
مدیرکل دفتر نقشه و اطالعات مکانی مرکز آمار 
ایران گفت: سرشماری نفوس و مسکن کشور در 
سال ۱۴۰۵ درصورت فراهم شدن زیرساخت ها 
از حالت ســنتی خارج می شود و جای خود را به 

طرح آمارگیری »ثبتی مبنا« می دهد.
بهنام نصوحی دهنــوی در گفت و گو با خبرنگار 
ایسنا در بجنورد با اشاره به طرح آمارگیری »ثبتی 
مبنا«، اظهــار کرد: در این روش، یک نســخه از 
اطالعاتی که در سایر دستگاه ها جمع آوری و ثبت 
می شود به مرکز آمار ایران ارسال و پس از انجام 
پردازش های آماری بــر روی آن، آمار و اطالعات 

جدید از آن ها  استخراج و منتشر می شود.

وی افزود: هریک از دســتگاه های اجرایی کشور 
به واســطه فعالیتی که انجام می دهند یکسری 
داده تولید می کنند؛ همانند ثبت احوال که آمار 
جمعیتی را تولید می کند یا شرکت پست که کد 
پستی تولید می کند؛ همه این آمار ها می تواند 
در یک پایگاه ثبت شود و مورد استفاده قرار گیرد.

وی تاکیــد کرد: این طــرح در حــال حاضر به 
صورت آزمایشــی در شــهرهای مختلف کشور 
 در حال اجرا اســت تــا نقاط قــوت و ضعف آن 

شناسایی شود.
مدیرکل دفتر نقشه و اطالعات مکانی مرکز آمار 
ایران در پاســخ به این ســوال که آیا محرمانگی 

اطالعات خانوارها در سامانه های مختلف رعایت 
می شــود یا خیر؟ گفت: دیتاهای مربوط به هر 
دســتگاه اجرایی برای رعایت شدن محرمانگی، 
ریکد )Recode( می شود و تبدیل به داده های 
آماری می شود تا محرمانگی اطالعات مردم نیز 

حفظ شود.
دهنوی با بیان اینکه با اجرا شدن این طرح، دیگر 
آمار گیری به صورت سنتی و با مراجعه ماموران 
آمار درب منازل مردم انجام نمی شود، اظهار کرد: 
بزرگترین مشکلی که اکنون با آن مواجه هستیم، 
هماهنگی بین دستگاه ها و جریان دیتا است که 

اگر برطرف شود، دیگر مشکلی ندارد.

در حالی که مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه 
زیربناهای حمل و نقل کشــور در ســال ۱۳۹۹ 
اعالم کرده بود تکمیل پروژه ریلی رشت- آستارا 
۶۰۰۰ میلیــارد تومــان ســرمایه می خواهد، 
اکنون با گذشت دو ســال، این عدد به ۲۲ هزار 
میلیارد تومان رسیده و در انتظار پاسخ روسیه به 

سرمایه گذاری در این زمینه است.
به گزارش ایسنا، راه آهن رشت- آستارا یک پروژه 
کلیدی و راهبردی است که شبکه ریلی کشور را 
تکمیل می کند و می تواند عواید زیادی از طریق 
ترانزیتی برای آینده ایران داشته باشد. این خط 
ریلی ۱۶۴ کیلومتر طــول دارد که حلقه مفقوده 

کریدور شمال به جنوب است و در صورت تکمیل، 
ایران را به ریل آذربایجان، روسیه و اروپای شرقی 
متصل می کند و تحول بزرگی در حمل و نقل کاال 
در کل دنیا به ویژه ارتباط خلیج فارس با روسیه، 

آسیای میانه و اروپا ایجاد خواهد کرد.
خیراهلل خادمی -مدیرعامل شــرکت ساخت و 
توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور- مردادماه 
سال ۱۳۹۹ درباره ی پروژه تکمیل کریدور ریلی 
شــمال به جنوب و حلقه مفقوده آن گفته بود:  
محدوده بارانداز ریلی آستارا تا رشت حدود ۱۶۵ 
کیلومتر طول دارد که نزدیک به ۶۰۰۰ میلیارد 
تومان برای آن در ســال گذشــته برآورد اعتبار 

صورت گرفته اســت که حــدود ۲۰۰۰ میلیارد 
تومان آن به تملک اراضی و حدود ۴۰۰۰ میلیارد 

تومان به اجرای پروژه اختصاص دارد.
معاون وزیر راه و شهرسازی همان زمان اعالم کرد 
ســاالنه حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان البته بدون 
احتساب میزان تورم و افزایش قیمت در سنوات 
آتی برای اجرای این پروژه تصویب شــده است؛ 
هرچند نمی توان تامیــن آن را به صورت کامل از 
منابع داخلی متصور بود و قطعا باید بخشــی از 
این منابع به صورت فاینانس و ســرمایه گذاری 
تامین شود و به همین دلیل هم موضوع احتمال 

سرمایه گذاری از سوی روس ها مطرح شده بود.

تراز آب دریای خــزر در حال کاهش اســت و 
در شــرایط بحرانی قرار دارد و این آسیب هایی 
بــرای نــوار ســاحلی شــمال کشــور دارد از 
 این رو بایــد برنامــه ریزی هــای الزم صورت 

گیرد.
به گزارش سازمان بنادر و دریانوردی، علی فتحی 
معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان 
بنادر و دریانوردی با اشــاره به اهتمام ویژه این 
سازمان برای توسعه و ســرمایه گذاری در بندر 
نوشهر گفت: زیرساخت های مورد نیاز در بندر 
نوشهر در سال های گذشــته بسیار خوب آماده 
شده است و اکنون شاهد توسعه و پیشرفت بندر 

نوشهر هستیم.
معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان 
بنادر و دریانوردی با اشــاره به مطالعات صورت 
گرفته در خصوص مدیریت یکپارچه نوار ساحلی 
کشور افزود: در کل کشــور بیش از پنج هزار و 
۸۰۰ کیلومتر نوار ســاحلی داریم که بیشترین 
تعارضــات به ســواحل در اســتان مازندران و 

شهرستان نوشهر است.
فتحی با اشــاره به مطالعه وسیعی که در زمینه 
پایش تــراز آب در اســتان مازنــدران و دیگر 
استان های شــمالی صورت گرفته، گفت: تراز 
آب دریای خزر در حال کاهش است و در شرایط 

بحرانی قرار دارد و این آســیب هایی برای نوار 
ساحلی شمال کشــور دارد از این رو باید برنامه 

ریزی های الزم صورت گیرد.
به گفته فتحی، ســازمان بنــادر و دریانوردی 
کشــور تمهیداتی در بحث الیروبی ها داشــته 
اما الیروبی ها نیز از نظر فنــی، فقط تا حدودی 

امکان پذیر است.
وی با اشــاره بــه اینکــه در اســتان ها کمیته 
ساماندهی و مدیریت سواحل داریم که در سطح 
استانداری فعالیت می کند، گفت: این کمیته ها 
جایگاه مناسبی است تا در آن به این مشکالت 

رسیدگی شود.
معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان 
بنادر و دریانوردی افزود: در شهر بندری نوشهر 
به عنوان نمونه راه دسترســی اختصاصی بندر 
را داریم که بیش از ۷۵۰ میلیــارد تومان برای 
ســازمان بنادر هزینه در برداشته که شاید این 
مقدار افزایش نیز پیدا کند و این به منظور نگاه 

تعامل بندر به شهر و شهر بندر است.
فتحی با بیان اینکه ظرفیت ســازی های صورت 
گرفتــه در پنج ســال گذشــته بندر نوشــهر 
پاسخگوی استان مازندران است، گفت: در زمینه 
ترانزیت باید به جذب سرمایه گذاری های الزم 

جدیت صورت گیرد.

رئیس اتحادیه فروشــندگان لوازم خانگی تهران با بیان اینکه ۸۰ تا 
۹۰ درصد کاالی قاچاقی که وارد کشور می شود، در فضای مجازی به 
فروش می رسد، گفت: حدود ۹۰ درصد تعمیرات در فضای مجازی 
و تلفن ۱۱۸ ارائه می شود که عمده این شماره ها برای افراد سودجو 
و کالهبردار است که هیچگونه مجوزی برای تعمیرات و نمایندگی 
لوازم خانگی ندارند و پول های هنگفتی هم از مردم دریافت می کنند.

اکبر پازوکی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه بسیاری از سایت های 
فروش آنالین، کاالهای قاچاق عرضه می کننــد، اظهار کرد: به نظر 
می رســد دولت، بازار و صنعت لوازم خانگی را رها کرده اســت؛ چرا 
که سایت های فروش آنالین، لوازم خانگی قاچاقی را می فروشند که 
ورودش به کشور از پنج سال پیش ممنوع شده است. سوال این است 

که این سایت ها، محصوالت خود را از کجا تأمین می کنند؟
رئیس اتحادیه فروشــندگان لوازم خانگی تهران توزیع لوازم خانگی 
را فضای مجازی را یک چالش جدی توصیف کرد و گفت: ۸۰ تا ۹۰ 
درصد کاالی قاچاقی که وارد کشور می شــود، در فضای مجازی به 

فروش می رسد.
وی همچنین با بیــان اینکه در حال حاضر یکی از مشــکالت مرکز 
اطالعات تلفنی ۱۱۸ و فضای مجازی اســت، اظهار کرد: حدود ۹۰ 
درصد تعمیرات در فضای مجازی و تلفن ۱۱۸ تهیه می شــوند که 
عمده این شماره ها برای افراد سود جو و کالهبردار است که هیچگونه 
مجوزی برای تعمیرات و نمایندگی لــوازم خانگی ندارند و پول های 
هنگفتی هم از مــردم دریافت می کنند. برخی هــم در ۱۱۸ خود را 
نماینده اصلی شزکت ها معرفی می کنند. توصیه ما به مردم این است 

که شماره نمایندگی و تعمیرات را از مراکز معتبر تهیه کنند.

پازوکی با بیان اینکه در حال حاضر هیچ برندی با عنوان سامسونگ یا 
ال جی، به جز تلفن همراه، در بازار نداریم. سایر کاالهای این برند تقلبی 
و بدون گارانتی است، گفت: در استفاده از فضای مجازی برای تبادل 
یک کاال باید همواره این موضوع را در نظر داشت که ممکن است تبلیغ 
صورت گرفته برای کاال ماهیت واقعی نداشته باشد و در پس این تبلیغ 
افرادی شیاد فعالیت کنند که ممکن است قصد کالهبرداری داشته 
باشند.  همچنین بهتر اســت قبل از تماس با فروشنده و خرید کاال 
توصیه های درج شده که جهت راهنمایی کاربران در سایت قرار داده 
شده توجه شود تا مردم در دام کالهبرداران نیفتند. وی از شهروندان 
خواســت که برای انتخاب شــرکت گارانتی معتبر از سامانه ۱۲۴ یا 
سایت irangs.ir استفاده کنند و گفت: شرکت های دارای مجوز در 
این سایت ها مشخص شده اند. اما واحدهای صنفی فروش لوازم خانگی 
جواز کسب دارند که با این جواز فقط می توانند لوازم خانگی بفروشند 
نه اینکه گارانتــی ارائه دهند. تعمیرکار هم می تواند با جواز کســب 

تعمیرات انجام دهد، اما نمی تواند گارانتی ارائه کند.
رئیس اتحادیه فروشــندگان لوازم خانگی تهران در پاسخ به سوالی 
درباره کاالهایی که گارانتی آن ها تمام شــده نیــز گفت: کاالهایی 
که از قبل سال ۱۳۹۶  فروخته شــدند تا ۱۰ سال در سازمان صمت 
ضمانت دارند و باید به مــردم خدمات دهند. این شــرکت ها هنوز 
خدمات می دهند. گارانتی ال جی گلدیران و برای سامسونگ، سام 
سرویس است. مابقی گارانتی ها برای برندهای کره ای اصلی، متفرقه 
و غیرقانونی هستند. وقتی فرآیند ۱۰ ساله تمام شود، اگر واردات آزاد 
شود دوباره به چرخه توزیع و خدمات برمی گردند و اگر تمام نشود، این 

شرکت های خدمات دهنده هم به مرور حذف می شوند.

رئیس ســازمان برنامه و بودجــه تاکید کــرد: منابع اجرای 
رتبه بندی معلمان آماده شــده و منتظر صدور احکام حقوق 

معلمان از سوی آموزش و پرورش هستیم. 
به گزارش ایلنا، سید مسعود میرکاظمی در مورد اجرای قانون 
رتبه بندی معلمان گفت: آئین نامــه اجرایی این قانون پس از 
سال ها در دولت سیزدهم تصویب و ابالغ شد و سازمان برنامه 

و بودجه خود را مکلف به اجرای قانون می داند.
وی با اشاره به پرداخت علی الحساب در شــهریور ماه اظهار 
داشــت: حتی ســازمان برنامه و بودجه آمادگــی پرداخت 

علی الحساب برای حقوق مهرماه را هم داشت.
معاون رئیس جمهــور ادامــه داد: تاکنون احــکام معلمان 
توســط آموزش و پرورش صادر نشــده که به محض صدور 
احــکام افزایش حقــوق لحاظ خواهد شــد و حتــی منابع 
 مورد نیــاز در خزانــه برای اجــرای ایــن کار در نظر گرفته 

شده است.
میرکاظمی بــا بیان اینکه اعتبار موردنیــاز جهت رتبه بندی 
معلمــان در نظــر گرفته شــده که پــس از صــدور احکام 
معلمــان در ســقف بودجه پرداخــت خواهد شــد، تصریح 
کرد: امیدواریم اجــرای این طرح عالوه بر کمــک به بهبود 
 معیشت معلمان به بهبود ســطح کیفیت آموزش در مدارس

 نیز منجر شود.

مهدی اسالم پناه معاون رییس جمهور و رییس سازمان ملی 
استاندارد ایران گفت: طی هشــت ماهه گذشته این سازمان 
تولید پنج خودروی غیر ایمن و پر عیب را در کشور متوقف کرد. 
او افزود: بر این اساس تولید خودروهای سواری تیبا ۱، تیبا ۲، 
سمند، ساینا و پژو ۴۰۵ با همراهی دولت و فرمان هشت ماده 

ای شخص رئیس جمهور متوقف شد.
مهدی اســالم پناه شــامگاه چهارشــنبه در نشست خبری 
با خبرنگاران اســتان زنجــان افــزود: بر این اســاس تولید 

خودروهای ســواری تیبا ۱، تیبا ۲، سمند، ساینا و پژو ۴۰۵ با 
 همراهی دولت و فرمان هشت ماده ای شخص رئیس جمهور 

متوقف شد.
وی با بیان اینکه چند خودرو نیز در این مدت رونمایی شــد، 
اظهار داشت: تولید خودروی غیر ایمن و غیر استاندارد را متوقف 

می کنیم و بجای آن خودروی جایگزین متولد می شود.
این مسوول با اشاره به اینکه این کار موجب خوشحالی، مردم 
شد، ادامه داد: انجام چنین کاری در سایر حوزه ها امکان پذیر 

است و از طرفی این سازمان نقشی موثر در تمامی حوزه ها دارد.
اسالم پناه با اشــاره به اینکه خط تولید پراید نیز ۲ سال پیش 
متوقف شــد، افزود: خودروهای کنونی برای سالها قبل بوده و 
دستگاههای خودروساز، وزارت صمت و راهور همکاری الزم 

را داشته اند.
وی با بیــان اینکه در حوزه مســکن اســتاندارد ۶ هزار و ۴۴ 
استاندارد ملی وضع شده اســت، گفت: این مهم در طرح های 
مسکن عینیت دارد چرا که دیگر نمی خواهیم حوادثی همانند 

متروپل در کشور رخ دهد. اسالم پناه با اشاره به اینکه دستگاه 
مرجع باید در این خصوص بدون تعارض منافع نظارت داشته 
باشد، ادامه داد: دادســتان عضو شورای عالی استاندارد کشور 
بوده و بطور کلی دستگاه قضا عضو شورای استاندارد است و تا 

کنون همکاری بسیار خوبی انجام گرفته است.
رییس سازمان ملی استاندارد افزود: امسال کار رسانه ای حرفه 
ای در خصوص هفته استاندارد در کشور انجام گرفت تا عموم 

مردم بیش از گذشته با مقوله  مهم استاندارد آشنا باشند.

وی با بیان اینکه رسانه های گروهی در ترویج استاندارد نقش 
آفرین هستند، خاطرنشان کرد: در قانون استاندارد، مجازات و 
جرایم لحاظ شده و در واقع ظرفیت های بسیاری هم وجود دارد 

که آنگونه که باید و شاید استفاده نشده است.
اسالم پناه خاطر نشان کرد: طبق قانون ،کارشناسان سازمان 
ضابط خاص دســتگاه قضا هســتند، در این موضوع مشکلی 
نداریم اما کمتر به آن عمل شــده و در این میان نیت ما بگیر 

و ببند نیست.

هزینه راه اندازی ریل رشت-آستارا ۳ برابر شدسرشماری ۱۴۰۵ کشور از حالت سنتی خارج می شود

تعمیرکاران قالبی لوازم خانگی در کمین!تراز آب دریای خزر در حال کاهش است رتبه بندی معلمان به زودی 
اجرایی خواهد شد

در ۸ ماه اخیر تولید ۵ خودروی شامل تیبا ۱، تیبا ۲، سمند، ساینا و پژو ۴۰۵ متوقف شد
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نیمی از نهاده های دامی 
از بنادر ترخیص شد

پیمانکاری ها دست به 
تعدیل نیروها زده اند

وعده جدید رستم 
قاسمی به مردم درباره 
زمین و ساخت مسکن
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سرمقاله

عدم تناسب عرضه 
و تقاضای مسکن

 در حالی که بــازار اجاره در 
فصل اوج جابجایــی قرار 
ندارد باز هم شاهد ادامه رشد 
قیمتها هستیم. این اتفاق 
دالیل بسیاری دارد که بر تورم اجاره بها تاثیرگذار 
است. دالیل کالن اقتصادی بر سبقت تورم اجاره 
بها از دیگر بازارها دخالت دارند. عدم تعیین تکلیف 
تعامالت برجامی و توقف ادامه مذاکرات بیشترین 
تاثیر را در بازار مسکن گذاشته است. در هر آماری 
که توســط نهادهای مرتبط با دولت منتشر می 
 شود رشد قیمت مسکن نســبت به ماه قبل از آن 

دیده می شود...

  بیت اهلل ستاریان، کارشناس 
مسکن 

متن کامل  د ر صفحه ۴
2
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کاهش معامالت 
در بازار ارز

برگزاری جلسات فوری 
برای حمایت از بورس

تورم اجاره بها در مرداد، شهریور و مهر 1401 از تورم سایر کاالها و خدمات سبقت گرفت

یکه تازی تورم  اجاره بها
صفحه۴

صفحه2

معضل  نقدینگی  در  صنایع  دارویی
کمبود   و  گرانی   دار  و   تشدید   شده   است

برخی فعاالن اعتقاد دارند، تجمع های صورت گرفته 
در شهر تهران موجب شده بود که نااطمینانی در میان 
برخی معامله گران بیشتر شود و آن ها تمایل چندانی 
برای حضور در بازار نداشته باشند. حجم معامالت در 
بازار دالر پایین آمده است. بر اساس گفته های فعاالن 
روز چهارشنبه فضای بازار حالت نیمه تعطیل داشت 
و افراد زیادی تمایل به خرید و فروش ارز نداشتند. 
در این فضا، قیمت دالر کمی رشد کرد ولی خبری 
از نوسانات سنگین نبود. برخی فعاالن اعتقاد دارند 
که همین روند کم نوسان در روز پنج شنبه ادامه پیدا 
خواهد کرد و خریداران و فروشندگان بزرگ در بازار 
حضور نخواهند یافت.  برخی فعاالن اعتقاد دارند، 
تجمع های صورت گرفته در شهر تهران موجب شده 

بود که نااطمینانی در میان...

مدیر روابط عمومی ســازمان بــورس از برگزاری 
جلسات فوق العاده بررسی راهکار های کوتاه مدت 
حمایت از بازار سرمایه جهت اقدامات عملیاتی فوری 
خبر داد. محمدهادی سلیمی زاده مدیر روابط عمومی 
سازمان بورس، اظهار کرد: با مجوز ریاست شورای 
عالی بورس، جلسات فوق العاده بررسی راهکار های 
کوتاه مدت حمایت از بازار سرمایه جهت اقدامات 
عملیاتی فوری در حال برگزاری است. این تصمیمات 
پس از اخذ مجوز های الزم از نهاد های ذیربط از شنبه 
اعمال می شوند. شاخص کل در هفته ای که گذشت 
بیش از ۶۹ هزار واحد ریزش کرد تا حمایت های مهم 
روز به روز از دست برود. شاخص کل صبح شنبه کار 
خود را با رشد آغاز کرده بود اما در انتهای معامالت با 

ریزش کار خود را پایان داد...



اقتصاد2
ایران

رئیس اتاق اصناف ایران:
اصناف برای اتصال به درگاه ملی 

مجوزها زمان می خواهد
رئیس اتاق اصناف ایران گفت: در جلسه چهارشنبه 
هیئت مقررات زدایی با هیئت عالی نظارت اتاق 
اصناف ایران قرار بر این شــد تا به این نهاد )اتاق 
اصناف( زمان داده شود تا موانع موجود برداشته 
شــود. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و 
سیما، قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران 
در ارتباط با خبر سراسری جزئیات جلسه هیئت 
عالی نظارت با هیئت مقررات زدایی برای اتصال 

اصناف به درگاه ملی مجوزها را تشریح کرد.
او گفت: در اتاق اصنــاف یک هیئتی با نام هیئت 
عالی نظارت وجود دارد که تمام دستور العمل ها 
را مورد بررســی قرار داده و سپس به صورت یک 
مصوبه مورد تأیید قرار می دهد. قانون تســهیل 
صدور مجوزهای کسب و کار در کشور به عنوان 
یک قانون کامل و همگانی است، اما در برابر آن، 
قانون نظام صنفی را داریم. معتقدیم هیئت مقررات 
زدایی این قانون را در تعیین مقررات در نظر نگرفته 
است. هم اکنون در کشور ۳ میلیون واحد صنفی، 
۸ هزار اتحادیه و ۴۰۰ اتاق اصناف وجود دارند که 

به کنترل و نظارت عملکرد صنوف می پردازند.
نوده فراهانی می گوید: این زیر مجموعه ها باید در 
مصوبه های هیئت مقررات زدایی در نظر گرفته 
شــوند. تا کنون ۸۷ مورد از مجوزهای اصناف به 
صورت کاربرگ در هیئت مقررات زدایی به تصویب 
رسیده است. به گفته رئیس اتاق اصناف ایران، در 
جلسه چهارشنبه هیئت مقررات زدایی با هیئت 
عالی نظارت اتاق اصناف ایران قرار بر این شــد تا 
به این نهاد )اتاق اصناف( زمان داده شود تا موانع 
موجود در اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای 
کسب و کار برای اصناف بردارد. چرا که معتقدیم با 
شرایط فعلی نمی توانیم این قانون را در اصناف به 

صورت کامل و شفاف اجرایی کنیم.
مدیرعامل شــرکت پشــتیبانی امور دام، از رفع 
بخشــی از مشــکالت ترخیص نهاده های دامی 
از بنادر خبر داد و گفت: با کمک دســتگاه های 
اجرایی و اخذ تعهد مالی، نیمی از نهاده های دامی 
از بنادر آزاد شده است. به گزارش روابط عمومی 
شرکت پشتیبانی امور دام کشور، محسن سالمی 
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام بیان کرد: 
حدود ۵۰۰ هزار تن، یعنی نیمی از نهاده های دامی 
در بندر امام خمینی در حــال بارگیری و تخلیه 
است. وی افزود: مابقی نهاده های دامی در انتظار 
تخصیص ارز در انبار ها مانده است که امیدواریم با 
تعیین و تکلیف منابع ریالی با کمک سازمان برنامه 
و بودجه، مابقی نهاده ها به عنوان ذخایر راهبردی به 
استان ها حمل شود. مسوول انبار شرکت پشتیبانی 
امــور دام وزارت جهاد کشــاورزی هم از فعالیت 
شبانه روزی برای تخلیه و تکمیل ذخایر راهبردی 
خبر داد. جوادی اضافه کرد که ده ها تریلی حامل 

نهاده در نوبت تخلیه قرار دارند.

