
مشــاور عالی قرارگاه مرکزی مهــارت آموزی 
کارکنان وظیفه ستاد کل نیروهای مسلح جزئیات 
اعطای وام های ۱۵۰ میلیونــی و چهار میلیارد 

تومانی به سربازان ماهر را تشریح کرد.
سردار موسی کمالی در گفت وگو با ایسنا، درباره 
آخرین وضعیت اعطای وام اشــتغال به سربازان 
ماهر اظهار کرد: در راســتای خوشــایند سازی 
خدمت ســربازی و با پیگیری های انجام شده از 
سوی قرارگاه مهارت آموزی سربازان تصمیم بر 
آن شد تا وام های اشــتغال ۱۵۰ میلیون تومانی 
و چهار میلیارد تومانی به ســربازان ماهر دارای 

شرایط پرداخت شود.
وی با بیان اینکه شرط الزم برای تمامی سربازان 
متقاضی وام این اســت که حتمــا کارت پایان 
خدمت خود را در سال ۹۷ یا ســال های پس از 
آن تا چند ماه آینده دریافت کرده باشند، گفت: 
افراد دارای کارت پایان خدمت با شرایط مذکور 
اگر چنانچه یکی از سه شرطی که در ادامه گفته 
می شود را نیز دارا باشند می توانند برای درخواست 

این وام اقدام کنند. وی درباره این سه شرط نیز 
گفت: یکی از شــروط داشتن گواهینامه مهارتی 
است و تفاوتی ندارد که سرباز این گواهی را قبل 
از خدمت، حین خدمت یا پس از خدمت دریافت 
کرده باشد. شرط دیگر داشتن مدرک کارشناسی 
یا باالتر از آن بوده و شرط سوم نیز فارغ التحصیلی 
از هنرستان، دانشســرا یا آموزشگاه های علمی و 

کاربردی است.
وی بار دیگر تاکید کرد که اگر فردی کارت پایان 
خدمت به تاریخ سال ۹۷ یا پس از آن تا چند ماه 
آینده را داشته باشد و یکی از سه شرط مذکور را 
نیز دارا باشد می تواند برای دریافت وام اقدام کند.

کمالی با بیان اینکه مبلــغ این وام ۱۵۰ میلیون 
تومان برای خود اشتغالی و چهار میلیارد تومان 
برای کارآفرینی است، گفت: بازپرداخت این وام 
پنج تا هفت سال بوده و یک سال نیز تنفس دارد. 

سود این وام نیز چهار درصد است.
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نحوه درخواست برای این وام نیز گفت: متقاضیان 
دارای شــرایط باید به دفاتر پلیس+۱۰ مراجعه 
کرده و با پرداخت مبلغ ۵۰ هزار تومان درخواست 
خود برای دریافــت وام را ثبت کننــد. در آنجا 
می بایســت فرمی را تکمیل کرده و در بخشــی 
از آن نیز طرح خود برای اشــتغال یا به اصطالح 
پروپزال طرح خود را وارد کننــد. با تکمیل این 
فرم، پلیس+۱۰ فرم ها را بــه وظیفه عمومی هر 
استان به عنوان دبیر کارگروه اشتغال هر استان 

ارجاع می دهد.
وی ادامه داد: با ارجاع فرم ها به کارگروه اشتغال 
که در آن معاون اقتصادی استاندار، فرمانداران و 
... نیز حضور دارند درباره طرح ها تصمیم گیری 
شده و در صورت موافقت پرونده به بانک معرفی 
و از متقاضی نیز خواسته می شود به بانک رفته و 

فرآیند دریافت وام را طی کند.
وی با بیان اینکه هر مرحله از طریق ارسال پیامک 
به متقاضی اطالع داده می شود، گفت: ۱۸ بانک 

عامل برای اعطای این وام تعیین شده است.

یک کارشــناس اقتصادی اصل متناسب ســازی را به 
منزله واقعی کردن دستمزدها و مستمری ها دانست و 
با اشاره به زمان اجرای متناسب سازی حقوق کارمندان و 
بازنشستگان کشوری و لشگری، بر لزوم مشخص شدن 

سریع تر منابع اعتباری این طرح تاکید کرد.
حمید حاج اسماعیلی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به 
تصویب الیحه متناسب سازی و ترمیم حقوق کارمندان 
و بازنشســتگان دولت در مجلس اظهار کــرد: یکی از 
پرسش های اصلی در خصوص این افزایش، تامین منابع 
آن است. تاکنون آنچه میان مجلس و دولت توافق شده 
این است که اموال مازاد دولتی فروخته شود و هر سازمانی 
در حد وسع خودش بخشی از افزایش حقوقی که از محل 

الیحه دو فوریتی بوده را بتواند جبران کند.
وی افزود: مثال گفته شده که خودروهای مانده در گمرک 
را که تعیین تکلیف نشده و صاحبان آن مشخص نیست 
به مزایده بگذارند و بفروشند. این ها جزو امالک تملیکی 
است ولی پولش آنقدر نمی شود و به همین دلیل درباره 
افزایش حقوق ها بیشتر بحث اموال مازاد مطرح بوده تا 
هر سازمان و دستگاهی به تناسب وسع خودش اموال 

مازداش را معرفی کند و بفروشد. این کارشناس اقتصادی 
ادامه داد: موضوعی که در این زمینه وجود دارد، این است 
که تامین بخشــی از بودجه از محل فروش اموال مازاد 
عمدتا محقق نشده و روش موفقی نبوده است. در حال 
حاضر برای اجرای متناسب سازی اعتباری نزدیک به ۵۰ 
هزار میلیارد تومان نیاز است که رقم بسیاری است و این 
برآوردی است که ســازمان برنامه و بودجه برای اجرای 
این طرح داشته است. حاج اسماعیلی با بیان اینکه منابع 
اعتباری این طرح باید هرچه زودتر مشــخص شود، در 
بخش دیگری از سخنانش متذکر شد: در بخش منابع 
درآمدی بودجه تنها بخشــی که پایدار بوده و به خوبی 
محقق شده بخش مالیات ها بوده است. این کارشناس 
اقتصادی در پاسخ به این پرســش که متناسب سازی 
حقوق ها مشــمول کدام کارمندان خواهد شد؟ گفت: 
همه کسانی که حقوقشان مشمول افزایش ۱۰ درصدی 
دولت بوده است، حتی اگر بیمه پردازی آنها به صندوق 
تامین اجتماعی باشد، مشمول این افزایش می شوند مگر 
آنکه افزایش حقوق و دستمزد آنها تابع مصوبه شورای 
عالی کار باشد. به گفته حاج اسماعیلی، هر فردی که در 

سازمان،  ارگان، نهاد و دستگاهی کار کند که محاسبه 
افزایش حقوق وی از مصوبه دولت تبعیت کند، مشمول 
متناسب ســازی و ترمیم حقوق خواهد شد مگر آنکه 
افزایش حقوق و دســتمزد او تابع مصوبه شورای عالی 
کار باشد. وی گفت: در مورد کارگرانی هم که از طریق 
شرکتهای پیمانکاری در شرکتهای دولتی کار می کنند، 
چه حداقل بگیر و چه سایر سطوح، قرار شد که افزایش 
حقوق آنها متناسب با افزایشی که در شورای عالی کار 
اتفاق افتاده اعمال شود. این کارشناس اقتصادی تصریح 
کرد: اصل متناسب سازی یعنی واقعی کردن دستمزدها 
و مستمری ها و مادامی که احساس کنیم، قدرت خرید 
حقوق بگیران و مســتمری بگیران متناسب با شرایط 
تورمی کشور هنوز پایین است، اصل متناسب سازی باید 
جریان داشته باشد و مهمتر از آن منابع اعتباری برای 
افزایش حقوق کارمندان، کارگران و بازنشستگان است 
که باید دیده شود ولی معتقدم هم اکنون متناسب سازی 
هم در حوزه کارمندی و هم بازنشستگی نتوانسته به آن 
سطح واقعی برسد که به حفظ قدرت خرید حقوق بگیران 

و مستمری بگیران منجر شود.

توییتر قصد دارد قیمت اشتراک ماهانه سرویس توییتر 
بلو )Twitter Blue( را از ۴.۹۹ دالر به ۱۹.۹۹ دالر 
افزایش دهد و قابلیتهای جدیدی شامل احراز هویت 
پولی عرضه کند. به گزارش ایســنا، وب سایت ورج 
به نقل از منابع آگاه گزارش کــرد تحت این برنامه، 
کاربران احراز هویت شده ۹۰ روز فرصت دارند ثبت 
نام کنند، در غیر این صورت تیک آبی خود را از دست 
خواهند داد. به افرادی که در این پروژه کار می کنند، 
گفته شده است اگر به مهلت هفتم نوامبر برای انجام 

این پروژه عمل نکنند، اخراج خواهند شد.
پس از این گزارش، جیســون کالکانیس ســرمایه 
گذار، در یک نظرســنجی از کاربران توییتر پرسید 
برای دریافت تیک آبی چقــدر هزینه خواهند کرد؟ 
گزینه های این نظرسنجی از »پرداخت نخواهم کرد« 
تا »۱۵ دالر در ماه« بود. پس از این که ۷۸.۷ درصد 
کاربران اعالم کردند پولی پرداخــت نخواهند کرد، 

ایالن ماسک گفت: این نظرسنجی جالب بود.
ایالن ماسک از زمان خرید توییتر، برنامه های گسترده 
ای برای این پلتفرم شــبکه اجتماعی داشــته است 

که شامل کاهش شــمار کارکنان و اصالح نظارت بر 
محتواست. روزنامه واشنگتن پست روز دوشنبه به نقل 
از منابع آگاه نوشت: توییتر در دور نخست اخراج ها، 
یک چهارم از کارمندان این شرکت را مرخص می کند. 
الکس اسپیرو، نماینده حقوقی ایالن ماسک، مذاکرات 
در خصوص کاهش شمار کارمندان توییتر را هدایت 
می کند. طبق اظهارنامه توییتر، این شرکت تا پایان 
ســال ۲۰۲۱، بیش از ۷۰۰۰ کارمند داشــت و یک 

چهارم برابر با حدود دو هزار کارمند است.
بر اساس گزارش رویترز، ماسک پیش از این گزارش 
روزنامه نیویورک تایمز درباره تصمیم او برای اخراج 
کارمندان پیش از اول نوامبر بــرای اجتناب از دادن 
سهام به آنها را تکذیب کرده بود. ایالن ماسک، پس 
از تکمیل خرید توییتر، پــاراگ آگراوال، مدیرعامل، 
ند سگال، مدیر مالی و ویجایا گاد، مدیر امور حقوقی 
و سیاستگذاری توییتر را اخراج کرده است. وی این 
مدیران را متهم کرده اســت او و سرمایه گذاران را در 
خصوص تعداد واقعی حســابهای جعلی در توییتر، 

گمراه کرده اند.

پیش نویــس ســند ریــال دیجیتــال 
توســط بانک مرکزی به منظــور تنویر 
افکار عمومــی و تبیین سیاســت های 
 بانک مرکــزی در حوزه پــول دیجیتال، 

منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک 
مرکزی، »پیش نویس سند ریال دیجیتال« 
از سوی این بانک به طور رسمی منتشر و 
جهت دریافت نقطه نظرات متخصصان و 

کارشناسان در دسترس قرار گرفت.
الزم به ذکر است اولین انتشار رسمی ریال 
دیجیتال توسط هیأت نظارت بر اندوخته 
اسکناس و در راستای اجرای مصوبه شورای 
پول و اعتبار، در شــهریورماه سال جاری 

صورت پذیرفت.
پس از انتشار اولیه به صورت محدود، ریال 
دیجیتال منتشر شــده از طریق دو بانک 
عامل و با جامعه کاربری کنترل شده مورد 
بهره برداری پیش آزمایشــی قرار گرفته 

و در حــال حاضر نیز روند بررســی های 
 تکمیلی جهت شــروع دوره آزمایشــی

 ادامه دارد.
همچنین بر اســاس تمهیدات اندیشیده 
شده به زودی با پیوستن بانک سوم به این 
پروژه، دوره اجرای پیش آزمایشی خاتمه 
یافته و با آغاز مرحله اجرای آزمایشی، دامنه 
استفاده، تعداد کاربران و مبلغ تخصیص 
یافته به این طرح نیز گســترش می یابد. 
شــایان ذکر اســت ورود کلیه بانک های 
عامل به این پروژه تا پایان دوره آزمایشی 
از دیگر اهداف برنامه ریزی شده در اجرای 

آن می باشد.
بانک مرکزی درنظر دارد همزمان با اجرای 
دوره های پیش آزمایشی و آزمایشی، ضمن 
اخذ نظرات و پیشــنهادات کارشناسان و 
خبرگان پولی و بانکی، امکان دسترسی 
عموم مردم به ریال دیجیتال را به صورت 

تدریجی فراهم کند.

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی می گوید از اواسط 
هفته گذشــته گوشت گوســفندی گران شده، زیرا 

قیمت دام زنده نیز باال رفته است.
علی اصغر ملکی در گفت وگو با ایســنا، در تشــریح 
آخرین وضعیت بازار گوشت قرمز گفت: قیمت گوشت 
از اواسط هفته گذشته روند افزایشی داشته، زیرا دام 
زنده در شهرستان ها نیز گران شده است. طبیعتا هر 
مقدار که قیمت دام زنده افزایش یابد گوشت هم به 

تبع آن گران می شود.
وی در پاســخ به اینکه برخی از دامداران می گویند 
افزایش قیمت گوشــت قرمز و دام زنده تناســبی با 
یکدیگر ندارند و چون دام زنده از اسفند سال گذشته 
افزایش چندانی نداشته گوشت قرمز هم نباید در این 
حد گران شــود، گفت: دام زنده سبک در شهرستان 
کیلویی ۸۰ هــزار تومان شــده  و چنین چیزی که 

می گویند درست نیست.
رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی اضافه کرد: امروز 
گوشــت قرمز در میــدان بهمن برای مغــازه داران 
کیلویــی ۱۷۵ تا ۱۸۰ هــزار تومان هزینــه در پی 

داشــته و مغازه دارها نیز می توانند این گوشــت را 
 با اعمال ســود تعارف ۱۰ تا ۱۲ درصــدی خود، به 

فروش برسانند.
وی با اشاره به اینکه تقاضای خرید گوشت نیز خوب 
نیست، گفت:صادرات می تواند یکی از عوامل افزایش 
قیمت دام زنده باشد، زیرا به انتهای سال رسیده ایم 
و هر چه دام داشــتیم، ذبح شده و دامداران به خاطر 

گرانی علوفه نیز دام را نگه نداشته اند.
ملکی در پایان گفت:گوشت نسبت به سایر کاالهای 
دیگر افزایش قیمت چندانی نداشته است. اگر چه با 
همین میزان هم قدرت خرید برخی ضعیف است، ولی 
دامداران هم جوی کیلویی ۱۳ هزار تومان به دامش 

می دهد و در ضرر است.
مشــاهدات میدانی حاکی از افزایش قیمت گوشت 
قرمز است؛ به طوری که هر کیلو شقه گوسفندی در 
مغازه های سطح شهر حدود ۱۹۸ هزار تومان قیمت 
خورده است. این در حالی است که پیشتر قیمت هر 
کیلو شقه گوسفندی برای مصرف کننده کیلویی ۱۸۵ 

تا ۱۹۰ هزار تومان بود.

درحالی که حدود یک ماه از ورود آیفون ۱۴ به کشور می گذرد، 
همچنان امکان رجیستری این تلفن همراه وجود ندارد؛ اتفاقی 
که گمرک دلیل آن را عدم فعال سازی پرداخت حقوق و عوراض 

گمرکی در سیستم مربوطه عنوان کرده است.
به گزارش ایســنا، خریداران آیفون ۱۴ همچنان با مشــکل 
فعال سازی این گوشی مواجه هستند و روز گذشته سامانه همتا 

به صورت رسمی اعالم کرد که با توجه به عدم واردات قانونی 
این مدل از گوشی ها، کلیه گوشی های آیفون ۱۴ بازار قاچاق 
هســتند؛ لذا به کلیه واحدهای صنفی اکیداً توصیه می شود 
تا زمان تعییــن تکلیف وضعیت واردات قانونــی آیفون ۱۴ از 

خریدوفروش آن خودداری کنند.
البته اینکه آیا همــه آیفون های ۱۴ موجود در بــازار قاچاق 

محسوب می شوند یا خیر جای بحث دارد، چراکه طبق قانون به 
صورت ساالنه هر مسافر امکان ثبت یک گوشی تلفن همراه را 
دارد و ممکن است بسیاری از این مدل از تلفن همراه از طریق 

مسافری وارد کشور شده باشند.
در این راســتا و طبق اطالعاتی که گمرک در اختیار ایســنا 
قرار داده اســت، ورود مســافری آیفون ۱۴ به کشور قاچاق 

نبوده اما از آنجاکه در ســامانه مربوطه ثبــت آیفون ۱۴ فعال 
نشــده اســت، امکان پرداخت حقــوق و عــوارض گمرکی 
برای مســافر وجود ندارد به همین دلیل بر اســاس مصوبات 
 کمیته رجیســتری تلفــن همراه، امــکان فعال ســازی نیز 

وجود ندارد.
گمرک بر این نکته تاکید دارد که بر اساس مقررات صادرات و 

واردات، هر مسافر می تواند در سال یک تلفن همراه وارد کشور 
کند و این نحوه ورود قاچاق محسوب نمی شود اما فعال سازی 
تلفن همراهی که از این طریق وارد کشور شده است، در حوزه 
گمرک نیست و طبق قوانین مسافر باید در ابتدا حقوق و عوارض 
گمرکی را پرداخت کند که فعال این گزینه در سامانه مربوطه 

فعال نشده است.

افزایش حقوق کارمندان از آبان اجرایی می شود؟جزئیات وام چهار میلیاردی و ۱۵۰ میلیونی سربازان

روند افزایشی قیمت گوشت قرمز از هفته گذشتهریال دیجیتال در راه است؟ضرب االجل ۳ ماهه توییتر به دارندگان تیک آبی

آخرین خبرها از واردات و رجیستری آیفون ۱۴
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تورم21 استان باالتر 
از میانگین کشور

قیمت گذاری 
خودروهای 

وارداتی در بورس
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سرمقاله

کمبود سرمایه گذاری
در تولید

مجموعه ای از عوامل داخلی 
و خارجــی تولید و صنعت 
کشور را نشــانه گرفته اند. 
افزایش قیمت ها در سطح 
جهانی، عدم توافق بر سر احیای برجام و افزایش 
تحریم ها، اتفاقات داخلی کشور، نبود مواد اولیه 
و کاالهای واســطه ای برای تولید کاالی نهایی و 
در نهایت کمبود و نبود انرژی توانســته بر تولید 
تاثیر گذار باشد. در قطعی برق در تابستان تولید تا 
اندازه بسیار زیادی صدمه دید. تولید کاال و خدمات 
 کاهش پیدا کــرد و به افزایش قیمــت در برخی 

بازارها منجر شد...

  آلبرت بغزیان، اقتصاددان

متن کامل  د ر صفحه ۴
2

2

قیمت دالر و سکه 
خیز  برداشت

شروط 
بیمه کردن سهام

معامالت مسکن  تهران در مهرماه نسبت به ماه پیش بیش از 10درصد افت کرد

عقب نشینی  خریداران  مسکن
صفحه2

صفحه۴

زیان صنعت  از کمبود  انرژی  
هشدار  جیره  بندی   انرژی   تولید

تولید   به   خواب   زمستانی   می رود؟

اقتصادنیوز: بازار ارز و ســکه روز گذشته دوشنبه ۹ 
آبان ماه آرایش صعودی به خود گرفت. به گزارش 
اقتصادنیوز ، قیمت دالر در بازار هرات روز گذشته 
دوشــنبه ۹ آبان ماه با گپ مثبت باز شد. اسکناس 
آمریکایی در بازار یاد شــده صبح روز گذشته ۷۰ 
تومان از قیمت بسته شده روز گذشته باالتر بود و با 
۳۲ هزار و 6۴۰ تومان معامله شد. قیمت دالر در بازار 
فوق در نیمه ظهر دوباره رشد کرد و به ۳۲ هزار و 6۸۰ 
تومان رسید که در مقایسه با روز قبل ۱۱۰ تومان 
افزایش را نشان می دهد. در سلیمانیه هم نرخ دالر 
سرنوشتی مشابه هرات را سپری کرد. قیمت دالر 
سلیمانیه روز گذشته با ۳۲ هزار و ۲۰۰ تومان راهی 
بازار شد و در نیمه روز به ۳۲ هزار و ۴۰۰ تومان رسید. 

قیمت دالر سلیمانیه روز...

۹6 درصد کدهــای حقیقی یعنی جمعیتی حدود 
۹ میلیون و ۸۲۰ هزار نفر ســهامدار با خرید اوراق 
تبعی مخصوص به این طرح می توانند با شروطی 
سبدپرتفوی خود را بیمه کنند. به گزارش ایلنا، پس 
از ریزش های پی در پی شــاخص به طوریکه گفته 
شــد تنها در طول ۹۰ روز ۲۵ درصد ارزش کمتر 
شد، سازمان بورس  شنبه گذشته هفتم آبان ماه از 
بسته ده بندی حمایت از بازار سرمایه رونمایی کرد 
یکی از بندهای این بسته، بیمه کردن سهام حاضر 
در پورتفوی اشخاص حقیقی تا سقف ۱۰۰ میلیون 
تومان برای هر نفر است که که حدود ۹6 درصد از 
تعداد کدهای حقیقی فعال حاضر در بازار را تشکیل 
می دهند و سبد پرتفوی سهامداران خرد تا سقف صد 

میلیون تومان از این پشتبانی...



اقتصاد2
ایران

ستاد اقتصادی دولت؛
 تصمیمات تورم زا ممنوع

دولــت  اقتصــادی  ســتاد هماهنگــی 
خواهــان تشــکیل کارگروهی بــرای رصد 
تصمیمــات  هرگونــه  از  جلوگیــری   و 

تورم زا شد.
ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت در نشست 
هفتگی خود، یکشــنبه شــب 8 آبان، مقرر 
کرد، کارگروهی متشکل از نمایندگان معاون 
اول رئیس جمهور، وزارت امــور اقتصادی و 
دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی 
تشکیل شود تا ضمن رصد تصمیمات تورم زای 
دستگاه های اجرایی، از هرگونه تصمیمی که 
منجر به افزایش نرخ تورم شــود، جلوگیری 

کند.
خبرگزاری ها نوشــتند، همچنین بر اساس 
تصمیم اعضای ســتاد هماهنگی اقتصادی 
دولت بانــک مرکزی موظف شــد، اقدامات 
نظارتی خود را برای کنتــرل خلق نقدینگی 
توســط بانک ها با جدیت و دقت بیشــتری 

پیگیری کند.
بر اســاس تصمیم اعضای ســتاد هماهنگی 
اقتصادی دولت مقرر شــد، جزئیات بســته 
حمایتی از دامداران روســتایی و عشــایری 
در جلســه بعــدی ســتاد مورد بررســی و 
تصویب قرار گیرد تا بر اســاس آن شــبکه 
بانکی کشور، ســرمایه در گردش الزم برای 
 تامین نهاده های دامی را با ســرعت بیشتری 

تامین کند.

