
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات و وزیر امور اقتصادی و دارایی، 
طرح حمایت از کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال کشور که در 
ششمین جلسه کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، برای حمایت 
از کسب و کارهای فضای مجازی تدوین و به تصویب شده بود، 

را رونمایی کردند.
به گزارش ایسنا، عیسی زارع پور در این مراسم اظهار کرد: یکی 
از ماموریت هایی که رییس جمهور بــه وزرا دادند، در بخش 
اقتصاد دیجیتال است. ما اعتقاد داریم بحث اقتصاد دیجیتال 
سهم بزرگی در اقتصاد کل کشور دارد. ۳۵ تا ۴۰ درصد از تولید 
ناخالص ملی در بعضی از کشورها را این بخش تشکیل می دهد. 
آمارها در کشور ما هم نشــان می دهد که این بخش حدود ۷ 

درصد تولید ناخالص ملی را تشکیل می دهد.
وی ادامه داد: با موافقت رییس جمهوری در دی ماه گذشته، 
کارگروهی در دولت تشکیل شد که ۱۱ عضو کابینه در قالب 
این کارگروه موظف شدند موانع موجود در اقتصاد دیجیتال 
را به سرعت بردارند. این کارگروه با اختیارات اصل ۱۳۸ قانون 
اساسی و همچنین اصل ۱۲۷ هم اختیارات هیات محترم وزرا 

و رییس جمهور را برای تصمیم گیری دارد.
زارع پور گفت: این کارگروه تقریبا ماهانه جلسه داشته و تا به 
االن شش جلسه برگزار کرده است. در ذیل این کار گروه ما ۹ 
کمیته تخصصی پیش بینی کردیم که بیش از ۵۰ جلسه در 
حوزه های تخصصی داشــته است؛ همچنین یک کمیسیون 
مرکب از معاونین وزرای عضو تشــکیل شــده که حدود ۲۰ 
جلسه داشته است. مصوبات بسیار خوبی هم تاکنون داشتیم 
اما مهم ترین مصوبه که از ماه های قبل پیگیری تصویب آن را 
داشته ایم، بحث حمایت از کسب و کارهای اینترنتی، سکوها 
و پلتفرم هایی است که مردم بر روی آن کسب و کار می کنند.

وی ادامه داد: اقتصاد دیجیتال ســه الیه دارد، الیه اول بخش 
ارتباطات و فناوری اطالعات، الیــه دوم بحث اقثصاد مبتنی 

بر پلتفرم و الیه ســوم کاربرد ارتباطات و فناوری اطالعات در 
بخش های دیگر مانند کشاورزی هوشمند، پزشکی هوشمند 
و غیره است؛ ما در هر سه الیه برای اینکه به هدف حداقل ۱۰ 
درصدی از تولید ناخالص ملی برســیم، تالش هایی بسیاری 
از سوی دوستان دنبال می شود و مصوبات آن به مرور نهایی 
خواهد شد. الزم به ذکر است این جلسه و آیین نامه متمرکز 
بر الیه دوم یعنی تسهیل فضای کسب و کار مبتنی بر اینترنت 
است. همانگونه که گفته شد ما این مسیر را از حدود سه ماه 
قبل شروع کرده بودیم تا بتوانیم حمایت های ویژه ای را برای 

کسب و کارها فراهم کنیم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در ادامه ســخنانش با بیان 
اینکه محدودیت هایی در یک ماه و نیم گذشــته با توجه به 
مالحظات امنیتی برای دو پلتفرم خارجی  که بخشی از کسب 
و کارهای مردمی روی آنها بود، ایجاد شد و این سبب شد به 
روند این مصوبه شتاب دهیم، تصریح کرد: حتی برای برخی 
از بندهای این آیین نامه جلســات متعددی با وزرای محترم 
مرتبط داشتیم که امروز ابالغ شده اســت. در این آیین نامه 
تسهیالت بســیار خوبی در بخش های گوناگون پیش بینی 
شده است که به اعتقاد من گام بســیار بزرگ و بلندی برای 
حمایت کسب و کارهای اینترنتی اســت که اگر این مصوبه 
به شکل کامل اجرا شود، حتما اتفاق بزرگی در کشور خواهد 
افتاد. صرف نظر از اینکه در ادامه برای دو پلتفرم خارجی چه 
اتفاقی رخ می دهد وظیفه ماست که این مسیر را دنبال کنیم 
و این ظرفیت را برای کسب و کارهای اینترنی فراهم کنیم که 
بتوانند خود را ارتقا دهند. زارع پــور تأکید کرد: دولت حامی 
کســب وکارهای اینترنتی اســت و حتما این مسیر را دنبال 
خواهد کرد آنچه که مهم اســت موادی است که در این آیین 
نامه ذکر شده و حدود ۳۰ نوع حمایت جدید که برای کسب و 
کارها و سکوها پیش بینی کردیم. نکته مهمی که وجود دارد 

این اســت که اجرای آیین نامه نیازمند عزم ملی است؛ یعنی 
همه دستگاه هایی که نامشان در این آیین نامه آمده باید پای 
کار بیایند؛ ما در وزارت ارتباطــات و فناوری اطالعات حتما 
دبیرخانه ای را تشکیل می دهیم برای این موضوع و اجرای بند 
به بند این آیین نامه از سوی دستگاه های مختلف که مصوبه 
فقط روی کاغذ نباشد و برای اینکه نشان دهیم اجرایی می شود، 
از هفته آینده اجرای بندهای مرتبط با وزارت ارتباطات را شروع 
می کنیم. به گفته او در بسته حمایتی دولت از کسب و کارهای 
اینترنتی موضوعاتی از جمله پرداخت، تبلیغات، حمل و نقل، 

زیرساخت، مالیات، تسهیالت و احراز هویت دیده شده است.
در حوزه پرداخت، خدماتی از جمله حساب امانی )کسر مبلغ 
خرید پس از اطمینان از سبد کاال( خرید اعتباری )پرداخت 
وجه با فاصله از دریافت کاال(، پرداخت مســتقیم، کیف پول، 

درگاه پرداخت و رمزریال عرضه می شود.
وی ادامه داد: در حــوزه تبلیغات تخفیف حداکثری تبلیغات 
در دســتگاه های اجرایی و صدا و ســیما برای کسب و کارها 
و پلتفرم ها دیده شــده و همچنین پلتفرم موظف شده که با 
انجام تبلیغات در مدت کوتاهی نصف دنبال کننده های کسب 
و کار در پلتفرم های خارجی را در پلتفرم داخلی معرفی کند. 
برنامه سازی برای معرفی در صدا و سیما و اختصاص بسته ویژه 

تبلیغات پیامکی از دیگر بخش های تبلیغات است.
زارع پور افزود: در بخش حمل و نقل کاال تخفیفاتی در خدمات 
پستی دیده شده. در بخش مالیات مقرر شد کسب و کارهایی 
که سابقه مالیاتی ندارند تا ســقف ۲ میلیارد تومان از مالیات 
معاف شوند و همچنین کســب و کارهایی که سابقه مالیاتی 
دارند، از تخفیف مالیاتی برخوردار شــوند. همچنین هزینه 
راه اندازی و توسعه کسب و کار به عنوان هزینه مالیات پذیرفته 
شده است. در بخش تسهیالت متناسب با دنبال کننده های 
حساب کاربری تســهیالت به کســب و کار داده می شود و 

همچنین برای نخستین بار حساب کاربری به عنوان دارایی 
نامشهود برای اعتبارسنجی یا به عنوان وثیقه نزد بانک ها قابل 
ارایه اســت. طبق اعالم وزیر ارتباطات، همچنین تسهیالت 
صندوق نوآوری و شکوفایی نیز به این بخش اختصاص داده 
می شود. کسب و کارهای خانگی نیاز به اخذ مجوز ندارند و ثبت 

نام آنها در پلتفرم به منزله ثبت در درگاه ملی مجوزهاست.

ضربه سخت به کسب و کارهای مجازی
وزیر امور اقتصادی و دارایی هم در این مراســم گفت: فضای 
ناآرام طی دو ماه گذشته، ضربه ســختی به کسب و کارهای 

مجازی وارد و معیشت آنها را با تنگنا مواجه کرد.
سیداحسان خاندوزی اظهار کرد: طی یک الی دو ماه گذشته 
کسب و کارها ایام سختی را پشت سر گذاشتند و بسیار سخت 
و تلخ بود که جمعی از افرادی که به صورت خود اشــتغالی و 
با تکیه بر فناوری نوین فعالیت می کردند با مشــکل رو به رو 
شدند. وی افزود: فضای ناآرامی ها ضربه جدی به کسب و کارها 
وارد و ایام سختی را برای فعاالن این حوزه ایجاد کرد و حتما 
معیشت بسیاری از خانوارها، ناشی از این روزهای سخت دچار 

تنگنا شد.
این طرح به منظور حمایت از کســب و کارهای اینترنتی که 
در سکوهای داخلی اقدام به فعالیت می کنند بعد از برگزاری 
جلسات فشرده ی بررسی و هماهنگی میان نهادهای اجرایی 
چون وزارت ارتباطات، وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، وزارت 
ارشاد، سازمان برنامه و بودجه، صداوسیما و بانک مرکزی و در 
نهایت تصویب در کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، رونمایی شد.

در این آیین نامه که در قالب ۱۴ ماده به تصویب رسیده است، 
حدود ۳۰ نوع امکان و حمایت قانونی جدید برای ســکوها و 
کسب و کارهای اینترنتی پیش بینی شده است که در قالب 
تکالیفی برای دســتگاههای مختلف در قالب این آیین نامه 

متبلور شده اســت. در این آیین نامه برای سکوهای کسب و 
کاری مشمول، تسهیالتی همچون امکانات متنوع پرداخت، 
فراهم کردن زیرساختهای سخت افزاری، برخورداری از مزایای 
اســتقرار در پارکهای علم و فناوری، تبلیغ در سازمان صدا و 

سیما و ... پیش بینی شده است.
برخورداری از معافیتها و تسهیالت مالیاتی، عدم نیاز به مجوز 
فعالیت، بســته های تبلیغاتی متنوع در پلتفرمهای مشمول 
و سازمان صدا و ســیما برای بازیابی شبکه مشتریان کسب 
و کارها، تســهیالت بانکی، امکان اســتفاده از اکانت افراد در 
سکوهای داخلی در اعتبارسنجی بانکها و پذیرش آن به عنوان 
وثیقه بانکی و چندین امکان دیگر، از جمله تسهیالتی است 
که برای کســب و کارهای فعال در سکوهای مشمول در نظر 

گرفته شده است.
از آنجاکه از همان ابتدای شــروع به فعالیت دولت سیزدهم 
رشد حوزه اقتصاد دیجیتال یکی از اولویت ها به شمار می رفت 
بنابراین در زمستان سال گذشته به دستور رییس جمهوری، 
کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال مرکــب از وزرای ارتباطات و 
فناوری اطالعات، امور اقتصــادی و دارایی؛ صنعت، معدن و 
تجارت؛ تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دفاع و پشتیبانی نیروهای 
مسلح، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس کل بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران تشــکیل و شروع به کار کرد 
که بر اساس اصل ۱۲۷ و ۱۳۸ قانون اساسی، تمام اختیارات 
هیات وزیران و رییس جمهور در موضوع اقتصاد دیجیتال به 
این کارگروه تفویض شده است و مصوبات آن مانند مصوبات 
هیئت وزیران اســت و تصمیماتی که در این کارگروه گرفته 

می شود به منزله تصمیم رئیس جمهوری است.
هدف از تشکیل این کارگروه ویژه راهبری و هماهنگی توسعه 
اقتصاد دیجیتال و دستیابی به کسب سهم ۱۰ درصدی اقتصاد 

دیجیتال از کل اقتصاد کشور در افق ۱۴۰۴ به شمار می رود.

طبق آمار بانک مرکزی، باالترین قیمت هر متر آپارتمان در تهران 
۸۸ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان و پایین ترین قیمت ۲۱ میلیون 
و ۳۰۰ هزار تومان در مهر ماه ثبت شده که فاصله ۶۷ میلیون و 
۳۰ هزار تومانی قیمت در گران ترین و ارزان ترین منطقه را نشان 
می دهد. به گزارش ایسنا، بانک مرکزی در گزارشی که به تازگی 
منتشر کرده، به بررسی تغییرات قیمتی و تعداد معامالت انجام 
شده در آپارتمان و ساختمان  های مسکونی در مناطق ۲۲گانه 

تهران در مهر ماه سال جاری پرداخته است.
براساس این گزارش، متوسط قیمت هر متر خانه در تهران به ۴۳ 
میلیون و ۷۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان رسیده که بیشترین قیمت هر 
متر خانه ۸۸ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان در منطقه یک و کمترین 
آن با ۲۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در منطقه ۱۸ بوده اســت؛ 
بنابراین، فاصله قیمت هر متر آپارتمان در گران ترین و ارزان ترین 
منطقه تهران حدود ۶۷ میلیون و ۳۰ هزار تومان است. همچنین، 
مناطق سه و دو بعد از منطقه یک، جزو گران  ترین مناطق تهران 
گزارش شده  اند؛ به طوری که متوسط قیمت در منطقه سه،  ۷۴ 
میلیون و ۲۳۹ هزار و ۷۰۰ تومان و در منطقه دو،  ۶۳ میلیون و 
۶۵۱ هزار تومان اســت. عالوه بر این، مناطق ۲۰ و ۱۷، پس از 

منطقه ۱۸ ارزان ترین منطقه پایتخت گزارش شده اند و متوسط 
قیمت خانه در این مناطق به ترتیب ۲۳ میلیون و ۱۵ هزار تومان 
و ۲۳ میلیون و ۷۳۶ هزار تومان اســت. از سوی دیگر، بررسی 
گزارش بانک مرکزی از نظر تفاوت متوســط قیمت مسکن در 
مناطق ۲۲ گانه تهران در مهر ماه نسبت به شهریور ماه سال جاری 
بیانگر این است که ۱۴ منطقه تهران با افزایش قیمت مسکن در 
ماه موردنظر مواجه شده اند. بنابراین، قیمت خانه در هشت منطقه 
از تهران در مقایسه با ماه قبل کاهش یافته است که شامل مناطق 

۲، ۳، ۷، ۱۲، ۱۷، ۱۸، ۲۰ و ۲۲ می شود.
طبق این گزارش، تعداد معامالت انجام شده در این ماه ۵.۴ هزار 
فقره بوده که در این بین، بررسی جزئیات تعداد معامالت انجام 
شده در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران نشان می دهد در مهر امسال 
تعداد معامالت مسکن نسبت به ماه قبل در تمام مناطق تهران به 

جز مناطق ۸، ۱۴ و ۱۶ افزایشی بوده است. 
در این بین، کم ترین تعداد معامله مســکن به منطقه ۱۹ با ۲۳ 
معامله و بیشترین تعداد معامله نیز به ترتیب به مناطق ۵، ۱۰، ۲ 
و ۴ مربوط می شود که هر یک به ترتیب ۸۱۵، ۵۰۰، ۴۷۱ و  ۴۵۰ 

معامله مسکن داشته اند.

نظرسنجی های تجاری نشان داد که تولید کارخانه های آسیا 
در ماه اکتبر بــه دلیل ترس از رکود جهانی و سیاســت های 
چین در مقابــل کووید که به تقاضا آســیب می زند، کاهش 
 یافت و به اختــالالت مداوم عرضه و تیره کردن چشــم انداز

 بهبود افزود.
به گزارش ایســنا، تحلیلگران اظهار کردند که انتظار می رود 
افزایش بیشتر نرخ بهره ایاالت متحده بیشتر بانک های مرکزی 
آسیا را مجبور کند تا با تشدید سیاست های پولی خود از خروج 
سرمایه جلوگیری کنند. فعالیت های تولیدی در کره جنوبی، 
تایوان و مالزی در ماه اکتبر کاهش یافت و در ژاپن با کمترین 
ســرعت در ۲۱ ماه اخیر گســترش یافت که نشــان دهنده 
مشکالت ناشی از کند شدن تقاضای چین و هزینه های باالی 

واردات است.
شــاخص مدیران خرید تولیدی چین  در ماه اکتبر به ۴۹.۲ 
رســید که نســبت به ۴۸.۱ در ســپتامبر افزایش داشت اما 
همچنان زیر مرز ۵۰ واحدی که رشد را از انقباض جدا می کند، 

باقی ماند.
 Dai-ichi تورو نیشیهاما، اقتصاددان ارشد موسسه تحقیقاتی

Life در توکیو گفت: آســیا به شــدت به چین متکی است. 
سیاســت کووید صفر آن همچنان زنجیــره تامین را مختل 
می کند و مسافران چینی را از بازگشت به مقاصد گردشگری 
آســیا باز می دارد. همچنین به صادرات منطقه آســیب می 

رساند.
مشکل بزرگ دیگر ســرعت افزایش نرخ بهره ایاالت متحده 
اســت. اگر فدرال رزرو به افزایــش مداوم نرخ بهــره ادامه 
دهد، این امر می تواند باعث خروج ســرمایه از آســیا شــود 
و بــه صــادرات آســیب برســاند. فعالیــت کارخانه ها در 
اندونــزی در ماه اکتبر با ســرعت کمتری گســترش یافت 
 و شــاخص مدیران خریــد از ۵۳.۷ در ســپتامبر به ۵۱.۸ 

رسید.
بر اســاس گــزارش رویتــرز، صنــدوق بین المللــی پول 
پیش بینی های اقتصادی آسیا را به دلیل انقباض پولی جهانی، 
افزایش تورم ناشــی از جنگ اوکراین و کاهش شــدید رشد 
چین، چشــم انداز بهبود منطقه را کاهش داد. عواقب ناشی 
از محدودیت های سختگیرانه کووید- ۱۹ چین همچنان در 

حال گسترش است.

کریســتین الگارد، رئیــس 
 )ECB( بانک مرکــزی اروپــا
اعالم کرد که احتمــال رکود 
 اقتصــادی افزایــش یافتــه 

است.
به گزارش ایســنا بــه نقل از 
بیزنــس، الگارد تاکید کرد که 
تورم در سراســر منطقه یورو 
بیش از حد باالست. وی هشدار 
داد که هرچه مدت طوالنی تری 
تورم باال بمانــد، خطر بزرگ تر 

خواهد بود.
الگارد گفت: بانک مرکزی اروپا 
باید به افزایــش نرخ بهره برای 
مبارزه با تورم ادامه دهد، حتی 
اگــر احتمال رکــود اقتصادی 
 منطقه یــورو افزایــش یافته 

باشد.

تورم در مــاه اکتبر بــه ۱۰.۷ 
درصد افزایش یافــت و انتظار 
می رود تا ســال ۲۰۲۴ باالی 
هدف دو درصدی بانک مرکزی 

اروپا باقی بماند.
رئیــس بانــک مرکــزی اروپا 
همچنین اظهار کــرد که این 
بانک هنــوز از نظــر نرخ ها به 
مقصد نرســیده اســت و نرخ 
پایانــی آن بایــد تضمین کند 
که تــورم به هــدف دو درصد 
بازگردد. وظیفه ما ثبات قیمت 
است و باید با اســتفاده از تمام 
ابزارهای موجــود تحقق یابد. 
ما مصمم هســتیم هر کاری را 
که الزم است برای بازگرداندن 
 تورم به هدف دو درصدی خود 

انجام دهیم.

جزئیات طرح حمایتی از مشاغل اینترنتی 

تولید در آسیا همگام با کرونا در چین و رکود اقتصاد در جهانفاصله ۶۷ میلیونی بین گران ترین و ارزان ترین آپارتمان در تهران افزایش احتمال رکود اقتصادی اروپا
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با 186 رای موافق نمایندگان مجلس

وزیر راه و شهرسازی:

فاطمی امین در وزارت 
صمت ابقا شد

ایران در ارمنستان 
خانه می سازد

خودرو های وارداتی 
زیر ۱۰ هزار یورو کدامند؟

kasbokarnews paper 
kasbokarnews 

سرمقاله
کمبود منابع
در  بانک ها

کمبود منابع یکی از دالیل 
اصلی ســرپیچی بانکها از 
رعایت نرخ ســود مصوب 
است. خط و نشــان بانک 
مرکزی نیز نتیجه خاصی در پی نداشته و بیشتر 
حالت سوری دارد. برای همین است که مدتهاست 
بانکها بدون توجه به تذکرات و هشدارهای بانک 
مرکزی رویه ای را که در پیش گرفته اند ادامه می 
دهند. به هر حال تکالیف سنگینی بر دوش بانکها 
بدون توجه به منابع در دسترس آنها گذاشته شده 

است. این تکالیف...

  یوسف کاووسی، کارشناس 
اقتصادی 
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بازگشت دالر 
به قله تاریخی

صعود ۱۰ هزار 
واحدی بورس

برخی بانک ها به سپرده های میلیاردی سود 23 درصدی می دهند 

افزایش چراغ خاموش سود سپرده
صفحه4

صفحه2

زنگ  خطر    پایان  منابع  آبی
شافعی :   ایران   تنها   10  سال   فرصت   دارد   تا   از چالش   آب   جلوگیری   کند

نرخ دالر تهــران روز گذشــته از مــرز مقاومتی 
۳۳ هــزار و ۲۰۰ تومــان عبور کــرد. این جهش 
قیمتــی موجب شــده تقاضا بــرای خریــد ارز 
 در تهران بیشتر شــود و دالر تا ســطوح باالتری 
رشد کند. به گزارش اکوایران ، روند صعودی  قیمت 
دالر  در بازار روز گذشته سه شنبه ۱۰ آبان ماه ادامه 
پیدا کرد. اسکناس آمریکایی روز گذشته  بر مدار 
افزایش قرار گرفت. نرخ دالر تهران روز گذشــته 
از مرز مقاومتی ۳۳ هــزار و ۲۰۰ تومان عبور کرد. 
این جهش قیمتی موجب شــد تقاضا برای خرید 
ارز در تهران بیشتر شــود و دالر تا ۳۳ هزار و۴۲۰ 
تومان پیشروی کند.  قیمت دالر  روز گذشته  در 
 نیمه روز به قله تاریخی خود برگشت و با ۳۳ هزار

 و ۵۰۰ تومان معامله...

روند صعودی در بازار سرمایه که از روز دوشنبه آغاز 
شد، روز گذشته هم ادامه یافت و شاخص های این 
بازار سبزپوش ماندند. به گزارش ایسنا، شاخص کل 
بورس روز گذشته با ۱۰ هزار و ۶۲۸ واحد افزایش به 
رقم یک میلیون و ۲۸۰ هزار واحد رسید. شاخص 
کل با معیار هم وزن هم ۴۲۴۳ واحد افزایش یافت 
و رقم ۳۶۵ هزار و ۶۰ واحد را ثبت کرد. در این بازار 
۲۴۸ هزار معامله به ارزش ۲۸ هزار و ۲۹۵ میلیارد 
ریال انجام شد. صنایع پتروشیمی خلیج فارس، فوالد 
مبارکه اصفهان، گروه مدیریت سرمایه  گذاری امید، 
سرمایه  گذاری تامین اجتماعی، پتروشیمی نوری، 
سرمایه  گذاری غدیر و سرمایه  گذاری گروه توسعه 
 ملی نسبت به ســایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت 

را روی بورس گذاشتند...



