
بررسی سایت های فروش تجهیزات استارلینک و صحبت با 
برخی فروشندگان نشــان می دهد قیمت این تجهیزات که 
به صورت قاچاق، بیشتر از بانه به کشــور وارد شده ۲۰ تا ۶۰ 
میلیون تومان است و این در حالی است که هنوز هیچ مرجع 

رسمی کارکرد این تجهیزات در ایران را تایید نکرده است.
به گزارش ایســنا، برخی از کانال هــای تلگرامی و صفحات 
اینســتاگرام شــروع به تبلیغ فروش تجهیزات استارلینک 

کرده اند. فروشندگان قیمت های مختلف بین ۵۰۰ تا ۱۵۰۰ 
دالر، معادل ۲۰ تا ۶۰ میلیون تومــان را برای این تجهیزات 
مطرح می کنند. عده ای از فروشــندگان می گویند در منزل 
مبلغ را دریافت خواهند کرد، اما برخی دیگر بیعانه حدود ۱۰ 

میلیون تومانی درخواست می کنند.
یکی از فروشندگان در پاسخ به اینکه آیا برای اتصال به اینترنت 
باید هزینه ماهانه پرداخت شــود؟ می گوید: »نه. کل هزینه 

همین ابتدا پرداخت می شود. فعال اعالم شده استفاده از این 
اینترنت رایگان است و تا زمانی که اعالم کنند شرایط همین 
است.« اما صحبت های فروشندگان متناقض است. برای مثال 
فروشنده دیگری می گوید که خریداران باید ماهانه ۱۰۰ دالر 

هزینه شارژ پرداخت کنند.
همچنین طبق گفته  فروشندگان، هر تجهیزات برای فضایی به 

اندازه یک استادیوم فوتبال اینترنت تامین می کند.

یکی از فروشندگان در پاســخ به اینکه اگر بعدا تجهیزات به 
مشکل بخورد چه کسی مسئول است؟ نصب کننده تجهیزات 
را معرفی کرده و می گوید: »این فرد همواره برای پاسخ دهی 
و تعمیرات در دسترس خواهد بود.« البته مشخص است که 

تضمینی برای این ادعا وجود ندارد.
او همچنین در پاســخ به اینکه چه تضمینی برای فعال بودن 
این تجهیزات در ایران وجــود دارد؟ گفت که بعد از پرداخت 

بیعانه، نصاب در محل نصب حاضر می شود، اما اگر تجهیزات 
کار نکرد، پول را پس می دهد و تجهیزات را می برد.

به گفته خود فروشندگان، تجهیزات استارلینک بیشتر از شهر 
بانه وارد می شود.

البته به نظر می رسد با توجه به قاچاق بودن کاال و همچنین 
ناشناخته بودن آن، امکان ســوء استفاده های فراوانی در این 

زمینه وجود دارد.

با وجود افت ۳۰ درصدی قیمت نفت، بسیاری از کشورها با هزینه 
سنگین واردات روبرو هستند و افزایش قیمت دالر، نه تنها آسیایی ها، 

بلکه واردکنندگان اروپایی را هم به دردسر انداخته است.
به گزارش ایســنا، فضای رســانه ای زیادی که به مشکالت تامین 
گاز اتحادیه اروپا و پیامدهای آن برای اقتصادهای در حال توسعه 
اختصاص داده شده، باعث شده است مشکالت مربوط به قیمت نفت 
مورد غفلت قرار گیرد. قیمت های نفت طی چند ماه گذشته تحت 
تاثیر انتظارات برای کندی اقتصاد جهانی، روند کاهشــی داشته و 
حدود ۳۰ درصد از اوج قیمتی که اوایل سال ۲۰۲۲ به ثبت رساندن، 

عقب نشینی کرده اند.
خود این کندی اقتصادی، ارتبــاط نزدیکی با قیمت های انرژی به 
خصوص قیمت های نفت و گاز داشته اســت. با وجود کاهش ۳۰ 
درصدی قیمت های نفت، بسیاری از کشورهای خریدار با افزایش 
هزینه واردات نفت روبرو شــده اند که چالش های اقتصادی آنها را 

تشدید خواهد کرد. به عنوان مثال هند را در نظر بگیریم که یکی از 
واردکنندگان بزرگ نفت است. تحلیل اخیر ایندین اکسپرس نشان 
داده اســت به دلیل افزایش قیمت نفت در ابتدای امسال، کسری 
تجارت هند در نیمه اول سال به ۱۵۰ میلیارد دالر رسید و برای کل 

سال ممکن است دو برابر شده و به ۳۰۰ میلیارد دالر برسد.
این امر به نوبه خود مشکالتی را در تراز پرداخت هند ایجاد می کند 
زیرا بخش های مختلف اقتصاد این کشور به دلیل قیمت های باالتر 
نفت آهسته شده اند. این وضعیت تنها منحصر به هند نیست و در 
غرب هم دیده می شود. در اروپا، افزایش قیمت های نفت مشکالت 

مشابه هند را به وجود آورده است.
بلومبرگ اخیرا در گزارشی به مشکالت کشورهای واردکننده نفت 
اشاره کرده است و نوشته است: اروپا فقط مصرف کننده بزرگ گاز 
طبیعی نیست و این منطقه به خصوص اتحادیه اروپا عمده نفتی که 

مصرف می کند را از طریق واردات تامین می کند.

کشورهای منطقه یورو به واردات نفت، وابستگی زیادی دارند. از آنجا 
که هیچ عرضه نفت داخلی وجود ندارد، هر کدام از پنج اقتصاد بزرگ 
این بلوک شامل آلمان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا و هلند حداقل ۹۰ 
درصد به خرید خارجی برای پاالیشگاه هایشان نیاز دارند. در چنین 
شرایطی، قیمت گذاری شدن نفت به دالر، به دردسری برای مقامات 
بانک مرکزی اروپا تبدیل شده که سال دشواری را سپری می کنند. 
کاهش تامین انرژی که با اقدام روسیه در کاهش عرضه گاز روی داده 
است، باعث افزایش سرسام آور قیمت های مصرف کننده شده است 
که در سپتامبر با رشد ۹.۹ درصد، رکورد زد. به این ترتیب، اروپایی ها 

هم مشقت مشابه کشورهای آسیایی را تجربه می کنند.
جیووانی استونوو، تحلیلگر کاالی گروه یو بی اس در این باره گفت: 
دالر قوی تر، مشکل جدی برای کشورهای مصرف کننده نفت است 
که ارزهای ملی آن با دالر برابری نمی کند. طی ۱۲ ماه گذشــته، 

قیمت نفت به ارزهای ملی، افزایش بسیار شدیدی پیدا کرده است.

هیچ راه حل ســاده ای وجود نــدارد؛ افزایش نرخ هــای بهره هم 
ریسک های ارزهای ملی اقتصادهای شــکننده را تشدید کرده و 
همزمان کشورهای در حال توسعه باید مراقب ذخایر دالری خود 
باشند. این وضعیت ممکن است پیامدهای بزرگی برای بازارهای نفت 
آینده داشته باشد و ممکن است بازارهایی باشند که نقش بیشتری 

برای ارزهای ملی قائل می شوند.
چین که بزرگترین واردکننده نفت جهان است سالها تالش کرده 
است استفاده از یوان را در تجارت بین المللی گسترش دهد. در یک 
اتفاق مبارک، روسیه که از شرکای این کشــور در گروه بریکس و 
صادرکننده بزرگ نفت است، با ایده استفاده از ارزهای ملی همراهی 
زیادی می کند؛ به خصوص پس از این که اتحادیه اروپا در واکنش به 
حمله نظامی این کشور به اوکراین، واردات نفت دریابرد روسیه به 

این بلوک را از پنجم دسامبر ممنوع می کند.
کشورهای در حال توســعه دیگر از جمله هند هم سرگرم واکاوی 

ایده استفاده از ارزهای ملی به جای ارز تجارت جهانی در توافق های 
تجاری دو جانبه هستند. حتی هند مکانیزمی برای تسویه معامالت 
بین المللی به روپیه ایجاد کرده است؛ هر چند که همچنان پول نفت 

روسیه را به دالر پرداخت می کند.
این موضوع ممکن است روند رو به رشدی باشد که ارزش توجه دارد 
اما این که چطور در اتحادیه اروپــا تاثیر خود را می گذارد، موضوع 
کامال متفاوتی است. اتحادیه اروپا فرصت دارد و اتحاد نزدیک خود با 
آمریکا به خصوص در انرژی را اعالم کرده است. بنابراین حذف دالر 

در تجارت نفت ممکن است ایده بدی برای اروپایی ها باشد.
بر اساس گزارش اویل پرایس، با این حال، با نقش مهم دالر آمریکا در 
استطاعت خرید نفت در بحبوحه آنچه یک رکود اقتصادی جهانی 
به نظر می رســد، ممکن است برنامه های کشــورهای واردکننده 
 دیگر بــرای حذف دالر و آغاز اســتفاده از ارزهــای ملی، حمایت 

جدی پیدا کند.

آمار دفتر اطالعات و داده های آب کشور نشان می دهد 
با سپری شدن ۳۷ روز از سال آبی )۱۴۰۱-۱۴۰۲( 
میزان کل حجم آب در مخازن سدهای کشور حدود 
۱۷.۹۵ میلیارد مترمکعب بوده و شاهد کاهش ۱۲ 
درصدی ورودی به مخازن نســبت به سال گذشته 

هستیم.
به گزارش ایسنا، بررســی وضعیت ورودی سدهای 
کشور نشان می دهد که ورودی به مخازن در سال آبی 
جاری به ۱.۰۵ میلیارد مترمکعب رسیده که نسبت به 
مدت مشابه سال آبی گذشته ۱۲ درصد کاهش دارد.

میزان پرشدگی ســد زاینده رود در استان اصفهان، 
سدهای استان تهران، ســدهای استان خوزستان و 
سدهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه در شرایط فعلی 
به ترتیب حدود ۱۱ درصــد، ۱۸ درصد، ۴۲ درصد و 

۲۹ درصد است. در اســتان تهران نیز حجم مخازن 
در پایان شهریور ماه ۴۱۴ میلیون مترمکعب بوده و 
در شهریور سال ۱۴۰۰ این عدد معادل ۵۰۳ میلیون 
مترمکعب ثبت شده است که اختالف آن حدود ۸۹ 
میلیون مترمکعب کسری مخزن را نشان می دهد، 
بدین معنا که از یک سال پر تنش  آبی با کسری قابل 

توجه مخازن سدها وارد سال آبی جدید شدیم.
در سال آبی گذشته ۱۵ درصد ورودی به سدها نسبت 
به سال قبل کاهش داشته، در خصوص میزان بارش 
ها نیز باید گفت که در انتهای سال آبی ۱۴۰۱ _۱۴۰۰ 
میزان بارش ها ۲۰۷.۵ میلی متر بارندگی ثبت شده 
است، در متوســط بلندمدت  میزان بارش ها به طور 
میانگین ۲۸۱ میلی متر ثبت شده که در مقایسه با 
سال آبی گذشته ۲۵ درصد و نسبت به متوسط بلند 

مدت ۲۶ درصد کاهش را نشــان می دهد. بر اساس 
آخرین آمار تا یازدهم مهرماه نیز حجم مخازن سدها  
۳۸۵ میلیون مترمکعب بوده که در مقایسه با سال 
قبل که ۴۶۷ میلیون مترمکعب بوده  ۸۲ میلیون متر 

مکعب کاهش یافته است.
در ســدهای امیرکبیر، لتیان، الر، طالقان و ماملو به 
ترتیب با کاهش حجــم ۲۴، ۷، ۶، ۱۶ و ۲۸ میلیون 
مترمکعبی نســبت به ســال قبل مواجه هستیم، 
پیش بینی  بارش ها نیز تا نیمــه دوم آذر ماه کمتر از 

میانگین و زیرنرمال است.
وضعیت منابع آبی گویای شرایط مناسبی نیست و 
انتظار می رود که همه شهروندان نسبت به این مساله 
حساس باشند تا پاییز خشک امسال را نیز بدون مشکل 

پشت سر بگذاریم.

طبق اعالم مرکز آمار، در تابستان امسال ۱,۹ میلیون تن 
شیر گاو در دامداری های کشــور تولید شد که نسبت به 
فصل تابستان سال قبل ۱۰.۵ درصدی کاهش داشته است. 
به گزارش ایســنا، نتایج حاصل از آمارگیری اندازه گیری 
تعداد و تولیدات فصلی دام سنگین )گاو و گوساله( در فصل 

تابستان ۱۴۰۱ نشــان می دهد تعداد گاو و گوساله پروار 
شــده در این فصل به ۴۳۰ هزار رأس رسید که نسبت به 
فصل مشابه سال قبل ۲۴ درصد کاهش را نشان می دهد. 
همچنین تعداد گاو و گوساله متولد شده در فصل تابستان 
۲۳۹ هزار رأس برآورد شده که نسبت به فصل مشابه سال 

قبل ۳۵,۴ درصد کاهش یافته است. تعداد گاو و گوساله 
موجود در دامداری های کشور نیز با ۱۱۰ هزار رأس کاهش 
نسبت به فصل تابستان ۱۴۰۰، به حدود ۵,۵ میلیون رأس 
)شامل ۱.۴ میلیون رأس دام اصیل، ۲.۳ میلیون رأس دام 

آمیخته و ۱.۸ میلیون رأس دام بومی( رسید.

مانده کل ســپرده ها در پایان شهریور امســال بالغ بر 
۶۳۴۹۱.۴ هزار میلیارد ریال شــده است که نسبت به 
مدت مشابه سال قبل ۱۶۶۵۲.۸ هزار میلیارد ریال معادل 
۳۵.۶ درصد و نسبت به پایان سال قبل معادل ۸۱۷۷.۱ 
هزار میلیارد یعنی ۱۴.۸ درصد افزایش را نشان می دهد. 

به گزارش ایسنا، بر اســاس گزارش وضعیت کل مانده 
سپرده ها و تســهیالت ریالی و ارزی بانک ها و موسسات 
اعتباری، بیشترین مبلغ سپرده مربوط به استان تهران با 
مانده ۳۳۷۶۵.۳ هزار میلیارد ریال و کمترین مبلغ مربوط 
به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل ۱۷۷ هزار میلیارد 

ریال است. طبق اعالم بانک مرکزی، مانده کل تسهیالت 
بالغ بر ۴۶۴۲۵.۱ هزار میلیارد ریال اســت که نسبت به  
مقطع مشابه سال قبل ۱۱۸۷۱ هزار میلیارد ریال  معادل 
۳۴.۴ درصد و نسبت به پایان ســال قبل ۵۰۰۷.۱ هزار 

میلیارد ریال معادل ۱۲.۱ درصد افزایش داشته است.

ایالن ماســک پس از به دســت گرفتــن مالکیت 
توییتر، زمینه ســازی برای اخراج های گســترده 
 در ایــن شــرکت شــبکه اجتماعــی را آغــاز 

کرد.
به گزارش ایسنا، یک منبع آگاه به بلومبرگ گفت: 
این میلیاردر کارآفرین که خرید ۴۴ میلیارد دالری 
توییتر را پنج شنبه گذشته تکمیل کرد، از مدیران 
این شرکت خواسته است فهرست اعضای تیم که 

باید اخراج شوند را تهیه کنند.
روزنامه نیویورک تایمــز پیش تر گزارش کرده بود 
تعدیل کارمندان توییتر ممکن اســت از روز شنبه 
آغاز شــود. نماینده توییتر در این باره حاضر نشد 

اظهارنظر کند.
پیش از نهایی کردن معامله خرید توییتر، هنگامی 

که ماسک به ســرمایه گذاران گفته بود ۷۵ درصد 
از حــدود ۷۵۰۰ کارمند توییتــر را اخراج خواهد 
کرد، نگرانی های فراوانی نســبت بــه اخراج های 
گســترده وجود داشت. ایالن ماســک بعدا منکر 
تصمیم بــرای اخــراج کارمندان توییتر شــد اما 
 درباره طرحهای حذف مشــاغل در این شــرکت 

توضیحی نداد.
روزنامــه واشــنگتن پســت روز شــنبه گزارش 
کرد ممکن اســت۵۰ درصد از کارکنــان توییتر 
تعدیل شــوند. یکی از نخســتین واحدهایی که 
هدف ایــن تعدیل قــرار می گیــرد، احتماال تیم 
 حقوقــی و اعتمــاد و ایمنــی خواهد بــود که بر 

کنترل محتوا، نظارت دارد.
ماســک اکثر تیــم مدیریــت توییتــر از جمله 

مدیرعامــل، مدیرمالــی و دو کارمنــد حقوقــی 
ارشــد را اخراج کرده اســت. به گفته منابع آگاه، 
 وی قصــد دارد در کوتاه مــدت مدیرعامل توییتر 

شود.
بر اســاس گزارش بلومبرگ، ماسک در هفته های 
اخیر بــه اولویتهــای کارکنانش اشــاره و اعالم 
کرد می خواهد به محصول اصلی متمرکز شــود. 
وی اوایل اکتبــر توییت کرده بــود: مهندس نرم 
افزار، فعالیت های ســرور و طراحــی، در کنترل 
کامل خواهند بود. به گفته منابــع آگاه، بعضی از 
کارکنان به نشســت روز چهارشــنبه دعوت شده 
بودند اما بعضی دعوت نشــده بودند. این موضوع، 
 این شــک را ایجاد کــرد که کــدام تیم ها تعدیل 

خواهند شد.

وضعیت مبهم تجهیزات استارلینک در ایران

بحران بازار نفت در بحران قیمت گاز گم شد

سدهای کشور چقدر آب دارند؟

افزایش بیش از ۳۵ درصدی سپرده های مردم در بانک هاکاهش تولید شیر و گوشت گاو در تابستان

دستور ایالن ماسک برای اخراج کارمندان توییتر
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هنوز کسی از نهضت ملی 
مسکن حذف نشده است

حداقل افزایش 
حقوق کارمندان 
یک میلیون است
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سرمقاله

بهبود وضعیت 
منابع ارزی

بانک مرکزی همواره تالش 
دارد تا بتواند فشار وارده از 
سوی بازار ساز بر بازار ارز را 
خنثی کند. به همین دلیل 
مدیریت بازار ارز را در دســتور کار قرار داده است. 
در ماههای اخیر به دلیل رشــد صــادرات نفتی، 
فرآورده های آن و افزایش قیمتهــا در بازارهای 
جهانی منابع ارزی تقویت شد. دست بازار ساز هم 
برای اعمال تغییرات قیمتی باز شد. به عبارتی در 

حوزه صادرات...

  وحید شقاقی، اقتصاددان
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بازار خودرو 
قفل شد

لغو ۹۰ درصد 
تورهای گردشگری

حضور خریداران در بازار دالر  بیشتر شد

بازار ارز  در فاز  احتیاط 
صفحه4

صفحه2

فرسودگی 90 درصد  ماشین آالت معدنی
معاون   وزیر  صمت:  ۱۵ هزار   ماشین آالت   معدنی   فرسوده   داریم

با وجود رکود در بازار خودرو، اما مســیر قیمت ها 
افزایشی است و گزارش ها نشان می دهد که اغلب 
خودروها در اولین روز هفته جهش قیمتی داشتند. 
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از خبرآنالین، فعاالن 
بازار خودرو معتقدند در شرایط فعلی هیچ نشانه ای از 
کاهش قیمت خودرو در بازار دیده نمی شود و حتی 
انتظارات، در جهت صعودی بودن بازار مدیریت شده 
است. این در شرایطی است که رکود در بازار خودرو 
تاکنون باعث شده که خرید و فروش تقریبا قفل شود 
و به باور نمایشگاه داران، با صفر برسد. به این ترتیب، 
دیروز در بازار خودرو قیمت پژو۲۰۶ تیپ۲ با افزایش 
۲ میلیون تومانی روبه رو شد و در بازار ۳۱۲ میلیون 
تومان قیمت پیدا کرد. قیمت پژو۲۰۶ تیپ۵ هم با 

یک میلیون تومان افزایش...

رئیس انجمــن دفاتر خدمات مســافرت هوایی و 
جهانگردی درباره مشکالت به وجود آمده ناشی از 
اختالالت اینترنتی در صنف خود، می گوید که در 
بحث تبلیغات، هم دچار مشکل هستیم و هم اینکه 
راه های ارتباطی و کانال های تلگرامی که برنامه ها 
و بسته های ســفر در داخل این کانال ها به فروش 
رسانده می شد را تقریبا از دست داده ایم. اطالعات 
مسافران از قبیل پاســپورت، مدارک شناسایی و 
قراردادها، همه توسط اپلیکیشن های رایج صورت 
می گرفت که در آپلود کردن اطالعات مسافر دچار 
چالش شــده ایم. دقیقا از آبان ۹۸ به بعد، صنعت 
گردشگری روزگار خوبی را سپری نمی کند و در مهر 

و آبان نزدیک به ۹۰ درصد...



اقتصاد2
ایران

حمایت حقوقی از بورس تهران
شبندر صدرنشین شد

روز گذشته نمادهای »فوالد«، »فملی« و »فارس« 
بیشــترین تأثیر را در رشد شــاخص کل بورس 
داشتند، هر سه نماد با تقاضای حقوقی و ورود پول 
حقوقی مواجه شدند. به گزارش اقتصادنیوز ، در 
معامالت روز یکشنبه هشتم آبان ماه، شاخص کل 
بورس پایتخت نسبت به روز کاری قبل 9 هزار و 
837 واحد رشد کرد و به رقم یک میلیون و 254 
هزار و 464 واحد رسید.  شاخص هم وزن بورس 
با افت هزار و 899 واحدی در ســطح 356 هزار 
و 241 واحدی ایســتاد. همچنین شاخص کل 
فرابورس )آیفکس( 9 واحد باال آمد و در ســطح 
17 هزار و 150 واحد قرار گرفت.  روز گذشــته 
نمادهای »فوالد«، »فملی« و »فارس« بیشترین 
تأثیر را در رشد شاخص کل بورس داشتند، هر سه 
نماد با تقاضای حقوقی و ورود پول حقوقی مواجه 
شــدند. در مقابل نمادهای »غکورش«، »کویر« 
و »های وب« بیشترین تأثیر منفی را بر شاخص 
کل داشتند.  در فرابورس نیز نمادهای »دماوند«، 
»غصینو« و »اتکای« بیشترین تأثیر کاهنده را بر 
شاخص کل فرابورس داشتند و »مارون«، »آریا« 
و »کگهر« بیشــترین تأثیر مثبت را بر شاخص 
داشــتند.   در جدول پرتراکنش ترین نمادهای 
بورس شبندر صدرنشین است و فوالد و شپنا در 
رتبه های بعدی هستند. در فرابورس نیز نمادهای 
گدنا، دی و مادیرا پرتراکنش  ترین نمادها هستند 

روز گذشته ارزش معامالت کل بازار سهام به رقم 
9 هزار و 870 میلیارد تومان کاهش یافت. ارزش 
معامالت اوراق بدهی در بازار ثانویه 4 هزار و 696 
میلیارد تومان بــود که 48 درصــد از ارزش کل 

معامالت بازار سرمایه را تشکیل می دهد.  
روز گذشته ارزش معامالت خرد سهام با کاهش 
13 درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم 2 هزار 
و 459 میلیارد تومان رســید.  در پایان معامالت 
روز گذشته ارزش صف های فروش پایانی بازار 93 
میلیون تومان بود و ارزش صف های خرید نیز در 
رقم 12 میلیارد تومان ایستاد.  در پایان معامالت 
نمادوتعاون )شرکت بیمه تعاون( با صف  خرید 5 
میلیارد تومانی در صدر جدول تقاضای پایانی بازار 
قرار گرفت. پس از وتعاون، نمادهای کشرق )شرکت 
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود( و خچرخش 
)شرکت چرخشگر( بیشترین صف خرید را داشتند.  
بیشــترین صف فروش بازار در پایان معامالت به 
نماد غکورش تعلق داشت که ارزش آن 29  میلیارد 
تومان بود. پس از غکورش، نمادهای غدشت، وآذر، 

فسپا و شکام صف فروش داشتند.