وعده جدید رستم قاسمی به مردم 
درباره زمین و ساخت مسکن

رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه 
تاکنون در مجموع یک ونیم میلیون واحد مسکونی 
زمین واگذار شده اســت، گفت: زمین هایی برای 
ساخت خانه های تک واحدی در ۹۰۰ شهر کشور 
واگذار خواهد شد. به گزارش اقتصادنیوز به نقل از 
ایرنا، وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تاکنون در 
مجموع یک ونیم میلیون واحد مســکونی زمین 
واگذار شده است، گفت: زمین هایی برای ساخت 
خانه های تک واحدی در ۹۰۰ شهر کشور واگذار 
خواهد شد. رستم قاسمی با اشاره به تصمیم دولت 
برای واگــذاری زمین های ویالیی بــرای اجرای 
طرح نهضت ملی مســکن اظهار داشت: قرار شد 
زمین های ویالیی در همه شهرهایی که زمین به 
اندازه کافی برای ســاخت خانه های تک واحدی 

وجود دارد به مردم تحویل داده شود.
وی ادامه داد: به عنوان نمونه در کل اســتان یزد 
کمبود زمین نداریم و حتی در خود شهر یزد هم 
کمبود زمین نداریم و هفته آینده ۴۰ تا ۵۰ هزار 
واحد زمین برای ســاخت منزل تک واحدی به 
مردم واگذار می شود.  وزیر راه وشهرسازی گفت: 
در قم هم قرار است زمین های تک واحدی به مردم 
واگذار شود. قاســمی با بیان اینکه در۹۰۰ شهر 
کمبود زمین نداریم، خاطرنشان کرد: قرار است 
زمین های ۲۰۰ تا ۲۵۰ متری به همراه وام و دیگر 
خدمات برای ساخت منزل به مردم ارائه شود و اگر 
کسی پول برای ساخت مســکن ندارد تدریجی 
آن را بسازد. وی افزود: یعنی می توانند نخست به 
اندازه ۴۰ متر برای خود خانه بسازند و بعدها که 
وضع شان بهتر شــد بر متراژ آن بیفزایند و عالوه 
براین فرزندانشان می توانند طبقه باال برای خود 

مسکن بسازند.

اخبار

طی روزهــای اخیر کمبود 
برخی داروها از جمله آنتی 
بیوتیک تشدید شده است. 
مســئوالن تغییــر فصل و 
افزایش درخواست را دلیل 
این کمبود عنــوان می کنند و می گوینــد به زودی 
برطرف می شود. بررسی ها اما نشان می دهد وضعیت 

صنعت دارو در کشور چندان مناسب نیست.
تولیدکننده های دارویی با کمبود نقدینگی رو به رو 
هستند. هزینه های تولید افزایش پیدا کرده است اما به 
همان نسبت قیمت دارو را نتوانسته اند افزایش دهند. 
شرکت های وارداتی با افزایش هزینه های گمرکی رو 
به رو هستند. نرخ مالیات بر ارزش افزوده به ۹ درصد ارز 
نیمایی افزایش پیدا کرده است. نرخ ارز برای صنایع 
دارویی بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چند برابر شده 
است. از طرفی قرار بود براساس طرح دارویار قیمت 
داروها برای تولیدکننده افزایش یابــد اما این روند 
به کندی پیش رفته اســت و همین فرصت را برای 

سودجویی و احتکار دارو فراهم کرده است.
از طرف دیگر مشــکل نقدینگی به واسطه پرداخت 
نشدن مطالبات داروخانه ها از سوی بیمه ها تشدید 
شده اســت چرا که برگشــت پول از داروخانه ها به 
واحدهای پخش و از واحدهای پخش به شرکت های 

دارویی و وارداتی کند شده است. 
براســاس آمارهــای موجود در حــال حاضر حجم 
مطالبات داروخانه ها از تامیــن اجتماعی به بیش از 

شش هزار میلیارد تومان رسیده است.
این وضعیت طی روزهای اخیر استعفای رئیس سازمان 
غذا و دارو را در پی داشت اما به نظر می  رسد تنها وزرات 
بهداشت و سازمان غذا و دارو نیست که در بحران پیش 
آمده نقش دارد. اشکاالتی که در اجرای طرح دارویار 
وجود دارد و ناهماهنگی وسومدیریت دستگاه ها در 

وضعیت پیش آمده نقش دارد.
طرح دارویار بر اساس تکلیفی در قانون بودجه ۱۴۰۱ 
مجلس شورای اسالمی به تصویب رسیده و با دستور 

ریاست جمهوری به اجرا رسیده است که بر اساس این 
طرح  یارانه دارو مستقیما به مصرف کننده نهایی دارو 
می رسد. در طرح دارویار اگرچه افزایش قیمت داروها 
افزایش خواهند داشت و قیمت دارو به سمت واقعی 
شدن پیش می رود اما این هزینه را بیمه گر پرداخت 

کرده و پرداختی از جیب بیمار افزایش پیدا نمی کند.
محمود نجفی عرب، رئیس کمیسیون اقتصاد سالمت 
اتاق بازرگانی تهران بیان اینکه وضعیتی که برای دارو 
پیش آمده از مدتی قبل و بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ توماتی 
قابل پیش بینی بود، گفت: براساس تفاهم نامه ای که برای 
اجرا طرح دارویار بین نهادها و دستگاه هایی همچون 
بانک مرکزی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، معاونت 
اول ریاست جمهوری، ســازمان های بیمه گر، تامین 
اجتماعی و وزارت بهداشــت امضا شد، قرار بود تحول 
عظیمی در بخش دارویی کشور اتفاق بیفتد. از همین رو 
تنها بخشی از مشکالت پیش آمده به وزارت بهداشت 

مربوط می شود.
نجفی عرب با بیان اینکه اجرای درســت این طرح 
همکاری تمامی دســتگاه های مربوطه را الزم دارد، 
گفــت: در حال حاضر بخــش زیــادی از مطالبات 
داروخانه ها توســط ســازمان های بیمه گر و تامین 

اجتماعی پرداخت نشده است و این بدهی با توجه به 
تورم و افزایش قیمت دارو روز به روز در حال افزایش 
است.  براساس آمارهای موجود در حال حاضر حجم 
مطالبات داروخانه ها از تامیــن اجتماعی به بیش از 

شش هزار میلیارد تومان رسیده است.
رئیس کمیســیون اقتصاد ســالمت اتاق بازرگانی 
تهران با اشاره به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تاثیر آن 
بر وضعیت صنعت و بازار دارو می گوید: زمانی که ارز 
۴۲۰۰ تومانی به نیمایی تبدیل شد، بخش دارویی 
کشور حجم زیادی از نقدینگی را طلب می کرد، این 
صنعت برای تامین مواد اولیه، هزینه های بسته بندی 
و...به نقدینگی نیاز داشــت و این تامین نقدینگی، 
همکاری بانک ها و بانک مرکزی را طلب می کرد. اما 
این تامین نقدینگی با وقفه زیاد انجام شد و هنوز نیز به 

شکل مطلبوبی صورت نگرفته است.
رئیس کمیســیون اقتصاد ســالمت اتاق بازرگانی 
تهران به افزایش مالیات بر ارزش افزوده دارو اشــاره 
کرد و افزود: مالیات ارزش افزوده دارو مشابه کاالی 
ضروری قرار بود از ۹ درصد به یک درصد کاهش یابد 
اما این اتفاق نیفتاد. پیش ازاین مالیات بر ارزش افزوده 
مواد اولیه دارو۹ درصــد ارز ۴۲۰۰ تومانی بود اما در 

حال حاضر به ۹ درصد ارز نیمایی تبدیل شده است. 
پرداخت این مبلغ نقدینگی زیادی را طلب می کند و 
شرکت های دارویی را با مشکالت زیادی مواجه کرده 
است. از طرفی شرکت های دارویی برای ترخیص مواد 
از خارج کشور به منابع مازاد احتیاج دارند و نقدینگی 

مورد نیاز برای این کار را هم ندارند.
وی با اشــاره به بدهــی ســازمان های بیمه گر به 
وزارت بهداشــت، داروخانه ها  بیمارستان ها گفت: 
قرار بود منابعی از سوی سازمان مدیریت در اختیار 
سازمان های بیمه گر برای پرداخت مطالبات قرار بگیرد 
که به نظر می رسد این پرداخت تاکنون صورت نگرفته 
است.  این در حالی است که حجم نقدینگی مورد نیاز 
داروخانه ها بعد از افزایش قیمت دارو افزایش پیدا کرده 
است. در حال حاضر بیمه ها با بیش از سه ماه تاخیر 
پول داروخانه ها را پرداخت می کنند. همین موضوع 
باعث شده برگشت پول از داروخانه ها به شرکت های 
پخش و از شرکت های پخش به شرکت های تولیدی 
یا وارداتی دارو با تاخیر زیاد صورت بگیرد و مشــکل 

کمبود نقدینگی صنعت دارو تشدید شود.
وی با اشاره به اینکه در طرح دارویار قرار بود همه داروها 
اعم از تولید داخل و واردات با نرح جدید محاسبه شود 
گفت: این روند خیلی آهسته جلو رفت و بسیاری از 
ســوداگران که به دنبال منافع بیشتر هستند، برای 
دستیابی به سود بیشتر دســت به احتکار دارو زدند 

که همین موضوع نیز باعث تشدید کمبود دارو شد.
 نجفی عرب با اشــاره به اینکه تامین منابع مالی به 
منظور تامین نقدینگی واحدهای تولیــدی دارو و 
به رغم تصویب بانک مرکزی اجرایی نشــده است، 
قیمت مواد اولیه تولید دارو نیز افزایش یافته است و 
تولیدکنندگان با افزایش قیمت تولید مواجه بودند. 
بنابراین در این بخش نیز گلوگاهی ایجاد شده است 
که نیاز به نقدینگی دارد. وی بــا بیان اینکه با وجود 
افزایش قیمت مواد اولیه برای تولیدکنندگان، قیمت 
برخی داروها به تناسب آن افزایش نیافت، گفت: حل 
مشکالت صنعت دارو خارج از سازمان غذا و دارو است 
و همکاری نهادهای دیگر مربوطه ضروری است و باید 

اصل ماجرا مورد حل و فصل قرار بگیرد. 

کمبود و گرانی دارو تشدید شده است

معضل نقدینگی در صنایع دارویی

پرداخت ۱۵۰ میلیارد از مطالبات 
دانشگاه علوم پزشکی

مدیر درمــان تامین اجتماعی اســتان قزوین از 
پرداخت بخشــی از مطالبات داروخانه ها و مراکز 
درمانی دولتــی و خصوصی طرف قــرارداد این 

سازمان در هفته جاری خبر داد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، شمس الدینی 
مدیر درمان تامین اجتماعی گفت: خدمات درمانی 
ســازمان تأمین اجتماعی برای بیمه شــدگان و 
بازنشستگان در دو بخش درمان مستقیم در مراکز 
درمانی ملکی سازمان و نیز درمان غیرمستقیم در 
قالب خرید خدمت از مراکز ارائه خدمات سالمت 
در بخش دولتی و خصوصی تأمین و ارائه می شود.

وی افزود: پرداخــت به موقع مطالبــات مراکز 
طرف قرارداد همــواره از اولویت های ســازمان 
تأمین اجتماعی اســت ودر هفته جاری پرداخت 
بخش دیگری از مطالبات مراکــز درمانی اعم از 

دولتی و خصوصی را آغاز کردیم.
مدیر درمان تامین اجتماعی گفت: در این مرحله 
از پرداختی ها در حدود ۱۵۰ میلیــارد تومان از 
مطالبات داروخانه ها و مراکز درمانی طرف قرارداد 
پرداخت شد. شــمس الدینی افزود: بدهی ما به 
بیمارستان های خصوصی به صورت تهاتر ماهانه 
پرداخت می شود و با بیمارســتان های پاستور، 

دهخدا و ولیعصر آبیک برقرار است.
وی تاکید کــرد: با همکاری و مســاعدت دولت 
و مجلس در زمینه پرداخت مطالبات ســازمان 
تأمین اجتماعی، فرایند پرداخت مطالبات تا تسویه 
بخش قابل توجهی از مطالبات مراکز درمانی ادامه 

پیدا خواهد کرد.

2۵۰4 واحــد صنعتی راکد به 
چرخه تولید برگشت

براساس گزارش تحول در بخش صنعت معدن و 
تجارت، ۲ هزار و ۵۰۴ واحد صنعتی راکد و تعطیل 
در داخل و خارج شهرک ها، از زمان استقرار دولت 

سیزدهم، احیا شد و به چرخه تولید برگشت.
به گزارش فارس یکی از دغدغه های دولت سیزدهم 
رونق بخشی به کسب و کارها و فعال سازی و احیا 
واحدهای صنعتی راکد اســت؛ براساس گزارش 
تحول در بخش صنعت، معــدن و تجارت وزارت 
صمت از زمان استقرار دولت سیزدهم و با  اقدامات 
وزارت صمت، ۲ هزار و ۵۰۴ واحد صنعتی راکد و 
تعطیل در داخل و خارج شهرک های صنعتی فعال 
شده است.  از اهم دستاوردها و اقدامات دولت در 
حوزه کسب و کار همچنین می توان به راه اندازی 
بازار خدمات کسب و کارها اشاره کرد که در مرحله 
اول ۲۴ خدمت کسب و کار شناسایی و بخش هایی 

از آن ساماندهی و عملیاتی شده است. 
ساماندهی، شفاف ســازی و تسهیل فرآیندهای 
صدور مجوزها و اجرای قوانین و مقررات مرتبط 
با اتصــال مجوزها بــه درگاه ملی نیــز از جمله 
دستاوردهای مهم دولت و وزارت صمت در حوزه 
کسب و کار بوده است.  تهیه بسته های سیاستی و 
تشویقی و رفع موانع برای تصویب در مراجع ذیربط 
شامل بسته سیاســت های ارزی و تجاری، بسته 
رفع موانع تولید و ســرمایه گذاری ، بسته تامین 
مالی ، بسته شفافیت جریان کاال، بسته ساماندهی 
لکه های صنعتی و توسعه صنعتی در محدوده ۱۲۰ 
کیلومتری تهران، بسته جلوگیری از رسوب کاال و 
سایر موارد با پیشنهاد این وزارتخانه و در مراجع 
ذیربط شامل شــورای عالی هماهنگی سران قوا، 
هیات وزیران و ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به 

تصویب رسیده است. 

نیمی از نهاده های دامی از بنادر 
ترخیص شد

مدیرعامل شــرکت پشــتیبانی امور دام، از رفع 
بخشی از مشــکالت ترخیص نهاده های دامی از 
بنادر خبر داد و گفت: با کمک دستگاه های اجرایی 
و اخذ تعهد مالی، نیمی از نهاده های دامی از بنادر 
آزاد شده اســت. به گزارش ایلنا و به نقل از روابط 
عمومی شرکت پشتیبانی امور دام کشور، محسن 
سالمی مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام بیان 
کرد: حدود ۵۰۰ هزار تن، یعنی نیمی از نهاده های 
دامی در بنــدر امام خمینی در حــال بارگیری و 

تخلیه است.
وی افزود: مابقی نهاده های دامی در انتظار تخصیص 
ارز در انبار ها مانده است که امیدواریم با تعیین و 
تکلیف منابع ریالی با کمک سازمان برنامه و بودجه، 
مابقی نهاده ها به عنوان ذخایر راهبردی به استان ها 
حمل شود. مسوول انبار شرکت پشتیبانی امور دام 
وزارت جهاد کشاورزی هم از فعالیت شبانه روزی 

برای تخلیه و تکمیل ذخایر راهبردی خبر داد.
جوادی اضافه کرد که ده ها تریلی حامل نهاده در 

نوبت تخلیه قرار دارند.

اخبار
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برخی فعاالن اعتقاد دارنــد، تجمع های صورت 
گرفتــه در شــهر تهران موجب شــده بــود که 
نااطمینانی در میان برخی معامله گران بیشــتر 
شــود و آن ها تمایل چندانی برای حضور در بازار 

نداشته باشند.
حجم معامالت در بازار دالر پایین آمده است. بر 
اساس گفته های فعاالن روز چهارشنبه فضای بازار 

حالت نیمه تعطیل داشت و افراد زیادی تمایل به 
خرید و فروش ارز نداشتند. در این فضا، قیمت دالر 
کمی رشــد کرد ولی خبری از نوسانات سنگین 
نبود. برخی فعاالن اعتقــاد دارند که همین روند 
کم نوسان در روز پنج شنبه ادامه پیدا خواهد کرد 
و خریداران و فروشــندگان بزرگ در بازار حضور 

نخواهند یافت. 

برخی فعاالن اعتقاد دارنــد، تجمع های صورت 
گرفتــه در شــهر تهران موجب شــده بــود که 
نااطمینانی در میان برخی معامله گران بیشــتر 
شــود و آن ها تمایل چندانی برای حضور در بازار 

نداشته باشند. 
در این میــان برخی معامله گران بــاور دارند که 
بازارساز در روز انتهایی هفته حضور سنگینی در 

بازار خواهد داشــت و با ادامه عرضه خود ســعی 
خواهد کرد که قیمت دالر را به سوی سطوح پایین 
تر ببرد. البته ریزش شاخص کل بورس از ابتدای 
هفته موجب شده اســت که برخی معامله گران 
انتظار حضور تقاضای جدید در بازار ارز را داشته 
باشند و به دلیل چنین انتظاری در موقعیت فروش 

قرار نگرفته اند.

مدیر روابط عمومی ســازمان بورس از برگزاری 
جلسات فوق العاده بررسی راهکار های کوتاه مدت 
حمایت از بازار ســرمایه جهت اقدامات عملیاتی 

فوری خبر داد.
محمدهادی ســلیمی زاده مدیــر روابط عمومی 
سازمان بورس، اظهار کرد: با مجوز ریاست شورای 
عالی بورس، جلسات فوق العاده بررسی راهکار های 
کوتاه مدت حمایت از بازار سرمایه جهت اقدامات 

عملیاتی فوری در حال برگزاری است.
این تصمیمات پــس از اخذ مجوز هــای الزم از 

نهاد های ذیربط از شنبه اعمال می شوند.
شــاخص کل در هفته ای که گذشت بیش از ۶۹ 
هزار واحد ریزش کرد تا حمایت های مهم روز به 

روز از دست برود.
شاخص کل صبح شــنبه کار خود را با رشد آغاز 
کرده بود اما در انتهای معامالت با ریزش کار خود 
را پایان داد، شاخص کل در جایگاه یک میلیون و 
۳۰۸ هزار واحد قرار دارد، اما نکته جالب این است 
که شاخص کل هم وزن رشد ۴۰۰ واحدی را تجربه 
کرد تا شنبه، روزی خاص برای بازار سرمایه باشد 
نمادهای شپنا، شتران و حکشتی بیشترین تأثیر 
مثبت را بر شــاخص کل داشته و نمادهای کگل، 
کچاد، فوالد و نوری بیشــترین تأثیر منفی را بر 

شاخص کل از خود بر جای گذاشتند.
شــنبه ۳۱۴ نماد منفی و ۱۹۶ نماد مثبت بوده 
و ۸۰ نماد در وضعیــت صف خریــد و ۴۳ نماد 
نیز در وضعیت صف فروش قرار داشــتند، ارزش 

معامــالت خرد به ۲۱۹۰ رســید که نســبت به 
روز چهارشــنبه هفته قبل با رشــد بیش از ۶۰۰ 
میلیارد تومان همراه است، شنبه بورس به میزان 
۵۸۱ میلیارد تومان ورود پول هوشــمند و ۸۷۳ 
میلیارد تومان خروج پول هوشــمند مواجه بود، 
 نمادهای منفی امروز بــورس ۱.۶ برابر نمادهای 

مثبت بودند.
شاخص کل در معامالت یکشنبه با ریزش پرقدرت 
۱۲۱۶۵ واحدی به جایگاه یک میلیون و ۲۹۶ هزار 
واحد رسید، نمادهای فارس، فوالد، کچاد، کگل، 
فخوز بیشترین تأثیر منفی را بر شاخص کل از خود 
بر جای گذاشته و نمادهای حکشتی و شیراز نیز 
بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل از خود بر 

جای گذاشتند.
نمادهای مثبت ۱۵۰ و نمادهای منفی ۳۶۳ نماد 
بودند، ارزش معامالت خرد ۲,۱۲۸ میلیارد تومان 
بود. خرید حقوقی ۱۸۱ میلیارد تومان بوده و ورود 
نقدینگی به صندوق های درآمد ثابت ۳۶ میلیارد 
تومان رسید، ۵۳ نماد در وضعیت صف خرید بودند 
که ارزش آن به ۱۸۰ میلیارد تومان رســید، ۶۳ 
نماد نیز به ارزش ۱۲۵ میلیارد تومان در وضعیت 
صف فروش قرار داشــتند. برآیند ورود و خروج 
 پول هوشمند بیشتر از منفی ۴۰۰ میلیارد تومان 

بود.
شــاخص کل در معامالت دوشــنبه بــا ریزش 
۱۹ هزار واحدی بــه یک میلیــون و ۲۷۷ هزار 
واحدی رســید، نمادهای فوالد، کچــاد، رمپنا 

بیشترین تأثیر منفی را بر شــاخص کل داشته و 
 نمادهای شــبندر و خزامیا جزو پرتراکنش های 

بازاربودند.
ارزش معامالت خرد دوشنبه به ۲,۴۲۲ میلیارد 
تومان رســیده و بازار شــاهد دوباره خروج ۲۰۰ 
میلیارد تومانی بود، صف های خرید تنها ۴۲ نماد 
با ارزش ۱۳۴ میلیارد تومــان و صف های فروش 
نیز ۷۹ نماد به ارزش ۲۰۶ میلیارد تومان بود.در 
معامالت دوشنبه ۴۴۲ نماد منفی و تنها ۷۹ نماد 

مثبت بودند.

معامالت روز سه شنبه
شاخص کل سه شنبه در پایان معامالت با ریزش 
۱۰۶۷۸ واحدی به جایگاه یــک میلیون و ۲۶۷ 
هزار واحد نزول کرد. در معامالت روز ســه شنبه 
نمادهای وامید، رمپنا، کگل بیشترین تأثیر منفی 
را بر شاخص کل گذاشته و نمادهای فوالد، شبندر 

و شپنا نیز پرتراکنش های امروز بازار بودند.
ارزش معامالت خرد در معامالت ۲,۲۹۶ میلیارد 
تومــان بوده و بــورس با خــروج نقدینگی ۴۰۵ 
میلیارد تومانی همراه بــود، ۳۰ نماد در معامالت 
به ارزش ۹۵ میلیارد تومان در وضعیت صف خرید 
بوده و ۸۵ نماد نیز بــه ارزش ۱۹۵ میلیارد تومان 
در وضعیت صف فروش قرار داشتند، نکته مثبت 
معامالت سه شــنبه اما ورود خوب پول هوشمند 
به میزان ۴۷۹ میلیارد تومان بــوده که تنها ۳۱ 
میلیارد تومان بــا خروج پول فاصله داشــت. در 

 معامالت سه شنبه ۴۳۶ نماد منفی و تنها ۸۳ نماد 
مثبت بودند.

معامالت روز چهارشنبه
شــاخص کل چهارشــنبه در معامالت با ریزش 
۲۶۰۰۰ واحدی به جایگاه یــک میلیون و ۲۴۱ 
هزار واحدی رســید تا ریزش های بورس در این 
هفتــه رکورد بزنــد. ارزش معامــالت خرد عدد 
۲,۸۰۱ میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که 
در هفته های اخیر بیشترین ارزش معامالت است، 
معامالت با ارزش باالتر این بار در وضعیت نزولی 
بوده و باعث شد شــاخص کل به میزان بیشتری 

نزول کند.
در معامالت چهارشنبه ۴۸۷ میلیارد تومان خروج 
پول حقیقی را در بازار شــاهد بودیم و خروج پول 
هوشمند به منفی ۲۷۰ رسید که قابل توجه است. 
نمادهای فوالد، میدکو، پارسان و کگل بیشترین 
تأثیر منفی را بر شاخص کل بورس از خود بر جای 

گذاشتند.

نزدیک شدن به قوی ترین حمایت ماهانه
حال شــاخص کل خود را به قوی تریــن ناحیه 
حمایت هفتگــی نزدیک می بیند، شــاخص در 
محدوده یک میلیون و ۲۱۱ هزار واحد یک حمایت 
قوی دارد که امید اســت بتواند آن را حفظ کند 
وگرنه محدوده حمایت بعدی کانال یک میلیون و 

۱۰۰ هزار واحد است.

مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صنعــت، معدن و تجارت اعالم کرد: 
از سال آینده ۹ خودروی جدید داخلی به جمع تولیدات خودروسازان 

داخلی اضافه خواهد شد.
به گزارش خبرآنالین، عبداهلل توکلی الهیجانی اظهار داشــت: یکی از 
مهم ترین دغدغه های مشــتریان در صنعت خودروی کشور که همانا 
دســتیابی به محصول اقتصادی باکیفیت با ســازوکار اجرایی به روز 
لحاظ شده و هم اکنون مراحل طراحی و توسعه این پلتفرم توسط دو 

خودروساز کشور در حال اجرا است.
وی اظهار داشــت: در محصول اقتصادی مدنظر که با توان مهندسان 
ایرانی در یک شــرکت دانش بنیان داخلی طراحی انجام شــده است، 

خودرویی با مصرف ســوخت زیر پنج لیتر در صــد کیلومتر طراحی 
شــده اســت و البته در این خانواده محصول خــودروی برقی ارزان 
 نیز در حال طراحــی و تکوین در یک شــرکت دانش بنیــان داخلی 

دیگر است.
۱-واریانت نخست خودروی اقتصادی ســایپا بر پایه پلتفرم خودروی 

اقتصادی مشترک سایپا و ایران خودرو
۲- خودروی ری را )کراس اور پلتفرم اختصاصی ایران خودرو(

۳- خودروی اختصاصی پارس خودرو p۹۰ بر پایه پلتفرم به روز شده 
ال۹۰ و قطعات کاماًل بومی

۴- خودروی آریای اتومات )بر پایه مگا پلتفرم اختصاصی سایپا(

۵- خودرو TF۲۱ بر پایه پلتفرم به روزآوری شده ایران خودرو
۶-خودروی اطلس بر پایه پلتفرم به روزآوری شده ایکس ۲۰۰ سایپا
۷- خودروی سهند بر پایه پلتفرم به روزآوری شده ایکس ۲۰۰ سایپا

۸- وانت آریسان سه منطبق بر استانداردها شرکت ایران خودرو
۹- وانت اختصاصی گروه سایپا منطبق بر استانداردها و فیس لیفت های 

محصوالت جاری )مدل های سال( به منظور ارتقا استانداردها.
توکلی الهیجانی خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۱ گونه های مختلف بر 
روی پلتفرم اقتصادی مشترک ســایپا و ایران خودرو مشتمل بر گونه 
 sp۰ بر روی پلتفرم SUV برقی و همچنین دو محصول هاچ بــک و

عرضه خواهد شد.

