فــرآوری روغن و 
دانه های روغنی با اشــاره به حذف شــدن ارز 
ترجيحی برای واردات روغن، گفت: ارز واردات 
روغن نيمايی شد و اين مسئله نياز به نقدينگی، 
بــرای واردات را افزايش داد. پيــش از نيمايی 
شدن ارز واردکنندگان برای يک کشتی ۵ هزار 
تنی نياز به نقدينگی حدود ۴۰ ميليارد تومانی 
داشــت، در حالی که اين کشــتی امروز با بيش 
از ۲۰۰ ميليارد تومان وارد کشــور می شــود از 
اين رو الزم است ســازوکارهايی فراهم شود که 
بانک ها بتوانند نقدينگی افــرادی که در زمينه 
 واردات کاالهــای اساســی فعاليــت می کنند 

را فراهم کنند.
همچنين در ايــن رابطه داود فکــوری رئيس 
اتحاديه سوپرمارکت داران با اشاره به نرخ انواع 
روغن در بازار، تصريح کرد: روغن نباتی ۵ کيلويی 
۳۶۵ هزار تومان، روغن جامد کوچک ۷۰ هزار 
و ۴۰۰ هزار تومــان، روغن مايع ۸۱۰ گرمی ۵۹ 
هزار و ۴۰۰، روغن مايع ۹۰۰ گرمی سرخ کردنی 
۶۲ هزار و ۵۰۰ تومان است. به گفته وی؛ حدود 
۱۰ درصد قيمت روغــن در بازار داخلی کاهش 
پيدا کرد اما اين رقم نتوانست محرک مردم برای 
افزايش مصرف باشد چراکه روغنی ها که امروز 
با اين نرخ ها عرضه می شــوند ۵ ماه پيش ۱۴ تا 
۲۰ هزار تومان بودند اما با اين وجود اين کاهش 

نرخ ها می تواند رضايت بخش باشد.

نايــب رييس اتحاديه پوشــاک با بيــان اينکه 
فروش پوشــاک در پــی اغتشاشــات اخير به 
مرز صفر رســيد، گفت: طی دو هفته اخير و به 
دليل ناآرامی ها کارخانجــات ميزان توليد خود 
را کاهــش و نيروهای خــود را تعديل کرده اند. 
مجيد نامی در خصوص آخريــن وضعيت بازار 
پوشاک در کشور اظهار داشــت: هم اکنون به 
دليل ناآرامی هــا و اغتشاشــات اخير طی يک 
 ماه گذشــته فروش پوشــاک در کشــورمان 

صفر شده است.
وی افزود: فــروش اينترنتی پوشــاک به صفر 
درصد و فــروش حضــوری آن درب مغازه ها و 
عمده فروشــی ها به مرز صفر درصد رســيده 
اســت چون مــردم از ترس اغتشاشــات اخير 
به بازار مراجعــه نمی کنند و فروشــگاه ها نيز 
 عمدتاً و يا در برخی ســاعات واحدهای خود را 

تعطيل می کنند.
نايب رييس اتحاديه پوشــاک با بيــان اين که 
قاچاق بازار پوشــاک را نابود کرده است، گفت: 
تا قبل از اغتشاشــات نيز بــا ورود همه جانبه 
کاالهای قاچــاق به کشــور بازار پوشــاک با 
مشکالت عديده ای دســت و پنجه نرم می کرد 
که اين امر به بی توجهی مســئوالن به اين بازار 
برمی گردد. نامــی تصريح کرد: طــی دو هفته 
اخير و با بيشــتر شــدن ناآرامی ها کارخانجات 

طبيعتاً ميزان توليد خــود را کاهش و نيروهای 
خود را به شــدت تعديل کرده انــد و می توان 
 گفت پوشــاک خط مقــدم عدم خريــد کاال 

در کشور است.
 اين مقــام صنفی ادامه داد: کورســوی اميدی 
بــرای صادرات پوشــاک بــه ديگر کشــورها 
وجود نــدارد به طــوری که بازار روســيه را به 
طــور کامل ترکيــه قبضه کرده و زيرســاخت 
صــادرات پوشــاک بــرای اين کشــور وجود 
نــدارد. وی بيان کرد: مســائل سياســی تاثير 
زيادی بــر کاهش توليد، فــروش و صادرات به 
ديگر کشــورها دارند به طوری کــه همچنان 
صادرات پوشــاک ايرانی به عراق و افغانســتان 
 نســبت به گذشــته با رشــدی مواجه نبوده 

است. 
نايب رييس اتحاديه پوشاک با بيان اين که بازار 
با رکود نسبی روبروســت، گفت: طی سال های 
گذشته نه حمايتی از توليد داخل صورت گرفته 
و نه برنامه ای برای جلوگيری از قاچاق پوشاک به 
داخل کشور وجود دارد و در حال حاضر با وفور 
واردات قاچاق روبرو هستيم. نامی در پايان اظهار 
کرد: تمام اميد توليدکنندگان و فروشــندگان 
بازار پوشاک به مهرماه و شــب عيد است، ولی 
با اين حال اغتشاشــات اخير بازار پوشاک را به 

سمت نابودی برد. 

معاون وزير راه وشهرســازی گفت: با ورود ۴۱۳ 
دســتگاه واگن توليد داخل و بازسازی آن امسال 
نسبت به مدت مشابه سال رشــد ۱۰۰ درصدی 
داشته است. ميعاد صالحی گفت: علی رغم آنکه در 
چند سال گذشته تحريم داخلی بوديم اما با استفاده 
از توان داخلی و همچنين تخصيص بودجه توانسته 

ايم به پيشرفت های مناسبی برسيم.
به گفته مديرعامل شرکت راه آهن علی رغم تالش 
های شــبانه روزی در طول برنامه ششم بايد در 
طول ۴سال ونيم ۷هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان بايد 
تخصيص می يافت اما دريغ از پرداخت يک ريال 
که بايد توزيع ميشــد و تاکنون پرداخت نشده  و 
از اين مبلغ  در راستای رشد و نقدينگی استفاده 
می شد که استفاده ای نکرده است. او می گويد: در 
قالب بحث های فرا وزارت خانه ای تالش کرديم و 
توانستيم تخصيص های بهتری  را  نسبت به ساير 

دستگاه ها دســت پيدا کنيم و هم اکنون  در سه 
ماهه دوم برای توسعه حمل ونقل کشور ۴۰۷ واگن 
باری و ۶ لوکوموتيو اضافه شده و اين تعداد نسبت 
به سه ماه سال گذشــته بيش از ۱۰۰ درصد رشد 

داشته است.
 او گفت: حوزه حمل ونقل ريلی کشور و چرخ توليد 
داخل را به حرکت در می آورد و در اين بخش  هم 
قول های را هم سازمان برنامه برای تخصيص اعتبار 
داده است.  صالحی گفت : در سال های گذشته شعار 
داده شده و به آن عمل نشده است اما ما توانستيم  
بخشی از بدهی های دولت قبل را تسويه کنيم و ما 
در اين مدت بدهی نگذاشتيم و بخشی از بدهی های 
قبل را صاف کرده ايم .معاون وزير راه وشهرسازی 
گفت: راه آهن ستون حمل ونقل کشور  است و بايد 
نقدينگی را به سمت اين بخش آورده شود و برای 

رشد بخش خصوصی کمک کند.

متأسفانه در سال ۱۴۰۱ قيمت 
انواع کاغذ در بــازار با افزايش 
بيش از ۵۰ درصــدی مواجه 
شده اســت. هيچ کس هم در 
اين ارتباط توضيح يا دليلی ارائه 
نمی دهد. همچنين با افزايش قيمت کتاب، قدرت خريد 
کتاب در مردم پايين آمده و عمده ناشران کاغذ را به صورت 
آزاد می خرند. اما اين موضوع ربطی به قيمت خريد کاغذ 

ندارد.
رئيس اتحاديه فروشندگان کاغذ و مقوا تهران می گويد: 
اگرچه قيمت جهاني کاغذ و مقوا افزايش يافته است؛ اما 
الزم است نهادهاي ناظر داليل افزايش قيمت کاغذ و مقوا 
را بررسي کنند تا در صورت تخلف برخوردهاي قانوني با 
آنها صورت گيرد. احمد شريفان در رابطه با داليل افزايش 
قيمت کاغذ و مقوا در بازار، گفــت: پس از تصميم وزارت 
صمت مبني بر لــزوم عرضه کاغذ از طريــق بورس کاال 

مشکالتي در بازار سنتي کاغذ و مقوا ايجاد شد به طوري 
که تاجراني که طي سال ها در بازار بصورت سنتي کاغذ 
و مقوا خريد و فروش مي کردند حاضر به عرضه موجودي 
خود به بازار نشــدند و از طرفي واردکنندگان نيز با تامل 
نسبت به واردات کاالهاي خريداري شده خود اقدام کردند 
لذا اين اتفاقات به نوعي باعث افزايش قيمت در بازار شد. 
رئيس اتحاديه فروشندگان کاغذ و مقوا تهران بيان داشت: 
عالوه بر اين موضوع نيز نوسان جزئي قيمت دالر همواره 
بر اين بازار تاثير گذار است و لذا يک عده سوء استفاده گر 
و تاجرنما با اســتفاده از فضاي موجود بازار قيمت هر بند 
کاغذ چاپ و تحرير را بيــن ۲۰ تا ۳۰ درصد گران کردند. 
وي اظهار داشت: بر اين اساس طي ماه هاي گذشته قيمت 
هر بند کاغذ چاپ و تحريــر از ۸۱۰ هزار تومان به حدود 
يک ميليون و ۳۰۰ هزار تومان افزايش يافته است. رئيس 
اتحاديه فروشندگان کاغذ و مقوا تهران با اشاره به جنگ 
روسيه و اوکراين و تاثير آن بر افزايش قيمت کاغذ و مقوا 
نيز بيان داشت: واردات هر تن کاغذ تحرير تا پيش از مسائل 
بين اوکراين و روسيه به قيمت ۸۵۰ دالر انجام مي شد؛ اما 

با توجه به اين مسائل اکنون قيمت هر تن کاغذ وارداتي به 
هزار و ۳۰۰ دالر رسيده است. شريفان بيان داشت: البته 
افزايش قيمت اخير در کاغذ و مقوا مربوط به افزايش قيمت 
وارداتي اين کاال نيست؛ زيرا همواره تجار و بازرگانان داراي 
ذخايري از قبل هستند؛ بنابراين به نظر مي رسد با توجه به 
موجودي قبلي نبايد فعال قيمت اين کاال در بازار افزايش 
مي يافت و بر اين اساس الزم است تا بررسي الزم توسط 

بازرسان تعزيرات حکومتي از اين مسئله صورت گيرد.
وي با اشــاره به اينکه تمامي مراحل واردات کاال از ثبت 
سفارش تا تخصيص ارز و ساير بخش ها در سامانه جامع 
تجارت ثبت مي شود، گفت: بنابراين پيگيري اين مسئله 
کامال امکان پذير است و مسئوالن مربوطه به راحتي مي 
توانند بررسي کنند که افزايش قيمت کاغذ و مقوا در بازار 
ناشي از ســودجويي بوده يا اينکه افزايش قيمت جهاني 

موجب افزايش قيمت شده است.
شريفان اظهار داشت: بنابراين اگر مشخص شود افزايش 
قيمت کاغذ و مقوا ناشي از افزايش قيمت جهاني بوده نمي 
توان به اين مساله اشکالي گرفت؛ اما اگر مشخص شود برخي 

از تاجرنماها به دليل سودجويي اقدام به افزايش قيمت عرضه 
کاالهاي قبلي خود کرده اند الزم است تا برخورد قانوني با 
آنها صورت گيرد. رئيس اتحاديه فروشندگان کاغذ و مقوا 
تهران بيان داشت: اما در مجموع افزايش قيمت کاغذ و مقوا 
در بازار توسط تاجرنماها بدون هماهنگي با اتحاديه صورت 
گرفته اســت و همين موضوع باعث افزايش قيمت لوازم 
التحرير دانش آموزان نيز شده است. اين در حالی است که 
عرضه کاغذ در بورس باعث شد دالالن اين کاال را به صورت 
عمده خريداری کنند و با قيمت بيشتری به خريداران واقعی 
بفروشند. گرچه پيش از اين بازار بورس برای کاالهايی از 
جمله خودرو مثبت ارزيابی شد، اما اين بازار خبر خوبی برای 
خريد وفروش کاغذ ندارد. نايب رئيس اتحاديه چاپخانه داران 
تهران از افزايش ۲۰ درصدی قيمت کاغذ نسبت به چهار ماه 
پيش خبر داد و گفت: هفته گذشته قيمت هر بند کاغذ سه 
ورقی به يک ميليون تومان رسيد. ميريونس جعفری افزود: 
اين در حالی اســت که به گفته وی محموله جديدی وارد 
کشور نشده و علت افزايش قيمت کاغذ، فروش آن در بورس 
کاال اســت. دالالن کاغذ را از بورس می خرند و گران تر به 

فعاالن صنعت چاپ می فروشند.
جعفری با بيان اينکه فعاالن صنعت چاپ با عرضه کاغذ 
در بــورس مخالف اند، تصريح کرد: کاغذ بايد به دســت 
مصرف کننده و چاپخانه دار برسد تا با همان قيمت آن را به 
ناشر بدهند. اگر کاغذ مستقيم به جايی که چاپ می شود 
برسد، دست دالالن نمی افتد. اما به گفته وی برخی ناشران 
هستند که کاغذ دريافت می کنند، مقداری از آن را چاپ 

می کند و مابقی را به قيمت باالتر در بازار عرضه می کنند.
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علت افزایش سرسام آور قیمت کاغذ در سال 1401 چیست؟

فعاليت غير قانونی تاجرنماها در بازار کاغذ 
ناشران کاغذ را از بازار آزاد می خرند

 افت مصرف روغن ملموس است

فروش پوشاک به مرز صفر رسید

رشد ۱۰۰ درصدی ورود ناوگان حمل ونقل ريلی

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کهریزک

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
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سيدمحسن سادات حسينی
رئيس اداره ثبت اسناد و امالک کهريزک

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کهریزک

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳۰۱۰۵۳۰۰۰۱۱۶۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کهريزک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسن اکبری فرزند اکبر بشماره شناسنامه ۱۱۲۵ صادره از 
اصفهان در ۳ دانگ مشاع از ششدانگ يک قطعه زمين با بنای احداثی »گارگاه و سوله « به مساحت ۳۰۰۰ متر مربع در قسمتی از پالک ۱۲ فرعی از ۱۷۷ اصلی 
در ازای سند مالکيت رسمی مشاعی محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم وپس از 
اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.)م الف ۴۶۶ (
تاريخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۰۷/۱۷
تاريخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۰۸/۰۲

سيدمحسن سادات حسينی
رئيس اداره ثبت اسناد و امالک کهريزک
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تبليغات 
خالق

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

خود را به گوش مسئوالن برسانيد. 