اقتصاد2
ایران

صعود ۱۰ هزار واحدی بورس
روند صعودی در بازار سرمایه که از روز گذشته آغاز 
شد، روز گذشته هم ادامه یافت و شاخص های این 
بازار سبزپوش ماندند. به گزارش ایسنا، شاخص 
کل بورس روز گذشــته با ۱۰ هزار و ۶۲۸ واحد 
افزایش به رقــم یک میلیــون و ۲۸۰ هزار واحد 
رسید. شــاخص کل با معیار هم وزن هم ۴۲۴۳ 
واحد افزایش یافت و رقم ۳۶۵ هزار و ۶۰ واحد را 
ثبت کرد. در این بازار ۲۴۸ هزار معامله به ارزش ۲۸ 

هزار و ۲۹۵ میلیارد ریال انجام شد.
صنایع پتروشــیمی خلیج فارس، فوالد مبارکه 
اصفهان، گروه مدیریت ســرمایه  گــذاری امید، 
سرمایه  گذاری تامین اجتماعی، پتروشیمی نوری، 
سرمایه  گذاری غدیر و سرمایه  گذاری گروه توسعه 
ملی نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را 
روی بورس گذاشــتند. در آن سوی بازار سرمایه 
شاخص کل فرابورس با ۵۱ واحد افزایش در رقم 

۱۷ هزار و ۳۸۴ واحد رسید.
معامله گران این بازار ۱۷۶ هزار معامله انجام دادند 

که ۲۸ هزار و ۸۷۶ میلیارد ریال ارزش داشت.
بیمه پاسارگاد نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر 
منفی و پتروشیمی تندگویان، پلیمر آریاساسول، 
پتروشیمی زاگرس، بهمن دیزل، صنعتی مینو و 
پویا زرکان آق دره نسبت به سایر نمادها بیشترین 

تاثیر مثبت را روی فرابورس گذاشتند.

حباب سکه به ۲ میلیون و ۶۰۰ 
هزار تومان رسید

سکه نسبت به ابتدای هفته با افزایش قیمت 
۶۲۶ هزار تومانی همراه شده است.

ســکه با افزایش قابل توجه نسبت به ابتدای 
هفته به قیمت ۱۵ میلیون و ۶۲۶ هزار تومان 
رســید، افزایش قیمت ســکه حباب سکه را 
بیشــتر از قبل کرد. هر گرم طالی ۱۸ عیار 
نیز با افزایش قیمت نسبت به ابتدای هفته به 

قیمت یک میلیون و ۳۷۴ هزار تومان رسید.

افتتاح مدرســه بانک ســامان در 
روستای قوشجان آباد استان گلستان

آیین افتتاح مدرسه ۶ کالسه بانک سامان با حضور 
مدیران ارشد این بانک، مسئوالن محلی شهرستان 
آق قال و اهالی این روســتا برگزار شــد.به گزارش 
سامان رســانه، بانک سامان در راســتای ایفای 
مســئولیت اجتماعی با تخصیص اعتبار از محل 
بودجه فعالیت های خیریه خود، اقدام به ساخت و 
تکمیل مدرسه ۶ کالسه در روستای قوشجان آباد 
از توابع شهرســتان آق قال اســتان گلستان کرد.
در مراسم افتتاح این مدرســه ۶ کالسه که به نام 
»ســامان« نام گذاری شــده، جمعی از مسئوالن 
محلی، مدیران ارشد بانک سامان و اهالی روستای 
قوشجان آباد حضور داشتند.در این مراسم سلیمان 
هاشمی فرماندار شهرستان آق قال ضمن تقدیر از 
اقدام بانک سامان برای احداث این واحد آموزشی، 
خواســتار تداوم اقدامات خیریه بانک در مناطق 
محروم شهرستان آق قال شد.همچنین رضا شیرین 
گوهریان معاون اعتباری بانک سامان طی سخنانی 
با ابراز خرسندی از افتتاح مدرسه سامان گزارشی از 
اقدامات خیریه این بانک در جهت توسعه فضاهای 
آموزشی در سراسر کشور داد.وی به پیشتاز بودن 
این بانک در پیشبرد امور عام المنفعه اشاره کرد و 
ادامه داد: بانک سامان توسعه فضاهای آموزشی در 
مناطق محروم را سرلوحه اقدامات خود قرار داده و 
بر همین اساس تاکنون ۸ مدرسه در مناطق محروم 
کشور توسط بانک ســامان احداث شده است.وی 
سپس ادامه داد: احداث مدرسه »سامان« شهرستان 
قوشجان آباد نیز باهدف ارج نهادن به سرمایه های 
ملی این منطقه صورت گرفته اســت. الزم به ذکر 
است، این مدرسه شش کالســه مشتمل بر ۷۴۵ 
متر ســاختمان آموزشــی و ۱۵۰۰ متر محوطه، 
با ســرمایه گذاری ۵۵ میلیارد ریالی بانک سامان 
احداث شده که تفاهم نامه ساخت این مدرسه پس 
از وقوع سیل در استان گلستان و بررسی های دقیق 
میدانی، با سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 
کشور امضا شد.با ساخت این مدرسه شش کالسه در 
شهرستان آق قال، بانک سامان تاکنون هشت مدرسه 
با باالترین استانداردهای ساختمانی و تجهیزات، 
در سراسر ایران ســاخته و هزاران دانش آموز را در 
سراسر کشور راهی فضاهای آموزشی کرده است.
الزم به ذکر اســت که بانک سامان سال هاست در 
حوزه مسئولیت اجتماعی با احداث چندین مدرسه 
در مناطق محروم، تجهیز بیمارستان ها، کمک به 
بیماران نیازمند، حمایت از دانش آموزان مستعد 
نیازمند و کمک در تأمین آب شرب از طریق دفتر 

یونسکو، اقدامات قابل توجهی انجام داده است.

خبر

در چهــار مــاه نخســت 
۱۴۰۱، مجمــوع صادرات 
فــوالد ایران )فــوالد خام 
و محصــوالت فــوالدی(،  
۳ میلیــون و ۱۱۱ هزار تن 
بود که نســبت به مدت مشابه ســال قبل، کاهش 
۱۶ درصدی داشت. بر اســاس آمار گمرک، در این 
مدت، ۹۰۰ هزار تن صــادرات محصوالت فوالدی 
صورت گرفته که نسبت به مدت مشابه سال قبل، 
کاهش ۲۳ درصدی را نشان می دهد. این در حالی 
است که روند تولید فوالد در کشور با وجود کاهش 

تولید در جهان، افرایشی بوده است. 
رضا شهرستانی، فعال صنعت فوالد، با بیان اینکه 
سیاست های دولت از جمله وضع عوارض سنگین 
یک شبه برای صادرات عواقب بعدی برای تولید و 
صادرات فوالد دارد، گفت: وضع عوارض بر صادرات 
فوالد خام و محصوالت فوالدی از سوی دولت توجیه 
اقتصادی صادرات برای واحدها را از بین برده است 
و همین موضوع از اصلی ترین دالیل روند کاهشی 

صادرات فوالد است.
شهرستانی با بیان اینکه این روال عالوه بر کاهش 
صادرات باعث می شود ایران در بازارهای صادراتی 
بی اعتبار شود، گفت: مشــتری مداری در بازارهای 
صادراتی اهمیت زیادی دارد؛ از همین رو با اصالح 
تعرفه های صادراتی هم مشــتری خارجی تمایلی 
ندارد با کشــوری کار کند که سیاست مشخصی 
ندارد و بی ثبات اســت چرا که این کشــورها هم 
تعهداتی نســبت به مشــتریان و صنایــع پایین 
دســتی خود دارند. این تغییرات یک شبه و مدام 
سیاســت ها بیش از همه منجر بــه بی اعتمادی و 
بی اعتباری کشــور در بازارهای صادراتی می شود 

که بــه راحتی قابل بازگشــت نیســت. این فعال 
صنعت فوالد اضافــه کرد: روســیه در حال دادن 
تخفیف های سنگین روی محصوالت در بازارهای 
جهانی اســت و جایگزین شــدن به جای ایران در 
بازار فوالد و انرژی اســت و تا زمانی که شــرایط 
ایران بی ثبات اســت، تحریم وجود دارد و مسئله 
 برجام حل نشده است، شرکای تجاری را از دست 

خواهیم داد.
شهرســتانی ادامــه داد: در حال حاضــر اقتصاد 
جهانی در رکود اســت و قیمت ها افت پیدا کرده 
اســت. اما تولید در کشــور ما با هزینه باال انجام 
می شــود و مشــکالتی همچون قطع بــرق و گاز 
صنایع به ویــژه در صنایع فــوالدی و هزینه های 
 سرســام آور دیگر باعث شــده تولید برای واحدها 

پرهزینه باشد.

روند تولید  افزایشی است
گزارش انجمن جهانی فوالد از میزان تولید نزدیک 
به ۶۴ کشور در جهان نشــان می دهد در سپتامبر 
سال جاری میالدی ۱۵۱.۷ میلیون تن فوالد تولید 
شده که نسبت به عملکرد این کشورها در ماه مشابه 

سال گذشته، ۳.۷ درصد رشد را نشان می دهد.
ایران  در بین ۱۰ تولیدکننده بزرگ فوالد در جهان، 
ایران در سپتامبر ســال ۲۰۲۲ در جایگاه دهم قرار 
گرفته است. این گزارش می گوید تولید فوالد ایران در 
۹ ماه گذشته از سال جاری میالدی ۹.۸ درصد رشد 
کرده اســت.، این در حالی است که تولیدکننده های 
بزرگ فــوالد، تولید فوالد خــود را کاهش داده داند. 
رضا شهرســتانی در مورد دالیل روند افزایشی تولید 
ایران در شــرایط رکود بازارهای جهانی می گوید: ما 
همچنان نسبت به چشــم انداز ۱۴۰۴ عقب هستیم. 

چشــم انداز تولید برای ۱۴۰۴، ۵۰ میلیون تن است 
و در ســال ۱۴۰۱، باید ۳۸ میلیون تن تولید داشته 
باشــیم. در ســال ۱۴۰۰، باید ۳۴ میلیون تن فوالد 
تولید می کردیم اما میزان تولید ۲۷ میلیون تن بود و 
تولید به میزان ۷ میلیون تن عقب افتاد. سال ۹۹ اما 
هدفگذاری ۳۰ میلیون تن تولید انجام شد.  بنابراین 
میزان تولید اگرچه نسبت به سال قبل افزایش پیدا 

کرده است اما همچنان از برنامه عقب هستیم.

ایجاد روند داللی در زنجیره فوالد
این فعال صنعت فوالد همچنین نسبت به تشدید 
روند داللی در بازار فوالد ایران هشدار می دهد: دولت 
به واسطه یک اقدام غلط دالل بازی را به کل زنجیره 
فوالد برگرداند. در حال حاضر دالالن امکان خرید 
فوالد به صورت اعتباری در بورس کاال را دارند. این 
موضوع باعث شــده به غیر از تولیدکننده دالالن 
امکان خرید اعتباری فوالد از بورس را داشته باشند و 
در واقع به داللی فوالد مجوز داده شده است. این در 
حالی است که کارخانه دار و تولیدکننده به واسطه 
فروشی که انجام می دهد دالر و ارز برمی گرداند اما 
دالل و حتی تاجر چنین وابستگی ندارد. بنابراین 

این اقدام دولت عواقب و تبعات زیادی دارد.
شهرســتانی اضافه کرد: این روند داللــی را ما در 
کل زنجیره فوالد می بینیــم.  به عنوان نمونه آهن 
اسفنجی در بازارهای صادراتی ۲۲۰ دالر است اما در 
داخل ۳۰۰ دالر قیمت گذاری می شود و به عبارتی 

با قیمت بازی می شود.
وی ادامه داد: این در حالی اســت که شرکت های 
تولیدی معضل نقدینگی دارنــد و افزایش قیمت 
تولید را تهدید می کند. تولیدکننده مجبور اســت 
مواد اولیه را از دالل با قیمت باالتر خریداری کند، 
در نتیجه هزینه تولید افزایش پیدا می کند و قیمت 

تمام شده برای مصرف کننده افزایش می یابد.  

صادرات فوالد کاهشی شد

داللی در زنجیره فوالد

وزیر راه و شهرسازی:
ایران در ارمنستان خانه می سازد

وزیر راه و شهرسازی از ایجاد کریدور جدید ترانزیتی 
ارمنســتان به خلیج فارس از مرز نوردوز خبر داد 
و گفت: تجربه مناســب نهضت ملی مســکن در 
ارمنستان استفاده می شود. به گزارش وزارت راه و 
شهرسازی، رستم قاسمی با گنل سانوسیان وزیر 
مدیریت منطقه ای و زیرســاخت های ارمنستان 
مقرر شد تا شرکت های ایرانی برای ساخت و ساز در 
زمینه عمرانی ساخت تونل، راه و همچنین ساخت 
و ساز ساختمانی با کشور ارمنستان همکاری داشته 
باشند. همچنین بنا بر توافق دو کشور مقرر شد تا 
کریدور شــمال-جنوب از مرز نوردوز به ورزقان و 
تبریز تکمیل و توســعه پیدا کند. دو کشور توافق 
کردند تا احداث تونل ۷.۲ کیلومتری کاجاران بهار 
سال آینده میالدی توســط شرکت های ایرانی در 
خاک ارمنستان آغاز شود. قاسمی در خصوص این 
دیدار و جزئیات توافقات دو کشور گفت: در دیدار با 
وزیر ارمنستان پروژه های ساخت و ساز در ارمنستان 
مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. با توجه به اینکه 
در کشور ارمنستان پروژه های متعددی وجود دارد 
که شامل راه، تونل و ساخت وساز در حوزه مسکن 
است، مقرر شد تا تیمی از سازندگان حرفه ای ایران 
بعد از سفر وزیر ارمنستان به ایران به آن کشور سفر 
کنند و در این خصوص تبادل نظر انجام شود.  وی 
افزود: با توجه به اینکه ایران تجربه مناســبی را در 
حوزه ساخت و ساز مسکن تحت عنوان نهضت ملی 
مسکن دارد مقرر شد تا شرکت های ایرانی ساخت 

و ساز ساختمانی در کشور ارمنستان فعال شود.

با 186 رای موافق نمایندگان مجلس
فاطمی امین در وزارت صنعت، 

معدن و تجارت ابقا شد
نمایندگان مجلس شورای اسالمی روز سه شنبه 
پس از بررسی طرح استیضاح سیدرضا فاطمی امین 
وزیر صنعت، معدن و تجارت با ابقای وی در صدر 
این وزارتخانه کلیدی دولت موافقت کردند. جلسه 
علنی روز سه شنبه  ۱۰ آبان مجلس شورای اسالمی 
به ریاست محمدباقر قالیباف، به بررسی تقاضای 
جمعی از نمایندگان برای استیضاح وزیر صنعت، 
معدن و تجارت اختصاص داشت. پس از اظهار نظر 
نمایندگان موافق استیضاح، دفاع وزیر صمت و نیز 
نمایندگان مخالف، عدم اعتماد به رای نمایندگان 
گذاشته شد؛ نمایندگان نیز با   ۸۴  رای موافق ۱۸۶ 
رای مخالف از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر در جلسه 
علنی، با استیضاح فاطمی امین مخالفت کردند تا او 
همچنان در سمت وزارت صنعت، معدن و تجارت 
ابقا شود. طبق آیین نامه داخلی مجلس، رای گیری 
برای استیضاح به صورت مخفی و با ورقه انجام شد. 
رای عدم اعتماد به هر وزیــر نیازمند رای اکثریت 
مطلق نمایندگان حاضر در جلسه علنی است که 
فاطمی امین توانست قاطبه نمایندگان خود را با خود 
همراه کند و به همراهی با دولت سیزدهم ادامه دهد.

وزیر نفت:
 در هیچ برهه ای از تاریخ، روابط 
ایران و روسیه به این نزدیکی 

نبوده
جواد اوجی وزیر نفت تصریح کرد: در هیچ برهه ای از 
تاریخ، روابط ایران و روسیه به این نزدیکی نبوده، از 
این رو هم اکنون فرصت بسیار خوبی برای همکاری 
با این کشور فراهم شده است.  وزیر نفت با اشاره به 
ظرفیت های دو کشور ایران و روسیه در حوزه های 
مختلف و تحریم بودن هر دو کشور، گفت: گسترش 
همکاری های دوجانبه ایران و روسیه تحریم های 
بین المللی را بی اثر خواهد کرد.  به گزارش وزارت 
نفت، جواد اوجی در جمع خبرنگاران با اشــاره به 
برگزاری پیش نشســت هماهنگی با نمایندگان 
کارگروه هــای مختلف طرف ایرانی کمیســیون 
مشترک اقتصادی ایران و روسیه برای بررسی اسناد 
تدوین شده به منظور مذاکره و امضای سند نهایی 
اظهار کرد: در چند ماه گذشته در قالب کارگروه های 
مختلف بحث های مربوط به حوزه بانکی، انرژی، 
حمل ونقل، بهداشت، اقتصادی و... با وزارتخانه ها و 
دستگاه های ذی ربط در محل وزارت نفت پیگیری 
شده اســت، هم زمان با این نشست ها مسئوالن و 
مقام های روس با سفر به ایران برای ارتباط بیشتر 
نشست هایی را با مسئوالن ایرانی داشته اند که در 
این زمینه سفارت ایران در روسیه کمک شایانی به 
وزارت نفت داشته است. وی با تأکید بر اینکه همه 
توافق های انجام شده و مورد بحث و تبادل نظر ما در 
شانزدهمین کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و 
روسیه درواقع همان محورهای مورد توافق رؤسای 
جمهور دو کشور است، تصریح کرد: در هیچ برهه ای 
از تاریخ، روابط ایران و روسیه به این نزدیکی نبوده، از 
این رو هم اکنون فرصت بسیار خوبی برای همکاری 

با این کشور فراهم شده است.
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در اولین اجالس تجــارت محصوالت کشــاورزی و غذایی ایران، 
غالمحسین شــافعی به نقد وضعیت منابع آبی کشــور پرداخت و 
گفت: شــاید مهم ترین چالشــی که ما در آینده خواهیم داشت و 
کمتر در مورد آن صحبت می شــود، چالش آب در کشــور اســت 
و چالشــی بزرگتر از آن در کشــور نیســت. اما مطابق معمول ما 
همه در خــواب غنودیم و ســحر قافلــه رفت. معموال مــا منتظر 
می مانیم تــا چالش ها به وضعیــت نامطلوب برســد و بعد به فکر 
 می افتیــم؛ امــا باید مســئله آب را در هــر اجالس و ســخنرانی 

تذکر داد. 
او با اشاره به اینکه طبق آمارها، مسیر حرکت ما در ارتباط با مسئله 
آب، مسیر توسعه نیســت؛ افزود: در دهه ۵۰ مجموعا ۴۷ هزار چاه 
در کشور داشتیم؛ ولی در سال ۱۳۹۸، حدود ۸۵۰ هزار حلقه چاه 
در کشور برآورد شد. وضعیت تاالب ها بســیار نامناسب است و به 
وضعیت محیط زیســت همه اشــراف دارند. اگر »طرح فدک« که 
مجلس شــورای اســالمی به دنبال آن بود و اتاق ایران مخالف آن 
بود، در مجلس شورای اســالمی، تصویب می شد، وضعیت بدتری 

رقم می خورد.
شــافعی با نقــد رونــد مصــرف منابــع آبــی تاکید کــرد: اگر 
به همین صورت جلــو برویم و اقــدام جدیدی نکنیم، ۲۰ ســال 
آینده تصور وجــود موجود زنده در بخشــی از نقــاط ایران تصور 

اشــتباهی اســت. ایران ۱۰ ســال فرصت دارد تــا از چالش آب 
جلوگیری کند و البتــه می تواند جلوی این بحــران را بگیرد. اگر 
در این مدت اقدام جدی ای انجام نشــود، تصــور موجود زنده در 
بخش هایی از ایران تصور غلطی اســت. وقتــی از امنیت غذایی و 
 کشــاورزی صحبت می کنیم موضوعی مهم تر از آب برای کشــور 
وجود نــدارد. او در بخش دیگر به چالش جدیــدی در حوزه تغییر 
الگوی کشــت پرداخت و گفت: اکنون کشــت زعفران از مناطق 
گرمسیری به سمت اردبیل روانه شده است. تولید هندوانه در مناطق 
شرقی کشور رقم می خورد و  در نهایت صادرکننده هندوانه و خربزه، 
جایزه صادراتی می گیرند. اگر روال اینگونه ادامه یابد ما سریع از ۲۰ 
سال منابع آبی را از دســت می دهیم. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشــاورزی ایران در بخش دیگر گفت: به یاد دارم در سال 
۱۳۸۲ اجالسی با حضور بخش کشاورزی هلند در کشور برگزار شد 
که در آنجا هلندی ها بخش کشاورزی و غذای ایران را به  شیر خفته 
تشبیه کردند و گفتند وای به حال روزی  که این شیر بیدار شود. اما 
از آن زمان تاکنون این شیر بیدار نشده است و معلوم نیست؛ آیا این 

شیر بیدار می شود یا هیچ وقت بیدار نخواهد شد.

صنایع ناکام
رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه در بخش صنایع وابسته 

به کشــاورزی و صنایع تبدیلــی، برخی به اشــتباه »تکثرگرایی« 
را  در کشــور نمونه  توســعه می دانند؛ تاکید کرد: این نگاه اشتباه 
 اســت. مثال در بخــش کشــاورزی، ۶ میلیون تــن، گوجه فرنگی 

تولید می شود. 
۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تــن از این محصول تازه خوری می شــود و 
۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن برای صنایع تبدیلی اســتفاده می شود. 
حال از ایــن میزان محصــول ۷۰۰ هــزار تــن رب گوجه فرنگی 
بدســت می آیــد. درحالی کــه تعــداد واحدهای تأسیس شــده 
بــرای تولیــد رب  گوجــه فرنگــی ظرفیتــی حــدود ۲ میلیون 
و ۴۰۰ هزار تن در کشــور را دارد. سرنوشــت صنایــع تبدیلی به 
 اینجا رســیده اســت. صنایع تبدیلی کنســتانتره میوه وضعیت 

بدتری دارد.
او افزود: مسئله بعدی در حوزه کشاورزی اصالح الگوی مصرف است 
که یک سال هم شعار ســال حول همین موضوع بود. این در بخش 
وضعیت فاجعه است. جای الگوی مصرف سالم در زندگی ما بسیار 
خالی است. مثاًل کشورهای آسیای جنوب غربی از رفتار ما در الگوی 
مصرف تعجب می کنند. ما به الگوی مصرف در هیچ حوزه ای توجه 

نکرده ایم.
شافعی معتقد است: باید این نشست ها ادامه یابد تا زنگ خطر به صدا 

درآمده در حوزه کشاورزی به گوش  مسئوالن برسد.

نــرخ دالر تهــران روز گذشــته از مــرز مقاومتــی ۳۳ هــزار و 
۲۰۰ تومان عبــور کرد. این جهــش قیمتی موجب شــده تقاضا 
 برای خرید ارز در تهران بیشــتر شــود و دالر تا ســطوح باالتری 

رشد کند.
به گزارش اکوایران ، روند صعودی  قیمت دالر  در بازار روز گذشته 
ســه شــنبه ۱۰ آبان ماه ادامه پیدا کرد. اســکناس آمریکایی روز 
گذشــته  بر مدار افزایش قرار گرفت. نرخ دالر تهران روز گذشته از 
مرز مقاومتی ۳۳ هزار و ۲۰۰ تومــان عبور کرد. این جهش قیمتی 
موجب شــد تقاضا برای خرید ارز در تهران بیشــتر شود و دالر تا 
۳۳ هــزار و۴۲۰ تومان پیشــروی کند.  قیمت دالر  روز گذشــته  
در نیمه روز به قلــه تاریخی خود برگشــت و با ۳۳ هــزار و ۵۰۰ 
 تومان معامله شــد . ۱۱ مهر ماه بود که  نــرخ دالر  به قله تاریخی 

صعود کرده بود .  

حمایت تمام قد از نرخ دالر  تهران 
معاملــه گران معتقــد بودند روز گذشــته دالر تهــران مانند روز 
گذشــته مورد حمایت بازارهای همســایه قرار گرفته است.  نرخ 
دالر  در هرات روز گذشــته تا ۳۲ هــزار و ۹۰۰ تومــان باال رفت 

که در مقایســه بــا روز قبــل ۲۰۰ تومــان باالتــر بود.البته در 
 معامــالت فردایــی نــرخ  هــرات وارد کانــال ۳۳ هــزار تومان 

شده بود.
 از سوی دیگر دالر سلیمانیه روز گذشته ۳۳ هزار ۶۵۰ تومان بود که 

نسبت به روز قبل ۱۵۰ تومان رشد را نشان می دهد.
نرخ حواله درهم  نیز روز گذشــته تا ۹ هزار و ۲۶۰ تومان باال رفت. 