محدودیت معامله در بازار ارز؟

برگزاری جلسات فوری برای حمایت از بورس

9 خودروی جدید در راه بازار
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3 بازار

رئيس اتحاديه سازندگان و فروشندگان عينک تهران در بيان 
اهداف چهار ساله هيات مديره جديد اين اتحاديه گفت:: سال 
هاست حقوق از دست رفته اين صنف توسط چشم پزشکان 
و اپتومتريست ها رعايت نمي شود. برخي از چشم پزشکان و 
اپتومتريست ها در مطب هاي خود مبادرت به فروش عينک 
مي کنند. مطب مکان عرضه کاال نيســت و تنهــا بايد بيمار 
معاينه و برايش ويزيت صادر شــود ، اتحاديه خواهان اجراي 
اصل ۹۱ قانون نظام صنفي است. عليرضا خليل نژاد، رئيس 
اتحاديه سازندگان و فروشندگان عينک تهران تصريح کرد: 
اتحاديه با قدرت و جديت در مقابــل معارضت اين افراد مي 
ايستد و يکي از اهداف مهم خود مي داند تا حق خود را ثابت 

کرده و آنها را مجاب کند که در صورت تمايل به فروش عينک 
از اتحاديه و مطابق قانون پروانه کسب اخذ نمايند.

وي اضافه کرد: اين در حالي اســت که در چند سال اخير با 
وجود آراي متعدد از ديوان عدالت اداري و هيات عالي نظارت 
و کميســيون اصل ۹۰ مجلس و ارائه آنها به وزارت بهداشت 
تاکنون اين وزارت خانه و دانشــگاه هاي مسئول از ابالغ اين 

مصوبات به زيرمجموعه خود خودداري کرده اند.
خليل نژاد يکي ديگر از اهداف اتحاديه را آزادســازي واردات 
عينک هاي آفتابي برشمرد و گفت: چند سالي است دولت از 
واردات عينکآفتابي جلوگيري مي کند. دولت از ورود عينک 
هاي آفتابي که محافظ چشم و کاماًل از ابتالء به بيماري هاي 

مختلف چشــم جلوگيري مي کند و به عبارتي پيش درمان 
است ممانعت مي کند. عينک آفتابي را لوکس اعالم داشته و 
بدون توجه به اينکه يکي از کاالهاي بسيار ضروري کشور است 
از ورود آن جلوگيري مي کند. وي تاکيد کرد: عينک آفتابي به 
مانند کمربند ايمني خودرو است يا به عبارتي متداول تر مانند 
ماسک عمل مي کند که در زمان کرونا و بيماري هاي تنفسي 
از ضروريات تجويز پزشکان براي بيماران است. چگونه است 
عينک آفتابي که اين همه براي ســالمتي ضرورت دارد و از 
ورود اشعه مضر آفتاب به چشم جلوگيري مي کند به يک باره 
جزو کاالي لوکس مي شود. خليل نژاد افزود: اتحاديه مصرانه 
بر آن است تا اين محدوديت را رفع کند. در اين راستا سه سال 

است که به وزارت صمت، اتاق اصناف ايران و تهران و همچنين 
جناب مفتح قائم مقام وزارت صمت نامه نگاري متعدد داشته 
است. تا کنون با حمايت جناب مفتح به موفقيت هاي خوبي 
نزديک شده ايم اميد است بزودي اين کاال وارداتش آزاد شود.

خليل نژاد درادامه با اشاره به آموزش هاي فني در اتحاديه براي 
متقاضيان بيان داشت: از آنجايي که در سال ۱۳۸۵ اتحاديه با 
تاسيس دانشگاه علمي کاربردي تمامي دروس مربوط به عينک 
سازي را به متقاضيان توسط اساتيد دانشگاهي و اخذ مجوزهاي 
قانوني آموزش مي داد و وزارت بهداشت از اين فعاليت جلوگيري 
کرد ما به وظيفه خود عمل مي کنيم و تمام آموزش هاي الزم 
با اساتيد فوق حرفه اي و دانشگاهي در اتحاديه با فضاي بسيار 

مناسب انجام مي شود. رئيس اتحاديه سازندگان و فروشندگان 
عينک تهران تاکيد کرد: ما از استعدادها و توانمندي هاي اساتيد 
و دانش پژوهان براي ارتقاي سطح علمي متقاضيان استفاده مي 
کنيم. مواردي همچون اصول عينک و عينک ســازي، اصول 
مديريت فروش و ... هر آنچه ملزوم و الزم باشد طي ۴۶۰ ساعت 
تدريس مي شــود. خليل نژاددر پايان گفــت: اتحاديه داراي 
۱۲۰۰ عضو با پروانه کسب است و با بازرسي هاي جدي، قوي و 
مستمر به هيچ عنوان عضو بدون پروانه در حال فعاليت نداريم. 
اجازه نمي دهيم افراد بــدون قانون فعاليت کنند. اين اتحاديه 
داراي پنج کميســيون فني، بازرسي، حل اختالف، شکايات و 

آموزش مي باشد.

رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي تهران گفت: در حال حاضر 
يکي از مشــکالت ما مرکز اطالعات تلفنــي ۱۱۸، فضاي مجازي 
اســت؛ به طوري که ۹۰ درصد تعميرات در فضاي مجازي توسط 
افراد ســودجو و کالهبر دار صورت مي گيرد. اکبــر پازوکی گفت: 
متاسفانه بســياري از ســايت هاي فروش آنالين، کاالهاي قاچاق 
عرضه مي کنند بــه طوري که دولت، بــازار و صنعت لوازم خانگي 
را رها کرده است؛ سايت هاي فروش آنالين، لوازم خانگي قاچاقي 
را مي فروشند که ورودش به کشور پنج ســال است ممنوع شده! 
 سوال من اين اســت که اين ســايت ها، محصوالت خود را از کجا 

تأمين مي کنند؟

رئيــس اتحاديــه فروشــندگان لــوازم خانگــي تهرانچالــش 
جــدي در رابطــه بــا توزيــع لــوازم خانگــي را فضاهــاي 
مجــازي دانســت و گفــت: ۸۰ تــا ۹۰ درصــد کاالي قاچاقي 
 کــه وارد کشــور ميشــود، در فضــاي مجــازي بــه فــروش 

مي رسد.
وي اظهار داشت: ما در حال حاضر هيچ برندي با عنوان سامسونگ يا 
ال جي در بازار نداريم مگر گوشي تلفن همراه در غير اين صورت کاال 
تقلبي و بدون گارانتي است،در حال حاضر يکي از مشکالت ما مرکز 
اطالعات تلفني ۱۱۸ و فضاي مجازي است به طوري که ۹۰ درصد 
تعميرات در فضاي مجازي و تلفن ۱۱۸ تهيه مي شوند که عمده اين 

شماره ها براي افراد سود جو و کالهبردار استکه هيچگونه مجوزي 
براي تعميرات و نمايندگي لوازم خانگي ندارند توصيه ما به مردم اين 

است که شماره نمايندگي و تعميرات را از مراکز معتبر تهيه کنند.
پازوکي گفت: در استفاده از فضاي مجازي براي تبادل يک کاال بايد 
همواره اين مهم را در نظر داشت که ممکن است تبليغ صورت گرفته 
براي کاال ماهيت واقعي نداشته باشــد و در پس اين تبليغ افرادي 
شياد فعاليت مي کنند که ممکن اســت قصد کالهبرداري داشته 
باشند، همچنين قبل از تماس با فروشــنده و خريد کاالي وي به 
توصيه هاي درج شــده که جهت راهنمايي کاربران در سايت قرار 

داده شده توجه داشته باشند تا در دام کالهبرداران نيفتند.

آزادسازي واردات عينک هاي آفتابي يک ضرورت

کالهبرداری تعميرات لوازم خانگی در پوشش مراکز مجاز
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رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم فلزي خانگي 
)آشپزخانه( تهران گفت: به دليل قرارگيري ماه 
هاي محرم و صفر در فصل تابســتان به عنوان 
فصلي با بيشــترين تعداد برگزاري مراسم هاي 
جشن و عروســي بايد اذعان کرد که بازار نسبتاً 
راکدي را داشــتيم به طوري که نســبت عرضه 
بيش از تقاضا بــود و کاالهاي توليدي در انبارها 
دپو شدند. حسن حسني بيان داشت: بيشترين 
مراسم جشن و ازدواج ها به دليل تعطيلي مدارس 
و امــکان رفت و آمدهاي بين شــهري در فصل 
تابستان انجام مي شود و مردم آمادگي بيشتري 
براي برگزاري اين مراسم ها در اين فصل دارند؛ 
اما قرارگيري ماه هاي محــرم و صفر و عزاداري 
مانع از برگزاري مراسم ها شــده و همين امر بر 

بازار صنف تاثير گذاشت.
وی در ادامه تاکيد کرد: هر چند که قيمت ها در 
چند ماه اخير به نسبت از ثبات بيشتري برخوردار 
بود؛ اما گراني و بهاي باالي کاالها مانع از تمايل 
افراد براي خريــد اجناس نو شــده بطوريکه با 
لوازمي که در خانه دارند نيــاز خود را تامين و از 
خريد کاالي نو تا جايي که بتوانند خودداري مي 
کنند. حسنی با بيان اينکه براي رونق بازار قطعا 
روش صادرات بهترين گزينه است اظهار داشت: 
در ســال هاي اخير به دليل غيبت ايران در بازار 
منطقه، کشور ترکيه تمامي مشتريان ايراني را 
نصيب خود کرد. امکانات خوبي که دولت ترکيه 
در اختيار توليدکنندگان و صادرکنندگان قرار 
مي دهد، قيمت تمام شــده را براي توليدکننده 
و صادرکننده مناســب کرده تا بتوانند در بازار 

کشورهاي خارجي کاالهاي خود را عرضه کنند؛ 
اما سر راه توليدکنندگان و صادرکنندگان ايراني 

موانع بسياري وجود دارد.
رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم فلزي خانگي 
)آشــپزخانه( تهران ادامه داد: هزينه هاي تمام 
شده براي توليد داخلي کاالها بقدري زياد است 
که حتي در صــورت ايجاد بازارهــاي خوب در 
خارج، اجناس از قيمت هــاي موجود و در توان 
خارجي ها بيشتر خواهد شــد و تجارت در اين 
شرايط سخت مي شود. براي تقويت توليد کشور 
و رونق اقتصادي راهي جز ايجاد فضاي مناسب 
براي صــادرات و امکانات در اين بســتر وجود 
ندارد. حســني اضافه کرد: مي توانيم با قوانين 
حمايتي کاالها را به کشورهاي عراق، افغانستان، 
سوريه و... را صادر کنيم؛ هر چند قواين تحريم در 
شرايط فعلي، برگشت پول در خصوص صادرات 
را سخت کرده است؛ اما حتي با اين شرايط هم 
توليدکنندگان و صادرکنندگان مشکالت را به 

جان خريده و به تالش خود ادامه مي دهند.
وي در ديگر مشــکالت صنف و اتحاديه متبوع 
بيان داشت: ماده ۱۸۶ قانون ماليات هاي مستقيم 
که سازمان امور مالياتي در ترتيب صدور و تمديد 
پروانه کسب براي اتحاديه ها صنفي گنجانده راه 
را براي اين مسير بســيار سخت و دشوار نموده؛ 
بطوريکه اتحاديه هاي صنفي با انبوهي از پرونده 
هاي در حال تکميل روبه رو هســتند که ماده 
۱۸۶ اين امــکان را نمي دهــد. الزم و ضروري 
است تا سازمان امور مالياتي در اين حوزه تجديد 

نظر کند.

رئيس اتحاديه تهيه و توزيع کنندگان گوشــت 
گوسفندی استان تهران اظهار داشت: همه ساله در 
آغاز فصل پاييز و ماه های مهر و آبان با کاهش دمای 
هوا و افزايش مصرف پروتئين، تا حدودی شــاهد 
افزايش قيمت گوشت هســتيم که امسال کمتر 
شدن ذخيره دام زنده و افزايش قيمت آن نيز مزيد 

بر علت شده است.
علی اصغر ملکی، رئيس اتحاديــه تهيه و توزيع 
کنندگان گوشت گوسفندی اســتان تهران، در 
ارتباط به افزايش قيمت گوشت قرمز گفت:گوشت 
قرمز در اوايل هفته با افزايش قيمت جزئی روبرو 
بوده است و خبر جهش اعالمی در برخی رسانه ها در 
تهران صحت ندارد. وی خاطرنشان کرد: همه ساله 
در آغاز فصل پاييز و ماه های مهر و آبان با کاهش 
دمای هوا و افزايش مصــرف پروتئين تا حدودی 
شــاهد افزايش قيمت گوشت هستيم  که امسال 
کمتر شدن ذخيره دام زنده و افزايش قيمت آن نيز 

مزيد بر علت شده است.
وی در پاسخ به ادعای فعاالن تشکل های دامپروری 
مبنی بر ثبات قيمت دام زنده، و وجود دام مازاد در 
کشور گفت: ما اين روزها با افزايش قيمت دام زنده 

مواجه بوده ايم. بره نری کــه پيش از اين با قيمت 
۶۰ تا ۷۰ هزار تومان معامله می شد امروز در شهر، 
بالغ بر ۸۵ هزار تومان قيمــت دارد. اين افزايش 
قيمت در مناطق دام خيز ما نيز به همين نسبت 
مشهود است. ملکی در رابطه با قيمت روز گوشت 
گوسفندی در بازار تهران گفت: امروز اول آبان ماه 
در ميدان بهمن گوشت شقه گوسفندی با قيمت 
۱۷۰ تا ۱۷۵ تومان به دســت مغازه دار می رسد و 
مغازه دار می  تواند با منظور کردن ۱۰ الی ۱۵ درصد 
سود، گوشت را عرضه کند. رييس اتحاديه تهيه و 
توزيع کنندگان گوشت گوسفندی استان تهران در 
ارتباط با نظارت بر قيمت عرضه گوشت در قصابی ها 
و مراکز عرضه تصريح کرد: اين موضوع مربوط به 
بازرســی اتاق اصناف و تعزيرات است. در صورتی 
که کسی با گزارش تخلف يکی از زيرمجموعه های 
ما به اتحاديه مراجعه کند، ما حتما با مورد متخلف 
برخورد کرده و با بررســی قيمــت فاکتور خريد، 
قيمت عرضه گوشــت را مشــخص مــی کنيم.  
گفتنی است، ۷۵۰ مرکز عرضه دارای پروانه عضو 
 اتحاديه تهيه و توزيع کنندگان گوشت گوسفندی 

تهران هستند.

عضو هيئت رئيسه ی شورای 
اســالمی کار گفــت: حذف 
پيمانکاران موضوعی اســت 
که سال ها در مجلس پيگيری 
شده است و از مطالبه ی آن، 
طرح ساماندهی کارکنان دولت بيرون آمده است. قرار 
بود اين طرح سال گذشته به نتيجه برسد اما در حاليکه 
سال ۱۴۰۱ از نيمه گذشــته هنوز صحبتی از ورود اين 
طرح به صحن علنی مجلس در ميان نيست. به گزارش 
ايلنا، طی روزهای گذشــته خبر عــدم تمديد قرارداد 
تعدادی از نيروهای شرکتی به گوش رسيد. خبری که 
به نظر می رسد بی ارتباط با طرح ساماندهی استخدام 
کارکنان دولت نيست. طرحی که اگر به تصويب برسد، 
پيمانکاران از مراکز دولتی، عمومی و نيمه دولتی، حذف 
و اين ســازمان ها بايد با نيروهای شرکتی خود قرارداد 

مستقيم ببندند.
محسن باقری، عضو هيئت رئيسه  شورای اسالمی کار 
با انتقاد از طوالنی شدِن تصويب اين طرح و تالش برای 
تعديل نيروها گفت: عموما سازمان های دولتی و عمومی 

وقتی به دنبال اصالح ساختار هستند، به کم کردن نيروی 
انسانی فکر می کنند درحاليکه بايد فرآيندها کوتاه شود. 
يعنی ما بايد برای اصالح ساختارها فرآيندها را کوتاه تر 
کنيم و حذف پيمانکاران که يکی از اهداف اصلی طرح 
ساماندهی نيروی کار است، در راســتای کوتاه کردن 

فرآيندهاست.
باقری گفت: با کــم کردِن نيروها، سيســتم ناکارآمد 
می شود و اقدامی که برخی از نهادها در تعديل نيروهای 
خود انجام می دهند در واقع آسيب زدن به عملکردشان 
است. اين مســئله در اداره های دولتی و سازمان های 
عمومی وجود دارد و نتيجه ی اين اقدامات در عملکرد 
آن ها به وضوح مشخص است. آن ها به دليل کمبود نيرو 
اقداماتی را از خود سلب کرده اند و مشکالتی را به وجود 

آورده اند.
عضو هيئت رئيسه شوراهای اسالمی کار به طوالنی شدِن 
تصويب طرح ســاماندهی نيروهای استخدام کارکنان 
دولت اشاره کرد و گفت: اين طرح بيش از يک سال در 
مجلس است و قبل از به نتيجه رسيدِن آن نيز مجلسی ها 
تبليغات بسياری برای آن انجام داده اند اما هنوز به نتيجه 
نرسيده است. وقتی تصويب چنين طرحی بعد از اين همه 
تبليغات طول می کشد راه را برای سودجويان بازمی کند 

تا از هر راهی برای بی اثر کردِن اين طرح استفاده کنند و 
بخشی از تعديل های اخير هم در همين راستاست.

به گفته  اين فعــال کارگری؛ معلوم نيســت مجلس و 
کميسيون اجتماعی، چرا برای تصويب اين طرح تعلل 
می کنند. حذف پيمانکاران موضوعی اســت که سال ها 
در مجلس پيگيری شده اســت و از مطالبه ی آن، طرح 
ساماندهی کارکنان دولت بيرون آمده است. قرار بود اين 
طرح سال گذشته به نتيجه برسد اما متاسفانه در حاليکه 
سال ۱۴۰۱ از نيمه گذشته هنوز صحبتی از ورود اين طرح 
به صحن علنی مجلس در ميان نيست. عضو هيئت رئيسه  
کانون شوراهای اسالمی کار گفت: نمايندگان مجلس خبر 
داده بودند که کليات اين طرح با اکثريت آرا تصويب شده 
است و همين اميدواری بسياری در دل بسياری از کارگران 
ايجاد کرد. خواسته ما به عنوان فعال کارگری اين است که 

هر چه سريع تر اين طرح تصويب و اجرا شود.
باقری تاکيد کرد: اميدواريم اين طرح در همين مجلس 
تصويب شود و مانند برخی از طرح ها به مجلس بعدی 
نکشــد که در آن صورت، وضعيت بدتر خواهد شــد و 
دچار سيکل باطل می شويم. باقری افزود: طرح اصالح 
قانون انتخابات شورای اسالمی کار نيز به نظر می رسد به 
کلی فراموش شده است. ما اين طرح را ده سال پيگيری 

می کرديم و حداقل در ســه دوره مجلس آن را مطرح 
کرديم اما فعال هيچ خبری از آن نيست.

اما رئيس اتحاديه کارگران قراردادی و پيمانی از پيگيری 
دادنامه ۱۷۹ ديوان عدالت اداری و لغو قراردادهای موقت 
کار در کميســيون اجتماعی مجلس خبر داد. فتح اهلل 
بيات گفت: از هفته کارگر پيگير لغو دادنامه ۱۷۹ ديوان 
از طريق کميسيون اجتماعی مجلس بوديم و مجلس 
نيز به ما قول مساعد داد و دولت هم قرار است اليحه ای 
در همين زمينه تدوين و تنظيم کند که هنوز به مجلس 
ارسال نشده است. وی گفت: ما درخواست لغو دادنامه را 
داده ايم که در صورت عملی شــدن، بستن قراردادهای 
موقت در کارهای دائم و مســتمر به طور کلی ممنوع 

خواهد شد.
اين مقام مســئول کارگری با بيان اينکــه لغو دادنامه 
۱۷۹ ديوان عدالت چند مجلس را به خود ديده اســت، 
اظهار کرد: در اين مجلس با جديت بيشتری موضوع را 
دنبال کرده ايم و کانون شوراهای اسالمی کار هم در حال 
پيگيری هستند و دولت نيز درصدد است اليحه آن را ارايه 
دهد، همچنان که رئيس جمهوری بارها بر حفظ امنيت 
شغلی کارگران و نيروهای کار تاکيد داشتند. بيات ادامه 
داد: مدتی است که طرح حذف شرکتهای پيمانکاری 
نيروی انسانی در مجلس به جريان افتاده و اين خواسته 
نيز در راستای همان موضوع اســت.اميدواريم که لغو 

دادنامه ۱۷۹ نيز در دستور کار مجلس قرار گيرد.
رئيس اتحاديه کارگران قراردادی و پيمانی در عين حال 
از اجرايی شدن مصوبه هيات وزيران در خصوص چهار 
ساله شدن ســقف قراردادهای موقت خبر داد و گفت: 
از سال آينده تعيين سقف چهار ســال در قراردادهای 
موقت در کارهای غيردائم اجرا خواهد شد و اين چيزی 
است که مصوبه هيات وزيران را دارد. سقف قراردادهای 
موقت در کارهای با ماهيت غير مســتمر از سال آينده 
چهار سال خواهد بود؛ به اين معنی که بعد از سال چهارم 
بايد با نيروی کار قرارداد دائم بسته شود و اين مصوبه در 

خصوص تبصره يک ماده ۷ قانون کار است.
به گفته بيات موضوع لغو دادنامه ۱۷۹ ديوان عدالت نيز 
مربوط به تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار می شود که به کارهای 
مستمر و دائم اشاره دارد و اگر اين دادنامه لغو شود، بعد 
از اين کارفرما می تواند به طور مستقيم با کارگر و نيروی 
خود قرارداد دائم ببندند. وی با بيان اينکه در حال حاضر 
بيش از ۹۶ درصد کارگران و نيروهای کار دارای قرارداد 
موقت هستند، ابراز اميدواری کرد: پس از طرح حذف 
شرکتهای پيمانکاری، درخواست لغو دادنامه ۱۷۹ به 

طور جدی در دستور کار مجلس قرار گيرد.
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عدم تمدید قرارداد تعدادی از نیروهای شرکتی به گوش

پیمانکاریهادستبهتعدیلنیروهازدهاند
تعلل یکساله در تصویب طرح ساماندهی

صادرات بهترين گزينه برای رونق بازار لوازم فلزی خانگی

جهش قیمت گوشت صحت ندارد

ذخيره دام زنده کاهش يافته است
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اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان البرز
مسئول محترم روابط عمومی
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بازاریابی

تبليغات 
خالق

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

برسانيد. 

نامه به سردبير

كمال گرايي
كمال گرايي يك ويژگي شخصيتي است 
كه باعث مي شود فرد هميشه براي شروع 
كار يا براي به ســرانجام رســاندن كار به 
دنبال نقاط عالي و بي نقص باشد. چنين 
اشــخاصي اگر كاري را به دست بگيرند، 
تالش مي كنند به بهترين شــكل ممكن 
كار مــورد نظــر را انجام دهنــد كه اين 

موضوع ممكن است گاهي به وسواس برسد. 

آيا كمال گرايي بد است؟
خير، كمال گرايي يك ويژگي انساني است و ويژگي هاي انساني معموال هم 
خوب و هم بد هستند. در واقع بسته به كاركرد اين ويژگي است كه وزن 
مثبت و منفي آن مشخص مي شود. همين كمال گرايي مي تواند منجر به 
انجام كار باكيفيت شود و همزمان ممكن است منجر به نارضايتي از خود 

و ديگران شود.

به عنوان يك مدير كمال گرا چه نكاتي را در نظر بگيرم؟  
قبــول كنيد كــه شــما مي توانيــد كارهايي را خــوب انجــام دهيد و 
ديگران ممكن اســت نتوانند با كيفيت شــما كار كنند. ايــن به معني 
ناتوان بــودن آنها نيســت. همــه افــراد مجموعــه اي از توانمندي ها 
 و ضعف هــا را دارنــد. بنابرايــن بــه هركســي اجــازه بدهيــد كــه

 خودش باشد. 
شــما بايد انتظارات خود از افراد ديگر را واضح بيان كنيد. ممكن اســت 
چندين بار الزم باشد كه كيفيت و انتظار خود را بازگو كنيد. بنابراين تالش 

كنيد مطمئن شويد كه ديگران كامال از انتظارات شما آگاه هستند. 
آگاه باشيد كه در دام ايراد گرفتن مداوم نيفتيد. اين كار روحيه تيم شما را 
به سطح منفي پايين خواهد آورد. تالش كنيد براي ايرادها بيشتر در نقش 
راهنما و مربي ظاهر شويد و براي دستاوردها از افراد تقدير و تشكر كنيد. 
گاهــي ممكــن اســت درگيــر رونــد انجــام كار شــويد و اجــازه 
ندهيــد كــه افــراد از خالقيــت خــود بــراي رســيدن بــه نتايــج 
 اســتفاده كننــد. بد نيســت كــه در كنــار نظــارت، آزادي عمل هم

 به افراد بدهيد. 