نامه به سردبير

آرامش دروني براي مديريت موفق
كتاب هــاي خاطــرات مديــران درباره 
تجربيات و دســتاوردهاي آنها، معموال 
حكايت موفقيت ها و شكســت هاي آنان 
در عرصه هاي تصميم گيــري و مديريت 
اســت. براي مثال جك ولــش در دوران 
طاليــي مديريت خــود، بيــان مي كند 
چگونــه تصميم گيري كرده و توانســته 
تغييرات مهمي ايجــاد كند و موفق شــده تا در طول 20ســال جنرال 
الكتريك را به اوج برســاند. وقتي اين كتاب ها را مي خوانيم حس خوبي 
به دست مي آوريم كه يك مدير موفق توانسته كار خود را به خوبي پيش 
ببرد و منشأ تحول شــود. در مقابل البته همگي داســتان كارهاي غلط 
 مديران را مي دانيم يا شــنيده ايم كه چگونه بــا ناكارآمدي باعث تباهي

 يك سازمان شده اند. در كسب اين دستاوردها يا ناكامي ها، عوامل متعددي 
وجود دارند اما اينجا مي خواهم به موضوعي اشاره كنم كه يك مدير قبل 
از اينكه مدير شود يا در طول دوران مديريت خود چه كارهايي براي خود 
انجام داده است كه مي تواند در موفقيت او كارساز باشد. مثال يك مدير در 
طول دوران تحصيل و زندگي خود چند صفحه كتاب خوانده اســت و در 
چه حوزه هايي؟ در دوران دانشجويي وقت خود را چگونه گذرانده است؟ 
چقدر فلســفه و تاريخ مطالعه كرده ؟ چقدر در منطق و روانشناسي تامل 
كرده و تا كجا توانسته مباني فكري خود را در حوزه هاي پاسخ به زندگي 
محكم كند تا بعدا بتواند درست تصميم بگيرد و به بينش قابل احترامي 
از سوي ديگران برســد تا بتواند در ديگران انگيزه ايجاد كند و خودش را 

مديريت و رهبري كند. 
در طول اين سال ها كه دنياي كســب و كار را تجربه مي كنم، با مشاهده 
رفتارها و اســتدالل هاي برخي مديران كه چگونــه تصميم هاي عجيب 
مي گيرند و استدالل هاي بعضا خنده دار مي كنند، به تدريج به اين رسيدم 
كه مشكل اين مديران صرفا بينش مديريتي نيست؛ بلكه گذشته اي است 

كه فرد طي آن دوره هم نتوانسته مشكالت فلسفي خود را حل كند.

يادداشت مدير

حضور شخصيت هاي سمي در اطراف شما انرژي تان 
را مي گيرد. اينگونه افراد مي توانند روي اراده پيشرفت 
شما تاثير منفي داشته باشند؛ به همين دليل كارآفرينان 
بايد بي نهايت به اطرافيان خود دقت كنند. سردرگمي 
و اضطرابي كه شخصيت هاي سمي با خود به زندگي 
ديگران مي آورند، موانعي هستند كه بايد از آنها اجتناب 
كرد. شــما نيز احتماال چنين افرادي را مي شناسيد، 
ممكن است كارمند يا دوست تان باشند. هرچه زودتر 
آنها را از زندگي خود خارج كنيد، بهتر است. در ادامه 
شــما را با 8 نوع شخصيت سمي آشــنا مي كنيم كه 
حضورشان در زندگي شــما مي تواند موفقيت تان را 

تحت تاثير قرار دهد. 

۱- شخصيت قضاوتگر
انسان هاي قضاوتگر از هر چيز و هر كسي كه سر راه شان 
قرار مي گيرد، به نحوي ايراد مي گيرند. شما ممكن است 
وقت بگذاريد و چيزي را با جزئيات كامل و دقيق براي 
آنها توضيح دهيد اما توضيحات شما از يك گوش آنها 
وارد و از گوش ديگر خارج مي شود. اينگونه افراد پيش 
از آنكه توضيحات شما را بشنوند نتيجه گيري يا بهتر 
بگوييم پيش داوري خود را كرده اند. شــخصيت هاي 
قضاوتگر شنونده هاي خوبي نيستند و در ارتباط برقرار 
كردن با ديگران عملكرد به شدت نامناسبي دارند. از 
يك فرد قضاوتگر توصيه يا بازخورد خواستن، يك اتالف 

وقت به تمام معناست. 

۲- شخصيت حسود
زندگي كارآفريني مي تواند باال و پايين هاي بسياري 

داشته باشد. داشتن كساني كه بتوانند 

هنگام دشواري ها شما را حمايت كنند از اهميت زيادي 
برخوردار است اما داشتن كساني كه هنگام پيروزي ها 
و موفقيت ها به شما تبريك بگويند و تشويق تان كنند 
نيز به همان اندازه مهم اســت. شخصيت هاي حسود 
هيچ وقت از موفقيت شــما خوشحال نمي شوند. آنها 
حس مي كنند تمام موفقيت ها بايد فقط به خودشان 

برسد. 

۳- شخصيت كنترل گر
شخصيت هاي كنترل گر هيچ وقت دوست ندارند به حرف 
كسي گوش دهند، مجبور هم نيستند، چون به خيال خود 
همه چيز را بلدند و مي دانند بهترين راه انجام هر كاري 
كدام است. چنين افرادي در زندگي شخصي مايه دردسر 
هستند، اما كار كردن با آنها در محيط كار يك كابوس تمام 
عيار است. يك كسب و كار موفق به اعضايي نياز دارد كه به 
دستورالعمل ها گوش دهند و به آنها عمل كنند. اگر شما 
هم در تيم خود از اين دست افراد خودمحور و سلطه جو 
داريد ممكن است با مشكل »چند آشــپز و  آش شور« 

مواجه شويد. 

۴- شخصيت متكبر
اعتماد بــه نفس را با غــرور و تكبر اشــتباه نگيريد؛ 
انســان هاي با اعتماد به نفــس الهام بخش ديگران 

مي شوند، در حالي كه افراد متكبر و مغرور 
ديگران را آزار مي دهند. كســاني كه 

روحيه خودبزرگ بيني دارند احساس 
مي كنند از اطرافيــان خود بهتر و 
برتر هســتند. اين موضــوع در 
رفتار زندگي شــخصي مي تواند 

آزار دهنده باشــد، در حالي كه در موقعيت حرفه اي 
مي تواند فضاي معذب كننده اي به وجود بياورد. 

۵- شخصيت قرباني
شــخصيت هايي كه مدام خود را قرباني شــرايط جلوه 
مي دهند، هميشه اشــتباهات خود را توجيه مي كنند و 
انگشت اتهام را به سمت ديگران نشــانه مي گيرند. اين 
شــخصيت ها نمونه اي از ســمي ترين افرادي محسوب 
مي شــوند كه مي توانيد در كنار خود داشته باشيد. آنها 
هيچ گاه مسئوليت اشتباهات خود را بر عهده نمي گيرند 
و هميشه ديگران را مقصر مي دانند. اين عادت در محيط 
كار باعث مي شود ديگران نيز براي تبرئه خود از اتهام وارده، 
شروع به متهم كردن ديگران كنند و اين روند همينطور 
ادامه پيدا مي كند و بدين ترتيب خيلي سريع جو عمومي 
محيط مسموم مي شود. آنها را از كسب و كار خود خارج 

كنيد تا از چنين دردسر بزرگي در امان بمانيد. 
۶- شخصيت منفي باف

كساني كه هميشه به جنبه منفي ماجرا نگاه مي كنند 
و افكار منفي نگرانه دارند، بالفاصلــه انرژي مثبت و 
سازنده را از شــما مي گيرند. آنها تنها با خراب كردن 
روحيه تك تــك اطرافيان خود احســاس رضايت 
پيدا مي كنند. شــما هيچ وقت از دهان چنين فردي 
 حمايت يا تشويق نخواهيد شنيد. شخصيت هاي

 منفي نگــر ارزش تمام ايده هاي شــما 
را زيــر ســوال مي برنــد و به جاي 
حمايت و تمركز روي فرصت ها 
و ظرفيــت موفقيــت، تمــام 
مسير هاي احتمالي شكست 
را بــه رخ تــان مي كشــند. 

 آنها هــر جا كه باشــند، انــرژي خوب محيــط را از
 بين مي برند. 

۷- شخصيت دروغگو
هر كسي براي رسيدن به موفقيت بايد اطراف خود را 
با انســان هاي موفقي پر كند كه به آنها اعتماد داشته 
باشد و بتواند روي آنها حساب كند. شما نمي توانيد به 
افراد دروغگو اعتماد كنيد و حساب كردن روي آنها نيز 
امكانپذير به نظر نمي رسد، چون هيچ وقت نمي توان 
گفت راست مي گويند يا دروغ. اين عدم اطمينان، به 
سرعت شما را فرسوده مي كند. دروغگو ها را از زندگي 
خود حذف كنيد تا مجبور نباشيد مدام به اين فكر كنيد 

كه به شما راست مي گويند يا دروغ. 

۸- شخصيت سخن چين
افراد به اين دليل پشــت ســر ديگران شايعه پراكني 
مي كنند كه خودشــان احســاس ضعف دارند. آنها 
نمي دانند وقتي حقايق كمي پيچيده مي شوند چطور 
بايد حقيقت را از حدســيات جدا كرد. بدين ترتيب 
اطالعات غلط در اختيار ديگران قرار مي دهند و با اين 
كار احساسات خيلي ها را جريحه دار مي كنند و باعث 
 بروز دشمني مي شوند. حضور اين دســته از افراد در

 كسب و كار شما مي تواند بسيار مخرب باشد. تعداد آنها 
مثل سرطان به سرعت در فضاي شركت رشد مي كند و 

محيطي منفي به وجود مي آورد. 
اگر هر كدام از اين موارد به نظرتان آشنا مي آيد احتماال 
در اطرافيان تان شخصيتي سمي وجود دارد. شما بايد 
به فكر حذف آنها از معادله زندگي خود باشيد. اين كار 
به شــما اجازه مي دهد صد درصد تمركز خود را روي 
رسيدن به اهداف تان نگه داريد؛ بدون آنكه الزم باشد 

حواس تان به چيز ديگري منحرف شود. 
منبع: بازده

۸ شخصيت سمي زندگي تان را حذف كنيد 

شركت آمازون
راه انــدازي يــك كســب و كار و اداره 
آن، كاري دشــوار اســت كــه برخــي در 
ايــن راه بــا شكســت مواجه مي شــوند و 
عده اي  بــا موفقيت ايــن مرحله را پشــت 
 ســر مي  گذارنــد. بررســي و مطالعــه 
كسب و كارهاي كوچكي كه پس از طي يك 
مسير پر فراز و نشيب به موفقيت نائل آمده اند 
خالي از لطف نيســت. آمــازون، يكي از اين 

شركت هاي موفق است. 
جفــري بــزوس در ســال 1994 دريافت 
اســتفاده از اينترنت با ســرعت چشمگيري 
در حــال افزايش اســت و بــه زودي در كل 
دنيا فراگير مي شــود. ايــن موضوع جرقه اي 
شــد تا وي به دنبــال ايجاد كســب و كاري 
بــا محوريــت اســتفاده از وب باشــد. وي 
گزينه هاي مختلفي را بررسي و در اين ميان 
 كتاب بيــش از هر چيز ديگــري توجهش را

 جلب كرد. 
ســرانجام شــركت آمازون را با هدف فروش 
كتاب به صورت آنالين در يك گاراژ تاســيس 
كرد. نخستين نسخه وب سايت آمازون حدود 
يك سال بعد و در سال 1995 در شبكه اينترنت 
قرار گرفت و در همان دو ماه اول، از 50 ايالت و 
45كشور خارجي سفارش خريد كتاب دريافت 
كرد. با استقبال مشتريان و كسب موفقيت در 
زمينه فروش كتاب، آمازون فعاليت هاي خود 
را بــه حوزه هاي ديگر مانند موســيقي، فيلم، 
اسباب بازي، لباس و... گســترش داد. لوگوي 
آمازون و فلــش متصل كننده حرف a به حرف 
z )حروف اول و آخر انگليســي( نشان دهنده 
اين است كه شما مي توانيد از شير مرغ تا جان 

آدميزاد را در اين سايت پيدا كنيد. 
امروزه آمازون با تكيه بر اصل مقدم دانســتن 
مشــتري، بزرگ ترين خرده فــروش آنالين 
دنياســت و در آخرين ابتكار خود اعالم كرده 
تصميم دارد طي 4-5 سال آينده سفارشات 
مشــتريان را از طريــق ربات هــاي پرنــده 
ارســال كند كه با اين روش در زمان تقريبي 
نيم ساعت، بسته به دســت مشتريان خواهد 

رسيد. 

تاريخ كسب و كار مهارت

هركدام از شــما در حــال حاضر يك برنــد داريد و 
بــا ويژگي هايي شــناخته مي شــويد. همانطور كه 
كسب وكارها با ويژگي هاي مشخصي شناخته مي شوند 
و نام آنها تداعي كننده صفت هايي در ذهن ماســت، 
شــنيدن نام ما در ميان همكاران، دوستان و خانواده 
نيز تداعي كننده صفت هايي ويژه اســت. كسب وكار 
و فضاي رقابتي امروز مي طلبد تا همواره به چگونگي 
درك ديگران از خودتان اهميت دهيد و مخاطبان خود 
را متقاعد كنيد كه چرا براي همكاري بايد شــما را به 

ديگران ترجيح بدهند. 
برند هر شخص معموال با دو عامل تخصص و 
ويژگي هاي رفتاري شكل مي گيرد. اينكه شما 
در كاري ميزان مشخصي تخصص داشته باشيد 

)در سطح ضعيف، متوسط يا عالي باشيد( باعث مي شود 
تا تعريفي از شما در ذهن اطرافيان شكل بگيرد اما برند 
شما صرفا با تخصص شما تعريف نمي شود، بلكه رفتار و 
رويكرد شما نيز در شكل دهي اين برند تاثيرگذار است. 
احتماال شنيده ايد كه مي گويند طرف آدم متخصصي 

است اما بداخالق اســت. يا مي گويند با اين شخص 
خاص كار مي كنيم، چرا كــه منش و اخالقش در كار 
بسيار مثبت و موثر است. كمي به اين سوال فكر كنيد: 
اگر ديگران بخواهند شما را تعريف كنند، از چه كلماتي 

استفاده مي كنند؟
براي شكل گيري موثر برند شخصي  در محيط كار چه 
به عنوان مدير، چه كارشناس يا كارآفرين مي توانيد از 

مدل زير استفاده كنيد: 
در قدم اول، ايجاد برند شخصي يعني خود شناسي؛ شما 
نياز داريد تا شناخت بسيار خوبي از توانايي ها، ضعف ها 

و رفتارهاي خود داشته باشيد. 
قدم دوم تمركز بر تخصص و دانش است؛ اينكه شما 
قرار است با چه  عنواني شناخته شويد. عنوان شغلي 
چيزي جدا از مدرك تحصيلي شماست؛ عنوان 

شغلي را شما به  خودتان مي دهيد. 