بنابراین نرخ برابری درهم به دالر وارد کانال ۳۴ هزار تومان شد. 

پیام آمریکا به بازار ارز ایران
چشم انداز برجام نیز همچنان تیره و تار است. رابرت مالی، نماینده 
ویژه ایاالت متحده در امور ایران در تازه ترین اظهارات خود  مدعی 
شده واشنگتن توجه خود را به حمایت از اعتراضات معطوف نموده 
و اگر الزم باشد به عنوان آخرین راهکار، به گزینه نظامی علیه برنامه 

هسته ای ایران متوسل می شویم.
رابرت مالــی تمرکز بــر توافق هســته ای را موجــب اتالف وقت 
توصیف کــرد. به عقیــده معامله گران ســیگنال منفــی آمریکا 
 درباره برجام بــه بــازار ارز تهــران می تواند قیمــت دالر تهران 

را صعودی کند.

فنر  قیمت طال  پرید 
قیمت اونس طال روز گذشته  برخالف روز گذشته آرایش صعودی 
به خود گرفت و با ۷ دالر رشــد در محــدوده  ۱۶۴۷ دالر معامله 
شــد. در بازار داخلی ایران هم قیمت طال ۱۸ عیار  روز گذشته ۱۲ 
هزار و ۷۰۰ هزار رشــد کرد. این فلز گران بهای داخلی روز گذشته 
 در محدوده یــک میلیون و ۳۷۰ هــزار و ۷۰۰ تومــان به فروش 

رسید. 

سکه دوباره پرواز کرد 
قیمت سکه روز گذشته مانند روز گذشــته پرواز درآمد. فلز گران 
بهای داخلی روز گذشته تا سطح ۱۵ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان باال 
رفت. قیمت مذکور  در مقایسه با روز قبل ۱۵۰ هزار تومان باالتر بود.

قیمــت ســکه در دو ســه روز اخیــر تقریبــا ۴۰۰ هــزار تومان 
گــران شــده اســت.معامله گــران معتقــد بودنــد در صورتی 
کــه فلــز زرد رنــگ داخلــی مــرز مذکــور را حفظ کنــد این 
احتمــال وجــود دارد که بازار ســکه بــا تقاضای جدیــد همراه 
 شــود و ســکه به ســمت ۱۵ میلیــون و ۸۰۰ هزار تومــان هم 

حرکت کند.

ســخنگوی وزارت صمــت گفــت: واردات خــودرو از میــان 
 خودرو هایــی بــا برنــد کــره ای، ژاپنــی و اروپایــی انجــام 

می پذیرد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، نرخ ســود بازرگانی خودرو های 
وارداتی بر حســب ارزش )کد( با تصویب هیئت وزرای عضو کارگروه 
متشــکل از وزرای صنعــت، معــدن و تجــارت، امــور اقتصادی و 
دارایی و رئیس ســازمان برنامه و بودجه کشــور بــا رعایت ماده ۱۹ 
آیین نامه داخلــی هیئت دولت به گونه ای تصویب می شــود که مابه 

 التفاوت قیمت پایــه با قیمت های پایانی در بورس کاال معادل ســود 
عادالنه باشد.

امید قالیباف، ســخنگوی وزارت صمت در این بــاره گفت: بنابراین 
فهرســت شــرکت های واردکننده خــودرو اکنون به ۱۲ شــرکت 
رســیده اســت ضمن اینکه ایــن فهرســت، همچنان باز اســت و 
به محض اینکه شــرکت متقاضــی واردات خودرو شــرایط الزم در 
 آئین نامــه واردات خودرو را احــراز کند به فهرســت واردکنندگان 

خودرو اضافه می شود.

ســخنگوی وزارت صمــت با بیــان اینکــه واردات خــودرو از بین 
خودرو هایی بــا برند های کــره ای، ژاپنی و اروپایی انجام می شــود، 
گفت: بایــد بگویــم کــه خودرو هایــی ماننــد هیوندا اکســنت، 
هیوندا ای ۱۰، میتسوبیشــی میــراژ، چانگان ســی اس ۳۵، ام جی 
۳ و ام جــی ۶، ســیتروئن C ۳ و محصولی از شــرکت فولکس واگن 
)ســئات( در زمره مدل خودرو هایی اســت که قرار اســت به کشور 
 وارد شــود که این خودرو ها در محدوده قیمت حــدود ۱۰ هزار یورو 

قرار دارند.

بازگشت دالر به قله تاریخی

اسامی خودرو های وارداتی زیر ۱۰ هزار یورو 

مریم بابایی
News kasbokar@gmail.com
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3 بازار

رئيس اتحاديــه خياطان زنانــه و مردانه تهران 
بيان داشــت: بيشــترين مشــکالتي که براي 
اعضاي اين صنف رخ مي دهد از ســوي سازمان 
ها و ارگان هاي دولتي اســت. دولت به دستگاه 
هاي خود جهت همــکاري بــا توليدکنندگان 
بخشــنامه هايــي را ارســال مــي کنــد؛ اما 
متاســفانه اجرايي نمي شــود در حاليکه توليد 
نبض حرکت اقتصاد اســت. حمايــت از توليد 
مغفــول مانده و هيــچ هزينــه و حمايتي نمي 
 شــود، حمايت از توليد تنها در شعار و تبليغات 

باقي مانده است.
حبيب اله طهماســبي نيک، رئيــس اتحاديه 
خياطــان زنانــه و مردانــه تهــران در ادامه با 
اشــاره به عملکــرد بانــک هــا در حمايت از 
 توليــد گفــت: مهمتريــن عامــل در حرکت 

چرخ دنده هــاي توليــد، تامين منابــع مالي 
 اســت. بانک ها مهمترين عامــل در اين چرخه 

هستند. 
پرداخت وام با درصد ســود نــازل و وصول آن 
در درازمدت مــي تواند کمک بســياري به اين 
مهم در کشور باشــد؛ حال آنکه پرداخت وام از 
ســوي بانک ها به توليدکنندگان ضمن اينکه با 
دســت اندازهاي زيادي رو به روســت، سود آن 
 در بلند مدت فشــار زيادي به توليدکننده وارد 

مي سازد.
طهماسبي نيک با اظهار اميدواري از شرايط بازار 
خياطان گفت: بازار خياطان در روزگار شــيوع 
کرونا راکد بود. بسياري از توليدکنندگان خسارت 
زيادي را متحمل شــدند.کارگران شان به دليل 
رکود بازار به مشاغل کاذب جذب شده و از صنف 

رفتند؛ اما بتازگي به نسبت دو سال قبل شرايط 
کسب و کار بهتر شــده و سفارش براي خياطان 
بيشتر شده است؛ بنابراين برخي از کارگران به 
شغل خود بازگشــتند و در توليدي ها مشغوول 

گرديدند.
وي از خياطــي به عنــوان هنر-صنعت ياد کرد 
و افــزود: در دهه اخيــر افراد به جــاي خريد 
لباس هاي آماده ســعي کرده اند با تهيه پارچه 
 از دوخــت تخصصي بــراي لبــاس هايي خود 

استفاده کنند. 
هر چند قيمت لباس آماده به نسبت ارزان تر از 
سفارش به خياط اســت؛ اما به اين دليل که کار 
خياط مانند يک هنرمند اســت که بر لباس مي 
نشــيند، ترجيح مي دهند لباس شان را خياط 

بدوزد.

رئيس اتحاديه بنکداران و طاقه فروشــان پارچه 
تهران مهمتريــن علت گراني کاالهــا را حذف 
ارز ترجيحي برشــمرد و بيان داشت: حذف ارز 
ترجيحي براي کاالهاي وارداتي و مواد اوليه توليد 
از سويي و از سوي ديگر افزايش نرخ ارز در کشور 
و قيمت کاالها به صورت مستقيم و غير مستقيم، 
موجب رکود بازار و کاهش تقاضا شده است که 
اين مهم بايد در تغيير ميزان معافيت هاي ساالنه 

توسط سازمان لحاظ گردد.
محمد ولدخاني، رئيس اتحاديه بنکداران و طاقه 
فروشان پارچه تهران در ادامه افزود: رکود شديد 
و عدم توانايي خريد،کاهش داد و ســتد و رقابت 
براي فروش کاال موجب شــده واحدهاي صنفي 
با کمترين ســود حتي يک درصــد و يا به ضرر، 
کاالهاي خود را به مشتري عرضه کنند که اين نيز 
کاهش شديد نرخ سودآوري را مي رساند که نبايد 

از چشم سازمان امور مالياتي دور بماند.
ولدخاني با اشــاره به بخشنامه ســازمان امور 
مالياتي تاکيد کرد: با توجه به بخشــنامه شماره 
۱۶۲۸۹/۲۳۰/د سازمان به ادارات امور مالياتي، 
مديران کل مکلفند در رســيدگي و رســيدگي 
مجدد در اجراي مــاده ۲۳۸ قانون ماليات هاي 
مستقيم و مراجع حل اختالف مالياتي با بررسي 

دقيق فعاليت مودي از حيث ميزان ســودآوري 
و با توجه به ماهيت شغل)جواز کسب( و نسبت 
ضرايب تعيين شده توسط سازمان امور مالياتي 
بارگذاري شــده در پايگاه اطالع رساني سازمان 
اقدام نمايند که متاسفانه در ادارات مالياتي خالف 
آن عمل مي شــود و بارها اين مورد را به مديران 

متذکر شده ايم.
وي تصريح کرد: عطف به تفويض نامه شــماره 
۱۰/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۰/۲/۱۴۰۱ نســبت به 
بخشودگي جرائم موضوع ماده ۱۶۹ قانون ماليات 
هاي مستقيم براي ســال هاي ۱۳۹۵ و به بعد؛ 
همچنين بخشودگي جرائم قابل بخشش ناشي از 
مطالبه ماليات و عوارض بر مبناي تراکنش بانکي 
در صورت پرداخت کليه بدهي هاي قطعي شده 
سال مربوطه تا ميزان ۱۰۰ درصد به مديران کل 
تفويض اختيار گرديد که اين نيز به هيچ عنوان 

توسط مديران اجرايي نشده است.
رئيس اتحاديه بنکداران و طاقه فروشــان پارچه 
تهران اظهار کرد: متاسفانه سازمان امور مالياتي 
با بخشــنامه هاي انتفاعي و غير واقعي موديان 
را جهت تســويه، تشــويق نکــرده و هيچگونه 
بخشــودگي جرائمي به آنها ارائه نمي دهد و در 

اينجا اصناف بازنده اصلي هستند.

رئيس سازمان تحقيقات آموزش و ترويج کشاورزی، 
از اجرای الگوی کشت در سال آينده برای حوزه باغی 
خبر داد.به گزارش پايگاه اطالع رسانی وزارت جهاد 
کشاورزی، سيد مجتبی خيام نکويی معاون وزير و 
رئيس سازمان تحقيقات آموزش و ترويج کشاورزی 
در خصوص تدوين برنامه الگوی کشت محصوالت 
کشاورزی، گفت: هدف اصلی در تدوين الگوی کشت 
دستيابی به امنيت غذايی پايدار و اقتدار غذايی است 
که پياده سازی نظام نوآوری مهمترين راهکار تحقق 

امنيت غذايی پايدار به شمار می رود.
وی ادامه داد: در الگوی کشت تدوين و اجرای نظام 
کشت محصوالت کشاورزی )زراعی و باغی( مبتنی 
بر شرايط اقليمی، بهره برداری بهينه از آب، خاک و 
گياه متناسب با ظرفيت ها و مزيت اقتصادی کشور با 
رعايت کليه مسائل علمی، فنی و مديريتی و مالحظات 
زيست محيطی در راستای دستيابی به تامين امنيت 
غذايی پايدار و اقتدار غذايی لحاظ شده است.به گفته 
معاون وزير؛ در ســال آينده، حوزه باغی را به الگوی 

کشت اضافه می کنيم.
خيام نکويی با اشــاره بــه اينکه در الگوی کشــت 
محصوالت کشاورزی مدل سازی چند هدفه برای اين 
منظور طراحی شده است، تصريح کرد: سرانه و الگوی 
مصرف، ضريب خوداتکائی محصوالت، تخصيص آب 

و زمين، اشتغال، درآمد نا خالص، صادرات و واردات، 
راهبردهای ملی و منطقه ای، قطــب های توليد و 
شــاخص های امنيت غذايی در مدل ســازی چند 
هدفه برای الگوی کشت محصوالت کشاورزی در نظر 

گرفته شده است.
وی به مهمترين رويکردها و ويژگی های ناظر بر تدوين 
الگوی کشت اشاره کرد و افزود: کاهش آب مصرفی 
خالص و ناخالص، حفظ و ارتقای توليد با الگوی مصرف 
فعلی و صرفه جوئی ارزی از اين ويژگی ها هســتند. 
خيام نکويی ادامه داد: همچنين افزايش ضريب نفود 
دانش با ارتقاء عملکرد در هکتار و کاهش ضايعات، 
توسعه کشت در ديم زارهای کم بازده، توسعه کشت 
گياهان علوفه ای کم آب بر، توســعه کشت دانه های 
روغنی و اصالح کشــت ســبزی و صيفی از فضای 
باز به گلخانــه نيز از مهمتريــن رويکردها و ويژگی 
های ناظر بر تدوين الگوی کشــت به شمار می رود. 
به گفتــه وی، ۳ ميليارد متر مکعــب صرفه جويی 
 آب و توليد غــذای ۵ ميليون نفر بــا اجرای الگوی 

کشت رقم می خورد.
وی در پايان يادآور شد: پياده سازی نظام نوآوری در 
بخش کشاورزی نيازمند حضور ساير وزارتخانه ها، 
دســتگاه ها و معاونت های اجرايی در کنار سازمان 

تحقيقات آموزش و ترويج کشاورزی است.

رئيس سازمان فنی و حرفه ای ازجذب ۸۰درصدی 
مهارت آموزان در بازار کار خبــر داد و گفت:افراد در 
آموزش محيط واقعی کار بــه واحدهای کارگاهی 
معرفی شده و تحت پوشش بيمه حوادث قرار می گيرد. 
يکی از ايراداتی که برخی  از کارشناسان اقتصادی به 
طرح های اشتغالی دارند, نداشتن بازدهی مفيد برای 
جذب بازار کار متقاضيان است. از سوی ديگر يکی 
از مشــکالت در بازار کار نداشتن مهارت متقاضيان 
کار اســت. به عبارت ديگر طــرح مهارت آموزی در 
محيط واقعی کار تربيت و ارتقاء مهارت های شغلی و 
اشتغال پذيری جوانان جويای کار ۱۵ساله و باالتر فاقد 

مهارت يا کم مهارت را دنبال می کند.
“اجرای طرح محيط واقعی کار"از جمله طرح هايی 
است که به قول رئيس سازمان آموزش فنی و حرفه ای 
کشور باعث از  بين بردن شکاف بين مهارت های فردی 
و نياز بازار در کشور می شود. طرح مهارت آموزی در 

محيط واقعی کار اين هدف را دنبال می کند.
غالمحسين حسينی نيا, رئيس سازمان فنی و حرفه 
ای کشور  با اشاره به آغاز طرح ملی »مهارت آموزشی 
در محيــط کار واقعی«، گفت: با اجــرای اين طرح 
ظرفيت آموزشی اين سازمان ۲برابر می شود.وی در 
توضيح طرح ملی مهارت آموزی در محيط کار واقعی، 
اظهار داشت: اين طرح با کمک اصناف در سطح ملی 

اجرا می شــود.به گفته وی، طبق ارزيابی انجام شده 
حدود سه ميليون واحد صنفی در کشور وجود دارد 
که از اين تعداد حدود يک ميليون و ۴۰۰ هزار واحد 
صنفی قابليت نقش آفرينی در قالب طرح آموزشی در 

محيط کار واقعی را دارند.
رئيس ســازمان آموزش فنی و حرفه ای، ادامه داد: 
مراکز صنفی هدف می توانند از ۲تــا ۱۵کارآموز را 
در قالب طرح مهارت آموزشی در محيط کار واقعی 
آموزش دهند که در پايان دوره نيز پس از برگزاری 
آزمون، برای افراد آموزش ديده، مدارک بين المللی 
طبق دوره های آموزشی در مراکز دولتی صادر خواهد 
شد.وی با بيان اينکه ۶۴۰مرکز دولتی آموزش فنی 
و حرفه ای متشــکل از ۵هزار ۴۰۰کارگاه در سراسر 
کشــور وجود دارد، اضافه کرد: اين مراکز ســاالنه 

ظرفيت آموزش بيش از ۵۵۰هزار نفر دوره را دارند.
معاون وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اشــاره به 
فعاليت ۱۲ هــزار مرکز آموزشــگاه آزاد با ظرفيت 
آموزش ۶۰۰ هزار نفر دوره در ســال يادآور شــد: 
در مجمــوع بخش دولتــی و خصوصــی ظرفيت 
برگزاری ســاالنه يک ميليون و ۱۵۰ هزار نفر دوره 
مهارت های آموزش فنی و حرفه ای در کشور را دارا 
 هستند که نقش بسزايی در مهارت آموزی و اشتغال

 آفرينی دارد.

عضو هيئت رئيســه اتاق اصناف و رئيس اتحاديه 
فناوران  رايانه تهران گفت: ممکن اســت بسياري 
از افراد از اين موضوع ناآگاه باشــند که در سامانه 
 »www.Irangs.ir« جامع گارانتي بــه آدرس
امکان استعالم آنالين و ثبت شکايات مردمي در 
خصوص گارانتي رســمي محصوالت پايه ريزي 
شــده اســت. محمدرضا فرجي، رئيس اتحاديه 
فناوران رايانه تهران گفت: سامانه جامع گارانتي 
در صنف فنــاوران رايانهاي، موجــب هماهنگي 
ميان اتحاديه و ســازمان حمايت مصرفکنندگان 
و توليدکنندگان ميشود. همچنين، گارانتي هاي 
تقلبي در ســامانه جامع گارانتي ثبت نمي شود، 
بنابراين مطابق قانون، فروشندگان فروشگاه هاي 
اينترنتي و حضوري بايد تنها اجناسي که گارانتي 
آنها در سامانه جامع گارانتي به ثبت رسيده اند را 

به فروش برسانند. وي ادامه داد: در چنين حالتي از 
کسبه اي که فعاليت قانوني انجام مي دهد حمايت 
شده و مصرف کننده نيز متضرر نمي شود، از طرفي 
بر اساس قانون، شــرکت هايي که خدمات پس از 
فروش براي کاالي قاچــاق ارائه مي کنند، مجرم 
بوده و فروش کاالهايي که در سامانه جامع گارانتي 
ثبت نشــده اند نيز به منزله قاچاق محسوب مي 
شود؛ البته متاسفانه اغلب فروشگاه هاي اينترنتي 
اين بند قانوني را رعايت نمي کنند. فرجي با انتقاد 
از عملکرد برخي از فروشگاه هاي اينترنتي، بيان 
کرد: متأســفانه عدم هماهنگي بين دســتگاه ها 
باعث شده، تعدادي از فروشــگاه هاي اينترنتي با 
وجود نماد اعتماد الکترونيک يا اينماد، در فضاي 
مجازي کاالي قاچاق را به فروش برسانند، در حالي 
که براســاس قوانين موجود اين اقدام غيرقانوني 

اســت، به عبارتي مي توان گفــت فروش کاالي 
قاچاق در فضاي مجازي، مســئله عمده پيرامون 
گارانتي است. رئيس اتحاديه فناوران رايانه تهران 
درباره امکان ثبت شکايت مصرف کنندگان، عنوان 
کرد: در اتحاديه فناوران رايانه تهران، کميسيون 
ثبت شــکايت مصرف کنندگان در حال فعاليت 
است؛ در اين کميســيون عالوه بر شــکايت در 
خصوص گارانتي رسمي محصوالت، به شکايات 
شخصي افرادي که حقشان در خريد ضايع شده نيز 
رسيدگي مي شود. وي در پايان افزود: از آنجايي 
که ممکن است بسياري از افراد در خصوص امکان 
ثبت شکايت در سامانه ناآگاه باشند به همين خاطر 
طرح ثبت شکايت مردمي از شرکت هاي متخلف 
در خصوص ارائه گارانتي رســمي محصوالت در 

سامانه جامع گارانتي پايه ريزي شده است.

بهبود نسبي کسب و کار خياطان پس از دو سال

۸۰ درصد مهارت آموزان جذب بازار کار می شوندمحصوالت باغی از سال آينده به الگوی کشت اضافه می شودحذف ارز ترجيحي مهمترين علت گراني ها

فروش کاالي قاچاق حتي با اينماد
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رئيس اتحاديه ماشين ساز و فلزتراش تهران با تاکيد بر 
اينکه مسئوالن بايد به حرف ها و شعارهاي خود عمل 
کنند بيان داشت: تمام حرف ها، قول ها، تصميمات 
و شعارها در نوع خود زيباست خصوصاً که در جهت 
به سازي و توليد کشور باشد؛ اما اينکه فقط در حد شعار 
باقي بماند نه تنها هيچ پيشرفتي حاصل نخواهد شد که 

حتما اميد را در دل انسان خواهد کشت.
عزت اله نوازني، رئيس اتحاديه ماشين ساز و فلزتراش 
تهران گفت: متاسفانه مسئوالن هر بار شعار و قولي مي 
دهند، جلسات و همايش مي گذارند؛ اما تصميمات 
عماًل اجرا نمي شود. انســان به اميد زنده است؛ اما 
عملکرد مسئوالن منجر به نااميدي خواهد شد. اگر 
قول و وعده اي مي دهند بايــد اجرا کنند. آنچه تا به 
امروز مشاهده کرده ايم فقط شعار و وعده بوده نه عمل 

و اين کار بدترين تاثيرها را در جامعه مي گذارد.
نوازني در ادامه گفت: افرادي که در سازمان ها سال 
هاست که داراي مسئوليت هســتند بايد از جوانان 
تحصيلکرده نخبه و آماده بــه کار بهره ببرند. جوان 
جوياي کار اســت. اگر از دانش جوانان براي پيشبرد 
اهداف توليد استفاده شــود در مدت زمان کوتاهي 
پيشرفت خواهيم کرد. افرادي که سال هاي زيادي در 
مصدر کار بوده اند بايد مسئوليت را به جوانان واگذار 
کنند و تجربيات شــان را در اختيارشان بگذارند. در 
غيز اين صورت با همايش و جلسه و وعده هيچ اتفاق 

خوشايندي رخ نخواهد داد. وي تاکيد کرد: ۶۰ سال 
است که در صنف فعال هستم و مي توانم تجربه خود 
را در اختيار جواناني بگذارم که شايســتگي دارند و 
عالقمند به توليد و اين حرفه مي باشند. رئيس اتحاديه 
ماشين ساز و فلزتراش تهران در خصوص توليد تصريح 
کرد: بانک مرکزي به سازمان هاي مربوطه اجازه داد 
تا با در اختيار قرار دادن منابع مالي به سرمايه گذاران 
صنعت، موجبات حرکت و شکوفايي در اين جريان 
را سبب شوند؛ البته باز در نوع خود يک اتفاق و شعار 
است. اميد که در حد بخشنامه و دستور باقي نماند و 
اجرايي شود. نوازني افزود: در حال حاضر مواد اوليه 
بسيار گران اســت و قيمت ثابتي هم ندارد؛ بنابراين 
صنعتگر از زمان قرارداد تا تحويل کاال با نوسان قيمت 
بااليي رو به رو مي شود بطوريکه ممکن است قيمت 

توليد همان کاال به ۱۰۰ درصد افزايش برسد.
وي بــا ابراز تاســف از اينکــه تکليف فروشــنده و 
خريــدار معلوم نيســت گفــت: در برخــي مواقع 
قيمــت کاالي توليــد داخــل از کاالي وارداتي که 
اکثرا قاچاق هم هســت، بيشتر مي باشــد. واضح 
اســت که تاجر مهمتريــن فاکتــور برايش قيمت 
 اســت؛ بنابرايــن کاالي داخلي بــدون تقاضا باقي 
مي ماند و محصول خارجي که قاچاقي هم وارد شده به 
فروش مي رسد. مهمترين موضوع ثبات قيمت هاست 

خصوصاً مواد اوليه.