تورم استان ها در مهر؛
21 استان باالتر از میانگین کشور

بررســی ها نشــان می دهد تورم ساالنه در 
21 اســتان کشــور در مهــر ماه امســال 
 باالتر از میانگین کشــوری به ثبت رســیده

 است.
به گــزارش اکوایــران نرخ تورم ســاالنه در 
مهر ماه امســال 42.9 درصد برآورد شده، به 
بیان دیگر میانگین قیمت کاال و خدمات در 
دوازده ماه منتهی به مهر امســال در مقایسه 
با میانگین قیمت کاال و خدمــات در دوازده 
ماه منتهی به مهر ســال گذشــته نزدیک به 
43 درصد افزایش داشته اســت. بررسی ها 
نشان می دهد تورم ساالنه در مهر ماه نسبت 
به شــهریور ماه کمی افزایش را تجربه کرده 
است. تورم ســاالنه در اســتان کهگیلویه و 
بویراحمــد در مهر ماه امســال 48.2 درصد 
به ثبت رســیده، این باالترین تورم ســاالنه 
رقم خورده در نخســتین ماه پاییز اسمال در 
میان تمامی استان های کشور محسوب می 
شود. جایگاه دوم بیشترین تورم ساالنه نیز با 
تورم 47.8 درصدی به استان مازندران تعلق 
دارد. استان لرســتان نیز با ثبت تورم ساالنه 
47.5 درصدی در زمره استان هایی قرار دارد 
 که در یکسال گذشــته تورم باالیی را تجربه 

کرده است.
در میان تمامی اســتان های کشــور استان 
حوزستان پایین ترین تورم ساالنه را در مهر 
ماه به ثبت رســانده، تورم این استان 38.4 
درصد براورد شده است. استان های همدان 
و سیستان و بلوچستان نیز با ثبت تورم 39.8 
درصدی و 40.2 درصدی به ترتیب در جایگاه 
دوم وسوم کمترین تورم ســاالنه قرار دارند. 
همچنین نرخ تورم ماهانــه در مهر ماه به 3 
درصد رسیده که نســبت به ماه گذشته 0.8 
درصد افزایش داشــته است. در خرداد ماه به 
علت اجرای سیاســت اصالح یارانه کاالهای 
اساسی موســوم به جراحی اقتصادی توسط، 
تورم جهش بسیار چشمگیری را تجربه کرد. 
پس از تخلیه اثری تورمی این شوک قیمتی، 
تورم ماهانه از 12 درصد در خرداد به 2 درصد 
در مرداد ماه رســید. اما در مهر برای دومین 
ماه متوالی اســت که پس از شــهریور تورم 
مصرف کننده در اقتصاد ایران روندی صعودی 
به خود گرفته و به 3 درصد رســیده اســت. 
تورم نقطه به نقطه نیــز در مهر 48.6 درصد 
برآورد شده، به بیان ساده تر خانوار ایرانی در 
مهر ماه امسال برای تهیه یک سبد مشخص 
از کاال و خدمات نزدیک به یــک و نیم برابر 
مهر ماه سال گذشــته هزینه کرده کرده اند. 
با توجه بــه اینکه تورم در 3 ماه گذشــته در 
قیاس با خرداد ماه کمتر شــده، تورم نقطه 
ای در مهر نسبت به شــهریور کمی کاهش 
یافته، اما چنانچه بنا باشد در ماه های آتی نیز 
شاهد تکرار روند صعودی تورم ماهانه باشیم، 
 شاخص تورم نقطه به نقطه نیز افزایش خواهد 

یافت.

خبر

تازه تریــن گــزارش بانک 
مرکــزی از تحــوالت بازار 
مســکن شــهر تهران در 
مهرمــاه از افزایــش 1.2 
درصــدی میانگین قیمت 
مســکن در پایتخت حکایت دارد درحالی که تعداد 
معامالت نسبت به ماه قبل 10.2 درصد کاهش پیدا 
کرده است. گزارش »تحوالت بازار معامالت مسکن 
شهر تهران در مهرماه سال 1401« بر اساس آمارهای 
خام سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور 
توسط اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک 

مرکزی تهیه و منتشر شد.
بر اســاس این گــزارش، در مهر امســال، تعداد 
آپارتمان های مسکونی معامله شده در شهر تهران 
به 5416 واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل 
10.2 درصد و نســبت به ماه مشابه سال قبل یک 

درصد کاهش نشان می دهد.
همچنین در مــاه مورد گزارش، متوســط قیمت 
خریدوفروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی 
معامله شــده از طریق بنگاه های معامالت ملکی 
شــهر تهران معادل 43 میلیون و 725 هزار تومان 
بوده که از افزایش 1.2 درصدی نسبت به ماه قبل 

حکایت دارد.

حجم معامالت مسکن
بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده 
در 28.6 درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص 

داده اند. باوجوداین، ســهم مذکور در مقایســه با 
مهرماه ســال قبال حدود 4.4 واحد درصد کاهش 
یافته و در مقابل به ســهم واحدهای با عمر باال در 
گروه های 11 تا 15 و بیش از 20 ســال ســاخت 

افزوده شده است.
توزیع تعداد معامالت انجام شده برحسب مناطق 
مختلف شهر تهران در مهرماه سال 1401 حاکی 
از آن است که از میان مناطق 22 گانه شهر تهران، 
منطقه 5 با ســهم 15 درصــدی از کل معامالت، 
بیشــترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود 
اختصاص داده اســت. همچنیــن مناطق 10 و 2 

به ترتیب با ســهم های 9.3 و 8.7 درصدی از کل 
معامالت در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.

تحوالت قیمت واحدهای مســکونی 
معامله شده در شهر تهران

در مهرماه سال 1401، متوسط قیمت یک مترمربع 
زیربنای واحد مســکونی معامله شــده از طریق 
بنگاه های معامالت ملکی شــهر تهران معادل 43 
میلیون و 725 هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل 
1.2 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 38.2 8 
درصد افزایش نشان می دهد. در میان مناطق 22 

گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک 
مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل 88 
میلیون و 331 هزار تومان به منطقه یک و کمترین 
آن معادل 21 میلیون و 304 هزار تومان به منطقه 
18 تعلق داشــته اســت. ارقام مزبور نسبت به ماه 
مشابه سال 1400 به ترتیب 26.8 و 40.7 درصد 

افزایش نشان می دهند.

سایر شاخص های آماری بازار معامالت مسکن
توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده 
شهر تهران در مهرماه ســال 1401 نشان می دهد 
که به لحاظ مساحت، واحدهای مسکونی با سطح 
زیربنای کمتر از 80 مترمربع، سهمی معادل 56.8 
درصد از معامالت انجام شــده را به خود اختصاص 
دادند. همچنین 56.1 درصد واحدهای مسکونی با 
قیمتی کمتر از متوســط قیمت هر مترمربع واحد 
مســکونی در این ماه معامله شــده و 50.3 درصد 
از معامالت نیاز به واحدهای مسکونی با ارزش هر 
واحد کمتر از 3/0 میلیارد تومان اختصاص داشته 

است.

تحوالت اجاره بهای مسکن
بررسی شــاخص کرایه مســکن اجاری در شهر 
تهران و کل مناطق شهری در مهرماه سال 1401 
نشان دهنده رشــد به ترتیب معادل 40.9 و 46.8 
درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل است. الزم به 
توضیح است رشد ماهانه شاخص مزبور در مهرماه 
در شهر تهران و کل مناطق شهری یکسان و معادل 

7 درصد است.

معامالت مسکن  تهران در مهرماه نسبت به ماه پیش بیش از 1۰درصد افت کرد

عقب نشینی  خریداران  مسکن

ثبت بزرگتریــن معامله تاریخ 
خصوصی ســازی ایران به ارزش 

1۰۸هزار میلیارد تومان
رئیس ســازمان خصوصی ســازی گفت: با 
فروش بلوک 12درصدی سهام شرکت صنایع 
پتروشیمی خلیج فارس به ارزش کل 108هزار 
و 700 میلیارد تومان، بزرگترین معامله تاریخ 

خصوصی سازی ایران به ثبت رسید.
به گزارش تســنیم، حســین قربان زاده ابراز 
کرد: رقابت بر سر بلوک 587 میلیارد و 400 
میلیون سهمی شــرکت صنایع پتروشیمی 
خلیج فارس که 12 درصد سهام این شرکت 
را شامل می شــود، در حالی از روز شنبه )7 
آبان( آغاز شــد که پــس از ســه روز رقابت 
نفس گیر، ســرانجام امروز )دوشــنبه( این 
رقابت پایان یافت، تا بزرگترین معامله تاریخ 

خصوصی سازی در کشور به ثبت برسد.
رئیس سازمان خصوصی سازی تصریح کرد: 
در حالی رقابت بر سر این بلوک 12درصدی با 
عدد 1397 تومان برای هر سهم این شرکت در 
روز شنبه آغاز شد که در نهایت لحظاتی پیش، 
با قطعی شــدن این معامله به قیمت 1851 
تومان برای هر سهم، در یک رقابت نفس گیر 
بلوک »فارس« با ثبــت افزایش 32درصدی 

نسبت به قیمت پایه، به فروش رسید.
رقابت برای تصاحب این بلوک در روز شــنبه 
به قیمت پایه هر ســهم 1397 تومان و ارزش 
کل پایه 82 هــزار میلیارد تومــان در حالی 
میان دو شرکت اهداف وابســته به صندوق 
بازنشستگی نفت و پاالیشگاه نفت تهران آغاز 
شد که در پایان نخستین روز این رقابت، هر 

سهم »فارس« به عدد 1556 تومان رسید.
همچنین روز یکشنبه و در پایان دومین روز 
رقابت بر ســر این بلوک 587 میلیارد و 400 
میلیون سهمی این شرکت، این عدد به 1647 
تومان رسید؛ تا بدین ترتیب امروز )دوشنبه( 
و سومین روز از این مزایده، رقابت بر سر بلوک 
شرکت پتروشیمی خلیج فارس ادامه داشته 
باشــد و در نهایت این معامله پس از سه روز 
رقابت نفس گیر در عدد 1851 تومان برای هر 
سهم این شرکت و ارزش کل 108 هزار و 700 

میلیارد تومان به پایان برسد.
گفتنی است، در شرایطی معامله سهام شرکت 
صنایع پتروشیمی خلیج فارس امروز )دوشنبه( 
به قیمت پیشنهادی 1851 تومان قطعیت یافت 
که معامله این بلوک 12درصدی، افزایش دو و 
نیم برابری را نیز نسبت به قیمت تابلوی »فارس« 

به ثبت رساند.

جزئیات تازه از آخرین مراحل واردات خودرو
قیمت گــذاری خودروهــا در 

بورس انجام می شود
سخنگوی وزارت صمت جزئیاتی از آخرین مراحل 
واردات خودرو را اعالم و گفت: شــرکتها در حال 
بارگزاری مدارک روی سامانه هستند و پس از آن 
مرحله تامین اعتبار و قیمت گذاری در بورس کاال 

را خواهیم داشت.
به گزارش تسنیم، امید قالیباف سخنگوی وزارت 
صمت در مــورد آخرین جزئیات رونــد واردات 
خودرو به خبرنگار تسنیم می گوید: درحال حاضر 
روند ثبت ســفارش واردات خودرو آغاز شــده و 
وارد کنندگان براساس ضوابط در حال بارگذاری 

مدارک خود در سامانه هستند.
وی در خصــوص مراحل ثبت ســفارش و ورود 
خودروهای وارداتی به کشــور، گفت: بعد از آنکه 
شرکت وارد کننده مجوز ثبت سفارش را از وزارت 
صنت و بخشهای مربوطه از جمله سازمان محیط 
زیست و سازمان استاندارد دریافت می کند باید 

مدارک را در سامانه بارگذاری کنند.
قالیباف ادامه داد: بعد از بارگذاری، مرحله تخصیص 
اعتبار باید انجام شود به نحوی که خودروها با طی 
کردن این مرحله وارد تابلوی بورس کاال می شوند. 
در بورس کاال قیمت پایه ای برای خودروها در نظر 

گرفته شده و در نهایت خودرو به فروش می رسد.
وی در خصوص ســود و تعرفه واردات نیز افزود: 
مســلماً خودرو بیش از قیمت پایه در بورس کاال 
فروخته می شــود که بخشی از ســود به خزانه 
دولت واریز و بخشــی دیگر در اختیار واردکننده 
قرار می گیــرد. قالیباف درخصــوص زمان ورود 
خودروهــای وارداتی به بازار کشــور، گفت: طی 
کردن این مراحل زمان بر است هرچه این مراحل 
با سرعت انجام شود روند ورود خودروها به بازار با 
سرعت بیشتری همراه خواهد شد عمالً نمی توانیم 
تاریخ دقیقی اعالم کنیم اما وارد کنندگان در حال 
 حاضر مشــغول بارگذاری اطالعات و طی کردن 

مراحل الزم هستند.
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اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود به بررسی تجارت مشترک 
ایران، ترکیه و عربستان سعودی با اتحادیه اروپا پرداخته که نشان از فاصله 

قابل توجه در آمار این همکاری های مشترک دارد.
به گزارش ایسنا، بر اساس آمارهای ارائه شده از عملکرد اقتصادی 27 کشور 
عضو اتحادیه اروپا، در هشت ماهه ابتدایی سال 2022، این کشورها حدود 
1967 میلیارد یورو واردات داشته اند که در قیاس با مدت مشابه سال گذشته 

افزایشی حدودا 50 درصدی را نشان می دهد.
همچنین این اتحادیــه در این مدت حدود 1658 میلیــارد یورو صادرات 
داشته که با رشد 18 درصدی نسبت به سال قبل همراه بوده است. در این 
مدت بحران ناشی از جنگ روسیه و اوکراین و افزایش بهای کاالهای اساسی 
و انرژی باعث واردات سوخت های معدنی و روان کننده در اتحادیه اروپا به 

544 میلیارد یورو برسد که نسبت به سال قبل افزایشی 2.5 برابری را نشان 
می دهد. در طول این مدت، اروپا 74 درصد از واردات خود را از کشــورهای 
خارج از این اتحادیه انجام داده و از این عدد سهمی 43 درصدی به کشورهای 
آسیایی رسیده است. این در حالی است که در میان تمام صادرات انجام شده 
از سوی کشورهای آسیایی به اروپا، چین سهمی حدودا 49 درصدی داشته 
است. در این مدت ترکیه، عربستان سعودی و ایران به ترتیب سهمی 3.3، 1.3 
و 0.05 در تامین کاالهای اروپا داشته اند. مقایسه عملکرد تجاری سه کشور 
در معامله با اروپا نشان می دهد که ترکیه در هشت ماهه ابتدایی سال 2022، 
بیش از 65 میلیارد دالر صادرات به اروپا داشته که در قیاس با مدت مشابه 
سال قبل رشدی 32 درصدی را نشان می دهد. در همین مدت ترکیه از اروپا 

63 میلیارد یورو واردات داشته که رشدی هفت درصدی را نشان می دهد.

عربستان سعودی نیز در طول این مدت 26 میلیارد یورو صادرات به اروپا 
داشته که رشدی 103 درصدی را نشان می دهد. در این مدت اروپا نیز به این 
کشور عربی حدود 20 میلیارد یورو صادرات داشته که رشدی 21 درصدی 
را نشان می دهد. آمارها نشان می دهد که صادرات ایران به اتحادیه اروپا در 
این مدت 732 میلیون یورو بوده که رشدی 30 درصدی را نشان می دهد 
و همچنین واردات ایران از این اتحادیه 2.7 میلیارد یورو بوده که حاکی از 
رشد 11 درصدی است. در این مدت پنج کشور آلمان، ایتالیا، اسپانیا، رومانی 
و بلغارســتان اصلی ترین مقاصد صادراتی کاالهای ایرانی به اروپا بوده اند 
و باالترین رشد صادرات ایران نیز به اســلوونی، جمهوری چک و بلژیک 
اختصاص یافته اســت. در این مدت آلمان، ایتالیا، هلند، فرانسه و رومانی 

اصلی ترین صادرکنندگان اروپایی کاال به ایران بوده اند.

کدام کشور اروپایی اصلی ترین مشتری کاالهای ایرانی است؟
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اقتصادنیوز: بازار ارز و سکه روز گذشته دوشنبه 9 
آبان ماه آرایش صعودی به خود گرفت.

به گزارش اقتصادنیوز ، قیمت دالر در بازار هرات 
روز گذشته دوشــنبه 9 آبان ماه با گپ مثبت باز 
شد. اسکناس آمریکایی در بازار یاد شده صبح روز 
گذشته 70 تومان از قیمت بسته شده روز گذشته 

باالتر بود و با 32 هزار و 640 تومان معامله شد.
قیمت دالر در بــازار فوق در نیمه ظهــر دوباره 
رشد کرد و به 32 هزار و 680 تومان رسید که در 
مقایســه با روز قبل 110 تومان افزایش را نشان 

می دهد.
در سلیمانیه هم نرخ دالر سرنوشتی مشابه هرات را 
سپری کرد. قیمت دالر سلیمانیه روز گذشته با 32 
هزار و 200 تومان راهی بازار شد و در نیمه روز به 

32 هزار و 400 تومان رسید. قیمت دالر سلیمانیه 
روز گذشته تقریبا 250 تومان باالتر از نرخ دیروز 

معامله شد. 
از سوی دیگر نرخ حواله درهم روز گذشته به سمت 
مرز 9 هزار و 200 تومان حرکت کرد. قیمت درهم 
روز گذشته 9 هزار و 170 تومان بود. نرخ برابری 
درهم به دالر روز گذشــته از قلــه تاریخی دالر 
باالتر رفت و رکورد جدید را ثبت کرد.نرخ برابری 
 درهم به دالر روز گذشــته 33 هزار و 681 تومان 

بود.

فشار خریداران به بازار دالر 
معامله گران معتقدند کانال شــکنی دالر شــب 
گذشــته موجب شــد هیجان خریداران در بازار 

روز گذشــته بیشــتر شــود .بازار ارز تهران هم 
روز گذشــته  تحت تاثیــر عوامل یاد شــده قرار 
گرفت و فشــار خریداران به بازار زیاد شــد. نرخ 
دالر در تهــران روز گذشــته وارد کانال 33 هزار 
تومان شــد و تا 33 هــزار و 150 تومان باال رفت 
. البته عــده ای از معامله گــران مدعی بودند که 
 نــرخ دالر به ســطح 33 هــزارو 300 تومان هم 

رسیده است.
عده ای از معامله گران می گفتند در صورتی که 
بازارســاز با قدرت نرخ ارز را کنترل نکند ممکن 
اســت دالر به قله جدید صعود کند. قیمت دالر 
دوشــنبه 11 مهر ماه 1401 به قله تاریخی خود 
رسید و تا محدوده 33 هزار و 500 تومان پیشروی 

کرده بود .  

 افزایش قیمت طال 18 عیار
قیمت اونس طال روز گذشته نسبت به روز گذشته 
7 دالر کاهش را ثبت کرد و در محدوده 1638 دالر 
معامله شد.در بازار داخلی ایران هم قیمت طال 18 
عیار  روز گذشته 5 هزار و 500 تومان رشد کرد. 
این فلز گران بهای داخلی روز گذشته در محدوده 
 1 میلیــون و 357 هزار و 500 تومــان به فروش 

رسید . 
بــازار ســکه روز گذشــته بــا شــوک افزایش 
قیمــت دالر آرایش صعــودی به خــود گرفت 
و مــرز 15 میلیــون و 200 هزار تومان رســید 
. معاملــه گــران معتقــد بودنــد در صورتی که 
 فلــز زرد رنــگ داخلی مــرز مذکــور را حفظ 

کند

96 درصد کدهای حقیقی یعنی جمعیتی حدود 9 میلیون 
و 820 هزار نفر سهامدار با خرید اوراق تبعی مخصوص به 
این طرح می توانند با شروطی سبدپرتفوی خود را بیمه 
کنند. به گزارش ایلنا، پس از ریزش های پی در پی شاخص 
به طوریکه گفته شد تنها در طول 90 روز 25 درصد ارزش 
کمتر شد، سازمان بورس  شنبه گذشته هفتم آبان ماه از 
بسته ده بندی حمایت از بازار سرمایه رونمایی کرد یکی 
از بندهای این بسته، بیمه کردن سهام حاضر در پورتفوی 
اشخاص حقیقی تا ســقف 100 میلیون تومان برای هر 
نفر است که که حدود 96 درصد از تعداد کدهای حقیقی 
فعال حاضر در بازار را تشــکیل می دهند و سبد پرتفوی 

سهامداران خرد تا سقف صد میلیون تومان از این پشتبانی 
بهره مند می شوند. طبق اعالم سازمان بورس، بیمه این 
سهام از طریق انتشار عمومی اوراق تبعی و خرید توسط 
سرمایه گذاران انجام می شود و اصل ارزش سهام و سود 
بیمه ســهام اشخاص حقیقی بیمه می شــود. طبق این 
مصوبه اگر پرتفوی افراد ارزش معادل 100 میلیون و کمتر 
از آن داشته باشد، این سهامداران می توانند با خرید یک 

برگه اوراق تبعی به نرخ یک ریال کل ارزش سبد به اضافه 
20 درصد سود را تا سررسید یک ســال بیمه کنند. 96 
درصد کدهای حقیقی یعنی جمعیتی حدود 9 میلیون 
و 820 هزار نفر سهامدار با خرید اوراق تبعی مخصوص به 
این طرح، سبدپرتفوی خود را می توانند بیمه کنند. البته 
پوشش بیمه 96 درصد کدهای حقیقی یک شرط مهم 
دارد و اینکه تا سررســید یکساله افراد نباید هیچ سهمی 

را به فروش برسانند و مبنا هم پرتفوی قبل از چهارم آبان 
ماه 1401 است. یعنی  افراد مجاز به خرید سهام هستند 
اما  پس از این تاریخ سهامی به پرتفوی افراد اضافه شود، 
شامل بیمه نخواهد شد و هیچ سهمی از این پرتفو هم نباید 
به فروش برسد. به عبارت دیگر اگر تا یک سال آینده سبد 
سهام اشخاص حقیقی ثابت بماند یا با کاهش ارزش مواجه 
شود، سهامداران می توانند سهام واجد شرایط در پرتفوی 
خود را با 20 درصد ســود به فروش برســانند و با اجرای 
این طرح، دیگر ســرمایه گذاران بابت افت قیمت سهام 
 آسیبی نخواهند دید و حداقل به اندازه 20 درصد از بابت 

سرمایه گذاری منتفع خواهند شد.

روز گذشته مجموع ارزش صف های خرید با رشد 500 درصدی به 180 
میلیارد تومان رسید و مجموع ارزش صف های فروش 63 درصد کاهش 

یافت و 126 میلیارد تومان بود.
به گزارش اقتصادنیوز ، در معامالت روز دوشنبه  نهم آبان ماه، شاخص 
کل بورس پایتخت نسبت به روز کاری قبل 15 هزار و 368 واحد رشد 

کرد و به رقم یک میلیون و 269 هزار و 833 واحد رسید. 
شاخص هم وزن بورس نیز با رشد 4 هزار و 574 واحدی در سطح 360 
هزار و 816 واحدی ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس )آیفکس( 

183 واحد باال آمد و در سطح 17 هزار و 333 واحد قرار گرفت. 

نمادهای اثرگذار بر شاخص ها
روز گذشته نمادهای »فارس«، »شستا« و »فوالد« بیشترین تأثیر را 
در رشد شاخص کل بورس داشتند و در مقابل نمادهای »غکورش«، 

»غدشت« و »وآذر« بیشترین تأثیر منفی را بر شاخص کل داشتند. 