ســود بین بانکی بــه ۲۰.۹۸ 
درصد رسید

بر اساس آخرین تغییرات جدول سود بین بانکی، 
این نرخ به 20.98 درصد رسیده است. به گزارش 
ایسنا، ســود بین بانکی که به عنوان یکی از انواع 
نرخ های بهره در بازار پول به نرخ های سود یا بهره 
در سایر بازارها جهت می دهد، در واقع قیمت ذخایر 
بانک هاست و زمانی که آن ها در پایان دوره مالی 
کوتاه مدت اعم از روزانه یا هفتگی دچار کســری 
ذخایر می شوند، از سایر بانک ها در بازار بین بانکی 
یا از بانک مرکزی استقراض می کنند. این نرخ در 
بازار بین بانکی در حال حاضــر به 20.98 درصد 
رسیده است. در ماه های گذشته سود بین بانکی 
نوسانات زیادی داشته و برای اولین بار در مرداد ماه 
به به 21.31 درصد رسید که با واکنش های منفی 
مواجه شد تا در آخر، بانک مرکزی در این زمینه بر 
کنترل سود بین بانکی تاکید کرد و روند کاهشی 

این نرخ شروع شد.

پرداخت 5۹4 میلیــارد ريال 
تسهیالت ازدواج در مهرماه

بانک سامان در طول مهر ماه ســال 1401 بیش از 
594 میلیارد ریال تسهیالت ازدواج پرداخت کرده 
است. به گزارش سامان رسانه، بر اساس اعالم بانک 
سامان، طي مهر ماه ســال جاري بانک سامان 457 
فقره تســهیالت ازدواج به مبلغ 594300 میلیون 
ریال پرداخت کرده است.بر همین اساس، با احتساب 
پرداختي هاي مهر ماه، بانک ســامان از ابتداي سال 
1401 تا پایــان  مهرماه همین ســال 2504 فقره 
تسهیالت ازدواج به مبلغ 2666300 میلیون ریال 
پرداخت کرده اســت.همچنین بر اســاس همین 
گزارش، از ابتداي سال جاري تا پایان مهرماه، 2991 
نفر در انتظار اخذ وام ازدواج از بانک سامان هستند که 
از این تعداد 2072 نفر در انتظار تعیین شعبه، 165 
نفر در انتظار پذیرش در شــعبه، 589 نفر در انتظار 

تکمیل مدارک و 165 نفر در انتظار اخذ وام هستند.

اخبار

براساس آمار در حال حاضر 
15 هزار دســتگاه ماشــین 
آالت معدنی فرسوده در کشور 
وجود دارد که نوســازی آنها 
می تواند به افزایش بازدهی 
معادن کشور کمک کند. فرسودگی ماشین آالت معدنی 
یکی از مواردی است که عالوه بر کاهش بهره وری معادن 
می تواند به تعطیلی معادن فعال نیز منجر شود. با توجه به 
اهمیت بازسازی و واردات ماشین آالت معدنی برای سال 
جاری واردات 2 هزار دســتگاه این نوع ماشین آالت در 
نظر گرفته شده است. معاون وزیر صمت گفت: 15 هزار 
دستگاه ماشین آالت معدنی فرسوده در کشور داریم که 
برنامه ریزی شده ساالنه 2 هزار تا 2500 دستگاه نوسازی 
شود. رضا محتشمی پور در نشست خبری در مورد تأمین 
سوخت واحدهای سیمانی، اظهار کرد: در این حوزه دو 
موضوع مدنظر اســت و اینکه آیا واقعاً این نیاز سوخت 
تأمین شده یا خیر و همچنین اینکه بازار چه میزان نیاز به 
سوخت دارد. معاون معادن وزیر صمت با بیان اینکه سال 
گذشته کل نیاز سوخت واحدها تأمین شد، افزود: امسال 
هم برخی از مطالبات شرکت پایش و پخش از واحدها 
قابل تأمین نبود که نحوه محاسبه فاکتورهای سوخت از 
جمله این موارد بود. قول هایی هم گرفتیم که این موارد 
رفع شود و شرایط مطلوبی برای شرکت های سیمانی 
فراهم کنند. وی ادامه داد: پیشنهاداتی هم دادیم از جمله 
اینکه حمل مازوت را خود شرکت پاالیش پخش انجام 
دهد زیرا وقتی شرکت های ســیمانی وارد حوزه حمل 

می شوند قیمت ها باال می رود.

خام فروشی نداریم
وی همچنین در مورد خام فروشی مواد معدنی، اظهار 
کرد: طبق آمار ساالنه 617 میلیون تن تولید نواد معدنی 
در کشور داریم که باالترین ادعای صادرات مواد خام 10 
میلیون تن بوده است. معاون وزیر صمت افزود: بنابراین 
سهم خام فروشی در معادن پایین اســت. عمده مواد 
معدنی خامی هم که صادر می شود موادی است که مورد 

نیاز فراوری در داخل نیست که از جمله آنها می توان به 
سنگ هماتیت کم عیار اشاره کرد.

رصد لحظه ای پرداخت حقوق دولتی معادن
محتشمی پور در ادامه با بیان اینکه در ماه های گذشته 
محور اصلی تمرکز وزارتخانه در حوزه معدن بر شفافیت 
اطالعات بــود، اظهار کــرد: در همین راســتا تکمیل 
فرایندهای الکترونیکی در بخش معدن در دستور کار 
قرار گرفت و از ابتدای امسال به طور مداوم شناسایی و 
الکترونیکی کردن فرآیندهای معدنی آغاز و اصالحات 
الزم در سامانه »کارا« انجام شد که به این ترتیب عالوه 
بر کاهش حجم ارجاعات و افزایش ســرعت کار، ثبت 
اطالعات مدنظر نیز به انجام رسید. معاون معادن وزیر 
صمت افزود: تا سال گذشته محاسبه حقوق دولتی معادن 
به صورت کاغذی و در استان ها انجام می شد، اما امسال 
این مهم در سامانه به صورت الکترونیک انجام می شود که 
به این ترتیب عالوه بر رصد لحظه ای وضعیت پرداخت 
حقوق معــادن، تخلفات در معــادن کاهش و کیفیت 
اطالعات معادن افزایش یافته و این مهم در تنظیم بودجه 
برای ســال آینده تأثیر مثبت خواهد داشت. همچنین 
گزارش های پایشی که مورد نیاز دستگاه های نظارتی 
است نیز قابل تأمین خواهد بود و در ادامه با رفع نقایص 
مربوط به پرونده های الکترونیکی، شناسایی محدوده های 
معدنی بهبود می یابد. وی با اشاره به پروانه های معدنی 

غیرفعال، گفت: در گذشته پروانه های معدنی غیرفعال 
زیادی وجود داشت که همچنان مشغول به کار بودند که 
امروز مورد شناسایی قرار گرفته اند. معاون وزیر صمت در 
خصوص دریافت حقوق معدنی نیز گفت: بر اساس سامانه 
کاداستر از ابتدای امسال تاکنون 30 هزار میلیارد تومان 
محاسبه نامه برای حقوق معادن صادر شده و 14 هزار 
میلیارد تومان آن وصول شده است. محتشمی پور اضافه 
کرد: پیش بینی می شود که تا پایان امسال جمع حقوق 
دولتی اعم از حقوق دولتی امسال و تعهدات گذشته به 

34 هزار میلیارد تومان برسد.

۱۵ هزار ماشین آالت فرسوده معدنی در کشور
محتشــمی پور در ادامه در مورد واردات ماشین آالت 
معدنــی، گفت: اکنــون بیــش از 15 هزار دســتگاه 
ماشین آالت فرسوده معدنی با عمر بیش از 20 سال در 
کشور وجود دارد که باید نوسازی شوند. با توجه به اینکه 
به دلیل تداوم تحریم ها نوسازی این ناوگان و این تعداد 
ماشین آالت در کوتاه مدت امکان پذیر نیست، برنامه ریزی 
شده که سالیانه بین 2 هزار تا 2 هزار و 500 دستگاه از 

آنها نوسازی شوند.
محتشمی پور خاطرنشان کرد: مطابق مصوبه سال 99 
که واردات ماشــین آالت در آن سال تقریباً ممنوع بود، 
فقط 124 فقره مجوز در این سال صادر شد و این موضوع 
به افزایش قیمت ماشین آالت معدنی و همچنین گرانی 

نرخ خدمات آنها در کشور منجر شد، به طوری که اوایل 
امسال به طور متوسط ماشین آالت موجود با قیمتی 70 
درصد باالتر از نرخ دبی رســیده بودند. وی ادامه داد: در 
سال 1400 تعداد 870 مجوز برای واردات داده شد که 

بخش زیادی از آنها وارد کشور شده است.
محتشمی پور افزود: در ســال جاری 2 هزار فقره مجوز 
صادر شد و در کنار آن حمایت از تولید داخل ماشین آالت 
نیز مورد حمایت قرار گرفت و عالوه بر آن، تولید مشترک 

با تولیدکنندگان توانمند خارجی نیز پیگیری شد.
به گفته وی، اکنون قیمت، اجاره بها و هزینه تعمیرات 
ماشین آالت معدنی کنترل شده و بحران مربوطه تا حدود 
زیادی فروکش کرده است؛ به طوری که مطابق بررسی ها 
خانه معدن ایران قیمت ماشــین آالت از بهار امســال 

تاکنون با 20 درصد افت همراه شده است.
محتشمی پور همچنین از نقشه برداری هوایی در آینده ای 
نزدیک خبر داد و گفت: با این کار، پایش میزان برداشت 
از معادن و بررســی احتمال عدم رعایت استانداردهای 
برداشت در معادن امکانپذیر می شــود و از جنبه های 
ایمنی و زیست محیطی معادن نیز حائز اهمیت است که 

امسال در چهار استان توسعه خواهد یافت.
معاون وزیــر صمت افزود: ســاماندهی باربری معادن، 
رصد میزان برداشــت ها و همچنین مشــخص کردن 
بارگیری های غیرمجاز که به جاده ها آســیب می زند از 

دیگر برنامه های یک سال آینده است.
وی به بخشــنامه معدن نیز اشــاره کرد گفت: اکنون 
پیشنهادات مربوطه در سطح کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس جمع بندی شده و احتماالً تا یکی دو ماه آینده 
در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شــد. همچنین 
به موازات این موضوع، اصالح دستورالعمل های وزارت 

صمت در دستور کار قرار گرفته است.
معاون معادن وزیر صمت همچنین تصریح کرد: نسخه 
دوم ویرایش جدید بخشــنامه معادن که شامل اصالح 
برخی موارد و اشکاالت موجود در بخشنامه اولیه که در 
تیرماه ابالغ شده بود، تا ابتدای زمستان امسال آماده شود 
که به این ترتیب معدن کاران و کارشناسان معدنی صرفاً 
با یک دستورالعمل برای تصمیم گیری مواجه خواهند بود 

که به شفافیت هرچه بیشتر امور خواهد انجامید.

معاون وزير صمت: ۱5 هزار ماشین آالت معدنی فرسوده داريم

فرسودگی 90 درصد  ماشین آالت معدنی

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:
حداقل افزايش حقوق کارمندان 

يک میلیون تومان است
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت که بر 
اساس مصوبه امروز مجلس حقوق کارمندان مجرد 
و خانم های متاهل یک میلیون تومان اضافه شده و 
مشمول فوق العاده ویژه می شوند. برای کارمندان 
متاهل این میزان افزایش حقوق یک میلیون تومان 
به اضافه فوق العاده ویژه، حق عائله مندی و حق اوالد 
است. حمیدرضا حاجی بابایی در گفت وگو با ایسنا 
در توضیح میزان افزایش حقوق کارمندان دولت 
و بازنشستگان با مصوبه امروز مجلس،  گفت: طبق 
مصوبه امروز مجلس حقوق کارمندان یک میلیون 
تومان اضافه شــده و عالوه بر آن حق عائله مندی 
حدود 200 هــزار تومان و حق اوالد بــه ازای هر 
فرزند 100 هزار تومان و همچنین فوق العاده ویژه 
اضافه خواهد شد. بر این اساس اگر کارمند مجرد 
و یا خانم متاهل باشد میزان افزایش حقوق او یک 
میلیون تومان به اضافه فوق العاده ویژه خواهد بود 
و اگر کارمند مرد متاهل باشد یک میلیون تومان به 
اضافه حق اوالد به اضافه حق عائله مندی و به اضافه 
فوق العاده ویژه اســت. وی درباره فوق العاده ویژه 
گفت: دولت در الیحه آورده بود که تا 35 درصد برای 
فوق العاده به هرجایی خواســت اضافه کند اما این 
میزان در قانون تا 50 درصد قید شده است. لذا برخی 
فوق العاده ویژه 50 درصد را گرفته و برخی نگرفته اند. 
برای رفع این مشکل ما عین قانون را آوردیم به این 
شکل که دولت می تواند با اعتبارات در اختیارش 
تا 50 درصــد فوق العاده ویژه لحــاظ کند. رئیس 
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره افزایش 
حقوق افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی 
گفت: در ابتدای سال 20 درصد برای افزایش حقوق 
آنها اعمال شد و ما امروز 30 درصد را لحاظ کردیم. بر 
این اساس از ابتدای سال افراد تحت پوشش کمیته 
امداد و سازمان بهزیستی مشمول افزایش 50 درصد 
حقوق می شــوند. حاجی بابایی در مورد افزایش 
حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه گفت: اسفند 
سال گذشــته 30 درصد افزایش حقوق برای آنها 
اعمال شد که این میزان را کاهش داده و برگرداندند. 
لذا ما افزایش 15 درصدی حقوق برای اعضای هیات 
علمی لحاظ کردیم. وی افزود: قرار شد بند یک این 
الیحه یعنی میزان افزایش حقوق شاغالن مشمول 
شرکت های دولتی هم بشود همچنین حق اوالد و 
حق عائله مندی هم به نهادهای عمومی غیر دولتی 

داده می شود.

شرط تمام شدن مشکالت بازار 
ارزی ايران

رئیس اتاق بازرگانی تهران معتقد است آنچه که در 
رابطه با ارز 4200 تومانی اتفاق افتاد، می توانست 
چند سال زودتر نهایی شود اما هنوز کار در این زمینه 
به پایان نرسیده اســت. به گزارش ایسنا، مسعود 
خوانساری در نشست شورای گفت وگوی دولت و 
بخش خصوصی استان تهران بیان کرد: گزارش های 
ما نشــان می دهد که اتاق بازرگانی تهران از سال 
1397 و همزمان با اجرایی شدن طرح ارز ترجیحی 
بارها با دولت در این رابطه مکاتبه کرده و این خواسته 
را مطرح کرده که نرخ ارز در اقتصاد ایران تک نرخی 
شود. وی با بیان این که تنها با روی کار آمدن دولت 
جدید به این خواسته ها توجه شد تصریح کرد: در 
حال حاضر ارز ترجیحی به ارز نیمایی تبدیل شده 
است اما ما معتقدیم راه حل برون رفت از شرایط فعلی 
و برطرف کردن مشکالت بازار پرکردن فاصله میان 
ارز ترجیحی و نیمایی با ارز بازار آزاد است و دولت 

باید در این زمینه نیز گام نهایی خود را بردارد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: دولت هنوز با 
محوریت بانک مرکزی محدودیت هایی را برای ارز 
صادر کنندگان اعمال می کند و در واقع ارز آنها با 
نرخ نیمایی در اختیار وارد کنندگان قرار می گیرد. 
این در حالی است که صادر کننده محصوالت خود 
را با نرخ آزاد دریافت کرده ولی مجبور می شود آن 
را با نرخ نیمایی عرضه کند و این مساله برای صادر 

کنندگان مشکالت زیادی را به وجود آورده است.
خوانساری با اشاره به ظرفیت قابل توجه شرکت های 
ایرانی برای صــادرات خدمات فنی و مهندســی 
تاکید کرد: در شــرایطی که ما بــه دلیل تحریم ها 
محدودیت های زیادی را در فضای بین المللی داشتیم، 
برخی سیاست های داخلی نیز خود به مانعی بزرگ در 
این زمینه تبدیل شده است. وی اضافه کرد: نگاهی به 
شرایط سال های گذشته نشان می دهد که در یک 
ســال ایران ظرفیت صادرات چهار میلیارد دالری 
در بخش خدمات فنی و مهندســی را داشته اما در 
سال بعد این عدد به 300 میلیارد دالر کاهش پیدا 
کرده است. به این ترتیب ما نیاز به آن داریم که دولت 
در کنار اصالح سیاســت های خود برای شرکت ها 
ضمانت نامه خارجی نیز تعریف کند تا بتواند در این 

عرصه ظرفیت های خود را به فعالیت کامل برساند.

اخبار
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مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید گفت: از طریق برنامه هایی 
مثل افزایش مقیاس تولید مسکن درصددیم تا هزینه های پروژه نهضت 
ملی مسکن را کاهش دهیم و تا کنون هیچ یک از متقاضیان را از این 

طرح کنار نگذاشته ایم.
علیرضا جعفری در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: هنوز وارد این مرحله 
نشده ایم که افرادی را از طرح نهضت ملی مسکن حذف و کسانی دیگر 
را جایگزین کنیم. امیدواریم هیچگاه هم وارد این مرحله نشویم؛ چرا که 

امیدواریم هزینه ساخت را مدیریت کنیم و حتی االمکان کاهش دهیم.
وی افزود: ما به شرایط اقتصادی متقاضیانی که در دهک های مختلف 
جامعه هستند اشراف کامل داریم. لذا نباید انتظار بیش از توانشان از 
آنها داشته باشیم. معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: برای کاهش 
هزینه های ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن به دنبال طرح های 
مکمل هســتیم. بدین صورت که بتوانیم با اســتفاده از اقداماتی در 
بخش های مدیریت منابع، مصالح ساختمانی و ایجاد ظرفیت درخصوص 

مقیاس تولید انبوه مسکن هزینه را کاهش دهیم و حتی االمکان فشار 
واریزی آورده متقاضیان را کاهش دهیم. جعفری با بیان اینکه بسته 100 
هزار واحدی گام اول بر اساس منابع و بودجه متقاضیان شکل گرفته است 
گفت: تحلیلی که از وضعیت گام اول داشتیم بر مبنای آورده بود که به 
دلیل توان نه چندان زیاد متقاضیان در برخی استان ها، مانعی در تولید 
مسکن محسوب می شد. بنابراین امیواریم در طرح های مکمل بتوانیم 

نیاز هموطنان به مسکن را پاسخگو باشیم.

معاون وزير راه و شهرسازی:

هنوز کسی از نهضت ملی مسکن حذف نشده است
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با وجود رکود در بازار خودرو، اما مسیر قیمت ها 
افزایشــی است و گزارش ها نشــان می دهد که 
اغلــب خودروهــا در اولیــن روز هفته جهش 
قیمتی داشــتند. به گزارش اقتصادنیوز به نقل 
از خبرآنالین، فعاالن بــازار خودرو معتقدند در 
شــرایط فعلی هیچ نشــانه ای از کاهش قیمت 
خودرو در بازار دیده نمی شود و حتی انتظارات، 
در جهت صعودی بودن بازار مدیریت شده است.

این در شرایطی اســت که رکود در بازار خودرو 
تاکنون باعث شده که خرید و فروش تقریبا قفل 

شود و به باور نمایشگاه داران، با صفر برسد.
به این ترتیب، دیــروز در بازار خــودرو قیمت 
پژو206 تیپ2 بــا افزایش 2 میلیــون تومانی 
روبه رو شد و در بازار 312 میلیون تومان قیمت 
پیــدا کرد. قیمت پــژو206 تیپ5 هــم با یک 
میلیون تومان افزایش، بــه 375 میلیون تومان 

رسید. 
از سوی دیگر، قیمت پژو207 اتوماتیک پانوراما 
با افزایش 5 میلیون تومانی به 615 میلیون تومان 
رسید. قیمت پژو207 دســتی هم با افزایش 5 

میلیون تومانی قیمت، 425 میلیون تومان شد.

قیمت دنا اتوماتیک توربو هم با افزایش 5 میلیون 
تومانی به 535 میلیونی تومان رسید. قیمت تارا 
دنده ای رکورددار افزایــش قیمت در بازار امروز 
بود؛ قیمت تــارا دنده ای بــا 10 میلیون تومان 

افزایش به 450 میلیون تومان رسید. 
اما قیمت پراید111 با یک میلیون تومان کاهش، 
به 204 میلیون تومان رســید. پراید131 نیز با 

نرخ 180 میلیون تومان عرضه می شود.
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میلیون تومان قیمت گذاری شد.
کارشناسان و تحلیلگران بازار خودرو معتقدند، 
فضای سیاســی داخلی و بین المللی کشــور بر 
روند بازار خودرو و قیمت ها اثر گذاشته، زیرا این 
مسایل بر نوسان فعلی دالر افزوده و از آن جایی 
که بــازار خودرو هم یــک بازار دالری اســت، 
پیش بینی می شود قیمت خودرو در هفته های 

آینده با افزایش همراه شود.
آنها درباره با اثر واردات خــودرو روی قیمت ها 
می گویند: اخباری که در رابطه با واردات خودرو 
به کشور منتشر می شود، دیگر هیچ تاثیری در 

قیمت ها و روند بازار خودرو ندارد.

سرپرست دبیرخانه شــورای عالی مناطق آزاد 
تجاری، صنعتی و ویژه اقتصــادی از همکاری 
ایران و روسیه برای تشکیل مناطق آزاد مشترک 
در شانزدهمین نشست اقتصادی ایران و روسیه 

خبر داد.
به گزارش ایلنا از وزارت نفت، نصراهلل ابراهیمی 
درباره حضــور دبیرخانه شــورای عالی مناطق 
آزاد تجــاری صنعتــی و ویــژه اقتصــادی در 
شــانزدهمین نشســت کمیســیون اقتصادی 
روســیه و ایران گفت: حضور این شورا به منظور 
 ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مشترک بین 

دو کشور است.
وی درباره مشــروح مذاکرات این شورا با طرف 
روس اظهار کرد: دو سند مادر برای اقدام ایجاد 
مناطق آزاد مشترک و صنعتی وجود دارد؛ یکی 
عضویت ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا برای 
ایجاد مناطق آزاد مشترک بین کشورهای عضو 
اتحادیه اوراسیا شــامل قرقیزستان، قزاقستان، 
ارمنستان، بالروس، روســیه و ایران که بر این 
اساس دو کشــور به توافق رسیدند هر دو کشور 
در بین مناطــق آزاد، منطقه آزاد مشــترک یا 

ناحیه سرمایه گذاری مشترک بین مناطق آزاد 
دو کشــور ایجاد کنند تا بتوانند سطح تعامالت 
و همکاری هــای اقتصادی، تجــاری و صنعتی 
را در هاب هــای انرژی، صنعت، گردشــگری، 
ترانزیت و لجســتیک، حمل ونقل و مؤسسات 
 پولی، بانکی، مالی، بورس بین الملل و تماماً ارزی 

توسعه دهند.
سرپرست دبیرخانه شــورای عالی مناطق آزاد 
تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی درباره دومین 
سند شــانزدهمین نشست کمیســیون دائمی 
کشــورهای عضو نیز تصریح کرد: این سند بین 
جمهوری اســالمی ایران و کشــور فدراسیون 
روسیه منعقد می شــود که در این زمینه نیز بر 
ایجاد مناطق آزاد مشــترک تأکید شــده است  
و در ســفر معاون اول رئیس جمهــوری ایران و 
هیئت همــراه به ویــژه در حوزه دریــای خزر 
به این موضــوع پرداخته شــد. در این اجالس 
یادداشــت تفاهمــی را با آلکســی اولیوکایف، 
وزیر توســعه اقتصادی فدراســیون روســیه 
 مبنی بر ایجــاد منطقــه آزاد مشــترک امضا 

می کنیم.

رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی درباره مشکالت به 
وجود آمده ناشی از اختالالت اینترنتی در صنف خود، می گوید که در بحث 
تبلیغات، هم دچار مشکل هستیم و هم اینکه راه های ارتباطی و کانال های 
تلگرامی که برنامه ها و بسته های سفر در داخل این کانال ها به فروش رسانده 
می شد را تقریبا از دست داده ایم. اطالعات مسافران از قبیل پاسپورت، مدارک 
شناسایی و قراردادها، همه توسط اپلیکیشن های رایج صورت می گرفت که 
در آپلود کردن اطالعات مسافر دچار چالش شده ایم. دقیقا از آبان 98 به بعد، 
صنعت گردشگری روزگار خوبی را سپری نمی کند و در مهر و آبان نزدیک به 

90 درصد تورهای ورودی ما به کشور کنسل شده است.
حرمت اهلل رفیعی در گفــت و گو با »انتخاب« درخصوص مشــکالتی که 
اختالالت اینترنت و فیلترینگ شــبکه های اجتماعی برای دفاتر خدمات 
مسافر هوایی ایجاد کرده اســت، بیان کرد: »دنیای امروز دنیای تکنولوژی 

اســت و اگر بخواهیم ادعا کنیم که این موضوع تاثیری بر ما نداشته، کامال 
ادعای کذبی اســت. واقعیت این اســت که تبلیغات همکاران ما در فضای 
مجازی، در پلتفرم هایی همچون اینستاگرام و واتس آپ بود. حال تا بخواهد 
شبکه ای جایگزین شود، ما زمان را از دست می دهیم. از سوی دیگر تا مردم 
بخواهند خود را عادت دهند، قطعا یک سری ریزش هایی را داریم.« وی ادامه 
داد: »در بحث تبلیغات، هم دچار مشکل هستیم و هم اینکه راه های ارتباطی 
و کانال های تلگرامی که برنامه ها و بسته های سفر در داخل این کانال ها به 
فروش رسانده می شــد را تقریبا از دست داده ایم.« رفیعی همچنین درباره 
مشکالت ایجاد شــده برای مســافران، گفت: »اطالعات مسافران از قبیل 
پاسپورت، مدارک شناسایی و قراردادها، همه توسط اپلیکیشن های رایج 
صورت می گرفت. شرایط نامناسبی به وجود آمده و کندی اینترنت هم مزید 
بر علت شده اســت که در آپلود کردن اطالعات مسافر دچار چالش شویم. 

دقیقا از آبان 98 به بعد، صنعت گردشگری روزگار خوبی را سپری نمی کند.« 
رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی همچنین درباره 
مشــکالت به وجودآمده ناشــی از این وضعیت برای گردشگران خارجی، 
عنوان کرد: »مشکل گردشگران خارجی تنها در اینترنت نیست؛ شرایطی 
در کشور به وجود آمده و کشورهای غربی هم روی این موضوع دارند مانور 
می دهند. طبیعتا قرار گرفتن ایران در لیست قرمز و ممنوعیت سفر توسط 
کشورهای غربی، باعث عدم ورود گردشگر به ایران شده است. شرایط در حوزه 
گردشگری بسیار بد است و در مهر و آبان نزدیک به 90 درصد تورهای ورودی 
ما به کشور کنسل شده است.« رفیعی در پاسخ به این پرسش که آیا برآوردی 
از خسارت های مالی وارد شده طی این یک ماه اخیر شده است یا خیر، گفت: 
»برآورد ریالی نشده است ولی آماری که گرفتیم، حاکی از آن بود که متاسفانه 

اتفاقات و شرایط خوب و مناسبی موجود نیست.«

افزايش قیمت خودرو

بازار خودرو قفل شد!
سرپرست دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری:

همکاری ایران و روسیه برای ایجاد مناطق آزاد مشترک

رفیعی، رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوايی و جهانگردی:

لغو ۹۰ درصد تورهای گردشگری

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com
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3 بازار

عضو هيئت رئيسه اتاق اصناف تهران درباره قانون فعاليت واحدهاي 
صنفي گفت: بر اساس ماده ۳ قانون نظام صنفي هر واحد اقتصادي 
که مي خواهد در محلي فعاليت انجام بشود چه به صورت ثابت باشد 

يا سيار بايد با اخذ پروانه کسب شروع به فعاليت کند.
حميدرضا رستگار، عضو هيئت رئيســه اتاق اصناف تهران با بيان 
مطلب فوق بيان کرد: در تهران حدود ۳۰۰ هزار واحد صنفي داريم 
که در رسته ها و حوزه هاي مختلف فعال هستند. بر اساس قانون نظام 
صنفي براي ايجاد کسب و کار چه به صورت حقيقي و چه حقوقي در 
قالب شرکت طبق مقررات براي شروع و ادامه کار حرفه اي به صورت 
موقت يا دائم براي محل مشخص و به اصطالح محلي که مي خواهد 

کسب و کار در آنجا انجام بشود حتماً بايد مجوز داده شود.

وي در ادامــه گفت: به اســتناد مــاده ۲۷ قانون نظــام صنفي و 
ماده ۱۲ قانــون تعزيــرات، فعاليت بدون مجوز تخلف محســوب 
مــي شــود و اتــاق اصنــاف و اتحاديه هــاي صنفــي از فعاليت 
 فرد يــا افــرادي کــه متخلــف هســتند و پروانه کســب ندارند 

جلوگيري مي کنند .
رستگار درباره صدور پروانه کسب توضيح داد: در آئين نامه اجرايي 
که به همين منظور در قانون نظام صنفي آمده شرايط صدور پروانه 
کسب دقيقاً مشخص شده است. يک فرد صنفي مي تواند با مراجعه 
به سامانه صدور پروانه کســب با ثبت تقاضاي خود و يا با مراجعه به 
اتحاديه مربوطه درخواست پروانه کسب براي رسته يا شغلي که مي 

خواهد فعاليتش را شروع بکند پذيرش شود .

عضو هيئت رئيسه اتاق اصناف تهران با تاکيد بر اينکه همه واحدهاي 
صنفي بايد پروانه کسب خود را در معرض ديد مراجعه کنندگان قرار 
دهند به مشتريان نيز توصيه کرد: خريداران حتماً از واحدهاي صنفي 
خريد کنند که داراي پروانه کسب هستند و حتماً براي خريد خود 
فاکتور رسمي يا فاکتور داراي اصالت يا داراي مهر فروشنده داخل 

فاکتور، دريافت کنند.
رستگار در پايان گفت: اميدواريم شهروندان دقت کنند؛ چون خيلي 
از واحدهاي صنفي که تعدادشون هم زياد است بعضاً براي آن حرفه 
تاييد نشده اند؛ چرا که استعالم هايي براي صدور پروانه کسب مي 
شود تا فرد ۱۰۰ درصد مورد تاييد اتحاديه باشد که احياناً اگر تخلفي 

داشته بتواند اتحاديه اعمال قانون بکند.

رئيس اتحاديه نان هاي فانتزي)حجيم و غيرحجيم( تهران شــيوه فعلي 
پرداخت يارانه نان را صحيح ندانســت و گفت: دولت ساالنه حدود ۱۲۰ 
هزار ميليارد تومان به صورت مستقيم و غيرمستقيم به يارانه نان تخصيص 
مي دهد؛ اما نکته جالب اينجاست که نه دولت، نه مردم و نه توليدکنندگان 

از وضعيت فعلي راضي نيستند.
محمدجواد کرمي، رئيس اتحاديه نانهاي فانتزي)حجيم و غيرحجيم( تهران 
گفت: يک بار در سال ۱۳۸۹ يارانه نان هدفمند شد. در آن سال يارانه نان به 
حساب مردم واريز شد و با توجه به ايجاد فضاي رقابتي براي نانوايان کيفيت 

نان نيز خواه ناخواه افزايش يافت.
وي اظهار داشت: در حال حاضر دولت ۱۲۰ هزار ميليارد تومان يارانه نان 
پرداخت مي کند. اين در حالي است که نه مردم از کيفيت نان رضايت دارند 
و نه براي توليدکنندگان با توجه به افزايــش ۲۰۰ درصدي هزينه توليد 
انگيزه اي براي ادامه فعاليت باقي مانده است.کرمي درباره افزايش ۲۰۰ 
درصدي هزينه پخت نان عنوان کرد: با توجه به ثبات قيمت نان در ســه 

ســال اخير، افزايش ۲۰۰ درصد هزينه طبخ نان دور از ذهن نيست. براي 
مثال در سال جاري در کنار ساير هزينه ها، فقط هزينه کارگري ۵۷ درصد 

افزايش پيدا کرد.
رئيس اتحاديه نانهاي فانتزي)حجيم و غيرحجيم( تهران خاطرنشان کرد: 
شيوه فعلي پرداخت يارانه نان منسوخ اســت. در روش هاي جديد يارانه 
مستقيماٌ به حساب مردم واريز مي شود و يا در قالب بسته حمايتي در اختيار 
شهروندان قرار مي گيرد. کرمي بهترين راهحل براي رضايتمندي سه گروه را 
آزادسازي و پرداخت يارانه به مردم دانست و افزود: اين موضوع حتي چندي 

پيش به سمع و نظر رئيس دولت رسيد.
وي با اشــاره به وجود مشــکالت مذکور در بخش صنعتي نيز بيان کرد: 
ارديبهشت ماه آزادسازي در بخش نان صنعتي انجام شد؛ اما بدون اينکه 
به زيرســاخت هاي مورد نياز توجهي شود. از ســال ۸۶ به بعد مصوبات 
دولت در راســتاي اين بود که ۴۰ درصد نان کشــور به ســمت صنعتي 
برود. اما اکنون روي ۱۵ درصد مانده ايم که بعد از آزادســازي اين بخش 

به دليل قدرت خريد پايين مردم اين درصد کمتر هم شد. رئيس اتحاديه 
نانهــاي فانتزي)حجيم و غيرحجيم( تهران با طرح اين پرســش که چه 
کسي بايد پاسخگوي شرايط فعلي باشد، تصريح کرد: در اين مدت باالي 
۲۰۰ نامه به مسئوالن کشور نوشته ايم. اما به دليل نبود يک متولي واحد 
هيچکس پاسخگو نيســت. کرمي با تأکيد بر اينکه حال اين صنف خوب 
نيســت، يادآور شــد: در حال حاضر دولت به بخش صنعتي ۱۵ درصد 
 يارانه پرداخت مي کند. اين رقــم در مقابل هزينه هاي واحدهاي نانوايي 

بسيار ناچيز است.
رئيس اتحاديه نانهاي فانتزي)حجيم و غيرحجيم( تهران در پايان طرح نصب 
دستگاه هاي پوز در نانوايي ها يک طرح شکست خورده دانست و بيان کرد: 
ما همان زمان نيز با اين طرح مخالفت کرديم، چراکه مي دانستيم جوابگو 
نخواهد بود. حال وزارت اقتصاد به عنوان متولي اين طرح پاسخگو نيست که 
فاز سوم و چهارم اين طرح به کجا رسيد. تاکنون نيز وزارت اقتصاد گزارشي 

درباره اين طرح ارائه نکرده است

تنظيم گری نامناسب ســازمان راهداری در موضوع حمل جاده ای کاال و 
مقاومت در صدور مجوز بارنامه الکترونيک، موجب تضييع حق رانندگان 
در پايانه های بار، جوالن واســطه ها در پايانه  ها، دستکاری بارنامه از سوی 
باربری ها برای کاهش حق دولت و بهره وری پايين ناوگان جاده ای شــده 
است. نزديک به ۹۰ درصد  حمل ونقل بار  کشور از طريق سيستم حمل ونقل 
جاده ای انجام می  شود و  طبق برآوردها، ارزش بارنامه های صادر شده در يک 

سال گذشته، بيش از ۲۵۰ هزار ميليارد تومان بوده است.
با اين حال، اين بازار حساس و حياتی، با مشکالت ساده ای مواجه است که 
به راحتی امکان رفع آن   توسط شرکت های حمل ونقل اينترنتی وجود دارد 
اما سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در اين حوزه مالحظاتی دارد و 
درواقع راه ورود اين شرکت های اينترنتی به اين صنعت باز نيست.  براساس 
سالنامه آماری سازمان راهداری، در سال ۱۳۹۹ سهم حمل ونقل جاده ای در 
حمل کاال حدود ۹۰ درصد بوده و در اين سال، ۳۲ ميليون بارنامه به ارزش 
حدودی ۱۸۰ هزار ميليارد تومان صادر شده است و ميزان بار حمل شده 

۵۰۰ ميليون تن بوده  است.
باتوجه به آمار فوق کامال می توان متوجه شد که به چه دليل فعاليت همه 
ارکان اقتصادی کشور از جمله وزارتخانه هايی مانند صمت و جهاد کشاورزی 

و ديگر فعاالن اقتصادی و بازرگانان، وابســته به حســن عملکرد صنعت 
حمل ونقل بار جاده ای است. اما  بررسی ها نشان می دهد ذی نفعان فوق مانند 
وزارتخانه های صمت، جهاد کشاورزی و علی الخصوص رانندگان و صاحبان 
بار از تنظيم گری سازمان راهداری گاليه دارند، به عبارت بهتر، نه تنها هيچ 
نشانه ای از تنظيم گری در بازار ديده نمی شود بلکه مقاومت جدی از سوی 

سازمان راهداری در راستای اصالح اين صنعت وجود دارد.
برای تبيين علل گاليه رانندگان و ذی نفعان اقتصادی کشور، ضرورت دارد 
تعدادی از مشکالت اين صنعت تشريح  شود، مهم ترين کسانی که از وضع 
موجود زيان ديده اند، رانندگان هستند؛ رانندگان با مراجعه به پايانه های 
بار، ميانگين بين سه تا ۵ روز معطل دريافت سفارش بار از باربری ها هستند، 
باربری ها نيز با ايجاد انتظار برای رانندگان، يک بازار مناقصه ای برای بارنامه ها 
ايجاد می کنند و بدين صورت رانندگان بايد بــرای دريافت بار، نه تنها از 
دستمزد قانونی خود صرف نظر کنند، بلکه گاهی اوقات بايد حداقلی ترين 
دستمزد را پيشنهاد دهند. به صورت ميانگين بين ۵۰ تا ۶۰ درصد قيمت 
ثبت شده روی بارنامه ها به رانندگان می رسد درحالی که طبق قانون، حدود 

۸۵ درصد قيمت روی بارنامه به راننده تعلق دارد.
مهم ترين دليل تداوم حضور دالالن و واسطه ها در اين صنعت، عدم شفافيت 

است، صاحب بار و راننده يکديگر را نمی توانند بشناسند و در صورت شناخت 
نيز، از سابقه عملکرد يکديگر نيز اطالعی ندارند، لذا تعامل مستقيم شکل 
نمی گيرد. در اين بين واسطه ها با پيدا کردن مشتريان، سپردن بار به يک 
راننده قابل اعتماد را متعهد می شــوند، اين افراد با حضور در باربری ها يا 
حتی اجاره مجوزهای باربری، اين بارنامه ها را به ارزان ترين قيمت موجود 
به رانندگانی که چندين روز در پايانه های بــاری منتظر يک بار با مقصد 
مدنظرشان بوده اند، می فروشند، حتی در برخی از شهرها، بارها را فقط به 
رانندگان بومی يا آشنا تحويل می دهند، بدين صورت هم رانندگان و هم 

صاحبان بار، از لحاظ مالی و زمانی متضرر می شوند.
راننده ها برای دريافت بار بايد از مبدا به پايانه مراجعه کرده و پس از چند روز 
معطلی، به سوی محل بارگيری مراجعه کنند. در صورتی که اگر بارنامه به 
صورت الکترونيکی صادر می شد، راننده می توانست به صورت مستقيم از 
مبدا خود به سمت محل بارگيری حرکت کند. همين نکته ساده، مسافت 
خالی ناوگان را بسيار کاهش خواهد داد. قابل توجه است که در سال ۹۹ 
نرخ پيمايش ناوگان جاده ای در ايران به طور متوسط ۵۰ هزار کيلومتر ولی 
متوسط جهانی اين نرخ ۱۰۰ هزار کيلومتر بوده است و حتی در کشورهای 

توسعه يافته اين نرخ از ۱۵۰ هزار کيلومتر نيز فراتر می رود.

همه واحدهاي صنفي مکلف به اخذ پروانه کسب هستند

نصب پوز در نانوايي  ها يک طرح شکست  خورده  است

 ترک فعل سازمان راهداری در صدور مجوز بارنامه الکترونیک  
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رئيس اتحاديه فروشــندگان گل و گياه تهران 
در تشريح تخلفات صورت گرفته در بازار شهيد 
محالتي بيان داشت: سال هاســت که اين بازار 
با تعداد باالي غرفه در وســط شهر بدون پروانه 
کسب و پرداخت ريالي به سازمان امور مالياتي، 
عوارض شهرداري، وجوهات سازمان آب و اداره 
برق مشغول فعاليت است و به هيچ وجهي حاضر 
به تمکين قانون نيســت. اکبر شاهرخی با بيان 
مطلب فوق گفــت: در حاليکه واحدهاي صنفي 
فعال با مجوز و پروانه کســب هــر روز با قبوض 
مختلف شهرداري و سازمان هاي ماليات و بيمه 
و حامل هاي انرژي سنگين رو به رو هستند افراد 
فعال در بازار محالتي به کار غيرقانوني خود ادامه 
مي دهند. وي در ادامه تاکيد کرد: بازار شــهيد 
محالتي با غرفه هاي فــراوان در فروش و عرضه 
انواع گل و گياه به صورت جزئي و کلي مشغول 
است. بارها با اخطارهاي قانوني به اين افراد تذکر 
داده ايــم، اخطار ماده ۲۷ و ۲۸ اتــاق اصناف از 
طريق بازرسان صنفي هم ابالغ گرديده اما اين 
افراد به هيچ وجه حاضر به تمکين قانون نيستند.

شاهرخي افزود: متاسفانه شهرداري منطقه ۱۴ 
نيز با اين بازار همکاري مي کند؛ چرا که خوب مي 
تواند از اين بازار براي خود درآمدزايي کند. وجود 
۶۳۰ غرفه منافع بســيار بااليي دارد که حاضر 
نيســتند اين افراد را متقاعد به تمکين از قانون 

کنند. هر غرفه اي ممکن است به ۱۵ نفر اجاره 
داده شــود و هر يک مبالغ بااليي درآمد دارند و 

بخشي از آن را به شهرداري مي دهند.
رئيس اتحاديه فروشــندگان گل و گياه تهران 
تصريح کرد: اين در شرايطي اتفاق مي افتد که از 
بطن و پايه فعاليت در اين منطقه با اين شرايط 
کاماًل غلط است؛ نه صاحب زمين معلوم است و 

نه تصاحب کنندگان به کسي جوابگو هستند.
شاهرخي تاکيد کرد: از آنجايي که پنج اتحاديه 
خرازي فروشان- پارچه فروشان-گل فروشان- 
آهنکاران و صنايع دســتي در ايــن بازار درگير 
هســتند؛ بنابراين پنج شــغل صنفي هر روز با 
متخلفيني رو به رو هســتند که به هيچ کدام از 
مواد قانوني نظام صنفي پايبند نيستند. سازمان 
ها نيز بار مشکالت شــان را به جاي اينکه بر اين 
تعداد هم پخش کنند، يک جا به صنوف با پروانه 

کسب و قانونمند فشار مي آورند.
وي با بيان اينکه اگر شهرداري به جاي همکاري 
با قانون شکنان با متوليان قانون همکاري کند، 
قطعاً عيچ متخلفي جرات به تخلف ندارد افزود: 
از سوي ديگر وسايل نقليه اي که به صورت سيار 
در ســطح شــهر به فروش و عرضه گل مشغول 
هســتند از ديگر اهمال کاري هايي اســت که 
شــهرداري اجازه آن را صادر نموده و از فعاليت 

شان جلوگيري نمي کند.

يک کارشــناس بازار مســکن گفت: مسئوالن 
وزارت راه و شهرســازی بعضــا درخصــوص 
برنامه ريزی و سياســت ورزی پروژه نهضت ملی 
مســکن ايده می دهند اما به نظر می رسد توجه 
چندانی به وضعيت بازار مسکن ندارند. فرشيد 
پورحاجت اظهار کرد: نمی شود مسئوالن وزارت 
راه و  شهرسازی، پشــت تريبون درباره ساخت 
يک ميليون واحد مسکونی صحبت کنند اما از 
وضعيت بغرنجی که فعاالن صنعت ســاختمان 
با آن مواجهند غافل باشند. به داليل مختلف از 
جمله تعلل در اجرای پروژه نهضت ملی مسکن، 
تورم بــه مهم ترين بازيگر ايــن روزهای اقتصاد 
مســکن تبديل شــده، چرا که ۱۳ درصد توليد 
ناخالص داخلی، ۱۷ درصد اشتغال و ۲۵ درصد 
نقدينگی کشــور به بخش مســکن وابستگی و 
چسبندگی دارد. وی افزود: در يک سال و دو ماه 
گذشته که با نوعی انفعال در اجرايی کردن پروژه 
نهضت ملی مسکن در اين وزارتخانه مواجه بوديم 
هزينه های ســاخت مرتبا افزايش يافت و تلنبار 
شد. اگر تا يک سال قبل می شد با حدود متری ۵ 
ميليون تومان اين پروژه را جمع و جور کرد امروز 
هزينه ها به حدود متری ۹ ميليون تومان رسيده 
اســت. در همين يک هفته اخير از بابت افزايش 
قيمت يونوليت و بلوک های ســقفی، قيمت هر 
متر از واحدهای نهضت ملی مســکن ۱۰۰ هزار 

تومان افزايش يافت.
عضو هيات مديره کانون سراســری انبوه سازان 
با بيان اين که آقايان در وزارت راه و شهرسازی، 
اصل را رها کــرده و فرع را چســبيده اند گفت: 
وزارتخانه به جای تسهيل گری، نقش پيمانکاری 
به خود گرفته است. بايد شــرايط را برای ورود 
بخش خصوصی به طرح جهش توليد مســکن 
مهيا می کردند اما اين اقــدام را صورت ندادند و 
حتی اعتنايی به هزينه های باالی توليد مسکن 
نکردند. شرايط به گونه ای است که سازندگان در 
داالن های پرپيچ و خم اداری رها شــده اند. وی 
با اشــاره به طرح اصالح بيمه تامين اجتماعی 
کارگران ساختمانی که توسط مجلس در جريان 
اســت گفت: پيکره اين قانون با اقتصاد مسکن، 
همخوانی ندارد و از ســال ۱۳۸۸ که به تصويب 

رســيده همواره مورد نقد بــوده و اصالح بوده 
است. در حال حاضر نيز در بر همان پاشنه قبلی 

می چرخد.
به گفتــه پورحاجــت، بخش خصوصــی بايد 
هزينه هــای ســنگينی را برای پوشــش بيمه 
تعريف کنــد و خدماتی هــم دريافت نمی کند. 
ما از اين که کارگــران زحمتکش از نعمت بيمه 
حداقلی بهره مند شــوند خوشــحال می شويم. 
اما بدون کار کارشناســی، قانونی وضع شده که 
در آينده نــه تنها کارگران عزيــز صاحب بيمه 
نمی شوند بلکه با فرار ســرمايه ها، توليد مسکن 
به مخاطــره می افتد که خود عاملــی در گرانی 
مسکن است. عضو هيات مديره کانون انبوه سازان 
تاکيد کرد: با قانون بيمه کارگران ســاختمانی، 
فشــار ســنگينی به بخش خصوصی وارد شد؛ 
در حالی که بخــش خصوصی اين اجــازه اين 
نداشت که کارگر را به سازمان تامين اجتماعی 
معرفی کند. در نتيجه بسياری از افراد در سامانه 
تامين اجتماعــی، نام خود را به عنــوان کارگر 
 ســاختمانی ثبت کردند که در بين آنها پزشک 

هم ديده شد!
وی با اشــاره به کاهــش ۴۶ درصــدی صدور 
پروانــه ســاختمانی در تهران گفــت: بخش 
خصوصی بدون اغراق، توانايی ســاخت ساليانه 
۸۰۰ هــزار واحد مســکونی را دارد اما اقدامات 
وزارت راه و شهرســازی شــامل مداخــالت و 
عدم مداخالت، دســت و پای فعــاالن صنعت 
ســاختمان را بسته اســت. ما حتی در حوزه ی 
صــدور پروانــه ی صالحيتی که می بايســت 
 از وزارت راه و شهرســازی اخــذ کنيــم 

دچار مشکل هستيم.
پورحاجت بيــان کرد: امروز بر همگان روشــن 
شده که اجرايی شدن طرح نهضت ملی مسکن 
از مشــکالتی همچون نبود تســهيالت بانکی، 
پايين بودن توان متقاضيــان و نبود زمين قابل 
ساخت رنج می برد. از آن طرف سازندگان بخش 
خصوصی با مشــکالت عديده ای شــامل تورم 
نهاده های ســاختمانی، طوالنی بــودن فرآيند 
صــدور پروانه، خدمــات مهندســی معيوب و 

هزينه های دستمزد، بيمه و غيره مواجهند.