مديرعامل اتحاديه مرغداران گوشتی گفت: برآورد ها 
حاکی از آن است که در آبان ۱۲۴ ميليون قطعه جوجه 

ريزی صورت گيرد.
حبيب اسداله نژاد گفت: بنابر آمار در مهر بيش از ۱۱۲ 
ميليون قطعه جوجه ريزی شد که با اين وجود در بحث 
تامين و توليد مرغ مشکلی نداريم. به گفته او، برآوردها 
حاکی از آن اســت که در آبــان ۱۲۴ ميليون قطعه 
جوجه ريزی صورت گيرد که با کاهش سرانه مصرف 
اين  ميزان مرغ مازاد بر نياز کشــور است که توسط 
پشتيبانی امور دام بايد از سطح بازار جمع آوری شود.

اسداله نژاد می گويد: دولت برای اعمال سياست تنظيم 
بازار در مواقعی که احساس کند قيمت ها غيرواقعی 
اســت يا کمبودی در بازار وجود دارد، اقدام  به توزيع 

مرغ منجمد می کند که بنابر آخرين آمار روزانه ۵۰۰ 
تن مرغ در سطح کشور عرضه می شود. مديرعامل 
اتحاديه مرغداران گوشتی گفت: اصالح ۵ درصدی نرخ 
مرغ کارشناسی نيست و نسبت به اين نرخ انتقاداتی 
داريم چرا که بر مبنای مولفه های توليد، مرغداران در 

فروش هر کيلو مرغ ۵ تا ۶ هزار تومان زيان می کنند.
اسداله نژاد گفت: در شــرايط کنونی نياز روزانه بازار 
به طور کامل تامين می شــود و در آذرماه به ســبب 
حجم جوجه ريزی آبان با تراکم مرغ مواجه خواهيم شد 
چرا که با کاهش سرانه مصرف بعد از مردمی سازی 
يارانه، اين حجم توليد کارشناسی نيست. بنابر اعالم 
اتحاديه مرغداران گوشتی نرخ کنونی هر کيلو مرغ 

زنده ۴۴ هزار تومان و مرغ گرم ۶۳ هزار تومان است.

علی فاطمی، نايب رئيس 
انجمن داروســازان ايران 
می گويد: »مشکالت ميان 
ســازمان تامين اجتماعی 
و داروخانه هــا همچنــان 
پابرجاســت و هيچ توافقی صورت نگرفته اســت. 
فاطمی می گويد: »با توجه به آنکه اکنون بيماران 
تنها ۵ تا ۱۰ درصد هزينه دارو را پرداخت می کنند و 
داروخانه ها دارو را به قيمت آزاد خريداری می کنند، 
بيمه ها بايــد بالفاصله طلب بخــش خصوصی را 

حداکثر ظرف يک تا دو هفته پرداخت کنند.«
طبق قانون مقررات مالی دولت، سازمان های بيمه 
در صورت تاخير بايد معادل نصف اوراق مشارکت را 
بابت خسارت به داروخانه ها پرداخت کنند که اين 
امر رعايت نمی شــود. به گفته او، يک ماه از بدهی 
سازمان در برخی استان ها پرداخت شده و همچنان 

دو ماه طلب دارند. فاطمــی می گويد: »با توجه به 
آنکه اکنون بيماران تنها ۵ تا ۱۰ درصد هزينه دارو 
را پرداخت می کنند و داروخانه ها دارو را به قيمت 
آزاد خريداری می کنند، بيمه ها بايد بالفاصله طلب 
بخش خصوصی را حداکثر ظــرف يک تا دو هفته 

پرداخت کنند.«
او با بيان اينکه سرمايه بخش خصوصی برای سازمان 
تامين اجتماعی تبديل به يک منبع نقدينگی شده، 
می گويد: »به همين دليل دو تا ســه ماه تاخير در 
پرداخت هزينه ها دارند و اين موضوع فشار زيادی 
را به داروخانه ها تحميل کرده است.« داروخانه ها 
تصميم گرفته اند در صورت ادامه اين روند از پذيرش 
نسخ تامين اجتماعی خودداری کنند. البته پيش از 
آن، تالش کرده اند از راه های قانونی و مذاکره مشکل 
را حل کنند. چنان که ســه بار به رئيس جمهوری 
نامه نوشته  و خواســتار رعايت قانون شده اند، اما 
پاسخی دريافت نکرده اند. آخرين تالش و فرصتی 
که به دولــت داده اند گفت وگو با وزيــر کار، رفاه و 

تامين اجتماعی است. به گفته نايب رئيس انجمن 
داروسازان ايران، هفته آينده اين انجمن با وزير کار 
جلسه ای برای حل اين مشکل دارد و در صورتی که 
ترتيب اثر داده نشود، داروخانه ها بايد فکر اساسی 

بکنند.
در هميــن رابطه مديــرکل درمان غيرمســتقيم 
سازمان تامين اجتماعی، بدهی اين سازمان را برای 
مرداد و شهريور در قالب طرح دارويار به داروخانه ها 
بيش از ۲ هزار و ۲۰۰ ميليارد تومــان اعالم کرد. 
شهرام غفاری، گفت: بايد بدهی ســازمان تامين 
اجتماعی به بيمارستان ها و درمان غير مستقيم هم 
به اين رقم اضافه شود. مديرکل درمان غيرمستقيم 
سازمان تامين اجتماعی افزود: پولی که اين سازمان 
از سازمان برنامه و بودجه برای اين طرح گرفته است 
۲ هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان اســت. وی در پايان 
گفت: طــرح دارويار هر ماه بيش از هــزار ميليارد 

هزينه برای بيمه ها دارد.
اما عضو کميســيون بهداشــت و درمان مجلس 

گفت: موضوع بدهی دولت بــه تامين اجتماعی و 
تامين اجتماعی به بيمارســتان هــا و داروخانه ها 
ناشی از ضعف مديريت اســت و وزير کار قول داد 
تغييرات جدی در مديريت مجموعه شســتا اتخاذ 
کند. عبدالحســين روح االمينی افــزود: عملکرد 
ضعيف مديران سازمان تامين اجتماعی و شستا در 
مديريت و تهاتر مطالبات و بدهی ها باعث شده که 
در مسير انجام وظايف واحدهای درمانی و داروخانه 
ای مشکالت زيادی ايجاد شود و اين در حالی است 
که خدمات گيرندگان در زمان مناســب حق بيمه 

خود را پرداخت کرده اند.
وی ادامــه داد: موضــوع بدهی دولت بــه تامين 
اجتماعی و تامين اجتماعی به بيمارستان ها مشکل 
جديدی نيست و سال ها است با اين مشکل مواجه 
هستيم. روح االمينی گفت: طی دو سال گذشته در 
جلسات متعددی با حضور مسئوالن وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامين اجتماعی اين 
موضوع بررسی شد، در نهايت بحث تهاتر اين بدهی 
ها با مطالبــات تامين اجتماعی بــه عنوان راهکار 

پيشنهاد شد.
وی افزود: اين بدهی ها مشکالتی را در چرخه درمان، 
توليد، توزيع و تامين داروها و ملزومات پزشکی برای 
صنايع مرتبط ايجاد کرده بود که با اجرای طرح دارويار 
و آزادشدن قيمت مواد اوليه دارو و ملزومات و تجهيزات 
پزشکی دولت به بخشی از وظايفش که پرداخت مابه 
التفاوت بوده عمل کرد اما تامين اجتماعی همچنان 
بدهی طوالنی مدتی را که از قبل انباشــت شده بود 
تسويه نکرده و با تاخير مجدد، منابع طرح دارويار را نيز 

نتوانسته پرداخت کند.
رئيس کميته دارو و غذا کميســيون بهداشــت و 
درمان مجلس عنــوان کرد: انصاف نيســت بيمه 
شدگان تحت پوشش بيمه سالمت از خدمات راضی 
و کارگران و افراد تحت پوشش تامين اجتماعی از 
نحوه ارائه خدمات ناراضی باشند؛ متاسفانه بدقولی 
و بدعهدی ها باعث می شود که اين چرخه نتواند به 
خوبی و در زمان مناسب کارش را انجام دهد در اين 
رابطه وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسات 
کميسيون بهداشــت قول داد تاخيرات طوالنی در 
پرداخت بدهی ها در دو سال گذشته را جبران کند؛ 
به طور قطع مشــکل بدهی ها و مطالبات به ضعف 
مديريت برمی گردد زيرا مســاله جديدی نبوده و 
نيست و نياز اســت تغييرات مديريتی در دستور 

کار قرار گيرد.

News kasbokar@gmail.com

تهدید انجمن داروسازان: تامین اجتماعی پول  ما را ندهد، فکری اساسی می کنیم

زنگ خطر عدم پذیرش نسخ تامین اجتماعی
هزینه ماهانه هزار میلیاردی  » دارویار«  برای بیمه ها 

صنعتگر گرفتار در گراني مواد اوليه

جوجه ريزی آبان به ۱۲۴ ميليون قطعه می رسد

عضو هيئت مديره اتحاديه توليدکنندگان و فروشندگان پوشاک 
از افــت حداقل ۷۰ درصدی فــروش آنالين پوشــاک و حدود 
۵۰ درصدی در فضای فروشــگاهی در پی اختالل در اينترنت و 
ناآرامی های اخير خبر داد و گفت: در اين شرايط بايد بسته های 
حمايتی کوتاه مدت برای کسب و کارها در نظر گرفته شود. مجيد 

افتخاری با اشاره به آسيب به کسب و کارهای اينترنتی به دليل 
قطعی اينترنت، گفت: در پی ناآرامی های اخير کســب و کارها 
دچار کاهش تقاضا شده اند و شرايط از زمان شروع کرونا به مراتب 
وخيم تر است. با وجود اينکه ابتدای فصل است، مشاهدات ميدانی 
نشان می دهد اغلب فروشگاه داران کاالهای جديد فصل را به بازار 

نياوردند يا درصد آن بسيار ناچيز است. وی با بيان اينکه بسته بودن 
محيط کسب در ساعات طوالنی و قطعی اينترنت کسب و کارها را 
دچار چالش کرده، اظهار کرد: در اين شرايط دولت بايد از مطالبات 
خود صرف نظر يا آنها را به تعويق بياندازد و کمک کند کسب و 
کارها از بين نروند. اما اين موارد محقق نشده است. از طرف ديگر 

اعالم شده به کسب و کارهای اينترنتی کمک می شود، اما برنامه 
مشخص اعالم نشده است. افتخاری از افت حداقل ۷۰ درصدی 
فروش آنالين  پوشاک و حدود ۵۰ درصدی در فضای فروشگاهی 
خبر داد و گفت: با توجه به اينکه صنعت پوشاک خصوصی است 
و وابســتگی به نهاد خاصی ندارد، در اين شرايط بايد بسته های 

حمايتی کوتاه مدت برای کسب و کارها در نظر گرفته شود. وی 
در پايان گفت که برخی کارخانجات در حال تعديل نيرو هستند 
که اين موضوع چالش های جديد ايجاد خواهد کرد. در اين شرايط 
راحت ترين حمايت دولت می توانست تعويق هزينه های تامين 

اجتماعی باشد.

افت چشمگير فروش پوشاک در فضای مجازی و واقعی
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بازاریابی

تبليغات 
خالق

مسافري خسته كه از راهي دور مي آمد، به درختي رسيد و تصميم گرفت كه 
در سايه آن، اندكي اسـتراحت كند. او نمي دانست كه آن درخت، جـادويي 

است؛ درختي كه مي تواند هر آنچه در دلش مي گذرد را برآورده كند. 
وقتي مسافر روي زمين سخت نشست با خودش فكر كرد كه چه خوب بود 
اگـر تختخواب نـرمي اينجا بود و مي توانست روي آن كمي استراحت كند. 

فـورا تختي كه آرزويش را كرده بود، كنارش ظاهر شد.
مســافر با خودش گفت: ولي قبل از خوابيدن بايد فكري به حال شــكم 

گرسنه ام بكنم. چقدر گـرســـنه ام؛ كاش غذاي لذيـذي داشتم. ناگهان 
ميـزي پر از غذاهاي رنگارنگ و خوش طعم در برابرش آشـكار شد. مـرد با 

خوشحالي خورد و نوشيد. 
بعـد از سير شدن، كمي سـرش گيج رفت و پلـك هايش به خاطـر خستگي 
و غذايي كه خورده بود، سنگين شدند. خودش را روي تخت رهـا كرد و در 
حالـي كه به اتفـاق هاي شـگفت انگيـز آن روز عجيب فكـر مي كرد با خودش 
گفت: كمي بخوابم اما نكند همه اينها خواب بوده و من مي خواهم بيدار شوم؟ 

بگذار از اين فكر بگذرم. اما اينجا جنگل است؛ اگر يك ببر گرسنه از اينجا 
بگـذرد، چه؟ و ناگهان ببـري ظاهـر شـد و او را از بين برد. 

شرح حكايت: هر يك از ما در درون خود درختي جادويي داريم كه منتظر 
سفارش هاي ماســت. درختي كه بازتابنده افكار و آرزوهاي دروني ما در 
زندگي واقعي مان است. به همين دليل است كه بايد حواس مان باشد؛ چون 
اين درخت افكار منفي، ترس ها و نگراني ها را نيز تحقق مي بخشد. بنابراين 
مراقب آنچه به آن مي انديشيد، باشيد. به عبارت ديگر روي هر چيزي كه 
تمركز كنيم آن را به زندگي مان فرا خوانده ايم: قانون جهان اين است كه 

افكار ما در نهايت تبديل به سرنوشت مان مي شود. 

درخت جادويي

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

اگر خواهان تغيير هستيد، اين متن را نخوانيد
هرچند در تئوري، همه افراد امكان تغيير 
دارند اما در عمل بســياري از افراد در طول 
زندگي تغيير عمده اي نمي كنند. البته اينجا 
تغييرات همگاني كه با چرخه زندگي افراد 
همراه هست مد نظر نيست، مانند اينكه با 
افزايش سن افراد محتاط تر شده و به لحاظ 
عاطفي ثبات بيشتري دارند و البته انرژي و 

كنجكاوي دوران جواني را نخواهند داشت. 
سوال اصلي اين است كه آيا تغيير بنيادين امكان پذير هست؟ مثال آيا يك فرد 
درون گرا مي تواند فردي به شدت اجتماعي شود؟ يا اينكه يك فرد خودخواه 
 به فردي بخشــنده و مهربان بدل شــود؟ تغييرات اين چنيني هستند كه

 مورد توجه قرار دارند و متاسفانه تحقيقات علمي نشان مي دهد كه چنين 
تغييراتي كمتــر رخ مي دهند.  3عامل اصلي كه تغيير را ســخت مي كنند 
پيش فرض هاي شخصي، محيط پيرامون فرد و اعتبار افراد نزد سايرين هستند. 
شايد به همين دليل باشد كه بسياري از ما ناكام از به ثمر رساندن برنامه هاي 
تغيير براي سال جديد هستيم. در واقع، نسخه تغيير نسبتا ساده ولي عملياتي 
كردن آن بسيار سخت است. براي ايجاد تغيير فرد بايد به خودآگاهي برسد 
كه غالبا از طريق گرفتن بازخوردهاي صادقانه و حياتي از اطرافيان و آشنايان 
حاصل مي شود. سپس بايد درصدد تدوين يك استراتژي واقع بينانه كه روي 
ـ تغييرات كوچك و مشخص مثل داشتن لبخند  رسيدن به اهداف قابل حصول 

بيشتر بر لب و نه تغييرات انقالبيـ  تمركز مي كند، باشد. 
نكته مهم در تغيير شخصيتي اين است كه بعد از تغيير بايد محافظت الزم انجام 
شود، در غير اين صورت فرد به مرحله قبل باز خواهد گشت، برخالف يادگيري؛ 
مثل دوچرخه سواري كه بعد از يادگيري در ناخودآگاه فرد ماندگار مي شود. 
به طور خالصه تغيير نيازمند بينش خود انتقادي، اهداف فروتنانه و استمرار 

خستگي ناپذير است. 

اشتغالزايي در بازار آي تي
   مرتضي براري

 استان ها بايد به تناسب جمعيت در زمينه ارتباطات و فناوري اطالعات مشاركت داشته 
باشند. بر اساس پيش بيني ها طي برنامه ششم توسعه ارزش اين بازار 3 برابر افزايش خواهد 
يافت كه بايد با خلق ثروت، توسعه اشتغال و ايجاد كســب و كارهاي جديد در اين بازار 

جايگاهي كسب كرد.
نيروي انساني توانمند، زيرساخت، بازار و عزم جدي مديران الزمه حضور 
در بازار ارتباطات و فناوري اطالعات است كه بايد مسئوالن به اين عوامل 

توجه داشته باشند. 
با وجود ركود و تحريم، ما شاهد بزرگ شدن بازار صنعت ارتباطات و فناوري 
اطالعات در كشور بوديم و سال گذشته از 210 هزار ميليارد ريال به 390 
هزار ميليارد ريال رسيد و در برنامه ششم اين ميزان به 900 هزار ميليارد 

ريال خواهد  رسيد. 
در عين حال، استان ها بايد به تناسب جمعيت در زمينه ارتباطات و فناوري 
اطالعات مشاركت داشــته باشــند كه البته از نقاطي كه در آن شرايط و 

زيرساخت ها فراهم است، انتظار مي رود در اين راه گام  بردارند. 
ارتباطات و فناوري اطالعات زيربناي توسعه است و بخش هاي مختلف از 
بانكداري گرفته تا گردشگري و صنايع دستي مي توانند از اين فضا استفاده 

كرده و براي ارتقای خدمات خود اقدام كنند. 
ايجاد اشــتغال در حوزه صنعت به 2 ميليارد ريال و در فناوري اطالعات 
به 45 ميليون ريال ســرمايه گذاري نياز دارد و بنابراين بايد تالش كنيم 
تا مناطق مختلف كشور به شهرهايي هوشمند تبديل شوند به اين معني 
كه گوشــي هاي همراه پنجره ارائه خدمات باشــند و بر اين اســاس بايد 

زيرساخت ها و نرم افزارهاي مورد نياز فراهم شود. 
حدود 30 ميليون نفر از جمعيت كشــور را جوانان تشــكيل مي دهند و 
بيشترين بيكاران در استان ها را جوانان دانش آموخته دانشگاهي تشكيل 
مي دهند كه ايجاد اشتغال براي آنها جزو اولويت هاست چرا كه مي توانند 
رونق اقتصادي ايجاد كنند و فضاي مجــازي از چنين ظرفيتي برخوردار 
است.  از سوي ديگر، 4.5 ميليون دانشجو در كشور در حال تحصيل هستند 
و 10 درصد آنها به رشــته هاي رايانه اي گرايش دارند و از طرفي در دولت 
يازدهم در مجموع 13 هزار كيلومتر فيبرنوري در اســتان ها افتتاح شده 
كه اين نيروي انساني و زيرساخت ها )توزيع 8 درصد فيبر نوري كشور در 
 بين 1.5 درصد جمعيت كشور( فرصتي است كه بايد از آن در راه توسعه 

بهره برد. 
اين بدان معناســت كه 80 درصد اقتصاد در حــوزه ارتباطات و فناوري 
اطالعات در حال حاضر توسط 20 درصد جمعيت اداره مي شود به طوري 
كه بخش اعظم ايــن اقتصاد در اختيار شــركت هاي كوچكي بوده كه در 
استان هايي بزرگ همچون تهران فعاليت مي كنند و اين شركت ها بيشترين 

ارزش افزوده را دارند. 
پويايي از جمله شاخصه هاي اقتصاد كشور است و  اين پويايي به دليل وجود 
سه ركن اصلي اقتصاد اعم از نيروي انســاني، زيرساخت ها و بازار بوده كه 
سبب شده تا به جذاب ترين اقتصادها تبديل شود اما با اين وجود اين اركان 
به شكل متوازن به كار گرفته نشده اند و در چنين شرايطي ضروري است تا 
دانش آموختگان به عنوان كارآفرين پرورش يافته و در اين حيطه فعاليت 

كنند. 
تمام اين تفاسير نشان مي دهد كه زمينه هاي توسعه فناوري اطالعات در 
استان ها فراهم است و وزارت ارتباطات نيز از طرح هوشمندسازي حمايت 

مي كند. 
فناوري اطالعات مبنا و زيرساخت توســعه بوده كه در تمامي زمينه هاي 
توانمنــدي حمــل و نقــل، بانكــداري، ســالمت، صنعــت و آموزش 
 موجب گســترش اســتان ها، شــهرها و مناطق و هوشمندســازي آنها

 مي شود. 
فضاي مجــازي زندگــي دوم انســان ها اســت و مي توانيم بــا توجه به 
 ظرفيت هاي مهــم و با توانمندي فناوري اطالعات كشــور را هوشــمند 

كنيم. 

موفقيت

يادداشت

با وجود اينكه اقالم با سود حاشــيه اي باال مي توانند وضعيت مالي 
شركت تان را در حالت سبز نگه دارند، بســياري از آدم ها در فروش 
اقالم گران قيمت شان به اندازه الزم اعتماد به نفس ندارند. براي آنكه 
در بازاريابي براي فروش اينگونه اقالم با موفقيت عمل كنيد، بايد روش 
متفاوتي را امتحان كنيد. با ما همراه شويد و اين چند نكته را همواره 

به خاطر داشته باشيد. 

۱. بــا ديد بــاز به 
مشــتريان بالقوه تان 

بنگريد 
هرگز مشتريان بالقوه تان 
را از قلــم نيندازيد يا فكر 

نكنيد آنها هيچ وقت كيف 
پول شان را در نمي آورند و 

پولي خرج نمي كنند. 
حتي خســيس ترين آدم ها هم 

گاهي براي خودشــان پول خرج مي كنند 
و فقط بــه خاطر اينكه يــك بار با چنين مشــترياني 

دســت وپنجه نرم كرديد، دليل نمي شــود در آينــده نيز چنين 
تجربياتي داشته باشيد. 

مهم نيست چقدر فكر مي كنيد احتمال فروش يك محصول كم است؛ 
ولي با وجود اين، هرگز مشتري را با تماس هاي تلفني كالفه نكنيد. 
اگر با روش مناســبي بتوانيد به هر مشتري بالقوه اي نزديك شويد، 

حتما مي توانيد فروش پر سودي داشته باشيد.

 ۲. آدم ها براي حل مشكالت شان پول پرداخت مي كنند
حتي كساني كه معموال از خرج كردن پول متنفر هستند، حاضرند 
براي حل مشكالت بزرگ پيش روي شــان پول زيادي خرج كنند. 
وظيفه تان اين اســت كه نيازهاي شان را كشــف كنيد و براي شان 
توضيح دهيد چگونــه محصول تان مي تواند به حل مشكل شــان 
كمك كند. آدم ها تمايل دارند جاهايي پول خرج كنند كه براي شان 
بيشترين ارزش را داشته باشد، بنابراين خودتان را محدود به توصيف 
ويژگي هاي بزرگ و عجيب و غريــب محصول تان نكنيد. در عوض، 
درباره مزايايي كه محصول يا خدمات تان مي تواند به آنها ارائه كند، 
صحبت كنيد. براي مثال، اگر فروشنده خودرو هستيد، بفهميد چرا 
مشتري بالقوه  در نمايشگاه تان به دنبال خريد يك وسيله نقليه جديد 
است. معموال، يك رويداد خاصي در زندگي مي تواند فكر خريد يك 
خودروي جديد را به ذهن افراد بيندازد. ممكن است فرزند جديدي 
در راه داشته باشند. شــايد خودروي قديمي شان ديگر در پايان راه 

زندگي اش است. يا شــايد به ســرگرمي جديدي مثل جت اسكي 
مشغول شده اند و نياز به خودرويي دارند كه بتوانند وسيله شان را آخر 

هفته ها لب دريا ببرند. 
وقتي دليل نيازشــان را به خــودروي جديد فهميديــد، مي توانيد 
مدل هايــي را به آنها نشــان دهيد كــه بتوانند به بهترين شــكل 

مشكل شان را حل كنند.
 