در فرابورس نیــز نمادهای »آریا«، »زاگرس« و »مارون« بیشــترین 
تأثیر مثبت را بر شــاخص کل فرابورس داشتند و »بساما«، »توسن« 
و »فجهان« بیشــترین تأثیر کاهنده را بر شاخص داشتند.  در جدول 
پرتراکنش ترین نمادهای بورس شستا صدرنشین است و شبندر و شپنا 
در رتبه های بعدی هســتند. در فرابورس نیز نمادهای دی، وتعاون و 
فرابورس پرتراکنش  ترین نمادها هستند.   روز گذشته ارزش معامالت 
کل بازار ســهام به رقم 142 هزار و 768 میلیارد تومان افزایش یافت. 
ارزش معامالت اوراق بدهی در بــازار ثانویه 136 هزار و 557 میلیارد 
تومان بود که 96 درصد از ارزش کل معامالت بازار سرمایه را تشکیل 
می دهد.   روز گذشته ارزش معامالت خرد سهام با افزایش 1.3 درصدی 

نسبت به روز کاری قبل به رقم 2 هزار و 491 میلیارد تومان رسید. 

صف های بازار سهام
در معامالت دوشنبه 138 نماد صف خرید داشتند و 60 نماد با صف 

فروش مواجه بودند. مجمــوع ارزش صف های خرید با رشــد 500 
درصدی به 180 میلیارد تومان رسید و مجموع ارزش صف های فروش 

63 درصد کاهش یافت و 126 میلیارد تومان بود.
در پایان معامالت روز گذشته ارزش صف های فروش پایانی بازار 20 
میلیون تومان بود و ارزش صف های خرید نیــز در رقم 137 میلیارد 

تومان ایستاد. 
در پایان معامالت نماد حکشتی )شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی( 
با صف  خرید 15 میلیارد تومانی در صــدر جدول تقاضای پایانی بازار 
قرار گرفت. پس از حکشتی، نمادهای دانا )شرکت بیمه دانا( و فارس 
)شرکت صنایع پتروشــیمی خلیج فارس( بیشــترین صف خرید را 

داشتند. 
بیشــترین صف فروش بازار در پایان معامالت به نماد غکورش تعلق 
داشت که ارزش آن 13 میلیارد تومان بود. پس از غکورش، نمادهای 

وآذر، غدشت و غشهد صف فروش داشتند.

قیمت دالر و سکه خیز برداشت

قیمت دالر و سکه خیز  برداشت

سهام چه  کسانی بیمه می شود؟

شروط بیمه کردن سهام

رشد 500 درصدی ارزش صف های خرید

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com
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کارشــناس اقتصــادی مســکن با اشــاره به 
کاهــش جذابیــت ســرمایه گذاری در بخش 
مسکن،گفت: یکی دیگر از مولفه های تاثیرگذار 
در ساخت مسکن توسط بخش خصوصی، قیمت 
بازار اســت. فردین یزدانی با یــادآوری این که 
ساخت و ساز مسکن توســط بخش خصوصی 
کاهش یافته است، اظهار کرد: از سال 97 قیمت 
زمین افزایش نرخ باالیی داشــته است. سازنده  
وقتی می خواهد خانه ای را بســازد یک نگاه به 
قیمت زمین می کند و یک نــگاه هم به هزینه 
ساخت و مجوزهایی که تحت عنوان عوارض و 

مالیات اخذ می شوند.
وی با بیــان این که یکــی دیگــر از مولفه های 
تاثیرگذار در ساخت و ساز مسکن توسط بخش 
خصوصی، قیمت بازار اســت، ادامه داد: اگر این 
مولفه ها را با هم مقایسه کنیم متوجه می شویم 
که طی 4 سال اخیر از جذابیت سرمایه گذاری 
برای مسکن علیرغم افزایش قیمت، کاسته شده 
است. نرخ سود ســاخت و ساز مسکن در کشور 
کم شده است، اما نرخ سود به صورت نگهداری 
دارایی و فروش مســکن این گونه نبوده است. 
وی با یــادآوری این که به لحاظ تولید مســکن 
چند ســال اســت که عملکرد بخش خصوصی 
منفی شده است، افزود: با توجه به تورم عمومی، 
می توان پیش بینی افزایش قیمت را برای بخش 
مســکن داشــت که البته از نرخ تورم پایین تر 

خواهد بود.
وی پیش تر نیز با یادآوری این که در کشور تعداد 
خانوارها کمتــر از تعداد واحدهای مســکونی 
اســت، گفته بود: مســئله ما تولید مســکن و 
سمت عرضه نیســت. در بخش مسکن مسئله 
ما سمت تقاضاست.وی ادامه داد: این بخش از 

یک ســو پولی ندارد که وارد بازار ملکی بشود و 
از طرف دیگر به دالیلــی از جمله روند فزاینده 
نرخ اجاره بها پولی برای اســتیجار هم ندارد که 
به مالکان جهت هزینه استفاده از مسکن بدهد.

وی با اشاره به این که حدود 82 خانوار جدیدی 
که در کشور تشکیل می شــود نمی توانند وارد 
بازار ملکی شوند یعنی مستأجر می شوند، افزود: 
البته همچنان ســهم مالکان مسکن در کشور 
زیاد اســت، به این دلیل که فردی 10، 15 سال 
قبل خانه ای را خریداری کرده آنرا دو دستی هم 
چسبیده که از دست ندهد. اما به طور کلی روند 
کنونی این احتمال را تشدید می کند که 4 تا 5 
سال آینده تعداد مســتأجران به شدت افزایش 

می یابد.
کارشناس اقتصاد مســکن با بیان این که سال 
95، حدود 2.5 میلیون ملک خالی در کشــور 
داشــتیم،  اضافه کرد: گفته می شــد حدود سه 
میلیون مســکن دوم، ویال و ... نیز داریم. یعنی 
مشــکل، مشــکل تولید نیســت. همانطور که 
 گفتم مشکل ســمت تقاضای مسکن است که 

مسئله دارد.
یزدانی با تاکید بر این که باید ســمت تقاضای 
مســکن را با هر ابزاری مدیریت و تقویت کنیم، 
گفت: در این شــرایط باید کپسول های خیلی 
اضطراری اســتفاده کنیم، مثــل همین نقاط 
جغرافیایی. ما باید مدیریت داشــته باشیم.وی 
اظهار کرد: دولت نباید در ساخت و ساز مسکن 
دخالت کند. واقعیت این اســت هــر کاری که 
دولتی شــد، سیســتم نمی تواند آنرا مدیریت 
کند. مسکن را باید بگذارید بخش خصوصی کار 
کند. اگر هم دولت می خواهد مداخله کند نقش 

راهبری آنرا بر عهده بگیرد.

معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی خبرداد: سازمان 
هواپیمایی در آیین نامه جدید حقوق مسافر با رویکرد 
جلب اعتماد از دست رفته مردم، جریمه ۳0 درصدی 
تاخیر را به عددی افزایش داده اســت که اگر ایرالینی 
امکان پرواز به موقع را نداشته باشد به جای اعالم تاخیری 
کال پرواز را کنسل کند. رییس سازمان هواپیمایی ماه 
گذشته درباره سرنوشت اصالح و تدوین آیین نامه حقوق 
مسافر گفته بود: »آیین نامه جدید حقوق مسافر بعد از 
بازبینی به دستگاه های نظارتی و ذی نفعان ابالغ شده 
است و بعد از گذراندن روند حقوقی خود با اجماع کلی 
با همه ذی نفعان صنعت ابالغ می شود« در همین راستا 
»حسن خوشخو« معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی 
امروز، دوشنبه درباره جزییات آیین نامه جدید حقوق 
مسافر به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: سازمان هواپیمایی 
بعد از گفت وگو بــا مجموع ذی نفعان خــود از جمله 
ایرالین ها و بخش فرودگاهی به این نتیجه رسید که نه 
تنها دستورالعمل فعلی حقوق مسافر در شان و شئونات 
مسافران بخش هوایی نیست، بلکه حقوقی از مسافر را هم 
در بر نمی گیرد. به گفته خوشخو یک نظاماتی در حوزه 
حمل و نقل بین المللی در حوزه حقوق مسافر وجود دارد 
که در دســتورالعمل فعلی حقوق مسافر رعایت نشده 
است. وی می گوید: ما به این نتیجه رسیدیم که حتما و 
قطعا حقوق مسافر باید بازنگری شود تا جایی که عالوه 

بر رسیدن به این هدف که بتوانیم مطابق استاندارد دنیا 
خدمات به مسافرا ارایه دهیم، بخشی از اعتماد از دست 
رفته مردم را جبران کنیم. معاون هوانوردی ســازمان 
هواپیمایی معتقد است: با این رویکرد جدید که سازمان 
هواپیمایی در ماه های گذشته دنبال کرده است اعتماد 
عمومی اذهان در اولویت قــرار دارد و با همین رویکرد 
اعتمادآفرینی آیین نامه جدید حقوق مسافر تدوین شده 
است تا جایی که حتی در نگاه اول به نفع مسافر است. 
خوشخو درباره بندهای جدید آیین نامه حقوق مسافر به 
ایرنا گفت: آیین نامه جدید طوری نگاشته شده است که 
ایرالین ها تعهدی ایجاد نکنند که تبعات آن تاخیر پرواز 
باشد و احیانا عملکردی داشته باشند که مسافر به هر 
دلیل برای خرید بلیت متضرر شود. وی اضافه کرد: تالش 
کردیم رویکرد جدیدمان حفظ حقوق مصرف کننده که 
»مسافر« است، باشد. خوشــخو در پاسخ به این سوال 
که درصد جریمه تاخیر پروازها در آیین نامه جدید که 
پیشتر ۳0 درصد بود؛ به چه رقمی افزایش یافته است؟ 
گفت: قطعا جریمه ۳0 درصــدی تاخیر دیگر جوابگو 
نیست و محاسبه درصدی هم بازدارنده نیست،عددی 
که در دستورالعمل فعلی پیش بینی کردیم بیشتر از 
۳0 درصد است طوری که اگر ایرالین تشخیص دهد 
که امکان پرواز وجود ندارد به جای اعالم تاخیری کال 

پرواز را کنسل کند.

رئیس اتحادیه بنکداران و طاقه فروشان پارچه 
تهران مهمتریــن علت گرانــي کاالها را حذف 
ارز ترجیحي برشــمرد و بیان داشت: حذف ارز 
ترجیحي براي کاالهاي وارداتي و مواد اولیه تولید 
از سویي و از سوي دیگر افزایش نرخ ارز در کشور 
و قیمت کاالها به صورت مستقیم و غیر مستقیم، 
موجب رکود بازار و کاهش تقاضا شده است که 
این مهم باید در تغییر میزان معافیت هاي ساالنه 

توسط سازمان لحاظ گردد.
محمد ولدخاني، رئیس اتحادیه بنکداران و طاقه 
فروشان پارچه تهران در ادامه افزود: رکود شدید 
و عدم توانایي خرید،کاهش داد و ستد و رقابت 
براي فروش کاال موجب شده واحدهاي صنفي 
با کمترین ســود حتي یک درصد و یا به ضرر، 
کاالهاي خود را به مشتري عرضه کنند که این 
نیز کاهش شدید نرخ سودآوري را مي رساند که 

نباید از چشم سازمان امور مالیاتي دور بماند.
ولدخاني با اشــاره به بخشنامه ســازمان امور 
مالیاتي تاکید کرد: با توجه به بخشــنامه شماره 
1۶289/2۳0/د سازمان به ادارات امور مالیاتي، 
مدیران کل مکلفند در رســیدگي و رسیدگي 
مجدد در اجراي مــاده 2۳8 قانون مالیات هاي 
مستقیم و مراجع حل اختالف مالیاتي با بررسي 

دقیق فعالیت مودي از حیث میزان سودآوري و 
با توجه به ماهیت شــغل)جواز کسب( و نسبت 
ضرایب تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتي 
بارگذاري شــده در پایگاه اطالع رساني سازمان 
اقدام نمایند کــه متاســفانه در ادارات مالیاتي 
خالف آن عمل مي شــود و بارها این مورد را به 

مدیران متذکر شده ایم.
وي تصریح کرد: عطف به تفویض نامه شــماره 
10/1401/200 مورخ 10/2/1401 نســبت به 
بخشودگي جرائم موضوع ماده 1۶9 قانون مالیات 
هاي مستقیم براي ســال هاي 1۳95 و به بعد؛ 
همچنین بخشودگي جرائم قابل بخشش ناشي از 
مطالبه مالیات و عوارض بر مبناي تراکنش بانکي 
در صورت پرداخت کلیه بدهي هاي قطعي شده 
سال مربوطه تا میزان 100 درصد به مدیران کل 
تفویض اختیار گردید که این نیز به هیچ عنوان 
توسط مدیران اجرایي نشده است. رئیس اتحادیه 
بنکداران و طاقه فروشان پارچه تهران اظهار کرد: 
متاسفانه سازمان امور مالیاتي با بخشنامه هاي 
انتفاعي و غیر واقعي مودیان را جهت تســویه، 
تشــویق نکرده و هیچگونه بخشودگي جرائمي 
به آنها ارائه نمي دهــد و در اینجا اصناف بازنده 

اصلي هستند.

مدیرعامل اتحادیــه تعاونی عشــایر دامداران 
متحرک گفت: با توجه به سیاست های حمایتی 
دولــت، قیمت هر کیلــو دام با افزایــش ۶ تا 7 
درصدی به 75 هزار تومان رســید. فضل خرم 
گفت: قیمت کنونی بازار نهاده دامی نســبت به 
سامانه بازارگاه باالتر اســت که بدلیل استفاده 
علوفه دســتی در آبان، قیمت به سامانه بازارگاه 
یا حتی باالتر می رســد. به گفته او، آزادسازی 
نــرخ ارز موجب شــده ظرفیــت کارخانه های 
 خوراک برای مشــارکت با تولیدکنندگان دامی 

بیشتر شود.
خرم می گویــد: با توجــه به آنکــه قیمت تمام 
شــده دام باالتر از نــرخ فروش بر بازار اســت، 
لذا دولت بخشــنامه خرید تضمینــی و مجوز 

صــادرات دام را در جهت حمایــت از دامداران 
صادر کرده اســت. مدیرعامــل اتحادیه تعاونی 
عشــایری دامداران متحرک گفت: بــا توجه به 
مجــوز خریــد تضمینی هــر چند محــدود و 
صادرات، قیمت هــر کیلو دام زنــده با افزایش 
 ۶ تا 7 درصــدی از ۶9 هزار بــه 75 هزار تومان 

رسیده است.
بنابر گفته خرم، علی رغــم افزایش قیمت دام  
ناشــی از حمایت هــای دولت، اما مشــکالت 
دامداران بــه طور کامل رفع نشــده اســت. از 
طرف دیگر پشــتیبانی امور دام به طور محدود 
دام  دامــداران را خریــداری مــی کنــد و به 
 ســبب نبود منابع از طریق تهاتر نهــاده انجام 

می دهد.

رئیس هیات مدیره کانون صنایع غذایی خاطر نشان کرد: کسانی که 
درباره FATF باید تصمیم بگیرند خود و فرزندان مبادرت به تجارت 
خارجی می کنند و می دانند که باقی ماندن در این لیست سیاه چه 
عواقبی دارد، این تصمیم سیاسی است و اصرار آنها برای باقی ماندن 
در این لیســت را نمی دانم؛ دلیلی وجود ندارد که مــا اقتصاد را به 

گروگان تعدادی دالل در آوریم.
محمدرضا مرتضوی در پاسخ به این پرسش که روسیه توافق اجازه 
صدور غالت از بنادر دریای سیاه را تعلیق کرده است، آیا این موضوع 
تاثیری در تامین غالت در ایران می گذارد؟ گفت: اگر این تعلیق در 
گفت وگوهای بین طرفین حل نشود افزایش قیمت غالت در بازارهای 
جهانی را به همراه خواهد آورد که بدون تردید ایران از این موضوع نیز 
تاثیر خواهد پذیرفت. این فعال اقتصادی با بیان اینکه تعلیق صدور 
غالت از بنادر سیاه بر روند کاهشی شدن قیمت کاالهای اساسی در 
بازارهای جهانی تاثیر خواهد گذاشت گفت: برداشت های بزرگ باعث 
شد که روند کاهشی شدن قیمت ها در بازارهای جهانی کند  شود و اگر 
اوکراین از این بازار خارج شود احتمال افزایش قیمت ها وجود دارد و 

می توان امیدوار بود که به زودی این تعلیق لغو شود.
وی با بیان اینکه قیمت روغن و ذرت متاثر از این تعلیق قرار خواهد 
گرفت، افزود: به نظر می رسد که این افزایش قیمت در نهایت امنیت 
غذایی کشورها به ویژه ایران را تحت تاثیر قرار ندهد. به گفته این فعال 
اقتصادی، قیمت  غالت پیش از جنگ برای ایران مناسب بود اما بعد 
از جنگ اوکراین و روســیه، اوکراین از اولویت های تامین کنندگان 
نخست غالت ایران خارج شد و ایران منابع تامین غالت را توسعه داد.

رئیس هیات مدیره کانون صنایع غذایی تصریح کرد: چند سال پیش 
من طی اظهارنظری اعالم کردم که ایران تا 10 ســال آینده حداقل 
هر سال باید 20 میلیون تن غله  وارد کشــور کند؛ برخی نسبت به 
این دیدگاه انتقاداتی وارد کردند و آن را غیرواقعی دانستند اما بعد از 
گذشت چند سال مشخص شده است که ما ساالنه به واردات حداکثر 
20 میلیون تن کاالی اساسی از جمله گندم، جو، ذرت، شکر، دانه های 
روغنی، روغن، برنج نیاز داریم و بعید است که در سال های آتی به یک 
نقطه  بی نیازی از واردات این اقالم برســیم. به گفته وی؛ کوتاهی ها 
در زمینه الگوی کشت و مدیریت آب در کشور بر این موضوع صحه 

می گذارد.
مرتضوی در پاسخ به این پرسش که ایران همچنان در لیست سیاه 
FATF باقی ماند آیا این موضوع در تجارت خارجی ما تاثیر می گذارد؟ 
افزود: 2 کشور در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی 
هستند که ایران یکی از این  دو کشور اســت. فعاالن اقتصادی این 
موضوع را در شان جمهوری اسالمی نمی دانند اما برخی در کشور به 
این مسئله افتخار می کنند. رئیس هیات مدیره کانون صنایع غذایی 
با بیان اینکه دلیلی برای باقی ماندن ایران در لیست سیاه FATF وجود 
ندارد، اذهان کرد: قواعد و قوانین این سازمان در بانک های ایران اجرا 
می شود و ماندن در این لیست بدون تردید به تجارت خارجی ما کمک 
نخواهد کرد و هزینه های تجارت بین المللی را باال می برد و احتمال 
اینکه هزینه تجارت خارجــی در ماه های آینده افزایش پیدا کند باز 

هم وجود دارد.
به گفته وی؛ کســانی که درباره FATF باید تصمیــم بگیرند خود و 

فرزندان مبادرت به تجارت خارجی می کنند و می دانند که باقی ماندن 
در این لیست سیاه چه عواقبی دارد، این تصمیم سیاسی است و اصرار 
آنها برای باقی ماندن در این لیست را نمی دانم؛ دلیلی وجود ندارد که 

ما اقتصاد را به گروگان تعدادی دالل در آوریم.
مرتضوی در پاسخ به این پرسش که شما به عنوان یک فعال اقتصادی 
چه پیشــنهاداتی برای برون رفت از این بحران های اقتصادی ارائه 
می دهید؟ گفت: دولت ها با وعده های مشخص زمام امور را به دست 
می گیرند و اگر نتواند به وعده های که داده اند عمل کند بدون تردید 
بغض متراکمی در جامعه ایجاد می شود که این بغض در حالت های 
مختلف می تواند جامعه را ملتهب کند. وی با اشاره به کنترل نشدن 
تورم در 14 ماه اخیر، گفت: اجاره بها خانه در ایران در ۳ سال اخیر 
۳.5 برابر شده اســت و در ســال جاری 100 درصد اجاره مسکن 
افزایش داشته است؛ زمانی که دولت ها به دالیل سیاسی نمی توانند 
به قول های خود عمل کنند و زندگی مردم تحت تاثیر قرار می گیرد و 
جوانان نمی توانند آینده خود را روشن ترسیم کنند در نتیجه جامعه 

ملتهب می شود.
وی با بیان اینکه این روزها فقط حرف تحویل مردم داده می شــود، 
گفت: کسی عالقه ندارد به خیابان ها بیاید. وقتی جوانان ها می بینند، 
جوابی به خواسته های آنها داده نمی شود بدون تردید اعتراض های 
آنها از جایی نمود عینی پیدا می کند. مرتضوی ادامه داد: ناآرامی ها 
و توالی آن دالیلی دارد؛ این مشــکالت اگر حل نشوند دوباره جوانه 
خواهد زد کارهایی را می توان انجام داد اما نمی دانم با چه منطقی هر 

فرصتی که برای کشور ایجاد می شود آن را می سوزانند.