حذف  راه حل مقابله با شبكه هاي اجتماعي نيست
دكتر اسماعيل قديمي- عضو هيات علمي دانشگاه

 اين روزها با گســترش دامنه پذيرش شــبكه هاي اجتماعي و موبايلي از سوي 
اليه هاي مختلف اجتماعي بررسي آسيب ها و فوايد اين شبكه ها بسيار مطر 
ح شده است. اينكه اين شبكه ها چه تاثيري در جامعه هدف دارند و استفاده 
صحيح از آنها چه معنايي دارد و اينكه نقض حريم شخصي در اين رسانه ها تا 

چه حد درست يا نادرست است توسط كارشناسان بررسي مي شود. 
با توجه به اينكه در اين رســانه ها كاربر نقش فعالي در توليد محتوا دارد، 
بنابراين مي توان اذعان كرد اين نسل از رسانه ها تاثيرگذاري زيادي دارند و 
همين موضوع لزوم توجه به آموزش و فرهنگ سازي در اين حوزه را بيش 
از پيش مي طلبد. براي مقابله با تضاد فرهنگي كه ممكن است از طريق اين 
شبكه ها در جامعه با آن مواجه شويم ناچاريم در عرصه فرهنگي از مزيت 
رقابتي برخوردار باشيم. شايد به نوعي مي توان گفت امروزه حذف و سانسور 

راه حل خوبي براي مقابله با اين بعد از تاثير رسانه ها نيست. 
در ايران بيش از ۴۰ ميليون نفر از اينترنت استفاده مي كنند. به طور اجمال 
مي توان ادعا و فرض كرد كه استفاده ايرانيان از اين رسانه ها پيرامون مسائل 
گوناگون روز از اقتصادي گرفته تا سياسي، تجاري و... به شكلي متنوع باشد؛ 
اما همچنين به نظر مي رسد كه با وجود تاثيرات مثبت، اين استفاده ها چندان 
هم خالقانه، مقرون به صرفه و پيش برنده نيازهاي واقعي شان نباشد. اكثريت 
كاربران آموزش الزم را نديده اند و آگاهــي الزم و كامل از قابليت هاي اين 
وسايل را ندارند. با اين وجود، تعداد زياد كاربران و شدت مبادله و وقت زيادي 
كه صرف مي شــود، قابل توجه و تحقيق است. به علت فقدان پژوهش هاي 
 مســتمر، تاثيرات اين وســايل بر روحيه و رفتار مردم هنوز به طور كامل

 شناخته شده نيســت. تفاوت اين شبكه ها با رســانه هايي مثل تلويزيون 
و روزنامه اين اســت كه تعاملي اند و كاربران عامل ارتباط هســتند نه يك 
سازمان مثل صداوسيما؛ بنابراين، اين رسانه ها به علت نقش فعال كاربر در 
توليد محتوا تاثيرگذاري زيادي دارند. از ســوي ديگر، اين رسانه ها ويژگي 
شبكه اي دارند، يعني تاثيرگذاري و تاثيرپذيري افراد در چرخه و حلقه اي 
از افرادي شــكل مي گيرد كه يا يكديگر را مي شناســند يا با يك واسطه با 
 يكديگر آشنا مي شوند و بنابراين با ايده هاي نو و گرايش هاي جديد هم آشنا 

مي شوند.
در اينجــا يــك اتفــاق مي افتــد؛ تعاملــي پيچيــده از ديدگاه هــا 
و نظــرات مخالــف و موافــق، قديمــي و جديــد رخ مي دهــد. 
 هم افزايــي يا تضــاد و تشــديد مخالفــت يــا موافقت ممكن اســت، 
رخ دهــد. ســرانجام اينكه ســاختار گروه ها و فلســفه تاســيس آنها و 
سطح ســواد و منش طبقاتي و... در نحوه تاثيرشــان موثر است. در اين 
بين و با توجه بــه اهميت اين بخش، موضوع اســتفاده صحيــح از اين 
پيام رســان ها به ميان مي آيد. آموزش  تنها راه استفاده عقالني، ياد دادن 
و يادگيري اســت. مهم ترين ركن آموزشــي اســتفاده از اين رسانه ها، 
 رســانه هاي همگاني مثل صداوســيما، مطبوعات، مجالت و پايگاه هاي 
خبري هستند.  استفاده صحيح يعني استفاده اخالقي و داراي ارزش افزوده؛ 
يعني استفاده اي كه به پيشرفت فكري و مادي و معنوي و توسعه تعامالت 

براي بهينه سازي شيوه هاي زندگي بينجامد. 
استفاده صحيح از اين ابزارها را مي شود از طريق رهبران فكري، استادان 
دانشگاه، رسانه ها و خود همين شبكه ها و با هماهنگي مديران گروه هاي 
اين شبكه ها به كاربران ياد داد. دولت و حكومت نقش كليدي دارند. آنها 
بايد ساختارهاي آموزشي الزم را تقويت يا ايجاد كنند و نيز  بودجه الزم، 
 محتوا و منابع انساني و كادر آموزشــي و برنامه هاي آموزشي موردنياز را

 تامين كنند. 

يادداشت مدير

يادداشت
در ژانويه ۲۰۱۶، بازي شانســي و چندمرحلــه اي »پاوربال« يك برد 
كالن ۱.5 ميليــارد دالري را ثبت كــرد. متاســفانه آدم هاي زيادي 
يك ذهنيــت التاري-محور دارند، به اين شــكل كه معتقد هســتند 
 تنها راه پولدار شــدن اين اســت كه يك جايزه بزرگ را در قرعه كشي 
ببرند. حقيقت اين اســت كه در اين دنيا هركسي قابليت پولدار شدن 
را دارد. به گفته بســياري از ميلياردرهای خودساخته، ثروت اندوزي و 
پولدار شدن شانسي نيست بلكه به شما و ذهنيت تان درباره پول بستگي 
دارد. چنين آدم هايي نمي پرسند چرا نمي توانيد پولدار باشيد، بلكه سوال 
آنها اين است كه »داليل اينكه درحال حاضر پولدار نيستي، چيست؟« 
 در ادامه چند دليــل پولدار نبودن تــان را از ديــدگاه آدم هاي پولدار

 مي خوانيد: 

۱. شما فكر مي كنيد پولدارشدن امتيازي بوده كه مختص 
عده خاصي است 

ما در يك جامعه ســرمايه گرا  زندگي مي كنيم، يعني جامعه اي كه 
فرصت كسب ثروت براي همه به يك اندازه است، به شرطي كه تمايل 

داشته باشيد وقتي را صرف ارزش آفريني براي ديگران كنيد. 

۲. فكر مي كنيد كه به اندازه كافي باهوش 
نيستيد 

نداشتن تحصيالت رســمي به ندرت باعث عقب ماندن 
آدم هاي موفق شــده اســت. بنيانگذاران مايكروسافت، 

فيســبوك، آيكيا، آلدي، لوكساتيكا و يارانه هاي دل 
يا دانشــگاه را نيمه كاره رها كرده اند يا اصال هرگز به 

دانشگاه نرفته اند.
 

۳. قابليت پولدارشدن را در خودتان باور نداريد زيرا 
بلند پرواز نيستيد 

بلندپروازي يا ثروت خواهي آدم هاي پولدار بيشتر از شما نيست. 
آنها فقط براي به تحقق رســاندن روياهاي شان به خودشان 

ايمان بيشــتري دارند. اگر مي خواهيد با اتكا به خودتان 
پولدار شــويد، بايد به خودتان ايمان بيشتري داشته 

باشيد. 

۴. تمركز شما بيشتر روي اندوختن پول 
است تا كسب پول بيشتر

دربــاره ايــن يكــي دچــار ســوءتفاهم نشــويد. 
آدم هاي پولــدار هــم پول شــان را پس انــداز مي كنند 
امــا آن را فقــط در حســاب هاي پس انــداز بانكــي با 

ســود كــم نمي گذارنــد. آنهــا پول شــان را 
بــه شــيوه هاي عاقالنــه پس انــداز مي كنند كه 
 بتوانند از طريق ســرمايه گذاري و ســود بيشــتر، درآمد بيشتري 

كسب كنند. 

۵. تصور مي كنيد تنها راه درآوردن پول بيشتر اين است 
كه ساعت هاي بيشتري كار كنيد 

قطعا اگر حقوق پرداختي شما براساس تعداد ساعت هايي كه كار مي كنيد، 
است، با اضافه كاري مي توانيد رقم چك بعدي تان را كمي بزرگ تر كنيد.

 اين امر واضح و روشن است اما راه كسب ثروت نيست. آدم هاي پولدار به دنبال 
راه حل هايي مي گردند كه باعث افزايش درآمدشــان شود. پولدار شدن ربطي 
 به تعداد ساعت هايي كه در دستگاه ورود و خروج محل كارتان ثبت مي كنيد،

 ندارد. 

۶. از شكست خوردن مي ترسيد 
بســياري از ثروتمندترين آدم هاي خودســاخته قبل از رسيدن به 
موفقيت، شكست را تجربه كرده اند. از اشتباه كردن نهراسيد. فقط 
شكســت هاي تان را به عنوان گام هايي در مســير موفقيت ببينيد. 

شكست آموزگار شماست نه پايان همه چيز.

۷. وقت تان را با آدم هاي مناسبي نمي گذرانيد
همه ما دوستان مان را دوست داريم اما اگر دوستان شما آدم هايي ضعيف 
هستند و ذهنيت هاي بد دارند، بودن در ميان شان و وقت گذراندن با آنها 
قطعا كمكي به شما نمي كند. آدم هاي پولدار با آدم هاي پولدار رابطه دارند 
نه به اين دليل كه ظاهرپسند هستند، بلكه به اين دليل كه آنها از همديگر 
ياد مي گيرند و به همديگر اتكا مي كنند. اگر مي خواهيد پولدار شويد، دور 

و اطراف آدم هاي پولدار باشيد و يادداشت برداري كنيد. 

۸. شما معتقد هستيد كه زندگي قرار است يك مبارزه باشد 
آدم ها ياد گرفته اند براي آنچه كه دارند سپاسگزار باشند. اين درست 
اســت  اما به اين معنا نيســت كه بايد به آنچه داريد، بسنده كنيد. 
آدم هاي پولدار براي داشتن دارايي هاي بيشتر تالش مي كنند، شما 

هم بايد تالش كنيد. 

۹. شما معتقد هستيد كه پول يك شيطان است
پول شيطان نيست. براي خريدن نيازهاي اوليه زندگي داشتن 
پول ضروري است. هرچند براي آدم هاي پولدار، پول چيزي 
بيش از ابزاري براي تامين نيازهاي اوليه زندگي است. پول يك 
ابزار مفيد است كه مي توان آن را براي به دست آوردن پول بيشتر، 
داشتن استقالل جهت انجام كارهاي مورد عالقه و گذراندن 

زندگي فارغ از نگراني به كار برد. 

۱۰. شما از پولدارها متنفر هستيد
بســياري از آدم ها معتقد هســتند كه پولدارها كالهبــردار، دروغ گو، 
هنرپيشه هايي شياد، فاسد و خودشيفتگاني بي ارزش هستند كه فقط 
مال اندوزي مي كنند. شما نمي خواهيد پولدارباشيد زيرا پولدار بودن 
به معناي فروختن روح تان اســت. حقيقت اين است كه خيلي از 
پولدارها آدم هاي بسيار بخشنده اي هستند كه بيشتر پول و وقت 
خود را وقف اهداف و خيريه هاي معتبر مي كنند. آنها همچنين 
تمايل بسيار زيادي دارند كه به شما در ياد گرفتن آموخته هايي كه 

در طول مسير كسب كرده اند، كمك كنند. 
ترجمه: بازه
منبع: اليف هك

چرا پـــــــولـــدار نيستيد؟

 جاني ســاعت ۲ از محل كارش بيرون آمد و چون 
نيم ساعت وقت داشت تا به محل كار دوستش برود، 
تصميم گرفت با همان يك دالري كه در جيب داشت 

ناهار ارزان قيمتي بخورد و راهي شركت شود. 
چند رستوران گران قيمت را رد كرد تا به رستوراني 
رســيد كه روي در آن نوشــته شــده بود: »ناهار 

همراه نوشــيدني فقط يــك دالر.« جاني معطل 
 نكرد و داخل رستوران شــد و يك پرس اسپاگتي و

 يك نوشابه برداشت و سر ميز نشست. 
گارســون برايش دو نوع سوپ، ساالد، سيب زميني 
سرخ كرده، نوشابه اضافه، بستني و دو نوع دسر آورد 
و به اعتراض جاني توجهي نكرد كه گفت: »من اين 

غذاها را سفارش ندادم.«گارســون كه رفت، جاني 
شانه اي باال انداخت و گفت: »خودشان مي فهمند كه 
من نخوردم.« اما جاني موقعي فهميد كه اين شيوه 
آن رستوران براي كالهبرداري است كه رفت جلوی 
صندوق و متصدي رستوران پول همه غذاها را حساب 
كرد و گفت: ۱5دالر و ۱۰سنت. جاني معترض شد: 

»ولي من هيچ كدومو نخوردم.« مرد پاسخ داد: »ما 
آورديم مي خواســتين بخورين.«جاني كه خودش 
ختم زرنگ هاي روزگار بود، ســري تكان داد و يك 
سكه ۱۰ســنتي روي پيشــخوان گذاشت و وقتي 
متصدي اعتراض كرد. گفت: »من مشاوري هستم كه 

بابت يك ساعت مشاوره ۱5دالر مي گيرم.«

حكايت هاي مديريتي

شايستگي چيست؟
شايد با واژه »شايستگي« در كتاب ها و مقاالت 
و سخنراني هاي مرتبط با مديريت كسب وكار 
برخورد داشته ايد. شايستگي يعني هر چيزي 
كه انتظار مي رود يك كسب وكار بتواند انجام 
دهد. اين نــگاه، نگاهي كلي اســت و در هر 
محيطي )رقابتي يــا غيررقابتي( قابل تعريف 
است. شايستگي در اين نگاه، سطح استاندارد 
و حداقلي از عملكرد را در نظر مي گيرد. معموال 
در حوزه مديريت منابع انساني و براي تعريف 
شغل و ارزيابي عملكرد، شايستگي از اين نظر 
تعريف مي شود. در كســب وكار هم مي توان 
آن را به همين شــكل تعريف كــرد: حداقلي 
از كاركردهــا و ويژگي هايي كــه از محصول 
يا خدمت يك كســب وكار انتظار تحقق آن 

مي رود. 
نگاه دوم اما خاص محيط هاي رقابتي اســت. 
در اين حالت، شايستگي يك قابليت يا مهارت 
)عامل دروني( يا دارايي )عامل بيروني( است 

كه: 
۱- كامال متعلق به خود ما باشد و بتوانيم در 

عمل از آن در ميدان رقابت بهره ببريم.
 ۲- براي من نســبت به رقيبم مزيت يا تمايز 
ايجاد كند )يعني باعث  شــود مشتري من را 

انتخاب كند نه رقيبم را.( 
۳- به راحتي و به سرعت قابل تقليد يا به دست 
آوردن نباشد )و در نتيجه بتوان در بلندمدت 

روي آن حساب كرد.( 
نگاه دوم به شايســتگي، نگاهي استراتژيك 
اســت. از اين نگاه، شايســتگي يا به عبارت 
 بهتــر شايســتگي اصلــي يــا هســته  اي

 )Core Competency(، كليــد اصلــي 
موفقيت در رقابت محســوب مي شــود. من 
با كمك شايســتگي هايم مي توانم خودم را 
در ديد مشــتري متمايز كرده و او را وادار به 
انتخاب خودم كنــم. به عبارت ديگر به كمك 
شايستگي هاي هسته اي است كه من مي توانم 
در درجه اول خودم كشف كنم كه كسب وكار، 
محصول يا خدمت من چه چيزهايي دارد كه 
رقبا ندارند و بعد چطور اين شايســتگي هاي 

متمايز را به مشتري نشان بدهم. 

الفباي كسب وكار مهارت

گوش دادن منتقدانه بر ادراك شنونده كه چگونه 
پيام را درك و آن را ارزيابي مي كند، متمركز است. 
يك شنونده منتقد، نكات مثبت و منفي يك پيام 
را ارزيابي مي كند و بعد تصميم مي گيرد كه آنها را 

بپذيرد يا رد كند. 
شــناخت راه هاي تشــويق همچنين آشنايي با 
فرايند منطق و اســتدالل، شنونده منتقد را قادر 
مي سازد درباره ويژگي هاي مثبت پيام هايي كه 
دريافت مي كند، قضاوت كنــد. در زمان قضاوت 

بايد به موارد زير توجه كرد: 
شــخصيت گوينــده: اعتبــار گوينــده از 
شــان، موقعيتي كه دارد )نظير يك ورزشــكار 
مشــهور بودن( از تخصص، قابل اعتماد بودن و 

خوش اخالقي نشات مي گيرد. شــنونده منتقد 
بايد بداند كه اين اعتبار تا چه حد بر شيوه درك و 

تجزيه  و تحليل پيام تاثير مي گذارد. 
داده ها و بحث هاي گوينده: آيا گوينده پيام به 
بحثي منطقي مي پردازد كه مبناي آن داده هاي 

صحيح و روشن است؟
جاذبه هاي انگيزشي گوينده: گوينده چگونه 
شــنونده را مجذوب پيام خود مي كنــد؟ از چه 
جاذبه هايي براي جلب توجه شــنونده اســتفاده 

مي كند تا او را به پاسخ دادن وادار كند؟
تصورات گوينده: آيا گوينده، صحت و حقيقت 
چيزي را قبل از اثبات آن مي پذيرد؟ مثال صرف 
اينكه كسي بگويد »كامال معلوم است كه...«، دليل 

بر صحت يك گمان و تصور نيست. 
آنچه گفته نشده است: در بعضي موارد، گوينده 
پيام به جاي اينكه صريحا عقيــده خود را بگويد 
به صورت تلويحي آن را بيــان مي كند، بنابراين 
شنونده مجبور است معاني پنهاني را كشف كند 
تا بتواند پيــام را براي خود روشــن كند. »حتما 
مي دانيد منظورم چيســت؟« جمله اي است كه 
شنونده بايد نسبت به آن هوشيار باشد. شما واقعا 

درباره آنچه گفته شده چه مي دانيد ؟ 
شــنونده منتقد بايد از اين عوامل آگاه باشــد و 
ويژگي هاي مثبت يك پيــام را ارزيابي كند و در 
برابر پيام هاي تبليغاتي، ديدي منتقدانه داشــته 

باشد. 

گوش دادن منتقدانه

مشاوره پاياپاي
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رونق كســب وكارها و افزايش 
فعاليت هــاي اقتصادي نبايد 
بــه قيمــت از دســت رفتن 
ســرمايه هاي محيط زيست 
باشــد. اين مســاله از جمله 
مولفه هاي تشكيل و تامين زنجيره كسب وكارهاست و 
تحقق آن نيازمند برنامه ريزي هايي هم از سوي مسئوالن 
محيط زيست و هم از سوي صاحبان صنايع است. مشخصا 
اين مساله درباره كالن شهر تهران كه در سال هاي اخير 
هم شاهد سيلي از مهاجرت هاي شــغلي بوده، بسيار 
مشهود است. مشكل آلودگي كالن شهرها به ويژه تهران 
هم براي مردم و هم براي كساني كه درصدد راه اندازي 
يك صنعت توليدي هستند، همواره مطرح بوده است. 
حل اين مساله مي تواند در قالب برنامه ريزي هايي باشد كه 
هم اشتغالزا ست و هم مدافع محيط زيست. بازتاب منفي 
آلودگي محيط زيست براي انسان ها به معني از دست 
رفتن سالمتي آنها و براي صنايع به معني از دست دادن 
نيروي انساني سالم است چراكه به اعتقاد كارشناسان 
يكي از عناصر مهم و سازنده در هر كسب وكاري داشتن 
نيروي انساني سالم هم از نظر رواني و هم از نظر جسماني 
است. از اينرو بايد پرسيد كسب وكار ها و صنايع توليدي 
تا چه اندازه در قبال اين مساله خود را مسئول مي دانند؟ 
آلودگي هوا تا چه اندازه ناشي از فعاليت هاي اقتصادي 
اســت و در اين رابطه مسئوليت سازمان محيط زيست 
سنگين تر است يا سازمان هاي مرتبط با امور كسب وكارها 
و صنايع؟در حال حاضر شهرداري اين مسئوليت سنگين 
را بر عهده گرفته و سعي دارد با انجام اقداماتي از قبيل 
بهينه سازي مصرف كارخانه ها، جابه جايي و ساماندهي 
حمل ونقل عمومي اين مساله را حل وفصل كند. به گفته 
كارشناســان موضوع آلودگي هوا نياز به برنامه ريزي و 
مديريت دقيق دارد به طوري كه بســياري از شهرهاي 
دنيا كه در حال حاضر هوا و محيط زيست سالمي دارند 
زماني جزو شهرهاي آلوده بوده اند اما در نهايت روش غلبه 
بر اين آلودگي را دريافته اند. يكي از مشــكالت اساسي 
براي حل وفصل اين مساله به گفته برخي از مسئوالن 
بودجه هاي اندك يا به عبارتي قطره چكان در بخش هاي 

مربوطه است. 

طبق آنچــه در خبرها 
وجــود دارد قانون كاهش 

آلودگــي در ســال 
79 به مــدت زمان 
10 ســال تهيــه 
و تنظيــم شــد و 
ســازمان حفاظت 
محيط زيســت بــه 
عنوان ناظر بر قضايا 

و وزارتخانه هاي 
مرتبــط و 
شهرداري و 

شوراي شهر 
شدند موظــف 

ر تــا  د
بحث  ايــن 

مشاركت 
ي  جد

شــته  ا و د
ي در انجــام  ليت  ها فعا
شده تاثيرگذار پيش بيني 
اين حال اين قانون باشــند، با 

د  جــو و مشــكالت و موانــع با
كه  پيش پــاي آن قــرار جــدي 

سال اجرا شد كه حاصل آن، داشت، تنها 3 
بنزين بود كه سبب كاهش 30 حذف سرب از 
ي  صــد ر آلودگي هواي تهران شد. د
يــن  ا بر قانون كاهش آلودگي هوا پس بنا
مســكوت ماند و برخي نهادها از 3 ســال 
در اين زمينــه كوتاهي كردند و و سازمان ها 
اشتباهاتي شدند. حتي دچار 

افزايش كسب وكارهاي 
مجهز به تكنولوژي روز

احمد لطفي نژاد، مديركل تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي تهران در پاسخ 
به اين سوال »كسب وكار« كه چه 

كم كاري هايي 
در حوزه اشتغالزايي 
منجر بــه افزايــش آالينده هاي 

محيط زيســت شده اســت، مي گويد: در 
گذشــته كارخانه ها در اطراف شهرها 

تاسيس مي شدند اما به تدريج شهرها 
با افزايش جمعيت بزرگ و بزرگ تر شده 

و اين كارخانه ها را در آغوش گرفتند. 
به همين دليــل كارخانه هاي آالينده 
وارد فضاي شــهري و زندگي انسان ها 
شــدند كه اين امــر درواقع ناشــي از 

بي برنامگي و عــدم پيش بيني هاي 
مدبرانه از سوي سياستگذاران 

اين حوزه بود. از طرفي انتقال 
كارخانه ها به فضاي خارج 
از افــراد از شــهر انگيزه بسياري 
داخل شهر كه تمايل به اشتغال در 

ايــن صنايع را دارند بــراي ورود به 
بسياري كار خود كم مي كند. درنتيجه 
حتي بيمه بيكاري نيز را از دست مي دهند و 
حمايتــي از آنها خواهد گرچه به صورت موقت 

مشــكل بيكاري آنها را كرد امــا در بلندمدت 
بنابراين چند پيشــنهاد پوشــش نخواهد داد. 
مشكل وجود دارد. اول اساســي براي حل اين 
كالن شهرها تا جايي كه اينكه مســئوالن در 
احياي صنايعي باشند امــكان دارد درصدد 
دارد يــا اصال نــدارد؛ كــه كمتــر آلودگي 
آلوده كننده را به فضاي دوم اينكــه صنايــع 
شهرهايي ببرند كه در خارج از شهرها يا به 

معرض آلودگي كمتري قرار دارند؛ سوم اينكه با بستن 
پيمان هــا و قراردادهايي درصــدد ورود تكنولوژي ها 
 و فناوري هاي روز باشــند تا به اين وســيله از وسايل

 آلوده كنند ه بكاهند و چهارم اينكه تجهيزات و امكانات 
مادي الزم در اختيار كارخانه هاي آلوده كننده براي رفع 

مشكل آلودگي قرار داده شود. 