۳. با اســتفاده از 
موقعيت يابي صحيح، مشــتريان را به مسير 

درست هدايت كنيد
فرض كنيد وارد يك فروشگاه لوازم ورزشي شده ايد و در آنجا سه نوع 

دستگاه ورزش خانگي را به نمايش گذاشته اند. 
يكي از آنها 3.200 دالر است. دســتگاه محكم و بيضي شكلي است 
كه براي فعاليت هاي مختلف قابل برنامه ريزي اســت، چند زنگ و 
ســوت مختلف، يك نمايشــگر كاركرد قلب و يك ال سي دي دارد 
 كه مي توان بازي هــاي ويدئويي نيز روي آن انجــام داد. همچنين 
يك مجموعه لوازم ورزشي فوق العاده سبك نيز به قيمت 300 دالر 
وجود دارد. مورد سوم نيز يك دستگاه با نمايشگر كاركرد قلب، قابليت 
برنامه ريزي فعاليت، جاي نگهداري كتاب و ظاهرا بســيار محكم با 

قيمت1.800 دالر است. 
به احتمال زياد مجذوب گزينه ســوم خواهيد شد. هميشه اينطور 
نيست فروشنده بخواهد شــما گران قيمت ترين گزينه ها را بخريد 
ولي اگر آن فروشــنده دســتگاه گران قيمتي را به عنوان نخستين 
 پيشــنهادش انتخاب كند، گزينه ارزان قيمت، منطقي و جذاب تر

 به چشــم مي آيد. مي توانيد همين  كار را در كســب وكارتان انجام 
دهيد؛ پيشنهادهاي ويژه ارائه كنيد و با قيمت هاي ويژه در معرض 

فروش قرار دهيد. 

۴. هرگز فراموش نكنيد كه مشتريان را براي خريد بيشتر 
تشويق كنيد

حتي هنگامي كه يــك محصول با قيمــت ميان رده 
مي فروشيد، مي توانيد به راحتي قيمت 
نهايي را با ارائه پيشنهاد تعدادي لوازم و 

خريدهاي جانبي افزايش دهيد. 
خريد لوازم جانبي نياز به فكــر زياد ندارد. 
محصوالت مرتبط نيز مي توانند ســودهاي 

اضافي براي تان همراه داشته باشــند. اگر دستگاه كباب پز 
باكيفيت و گران قيمتي را مي فروشيد، يك جعبه ابزار كباب پز به همراه 
يك كف گير، انبر، چنگال نگهدارنده گوشت و يك سري اقالم ديگر را 
نيز مي توانيد به راحتي به عنوان لوازم جانبي به فروش برسانيد. سپس، 
بايد درباره دستگاه پيتزاپز كه به كباب پز متصل مي شود، همينطور 
دستگاه گوشــت دودي و يك دســتگاه درجه حرارت نيز شروع به 
صحبت كنيد. كسي كه دســتگاه كباب پز رويايي اش را مي خرد، به 
راحتي مي تواند درباره خريد و تجربه لوازم و دستگاه هاي مكملش نيز 
متقاعد شود. فروشندگي يك بازي خصمانه نيست كه شما يا مشتري 
بالقوه تان با هم بجنگيد و يكي از شــما پيروز شود. بلكه يك تالش 
تعاملي است كه با ارائه راه حل به مشتري تان، در حل مشكالتش كمك 
كرده و وي را خوشحال مي كنيد. اگر هر فرايند فروش را از اين زاويه 

بنگريد، مي توانيد آمار فروش و سودتان را افزايش دهيد. 
منبع: بيزنس اينسايدر 
ترجمه: بازده

۴ روش بازاريابي براي فروش محصوالت گران قيمت

چگونه بازخورد بدهيم؟
تصور كنيد بار اولي است كه مي خواهيد با مدير 
توليد درباره طرحي صحبت كنيد كه منجر به 
تغييراتي در واحد تحت مديريتش مي شــود. 
نقش شما مي تواند پيشنهاددهنده، مجري، 
هماهنگ كننده يا صرفا يكــي از افراد درگير 
در طرح باشــد. بعد از شنيدن نظر، پيشنهاد، 
درخواســت يا حتي نقل قول، مدير توليد با 
حالتي تمســخرآميز يا لحني آزرده شــما را 
خطاب قرار مي دهد و چنين چيزي مي گويد: 
»معموال چنين جايگاهي را بــه افراد خاص 
مي دهند، شما نسبت خاصي با فالن شخص 
داريد ؟«، »شما چيزي درباره توليد نمي دانيد، 
پس بهتر اســت اظهارنظر نكنيد.«، »شــما 
وظايف خودتان را انجــام نمي دهيد آن وقت 
آمده ايد عيب كار ما را رفــع كنيد؟«، »هر از 
چندي يك نفر پيدا مي شود و روي هوا نظري 
مي دهد و ما بايد جوابگوی عواقبش باشيم«، 
»ما خودمان بارها اين پيشنهاد را داده ايم اما 
حرف ما خريدار ندارد.«، »بااليي ها نمي دانند 
ما اينجا با چه مشــكالتي دســت و پنجه نرم 
مي كنيم و هر روز نظر جديدي مي دهند.«، »ما 

به مسائل روزمره مان بيشتر نمي رسيم.« و ...
در چنين موقعيتي به احتمال زياد افراد در الك 
دفاعي فرو مي روند، وارد بحث هاي ناخوشايند 
مي شــوند، به فكر انتقام گيــري مي افتند يا 
چشم انداز كار را تيره وتار مي بينند. اما تمامي 
اينها جز كارهاي بي ثمر و افتادن در دام حاشيه 
چيز ديگري نيســت. رفتــن در الك دفاعي 
ديگران را از حالت تهاجمي خارج نمي كند يا 
دســت كم كاري را پيش نمي برد. بحث هاي 
ناخوشايند زمينه همكاري هرچند اندك را از 
بين مي برد و امكان توافق در آينده را هم بسيار 
كم مي كند. گرچه در يك ســازمان كه همه 
اجزايش به هم وابسته است و كار هيچ كس بدون 
همكاري ديگران انجام نمي گيرد، انتقام گيري 
ساده است ولي مختل كردن كار موجب آسيب 
جمعي به كل ســازمان و تك تك اعضاي آن 
مي شود. هدف از اين نوع برخورد هرچه باشد 
فقط تمركز فرد روي كارش اســت كه مانع از 

آسيب به خود او، كارش و سازمان مي شود.

اورژانس كسب و كار استارتاپ

از ميان 17 كسب وكار آخري كه تالش كردم شروع شان كنم، 16 تا شكست 
خوردند. من در نخستين كســب وكار موفقم هم آنقدر اشتباه داشتم كه از 

يادآوري آنها شرمسار مي شــوم. يادم مي آيد يك بار تالش كردم مادر توپاك 
)خواننده مشهور سياه پوست آمريكايي( را قانع كنم كه بايد سايت يادبود پسر 
درگذشته اش را من طراحي كنم. من يك »سي دي« شامل نمونه همه كارهايم 
همراه داشتم. به دفتر مدير برنامه هاي توپاك رفتم و او گفت: »بسيار خوب. به 
من نشان بده چه چيزي با خودت آوردي.« در اين ميان تنها يك مشكل وجود 
داشت؛ من هرگز با يك رايانه  مجهز به سيستم عامل ويندوز كار نكرده بودم. من 
تنها با رايانه هاي مك و يونيكس كار كرده بودم. بنابراين صادقانه بايد بگويم هيچ 
ايده اي درباره اينكه چگونه سي دي را داخل رايانه بگذارم و محتواي آن را نشان 

بدهم، نداشتم. فاجعه بارتر اين بود كه من فارغ التحصيل رشته علوم رايانه بودم. 
طرف مقابل به من نگاه عاقل اندرسفيهي انداخت و گفت: »من را مسخره كردي؟« 
به خانه رفتم، بغضم شكست و ساعت ها گريستم. من باخته بودم. اما مدتي بعد 

يك رايانــه ويندوزي 
براي خودم خريدم و ياد گرفتم چطور 

از آن استفاده كنم. 
كارآفرين متوسط دو چيز را از شكست ها مي آموزد: 

اول ، يادگيري مستقيم: اينكه چگونه بر يك شكست مشخص غلبه كند؛ او 
به شدت باانگيزه است تا اشتباهاتش را دوباره تكرار نكند. 

دوم، كنار آمدن با شكست: ياد مي گيرد چگونه با تاثيرات روانشناسي شكست كنار 
بيايد. كارآفرينان متوسط شكست هاي فراواني مي خورند. بنابراين آنها در مهارت مواجهه 

با شكست  ها به استادي مي رسند و اين مهارت است كه به موفقيت مالی مي انجامد. 
منبع: اينترپرنر

مزاياي شكست

حكايت هاي مديريتي
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اشتغالزايي در روستا و حمايت 
از مشاغل روستايي پايه و اساس 
جلوگيــري از مهاجرت هاي 
شــغلي اســت كه در صورت 
گســترش آن هم مشكالتي 
براي شهرها به وجود مي آورد و هم به نابودي و از دست 
رفتن ظرفيت هاي روستايي در اقتصاد منتهي مي شود. 

براساس آمارهاي سال 94 نزديك 26 درصد جمعيت 
كشور در روستاها زندگي مي كنند كه اين آمار رشد باالي 
شهرنشيني در كشور را نشان مي دهد كه در مقايسه با 
ميانگين جهاني بسيار باالست و اين امر عالوه بر اينكه 
حكايت از عالقه اكثريت مردم كشور به شهرنشيني دارد، 
درنتيجه مهاجرت روستاييان به شهرها اتفاق افتاده است. 
اين مهاجرت ها داليل اجتماعــي و اقتصادي خاص 
خود را دارد كه نمونه آن سطح باالي امكانات رفاهي در 
شهرها نسبت به روستاها، انگيزه دستيابي به درآمدهاي 
باال كه در شــهرها 60 درصد از درآمد روستاها باالتر 
است، پيدا كردن مشــاغل پردرآمد و دسترسي شهر 
به مراكز و نهادهاي رســمي چون دانشگاه، مدرسه، 
بيمارستان ها، سازمان هاي اداري و... است. اما به طور 
عمده يكي از موضوعات مهم براي مهاجرت از روستا 
به شهر پيدا كردن شغل است به طوري كه اين انگيزه 
باعث شده مهاجرت هايي حتي از شهرهاي كوچك تر 
به كالن شــهرها نيز اتفاق بيفتد به طوري كه براساس 
آمارها 1.3 ميليون نفر در كشــور به موجب شــكاف 
بيش از 10 درصدي نرخ بيكاري در اســتان ها مجبور 
 به مهاجرت به كالنشــهرها بــراي پيدا كــردن كار

 شده اند. بنابراين موضوع اشتغال انگيزه مهمي براي 
مهاجرت ها به ويژه مهاجرت از روستا به شهر است. با 
اين وجود چالش عمده اين است كه باوجود پتانسيل 
باالي روستاها براي اشتغالزايي در زمينه هاي مختلف 
كشاورزي، دامداري، باغداري و... چه چيزي روستاييان 
را به زندگي شــهري متمايل كرده است؟ در كشور ما 
تا چه اندازه به احياي مشــاغل روستايي و پابرجا نگه 
داشتن آن توجه شده است؟ براي تشويق روستاييان به 
زندگي روستايي و رشد مشاغل روستايي چه كارهايي 

بايد كرد؟

ايجاد رغبت در جوانان براي اشتغالزايي در 
روستا

نادر طالبي پور، معاون اسبق مديركل 
دفتر توسعه كارآفريني در رابطه با اين 
موضوع به »كسب وكار« مي گويد: در 
رابطه با بحث اشتغالزايي در روستا يكي 
از مهم ترين موضوعــات رونق صنايع 
وابسته به كشاورزي در روستاست. مثال محصوالت هر 
منطقه متناسب با پتانسيل هايي كه دارند، مورد توجه قرار 
گيرند و مسائل و مشــكالت آنها از قبيل امور مربوط به 
بسته بندي، نقل و انتقاالت محصوالت روستا به شهر، 
كاهش واسطه ها و داللي، انباري هاي مربوط به نگهداري 

مواد و ... است. 

آموزش به روستاييان براي توسعه مشاغل 
روستايي

وي توضيح مي دهد: بحث آموزش در رابطه با گسترش 
مشاغل روستايي بسيار مهم اســت به طوري كه الزم 
است جوانان تحصيلكرده و فارغ التحصيل در اين زمينه 
آموزش هايي ببينند يا اينكه دولت به صورت حمايت هاي 
غيرمستقيم زمينه خوداشتغالي را در آنها ايجاد كند. براي 
مثال دولت مي تواند با ايجاد مشاغل مرتبط با رشته هاي 
دانشجويان بسترهاي اشتغال را براي آنها در روستا مهيا 
كند يا اينكه به آنها تسهيالتي ارائه بدهد كه درنهايت آنها 
بتوانند از پس بازپرداخت آن برآيند و تبديل به بيكاران 

بزهكار نشوند. 

رواج فرهنگ ايجاد شغل در روستا
طالبي پور ادامه مي دهد: متاســفانه در رابطه با توسعه 
اشتغال در روستا يا رواج فرهنگ ايجاد شغل در روستا 
باوجود شعارهايي كه وجود دارد و برنامه هايي كه تدوين 
شــده هنوز اقدامي به صورت جديدي كه تحول آفرين 
باشد، ايحاد نشده است. دولت با كمك رسانه هاي ملي 
و ساير سازمان هاي آموزشي مي تواند به توسعه مشاغل 
روســتايي و ايجاد رغبت در جوانان براي كارآفريني در 

روستا كمك كند. 
فرزاد قاسم زاده، رئيس سابق فرهنگسراي كار در رابطه با 

فرهنگ سازي يا ايجاد فضاي فكري براي اشتغالزايي در 
روستا مي گويد: مقوله كارآفريني و كار بايد از دو منظر 
مورد توجه قرار گيرد؛ نخســت از منظر تئوري و دوم از 

نظر عملي. 
وي توضيح مي دهد: در بحث تئوري الزم است مطالعات 
و تحقيقاتي به تفكيك روســتاها و براســاس استان و 
منطقه اي كه در آن قرار دارند، انجام شــود و نتايج اين 
تحقيقات به همراه تحقيقات قديمي تــر و پروژه هاي 
گذشــته در اختيار دانش آموختــگان، كارآفرينان و 
متقاضيان كار قرار گيرد تا هر روستا براساس ظرفيت هايي 
كه اعم از توليدي، نيروي كار و... دارد، براي اشتغالزايي 
مورد توجه قرار گيــرد. از اين رو همــه اطالعات الزم، 
امكان سنجي پروژه ها و اطالعات الزم در زمينه توسعه 
روســتاها، حمل ونقل كاالها  از روستا به شهر، مباحث 
مربوط به خدمات كشاورزي، امور دامداري و باغداري بايد 
بررسي شود و نتيجه اين بررسي ها در قالب همايش ها 
يا كنفرانس هايي در اختيار متقاضيان و كارآفرينان در 

سطح استاني، ملي و بين المللي قرار گيرد. 

لزوم تشكيل كنسرسيومي از كارآفرينان 
داخلي و خارجي

رئيــس آكادمي بين المللــي امور گرجســتان در اين 
رابطه به تشكيل كنسرسيوم ها اشاره كرده و مي گويد: 
مثال مي توان اين تحقيقات را با ايجاد كنسرسيومي از 
كارآفرينان ملي و بين المللي در اختيار سرمايه گذاران 
خارجي گذاشت تا زمينه ســرمايه گذاري خارجي در 
روستا ها براساس پتانسيل هاي موجود آنها فراهم شود. 

قاســم زاده در ادامه مي گويد: بحث ديگــر در ارتباط با 
عملي كردن اين تحقيقات و پروژه هاست كه الزم است 
به صورت زمانبندي شده و منسجم به اجرا درآيند يعني 
زمان اجرا و تاريخ اجرا روشن شده و همچنين نوع و ميزان 
تسهيالت و حمايت هاي مسئوالن و عامالن اين پروژه ها 

تعريف شود. 
روستاييان كشور در توليد كشور به گفته كارشناسان 
ســهم 26 درصدي دارند. درصدي كه در مقايســه با 
جمعيت كم روستايي در كشور كم نيست. متاسفانه هنوز 
بحث توسعه روستايي كه درواقع به گفته كارشناسان 

مقدمه توسعه شهري است، اتفاق نيفتاده است. به طوري 
كه به گفته سيدابوالفضل رضوي، معاون توسعه روستايي 
و مناطق محروم معاون اول رئيس جمهوری، باوجودي كه 
در سال هاي گذشته خدمات زيرساختي مثل برق رساني، 
جاده سازي، آبرساني و... براي روستاها انجام شده است 
اما توسعه روستا كه ايجاد شغل و در آمد مناسب و در خور 

شأن روستاييان باشد، محقق نشده است. 

ضرورت كاهش مشكالت رفاهي روستاييان
مشــكالت روســتاييان در بخش هاي كشــاورزي و 
آبرســاني، عدم بهره مندي از امكانات رفاهي و... منجر 
شده فعاليت هاي خدماتي در روستاها نسبت به توليد 
گســترش پيدا كند به طوري كه ميــزان فعاليت هاي 
روستاييان در بخش خدمات بيشــتر از بخش توليد و 

صنعت است. 
براساس آنچه كارشناســان مي گويند، در حال حاضر 
مهم ترين اقدامي كه در رابطه با توسعه مناطق روستايي 
مطرح است، توســعه اشــتغالزايي و ايجاد اشتغال در 
روستاست چراكه براســاس آمارها 59 درصد مشكل 
 روستاييان اشتغال و اقتصاد اســت و در نتيجه اين امر

70 درصد روستاييان تحت پوشــش نهادهايي چون 
كميته امداد قرار گرفته اند، از اينرو توسعه روستا در بحث 
اشتغال نيازمند فراهم شدن امكاناتي چون حمايت از 
كارآفرينان روستايي، تشكيل تعاوني هاي روستايي، رفع 
مشكالت روستاييان در زمينه اشتغالزايي، اعطاي وام ها 
كم بهره به روستاييان و همچنين حمايت هاي بيمه اي از 

روستاييان است. 

نرخ 40 درصــدي مشــاركت اقتصادي 
روستاييان 

براساس آمارهای اعالم شده از سوي كارشناسان در سال 
93 نرخ مشاركت اقتصادي در روستاهاي كشور حدود 
40 درصد و ميزان بيكاري در اين بخش جمعيتي كشور 
نيز 7 درصد بوده ضمن اينكه اشتغالي كه در روستاها 
وجود داشته، در بخش كشاورزي 51.5 درصد، در بخش 
صنعت 26.6 درصد و در بخش خدمات نيز حدود 21 
درصد ذكر شده است. همچنين شمار روستاهاي كشور 
طبق آمارهاي اين سال شامل 96 هزار آبادي بوده است 
كه 62 هزار روستا از اين شمار داراي سكنه بوده و 38 هزار 

روستا هم جمعيتي بيش از 100 نفر داشته اند. 

»کسبوکار«عواملموثربرپيشگيريمهاجرتهايشغليروستاييانبهشهررابررسيميکند

پتانسيلروستاهابرايسرمايهگذاري

وضعيتپرداختکمكهزينههاي
مستمريبگيرانتاميناجتماعي

 رئيس كانون عالي مستمري بگيران و بازنشستگان 
ســازمان تامين اجتماعي گفت: افزايش حقوق 
در تمامي ســطوح براي بازنشســتگان يكسان 
بوده است. علي اصغر بيات درباره افزايش حقوق 
بازنشســتگان افزود: براســاس ماده 96 و 111 
قانون تامين اجتماعي كه در جلسه 94/12/18 
شورايعالي كار به تصويب رسيد و همچنين مطابق 
با ماده 41 قانون كار و 111 تامين اجتماعي كه در 
تاريخ 16 خرداد به تصويب هيات وزيران رسيد، 
ميــزان افزايش مســتمري و كمك هاي جانبي 
بازنشستگان از ابتداي فروردين امسال در تمامي 
ســطوح حقوقي 14 درصد افزايــش يافت. وي 
 گفت: تمامي مســتمري بگيران، بازنشستگان، 
از كارافتادگان و بازماندگاني كه تا پايان سال 94 
پرونده مستمري آنها برقرار شده، مستمري شان از 
712 هزار تومان به 812 هزار و 16 تومان افزايش 
يافته اســت. بيات تاكيد كرد: درمجموع در همه 
سطوح مزدي، مستمري ها به يك ميزان افزايش 
يافته و هر فردي كه با افزايش هاي مدنظر حقوقش 
به 900 هزار نرسد، مابه التفاوت آن پرداخت شده و 
آن را به 900 هزار تومان مي رسانند. رئيس كانون 
عالي مســتمري بگيران و بازنشستگان سازمان 
تاميــن اجتماعي به كمك هــاي جانبي حقوق 
بازنشستگان اشــاره كرد و اظهار داشت: كمك 
هزينه جانبي عائله مندي 34 هزار و 998 تومان، 
كمك هزينه جانبي حق اوالد 7 هزار و 68 تومان، 
كمك هزينه همسر متكفل فرزند 17 هزار و 499 
تومان، كمك هزينه مسكن 16 هزار و 500 تومان 
و بن معيشت مســتمري بگيران نيز به 38 هزار و 

500 تومان افزايش يافته است. 