برند شخصي خود را بسازيد

اقتصاد بومي، ضرورت ايجاد يك اقتصاد مقاوم
 دكتر محمد خوانساري 

 فناوري هايي همچون داده هاي عظيم و اينترنت اشيا و ... مباحث جديدي هستند كه 
الزم است براي آنها با توجه به اســتانداردهاي مديريت فناوري، برنامه ريزي مستقل 
و مناســبي صورت پذيرد كه اين دسته از برنامه ريزي ها از ســال گذشته آغاز شده و 
هم اكنون در حال اجراست. نگاه رصد فناوري در اين حوزه يك نگاه ملي است. ارتباط 
فناوري ها با هم از ديدگاه چتر استراتژيك مهم و مهم ترين مساله در فناوري هاي نوين 
نقشه راه بومي سازي آنها در كشور است و اينكه روي چه بخشي از آن سرمايه گذاري 
و تمركز كنيم تا درنهايت منجر به ايجاد اشــتغال و ارزش افزوده در راستاي اقتصاد 

مقاومتي شود، بايد مورد توجه قرار گيرد. 
از مهم ترين راهبردها اســتفاده از تــوان بخش خصوصــي و دولتي در 
كليه برنامه هاســت و پژوهشــگاه به عنوان حلقه واســط بين دانشگاه و 
صنعت عالقه مند به اين موضوع اســت كه در هزينه پژوهش محصوالت 
 و فناوري هــاي راهبــردي بخش خصوصــي، مشــاركت 50 درصدي

 داشته باشد. 
اين رويكرد از يكسو موجب مشاركت دانشــگاه ها در انجام پژوهش هاي 
تقاضامحور بخــش خصوصي و از ســوي ديگــر كمك قابــل توجه به 
 شــركت هاي دانش بنيــان در تاميــن هزينه هــاي ســنگين تحقيق 

و توسعه مي شود. 
پارك تخصصي ICT به عنوان بخشــي از كريدور ارتباطــات و فناوري 
اطالعات موضوع برنامه اقتصاد مقاومتي وزارت است كه در معاونت فناوري 
و نوآوري وزارت پيگيري مي شود و با تشكيل شوراي راهبري آن، موضوعات 
اوليه طرح و برنامه زماني براي اقدامات پايه اي تا پايان سال هم مشخص 

شده است. 
در حال حاضر تعدادي از شــركت هاي بخش خصوصي براي آماده سازي 
خــود جهت ارائــه خدمــات در ايــن زمينه هــا فعاليــت مي كنند كه 
چنانچه هر يك نياز زيرســاختي داشــته باشــند، آمادگــي همكاري و 
ســرمايه گذاري وجود دارد، همان گونه كــه در موضوع اينترنت اشــيا 
 در چنــد مــورد مذاكراتــي صــورت گرفــت و تفاهمنامه هايــي نيز

 امضا شد. 
با توجه بــه رويكردهــا در ايجاد زيســت بوم فناوري و محدود نشــدن 
صرف در امــور پژوهشــي، بــا بخش هــاي داراي داده هــاي عظيم و 
بخش هــاي نيازمند اســتفاده از ايــن داده ها، بــراي تهيــه الزامات و 
 تشــكيل زيســت بوم فنــاوري داده هــاي عظيــم مذاكراتــي درحال

 انجام است. 
جايگاه اين فناوري در چرخه عمر فناوري ها مورد توجه اســت. بي شك 
استفاده از تجربيات بين المللي به ويژه توان تخصصي ايرانيان مقيم خارج از 
كشور در افزايش سرعت دستيابي به اهداف تاثير بسزايي خواهد داشت لذا 
شناسايي پتانسيل هاي همكاري با مراكز تحقيقاتي خارج از كشور و افراد 

فعال در اين حوزه از اجزاي اصلي تدوين نقشه راه  خواهد بود. 
تربيت نيروي متخصص در حوزه هاي تخصصي مورد نياز كشــور است و 
مهارت آموزي به فارغ التحصيالن دانشگاهي در قالب فعاليت هاي كوتاه مدت 

پژوهشي در پروژه ها، دنبال  مي شود. 
پيش بيني هــاي جهانــي در فناوري هاي نويــن نشــان از حجم باالي 
تراكنش هاي مالــي دارد و چنانچــه بخش خصوصي بتوانــد از فرصت 
ايجاد شــده در دوره پســاتحريم اســتفاده كــرده و اقدام بــه صادرات 
خدمات اين فناوري ها كنــد، قطعا به بازار مطمئن و بزرگ تري دســت 
 خواهد يافــت. در اين زمينــه اين پژوهشــگاه آماده ارائــه كمك هاي

 الزم است. 
از اينــرو، تنهــا راه ايجــاد يــك اقتصــاد مقــاوم مبتني بــودن آن بر 
اقتصاد بومي اســت كه مســير را بــراي شــركت هاي نوپــا، جوانان و 
 پژوهشــگران بــاز كــرده و منجر بــه ايجــاد ارزش افــزوده اقتصادي

 مي شود. 

يادداشت

بازاریابی
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توقف در کار و فقدان تمرکز خالقيت را نابود می کند

تاثیر منفی وقفه های کاری  بر بازدهی
    نویسنده

آيا مي دانيد دليــل اينكه 
اكثر افراد دائما ديرشــان 
مي شود و همه كارهاي شان 
را مي گذارنــد بــراي آخر 
هفتــه چيســت؟ دليــل 
آن را در كار زياد و شــلوغ بودن سرشان جستجو 
نكنيد. دليل ايــن دير كردن هاي هميشــگي به 
اين خاطر اســت كه كارهاي محول شده به آنان 
بازدهي مناســبي ندارد و علت فقــدان بازدهي 
 كارها هم وقفه هايي اســت كه در امورات محوله 

ايجاد مي كنند. 
آيا تا بــه حال بــه اين موضــوع انديشــيده ايد 
كــه در چــه زمان هايــي باالتريــن بازدهي را 
داريــد؟ اگر شــما هــم مثل اكثــر افــراد روي 
 كره خاكي باشــيد، جــواب خواهيد داد شــب 

يا صبح زود.
اين دو مقطع زماني لزوما اوقاتي نيستند كه شما 
تنها هســتيد و كســي در اطراف تان نيست؟ در 
ساعت 2 بعدازظهر معموال همه يا جلسه هستند 
يا ســرگرم پاســخ دادن به پيام هاي شبكه هاي 

اجتماعي يا گفتگو با همكاران. 
اين نوع كارها و يكسري ديگر از اين قبيل اقدامات 
كه به خاطر با هم بودن بيشتر انجام مي شود، فقط 
مضر به نظــر مي آيند، اما در حقيقــت اين نوع از 
اقدامات و فعاليت ها كمر به قتل خالقيت و نوآوري 

شما بسته اند. 
اشتباه نشــود. وقفه در كار تنها همكاري و ارتباط 
با ديگران نيســت، فاصله هاي ايجاد شده بي دليل 
بين كارها نيــز دقيقا مصــداق واقعــي وقفه ها 
هســتند. پس بايد بدانيم وقتــي در كارهاي مان 
 وقفه بي دليــل ايجــاد مي كنيم، بــازده خوبي 

نخواهيم داشت. 
فاصله ها و وقفه هاي ايجاد شده، يك روز كاري شما 
را به تكه ها و لحظه هاي كاري تبديل خواهد كرد كه 
تمركز شما روي مسائل از بين رفته و ايجاد مجدد 
اين تمركز خود انرژي زيادي را مصرف خواهد كرد 

كه باعث كاهش اثربخشــي و نتيجــه مطلوب در 
 كارها خواهد شــد. مثال 45 دقيقه كار كرده و بعد 
يك تماس تلفني برقرار مي كنيد، سپس 15 دقيقه 
كار و بعد نهار و يك ساعت بعد هم بحث و گفتگو 
با همكاران. به همين خاطر يك دفعه نمي فهميد 
 كي پايان وقت كاري شــده اســت و شما حداكثر 
يك ساعت از اين روز كاري را بدون هيچ گونه فاصله 
و وقفه اي توانسته ايد فعاليت مفيد و مثبت انجام 
دهيد كه باز هم به خاطــر وجود فاصله هاي ايجاد 
شده انرژي زيادي از شــما هدر رفته تا به تمركز 
مجدد براي انجام كار برسيد و ميزان نتيجه مطلوب 
به دست آمده نيز بسيار از حد مورد نظر و مناسب 

كمتر است. 
زماني كه مثل هميشــه شــروع به انجــام كاري 
مي كنيد و بعد از مدت كوتاهي متوقف مي شويد، 
كار مثبتي انجام نداده ايد. مرتب شــروع و توقف 

پشت سرهم كه نشد كار. 
بــه جــاي ايــن رونــد كاري و وضعيــت بايد 
بــراي خــود حريمــي درســت كنيد. هــر چه 
اين حريم، بيشــتر توســط شــما رعايت شــود 
 و به آن پايبند باشــيد، خالقيت شــما نيز بيشتر

 خواهد شد. 
هر وقت نيازي نباشد به يك باره افكار و ذهن خود 
را از جايــي به جاي ديگر ببريــد، حتي مي توانيد 
بزرگ تريــن كارهــا را نيــز در كوتاه ترين زمان 
ممكــن انجام دهيد. يك ســوال: تا حــاال به اين 
فكر كرده ايد در يك مســافرت هوايــي، وقتي در 
هواپيما هســتيد و مجبوريد تمامي دستگاه هاي 
الكترونيكي خود را خامــوش كنيد، چه كارهايي 
 را بــدون هيــچ گونــه مزاحمتــي مي توانيــد

 انجام دهيد؟
هر فاصله و وقفه اي كه بين كار مي افتد، شــما را 
وادار به شــروع مجدد كار مي كنــد و تنها زماني 
مي توان گفــت خالقيت واقعي در كارهاي شــما 
اتفاق مي افتد كه به تنهايي داريد حريم تعيين شده 
خود را رعايت مي كنيد. زمان تنهايي شــما نبايد 

محدود به زمان كوتاه و ســاعت هاي كمي باشد. 
شما مي توانيد برنامه و زمان بندي مشخصي براي 
 خود تعيين و تعريف كنيد و به آن با حداكثر توان

 پايبند باشيد.
 مثال نيمي از روز موظف بــه رعايت زمان تنهايي 
خود باشــيد، يا مثال ســاعات 10 صبح تا 2 بعداز 
ظهر شــما حق صحبت يــا گــپ و گفتگوهاي 
بي دليل با ســاير همــكاران را نداريد. داشــتن 
زمــان تنهايي به معنــي ترك اعتياد بــه ارتباط 
 برقرار كردن هاي بــي دليل و مخــل نظم كاري

 با ديگران است. 

در طول زمان تنهايي مشــخص كرده براي خود، 
پيامك ها، تماس هاي تلفني، ايميل ها و نشست ها 
را ممنوع كنيد. حرف نزنيد و به كارتان برســيد. 
سخت اســت، ولي نتيجه اش بســيار دلچسب و 

لذتبخش است. 
براي افرادي كــه كار تيمــي انجــام مي دهند، 
بهتر اســت به جاي تماس تلفنــي و مالقات هاي 
رودررو از ابزارهــاي ارتباطــي منفعلي همچون 
ايميل به كار گرفته شــود كه الزم نباشد در همان 
لحظه پاســخ آن داده شــود و اين باعث مي شود 
زماني كه بــر كارتان تمركز داريــد اين تمركز به 

 خاطر پاســخ به همكار يا هم تيمي شــما از هم 
گسسته نشود. 

اين تنها راهي است كه همه ما مي توانيم با وقفه ها، 
فاصله هاي كاري و عوامــل حواس پرتي و فقدان 
تمركز مبــارزه كنيــم و به جاي كنار گذاشــتن 
كار و زندگي و رســيدگي به ايــن عوامل مزاحم، 
فاصله هــا و وقفه ها را كنــار بگذاريــم و با دقت، 
تمركز و توجه كامــل به كار و زندگــي خودمان 
برسيم تا شاهد لذت ها و شــيريني هاي پايدار در 
 كار و زندگــي خود بر اثر نتايج مطلوب به دســت 

آمده باشيم. 

    قاسم شيرواني – كارشناس ارشد كارآفریني دانشگاه تهران

نتايج يك پژوهش جديد در بازار کار نشان داد 

۱۷ درصد شاغالن شغل شان را دوست دارند 
نتايج جديدترين پژوهش هاي انجام شده نشان مي دهد از هر 100 
نيروي شــاغل در بازار كار ايران تنها 1۷ نفر براســاس استعدادها، 
توانمندي ها و عاليق خود فعاليت حرفه اي 
داشــته و مابقي روزمرگــي مي كنند. به 
گزارش مهر، كارشناسان مي گويند بازار 
كار ايران براساس توانمندي ها، استعدادها، 
عاليق و تخصص شــكل نگرفته و تقريبا 
مي توان گفت در بيشــتر مواقع افراد در جايگاه هاي واقعي خود قرار 
ندارند. بسياري شغل خود را تنها يك منبع درآمد براي گذران زندگي 
مي دانند و تنها بخش كوچكي از نيروهاي كاري كشور در رشته هاي 

مورد عالقه خود وارد شده اند. 
همچنين تقســيم مشــاغل بر مبناي صالحيت حرفه اي افراد و 
درجه بندي ميزان توانمندي ها و تخصص انجام نمي شود و در بسياري 
از موارد رانت، پارتي بازي، شرايط خاص افراد و مانند آن براي واگذاري 
تصدي هاي شغلي مورد توجه قرار مي گيرد. اين مساله امروز نه تنها 

در بخش دولتي، بلكه در بخش خصوصي نيز رواج پيدا كرده است. 
بسياري با اينكه مشاغلي را دارند ولي فكر مي كنند حق شان بيشتر 
از آن است و دست هايي در كار بوده تا آنها نتوانند به جايگاه واقعي 
خود برسند. همچنين بســياري از افراد فكر مي كنند استعدادها و 
توانمندي هاي آنها در محيط هاي كاري ناديده گرفته مي شــود و 
به صورت كلي ضوابطي در تقسيم موقعيت هاي شغلي وجود ندارد و 
تصميم گيري ها در بيش از ۹0 درصد موارد، سليقه اي است. اينكه اين 
فكر به صورت مستمر و مداوم با بسياري از نيروهاي شاغل در بازار كار 
ايران و بدنه اقتصاد همراه است، باعث افت شديد بهره وري شده است. 
هرچند عوامل ديگري مانند پايين بودن حقوق و دستمزد نيروي كار 
نيز در افت بهره وري نقش مستقيمي دارد اما كارشناسان معتقدند 

وجود اين تفكر در بازار كار كه طي آن افراد مي گويند بايد در جايگاه 
باالتري باشند نيز در انجام نشدن مناسب وظايف شغلي موثر است. 

آیا از جایگاه شغلي خود رضایت دارید؟
اينكه در بســياري از بنگاه ها طي كردن پله هاي ترقي و دستيابي 
به جايگاه هاي بهتر شــغلي هيچ ارتباطي با ميزان سواد، تخصص، 
مهارت ها و سوابق افراد نداشته باشد، موضوعي است كه در بخش 
بزرگي از بنگاه هاي كشــور ديده مي شود. هرچند قانون گذار براي 
حل اين مساله، طبقه بندي مشاغل و بحث رتبه هاي شغلي براساس 
سنوات و تجارب و ساير توانمندي هاي افراد را درنظر گرفته ولي عدم 
اجراي آن توسط بسياري از واحدهاي اقتصادي كشور، باعث دامن 
زدن به تفكر رايج در بين شاغالن شده و اين فكر به صورت مداوم با 

بسياري است كه حق شغلي آنها پايمال شده است. 
مسلم خاني ، كارشناس بازار كار با بيان اينكه اقتصاد مقاومتي يك 
اقتصاد دانايي محور اســت، گفت: الزمه جدا شدن اقتصاد ايران از 
منبع محوري اين است كه عواملي كه مي توانند اقتصاد منبع محور 
را به اقتصادهاي متعالي تبديل كنند را شناسايي كنيم كه يك مورد 

اصلي آن منابع انساني است. 
اين كارشناس عالي بازار كار اظهار داشت: اگر بخواهيم دو معمار را از 
يكديگر تشخيص بدهيم كافي است از آنها بخواهيم يك تيغه ديوار را 
بسازند و كار يكساني را انجام بدهند ولي ممكن است نتيجه متفاوت 
باشد و در اين جا نقش عامل انساني خودنمايي مي كند. خاني ادامه 
داد: بنابراين عامل انساني يكي از مواردي است كه مي تواند اقتصاد 
ايران را از منبع محوري نجات دهــد و در اين زمينه ما با نيروي كار 
مواجه مي شويم. نيروي كار خود دو زيرمجموعه دارد كه نيروي كار 
حرفه اي و نيروي كار مدير است. وي افزود: در كشور بايد بتوانيم سهم 

نيروي كار حرفه اي را افزايش دهيم و اين نيرو مي تواند كاري را انجام 
بدهد كه با استعدادها و قابليت هاي وي همسو است و با توانمندي ها 
و تخصص هايي كه كسب كرده نيز هم راستاست و در اين بخش لزوما 
مدرك تحصيلي عامل حرفه اي شدن نيست.  اين كارشناس عالي 
كارآفريني تاكيد كرد: در برون سپاري امور جامعه به انسان ها بايد به 
مولفه حرفه اي بودن توجه كنيم و هر چقدر سهم نيروي كار حرفه اي 

افزايش يابد، منبع محوري اقتصاد كمرنگ تر خواهد شد. 