امروزه بســیاری از کســب و کارهای 
کوچک تا کارگاه های متوسط حاضر 
در شــهرک های صنعتی، نســبت به 
تجهیز ذخایر جیب خود از طریق وام 
بانک خصوصی ناخرسند هستند. به 
گزارش ایلنا، تجهیز منابع تولید از نظر پولــی و مالی یکی از 
ابزارهای گسترش اشــتغال و به کارگیری نیروی کار بیکار در 
جوامع مختلف بوده است. بانک ها همواره در اغلب کشورهای 
جهان به عنوان یک واحد پشتیبانی مالی تولید عمل می کنند. 
بســیاری از بخش های خدمات، تولید و تجارت کشور در اثر 
حمایت تســهیالتی بانک ها خود را ســر و پا نگه داشته و به 
مرحله سوددهی می رسند. این کارکرد البته در ایران به دالیل 
ســاختاری و تنگناهای مالی گاه ضعیف تر از آنچه باید درباره 

تولید و تجهیز مالی شــرکت ها از طرف بانک ها عمل می شود.  
امروزه بسیاری از کسب و کارهای کوچک تا کارگاه های متوسط 
حاضر در شــهرک های صنعتی، نسبت به تجهیز ذخایر جیب 
خود از طریق وام بانک خصوصی ناخرسند هستند. به ویژه اگر 
این وام ها با تالش و کاغذبازی فراوان اخذ شده باشد تا اندکی 
چرخ تولید را بچرخاند، اما پــس از یک دوره خود به چوبی در 
میان چرخ های تولیدشان بدل می شود. حاال اما انبوه کارگران 
بیکار شده ای در بخش صنعتی وجود دارند که تاکنون از این 

ناحیه متضرر شده اند. 
چندی پیش یکی از کارشناســان حوزه بانکی با انتشار آماری 
ادعا کرد »70 درصد تسهیالت و وام های بانک های خصوصی 
به شــرکت ها، به بخش خدمات اصابت می کند و بخش تولید 
صنعتی و کشــاورزی بخش کوچکی از تســهیالت بانک ها را 
دریافــت می کنند. این درحالی اســت که پیــش از این علی 
کریم پور )معاون اجرایی نهضــت احیای واحدهای اقتصادی( 

گفته بود که مشکل بخش عمده واحدهای راکد و تعطیل شده 
صنعتی و اقتصادی کشــور -که حجم قابل توجهی از اشتغال 
در کشور مدیون آن ها بوده اســت- ناشی از مشکل  عدم توان 
بازپرداخت اقســاط تســهیالت دریافتی یــا جریمه دیرکرد 

پرداخت اقساط به بانک بوده است. 
اختصاص 70 درصد تسهیالت بانک های خصوصی به بخش 
خدمات اقتصاد کشور درحالی است که تنها 50 درصد )نیمی( 
از فعالیت های اقتصادی کشــور ما ذیل بخــش خدمات قرار 
دارد و در شــرایط خاص پلتفرم های مجازی در ماه های اخیر، 
احتمال کوچ دوباره بخشــی از نیــروی کار بخش خدمات به 
سمت تولید وجود دارد. نمونه های از این دست فراوان وجود 
دارند. برای مثال مدیر هولدینگ گلرنگ که در نیمه نخســت 
امســال صحنه اعتراض و اجتماع کارگران بــه دلیل چندین 
ماه حقوق معوق و تعطیلی فعالیت بود، به طور رســمی علت 
مشکالت این شرکت را مساله داشتن این مجموعه با دو بانک 

خصوصی عنوان کرده بود.  به نظر می رسد دولت جدید نیز به 
ســیاق دولت قبل رویکرد حمایت از بانک ها را در دستور کار 
قرار داده که در اینجا با تــالش دوباره برای کاهش بدهی های 
تولید در شبکه بانکی خود را نشان داده است، اما این سیاست 
 تا کجا می تواند موفق عمل کند و نظر صاحب نظران پیرامون 

آن چیست؟ 
کامران ندری )اســتاد اقتصاد دانشــگاه امام صــادق«ع« و 
کارشناس موسســه پژوهشــی پولی و بانکی( با اشاره به این 
مطلب که معموال در اغلب کشورها بانک های بخش خصوصی 
حامی کسب وکارها هستند و از سوی دولت ها حمایت می شوند، 
گفت: اشتباهی که بسیاری از مسئوالن در سال های گذشته 
و اخیر مرتکب شدند این اســت که بخش خدمات نیز سود و 
ارزش افزوده برای اقتصاد ایجاد می کند و در برخی حوزه ها این 
آورده و ارزش افزوده بیشتر از تولید نیز هست. حدود 51 درصد 
اقتصاد ایران را بخش خدمات تشکیل داده و ارزش افزوده ایجاد 
می کند. خود اینکه تاکید بانک ها بر بخش خدمات مخرب یا 

حاکی از »رقابت معیوب« باشد، محل تردید است. 
وی ادامه داد: اینکه بخش تولید نرخ سود پایین تری به نسبت 
خدمات دارد طبیعی است، اما علت اینکه بانک های دولتی بیش 
از بانک های خصوصی بر تولید تاکید دارند، به این دلیل است که 
براساس دستور مستقیم دولتی کار کرده و خیال شان از منابع 
بانکی و زیان انباشته آتی خویش آسوده است زیرا هرچه منابع 

کم بیاورند، دولت جبران می کند. 
استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق)ع( با تاکید بر اینکه »به جز 
سه بانک کشور در بانک های خصوصی ها درباره نرخ سود وجود 
دارد که مقصر آن ها بانک ها نیستند« افزود: ما در کشور مشکل 
حادی به نام سیاست های پولی تورمی داریم که این موجب  عدم 
رغبت ســپرده گذاران به حفظ پول در بانک ها شده است. لذا 
بانک ها با افزایش نرخ سود سپرده ها به هر طریقی می خواهند 
پول ها را نگهدارند. اینکه بانک دولتی چنین رقابتی را که معیوب 
نامیده شده، انجام نمی دهند، به این دلیل است که خروج پول 
مردم از بانک دولتی برای مدیــران هیچ اهمیت خاصی ندارد. 
پس در اینجا نیز مقصر بانک های خصوصی نیستند بلکه مقصر 
شرایط تورمی حاد است که هیچ کس تمایل به سپرده گذاری 

ندارد؛ شرایطی که خود دولت ها عامل آن بودند. 
کارشناس موسسه پژوهشی پولی و بانکی بانک مرکزی ایران 
با اشــاره به اینکه »نرخ های بهره موجود در اقتصاد ایران هیچ 
تناسبی با شرایط تورمی کشور ندارد« تصریح کرد: وقتی مردم 
پس از مدتی ببینند که نرخ تورم بسیار بیشتر از نرخ بهره است، 
تمایل به افزایش نرخ بهره بانکی گرفته می شــود و بسیاری از 
شــرکت ها با آن نرخ ها نمی توانند تسهیالت بگیرند. به همین 
دلیل است که همه افراد به دنبال اخذ وام های خرد بانکی هستند 
زیرا بازپرداخت بدهی در این شرایط تورمی کامال به سود قرض 

گیرنده و باعث افزایش زیان انباشــته بانک خصوصی می شود.  
ندری با تاکید بر اینکه »مشکل اساســی تولید ما تورم است و 
تا تورم باالست با پایین نگه داشتن نرخ بهره نمی توان از تولید 
حمایت کرد« گفت: اکنون اگر کسی تسهیالت و وام هم بگیرد، 
با این شرایط تورمی تمایل ندارد پول خود را در تولید و اشتغال 
صرف کند و به نفع او است که پول خود را در امور کم ریسکی 
مثل خرید وســایل وارداتی، ارز و طال حفــظ کند. این هجوم 
همگانی برای دریافت وام نیز یکی از وجوه مخربی اســت که 
فعالیت بانک ها را ضد تولید و توسعه کرده و عامل آن نیز باز هم 
سیاست های تورمی است. این نرخ بهره را نیز با دستور نمی توان 
به راحتی کنترل کرد و به زودی در نهایت شکاف نرخ آن با نرخ 

تورم خود را در قالب یک بحران جدید نشان خواهد داد. 
وی در پایان با تاکید کرد: درســت اســت که باید بر عملیات 
بانک ها نظارت شود اما در حوزه بازرســی حرفه ای، عملکرد 
بانک های دولتی نیز چندان بهتر از بانک های خصوصی نیست. 
ما بانک دولتی که مطابق با استانداردهای بانک مرکزی عمل 
کند نیز نداریم. ضمن اینکه بانک های مــا به معنای حقیقی 
خصوصی نیست و جز سه بانک مشهور خصوصی، مابقی متعلق 
به بخش عمومی غیردولتی هستند که تحت عنوان غیر دولتی 

شناخته می شوند. 
علیرضا حیدری )اقتصاددان و نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان 
جامعه کارگری( نیز در رابطه با مسئله سهم بانک های خصوصی 
در ایجاد برخی موانع مقابل تولید و اشتغال نیروی کار گفت: این 
ایده که بانک های خصوصی تا حدی در راکد شدن واحدهای 
تولیدی و در نتیجه افزایش بیکاری کارگران سهم دارند، درست 
است. به عبارت بهتر قسمتی از این ایده درست است و قسمتی 
از آن درست نیست؛ به این علت بخشی از آن درست است که به 
هرحال این مشکل در نسبت تولید و بانک های خصوصی ناشی 
از بیماری ای است که بانک های خصوصی از گذشته به آن مبتال 
بودند. تفاوت بانک های خصوصی یــا بانک های عمومی غیر 
دولتی این است که آن ها خود صالح شان را تشخیص می دهند 
و به دنبال افزایش درآمد سهام داران خود هستند. چیزی که 
بانک خصوصی را محدود می کند این است که افزایش درآمد 
و سود سهام داران ناگزیر باید از طریق عملیات متعارف بانکی 
انجام شود و اینجاســت که بانک به تعارض با دولت و فعاالن 

اقتصادی برمی خورد. 
وی ادامه داد: از دیرباز بنابر دالیلی بانک ها به شیوه عرفی )نه 
قانونی( از ذیل نظارت و تصمیمات بانک مرکزی خارج شده و 
استقالل نسبی قابل توجهی پیدا کردند که در راس این جریان 
بانک های خصوصی قرار داشتند. آن ها در تجهیز منابع بانکی 
صرفا منافع خود بانک ها را لحاظ کردند و از آنجا که ریســک 
تولید در اقتصاد ایــران افزایش یافت، هرچه بیشــتر فاصله 

بانک های خصوصی با تولید و تعارض منافع شان بیشتر شد.

News kasbokar@gmail.com

سهم بانک های خصوصی در راکد شدن واحدهای تولیدی و افزایش بیکاری

تولید صنعتی و کشاورزی هیچ تسهیالتی نمی گیرد 

افزایش جریمه تاخیر پروازها در آیین نامه جدید حقوق مسافر۵ میلیون مسکن مازاد در کشور داریم حذف ارز ترجیحي مهمترین علت گراني ها

تهاتر نهاده با خرید تضمینی دام

احتمال افزایش قیمت غالت در بازارهای جهانی



I N FO@biznews. ir

4

info@kASBOKARNEWS.irروزنامه كسب و كار| سال هشتم،شماره 2618| سه شنبه 10 آبان ماه1401
WWW.KASBOKARNEWS.IR

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

 دنبال كــردن ايــن 4 اصــل كمك تــان مي كند
 بهره وري زندگي تان را باال ببريد و خروجي خالقانه 

كارتان را به بيشترين حد برسانيد. 

۱.ذهنوجسمتانراآمادهكنيد
مديريت  انرژي و ســالمت شــما به اندازه مديريت 

زمان تان اهميت دارد. 
بيشتربخوابيد:نتايج پژوهش هاي دانشگاه هاروارد 
نشــان مي دهند كمبود خواب، بهره وري و راندمان 
كاري را پايين مي آورد، باعث به وجود آمدن خطا و 
اشتباه در انجام  دادن كار مي شود و برخي بيماري ها 

نيز با آن ارتباط دارند. 
ورزشكنيد: پژوهش ها نشان مي دهند ورزش كردن 

مزاياي زيادي براي ذهن دارد. 
متفاوتفكركنيد: در حوزه اي كامال نامرتبط با 
حوزه كاري تان كارهاي ذهني و خالقانه داشته باشيد 

تا به ايده هاي جديد دست پيدا كنيد. 
استراحتكوتاهداشتهباشيد:پژوهش ها نشان 
مي دهند داشتن يك استراحت كوتاه ۱۵ دقيقه اي 
بعــد از هر ۹۰ دقيقــه كار و چند وقت اســتراحت 
بلندتر مي تواند تاثير مثبتــي روي بهره وري كاري 

داشته باشد. 
تغذيهســالمداشــتهباشــيد:به نخوردن 
نهارهاي ســنگين اكتفا نكنيد. ســازمان جهاني 

تغذيــه اعالم كــرده اســت تغذيــه درســت 
 مي توانــد بهــره وري را تــا ۲۰ درصــد

 افزايش دهد. 
ذهنآرامي)مديتيشن(داشته

باشــيد:پژوهش هــاي علمي 
همچنين حكايت از تاثيرات مثبت 

ذهن آرامي روي شــكل ذهن، 
عملكرد و طول عمر آدمي 

دارند.
 

محيــط .۲
مناسبرابهوجود

بياوريد
عوامل حواس پرتي را به 

حداقل برسانيد. بسياري 
از آدم ها فكر مي كنند انجام دادن چند كار به طور 
همزمان، بهره وري شــان را افزايــش مي دهد، در 

صورتي كــه در حقيقت خالف ايــن امر صادق 
اســت. اين كار عالوه بر كاهــش بهره وري، 
مي تواند باعث ايجاد استرس شود و از تفكر 
 عميق كه الزمه رسيدن به نوآوري است، 
جلوگيري كند.  موقع انجام دادن كار و فكر 

كردن، واي فاي دستگاه هاي تان را خاموش كنيد.  
به جاي اينكه ايميل هاي تــان را همان لحظه اي 
كه براي تان ارســال مي شــوند ، بخوانيد، هر روز 
تنها ۲ يا ۳ بار براي خوانــدن ايميل هاي تان وقت 

بگذاريد.  براي جلسه هاي تان تنها به اندازه اي كه 
تخمين زده ايــد وقت  بگذاريد، نه بــه اندازه عرف 
كاري كه يك ســاعت براي هر جلسه است.  آزاد 
بودن يا نبــودن وقت تان را به نحــوي به ديگران 
نشــان دهيد )مثال وقتي وقت تان آزاد اســت در 
اتاق تان را باز بگذاريد و وقتي كار داريد در اتاق تان 

را ببنديد.(
فضــايكارتــانرابهينهكنيد:دمــا، نور، 
مرتب بودن وســايل، دكور و صداهــاي اطراف، 
 همه و همــه روي حــال و هوا و بهره وري شــما 

تاثير دارند. 
اينها را به بهترين شــكل ممكن بــراي خودتان 
تنظيم كنيد، مثــال المپ چــراغ مطالعه ميزتان 
را عوض كنيــد، پنكــه يــا دســتگاه تصفيــه 
 هــوا كنارتــان داشته باشــيد يــا روي ميزتان

 گياه بگذاريد. 

۳.فهرســتكردنكارها،برنامهريزيو
انجامدادنشان

 فهرســت كردن كارهايي كه بايد انجام دهيد، چه 
كارهاي كوچك و چه كارهاي بزرگ، شــما را قادر 
مي سازد بهتر برنامه ريزي كنيد، بلكه شما را از استرس 
ناشي از فراموش كردن كارهاي تان خالص مي كند. 
پروژه هاي بــزرگ )مثل »معرفــي محصول براي 
مشــتري«( را به پروژه هاي كوچك تر تقسيم كنيد 
)مثال »نيم ساعت مشخص كردن چارچوب كلي كار 

و يك ساعت خواندن منابع مربوطه.«( 
 برنامه ريزي كنيد و زمان انجــام دادن كارهاي تان 
را بــه ترتيــب اولويت شــان مشــخص كنيد. اگر 
بــراي انجــام دادن كارهــاي بــا اولويت بيشــتر 
وقــت نداريــد، يكــي از كارهــاي  كم اهميت تر 
 را از برنامــه حذف كنيــد تــا بــراي آن كار وقت 
داشته  باشــيد.  توجه كردن به زمان و برنامه ريزي 
كمك تان مي كند كارهاي بيشــتري انجام  دهيد. 
به جاي اينكــه انجام دادن كارهــاي بزرگ و 

مشــكل را به آخر روز بيندازيد، آنها را قبل از بقيه 
كارها انجام  دهيد. 

۴.بهبهرهوريديگراناهميتدهيد
آدم ها اغلب درباره بهره وري خودشان نگران هستند اما 
بهره وري ديگران هم بي ترديد روي بهره وري شما تاثير 
مي گذارد. تالش  كنيد به ديگران هم كمك كنيد و از 
آنهايي كه كارهاي شان را به شكل بهينه انجام مي دهند، 
كمك بگيريد. از فناوري اســتفاده كنيد.  در ادامه من 
فهرست نرم افزارهاي تلفن همراهي كه معموال استفاده 

مي كنم را آورده ام: 
-كايبــرKyber:نرم افزار تلفــن همراهي كه 
بــراي »فهرســت كردن كارهــا، برنامه ريــزي و 
انجام دادن شان« كه پيش تر از آن صحبت كرده ام، 
بســيار كمكم مي كند. بــه عالوه با ايــن نرم افزار 
مي توانم با آنهايي كه بهره وري بيشتري دارند و از 
من سخت كوش تر و بابرنامه تر هستند هم ارتباط 

داشته باشم. 
-اورنوتEvernote: من ديگر روي كاغذ يادداشت 
برنمي دارم. با اين نرم افزار يك بار چيزي را يادداشــت 
 مي كنم و بعد روي هر دستگاه ديگري به آن دسترسي 

خواهم داشت. 
-اينســتاكارتInstacart: براي داشــتن 
تغذيه سالم، بايد هميشــه به خوراكي هاي 
ســالم دسترســي داشــت. بــا ايــن 
نرم افــزار مي توانم با پرداخت ســاالنه 
 ۹۰ دالر، همه جــا خوراكــی ســالم

دريافت كنم.  
- گــوگلشــاپينگ 

:GoogleShopping
ايــن نرم افــزار مشــابه 
نرم افزار اينســتاكارت 
اســت، منتهــي براي 
مــواد غيرفاسدشــدني. 
تحويــل اجنــاس هــم 
يــا روز  در همــان روز 

 بعد است.  
:MyFitnessPalمايفيتنسپل -
اين نرم افزار تلفن همــراه، تغذيه و ورزش 
من را رصد مي كند. تقريبــا همه عادت ها نتيجه 
گرفتــن تصميمــات كوچك هســتند و البته 
پيشرفت هاي بســيار كوچك مي توانند در دراز 

مدت موفقيت هاي بزرگي را به همراه داشته باشند.
 الزم نيســت بــراي افزايــش بهــره وري تغييرات 
بزرگــي در عادت هاي تــان ايجاد كنيــد. تنها كافي 
 اســت ســعي كنيد در هر كدام از حوزه هاي ياد شده  
يك درصد عملكرد بهتري داشــته  باشيد و خيلي زود 
 خواهيد ديد چه تفاوت بزرگي در بهره وري زندگي تان

 ايجاد مي شود. 
ترجمه:بازده

راههایافزايشبهرهوريدركاروزندگي

تحليل تصميم یعنی چه؟
تصميم گيري يكي از موقعيت هــاي روزمره در 
زندگي بشر است. انسان ها در هر لحظه از زندگي 
خود نيازمند تصميم گيري هستند؛ از تصميمات 
مربوط به زندگي شــخصي گرفته تا تصميمات 
شــغلي. قدرت تصميم گيری يكی از تمايزهای 
 اصلی مديران نســبت به ســاير 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« چيست؟ »تصميم  گرفتن« در 
لغت به معناي »تعيين، به پايان رســاندن، رفع و 
رجوع كردن و روشــن كردن« به كار رفته است. 
بدين ترتيب مي توان گفت »تصميم« به معناي 
»از بين بردن آشفتگي ذهني درباره يك موضوع 
براي ديدن مســير پيش رو به سوي يك هدف« 
است  و در نتيجه »تصميم گيري عبارت است از 
دنبال كردن مسير )يا مسيرهاي( مشخص شده 
در چارچوب تصميمات با در نظر گرفتن تاثيرات 
پيگيري اين مسير.«اما در بسياري از موقعيت های 
دنيای واقعی، تصميم گيري )يا يافتن مسير درست 
حركت( چندان آسان نيست و انسان با پيچيدگي 
مواجه مي شــود. اين پيچيدگي موجب رشــد و 
توسعه  يك شاخه  علمي زيرمجموعه  علم مديريت 
به نام »تحليل تصميم« شده است كه در آن تالش 
مي شود تا با شكستن هر تصميم به تعدادي تصميم 
كوچك تر )و احتماال ساده تر(ـ  كه معيار يا متغير 
تصميم گيري ناميده مي شوندـ  و ارائه  روش هايي 
بــراي تركيب اين تصميمــات كوچك تر جهت 
دستيابي به تصميم نهايي، به تصميم گير در فرايند 
تصميم گيري كمك شود. تحليل تصميم به روشن 
شدن ذهن تصميم گير درباره »چرايي« انتخاب 
يك تصميم در برابر ديگر تصميمات كمك مي كند.

نكته  كليدي اين است كه هر روش تحليل تصميم، 
تنها در موقعيت هاي خاصي قابل كاربرد اســت و 
اصوال به  همين علــت، روش هاي تحليل تصميم 
گوناگوني در علم مديريت توســعه داده شده  اند. 
بنابراين براي انتخاب روش مناسب، بايد ويژگي هاي 
مساله  مورد نظر بررسي و با كاربردهاي روش هاي 
تصميم گيری مقايسه شود تا بدين ترتيب روش 

بهينه براي حل مساله  مورد نظر مشخص شود.

الفبای کسب و کار مهارت

بی ترديد اســترس جزئی از زندگی روزمره همه  ماست؛ استرس درباره 
مسئوليت ها، مهلت تحويل پروژه، كارهای انباشته شده و .... 

تاثير منفی استرس بر عملكرد افراد و سالمت آنها بر كسی پوشيده 
نيست، به همين منظور افراد به دنبال شيوه های حذف استرس و 

يا كمينه كردن آن هستند.تحقيقات اخير در دانشگاه »ييل« 
نشان می دهد كه برخالف تصور عاميانه، استرس می تواند 

تقويت كننده عملكرد و سيستم ايمنی افراد باشد. نكته 
جالب اينكه كم يا زياد بودن استرس ارتباطی با نوع 
تاثير آن بر فرد ندارد؛ نكته تعيين كننده نحوه  نگرش 
افراد به استرس است. در واقع، دو رويكرد در مواجهه 

با استرس وجود دارد: اگر به استرس به عنوان عاملی 
منفی و عاجزكننده نگاه شودـ  كه ديدگاه اغلب افراد است 

ـ تاثير استرس بر عملكرد و سالمت فرد نيز منفی خواهد بود.

در نقطه مقابل، افرادی هستند كه عقيده دارند تجربه كردن استرسـ  بدون توجه 
به مقدار آنـ  عاملی موثر برای بهبود يادگيری و رشد فرد است. تحقيقاتی كه 
روی كاركنان يك موسسه  مالی بين المللی انجام شد، نشان داد كاركنان 
با رويكرد مثبت به اســترس، از ســالمتی بهتر و رضايت بيشتر از 
زندگی برخوردار بودند و عملكرد كاری بهتری داشــتند.

مطالعه  ديگری در همين زمينه نشان می دهد افرادی 
كه به استرس به عنوان عامل فزاينده  يادگيری و رشد، 
نگرشی مثبت دارند از استراتژی های موثرتری مانند 
 گرفتن بازخورد در ارتباط با فعاليت های استرس زا 
استفاده می كنند. نكته  شــگفت اين كه افراد 
می توانند رويكردشان به استرس را با تمرين 
به ديدگاه مثبت تغيير دهند. بنابراين  استرس 
به عاملی كشنده در زندگی شما تبديل شده، به 
اين دليل كه شما اينگونه فكر می كنيد؛ چيزی 
كه شما نياز داريد تغيير نگرش به استرس است و 

نه استرس كمتر.

استرس به عنوان عاملی مثبت؟

شعارهاي تبليغاتي در بازار فروش
از ابتداي شروع فعاليت بشر در امر خريد و 
فروش، بحث بازاريابي و تبليغات كمابيش 
مطرح شده است. بيشترين شيوه بازاريابي 
كه صاحبان كســب و كارهــا  از آن بهره 
برده اند، تبليغات دهان به دهان با تاكيد 
بر ارائــه محصوالت باكيفيت و مناســب 

بوده است. 
با گســترش بازارهاي رقابتي، شــركت هاي خدماتي پديــد آمدند كه 
كاالي اصلي آنها ارائــه ايده هاي خالقانه در جذب مشــتري بود. امروزه 
بحث بازاريابي خود به تنهايي تبديل به حرفه اي عظيم با فوت و فن هاي 
مخصوص به خود شده است. بازاريابي حرفه اي است كه در هر كسب وكاري 
كه باشيد، براي پيشــرفت در دنياي حرفه اي و كنار زدن رقبا بي شك به 
آن نياز داريد. اكثر شركت هاي بزرگ در سراســر جهان هر ساله مقادير 
زيادي از بودجه خود را صرف قرارداد با شــركت هاي بازاريابي مي كنند 
 تا بتوانند مطابق ســليقه بازار، مشــتريان بالقوه و بالفعل خود را راضي

 نگه دارند. 
بحث كليدي در امر بازاريابي، يافتن شــعاري منحصــر به فرد در قالب 
كوتاه ترين جمله ممكن اســت كه بتواند به ســرعت تصويري ماندگار از 

عملكرد و خدمات شركت را در ذهن مشتري ايجاد كند. 
بيشتر شركت ها از ابتداي شــروع كار خود همواره شعار ثابتي را انتخاب 
مي كنند؛ اما كوكاكوال، يكي از شــركت هايي است كه در راستاي جذب 
مشــتري در طول ۱۲4ســال فعاليت، بيش از 6۰ بار شــعار تبليغاتي 
 خود را تغييــر داده تا بتوانــد همچنان مطابق با ســليقه بــازار خود را

 مطرح كند. 