خبر

 كارشناســان مي گويند اقتصــاد حدود 
80 تا 85 درصد در كاهش بزهكاري نقش 
دارد. گذشت زمان و نو شــدن وسايل و 
ابزار زندگي بشر و همچنين ايده و نگرش 
انســان ها در نوع جرم و جنايات آنها نيز 
تغييراتي ايجاد كرده اســت كه مي توان از آنها به جرم هاي مدرن 
ياد كرد. نمونه اين گفته جرمي اســت به نــام زورگيري يا همان 
سرقت همراه با آزار و اذيت كه امروزه مي توان از آن به دزدي مدرن 
تعبير كرد. زورگيران به جاي ربودن و دزديدن اموال انســان ها به 
روش هاي گذشته يعني وارد شدن به منزل شخصي افراد، يا ربودن 
وســايل آنها با حقه و نيرنگ، به دزديدن اموال مردم در مأل عام با 
استفاده از تهديد، خشونت و زور اقدام مي كنند كه گاهي بعضي از 
آنها براي تحقق اين تهديدهاي خود از ســالح سرد يا آتشين نيز 

استفاده مي كنند. 
البته ناگفته نماند ابعاد منفي زورگيري بسيار بزرگ تر و دامنه دار تر 
از دزدي اســت. ايجاد رعب و وحشــت در ميان مردم و به خطر 
انداختن جان آنها يا آزار و اذيت آنها، از جمله كارهايي هســتند 
كه توسط زورگيران انجام مي شود. تكرار اين نوع جرائم در جامعه 
مهم ترين ركن اجتماعــي و نياز مردم يعني امنيــت را به خطر 
مي اندازد. از اينرو مسئوالن نيز دامنه ديد گسترده تري نسبت به 
اين موضوع دارند و مجازاتي كه براي آن در نظر مي گيرند، هرگز 
مشابه مجازات يك دزد نيست و در بسياري از مواقع مقابله قانون 

با زورگيري به قيمت جان فرد زورگير يعني اعدام تمام مي شود. 
براي مثال افزايش آمار زورگيري در سال 92 منجر شد مسئوالن 
امور قضائيه با صدور حكم اعدام براي چند زورگير از تعداد زورگيران 
كه در آن زمان به طور روزانه به 20 نفر مي رسيد، بكاهند. پس از آن 
 به گفته مسئوالن امور انتظامي اين امر اثربخش بود و توانست تا

50 درصد از تعداد زورگيران را كاهش دهد. 
گرچه براي بررسي مساله زورگيري بيش از هر چيز به تحليل هاي 
جامعه شناسي نياز داريم اما بررسي اقتصادي اين موضوع اهميت 
بســياري دارد، به طوري كه عوامل اقتصادي نقش بسيار مهم و 
پررنگي در رواج اينگونه جرائم داشــته و نمونه آن باال رفتن آمار 
زورگيري در سال 92 بود كه كارشناسان علت عمده آن را فشارهاي 

اقتصادي ذكر مي كنند. 
براســاس آنچه كه ماموران نيروي انتظامي مي گويند، ميانگين 
سني بسياري از زورگيران 18 تا 24 سال است. از طرفي براساس 
آمارهاي سال گذشته بيشترين بيكاري مربوط به گروه هاي سني 

زير 30 سال در كشور اســت و در اين ميان جوانان رده هاي سني 
20 تا 24 ســال، باالترين ميزان بيكاري به ميزان 28.7 درصد را 

تجربه مي كنند. 
بنابراين جوانــان به عنوان ركن مهم جامعه در پيشــبرد اهداف 
اقتصادي هم درصــد بااليي از جرائم را مرتكب مي شــوند و هم 
مشــكالت بزرگي چون بيكاري را تجربه مي كننــد. درواقع گره 
خوردن فقر، بيكاري، مشــكالت خانوادگي و... با زندگي نيروي 
جوان منجر شــده جوانان عمده قربانيــان بحران هاي اقتصادي 

كشور باشند. 
مساله و چالش اساسي اين است: حل معضل بيكاري و مشكالت 
اقتصادي جوانان تا چه اندازه به كاهش جرائم آنها خواهد انجاميد؟ 
كم سن وســال بودن مرتكبان جرم بزرگي چــون زورگيري وزنه 

مسئوليت كدام نهادها را سنگين تر مي كند؟ 
بررسي مساله زورگيري نشــان مي دهد در بسياري از مواقع در 
مواجهه با زورگيران و كاهش درصد جرم زورگيري پاي نيروي 
انتظامي و قوه قضائيه در ميان اســت. بسياري از آمارها مبني بر 
كاهش درصد زورگيري نيز از سوي اين نهادها اعالم مي شود. اين 

درحاليست كه مســئوليت نهادهاي اقتصادي كشور در اين باره 
كمتر از نيروي انتظامي نيست. گرچه مساله از نظر جناحي بودن 
در حيطه فعاليت نيروي انتظامي اســت اما ريشه هاي آن سر از 
جاي ديگري درمي آورد. از طرفي كاهش تمايل جامعه به مساله 
جرم و زورگيري با كاهش اجباري آن فاصله زيادي دارد و اثرات 

هر يك نيز متفاوت خواهد بود. 

خط ارتباطي جرم با مسائل اقتصادي
محمود نثاري حقيقي فرد، معاون سابق وزارت كار، 
تعاون و رفاه اجتماعي در رابطه با سهم اقتصاد در 
جرم زورگيري به »كسب وكار« مي گويد: وزارت 
كار يا نهادهاي اقتصــادي مي تواننــد با توزيع 
پرسشنامه  يا انجام تحقيق هايي در رابطه با جرمي 
چون زورگيري ريشه هاي اقتصادي آن را بيابند و سپس براي حل 
آن اقدام كننــد اما در هر صورت تجربه نشــان مي دهد يك خط 
ارتباطي مستقيم و متعادلي ميان كاهش جرم با كاهش مشكالت 

اقتصادي وجود دارد. 

افول سرمايه اجتماعي و اخالقي در كشور
وي توضيح مي دهد: سرمايه اجتماعي و اخالقي در كشور ما به شدت 
افول پيدا كرده و به همان نسبت اقتصاد نياز دچار آسيب شده است. 
مشــخصا راه حل آن بزرگ كردن زندان ها يا چندين برابر كردن 
وظايف نيروي انتظامي نيســت. بلكه براي آن بايد به حل مسائل 
اقتصادي بپردازيم كه خود ريشه در اقتصاد كالن دارد و نيازمند 

برنامه ريزي هاي بلندمدت است. 
مديركل حقوقي سابق مجلس شوراي اسالمي ادامه مي دهد: گرچه 
بهبود وضعيت اقتصادي تا حدود زيادي از تعداد جرم ها مي كاهد 
اما اين بدان معني نيست كه درصورت مرفه شدن جرم ها به صفر يا 
نزديك به صفر برسد چراكه جوامع مرفه نيز با مشكل جرم و جنايت 
درگير هستند. اقتصاد در كاهش بزهكاري سهمي نزديك به 80 يا 

85 درصدي دارد. مابقي اين مساله ريشه هاي ديگري دارد. 

كاهش سن جرم و جنايت
عطاء ا... محمدي، روانشناس كانون اصالح و تربيت 
در رابطه با علل ايجاد انگيزه هاي جرم در سنين 
جواني و نوجواني به »كســب وكار« مي گويد: در 
حال حاضر هم سن جرم و هم سن اعتياد پايين 
آمده اســت كه اين موضوع ريشــه در مســائل 
جامعه شناسي و اقتصادي كشور دارد. بسياري از مجرمان كساني 
هستند كه يا در حاشيه شــهرها زندگي مي كنند يا در شرايط بد 

اقتصادي به سر مي برند. 
در رابطه با زورگيري نيز همينطور است، آنها به انگيزه اينكه در چند 
دقيقه مي توانند پول بســياري به دست آورند، به اين عمل دست 
مي زنند بدون اينكه به عواقب آن بينديشــند يعني تبديل شدن 
مشكالت مادي به بزرگ ترين مشــكل براي آنها، منجر مي شود 
كه همه چيز را ناديده بگيرند و در پي حل اين مشــكل، مشكالت 

بزرگ تري براي خود بيافرينند. 
ساير بخش ها نيز در اين رابطه مســئوليت دارند كه از جمله آن 
خانواده و نظام آموزش وپرورش اســت كه مي تواند سبك زندگي 
و نحوه رفتار اجتماعي را به جوانــان و خانواده ها بياموزد. به گفته 
كارشناسان ژاپن با 130 ميليون جمعيت ساالنه 250 هزار پرونده 
قضايي دارد درحالي كه كشــور ما با 80 ميليون نفر جمعيت، به 
تنهايي ساالنه چند ميليون پرونده قضايي دارد. از طرف ديگر آمار 
باالي زندانيان و مخارج نگهداري آنها نيز همه ســاله هزينه هاي 

زيادي بر اقتصاد تحميل مي كند.

»کسبوکار«گزارشميدهد

سهماقتصاددركاهشبزهكاري

اشتغالو
تعاون
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کارآفرینی

تبليغات 
خالق

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

برسانيد. 

نامه به سردبير

خطاهاي خودارزيابي كاركنان
ارزيابي عملكرد يكــي از وظايف مديران 
اســت تا هــم بتوانند نظــارت بهتري بر 
كاركنان شان داشته باشــند و هم زمينه 
رشد و توســعه آنان را فراهم كنند و البته 
يكي از ســخت ترين كارهاي مديران نيز 

محسوب مي شود. 
در ايــن راســتا، برخــي   مديــران از 
كاركنان شان مي خواهند كه خودشان را ارزيابي كنندـ  يعني خودارزيابي 
كنندـ  تا مدير بر مبناي نظرات خود كارمند، نكات مورد نظر خود را ارائه 
كند و به ارزيابي بپردازد. اين كار در وهله اول خيلي خوب و منطقي به نظر 
مي رسد، اما تحقيقات نشان مي دهد كه همبستگي بين نتايج خودارزيابي 
كاركنان و عملكرد آنان صفر است و اين دو هيچ ارتباط منطقي با هم ندارند. 
مهم ترين مشكل، خطاهايي اســت كه كاركنان در ارزيابي خود دچار آن 
مي شــوند. مثال يكي از اين خطاها، خطاي ميل به وسط است و كاركنان، 
زماني كه عملكردشان از نظر خودشان خوب است، در خودارزيابي خود را 
متوسط ارزيابي مي كنند و نيز كاركناني كه عملكردشان ضعيف است باز 
هم عملكرد خودشان را متوسط ارزيابي مي كنند و اين داده هاي خودارزيابي 
مي تواند مدير را دچار خطا كند. در كنار اين موضوع يك خطاي جالب ديگر 
 attractiveness( كه شايد كمتر به گوش رسيده باشد، خطاي جذابيت
effect( است. كاركناني كه خود را خوش تيپ تر از بقيه مي دانندـ  فارغ از 
اينكه آقا يا خانم باشندـ  عملكرد خود را بهتر ارزيابي مي كنند و برعكس. اين 
خطا درباره مديران هم وجود دارد و كاركناني كه به نظرشان خوش تيپ تر 
هســتند را بهتر ارزيابي كرده و پاداش بيشتري به آنها پرداخت مي كنند. 
حتي بر طبق تحقيقات كاركناني كه خوش تيپ تر هستند، حقوق باالتري 

هم نسبت به ساير كاركنان دريافت مي كنند. 

يادداشت مدير

وقت مصاحبه كه مي شود، كارجويان از احتمال مواجهه با پرسش هاي 
عجيب و غريب، مصاحبه گرهاي كم تجربه، يا ديررســيدن به جلســه 
مي ترسند اما عامل دلهره آور ديگري هم هست كه به اندازه موارد ذكر شده 
عاجز كننده است؛ پرسشي مي كنند و شما پاسخ را مي دانيد اما از طرفي هم 

مي دانيد اين پاسخي نيست كه مصاحبه گر مي خواهد بشنود. 
مثالي مي زنم؛ سر ساعت مقرر حاضر مي شويد و مسئول استخدام شما را 
از ميان فضاي اداري اشتراكي به اتاق  كارش راهنمايي مي كند. به شما رو 
مي كند و مي پرسد: »خب. نظرتون راجع به فضاي اداري اشتراكي چي 

هست؟«
پاسخ »درست« يعني هماني كه او مي خواهد به وضوح از شما بشنود، اين 
است؛ »به نظرم عالي هستن. من عاشق اينم كه هرروز از صبح تا غروب با 

همكارهام ارتباط و همياري داشته  باشم.«
اما اگر پاسخي  كه واقعا درباره شما صادق است، خيلي متفاوت از اين باشد 
چه؟ يعني دوست داشته باشيد مستقل كاركنيد و ترجيح بدهيد در يك 
دفتر آرام و خوب خلوت  كنيد و بدون وجود مداوم عوامل مخل روي كارتان 

تمركز كنيد. 
قطعا شما آن شغل را مي خواهيد اما ازطرفي هم نمي خواهيد دروغ بگوييد 

و خودتــان را در موقعيتي 
قرار دهيد كه خيلي با حس 
و حال شما تناسب ندارد. 
براي آنكه حــد و مرزها را 
بشناســيد، نكته هايي را 

كه ذكر مي شــود، به  خاطر 
بسپاريد:

 
 ۱. قبول كنيــد واقعا 

نمي توانيــد بفهميــد 
مصاحبه گر دوست دارد 

چه چيزي بشنود
اگر كارجويان مي دانستند 
مصاحبه گر آنها چه چيزي 
مي خواهد بشــنود، احتماال 

كلــي از آنها به اين پرســش 
ناخوشــايند كه: »بزرگ ترين 

ضعف شــما چيســت؟« پاسخ 
نمي دادنــد: »كمال گرايي.« چون 

همانطور كه مسئوالن استخدام 
بعدا به شما خواهند گفت، اين 
دقيقا همان چيزي است كه 

دوست ندارند بشنوند. 
مــوارد،  از  بســياري  در 

مصاحبه گران دوست  دارند درباره 
ضعف هاي تان صادق و رو  راست باشيد. 

بله، آنها به دنبال تجربه ها و ويژگي هايي خاص 
هستند اما از طرفي هم مي خواهند مطمئن شوند شما 

يك آدم هستيد نه يك ربات. مثال مسئول استخدامي كه 
از شما مي خواهد يكي از اشتباهات تان را بگوييد در حقيقت مي خواهد 
درباره خطاي شما چيزي بشــنود )و البته اينكه از آن خطا چه درسي 
آموخته ايد(، نه اينكه بشنود شغلي داشته ايد كه به طرز اعجاب انگيزي 
در آن بي عيب و نقص عمل مي كرده ايد.شايد فكركنيد پاسخ تان صحيح 

نيست اما در واقع ممكن است اين پاسخ همان رايحه هواي تازه اي باشد كه 
آن شغل را به شما مي رساند.

 
 ۲. اگر ممكن است جمله هاي خود را يك بار بازگو كنيد

در برخي از موارد ممكن اســت بتوانيد در پاسخ  دادن تان صادق باشيد، 
درحالي كه همچنان خودتان را در وضعيتي مطلوب قرار مي دهيد. 

مثال اگر مصاحبه گرتان از شما بپرســد چطور اضطراب خود را كنترل 
مي كنيد، پاسخ صادقانه كدام است؟ اضطراب معموال شما را دچار شكست 
عاطفي كامل مي كند، اشك تان را در مي آورد و هر كسي  را كه از ده  متري 
اتاق تان رد شود، مي زنيد. اما اين حرف ها احتماال چيزي نيست كه اعتمادي 
در مسئول استخدام نسبت به شما برانگيزد. پس با تمركز بر اينكه براي 
پيشــرفت در آن حوزه خاص چه بايد بكنيد، ببينيد چگونه مي توانيد 

حرف تان را به روشي صادقانه ولي مثبت بازگو كنيد: 
 »وقتي با يه موقعيت پراضطراب مواجه مي شم، يه وقتايي فشار رو تحمل 

مي كنم. هرچند مي دونم بهترين راه حل اينه كه كارها رو به بخش هاي 
كوچك تر تقسيم كنم و هربار رو يكي از اونا تمركز كنم. اينو مي دونم كه 
وقتي اين جوري با يه موقعيت پراضطراب روبه رو بشم، مي تونم كارم رو بهتر 

انجام بدم و هميشه يه قدم هم جلوتر باشم.«

۳. سوال هاي بيشتري بپرسيد
فرضا وقتي  مي دانيد مصاحبه گر دقيقا دنبال چه چيزي اســت، ممكن 
است در يك وضعيت »يا اين يا آن« گير كنيد اما با پرسيدن چند سوال 
شفاف كننده، درحالي كه همچنان در وضعيت مطلوب خود قرار داريد، 
مي توانيد صادقانه تر حرف تان را بزنيد. همان مثال فضاي اداري اشتراكي 
را درنظر بگيريد. فرض كنيد دوست نداريد تمام مدت تنها كار كنيد، پس 
مي توانيد اينگونه پاسخ دهيد:  »من از ارتباط با همكارام لذت مي برم ولي 
وقتي واقعا به تمركز نياز دارم، ترجيح مي دم مستقل كار كنم، تو يه محيط 
آرام – مي دونم اينجا شما يه دفتر قشنگ و دلباز دارين – ولي آيا فضاي 
آرومي وجود داره كه كارمندا بتونن برای اينكه حواس شون پرت نشه برن 
اونجا؟«در اين صورت در عين صادق بودن، انعطاف پذيري تان را نشــان 
مي دهيد و از آن مهم تر، داريد سعي مي كنيد بفهميد اين 
مقام مناسب شما هست يا نه. چون درست همانطور كه 
شركت شما را ارزيابي مي كند، شما نيز كسب و كار و 
فضاي باز آن را ارزيابي مي كنيد. براي داشتن رضايت 
شغلي در آينده مهم است بدانيد آيا آن مقام واقعا براي 
شما مناسب است يا نه، كه اين موضوع من  را به ذكر 

نكته بعدي مي كشاند. 

۴. عوامــل مانع 
پذيرش تان در مصاحبه 

را بشناسيد
در پايان بايــد بدانيد چه چيزي 
ممكن است مانع پذيرفته شدن تان 
بشــود و به جاي تمركز بر شــيوه 
پاســخگويي مطلــوب مصاحبه گر از ايــن نكته 
 استفاده كنيد. مثال اگر دوست نداريد شغل 
مــورد نظرتان مســتلزم تمــاس تلفني با 
مشتري ها باشد، وقتي مصاحبه گر مي پرسد: 
»با يه مشتري عصباني پشــت تلفن چطور 
صحبت مي كنيد؟« اين احتماال نشان دهنده 
آن است كه شما براي اين پست مناسب نيستيد. 
همچنين شــايد خوب از عهده اضطراب تان 
برنمي آييد اما داريــد روي آن كار مي كنيد و 
مي دانيد چالش برانگيزترين موقعيت هاي شغلي 
به هرحال تا حدودي اضطراب آور هســتند. در 
چنين وضعيتي، حس وحالي كه شما داريد شايد 
چندان هم مانع پذيرش تان نباشد، پس ارزشش را دارد پاسخي 
درخور بدهيد كه هم صادقانه باشد و هم خوشايند مصاحبه گر. قطعا شما دوست 
داريد پاسخ تان براي مسئول استخدام خوشايند باشد اما از طرفي هم نمي خواهيد 
شغلي  را كه دوست داريد با حيله و ترفند به دست  آوريد. در عين صادق  بودن – 
تعادل را حفظ كنيد، در اين صورت در مسير موفقيت در شغلي كه به بهترين نحو 

مناسب شماست ، قدم خواهيد برداشت. 
منبع: بيزنس اينسايدر
ترجمه: بازده

در مصاحبه شغلي بايد راستگو بود يا نه؟

50 سال تا نخستين نقاشي
براي اينكه متوجه بشويد به چه كاري عالقه 
داريد، براي اينكه متوجه بشويد در چه كاري 
عالي هستيد، چند سال از عمرتان بايد بگذرد؟ 

۲۵ سال؟ ۳۵ سال؟ ۴۰ سال؟ يا ۵۰ سال؟
در گروه نقاشان، عده اي هستند كه به عنوان 
 نقــاش خودآموخته شــناخته مي شــوند و 
در واقــع اين گــروه از افراد بــدون آموزش 
خاصي و براساس توانايي هاي ذاتي به نقاشي 
مي پردازند و البته از ســطح يك نقاش عادي 
باالتر مي روند. اكرم سرتختي از اين دسته از 
نقاش هاست كه در سن ۵۰ سالگي به نقاشي 
روي آورد. جالب اســت كه بدانيد ايشــان تا 
رسيدن به اين سن هرگز دست به قلم نبرده 
بود و يك زندگي عادي و سنتي را ادامه مي داد. 
يك روز نوه ايشان درخواست كشيدن نقاشي 
از مادربزرگش مي كنــد و همين اتفاق باعث 
مي شود تا ايشان  متوجه بشود كه به نقاشي 
عالقه دارد. او از ســال ۷۹ تاكنــون در حال 
كشيدن نقاشــي و برگزاري نمايشگاه است. 
همواره با افرادي مواجه مي شــوم كه رشته 
تحصيلي شان با عالقه شــان متفاوت بوده يا 
اينكه در تصميم گيري براي انتخاب مســير 
شغلي خود مشكل دارند. بايد شرايط جامعه 
را در نظر گرفت يا عالقه هاي شخصي را؟ بايد 
به كسب درآمد فكر كرد يا به كاري كه عالقه 

داريم انجام  دهيم؟
به نظرم براي بســياري از آدم هــا دو اتفاق 
مي افتد: يا عاليق و توانايي هاي خود را كشف 
مي كنند و مبناي زندگي شان را بر آن اساس 
شــكل مي دهند، يا تسليم شــرايط خارجي 
مي شوند و مسيري را مي روند كه احساسي به 
آن ندارند. دسته اول حداقل احساس شادي 
و رضايت از تصميم خود خواهند داشــت؛ اما 
ممكن اســت براي دســته دوم بعد از مدتي 
فقط حســرت راه هاي نرفته و كارهاي نكرده 

باقي بماند. 
افراد موفق براساس عاليق و توانايي هاي خود 
زندگي و كار مي كنند. حاال شما براي كشف 
عاليق و توانايي هاي خــود چقدر زمان الزم 

داريد؟

موفقيت مهارت

معموال يكي از عوامل اصلي شكست هاي شخصي، حرفه اي و سازماني كه ناديده گرفته 
مي شود، اين است  كه دنياي پيرامون ما تغيير مي كند اما ما هنوز انتظار داريم كه جهان 

به همان شكلي باشد كه ما فكر مي كنيم بايد باشد و در نتيجه هيچ كاري نمي كنيم.
در سطح فردي چالش برانگيزترين كار، تغيير دادن خود نيست، بلكه 

سخت ترين بخش كار تغيير نگرش ديگران نسبت به خودمان است  
زيرا وقتي انسان ها يك عقيده را شكل مي دهند، در برابر تغيير 

آن مقاومت مي كنند. 
امروز دايره المعارف بريتانيكا كه در ۲۰۰ ســال گذشته 
همواره جزو پرفروش ترين كتاب ها بوده ، توسط رسانه هاي 

ديجيتال مورد هجوم واقع شده است و احتماال نمي تواند 
خود را بازيابي كند. شركت كداك كه از 1888 تاكنون فروشنده 
موفقي بوده است، نمي توانست حتي تصور كند كه با چه سرعت 
و شدتي توسط رقباي جديد دنياي ديجيتال پشت سر گذاشته 

شود. خوب چرا ما در دام فريب خوردن توســط انتظارات مان مي افتيم؟  براساس 
تجربه هاي مان.

معموال انتظارات ما از واقعيت درست  هســتند: در بهار، هوا گرم تر است،انسان ها 
معموال كامــال تغيير نمي كننــد و يك محصول با ۲۰۰ ســال ســابقه موفق، در 
 هر حال ۲۰۰ ســال ســابقه موفق پشــت ســرش دارد؛ اين وضعيت تا حدودي

 ثابت است. 
چنين وضعيتي به ما احساس خوب امنيت و بر حق بودن مي دهد اما بعضي 
وقت ها ما اشتباه مي كنيم؛ البته احتماال نه در اغلب مواقع. ممكن است 
در يك زمان مشخص ما درست فكر و عمل مي كرديم اما پس از آن 
شرايط تغيير كرده باشند. در نتيجه امروز احتماال ما داريم اشتباه 
مي كنيم و نمي خواهيم هم بدانيم كه چنين است. ما آن اشتباه را 
حتي نمي بينيم. زيرا سرگرم يافتن شواهدي براي تاييد ايده هاي 

قبلي مان هستيم. 
از اينرو تغيير شــرايط و دگرگوني اوضاع دنياي امروز ايجاب 
مي كند كه فريب انتظارات گذشــته اي كــه از واقعيات 

داشتيم را نخوريم.