مديرعامــل شــرکت عمران شــهرهای جديد 
گفــت: از طريــق برنامه هايــی مثــل افزايش 
مقياس توليد مســکن درصدديم تا هزينه های 
پروژه نهضت ملی مســکن را کاهــش دهيم و 
 تا کنون هيــچ يک از متقاضيــان را از اين طرح 

کنار نگذاشته ايم.
عليرضــا جعفری اظهــار کرد: هنــوز وارد اين 
مرحله نشــده ايم که افــرادی را از طرح نهضت 
ملی مسکن حذف و کســانی ديگر را جايگزين 
کنيم. اميدواريم هيچگاه هــم وارد اين مرحله 
نشــويم؛ چرا کــه اميدواريم هزينه ســاخت را 
مديريــت کنيم و حتی االمــکان کاهش دهيم. 
وی افزود: ما به شــرايط اقتصــادی متقاضيانی 
که در دهک های مختلف جامعه هستند اشراف 
 کامل داريــم. لذا نبايد انتظار بيش از توانشــان

 از آنها داشته باشيم.
معاون وزير راه و شهرســازی تاکيد کرد: برای 
کاهــش هزينه های ســاخت واحدهای نهضت 
ملی مســکن بــه دنبــال طرح هــای مکمل 
هســتيم. بدين صورت که بتوانيم با استفاده از 
اقداماتی در بخش هــای مديريت منابع، مصالح 
ساختمانی و ايجاد ظرفيت درخصوص مقياس 

توليد انبوه مســکن هزينه را کاهــش دهيم و 
 حتی االمکان فشــار واريــزی آورده متقاضيان 

را کاهش دهيم.
جعفری با بيان اينکه بســته ۱۰۰ هزار واحدی 
گام اول بر اســاس منابع و بودجــه متقاضيان 
شکل گرفته است گفت: تحليلی که از وضعيت 
گام اول داشــتيم بــر مبنای آورده بــود که به 
دليل توان نه چندان زيــاد متقاضيان در برخی 
اســتان ها، مانعی در توليد مســکن محسوب 
می شــد. بنابرايــن اميواريــم در طرح هــای 
 مکمــل بتوانيــم نيــاز هموطنان به مســکن 

را پاسخگو باشيم.
مديرعامــل شــرکت عمران شــهرهای جديد 
تصريح کــرد: تا آخر ســال جــاری بايد عرضه 
قابل توجه مســکن را در کشــور داشته باشيم. 
در نشســتی که با وزير راه و شهرسازی داشتيم 
وعــده داديم که عــالوه بر طرحهای مســکن 
مهر و اقــدام ملی، به منظــور اثبــات توانايی 
و اراده انقالبــی ۱۰۰۰ واحد نيــز از پروژه های 
نهضــت ملــی مســکن کــه در ســال جاری 
 کلنگ اجرای آنها زده شــده را تا پايان امســال 

تحويل دهيم.

ايــن روزهــا شــاهد عبور 
قيمت برخــی از اقالم برنج 
از ۱۰۰ هزار تومان برای هر 
کيلو هســتيم و اين کاالی 
پرمصــرف در محــدوده 
قيمتی ۶۵ تــا ۱۱۰ هزار تومان به فروش می رســد. 
گزارش ها حاکی از آن اســت که نرخ انواع برنج های 
عطری و مرغــوب ايرانی از جمله طارم، دم ســياه و 
هاشمی در خرده فروشــی ها به صورت فله در حدود 
۱۰۰ تا ۱۱۰ هزار تومان اســت. بر همين اساس، در 
خرده فروشی ها قيمت برنج شــيرودی کيلويی ۶۷ 
هزار تومان، فجر کيلويی ۷۸ هزار تومان، ندا کيلويی 
۶۵ هزار تومــان و رمضانی کيلويــی ۷۹ هزار تومان 

اعالم می شود.
اين قيمت ها در حالی در بازار ديده می شــود که به 
دليل وعده های مســووالن مبنی بــر کاهش قيمت 

برنج، بســياری از مردم انتظار دارند قيمت های برنج 
را پايين تر از نرخ های فعلی ببيننــد. برخالف وعده 
مســووالن درباره کاهش قيمت، اما قيمت ها تغيير 
آن چنانی نداشــته اســت و هر کيلو برنج بين ۶۵ تا 
۱۱۰ هزار تومان در بازار به فروش می رود. به گزارش 
خبرآنالين، هم اکنون در خصــوص برنج وارد بحث 
قيمت گذاری نشده ايم و در حال رصد بازار هستيم؛ 
اين اظهار اخير معاون بازرگانی وزارت جهادکشاورزی 
است؛ آن هم در شــرايطی که اين روزها شاهد عبور 
قيمت برخی از اقالم برنج از ۱۰۰ هزار تومان برای هر 
کيلو هستيم و اين کاالی پرمصرف در محدوده قيمتی 

۶۵ تا ۱۱۰ هزار تومان به فروش می رسد.
بر همين اساس، چندی پيش جميل عليزاده شايق، 
دبير انجمن برنج با انتقاد نسبت به شيوه قيمت گذاری 
برنج، می گويد: بيش از يک ماه از وعده تعيين نرخ برنج 
توسط وزارت جهاد کشــاورزی می گذرد و قرار است 
نرخ فروش برنج را اعالم کند، اما دولت اعالم نرخ برنج 
را به تعويق می اندازد که به واســطه آن، ممکن است 

بازار آشفته ای در ماه های مهر و آبان داشته باشيم.
فرامرز علی نيا، رييس ســابق موسسه تحقيقات برنج 
کشور نيز معتقد اســت: بعد از جهشــی که در نرخ 
برنج از ســال ۱۴۰۰ رخ داد، کشاورزان اولويت خود 
را حفظ منافع مالی قرار دادند و به همين علت، ديگر 
تمايل به فــروش محصول با هر قيمتــی ندارند. در 
نتيجه کشاورزان از اواخر مرداد شالی های خود را به 
بازار عرضه نکردند و منتظر باال رفتن بيشتر قيمت ها 
هستند. اين شرايط وظيفه کنترل و مديريت بازار بر 
عهده دولت است. گزارش ها حاکی از آن است که نرخ 
انواع برنج های عطری و مرغوب ايرانی از جمله طارم، 
دم سياه و هاشمی در خرده فروشی ها به صورت فله در 

حدود ۱۰۰ تا ۱۱۰ هزار تومان است.
بر همين اســاس، در خرده فروشــی ها قيمت برنج 
شــيرودی کيلويی ۶۷ هزار تومان، فجر کيلويی ۷۸ 
هزار تومــان، ندا کيلويی ۶۵ هــزار تومان و رمضانی 
کيلويی ۷۹ هزار تومان اعالم می شود. رئيس اتحاديه 
برنج فروشــان بابل خاطر نشــان کرد: مصرف برنج 

خارجی در روستاهای شمال کشور چندان مرسوم و 
متداول نبود اما امروز مردم روستاهای شمال به ناچار 

برنج خارجی مصرف می کنند.
حسن تقی زاده با اشــاره به رکود حاکم بر بازار برنج، 
گفت: بازار متاثر از شرايط سياسی کشور در رکود به 
سر می برد و بازار برنج نيز از رکود تاثير پذيرفته است. 
وی با بيان اينکه امســال برنج طارم کيلويی ۹۰ هزار 
تومان خريدار ندارد، گفت: ســال  گذشته کشاورزان 
تمايلی برای فروش محصول خود نداشتند و برنج را 
به اميد افزايش نرخ نگه می داشتند اما امسال شرايط 
معکوس شده است و کشاورزان می خواهند محصول 
خود را عرضه کنند اما خريداری وجــود ندارد. اين 
فعال اقتصادی با اشاره به نرخ انواع برنج در بنکداری 
شهرهای شــمالی، گفت: فجر کيلويی ۶۳ تا ۶۵هزار 
تومان، شيرودی کيلويی ۴۵ هزار تومان و ندا کيلويی 

۴۰ هزار تومان عرضه می شود.
به گفته رئيــس اتحاديه برنج فروشــان بابل؛ عرضه 
برنج کشت دوم در بازار آغاز شده است و اين نوع برنج 
کيلويی ۱۰۰ هزار تومان عرضه می شود. تقی زاده در 
پاسخ به اين پرســش که آيا فروشگاه های زنجيره ای 
امســال برای خريد برنج به بازار ورود نکردند؟ گفت: 
برخی از فروشگاه ها به صورت چراغ خاموش اقدام به 
خريد می کنند اما خريد فروشگاه های زنجيره ای يک 

دهم سال گذشته شده است.
اين فعال اقتصادی با بيــان اينکه زير ۳۰ درصد برنج 
توليد شده از شــهرهای شــمالی خارج شده است، 
تصريح کرد: سال های گذشــته در اين مقطع از سال 
بيــش از ۵۰ تا ۶۰ درصد برنج توليدی از شــهرهای 
شمالی خارج می شد اما در ســال جاری اين مهم تا 
به امروز محقق نشده اســت. وی تصريح کرد: دولت 
اقدامی برای ورود به بازار برنــج و خريد برنج های از 
کشاورزان نکرده اســت. دولت همواره تالش دارد با 
شعار بازار را کنترل کند برای خريد تضمينی دولت 
نياز به پول دارد که هم اکنون پولی برای خريد ندارد.

رئيس اتحاديه برنج فروشــان بابل ادامه داد: کشاورزان 
تمايل دارند ۵۰ درصــد توليدات خود را بــرای امرار 
معاش بفروشند اما خريدار کم است و تعداد خريداران 
از شهرستان ها اندک شده است چراکه تمايل مردم برای 
خريد برنج ها خارجی افزايش پيدا کرده است. تقی زاده با 
اشاره به کوچک شدن سفره مردم، گفت: مصرف برنج 
خارجی در روستاهای شمال کشــور چندان مرسوم و 
متداول نبود اما امروز مردم روســتاهای شمال به ناچار 

برنج خارجی مصرف می کنند.

News kasbokar@gmail.com

برنج طارم کیلویی 90 هزار تومان خریدار ندارد

خلف وعده در کاهش قیمت برنج
مردم شمال به ناچار برنج خارجی مصرف می کنند

ترويج بی قانونی در بازار گل محالتی

مسئوالن بخش مسکن از وضعیت بازار خبر ندارند

هنوز کسی از نهضت ملی مسکن حذف نشده است
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بازاریابی

تبليغات 
خالق

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

برسانيد. 

نامه به سردبير

توليد کيت های متفاوت در حوزه های دامپزشــکی و 
سلولهای بنيادی

محققان يک شركت دانش بنيان موفق به توليد كيت های متفاوت در حوزه های 
درمانی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری رياســت جمهوری، 
حمايت از توليد كيت  در حوزه های درمانی به خصوص سلول های بنيادی همواره 
از موضوعات مطرح در ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنيادی معاونت 

علمی و فناوری رياست جمهوری بوده است.
در قرن اخير علم ژنتيک از علمی با نظام های مشخص در زمينه وراثت به يک علم 
بيولوژی پايه ای و كاربردی در پزشــكی، دامپزشكی و يا كشاورزی مبدل شده و 
رابطه ای مستقيم و جدانشدنی با علوم ديگر از قبيل بيولوژی مولكولی، بيولوژی 
سلولی، سيتولوژی، بيوشيمی، ميكروبيولوژی، پارازيتولوژی و بيوفيزيک برقرار 

كرده است.
از آنجايی كه ابزارهــای نوين معموال از طريق شــركت های توليدی بين المللی 
ساخته، پخش و توزيع می شوند، نياز است در جهت صرفه جويی ارزی و تأمين نياز 
با اتكا به توان داخلی به حمايت از توليدات ايران ساخت شركت های دانش بنيان 

فعال در اين حوزه پرداخت.
يک گروه پژوهشــی كه بيش از ۱۰ ســال فعاليت خود را آغاز كــرده، بر توليد 
محصوالت باكيفيت، ارزش آفرين برای اقتصاد كشــور و نظام ســالمت و توليد 

داروهای با كيفيت باال تمركز دارد.
توليد كيت های مختلــف در زمينه دامپزشــكی و تأمين كيت هــای متفاوت 
در حوزه های درمانی به خصوص ســلول های بنيادی و دامپزشــكی مهم ترين 
فعاليت های اين شركت است. همچنين اين شركت توليد انواع كيت تشخيصی 

DNA به منظور استفاده ی بالينی را در دستور كار قرار داده است.
اميرعلی حميديه دبير ستاد توسعه فناوری های سلول بنيادی معاونت علمی و 
فناوری به اهميت بومی سازی كيت های ضروری حوزه پيوند سلول های بنيادی 
در حوزه سلول های بنيادی، راهنمايی های الزم را در خصوص نحوه همكاری با 
شركت های دارای دانش اوليه ساخت كيت و همچنين دريافت حمايت های الزم 

در اين خصوص پرداخت.

برای تامین برق 13 میلیون خانوار؛
چين بزرگترین مزرعه بادی جهان را می سازد

چين تصميم دارد با ســاخت يک مزرعه بادی جديد بــا ظرفيت تامين برق ۱۳ 
ميليون خانه تا قبل از ۲۰۲۵ ميالدی، ركــورد خود برای بزرگترين مزرعه بادی 
جهان را بشكند. در چهاردهمين برنامه ۵ ســاله چائوژو )متعلق به ايالت گوانگ 
دونگ چين( برنامه ای بلندپروازانه برای توســعه پروژه ۴۳.۳ گيگاواتی در تنگه 
تايوان توصيف شده است. فرايند احداث اين پروژه قبل از ۲۰۲۵ ميالدی آغاز می 
شود و طبق اطالعات موجود وسعت آن پس از تكميل از بزرگترين مزرعه بادی 

جهان نيز بزرگتر خواهد بود.
اين مزرعه به طول ۱۰ كيلومتر هــزاران توربين بادی را در بــر می گيرد كه در 
فاصله ۷۵ تا ۱۸۵ كيلومتری ساحل قرار دارند. به دليل ويژگی های جغرافيايی 
و آب وهوای بادخيز منطقه، اين توربين ها می توانند بين ۴۳ تا ۴۹ درصد مواقع 
فعاليت كنند. اين بدان معنا اســت كه توربين ها قادر به ۳۸۰۰ تا ۴۳۰۰ ساعت 
فعاليت در هر ســال خواهند بود. يک گيگاوات معادل يک ميليارد وات است و ۳ 
ميليون پنل خورشــيدی برای توليد يک گيگاوات برق الزم است. ۱۰۰ ميليون 
 ال ای دی كافی اســت يا يک گيگاوات، برق مورد نياز ۳۰۰ هــزار خانه اروپايی

راتامين می كند.
واحد انرژی بادی با ظرفيت توليد ۴۳.۳ گيگاوات برق می تواند الكتريسيته مورد 
نياز ۱۳ ميليون خانوار راتامين كند كه معادل ۴.۳ ميليارد چراغ ال ای دی است.

واحد برق بادی جيوكوان در چين ظرفيت توليــد ۲۰ گيگاوات برق را دارد و هم 
اكنون عنوان بزرگترين مزرعه بادی جهان را يدک می كشد.

در اوايل سال جاری ميالدی شهری در نزديكی ايالت فوجيان پيشنهاد توسعه يک 
پروژه يک هزار ميليارد يوانی )۱۳۸ ميليارد دالر( را ارائه كرد كه شامل يک مزرعه 
بادی ۵۰ گيگاواتی بود. با توجه به آنكه چين ۲۵ درصد ظرفيت برق بادی جهان 

را دارد، در زمينه انرژی بادی پيشرو محسوب می شود.

خبر

اينكه طول عمر شما چقدر خواهد بود تا حدودي 
به شــانس  و تا حدودي نيز به خودتان و ســبک 
زندگي تان بستگي دارد. پيشرفت هاي دانشمندان 
در علم پزشكي طول عمر زنان و مردان معمولي 
را نسبت به هر زمان ديگری  در طول تاريخ بيشتر 

كرده اند. 
رژيم غذايي، فعاليت بدني، ســابقه خانوادگي و 
ارثي، مصرف الكل و بسياري موارد ديگر بر طول 
عمرتان تاثير مي گذارند. از آنجا كه بســياري از 
اين عوامل را مي شناســيد، در اين مقاله تصميم 
گرفتيم از ميان عوامــل تعيين كننده طول عمر، 
 به آنهايي اشــاره كنيم كه شــايد پيــش از اين

 نمي دانستيد. 

1. سطح شادي
 فردي خوش بين كــه به خوبــي مي داند قدرت 
مثبت انديشــي چقدر براي ســعادت، سالمت و 
خشنودي از زندگي الزم اســت، مي تواند عمري 

طوالني تر داشته باشد. 
وقتي قــدرت درمان گــري و معجــزه لبخند، 
خنده، لذت و شــادي را با تمام وجود احســاس 
كــرده باشــيد، قطعــا مي دانيد زندگــي بدون 
وجود ايــن چيزهــاي غيرمــادي و ناملموس 
 هرقــدر هــم كــه طوالنــي باشــد، چنــدان

 ارزشي ندارد. 
طبق پژوهشــي بلندمدت كــه در طول چندين 
دهه روي ۷۰۰ راهبه اي انجام شــد كه براساس 
اعتقادات شــان هيچ گونــه دخانيــات مصرف 
نمي كنند، مشروبات الكلي نمي نوشند و از رابطه 
جنسي خودداري مي كنند، كساني كه در دوران 

جواني – از سنين ۲۰ سالگي تا ۴۰ سالگي – داراي 
احساسات و هيجان هايي مثبت هستند، نسبت به 

افراد ديگر بيشتر عمر مي كنند. 

۲. روابط سالم
توانايي تان در حفــظ روابط با آدم هــاي ديگر، از 
دوستان معمولي گرفته تا شريک عاطفي و معشوق 
و همســر، يكي از عواملي است كه در تعيين طول 
عمرتان نقــش دارند. هر چه روابــط نزديک تان با 
ديگران بيشتر باشد، حس رضايت رواني و سالمت 
عاطفي تان بيشتر شده  و به همان ميزان وضعيت 
سالمت جســماني تان نيز بهتر مي شــود. ارتباط 
نزديک و دوستانه با ديگران شرايطي را براي تسكين 
اضطراب، بهبود خلق وخو و اشــتراک تجربه هاي 
صميمانه و شيرين فراهم مي كند. وقتي شبكه اي 
از دوســتان و حاميان  در اطراف تان هستند كه از 
بودن در كنارتان لذت مي برند، احساس مي كنيد 
 ارزشمند هســتيد و همين عامل سبب مي شود 
عزت نفس تان افزايش يابد. حضــور در يک رابطه 
عاشقانه همراه با رابطه جســماني و عاطفي، براي 
سالمتي تان بسيار مفيد و موثر است. رابطه اي عميق 
و عاشقانه از سالمت عاطفي تان مراقبت مي كند و 

بدين ترتيب باعث افزايش طول عمرتان مي شود. 

3. زندگي صادقانه
لوسيل بال مي گفت: »راز جوان ماندن اين است: 
صادقانه زندگي كردن، آهسته غذا خوردن  و دروغ 
گفتن درباره سن تان.« به نظر مي رسد تا حدودي 
حق با وي بوده اســت. زندگي صادقانه اين امكان 

را به شما مي دهد كه هميشــه و در هر حال خوِد 
حقيقي تان باشــيد   و زندگي با اين شيوه بسيار 
راضي كننده تر و راحت تر از آن است كه بخواهيد 
هميشه بخشي از خودتان را پنهان كنيد. آدم هايي 
كه درباره كمبودها و كاستي هاي شان صادق هستند، 
كمتر از استرس رنج مي برند زيرا ميان شخصيتي 
كه به نمايش مي گذارند و خوِد حقيقي شان تفاوتي 
اندک وجود دارد. اگر سعي كنيد زندگي تان بر پايه 
دروغ ها استوار نشود – چه دروغ هاي به خود و چه 
دروغ هاي به ديگران – ســالمت رواني و وضعيت 
تن درستي تان بهبود پيدا مي كند و عمري طوالني تر 

خواهيد داشت. 

۴. عادات خواب
۷ تا ۸ ساعت خواب شبانه، توصيه اي است كه مكررا از 
پژوهشگران و پزشكان درباره سالمتي مان مي شنويم؛ 
براساس پژوهش ها خواب شبانه منظم و كافي مي تواند 
چند سال به عمرمان اضافه كند. طبق يک پژوهش، 
سطح كلسترول افراد سالخورده اي كه برنامه اي منظم 
و دقيق براي خواب و بيداري شان دارند، بسيار مناسب 
و سالم است. الگوهاي منظم خوابيدن مي تواند تاثيري 
مثبت بر طول عمر افراد داشــته باشــند. همچنين 
خوابيدن در محيطي كامال تاريک بسيار موثر و مفيد 
است، زيرا از بيدار شدن هاي مكرر و اختالل در ريتم 
ســاعت بيولوژيک بدن جلوگيــري مي كند. به نظر 
مي رسد اگر دماي اتاق  خواب تان نيز حدود ۱۸ درجه 
سانتي گراد باشد، مي توانيد خوابي عميق و راحت تر 

داشته باشيد. 