شغل ۸۳ درصد شاغالن با اســتعداد آنها ارتباطي 
ندارد

 به گفتــه خاني، باوجــود اينكــه در حــال حاضــر بيش از
 4 ميليون و 500 هزار دانشــجو داريم اما بايد پرســيد آيا اين 
تعداد مدرك تحصيلي همسو با اســتعدادها و عاليق افراد بوده 
و لزوما كســاني كه مــدارك كارداني تا باالتــر از دكترا دارند، 
تحصيالت شان متناســب با انگيزه هاي شان بوده است؟ مسلما 
پاسخ به اين سواالت منفي است.  اين كارشناس عالي بازار كار 
اظهار داشت: حال چگونه مي توانيم اقتصاد كشور را مردمي كنيم 
و از منبع محوري جدا شويم. يك راهكار آن سپردن امور به نيروي 
كار حرفه اي است و افرادي كه متناسب با استعدادها و عاليق خود 
كار مي كنند. وي گفت: در راستاي توسعه نيروي كار حرفه اي 
چند كليدواژه مهم وجود دارد. يك مورد طراحي و اجراي الگوي 
شناسايي و هدايت استعداد حرفه اي در ايران است و بايد بتوانيم 
كشف استعداد را از مرحله كودكي انجام دهيم و افراد در مدارس 

و مهدكودك ها در راستاي عاليق و استعدادها آموزش ببينند. 
خاني تصريح كرد: در حال حاضر از 100 نيروي كار كشور ۸۳ 
نفر كاري را انجام مي دهند كه با عالقه و استعدادها و مهارت آنها 

مطابقت ندارد و تنها 1۷ نفر نيروي كار ماهر هســتند ولي اين 
مطالعه در ژاپن انجام شده و نشــان داده كه ۶۷ نفر از هر 100 
نيروي كار، حرفه اي و در راستاي عاليق و توانمندي هاي خود 
مشغول به كار هستند.  اين كارشناس عالي بازار كار اظهار داشت: 
در ژاپن دقيقا افراد كاري را انجام مي دهند كه براي آن ساخته 
شده اند؛ بنابراين افراد بايد در مسير پيشرفت و استعدادهاي خود 
قرار بگيرند. افراد اگر در جاي خود قرار بگيرند موفق خواهند شد 

و نيروي حرفه اي به اين دليل داراي طرح و ايده است كه احساس 
مي كند در راستاي رســالت خود عمل مي كند. اين كارشناس 
عالي كارآفريني افزود: يك دليل اينكه افراد زيادي در بخش هاي 
مختلف اقتصاد ايران جذب شده ولي تحولي ايجاد نشده است، 
اين است كه ما متاسفانه شناسايي و هدايت استعداد حرفه اي 
را در ايران نداريم و نتوانستيم جانمايي درستي براي نيروي كار 

داشته و از آنها به عنوان نيروي كار حرفه اي استفاده كنيم. 

سازمان جهاني كار از افت سرمايه گذاري و در نتيجه تضعيف بهره وري و اشتغال 
در كشورهاي گروه 20 خبر داد. 

به گزارش مهر، ســازمان جهاني كار در تازه ترين گزارش خود درباره نشست 
وزراي كار كشورهاي گروه 20 اعالم كرد: اعالميه وزراي كار كشورهاي گروه 
20 در پكن بر اين نكته تاكيد دارد كه اشتغال مولد و كار مناسب پايه و اساس 

معيشت مردم در سراسر جهان است. 

همچنين وزيران گروه 20 در عمل براي پيشبرد كار مناسب، افزايش اشتغال 
و توليد فرصت هاي شغلي مناسب به توافق رسيدند و اقدام به ايجاد مشاغل با 
كيفيت بيشــتر به عنوان يك عامل ضروري براي رشد پايدار و متوازن مطرح 

شده است. 
براي دســتيابي به اينگونه اهداف وزراي كار كشــورهاي گروه 20 پيشنهاد 
كرده اند در زمينه هايي مانند حداقل دســتمزدها و تقويت مكانيزم چانه زني 

جمعي فعاليت شود. آنها بر اين نكته تاكيد كردند كه سرمايه گذاري ها همچنان 
ضعيف است و اين مســاله باعث افت بهره وري و اشتغال در اين كشورها شده 
اســت.  در عين حال، بر اين نكته تاكيد شــد كه ممكن است نتايج بيكاري و 
بازار كار ضعيف در بسياري از اقتصادها به ويژه براي جوانان باقي بماند. رشد 
دستمزدهاي واقعي همچنان در كشورهاي گروه 20 پايين است و بسياري از 

اقتصادها به دنبال مقابله با افزايش نابرابري در درآمدها هستند. 

توصيه هايي نيز برای افزايش اشــتغال با تمركز بر توسعه مهارت و دوره هاي 
كارآموزي، اعمال سياســت دســتمزد پايدار و حفاظت اجتماعي عادالنه و 
پايدار ارائه شده اســت. قرار اســت اجالس بعدي وزراي كار كشورهاي گروه 
20 در آلمان برگزار شــود كه به مسائلي مانند شــكاف جنسيتي در اشتغال، 
 مهاجرت نيروي كار، بحران پناهنــدگان، پرداختن بــه فرصت ها و نوآوري 

و... پرداخته خواهد شد. 

سازمان جهاني کار اعالم کرد 

افزايش نابرابري در درآمدها

اشتغال و 
تعاون
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احتمال كاهش قيمت سكه و طال 
در هفته جاري

رئيس ســابق اتحاديه طال و جواهــر از احتمال 
كاهش قيمت سكه و طال در هفته جاري خبر داد. 
محمد كشــتي آراي درباره روند قيمت طال 
و ســكه در هفته گذشــته گفت: پس از آنكه 
چند هفته با افزايش قيمت طال در بازارهای 
جهانی روبه رو بوديم در هفته جاري قيمت ها 

كاهش يافت. 
وي ادامه داد: طال در هفته اي كه گذشت با ۲۸ 
دالر كاهش قيمت روبه رو بود و تقريبا بازارهاي 
جهاني خودشان را با شرايط خروج انگليس از 

اتحاديه اروپا وفق دادند. 
رئيس سابق اتحاديه طال و جواهر در ادامه با 
اشاره به قيمت سكه عنوان كرد: قيمت سكه 
روز شنبه هفته گذشــته يك ميليون و ۱۱۴ 
هزار تومان، دوشنبه يك ميليون و ۱۲۰ هزار 
تومان و چهارشــنبه يك ميليون و ۱۱۰ هزار 
تومان بود كه با كاهش ۱۰ هزار توماني قيمت 

مواجه بوديم. 

وضعيت بازار محصوالت لبني در 
سه ماهه  دوم سال

رئيس سابق اتحاديه فروشــندگان لبنيات با 
انتقاد از واردات كنجاله سويا از ونزوئال كه منجر 
به خارج شــدن ارز از كشــور مي شود، معتقد 
اســت كه اگر بتوانيم اين محصول را در كشور 
توليد كنيم قيمت لبنيات تا ۲۰ درصد كاهش 

مي يابد. 
علي رجبي با اشــاره به اينكه علــت واردات 
كنجاله سويا براي مصرف دام با توجه به چهار 
فصل بودن كشــور مشخص نيســت، اظهار 
كرد: ايران كشــوري چهار فصل است و قطعا 
مي توانيم كنجالــه ســويا را در داخل توليد 
كنيم و به دست دامداران برسانيم اما مشخص 
نيست كه چرا همت اين كار وجود ندارد و اين 

محصول را بايد از ونزوئال وارد كنيم. 
وي ادامه داد: قطعا اگر كنجاله سويا در داخل 
توليد شود امكان كاهش ۲۰ درصدي قيمت 
لبنيات وجود دارد و هر ليتر شــير خريداري 
شده توسط مردم مي تواند از ۲۵۰۰ تومان به 

۲۰۰۰ تومان كاهش يابد. 
رئيس اتحاديه فروشــندگان لبنيات همچنين 
 دربــاره وضعيــت بــازار اين محصــوالت در 
سه ماهه دوم ســال، بيان كرد: شايعاتي درباره 
كم شــدن صادرات لبنيات منتشــر شــد كه 
درست نيست. عالوه بر اين بايد درباره قيمت ها 
عنوان كنيم كه بازار لبنيات 3 ســالي است كه 
در ركود به ســر مي بــرد و مطمئنا بعــد از ماه 
مبارك رمضان نيز قيمت هــا تغييري نكرده و 
همچون قبل باقي مانده اســت. رجبي با اشاره 
به اينكه قرار بود شــير خام توسط كارخانه ها از 
دامداران به قيمت ۱۴۴۰ تومان براســاس بار 
ميكروبي خريداري شــود، گفــت: اين موضوع 
محقق نشده و همچنان كارخانه ها از دامداران 
 اين محصول را بــه قيمت كيلويــي ۱۱۰۰ تا

 ۱۲۰۰ تومان مي خرند. وي با ارائه راهكارهايي 
براي بهبود وضعيت بازار لبنيات اظهار كرد: راهكار 
كوتاه مدت اختصاص يارانه ويژه توسط دولت است 
و راهكار بلندمدت تامين خوراك دام در داخل 
است. مطمئنا بايد در زمينه اختصاص يارانه دولت 
ورود كند و در بحث تامين خوراك دام نيز وزارت 
جهاد كشاورزي همت كند تا بتوان بازار لبنيات 

را رونق بخشيد. 
رئيس اتحاديه فروشــندگان لبنيات در ادامه 
با انتقاد از وضعيت بازار لبنيات گفت: در بازار، 
محصــوالت لبني مشــمول ۵ درصد تخفيف 
مي شــوند، در حالي كه بــه ازاي محصوالت 
مضري چون نوشابه تخفيف هاي ويژه اي در نظر 
مي گيرند. درصورتي كه بايد براي محصوالت 
مضر ماليات تعيين كننــد و به محصوالتي كه 
ســالمت جامعه را تضمين مي كننــد يارانه 
اختصاص دهند اما اين اتفاق نمي افتد. رجبي 
همچنين دربــاره افزايش يــا كاهش مصرف 
محصوالت لبني در تابستان خاطرنشان كرد: 
در تابستان مصرف محصوالتي همچون كره و 
خامه پايين آمده و مصرف محصوالتي همچون 
دوغ و ماست باال مي رود اما به هر حال تغييري در 

قيمت لبنيات نخواهيم داشت. 

اين روزها با افزايش توليد در داخل كشور 
و ورود اجناس از خارج ديگر كمتر كسي 
به اجناس دست دوم توجه مي كند. اين 
قضيه درباره وســايل برقي بيشتر صدق 
مي كند، چرا كه كارخانه ها به لحاظ انرژي 
الكتريكي براي لوازم برقي تاريخ مصرف تعيين مي كنند و تقاضا 
براي اجناس برقي دست دوم بسيار پايين است. پس ارزش كلي 

اجناس خيلي پايين است. 
رئيــس اتحاديــه سمســاران و امانــت فروشــان در گفتگو با 
»كسب وكار« گفت: وسعت اين شغل بسيار زياد است و محدوده 
اجناسي كه يك سمسار بايد بشناسد، بســيار گسترده است. ما 
هم مانند ديگر اصناف مشــكالت زيادي داريم. يعني هر صنفي 
مشــكالت مخصوص به خود را دارد و اين صنف نيز از اين قاعده 

مستثنا نيست. 
داود عبدالهي فرد افزود: به عنوان مثال وانت بارها بدون آنكه مجوز 
خاصي داشته باشــند اقدام به خريد و فروش اجناس از محله ها 
مي كنند كه اين موضوع پيگيري و با شهرداري نيز مذاكره شده كه 
از فعاليت اين نوع خريداران جلوگيري شود اما همچنان وانت بارها 

اين كار را انجام مي دهند. 
اين فعال صنفي ادامه داد: اين وانت بارها هم مزاحمت هاي صوتي 
براي شهروندان ايجاد مي كنند و هم امكان دارد كار خالف از آنها 
سر بزند و از آنجايي كه زير پوشش هيچ اتحاديه و ارگاني نيستند، 
نيروي انتظامي هم امكان رديابي آنها را ندارد. به هر حال آنها هم 
شديدا تالش مي كنند با متخلفان برخورد كنند اما وقتي رديابي 

وجود ندارد، نمي توان كاري كرد. 
عبدالهي فرد اظهار داشت: يكي ديگر از مشكالت و معضالت ما اين 
است كه به دليل كهولت سن صاحبان پروانه و مكان هاي كسب 
در اين حوزه، دارندگان مجوز، مغازه هاي خود را اجاره مي دهند كه 
متاسفانه در بسياري از موارد طرف دوم معامله با قوانين آشنايي 

كامل ندارد و اين معضالتي را براي ما به وجود مي آورد. 
وي افزود: متاســفانه عده اي بدون داشــتن مجوز در اين حوزه 
فعاليت مي كنند و اگر تخلفي مرتكب شوند، ما نمي توانيم كاري 

انجام دهيم، چون جواز كسب ندارند. 
رئيس اتحاديه سمساران و امانت فروشان همچنين توضيح داد: در 

زمان گرفتن پروانه  بين اتحاديه و شخصي كه پروانه را مي گيرد، 
يكسري تعهدات و قراردادهايي بســته مي شود كه ممكن است 
كسي كه مغازه را اجاره مي كند با اين قوانين و مفاد قرارداد آشنايي 
نداشته باشد. به همين دليل به اعضاي اتحاديه پيشنهاد كرديم 
كه در صورت بروز هر گونه تخلفي در واحدهاي صنفي، شــخص 
طرف قرارداد پاسخگو باشد؛ حتي اگر مغازه خود را به كس ديگري 

اجاره داده باشد. 
عبدالهي فرد همچنين به طرح شناسنامه دار كردن كاال ها اشاره 
كرد و گفت: درست است كه شناسنامه دار كردن كاال ها عالوه بر 
ايجاد مسئوليت براي توليدكنندگان سبب مي شود تا اين كاال ها 
در صورت سرقت راحت تر قابل رهگيري باشند، اما براي اجراي 

چنين طرحي مشكالتي وجود دارد. 
وي با بيان اينكه اجراي چنين طرحي بــراي تمام لوازم خانگي 
ميسر نيست، اظهار داشــت: كاالهاي لوازم خانگي از تلويزيون و 
يخچال تا استكان و نعلبكي را شامل مي شود و اين طيف گسترده 

از كاال را نمي توان كد گذاري كرد.  عبدالهي فرد ادامه داد: كاالهاي 
برقي همچون تلويزيون، يخچال و حتي پنكه داراي شماره سريال 
هستند و مي توان از آن به عنوان كد شناسايي استفاده كرد اما ساير 
ملزومات خانه همچون مبلمان، فرش و مصنوعات چوبي فاقد هر 
نوع شناسه اي هستند و به همين سبب نمي توان آنها را در صورت 

لزوم رد گيري كرد. 
وي افزود: در جلســه اي كه با رئيس اداره اماكن نيروي انتظامي 
داشتيم آنها اعالم كردند كه به دنبال اجراي چنين طرحي هستند 
و ما نيز مشكالت اجراي چنين طرحي را براي آنها بيان كرديم و 

آنها نيز تا حدودي صحبت هاي ما را پذيرفتند. 

