
صنعت گاز گذر آرام و بی دغدغه از زمستان امسال را مستلزم 
مدیریت مصرف گاز طبیعی اعالم کرده و این درحالی اســت 
که پیش بینی می شود میزان مصرف در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ 

معادل شش درصد افزایش یابد.
به گزارش ایســنا، طبق پیش بینی های صورت گرفته منابع 
تولیدی شرکت ملی گاز ایران و پاالیشگاه ها همچون سال قبل 
محقق می شود که حدود یک میلیارد مترمکعب در روز خواهد 
بود، با این حال طبق اعالم جوالیی، مدیر دیسپچینگ شرکت 
ملی گاز ایران امســال با وجود کنترل های الزم، به دلیل نبود 
موازنه تولید و مصرف، احتمال افت فشــار گاز طبیعی است، 
اکنون حدود ۹۰ درصد گاز مصرفی از مناطق جنوبی کشور 
تأمین و از طریق خطوط انتقال قوی در اقصی نقاط کشور توزیع 

می شود، بنابراین نداشتن اعتدال در مصرف، شهرهای شمالی 
کشور را با بحران روبه رو خواهد کرد.

وی درباره احتمال قطعی گاز در صورت افزایش مصرف گفت: 
درباره قطعی گاز نمی توان رقمی ارائه کرد؛ هر زمان که شبکه 
کشش نداشته باشــد و در واقع هر وقت مصرف از تولید جلو 
بیفتد آن زمان دچار مشکل می شویم و باید با توجه به  اولویت 
تأمین گاز بخش خانگی، با مدیریت مصرف بخش صنایع برای 

تأمین پایدار بخش خانگی اقدام کنیم.
مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران درباره اولویت تأمین 
گاز در بخش نیروگاهی نیز تصریح کرد: درباره مصرف بخش 
نیروگاهی نیز اگر نیروگاه ها را در مصرف محدود کنیم، باید 
فرآورده را برای خــوراک جایگزین کــرد بنابراین نمی توان 

مصرف گاز نیروگاه ها را به صفر رساند از این رو اگر مصرف از 
پیش بینی فراتر رود، ممکن است در نقاط انتهایی شبکه دچار 

افت فشار و قطعی گاز شویم.
مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران درباره تصمیم برای 
واردات گاز نیز گفت: برای واردات مذاکراتی در حال انجام و 
وزیر نفت با طرف های دیگر در حال مذاکره است که به محض 
نتیجه بخش بودن، اطالع رسانی می شود و با توجه به مذاکرات 

خوب امیدواریم اتفاق های خوبی برای واردات بیفتد.
باید توجه داشــت که مصرف به شــدت تابع بخش خانگی 
و تجاری اســت. برای نمونه ســال گذشــته در این بخش 
رکورد مصرف ۷۲۰ میلیون مترمکعب در روز هم ثبت شــد. 
شــاخص های مختلفی دربــاره بهینه مصرف وجــود دارد، 

مهم ترین شاخص شدت مصرف انرژی است که مقدار انرژی 
برای تولید یک واحد ثروت را نشان می دهد. بررسی روند ۲۰ 
ساله کشورها نشان می دهد این شاخص همواره نزولی بوده 
است، اما در کشــور ما با توجه به اینکه همه نگاه ها به سمت 
افزایش عرضه بــوده، همچنان به فکر افزایــش تولید انرژی 
هستیم و بر همین اساس شدت مصرف انرژی باال رفته است 

که جز ایران تنها عربستان در این دسته قرار می گیرد.
اگر از نگاه اقتصادی بنگریم یک واحد سرمایه گذاری در بخش 
بهینه ســازی مصرف انرژی، معادل ۱۰ واحد سرمایه گذاری 
در بخش تولید انرژی اســت، به بیان واضح تــر اگر یک دالر 
در بخش بهینه سازی ســرمایه گذاری کنیم، معادل ۷ تا ۱۰ 
دالر ســرمایه گذاری برای تولید نفت و گاز اســت. در واقع 