۵. میزان كم تحركي
بســياري از ما در محيط هايــي كار مي كنيم كه 
سطح تحرک روزانه مان را به حداقل مي رسانند. 
بيشــتر آدم ها در طــول روز و در 
محيط كارشان بيش از ۸ ساعت 

هيچ گونه تحرک بدني ندارند. اين سبک زندگي 
كم تحرک بــه عالوه تمايل مان براي نشســتن و 
تماشاي تلويزيون يا گشــت زني در اينترنت در 
اوقات غيركاري مان به شدت تاثيري منفي بر طول 
عمرمان دارد. اگر فضاي كار يا سبک زندگي تان 
كامال بر مبناي نشستن و كم تحركي طراحي شده 
است، الاقل سعي كنيد هر ۹۰ دقيقه چند قدم راه 
برويد يا حركات كششي انجام دهيد. اگر محيط 
كاري تان از لحاظ مديريت زمان بســيار دقيق و 
سختگير است، حتما ســعي كنيد از بخش منابع 
انساني اداره تان بخواهيد الاقل براي صرفه جويي 
در هزينه هاي پزشكي كارمندان شان، زماني براي 

تحرک در ساعات كاري براي شان در نظر بگيرد. 
وقتي در خانه هســتيد، برنامــه اي منظم براي 
تحرک تان تهيــه كنيد و الاقل ميــان هر تبليغ 
بازرگاني كمي تحرک داشته باشــيد. به عالوه، 
هنگام نشستن نيز مي توانيد حركت هاي انقباضي 
ايســتا )ايزومتريک( انجام دهيــد. ماهيچه هاي 
مختلف بدن تان را بكشــيد و رهــا كنيد. تحرک 
منظم ماهيچه هاي بدن مي توانند باعث افزايش 

طول عمرتان شوند. 

۶. سطح فعالیت بدني
نه تنها كمبود تحرک مي تواند بر طول عمرتان تاثير 
بگذارد، بلكه كمبود فعاليت هــاي بدني نيز تاثيري 
فراوان بر تعداد سال هاي زندگي تان دارد. افزودن برنامه 
ورزشي براي تناسب اندام به زندگي روزانه تان مي تواند 
چند سال به عمرتان اضافه كند. همانطور كه پيش تر 
گفته شد، به جاي نشستن هاي طوالني مدت جلوي 
تلويزيون كمي بايستيد و راه برويد؛ به عالوه، مي توانيد 
بين چند دقيقه تبليغات بازرگاني، در كنار تحرک و راه 
رفتن، كمي هم براي افزايش انعطاف پذيري بدن تان 
يوگا تمرين كنيد. يوگا مي تواند به كاهش اســترس 
كمک كند  و بدين ترتيب طــول عمرتان را افزايش 
دهد. هرگونه ورزش هوازي )ايروبيک( نيز مي تواند 
خطر ابتال بــه بيماري هاي قلبي و عروقي، ســكته 
مغزي، ديابت و ديگر بيماري هايي را كاهش دهد كه 

سالمتي تان را تهديد و عمرتان را كوتاه مي كنند. 
منبع:پاورآورپازيتیويتي
ترجمه: بازده 

۶ چیز كه طــــــــول عمر شمــا را تعیین مي كنند

تحليل تصميم یعنی چه؟
تصميم گيري يكــي از موقعيت هاي روزمره در 
زندگي بشر است. انسان ها در هر لحظه از زندگي 
خود نيازمند تصميم گيري هستند؛ از تصميمات 
مربوط به زندگي شخصي گرفته تا تصميمات 
شغلي. قدرت تصميم گيری يكی از تمايزهای 
اصلی مديران نسبت به ساير كاركنان است. در 
واقع مهم ترين وظيفه  هر مدير در سازمان اتخاذ 

تصميمات درست در زمان درست است.
اما اولين سوالي كه پيش مي آيد، اين است كه 
معنای »تصميم گيري« چيســت؟ »تصميم  
گرفتــن« در لغت به معناي »تعييــن، به پايان 
رســاندن، رفع و رجوع كردن و روشن كردن« 
به كار رفته اســت. بدين ترتيب مي توان گفت 
»تصميم« به معناي »از بين بردن آشــفتگي 
ذهني دربــاره يک موضوع براي ديدن مســير 
پيش رو به سوي يک هدف« است و در نتيجه 
»تصميم گيري عبارت اســت از دنبال كردن 
مسير )يا مسيرهاي( مشخص شده در چارچوب 
تصميمات با در نظر گرفتــن تاثيرات پيگيري 
اين مســير.«اما در بســياري از موقعيت های 
دنيای واقعی، تصميم گيري )يا يافتن مســير 
درست حركت( چندان آسان نيست و انسان با 
پيچيدگي مواجه مي شود. اين پيچيدگي موجب 
رشد و توسعه  يک شــاخه  علمي زيرمجموعه  
علم مديريــت به نام »تحليل تصميم« شــده 
است كه در آن تالش مي شود تا با شكستن هر 
تصميم به تعدادي تصميم كوچک تر )و احتماال 
ســاده تر(ـ  كه معيار يا متغيــر تصميم گيري 
ناميده مي شوندـ  و ارائه  روش هايي براي تركيب 
اين تصميمات كوچک تر جهت دســتيابي به 
تصميم نهايــي، بــه تصميم گيــر در فرايند 
تصميم گيري كمک شــود. تحليل تصميم به 
روشن شدن ذهن تصميم گير درباره »چرايي« 
 انتخاب يک تصميــم در برابر ديگر تصميمات 

كمک مي كند.
نكته  كليدي اين اســت كه هــر روش تحليل 
تصميم، تنها در موقعيت هاي خاصي قابل كاربرد 
است و اصوال به  همين علت، روش هاي تحليل 
تصميم گوناگوني در علم مديريت توسعه داده 

شده  اند.

الفبای کسب و کار

کاهش نرخ سود تغييري در رفتار سپرده گذاران 
ایجاد نمي کند

 محمد علیخاني
 نرخ سود سپرده هاي بانكي با نرخ تورم رابطه   مستقيم دارد. 

از اينرو اگر تورم از حد مورد انتظار بيشتر شود، با افزايش نرخ سود مي توان مردم را 
 ترغيب كرد تا به جاي مصرف، پس انداز كنند و تقاضا براي كاال و خدمات كاهش 
مي يابد و كاهش تقاضا منجر به كاهش قيمت ها و كاهش تورم خواهد شد. 
تورم يک موضوع پولي اســت و با افزايش نقدينگي، نرخ تورم نيز افزايش 

مي يابد، بنابراين بايد از سياست پولي براي كنترل تورم بهره جست. 
در شرايط تورمي و پايين بودن نرخ تسهيالت، تقاضا براي دريافت تسهيالت 
از سپرده پيشي مي گيرد و بانک ها با كمبود منابع مواجه مي شوند، از اينرو 
در شرايط تورمي براي تعادل در منابع و مصارف بانک ها، ناگزير از افزايش 

نرخ سود سپرده ها و نرخ تسهيالت هستيم.
 اين همان سياستي است كه در چند سال اخير دنبال و منجر به كاهش نرخ 
تورم شد. با كاهش نرخ تورم پايين آمدن نرخ سود سپرده ها و تسهيالت از 
دو منظر قابل دفاع است. تاثير كاهش نرخ سود روي رفتار مصرفي اثرگذار 

است و مردم به جاي پس انداز، مصرف خود را افزايش  مي دهند.
 تشــويق مصرف مردم در دوره جاري و افزايش تقاضا و فشار روي بخش 
عرضه موجب مي شود اگر اقتصاد زير ظرفيت خود فعال باشد، با كاهش نرخ 
سود تسهيالت، بنگاه ها تقاضا براي تسهيالت داشته باشند و افزايش توليد 
صورت گيرد و اگر با محدوديت عرضه رو به رو باشيم، فشار تقاضا صرفا باعث 

افزايش سطح قيمت ها  )نرخ تورم( مي شود. 
در شرايط فعلي به نظر مي رسد با كاهش تا ۲ درصدي نرخ سود سپرده ها 
تغييــري در رفتــار پس اندازكنندگان بــراي تبديــل دارايي هاي خود 
 به ديگر كاالهاي ســرمايه اي صورت نگيــرد و به ديگــر بازارها التهاب 

وارد نشود. 

يادداشت

انگــــيزه يا پيگــــيري؟
همه مــا افــراد زيــادي را در زندگــي ديده ايــمـ  و احتماال خــود ما نيز 
شــامل ايشــان مي شــويمـ  كــه اهدافــي را بــراي خودشــان تنظيم 
مي كننــد اما هرگز به آنها نمي رســند. به عنــوان مثال، خيلــي از ما قصد 
داريم براي ســالمتي و شــادابي به طــور مرتــب ورزش كنيم امــا نهايتا 
 بعــد از چند هفتــه، برنامــه ورزشــي مان براي مــدت طوالنــي متوقف 

مي شود. اگر فكر مي كنيد مشــكل در نداشتن انگيزه 
الزم است، سخت در اشتباه هستيد. در واقع وقتي شما 
به موضوعي فكر مي كنيد، بدين معني اســت كه آن 
موضوع براي شما اهميت دارد. مشكل شما در پيگيري 

و عملياتي كردن برنامه تان است. مادامي كه فكر كنيم 
مشكل ما نداشتن انگيزه است، راه را اشتباه مي رويم. 

در واقع وقتي مســاله اي به عدم پيگيري مربوط مي شود، 
غالبا اين ذهن اســت كه مانع اصلي  ما مي شود. بنابراين، 

نخستين قدم اين اســت كه ذهن خود را خاموش كنيد. تصميمي مشخص 
 در ارتباط با موضوعي بگيريد و هيچ وقت اما و اگر نياوريد. مثال هر روز ساعت 
6 به باشــگاه مي روم. نكته جالب اينكه مشكل عدم پيگيري فقط چند ثانيه 
طول مي كشد. به محض اينكه ساک  ورزشي تان را  برداريد و به سمت باشگاه 

حركت كنيد، ديگر ذهن تان بهانه  تراشي نمي كند. 
بنابراين، هــرگاه تصميم به انجــام برنامه تان گرفتيد، نســبت به 
گفتگوي ذهني كه در مغزتان انجام مي شــود، هوشــيار باشــيد و 
ســعي كنيد كه توجهي نكرده و نخســتين قدم بــراي عملياتي 
كردن برنامه تــان را انجــام دهيد. به عنــوان مثال، اگــر تصميم 
داريد مديري باشــيد كه حامــي كارمندانش اســت، دفعه بعدي 
 كه اشتباهي از آنها ســر زد به جاي اينكه عصباني شــويد و فقط به 
نقطه ضعف اشاره كنيد، براي چند ثانيه آرام باشيد و بيشتر روي نكات 

قوت تاكيد كنيد. 

مهارت
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ســودآوري باال، ريســك 
كمتــر و ســاير عوامــل، 
چرخه اقتصــادي را به نفع 
داللی و بــه زيــان توليد 
كرده اســت. بســياري از 
افراد با همين داليل  ترجيــح مي دهند وارد كار 
 داللی شــوند تا اينکه يك كســب و كار توليدی 

راه اندازی كنند.
 براي نمونه در حال حاضر در اقتصاد كشــور به اعتقاد 
برخي كارشناســان توليد تنها 10 تا 15درصد ســود 
دارد اما دالل ها به طور معمول 300 تا 500 درصد سود 

به دست مي آورند. 
از سوي ديگر هزينه راه اندازي يك كسب وكار خدماتي 
يا داللي بسياري مواقع كمتر از هزينه يك فعاليت توليد 
مي شود. به اعتقاد كارشناسان در حال حاضر ساختارهاي 
بازارهاي اقتصادي به نفع داللي و واســطه گري است 
و صادرات كاال ســخت تر از واردات شــده است و اين 
درحاليست كه ايجاد طرح هاي موثر و كارآمد براي رونق 

توليد سخت شده است. 
اكنون براساس آمارهاي اعالم شده از سوي صاحبنظران 
حدود ۷0 درصد توليد با مشکالت عديده اي مواجه است 
و 30 درصد ديگر نيز در شرايط مطلوب كامل نيستند و 
آنها نيز مشکالتي دارند. از طرفي وجود ۷500 تا 10 هزار 
بنگاه اقتصادي كوچك و متوســط غيرفعال و راكد در 
كشور خود عالمت روشني بر وضعيت ناكارآمدي توليد 
در كشور است كه اين ناكارآمدي مدام در آشفتگي هاي 
اقتصادي تشديد مي شود. اين اوضاع آشفته با توجه به 

نقش و اهميتي كه توليد براي اقتصاد كشور به ويژه 
در موضوع صادرات دارد، مورد توجه بسياري از 
كارشناسان قرار گرفته و براساس آن هر يك از 
بخش هاي دولتي راهکار و قانوني براي حل آن 
ارائه مي دهند. اكنون نيز بانك ها سعي كرده اند 

در اين راه پيشقدم باشند به طوري 
كه براساس آمارهاي منتشر شده 
مبلــغ 16 هزار ميليــارد تومان 
تســهيالت براي تحرك بخشي 
به فعاليت هاي بنگاه هاي راكد 

و نيمه راكد مورد نياز اســت كه نظام بانکي كشور طي 
روزهاي اخير خود را براي تامين آن متعهد كرده است.

 
آگاهي از نقش توليد در توسعه كشورها

مشکالت زماني جدي تر خواهد شد كه بدانيم توليد سهم 
بسياري در رشد اقتصادي كشــورها دارد و تقريبا تمام 
اقتصاد از درآمدهاي ملي گرفته تا رونق صادرات و رشد و 
توسعه اقتصادي، اشتغالزايي، بهره وري همه و همه را به 
خود درگير كرده است. بسياري از كشورهاي پيشرفته 
دنيا نيز پيشرفت خود را مديون رشد صنايع توليدي و 
حمايت از كســب وكارهاي توليدي مي دانند. از سوي 
ديگر بخش بزرگي از مشکالت اقتصادي كشور ريشه در 

بي توجهي به نياز هاي توليد در كشور دارد. 
در اين رابطه پيش از آنکه وارد يك بحث كارشناســانه 
شويم، ضرورت دارد چند مساله اساسي را مطرح كنيم. 
راه اندازي يك كســب وكار توليدي در كشور ما تا چه 
اندازه هزينه بر است؟ چه عواملي به رشد كسب وكارهاي 
توليدي و جبران زيان هاي آنها كمك مي كند. دولت در 
راســتاي تصميم گيري هاي خود تا چه اندازه از نظرات 
كارفرمايان و صاحبان كســب وكارهاي توليد استفاده 
كرده است؟ چگونه مي توان چهره اقتصاد داللي كشور را 
به توليدي تغيير دارد و زحمات توليدكنندگان كشور را 
جبران كرد؟ كسب وكارهاي توليدي چه كمکي به رشد 

اقتصادي كرده و چه خدماتي براي آن به همراه دارد؟
به اعتقاد بســياري از كارفرمايان چــوب تصميم هاي 
نادرست اقتصادي و سياست گذاري ها همواره بر سر توليد 
خورده است و كسب وكارهاي توليدي عالوه بر اين هر 
سال مجبور خواهند بود با مسائلي در حوزه تامين 
اجتماعي، حقوق كارگــران، هزينه هاي توليد، 
ماليات ها، تصويب قوانين كار و... درگير باشند.  

اهميت دادن  به بخــش توليد در 
اشتغال پایدار 

امير محسنی، عضو اتاق بازرگانی 
تهران در رابطه با اين موضوع به 
»كســب وكار« می گويد: بايد 
بدانيم كه توليد مقدس ترين 

سرمايه ماندگار و ملی هر كشــور است. بدين دليل كه 
توليد منبع مهمی برای ايجاد اشتغال پايدار است. توليد 
همواره شغل ايجاد كرده و ايجاد شغل نيز برای پيشرفت 
هر كشور و به كارگيری نيروی جوان امری الزم و ضروری 
است و باعث نشاط و شادابي جامعه خواهد شد.وی توضيح 
می دهد: اما اينکه چرا توليد در كشور ما موفق عمل نکرده 

از چند منظر قابل بررسی است .
اول  برنامه محور نبودن مســئوالن كشــور به صورت 
صددرصدی. به اين معنی  كه هر مسئول  در برنامه های 
كشور براساس اولويت های مدنظر خود اقدام كرده و نه 
براساس افق برنامه زمانبندی كشور همچون برنامه هاي 
5 ساله و ... دوم اينکه ما بدون توجه به مزيت های نسبی 
تصور می كنيم كه بايد تمام محصوالت توليدی جهان را 
توليد كنيم. ما به مزيت های نسبی توجه نداريم، درحالی 
كه رمز موفقيت توليد در همه جای دنيا استفاده از ذخاير 
و معادن خدادادي آن منطقه و اســتفاده از مزيت های 
نسبی آن است اما متاسفانه توليدكنندگان و مسئوالن 
به دليل نبود آموزش و فرهنگ مناســب در اين رابطه، 
به بيراهه می روند. به طور مثال توليد نفت در كشــور 
ما ظرفيت های بزرگی دارد برای همين ما می توانيم از 
صنايع پايين دستی آن چون پتروشيمی و ده ها صنعت 
ديگر كه يك مزيت به شــمار می آيند برای توليد بهره 
ببريم. به عبارتی مســئوالن و توليدكنندگان موظف 
هستند بيشترين توان خود را در زمينه نفت و صنايع 
پايين دســتی آن مصرف كنند تا عالوه بر جلوگيري از 
خام فروشي اين منبع خدادادي، بتوانيم سود چندين 
برابري از محل فرآوري و عرضه به بازار اين محصوالت 
عايد كشور كنيم.محسنی با اشاره به رشد كشورهای 
غربی با استفاده از اين شــيوه می گويد: براي مثال در 
كشورهايي مانند كانادا و يا ســوئيس مردم با چالش 
زمستان های سرد و طوالنی مواجه هستند. آنها بعضا  
زمستان هايی حدود 8 ماه را در سال تجربه می كنند، 
برای همين در عبور از چالش های زمستانی تصميم به 
ابداع ابزارها و وسايلی گرفته اند كه برای زندگی زمستانی 
آنها بهتر باشــد. به همين دليل می بينيد كه بهترين 
وسايل راهداري زمستانی و يا وسايل تفريحی و ورزشی 

زمستانی در اين كشورها توليد می شود.

آموزش به كارآفرینان:
اين فعال اقتصادی ادامه می دهد: الزم نيست كه كشور 
ما در مواردی كه منابع اوليه را در اختيار ندارد، مواد اوليه 
از خارج وارد كند تا محصولي را توليد كند. توليد كننده 
هم بايد به اين موضوع واقف باشد و به جز در مواردی 
خاص كه نياز استراتژيك كشور است، به آن اقدام نکند 
وگرنه اينگونه توليدات نوعی وقت تلف كردن و گران 
كردن محصوالت و توليد نهايی توليد كننده و همچنين 
حركت در مسير تعطيلی آن بخش به دليل قيمت تمام 
شــده باال  خواهد بود. در اينجا شاهد فقدان آموزش 
كارآفرينی در كشور هستيم كه كارآفرين و سرمايه گذار 
نمي توانند سرمايه خود را در نزديك ترين و مناسب ترين 
صنعت قرار دهند و درآمد خوبی داشته باشند تا بتوانند 

در بازار داخلی و خارجی رقابت پذير باشند.

هدفمند كردن اعطای تسهيالت به بنگاه ها
عضو اتاق بازرگانی در پايان توضيح می دهد: اعطای 
وام در جهت جبران ورشکســتگی بنگاه ها يك امر 
بديهی و مطلوب اســت اما بايد توجه داشته باشيم 
اين امر  نوشدارو پس از مرگ سهراب نشود بنابراين 

اگر دولت سال  قبل به اين كار اقدام می كرد، نتيجه 
بهتری به دست می آمد اما هنوز هم بارقه هايی از اميد 

وجود دارد.
 چه خوب بود كه اين وام ها در قالب مطالبات بانك ها 
بــه توليدكنندگان به صــورت  هدفمند و با كســر 
بهره های گزاف و جرايم بسيار زياد از توليدكنندگان 
به صورت مســتقيم بــه بانك ها پرداخت می شــد 
يعنی دولت بانك هــا را طرف مطالبــات خود قرار 
می داد و توليدكنندگان بدون فشــارهای پی درپی 
بانك ها ضمن تسويه حســاب بــا آنها، بــا دريافت 
مبلــغ  اندكــی از وام موجود می توانســتند چرخه 
توليدی خود را مجددا به حركــت درآورند درحالی 
 كه در طرح فعلی امکان رســيدن بــه اهداف حدود

 50 درصــد قابل پيش بينی اســت چــون مجددا 
برخــی از افــراد ســودجو در خالل اجــرای طرح 
به اين منابع دسترســی پيــدا كرده و ايــن منابع 
را در محلــي به جــز اهداف طــرح توليــدی به كار 
خواهند گرفت، كه ايــن خود از راندمــان و كارايي 
 هــدف اصلــي توانمندســازي توليدكننــدگان

 خواهد كاست.

»كسبوكار«گزارشميدهد

ساختارهاي اقتصادي به نفع داللي است

نرخبيكاريبه11.8درصدرسيد
نرخ بيکاري در فصل زمستان سال 13۹۴ به 11.8 
درصد رسيده كه نسبت به زمستان سال قبل )سال 
13۹3( 0.3 درصد افزايش يافته است. به گزارش 
ايسنا، براساس اطالعات منتشر شده از سوي مركز 
آمار ايران درباره  وضعيت نيروي كار در زمســتان 
سال 13۹۴ نرخ مشاركت اقتصادي در جمعيت 10 
ساله و بيشتر در كل كشور 3۷.۷ درصد بوده است. 
اين شــاخص در بين مردان 62.6 درصد و در بين 
زنان 12.8 درصد محاســبه شده است. همچنين 
نتايج نشان مي دهد درصد جمعيت فعال 10 ساله 
و بيشتر در نقاط روســتايي بيشتر از نقاط شهري 
است به طوري كه نرخ مشاركت اقتصادي در نقاط 
روستايي 38.۷ درصد و در نقاط شهري 3۷.3 درصد 
بوده است. نرخ مشاركت اقتصادي براي جمعيت 15 
ساله و بيشتر در كل كشــور ۴1.2 درصد به دست 
آمده است. اين ميزان در بين مردان 68.8 درصد 
و در بين زنان 1۴ درصد بوده است. نرخ مشاركت 
اقتصادي كل كشور براي جمعيت 15 سال به باال 
در نقاط شهري نيز ۴0.6 درصد و در نقاط روستايي 

۴3.1 درصد به دست آمده است. 
براساس اطالعات مركز آمار ايران در فصل زمستان 
13۹۴نرخ بيکاري جمعيت 10 ساله و بيشتر در 
كل كشــور 11.8 درصد بوده كه اين شاخص در 
بين مردان 10.2 درصد و در بين زنان 1۹.۷ درصد 
محاسبه شده اســت. همچنين اطالعات منتشر 
شــده درباره  وضعيت بيکاري بيانگر اين است كه 
نرخ بيکاري در نقاط شهري بيشتر از نقاط روستايي 
است. همچنان كه نرخ بيکاري در نقاط شهري 12.6 
درصد و در نقاط روستايي ۹.6 درصد بوده است. اگر 
جمعيت فعال 15 ساله و بيشتر در نظر گرفته شود، 

نظر بيکاري 11.8 درصد به دست مي آيد. 