راهكارهایی  براي افزایش صادرات
مهديتقوايي،كارشناسبازرگاني

در بحث توسعه صادرات، نخستين مورد شناســايي بازارهاي هدف است. تجار ما 
بايد براي انتخاب بازار هدف الگوهاي مطالعاتي داشته باشند.نكته ظريف در ورود 
به بازارهاي بين الملل، روبه رو شــدن با فرهنگ هاي جديد است. درواقع در نگاه به 
محيط  بين المللي مي توانيم متوجه تفاوت هاي فرهنگ آنها با كشور خود شويم. نكته 
بعدي كه شركت ها براي ورود به بازارهاي بين المللي بايد به آن توجه كنند، 
وجود همسويي و هماهنگي بين دولت و بخش خصوصي است. چون چه 
ما بخواهيم چه نخواهيم، وقتي وارد بازارهاي بين المللي مي شويم، نياز به 
حمايت هاي دولتي داريم و بدون اين حمايت ها نمي توانيم موفق شــويم. 
همچنين بخش خصوصي هم بايد يكســري بسترهايي را چه مادي و چه 
معنوي، براي اين امر مهيا كند. در اينجا به چند مورد كه مي توانند باعث 

موفقيت در امر صادرات كشور شوند، اشاره مي كنم: 
شناختبازارهدف: شناخت و آگاهي از بازارهاي هدف مي تواند در موفقيت 
در صادرات به تجار كمك كند. سايت هاي سازمان توسعه تجارت، اتاق بازرگاني 

و تشكل هاي صادراتي، اطالعات خوبي در اين زمينه ارائه مي دهند. 
اولويتبندي: يكي از بحث هاي مهم در صادرات، بحث اولويت بندي اســت. 
به عنوان مثال يك صادركننده مواد غذايي مي تواند راحت به بازار افغانستان صادر 
كند چون شيب صادراتي به آن سمت دارد ولي صادرات مواد غذايي به كشوري 
مثل فرانسه سخت تر خواهد بود. لذا بهتر است اولويت بندي بازارها صورت بگيرد. 
استراتژي: صادركنندگان براي ورود به بازارهاي بين المللي بايد يك استراتژي 
يا يك الگو داشته باشند. به عنوان مثال در بعضي جاها مي توانيم برندسازي 

كنيم. چراكه با برندسازي مي توانيم بازار خيلي خوبي را داشته باشيم. 
تبليغاتوبازاريابي:ما بايد متناسب با بازار هدف، تبليغات و بازاريابي 

داشته باشيم. 
آگاهيازحمايتها: توليد كنندگان و تجــار بايد از بحث هاي حمايتي 
بانك هاي توســعه اي به ويژه از نگاه صادراتي آگاه باشــند. به عنوان مثال 
اختصاص دادن نرخ پايين تر به صادرات، يكي از اين حمايت هاســت، لذا 
توليدكنندگان مي توانند با نرخ بهره پايين تري توليد كنند و درنتيجه كاالي 

آنها رقابتي خواهد شد. 
ريسكهايتجاريوسياســي: به عنوان مثال كشــور عــراق براي 
صادركنندگان ريسك سياســي بااليي دارد لذا شــركت ها مي توانند از 
حمايت هاي صندوق هاي ضمانت صادرات كه كاالي آنها را در مقابل اين 

ريسك ها پوشش مي دهد، استفاده كنند. 
سبدكاالهايصادراتي:براي حفظ تداوم در بازار، به جاي صادرات يك 
كاال، بهتر است صادركنندگان سبد كاالهاي صادراتي داشته باشند، درواقع 

بهتر است در كاالهاي خود تنوع داشته باشند. 
قانونتسهيلدرصادراتبهورودموقت: يكي از كارهايي كه مي توانيم 
براي موفق شدن در تجارت خارجي انجام دهيم، توليد توسط ورود موقت 
كاالهاي مورد نياز اســت. با اين كار مي توانيم زنجيره رفت و برگشت كاال 

داشته باشيم و دولت نيز از اين امر حمايت مي كند. 
اســتفادهازظرفيترايزنهايبازرگاني: براي موفق شدن در تجارت 
مي توانيم از ظرفيت هاي رايزن هاي تجاري و بازرگاني استفاده كنيم. به عنوان 
مثال مي توانيم متوجه شويم كه كاالي ما در بازار مورد نظر چقدر كشش دارد، 
قيمت رقبا چقدر است و مقررات و قوانين صادرات و واردات كشور مقابل چه 
هستند اما الزمه كسب درست اين اطالعات آن است كه سايت هاي رايزن ها و 

اطالعات دولت و بخش خصوصي در اين موارد به روز باشند. 
قوانينومقررات: الزم است كه جهت تسهيل صادرات، قوانين و مقررات 

و رويه هاي صادراتي باثبات، پايدار و شفاف شوند. 
نرخارز: يكي از دغدغه هاي هميشگي صادركنندگان، عدم ثبات نرخ ارز و 
چندنرخي بودن آن است. چندنرخي بودن مي تواند فساد ايجاد كند لذا ارز 

بايد به سمت تك نرخي شدن برود و ثبات داشته باشد. 
در آخر مي توانم بگويم يكي از راحت ترين راه ها براي شناســايي بازارها، 
حضور در بازارهاســت لذا بنگاه ها و صادركنندگان مي توانند با حضور در 
نمايشگاه هاي بين المللي و نمايشــگاه هاي ايران در كشورهاي هدف، به 

شناسايي بهتر بازارها بپردازند.

فروش

يادداشت
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اشتغال و 
تعاون

كاهش 37 درصــدي مرگ ها 
به دليل حوادث كار در تهران

مديركل پزشــكي قانوني استان تهران از كاهش 
37،5 درصدي مــرگ به دليل حــوادث كار در 
فروردين ماه امسال در اين استان نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته )1394( خبر داد. 
به گزارش ايرنا از اداره كل پزشكي قانوني استان 
تهران، مسعود قادي پاشا افزود: در فروردين امسال 
)1395(، 10 مورد فوت ناشــي از حوادث كار به 
مراكز پزشكي قانوني اســتان ارجاع شد كه اين 
 ميزان در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته با آمار

 16 تن، 37، 5 درصد كاهش داشت. 
وي خاطرنشــان كرد: همه فوت شدگان ناشي از 

حوادث كار در فروردين ماه امسال مرد بودند. 
براساس قوانين موجود حوادث ناشي از كار با دو 
ويژگي مشخص مي شوند؛ حوادثي كه در حين 
انجام وظيفه و حوادثي كه به سبب انجام وظيفه 

رخ مي دهند. 
با بررسي آمارهاي منتشر شده در سال هاي اخير، 
سقوط از بلندي، اصابت جسم سخت، سوختگي 
و كمبود اكسيژن از جمله مهم ترين عوامل فوت 
ناشي از حوادث كار در كشــور است كه با رعايت 
نكات ايمنــي به ويژه در مــوارد كار در ارتفاعات 
مي توان بروز اين حــوادث را تا حد قابل توجهي 
كاهش داد. در سال گذشــته )1394( يك هزار و 
494 تن در حوادث ناشي از كار در كشور جان خود 
را از دست دادند، اين رقم در مقايسه با سال قبل از 
آن )1393( كه با آمار تلفات حوادث كار يك هزار و 

891 تن بود، 21 درصد كاهش داشت. 
همچنين در سال گذشــته از كل تلفات حوادث 
كار در كشــور يك هزار و 479 تن مرد و 15 تن 

زن بودند. 

خبر

تجربه كشور نشان مي دهد 
ناكارآمدي هــاي  دود 
اقتصادي قبل از هر بخشي 
به چشم توليد و بنگاه هاي 
اقتصــادي خواهد رفت كه 
سهم عمده اي در اشتغالزايي كشور دارند. از اينرو در 
اين شــرايط بنگاه هاي اقتصادي معموال به تعطيلي 
درمي آيند يا اينكه ســعي مي كنند در نيروي كار و 
هزينه هاي خود تعديلي ايجاد كرده يا اينكه كوچك تر 
شوند.  پس از اين بسياري كار خود را از دست مي دهند، 
درآمد ها كاهش پيدا مي كند، قدرت خريد مردم پايين 
مي آيد و بازتاب منفي آن باز هم براي توليد و اشتغال 
اســت.درحالي كه در برخي خبرها تعداد واحدهاي 
تعطيل شده را 10 هزار اعالم مي كنند و مسئوالن اين 

رقم را 7 هزار اعالم كرده اند.
 برخي از كارشناســان بــه رقم هاي بســيار باالتري 
اشــاره مي كنند كه اگر بنا باشــد صحبــت برخي از 
آنها را كه معتقدند 50 درصد يــا در برخي موارد 60 
درصد واحدهاي توليدي كشــور تعطيل هســتند با 
احتســاب رقم كلي عداد واحدهاي توليــدي داراي 
پروانه بهره بــرداري كه هم اكنون افــزون بر 90 هزار 
 واحد اســت، بپذيريم، اين رقم بســيار باالتــر از 7 يا 
10 هزار مي شود به طوري كه طبق بررسي هاي انجام 
شــده در حال حاضر بين 40 تا 70 درصد واحدهاي 
توليدي كشــور با كمتر از 30 درصد ظرفيت فعاليت 
مي كنند كه شمار آنها بين 30 تا 50 هزار واحد است. 
از سوي ديگر باوجودي كه 92 درصد از صنايع كشور 
صنايع كوچك هستند از اين تعداد واحد صنعتي تنها 
17 درصد يا تعطيل شــده يا راكد مانده انــد. اين در 
حاليست كه صنايع كوچك و متوسط در اشتغال كشور 
سهم 40 تا 50 درصدي دارند و تعطيلي آنها به اعتقاد 
بسياري ممكن است سونامي بيكاري را در پي داشته 
باشد. از اينرو با توجه به سهم قابل توجهي كه بنگاه هاي 
اقتصادي در ايجاد اشتغال دارند، حمايت از آنها از نظر 
كارشناسان الزمه تحقق اشتغال پايدار است. از طرفي 
بسيـاري مواقع كـارشنـاسـان براي ايجاد اشتغال پايدار 
به ضرورت تاسيس بنگاه هاي توليدي اشاره مي كنند. 

علل و عوامل تعطيلي بنگاه هاي اقتصادي
عوامل مختلفي براي تعطيلي بنگاه هاي اقتصادي 
ذكر شده كه اگر بخواهيم مسائل كلي تر اقتصادي 
چون تورم، ركود و... را كنــار بگذاريم، پاي عوامل 
مهم تري به ميان مي آيد كه يكي از آن ها مشــكل 
تامين مالي است؛ اين مشــكل از جمله مشكالتي 
است كه مي توان در به تعطيل درآمدن بنگاه هاي 
اقتصادي از آن ياد كرد به طوري كه وجود 7500 
واحد توليدي در كشــور كه با تامين مالي قادر به 
احيا خواهند بود، دليل اين موضوع است. از طرف 
ديگر وجود 561 مصوبه مخل فضاي كســب وكار 
شناخته شــده در كشــور نيز عامل ديگري است 
كه به وضعيت بحراني ركود در بخش توليد كشور 

دامن زده است. 
مساله اساسي اين است كه دولت و مسئوالن در حمايت 
توليد براي ايجاد اشتغال تاكنون چه كارهايي انجام 
داده اند؟ تا چه اندازه اين اقدامات اشتغالزايي را براي 
كشور تضمين خواهد كرد؟ اقتصاد و خود بنگاه ها تا 
چه اندازه در ايجاد اين ركود نقش داشته اند؟مسئوالن 
تاكنون راه حل هاي عمده اي براي حل مشكل توليد 
ارائه داده اند كه از جمله آن كاهش نرخ تورم، كاهش 
نرخ سود بانكي، ارائه تسهيالت ارزان قيمت به بنگاه ها 
و تامين مالي آنها و... است كه از اين راه حل ها برخي 
در حال عملي شدن و برخي نيز تنها در حد صحبت و 
بيان است.مسئوالن از حذف 450 مجوز زائد و بهبود 
34 پله اي شاخص فضاي كسب وكار كشور در دو سال 
اخير سخن مي گويند و اميد دارند كه بشود اين موانع را 
با اقداماتي از ميان برداشت. از طرفي حساسيت مساله 
توليد شــبكه بانكي را نيز درگير كرده به طوري كه 
چندي پيش رئيس كل بانك مركزي نيز در نامه اي 
خطاب به مديران عامل بانك ها و موسسات اعتباري 
خواستار اعطاي حداقل 10 درصد تسهيالت بانكي 
به بنگاه هاي كوچك و متوســط براي ايجاد اشتغال، 
افزايش توليد و رونق اقتصادي شــده است. بنابراين 
به نظر مي رسد اهميت به توليد براي رونق اشتغال يكي 
از اساسي ترين دغدغه هاي مسئوالن طي سال هاي 

اخير بوده است. 

تعطيل شدن بنگاه ها به4 تا 5 سال پيش 
برمي گردد

 در اين رابطه آرمان خالقي، عضو هيات مديره خانه 
صنعت، معدن و تجارت ايران به اهميت نقش بنگاه ها 
در اشــتغالزايي پرداخته و در پاســخ به اين سوال 
كه مسير اشتغال كشــور پس از تعطيلي بنگاه ها به 
چه سمتي رفت، به »كسب وكار« مي گويد: عوامل 
متعددي در ايجاد ركود در بنگاه ها تاثيرگذار بود كه 
از جمله آن بيماري مضمن اقتصادي كه تركيبي از 
ركود و تورم بود. تاكنون تورم كنترل شده و آنچه در 
حال حاضر اهميت دارد خروج از ركود است كه البته 
تا حدود زيادي تحت تاثير تورم بود. تحريم ها نيز بر 
بنگاه ها تاثير منفي بر جاي گذاشت چراكه شرايط 
و محدوديت هايي كه در نتيجه آن در حوزه بانكي، 
صادرات و... پيش آمد، كانال ارتباط توليد كشور با 
بازارهاي جهاني را قطع كــرد و از طرفي بنگاه ها با 
كمبود مواد اوليه مواجه شــدند در چنين شرايطي 
بنگاه هاي اقتصادي به ناچار با بنگاه هاي داخلي به 
رقابت پرداختند يعني بنگاه هاي اقتصادي كشــور 
به رقابت با خود پرداختند. پس از شروع اين رقابت 
بسياري از بنگاه ها كه بنگاه هاي كوچك بودند و توان 
رقابت نداشتند يا از عرصه خارج شدند يا خود تصميم 
به خروج گرفتند. اين بنگاه ها عمدتا بنگاه هايي بودند 
كه نتوانســتند در تجهيزات، نيروي انساني ماهر و 
ماشين آالت و يا... خود را آماده اين رقابت ها سازند 
يا درنتيجه تحريم مواد اوليه امكان دسترســي به 

تجهيزات اوليه براي آنها فراهم نشد. 
وي توضيح مي دهد: البته مســاله تعطيلي بنگاه ها 
بيشتر به يك جو رواني در كشور تبديل شده درحالي 
كه اين موضوع مربوط به زمان حاضر نبوده و به 4 تا 5 
سال گذشته برمي گردد. در آن زمان ها حتي مراكز آمار 
نرخ اين تعطيلي ها را اعالم نمي كرد و بانك مركزي كه 
وظيفه اعالم اين آمارها را داشت، كوتاهي مي كرد اما در 
حال حاضر اين مراكز آمارهاي موجود را ارائه مي دهند. 
خالقي مي گويد: زماني كه شــرايط اقتصادي براي 
بنگاه ها نامناســب شــد و بنگاه ها متوجه شدند كه 
ممكن است با كمبود تقاضا مواجه شــوند، خود به 

تعطيلي بنگاه پرداختند تا جلوي ضرر آن را بگيرند. 
از طرفي ديگر با اعمال تحريم ها كشور ما بسياري از 
بازارهاي خود را در حوزه هاي بين المللي از دست داد و 
با سلب اعتماد از مشتريان مواجه شد. اين كارشناس 
اقتصادي مي گويد: نسبت مستقيمي ميان تعطيلي 
بنگاه ها با مساله اشتغال دارد. يكي از پيامدهاي اين 
تعطيلي ها افزايش آمار بيكاران و كساني شد كه يا 
سربار خانواده شدند و خانواده ها هزينه هاي آنها را 
پوشش دادند يا اينكه به مشاغل كاذب و دم دستي 
روي آوردند. نمونه آن افزايش تعداد دستفروشان 
و فروشــنده هاي خياباني بود. چراكــه آنها پس از 
خروج از بنگاه ها نتوانســتند شغلي براي خود پيدا 
كنند. بسياري از آنها نيز تحت پوشش هاي بيمه اي 
ســعي كردند به طور موقت درآمد زندگي خود را 
تامين سازند مانند استفاده آنها از بيمه بيكاري كه 
البته آن هم كوتاه بود. وي ادامه مي دهد: بروز بحران 
بيكاري و افزايش تعداد بيكارها در كشور اگر با حمايت 
خانواده ها از اين گروه ها همراه نبود، صددرصد به يك 
بحران اجتماعي تبديل مي شد كه مي توانست خطرات 
بسياري را به همراه داشته باشــد. بنابراين طبيعي 
است كه بايد بنگاه هاي اقتصادي فعال شده يا اينكه 
شركت هايي تجاري در كشور شكل بگيرد كه صادرات 
بخش هاي توليدي كشــور و نياز فعاالن اقتصادي را 
پوشش دهد. به اين ترتيب كه اين شركت ها واسطه اي 
براي تمــاس بنگاه هاي داخل با خارج باشــد و براي 
كاالهاي توليد داخل در بازار بين المللي بازاريابي كند 

تا از اين پس بازار كار شتاب بيشتري به خود بگيرد. 

سرمايه انساني شــاخص رقابت پذيري 
بنگاه هاست

وي در رابطــه با ضرورت و نقش نيروي انســاني در 
بنگاه ها از آن به عنوان يك شاخص در اندازه گيري 
ميزان رقابت پذيري بنگاه ها ياد مي كند و مي گويد: 
هرچه يك بنگاه اقتصادي ســرمايه انساني بيشتر 
و با مهارت تري داشــته باشد، شــاخص بهره وري 
 آن بنگاه باال رفته و درنتيجه احتمال شكســت آن 
كمتر مي شــود.  اين بنگاه ها حتي در شــرايط بد 
اقتصادي از نيروي كار خود نمي كاهند و از توان بااليي 
در رقابت برخوردار هستند. نمونه ديگر قدرت بنگاه ها 
در گزينش مناسب افراد براي استخدام شرط مهمي 
براي پايداري آنهاســت. براي مثال اين گزينش ها 
مي تواند شامل دقت در مهارت فرد، شايسته ساالري، 

سابقه، سطح سواد و ميزان كارايي افراد باشد.

ســهم اشــتغالزايي خدمات، صنعت و 
كشاورزي 

به گفته رئيس مركــز آمار در حــال حاضر بخش 
خدمات در اشتغال كشور ســهم 49 درصدي دارد 
درحالي كه ســهم بخش صنعت در اشتغال كشور 
حدود 34 درصد و و ســهم كشــاورزي در اشتغال 

نزديك به 14درصد است. 
ســهم هر يك از ايــن بخش ها در توليــد ناخالص 
ملي بــه اين ترتيب اســت: ســهم خدمــات 56 
 درصد، ســهم صنعت 30 درصد و سهم كشاورزي

 17 درصد. 

»كسب وكار« از مسير اشتغال پس از تعطيلي بنگاه ها گزارش مي دهد

رشد مشاغل كاذب با تعطيلي بنگاه ها

قوانيني كــه تنها مي گوينــد ممنوع 
باشــد اما هرگــز ممنوعيتــي ايجاد 
نكرده اند. كاركردن كــودكان زير 15 
سال براســاس قانون كار ممنوع شده 
اما آنچه از خيابان هاي شهر مي بينيم، 
حاكي از اين است كه اين قوانين چيزي جز كاغذ و چند كلمه 
صحبت بدون عمل نيستند. نمونه آن در حال حاضر  12 دستگاه 
اجرايي، نظارتي و مديريتي در كشور هستند كه براساس مصوبه 
هيات وزيران، موظف به ساماندهي كودكان خياباني در جامعه 
شده اند اما با اين وجود اين ساماندهي در پس تكرار قوانين هر 
ساله و ارائه اليحه هاي قانوني گوناگون به مجلس و بازنگري ها 

مغفول مانده است. 
اكنون به گفته كارشناســان هر ســال صحبت از تغيير قانون 
بهانه اي مي شــود تا نهادها مســئوليت ها و وظايف اساســي 
خود كــه يكي از مهم تريــن آن حمايت انســاني، اجتماعي و 
اقتصادي از كودكان كار اســت را به فراموشــي بســپارند.در 
 بسياري از كشــورها كار كردن كودكان كار استثمار به حساب 

مي آيد. 
ر ايران نيز براســاس مــاد ه   79 قانــون كار، اشــتغال به كار 
كودكان زير 15 ســال ممنوع اعــالم شــده و در صورتي كه 
يك كارفرما كــودك زير 15ســال را به كار بگيــرد، متخلف 
خواهد بــود و براي نخســتين بار مجــازات نقدي، بــار دوم 
مجــازات نقــدي و حبس و بار ســوم عــالوه بر ايــن موارد، 
 كارخانه يــا كارگاه وی پلمب و پروانه كار فــرد متخلف ابطال 

خواهد شد. 
از ســوي ديگر ماد ه   84 قانــون كار پيش بيني كــرده كه در 
مشــاغل و كارهايي كه ماهيــت آن براي ســالمتي يا اخالق 
كارآمــوزان و نوجوانان زيان  آور اســت، حداقل ســن كار 18 
 سال تمام خواهد بود كه تشــخيص اين امر با وزارت كار و امور

 اجتماعي است. 

عوامل به وجود آورنده كودكان كار
شرايط متفاوتي ممكن اســت منجر به روي آوري كودكان به 
كار شــود كه از جمله آن جدايي پدر و مادر از هم، مشــكالت 
مادي و اقتصــادي چون فقر، اعتيــاد پدر و مادر يــا بيماري 
آنها و... اســت اما بســياري از مواقــع فقر مــادي تنها علت 
افزايش تعداد كودكان كار نيســت بلكه به گفته كارشناســان 
رفتارهــاي نامناســب و غيرمنطقــي والديــن با كــودكان 
عامل عمــده اي براي اين موضوع اســت. براســاس آمارهاي 
 ســال93 درمجموع 75 درصد كودكان كار داراي سرپرست 

هستند.
به عبارتي اكثر آنها پدر يا مادري كه از نظر اقتصادي پشــتوانه 
آنها باشــند را دارند اما اين پدر و مادرها يا در رابطه با وظايف 
خود در حمايــت از كــودكان كوتاهي مي كنند يــا اينكه در 
شــرايط خيلي خاصي به ســر مي برند. براي نمونه براســاس 
 آمارها 85 درصد از اين سرپرســتان مشــكل بيكاري و نبود 

شغل دارند. 