سامانه اي براي ثبت كاالي دست دوم
عبدالهي فرد با اشــاره به پيشــنهاد اين صنف براي اجراي طرح 
شناسنامه دار كردن لوازم خانگي تصريح كرد: ما پيشنهاد داديم 
كه در قدم اول يك سامانه براي ثبت شــماره سريال لوازم برقي 

ايجاد شــود تا خريداران لوازم دســت دوم و امانت فروشان اين 
شــماره ها را در آنجا ثبت كنند. از طرفي نيــروي انتظامي نيز با 
 داشتن ســريال اجناس مســروقه بتواند اين كاال ها را به راحتي 

ردگيري كند. 
وي ادامه داد: فعاالن اين صنف داراي جواز كســب هســتند و 
صالحيت آنها تاييد شده و گواهي عدم سوء پيشينه دارند و به دليل 
كسبي كه دارند حتي االمكان از خريد اجناس مشكوك خودداري 
مي كنند. حتي ما به آنها ابالغ كرديــم كه در هنگام خريد كاال يا 
مراجعه به منازل براي خريد لوازم خانه از فروشــنده كاغذ خريد 
بگيرند و اقالم را به همراه مشخصات ظاهري و در صورت داشتن 

شماره سريال در كاغذ خريد ذكر كنند. 
وي ادامــه داد: برخي از همكاران ما مشــغول فــروش اجناس 
»اســتوك« و »مرجوعي« هســتند كه بيشــتر در حوزه لوازم 
الكترونيكي فعاليت مي كنند. ما معتقديم اگر چنين ســامانه اي 
ايجاد شود هم براي ما و هم براي خريدار اطمينان ايجاد مي شود.

 وي ادامه داد: با گسترش شبكه هاي اجتماعي و سايت هايي كه 
مردم به عنوان محلي براي خريد و فروش مي شناســند و رسانه 
ملي هم بــه تبليغ آنها مي پردازد بيشــترين تخلفــات و فروش 
اجناس مســروقه در آنجا صورت مي گيرد و به دليل آنكه نظارت 
در آن حوزه كمتر اســت و هر فردي مي توانــد جنس خود را به 
 فروش برساند اكنون به بازاري براي فروش اموال مسروقه تبديل 

شده است. 
وي با بيان اينكه اتحاديه ما مشكالتي دارد كه بعد از سال ها هنوز 
نتوانسته ايم برخي از آنها را حل كنيم، ابراز داشت: تاكيد مي كنم 
كه يكي از مهم ترين مشكالت ما آن است كه متاسفانه هنوز عده اي 
خارج از اتحاديه و بدون اخذ پروانه كسب اقدام به فعاليت در حوزه 
سمساري كرده و در اين بين تخلفاتي نيز صورت مي گيرد كه در 

حال افزايش است. 
رئيس اتحاديه سمساران و امانت فروشان گفت: برخي از طريق 
جرايد آگهي داده و بدون مجوز در حوزه ما فعاليت مي كنند و با 
دادن شــماره به روزنامه ها و جرايد به منــازل مراجعه كرده و به 
عنوان سمسار اقدام به خريداري اجناس مي كنند، ولي در اين بين 
افرادي هستند كه متاسفانه اقدامات خالفي انجام داده و مرتكب 

سرقت يا كارهاي ديگر مي شوند. 

رئيس سابق اتحاديه سمساران و امانت فروشان در گفتگو با »كسب وكار« مطرح كرد

فعاليت غيرمجاز  وانت هاي سمساري در سطح شهر
اخبار

    گروه اصناف

تخلفات و فروش اجناس مسروقه در شبكه هاي اجتماعي اتفاق مي افتد

صنعت مبلمان از جمله صنايع توليدي سبك 
و زودبازده با سوددهي باال به شمار مي رود. اين 
موضوع به ويژه در كشورهاي در حال توسعه 

داراي اهميت زيادي است. 
يكي از صنايع بســيار مهم كشــور صنعت 
مبلمان اســت كه از ظرفيت اشتغالزايي بســيار بااليي برخوردار بوده 
 و مي توانــد درآمد مالي مناســبي را با گردش مالــي مطلوب نصيب 

كشور كند. 
رئيس اتحاديه درودگران و مبل ســازان تهران بــا اعالم اين مطلب در 
گفتگو با »كســب وكار« گفت: صنعت مبلمان كشــور از مزيت هاي 
نســبي مطلوبــي برخوردار اســت كــه بــا برنامه ريــزي نظام مند 
و اســتراتژي تشــكيالتي توليدكنندگان و صادركنندگان مي تواند 
 نه تنها بازارهــاي مبل منطقه، كــه بازارهــاي اتحاديه اروپــا را هم 

در دست بگيرد. 
در زمينه مبلمان اداري و ساخت آن توان بالقوه اي در كشور وجود دارد كه 
نيازمند حمايت و يافتن بازارهاي جديد صادراتي است. به طور كلي نگاه 

توليدكنندگان مبلمان نگاهي صادرات محور است.
 رئيس اتحاديه توليد كنندگان مبلمان درباره تاثيرات ركود اقتصادي بر 
صنعت مبلمان گفت: ركود حاكم بر اقتصاد كشور بسياري از صنايع را 
درگير خود كرده كه در اين ميان صنعت مبلمان نيز بي تاثير نبوده است. 
عبدالحسين عباســي افزود: بايد در اتاق فكري مشترك راهكارهاي 
برون رفت از ايــن ركود بــا همــكاري متخصصان، كارشناســان و 
دست اندركاران علم اقتصاد و مسئوالن دولتي شناسايي شود اما آنچه 
مسلم است كنترل تورم موجب كاهش هزينه تمام شده توليد در برخي 

از بخش هاي صنعتي كشور شده است. 
عباسي در پاسخ به اين سوال كه  ميزان توليد داخلي صنعت مبلمان و 
سهم توليد كنندگان از بازار داخل به چه ميزان است، عنوان كرد: توليدات 
داخلي اين صنعت به سه بخش  تقسيم می شــود كه شامل توليدات 
مبلمان اداري و تجاري، مسكوني و راحتي و مبلمان استيل و منبت كاري 
شده است كه در مبلمان اداري با توجه به تكنولوژي ای كه در توليد آن 
به كار گرفته شده است واردات آن بسيار اندك است و آمادگي بااليي نيز 

براي صادرات وجود دارد. 
رئيس اتحاديه درودگران و مبل سازان تهران خاطرنشان كرد: در بخش 
مبلمان راحتي و تمام پارچه نيز پيشرفت زيادي در ميزان توليد به دست 
آمده است و آمار واردات نشــان مي دهد ميزان واردات مبلمان مدرن 
به شدت كاهش يافته است. عباسي اظهار كرد: در توليد  مبلمان استيل 

اگر تكنولوژي هاي به روز به كار گرفته شود، ظرفيت بااليي براي صادرات 
وجود دارد و اگر ابزارهاي مهم بازاريابي مانند شركت در نمايشگاه هاي 
خارج از كشور مورد استفاده واقع شود، مي توان سهم صادرات كشور را 

افزايش داد. 
وي اضافه كرد: بيش از ۹۰ درصد توليدات داخلي به مصرف و نياز داخلي 

كشور مي رسد و تنها ۱۰ درصد از توليدات صادر مي شود. 
وي گفت: مهم ترين كشورهاي هدف صادراتي ايران در بخش مبلمان 
عراق، جمهوري آذربايجان، تركمنســتان، قزاقســتان، افغانســتان، 
تاجيكستان، ارمنستان، امارات، عمان و قطر بودند كه به لحاظ سليقه، 
قيمت و ديگر عوامل به اين برآيند رسيديم كه به اين كشورها صادرات 

داشته باشيم. 
رئيس اتحاديه درودگران و مبل سازان تهران همچنين تاكيد كرد: ميزان 
واردات مبلمان نيز به نسبت گذشته كاهش يافته و مي توان آمارهاي 

صادراتي را نيز افزايش داد. 
به گفته وي، درحقيقت بي توجهي به بخش توليد هر روز اوضاع اين بازار 
را وخيم تر مي كند و اين وضعيت نه به نفع توليدكننده است و نه خريدار، 
تا جايي كه مبل ايران تقريبا بازارهاي صادراتي خود را از دست داده است 

و اين امر تابعي از ناماليمتي هاي موجود در روابط ايران با ساير كشورها در 
چند سال اخير بوده است. 

عباســي احياي بازارهاي صادراتي را يكي از راه هــاي كاهش قيمت 
اين كاال در بازارهاي داخلي مي داند و البته مهم ترين نتيجه اين امر را 
ارزآوري باالي اين كاال معرفي مي كند. وي بازار كشورهاي آسيای ميانه 

و خليج نشينان را حوزه هاي مناسبي براي صادرات مبل ايران مي داند. 

توليد، مهم ترين بخش چرخه اقتصادي هر كشوري است
اين مقام مسئول در ادامه از ريزش توليدكنندگان در بازار مبل خبر داد و 
اضافه كرد: يكي از اتفاقات چند سال اخير بازار مبلمان، مربوط به فروش 

كارخانه های قديمي توسط صاحبان آنهاست. 
به گفته اين فعال صنفي، برخي كارخانه های فعــال در حوزه چوب و 
وسايل چوبي درحال تعطيلي هســتند و كارخانه داران توان ماندن در 

عرصه توليد را ندارند. 
رئيس اتحاديه درودگران و مبل سازان تهران توضيح داد: دليل اين اتفاق 
اين است كه در اين صنف، هر كارخانه داري كه صبح وارد كارخانه اش 
مي شود با ماموران زيادي از اداره بيمه، ماليات، عوارض مختلف و انواع 

و اقسام هزينه هايي مواجه مي شود كه تواني براي مقابله با آنها ندارد. 
اين مسائل در حاليســت كه در همه جاي دنيا، توليد مهم ترين بخش 
چرخه اقتصادي هر كشوري اســت اما در ايران بخش توليد كمترين 
اهميت را دارد. باوجود همه اين مسائل بخش خصوصي و توليدكنندگان 
حوزه مبلمان خواسته زيادي از دولت ندارند بلكه خواهان هموار كردن 
مسير توليد هستند. بايد عوارض گوناگون و دست وپاگير بخش توليد 
را حذف كنند تا سرمايه گذاران جرات ســرمايه گذاري داشته باشند. 
در غير اين صورت بايد روزبه روز شاهد مرگ تدريجي بخش توليد در 

ايران باشيم. 
وي گفت: اگرچه كارخانه ها از ماشين آالت و فناوري روز برخوردارند اما 
همچنان از توليد عقب هستند زيرا مواد اوليه در كشور گران است. مواد 
اوليه ساخت مبلمان چوب و پارچه است كه متاسفانه چوب جنگل ها 

سال هاست به پايان رسيده و مجبور به واردات اين ماده اوليه هستيم. 
به گفته اين فعال صنفي، برخالف تمام مشــكالتي كه براي صادرات 
شمرده  شــده اســت، موانع پيش روي توليدكنندگان و عدم حمايت 
دولت از فعــاالن در اين صنعــت از مهم ترين داليــل ناكامي صنعت 
مبلمــان در زمينــه صادرات اســت. رئيــس اتحاديــه درودگران و 
مبل ســازان تهران ادامه داد: تامين مواد اوليه باكيفيت و وجود تعرفه 
باال، ناآگاهي از بازارهاي هدف، كمبود نقدينگي و ســاختار سنتي از 
 جمله مهم ترين مشــكالت توليد و صادرات صنايــع چوبي و مبلمان 

در كشور است. 
از سوي ديگر، همچنين از نظر ســالمتي پزشكان معتقدند استفاده از 
يك محصول خوب و باكيفيت كه مطابق استانداردهاي روز توليد شده، 
به حفظ فيزيولوژي بدن كمك مي كند. پس سه عامل در توليد و عرضه 
جهاني مورد توجه است: كيفيت، سالمت و دكوراسيون كه به طرح، رنگ 
و سايز و تعداد اجزاي يك دست مربوط مي شود، مثال در ايران مبلمان 
هفت نفره طالب بيشتري دارد و در عراق ۱۰ نفره و بعضي كشورها ۹ نفره. 
اين بستگي به شناخت ما از بازارهاي هدف و جامعه شناسي تجارت از 

كشورهاي مقصد است. 
اگر نكات كليدي و ظريف در بخش بازرگاني مثل توليد مكانيزه، توزيع، 
شناخت از ميزان نياز مشتري، ثبت برند و مديريت صحيح بازار رعايت 
شــود، مي توان به  سروســامان دادن به اين صنعت و رقابت با رقباي 
سرســخت جهاني اميدوار بود. الزم به ذكر اســت كه كشور تركيه در 
منطقه از ما پيشــي گرفته و چيني ها در صدر توليد جهاني قرار دارند. 
كشورهاي ايتاليا، آلمان و اسپانيا در زمينه طراحي و برندسازي و انتقال 

تكنولوژي هاي روز فعال هستند. 

رئيس سابق اتحاديه درودگران و مبل سازان در گفتگو با »كسب وكار«: 

10 درصد  توليدات  مبلمان صادر می شود

نماينده اتاق اصناف ايران در مازندران، شهرستان سوادكوه با اشاره به اهميت بازار در 
توسعه، گفت: حمايت از بازار و اصناف نقش كليدي در خدمت رساني به مردم دارد. 

احمدعلي قباديان با بيان اينكه بيش از 3 هزار و  ۷۰۰ واحد صنفي در زيراب سوادكوه 
فعال هستند، افزود: اتاق اصناف زيراب سوادكوه از سال ۷3 آغاز به كار كرده و در ۲۱ 
سال فعاليت خود در مســير خدمت به مردم و ساماندهي اصناف و بازاريان فعال بوده 

است. 

رئيس اتاق اصناف زيراب سوادكوه از حضور  ۱۶ اتحاديه صنفي در زيراب سوادكوه خبر 
داد و خاطر نشان كرد: انتخابات اتحاديه هاي صنفي كيف و كفش و پوشاك، خدمات 
رايانه اي و خوارو بار و لبنيات در روز هاي دوشنبه، سه شنبه و چهار شنبه هفته جاري 

برگزار مي شود. 
قباديان با انتقاد از وضعيت سه شنبه بازار شــهر زيراب و ساماندهي نكردن آن توسط 
شــهرداري، اظهار كرد: بيش از ۱۰۰ ميليون تومان به صــورت ميانگين هفتگي در 

سه شنبه  بازار زيراب سوادكوه نصيب فروشندگان شهرها و استان هاي ديگر مي شود. 
وي به پايين بودن كيفيت كاال ها و مشــكالت ترافيكي بازار  روز شهر زيراب سوادكوه 
اشاره كرد و گفت: شــهرداري زيراب در ساماندهي فروشــندگان، زيبا سازي بازار و 
ارزش گذاري به خريداران برنامه ريزي كند. قباديان با اشاره به توافق مطلوب مالياتي 
تصريح كرد: كاهش ركود بازار ســرمايه به عوامل بسياري وابســته است اما معافيت 

مالياتي مي تواند در كنار ساير عوامل اثرگذار باشد. 