خبر

نسبت زنان شاغل در كشور 
يا نســبت حضور زنــان در 
 بازار كار طبق آمار ها نسبت

 1۹ به 80 است. بر اين اساس 
از حــدود 2۴ ميليون نفر در 
بازار كار كشور 1۹.۴ درصد آن را زنان تشکيل مي دهند 
كه حدود 3 ميليون و ۷00 هزار نفر مي شوند. از طرفي 
سهم زنان در كارآفريني باوجود ميل باالي كارآفريني 
در آنها به دليل برخي از محدوديت هاي اجتماعي كم 
است كه البته اين محدوديت ها مختص كشور ما نيست 
و براساس آمارهاي جهاني در اكثر كشورهاي دنيا مردها 
سهم بيشتري دارند به طوري كه در يکي از گزارش هاي 
جهاني كارآفريني تعداد مردهاي كارآفرين 50 درصد 
بيشــتر از زنان بوده اســت. در ايران نيز سهم زنان در 
كارآفريني براساس مطالعات سال هاي 8۴ تا ۹3، حدود 

6.2 درصد ذكر شده است. 
 

تمایل باالي كارآفریني در زنان
درحالي كه سهم زنان در اشتغال كشور نسبت به مردان 
در حال حاضر بسيار ناچيز اســت، با اين وجود برخي 
مطالعات نشــان مي دهند از نظر برخي كارشناســان 
چند ويژگي شاخص در زنان منجر خواهد شد كه تا 10 
سال آينده شاهد حضور پررنگ تر زنان در كشور باشيم 
به گونه اي كه حتي اين حضور آنقدر پررنگ شود كه به 
خانه دار شدن مردها منتهي خواهد  شد. اين ويژگي ها 
عبارت است از: ميل باالي زنان به كارآفريني نسبت به 
مردان، تمايل مردان به كارهاي دسته جمعي و تيمي، 
ميل باالي زنان به خالقيت و نوآوري، انضباط كاري و 

وجدان كاري. 

باال رفتن نسبت زنان تحصيلكرده به مردها
عالوه بر اين پر شــدن كرســي هاي دانشگاهي طي 
سال هاي اخير توســط زنان خود نشانه مثبتي بر بهتر 
شــدن وضعيت شــغلي زنان در آينده نزديك است 
به طوري كه طبق بررسي ها زنان 60 درصد ورودي هاي 
دانشگاه ها را تشکيل مي دهند و جمعيت فارغ التحصيالن 
دانشگاهي زن نســبت به مردها بيشــتر است. زنان  

اكنون در گروه هاي عمده شــغلي اعم از متخصصان، 
قانون گذاران، مقامات عاليرتبه، مديران، تکنسين ها و 
دستياران حتي نســبت به مردها سهم بيشتري دارند 
كه خود نشان از تغيير كيفيت اشتغال زنان و آمادگي 
آنها براي ورود به مشــاغل تخصصي به ويژه بحث هاي 

مديريتي دارد. 

مسئوليت پذیري زنان 
به گفته كارشناســان افزايش تعداد زنان سرپرســت 
خانوار و مسئوليت پذيري باالي زنان در تامين معاش 
خانواده نســبت به مردها نيز كه طــي دهه هاي اخير 
بيشتر شده است، عامل مهمي خواهد بود كه افزايش 
آمار اشــتغال كشــور را به نفع زنان كند. با اين وجود 
زنان در محيط كار همواره نگراني ها و تنش بيشتري را 
تجربه مي كنند كه البته به دليل مسئوليت هاي متفاوت 
آنها در امر خانه داري، همســرداري، بچه داري، مسائل 
اجتماعي و مربــوط به محيط كار و تــرس از خطرات 
اجتماعي و... است. همچنين زنان شاهد تبعيض هاي 
قانوني و حقوقي بيشــتري از سوي جامعه هستند كه 
نمونه آن، دســتمزدهاي پايين آنها نسبت به مردها، 
تبعيض گذاشتن بين آنها با مردها در استخدام ها به ويژه 
استخدام هاي دولتي و... است. 
بنابراين به نظر مي رسد زنان 
توانسته اند باوجود درگيري ها 
و محدوديت هــاي متعددي 
كه دارند، توانمندي هاي باالي 

خود را به اثبات برسانند. 

ضرورت ایجاد تعادل 
جنسيتي در محيط كار

حال مساله اين است: درصورت 
پررنگ شدن حضور زنان در 
بحث اشتغال و كسب وكارها 
چــه كمکــي بــه اقتصــاد 
كشورخواهد شــد؟ در حال 
حاضر تا چه اندازه از مشکالت 
اقتصادي ناشي از عدم تعادل 

جنسيتي در محيط كار است؟ آيا پيشي گرفتن تعداد 
زنان نسبت به مردها در محيط كار اتفاق مثبتي قلمداد 
خواهد شــد؟ در غير اين صورت چه خطــرات و آثار 
منفي ای براي زنــان و اقتصاد كشــور برجاي خواهد 

گذاشت؟
به اعتقاد برخي از كارشناسان افزايش حضور زنان در 
محيط كار نبايد به قيمت حاشيه نشين شدن مردها و 
فاصله گرفتن آنها از محيط كار مسئوليت هاي خود باشد 
چراكه در اين صورت زن با بار زيادي از تکاليف مواجه 
شده كه براي انجام آنها زندگي را بر خود دشوار مي كند و 
اين موضوع با روحيه زن منافات دارد و حتي شايد منجر 
به كوتاهي زنان در برخي از مسئوليت هاي اجتماعي آنها 
شود و از طرفي اين موضوع منجر به تنبل بارآوردن مردها 

و كوتاهي آنها در مسئوليت هاي اقتصادي مي شود. 

ایجاد برابري با تعهدپذیري به مسئوليت ها
فاطمه سادات غفوريان، فعال اقتصادي و مدير يك مركز 
كارآفريني در رابطه با بحث اشتغال زنان و مسائل مربوط 
به آن مي گويد: افزايش مسئوليت پذيري خانم ها نسبت 
به مردها در محيط كاري گرچه از نظر كاري امري مثبت 
تلقي مي شود اما به لحاظ اجتماعي نه. به نظر من اساس 
اين موضوع كه درآمد يك خانــواده بايد بر عهده مرد 
باشد، نبايد به هم بخورد يا اينکه نبايد شرايط به گونه اي 
پيش برود كه درآمد زن از مرد در يك خانواده بيشــتر 
باشد اما در محيط كاري اين تساوي و تعادل ضروري 
است يعني مرد و زن بايد در اقتصاد كشور سهم و حقوق 
و مزاياي برابری داشته باشند. از سوي ديگر الزم است 
بدانيم قطعا توانمندي خانم ها در محيط كار بستگي به 
آرامشي است كه آنها در خانه دارند كه در صورتي كه اين 
آرامش در نتيجه افزايش فشارهاي اقتصادي بر زنان يا 
افزايش تکاليف اقتصادي به هم بخورد، اين توانمندي 

ميسر نخواهد شد. 

افزایش زنان در مشاغل پایين دستي 
 وي با اشــاره به افزايش تعداد خانم ها در مشاغل

 فاقد مهارت و ســطح پايين در هرم شغلي كشور، 
مي گويد: افزايش تعداد فارغ التحصيالن زن در كشور 

خود نشان از اين دارد كه تعداد زنان براي حضور در 
بازار كار افزايش يافته و حتي در آينده شاهد پيشي 
گرفتن زنان شــاغل از مردها در كشور باشيم اما با 
اين وجود در حال حاضر نيــز تعداد زنان در برخي 
از مشاغل كه فاقد مهارت است، افزايش پيدا كرده 
است و برعکس حوزه هاي فني تر و نيازمند به مهارت 
بيشتر يا سطوح باالتر شغلي در قبضه مردهاست. اين 
موضوع البته جدا از محدوديت هايي كه مردها براي 
زنان در ورود آنها به حوزه هاي مديريتي و مشاغل 
حرفه اي ايجاد كرده اند، به توقع كم زنان و انتظارات 
پايين آنها برمي گردد. بنابراين درحالي كه مردها به 
خود اعتماد بيشتري نسبت به زنان در پيشبرد امور 

اقتصادي دارند، زنان فاقد اين اعتماد هستند. 

حمایت از طرح اشتغال و كارآفریني زنان
براساس آمارهاي سال گذشته 6۴ درصد خروجي 
دانشگاه ها در سطح كشور را زنان تشکيل مي دهند. 
با اين وجود بيکاري زنان دوبرابر بيکاري مردها در 
كشور اســت و درحالي كه حضور زنان در اقتصاد 
منجر به افزايش درآمد سرانه و سطح رفاه خانوارها 

مي شــود زنان به اندازه كافي در اقتصاد ايران فعال 
 GDP نبوده اند. به گفته مسئوالن بخش اعظمي از
كشور مستلزم حضور اثربخش و پررنگ زنان ايراني 
است، از اين رو نرخ مشــاركت زنان در بخش هاي 
اقتصادي بايد به گونه اي باال برود كه به ايجاد تعادل 
منجر شود. از جمله پيشنهاداتي كه تاكنون از سوي 
وزارت صنعت، معدن و تجارت براي نقش آفريني 
هرچه بيشتر زنان در حوزه صنعت و معدن پيشنهاد 
شــده، ايجاد صندوق حمايت از توسعه كارآفريني 
زنان است كه با توســعه آن مي توان دوران جديد 
اقتصاد ايران را به سمت بهبود پيش برده و اقتصاد 

را شکوفا كرد. 
بنابراين به اعتقاد كارشناســان براي ايجاد تعادل 
جنســيتي در بنگاه ها كه خود منجــر به افزايش 
ميزان برندگرايي و نوگرايي مي شــود، الزم است 
در حــوزه ترويج كارآفريني فرهنگ ســازي كرده 
و در توســعه كارآفريني زنان نيز به قانوني شــدن 
بســته جامع اشــتغال و كارآفريني زنان بپردازيم 
 تا با ايــن كار حضور زنان در بازار كار به رســميت 

شناخته شود. 

»كسبوكار«ازافزايشحضورزناندرمشاغلوكسبوكارهاگزارشميدهد

تغيير چهره  مردانه  بازار كار 

توانمنديزنان
درمحيط

كاروابستهبه
آرامشآنها
درمحيط

خانوادهاست

اشتغال و 
تعاون
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کارآفرینی

تبليغات 
خالق

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

برسانيد. 

نامه به سردبير

عارضه راحت طلبي
گاهي اوقــات در اين ركودي كــه بر اغلب 
سازمان هاي ما حاكم است، شاهد حركت هاي 
اميدواركننده اي هســتيم كه به طور بالقوه 
مي تواننــد موجب دگرگوني هــاي مثبت و 
سازنده در ســازمان شــوند. اما متاسفانه به 
داليل متعدد هميشه اينگونه حركت ها به بار 
نمي نشــينند و ناتمام مي مانند. مثال »طرح 
تكريم ارباب رجوع« حركت بســيار جالبي در توجه به »رضايت مشتري« بود 
كه آنگونه كه بايد به ثمر ننشســت. گاهي اوقات الزم است دگرگوني عمده اي 
 در ســازمان و »ســاختار« آن رخ دهد تا پيامدهايي نظير توجــه به »رضايت 

مشتري« معنا يابد. 
در چند دهه گذشته، چنين نيازهايي موجب پيدايش مدل ها و نظريه هاي طراحي 
مجدد سازمان شد. يكي از اين رويكردها، بازآفريني سازمان است. يعني كار به 
جايي مي رســد كه ضرورت از نو خلق كردن سازمان احساس مي شود.نكته اي 
كه مي خواهم بر آن تاكيد كنم، عارضه اي است كه من اسمش را »راحت طلبي 
سازماني« مي گذارم. »راحت طلبي« عامل پنهاني است كه تصميم به هرگونه 
دگرگوني را در نطفه خفه مي كند. هيچ راه حل ساده اي براي مشكالت پيچيده 
 وجود ندارد. مشــكالت پيچيده، حاصل نگرشي اســت كه ما به مشكل داريم. 
در پيش گرفتن تفكر هميشگي، پاك كردن صورت مساله و كوتاه مدت انديشيدن 
همه نمودهايی از »راحت طلبي« هســتند. امكان ندارد طي چند دقيقه بتوان 
رفتاري را پيدا كرد كه مشكالتي را كه طي چندين سال نشو و نما كرده اند، از ريشه 
چاره كند. اگر سازماني مي خواهد كارآمدتر و پويا باشد، بايد »دگــــرگون« شود. 
فقط اصالح كافي نيست، آن هم اصالحي كه در آن عينك »نزديك بين« بر چشم 

است و نه »دوربين« و آينده نگر. 

يادداشت مدير

خطاهــاي زيادي 
وجود دارد كه هنگام 

قضاوت ديگران از ما ســر مي زند. 
تا به حال به اين فكر كرده ايد كه كدام 
يك از خطاهاي رايج را هنگام قضاوت 

كردن ديگران مرتكب مي شــويد؟ شناســايي 
اشتباهات تان به شما در خواندن ذهن آدم ها بسيار 

كمك مي كند و باعث مي شود ذهن ديگران را بسيار 
دقيق تر از آنچه فكــرش را بكنيد، بخوانيد. با ما همراه 
باشيد و از اين 4 نكته فوق العاده روانشناسي باخبر شويد. 

۱. چه چيزي مســبب رفتار ديگران است؟ 
موقعيت ها يا شخصيت فرد؟

وقتي لحظات كوتاهي از رفتار يك فــرد را مي بينيم، 
اغلب عجوالنه نتيجه مي گيريم كــه او در حال عمل 
كردن براساس شخصيتش اســت. بالعكس وقتي به 
رفتار خودمان فكر مي كنيــم غالبا به داليل موقعيتي 
مي انديشيم. براي مثال مي دانيد وقتي خسته يا مضطرب 
هستيد، غيردوستانه رفتار مي كنيد. با اين حال، وقتي 
كســي كه تازه مالقات كرده ايد اينگونه رفتار مي كند، 
ممكن است تصور كنيد به دليل آن است كه آدم  خوبی 

نيست. 
چگونه از اين اشتباه دوري كنيد: زماني كه ساير 
آدم ها را ارزيابي مي كنيد، به خودتان يادآوري كنيد 
كه هم به داليل موقعيتي و هم به داليل شــخصيتي 

فكر كنيد. 

۲. جهت گيري تاييدي
همين كه ايده هايي را درباره شــخصي شكل داديم، 
معموال همه چيز را از فيلتر اين افكار از پيش ســاخته 
مي بينيم. براي مثال، به محض آنكه مصمم شــديد 
دوســت  جديد خواهرتان خودخواه اســت، متوجه 
رفتارهايي مي شويد كه با اين ديدگاه تطابق دارند اما 
كمتر احتمال دارد بــه كارهايي كه انجام مي دهد و با 

خودخواه بودن مطابقت ندارند، توجه كنيد. 
برداشت هاي اوليه ما از يك شخص اغلب دقيق هستند 

ز امــا مصون  ا
خطا نيستند، بنابراين 
حائزاهميت است كه 

بازبيني قضاوت هاي اوليه تان 
را براساس تعامالت بيشتر با آن فرد در 

نظر داشته باشيد. 
چگونه از اين اشتباه دوري كنيد: 

فعاالنه به دنبال شواهد و مثال هايي 
باشــيد كه با فرضيات تان تناقض 
دارند. در روانشناســي به اين كار 

»شواهد مبطل« مي گويند. 

۳. آيا در حال گرفتار شــدن در 
جهت گيري شــباهت يا جذابيت 

هستيد؟

وقتي  ديگران از نظر فيزيكي 
جذاب باشند آدم ها تمايل دارند آنها 
را مثبت تر قضاوت كنند. همچنين 
تمايل داريم آدم هايي را كه بيشتر 
به ما شــباهت دارند، مساعدتر 
از كســاني كه متفاوت به نظر 

مي رسند، قضاوت كنيم. 
از خودتان بپرســيد آيا كســي را 
براســاس جذابيت فيزيكي يا ميزان 
اشتراكاتي كه با آن فرد داريد )از جمله 
ســابقه  يا نشــانه هاي ظاهري خرده 
فرهنگي مشترك، مانند داشتن 

ريش يا خالكوبي در 
مقابل محافظه كار و 
غيرمدگرا بودن( مثبت تر 
يا منفي تر قضاوت مي كنيد. 
چگونه از اين اشتباه دوري 
كنيد: در موقعيت هاي مهم به دنبال 
اين جهت گيري باشيد. براي مثال، اگر كسي 
را براي كار استخدام مي كنيد يا وقتي به موقعيت 
جديدي وارد مي شويد و ممكن است جذب آدم هايي 
شويد كه ظاهرا شبيه شما هستند. سعی كنيد واقع 

بين باشيد.

  ۴. آيا قضاوت هاي شما تحت تاثير گذشته 
نزديك يا دور قرار دارد؟

اگر اخيرا تجربــه بدي با يك متصــدي »بي مصرف« 
خدمــات مشــتريان داشــته ايد، بيشــتر احتمــال 
دارد تصور كنيــد متصدي خدمات مشــتريان بعدي 
 كه بــا آن ســروكار خواهيد داشــت نيز همــان قدر

 بي مصرف باشــد. به همين ترتيب برخي از آدم هايي 
كه بر ســر راه مان قرار مي گيرند ما را به ياد كســي در 
گذشته مان مي اندازند و اين امر مي تواند قضاوت هاي مان 
را از آن فــرد جديد تحت تاثير قرار دهــد. براي مثال با 
كسي سر قرار مي رويد كه در برخي از انواع ويژگي هاي 
فيزيكي يا رفتاري با يكي از والدين تان اشــتراك دارد 
يا در دوران ابتدايي از پســري به نام ترور متنفر بوده ايد 
 و حاال براي تان ســخت اســت شــخصي به نام ترور را

 دوست بداريد. 
چگونه از اين اشــتباه دوري كنيد: به زماني كه 
واكنش هاي تان به محرك به نظر زياده از حد مي رسد 
يا زماني كه خودتــان را در حــال ورود به موقعيتي با 
نگرش دفاعي يا منفي مي بينيد، توجه كنيد. از خودتان 
بپرســيد آيا از گذشــته اخير يا دور، باري عاطفي را 
 به دوش مي كشــيد كه ممكن اســت بر عواطف تان 

اثر بگذارد. 
منبع: بيزنس اينسايدر

ترجمه: بازده

ساده ترين راه حل كجاست؟
در يك شركت بزرگ ژاپني توليدكننده لوازم 
آرايشي و بهداشتي، شكايتي از سوي يكي از 
مشتريان به دست مديريت شركت رسيد. او 
اظهار كرده بود كه هنگام خريد يك بســته 

صابون متوجه شده آن قوطي خالي است. 
بالفاصله با تاكيد و پيگيري هاي مديريت ارشد 
كارخانه اين مشكل بررسي و دستور صادر شد 
كه خط بسته بندي اصالح شود و قسمت فني 
و مهندسي نيز تدابير الزم را جهت پيشگيري 
از تكرار چنين مساله اي اتخاذ كند. مهندسان 
نيز دســت به كار شــدند. انواع فناوري هاي 
پيشرفته موجود براي كنترل خط را بررسي 
كردند و مزايا و معايب آنها را دقيق بررســي 
كردند. بعد از مدت ها بررسي و تحليل، راه حل 
پيشــنهادي خود را چنين ارائه دادند: پايش 

خط بسته بندي با اشعه ايكس. 
با دستور مســتقيم رئيس كارخانه سيستم 
مورد نظر به ســرعت خريداري شــد. سپس 
با تــالش شــبانه روزي گروه مهندســان و 
تكنسين هاي مجرب كارخانه، دستگاه توليد 
اشعه ايكس و مانيتورهايي با كيفيت بسيار باال 
در كنار خط توليد نصب شدند و بدين ترتيب 
خط توليد به ابزار پيشرفته كنترل خط تجهيز 
شد. دو نفر اپراتور هم جهت كنترل دائمي و 
اداره اين تجهيزات پشت آن دستگاه ها به كار 
گرفته شــدند تا از عبور احتمالي قوطي هاي 
خالي جلوگيري كنند. نكته جالب توجه در اين 
بود كه درست همزمان با اين ماجرا، مشكلي 
مشــابه نيز در يكــي از كارگاه هاي كوچك 
توليدي پيش آمده بود  اما در آنجا يك كارمند 
معمولــي و غيرمتخصص آن را به شــيوه اي 
 بسيار ســاده تر و كم  خرج تر حل كرد: تعبيه

 يــك دســتگاه پنكــه در مســير خــط 
 بســته بندي كه اجــازه عبــور قوطي هاي 

خالي را ندهد.
شــرح حكايت: در بســياري موارد پاسخ 
مساله اي كه با آن مواجهيم، بسيار ساده تر از 
آن است كه فكر مي كنيم. اما ما عادت به فرايند 
پيچيده حل مساله كرده ايم. بنابراين هميشه 

ابتدا به دنبال راه حل هاي ساده بگرديد. 

حكايت هاي مديريتي تبليغات

تقريبا غيرممكن اســت عالقه مند به شروع كسب وكار 
جديدی باشيد و بدون اســتفاده از تبليغات به موفقيت 

برسيد.
حتما شما هم تا به حال درگير آگهی های خسته كننده  
رسانه ها شده ايد، تبليغاتی كه دقايقی طوالنی را صرف 
معرفی، مزايای محصوالت و تجربيات مثبت مشتريان 

می كنند.
تجربه  بررسی تبليغات نشان داده است كه تاثير تبليغات 
كوتاه بر ذهن مشتری بيشتر اســت و تكرار بيش از حد 
تبليغ و همچنين طوالنی شدن آن باعث دل زدگی و نتيجه 

معكوس می شود.
عالوه بر اين ، طوالنی تر شــدن تبليغات باعث افزايش 

هزينه ها می شود.

در دنيای كســب وكار برای جذب 
مشــتری هميشــه نيازی به صرف 

هزينه های هنگفت و اســتفاده از گروه های 
حرفه ای نيست. گاهی روش های ساده  بازاريابی 

در بلندمدت اثر بسيار زيادی در جذب مخاطب دارد.
روش اول: اگر يك شعار كوتاه درباره محصول و خدمات را 
روی كارت ويزيت با طراحی جالب و خالقانه چاپ كنيد و 
به دست مشتريان احتمالی برسانيد، به زودی كنجكاوی 

آنها را به ســمت خود جلب می كنيد. مثال شــركت 
سامسونگ در شــعار تبليغاتی خود تنها از يك كلمه 

استفاده كرده است: »تصور«
روش دوم: يك روش فوق العاده ســاده و آشنای ديگر 
كه هزاران بار مثــال آن را در اطراف خود ديده ايد، روش 

»تصديق« 
اســت. اينكه افراد معتبر 

و مشــهور اطــراف شــما، 
خصوصيــت و ارزش محصــول و 

خدمات تان را تاييد و حتــی ديگران را 
تشويق به استفاده كنند، شــما را يك گام بلند 
به جلــو هل می دهد. يــك  مهر تاييــد از طرف  
آنها مي تواند  چنان  افزايش  فروشــي  براي  شــما 
 به  ارمغان  آورد كه  با هيچ  مبلغ  و تبليغــي  نتوانيد آن  را 

به دست  آوريد.