بارگذاري جمعيت 
شهرها متناسب 

با صنايع

محمد رســتگاري، معاون پايش و نظارت اداره كل 
حفاظت محيط زيست در اين رابطه به »كسب وكار« 
مي گويد: آلودگي محيط زيســت درنتيجه بارگذاري 
بيش از حد جمعيت، صنعت و خدمات است. مشخصا 
در شهري مانند تهران توان اكولوژيكي كمتر از ميزان 
جمعيتي است كه در آن جاي دارد. اين جمعيت نياز به 
اشتغال و تاسيس صنايع و كارخانه هاي جديد دارد و براي 
رسيدگي به آن بايد بحث آمايش سرزمين را جدي تر 
بگيريم تا از بارگذاري هاي جديد كه بر محيط زيســت 
فشار وارد مي كند، جلوگيري كنيم. وي توضيح مي دهد: 
جز اين بايد برنامه ريزي هاي آينده نگرانه تري داشــته 
باشيم و از ظرفيت هاي قانوني براي كنترل آلودگي هوا 
استفاده كنيم. در سال گذشته 230 مورد صنعت آالينده 
شناسايي شد كه اين شناسايي براي مسئوالن زمينه 

خوبي براي نظارت بيشتر فراهم ساخت. 
وي ادامه مي دهد: نظارت هاي قانوني، الزام بخش هاي 
مختلف به رعايت قانون، برنامه ريزي هاي زمانبندي شده 
و پيگيري مساله محيط زيست از جمله برنامه هايي است 
كه مي تواند به كمك محيط زيست و حل مشكل آلودگي 

هوا بيايد. 

حل مشكل توزيع نابرابر صنايع
يكي از مشكالتي كه در اين راستا به گفته كارشناسان 
وجود دارد، به توزيع صنايع در ايران مربوط مي شود كه 
در اثر عوامل متعددي از جمله قابليت هاي منطقه اي، 
زيرساخت ها، سياســتگذاري ها، امكانات آموزشي 
و خدماتي، موقعيت جغرافيايــي، خدمات صنعتي، 
ويژگي هاي منابع طبيعي و زيســت محيطي به طور 
يكنواخت و همگن صورت نگرفته اســت. براساس 
اين مطالعات عالوه بر اختالف ميــان مناطق از نظر 
فعاليت هاي اقتصادي، در درون هر منطقه نيز اغلب 
نابرابري هاي چشمگيري وجود دارد كه گاه از اختالفات 
ميان مناطق نيز بيشتر است. اين نابرابري ها به افزايش 
حجم صنايع در برخي شــهرها و درنتيجه افزايش 

آلودگي اين شهرها انجاميده است.

آگاهي از خسارت هاي مادي آلودگي هوا 
الزم به ذكر اســت كه آلودگي هوا عــالوه بر اينكه 
 خود متاثر از فعاليت هاي اقتصادي اســت، آنها را نيز 
تحت تاثير قــرار مي دهد. براي نمونــه آلودگي هوا 
خســارات فراواني براي اقتصاد كشــورها به همراه 
مي آورد و به گفته كارشناسان بيش از 70 درصد اقتصاد 
كشور را در خطر تعطيلي قرار مي دهد. عالوه بر اين 
 مرگ خاموش۴ هزار نفر در سال فقط در شهر تهران 
)بر اساس آخرين برآوردهاي سال 92( خسارت مالي 
ساليانه حدود 2 ميليون و 520 هزار تومان در سال براي 
هر ايراني، ابتالی مردم به انواع مشكالت بهداشتي و 
بيماري ها مثل سرطان، بيماري هاي قلبي، كند ذهني 
كودكان،  ام اس، ناراحتي هاي تنفسي، نقايص مادرزادي 
و... از جمله خســارت هاي مادي آلودگي هواســت. 
همچنين مرگ تدريجي فضاهاي ســبز و جنگل ها 
در اثر مواجهه با آالينده هــاي NOx، ازن )O3( و ... 
يا آسيب به آثار تاريخي، اشيا و نماي ساختمان ها در 
اثر ساييدگي توسط ذرات معلق )PM( يا تركيبات 
شيميايي آالينده روي آنها از ديگر آثار مخرب آلودگي 
بر اقتصاد كشــور اســت كه آگاهي و اطالع از آن نيز 
مي تواند يك عامل مهم براي مقابله با مشكل آلودگي 

هوا باشد. 

»كسبوكار«گزارشميدهد

خسارت هاي اقتصادي آلودگي هوا

درآمدزايي باال، سرمايه اوليه نسبتا كم ، 
هزينه مناسب راه اندازي و مدت زمان كوتاه 
يادگيري مهارت و تخصص مربوطه، بسياري 
از افراد را ترغيــب مي كند براي رهايي از 
بيكاري صاحب يك فســت فود شوند اما 
الزم است بدانيم اين كار نيز مانند هر كاري، مقدماتي مي خواهد و 
مشروط به عبور از مراحلي است.  تهيه و تامين غذا از جمله نيازهاي 
ضروري هر انسان است و مشخصا هيچ كس نمي تواند در بدترين 
شرايط اقتصادي از اين نياز طبيعي خود چشم پوشي كند؛ از اينرو 
بازار كار مواد خوراكي و غذايي همواره طرفداران و متقاضيان خود 
را دارد. البته با تغيير وضعيت اقتصادي آنهايي كه درآمد پايين تري 
دارند، مجبور خواهند شد از تنوع غذايي خود چشم پوشي كنند و تا 
حدودي از ميزان خريد گذشته خود در زمينه مواد خوراكي بكاهند 
اما در پايه و اســاس اين نياز تغييري ايجاد نخواهند كرد. از جمله 
مسائل مرتبط با اين موضوع تهيه غذا از فست فودي هاست كه اكنون 
براي بسياري جنبه سرگرمي و تفريح پيدا كرده است، به طوري كه 
تحقيقات نشان مي دهند ۶۵ درصد از افراد خوردن به صورت حضور 
در رستوران ها، ســفره خانه ها و مراكز عرضه غذاي فست فود را 

سرگرمي اصلي خود به ويژه در هنگام شب  مي دانند. 
فســت فودها از جمله مراكز توزيع غذا هستند كه همانطور كه از 
اسم شان پيداست، در سريع ترين زمان ممكن غذاي مدنظر افراد 
را براي آنها تهيه مي كنند. آنچه كه در رابطه با فست فودها در ميان 
اكثر مردم مطرح است، چگونگي كيفيت غذايي است كه در اين 
 مراكز تهيه مي شود. غذاي فست فودي معموال در ميان عامه مردم
 به عنوان غذايي كه چاق مي كند و خاصيت اندكي دارد، مطرح است 
و اكثر كساني كه تمايل به گرفتن رژيم الغري دارند، تالش مي كنند 

فست فود نخورند.
 

نرخ گذاري منطقه، مالك قيمت فست فودها
علي اكبر صنيعي پور، نايب رئيس اتحاديه صنف 
اغذيه فروشان و مواد غذايي در رابطه با تعيين نرخ 
قيمت هاي مواد غذايي در فست فود ها و نظارت بر 
قيمت هاي فســت فود مي گويد: هر فست فود 
متناسب با مكاني كه در آن قرار دارد و كيفيتي كه در 
عرضه غذا دارد، تعيين نرخ مي كند كه البته ممكن است در يك مكان 
قيمت فست فودها با هم متفاوت باشد اما اين تفاوت يك ميانگيني 
دارد كه در صورتي كه افراد از آن تخطي كنند، جريمه مي شوند. مثال 

اگر قيمت فست فودي در ميرداماد 18 هزار تومان باشد، ساير فست 
فودها نبايد از اين ميانگين بسيار باالتر بروند و براي مثال ۵ يا 10 هزار 
تومان يا بيشتر اضافه پول بگيرند. بنابراين هر فست فود متناسب با 
نرخ قيمت منطقه اي كه در آن قرار گرفته، قيمت گذاري مي كند.وي 
توضيح مي دهد: وظيفه مهم اتحاديه نظارت بر سالمت و بهداشت 
غذايي است كه در اين مراكز تهيه مي شود. مهم ترين كار اتحاديه 
پلمب مغازه متخلفان و ممانعت از ادامه فعاليت هاي آنهاست تا از اين 

طريق مانع گسترش فعاليت هاي غيرقانوني اي 
شود كه سالمت مردم را تهديد مي كند.

با اين وجود صاحبان فست فود و كساني كه در 
اين بازار مشغول به كار هستند، معتقدند اين 

مســاله تنها در رابطه با فست فودي هايي 
صادق اســت كه متعهد بــه رعايت 
بهداشت و اســتانداردهاي تهيه غذا 
نيستند. آنها مي گويند گر چه غذاي 
فست فودي ها به دليل استفاده از برخي 
سس ها و مواد غذايي اي كه سرشار از 

نسبت  است،  چربي 
به ساير غذاها 

مضر به نظر 
مي رســد 

اما همين 
كيب  تر

يي  ا غذ
اگر درســت و 

حساب شده باشد، هيچ ضرري به دنبال نخواهد داشت.
يكي از صاحبان فست فود در اين رابطه به »كسب و كار« مي گويد: 
براي مثال استفاده از گوشت تازه و سالم، اطمينان از تاريخ انقضای 
ســس ها، دقت به نوع روغن استفاده شــده در غذا، استفاده از 
كالباس هاي سالم و بهداشتي، دقت در روش پختن يا سرخ كردن و... 
مي تواند در كيفيت غذاي نهايي بسيار تاثيرگذار باشد. مشخصا افراط 
در استفاده از مواد غذايي ضررهايي به همراه دارد اما به طور كلي آنچه 
كه مهم است، استفاده اندازه و اصولي از يك ماده غذايي است. فست 
فودها هم بايد مقيد به رعايت حد تعادل در تهيه غذا باشند و دچار 

افراط و تفريط نشوند.
باال بردن درآمد براساس كيفيت  

وي در پاســخ به اين ســوال »كســب و كار« كه يك فست 

فود در مــاه تا چه انــدازه مي توانــد درآمدزايي داشــته 
باشــد، مي گويد. مكان و محل يك فســت فــود در ميزان 
درآمدزايي آن بســيار تاثيرگذار است. فســت فودهايي كه 
در مكان هاي شلوغ و دم دســت قرار دارند مراجعه كنندگان 
بيشــتري دارند اما به هر ترتيب از آنجايي كــه مردم به نوع 
غذايي كه مي خورند و ميزان ســالمت آن اهميت مي دهند، 
 صرف دم دســت بودن باعث نمي شود مشــتري دائمي يك
 فست فود باشند. گاهي كيفيت غذاي يك فست فودي منجر 
مي شود افراد يك فســت فودي ای كه در دل يك كوچه قرار 
گرفته را به فست فودي ای كه در مركز شهر و در 
دسترس است، ترجيح دهند. فست 
فودي ها مانند ساير كسب وكارها 
زماني درآمد خوبي خواهند داشت 
كه عرضه كننده كار خوبي باشند. 
برخي فســت فودها در اين زمينه 
موفق هســتند و براي همين 
 روزانــه حتــي بيش از 
يك ميليون درآمد 

دارند.
 

براي  تالش 
كســب رضايــت 

مشتري در رقابت
وي در ادامه توضيح مي دهد: گرچه فست فودها هميشه 
متقاضيان خود را دارند اما آنچه هســت، عالقه بسياري 
به اين حرفه به دليل عدم نياز آن بــه تخصص يا دانش مهارتي 
چندان اســت. معموال انجام اين كار از پس بسياري بر مي آيد. 
به ويژه براي كساني كه سواد يا تخصص چنداني ندارند اين حرفه 
زمينه مناسبي براي كسب درآمد است. افزايش تعداد كسب و 
كارهاي فست فودي تا حدودي بر ميزان درآمد فست فودها تاثير 
گذاشته است. اكنون گوي رقابت با كساني است كه در اين بازار 
شلوغ بتوانند رضايت مشتري را جلب كنند. اين عرضه كننده 
مواد غذايي ادامه مي دهد: برخي از فست فودي ها تا آنجا شهره 
شده اند كه در بيشتر نقاط شــهر به اسم در ميان مردم شناخته 
شده اند. موقعيت شغلي اين فست فودي ها تثبيت شده و حتي به 
خود اجازه مي دهند باالتر از قيمت هاي معمول روي غذاهاي خود 

قيمت گذاري كنند. 

رتبه مطلوب فست فودي ها در طبقه بندي عرضه و تقاضا
براســاس آمار هاي به دست آمده نســبت تعداد مشتريان و 
 متقاضيــان غذا در كل كشــور بــه تعداد رســتوران ها و
 فست فود هاي فعال )البته با كيفيت غذاي مطلوب( در سطح 
بسيار باال تري در مقايسه با ساير شــغل هاي بازار آزاد وجود 
دارد كه اين امر موجب شــده تا صنعت غذا و خصوصا شاخه 
رســتوران و فســت فود در طبقه بندي اقتصــادي عرضه و 
تقاضا، داراي رتبه بسيار مطلوب باشد كه باعث شده تا تعداد 
 مشتري و متقاضي الزم و كافي براي غذا همواره وجود داشته 

باشد. 
يكي از مهم ترين و اساســي ترين مزاياي شــغل رستوران و 
فست فود كه به درآمدزايي آن كمك كرده، اين است كه تمام 
محصوالت به صورت نقد به فروش مي رسند و در پس آن مواد 
اوليه مصرفي به صورت نسيه، اقســاطي يا به صورت تسويه 
مدت دار از شركت هاي فروشنده مواد اوليه خريداري مي شود 
كه اين امر موجب به وجود آمدن گردش مالي مناسب دوره اي و 

حساب هاي بانكي معتبر مي شود.
 

مراحل اوليه راه اندازي فست فود
راه اندازي يك فســت فود مراحل فنــي و تخصصي اي نياز 
دارد كه نخســتين آن انتخاب نوع فســت فود متناسب با 
بودجه اي اســت كه فرد در اختيار دارد. همچنين الزم است 
فرد براي اين كار از ســوي اتحاديه مربوطــه مجوز الزم را كه 
 شــامل ارائه مدارك و طي كردن دوره هاي آموزشــي است،

 به دست آورد. 
به طور كلي اين كار نيازمند طي كردن مراحلي بدين شرح است: 
تعيين اسم مورد تاييد اتحاديه و مراجع ذيصالح، انتخاب مكان 
مناسب، طراحي دكوراسيون داخلي با استانداردهاي روز جهان، 
انتخاب تجهيزات ســخت افزاري، پالن تخصصي آشپزخانه و 
تهيه دستگاه هاي مورد نياز، تامين مواد اوليه با قيمت مناسب، 
قيمت گذاري منوي غذايي در فصول مختلف، ارائه جديد ترين 
دســتور العمل هاي غذايي، تهيه چك ليســت ها و فرم هاي 
راه اندازي، تهيه و طراحي چارت ســازماني رستوران، طراحي 
تابلوهاي راهنمايي رســتوران، تهيه نرم افزارهاي مورد نياز، 
تعيين حقوق پرسنل، تهيه و تدوين شرح وظايف پرسنل، تعيين 
بيمه عيدي و مسائل رفاهي كاركنان، طراحي فرم ها و روش هاي 

كنترل و نظارت بر عملكرد. 

»كسبوكار«ازبازاركارفستفودهاگزارشميدهد

مقدمات راه اندازي  فست فود

کار و
کارآفرینی 
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اصناف

كساني كه از 
طريق پيامك و 

تراكت براي 
قاليشويي آگهي 

مي دهند، 
كارشان 

قاليشويي نيست

اوضاع صنوف در مواجهه با سازمان 
امور مالياتي مساعد می شود

رئيس اتاق اصناف اردبيل، توافق اتاق اصناف 
ايران و ســازمان امور مالياتي كشور را در رفع 
چالش هــا و ابهامات موجود موثر دانســت و 
گفت: به نظر مي رســد كه با ايــن توافقنامه، 
اوضاع صنــوف در مواجهه با ســازمان امور 

مالياتي مساعد شود. 
به گزارش پايگاه اطالع رســاني اتاق اصناف 
ايران، شاپور رضايي افشــار درباره توافقنامه 
امسال اتاق اصناف ايران با سازمان امور مالياتي 
گفت: امســال نسبت به ســال هاي گذشته 
توافقنامه بهتري با سازمان امور مالياتي منعقد 
شد و به نظر مي رسد كه ۸۰ درصد از مشكالت 

صنوف با اداره مالياتي حل و فصل شود. 
وي در عين حال با اشاره به اين نكته كه مفاد 
توافقنامه به نفع اصناف است، افزود: از زمان 
انعقاد ايــن توافقنامه، رفتــار اداره دارايي با 
صنوف تغيير كــرده، به طوري كه ســازمان 
مالياتي در شهرســتان اردبيل براي اصناف 

ارزش بسياري قائل شده  است. 
رئيس اتاق اصناف اردبيــل همچنين اظهار 
داشت: انتظار ما اين است كه اتاق اصناف ايران 
به مذاكرات و تعامالت با سازمان امور مالياتي 
ادامه دهد تا مميزان اين ســازمان به اصناف 

بيش از گذشته بها دهند. 
وي به ركود حاكم بر اقتصاد كشور نيز اشاره 
كرد و افزود: روزانه حدود ۲۰ پروانه كسب در 
شهرستان اردبيل باطل مي شود و روز به روز بر 
تعداد بيكاران افزوده مي شود كه اداره دارايي 

بر همه اين موضوعات واقف است. 

كاالي قاچاق از همه شهرها به 
راحتي عبور مي كند

رئيس اتاق اصناف يزد با انتقاد از نحوه برخورد 
با قاچــاق كاال در اصناف يــزد گفت: جلوي 

قاچاق را بايد از مبدا بگيرند. 
محمدمهدي باغســتاني با اشاره به مشكالت 
واحدهاي صنفي در سطح استان اظهار داشت: 
متاسفانه نحوه برخورد و مبارزه با قاچاق كاال 
در اســتان يزد به قدري بي برنامه و آشــفته 
است كه اصناف يزد از اين برخوردها به تنگ 

آمده اند. 
وي با بيان اينكه ســازمان اصنــاف مخالف 
برخورد در زمينه قاچاق كاال نيست، ادامه داد: 
ستاد مبارزه با قاچاق كاال برخوردهاي تندي را 
با اصناف و مغازه داران يزدي دارد كه در شان 

مردم يزد نيست. 
اين مسئول با بيان اينكه هر طرحي در كشور 
ابتدا به صورت آزمايشي در يزد اجرا مي شود، 
افزود: حدود 4 ماه اســت كه اين مســاله در 
استان يزد شــدت بيشــتري به خود گرفته 
و نارضايتي هايــي را در ســطح اصناف ايجاد 

كرده است. 
وي بيان داشــت: اگــر اين رويه نادرســت 
تداوم داشــته باشد، ممكن اســت بسياري 
 از واحدهــا حتــي تعطيلــي چندماهــه

 داشته باشند. 
باغستاني با تاكيد بر اينكه جلوي قاچاق كاال 
 را بايد از مبدا گرفت، تصريح كرد: ماه گذشته

 دو واحد زرگري در يزد بــه بهانه قاچاق كاال 
تعطيل شدند اما بعدا روشــن شد كه قاچاق 
نبوده و براساس ظن و گمان اين اتفاق افتاده 
اســت. وي ادامه داد: براساس ماده ۵۳ قانون 
مبارزه با قاچاق، براساس ظن بر قاچاق بودن، 
هر كااليي را جمع مي كنند و با اين كار موجب 
تعطيلي چندماهه براي اصنــاف و نارضايتي 

خواهند شد. 
رئيس اتاق اصناف يزد عنوان كرد: متاسفانه 
كاالي قاچــاق از همه شــهرها بــه راحتي 
عبور مي كنــد و زماني كه به يزد مي رســد، 
بي آنكه به مســير طوالني و مبــادي عبوري 
كاالي قاچاق توجه كنند، در سطح واحدهاي 
صنفي با آن برخــورد مي كنند. وي ادامه داد: 
برخورد ضربتــي با كاالي قاچاق در ســطح 
بازار و پلمب واحدهاي صنفي در سطح شهر 
بدون تشخيص انجام مي شود كه تقاضا داريم 
 تا مســئوالن در اين زمينه در نحوه برخورد

 تجديد نظر كنند. 

افزايش تقاضا براي شستشــوي فرش در 
بعضي ايام ســال، روزهاي تعطيل و اعياد 
ويژه، بعضا زمينه سودجويي برخي افراد را 
فراهم كرده تا در قالــب ارائه خدمات ويژه 
براي تميزي فرش، هزينه هاي گزافي را از 

مردم طلب كنند. 
رئيس اتحاديه قاليشويان در گفتگو با »كسب وكار« با اشاره به اينكه 
شركت هاي كارتي از جنس شركت هاي بي شناسنامه هستند، اضافه 
كرد: اين شركت ها در سال هاي اخير بدون جواز صنفي فعاليت دارند. 
حميد محمدي كم سرخ با اشاره به وضعيت اتحاديه قاليشويان، اظهار 
كرد: اتحاديه قاليشويان زخم خورده معضالت داخلي است و برخالف 

ساير اصناف مشكالت داخلي گريبان اين اتحاديه را گرفته است. 
وي با تاكيد بر اينكه شركت هاي كارتي معضلي بر پيشاني اتحاديه 
قاليشويان هستند، تصريح كرد: فعاليت شركت هاي كارتي از معضالت 
جدي اين اتحاديه است كه همچنان فعاليت آنها در سال جاری در اين 

صنف ادامه دارد. 
رئيس اتحاديه قاليشــويان با اشــاره به اينكه قوه قضائيه بايد ريشه 
شركت هاي كارتي را خشك كند، اضافه كرد: متاسفانه نامه نگاري هايي 

كه در راستاي رفع اين معضل انجام داده ايم، به جايي نرسيده است.
 

برخورد جدي با متخلفان شركت هاي كارتي نشده است
رئيس اتحاديه قاليشويان با بيان اين نكته كه بايد قوه قضائيه اين حكم 
را صادر كند كه تلفن اين شركت ها قطع شده و با متخلفان برخورد 
شود، ابراز كرد: هنوز برخورد جدي ای با متخلفان شركت هاي كارتي و 

تبليغ كنندگان اين شركت ها نديده ايم. 
محمدي  كم سرخ با تاكيد بر اينكه اتحاديه قاليشويان از شركت هاي 
كارتي زخم خورده است، تصريح كرد: متاسفانه تبليغات اين شركت ها 
درب منازل مردم ريخته شده اســت. بعضي از كساني كه از طريق 
پيامك و تراكت براي قاليشــويي آگهي مي دهند، اصوال كارشــان 
قاليشويي نيست. بعضي از آنها غيرمجاز هســتند كه در طول سال 
ايــن كار را انجام نمي دهند و به صورت واســطه عمــل مي كنند و 
فرش ها را تحويل مي گيرنــد و به كارگاه هاي ديگــر مي دهند. در 
 اين رابطه موارد زيادي ديده شــده كه فرش ها گم شــده يا آسيب

 ديده اند. 
بعضي ديگر هم اصوال قصدشان قاليشويي نبوده و به سرقت فرش هاي 

مردم اقدام كرده اند. به همين دليل است كه مردم بايد كامال مراقب 
باشند و تنها از طريق قاليشويي هاي مجاز به شستشوي فرش اقدام 
كنند. اسامي قاليشويي هاي مجاز هم در سايت اتحاديه وجود دارد و 

قابل دسترس است. 
رئيس اتحاديه قاليشــويان با اشاره به اينكه شــركت هاي كارتي از 
جنس شركت هاي بي شناسنامه هستند، اضافه كرد: اين شركت ها در 

سال هاي اخير بدون جواز صنفي فعاليت دارند. 
محمدي كم سرخ با بيان اين نكته كه حجم بااليي از اصناف قاليشويي 
در كشور شناسنامه دارند، ابراز كرد: شناسايي اين شركت ها در حال 

انجام است و يك فهرست بلند بااليي از آنها تهيه خواهيم كرد. 
رئيــس اتحاديه قاليشــويان در خاتمــه اظهار كــرد: از مهم ترين 
سياست هايي كه در دستور كار داريم، شناسنامه دار كردن شركت هاي 

بي هويت و بدون مجوز است.
 

ويژه شوري ممنوع
در بســياري از فاكتورهاي قاليشــويي ها  بندي به نام ويژه شوري با 

قيمت هايي باالتر از نرخ مصوب وجود دارد 
كه رئيس اتحاديه قاليشويي آن را غيرقانوني 
دانست و گفت: قاليشويي ها موظف هستند 
كه فرش هاي مشتريان را تميز تحويل آنها 

دهند و نيازي به شستشوي ويژه نيست. 
اما استفاده از شوينده هايي همچون وايتكس 
در شستشــوي فرش و طوالني بودن مدت 
زمان تحويل از ديگر نگراني هاي مردم است 
كه اين مقام مسئول آن را غيرقانوني دانست 
و گفت: در روند شستشو تنها بايد از شامپو و 
پودر استفاده شود اما درباره مدت زمان تحويل 
فرش هيچ تبصره اي وجود ندارد و به صورت 
ميانگين قاليشــويي ها ظرف ۵ روز فرش را 

تحويل مشتريان خود مي دهند. 
رئيس اتحاديه قاليشويي تهران همچنين با 
تاكيد بر اينكه مردم قبل از امضاي رسيد به 

دقت مندرجات آن را مطالعه كنند، گفت: امضاي اين رسيد به معناي 
توافق بين دو طرف بوده و نمي توان شكايتي درباره مفاد آن داشت. 