مدیریت تولید و مصرف یک شــبه و یک ســاله نیست، بلکه 
به تصمیم گیری بلندمدت برمی گردد و توســعه یک مخزن 
حداقل شش سال زمان می برد، آنطور که اعالم شده شرکت 
ملی گاز عزم جدی برای  افزایش مخازن ذخیره سازی داردتا 
بتوان ظرفیت ذخیره سازی را به نرم جهانی برسانیم وحداقل 
۱۰ درصد مصرف را پوشش دهد و از ۳ میلیارد ذخیره سازی 

در سال به ۵.۵ میلیارد مترمکعب برسیم.
هرچند در حال حاضــر بیش از ۲۰۰ پروژه مهم و اساســی 
صنعت گاز در کشــور در حال اجراســت اما به دلیل شرایط 
ناترازی ۲۰۰ میلیون مترمکعبی تولید و مصرف گاز کشور در 
زمستان امسال، صرفه جویی در مصرف گاز یک ضرورت برای 

همه مشترکان به حساب می آید. 

قیمت نفت پــس از انتشــار آماری کــه کاهش 
غیرمنتظره ذخایر آمریکا را نشان داد، در معامالت 

روز چهارشنبه بیش از یک درصد صعود کرد.
به گزارش ایسنا، بهای معامالت نفت برنت یک دالر 
و ۱۳ سنت معادل ۱.۲ درصد افزایش یافت و به ۹۵ 
دالر و ۷۸ سنت در هر بشکه رسید. بهای معامالت 
وســت تگزاس اینترمدیت آمریکا یک دالر و ۲۶ 
سنت معادل ۱.۴ درصد افزایش پیدا کرد و به ۸۹ 

دالر و ۶۳ سنت در هر بشکه رسید.
هر دو شاخص در معامالت روز گذشته تحت تاثیر 
افت ارزش دالر و شــایعه تسهیل مقررات قرنطینه 
کووید از مارس سال ۲۰۲۳ توسط دولت چین، حدود 

دو درصد صعود کرده بودند. به گفته منابع بازار، در 
یک نشانه مثبت از قوی ماندن تقاضا، آمار موسسه 
امریکن پترولیوم نشــان داد ذخایر نفت آمریکا در 
هفته منتهی به ۲۸ اکتبر، حدود ۶.۵ میلیون بشکه 
کاهش پیدا کرده است. هشت تحلیلگر در نظرسنجی 
رویترز پیش بینی کرده بودند ذخایر نفت در مذت 
مذکور، به میزان ۴۰۰ هزار بشکه رشد کرده است. 
همزمان ذخایر بنزین بیش از حد انتظار و به میزان 
۲.۶ میلیون بشکه کاهش پیدا کرد که بسیار باالتر از 
پیش بینی تحلیلگران از کاهش ذخایر به میزان ۱.۴ 

میلیون بشکه بود.
تینا تِنگ، تحلیلگر شــرکت سی ام سی مارکتس 

اظهار کرد: عالوه بر کاهش ذخایر نفت آمریکا، اخبار 
تایید نشده از کنار گذاشــته شدن سیاست کرونا 
صفر در چین، باعث خوش بینــی در بازار و قدرت 
گرفتن روند افزایشی قیمتها شد. افت ارزش دالر در 
معامالت روز جاری آسیا هم از قیمتها حمایت کرد.

دالر آمریکا در برابر ســبدی از ارزهــای رقیب، از 
باالترین رکورد یک هفته گذشــته، عقب نشینی 
کرد. معامله گــران منتظر اعالم نتیجه نشســت 
سیاســتگذاری بانک مرکزی آمریــکا و اظهارات 
مقامــات بانکــی در روز جــاری هســتند. دالر 
 ضعیف تر، نفت را برای خریــداران غیرآمریکایی 

ارزانتر می کند.

مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی از امکان خرید نان 
با کارت اعتباری نانوا در شرایط خاص خبر داد و گفت: 
نانوایی هایی که بر پایه کارتخوان فروش خود را انجام 
می دهند، ۱۵ درصد کمک هزینه علی الحساب جبران 
افزایش هزینه های اجاره و دســتمزد نانوایان دریافت 

می کنند.
محمد جالل در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به حذف ارز 
ترجیحی اظهار کرد: از همان ابتدا راهبرد دولت در برنامه 
مدیریت هوشــمند یارانه نان، بر یک اصل بسیار مهم 
متکی بود بود و آن اینکه قیمت نان با حذف ارز ترجیحی 
برای مردم هیچ تغییری نکند. تاکنون هم عدم تغییر 
قیمت نان و عدم ایجاد هرگونه تنش در سمت مردم به 
عنوان یک اصل کلیدی در نظر گرفته شده است. البته 
منظور، نان سنتی به عنوان نان عمومی مصرف مردم 

است و نان صنعتی و فانتزی الگوی متفاوتی دارند.
وی با بیان اینکه دومین اصــل نپرداختن به مفهومی 
تحت عنوان سهمیه بندی نان اســت، توضیح داد: از 
ابتدای اجرای طرح، الگو به نحوی طراحی شد که هیچ 
محدودیتی برای خرید نان در سمت مردم وجود نداشته 
باشد. بنابراین مردم همانند سابق خرید خود را انجام 
می دهند و فقط بستر پرداخت از یک کارتخوان معمولی 

به یک کارتخوان هوشمند تغییر شکل داده است.
مشاور وزیر اقتصاد ادامه داد: با اتخاذ دو رویکرد مذکور، 
همه زحمت های مربوط به جلوگیری از انحراف مصارف 
آرد غیر یارانه ای در سمت دولت نگه داشته شد و بر پایه 
داده هایی که سامانه در اختیارمان قرار می دهد، با یک 

الگوی هوشمند جلوی انحرافات گرفته می شود.
جالل با اشاره به اجرای طرح مردمی سازی یارانه ها در 
سایر اقالم کاالیی، عنوان کرد: پیش بینی ها نشان می داد 
با اجرای این طرح و افزایش قیمت گوشت، مرغ و گندم 
مورد اســتفاده در واحدهای صنعتی مانند ماکارونی 
و... تقاضا بــرای نان و گندم یارانه ای افزایشــی ۱۰ تا 
۳۰ درصدی داشته باشد. اما با همکاری وزارت جهاد 
کشاورزی، وزارت کشور و اســتانداری ها و همچنین 
زیرســاختی که با همکاری وزارت اقتصاد و سیستم 

شبکه بانکی کشــور راه اندازی شده، افزایش تقاضای 
گندم یارانه ای در کشور محقق نشده است.

به گفته وی، طبق آمار حجم مصــرف گندم یارانه ای 
برای تولید نان سنتی مشــابه دوره هفت ماهه سال 

۱۴۰۰ است.
مشاور وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه داده های مربوط به 
گندم، آرد و فعالیت نانوایی ها شفاف شده است، عنوان 
کرد: امروز می توان کمک کــرد جمعیت حداکثری 
نانوایان متعهد، پاسوز رفتار اشتباه جمعیت حداقلی 
نانوایان متخلف نشود. قبال ابزار داده ای کافی در اختیار 
حاکمیت حوزه نان نبود، به همین دلیل مجبور بودیم به 
مفهومی تحت عنوان سهمیه آرد نانوایی پناه ببریم. به 
همین دلیل نانوایی که متقاضی داشت نمی توانست نان 
بیشتر از سهمیه تولید کند و نانوایی که انگیزه انحراف 
مصارف آرد را داشت می توانست بر پایه سهمیه اش این 

کار را انجام دهد.
جالل ادامه داد: در فاز پیش روی طرح قرار است نانوا ما 
به ازای عرضه نان به مردم هیچ محدودیتی تحت عنوان 
سهمیه آرد نانوایی مشاهده نکند و تولید و عرضه نان به 
مردم فاقد محدودیتی تحت عنوان آرد باشد. از طرف 
دیگر نیز فردی که آرد را برای سایر مصارف استفاده می 

کرد، دیگر قادر به ادامه این کار نباشد.