حمايت از بازار و اصناف نقش كليدي در خدمت رساني به مردم دارد

اصناف
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بازرگانی

در بزرگ ترین اقتصادهای صادرکننده دنیا واردات نیز جایگاه 
مهمی دارد. در کشور ما اما واردات به غلط در مقابل خودکفایی 
و تولید ملی قرار می گیرد و واردکننده اغلب تخریب می شود. 
فعاالن اقتصادی که در هر دو بخش واردات و صادرات فعالیت 
دارند، معتقدند تجارت یک جاده دو طرفه است و به همان 
اندازه که صادرات اهمیت دارد، واردات نیز نیاز کشور است و منجر به اشتغالزایی و ایجاد 

زنجیره ای از فعالیت های اقتصادی می شود.
احمدرضا فرشچیان، فعال صنعت غذا و خشــکبار و از صادرکنندگان و واردکنندگان 
خوشنام این عرصه، می گوید به هیچ وجه نمی توانیم و نباید نقش واردات را منکر شویم. 

او معتقد است حتی جدا از واردات، واردکننده را هم نمی توانیم کنار بگذاریم.
 در گفت و گوی مفصل با این فعال اقتصادی از ســقوط لیر و فرصت طلبی ترک  ها در 
مقایسه با سقوط ریال در سال 97 و فرصت سوزی ایران صحبت کردیم و به حاشیه های 
حذف یا ماندگاری ارز 4200 تومانی و تاثیر آن بر اقتصاد کشــور رسیدیم. فرشچیان، 
کژاندیشی و بی سلیقگی مسئوالن در وزارت صمت، بانک مرکزی و...وقت را دلیل از دست 

رفتن فرصت های صادراتی در روزهای سقوط ریال و اوج گیری دالر می داند.
این فعال اقتصادی از محدود کردن بازارهای صادراتی به بازارهای درجه دوم و ســوم 
کشورهای همسایه در صحبت های مسئوالن انتقاد دارد و صادرات به کشورهای همسایه 

را تنها یک مزیت برای کشور می داند نه یک هدف مطلوب.
در ادامه گفت و گو با این فعال اقتصادی را می دانید:

فعاالن اقتصادی که در دو بخش صادرات و واردات فعالیت دارند اما چنین دیدی ندارند 
و معتقدند

طی چند وقت اخیر لیر ترکیه سقوط کرد. البته بالفاصله یکسری سیاست ها 
توسط اردوغان اتخاذ شد که جلوی این ریزش را بگیرد. مشابه این وضعیت را 
ما در سال 97 داشتیم و سقوط ریال فرصت مناسبی را برای افزایش صادرات 
به وجود آورد. اما در آن زمان نه صادرکنندگان آمادگی کافی برای استفاده 
از این فرصت را داشتند نه مســئوالن. در واقع خود دستگاه های اجرایی و 
سیاستگذاری مثل بانک مرکزی و وزارت صمت تبدیل به مانعی برای صادرات 
شدند. ارزیابی شــما از این موضوع و تاثیر سقوط لیر بر بازارهای صادراتی 

کشور چیست؟
بله به درستی اشاره کردید. واقعا سوال این است که چرا ما در سال 97 و با سقوط ارزش 
ریال نتوانستیم از این فرصت استفاده کنیم؟ چرا ترکیه به عنوان همسایه توانست از این 
فرصت استفاده کند؟ آمارهای منتشر شده نشان می دهد تا پایان سال 2021، صادرات 
ترکیه به220 میلیارد دالر می رسد. چرا ما این تا این اندازه عقب هستیم و صحبت از 30-

40 میلیارد می کنیم؟ دلیل این وضعیت، سیاست های غلط است. به دلیل سیستم رعب 
و وحشتی که وزارت صمت و بانک مرکزی به راه انداخت ما از فرصت کاهش ارزش ریال 
برای افزایش صادرات نتوانستیم استفاده کنیم. اقتصاد، صادرات و واردات و.. تکنولوژی 
نیست که بخواهیم اختراع یا اکتشاف کنیم. علم نظری و بر پایه تجرییات است. باید 
عینک مان را عوض کنیم. نگاه مان را تغییر دهیم و ببینیم همین کشورهای اطراف و 
همسایه  چه اقداماتی کرده اند که موفق شده اند، همان مسیر را حداقل در زمینه هایی که 
مطلوب مان است، طی کنیم. در مورد تاثیر سقوط لیر بر صادرات کشور نیز یک ماه دیگر 
باید بررسی شود که سقوط لیر چه تاثیری بر میزان صادرات ترکیه و بازارهای صادراتی 
ما گذاشته است. مطمئنا سقوط ارزش لیر در صادرات کاالهایی که در بازارهای صادراتی 
با ترکیه رقابت داریم، بسیار موثر است و توانسته بازار ما را تحت تاثیر قرار دهد یا حداقل 
در کوتاه مدت خریداران ما عقب نشسته اند و در حال تامین کاال از ترکیه هستند تا ببنید 

در آینده وضعیت چه می شود.

به نظر می رسد بخشی از مشکالت ما در بازارهای صادراتی به مسئله تحریم ها 
و محدودیت روابط برمی گشت و بخش زیادی به دلیل مشکالت داخلی و ضعف 
زیرساخت هاست. موانع زیادی در داخل کشور وجود دارد که مانع از رشد 
صادرات است از جمله محدودیت های صادراتی که در دوران گذشته برای 
صادرکنندگان در زمینه بازگشت ارز و پیمان سپاری ارزی و... ایجاد شد. شما 

سهم هر کدام از این موارد را چطور ارزیابی می کنید؟
به عنوان یک فعال اقتصادی به موضوع تحریم های خارجی فعال ورود پیدا نمی کنم. 
در سطح حاکمیتی براساس صالحدید در این زمینه تصمیم گیری می شود. در مقابل 
تحریم های خارجی در بیش از سه دهه گذشته مســیر خود را با هر سختی که بوده با 
وجود هزینه های زیاد، پیدا کرده ایم. برای فعاالن اقتصادی چالش بیشــتر از تحریم 
خارجی، تحریم داخلی است. مسئله این است که در حال حاضر عالوه بر تحریم های 
خارجی با تحریم های داخلی رو به رو هستیم. سال 97 شروع افزایش نرخ ارز بود. اما چرا 
همزمان با افزایش نرخ ارز، افزایش صادرات نداشتیم؟ دلیل آن به تحریم های داخلی و 
موضع گیری های غلط وزارت صمت و بانک مرکزی در مقابل صادرکنندگان برمی گردد. 
دلیل آن کژاندیشی مسئوالن نظام پولی، ارزی و وزارت صمت در آن زمان است. از سال 
97، ارز کشور شــروع به جهش کرد و دالر از 3 هزار تومان به 30 هزار تومان رسید، آیا 
صادرات ما ده برابر شد؟ پنج برابر شد؟ صادرات باید به تناسب افزایش نرخ ارز رشد پیدا 

می کرد اما به دلیل سیاست های غلط این اتفاق نیفتاد.
به دلیل این موضع گیری های غلط صادرکننده نتوانست در مسیری که باید حرکت کند. 

ما حتی نتوانستیم بازار کشورهای همسایه را تصاحب کنیم. البته شخصا اعتقادی 
به صادرات به کشورهای همسایه به عنوان یک هدف اصلی ندارم. معتقدم 

پتانسیل کشور ما صادرات به کلیه کشورهاست. اینکه ما هدف صادراتی مان 
 CIS را محدود به کشورهای همسایه و کشورهایی چون روسیه و کشورهای
و افغانستان و عراق کنیم، مورد قبول نیست. متاسفانه کشورهای هدف 
صادراتی حتی در صحبت های مسئوالن، محدود به کشورهای همسایه 

شده است. صادرات به کشورهای همسایه یک مزیت است. هدف مطلوب 
ما نیست، افتخار نیست. تا زمانی که این طرز تفکر از حاکمیت پاک نشود، 
هر روز عقب و عقب تر می رویم. باید این را پذیرفت که صادرات به این کشورها 

صرفا به دلیلی نزدیکی راه یک مزیت است؛ همین.
عالوه بر موانع و ناکارآمدی دستگاه های دولتی و مسئوالن، تولید 

ما در برخی اقالم نیز متناسب با بازارهای صادراتی نیست. 
در واقع تولیــد صادرات محور نداریــم و خیلی مواقع 

مازاد تولید به عنوان صادرات در نظر گرفته می شود و 
ضعف هایی در زمینه کیفیت، استاندارد و بسته بندی 
اقالم صادراتی وجود دارد که باعث می شود بازارهای 
صادراتی را از دست بدهیم یا نتوانیم بازارهای جدید 

به دست آوریم.
در مورد کیفیت و استانداردها به این دلیل که ما بازارهای 

رده سه دنیا مثل عراق، افغانستان، روســیه و... را هدف 
صادراتی قرار دادیم، بهبودی در این زمینه نداشته ایم. در هر 

صورت این موضوع را را باید پذیرفت که وقتی هدف را بازارهای رده سه قرار می دهیم، 
نباید انتظار داشت تولیدکننده و صادرکننده نیز هم راستا با بازار رده یک دنیا تولید کند. 
بلکه مطابق با همان بازار درجه سه تولید و صادر می کند. در صورتی که پتانسیل کشور 
فراتر از بازارهای رده سه صادراتی اســت. نباید تولید و استاندارد کیفی تولیدات مان 
بازار عراق و افغانستان شود. باید بازارهای درجه یک دنیار ا ببینیم و هدف را این بازارها  
قرار دهیم. اما در مواردی مثل بسته بندی باید بگویم بسته بندی های صادراتی  حداقل 
در صنایع غذایی کامال جوابگوی نیازهای بازار دنیا اســت. مواردی مثل بسته بندی را 
صادرکننده تعیین نمی کند، بلکه بازار و سلیقه بازار هدف و نوع مصرف آن بازار است که 

دیکته می کند. ما بسته بندی ها را با بازارهای هدف تنظیم می کنیم.

در دو سال گذشته به ویژه در زمینه صادرات محصوالت کشاورزی با مشکالتی 
مثل باقیمانده سموم کشاورزی و.. رو به رو بودیم و بسیاری از کاالها حتی از 
بازارهای عراق و ... که بازار درجه دوم و ســوم محسوب می شوند، برگشت 
خوردند، در واقع باید بپذیریم این مسئله بیانگر مشکالتی در فرایند تولید 

نیز هست.
وزارت جهاد کشاورزی وظیفه دارد این موارد را اصالح کند تا بازارهای درجه یک دنیا 
را از دست ندهیم؛ اما متاسفانه طی این سال ها قصور وزارت جهاد را در این زمینه شاهد 
بودیم. حتی حاضر نیستند در این زمینه مشورت و تامل کنند. مسئوالن وزارت جهاد 
کشاورزی حتی متوجه این موضوع نیستند که یک بازار همیشه بازار درجه سه نمی ماند. 
همین عراق و روسیه و کشورهای اطراف که محصوالت کشاورزی ما را برگشت می زنند، 
در حال ارتقای استانداردهای خود مطابق با اســتانداردهای بازارهای درجه یک دنیا 
هستند. وقتی شما در تولید واگرا باشید و درجا بزنید، بازارهای درجه سوم را هم از دست 
می دهیم. این بازارها استانداردهای خود را هر روز ارتقا می دهند و ما مجبوریم به سمت 
بازارهای پایین تر و پایین تر برویم. آیا اساسا بعد از مدتی با ارتقای استانداردهای بازارهای 

صادراتی، بازاری برای فعال اقتصادی باقی می ماند؟
در صادرات محصوالت از جمله محصوالت کشاورزی مشــکل این است که ما هدف 
را پایین و نزدیک قــرار دادیم. ما هدف های عالی و رتبه یــک را برای خودمان در نظر 
نمی گیریم که به همان نسبت تولید و صادرات را ارتقا دهیم. برای ورود به بازارهای درجه 

دوم و اول دنیا باید یکسری زیرساخت ها اصالح شود. 
این کار فعال اقتصادی نیست. وزارت جهاد، وزارت صمت، وزارتخانه های مختلف و در 
صدر آن حاکمیت باید در این زمینه اقدام کند. وقتی مرتب تاکید می کنیم این موارد 
باید اصالح شود، اما اقدامی صورت نمی گیرد، فعال اقتصادی و صادرکننده هم نمی تواند 
کاری انجام دهد. سیاه را می توان خاکستری کرد اما نمی  توان سفید  کرد. ما به عنوان 
فعال اقتصادی تا حدودی می توانیم این موارد را بهبود ببخشیم، به صورت صد درصد 
نمی توانیم.  وزارتخانه های مرتبط که کارهای زیربنایی را برعهده دارند، باید وارد گود 
شوند که نمی شود و دلیل آن هم کژسلیقیگی و سوء مدیریت است. همان هزینه و ریخت 
و پاش ها می شود، همان بودجه و پرسنل وجود دارد، امکانات هم هست، اما ناکارآمدی 

و سوء مدیریت اجازه نمی دهد اقدام موثری صورت گیرد. 

شما در صنعت غذایی کشور هم به عنوان واردکننده و هم به عنوان صادرکننده 
فعال هستید؛ ارزیابی شــما از این صنعت چیست؟  در این صنعت چه 

جایگاهی در بازارهای صادراتی داریم؟
چالش صنایع غذایی ما در حال حاضر در بازارهای صادراتی است. متاسفانه 
این صنایع در بازارهای صادراتی با چالش رو به رو هستند و وزارت صمت 
و امور خارجه توجه الزم به این موضوع را ندارد. کارخانجات صنایع غذایی 
ما باید بتوانند بازارهای صادراتی را حفظ کنند وگسترش دهند. به دلیل 
بی دقتی به این موضــوع از دو طرف در حال ضربه خوردن هســتیم و از 
پتانسیل موجود استفاده نمی شود. بسیاری از کارخانجاتی که می توانند 
تولید و اشتغالزایی باالتری داشته باشند، راکد مانده اند. صنایع مواد غذایی 
در کشور همیشه جزو صنایع ارزآور بوده  است. سال هایی بوده که 
ارزآوری این صنعت به چند صد میلیون دالر و حتی به میلیارد 
رسیده است. اما متاسفانه در حال حاضر با کاهش شدید 
این میزان مواجه هستیم. در حالی که ارزآوری این 
صنایع می تواند تا حد زیادی مشکالت کشور را 
حل کند. وزارت صمت، وزارت جهاد، بانک 
مرکزی نباید صادرکننده را بترســانند و 
بخشنامه های خلق الساعه صادرکنند. 
در صنایع غذایی از پتانسیل این بخش 
به دلیل مشکالتی که در وزارت صمت 
و بانک مرکزی و دســتگاه های دولتی 

وجود دارد، استفاده نمی شود.