2 روش ساده در جذب مشتری

مديريت فروشگاه، چيدمان و مهندسي فروش
در سال هاي اخير فروش در سطح فروشگاه ها 
نيز تبديل به علم شده اســت. فروشندگان 
برتر بــا به كارگيري اصول فروش در ســطح 
فروشگاه هاي خود توانســته اند به توفيقات 
روزافزوني دســت يابند. در اين ميان يكي از 
عناصر اصلي فروش در ســطح فروشگاه ها، 
چيدمان درست محصوالت است. اين كتاب با 
آگاهي دادن در مورد شيوه هاي مديريت فروش و فروشگاه، به آموزش تكنيك هاي 
فروشندگي و فروشــگاه داري مي پردازد. اطالع از مهندسي فروش و شيوه هاي 
اصولي و متناســب براي چيدمان فروش مي تواند باعث موفقيت فروشگاه هاي 

زنجيره اي، شبكه اي، اينترنتي و ساير فروشگاه ها در فروش بهتر شود. 
در چاپ جديد كتاب » مديريت فروشگاه، چيدمان و مهندسي فروش« سعي شده 
است تا نمونه هاي كاربردي و موردهاي مطالعاتي از چيدمان فروش در فروشگاه هاي 
معتبر ايران و مهندسي فروش شركت هاي معتبر مورد بررسي قرار گيرد. چيدمان 
فروشگاه و چيدمان مهندسي فروش فروشگاه ها، هايپرماركت ها، مراكز خريد و 
سازمان هاي فروش به شكل موردهاي مطالعاتي بررسي شده و در كتاب آورده شده 
است. اين مطالعات موردي برگرفته از تجربيات نگارنده كتاب در اجراي پروژه هاي 
چيدمان فروشگاه هاست. همچنين آخرين آمار و مطالعات تطبيقي و تحقيقي 
 از چيدمان فروش در كشــورهاي بزرگ و مديريت فروشگاه در كشورهاي ديگر 

مورد بررسي و به كتاب اضافه شده است. 
صاحبان كسب وكار، سرمايه گذاران، فروشــندگان، فروشگاه داران، مغازه داران، 
خرده فروشان، شركت هاي پخش و توزيع، شعب مختلف و نمايندگي هاي مختلف 
شركت هاي توليدي، صنعتي و خدماتي، فروشــگاه هاي مختلف محصوالت و 
خدمات متنوع از صنايع مختلف و متنوع مي توانند از اين كتاب استفاده  كنند و از 

آن به عنوان الگوي مناسب جهت پيشبرد اهداف كسب وكار بهره بگيرند. 

معرفي كتاب

احتياط سرمايه گذاران بورس منطقي است
 حسين خزلي خرازي، تحليلگر بازار سرمايه

در سه ماه ابتداي ســال 95 بورس هاي اوراق بهادار افتان و خيزان بودند و غلبه روزهاي 
منفي بر روزهاي مثبت بيشتر بود. شركت ها عموما نتوانستند عملكرد سال 94 را خيلي 
مثبت ببندند و  پيش بيني هاي سال 95 هم بسيار محتاطانه ارائه شد. جو احتياطي موجود 
در فضاي اقتصاد كشور در بورس هم غالب بود. حجم معامالت عموما به زير 500 ميليارد 
تومان در روز رسيد كه نسبت به ماه هاي اسفند و بهمن 94 كاهش محسوس 20 تا 40 
درصدي داشت. به نظر مي رسد شركت ها رويه محتاطانه خود را در مجامع ساالنه هم حفظ 
مي كنند و سعي خواهند كرد حداقل سود نقدي را توزيع كنند. نوسان قيمت و ريسك جزو 
ذاتي بازارهاي اوراق بهادار است و اتفاقاتي در ماه هاي پاياني سال 94 در صحنه سياسي 
و اقتصادي كشور افتاد كه آثار رواني مثبت آن در همان مقطع و آثار منفي آن در دو ماهه 
اول سال 95 پيدا شد. درواقع بازار در مقطعي دچار رشد هيجاني و در مقطع ديگر بدبيني 
نسبت به انتظارات قبلي شد. تا زماني كه اتفاقات افتاده در مذاكرات و مراودات بين المللي 
خصوصا قضيه برجام به عينيت هاي واقعي اقتصادي و مالي تبديل نشود و اثر اين تبديل 
 به رشد بخش واقعي اقتصاد ايران تسري نيابد، احتمال رشــد قابل مالحظه بازار سهام

 موجود نيست. هرچند رشد آرام قيمت هاي جهاني نفت و كاالهاي اساسي در ماه اخير 
اندكي وضعيت عمومي اقتصاد ما را بهتر كرده است اما خروج واقعي ايران از بن بست تحريم ها 
و امكان واقعي تبادالت بانكي و تجاري بين المللي در حال حاضر تنها دغدغه سهامداران 
حقيقي و سرمايه گذاران بورس هاي اوراق بهادار در ايران است. سرمايه گذاران در بورس 
 با اتفاقاتي كه در سه ماه ابتداي ســال افتاده، محتاط تر شده اند و اين احتياط درمجموع

 منطقي است. به باور من سرمايه گذاران بورس مي توانند تا سقف 50 درصد نقدينگي مازاد 
خود را با مشاوره و با تشكيل سبد ســهام در بورس سرمايه گذاري كنند و افراد تازه وارد و 
غيرمتخصص هم بهتر است با خريد واحدهاي صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك به اين 
بازار ورود كنند تا به تدريج با شناخت بهتر بتوانند ريسك هاي بيشتري بپذيرند و بازدهي 

باالتري كسب كنند.

يادداشت

نكات روانشناسي براي خواندن ذهن آدم ها
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يكي از مهم ترين مواردي كه در ســال جاري 
تمركز بيشتري روي آن شده، موضوع نظم دهي 
به پروانه واحدهاي صنفي بوده كه اين وظيفه 
حاكميتي به همه اتحاديه ها محول شده است. 
از سوي ديگر، يكي از سياست هاي اتاق اصناف 
تعيين تكليف واحدهاي بدون پروانه است و هيات رئيسه اتاق اصناف 

كشور در اين زمينه همكاري هاي الزم را انجام خواهند داد. 
نايب رئيس اول اتاق اصناف ايران در گفتگو با »كســب وكار« از اجراي 
طرح شناسايي واحدهاي صنفي پروانه دار و بدون پروانه تا پايان سال 

جاري خبر داد. 
جالل الدين محمدشــكريه با اشــاره به اهداف اجراي طرح شناسايي 
واحدهاي فاقد پروانه صنفي در كشور اظهار كرد: طبق اعالم هيات عالي 
نظارت تا پايان سال جاري وضعيت واحدهاي صنفي فاقد پروانه كسب در 
كشور مشخص مي شود. وي با بيان اينكه تا پايان سال جاري طرح مذكور 
با عنوان »GIS« اجرايي مي شود، افزود: در اين طرح واحدهاي داراي 

پروانه يا بدون پروانه با درج كد پستي شناسايي مي شوند. 
نايب رئيس اول اتاق اصناف ايران ادامه داد: در طرح شناسايي واحدهاي 
صنفي »GIS« تراكم استقرار يك رسته شغلي با رنگ هاي سبز و قرمز 

براي متقاضيان جديد نشان داده مي شود. 
وي با تصريح بر اينكه طبق ماده ۲۷ قانون نظام صنفي داشــتن پروانه 
صنفي تكليف است، خاطرنشــان كرد: اجراي اين طرح به  ساماندهي 

واحدهاي بدون پروانه كمك مي كند. 
به گفته محمدشكريه، طبق قانون برنامه پنجم توسعه اداره هاي دولتي 
مي توانند در راستاي طرح مذكور به واحدهاي بدون پروانه كسب خدمات 

زيربنايي ارائه ندهند. 
وي از فعاليت 3 ميليون واحد صنفي در كشور خبر داد و گفت: با نگاه 
مثبت به قوانين نظام صنفي مي توان يك ميليون شغل در كشور ايجاد 

كرد. 
رئيس اتاق اصناف رشت اصالح قانون نظام صنفي را يكي از دغدغه هاي 
مهم دانست و يادآور شد: هدف ما تسهيل شرايط در نظام صنفي آينده 
اســت و بايد به گونه اي عمل كنيم كه اين شرايط براي ۲۰ سال آينده 
كشور تسهيل شود و اميدواريم مجلس نقش مهمي در اين زمينه ايفا 
كند. وي تشكيل شركت سرمايه گذاري اصناف را در راستاي تسهيل 
شــرايط در نظام صنفي عنوان كرد و يادآور شد: اساسنامه اين شركت 

تدوين شده است. 

تحقق اقتصاد مقاومتي در گرو تغيير برخي قوانين
نايب رئيس اول اتاق اصناف ايران همچنين با بيان اينكه تحقق اقتصاد 
مقاومتي در گرو تغيير برخي قوانين اســت، گفت: استقالل اقتصادي 
الفباي اقتصاد مقاومتي است و سياست هاي بانكي كشور بايد در اين 

راستا شكل بگيرد. 
محمدشكريه با بيان اينكه بخش خصوصي بايد بتواند مشكالتش را 

بررسي و به دولت منعكس كند، اظهار كرد: اتحاد و انسجام الزم 
بين سران 3 اتاق اصناف، بازرگاني و تعاوني ايجاد شده است. 

وي با بيان اينكه با همكاري دستگاه هاي اجرايي اشتغال استان 
برطرف مي شــود، تصريح كرد: شوراي گفتگوي 

بخش خصوصي و دولت مي تواند در اين زمينه 
تاثيرگذار باشد. 

وي بــه نقش ايــن اتاق در تحقــق اقتصاد 
مقاومتي تاكيد كرد و گفت: نيل به اقتصاد 
مقاومتي از شاهراه بنگاه هاي اقتصادي و 

بخش خصوصي مي  گذرد. 

وي با اشاره به اينكه اقتصاد مقاومتي مي تواند بازارهاي هدف را با توجه 
به ظرفيت هاي كشور شناسايي كند، خاطرنشان كرد: بخش خصوصي 
مي تواند نقش مهمي در شناســايي بازارهاي هدف داشــته باشــد. 
محمدشكريه خاطرنشان كرد: بايد در آينده به طرف ايجاد يك شركت 

سرمايه گذاري برويم تا بتواند توليدات ما را صادر كند. 
وي تحقق اقتصاد مقاومتي را در گرو تغيير برخي قوانين دانست و 

يادآور شد: برخي از قوانين بايد به روز شوند و انگيزشي باشند. 
رئيس اتاق اصناف رشــت خاطرنشــان كرد: سياســت هاي 
واحدهاي پولي و بانكي كشور بايد در راستاي اقتصاد مقاومتي 
شكل بگيرد و تمام تشكل ها فارغ از حوائج درون تشكيالتي خود 
بايد به اين مهم بپردازند. وي استقالل اقتصادي 
را الفباي اقتصاد مقاومتي خواند و متذكر شد: 
كشوري موفق اســت كه پشت چانه زني هاي 
سياســي، اقتصاد توانمند و قدرتمند داشته 
باشد تا جلوي هر تكان سياسي، اقتصادي 

و… نبازد. 

محمدشكريه با بيان اينكه با رهنمودهاي داهيانه مقام معظم رهبري 
كشور به طرف اقتصاد مقاومتي حركت مي كند، يادآور شد: تحقق اقتصاد 
مقاومتي همواره مورد تاكيد مقام معظم رهبري بوده و بايد همه در اين 

راستا حركت كنيم. 
عضو هيات رئيسه اتاق اصناف ايران در ادامه اظهار داشت: با توجه به اينكه 
يك تيم در حال بازنگري قانون نظام صنفي است، يكي از مواردي كه 
كميسيون هاي تخصصي مي توانند دنبال كنند، موضوع بودجه اتاق هاي 

اصناف است. 
محمد شكريه افزود: در اين پيشنهاد ازدياد توان مالي اتحاديه هاي صنفي، 
اتاق اصناف شهرستان ها و اتاق اصناف ايران مدنظر است. در حال حاضر 
بودجه اتاق هاي بازرگاني در برخي شهرســتان ها تا ۴۰ برابر اتاق هاي 

اصناف است. 
وي ادامه داد: در حال حاضر مبلغي كه براي تمديد پروانه كسب براي 
يك دوره 5 ساله از صاحبان واحدهاي صنفي دريافت مي شود ۹۰۰ هزار 
ريال است كه با اين رقم نمي توان حتي يك دوره آموزشي هم برگزار كرد. 
عضو هيات رئيسه اتاق اصناف ايران اظهار كرد: از اعضاي كميسيون هاي 
تخصصي اتاق اصناف ايران مي خواهيم تالش كنند تا در آينده اتاق هاي 

اصناف قدرتمندي در سراسر كشور داشته باشيم. 
محمدشكريه همچنين به برخي مشكالت اتاق هاي اصناف اشاره كرد 
و گفت: ما اكنون روزانه در اتاق هاي اصناف به دفع شر مشغول هستيم 
تا ببينيم كدام دستگاه دولتي يا عمومي عليه اصناف كار مي كند كه در 
حالت تدافعي قرار بگيريم. اين موارد بايد در جلســات كميسيون هاي 

تخصصي مطرح و بررسي شود. 
وي با اشاره به توافق اخير مالياتي بين اتاق اصناف و سازمان امور مالياتي 
افزود: مواردي كه هيات رئيسه اتاق به كميسيون هاي تخصصي ارجاع 
خواهد داد، تقريبا حدود ۲۰ درصد مسائل را شامل مي شود و ۸۰ درصد 
بقيه مربوط به توفان هاي فكري اســت كه توسط كميسيون ها مورد 

بررسي قرار مي گيرد. 
محمدشكريه همچنين به تشكيل دبيرخانه مشترك 3 اتاق اصناف، 
بازرگاني و تعاون و همچنين شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي 
اشاره و پيشــنهاد كرد كه دبيرخانه مشترك شــوراي گفتگو در تمام 
استان ها ايجاد شــود. وي ادامه داد: وحدت رويه و آموزش دو موضوع 
مهمي است كه بايد مورد توجه همه اتاق هاي اصناف قرار گيرد. چنانچه 
هر كدام از كميسيون هاي اتاق اين دو موضوع مهم را در دستور كار قرار 

دهند، باعث رشد و توسعه خواهد شد. 

نايب رئيس سابق اتاق اصناف ايران در گفتگو با »كسب وكار« مطرح كرد

اجراي طرح شناسايي واحدهاي صنفي فاقد پروانه
تشكيل شركت سرمايه گذاري اصناف در راستاي تسهيل شرايط در نظام صنفي

بازار آهن سازان و آهن فروشان نيز همانند ديگر 
اصناف در حال حاضر وضعيت مناسبي ندارد. با 
توجه به اينكه صنعت ساخت و ساز ما در ركود 
به سر مي برد، صنف آهن سازان نيز كه رابطه 
مستقيمي با بازار ساخت و سازدارد، با مشكالتي 

مواجه شده است. 
رئيس اتحاديه آهن سازان كشور در گفتگو با »كسب وكار« گفت: تنفس 
كارخانه های توليد فوالد، ضامن زدن نبض حيات توليد آهن است. ايران 
از معدود كشور هاي برخوردار از ذخيره غني در حوزه معادن مهم و فلزات 

گرانبهاست. 
حبيب ا... بشارتي در ادامه اين مطلب تصريح كرد: شاهد افزايش شمار 
معادن فوالد و ســاير فلزات گرانبها در كشور هســتيم، اين فلزات از 
پايگاه هاي زير بنايي براي رونق اقتصاد كشور به شمار مي روند. بشارتي با 
تاكيد بر اينكه فوالد از جمله ذخاير غني در كشور است، اضافه كرد: توليد 
فوالد در كشور از يك قالب قوي برخوردار است و اين ذخيره غني تاثيرات 
مثبتي در حوزه توليد آهن در كشور دارد. رئيس اتحاديه آهن سازان با 
اشاره به اين موضوع كه بازار توليد آهن در خواب ركود است، ابراز داشت: 

ركود مقدمه اي براي به كما رفتن بازار آهن در كشور بوده است. 
وی تاكيد كرد: بازار توليد آهن از بي رونقي در حوزه عرضه رنج می برد 
ولي در حوزه توليد مشكل نداريم اما اين ركود باعث شده است تا توليد در 
معرض خطر قرار بگيرد. رئيس اتحاديه آهن سازان با تاكيد بر اينكه ركود 
در بازار مسكن، جلوي حيات بازار توليد آهن را گرفته است، تصريح كرد: 
بازار ساخت و ساز و مسكن جاني ندارد و اين بي رمقي بازار فروش آهن 
را با ركود مواجه ساخته است. بشارتي با اشاره به اين موضوع كه ساخت 
و ساز در كشور جان ندارد، اضافه كرد: تاثيرات منفي و كم رنگي ساخت 
و ساز و فعاليت هاي عمراني در كشور را بايد در سيماي بازار هاي وابسته به 
مسكن مانند بازار آهن مشاهده كرد كه سيماي آن غبارآلود شده است. 

رئيس اتحاديه آهن سازان اظهار داشت: آهني كه در داخل كشور توليد 
مي شود از كيفيت بسيار خوب و بااليي برخوردار است.

 بشارتي همچنين در ادامه با اشاره به فعاليت افراد دوره گرد در بازار عنوان 
كرد: احتمال مي رود فعاليت اعضاي اتحاديه آهن سازان تا چند سال آينده 
به طور كامل تحت الشعاع اين موضوع قرار بگيرد و افراد دوره گرد و بدون 
جواز كسب جايگزين واحدهاي مجوز دار شوند كه مطمئنا مشكالتي 

براي مشتريان در پي دارد. 
او خاطرنشان كرد: پيشنهادات عملي در رابطه با سروسامان دادن افراد 

دوره گرد، به مسئوالن امر ارائه شده كه تا به امروز همكاري و پاسخي از 
سوي آنها دريافت نشده است. 

وي تصريح كرد: در اين راهكار خواسته شده است افراد دوره گرد خود را به 
اتحاديه معرفي كنند تا زيرنظر و همراه يكي از اعضاي اتحاديه مشغول به 
فعاليت باشند؛ از سوي ديگر از شهرداري خواسته شده اجازه فعاليت در 

ساختمان هاي در حال ساخت را به افراد داراي جواز كسب بدهد. 
رئيس اتحاديه آهن سازان تهران يادآور شــد: در ظاهر هزينه 
استفاده از نيروي بدون جواز كسب ارزان تر است اما اين خالف 
واقعيت خواهد بود كه بارها ديده شده مازاد واقعي نياز به مواد 

اوليه مصرفي، در چاه يا كانال كولر مخفي مي شود تا پول 
بيشتري از مشتري دريافت شود. 

به گفته بشارتي، مشــكالت زياد است اما وجود 
دوره گردها كه تالش مي كنند با ما رقابت كنند 

و بازار را از دست مان درآورند، بسيار آزاردهنده 
است. كســاني كه هيچ تخصصي ندارند و 
مي روند سر ساختمان هاي نيمه كاره، قرارداد 

مي بندند و كار را مي دزدند، نه ضمانتــي مي دهند،  نه چيزي. بعد هم 
صاحب خانه را معطل مي گذارند و هم صنف ما را بدنام مي كنند. 

حلقه جدانشدني از سياست هاي عمراني در كشور
رئيس اتحاديه آهن سازان با تاكيد بر اينكه اتحاديه آهن سازان از ساختار 
استراتژيكي در كشور برخوردار است، اضافه كرد: اين اتحاديه حلقه 
جدانشدني از سياست هاي عمراني در كشور است و هرگونه ركود 
در بدنه آن پيامدهاي منفي را به بدنه عمران و ساخت و ســاز و 

تكميل پروژه ها در كشور وارد مي كند. 
رئيس اتحاديه آهن سازان با اشاره به اينكه سيستم واردات 
در كشــور در ابعاد مختلف دچار نقص فني است، 
ابراز كرد: در واردات كاالهاي مختلف به بدنه كشور 
برنامه هاي كارشناسي و دقيقي اعمال نمي شود 
كه اگر غير از اين بود شــاهد ورود حجم باالي 
كاالهاي قاچاق به كشــور نبوديم. بشارتي با 
انتقاد از سيستم واردات كاال در كشور تصريح 

كرد: اين نقص فني به بازار آهن سازان لطمه هاي جدي وارد كرده است. 
وي افزود: توليد آهن از حوزه هاي اســتراتژي در كشور است و نبايد با 
دست خود بازار آهن سازان را دچار ركود كنيم زيرا اين مشكالت داخلي 
بي ارتباط با تحريم هاست و بايد خوددرماني در اين راستا صورت بگيرد. 

رئيس اتحاديه آهن ســازان واردات آهن از چيــن را اقدامي تخريبي 
براي اقتصــاد ايران دانســت و اضافه كرد: آهن چيني بــه دليل عدم 
برخــورداري از برخــي اســتانداردها از كيفيت مطلوبــي برخوردار 
نيســت و بازار آهن ســازان را در كشــور با دســت اندازهاي بسياري 
مواجه كرده اســت. وي اضافه كرد: در حال حاضر واردات بيشــتر از 
 اوكراين و گاهي از عربســتان صورت مي گيرد و صــادرات هم فقط به 

عراق انجام مي شود. 

كارگاه ها در آستانه تعطيلي
بشارتي همچنين توضيح داد: بســياري از كارگاه هاي تحت پوشش 

اتحاديه آهن سازي در تهران تعطيل يا در شرف تعطيلي هستند. 
وي اضافه كرد: خيلي از فعاالن اين صنف كار خود را تعطيل كرده و در 
حال حاضر فقط با يك تلفن همراه كار مي كنند، چون ديگر نيازي نيست 
كه هزينه ماليات و ديگر هزينه هاي جــاري را بپردازند، بنابراين اكثرا 
به واسطه گري روي آورده اند. وي ماليات بر درآمد مشاغل و ماليات بر 
ارزش افزوده را يكي از مهم ترين مشكالتي عنوان كرد كه همه اتحاديه ها 

با آن درگير هستند. 
بشارتي با بيان اينكه ماليات در حال افزايش غيركارشناسي است، گفت: 
ماليات به طور غيركارشناسانه هر ساله افزايش مي يابد و اين درحاليست 
كه شايد واحد صنفي مربوطه در ســال مورد نظر با ركود مواجه شده و 
فروش چنداني نداشته باشد؛ بنابراين دليلي ندارد مالياتش افزايش يابد 

چون افزايش ماليات در زمان رونق بازار است. 
او با بيان اينكه رونق بازار آهن بستگي به ساخت و ساز دارد، اظهار كرد: 
در حال حاضر بيشــتر تيرآهن ها صادر و ورق آهن وارد مي شود و اين 
درحاليست كه اگر ساختمان سازي از ركود خارج شود نياز چنداني به 

صادرات نداريم. 
رئيس اتحاديه آهن ســازان در عين حال بيان كرد: بــا افزايش ميزان 
ساخت و ســازها با توجه بــه نيازي كــه در داخل به وجــود مي آيد، 
توليدات مان در اين حوزه صرف ساخت وســاز مي شــود ولي با توجه 
 به اينكه در حــال حاضــر در ركود به ســر مي بريــم، مجبوريم كه 

صادر كنيم. 