امکان خرید نان با کارت نانوا
وی در ادامه به این ســوال که تکلیف افرادی که به هر 
دلیلی فاقد کارت اعتباری هستند، چه می شود؟ پاسخ 
داد: بنای طرح بر پایه تراکنش الکترونیکی خرید نان 
طراحی شده اســت. این احتمال وجود دارد که به هر 
دلیلی ممکن است برخی هموطنان در لحظه خرید نان 
به کارت بانکی دسترسی نداشته باشند یا کارت بانکی 
آن ها فاقد موجودی باشد یا اتباع خارجی باشند. در این 
راستا در زیرساخت فنی تدبیری پیش بینی شده است 
مبنی بر اینکه نانوایان مشــخصات یکی از کارت های 
بانکی خود را به انتخاب خود در سامانه ای ثبت کنند و 
اگر فردی به آن ها مراجعه کرد که فاقد کارت بانکی بود، 

می تواند پول نقد را از مشتری دریافت کند و به نیابت از 
آن، کارت خود را برای فروش نان استفاده کند.

مشاور وزیر اقتصاد ادامه داد: نانوایان باید متوجه باشند 
زمانی که درمورد ســامانه هوشمند صحبت می شود 
تبدیل کردن این رفتار به یک رفتار عمومی قابل قبول 
نیست. یعنی این قابلیت فقط برای شرایط اسثتثنایی 
طراحی شده اســت. برای مثال در استانی که پذیرش 
اتباع ممنوع است یک الگوی متعارفی استخراج می شود 
که به ازای هر ۲۰ تراکنش معمولی، حداکثر یک یا دو 
تراکنش می تواند توسط کارت نانوا معقول محسوب 
شــود. البته این فرایند باید توسط ســامانه محاسبه 
شود. برای مثال در شهری مانند مشهد که حضور اتباع 
پررنگ تر است، سیستم در حاشیه شهر با یک الگو و در 
داخل شهر با یک الگوی دیگر محاسبات را انجام می دهد. 
جالل درمورد زمان اجرای طرح مذکور نیز توضیح داد: 
از نظر فنی کار توسعه انجام شده و به صورت پایلوت در 
یک استان درحال اجرا است. اگر مشکل فنی و امنیتی 
نداشت، روی همه کارتخوان هایی که در نانوایی ها است 
به صورت متمرکز به روزرسانی می شود. البته فرایند 
آن نیز به نانوایی ها آموزش داده خواهد شد. این طرح 

احتماال ظرف یک ماه آینده عملیاتی می شود.

لزوم تجهیز نانوایی ها به کارتخوان
وی در ادامه با بیان اینکه استفاده از کارتخوان ها بیش 
از ۹۹ درصد در سراسر کشور فراگیری دارد، گفت: اگر 
نانوایی کارتخوان ندارد، مشــکل از سمت خودش بوده 
اســت. برای مثال اطالعات کامل نبوده یا مدارک ایراد 
داشته یا مشــکالت وراثتی وجود داشته است. توصیه 
وزارت اقتصاد این است که نانوایی ها از کارتخوان به منظور 
ایجاد سوابق فعالیت نانوایی یعنی ثبت سوابق فروش، 
استفاده کنند. در غیر این صورت در آینده برای خرید نان 
دچار مشکل خواهند شد. از طرف دیگر نانوایی هایی که 
بر پایه کارتخوان فروش خود را انجام می دهند، ۱۵ درصد 
کمک هزینه علی الحساب جبران افزایش هزینه های 

اجاره و دستمزد نانوایان دریافت می کنند.

ایالن ماسک، مدیرعامل توییتر برای تقویت اشتراک ها و 
وابستگی کمتر به درآمد تبلیغاتی، اعالم کرد این شرکت 
هشت دالر در ماه برای سرویس توییتر بلو که شامل تیک 
آبی احراز هویت است، دریافت می کند. به گزارش ایسنا، 
ایالن ماسک در توییتی نوشت: سیستم ارباب و رعیتی 
فعلی توییتر برای افرادی که تیــک آبی دارند یا ندارند، 
مزخرف است. قدرت برای مردم! سیستم بلو برای هشت 
دالر در ماه. وی همچنین خاطرنشان کرد: این قیمت در 

هر کشوری بر اساس قدرت خرید، تنظیم خواهد شد.
عالمت تیک آبی در کنار نام یک فرد در توییتر به معنای 
آن اســت که این پلتفرم تایید می کند حساب مذکور 
متعلق به فرد یا شرکتی است که ادعا می کند. توییتر در 