عوامل اجتماعي و اقتصادي دخيل اند 
عليرضا شريفي يزدي، كارشناس اقتصادي در 
رابطه با ريشــه هاي اجتماعي و اقتصادي به 
وجــود آورنــده كــودكان كار در كشــور به 
»كســب وكار« مي گويد: گرچه در كشــور ما 
هيچ گونه مطالعه الزم در ايــن رابطه به عمل 
نيامــده و مراكز مســئول در اين باره مطالعــه جامعي صورت 
نداده اند اما آنچه كه از مطالعات جهاني دريافت مي شــود اين 
است كه عوامل اجتماعي و اقتصادي در ايجاد پديده اي به نام 
كودكان كار الزم و ملزوم همديگر هستند. فقر فرهنگي برگرفته 
از فقر اقتصادي اســت و برعكس. اين دو درواقــع همديگر را 

تقويت و باز توليد مي كنند. 
بحث اصلي اين است كه ما در حال حاضر در چه شرايطي هستيم. 
وي توضيح مي دهد: در رابطه با داليل به وجود آمدن كودكان كار 
آنچه مسلم اســت وجود چند نكته اساسي است؛ اول اينكه اين 
كودكان عمدتا از خانواده هايي هســتند كه به لحاظ خاستگاه و 
موقعيت اجتماعي و اقتصادي جزو طبقات فرودست جامعه به 
حســاب مي آيند و اكثر خانواده هاي آنها در حاشيه هاي شهر يا 
محالت پايين دست به ســر مي برند و عمدتا هم درآمد، شغل و 
تحصيالت مناســب را ندارند. دوم اينكه شبكه هاي سودجويي 
هستند كه از خانواده هاي فقير اين كودكان را اجاره مي كنند و 
درنهايت هم سود كمي به خانواده هاي اين كودكان و خود كودكان 
تعلق مي گيرد. آنها اين كودكان را در نقاط مختلف شهر مي گذارند 
و حوزه هاي كاري آنها را مشخص مي سازند و درنهايت هم تعيين 
مي كنند كه چه مقدار بايد درآمد داشــته باشند.  موضوع ديگر 
مساله اعتياد والدين يا در زندان به سر بردن آنهاست. در برخي 
از موارد نيز پدر و مادرهاي اين كودكان از همديگر جدا شــده و 
سختي اين جدايي ها بر كودكان تحميل شده است. بنابراين اكثر 
خانواده هاي به وجود آورنده كودكان كار، يا مشكل مادي دارند يا 

با مساله طالق، اعتياد و جرم درگير هستند. 

كوتاهي نظام آموزشي در آموزش به واجب التعليم ها
آخرين و يكي از مهم تريــن موارد ايجاد اين مشــكل به نظام 
آموزش وپرورش برمي گردد، مثال درحالي كه نظام آموزشــي 
در مقاطعي مسئوليت آموزش افراد جامعه را بر عهده مي گيرد، 
در برخي زمان ها و مقاطع ديگر كوتاهي مي كند. بســياري از 
كودكان يا تــرك تحصيل مي كنند يا اينكه اصال به سيســتم 
آموزش وپرورش ورود پيدا نمي كننــد به طوري كه ما در حال 
حاضر چند صد هزار نفر واجب التعليم داريم كه امكان دسترسي 

به آموزش را پيدا نكرده اند. 

نبود يك واحد منسجم اجتماعي 
سيد احمد قاسمي، استاد دانشگاه در رابطه با 
نقش نهادهاي اقتصــادي در مقابله با پديده 
كودكان كار به »كســب وكار« مي گويد: اين 
پديده ريشــه در عوامل مختلف اجتماعي و 
اقتصادي دارد كه بــراي مقابله با آن بايد اين 

عوامل را شناخت و مسئوليت هاي نهادهاي مختلف در رابطه با 
هر حوزه را به تفكيك مشــخص كرد. عوامل اقتصادي يكي از 
اين عوامل است. در كنار آن عوامل ديگري چون طالق، اعتياد 
و زنداني بودن والدين و... هستند. وجود 230 هزار زنداني در 
كشور خانواده هاي آنها را به چالش كشانده كه يكي از آثار آن 

همين پديده كودكان كار است. 
وي توضيح مي دهد: متاسفانه در كشور ما يك واحد منسجم كه 
نسبت به پديده هاي اجتماعي خود را مكلف بداند، وجود ندارد. 

ساماندهي كودكان كار با ايجاد فرصت هاي شغلي
قاسمي ادامه مي دهد: البته اقتصاد مي تواند با چندين راهكار 
به كمك كودكان كار و ســاماندهي آنها بيايــد. براي توضيح 
بيشتر الزم است بدانيم در دنيا حدود 3 ميليون فرصت شغلي 
وجود دارد كه در ايران 3 هزار از اين فرصت ها شــناخته شده 
است. مسلما اگر فرصت هاي شغلي بيشــتري شناخته شود، 
محدوديت هاي شغلي كمتر شده و كسب وكارها بهتر مي توانند 
براي تربيت و آموزش نيــروي كار و به كارگيري توان كودكان 

كار استفاده كنند. 
ايــن كارشــناس اقتصــادي با اشــاره بــه اينكــه مي توان 
كودكان كار را در مشــاغل آســان، خدماتي و بــدون خطر 
به كار گرفت، مي گويــد: مي توان با حمايت هــاي اجتماعي 
و اساســي از كــودكان كار در برخــي حوزه هــاي اقتصادي 
اســتفاده كرد بدون اينكه به آنها كمترين آســيبي برســد. 
در دنيا بــا حمايت سيســتم اجتماعي از توان كــودكان در 
 حوزه هاي آموزشــي، فروش، خدمات و فروش ايده استفاده 

مي شود. 
وي تاكيد مي كند: اگر فرصت هاي كســب وكار مناسب براي 
كودكان كار فراهم نشــود، آنها به ناچار وارد كارهاي سخت و 
غيراجتماعي مي شوند كه بســيار براي آنها خطرآفرين است. 
خانواده هاي بدسرپرســت يا بي سرپرست هم مصداق همين 
كودكان كار هســتند. بســياري از مواقع آنهــا وارد كارهايي 
مي شــوند كه اخالقي و متناســب با روحيات آنها نيست و به 

اجتماع صدمه مي زنند. 

مدل سازي كسب وكارها براي كودكان كار
قاسمي مي گويد: بنابراين الزم است يك مدل سازي دقيق در 
حوزه كســب وكار كودكان كار يا خانواده هاي بي سرپرست يا 
بدسرپرست انجام شــود كه براي آنها در اقتصاد ايجاد امنيت 
 كند و همچنين كار آنها كمكي به اقتصاد و رونق فعاليت هاي

 اقتصادي باشد.
محروميت كودكان كار از مزاياي شغلي

البته به گفته كارشناســان بــازار كار ناگفتــه نماند كه كار 
كودكان در شــرايط بســيار دردناكي صورت مي گيرد و در 
حاليست كه هيچ گونه پاداش، عيدي، حق اوالد، حق مسكن، 
 بيمه، مزايــا، مرخصي و بازنشســتگي بــراي كار آنان ديده

 نمي شود. 
يكي از اين كودكان كار علي 11 ســاله است. علي يك سال 

مي شود كه با فروش دستمال هاي كاغذي درآمد خانواده اش 
را تامين مي كند. پدر علي به علت مشكالت اقتصادي و نبود 
شغل چندين ســال اســت كه دور از خانواده و در شهرهاي 

مختلف مشغول به كار است. 
علــي در گفتگويي با »كســب و كار« مي گويــد: هزينه هاي 
بــاالي زندگي و مخــارج خانواده باعث شــده اســت پدرم 
دور از مــا زندگي كنــد و من نيــز از آنجايي كــه راضي به 
 كار كــردن مــادرم نيســتم، خــود هزينه هــاي خانواده 

را متقبل شده ام. 
وي در پاســخ به اين ســوال كه چرا به كار كــردن مادرش 
راضي نيســت، مي گويد: در حال حاضر من مرد خانه هستم 
و با اين وجود غيــرت من اجــازه نمي دهد خــرج و هزينه 
خانــواده بر دوش مــادرم باشــد. او يك زن اســت و من به 
 عنوان مرد خانه مايل نيســتم تا زماني كه من هستم، او كار 

كند. 
علي درباره رضايت خود از كار و فعاليتش مي گويد: خســته 
نمي شوم و احساس خستگي نمي كنم چراكه مطمئن هستم 
كار درســتي انجام مي دهم. اين كار به درس و مدرســه من 
 نيز آســيب نمي زند. حتي ســال  گذشــته دانش آموز ممتاز

 شدم. 
وي مي گويد: روزانــه 20 هزار تومان درآمــد دارم. 15 هزار 
 تومــان آن را به مادرم مي دهــم و 5 هزار تومــان آن را خود

برمي دارم. 

خطراتي كه كودكان كار را تهديد مي كند
كودكان كار در معرض خطرات بسياري همچون بيماري هاي 
جســمي و روحي هســتند به طوري كه طبق يــك تحقيق 

انجــام شــده از وضعيت ســالمت كــودكان كار 66 درصد 
كودكان خياباني به بيمــاری عفونت های انگلــى روده، 10 
درصد بــه عفونت هــای ادراري، 96 درصد به پوســيدگى 
دندان هــا و بيماری های لثــه و 24 درصد بــه عفونت های 
پوســتى مبتال شــده اند. عالوه بر اين، اين كــودكان دچار 
 افســردگي شــده و افكار خودكشــي در آنها هم بــه اثبات 

رسيده است. 

تعداد كودكان كار در كشور
براســاس گزارش ســازمان بين المللي كار تعــداد كودكان 
كار در جهــان از 245 ميليــون نفــر در ســال 2000 
ميالدي با يك ســوم كاهش بــه 168ميليون نفر در ســال 
2012 رســيده اســت. بيشــتر كــودكان كار نيــز در 
كشــورهاي آســيايي و حوزه اقيانوســيه زندگي مي كنند 
 و جمعيــت آنهــا به طــور تقريبــى 78 ميليــون نفــر يا

 9.3 درصد جمعيت كودكان جهان است. 
در كشــور ايــران نيــز تعــداد كــودكان كار بيــن 2 تــا 
5 ميليــون تخميــن زده شــده اســت كــه از مجمــوع 
ايــن تعــداد براســاس آمارهــاي ســال 93، 40 درصــد 
 را كــودكان خارجــي تشــكيل مي دهنــد و حــدود 
يرانــي هســتند. طبــق  ا آن كــودكان  60 درصــد 
بررســي هاي انجــام شــده ميانگيــن ســني 45 درصــد 
از كــودكان كار بيــن ســنين 10 تــا 14 ســال اســت و 
 عالوه بر ايــن وضعيت تحصيلــي آنها بدين صورت اســت: 
34 درصــد در حــال تحصيــل، 40 درصــد تــرك 
 تحصيــل كرده انــد و 24 درصــد از آنهــا اصال به مدرســه 

نرفته اند. 

»كسب وكار« به مناسبت روز جهاني منع كار كودكان گزارش مي دهد 

زخم نابرابري  هاي اقتصادي بر دست كودكان كار
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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

قطعا اشتباهات بزرگی وجود دارند كه هر كسی ممكن است مرتكب شود. 
وقتی تالش داريد سريعا تغيير شــغل دهيد، انجام اين اشتباهات به شما 

خواهد فهماند كه قدم مهمی را اشتباه برداشته ايد.

۱. نداشتن برنامه ای منسجم
اگر واقعا به فكر تغيير هستيد، نمی توانيد فقط به بخت و اقبال تكيه كنيد. 

ببخشيد قربان ولی شما بايد بيشتر از اينها برنامه ريزی كنيد.
يک تغيير شغل موفق می تواند ماه ها طول بكشــد. بدون برنامه، كارتان 
به سردرگمی می كشد و احســاس می كنيد مدت های مديدی است كه 
در ميانه  ناكجاآباد گير افتاده ايد.شــما بايد بســياری از جنبه های شغل 
جديد را درنظر بگيريد. حقوقش چقدر است؟ آيا كفاف صورتحساب ها و 
قبض های تان را می دهد؟آيا به آموزش و تمرين بيشتری نياز داريد؟ چه 
موقع قادر خواهيد بود آن را به دست آوريد؟ چقدر طول خواهد كشيد؟ آيا 
كسی را می شناسيد كه بتواند راهنمای بسيار خوبی باشد و شما را به جای 

درست هدايت كند؟
بدون اين پرسش و پاسخ ها، كارتان به جايی می كشد كه 
نخستين فرصتی را كه داشته باشيد، می پذيريد. حتی اگر 

برای تان بهترين گزينه نباشد.

۲. از شغل تان متنفر هستید
شايد از شغل تان متنفر باشيد ولی اين لزوما 
بدان معنی نيست كه حتما بايد تغيير شغل 
بدهيد. ممكن اســت از رئيس تان، فرهنگ 

سازمانی يا وظايفی كه انجام می دهيد، متنفر 
باشيد.به هرحال بايد بتوانيد تفاوت بين تغيير 
كار و تغيير شغل را تشخيص دهيد. تغيير كار 
ممكن است پاســخ تمام مشكالت تان باشد 
حتی اگر اين تغيير در همان شــغل يا پيشه 

رخ دهد.

۳. دنبال اسکناس بودن
شــايد پول جذاب تر به نظر برسد ولی چنين 

جذابيتی می توانــد فريبنده هم باشــد. فقط 
به خاطر پول دنبال پول رفتن تقريبا هميشــه 

ايده  بدی است.
در چنين وضعيتــی، ما می توانيــم روی يكی از 

عبارت هايــی كه پيش تر ذكر شــد، تفكر 
كنيم: شايد مرغ همســايه غاز باشد ولی 
شايد مرغ شما غازتر باشد اگر خوب به او 

غذا بدهيد.
درباره شــغل می توان آن را اينگونه تعبير 
كرد؛ شــايد از شــغل ديگر پول بيشتری 
نصيب تان شود ولی احتماال شغل فعلی تان 

هم، اگر زمان يا تالش يا فداكاری بيشتری 
صرف آن كنيد، همان نتيجه را به بار خواهد آورد.يا 
اگر مرغ همسايه غاز باشد، سروصدای خانه  او بيشتر 
است. همچنين اين احتمال وجود دارد كه از شغل 

جديدتان هم كه مزايا و پول بيشتری برای تان 
دارد، متنفر باشــيد چون بايد با مشكالتی مثل 

عدم ســالمت، اســترس و عوامــل ديگری 

 كه جزو كارتان هســت و شــما به آن توجــه نكرده ايد، دســت و پنجه
 نرم كنيد.

۴. شخص دیگری از شما می خواهد
اگر مادر، پدر يا يكی ديگر از عزيزان تان به شــما گفت شغل تان را تغيير 
دهيد چون برای تان مزيتی ندارد، احتماال بهتر است در تصميم تان تجديد 

نظر كنيد.
گاهی حتی عزيزان مان از ما می خواهنــد كاری را انجام بدهيم كه صرفا 
به نفع آنهاست و تغيير شغل قطعا كاری نيســت كه بخواهيد آن را صرفا 

برمبنای خواست آنها )و نه خواست خودتان( پايه گذاری كنيد.
نگذاريد كسی بر انتخاب شغل تان تاثير بگذارد، چون اين كاری است كه 
شما قرار است هميشــه و در تمام مدت عمرتان انجام دهيد، نه آنها.اگر 
موقعيت مضحک جديد، كاری باشد كه از شغل قبلی تان بيشتر دوستش 
نداريد، از شغل جديدتان و كسی كه به شــما توصيه كرد سراغ آن برويد 

سرانجام متنفر خواهيد شد.

۵. عدم انجام تحقیقات دقیق و کامل
منظور من از تحقيق، تحقيق درباره تمايالت خودتان نيســت، منظورم 
زمانی اســت كه برای تحقيق درباره شغل جديد و ســاير مشاغل صرف 

می كنيد.

شايد شغل ديگری در انتظارتان باشــد كه هرگز فكرش را نمی كرده ايد. 
با آدم هايی كه در شبكه  تان هســتند، صحبت كنيد، با يک مشاور شغلی 
صحبت كنيد يا با افــراد حرفه ای ديگــری كه می خواهند شــما را در 
تالش های تان ياری كنند. ممكن اســت بفهميد به گزينه های شــغلی 
ديگری كه می توانند به انتخاب های بهتر شما كمک كند، توجه نكرده ايد. 
با داشتن اطالعات بيشتر قادر خواهيد بود بينش گسترده تری از كارهای 
بالقوه به دست آوريد. از اين طريق می توانيد اطمينان حاصل كنيد روی 
تغيير شغل تان حسابی فكر كرده ايد و نهايتا با موفقيت همراه خواهد شد.

۶. خسته هستید
اگر فقط به خاطر خســتگی به دنبال تغيير هســتيد، در شغل بعدی هم 
همين مشكل را خواهيد داشت و بعد در شغل بعدی و تا آخر. اين مشكل 
می تواند برای هركسی در هر زمانی رخ دهد ولی به معنی اين نيست كه 

شغل فعلی تان را ترک كنيد.
راه حل بهتر اين مشكل شايد آن باشد كه از رئيس تان بخواهيد كارتان را 

چالشی تر كند. شايد واقعا به يک چالش نياز داشته باشيد.
يا می توانيــد با تقبل مشــاركت در پروژه های چالشــی تر زمان و تالش 
بيشــتری را در اداره صرف كنيد. خودتان را درگير كنيد، با همكاران تان 
دوســت شــويد يا به بخش ديگری برويد كه مجاز 
باشيد كاری را كه به آن عالقه داريد، انجام دهيد. 

خستگی به خودی خود از بين خواهد رفت.

۷. عدم برخورداری از شرایط درست
صرفا تصميم به تغيير گرفتن كافی نيســت. 
ممكن اســت پيش از عبــور موفقيت آميز 
به طرف ديگر، شــكافی وجود داشته باشد 
كه بايد پر شــود.پيش از آنكــه بتوانيد يک 
كار تمام وقت در ســطحی باالتر و در همان 
سلسله مراتب را  به دست آوريد اغلب داشتن 
مهارت ها، شــرايط، آموزش و تجارب اضافی 

امری ضروری است.
اگر شغل اول تان چيزی نيست كه به دنبالش 
بوده ايد، احتماال بهتر است به عنوان داوطلب 
و موقتی يــا به صــورت كارورزی كار كنيد 
تا بلكه كمی تجربه كســب كنيــد. اين كار 
همچنين شــما را قادر خواهد ساخت پيش 
از آنكه واقعا تصميم بگيريد شــغلی را اتخاذ 
كنيد جوانب كار را ســنجيده باشــيد.قبل از 
آنكه تصميم بگيريد به حياط همسايه برويد، 
مطمئن شويد به همه پرسش ها از تمام زوايا 
پاسخ داده ايد. بسياری از آدم ها در زندگی به 
نقطه ای می رســند كه به طور جدی به تغيير 
شغل فكر می كنند. بسياری از آنها با موفقيت 
به نقش جديــدی كه دوســت دارند تغيير 
موقعيت می دهند. اگر از اشــتباهاتی كه در 
باال ذكر شد، اجتناب كنيد، آنگاه امكان تغيير 

شغل تان فراهم است.

منبع: بیزنس اینسایدر
ترجمه: بازده

۷ اشتباه که هنگام تغییر شغل نباید مرتکب شوید

تفاوت تجارت الكترونيك با 
كسب وكار اينترنتي

برخالف اشتباه خيلي ها، تجارت الكترونيک و 
كسب وكار اينترنتي دو موضوع كامال متفاوت 
از يكديگر هستند. بعضي از كتاب ها و مراجع، 
تجــارت الكترونيــک را زيرمجموعــه اي از 
كسب وكار اينترنتي معرفي كرده اند. اما اين 
دو مفهوم با هم متفاوتند. تجارت الكترونيک 
زماني اتفــاق مي افتد كه يک كاربــر بتواند 
به صورت آنالين با اتصــال به درگاه پرداخت 
الكترونيكي موردي را خريد و از آن استفاده 
كند؛ اما كسب وكار اينترنتي به انجام تمام يا 
بخشي از امور كسب وكار شما در حوزه اينترنت 
گفته می شود. به عبارت ديگر، وقتي كه يک 
كسب وكار به منظور پيشرفت و توسعه خود از 
اينترنت استفاده كند به كسب وكار اينترنتي 
روي آورده اســت. در كســب وكار اينترنتي 
مي توانيد بخشــي از وظايف را كــه برعهده 
كاركنان شماست، به وب ســايت تان محول 
كنيد. اطالع رساني محصوالت و اخبار جديد 
شما يا ارائه تعرفه  و قيمت هاي فروش شما از 

نكات مثبت كسب وكار اينترنتي است. 
از مزاياي تجــارت الكترونيک نيز مي توان به 

اين موارد اشاره كرد: 
ـ كاهش هزينه هاي توزيع و حذف واسطه ها

ـ صرفه جويي در وقت و زمان سفارش دهنده ها 
ـ حفظ بازارهاي قبلي و جذب بازارهاي جديد 

به كمک موتورهاي جستجوگر
امروزه در راستاي ايجاد شهرهاي الكترونيكي 
و بــا توجه به گســترش و توســعه اينترنت 
در بين اكثرمردم كشــور، توجــه به تجارت 
الكترونيــک و كســب وكارهاي اينترنتي، از 
ملزومــات كســب وكار و از اصــول مهم بقا 
 در بــازار و افزايــش تــوان رقابتي اســت و 
چه بسا با اين رويكرد، بسياري از هزينه هاي 
زائــد و بي دليــل شــما نيز حذف شــوند و 
صرفه جويــي مناســبي نيز صــورت گيرد. 
تنظيم و تدوين يک طرح جامع كســب وكار 
اينترنتــي، گام اول در راســتاي ايجاد تغيير 
 فرايند تجاري شــما به يک كسب وكار نوين

 اينترنتي است. 

اورژانس كسب و كار مهارت

مذاكره، جزئي غيرقابل اجتناب از زندگي شغلي و 
روزمره است. ما در هر سطحي كه مشغول به  كار 
باشــيم، هر روز با مذاكره مواجهيم: از همكاران 
گرفته تا مشــتري؛ در زندگي شــخصي مان هم 
همينطور. از صبح كه بيدار مي شــويم و به پدر و 
مادر يا همســر و فرزندان مان سالم كرده و صبح 
بخير مي گوييم تا بعد كه سوار تاكسي و اتوبوس 
و خودروي شخصي مان مي شويم تا به محل كار 
يا تحصيل مان برويم و همينطور بگيريد تا زمان 
خواب، در حال مذاكره با ديگران هستيم. چه كنيم 
تا در اين مذاكرات موفق باشــيم؟ اين موضوعي 
است كه در اين يادداشت قصد دارم به آن بپردازم. 

۶ اصل مذاكره موفق عبارتند از: 

۱- توانمندي هــا، قابليت هــا و نظــرات طرف 
مقابــل را بــه بيــان خودتــان بازگــو كنيد و 
احترام تان را نســبت به آنها نشان دهيد. بر نقاط 
مشــترک ديدگاه هــاي  طرفين تاكيــد كنيد، 
 اين كار باعث مي شــود تا طرف مقابل به شــما

 اعتماد كند. 
۲- دربــاره نقــاط اختــالف، داليــل بــروز 
اختــالف و راهــكار پيشــنهادي تان دقيــق و 
روشــن توضيح بدهيــد. هرگونه ابهامــي را تا 
حــد امــكان برطــرف كنيــد. بدين ترتيب هر 
 دو طــرف مي داننــد كه دربــاره چــه چيزي 

حرف مي زنند. 
۳- از طرف مقابل بخواهيد تا نظرات و ديدگاه هاي 

خودش را بيان كند. به حرف هاي او كامال دقيق 
گوش بدهيد؛ توجه كنيد كه بايد تمركزتان روي 
حرف هاي او را با زبان بدن تان به او منتقل كنيد. 

۴- به دنبال زمان مناسبي باشــيد تا قابليت ها و 
رزومه و ســوابق تان را درباره موضوع مذاكره به 
رخ طرف مقابل بكشيد. بدين ترتيب طرف مقابل 
متوجه مي شود كه شــما هم مثل خود او فردي 
متخصص و حرفه اي هســتيد و از حاشــيه هاي 

مذاكره كم مي كند. 
۵- چاره اي نيست. اول بايد امتياز بدهيد تا امتياز 

بگيريد. 
۶- راه حل نهايي هميشه بردـ  برد است؛ نه حتی 

نتيجه مساوي.