فعاليت سارقان و خالفكاران در پوشش قاليشويي
اما مشكل ديگري كه در ايام ويژه سال ايجاد مي شود، فعاليت سارقان 
و خالفكاران در پوشش قاليشويي اســت. رونق بازار قاليشويي در 
بعضي ايام باعث شــده برخي تبهكاران با توزيــع انواع آگهي هاي 
تبليغاتي در كمين شهروندان باشند. اين تبليغات به صورت پخش 
كردن برگه هايي بوده كه تنها يك شماره در آن ذكر شده است. اين 
شركت ها در تبليغات خود هيچ اشاره اي به آدرس كارگاه قاليشويي 

خود نمي كنند. 
رئيس اتحاديه قاليشويي با بيان اينكه در ايام خاص و به عنوان مثال، 
در ۲ ماه پاياني  سال و اعياد ويژه تعداد مشتريان قاليشويي ١۰ برابر 
می شــود، در اين باره توضيح داد: با توجه به افزايش مشتريان اين 
صنف در روزهای خاص ، همين امر موجب شده تا برخي شركت ها 
با اجاره دفتر و تهيه اســناد جعلي، در اين ايام به فعاليت پرداخته و 
پس از جمع آوري فرش هاي شــهروندان با تعطيل كردن دفتر فرار 
 كنند. اعالم قيمت هاي پايين از سوي اين تبهكاران، ترفندي براي 
فريب مردم است. او با اشــاره به اينكه كسب اطمينان از مجاز بودن 
قاليشويي ها، مساله اي است كه بايد مورد توجه مردم قرار بگيرد، در 
اين رابطه هشدارهايي به مردم داد و افزود: مشتريان بهتر است ابتدا 
از درستي ادعاي مراكز قاليشــويي مطمئن شوند و بعد فرش هاي 
خود را براي شستشو در اختيار آنها قرار دهند. محمدی كم سرخ با 
اشاره به تراكم كاري پايان  سال قاليشويی های  سراسر كشور افزود: 
اگر واقعا قصد دريافت خدمت كامال مناسب و بدون عجله را داريم، 
بهترين گزينه اين است كه براي شستشوي فرش هاي مان دقيقه ٩۰ 
تصميم گيري نكنيم، بلكه به دنبال يافتن بهترين گزينه براي دريافت 
خدمات باشيم. وي همچنين درباره انتقال قاليشويي ها به كهريزك 
گفت: بحثي اســت كه از چندي پيش مورد توجه مسئوالن مربوط 
قرار گرفته، دليلش هم بررسي پساب تعدادي از قاليشويي ها بود كه 
نشان مي داد پساب و فاضالب آنها با آب سالم و حتي منابع زيرزميني 
تركيب مي شود. محمدي كم سرخ  در اين باره مي گويد: »براي انتقال 
كارگاه هاي قاليشــويي 4۰۰ هكتار زمين در شهرك صنفي در نظر 
گرفته ايم و كارگاه هايي كه به لحاظ زيست محيطي مشكل دارند، به 

آنجا منتقل مي شوند.«

رئيس سابق اتحاديه قاليشويان در گفتگو با »كسب وكار« مطرح كرد

برخورد  با شرکت های قالیشویی بدون مجوز
اخبار

ويژه شوری و قيمت های باال غير قانونی است

مســئول ســازمان بســيج اصناف و بازاريان تهران بزرگ با اشاره به 
برنامه هاي اين ســازمان براي تحقق اقتصاد مقاومتي گفت: يكي از 
طرح هاي در دست اجرا در سال جاري شناسايي و تقدير از كسبه اي است 
كه براي تقويت توليدات داخلي نهايت تالش خود را به كار مي گيرند.  به 
گزارش تسنيم، سرهنگ پاسدار جواد خسروي، مسئول سازمان بسيج 
اصناف و بازاريان تهران بزرگ با اشاره به برنامه هاي اين سازمان براي 

تحقق شعار سال اظهار كرد: بسيج اصناف مي تواند با الگو گيري از بيانات 
مقام معظم رهبري در بحث استفاده از ظرفيت هاي داخلي و پويايي 
اقتصادي و مقابله با ورود كاالهاي غيرمجاز و قاچاق به داخل كشــور 

كمك شاياني كند. 
وي يادآور شــد: همانگونه كه اصناف در ۸ سال دفاع مقدس با جان و 
مال شان انقالب را ياري كردند، امروز نيز با پايبندي به نظام و انقالب 

و در راســتاي فرامين مقام معظم رهبري در راه خود استوار هستند. 
در حال حاضر دشمن وحدت ملي و يكپارچگي ملت ايران و همچنين 
ايمان و باورهاي ديني مردم را هدف گرفته است و قصد تخريب روح اميد 
و سازندگي مردم را دارد.  مسئول سازمان بسيج اصناف و بازاريان اعالم 
كرد: اصناف بدنه اصلي نظام توزيع كاال در كشور هستند و حراست از 
دستاوردهاي انقالب اسالمي از جمله مهم ترين وظايف بسيج اصناف 

است. به همين منظور يكي از اقدامات اجرايي در سال ٩۵ حمايت از 
توليدات داخلي و كاالي ايراني خواهد بود.  خسروي از شناسايي كسبه 
امين و معتمد صنوف خبر داد و افزود: يكي از طرح هاي در دست اجرا در 
سال جاري شناسايي كسبه معتمد و امين و در عين حال كسبه اي كه 
براي تقويت توليدات داخلي نهايت تالش خود را كرده اند، خواهد بود كه 

طي مراسمي از ايشان تقدير به عمل خواهد آمد. 

كسبهحاميتوليدداخلشناساييوتقديرميشوند

پيدا كردن تاالر  پذيرايي مناســب يكي 
از دغدغه هايی  اســت كه مــردم براي 
برگزاري جشن ها و مراسم خود دارند. در 
اين ميان نرخ ها با توجه به اينكه تاالرها 
در كدام نقطه از شــهر قرار دارند ، باهم 

تفاوت دارد. 
فضاي تاالر بسيار مهم است. تزئينات هم هزينه هاي شما را باال 
مي برد و البته برخي موارد به صورت ويــژه و بدون آنكه متوجه 

بشويد نيز ، هزينه ها را باال مي برد. 
به طور معمول برگزاري يك مراسم جشن در تاالرهاي عروسي 
شامل هزينه هاي مختلفي از جمله هزينه هاي ميوه و شيريني، 
شــام، اتاق عقد، عكاســي و فيلمبرداري، خواننده و موسيقي، 
گل آرايي و البته ورودي سالن مي شــود. در كنار اين موارد نيز 
هزينه هاي جانبي همچون ماليات، پاركينگ و... به ساير هزينه ها 
اضافه مي شود اما نكته حائز اهميت در اين است كه اين قيمت ها 
در بين تاالرهاي مختلف يكسان نيســت و تفاوت قابل توجهي 

ميان آنها وجود دارد. 
رئيس اتحاديــه تاالرهاي پذيرايــي و تجهيــز مجالس تهران 
در گفتگو بــا »كســب وكار« گفت: بــا توجه به اينكه شــكل 
كاري تاالرهــاي پذيرايــي به گونه اي اســت كه بــا آرزوهاي 
مردم ارتباط دارد، مشــكالت آن هم بيشــتر خواهد بود كه در 
اغلب مواقع با مشــكالت ســاير صنوف تفاوت بســياري دارد 
زيــرا هنگامي كه خانــواده اي به يــك تاالر پذيرايــي مراجعه 
مي كند، بــه دنبال برگزاري يك شــب به يادماندني اســت كه 
 بايد تمام سعي خود را داشته باشيم تا بهترين شرايط براي آنها 

ايجاد شود. 
يكي از مشــكالت جدي كه تاالرها دارند، اين است كه كااليي 
براي فروش ندارند كه اگر امروز به فروش نرفت، هيچ نگراني ای 
نداشته باشند زيرا اگر يك تاالر پذيرايي يك شب مراسمي برگزار 
نكند، به معني اين است كه يك شــب را از دست داده كه امكان 
جبران آن وجود ندارد و اين بدين  معني اســت كه ممكن است 
در يك ماه چندين شب را خالي باشد و از دست بدهد اما اين در 
حاليست كه بايد هر روز به قول معروف چراغ هاي تاالر روشن و 
همه پرسنل حاضر باشند تا درصورت مراجعه مشتري به تاالر، 
همه شرايط و امكانات آماده ارائه باشــد كه اين موضوع موجب 

افزايش هزينه ها مي شــود، درحالي كه شــايد در آن ماه درآمد 
طبق انتظار و متناسب با هزينه ها نباشد. رئيس اتحاديه تاالرهاي 
پذيرايــي و تجهيز مجالس تهــران درباره نرخ هــاي تاالرهاي 
پذيرايي نيز گفــت: ورودي تمام تاالر هاي پذيرايي يكســان و 
 مشخص است و افراد درصورت وجود تخلف مي توانند به اتحاديه 

گزارش دهند. 
خسرو ابراهيمي نيا درباره وضعيت تعيين ورودي براي تاالرهاي 
پذيرايي گفت: ورودي تمام تاالرهاي پذيرايي بدون درنظر گرفتن 
درجه آن ثابت است به طوري كه هر تاالر پذيرايي براي روزهاي 
عادي هفته ۲۰۰ هزار تومان و براي ايام آخــر هفته ۳۰۰ هزار 

تومان ورودي از متقاضيان دريافت مي كند. 
عضو هيات رئيسه اتاق اصناف تهران با بيان اينكه تفاوت قيمت 
تاالرهاي پذيرايي به دليل ارائه خدمات مختلف از سوي واحدها 
به وجود مي آيد، گفت: خدماتي كه تاالرهاي پذيرايي به متقاضيان 
ارائه مي دهند، كارهاي هنرمندانه اي است كه بنا به درخواست 
آنها صورت مي گيرد لــذا تاالرها قيمت برآورد شــده خود را به 

اتحاديه ارائه مي كنند تا ضمن بررسي از جانب كميسيون مستقر 
در اتحاديه قيمت پيشــنهادي به صورت نهايي تاييد شود. وي 
همچنين تصريح كرد: تاالرها اجــازه ارائه خدمات فيلمبرداري 
و عكاســي را ندارند و افراد تنها با ارائه كارت اتحاديه عكاسان و 

فيلمبرداران مجوز حضور در تاالر را پيدا مي كنند. 
رئيس اتحاديــه تاالرهاي پذيرايــي و تجهيــز مجالس تهران 
درحالي از ممنوعيت ارائه خدمات عكاسي و فيلمبرداري توسط 
تاالرها خبر مي دهد كه اين خدمــات جزئي الينفك در قرارداد 

تاالرهاست. 
اين در حاليست كه اجبار براي استفاده از عكاس و فيلمبرداري 
كه تاالرها تعيين مي كنند، به اندازه اي جدي است كه در صورت 
نپذيرفتن اين شــرط يا اجازه اســتفاده از تاالر به متقاضي داده 
نمي شود يا در صورت عقد قرارداد، گرفتن عكس و فيلمبرداري 

توسط افراد ديگر ممنوع است. 
عالوه بر اين خدمت، در برخي تاالرها استفاده از خدمات ديگري 
چون مداح و مديحه سرا براي مراسم عزاداري و جشن هاي مذهبي 

و همچنين موسيقي زنده براي جشن ها نيز جزو شرايط اجباري 
است و متقاضي استفاده از تاالر مجبور است از ميان گزينه هاي 
معرفي شده از سوي تاالر يكي را انتخاب كند. يكي از انتقادهاي 
وارد به اين رفتــار تاالرهاي پذيرايي، قيمــت تحميلي خدمات 
اجباري است، به صورتي كه نه تنها متقاضي مجبور به استفاده از 
خدمات معرفي شده از ســوي تاالر است كه قيمت ها نيز از قبل 

تعيين شده و غيرقابل تغيير است. 
موضوع ديگر كيفيت خدمات است، چنانكه ممكن است برخي از 
متقاضيان عالقه مند به استفاده از خدماتي با كيفيت باالتر باشند 
يا اينكه بودجه كمتري براي استفاده از اين خدمات درنظر گرفته  
باشــند كه با اجباري كه از ســوي تاالرها تحميل مي شود، اين 

برنامه ريزي متقاضيان برهم مي خورد. 
ابراهيمي نيا در پاسخ به اين موضوع اظهار داشت: درصورتي كه 
افراد با قيمت هايي مغاير اين هزينه هاي اعالم شده مواجه شدند، 
مي توانند ضمن تماس با اتحاديه شــكايت خود را اعالم كنند تا  

دركمتر از ۲4 ساعت به اين تخلف رسيدگي شود. 

افزايش قارچ گونه مراكز غيرقانوني برگزاري مراسم 
عروسی

عضو هيات رئيســه اتاق اصناف تهران در عين حال تاكيد كرد: 
تاالر غيرمجاز در شــهر تهران نداريم و آن هايــي كه به صورت 
غيرقانوني فعاليت مي كننــد، تاالر نيســتند؛ درواقع مراكزي 
هستند كه در قالب سالن اجتماعات يا برج ها كه معموال در اطراف 
تهران هســتند، ميزبان برگزاري مراسم ها هستند.  ابراهيمي نيا 
از افزايش قارچ گونه مراكز غيرقانوني برگزاري مراســم   عروسي 
خبر داد و گفت: با هجمه فرهنگي غرب مواجه هستيم و تبليغات 
منفي كه از طريق رسانه هاي مجازي عنوان مي شود، تفكر جوانان 
ما را به برگزاري مجالسي كه در شان و شــخصيت آنها نيست، 
سوق مي دهد و متاسفانه برخي مراسم ها در زيرزمين يا برج هاي 

مسكوني خارج از شهر به صورت غيرقانوني برگزار مي شود. 
ابراهيمي نيا در پايان با اشــاره به اينكه ثابــت بودن نرخ ورودي 
تاالرهاي پذيرايي ممتاز را ظلم به اين واحدها مي دانيم، اذعان 
داشــت: اتحاديه تاالرهاي پذيرايي و تجهيز مجالس به صورت 
آنالين در خدمت مشتريان است تا به كوچك ترين شكايات در 

كمتر از ۲4 ساعت رسيدگي كند.

عضو هيات رئيسه اتاق اصناف تهران در گفتگو با »كسب وكار« مطرح كرد

ورودي تمام تاالرهاي پذیرایي ثابت است
تاالرها  اجازه ارائه خدمات فيلمبرداری و عکاسی را ندارند
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صنعت

طی ســال های اخیر راه اندازی تشکل های 
موازی، سیاسی کاری، انحصارگرایی، رقابت 
غیرسازنده، ترجیح منافع فردی و گروهی به 
منافع جمعی و… بزرگ ترین آســیب را به 
صنعت لوازم خانگی کشور زد که بعد از خروج 

و ممنوعیت واردات برندهای خارجی در حال پوست اندازی بود.
آنچه بیش از همه و بعد از حاشیه هایی ممنوعیت واردات لوازم خانگی و 
اتفاقاتی همچون نامه به رهبــری از فضای این صنعت به بیرون منعکس 
 شد، نوعی دودستگی، تشتت و منفعت طلبی بود. صنعت لوازم خانگی در 
این دوره با برخی خطاها بیش از حد سیاسی و تبعات آن گریبانگیر همه 

تولیدکنندگان شد.
تحوالت این صنعت نهایتا به ســمتی پیش رفت که اکثر تولیدکننده ها 
به این باور رســیدند که هم صدایی بیش از دنبال کردن منافع شخصی و 
انحصارگرایی به آنها کمک می کند. زمان به تولیدکننده های لوازم خانگی 
ثابت کرد اگرچه در برخی مواقع، منافع برندها ممکن است متفاوت باشد، 
اما در مورد سیاست هایی همچون قیمت گذاری دستوری که نفس تولید را 
بریده و تولیدکنندگان را در تنگنا قرار داده است، نفع همه تولیدکننده ها در 
این است که یک صدای واحد و پرقدرت از سوی آنها به گوش سیاست گذار 

و تصمیم گیر این صنعت برسد.
از همین رو آنچه از هیات مدیره جدید انجمن صنایع لوازم خانگی ایران 
در دور جدید فعالیت انتظار می رود هم صدایی بیشــتر و نقش آفرینی و 
تاثیرگذاری به موقع در سیاست گذاری ها و تصمیماتی است که صنعت 
لوازم خانگی را تحت الشعاع قرار می دهد و نفع تولیدکننده و مصرف کننده 

به آن گره خورده است.
در حال حاضر حضور چهره های جدید، در هیات مدیره انجمن صنایع لوازم 
خانگی نویدبخش شروع فصل جدیدی از فعالیت این تشکل بزرگ بخش 

خصوصی است.
محمود قهاری، مدیرعامل شرکت صنایع لوازم خانگی مادیران در اولین گفت 
و گوی خود در کسوت عضو و سخنگوی هیات مدیره انجمن صنایع لوازم 
خانگی ایران، به بررسی برنامه های انجمن برای تاثیرگذاری بیشتر و بررسی 

مسائل روز صنعت پرداخته  است.

اگر بخواهیم در ابتدا یک آسیب شناسی داشته باشیم به نظر شما 
انجمن صنایع لوازم خانگی ایران به عنوان بزرگ ترین تشــکل 
بخش خصوصی این صنعت توانسته اســت در راستای اهداف 
وجودی به وظایف خود عمل کند و تاثیرگذاری الزم در تصمیمات و 

سیاست گذاری های مربوط به این صنعت را داشته است.؟
به این موضوع باید از دو جنبه نگاه کرد؛ یکی رسالتی است که خود انجمن 
برعهده دارد و اقداماتی که می تواند انجام دهد و جنبه دیگر تغییر نگاه و 
فرهنگی است که در دولتمردان و سیاست های دولتی وجود دارد و اینکه چه 
قدر تشکل ها می توانند در تصمیماتی که دولت قرار است بگیرد، تاثیرگذار 
باشند. با توجه به رویکردی که انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در این دوره 
در انتخابات داشت، مشارکت اعضا نسبت به دوره های قبل بیشتر شد و این 
موضوع نشان می دهد کم کم این فرهنگ بین خود تولیدکنندگان و اعضاء 

در حال شکل گیری است که انجمن می تواند تاثیرگذار باشد.
از طرفی شــرکت هایی که در هیات مدیره انجمن حضور دارند، از دست 
اندرکاران واحدهای بزرگ تولیدی هستند و تمام مشکالت تولید را بسیار 
خوب متوجه هستند. بنابراین معتقدم انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در 
این دوره قدرتمندتر از پیش می تواند پیش برود و راهی که انجمن قبلی آغاز 
کرده است را رو به جلو ببرد. تالش این است هدف اصلی انجمن که همان 
ایجاد انسجام و همدلی بین تولیدکنندگان لوازم خانگی است، در اعضاء به 

وجود بیاید و تولیدکننده های بیشتری جذب انجمن شوند.

در سال های اخیر شاهد نوعی تشتت و دو دستگی میان فعاالن 
و تولیدکنندگان بزرگ لوازم خانگی بودیم. این نبود انســجام و 
همصدایی در بسیاری موارد به ضرر تولید و صنعت لوازم خانگی 
تمام شــد. از طرفی شــاهد فعالیت انجمن های موازی بودیم و 
همین باعث شد در بزنگاه های حساس مربوط به این صنعت و در 
تصمیم گیری ها، صدای واحدی از فعاالن این صنعت در رسانه ها 
شنیده نشود؛ برنامه شما برای ایجاد هم افزایی بیشتر بین فعاالن 
صنعت لوازم خانگی و تاثیرگذاری بیشتر در سیاست گذاری ها 
و تصمیمات مربوط به این صنعت در دوره جدید فعالیت انجمن 

صنایع لوازم خانگی چیست؟
تمام تالش مان را در این دوره خواهیم کرد که بتوانیم هم صدایی را در صنعت 
و در بین اعضا و تولیدکنندگان به وجود آوریم. متاسفانه فرهنگ ما ایرانی ها 
کمی مبتنی بر تک روی است. همه عالقه دارند برای منافع شخصی بجنگند 
این موضوع باید عمیقا درک شود که منافع فردی بسته به منافع جمعی است 
و این دو از هم جدا نیست. ما در این دوره از انجمن واقعا به دنبال این هستیم که 
خواسته های شخصی را کنار بگذاریم و نگاه جمعی به موضوع داشته باشیم. 
انگیزه شخصی اینجانب برای حضور در انجمن در این جهت است. شخصا 
عضو انجمن صنفی کارفرمایی لوازم خانگــی هم بودم. همان جا هم تاکید 
داشتم باید صدای واحد داشته باشــیم؛ البته ممکن است برخی انجمن ها 
جهت دیگری را دنبال کنند. اما شرایط ایده ال برای همه تولیدکنندگان این 
است که همه عضو یک انجمن و همصدا باشیم و یک صدای واحد از فعاالن 
این صنعت شنیده شود تا تاثیرگذاری بیشتری داشته باشیم. ممکن است 
برخی شرکت ها و تولیدکنندگان عالقه ای نداشته باشند در این مسیر همراه 
ما باشند ولی چاره ای جز مذاکره و مکالمه و تالش در جهت اینکه اتفاق نظر به 
وجود بیاید، نداریم. اصلی ترین هدفی که ما در این دور جدید در انجمن دنبال 
می کنیم؛ تاثیرگذاری انجمن در سیاست گذاری های صنعت لوازم خانگی 
است. این اولویت اصلی ماست که مسئوالن بدون مشورت و نظرخواهی از 
فعاالن این صنعت تصمیم گیری نکنند و تبعات تصمیمات را با مشورت با 

انجمن و تولیدکنندگان بررسی کنند.

مهم ترین تصمیمی که طی سال های اخیر در صنعت لوازم خانگی 
گرفته شد، ممنوعیت واردات برندهای خارجی از جمله دو برند 
ال جی و سامسونگ بود که بخش زیادی از بازار ایران را در دست 

داشتند. شما با ادامه این سیاست موافق هستید؟
درست است که این سیاست باعث ممنوعیت واردات برخی شرکت هایی 

که خودشان ایران را تحریم کرده بودند، شد، اما واقعیت این است که اگر 
این ممنوعیت هم وجود نداشت، برندهای خارجی به دلیل تحریم به بازار 
ایران نمی آمدند. البته متاسفانه به صورت وسیع و به رغم تالش های وزارت 
صمت و ستاد مبارزه با قاچاق همچنان کاالهای این برندها در بازار ایران به 

صورت قاچاق وجود دارد. 

با توجه به همین نکته و وفور لــوازم خانگی قاچاق در بازار، بهتر 
نیست در صورت تغییر شــرایط، به جای ممنوعیت واردات با 
ابزارهایی همچون تعرفه، ورود این کاالها به کشور را مدیریت و 

البته برای این برندها و به نفع تولید داخلی هزینه بر کرد؟
باتوجه به اینکه نمایندگان این دو برند کره ای در ایران سرمایه گذاری های 
زیادی برای تولید داخل داشــته اند، بعد از تحریم ایران توسط برندهای 
کره ای، نمایندگان ایرانی هم متضرر شدند و این اتفاق خوبی نبود. البته 
نباید این وقعیت را نادیده گرفت که با خروج برندهای بزرگ از بازار ایران 
بسیاری از تولیدکنندگان و شرکت های لوازم خانگی، سرمایه گذاری های 
کالن و جدید انجام دادند و ماشین آالت خود را به روز کردند و کیفیت کاالها 

افزایش پیدا کرد.
اگر تحقیقی هم در بازار صورت بگیرد، مشــخص می شــود مشتریان و 
مصرف کننــدگان از کاالهایی که در حال حاضر تولید می شــود رضایت 
بیشتری در مقایســه با گذشــته دارند. بنابراین نبود برندهای خارجی، 
برکت هایی برای مملکت داشته است. از جمله اینکه تولیدکنندگان ایرانی 
لوازم خانگی پا گرفتند. کیفیت تولیدات افزایش پیدا کرد. وضعیت خدمات 
پس از فروش در حال بهتر شدن است و… از طرفی کم کم مردم متوجه 
می شوند کاالی ایرانی آنچنان که قبال در ذهن شان بود، کاالی بدی نیست. 

این اتفاق به نظر من اتفاق خوبی است.
اینکه برندهای داخلی لوازم خانگی طی چند سال اخیر توانستند کمیت و 
کیفیت تولیدات را افزایش دهند، شکی نیست اما در تجارت آزاد بحث رقابت 
مطرح است. این یک واقعیت است که با وجود همه پیشرفت ها، اساسا رشد 
و ارتقای صنعت لوازم خانگی زمانی شکل می گیرد که رقابت گسترده باشد. 
از طرفی صنعت لوازم خانگی و الکترونیک جزو صنایع تکنولوژی محوری 
محسوب می شود که سرعت تغییرات باالیی دارد و به نظر می رسد این تعامل 
با برندهای بزرگ دنیا برای انتقال تکنولوژی، دانش فنی، پیشرفت و رقابت 
الزم است. جدا از اینکه مصرف کننده هم اساسا باید حق انتخاب داشته باشد.

کامال به این اعتقاد دارم که رقابت باید در بازار وجود داشته باشد تا کیفیت 
افزایش پیدا کند. اگر برندهای خارجی و شرکت ها با شرایط تولید واقعی به 
بازار ایران برگردند و مشابه سایر تولیدکنندگان، تولید کنند، هیچ مشکلی 
نیست؛. اما اینکه اجناس به صورت قاچاق و کاالی ساخته شده وارد بازار شود، 

به نفع صنعت لوازم خانگی و کشور نیست.
ما از اینکه شرکت های بزرگ وارد بازار و کشور شوند و انتقال تکنولوژی و 
دانش فنی به معنی واقعی صورت بگیرد؛ استقبال می کنیم. این موضوع باعث 
می شود سایر تولیدکنندگان هم اقدام به ارتقای کیفیت کنند. هر چه قدر هم 
تولید واقعی باشد، هم برای کشور منافع بیشتری دارد و هم برای تولیدکننده 
و مردم بهتر است. بنابراین من فکر نمی کنم تولیدکنندگان مخالفتی در این 

زمینه داشته باشند.