فريبخوردنازانتظاراتمان

ملزومات نظام بانكداري بدون ربا
   آلبرت بغزيان- استاد دانشگاه

 نظام بانكداري بدون ربا از اول فروردين سال 1۳6۳ براساس ضرورت اسالمي كردن 
عمليات بانكداري ايران شــكل گرفت و به مرحله اجرا درآمد اما متاســفانه تاكنون 
نتوانسته است به اهداف خود دست پيدا كند.  در دوره هاي مختلف اين طرح با تغييرات 
و اصالحاتي به مجلس رفت، در حال حاضر هــم يكي از دغدغه هاي مجلس اصالح و 
آماده سازي اجراي اين طرح است.  گرچه از نظر بسياري براي اجرايي شدن اين طرح 
الزم است قوانيني تصويب يا تاييد شود اما با وجود طرح اوليه و تصويب شده آن ديگر 

ضرورتي به ارائه قوانين يا تبصره هاي تازه  نيست. 
در حال حاضر تنها يك اقدام اساسي براي پياده سازي نظام بانكداري بدون 
ربا الزم است و آن عزم راســخ مديران عامل بانك ها و بانك مركزي است. 
نيازي نيست تغييري ايجاد كنيم يا منتظر تصويب قانون جديد باشيم.  تنها 
كار اين است كه بانك ها را موظف به احترام به قوانين  سازيم و الزمه اين كار 
نيز نظارت و پشتيبانی كامل بانك مركزي از اجراي قوانين است. اين درحالي 
است كه بانك مركزي هنوز نتوانسته بانك ها را ملزم به رعايت قانون حتي درباره 
كاهش نرخ سود بانكي به 18 درصد كند به طوري كه بسياري بانك ها هنوز به 
شيوه گذشته با نرخ ۲۴ درصد به مردم وام مي دهند.  از طرف ديگر عملكرد 
غيرقانوني موسسات مالي غيرمجاز در تعيين نرخ هاي سود باال و ذخيره هاي 
باالي ســرمايه آنها كه بر مصرف يا هدايت آن هيچ نظارتي نيست، روند 
اجرايي كردن دستورات نظام بانكداري را به تاخير مي اندازد. بنابراين در اين 
راستا وظيفه بانك مركزي تنها نظارت است و مجازات بانك هاي متخلف. 

و چنين گفت كاتلر
كتــاب »و چنين گفــت كاتلــر« در واقع 
چكيــده تجــارب، نظــرات تخصصي و 
 كارشناسي نابغه علم بازاريابي، فيليپ كاتلر

 است. 
چارچــوب اين كتــاب به صورت ســوال 
مطرح شده اســت و جواب هاي مشخص 
 كاتلــر را در تمــام زمينه هــاي بازاريابي

 دربــر مي گيــرد. ايــن ســواالت از بين هــزاران پرسشــي اســتخراج 
شــده اند كه در طي ســاليان از ســوي مشــتريان، مديران، دانشجويان، 
روزنامه نــگاران و شــركت كنندگان در ســمينارها از كاتلــر پرســيده 
 شــده اند. خوانــدن ايــن كتــاب بــه چنــد گــروه به شــدت توصيه 

مي شود: 
عالقه منداني كه در بين موضوعات گوناگون بازاريابي هنوز سواالت بي پاسخي 
دارند و تاكنون موفق به يافتن پاسخي مشــخص براي آنها نشده اند، افرادي 
كه تازه زمينه بازاريابي را كشــف كرده اند و براي ده ها ســوال خود به دنبال 
پاسخ هاي سريع و مشخصي هستند تا بعدها موضوعات مربوطه را به دقت و 
كامل تر مطالعه كنند، مديران، كارشناسان و متخصصان بازاريابي كه احساس 
 مي كنند الزم است هر از چندگاهي يك بار مروري سريع در موضوعات بازاريابي

 داشته باشند. 
برخي ايده هاي كاتلر در اين كتاب عبارتند از: 

بازاريابي تركيبي از هنر، مهارت و علم اســت. در دوران ركود نقش و كاركرد 
بازاريابي كم نمي شود، فقط بازارياباني كه دچار كمبود قوه تخيل هستند، كم 
مي آورند و شكست مي خورند. دوران ريخت وپاش هاي تبليغات تلويزيوني 
به سرعت در حال ســپري شدن است. من به شــركت ها توصيه مي كنم تا 
بودجه تلويزيوني را كم كنند. تعداد بينندگان تلويزيون در حال كاهش است. 
بازاريابي، موتور محركه استراتژي هر شركت است. معتقدم شركت هاي پيرو 
 اخالقيات، در بلندمدت از شركت هايي كه پايبند اخالقيات نيستند، جلوتر 

خواهند بود. 

يادداشت

معرفي كتاب
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رئيس اتاق اصناف آبدانان )استان ايالم( گفت: دست به نقدترين بنگاه اقتصادي در پرداخت 
ماليات به دولت و همچنين پرداخت عوارض به شهرداري، اصناف هستند. 

ايوب جمشيدي گفت: باوجود آنكه گردش مالي اصناف در نظام بانكي كشور بسيار باالست 
اما متاسفانه اصناف از دريافت كوچك ترين تسهيالت بانكي محروم هستند. 

وي بر اعطاي تسهيالت به اصناف در شرايط تشــديد ركود اقتصادي تاكيد كرد و افزود: 

باوجود آنكه مجلس شوراي اسالمي بر اختصاص تسهيالت به صنوف تاكيد كرده اما هنوز 
هيچ خبري از تسهيالت نيست. 

رئيس اتاق اصناف آبدانان در عين حال تصريح كرد: هم اكنون بايد تسهيالت بانكي كم بهره 
به صنوفي كه فعال هستند، اعطا شود تا حداقل به ميزان صنوفي كه زمين خوردند، افزوده 

نشود. 

وي درباره توافقنامه مالياتي امسال اظهار كرد: نسبت به سال هاي گذشته توافق بهتري با 
سازمان امور مالياتي منعقد شده اما اشكال كار اينجاست كه همواره وضعيت شهرستان هاي 

كوچك همچون كالنشهرها ديده مي شود. 
جمشيدي اظهار داشت: اصناف دست به نقد ترين بنگاه ها در پرداخت ماليات هستند اما 

با اين حال در بسياري از موارد توسط دستگاه هاي دولتي مورد اجحاف قرار مي گيرند. 

پرداخت تسهيالت بانكي كم بهره به صنوف
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افت خريد و فروش طال و سكه 
ادامه دارد

رئيس اتحاديه طال و جواهــر ضمن توضيح 
وضعيت بازار ســكه و طال در هفتــه اخير، از 
كاهشي بودن روند تقاضا در بازار سكه و طال 
خبر داد و آن را ناشــي از مصادف بودن با ماه 

مبارك رمضان دانست. 
محمد كشتي آراي با اشــاره به وضعيت بازار 
سكه و طال در هفته گذشــته اظهار كرد: در 
حالي كه اواسط هفته گذشته قيمت ها روند 
نزولي پيدا كرده بود، مجددا از چهارشــنبه، 
قيمت جهاني طال با افزايش 8 دالري به ۱۲۵۴ 

دالر به ازاي هر اونس طال رسيد. 
وي ادامه داد: در حالي كه قيمت سكه به زير 
يك ميليون تومان كاهش يافته بود، مجددا در 
روز چهارشنبه از يك ميليون و ۲۰۰۰ تومان 
به يك ميليون و ۱۰ هزار تومان افزايش يافت. 
رئيس اتحاديه سازندگان و فروشندگان طال و 
جواهر با اشاره به وضعيت خريد و فروش سكه و 
طال در هفته اخير بيان كرد: وضعيت بازار سكه 
و طال در چند روز هفته گذشته با افت دادو ستد 
مواجه بود و اين مساله به دليل آغاز ماه مبارك 
رمضان بود. اين موضوع باعث شد تقاضا در بازار 

براي خريد و فروش سكه و طال كاهش يابد. 
كشتي آراي پيش بيني كرد كه در هفته بعد نيز 
اين روند ادامه داشــته باشد و با كاهش تقاضا 

روبه رو باشيم. 

دليل گراني ۳۵ درصدي خرما 
اعالم شد

رئيس اتحاديه بنكــداران مواد غذايي كاهش 
توليد خرما به يك ســوم و صــادرات را علت 

گراني ۳۰ تا ۳۵ درصدي خرما اعالم كرد. 
محمد آقاطاهر با اشاره به اينكه روند افزايش 
قيمت خرما ســاالنه يك هزار تومــان بوده 
اســت، افزود: امســال قيمت خرماي خوب 
بازار 8۵۰۰ تا 9۵۰۰ در هر كيلوگرم است، در 
حالي خرماي باكيفيت پارسال 6۵۰۰ تومان 
عرضه شد. وي افزايش قيمت خرما را نسبت 
به سال هاي گذشته بي سابقه دانست و گفت: 
امسال ميزان توليد خرما به يك سوم كاهش 

يافته كه اين نيز علت ديگر گراني خرماست. 
رئيــس اتحاديه بنكــداران مــواد غذايي با 
اشــاره به مازاد ســاالنه خرما در سردخانه ها 
تصريح كرد: امســال مازاد خرمــا نخواهيم 
 داشــت و خرماي تــازه هم در بــازار عرضه 

خواهد شد. 

تعيين قيمت گوشت گوساله به 
چند روز آينده موكول شد

رئيس اتحاديه گوشت گاوي اعالم كرد: جلسه 
تعيين قيمت گوشت گوساله به چند روز  آينده 
موكول شده اســت.  علي خندان روي جوان 
اظهارداشت: جلســه اي كه قرار بود با حضور 
مسئوالن مربوطه براي تعيين قيمت گوشت 
گوساله برگزار شود، به چند روز آينده موكول 
شد. وي اضافه كرد: بنابراين جلسه مذكور طی 
چند روز آينده برگزار و در زمينه قيمت گوشت 
گوســاله تصميم گيري خواهد شــد. رئيس 
اتحاديه گوشــت گاوي افزود: درحال حاضر 
قيمت هركيلوگرم گوشت گوساله به صورت 
مخلوط براي مصرف كننــده ۳۲ هزارتومان 
اســت. پيش از اين، خندان روي جوان اعالم 
كرده بود: قرار است روز دوشنبه )۱۷ خردادماه 
9۴( جلســه اي با حضور ما، مسئوالن وزارت 
جهادكشاورزي، شــركت پشتيباني امور دام، 
وزارت صنعت، معدن و تجارت و ساير مسئوالن 
مربوطه تشكيل و درباره قيمت گوشت گوساله 
 براي مــاه مبــارك رمضــان تصميم گيري 

شود. 

ســاالنه حدود ۲ ميليارد و 6۰۰ ميليون 
دالر پوشــاك به ســمت ايران هدايت 
مي شــود، درحالي كه ۲۰ هــزار واحد 
صنفي دوزندگي در ايران فعاليت دارند 
و اين واحدها براي ۳۰۰ هزار نفر شــغل 
ايجاد كرده اند كه مجبورند در شرايط نابرابر با برندهاي خارجي 

رقابت كنند. 
بحــث قاچــاق مهم تريــن مشــكل پيــش روي صنعــت 
نســاجي و به ويژه پوشــاك كشــور اســت. بــا رشــد واردات 
قاچــاق پوشــاك در دهــه 8۰ و رســيدن آن بــه 6 ميليارد 
دالر، حدود نيــم تا يك ميليون شــغل در كشــور از بين رفت. 
 طبق آمــار گمــرك واردات رســمي نســاجي و پوشــاك در

۱۰ سال گذشــته ۲۳.۷ ميليارد دالر بود اما آمار قاچاق نساجي 
و پوشــاك در همين مدت ۲۵ ميليارد دالر بوده كه بدين لحاظ 
 كل واردات پوشاك و نساجي 6۰ ميليارد دالر و تنها در سال 9۰، 

۱۰ ميليارد دالر بوده است.
 مدير مركز پژوهش هاي اتحاديه صنف پوشــاك ايران در گفتگو 
با »كســب و كار« با بيان اينكه واردات ما شامل واردات رسمي و 
غيررسمي مي شود، گفت: واردات رسمي يا بايد از مبادي گمركي 
باشد يا بايد براساس امتيازي كه براي ملوان ها و كادر پروازي در 
نظر گرفته شده، وارد كشور شــود. همچنين مسافر نيز مي تواند 
به همراه خودش مقداري از حجم كاال كه هم براساس وزن و هم 
براساس مقدار است، وارد كند. با توجه به اين وضعيت از شكاف 

قانوني سوءاستفاده هايي صورت مي گيرد. 
دكتر محمدجواد صدق آميز به ۱۲ ميليون سفر ايراني ها به تركيه 
و امارات متحده عربي اشــاره كرد و افزود: حجم زيادي از واردات 
ايراني ها از اين دو مقصد پوشاك است. براساس آمار واردات پوشاك 
از تركيه  نزديك به ۲.۵ تا ۳.۵ ميليارد دالر اســت كه حداقل يك 
سوم اين را هم بايد براي مرزهاي جنوبي كشورمان در نظر بگيريم. 

تركيه از بازارهاي پوشاك اروپايي جا مانده است
محمدجواد صدق آميز اظهار داشــت: اتحاديــه صادركنندگان 
پوشاك تركيه اعالم كرده است كه حجم صادرات ساالنه تركيه 
به ايران به ۵ ميليارد دالر مي رســد. اين در حاليست كه به گفته 
صدق آميز تركيه از بازارهاي پوشاك اروپايي جا مانده است و برند 

پوشاكي كه از ترك ها در تهران شهره آفاق شده، در بازارهاي ديگر 
منطقه جايي ندارد و در تهران يكه تازي مي كند. 

صدق آميز با اشاره به از دســت دادن بازار سوريه و عراق از سوي 
تركيه، گفت: »اقدام تركيه حتي مبتني بر يك دامپينگ معمولي 
نيز نيست و براي حضور شركت هاي خود در ايران از ۵۰ تا ۱۰۰ 

درصد هزينه هاي خود در كشور را پرداخت مي كنند.«
وي افزود: برند مجموعه اي است داراي هويت و ساختار و نيازمند 

آگاهي از امور ايجابي است كه ما در اين حوزه ضعيف هستيم. 
صدق آميز در ادامه گفت: هر چند كه فرايند لغو تحريم ها اجرايي 
شده اما اثرگذاري آن روي فرايندهاي كشور و اقتصاد هنوز عملي 

نشده، به طوري كه حتي تعامالت بانكي برقرار نشده است. 
وي ادامه داد: هر چند كه بدون شــك لغو تحريم ها مي تواند در 
بخش توليد نيز موثر باشد اما اين موضوع زمان بر خواهد بود، در 
صورتي كه واردات كاالهاي نهايي خيلــي زودتر تحت تاثير لغو 
تحريم ها قرار مي گيرد. وي همچنين تاكيد كرد: برخي برندهاي 
پوشاك ايتاليايي پس از لغو تحريم ها فعاليت خود را در ايران آغاز 

كرده يا تصميم به راه انــدازي نمايندگي هاي خود در ايران دارند 
زيرا ايران يكي از بازارهاي مصرفي خوبي است كه مي توانند براي 

آن سرمايه گذاري كنند. 
صدق آميز افزود: فعاالن حوزه پوشــاك چندان بــا حضور اين 
برندها مخالف نيستند زيرا اكثر اين برندها به دليل قيمت باالي 
خود مشــتريان خاص خود را دارند كه عمدتا اين افراد مخاطب 
محصوالت ايراني نيستند؛ از اينرو پوشــاك ايراني به راحتي به 

دليل قيمت پايين تر خود مي توانند با اين برندها رقابت كنند. 
وي بيان داشت: اكنون تنها يكي از برندهاي ايراني است كه قيمت 
كت و شلوارش ۲.۵ ميليون تومان است اما نسبت به اين قيمت در 
جامعه حساسيت وجود دارد. پس چگونه ممكن است كه با چنين 
حساسيتي افراد حاضر باشند كه كت و شلواري ايتاليايي با قيمت 

۲۴ ميليون تومان بخرند؟
وي اضافه كرد: بنابراين ما نگران حضور برندهاي ايتاليايي نيستيم، 
البته نبايد به هر شركتی اجازه وارد شدن به بازار ايران را داد، بلكه 
بايد اين ورود با سياست هاي مناسبي همراه باشد كه لطمه اي به 

توليد داخل نزند. مشاور اتحاديه پوشاك تصريح كرد: مجددا تاكيد 
مي شود كه موضوعي كه مدت هاست بازار ايران را تهديد مي كند 
و روز به روز نيز اين تهديد جدي تر مي شود، بحث واردات كاالهاي 
تركيه اي و ممانعــت نكردن از ورود آنها به صــورت غيرقانوني و 

قاچاق در كشور است. 
وي اضافه كرد: دولت تركيه به وضوح سياست هاي دامپينگي در 
كشور ما ايجاد كرده، به طوري كه خودشان به صادرات ۵ ميليارد 
دالري لباس تركيه اي به ايران اعتراف مي كنند، در حقيقت روزي 
۱۴۲ كانتينر و ساعتي ۵ كانتينر پوشاك به صورت قاچاق از تركيه 

وارد كشور مي شود. 
صدق آميز گفت: اين رقم تنها متعلق به تركيه  بوده و جدا از ميزاني 
اســت كه از طريق لنج از دوبي يا چين وارد كشور مي شود، اين 
ميزان قاچاق مقداري نيســت كه بگوييم از طريقي وارد كشــور 
مي شود كه قابل پيگيري نيست، مگر چقدر مي  توان در گمرك كم 
اظهاري كرد يا اينكه آيا اين عدد مقداري است كه بتوان با چمدان 
وارد كشور كرد؟ وي تاكيد كرد: بهتر اســت مسئوالن فكري به 
حال اين موضوع كنند. جلوي عرضه محصول را گرفتن نمي تواند 
راه حل كار باشــد. بايد فكري به حال ورود اين كاالها كنند تا از 

ريشه اين موضوع حل شود. 
به گفته صدق آميز، اگر ايران به عضويت سازمان تجارت جهاني 
درآيد، تعرفه هايي كه اكنون براي واردات كاال اعمال مي شــود، 
بايد مورد بازنگري قرار گيرد. هرچند توليد در ايران هزينه هايي 
دارد كه به تامين مواد اوليه، هزينه هاي قانوني بي منطق، هزينه 
تامين ملك و از اين جمله بازمي گردد كه اساســا مزيت رقابتي 
كاالهاي ايراني را مخدوش كرده است. مشكل ديگر عدم اعتماد 
مصرف كننده داخلي به كاالي داخلي اســت. اين بحراني است 
كه در يك دهه اخير رخ داده و بخشــي از بدنه مصرف كنندگان 
و مردم به شكل افراطي اعتمادشــان را به كاالي ايراني از دست 
داده اند. يعني حتي اگر توليدكننــدگان از توان رقابتي معقولي 
برخوردار باشــند و حمايت هاي تعالي بخش اتفاق افتاده باشد با 
مصرف كنندگاني مواجه مي شــويم كه اعتمادي به كاالي ايراني 
ندارنــد و در مواردي كه كاال و قيمت مشــابه اســت، ترجيح او 
كاالي وارداتي و خارجي اســت. حل اين بحران، عالوه بر برخي 
راهكارهاي فرهنگي، نيازمند راهكارهاي اســتراتژيك و قوانيني 

براي حمايت از توليد داخل است. 

مدير سابق مركز پژوهش هاي اتحاديه صنف پوشاك در گفتگو با »كسب وكار« مطرح كرد

يكه تازي پوشاك ترك در بازار ايران
اخبار

روزانه 142 كانتينر پوشاك به صورت قاچاق از تركيه وارد مي شود

اصناف

 اين روزهــا شــاهديم كه بســياري از 
كارخانه های ايراني به دليل ركود و نبود 
تسهيالت تعطيل يا ورشكست مي شوند. 
كارخانه های توليد لوازم و كاالهاي ورزشي 
نيز از اين قاعده مســتثنا نبــوده و ركود و 
قاچاق كاال بازار لوازم ورزشي را در مسير فلج شدن هدايت مي كند. 

وجود مشكالت مالياتي، نبود سازوكار شــفاف توليد، مواد اوليه 
گران و... ازجمله مشكالتي است كه توليدكنندگان لوازم ورزشي 

با آن دست وپنجه نرم مي كنند. 
رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم ورزشي با بيان 
اينكه واردات بي رويه ضربات جبران ناپذيري را به 
 صنــف مــا وارد كرده اســت، گفــت: تعطيلي 
كارخانه های لوازم ورزشي يكي از نتايج واردات 

بي رويه كاال در اين صنف است. 
محمد امين زاده، رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم ورزشي با اشاره 
به وضعيت واردات كاال در اين صنف اظهار داشت: واردات بي رويه 
برخي كاالهاي ورزشي كه دقيقا مشابه داخلي آن در كشور وجود 
دارد، كارخانه های توليدي ما را در آستانه تعطيل شدن قرار داده 

است. 
وي ادامه داد: اتحاديه فروشــندگان لوازم ورزشــي نيز در زمره 
صنوفي قرار گرفته كه وضعيت اقتصادي آنها با ركود آلوده شده و  

موانع و مشكالت فراواني را به وجود آورده است. 
رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم ورزشي با توجه به اينكه شمار 
زيادي از كارخانه های توليد كفش ورزشي در آستانه تعطيل شدن 
قرار گرفته اند، افزود: تعطيلي كارخانه های توليد كفش ورزشي 
ايراني كه در زمره برندهاي بين المللي قرار گرفته بودند، حاصل 
ركود پديد آمده از واردات بي رويه اي است كه در اين حوزه اتفاق 

افتاده است. 
امين زاده با عنوان اينكه صنعت لوازم ورزشي در ايران رو به نابودي 
گذاشته است، عنوان كرد: صنعت كفش و ساير لوازم ورزشي ديگر 
در ايران جايگاهي ندارند چراكه اجناس مشابه خارجي اين كاالها 

با فاصله بسيار زيادي از كاالهاي داخلي ما سبقت گرفته اند. 
اميــن زاده با مقايســه توليدات لوازم ورزشــي در كشــورهاي 
صادركننده بيان كرد: در كشــوري مانند چين، لوازم ورزشــي 
به صورت خوشه اي توليد و روزبه روز اجناس از خانه ها جمع آوري 
مي شوند اما در ايران توليدكننده مدام بايد درگير ماليات باشد. اين 
درحاليست كه استاندارد و كيفيت لوازم ورزشي چين هم آنچنان 

باال نيســت. وي در ادامه صحبت هاي خود با اشــاره به تعطيلي 
كارخانه هاي توليد لوازم ورزشي گفت: در سال هاي گذشته نزديك 
به 6 كارخانه توليد كفش ورزشي در كشور فعال بودند كه برخي 
از توليدات آنها به ساير كشورها صادر مي شد اما متاسفانه واردات 
كفش چيني و بي كيفيت منجر به از دست دادن قدرت رقابت و 

تعطيلي آنها شد. 
وي اظهــار داشــت: توليدكننــدگان لــوازم ورزشــي نياز به 
حمايــت دارنــد. هزينه هــاي مالياتــي توليدكننــدگان را 
و تعرفه بــاالي گمركي بازار را دچار مشــكل مي كند. مشــكل 
ديگر توليدكننــدگان وجــود قاچــاق و ورود غيرقانوني لوازم 
 ورزشــي به كشــور اســت كه بــراي توليــدات داخلــي ضرر

 محسوب مي شود. 
به گفته وي، با توجه به وضعيت اقتصادي و كاهش قدرت خريد، 
مردم ترجيح مي دهند پوشاك خارجي را به دليل قيمت ارزان آن 

خريداري كنند. 
وي افــزود: توليدكننده نياز به تضمين فــروش كاال هم دارد. به 

اين معني كه بايد خيالش راحت باشــد كــه مي تواند در فضاي 
 رقابتي ســالم در مقابــل كاالي خارجي وارداتــي توليداتش را

 بفروشد. 

۷۵ درصد پوشاك خارجي توليد چين است
محمد امين زاده همچنين درباره بازار پوشاك ورزشي گفت: در 
حال حاضر ســهم توليد كنندگان داخلي از بازار ۲۵ درصد است 
و ۷۵ درصد باقيمانده را پوشــاك خارجي كه بيشــتر آنها توليد 
چين است، تامين مي كند. وي علت تمايل مردم به خريد پوشاك 
خارجي را ارزان بودن آن دانســت و گفــت: درحالي كه كيفيت 
محصوالت داخلي نسبت به نوع مشابه خارجي آن برتر است اما 
به دليل باال بودن قيمت مواد اوليه هزينه تمام شده اين اجناس 
گران تر از مشابه خارجي است. تحريم ها سبب شد كه قيمت مواد 
اوليه افزايش يابد و با بــاال رفتن قيمت ها ديگر خريدار تمايلي به 
خريد اجناس ساخت ايران نداشــت حاال هم اگر تحريم ها رفع 
شود،بازار هنوز در دست جنس هاي بي كيفيت چيني است چون 

ديگر كســي تمايل به توليد ندارد و قدرت خريد مردم هم پايين 
آمده و مانند سابق خريد نمي كنند. 