 صنعت غذا بسیار بیشتر از آنچه اکنون داریم، می تواند تولید و صادرات و ارزآوری داشته 
باشد. حدود چهارسال پیش صادرات صنایع غذایی از 700 میلیون دالر فراتر رفت اما در 
حال حاضر این میزان شدیدا افت کرده و به حدود 250 میلیون دالر رسیده است. صنایع 
غذایی ما در مقایسه با صنایع بزرگ دنیا در جایگاه مناسب و قابل  قبولی از لحاظ کیفیت 
و پتانسیل تولید قرار دارد و به جرات می توانم بگویم توانایی و پتانسیل برای تولید، عرضه، 
بسته بندی مناسب و رفع نیاز بازار داخل در این بخش وجود دارد. اما توانایی و پتانسیل 

تولید صنایع غذایی ما فراتر از بازار داخلی است.
کاالی خشکبار و صنایع غذایی ما صادر شده و می شود اما عدد و میزان صادرات قابل 
ارتقا است و می توانیم بهره بیشتری ببریم به شرطی که وزارت جهاد برنامه های آموزشی 
در بخش کشت، داشت، برداشت را بازبینی کند، وزارت صمت مقررات را اصالح کند و 
بخشنامه خلق الساعه صادر نکند و بانک مرکزی در زمینه پیمان سپاری و بازگشت ارز 
ضوابط را اصالح کند. در بخش خشکبار و محصوالت کشاورزی به راحتی می توانیم هم 
میزان صادرات فعلی را افزایش دهیم و هم به بازارهای درجه یک نفوذ کنیم که باعث 
افزایش قیمت می شود. وقتی کاال را در بازارهای رده پایین فروخته می شود، طبیعتا 

ارزان تر است.

یکسری تغییرات در دولت جدید در ساختار وزارت صمت اتفاق افتاده است، 
ارزیابی شما چیست؟ اساسا مناسب ترین سیاستی که در این زمینه باید اتخاذ 
شود که حداقل منجر به افزایش هزینه فعالیت اقتصادی و بی ثباتی نشود، 

چیست؟
در کشور ما کج سلیقگی و سوء مدیریت وجود دارد. مسئوالن حداقل کاری که می توانند 
صورت دهند این است که هر آنچه می خواهند تصویب، بخشنامه و حکم کنند، با مشورت 
بخش خصوصی و فعاالن اقتصادی مربوطه باشد. در تصمیم گیری ها فعاالن اقتصادی 
را شرکت دهند و نظر آنها را هم جویا شوند. قبل از هدفگذاری و ...توان فعال اقتصادی 
برای تولید و صادرات پرسیده شود. در کشور ما یک مدیر از همه جا بی خبر که درکی از 
مشکالت و ظرفیت ها و... ندارد، در یک اتاق در بسته برای صادرکننده، واردکننده و فعال 
اقتصادی تصمیم می گیرد و از آنها می خواهد اجرا کنند. در صورتی که فعال اقتصادی ای 
که قرار است این سیاست ها را اجرا کند باید توان سنجی شود، مسیر و راه و روش مشخص 
شود. نمی توان خارج از توان و ظرفیت ها به فعال اقتصادی دیکته کرد. در قالب ظرفیت ها 

باید برنامه ریزی شود.
متاسفانه در دور دوم دولت آقای روحانی لطمات سنگینی به کشور در این زمینه وارد 
شد. امیدواریم با تغییراتی وسیعی که به ویژه در وزارت صمت هم از لحاظ ساختار و هم 
از لحاظ تیم مدیریتی در دولت جدیــد رخ داده، حداقل دیدگاه دیگری در این زمینه 

وجود داشته باشد.

در کشور ما دید منفی نسبت به واردکنندگان وجود دارد و در بسیاری مواقع 
واردات را مقابل خودکفایی قــرار می دهیم و اهمیت این بخش چه در مورد 
واردات اقالمی که مزیت تولید نداریم و چه در مورد واردات اقالمی که نیاز 
تولید است، نادیده گرفته می شود. شما تا چه میزان با این نگرش منفی نسبت 

به واردات برخورد داشته اید و دلیل آن را چه می دانید؟
تجارت یک جاده دو طرفه است. چه بخواهیم چه نخواهیم 50 درصد بازرگانی کشور 
واردات است. کدام کشور را سراغ داریم که واردات نداشته باشد که تا این حد در کشور ما 
واردات را سرکوب می کنند؟ بزرگ ترین اقتصادهای دنیا مثل اروپا، آمریکا و چین را هم 
که بررسی کنیم، تفاوت واردات و صادرات در تراز تجاری شان چند درصد است. هیچ 
کشوری نیست که مثال 90 درصد صادرات داشته باشد و 10 درصد واردات. از سوی دیگه 
مگر قرار است و اساسا می توانیم همه کاالها و اقالم را تولید کنیم که واردات را مقابل 
خودکفایی و.. قرار می دهیم و تخریب می کنیم؟ در تولید باید مزیت سنجی و بررسی 
شود که کدام کاال پتانسیل و مزیت تولید دارد و سپس واردات آن محدود شود. اینکه به 

طور کلی واردات را سرکوب کنیم، غیرمنطقی و ناصحیح است.
از طرف دیگر بسیاری از کاالهای صادراتی برای تولید و صادرات نیاز به واردات دارند. مثال 
در صنعت بسته بندی تولید این میزان کاغذ و ...در کشور نداریم. طبیعی است که بخشی 
از اقالم مورد نیاز تولید باید وارد شود. یا در مورد نهاده های دامی با مشکالت خشکسالی 
و... آیا امکان تولید وجود دارد و اساسا آیا تولید منطقی است؟  ظرفیت ها باید سنجیده 
شود و از پتانسیل های موجود برای تولید کاالهایی باید استفاده کنیم که مزیت تولید 

یا صادرات داریم.
موضوع مهم دیگر اینکه واردات نیز فعاالن اقتصادی در کشور دارد که اشتغالزایی ایجاد 
کرده اند. بسیاری مواقع واردکننده ها، واردکننده تکنولوژی و دانش فنی و تخصصی و 
بازوی حمایتی از جمله حمایت مالی برای تولیدکنندگان هستند. تولیدکننده نمی توانند 
همه بخش های کاالرا تولید کنند، الزم است واردکننده در کنار تولیدکننده باشد و مواد 
اولیه، قطعات و... را تامین کند. بنابراین به هیچ وجه نمی توانیم و نباید نقش واردات را 
منکر شویم. حتی جدا از واردات، واردکننده را هم نمی توانیم کنار بگذاریم و بگوییم مثال 

تولیدکننده کاالی مورد نیاز خود را وارد کند. خیر؛ به طور حتم نیاز به حضور واردکننده 
در کنار تولیدکننده است.

متاسفانه دستگاه ها از جمله وزارت صمت به تولیدکننده یک نگرش دارند و به واردکننده 
نگاه و نگرشی دیگری که صحیح و دلپذیر نیست. وزارت صمت به واردکننده که بازوی 
حمایتی و تامین کاال برای تولیدکننده و تولید است، چندان اعتقادی ندارد. حتی نگرش 
بهتری به تولیدکننده ای که واردات انجام می دهد در مقایسه با واردکننده ای که برای 

نیاز تولید کاال وارد می کند، وجود دارد. این نگرش باید اصالح شود.

موضوع دیگری که شاید در کار شما تاثیرگذار باشد، حرف یا ماندگاری ارز 
دولتی است. دولت سیزدهم در الیجه بودجه 1401 اقدام به حذف ارز 14200 
تومانی کرده است. هر چند هنوز اما و اگرهای زیادی وجود دارد. این تصمیم 

دولت را چطور ارزیابی می کنید؟
از همان ابتدا، تشکل های بخش خصوصی با ارز 4200 تومانی مخالفت کردند و معتقد 
بودند این ارز، ارزی رانتی است که منافع آن به دست مصرف کنده و گروهی که باید از 
آنها حمایت شود، نمی رسد و باعث سوءاستفاده و هدررفت منابع دولت می شود. در آن 
زمان بخش خصوصی و فعاالن اقتصادی مکاتبه های زیادی با مسئوالن دولتی داشتند 
و نسبت به هدررفت منابع با ارز 4200 تومانی هشدار دادند. دولت گذشته اما به رغم 
این مطالبات و هشدارها، سیاســت های خود در این زمینه را ادامه داد. در حال حاضر 
روزنه های جدیدی باز شده که دولت سیزدهم در مورد ارز 4200 تومانی تصمیم  گیری 
کند و قرار است از ابتدای ســال 1401  این ارز حذف شــود. البته برخی در مجلس 
مخالفت هایی با حذف ارز دولتی کرده اند و این موضوع در حال بررسی است اما برخی 
هم عنوان می شود حذف این ارز در اختیار دولت اسیت و نیازی به مصوبه مجلس ندارد. 
البته زمزمه های مبنی بر این است که در مورد دو قلم کاالی گندم و دارو این ارز حفظ 
 شود، وجود دارد و مبلغی هم برای تخصیص این ارز به این دو قلم در بودجه نظر گرفته 

شده است.

با حفظ ارز دولتی برای دارو و گندم موافقید؟
  در مــورد دارو ورود پیدا نمی کنم اما در مورد گندم چــه ضرورتی برای پرداخت این 
یارانه وجود دارد؟ این یارانه را می توان به صورت مستقیم و موثرتر به دهک های پایین 
جامعه تزریق کرد. چرا از طریق گندم و نانوایی به کل دهک های جامعه یارانه را بدهیم؟ 
دهک های باال که اساسا نیازی به این یارانه ندارد. معتقدم اگر ارز یارانه ای گندم اصالح 
شود تا حد زیادی و به صورت اتوماتیک وار و ناخواسته اصالح مصرف شکل  می گیرد. چرا 
که هر کاالیی به سمت ارزش واقعی خود پیش می رود. طبیعتا وقتی ارزش واقعی برای 
کاالیی پرداخت شود در حفظ و حراست آن دقت بیشتری می شود. در مقابل وقتی کاالیی 
با قیمت سوبسیدی تهیه شود، ممکن است در مصرف آن دقت الزم نشود. در هر صورت 
امیدواریم دولت هر چه زودتر در مورد ارز 4200 تومانی تصمیم درست را اتخاذ کند و 

تفاوت قیمت را به صورت یارانه مستقیم به دهک های پایین اختصاص دهند. 

حذف ارز 4200 تومانی مطمئنا بر تولید و هزینه های تولید تاثیر خواهد داشت؟ 
حمایت از تولید با حذف این ارز باید به چه سمت و سویی برود؟ در واقع چه 

سیاست های حمایتی برای تولیدکننده باید لحاظ شود؟
برای حمایت از تولید الزم اســت نظام بانکی دچــار اصالح و تغییرات شــود. نظام 
بانکی در حال حاضر تبدیل به یک بنگاه اقتصادی شــده و بانک ها، با فاصله گرفتن از 
وظایف اصلی خود از جمله تامین مالی تولیــد در فعالیت های اقتصادی و بنگاه داری 
وارد شــده اند و در بازارهایی همچون بازار امالک، سرمایه و...سرمایه گذاری می کنند. 
الزم اســت بانک ها از این فعالیت ها فاصله بگیرند و به وظایــف اصلی خود برگردند. 
منابع بانکی باید در اختیار تولیدکننده و صنایع قرار بگیرد و تســهیالت دهی بانک ها 
از حالت انقباضی خارج شــود. بانک ها در قبــال تولید حالت انقباضــی گرفته اند و 
منابع خود را در بازارهــای دیگر وارد کردند کــه لزومی به حضور آنها نیســت. کار 
بانک بنــگاه داری و فعالیت اقتصادی نیســت. کار بانک تامین مالی تولید و.. اســت. 
 فعالیت اقتصــادی بانک باید بــه تامین مالی بنگاه هــا محدود شــود و از ابن طریق

 درآمدزایی کند.
انتقاد به بنگاه داری بانک ها و تخلفاتی همچون سرپیچی از نرخ مصوب تسهیالت همواره 
مطرح بوده اما به نظر می رسد بانک ها چندان به مطالبات فعاالن اقتصادی و .. توجهی 

ندارند و اراده ای هم برای برخورد با آنها و اصالح این روند وجود ندارد. 
 باید از حاکمیت این سوال را پرسید که چرا به رغم مطالبه فعاالن اقتصادی و نارضایتی 
و حتی تاکید مقامات، بانک ها تغییر رویه نمی دهند؟ به زبان عامیانه چرا زور کسی به 
بانک ها نمی رسد؟ سوال واقعا این است که چرا دولت، بانک مرکزی و حاکمیت نمی تواند 
بانک ها را از این رویه ای که در پیش گرفتند و به زیان تولید است، خارج کند. تخلفات 
بانک ها به ویژه در بانک های خصوصی بسیار پررنگ است. در مورد بانک های دولتی باز 

کمی وضعیت بهتر است. 

احمدرضا فرشچیان، عضو هیئت رئیسه فدراسیون واردات ایران در گفت و گو با »کسب و کار«:

با کژاندیشی فرصت های صادراتی  را  از دست  دادیم
صادرات به کشورهای همسایه افتخار نیست                                                                                     نگرش منفی به واردکننده اصالح شود                                                                                                به غلط واردات را در مقابل خودکفایی قرار می دهند

مریم بابایی
News kasbokar@gmail.com
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از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی؛
تمديد مهلت ثبت نام درخواست دانش بنيانها برای 

تسهيالت اشتغال 
مهلت ثبت درخواست دانش  بنیان ها برای دریافت تسهیالت قرض الحسنه توسعه 
اشتغال تا ۱۵ آبان از سوی صندوق نواوری و شکوفایی تمدید شد. بر اساس قانون 
بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، بانک مرکزی مکلف شده است از طریق شبکه بانکی 
به شرکت های دانش بنیانی که از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی معرفی می شوند، 
۵ هزار میلیارد تومان تسهیالت قرض الحسنه با هدف توسعه اشتغال به شرکت های 
دانش بنیان پرداخت کند. در همین راستا هیئت وزیران نیز مصوب کرده است که 
۷۰ درصد از این مبلغ مستقیما توسط بانک های عامل به شرکت های دانش بنیان و 
۳۰ درصد باقی مانده به صندوق های پژوهش و فناوری به منظور اعطای تسهیالت به 

شرکت های نوآور )استارتاپی(، فناور، دانش بنیان و خالق پرداخت شود.
این تسهیالت از طریق بانک های عامل شــامل بانک های ملی، ملت، صادرات، 
قرض الحسنه رسالت، توسعه صادرات و صنعت و معدن با هدف توسعه و تثبیت 
اشتغال از طریق حمایت از تکمیل و ارتقاء فنی محصوالت و خدمات دانش بنیان، 
توسعه زیرساخت های مورد نیاز شرکت ها به منظور ظرفیت سازی برای افزایش 
عرضه این محصوالت و کمک به افزایش تولید و فروش محصوالت دانش بنیان ارائه 
می شود و شرکت های دانش بنیان می توانند برای دریافت این تسهیالت تقاضای 
خود را در سامانه غزال صندوق نوآوری و شکوفایی به نشانی ghazal.inif.ir ثبت 
کنند. این تسهیالت با کارمزد ۴ درصد به شرکت ها پرداخت خواهد شد و دوره 
بازپرداخت آن ۳۶ ماهه خواهد بود که ۶ مــاه اول به عنوان فرصت تنفس برای 
شرکت ها در نظر گرفته خواهد شد. بر این اساس شرکت های دانش بنیان تا ۱۵ آبان 
ماه سال جاری فرصت دارند با مراجعه به سامانه غزال درخواست تسهیالت خود 
را ثبت کنند. سایر شرکت های غیر دانش بنیان و خالق نیز می توانند با مراجعه به 
صندوق پژوهش و فناوری استان محل استقرار یا حوزه تخصصی مرتبط با شرکت 

درخواست خود را ارائه دهند.