۶ اصل موفقيت در مذاكره

اميد به ايجاد تحول در  صنعت بيمه 
 دکتر غالمرضا کیامهر- کارشناس اقتصادی  

به نظـــر می رسد بــــا جابه جايی های صورت گرفته در راس هــرم مديريتی 
سازمان بيمه مركزی بعد از رسانه ای شدن ماجرای حقوق و دريافتی های نجومی 
مديران ارشد اين سازمان،زمينه برای ايجاد برخی اصالحات ضروری در صنعت 
بيمه كشور در حال آماده شدن است.  موضع گيری های دكتر همتی، رئيس 
جديد ســازمان بيمه مركزی از زمان به دســت گرفتن اين مسئوليت و 
ادبياتی كه وی در ديدارهايش با مديران شركت های بيمه به كار می برد، 
حكايت از حاكم شــدن رويكردی متفاوت از گذشته بر مديريت سازمان 
بيمه مركزی در ارتباط با مسائل مبتال به صنعت بيمه كشور دارد كه اگر 
به مورد اجرا گذاشته شود، بايد در آينده شاهد اتفاقات خوبی در صنعت 

بيمه  كشور باشيم.
 تازه ترين نمونه اين رويكردها اظهــارات دكتر همتی در ديدار با مديران 
عامل شركت های بيمه به منظور مشاوره و تبادل نظر درباره آيين نامه های 
اجرايی در صنعت بيمه بود كه مديران عامل شــركت های بيمه  كشــور 
خواستار تجديدنظر در آن شدند كه باز برخالف گذشته با واكنش مثبت 
رئيس سازمان بيمه مركزی روبه رو شد و بنابر گزارش ها وی در پاسخ به 
درخواست مديران عامل شركت های بيمه با اذعان به اينكه در دوره خدمت 
در نظام بانكی شــخصا طعم تلخ آيين نامه ها و بخشنامه های دستوری و 
غيرقابل اجرا را چشيده اســت، اعالم كرد با هدف حمايت از شركت های 

بيمه دستور بازنگری آنها را صادر خواهد كرد. 
رئيس كل سازمان بيمه مركزی در عين حال بر نكته مهمی هم كه می توان 
از آن به عنوان يک بيماری مزمن در صنعت بيمه كشــور نام برد، انگشت 
گذاشــت و آن اينكه از مديران عامل شركت های بيمه خواست در صدور 
بيمه نامه  ها از هرگونه نرخ شكنی جدا خودداری كنند و هشدار داد كه در 
غير اين صورت ســازمان بيمه مركزی به موضــوع نرخ گذاری ورود پيدا 

خواهد كرد. 
بی آنكه بخواهيم در ارتباط بــا موضع گيری ها و ادبيــات كالمی رئيس 
كل جديد بيمه مركزی دچار خوشــبينی افراطی شــويم، با شــناختی 
كه از مشــكالت و نابه ســامانی های صنعــت بيمه و مهجــور بودن اين 
صنعت در جامعه خــود داريم، نوعــی واقع بينی و روحيــه عمل گرايی 
در مديريــت جديد بيمه مركزی كه ســابقه مديريتــی در صنعت بيمه 
نداشته اســت، مشــاهده می كنيم كه وجود چنين روحيه ای می تواند 
 پشتوانه مناســبی برای اصالحات و تحوالت اساسی در اين صنعت بيمار

 كشور باشد. چه رشد كمی و كيفی صنعت بيمه در كشور ما هيچ تناسبی 
با قدمت اين صنعت كه حدود ۶ دهه از عمر ورود آن به كشور ما می گذرد، 
ندارد. اينكه رئيس كل جديد بيمه مركزی به مديران شــركت های بيمه 
كشــور اطمينان می دهد كه ســازمان تحت امر او صرفا به امر نظارت بر 
شــركت های بيمه می پردازد و قصد ندارد دامنه نظارت را تا حد دخالت 
در امور اين شركت ها گسترش دهد، واقعه خوشــايند ديگری است كه 
شركت های بيمه بايد آن را مغتنم شمارند و با جرات و جسارت بيشتری 

مديريت ريسک را در اين شركت ها پياده كنند.
بدون ترديد ريســک پذيری يكی از وجوه متمايز كننــده صنعت بيمه 
با ديگــر صنايع خدماتی به حســاب می آيــد كه اگر از ســوی مديران 
اين صنعت ناديده گرفته شــود، شــركت هــای بيمه بايد تمــام توان 
خود را در رقابت های ناســالم كــه رئيس كل جديد بيمــه مركزی هم 
مديران عامل شــركت های بيمــه را به شــدت از ارتــكاب آن برحذر 
داشــت، خالصــه كنند كــه در آن صــورت ديگــر جايی بــرای بروز 
 اســتعداد و خالقيت ها در صنعت بيمه ما باقی نمی مانــد، همچنان كه

 باقی نمانده است.
همانطور كه دكتر همتی بــه حق بر آن تاكيد ورزيده اگر شــركت های 
بيمــه انتظار دارنــد كه بيمــه مركــزی در كار نرخ گــذاری بيمه های 
غيراجبــاری دخالت نكنــد، بايــد رقابت های ناســالم بــا يكديگر را 
 كنــار بگذارند و بــه فكــر مديريــت ريســک در شــركت های بيمه 

خود باشند.
فراموش نكنيم كــه كار دخالت بيمه مركزی در امور شــركت های بيمه 
در دوران رئيس ســابق اين ســازمان تا به آنجا پيش رفته بود كه حتی 
تصميم داشــت اختيار رتبه بندی نمايندگی های شــركت های بيمه را 
كه امری درون ســازمانی برای اين شــركت ها بود، از آنان سلب كند و 
خود راسا اجرای آن را بر عهده بگيرد كه خوشــبختانه عمر آن مديريت 
برای به اجرا گذاشــتن چنين تصميمی كفاف نداد و حاال سكاندار جديد 
ســازمان بيمه مركزی راهی متفاوت از ســلف خود را  در اين ارتباط در 
 پيش گرفته كه مديران شــركت هــای بيمه بايد در عمل قدرشــناس

 آن باشند. رقابت های ناســالم به صورت نرخ شــكنی های غيرمتعارف 
 كه در زبان تجارت جهانی از آن با عنوان دامپينگ ياد می شــود، يكی از 
مذموم ترين شيوه های كسب و كار است كه هدف نهايی آن بيرون كردن 
رقيب يا رقبا از صحنه است و در قوانين تجاری اقتصادهای پيشرفته جهان 
مجازات های ســنگينی برای مبارزه با دامپينگ وضع شــده است ضمن 
آنكه اينگونه قيمت شكنی ها هيچ گونه ســنخيتی با اصول اوليه اخالق 
كســب و كار ندارد و مرتكبان قيمت شــكنی های غيرمتعارف هم خود 
 سرانجام روزی قربانی اين نوع قيمت شكنی ها از سوی رقبای قوی پنجه تر 

خواهند شد. 
حاال بايد منتظر باشيم و ببينيم كه شركت های بيمه تا چه اندازه به تعهداتی 
كه در قبال رئيس جديد بيمه مركزی در خصوص پرهيز از رقابت های ناسالم 
برعهده گرفته اند پايبند خواهند بود و از سوی ديگر هم ميزان پايبندی رئيس 
جديد بيمه مركزی را در خصوص عدم دخالت در امور داخلی شركت های 
بيمه ارزيابی كنيم، البته در عين حال كه بايد قدرشناس موضع گيری های 
رئيس كل جديد بيمه مركزی در قبال شركت های بيمه باشيم، اين انتظار 
را هم داريم كه در دوره مديريت جديد سازمان بيمه مركزی اين سازمان در 
ساير زمينه های مربوط به حوزه مسئوليت خود از جمله اطالع رسانی های 
روزآمد به دست اندركاران صنعت بيمه و تبديل شدن به يک مرجع موفق 
اطالع رسانی برای آنها خود را متحول كند و با تجربه تلخی كه از سلب اعتماد 
عمومی به صنعت بيمه بعد از ماجرای ورشكســتگی شركت بيمه توسعه 
 در كارنامه بيمه مركزی به ثبت رسيده، در آينده از تكرار چنين تجربه ای 

جلوگيری كند.
Kiamehr_gh@yahoo.com

يادداشت
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اصناف

خريداران لباس و پوشاك در كشور ما با سليقه هاي 
مختلف از فروشنده هاي متفاوتي نيازهاي خود را 

تامين مي كنند. 
برخي به ســراغ برندهاي گران قيمت مي روند و 
برخي به نمايشگاه ها عادت كرده اند. به نظر مي رسد 
دستفروشي، نمايشگاه ها يا ورود برندهاي خارجي، سه عاملي هستند كه 
صنعت پوشاك ايران را ويران كرده اند تا جايي كه موجب تعطيلي بيش از ۴۰ 

درصد واحدهاي توليدي پيراهن دوز شده اند. 
رئيس اتحاديه خياطــان در گفتگو با » كســب وكار«، با اشــاره به اينكه 
گراني پارچه يكي از محور هاي بي رونقي بازار خياطان اســت، گفت: يك 
شــلوار يا پيراهن دوخته قيمت بااليــي دارد و همان را آمــاده مي توان با 
قيمت ارزان تــر از بازار خريــداري كرد.  حبيب طهماســبي نيك درباره 
وضعيت اتحاديه خياطان، بــا تاكيد براينكه صنف خياطان در آســتانه 
تعطيلي قــرار دارد، تصريح كــرد: خياطان هــم از بي رونقي بــازار رنج 
 مي برند و ديگر كمتر كســي براي دوخت پيراهن و شــلوار به خياطي ها

 مراجعه مي كند. رئيس اتحاديه خياطان با بيان اين نكته كه واردات پوشاك 
به عنوان يك قطار افسار گسيخته باعث بي رونقي بازار خياطان شده است، 
ابراز كرد: اتحاديه خياطي هم زخم خورده واردات كاالهاي توليد مشابه در 
داخل كشور است.  طهماسبي نيك با تاكيد براينكه واردات بي رويه پوشاك 
خارجي بازار نه تنها توليد پوشاك بلكه خياطي را هم كه زيرمجموعه اين 

حوزه است در آستانه تعطيلي قرار داده است، تصريح كرد: متاسفانه 
پوشاك خارجي بازار را اشباع كرده است. 

رئيس اتحاديه خياطان با اشــاره به اينكه خياطــان در فضاي 
امنيت شــغلي قرار ندارند، اضافه كرد: پوشــاك خارجي امنيت 
شغلي خياطان كشور را به خطر انداخته اســت. وي در ادامه اين 
مطلب تصريح كرد: واردات پوشــاك خارجي يك معضل جدي و 

بزرگ براي صنعت پوشاك است اما ارتعاشات آن 
 گريبان اصناف وابسته توليدي مانند خياطي را 
گرفته است. رئيس اتحاديه خياطان اظهار كرد: 
قطع ريشه واردات كاالهايي كه در داخل كشور 
توليد مشابه باعث مي شود تا رونق بارديگر به 

فضاي اقتصاد بازگردد. 

نيميازفعاالناتحاديهخياطانپيكموتوريشدهاند
طهماسبي نيك با بيان اين نكته كه نيمي از فعاالن اتحاديه خياطان پيك 
موتوري شده اند، اظهار كرد: به دليل شرايط اقتصادي حاكم بر اصناف به ويژه 
صنف خياطان، نيمي از كساني كه در صنف خياطان مشغول كار بودند از 
جريان فعاليت خارج شده اند و به كسب درآمد از طريق پيك موتوري روي 

آورده اند. 

توليدكنندگانداخليبهانزواكشيدهشدهاند
طهماسبي نيك با تاكيد بر اين نكته كه نبود مواد اوليه مناسب به يك معضل 
زيرساختي نه تنها براي صنف خياطان بلكه براي تمامي اصناف تبديل شده 
است، اضافه كرد: بحث مواد اوليه يك معضل زيربنايي در بدنه صنف خياطان 
است.  رئيس اتحاديه خياطان ادامه داد: شرايط براي توليدكنندگان خارجي 
فراهم است و اين در حالي است كه توليدكنندگان داخلي به انزوا كشيده 
شده اند. وي با بيان اينكه پسابرجام بايد بستري مناسب براي رونق توليد 
داخلي باشد، گفت: در اين راستا بايد سياست هاي واردات كاال و برخورد با 
قاچاق كاال از سوي دولت و وزارتخانه مربوطه و گمرك جدي تر صورت گيرد 

و نظارت ها وسيع تر و گسترده تر شود. 

تاكيدبرهمكاريتمامصنوففعالدرعرصهپوشاك
رئيس اتحاديه خياطان با تاكيد بر نياز همكاري تمام صنوف فعال در عرصه 
پوشاك گفت: متاسفانه در عرصه پوشاك و مد با يك زنجيره ناپيوسته 
روبه رو هســتيم در حالي كه موفقيت تنهــا زماني امكان پذير 
است كه دانشگاه و اصناف فعال در اين بخش با يكديگر ارتباط 
مداوم داشــته باشــند. او افزود: در حال حاضر تنها ارتباط اين 
بخش ها به ســمينارهاي كوتاه مدت مربوط مي شــود و بعد از 
هر ديدار هر كسي به ســمت كار خود مي روند در حالي كه يك 
ارتباط خوب و آكادميك در بلندمدت نتيجه ســاز اســت. رئيس 
اتحاديه خياطان تهران تصريح كرد: به نظر مي رسد كه 
گروه هاي فعال در اين بخش مانند توليدكننده، طراح 
 و خياط هر كدام   در مســير جداگانه و ناپيوســته 
حركت مي كنند. طهماســبي نيك ادامه داد: 
خياط ها بــه نــدرت وارد عرصــه طراحي 

لباس مي شــوند زيرا اغلب توليدكنندگان، لباس و طــرح مربوط به آن را 
 از كشــورهايي نظير تركيه وارد   مي كنند و صرفا با شــكافتن درزها از آن 

الگو برداري مي شود. 
او مشكالت صنعت پوشاك كشور را ناشي از نقص حوزه طراحي دانست و بيان 
كرد: متاسفانه طراحان به داليل مختلف در بخش هاي توليد حضور ندارند به 

همين دليل ما شاهد طرح هاي خوبي نيستيم. 
رئيس اتحاديه خياطان گفت: خياطي، نوعي صنعت و طراحي هنر اســت 
كه ايــن دو بخش بايد با يكديگر تلفيق شــود منتها جــاي اين همكاري 
خالي اســت. طهماســبي نيك درباره اينكه كار دوخــت آنچنان كه بايد 
نيســت، گفت: من قبول ندارم كه دوخت لباس ها در ايران دچار مشــكل 

اســت. واقعيت اين اســت كه ما در ايــران محصوالتي در انــواع كيفيت 
 پاييــن، متوســط و عالــي را داريم كه هر كــدام مخاطبــان مخصوص

 به خود را دارند. او ادامه داد: در برخي از موارد اجناس كشور ما به نام خارجي 
فروخته مي شوند و اين نشــان مي دهد كه توليد ما از نظر كيفيت مشكلي 
ندارد اما مشكل واردات بي رويه و عدم توان صنعت داخلي كشور براي مقابله 

با قيمت اجناس چيني است كه باعث مشكالت در اين بخش شده است. 
رئيس اتحاديه خياطان بيان كرد: در كشوري مانند چين به توليد بها داده 
مي شود به همين دليل فشار چنداني روي صنعت و صنعتكاران نيست در 
حالي كه توليدكننده داخلي با مشكالت عديده اي روبه روست در حالي كه 

توانمندي ما  بي نظير است. 

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

بي رونقي بازار خياطان با واردات بی رویه پوشاک
واردات پوشاك خارجی امنيت شغلی خياطان را به خطر انداخته است

در بازار كفش همانند ديگر بازارها اوضاع 
مساعد نيســت. مردم هر سال در مقايسه 
با سال گذشــته قدرت خريدشان كاهش 
مي يابد، از اينرو دليلي براي آمدن به بازار 
كفش ندارند. در سال هاي گذشته به طور 
معمول مردم از يك مغازه كفاشــي چند قلــم جنس خريداري 
مي كردند اما اكنون همان يك قلم جنس را هم با هزار چانه زدن 
مي خرند و در عين حال انتظار دارند كه اين جنس براي شــان تا 

سال ها كار كند و به عبارتي دوام داشته باشد. 

كارگرانايرانيدرانبوهيازمشكالتوكمبودهارنج
ميبرند

رئيس اتحاديه كفاشان دست دوز در گفتگو با »كسب وكار« با بيان 
اينكه هر روز  شاهد تعطيلي كارخانه های توليدي بسياري در اين 
زمينه هستيم، گفت: سرعت تعطيلي كارخانه های توليدي نشان 

از عدم وجود امنيت شغلي مناسب در كشور دارد. 
رسول شــجري، رئيس اتحاديه كفاشان دســت دوز با اشاره به 
وضعيت كارگراني كه در اين صنف فعاليت مي كنند، اظهار داشت: 
بيشــتر كارگران ايراني در انبوهي از مشــكالت و كمبودها رنج 

مي برند كه عمده اين مشكالت نبود امنيت شغلي است. 
وي با تاكيد بر اينكه صنف كفاشان دســت دوز از جمله صنوفي 
است كه زير تيغ واردات كاالهاي خارجي قرار گرفته، تصريح كرد: 
حجم واردات در سال هاي اخير در كنار قاچاق كاال باعث شده تا 
راه تنفس براي اين صنعت بسته شود، از همين رو بيشتر فعاالن 
در اين بخش مجبور هســتند براي ادامه معيشت خود دست به 

شغل هاي كاذب بزنند. 

توليدكفشدركشورازميزانتقاضاپيشيگرفت
رئيس اتحاديه كفاشان دست دوز از سرعت تعطيلي كارخانه های 
توليد كفش خبرداد و افزود: صنف كفاشــان دســت دوز يكي از 
صنوفي است كه از لحاظ اقتصادي حال و روز خوشي ندارد و هر 
روز شاهد تعطيلي كارخانه های توليد و به دنبال آن پديده شوم 

بيكاري و اخراج كارگران هستيم. 
شجري با تاكيد بر اينكه انبار هاي توليد كفش دست دوز در كشور 
اشباع شــده اند، اضافه كرد: توليد كفش در كشور از ميزان تقاضا 

پيشــي گرفته كه همين يكي از داليل وضع كنونی بازار بوده و 
طبيعي اســت در اين شــرايط يك كارگر ايراني مجبور است تا 
دستفروشي يا به عنوان پيك موتوري كار كند كه بتواند نيازهاي 

خودش را برآورده كند. 
وي در ادامه با تاكيد مجدد و با اشــاره بــه تعطيلي 5۰ درصدي 
واحدهاي توليد كننده كفش، گفت: وجود كارگاه هاي غيرمجاز 
توليد كفش كه به صورت نامحسوس فعاليت مي كنند به يكي از 

معضالت اصلي اين صنف تبديل شده است.
شــجري، رئيس اتحاديه كفاشان دســت دوز با اشاره به 
وضعيت اين صنف اظهار داشــت: متاسفانه صنف ما هم 
يكي از صنوفي است كه از بخش سياست هاي حاكم بر 
واردات و كاالي قاچاق آسيب هاي فراواني ديده است، به 

طوري كه بخشــي از كارخانه های توليدي ما 
تعطيل شــده اند و بخش ديگر با نيمي از 

ظرفيت خود مشغول به فعاليت هستند. 
به گفتــه رئيــس اتحاديه كفاشــان 

دســت دوز فقط 7 ميليون دالر از حدود نيم ميليارد دالر واردات 
كفش به كشور قانوني است. 

شجري با اشــاره به اينكه مقداری از توليد كفش ايراني مازاد بر 
 نياز بازار بوده و ايــن واردات نيز مزيد بر علت اســت، افزود: هر 
1۰۰ ميليون دالر واردات كفش به كشــور سبب بيكاري 6 هزار 
كارگر در اين صنعت مي شود. وي با اشاره به تعطيلي 5۰ درصد از 
واحدهاي توليد كفش در حال حاضر تصريح كرد: بايد واحدهاي 
توليدي مانند ســال هاي گذشــته به دليل نياز بازار در 
شب عيد، پاســخگوي نياز باشــند اما بخش اعظمي از 
اين واحدها به دليل ركود بازار و واردات قاچاق تعطيل 
هستند. شجري قيمت كفش هاي برند خارجي را كاذب 
و به دليل باال بودن قيمت دالر در كشــور و نوسانات آن 
دانست و گفت: بسياري از سودجويان كفش توليد داخل 
را به عنوان برند در بازار عرضــه مي كنند كه ما 
توصيه مي كنيم مردم از خريد كفش هاي برند 

خودداري كنند.

فعاليتتوليديهايغيرمجازدرسطحشهر
وي ادامه داد: تنها واردات كاالهاي مشــابه از كشورهاي خارجي 
نيست كه صنف ما را دچار معضالتي كرده، بلكه يكسري حواشي 
داخلي پيرامون بحث هــاي صنفي نيز وجــود دارد كه گريبان 
 توليدي هاي كفــش را گرفته اســت. رئيس اتحاديه كفاشــان

 دســت دوز با توجه بــه توليدي هاي غيرمجــازي كه به صورت 
نامحسوس در سطح شــهر اقدام به توليد در اين حوزه كرده اند، 
افزود: بسياري از شركت ها و كارگاه هاي توليدي وجود دارند كه 
به صورت غيرقانوني و نامحسوس در اين حوزه فعاليت مي كنند و 
براي اينكه آمار رسمي از فعاليت غيرقانوني شان در جايي منتشر 
نشــود از كارگران تبعه كشــورهاي ديگر مثل كارگران افغاني 

استفاده مي كنند.
 

شناساييواحدهايغيرمجازباگشتهاينظارتي
شــجري با بيان معضالت به وجود آمده از فعاليــت كارگاه هاي 
غيرمجــاز، عنوان كرد: فعاليــت كارگاه هاي غيررســمي  به اين 
شكل، توليد ملي توسط كارخانه های معتبر و داراي مجوز را دچار 
مشكالت عديده اي كرده كه از جمله آن مي توان به تعطيلي اين 
كارخانه ها اشاره كرد. وي افزود: اين كارگاه هاي توليدي غيرمجاز با 
عدم پرداخت ماليات و عوارض شهرداري و ساير هزينه هاي جانبي 
ديگر كارگاه هاي توليدي با كمترين هزينه به طور پنهاني اقدام به 
خريد مي كنند كه در واقع با اين عمل تنها نقش تخريبي را در بازار 

ايفا می كنند. 
رئيس اتحاديه كفاشان دست دوز با اشاره به راهكارهاي چگونگي 
جلوگيري از فعاليت چنين واحدهايي بيان داشت: بايد گشت هاي 
نظارتي به صورت نامحسوس اين كارخانه ها را شناسايي و به پلمب 
آنها اقدام كنند تا بتوان شــاهد پاك شــدن چنين ويروس هايي 
از بدنه اصناف كشــور بود. رئيس اتحاديه كفاشــان دســت دوز 
درباره قيمت كفش در بــازار نيز گفت: قيمت كفــش مردانه از 
7۰ تا 25۰ هزار تومــان و كفش زنانه از 5۰ تــا 25۰ هزار تومان 
اســت كه اين قيمت ها براســاس جنس مصرفي و نوع كار انجام 
شــده روي كفش و ميزان عرضه و تقاضا تعيين مي شود. وی در 
پايان توصيه كرد مردم در صورت مشــاهده تخلف با شماره هاي 
 7753186۰ و 77531122 تمــاس گرفته و شــكايت خود را

 مطرح كنند. 