ركود در بازار شاغالن اين صنف را نگران كرده است
امين زاده با اشاره به شروع مدارس گفت: بهترين زمان براي فعاالن 
اين صنف، فصل شروع مدارس است و به قول معروف به گل بازار 
رسيده ايم اما متاسفانه ركود طوري در بازار حكمفرما شده است 
كه شاغالن اين صنف را نگران كرده است زيرا آنها يك سال صبر 
مي كنند تا به آن ماه برسند و قسمت بسياري از چك هاي خود را 
به تاريخ سررسيد برج ۷-8 كشيده اند درحالي كه بازار همچنان 
راكد اســت و در صورتي كه تحولي در بازار رخ ندهد، فعاالن اين 
صنف دچار مشكل خواهند شد. رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم 
ورزشــي درباره ميزان قاچاق در اين صنف گفت: اكثر پوشــاك 
ورزشي در اين صنف قاچاق است و شــايد كمتر از ۱۰ درصد به 
صورت قانوني وارد مي شوند زيرا اگر كســي بخواهد اين كاال را 

از مبادي رسمي وارد كند، قيمت تمام شده آن گران درمي آيد. 
امين زاده درباره حمايت هاي دولت گفت: بازار پوشاك ورزشي يك 
بازار مصرفي قوي است و دولت اگر به دنبال جلوگيري از خروج 
ارز و بستن مبادي قاچاق است، بهترين كار اين است كه از لحاظ 
تامين مواد اوليه ارزان به توليد كنندگان كمك كند نه اينكه حتي 

در روال عادي فرد كار آفرين خللي ايجاد كند. 
به طور مثــال مطابق قانون تامين اجتماعــي واحدهاي توليدي 
كه بيشتر از ۵ نفر كارگر دارند، بايد ۲۵ درصد بيشتر هزينه بيمه 
بدهند درواقع ما به جاي اينكه از افــراد كارآفرين حمايت كنيم، 

داريم از آنها بابت عملكرد و اشتغالزايي پول بيشتري مي گيريم. 

ايران در گذشته صادر كننده لوازم ورزشي بود
رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم ورزشي با تاكيد براينكه خيلي از 
كارخانه های كفاشي به خاطر حجم باالي واردات كفش ورزشي 
از چين تعطيل شدند و اين معضل نه تنها به اتحاديه توليد لوازم 
ورزشي بلكه به  اقتصاد كشور آسيب وارد كرد، در تشريح تاريخچه 
درخشــان اين اتحاديه تصريح كــرد: در ســال هاي نه چندان 
دور حتي ايران در حوزه لوازم ورزشــي به كشــور هاي اتحاديه 
جماهير شوروي ســابق كفش و لوازم ورزشي صادر مي كرد ولي 
در سال هاي اخير اين نوع صادرات بســيار كمرنگ شده و رنگ 
 باخته اســت و بيشــتر كارخانه ها در بحران مالــي و اقتصادي 

قرار دارند. 

رئيس سابق  اتحاديه فروشندگان لوازم ورزشي در گفتگو با »كسب وكار« مطرح كرد

تهديد کارخانه های لوازم   ورزشی با  واردات بی رويه
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سرپرســت معاونت علمی و فناوری گفت: می توانیم با اقداماتی به 
گردش ۱۵ میلیارد دالری در سال در حوزه گیاهان دارویی امیدوار 
باشــیم. روح اهلل دهقانی فیروزآبادی در افتتاحیه ششــمین دوره 
نمایشگاه و جشــنواره گیاهان دارویی، فراورده های طبیعی و طب 
سنتی ایران که در محل مصلی تهران برگزار شد گفت: ما در کشوری 
زندگی می کنیم که نســبت به تمام مناطق دنیا با فراوانی گونه های 
گیاهی مواجه اســت و از میان ۸ هزار گونه گیاهی در ایران، ۲۳۰۰ 

گونه گیاهان دارویی هستند.
وی افــزود: از این تعــداد ۱۸۰۰ گونه نیــز مختص اقلیــم ایران 
اســت. سرپرســت معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری با 
بیان اینکه این میزان گونه گیاهی در کشــور ظرفیــت ملی ما در 
این حوزه به شــمار می رود، گفت: مــا در حوزه گیاهــان دارویی، 
طب ســنتی و طب مکمل اســناد با ارزشــی داریم بــه طوری که 
سندی مرتبط با گیاهان دارویی در شــورای عالی انقالب فرهنگی 

مصوب شــده اســت. وی با بیان اینکه این ســند ظرفیت بزرگی 
برای حوزه گیاهان دارویی، طب ســنتی و فرآورده های طبیعی به 
وجود آورده اســت، عنوان کرد: ظرفیت هایی که در این سند دیده 
 شــده گردش ۳ میلیارد دالری در این حوزه اســت که بسیار امید 

بخش است.
سرپرست معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری با بیان اینکه 
این میزان گردش مالی فرصت طالیی را برای جوانان و شرکت های 
دانش بنیان ایجاد می کند، ادامــه داد: در صورتی که مواردی چون 
پاالیش گیاهان دارویی و متابولیت های ثانویــه را به این فرصت ها 
اضافه کنیم می توانیم به گردش ۱۵ میلیارد دالری در سال در حوزه 

گیاهان دارویی امیدوار باشیم.
دهقانی با تاکید بر ضرورت حمایت نهادهایی همچون وزارت بهداشت 
و جهاد کشــاورزی برای توســعه گیاهان دارویی گفت: با توســعه 
ســالمتکده ها، دانشکده های طب ســنتی و مکمل می توانیم امید 

داشته باشیم که در آینده این حوزه توسعه یابد. سرپرست معاونت 
علمی و فناوری افزود: طب مکمل بــه دلیل عدم توجه تاریخی صد 
ساله نیاز به حمایت بیشــتر دارد و می توانیم فرصت هایی در حوزه 
گیاهان دارویی ایجاد کنیم اما در این میان می توانیم ارزش افزوده 
زیادی را با توسعه بازارهای جانبی آن متصور شویم. وی گفت: یکی از 
گیاهانی که می تواند امیدبخش در حوزه گیاهان دارویی باشد نمونه 
گیاه باریجه است که خاستگاه آن در کشور ما بوده و صمغ آن کیلویی 
۳۰ دالر صادر می شود اما با ارزش افزوده هزار میلیارد دالری به ایران 

باز می گردد.
دهقانی با اشاره به نقش معاونت علمی در حوزه گیاهان دارویی گفت: 
این معاونت به عنوان دســتگاه هماهنگ کننده به منظور توســعه 
فناوری گیاهان دارویی، فراورده طبیعی، اسانس، عطر، مواد آرایشی 
و بهداشتی، طب ســنتی، ستاد توســعه گیاهان دارویی راه اندازی 

شده است.

اینستاگرام تائید کرد این اپلیکیشــن باگی داشته که باعث مسدود 
شدن، گیر کردن و تغییر بدون توضیح حساب های هزاران کاربر در 
سراسر جهان شده اســت. این اپلیکیشن اشتراک گذاری عکس که 
متعلق به شرکت متا پلتفرمز است، در توییتی اعالم کرد این مشکل 
را هشت ســاعت پس از این که اعالم کرد در حال بررسی اختالالت 
گزارش شده در این پلتفرم است، برطرف کرده است. طبق اطالعات 
وب سایت رصد قطعی داون دتکتور، گزارش این مشکل افزایش پیدا 

کرده بود و کاربران اینســتاگرام از تعلیق تصادفی حساب هایشان، 
تغییرات موقتی شمار هواداران و گیر کردن مرتب اپلیکیشن، خبر 

داده بودند.
با این حال، به نظر رســید بعضــی از کاربران حتی پــس از این که 
اینستاگرام اعالم کرد مشکل حل شده است، با مشکل روبرو بودند 
که باعث عصبانیت آنها شــده بود. بعضی از کاربــران اعالم کردند 
کدی که به آنها پیامک می شــود تا بتوانند وارد حساب خود شوند 

را دریافت نکرده اند. اطالعات داون دتکتور نشــان داد ساعت ۱۰ و 
۳۳ دقیقه بعدازظهر بــه وقت نیویورک، همچنان شــمار باالیی از 
کاربران نســبت به اوج اختالالت که گزارش شده بود، با اختالل در 
دسترسی به اینستاگرام روبرو بودند. بر اساس گزارش بلومبرگ، هفته 
گذشته پیام رسان واتس اپ که متعلق به متاست، با اختالل گسترده 
 روبرو شده بود و ده ها هزار کاربر مشــکل در ارسال و دریافت پیام را 

گزارش کرده بودند.

ظرفیت صادرات ۱۵ میلیارد دالری در حوزه گیاهان دارویی

باگ دردسرساز در اینستاگرام
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با گسترش محدودیت های کرونایی روی داد
فرار گسترده كارگران از آيفون سيتی

کارگــران، بزرگترین کارخانه آیفــون اپل در چین را تــرک می کنند تا 
از تدابیــر قرنطینه کووید ۱۹ که شــرایط زندگی نامناســبی برای ۲۰۰ 
هزار نیروی کار به وجود آورده اســت، فرار کنند. مقامات محلی مناطق 
متعدد در اســتان ِهنان اعــالم کردند کارگران گروه فناوری فاکســکان 
که پس از وضــع محدودیتهای کرونایــی برای مقابله با شــیوع بیماری 
 کووید ۱۹، بزرگتریــن کارخانه آیفون جهان در ژنگــژو را ترک کرده اند

 را خواهند پذیرفت.
حداقل شــش شهرســتان و شــهر در هنان از ســاکنانی کــه کارخانه 
فاکســکان را تــرک کرده انــد، خواســته اند پیــش از رفتن بــه خانه، 
با مقامــات محلی تمــاس بگیرند. این کارگــران به چنــد روز قرنطینه 
اجباری فرســتاده خواهند شــد. شــهرهایی مانند منگــژو و لوئویانگ، 
 اتوبوس هایــی را بــرای انتقال کارگــران به محــل قرنطینــه تدارک 

دیده اند. 
مقامات شهرستان داگانگ، اتوبوس هایی را فرستاده اند و مقامات به انتقال 
کارگران به مکان قرنطینه برای ایزوله اجباری هفت روزه کمک می کنند 
و پس از آن اجازه می دهند که ایــن کارگران به خانه برونــد. ویدئوها و 
تصاویری از کارکنانی که آخر هفته گذشــته، مجتمع فاکسکان را ترک 
 کردند منتشر شده که نشان می دهد ساکنان محلی به بعضی از آنها غذا و 

سرپناه می دهند.
تنش هــا در کارخانه ژنگــژو، منعکس کننــده هزینه هــای اقتصادی و 
اجتماعی سیاســت کووید صفر شــی جین پینگ، رئیس جمهور چین 
است. این سیســتم تســت انبوه و قرنطینه های اجباری، باعث نارضایتی 
فزاینده مردم شده اســت. همچنین ریســک احتمالی که رویکرد چین 
در اعمال قرنطینه، محدودیتهای کسب و کار و تســت انبوه برای مقابله 
 با گســترش بیماری، بــرای زنجیره تامیــن جهانی و محصــوالت دارد 

را نشان می دهد.
نارضایتی فزاینــده در میان کارکنان کارخانه اصلی فاکســکان در ژنگژو 
دیده می شــود که در زمان شــیوع موارد کووید، به طــور اتوماتیک به 
یک سیســتم بســته تبدیل می شــود. پس از این که شــرکت تایوانی 
فاکســکان که بزرگترین تولیدکننده آیفون در جهان اســت، کافه تریاها 
در این پایــگاه تولید معروف به "آیفون ســیتی" را تعطیــل کرد، غذا به 
عامل ناآرامی تبدیل شــد. در مقطعی، تنها کارگرانی کــه در خط تولید 
بودند، غذا دریافت می کردند و به کســانی که بیمار بودند یا قادر به ترک 
 خوابگاه های این شرکت نبودند، مواد غذایی ساده ای مانند نان و نودل داده 

می شد. 
هنــوز معلوم نیســت چــه تعــداد کارگر اجــازه یافتــه انــد کارخانه 
فاکســکان را ترک کننــد. این شــرکت، کارگــران موقتی زیــادی را 
از مناطــق اطــراف بــرای مونتــاژ دســتگاه های الکترونیکی شــامل 
آیفون ۱۴ اســتخدام کرده اســت. فاکســکان چهارشــنبه گذشــته 
 گفته بــود تولیــد ایــن کارخانه تحــت تاثیر شــیوع کوچــک کووید 

قرار نگرفته است.
رویکرد چین در مقابله با شــیوع کووید، بســیاری از کارخانه ها را فلج و 
زنجیره تامین را مختل کرده است. سیســتم های بسته به شرکتها اجازه 
می دهند در دوران قرنطینه، فعال بمانند اما به کارگران آســیب می زنند 
چرا که رفت و آمد آنها به شدت محدود شــده و حتی مجبور می شوند در 
کف کارخانه بخوابند. شرکت تسال اوایل امســال برای ازسرگیری تولید 
در زمان قرنطینه شــانگهای، از این سیســتم بسته اســتفاده کرده بود. 
صدها کارگر که ماه ها اجــازه تماس با دنیای بیــرون را نیافته بودند، در 
ماه مه با پرســنل امنیتی کارخانه "کوانتا کامپیوتر" در شانگهای درگیر 
شــدند. اکنون این وضعیــت در بزرگترین کارفرمــای بخش خصوصی 
 چین دیده می شــود که اغلب به عنوان نمونه قــدرت تولید چین، مورد 

تمجید قرار می گرفت.
این نارضایتی در شــرایط حساســی برای اپل روی می دهــد که آیفون 
۱۴ را همزمــان با افت کم ســابقه تقاضــای جهانی برای دســتگاه های 
الکترونیکــی، عرضــه کــرده اســت. اگرچــه ایــن شــرکت عملکرد 
بهتــری در مقایســه بــا ســایر ســازندگان تلفن هوشــمند داشــته 
اســت اما پس از ایــن که بــه این نتیجــه رســید امســال از افزایش 
 تقاضا خبــری نخواهد بــود، از برنامــه افزایــش تولید آیفــون جدید 

عقب نشینی کرد.
هرگونه اختالل در کارخانه ژنگژو، زنجیره تامین هماهنگ اپل را بهم خواهد 
ریخت. هزاران قطعه از اروپا به آسیا ارسال می شوند تا در تولید محصوالت 
این شرکت در ژنگژو استفاده شوند. بر اساس گزارش بلومبرگ، طی روزهای 
اخیر، تصاویر و ویدئوهایی به سایتهای شبکه اجتماعی مانند دوین و ویبو 
راه پیدا کرده است که توسط کارگران ناراضی از وضعیت کارخانه فاکسکان 

ضبط شده اند.
یکــی از این کلیپ ها، انباشــت انبوهــی از زباله در خــارج از خوابگاه ها 
را نشــان می دهد و یــک کلیپ دیگر نشــان می دهد چطــور کارگرانی 
که بــه قرنطینه فرســتاده شــده اند بــرای دریافــت غذا بــه یکدیگر 
 تنــه می زننــد. در کلیپ هــای دیگــر هــم درخواســت کمــک 

شده است.

تبعيت گوگل پلی از قانون جديد هند
پس از دســتور رگوالتور آنتی تراســت هند، گوگل سیاست پرداخت در 
اپ را برای توســعه دهندگان نرم افزار این کشــور اجرا نمی کند. گوگل 
یکی از سیاســت های فروشــگاه اپ خود در هند را اجرا نمی کند. طبق 
این سیاست توســعه دهندگان اپ مجبور هســتند از سیستم پرداخت 
گوگل پلی برای خرید کاال و ســرویس دیجیتال در هند اســتفاده کنند 
 اما اکنون طبق رأی رگوالتور آنتی تراســت کشــور سیاســت مذکور در 

هند اجرا نمی شود.
البته گوگل در یک پست وبالگی اعالم کرده استفاده از سیستم پرداخت 
داخلی همچنان برای تمام کاربران خارج از این کشور الزامی است. پیش 
از این گوگل تا ۳۱ اکتبر به توسعه دهندگان اپلیکیشن در هند فرصت داده 
 )CCI(بود تا از قوانین پرداخت اش پیروی کنند. کمیســیون رقابت هند
هفته گذشــته گوگل را ۱۱۳ میلیون دالر جریمه و اعالم کرد این شرکت 
نباید استفاده توسعه دهندگان اپ از سیستم های پرداخت طرف ثالث را 

محدود کند.
CCI  ماه گذشته از گوگل خواســته بود شــیوه عملکرد خود در پلتفرم 
اندروید را تغییر دهد و جریمه ای ۱۶۲ میلیون دالر نیز برای عملکردهای 
غیرقانونی مرتبط با سیســتم عامل برای شــرکت وضع کــرده بود. این 
درحالی اســت که گــوگل در سراســر جهــان از جمله کــره جنوبی با 
چالش هایی روبرو اســت زیرا توســعه دهندگان نرم افزار در فروشــگاه 
 اپلیکیشــن خود را وادار به اســتفاده از سیســتم پرداخــت در اپ خود 

می کند.

اخبار

۲۵ درصد کارمندان توئیتر اخراج می شوند
توئیتر که هفته پیش به ایالن ماسک مدیر ارشد اجرایی تسال و اسپیس ایکس فروخته شد، ۲۵ درصد از نیروی انسانی خود را اخراج می کند. به گفته یک منبع آگاه این بخشی از مرحله 

نخست کاهش نیروی انسانی در این شرکت است. آلکس اسپیرو نماینده قانونی ماسک موضوع کاهش نیروهای انسانی را پیگیری می کند. براساس اطالعات موجود در پایان سال ۲۰۲۱ 
میالدی توئیتر بیش از ۷ هزار کارمند داشت و اخراج یک چهارم این نیروها حدود ۲ هزار نفر می شود. البته پیش از این ماسک گزارش نیویورک تایمز درباره اخراج کارمندان قبل از یکم 

نوامبر برای عدم تخصیص پاداش و سهام به کارمندان اخراجی را رد کرد.

تخلفــات بانکهــا در عدم 
رعایت نرخ ســود مصوب 
در حالــی ادامــه دارد که 
بانک مرکــزی در آخرین 
اولتیماتوم خود اعالم کرد 
شش بانک از قانون ســرپیچی کرده اند. هشدارها 
برای رعایت نرخ ســود همچنان ادامه دارد و این 
در حالی است که گزارش های منتشر شده حاکی 
از عدم رعایت نرخ ســود مصوب ۱۸ درصدی برای 
ســپرده های بانکی اســت. بانکها اعم از دولتی و 
خصوصی نه تنها نرخ ســود ۲۰ درصدی را اعمال 
می کنند که در برخی ســپرده های میلیاردی این 
نرخ سود به ۲۳ درصد نیز رسیده است. به عبارتی 
از ماه های گذشته بانک ها استارت افزایش نرخ سود 
سپرده را زدند و همچنان نیز با طرح های گوناگون 

درحال رقابت بــا یکدیگر هســتند.  موضوع عدم 
تمکین بانکها از مصوبه نرخ سود سالهاست مطرح 
است. هیچ هشدار و اولتیماتومی نیز جدی گرفته 
نمی شــود. اصال بانکها چه دولتی و چه خصوصی 
کار خود را می کنند و بانک مرکزی تنها مانند سایه 
ای نظارتی عمل می کند و در اجرا کارایی خاصی 
از خود نشان نداده است. برخی فعاالن اقتصادی بر 
این باورند سنگینی تسهیالت تکلیفی که دولت بر 
دوش بانکها گذاشــته آنها را مجبور به افزایش نرخ 

سود سپرده ها می کند.
بانکها قصد دارند از این طریق کمبود پول و منابع 
خود را جبران کنند. آمار منتشــر شــده از میزان 
ســپرده های مردمی نزد بانکها نیز از افزایش ۳۵ 
درصدی حکایت دارد. یعنی افزایش نرخ سود کار 
خودش را کرده و مردم نیــز تمایل دارند پول خود 
را برای دریافت ســود بیشــتر در بانکها نگهداری 
کنند. به هر ترتیب نرخ های سود باالی ۲۰ درصدی 
درحالی همچنان در بانک های دولتی و خصوصی 

پرداخت می شــود که بانک مرکــزی تأکید دارد 
بانک ها باید به مصوبه سودی شورای پول و اعتبار 
پایبند باشند. طبق مصوبه ۲۴ تیرماه سال ۱۳۹۹ 

شورای پول و اعتبار ســقف نرخ سود علی الحساب 
 ســپرده های ســرمایه گذاری را تعییــن و ابالغ 

کرده است. 

برخی بانك ها به سپرده های ميلياردی سود 23 درصدی می دهند 

افزایش چراغ خاموش سود سپرده

چالش نرخ بهره در نظام بانکی 
یوسف کاووسی، کارشناس اقتصادی 

کمبود منابع یکی از دالیل اصلی سرپیچی بانکها از رعایت نرخ سود مصوب است. خط و نشان بانک مرکزی نیز نتیجه خاصی در پی نداشته و بیشتر حالت سوری دارد. برای همین است که مدتهاست بانکها بدون توجه 
به تذکرات و هشدارهای بانک مرکزی رویه ای را که در پیش گرفته اند ادامه می دهند. به هر حال تکالیف ســنگینی بر دوش بانکها بدون توجه به منابع در دسترس آنها گذاشته شده است. این تکالیف از حد و توان 

بانکها خارج است. 
سیستم بانکی به نحوی می بایست خود را برای پرداخت انواع تسهیالت تجهیز کند. هرچند سنگینی بار تسهیالت تکلیفی منجر به این اقدام می شود اما مساله اصلی به تامین نیاز مالی واحدها و زیرمجموعه های خود 
بانکها باز می گردد. بانکها به بهانه اینکه باید از پس پرداخت تسهیالت بربیایند سود سپرده ها را افزایش می دهند. اما در واقعیت به دنبال منابع بیشتر برای زیر مجموعه های خود هستند. بنابراین تخطی از سود مصوب 

سپرده ها در اغلب موارد ربطی به تسهیالت تکلیفی ندارد. 
بانکها از منابع حاصل از افزایش نرخ سود برای دریافت تسهیالت بین بانکی هم استفاده می کنند. تسهیالت بین بانکی وثیقه های کالن نیاز دارد. به عبارتی وام های بین بانکی به دلیل باال بودن مقادیر، وثایق سنگین 
می خواهد. سیستم بانکی از این راه این وثیقه ها را تامین می کند. اگر جرایمی هم در نظر گرفته شود و مالیات از آنها جهت تخلف در پرداخت نرخ سود دریافت شود، باز هم می صرفد. به عبارتی اگر بانکها هزینه هایی 

هم برای این تخلفات پرداخت کنند باز هم برای سیستم بانکی صرفه خواهد داشت. ابزارهای تنبیهی در برابر سودی که از افزایش نرخ سود نصیب بانک می شود بی حاصل است. 
به هر ترتیب از آن جا که افزایش نرخ بهره، منابع پولی را از بازارهای موازی به سمت سپرده های بانکی جذب می کند و باعث زیان بیشتر بورســی هایی که با اعتماد به دولت اقدام به خرید سهام کرده بودند می شود، 
مخالفت های شدیدی برای افزایش نرخ سود وجود دارد. وقتی نرخ بهره نتواند با تورم تعدیل شود، صاحبان سرمایه برای حفظ ارزش سرمایه خود، پول را از حساب های بانکی خارج کرده و در بازارهایی مثل ارز، طال، 
مسکن و خودرو سرمایه گذاری می کنند و سبب افزایش قیمت این دارایی ها و رشد تورم می شوند. نرخ بهره از طرق زیادی می تواند عملکرد بازارها و کلیت اقتصاد را تحت تاثیر قرار بدهد. بانک مرکزی، بخش خصوصی، 

دستگاه قضایی، بانک ها و مردم، همگی درگیر تغییرات نرخ بهره هستند.
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