رئيس سابق  اتحاديه آ هن سازان در گفتگو با »كسب وكار«  با انتقاد از واردات بی رويه مطرح كرد

فقط به عراق صادرات آهن داريم
فعاليت افراد دوره گرد و بدون جواز در بازار آهن

اصناف
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بسته حمايت از كسب وكارهای اينترنتی به زودی 
اعالم می شود

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در جمع مدیران ICT استانی با اشاره به اینکه 
اقدامات بسیاری در یک سال گذشته انجام شده، از مدیران ارتباطات و فناوری 
اطالعات در استان ها خواست نسبت به تبیین این اقدامات برای مردم و مسووالن 
تالش کنند. به گزارش مرکز روابط عمومی و اطالع رســانی وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات، »عیسی زارع پور«، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، در نشست 
هم اندیشی مدیران کل ارتباطات و فناوری اطالعات استان های سراسر کشور با 
اشاره به اقدامات انجام شده در یک سال گذشته، گفت: تمام تالش ما در یک سال 
گذشته بر افزایش کیفیت زیرساخت های ارتباطی کشور، توسعه دولت هوشمند، 
شتاب بخشی به توسعه صنعت فضایی، هوشمند سازی شبکه پستی، تکمیل شبکه 
ملی اطالعات و توسعه اقتصاد دیجیتال متمرکز بوده است و در این مسیر توفیقات 

مهمی کسب شده است که الزم است برای مردم تبیین شوند.
وی به تالش های شبانه روزی مدیران و مســئوالن وزارت ارتباطات در ایام اخیر 
اشاره کرد و افزود: با توجه به محدودیت دسترسی به برخی پلتفرم های خارجی که 
با تصمیم مراجع امنیتی اعمال شده است، تمام تالش ما در این ایام، فراهم کردن 
بستر الزم برای برقراری ارتباطات آحاد مردم و تسهیل کسب وکار آنان در فضای 
مجازی بوده است که تجلی آن ارائه پایدار خدمات توسط پلتفرم های ایرانی بوده 
است به گونه ای که خوشبختانه هیچ سرویس داخلی در این مدت قطع یا مختل 
نشد. وی با بیان اینکه در این مدت تالش های بسیار زیادی برای تقویت و حمایت از 
پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی بومی صورت گرفته است، افزود: سیاست وزارت 
ارتباطات این است که پلتفرم های داخلی به حدی از کیفیت و قابلیت برسند که 
حتی در صورت باز شدن پلتفرم های خارجی، بتوانند با آن ها رقابت کنند و توجه 
کاربران را به خود جلب کنند. وزیر ارتباطات، با اشــاره به نگرانی های موجود در 
خصوص آسیب دیدن کسب وکارهای اینترنتی و آمارهای متناقض در خصوص 
تعداد کسب وکارهای آسیب دیده، گفت: برای ما حتی یک کسب وکار هم که از 
تصمیمات امنیتی این روزها متأثر شده باشد مهم است اما رقم های مطرح شده 
درباره اثر بستن یک پلتفرم خارجی بر اقتصاد دیجیتال، کارشناسی نیست و الزم 

است که نهادهای ذی ربط ارزیابی دقیقی از این مسئله ارائه دهند.
وی با اشاره به بسته حمایتی مصوب شده در کارگروه اقتصاد دیجیتال برای حمایت 
از سکوها و کسب وکارهای اقتصاد دیجیتال کشور افزود: وزارت ارتباطات حامی 
کسب وکارهای اینترنتی است و با پیگیری این وزارتخانه، یک سبد حمایتی متنوع 
برای توسعه کسب وکارهای اینترنتی به تصویب دولت رسیده است که جزییات 
آن به زودی اعالم خواهد شد. عضو شورای عالی فضای مجازی در ادامه با تأکید بر 
ضرورت تببین پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، خطاب به مدیران کل استانی 
این وزارتخانه گفت: مسئله دیگری که انتظار داریم در استان ها به طور جدی دنبال 
شود تبیین و فرهنگ سازی پنجره ملی خدمات دولت هوشمند است و که با مراجعه 
به این پنجره در دریافت خدمات از دستگاه های دولتی و اجرایی تسهیل خواهد شد.
زارع پور با تأکید بر اینکه پروژه فیبر نوری از اولویت های اصلی وزارت ارتباطات 
است گفت: این پروژه را باید به طور جدی پیگیری کنید. پروژه فیبر نوری منازل و 
کسب وکارها، پروژه کلیدی و زیرساختی ما در این دوره است و این پروژه می تواند 
منجر به تحول دیجیتال در استان ها شود. بر اســاس این گزارش، در ابتدای این 
نشست، مدیران کل استانی به طرح مسائل و مشــکالت مربوط به استان خود 

پرداختند و پیشنهاداتی را نیز برای حل این مشکالت ارائه کردند.

فعاليت ۸00 شركت دانش بنيان در حوزه گياهان دارويی
دبیر ستاد توسعه فناوری گیاهان دارویی و فرآورده های طبیعی از فعالیت ۸۰۰ 
شرکت در حوزه گیاهان دارویی خبر داد و گفت: ۲۵ درصد این شرکت ها دانش 
بنیان هستند. سیف سهندی گفت: در این دوره از نمایشگاه ۲۴۰ شرکت دانش 
بنیان، فناور، استارت آپ و خالق محصوالت خود را ارائه می کنند. وی ادامه داد: 
این محصوالت در بخش های )داروهای گیاهی و فراورده های دارویی(، )سانس و 
عصاره های گیاهی(، )کشاورزی(، )غذایی(، )دمنوش و نوشیدنی های، گیاهی(، 

)ماشین آالت و تجهیزات(، )آرایشی و بهداشتی( ارائه می شوند.
سهندی با اشاره به بخش ارائه توانمندی استانی در این نمایشگاه گفت: ۲۱ استان در 
این نمایشگاه دستاوردهای خود را به نمایش می گذارند؛ این شرکت ها از پارک های 
علم و فناوری و مراکز نوآوری استان ها معرفی شده اند. وی در ادامه خاطر نشان کرد: 
یکی از اهداف این  نمایشگاه توسعه بازار شرکت ها است؛ در سال های قبل تمرکز 
بر بازار داخلی بوده اما در ششــمین دوره نمایشگاه بازارهای بین المللی را هدف 
قرار دادیم. دبیر ستاد توسعه فناوری گیاهان دارویی گفت: بر این اساس برنامه 
ریزی کردیم ۸۰ هیأت تجاری از کشورهای اروپایی همچون روسیه، صربستان، 
کشورهای همسایه مانند عراق، پاکستان، افغانستان و تاجیکستان، کشورهای 
ونزوئال، عمان، هند و گامبیا در این نمایشگاه حضور بیابند. وی ادامه داد: در این  
نمایشگاه سعی کردیم با برگزاری جلساتی میان هیأت های تجاری و بازرگانی با 
شرکت های توانمند داخلی عالوه بر شرکت های داخلی فرصت های سرمایه گذاری 

را برای هیأت های تجاری تبیین کنیم.
به گفته دبیر ستاد توســعه فناوری های گیاهان دارویی و فرآورده های طبیعی 
کارگاه های تخصصی با هدف آشنا کردن شرکت ها تا رسیدن به بازارهای صادراتی 
را برگزار می کنیم. برای این منظور ۶ کارگاه آموزشی صادرات و بازار بین المللی و 
۱۵ جلسه اعالم توانمندی و اعالم نیاز از طرف شرکت های خارجی برنامه ریزی 
شده است. وی با بیان اینکه پاویون سرمایه گذاری و شتابدهی از دیگر بخش های 
نمایشگاه به شمار می رود، گفت: تاکنون ۵ سرمایه گذاری خطر پذیر و پژوهش و 
فناوری در حوزه های گیاهان دارویی و طب سنتی و ۱۰ شتابدهنده فعال در زنجیره 
ارزش این اکوسیستم حضور دارند و ســعی داریم شرکت هایی که فرصت های 

سرمایه گذاری دارند به این صندوق ها معرفی کنیم.
سهندی ادامه داد: میز خدمت دولت از دیگر بخش های نمایشگاه است که با حضور 
نمایندگانی از وزارت بهداشت، جهاد کشاورزی، معاونت علمی و صندوق نوآوری 
و شکوفایی به عنوان نهادهای صدور مجوز هستند حضور دارند. وی گفت: این میز 
خدماتی به اکوسیستم فناوری و نواوری حوزه گیاهان دارویی ارائه می کند. وی 
ادامه داد: پنل تخصصی در این دوره از راه اندازی شده، انتقال فناوری را تسهیل 
می کند؛ در این پنل چالش های زنجیره ارزش و ارائه راهکارهای فناورانه بحث و 

تبادل نظر خواهد شد.
سهندی گفت: بخش سالمتکده طب سنتی یکی از بخش های نمایشگاه است 
که با همکاری دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت بوده که مراجعه کنندگان توسط 
طب سنتی ویزیت می شــوند و داروهای خود را به صورت حضوری از داروخانه 
فراورده های طبی نمایشگاه خریداری کنند. وی اضافه داد: البته که امکان سفارش 
آنالین این داروها وجود دارد که در مدت ۲۴ تا ۷۲ ســاعت به صورت رایگان در 
سراسر کشور ارسال می شــود. به گفته وی در این نمایشگاه ۵۰ گونه دارویی به 

منظور آشنایی مردم عرضه خواهد شد.
سهندی با بیان اینکه ۸۰۰ شرکت فعال در حوزه گیاهان دارویی و فراورده های 
طبیعی مشغول به فعالیت هستند که ۲۵ درصد آنها دانش بنیان شده اند، عنوان 
کرد: از این تعداد ۲۴۰ شــرکت در نمایشــگاه حضور دارند. دبیر ستاد توسعه 
فناوری های گیاهان دارویی و فرآورده های طبیعی با اشــاره ه به حجم صادرات 
گیاهان دارویی گفــت: ۷۰۰ میلیــون دالر حجم صادرات گیاهــان دارویی و 
فرآورده های طبیعی طی سال ۱۴۰۰ بوده اســت. وی گفت: در حوزه داروهای 

دامپزشکی مبتنی بر گیاهان دارویی ۲۰۰ میلیون دالر تولید داشته ایم.

اخبار

جریمه۱.۱۳ میلیارد یورویی آمازون در ایتالیا پابرجاست
دادگاهی در ایتالیا تصمیم برای ابطال جریمه بی سابقه ۱.۱۳ میلیارد یورویی )۱.۱۲ میلیارد دالر( آمازون برای سواستفاده از قدرت خود در بازار این کشور را تعلیق کرد. به طور دقیق تر 

دادگاه اداری TAR del Lazio ایتالیا اعالم کرد که در انتظار صدور حکم از سوی دادگاه دادگستری اتحادیه اروپا در مورد این پرونده، حکم ابطال جریمه را به حالت تعلیق درآورده است. یک 
منبع حقوقی اعالم کرد دادگاه اتحادیه اروپا احتماالً قبل از تابستان سال آینده میالدی در این باره تصمیم می گیرد. سال گذشته ناظر رقابت ایتالیا اعالم کرد آمازون از قدرت برتر خود در بازار 

ایتالیا برای خدمات واسطه گری استفاده کرده تا فروشندگان را وادار به پذیرش خدمات لجستیکی خود کند. 

حساســیت بازار ارز برای 
دولت بر کســی پوشیده 
نیســت. به همیــن دلیل 
دولت از تمامــی ابزارهای 
الزم بــرای جلوگیــری از 
افزایش نرخ ارز استفاده می کند. خاصیت حیثیتی 
قیمت دالر در کشور در شرایط فعلی موجب شده 
قیمــت دالر از قیمت واقعی خود عقب تر باشــد. 
فعاالن اقتصادی قیمــت دالر را باالتر از محدوده 
کنونی فعلی عنوان می کنند. اما سیاست های دولت 
مدتی است نرخ ارز را در کانال 3۲ تا 33 هزار تومان 

در نوسان نگاه داشته است. 
ارز پاشی یکی از اقداماتی اســت که بازار ساز این 
روزها برای کنترل بازار ارز به کار گرفته است. طی 
دو روز گذشــته قیمت ارز از کانال 33 هزار تومان 
عبور کرد اما سیاست گذار توانست قیمت ارز را به 
یک کانال پایین تر عقب براند. برخی کارشناسان 

بازار معتقدند بازار ساز تالش خواهد کرد محدوده 
قیمتی دالر را تا جایی که می تواند کاهش دهد. اما 
حفظ قیمت دالر و ثبات آن نیازمند چه شــرایطی 
است. آیا سیاســت گذار قادر به کنترل قیمت ارز 

خواهد بود. 
نااطمینانی از آینده بازار ارز و پیش بینی ها در رابطه 
با آن به دلیل اتفاقات داخلی و خارجی تمایل برای 
خرید را نیز افزایش داده است. یکی دیگر از دالیل 
رشد قیمت ارز اســتقبال خریداران در بازار برای 
خرید دالر اســت. همچنین این در حالی است که 
بازار ارز ســهمیه ای همچنان پرطرفدار اســت و 
صف های بلنــد، مقابل درب صرافی هــا در میدان 
فردوسی تهران نشان از استقبال مردم از این رانت 
دولتی است. به نظر می رســد تالش نهاد بازار ساز 
برای حفظ محدوده 3۲ هزار تومان همچنان ادامه 
دارد. با وجود اخبار نامســاعد سیاسی از مذاکرات 
هسته ای برجام و ریزش ۵.3 درصدی شاخص کل 
بورس در هفته اول آبان اما بــازار همچنان تحت 

کنترل است.
بر اســاس گفته های برخی فعاالن، بازار ساز برای 

جلوگیری از عبور دالر از محدوده 33 هزار و 3۰۰ 
تومان از تمام ابزارهای خود اســتفاده خواهد کرد. 
باید دید معامله گران سعی می کنند در دامنه 3۲ 
هزار و ۲۰۰ تا 33 هزار و 3۰۰ تومان نوسان گیری 
کنند یا با ورود پرمخاطره تر سعی خواهند کرد که 

این ارز را به باالی مرز 3۴ هزار تومان هدایت کنند. 
شرایط بیشتر نشان می دهد که معامله گران روش 
اول را انتخاب کرده اند. ولی به دلیل باال رفتن سعی 
خریدها دشوار است که قیمت تا کف بازه قیمتی یاد 

شده عقب نشینی کند.   

حضور خريداران در بازار دالر  بيشتر شد

بازار ارز در فاز احتیاط 
فشار سيگنال های افزايشی به بازار ارز 

بهبود وضعیت منابع ارزی
وحید شقاقی، اقتصاددان

بانک مرکزی همواره تالش دارد تا بتواند فشار وارده از سوی بازار ساز بر بازار ارز را خنثی کند. به همین دلیل مدیریت بازار ارز را در دستور کار قرار داده است. در ماههای اخیر به دلیل رشد صادرات نفتی، فرآورده های 
آن و افزایش قیمتها در بازارهای جهانی منابع ارزی تقویت شد. دست بازار ساز هم برای اعمال تغییرات قیمتی باز شد. 

به عبارتی در حوزه صادرات نفتی و غیر نفتی عملکرد بهتری را مشاهده کردیم. صادرات نفت نسبت به شش ماهه مشابه سال گذشته افزایش داشته و از سوی دیگر صادرات غیرنفتی نیز بهتر شده است. افزایش جهانی 
قیمتهای انرژی و بهبود و گسترش تبادالت با کشورهای همسایه دلیل رشد صادرات شد. هرچند عامل اصلی افزایش صادرات و درآمد ارزی، رشد قیمت نهایی انرژی بوده است. کشور در مدت یاد شده عمدتا صادرکننده 
نفت و فرآورده های نفتی بوده است. از طرفی دیگر در یک سال اخیر در کنار رشد قیمتهای جهانی انرژی به دلیل جنگ روسیه و اکراین قیمت نفت نیز رشد کرد. در یک سال اخیر قیمت نفت از 3۵ دالر برای هر بشکه 
به 9۰ دالر افزایش یافت. حتی در برخی ماه ها قیمت نفت به باالی ۱۰۰ دالر نیز رسید. با این افزایش، قیمت فرآورده ای نفتی هم رشد کرد. کشور از وضعیت وخیم صادرات نفت زیر 3۰۰ هزار بشکه به باالی ۷۰۰ هزار 

بشکه رسید. در یک ساله اخیر و به خصوص در هفت ماه سال ۱۴۰۱ روند صادرات غیر نفتی نیز بهبود یافت. 
این اتفاقات موجب بهبود وضعیت منابع ارزی شد. مجموعه این عوامل موجب شد دست بازار ساز بازتر از گذشته شود و راحت تر در بازار مداخله کند. هرچند دولت با مداخله خود توانست دالر را در کانال 3۲ هزار تومان 
نگاه دارد. اما در هفته آینده یعنی هفدهم آبان ماه انتخابات میان دوره ای آمریکا را خواهیم داشت. درصورت پیروزی جمهور ی خواهان، تکانه هایی به بازار ارز وارد خواهد شد. همین اتفاق ضرورت نظارت و مدیریت 

بیشتر بازار را توسط بانک مرکزی آَشکار می سازد. هر چند اتفاقات اخیر داخلی هم در رشد نرخ ارز بی تاثیر نبوده اما سیگنال افزایش تحریم ها و چالش های جهانی بیشتر اثر داشته است. 
توصیه این است که بانک مرکزی مدیریت ارزی را در هفته اخیر با شدت و جدیت بیشتری دنبال کند چراکه تکانه های عبور دالر از کانال 33 هزار تومان  می تواند تبعات بدتری داشته باشد. نباید اجازه داد در اتفاقات 

هفته های پیش رو قیمت دالر نوسانات بیشتری را تجربه کند چراکه عقب راندن از کانال های باالتر بسیار مشکل تر و غیرممکن تر می شود.

شایلی قرائی 
News kasbokar@gmail.com

وزارت ارتباطات اعالم کرد:وزیر ارتباطات دستور 
داده درصــورت دریافت مســتندات مورد ادعای 
گوگل در خصــوص پلتفرمهــای ایرانی، کمیته 
ای شامل کارشناســان فنی خبره و مستقل برای 
بررسی دقیق این ادعا تشکیل شــود. به گزارش 
وزارت ارتباطــات، وزارت ارتباطات د رخصوص 
محدودســازی محتوا و برنامه های ایرانی توسط 

پلتفرم های آمریکایی، اطالعیه ای صادر کرد.
متن این اطالعیه به این شــرح است: در روزهای 
اخیر شاهد موج جدیدی از اعمال محدودیت های 
خارج از عرف پلتفرم هــای امریکایی در مواجهه 
با رویدادهای اجتماعــی و برنامه های بومی ایران 
عزیز هستیم. حذف مطالب و هشتگ های مرتبط 
با شــهدای مظلوم حادثه تروریستی حرم مطهر 
شــاه چراغ )ع( در پلتفرم های آمریکایی و به طور 
مشخص حذف مطالب مربوط به کودکان مظلوم، 
آرتین و آرشام و از سوی دیگر اجازه انتشار و حتی 
ترویج ویدئوهای تحریک آمیز حاوی خشــونت 

عیان، ســطح تــازه ای از اســتاندارد دوگانه این 
پلتفرمها را در تفســیر آزادی بیان و حقوق بشر 

آشکار کرده است.
همچنیــن پلتفرم گوگل پلی متعلق به شــرکت 
گوگل، با اســتفاده از موقعیت انحصاری خود در 
گوشی های اندروید و بدون اطالع قبلی در اقدامی 
خارج از عــرف، فرآیند محدودســازی برخی از 
برنامه ها و پلتفرم هــای پرکاربرد ایرانی را به بهانه 
حمایت از حریــم خصوصی کاربــران آغاز کرده 
است. این اقدام غیر مسئوالنه در مورد برنامه های 
پرمخاطب ایرانی که عمدتاً حاصل تالش جوانان 
نخبه این مرز و بوم اند و مورد اســتقبال میلیونی 
کاربران قرار گرفته انــد، در حالی صورت پذیرفته 
اســت که طبــق بررســی های ایــن وزارتخانه، 

برنامه های فوق هیچ هشــدار پیشــینی از سوی 
گــوگل دریافت نکــرده بودند و علیرغــم اینکه 
بالفاصله اعتراض خود را نســبت به این رفتار غیر 
مسئوالنه اعالم کرده اند، تاکنون هیچ پاسخی از 
گوگل دریافت نکرده اند. الزم به توضیح است که 
اقدامات مذکور محدود به یک یا دو برنامه خبرساز 
نیست و طی دو هفته گذشــته در خصوص چند 
برنامه ی کاربردی ایرانی دیگر نیز اعمال شده است.

علی ای حال، با وجود پیشــینه سیاسی اقدامات 
یکجانبه شرکت های آمریکایی و همچنین تاکید 
توســعه دهندگان این پلتفرمها بر رعایت اصول 
حرفه ای مطابق استانداردهای بین المللی، شائبه 
سیاسی بودن این اقدام گوگل بسیار پر رنگ است، 
اما بدلیل اهمیت موضــوع و حفاظت حداکثری 

از حقوق کاربران ایرانــی در برابر هرگونه قصور یا 
تقصیر احتمالی، وزیر ارتباطات دســتور داده اند 
درصورت دریافت مستندات مورد ادعای شرکت 
گوگل در خصوص پلتفرمهــای ایرانی، کمیته ای 
شامل کارشناســان فنی خبره و مســتقل برای 
بررسی دقیق این ادعاها تشــکیل شود و نتیجه 
بررسی ها را به اطالع عموم و بخصوص دستگاه های 

ذیربط از جمله مرکز ملی فضای مجازی برساند.
وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعات بــا توجه به 
تکالیف و رسالت قانونی خود در حمایت از زیست بوم 
فناوری اطالعات کشور، تمام قد پشت سر پلتفرم ها و 
شرکت های ایرانی توسعه دهنده خدمات حوزه اقتصاد 
دیجیتال ایستاده است و ضمن اینکه اجازه نخواهد 
داد که تصمیمات ضد ایرانی و استانداردهای دوگانه 
شرکت های امریکایی تالش های جوانان این مرز و بوم 
برای تأمین نیازهای فناورانه مردم را به حاشیه ببرد، از 
تمام ظرفیت های فنی و قانونی خود برای حفاظت از 

حقوق کاربران ایرانی استفاده خواهد نمود.

شــرکت لنوو با این که در ماه مه از روسیه خارج شد، 
همچنان پرفروش ترین برند رایانه در این کشور مانده 
است. لنوو تحت فشار تحریم های آمریکا، مجبور شد 
از بازار روسیه خارج شــود اما لپ تاپ ها و رایانه های 
شخصی این شرکت در روســیه همچنان پر فروش 
مانده است. طبق گزارش شــرکت تحلیل اطالعات 
مارِول، فــروش رایانه های لنوو در روســیه در نیمه 
اول سال ۲۰۲۲، ســه درصد افزایش یافت و فروش 

9۵ هزار دســتگاه رایانه، کمک کرد این شرکت طی 
این مدت، برند شــماره یک در روسیه شود. شرکت 
هولت پاکارد )HP( با فروش ۸۰ هزار دستگاه رایانه 
که کاهش 93 درصدی داشت، در رتبه دوم ایستاد. 
این خبر برای شرکت روســی آکواریوس که شاهد 
افزایش قابل توجه فروش همزمان با خروج برندهای 

خارجی از بازار روسیه بوده است، چندان بد نیست. در 
مصاحبه با نشریه ودوموســتی، والدیمیر استپانوف، 
مدیر آکواریوس گفت: درآمد این شرکت در 9 ماهه 
سال ۲۰۲۲، به میزان ۲۱۵ درصد افزایش پیدا کرده 
و با افزایش تقاضای برای محصوالت روسی، مجموع 
فروش به بیش از ۶۱ هزار دستگاه رسیده است. از آنجا 

که لنوو در ماه مه و شرکت هولت پاکارد، در ژوئن رسما 
از بازار روسیه خارج شدند، احتماال آمار فروش آنها در 
نیمه دوم سال ۲۰۲۲ کاهش چشمگیری پیدا می کند 
و سهم بازار آکواریوس و برندهای روسی دیگر تقویت 
خواهد شد. تاثیر جنگ روسیه در اوکراین، به فروش 
ســخت افزار محدود نیست. شــرکتهای نرم افزاری 
مانند گوگل و مایکروسافت و همچنین شرکتهای ویزا 

و مسترکارد، فروش در این کشور را متوقف کرده اند.

در اطالعيه ای اعالم شد؛
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یکه تازی بزرگترین سازنده رایانه جهان در بازار روسیه
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