رئيس سابق اتحاديه كفاشان دست دوز در گفتگو با »كسب وكار« مطرح كرد

كفاشان زیر تيغ واردات كاالهاي خارجي
تعطيلي 50 درصدي واحدهاي توليد كننده كفش كارگاه هاي غيرمجاز توليد كفش به صورت نامحسوس فعاليت می كنند
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ایالن ماسک:
 تيك آبی توئيتر 20 دالر آب می خورد

ایالن ماسک در یکی از نخستین اقدامات خود پس از خریداری توئیتر، قصد دارد 
تا از کاربران توئیتر در ازای دریافت تیک آبی، ماهانه ۲۰ دالر دریافت کند. ایالن 
ماسک در یکی از نخستین اقدامات خود پس از خریداری توئیتر، ضرب االجل مهمی 
به کارمندان این شرکت داده است؛ ماسک قصد دارد کاربران توئیتر را وادار کند 
در ازای پرداخت حدود ۲۰ دالر ماهانه و خرید سرویس blue )آبی(، احراز هویت 
کنند و تیک آبی بگیرند. dailymail  نوشت، این تصمیم، سرویس توئیتر بلو را 
که سرویس حق اشتراک ماهانه 4.99 دالری این شرکت است، تغییر می دهد. این 
سرویس می خواهد امکان احراز هویت کاربران را فراهم کند و به همین خاطر هزینه 
خود را به 19.99 دالر ماهانه می رســاند. به کالم ساده تر، تیک آبی می خواهید، 
ماهانه ۲۰ دالر بدهید. بر اساس این طرح، کاربران تأییدشده فعلی تا 9۰ روز فرصت 
پیدا می کنند که اشتراک توئیتر بلو را بخرند، در غیر این صورت تیک آبی خود را از 
دست خواهند داد. از کارمندانی که روی این پروژه کار می کنند هم خواسته شده تا 

این قابلیت را تا تاریخ 16 آبان آماده کنند یا آماده خروج از شرکت باشند.

گمرک اعالم کرد:
آخرين خبرها از واردات و رجيستری آيفون ۱4

درحالی که حدود یک ماه از ورود آیفون 14 به کشور می گذرد، همچنان امکان 
رجیســتری این تلفن همراه وجود ندارد؛ اتفاقی که گمرک دلیــل آن را عدم 
فعال سازی پرداخت حقوق و عوراض گمرکی در سیستم مربوطه عنوان کرده است. 
خریداران آیفون 14 همچنان با مشکل فعال سازی این گوشی مواجه هستند و روز 
گذشته سامانه همتا به صورت رسمی اعالم کرد که با توجه به عدم واردات قانونی 
این مدل از گوشی ها، کلیه گوشی های آیفون 14 بازار قاچاق هستند؛ لذا به کلیه 
واحدهای صنفی اکیداً توصیه می شود تا زمان تعیین تکلیف وضعیت واردات قانونی 
آیفون 14 از خریدوفروش آن خودداری کنند. البته اینکه آیا همه آیفون های 14 
موجود در بازار قاچاق محسوب می شوند یا خیر جای بحث دارد، چراکه طبق قانون 
به صورت ساالنه هر مسافر امکان ثبت یک گوشی تلفن همراه را دارد و ممکن است 
بسیاری از این مدل از تلفن همراه از طریق مسافری وارد کشور شده باشند. در این 
راستا و طبق اطالعاتی که گمرک در اختیار ایسنا قرار داده است، ورود مسافری 
آیفون 14 به کشور قاچاق نبوده اما از آنجاکه در سامانه مربوطه ثبت آیفون 14 فعال 
نشده است، امکان پرداخت حقوق و عوارض گمرکی برای مسافر وجود ندارد به 
همین دلیل بر اساس مصوبات کمیته رجیستری تلفن همراه، امکان فعال سازی نیز 
وجود ندارد. گمرک بر این نکته تاکید دارد که بر اساس مقررات صادرات و واردات، 
هر مسافر می تواند در سال یک تلفن همراه وارد کشور کند و این نحوه ورود قاچاق 
محسوب نمی شود اما فعال سازی تلفن همراهی که از این طریق وارد کشور شده 
است، در حوزه گمرک نیست و طبق قوانین مسافر باید در ابتدا حقوق و عوارض 

گمرکی را پرداخت کند که فعال این گزینه در سامانه مربوطه فعال نشده است.

دسترسی  به سامانه های برخط با نرم افزارهای بومی
یکی از شرکت های دانش بنیان نرم افزارهایی را برای دسترسی بیشتر به فضای مجازی 
عرضه کرده است. مهران شعبان پور، عضو هیات مدیره این شرکت دانش بنیان گفت: 
برای ارتباط بهتر با مشتریان، نرم افزارهایی را برای تلفن های همراه پیاده سازی کردیم. 
وی ادامه داد: یکسان نبودن سیستم عامل گوشی های هوشمند کار را کمی دشوار 
کرده است، اما می توان نرم افزار سفارشی را برای همه نسخه های اندروید، آی او اس و 
ویندوز موبایل بصورت یکسان ساخت که این قابلیت در این شرکت ایجاد شده است. 
همچنین می توان نرم افزار را به گونه ای سفارشی سازی کرد تا امکان ارزیابی را فراهم 
کند. به نقل از مرکز اطالع رسانی معاونت علمی ریاست جمهوری، شعبان پور با بیان 
اینکه مؤسسات آموزش عالی می توانند از این سیستم برای اتوماسیون فرآیند کاری 
خود استفاده کنند، اظهار کرد: این نرم افزار مشتمل بر چهار زیر سیستم وب سایت، 
زیرسیستم آموزش آنالین، زیرسیستم تصحیح اوراق و ارائه کارنامه آنالین آزمون و 
زیرسیستم ارتباط داخلی با نمایندگان است و خدمات متنوعی را در اختیار کاربران 
قرار می دهد. عضو هیات مدیره این شــرکت ثبت و مشاهده اطالعات مراکز، ثبت 
طرح های پژوهشی و فرآیند تایید و رد، امکان ثبت کتاب ها و مقاالت منتشر شده، 
ثبت درخواست تجهیزات پژوهشی و فرآیند تایید یا رد، ثبت اطالعات مراکز رشد و 

فرآیند تایید را از موارد سفارشی سازی شده در این نرم افزار دانست.

جك دورسی رقيب جديدی برای توييتر معرفی می كند
همزمان با خرید توییتر توسط ایالن ماسک، یکی از موسسان این شبکه اجتماعی 
سرگرم تست اپلیکیشن شبکه اجتماعی دیگری برای رقابت با پرنده آبی است. 
منابع آگاه اظهار کرده اند که یک هفته پیش از این که ایالن ماسک خرید توییتر را 
نهایی کند، جک دورسی، یکی از موسسان و مدیرعامل سابق توییتر اعالم کرد به 
دنبال تست کنندگان بتا برای اپلیکیشن اجتماعی مبتنی بر بالک چین "بلو اسکای 

سوشال” )  Bluesky Social( است.
وی گفته است: گام بعدی، آغاز تست این پروتکل است. توسعه پروتکل توزیع شده، 
فرآیند پیچیده ای است و پس از استقرار شبکه، مستلزم همکاری طرفین زیادی 
است. بنابراین یک نسخه بتا را برای شناسایی مشکالت آغاز می کنیم و همزمان با 
تست بتا، به تکرار مشخصات پروتکل ادامه می دهیم و جزئیات را درباره چگونگی 
عملکرد آن به اشتراک می گذاریم. زمانی که آماده شد، وارد مرحله بتای باز می شویم 
و لینک ورود به فهرست انتظار نسخه آزمایشی بتا را به اشتراک می گذاریم. دورسی 
هفته گذشته در توییتر اعالم کرد بلو اسکای قصد دارد رقیب هر شرکتی شود که 
تالش می کند مالک عناصر بنیادین شبکه اجتماعی یا اطالعات افرادی که از آن 
استفاده می کنند، باشد. در پیام های خصوصی که بین دورسی و ماسک مبادله 
شد و در جریان دعوای حقوقی توییتر و ایالن ماسک علنی شد، دورسی گفته بود: 
پلتفرم جدیدی نیاز است و نمی تواند یک شرکت باشد. به همین دلیل توییتر را ترک 
کردم. وی حتی گفته بود: توییتر باید یک پروتکل کد باز مشابه اپلیکیشن پیام رسان 

رمزنگاری شده سیگنال داشت و توییتر نمی تواند یک مدل تبلیغاتی باشد.
دورسی در سال ۲۰۰6 در تاسیس توییتر نقش داشت و چندین سال مدیرعامل این 
شرکت بود. وی نوامبر سال ۲۰۲1 از این سمت کناره گیری کرد و پاراگ آگراوال، 
مدیر فناوری وقت توییتر جانشین او شد که بالفاصله پس از نهایی شدن قرارداد 
خرید توییتر، از سوی ایالن ماسک اخراج شد. توییتر در سال ۲۰19 بلو اسکای را به 
عنوان راهی برای توسعه یک مفهوم غیرمتمرکز مشابه برای این شرکت، تاسیس 
کرد. دورسی در آن زمان در یک پرسش و پاسخ نوشته بود هدف بزرگ و بلندمدت، 
ساخت یک پروتکل بادوام و باز برای مکالمات عمومی است. بلو اسکای اعالم کرده 
که اطالعات کاربران از نفوذ دولتی به دور خواهد بود و به جای این که توسط یک 
شرکت بهره برداری شود، توسط کاربران کنترل خواهد شد که می تواند اقتصاد 

اطالعات شخصی را متحول کند.
کد اپلیکیشن بلو اسکای سوشال اجازه خواهد داد اطالعات حساب کاربر از پلتفرمی 
به پلتفرم دیگر منتقل شود. کاربران بلو اسکای سوشال می توانند از حسابشان برای 
ورود به هر حساب شبکه اجتماعی که از کد جدید استفاده می کند، استفاده کنند. 
به این ترتیب، یک حساب به آنها اجازه خواهد داد به همه شبکه های اجتماعی 
محبوبشان دسترسی داشته باشند. بر اساس گزارش یاهو فاینانس، تیم توسعه بلو 
اسکای، این اپلیکیشن را به عنوان یک پروتکل برای اپلیکیشنهای شبکه اجتماعی 
توزیع شده در مقیاس بزرگ توصیف کرده که قابلیت انتقال، انتخاب الگوریتم، 

هم کنش پذیری و عملکرد را امکان پذیر خواهد کرد.

اخبار

وزارت دفاع استرالیا قربانی حمله هکرهای باج گیر 
هکرها با استفاده از یک باج افزار، پلتفرم ارتباطی مورد استفاده کارکنان نظامی و دفاعی استرالیا را هدف گرفتند. مت تیستلویت، از مقامات وزارت دفاع استرالیا اعالم کرد: سرویس 

فورس نت، یکی از فراهم کنندگان خدمات که با وزارت دفاع برای اداره یکی از وب سایت هایش قرارداد دارد، هدف حمله سایبری قرار گرفته اما تاکنون هیچ نشت اطالعاتی روی نداده 
است. وی گفت: می خواهم تاکید کنم این یک حمله یا یک نشت اطالعاتی در سیستم ها و نهادهای فناوری دفاعی نیست. در این مرحله، هیچ شواهدی از این که اطالعاتی لو رفته است؛ 

اطالعات واحد دفاعی که فورس نت نگهداری می کند، وجود ندارد.

هر روز اخبار تــازه ای در 
رابطه با خطراتی که تولید 
را تهدید می کند منتشــر 
می شــود. امروز تولید در 
ایران همه جانبه در خطر 
تعطیلی قرار گرفته اســت. تولیــد در ایران هیچ 
کدام از مولفه های اصلی رشد و رونق را ندارد. نبود 
انرژی منجر بــه زمین گیر شــدن تولید و صنعت 
در کشور شده اســت. قطعی برق، گاز، آب و... در 
طی ســالهای اخیر ضربات جبــران ناپذیری را به 
اقتصاد کشــور وارد کرده اســت. این اتفاق منجر 
به کاهش تولید، تعطیلی خطــوط تولید، افزایش 
بیکاری و تعدیــل نیروی کار، کاهــش صادرات و 
حتی از دســت رفتن بازارهای داخلی شده است. 
جدیدترین عاملی که تولید را تهدید می کند کمبود 
آب در میان تنش آبی رخ داده در کشــور اســت. 
گزارش های منتشر شده حاکی از آن بوده که تهران 
تنها برای 1۰۰ روز ذخیــره آب دارد. هرچند این 
خبر چند روز پس از انتشار تکذیب شد، اما میزان 

 آب ســدها حکایت از وضعیت وخیــم ذخایر آبی 
کشور دارد. 

در این رابطه مدیر مرکز کنترل آب تهران نیز گفته 
بود کــه ۸۲۷ هزار مترمکعب ذخیــره آب مخازن 
در تهران است و بررســی ها حاکی از آن است که 
6۰۰ هزار متر مکعب کســری آب در تهران داریم 
و با افزایش مصرف آب حجم مخــازن رو به نزول 
اســت. به گفته او برای گذر از این بخــش نیاز به 
صرفه جویی ۲۰ درصدی اســت و الزم است زمان 
 استحمام و شست وشوی غیرضروری  مردم کاهش 

پیدا کند.
به هر ترتیب نبود آب به کاهش بیشتر تولید منجر 
خواهد شــد. در کنار کمبود آب، قطعی گاز نیز در 
زمستان وجود دارد. هر دو عامل از ضروریات ادامه 
تولید و بقای صنعت اســت. با این تفاسیر در کنار 
قطعی برق که در تابستان به کاهش بی سابقه تولید 
منجر شد، در زمستان نیز با نبود گاز و آب، بنگاه ها و 

صنایع به طور کامل زمین گیر خواهند شد. 
در این رابطه فیروز قاسم زاده سخنگوی صنعت آب 
می گوید: اطالع رسانی هایی به تازگی در این زمینه 
صورت گرفت که که آب صنایع در زمان تخصیص 
پس از این از منابع ســطحی زیر زمینی نخواهیم 

داشت. وی با اشــاره به اینکه مطالعاتی در زمینه 
جایگزین کردن آب های نا متعارف انجام شــده در 
این زمینه توضیح داد: با توجه به شرایط آبی کشور 
جایگزین هایی برای آب زیر زمینی در نظر گرفته 
شده است که یکی از آنها آب های نا متعارف معرفی 
شده و پیش بینی هایی برای آن صورت گرفته است.

سخنگوی صنعت آب اضافه کرد: همچنین آب دریا 

و پساب هایی که در شهرهای مختلف وجود دارد و 
بازچرخانی انجام می دهنــد و در این حالت صنایع 
باید آب خود را از این محل تأمیــن کنند. صنایع 
موجود در فعلی هم در در تالشــند تا از مدل های 
ســرمایه اســتفاده کرده و از آب دریا و یا پساب ها 
استفاده کنند تا منابع آب شیرین را از چرخه خود 

خارج کنند.

توليد به خواب زمستانی می رود؟

زیان صنعت  از کمبود  انرژی  
هشدار جيره بندی انرژی توليد و صنعت

کمبود سرمایه گذاری در تولید 
آلبرت بغزیان، اقتصاددان

مجموعه ای از عوامل داخلی و خارجی تولید و صنعت کشور را نشانه گرفته اند. افزایش قیمت ها در سطح جهانی، عدم توافق بر سر احیای برجام و افزایش تحریم ها، اتفاقات داخلی کشور، نبود مواد اولیه و کاالهای 
واسطه ای برای تولید کاالی نهایی و در نهایت کمبود و نبود انرژی توانسته بر تولید تاثیر گذار باشد. در قطعی برق در تابستان تولید تا اندازه بسیار زیادی صدمه دید. تولید کاال و خدمات کاهش پیدا کرد و به افزایش 
قیمت در برخی بازارها منجر شد. در فصل پاییز و زمستان باز هم از نبود گاز و حتی آب برای تولید سخن به میان آمده است. صنعتی که نیاز به آب برای تولید کاال و خدمات نداشته باشد، وجود ندارد. وابستگی تولید به 
انرژی غیرقابل انکار است. با وضعیتی که تحریم ها بر تعطیلی خطوط تولید به دلیل عدم واردات ماشین آالت و تجهیزات به روز گذاشته، بگذریم، نبود آب و گاز منجر به تعطیلی دیگر خطوط تولید که فعالیت محدود 
دارند هم خواهد شد. آمارهای دولتی در حالی هر روز از بازگشت کارخانجات و بنگاه های راکد و تعطیل شــده به چرخه تولید حکایت دارد که شاهد هستیم تولید و صنعت در چه مضیقه هایی قرار دارند. این آمارها 

چطور می تواند واقعیت داشته باشد در حالیکه درآستانه فصل سرد باید نگران خواب زمستانی تولید باشیم. 
یکی دیگر از مهمترین مشکالت حوزه تولید، سرمایه گذاری است. تا زمانی که در بازارهای ارز، طال، خودرو و مسکن جذابیت های سرمایه گذاری باال باشد نمی توان انتظار داشت که سرمایه گذار سرمایه خود را وارد تولید 
کند. این مسئله آنقدر مهم است که برخی از بانک ها، به عنوان تأمین کنندگان اصلی سرمایه مورد نیاز تولید منابع شان را به جای اختصاص به تسهیالت بخش تولید صرف سرمایه گذاری در بازارهای مختلف می کنند.
برای تولید به یک پیش بینی پذیری اقتصادی نیاز داریم که این پیش بینی پذیری به خاطر نرخ ارز مخدوش شده است. تولیدکننده نمی داند در بخش فروش، صادرات و تولید چه باید بکند. در نتیجه به دنبال درآمدزایی 
و سوداگری های دیگر می رود. تا زمانی که بانک مرکزی نسبت به تغییرات نرخ ارز بی تفاوت بوده و نگرانی نداشته باشد، در این شرایط تحریم و احتکار، حتماً نرخ دالر رو به باال می رود و هیچ سرمایه گذاری به سمت 

تولید و توسعه تولید نمی رود.
بانک ها باید همکاری کنند تا وجوه مورد نیاز آن ها برای پرداخت تسهیالت به تولیدکنندگان تأمین شود. این منابع از طریق آزاد کردن دارایی های ملکی بانک ها و اقدامات دیگر باید انجام شود. از طرفی دولت با مجاب 
کردن بانک ها برای همکاری با تولید کننده ها و پرداخت تسهیالت کم  بهره به توسعه تولید و بهبود وضعیت اقتصادی کمک می کنند. به هر ترتیب امیدواریم با همت و اهمیت ویژه به تولید و تشویق سرمایه گذاران 

بخش خصوصی برای تولید، مشکالت و معضالتی که در عرصه تولید و اقتصاد با آن ها مواجه هستیم مرتفع شود.

شایلی قرائی 
News kasbokar@gmail.com

ستاد توســعه فناوری نانو اعالم کرد تاکنون بیش 
از هزار و ۲۰۰ محصول نانو، تاییدیــه نانو مقیاس 
دریافت کرده اند. بررســی آمار منتشر شده توسط 
پایگاه اطالع رســانی محصوالت فناوری  نانو ایران 
نشان می دهد که تا پایان مهر ماه 14۰1 در مجموع 
1۲66 گواهی  نانومقیاس به محصوالت و تجهیزات 

ساخت داخل اعطا شده است.
براســاس آخرین به روزرســانی انجام شده در این 
پایگاه، حوزه »مواد اولیه« با ۲۷ درصد بیشــترین 
ســهم را در میان حوزه های صنعتی دارای گواهی 

نانومقیاس دارد. پس از آن، »حمــل و نقل« با 19 
درصد، »عمران و ســاختمان« با 1۲ درصد، »دارو 
بهداشــت و ســالمت« با 9 درصد و »انرژی، نفت 
و صنایع وابســته« با ۸ درصد قرار دارنــد. تا پایان 
مهرماه سال 14۰1، ۳۳۲ شرکت در حوزه فناوری  
نانو فعالیت داشــته اند که این شــرکت ها 1۰۳۰ 
محصول نانو و ۲۳6 تجهیز نانــو را تولید و به بازار 
عرضه کرده اند. در مجموع فناوری  نانو در بیش از 1۵ 
حوزه صنعتی وارد شده که محصوالت این صنایع 

تاکنون به 4۵ کشور جهان صادر شده است.

آمار کل محصوالت دارای گواهی نانومقیاس از سال 
1۳۸۷ تاکنون روند رو به افزایش داشته است و در 
این میان محصوالت نانومقیاس سهم بیشتری نسبت 
به تجهیزات نانومقیاس دارد. تا پیش از سال 1۳94، 
تعداد تجهیزات نانومقیاس بیشــتر از محصوالت 
نانومقیاس در کشور بود که از این سال، محصوالت 
نانویی گوی سبقت را از تجهیزات نانومقیاس ربوده 

و با شیب قابل توجهی پیشی گرفت.
ستاد توسعه فناوری  نانو در راستای ایجاد شفافیت 
بازار محصوالت نانو و به  تبــع آن ارتقای کیفی این 

محصــوالت و افزایش اعتمــاد مصرف کنندگان و 
نهایتا توســعه بــازار مــواد و محصــوالت نانو به 
محصوالت حوزه  فناوری  نانــو تاییدیه نانومقیاس 
اعطا می کنــد. این فرآیند از طریــق واحد ارزیابی 
موسســه خدمات فناوری تا بــازار )کریدور( انجام 
می شــود. گواهینامه نانومقیاس با اعتبار یک ساله 
صادر شــده و قابل تمدید است. همچنین در طول 
مدت اعتبار جهت اطمینان از ثبات مقیاس و خواص 
 محصول تولیدکننده، بازرسی های دوره ای از شرکت 

انجام می شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با بیان اینکه حمالت 
متنوع دشمن به زیرساختهای ارتباطی کشور به صورت 
روزانه دفع می شــود، گفت: رعایت اصول پدافندی در 
توسعه زیرساختهای ارتباطی کشور یک ضرورت است. 
به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، عیســی 
زارع پور با بیان اینکه پدافند غیرعامل در حوزه فناوری 
اطالعات بسیار پررنگ تر از سایر حوزه ها است، گفت: در 
این عصر تمام زندگی مردم وابسته به فناوری اطالعات 

شده و این نشــان می دهد که حوزه کاری ما با لحظه به 
لحظه زندگی مردم در ارتباط اســت لذا رعایت اصول 
پدافندی و تأمین امنیت این زیرساختها و اطمینان حاصل 
کردن از عدم آسیب پذیری آنها از اهمیت بسیار زیادی 
برخوردار است. وزیر ارتباطات با اشاره به ناکامی حمالت 
سایبری متعددی که زیرساختهای کشور انجام می شود، 
گفت: در بخش ارتباطات و فناوری اطالعات ما هر لحظه 
با حمالت دشمن به حوزه های زیرساختی و پلتفرم های 

داخلی مواجه هســتیم که عموماً با هوشیاری و تدابیر 
بخشهای ذیربط با ناکامی روبرو می شوند. زارع پور با اشاره 
به تالش های گسترده دشمن برای از بین بردن اعتماد 
کاربران به سرمایه های داخلی، ادامه داد: دشمن بیشترین 
توان خود را بر این حوزه متمرکز کرده است و با اقدامات 
کوری همچون حمــالت »منع خدمت توزیع شــده« 
)DDOS( تا ترور اجتماعی و تخریب پلتفرم های ایرانی 
به دنبال ناکارآمد و ناامن جلوه دادن پلتفرمهای ایرانی 

است. وزیر ارتباطات با تاکید بر ضرورت امن سازی و ارائه 
طرح »پایداری خدمات در شــرایط بحران« برای تمام 
زیرســاختهای ارتباطی و خدمات فناورانه مهم کشور، 
گفت: وزارت ارتباطات با تمام توان برای توسعه اقتصاد 
دیجیتال و ارائه خدمات با کیفیت و امن، پشت سر جوانان 
نخبه کشور و شــرکت های دانش بنیان ایستاده است و 
از تمام ظرفیت های خود برای حفظ حقوق پلتفرمهای 

ایرانی و کاربران آنها استفاده خواهد کرد.

اعطای گواهی نانومقیاس به بیش از هزار و ۲۰۰ محصول و تجهیز نانو

حمالت متنوع به زیرساختهای ارتباطی روزانه دفع می شود
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