هند 36 ماهواره اينترنتی انگليسی را به فضا برد
شرکت وان وب فرایند تکمیل خوشــه اینترنت ماهواره ای خود را از سر گرفته 
است. در ســاعت ۱۲:۰۷ دقیقه بامداد امروز، ۳۶ ماهواره اینترنت وان وب همراه 
یک موشک GSL Mark III به فضا پرتاب شد. GSL Mark III  که قدرتمندترین 
موشک سازمان تحقیقات فضایی هند به حساب می آید، از مرکز فضایی ساتیش 
داوان در این کشــور به فضا پرتاب شده است. مدیر ســازمان تحقیقات فضایی 
هند)ISRO(در بیانیه ای اعالم کرد: ما ماموریت مداری را به طور دقیق انجام دادیم. 

این نخستین ماموریت شرکت وان وب از ماه فوریه ۲۰۲۲ میالدی تاکنون است.
در آن زمان پس از حمله روسیه به اوکراین چشم انداز صنعت پرتاب های فضایی 
 GSL Mark تغییر کرد. همچنین ماموریت بامداد امروز، دومین پرواز عملیاتی
III هند و نخستین ماموریتی است که با کمک این موشک چند ماهواره به فضا 
پرتاب می شوند. شرکت »NSIL« بازوی تجاری ISRO بر انجام عملیات نظارت 
کرده است. وان وب تصمیم دارد خوشه ای از ۶۴۸ ماهواره اینترنتی بسازد. تا قبل 
از این پرتاب، شرکت ۴۲۶ ماهواره را همراه موشک های روسی سایوز از مقر فضایی 
شرکت فرانسوی آریان اسپیس به مدار زمین ارسال کرده بود. اما ادامه درگیری ها 
بین روسیه و اوکراین منجر به قطع همکاری های فضایی شد و در نتیجه وان وب 

مجبور شد ماهواره هایش را با موشک های دیگری به فضا بفرستد.
موشــکGSL Mark III با ارتفاع ۴۳.۵ متر به نام LVM۳ نیز مشــهور است و 
قدرتمندترین پرتابگر هند به حساب می آید. این موشک ۳ قسمتی می تواند ۸ 
هزار کیلوگرم بار را به مدار زمین ببرد. شرکت انگلیسی وان وب در بیانیه ای اعالم 
کرد: با انجام این پرتاب تعداد ماهواره های شرکت در مدار زمین به ۴۲۶ دستگاه 
رسیده اســت. این رقم بیش از ۷۰ درصد ماهواره های مورد نیاز است تا وان وب 

بتواند پوشش جهانی اینترنت را فراهم کند.

تراشه جديد ركورد انتقال داده را شكست
طبق گزارشی جدید یک تراشه رایانه ای ۱.۸۴ پتابایت داده به ازای هر ثانیه را با 
استفاده از کابل فیبر نوری منتقل کرده است. این مقدار پهنای باند برای دانلود ۲۳۰ 
میلیون عکس در یک ثانیه کافی است. تحقیق مذکور توسط محققان دانشگاه فنی 
دانمارک در کپنهاگ انجام شده است. برای انجام این تحقیق از یک تراشه فوتونیک 
استفاده شده است. تراشه فوتونیک در حقیقت یک میکروتراشه حاوی ۲ یا چند 
بخش فوتونیک است که یک مدار کارآمد را تشکیل می دهند. این فناوری نور را 
ردیابی، تولید، منتقل و فراوری می کند تا جریانی از داده را به هزاران کانال جداگانه 

تقسیم کند و آنها را به طور یک جا در مسافت ۷.۹ کیلومتر بفرستد.
در نشریه »نیوساینتیست« در این باره آمده است: محققان ابتدا جریان داده را به 
۳۷ بخش تقسیم کردند که هرکدام از آنها به هسته ای جداگانه از کابل فیبر نوری 
ارسال شدند. در مرحله بعد این کانال ها به ۲۳۳ قطعه داده تقسیم شدند که به 
شکل قطعات جداگانه از یک طیف الکترومغناطیسی وجود داشتند. این»شانه 
فرکانس« از پره های نور با فاصله یکســان در سراسر طیف، امکان انتقال داده ها 
در رنگ های مختلف را به طور همزمان و بدون تداخل با یکدیگر فراهم کردند و 
ظرفیت هر هسته را به شدت افزایش دادند. پیش از این محققان ۱۰.۶۶ پتابایت 
داده به ازای هر ثانیه را منتقل کرده بودند، اما این روند با کمک تجهیزات نارکارآمد 
و سنگین انجام شده بود. اما تحقیق جدید رکوردی تازه در خصوص انتقال داده 
با استفاده از یک تراشه رایانشی به عنوان منبع نور ثبت کرده است. با کمک این 
فناوری هزینه های انرژی به شــدت کاهش و پهنای باند به میزان قابل توجهی 
افزایش می یابد. در این آزمایش به اندازه ای داده استفاده شده که هیچ رایانه ای در 
حال حاضر نمی تواند آن را ذخیره یا دریافت کند. بنابراین محققان مجبور شدند 
داده های ساختگی را در تمام کانال ها منتقل و بازده هر کانال را به طور جداگاانه 

آزمایش کنند تا تضمین شود تمام داده به شیوه کامل ارسال و احیا شده است.

افزايش نمايش تبليغات در اپ استور اپل
دفعه بعد که می خواهید اپلیکیشنی را در آیفون تان دانلود کنید، آماده مشاهده 
تبلیغات بیشتر باشید. طبق ایمیلی که توسط وب سایت MacRumors دیده 
شــده، اپل از ۲۵ اکتبر، دو بخش جدید تبلیغات را در فروشگاه اپ استور اضافه 
خواهد کرد. این شرکت آمریکایی در همه کشورها بجز چین، قصد دارد فروش 
فضای تبلیغات در تب "امروز” )Today( و انتهای فهرست اپلیکیشن ها، را آغاز 
کند. این تبلیغات آیکنی با زمینه آبی خواهند داشت تا با توصیه های دیگر متمایز 
شود. اگرچه اپل از سال ۲۰۱۶ تبلیغات جست وجو را در اپ استور فروخته است 
اما تب"امروز" پیش از این، برای توصیه های تیم تحریریه این شرکت اختصاص 
داشت. این شرکت در صفحه پشــتیبانی خود اعالم کرده است با تبلیغات تب 
"امروز"، اپلیکیشن شما در صفحه اول اپ استور به شکل شاخصی ظاهر خواهد شد 
و کاربران هنگامی که از اپ استور بازدید می کنند، ابتدا آنها را مشاهده خواهند کرد.
اپل در ماه ژوییه برای نخستین بار اعالم کرد در تب "امروز"، تبلیغات نمایش خواهد 
داد. افزایش نمایش تبلیغات، بخشی از تالش اپل برای توسعه کسب و کار تبلیغاتش 
است. مارک گورمان، خبرنگار بلومبرگ اخیرا گزارش کرده است اپل امیدوار است 
درآمد تبلیغاتی ساالنه خود را سه برابر کرده و تا چند سال آینده، به ۱۰ میلیارد 
دالر افزایش دهد. بر اساس گزارش وب سایت انگجت، عالوه بر نمایش تبلیغات 
بیشتر در اپ استور، اپل ظاهرا قصد دارد در آینده نزدیک، تبلیغات جست و جو را 

در سرویس "نقشه ها" )Maps( معرفی کند.

اخبار

جمهوریخواهان آمریکا از گوگل شکایت کردند
کمیته ملی جمهوریخواهان آمریکا )RNC( شکایتی از گوگل در ایالت کالیفرنیا ثبت کرده است. در شکایت مذکور گوگل متهم شده میلیون ها ایمیل کمپین RNC را به فولدرهای اسپم جی میل می فرستد. این اقدام 

ادامه ای بر عملکردهای تبعیض آمیز شرکت است. در بخشی از شکایت نامه آمده است: تقریبا در پایان هر ماه، گوگل تمام ایمیل های RNC را به فولدر اسپم می فرستد. ارسال ایمیل ها به فولد اسپم در پایان ماه در 
حقیقت زمانی انجام می شود که فرایند جمع آوری سرمایه  RNC بیشترین موفقیت را دارد. شکایت مذکور زمانی مطرح شده که گوگل یک برنامه جنجالی برای ساکت کردن قانون گذاران حزب جمهوریخواه که نگران 

روش های فیلترینگ شرکت هستند، راه اندازی کرده است. در ماه ژوئن یک تحقیق نشان داد جی میل در مقایسه با سایر ایمیل ها با احتمال بیشتری کمپین های جمهوریخواه را فیلتر کند.

نگرانی ها در رابطه با اتمام 
موجودی کاالها در تمامی 
بخش ها وجود دارد. گروه 
های کاالیی اعم از صنایع 
شیمیایی، صنایع غذایی، 
فلزات اساسی و... در وضعیت هشدار از نظر موجودی 
قرار دارند. این در حالی است که مسووالن همواره 
تاکید دارند در هیچ بازاری کمبود کاال وجود ندارد 
و ذخایر کاالهای اساســی به انــدازه تامین نیاز تا 
چندین ســال اســت. چندی قبل متولیان بخش 
کشاورزی نسبت به اتمام ذخایر برنج هشدار داده 
بودند. این صحبت ها در حالی بر خالف وعده های 
مسووالن مطرح شده که در تازه ترین گزارش آمده 
در تمامی شش ماه نخست ســال جاری تغییرات 
موجودی انبار در اقتصاد ایران منفی بوده اســت.  

این در حالی اســت که بنا به گزارش منتشر شده 
از پژوهشکده پولی و بانکی بر اساس ۲۸۰ شرکت 
بورســی که بیش از نیمی از تولید صنعتی کشور 
را تشــکیل می دهد، تغییرات موجــودی انبار در 
شهریور ماه امســال منفی ۴.۱ درصد برآورد شده 
اســت. به عبارت دیگر حجم موچودی انبارها در 
اقتصاد ایران در ماه پایانی تابستان امسال نسبت به 
موجودی انبارها در ماه مشابه سال گذشته کاهش 
یافته است. بررســی ها نشان می دهد در شش ماه 
نخست امســال موجودی انبار ها منفی بوده، و در 
 تمامی ماه های سال جاری موجودی انبار ها کاهش 

یافته است. 
این در حالی است که تقریبا در تمامی ماه های سال 
گذشته حجم موجودی انبار ها  در کشور مثبت به 
ثبت رسیده است. در میان بخش های صنعتی مهم 
بیشــترین کاهش در موجودی انبــار ها در بخش 
خودرو و قطعات رقم خــورده، تغییرات موجودی 
انبار ها در این بخش در شــهریور ماه منفی ۳۹.۹ 

درصد به ثبت رسیده است. اما در تمامی بخش های 
دیگر صنایع شیمیایی، صنایع غذایی، فلزات اساسی 
و... تغییرات موجودی انبار ها مثبت بوده است. به 

بیان ساده تر در تمامی بخش ها تغییرات موجودی 
انبار مثبت و تنها در بخش خودرو و قطعات منفی 

بوده است.

در شش ماه نخست امسال موجودی انبار ها منفی بوده است

کاهش  موجودی  انبارها

زیان تولید از قیمت گذاری دستوری
حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی 

موضوعات اقتصادی زنجیره به هم پیوسته ای است که با تغییر یک یا دو متغیر، چندین متغیر و ریز متغیر در الیه های مختلف دچار تغییر می شوند. با توجه به عملکرد نظام مدیریتی و شیوه برنامه ریزی در دهه های 
گذشته، مالحظات الزم در فرآیند برنامه ریزی صورت نمی گیرد و در بیشتر موارد بخش اعظم برنامه ها قابلیت تحقق ندارد. تحقق زیر ۳۰ درصدی برنامه های پنج ساله و کسری بودجه پی در پی و سنگین در دهه 
های گذشته، نشان از عمق بحران در نظام مدیریتی دارد. در شرایط تحریم، هدف گذاری کاهش واردات و افزایش صادرات هدف گذاری درستی است. اما در عمل سیاست های ممنوعیت واردات به جای تعرفه گذاری 

و همچنین قیمت گذاری دستوری، موجب کمبود در بازار کاالیی شده است. 
البته بخشی از این اتفاق ناشی از قیمت گذاری و زیان تولید و در ادامه کاهش حجم تولید است. بخش دیگر آن هم ناشی از هدایت منابع به سمت داللی و سوداگری و بازارهای کاالیی به جهت ریسک کمتر و سود بیشتر 
بوده است. همین عوامل به همراه کاهش غیرمعقول واردات به جهت ممنوعیت های سنگین، موجب کمبود کاال در انبارها و بازارها شده است. البته تورم و قیمت گذاری در مجموع باعث انتظار سود و نقدینگی در بخش 

داللی شده و تولید ضمن کاهش سودآوری با کمبود منابع مواجه می شود. این امر در کل زنجیره های تولید قابل مشاهده است.
این در حالی است که افزایش قیمتها از یک سو و رکود تورمی ایجاد شده از سوی دیگر، موجب کاهش گردش منابع و خالء نقدینگی شده است. بنابراین موضوع کاهش موجودی انبارها ناشی از نظام مدیریتی است. 
علت آن هم نبود سناریوهای جایگزین و همچنین نبود برنامه های چند متغیره با پیش بینی تاثیرات مداوم تغییرات بر متغیرهای مختلف و ریزمتغیرهاست. به طوری که پس از اعالم یک تغییر و یک موفقیت ظاهری، 

پس از مدتی، عوارض آن در چندین بخش موجب تعجب خود مدیران می شود. بهترین راه موفقیت در شرایط تحریم اهمیت به تولید است و این اهمیت دادن با شعار و آیین نامه صورت نمی پذیرد. 
اگر کسی در دهه های گذشته به دنبال رونق واقعی تولید بود باید تا به امروز ده ها قانون مالیاتی و قوانین مختلف در جهت جلوگیری از داللی و سوداگری وضع می شد. همچنین با احتکار در همه ابعاد مقابله قانونی 
صورت می گرفت. اما وقتی پس از ۵۰ سال قانون مالیات بر خانه های خالی هنوز به درستی اجرا نشده و به عبارتی هیچ قانون بازدارنده و یا اقدام حیاتی در جهت محدودیت داللی و سوداگری انجام نشده، چگونه می 

توان به رونق تولید امیدوار بود. 

شایلی قرائی 
News kasbokar@gmail.com
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آگهي  برگزاري  مناقصه  عمومي 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایي به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومي به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید .
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۶۱.۵۷۱.۴۹۴.۳۹۲۲.۰۴۷.۱۴۴.۰۰۰جاریعملیات بهره برداری و تعمیر و نگهداری تصفیه خانه ها و ایستگاه های پمپاژ فاضالب منطقه لنجان۴۰۱-۳-۲/۲۳۱

مهلت تحویل اسناد به دبِیرخانه معامالت شرکت اتاق292 : تاساعت : 13:00 روز شنبه به تاریخ 1401/08/14
تاریخ گشایش اسناد مناقصه : از ساعت 08:00 صبح روز سه شنبه به تاریخ 1401/08/15

دریافت اسناد : سِایت اِینترنِتي
WWW.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
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