به نظر می رسد مشکل از نگاهی اســت که واردات را در مقابل 
تولیدملی و خودکفایی قرار می دهد. این یک واقعیت است که 
در همه دنیا تولید یکسری اقالم با توجه به عدم صرفه اقتصادی 
در کشور صاحب برند انجام نمی شود. به عنوان نمونه در صنعت 
لوازم خانگی حتی شرکت های بزرگ تولیدکننده، تلویزیون، پنل 
را وارد می کنند اما در کشور ما این اصرار وجود دارد که بگوییم 
در این زمینه یا موارد دیگر خودکفا هســتیم یا داریم به سمت 
خودکفایی پیش می رویم. با توجه به تکنولوژی محور بودن این 
صنعت و ضرورت در نظر گرفتن مقیــاس تولید، این نوع نگاه را 

چطور ارزیابی می کنید؟
با توجه با مثالی که عنوان کردید باید بگویم در زمینه پنل تلویزیون، تعداد 
شرکت های تولیدکننده پنل در دنیا انگشت شمار هستند و همه شرکت ها 
پنل را از این چند تولیدکننده بزرگ خریداری می کنند اما در مورد اقالمی 
همچون یخچال و ماشین لباسشویی کمی متفاوت است. معتقدم در کشور 
ما با توجه به وجود مواد اولیه، اگر سرمایه گذاری های اصولی و درستی صورت 
بگیرد، اتفاقات بسیار خوبی در این صنعت می افتد و نه تنها بسیاری از این 
اقالم را می توانیم در داخل کشور تهیه کنیم، حتی می توانیم صادرات در 

این زمینه داشته باشیم.
اما در حالی که ما در کشور مواد اولیه تولید، مواد معدنی، فوالدسازی و…

داریم، تولیدکننده همچنان مجبور است، ورق پیش رنگ را از خارج تهیه 
کند. به این دلیل که برای تولید ورق های پیــش رنگ با کیفیت در ایران 
سرمایه گذاری نشده است. یا به عنوان نمونه و تا آنجایی که اطالع دارم ورق 
استیل وارد کشور می شود و تولید نمی شود. خب سوال این است چه حجمی 
از این ورق استیل وارد کشور می شود؟ چه حجمی وارد کشورهای همسایه 
می شود؟ در حالی که این کشورها مواد اولیه تولید این ورق ها را ندارند اما در 

کشور ما مواد اولیه برای تولید در دسترس است.
به عنوان نمونه در حال حاضر کمبود شیشه در خیلی از کشورهای اطراف 
وجود دارد، در حالی که مواد اولیه تولید آن به وفور در کشــور وجود دارد. 
بنابراین معتقدم اگر سرمایه گذاری درســتی در این زمینه صورت بگیرد 
ما می توانیم به کشورهای اطراف صادرات داشته باشیم و مقیاس تولید را 
افزایش دهیم. انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با تقویت کمیسیون ها می 
تواند باعث شود تولیدکنندگان قطعات، استانداردهای خود را ارتقاء دهند 
و به نقطه ای برسیم که حتی به کشورهای اطراف قطعه صادر کنیم. این 
رویایی است که من دارم و به نظرم پتانسیل و توان آن در کشور وجود دارد. 

در مورد سایر اقالم هم این پتانسیل وجود دارد.

به نظر شما با وجود همه تنش ها و مسائل این صنعت، طی چند سالی 
که ورود برندهای خارجی به بازار داخلی به طور رسمی ممنوع بود، 
برندهای ملی توانسته اند با اقبال مصرف کننده رو به رو شوند و حتی 
در صورت رفع ممنوعیت، لوازم خانگی داخلی همچنان انتخاب 
بخشی از مصرف کنندگان در شرایط رقابتی و قیمت مشابه باشد؟

لوازم خانگی ایرانی با اینکه جایگاه ویژه ای در صنعت لوازم خانگی در دنیا 
پیدا کند، هنوز فاصله دارد. ولی برندهای داخلی به لحاظ کیفی در حد قابل 

قبولی هستند.
مصرف کنندگان می توانند بررسی و مقایسه کنند. فیدبک هایی که به ما 

می رســد، تحقیقات بازاری که صورت می گیرد، نشان می دهد مشتریان 
نسبت به چند سال گذشته از کیفیت تولیدات راضی تر هستند و واقعا افزایش 
کیفیت در کاالهای تولید داخل محسوس است. طبیعتا هرچه رقابت بین 
تولیدکننده ها در این صنعت بیشتر شود، قطعا تولیدکننده های داخلی 
ناگزیر از افزایش کیفیت مداوم هست. با انتقال تکنولوژی و مزیت رقابتی 

وجود مواد اولیه در داخل کشور این اتفاق می تواند افتاد.
شما به صادرات اشــاره کردید، اما در حال حاضر به رغم حمایت دولت از 
صنعت لوازم خانگی و ممنوعیت واردات، صادرات لوازم خانگی حدودا ۳۰۰-

۲۰۰ میلیون دالر و محدود به بازارهای درجه دوم و اقالمی همچون کولر 
و .. است. بر اساس گزارش عملکرد تجارت خارجی ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۰، 
۲۳۰ هزار تن لوازم خانگی به ارزش ۳۲۶ میلیون دالر در اقالم محدود صادر 

شده که چشمگیر نیست.
حضور در بازارهــای صادراتی چند پیش نیــاز دارد. در درجــه اول اگر 
سرمایه گذاری درستی صورت بگیرد، به قیمت مناسب می توانیم تولید و 
به کشورهای اطراف صادر کنیم. مزیت صادرات لوازم خانگی برای تولید 
داخلی هم این است که در این حالت تیراژ تولید باال می رود و قیمت تمام 
شده برای تولیدکننده کاهش پیدا می کند. اتفاقی که در چین افتاد. چین 
به دلیل جمعیت باالیی که دارد حتی برای تامین نیاز بازار داخل باید تیراژ 
باالیی تولید کند؛ بنابراین قیمت تمام شده براساس یک فرمول خیلی ساده 
کاهش پیدا می کند. ما در ایران انرژی و نیروی کار نسبتا ارزان داریم، مواد 

اولیه هم کمابیش وجود دارد، بنابراین شرایط فراهم است.

فکر می کنید بدون ارتباط با برندهای بزرگ تکنولوژی الزم هم 
برای حضور و رقابت تولیدات در بازارهای صادراتی وجود دارد؟

تکنولوژی در مواردی که اشاره کردم و مدنظر است، خیلی پیچیدگی ندارد. 
قطعا هنوز با تولید تکنولوژی های پیشرفته فاصله داریم، اما در برخی اقالم 
می توانیم این مسیر را طی کنیم و تولید انبوه و صادرات داشته باشیم. اتفاق 
دیگری هم که افتاده است و می تواند به تقویت مسیر صادرات کمک کند 
این است که در حال حاضر به دلیل افزایش هزینه های حمل از چین، خرید 
کاالهای ساخته شده از چین برای خیلی از کشورها مقرون به صرفه نیست 
و در این شــرایط خرید کاالیی که داخل ایران تولید شود به شرط اینکه 
کیفیت خوبی داشته باشد می تواند حتی به اروپا صادر شود. البته شرایط 
تحریم و محدودیت هایی که در حال حاضر در روابط با سایر کشورها وجود 
دارد و امیدواریم در این دوره از مذاکرات که در حال حاضر در جریان است، 
حل شود، مانع بزرگی برای این مسیر اســت. بله موضوع مهمی که باقی 
می ماند روابط بین الملل و تجاری است که با کشورهای دیگر باید داشته 
باشیم. در حال حاضر این ارتباط وجود ندارد. انتقال پول به دلیل تحریم به 
سختی صورت می گیرد و حتی به دلیل سیاست های کشورهای مختلف، 
ما نتوانستیم تعامل مناسب را با آنها داشته باشیم. خیلی از کشورها حاضر 
نیستند برندی که ایرانی است را داشته باشند و تاکید می کنند کارتن ها را 
تغییر دهید. این اتفاق خوبی نیست. در این شرایط قراردادهایی که در قالب 
پیمان های تجاری با کشورهای مختلف می توان بست، کمک کننده است.

در روابط بین خیلی از کشورها تعرفه ها صفر اســت. قاعدتا این کشورها 
شرایط مناسب تری دارند و رقابت بهتری می توانند در بازار داشته باشند. 
فرض کنید ترکیه با عراق قراردادی داشته باشد که تعرفه تجاری صفر باشد 
اما کشور ما این شرایط را نداشته باشد؛ خب قطعا در این شرایط آنها خیلی 

جلوتر از ما هستند.
بنابراین این پیمان های تجاری و اقداماتی که اتاق های بازرگانی می توانند 
انجام دهند و شناسایی طرف های تجاری و.. در این مسیر و بازارگشایی برای 
صادرات تا حد زیادی می تواند کمک کننده باشد. فرض کنید ما قصد داشته 
باشیم به کشورهای آسیای میانه صادرات داشته باشیم. اساسا بازار این کشور 
و طرف های تجاری در این کشورها را نمی شناسیم و اطالعاتی در این زمینه 
نداریم. چطور باید ارتباط برقرار کنیم و بازارسنجی و اعتبارسنجی کنیم؟ در 

حال حاضر می دانیم اقداماتی در این زمینه در حال انجام است.
همچنین با توجه به جنگ اوکراین و روسیه چند اتفاق افتاده که باعث شد 
کمی قیمت مواد اولیه در دنیا افزایش پیدا کند. یکسری شرکت های بزرگ 
که در روسیه کارخانه داشتند از جمله بوش روسیه را تحریم و تمام تولید و 
فروش خود را در این کشور متوقف کرد. در این شرایط بازار روسیه قطعا با 
یک کمبود مواجه می شود. این کمبود را ما خیلی راحت می توانیم با تولیدات 
داخلی جبران کنیم و خوشبختانه اقداماتی در این زمینه در حال انجام است 

که امیدواریم به نتیجه درست برسد.

به نظر شما الزم نیست برای حضور در بازارهای صادراتی، برند 
صادراتی ایجاد شــود و تحت یک یا دو برند قــوی در بازارهای 

صادراتی رقابت کنیم؟
من فکر می کنم بــرای چنین اقداماتی کمــی زود اســت. در ابتدا باید 
سیاست های صادراتی را اصالح کنیم و به سمتی برویم که بتوانیم صادرات 
انجام دهیم. اقتصاد راه خود را باز و پیدا می کند. همان طور که می گوییم 
نباید قیمت گذاری دستوری باشد اینکه به صورت دستوری برند صادراتی 
ایجاد کنیم هم فایده ای ندارد. شرکت های قوی تر مسلما قدرت بیشتری 
برای صادرات خواهند داشت و خود به خود این اتفاق خواهد افتاد. بنابراین 
من اساسا معتقدم ما باید پایه و اساس داستان را درست کنیم که تولیدکننده 
بتواند کاال صادر کند و با نام ایران صادرات انجام دهم. مابقی مسائل در ادامه 

اصالح می شود.

شما به اهداف صادراتی اشاره کردید اما به نظر می رسد به دلیل 
مشکالتی همچون افزایش قیمت نهاده های تولید، قیمت گذاری 
دســتوری و… تولید لوازم خانگی با چالش های متعددی روبه 
روست. قیمت گذاری دستوری و دخالت سازمان های حمایتی و 
تعزیراتی در صنعت لوازم خانگی چه تبعاتی داشته؟ آیا در این 

شرایط اهداف صادراتی تحت الشعاع قرار نمی گیرد؟
بله شرایط تولید مرتب پیچیده می شــود. از یک طرف با تحریم رو به رو 
هستیم. از طرف دیگر قیمت ارز تغییر کرد، تعرفه گمرکی از ارز ۴۲۰۰ به 
نیمایی تبدیل شد، هزینه های کارگری ۵۷ درصد افزایش پیدا کرد و.. عالوه 
بر این موارد انواع و اقسام هزینه ها از جمله هزینه حمل، هزینه های داخلی 
شرکت و.. برای تولیدکننده افزایش پیدا کرد. تمام پیمانکارهای داخلی 
قیمت های خود را از ۳۵ تا ۶۰ درصد افزایش دادند. حتی شرکت هایی که 

مواد اولیه تولید می کردند قیمت مواد اولیه را افزایش چشمگیری دادند.
همه این نهاده ها افزایش پیدا کرد و انتظــار می رفت قیمت لوازم خانگی 
همچون سایر اقالمی که همسو با تورم افزایش پیدا کرد، افزایش پیدا کند، 

اما به دلیل سیاست قیمت گذاری دستوری اجازه این کار داده نشد و از آن 
طرف تولیدکننده با رکود در بازار مواجه شد.

همه این موارد را اگر کنار هم بگذاریم متوجه می شویم به تولیدکننده فشار 
زیادی وارد شد. در حالی که همین تولیدکنندگان در زمان تحریم با افزایش 
سرمایه، تغییر خطوط تولید، ســرمایه گذاری، جذب نیرو و… در پشت 
سرگذاشتن این بحران به دولت کمک کردند. زمانی که بازار خالی از اجناس 
شده بود، همین تولیدکنندگان لوازم خانگی، افزایش تولید و کیفیت دادند. 
در این شرایط انتظار می رفت دولت حداقل به تولیدکننده کمک کند که 
بتوانند حیات خود را حفظ کنند. اما در مقابل و به عنوان نمونه، پایان سال 
گذشته بانک ها پرداخت تسهیالت به تولیدکنندگان را متوقف کردند. این در 
حالی است که سرمایه درگردش بسیاری از واحدهای تولید از طریق همین 
وام های بانکی صورت می گرفت و این ضربه بزرگی برای تولیدکنندگان و 
شرکت ها بود. شما ببنید گردش پول برای تولیدکننده چه قدر است. زمانی 
که تولیدکننده سفارش می گذارد، باید همان ابتدا برای خرید مواد اولیه و 
ثبت سفارش پول را پرداخت کند. این روند ۶-۵ ماه زمان می برد. مرحله بعد 

باید تولید صورت بگیرد و اجناس به بازار برود.
در حال حاضر تولیدکنندگان مجبور هســتند به صورت اعتباری جنس 
بفروشند و این طور نیست که پول نقد از نمایندگی یا بنکدار بگیرند. ۵/۴ ماه 

پول در بازار می چرخد.
گردش این پول ممکن اســت بین ۹/۸ ماه و حتی یک سال هم باشد. از 
آن طرف یک بهره ۲۳/۲۴ درصدی به ام پول می خورد. همه این موارد را 
که کنار هم بگذاریم می بینیم یک افزایش قیمت ۳۵ تا ۴۰ درصدی باید 
برای تولیدات صورت بگیرد که برای تولیدکننده به صرفه باشــد. ولی به 
دلیل سیاست قیمت گذاری دستوری اجازه این کار داده نمی شود و فشار 
زیادی به تولیدکننده وارد می شود. فکر نمی کنید هر گونه افزایش قیمتی 
که تولیدکنندگان خواستار آن هستند، منجر به عمیق تر شدن رکود بازار 
شود. در حال حاضر طرف تقاضا قدرت خرید با قیمت های فعلی را هم ندارد 

و درصورت افزایش قیمت این مسئله تشدید می شود.
بله اما چرا طرف تقاضا قدرت خرید ندارد و بازار با رکود مواجه شده است؟ 
یک تورم عجیب غریب در بازار وجود دارد. نه در زمینه لوازم خانگی بلکه 
همه اقالم خوراکی و غیرخوراکی و خدمات. اتفاقا لوازم خانگی کمترین 
میزان تورم را در مقایسه با سایر اقالم و کاالها داشته است. مردم به سختی 
توان خرید مایحتاج روزانه و اقالم غذایی را دارند. این دلیل رکود عمیق این 
بازار است. با اینکه شرکت ها شروع به فروش اقساطی کردند که مردم بتوانند 
خرید داشته باشند، اما مصرف کننده اساسا به دلیل تورم فزاینده قدرت و 
توان خرید ندارد. اتفاقا به همین دلیل اســت که تاکید دارم اگر صادرات 
عملیاتی شود به نفع تولیدکننده است. چون تولیدکننده، جنس در انبارها 
دارد، هر چه قدر این فروش بیشتر شود و انبارها خالی شود و تولید افزایش 
پیدا کند، قیمت تمام شده برای تولیدکننده کاهش پیدا می کند و حتی 

می تواند با قیمت پایین تری به مردم عرضه کند.
جلسات بسیاری زیادی از سال گذشــته در این زمینه با مسئوالن وزارت 
صمت ترتیب داده شد. اکثر تولیدکنندگان دراین جلسات حضور داشتند. 
موارد زیادی مطرح شد که نهایتا با یک میزان ۱۰/۱۵ درصدی افزایش قیمت 
موافقت شد. این موضوع همچنان ادامه دارد. به این دلیل که قیمت دالر 
همچنان باال می رود و تورم همچنان روند صعودی دارد و تمامی این موارد 

روی قیمت تولید و هزینه های تولیدکنندگان تاثیر می گذارد.
ما تمامی تالش مان را می کنیم که افزایش قیمت نداشته باشیم، اما در برخی 
موارد اجتناب ناپذیر است. حتی مسئوالن وزارت صمت هم این موضوع را 
درک کرده اند و قبول دارند که به دلیل افزایش هزینه های تولید، افزایش 
قیمت اجتناب ناپذیر است اما به نظر می رسد، آنها هم محدودیت هایی دارند 

و به اصطالح دست شان بسته است.
به نظر می رســد صنعت لوازم خانگی به ویژه طی سال های اخیر و البته با 
خطاهایی که معتقدم از سوی برخی تولیدکنندگان صورت گرفت بیش از 
حد سیاسی شد. از همین رو هرگونه تصمیم در مورد این صنعت از جمله 
افزایش قیمت با حساسیت باالیی روست. بله درست است مسائل صنعت 
لوازم خانگی تا حد زیادی سیاسی شد. به عنوان مثال در وزارت صمت همه 
می دانند قیمت لوازم خانگی باید افزایش یابد. اما به دلیل سیاسی شدن این 

حوزه دست مسئوالن در این زمینه بسته است.
در مورد همین موضوع قیمت گذاری، شما فرض کنید دولت قیمت گذاری 
دستوری را بردارد، در این شرایط فکر می کنید آیا تولیدکننده با وجود اینکه 
افزایش قیمت با توجه به رشــد هزینه ها ضروری است، قیمت را ۳۵/۳۰ 
درصد افزایش می دهد؟ خیر این کار را نمی کند؛ به این دلیل که در حال 
حاضر شرایط رقابتی در بازار وجود دارد. شرایط رقابتی اجازه افزایش قیمت 
را نمی دهد. شما اگر تبلیغات برندهای لوازم خانگی را نگاه کنید، برخی برندها 

قیمت برخی اقالم را حتی پایین آورده اند.

شما معتقدید انحصار وجود ندارد و صنعت لوازم خانگی رقابتی است؟
ممکن است برخی شرکت ها به دنبال ایجاد انحصار به شکل غیرمستقیم 
باشــند؛ ولی درحال حاضر هیچ گونه انحصاری وجود ندارد. صنعت لوازم 
خانگی در کشور ما به شدت رقابتی است. شما حجم تبلیغات لوازم خانگی 
در رسانه و مدیا را بینید. در رسانه ها و بیلبوردها باالی ۵۰ درصد تبلیغات 
لوازم خانگی است. دلیل این موضوع است که تولیدکننده می خواهد انبارها 

را خالی کند و جنس را بفروشد.
در این شــرایط رقابتی حتی اگر دســت مان هم باز باشد و قیمت گذاری 
دستوری هم نباشد، نمی توانیم قیمت ها را باال ببریم. حتی در جلساتی که با 
مسئوالن داشتیم برخی تولیدکنندگان عنوان می کردند ما قصد نداریم در 
همه اقالم افزایش قیمت داشته باشیم. مسئله تنها حیات تولیدکننده است.

در مواردی عنوان شده که تولیدکننده به رغم دریافت وجه با تاخیر چند ماهه 
کاال را به دست مشتری می رساند و حتی این نگرانی به وجود آمد که وضعیت 
شبیه فروش محصوالت خودروسازان برای فروش برخی اقالم شکل بگیرد.

ما با دشمنان داخلی و خارجی رو به رو هستیم. تمام تولیدکنندگانی که 
عضو انجمن صنایع لوازم خانگی ایران هســتند تا آنجایی که اطالع دارم، 
انبارهای شان مملو از کاالست و جنس را به صورت اعتباری می فروشند. 

تولیدکننده جنس را می فروشد و چند ماه بعد پول را دریافت می کند.

نقش رسانه ها در زمینه هجمه هایی که به تولیدکننده می شود می تواند 
اهمیت داشته باشد. مثال عنوان می شود تولیدکننده پول را دریافت می کند 
و کاال ارائه نمی دهد در صورتی که به هیچ وجه این موضوع واقعیت ندارد. 
تولیدکننده تمام تالشش این است که بفروشد و انبارها را خالی کند. بنابراین 
این طور اخبار غیرواقعی به تولید و اعتماد مصرف کننده ضربه خواهد.موتور 

لوازم خانگی

به نظر می رسد برخی از مشکالت از جمله همین موضوع کمبود 
اجناس در بازار به این دلیل است که تعامل مناسبی بین بخش تولید 

و فروش وجود ندارد. برای افزایش این تعامل چه برنامه ای دارید؟
متاســفانه در برخی موارد تضاد منافع به وجود می آید و باعث مشکالتی 
می شود. مثال برخی مغازه ها کاالی قاچاق می فروشند. تمایل هم دارند بیشتر 

کاالی قاچاق بفروشد. چون جایی ثبت نمی شود. مالیات نمی دهند و…
وزارت صمت تمهیداتی برای شفاف سازی در شبکه فروش دیده و سامانه 
جامع تجارت به همین دلیل به وجود آمده است. تولیدکننده باید محصوالت 
تولیدی و تحت گارانتی را در سامانه ثبت کند و همچنین مشخص کند 
هرکد کاال را به کدام کانال فروش فروخته است و بعد الیه بعدی هم باید 
اطالعات را ثبت کند تا جایی که مشــخص شــود به کدام مصرف کننده 

فروخته شده است.
در هر صورت ما در این جهت داریم پیش می رویم که بتوانیم خدمات بسیار 
بهتری به مشتریان ارائه دهیم. وزارت صمت هم در حال رفتن به این مسیر 
است. بحث حمایت از مصرف کننده مطمئا دغدغه تولیدکننده نیز هست. 
برای رکود بازار هم باید اقداماتی صورت بگیرد. در حال حاضر بیشتر مواردی 

همچون تهیه جهیزیه ارزان، فروش اقساطی و … دنبال می شود.

با وجود همه اقدامات در حال حاضر قاچاق لوازم خانگی گردش مالی 
باالیی دارد. پیشنهاد یکی از مسئوالن طی چند وقت اخیر بستن 
بازار امین حضور بود. به نظر شما اساسا این اقدامات و برخورد در 

سطح عرضه در مورد قاچاق لوازم خانگی می تواند موثر باشد؟
اگر واقع گرا باشیم مبارزه با قاچاق راحت نیست. چون مافیایی پشت این 
داستان است که به راحتی نمی شود آنها را حذف کرد. پیشنهاد ما همیشه 
به وزارت صمت این بوده که مبارزه با قاچاق از مبادی ورودی صورت بگیرد. 
در سطح عرضه و بازار هم مطمئنا الزم است اما اگر از مبادی ورودی جلوی 
قاچاق گرفته شود، در سطح بازار هم این کاالها کمتر توزیع می شود. همه 
می دانند این کاالها به چه طریقی وارد کشور می شود، به صورت ته لنجی، 
از طریق شوتی ها و.. ولی به نظر می رسد اهتمامی برای کنترل این حجم 
از قاچاق از مبادی ورودی وجود ندارد. در حالی که اگر با قاچاق از مبادی 
ورودی برخورد شود، بسیار تاثیرگذارتر است. البته برخورد با قاچاق در بازار 
از اقدامی نکردن بهتر است اما پیشنهاداتی مبنی بر اینکه بازار امین حضور 
را ببندیم و… راهکار مسئله نیست. همه افراد قاچاقچی نیستند و کاالی 
قاچاق نمی فروشند، همه اجناس موجود در بازار هم قاچاق نیست. بنابراین 

مسئله باید ریشه ای تر حل شود.

صنعت لوازم خانگی در حال حاضر به شدت نیازمند تامین سرمایه 
در گردش برای تولید است. هزینه ثبت سفارش اجزا، قطعات و مواد 
اولیه تولید، تبلیغات و… در کنار رکود بازار باعث شده حاشیه سود 
تولیدکنندگان کاهش پِیدا کند و نیاز به نقدینگی افزایش پیدا کند. 
تسهیالت بانکی هم اشاره کردید که اندک است و کارآمد نیست. 
به نظر شما تامین مالی صنعت لوازم خانگی از طریق بازار سرمایه 

می تواند در شرایط فعلی این بازار راهگشا باشد؟
بازار سرمایه با رکود زیادی مواجه است. تا آنجایی که اطالع دارم بسیاری از 
شرکت ها تمایل داشتند وارد این بازار شوند اما زمان فعلی را زمان مناسبی 
برای این ورود نمی دانند. اگر واقعا دولت به دنبال این اســت که قیمت ها 
کاهش پیدا کند باید در این زمینه ها چاره اندیشــی کند. بهره بانکی باید 
کاهش یابد، تســهیالت به صورت راحت تری در اختیار تولیدکننده قرار 
بگیرد، تامین مالی برای تولید تسهیل شود، مالیات کاهش یابد، تسهیالت 

ویژه برای تولیدکننده لحاظ شود و.. .
در حالی که می بینیم بســیاری از اقدامات و سیاست گذاری ها نه تنها در 
راستای حمایت از تولید و تولیدکننده و تسهیل این فرایند نیست، بلکه 
برعکس است. من فکر می کنم یکی از دالیل اصلی این موضوع تحریم است. 
اگر کشور ما تحریم نبود، نقدینگی بیشتری وارد بازار می شد، تسهیالت 
مناسب تری پرداخت می شد. بهره تسهیالت کاهش پیدا می کرد. قیمت ارز 
کاهش پیدا می کرد، قیمت تولیدات کاهش پیدا می کرد و همه اینها باعث 
رونق بازار می شد. اما تا زمانی که تحریم ها وجود دارد، شرایط پیچیده تر 
می شود و این شرایط فرایند تولید را سخت تر و رکود بازار را تشدید می کند.

تعامل با وزارت صمت در دوره جدید چگونه بوده است، بسیاری از این موارد 
در صورت درک صحیح از مسائل این صنعت قابل حل است.

صنعت لوازم خانگی بعد از صنعت خودرو، دومین صنعت بزرگ کشــور 
است و خصوصیتی که دارد این است که تولیدکنندگان این صنعت همگی 
خصوصی هستند و حمایت های دولتی را ندارند. به همین دلیل تمام احقاق 
حقوق شان باید توسط خودشــان صورت بگیرد. از همین رو باید قدرت 
پیدا کنند. ما در این دوره بســیار بهتر با مدیران وزارتخانه وزارت صمت و 

نمایندگان تعامل داشتیم و سعی کردیم جلسات مستمر داشته باشیم.
هدف این است که تولیدکنندگان و فعاالن این بخش در سیاستگذاری ها 
و تصمیمات، حضور داشته باشــند و مهم تر از آن تاثیرگذار باشند و فکر 
می کنم با تعاملی که آغاز کردیم در این جهت در حال پیش رفتن هستیم. 
خوشبختانه مســئوالنی که در وزارت صمت هستند ارتباط بسیار خوبی 
با تولیدکنندگان لوازم خانگی ایجاد کردند. تعامالت بســیار بهتر شــده 
است. از بســیاری از واحدهای تولیدی بازدید کردند. ترسی که در حال 
حاضر داریم این اســت که این احتمال وجود دارد تیم فعلی تغییر کند. 
این تغییرات مجددا کار را عقــب می اندازد و مجددا بایــد این ارتباط و 
تعامل شــکل بگیرد. در حال حاضر نگران بی ثباتی و تغییرات مدیریتی 
 هستیم. این بی ثباتی همگی به صنعت لوازم خانگی آسیب می زند و باعث

 عقب ماندگی می شود.

محمود قهاری، عضو و سخنگوی هیأت مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی :

صنعت لوازم خانگی بیش از حد سیاسی شد 
 

قیمت گذاری دستوری و یا هجمه علیه تولیدکننده؟                                               نمی توان به صورت دستوری برند صادراتی ایجاد کرد
مریم بابایی

News kasbokar@gmail.com
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توسعه صندوق های پژوهش و فناوری نبايد متوقف شود
سرپرست معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری در پنجمین جلسه 
کارگروه دائمی شــورای راهبــری فناوری ها و تولیــدات دانش بنیان بر 
توسعه کمی و کیفی صندوق های پژوهش و فناوری تاکید کرد. به گزارش 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، پنجمین جلسه کارگروه دائمی 
شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان با حضور روح اهلل دهقانی 
فیروزآبادی،  سرپرست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار 

شد.
در ابتــدای این جلســه بــا توجه بــه مصوبات جلســات قبــل، درباره 
دستورالعمل های اجرایی قانون جهش تولید دانش بنیان در زمینه اعتبار 
مالیاتی تحقیق و توســعه )بنــد »ب« ماده 11 قانون(، ســرمایه گذاری 
مشترک بانک ها و صندوق نوآوری و شکوفایی )بند »الف« ماده 18 قانون(، 
منع رقابت بخش دولتی با بخش خصوصی )بنــد »پ« ماده 10 قانون( و 
تشخیص مصادیق سرمایه گذاری در قانون )بند »ت« ماده 11 و بند »الف« 
ماده 18 قانون( بحث و بررسی الزم انجام شد و دستورالعمل های ارائه شده 

با اعمال نظرات اعضای کارگروه به تصویب رسید.
دهقانی فیروزآبادی، سرپرست معاونت علمی و فناوری ریاست  جمهوری 
در پنجمین جلسه کارگروه دائمی شــورای راهبری فناوری ها و تولیدات 
دانش بنیان با اشاره به توسعه صندوق های پژوهش و فناوری غیردولتی، 
گفت: موضوع صندوق های پژوهش و فناوری مساله ای نیست که بتوان برای 
آن قید و محدودیت تعیین کرد. وی افزود: بر همین اساس توسعه صندوق ها 
نباید متوقف شود و باید با ارتقاء جایگاه نظارتی و راهبری کارگروه دائمی و 
دبیرخانه تخصصی صندوق مستقر در صندوق نوآوری؛ بر افزایش کیفیت 

آن ها تمرکز کنیم.
 به گفته دهقانی فیروزآبادی، نیاز اســت، ضعف های صندوق های موجود 
تا جای ممکن برطرف شــود. باید در کنار تقویت این صندوق ها، فعالیت 
صندوق های بی اثر و غیرفعال را متوقف کرد تا سرمایه کشور به هدر نرود و 
زمینه برای حضور سرمایه گذاران جدید و فعال فراهم شود. وی همچنین 
بیان کرد: نکته اساسی این است که در تمامی این اقدامات؛ قوانین و مقررات 
باید معیار عمل باشد و اقدامی برخالف قوانین و مطابق با سلیقه ها و روابط 

انجام نشود.
در این نشست همچنین تاکید شــد که با توجه به ظرفیت های گسترده 
ایجاد شده در قانون جهش تولید دانش بنیان برای ایفای نقش صندوق های 
پژوهش و فناوری، باید سیاست های پیشنهادی صندوق نوآوری و شکوفایی 
برای توسعه توأمان کمی و کیفی صندوق های پژوهش و فناوری به عنوان 
یکی از مهم ترین بازیگران عرصه تأمین مالی در فعالیت های دانش بنیان، 
باید مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا، مقرر شد جهت دهی به افزایش 
سرمایه صندوق های پژوهش و فناوری و نیز ایجاد سازوکاری برای نظارت 
و راهبری اثربخش تر صندوق ها در دستورکار صندوق نوآوری و شکوفایی 

قرار گیرد.

هند گوگل را 2 بار جريمه كرد
رگوالتور رقابت هند به دلیل عملکردهای ضدرقابتی گوگل و سواستفاده 
شرکت از موقعیت برتر خود در فروشگاه اپلیکیشن موبایل جریمه ای ۹8 
میلیون پوندی برای آن تعیین کرده است. این دومین جریمه ای است که 
در عرض یک هفته هند علیه گوگل وضع کرده است. کمیسیون رقابت هند 
در تحقیقات آنتی تراســت خود به این نتیجه رسید که گوگل از موقعیت 
برتر خود برای اجبار توسعه دهندگان به استفاده از سیستم های پرداخت 

در اپ استفاده می کند.
رگوالتور آنتی تراست هند در دســتورات 1۹۹ صفحه ای خود از گوگل 
خواسته 8 راهکار یا فرایند برای ســازگاری با قوانین طی ۳ ماه ارائه کند. 
این سازمان همچنین از شرکت آمریکایی خواسته توسعه دهندگان اپ را 
محدود نکند و به آنها اجازه دهد از سرویس های پرداخت طرف ثالث برای 
خرید استفاده کنند. گوگل باید در برخورد با توسعه دهندگان اپلیکیشن و 
جزئیات مربوط به هزینه های سرویس با توسعه دهندگان اپلیکیشن بسیار 
شفاف عمل کند. این شرکت آمریکایی در بیانیه ای اعالم کرد به کاربران 
و توسعه دهندگان برنامه متعهد است و تصمیم خود برای گام های بعدی 

را ارزیابی می کند.
سخنگوی گوگل در این باره گفت: توســعه دهندگان نرم افزار هندی از 
فناوری، امنیت، حفاظت از مصرف کننــده و انعطاف پذیری که اندروید و 
گوگل پلی فراهم می کنند، بهره برده اند. مدل کسب و کار ما با پایین نگه 
داشتن هزینه های تبدیل دیجیتال، گسترش دسترسی به صدها میلیون 
کاربر هندی را فراهم کرده است. این جریمه در حالی وضع شده که چند 
روز قبل دولت هند به دلیل عملکردهای ضدرقابتی گوگل با اســتفاده از 
اندروید برای حفظ موقعیت در بازار این شرکت را 1۳۹ میلیون پوند جریمه 
کرد. رگوالتور همچنین از شرکت خواسته در زمینه حذف اپ های پیش 

فرض گوگل روی موبایل ها محدودیت ایجاد نکند.

فيس بوک در تركيه ۱۸ ميليون دالر جريمه شد
اداره رقابت ترکیــه متا پلتفرمز را به دلیل نقــض قوانین رقابت  ۳۴۶.۷۲ 
میلیون لیره  )18.۶۳ میلیون دالر( جریمه کرده اســت. این شــرکت در 
حوزه تبلیغ سرویس های شــبکه اجتماعی و بازی های آنالین موقعیت 
برتری دارد و با ادغام داده های جمع آوری شــده از طریق سرویس های 
فیس بوک، اینستاگرام و واتس اپ خود ســد راه فعالیت رقبا شده است. 
ســخنگوی متا پلتفرمز اعالم کرد این شــرکت با یافته هــای تحقیقات 
 در این زمینــه در ترکیه مخالف اســت و تمام گزینه هــای پیش رویش 

را بررسی می کند.
اداره رقابت ترکیه اعالم کرده متا باید برای بازگرداندن رقابت به این بازارها 
فعالیت کند و گزارش های ســاالنه ای درباره گام های ۵ سال آینده خود 
فراهم کند. طبق اطالعات موجود این جریمه براســاس درآمد شرکت در 
سال ۲0۲1 میالدی تعیین شده و فیس بوک می تواند طی ۶0 روز نسبت 

به آن اعتراض کند.
در ســال ۲0۲1 میالدی پس از آنکه واتس اپ از کاربران خواست با جمع 
آوری داده های کاربران از جمله شــماره تماس و موقعیت مکانی موافقت 
کنند، اداره رقابت ترکیه تحقیقاتی درباره پیام رسان مذکور و فیس بوک 
آغاز کرد. البته درخواست فیس بوک تغییری بود که به طور جهانی اجرا 

شد.
شبکه های اجتماعی اخیراً مرکز توجهات ترکیه بوده اند که هفته گذشته 
قانون جدیدی را اجرا کرد. براســاس قانون جدید کاربران شــبکه های 
اجتماعی و خبرنگاران برای انتشار محتوایی که اخبار جعلی تلقی می شود 
به حداکثر ۳ ســال زندان محکوم می شوند. تحلیلگران معتقدند احتمال 
کمی وجود دارد شــبکه های اجتماعی به طور کامل از این قانون پیروی 
کنند. طبق یکی از بخش های این قانون، شــرکت هــای فناوری موظف 
هستند محتوای غیرقانونی را حذف و اطالعات کاربر را در اختیار مقامات 

بگذارند.

اخبار

امکان ریجستر گوشی های همراه حذف شد
امکان ریجستری گوشی مسافران حذف شده و دیگر هیچ مسافری نمی تواند گوشی خود را ریجستر کند. پرداخت حقوق ورودی تلفن همراه صرفا با کارت بانکی به نام مسافر و حداکثر تا یک 

ماه امکان پذیر است و مسافرانی که از گمرک خارج می شوند به  هیچ عنوان امکان رجیستری گوشی های مسافری را ندارند. پرداخت حقوق ورودی از طریق درگاه های بانکی نیاز به رمز دوم 
دارد. در صورت نداشتن کارت بانکی به نام مسافر بخصوص کودکان امکان رجیستری وجود نخواهد داشت.

تورم در بازار اجاره بها ترمز 
ندارد و هر ماه افزایش غیر 
قابل تصوری را تجربه می 
کند. تورم در ایــن بازار از 
تورم دیگر بازارها با سرعتی 
برابر با ســرعت نور در حال تاخت و تاز اســت. در 
این بین کمر چندین میلیون خانوار زیر بار گرانی 
سرسام آور اجاره بها خم شــده و گوشی هم برای 
شــنیدن شــکایات آنها وجود ندارد. مسووالن و 
دولتی ها نیز هر بار با برپایی جلســات نمایشی و 
تشریفاتی قرار است جلوی رشد اجاره بها را بگیرند. 
اما تا به امــروز هیچ مالک و صاحبخانــه ای از این 

دستورات پیروی نکرده است. حال باید دید تکلیف 
این قشــر آســیب پذیر که هر ماه بیش از نیمی از 
 درآمد خود را صرف پرداخت اجــاره بها می کنند 

چیست. 
به هر ترتیب تورم اجاره از تورم ســایر کاالها جلو 
زده است. باالبر اصلی تورم در ۳ ماه اخیر مشخص 
شد. مقایسه تورم اجاره و دیگر کاالها و خدمات در 
یکسال گذشته از یک پدیده تورمی حکایت می کند. 
در حالی که طی ســال گذشــته، تورم اجاره فقط 
یکبار آن هم در دیماه 1۴00 از تورم دیگر کاالها و 
خدمات پیشــی گرفته بود. اما در سال جاری، طی 
سه ماه گذشته شاهد رخداد این اتفاق هستیم. طی 
ماه های مرداد، شــهریور و مهر 1۴01 تورم اجاره 
همواره با اختالف، از تورم ســایر کاالها و خدمات 

پیشی گرفته است.

تورم اجاره بها در مرداد، شهريور و مهر ۱40۱ از تورم ساير كاالها و خدمات سبقت گرفت

یکه تازی تورم  اجاره بها
جلسات نمايشی و تشريفاتی برای كنترل اجاره بها 

عدم تناسب عرضه  و تقاضای مسکن
بیت اهلل ستاریان، کارشناس مسکن 

در حالی که بازار اجاره در فصل اوج جابجایی قرار ندارد باز هم شاهد ادامه رشد قیمتها هستیم. این اتفاق دالیل بسیاری دارد که بر تورم اجاره بها تاثیرگذار است. دالیل کالن اقتصادی بر سبقت تورم اجاره بها از دیگر 
بازارها دخالت دارند. عدم تعیین تکلیف تعامالت برجامی و توقف ادامه مذاکرات بیشترین تاثیر را در بازار مسکن گذاشته است. در هر آماری که توسط نهادهای مرتبط با دولت منتشر می شود رشد قیمت مسکن نسبت 

به ماه قبل از آن دیده می شود. رشد قیمت مسکن بر افزایش قیمتها در بازار اجاره بها تاثیر مستقیم دارد. 
در بازار اجاره بها دالیل کالن اقتصادی دخیل هستند. به جز مساله تولید که در راس امور قرار دارد باید به دیگر بازارهای تاثیرگذار بر بازار مسکن نیز مدیریت کرد. بازار ارز مهم ترین آن است. عدم تعیین آینده برای 
تحقق برجام منجر به رشد دالر شده است. قیمت مسکن هم به دنبال این رشد افزایش پیدا کرده است. در این شرایط چطور می توان انتظار داشت که تورم در بازار اجاره رخ ندهد. این بازار با بلعیدن بیش از ۷0 درصد 
درآمد مردم در صدر اخبار قرار دارد. درآمدهای مردم نیز کفاف پرداخت حداقل اجاره بها را نمی دهد. برای حل این مشکالت باید راهکارهایی غیر از برگزاری جلسات و تعیین دستوری کاهش قیمتها وجود داشته باشد. 
بازار مسکن دستورپذیر نیست و نمی شود با اقدامات پلیسی جلوی رشد قیمتها را گرفت. قانون تعیین سقف ۲۵ درصد سالیانه برای افزایش اجاره بها با ترفندهای مختلف از سوی مالکان مثل گرفتن چک، دور زده  شد. 
مسکن کم است، متقاضی زیاد است و قیمت باال می رود. اجاره بها نیز به تبعیت از قیمت مسکن افزایش می یابد. خانه ای که قبال ۵00 میلیون تومان بوده االن ۵ میلیارد تومان شده و طبیعتا اجاره بهای آن هم به مرور 

زمان 10 برابر می شود.
به هر ترتیب در مورد اجاره وضعیت خاص تری نسبت به دیگر بازارها شاهد هستیم. چراکه افرادی که قصد خرید یک واحد مسکونی را داشته اند، به علت افزایش قابل توجه بهای مسکن، توان مالی خود را برای خرید 
از دست داده و عمال وارد بازار اجاره آن واحد مسکونی می شوند. در این چهارچوب، یک افزایش قابل مالحظه در بهای اجاره مسکن را می بینیم و همین مساله با گذشت زمان و به تدریج، مجددا موجب افزایش قیمت 

مسکن می شود. 
عالوه بر این ها باید توجه داشته باشیم که ما سال هاست در کشور، کسری تولید مسکن را در کل کشور شاهد هستیم. حتی بر اساس همین عدم تناسِب عرضه و تقاضا، از مدت ها قبل نیز پیش بینی هایی دال بر افزایش 
قابل توجه بهای مسکن می شد. از این نظر، من تاثیر پذیری بازار مسکن چه در حوزه خرید و چه اجاره از متغیرهای کالن اقتصادی کشور و در عین حال، عدم تناسب عرضه و تقاضا در بازار مسکن را از جمله مهمترین 

دالیل ایجاد وضعیت نابسامان و تورمی در بازار خرید و اجاره مسکن ارزیابی می کنم.
اینکه در بازار اجاره هم چنان در شوک افزایش قیمت به سر می بریم می توان گفت آینده خوبی در انتظار بازار مسکن نیست. به همین دلیل برای نیمه دوم سال حتی با وجود تقاضای کمتر برای جابجایی شاهد رشد 

اجاره بها خواهیم بود. 

شایلی قرائی 
News kasbokar@gmail.com

نوزدهمین نمایشگاه تجاری بازرگانی کشورهای 
اسالمی موســیاد 11 تا 1۴ آبان ماه سال 1۴01 
در اســتانبول میزبان شــرکت های دانش بنیان 
ایرانی می شود. به گزارش معاونت علمی و فناوری 
ریاســت جمهوری، نمایشــگاه تجاری بازرگانی 
کشــورهای اسالمی موســیاد که به تعبیر برخی 
کارشناسان؛ قلب دیپلماسی تجاری منطقه است 
هر دو سال یکبار در کشــور ترکیه و با مشارکت 

کشــورهای مختلفی همچون اروپا، آسیا، آفریقا، 
منطقه خاورمیانه و شــمال آفریقــا آذربایجان، 
روسیه، قطر، عربستان سعودی، مراکش، اندونزی، 

نیجریه، پاکستان، ایران و الجزایر برگزار می شود.
امســال نیز نوزدهمین دوره آن پس از یک وقفه 
طوالنی به دلیل اپیدمی کرونا؛ 11 تا 1۴ آبان ماه 
مصادف با ۲ تا ۵ نوامبر در کشــور ترکیه میزبان 
عالقه مندان، تجار، سرمایه گذاران و شرکت های 

فناور از کشــورهای مختلف اســت. شرکت های 
دانش بنیان ایرانی نیز با حمایت صندوق نوآوری 
و شــکوفایی و مرکز تعامــالت بین المللی علم و 
فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
می توانند از این فرصت جهانی اســتفاده کنند و 
دســتاوردهای خود را در پاویون ایران به نمایش 
بگذارند. شــرکت های حاضر در این نمایشگاه از 
فرصت برگزاری جلسات رودررو با تجار و فناوران 

دیگر کشورها را نیز دارند تا بتوانند بازار بین المللی 
خود را توســعه دهند. مرکز نمایشــگاهی تویاپ 
اســتانبول پذیرای فعاالن اقتصــادی و مدیران 
بخش خصوصی در حوزه های اقتصادی صنعت، 
تجارت، سرمایه گذاری، گردشگری، ماشین آالت 
و تجهیزات، فلزات، شــیمی، ساختمان، نساجی، 
پزشــکی، خودرو، مــواد غذایــی، انفورماتیک، 

کشاورزی و دامداری خواهد بود.

از ابتدای سال تاکنون - یعنی اواسط اکتبر ۲0۲۲ - بیش 
از 1.۵ تریلیون دالر از مجموع ارزش بازار شرکت های نیمه 
هادی در ایاالت متحده حذف شده است. فصل بهار برای 
بایدن آسان بود که رویای توسعه صنعت تراشه آمریکا را در 
سر بپروراند، چون کمبود تراشه های الکترونیکی یا »نیمه 
هادی ها« ناشــی از قرنطینه کرونا نشان داد که تراشه ها 
چقدر در زندگی مدرن از صفحه نمایش گرفته تا تلفن، 
ماشین و حتی سالح های هسته ای و موشک مهم هستند.

در ماه مارس که تقاضا بــرای انواع فناوری های مبتنی بر 
تراشه همچنان باال بود، ســرمایه گذاران نسبت به سایر 
فناوری ها که در بازار ســهام ضربه خوردند، نســبت به 
تراشه ها خوش بین تر بودند. همچنین قانون تراشه راه خود 
را در کنگره باز می کرد و وعده می داد که ۵۲ میلیارد دالر 
یارانه به صنعت داخلی، وابستگی آمریکا به تولید خارجی 

را کاهش دهد. اما نیم سال بعد، شبح رکود اقتصادی رویاها 
را پس می زند چون تقاضا برای فناوری ها به همان سرعتی 
که در طول همه گیری افزایش یافت، حاال کاهش می یابد. 
در اواخر سپتامبر Micron ،۲0۲۲، سازنده تراشه های 
حافظه مســتقر در آیداهو، کاهش ۲0 درصدی فروش 
فصلی را نسبت به مدت مشابه ســال قبل گزارش داده 
اســت. یک هفته پس از آن، شــرکت آمریکایی طراحی 
تراشه AMD در کالیفرنیا، برآورد فروش سه ماهه سوم 
خود را 1۶ درصد کاهش داد. ســپس بلومبرگ گزارش 
داد که شــرکت اینتل در حال برنامه ریــزی برای اخراج 
هزاران کارمند خود اســت. از ماه جوالی، گروهی از ۳0 
شرکت بزرگ تولید تراشه در ایاالت متحده، پیش بینی 
درآمد خود را برای سومین سه ماهه متوالی از ۹۹ میلیارد 
دالر به 88 میلیارد دالر کاهش داده اند. براساس بررسی 

اکونومیست، از ابتدای سال تاکنون - یعنی اواسط اکتبر 
۲0۲۲ - بیش از 1.۵ تریلیون دالر از مجموع ارزش بازار 
شرکت های نیمه هادی در ایاالت متحده حذف شده است. 
صنعت تراشه ماهیت چرخه ای دارد؛ ظرفیت جدیدی که 
در پاســخ به افزایش تقاضا ساخته می شود چندین سال 
طول می کشد تا تحقق یابد و در آن زمان شاید تقاضایی 
دیگر وجود نداشته باشد. قانون تراشه که در ماه آگوست 
اجرایی شــد، یک کاتالیزور برای سمت عرضه و تجارت 
نیمه هادی است. چون دولت بایدن تالش های خود را برای 
جلوگیری از رفتن تراشه ها و تجهیزات ساخت تراشه های 
ایاالت متحده به چین را افزایش می دهد. از ســوی دیگر 
رئیس جمهور چین، شی جین پینگ، در سخنرانی خود 
در کنگره حزب کمونیســت در 1۶ اکتبر ۲0۲۲ تاکید 
کرد، »تالش های چین برای پیروزی در نبرد فناوری های 

اصلی ســرعت می گیرد.« این رویاها بایدن را تهدید و به 
اندازه کافی کابوس ایجاد می کند تا او را تمام شــب بیدار 
نگه دارد. رایانه ها و گوشــی های هوشمند تقریباً نیمی 
از بازار ۶00 میلیارد دالری را تشــکیل می دهند. پس از 
خرید بی سابقه مصرف کننده در طول همه گیری، اکنون 
مصرف کنندگان تلفن، دستگاه های موبایل و سایر لوازم 
الکترونیکی کمتری را می خرند. شرکت تحقیقاتی گارتنر 
پیش بینی کرده اســت که فروش گوشی های هوشمند 
در ســال جاری ۶ درصد و فروش رایانه های شخصی 10 
درصد کاهش یابد.  شرکت هایی مانند اینتل که در فوریه 
گذشته به سرمایه گذاران می گفتند که انتظار دارند تقاضا 
برای رایانه های شخصی در پنج سال آینده به طور پیوسته 
 افزایش یابد، اکنون در حال تجدیدنظر در پیش بینی های 

خود هستند.
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