حال حاضر برای اکثر کاربران رایگان است.
ایالن ماسک هفته گذشته توییتر را به مبلغ ۴۴ میلیارد 
دالر خریداری کرد. از زمان خریــداری کردن توییتر، 
ایالن ماسک برای انجام تغییرات در این شرکت شبکه 
اجتماعی، به سرعت دســت به کار شده و مدیرعامل و 

سایر مقامات ارشد آن را اخراج کرده است.
سارا پرسونت، مدیر تبلیغاتی توییتر در توییتی اعالم کرد 
هفته گذشته از سمت خود استعفا کرده است و به ابهامات 

برای آگهی دهندگان در خصوص تغییرات این شرکت 
شبکه اجتماعی تحت مدیریت ماسک، افزود.

داالنا برند، مدیر تنوع و افراد در توییتر روز سه شنبه در 
پست لینکدین گفت: او هم هفته گذشته از سمت خود 
استعفا کرده است. نیک کالدِول، مدیرکل فناوری های 
اصلی هم تایید کرد توییتر را ترک کرده اســت و شب 

دوشنبه پروفایل خود را به مدیر سابق توییتر تغییر داد.
به گفته منابع آگاه، لزلی برالند، مدیــر بازاریابی، جی 
سالیوان، مدیر محصول توییتر و ژان فیلیپ ماهو، معاون 
او هم توییتر را ترک کرده اند. برلند در توییتی، یک قلب 

آبی فرستاد اما به جزئیات بیشتری اشاره نکرد.
ماسک روز سه شنبه گفت: مشــترکان با عالمت تیک 
آبی در پاسخ ها، منشن ها و جست و جو، اولویت خواهند 
داشت و می توانند ویدئوها و صوت های طوالنی تری پست 

کنند. همچنین نصف بقیه کاربران تبلیغات می بینند.
وال استریت ژورنال روز سه شــنبه به نقل از منابع آگاه 
نوشت که توییتر دیگر به مشترکان سرویس توییتر بلو 
اجازه نمی دهد به مقاالت بدون تبلیغ دسترسی داشته 
باشند. این سرویس پیش از این به مشترکان اجازه می 
داد به مقاالت بعضی از ناشران بدون تبلیغات دسترسی 

پیدا کنند. اظهارات ماسک پس از گزارشهای رسانه ای 
مطرح شــد مبنی بر این که وی در حال بررسی فرآیند 
احراز هویت و اعطای تیک آبی است. توییتر سابق بر این 
تیک آبی را به افراد مشــهور و برجسته بر مبنای معیار 
خودش می داد. بیش از ۸۰ درصد از کاربران توییتر در 
یک نظرسنجی اخیر اعالم کردند برای تیک آبی، پول 
پرداخت نخواهند کرد. حدود ۱۰ درصد گفته اند مایلند 

پنج دالر در ماه پرداخت کنند.
توییتر پیش از این سرویس اشتراکی توییتر بلو را در ژوئن 
سال ۲۰۲۱ عرضه کرده بود که قابلیتهایی نظیر امکان 

ویرایش توییت ها داشت.
بر اساس گزارش رویترز، در بحبوحه گمانه زنی که توییتر 
ممکن است به زودی دریافت پول از کاربران دارنده تیک 
آبی را به قیمت ماهانه ۲۰ دالر آغاز کند، استفن کینگ، 
نویسنده معروف در توییتی نوشته بود حاضر به پرداخت 

این مبلغ نیست.
در این بین، آژانس اعتبارســنجی »اس اند پی گلوبال 
ریتینگز« پس از خریداری شــدن توییتر توسط ایالن 
ماسک، به دلیل افزایش قابل توجه بدهی این شرکت، 

رتبه اعتباری آن را به بی منفی تنزل داد.

پرونده عجیب مصرف گاز در ایران

قیمت نفت اوج بیشتری گرفت

برای تیک آبی توییتر ماهی ۸ دالر بدهیدتصمیم جدید وزارت اقتصاد برای خرید نان
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سرمقاله

دالیل  رکوردشکنی
قیمت  دالر

بر اساس اتفاقات و اخبار بازار 
ارز تحت تاثیر قرار می گیرد. 
هر خبری که بتواند جو روانی 
در بازار ایجاد کند بر قیمت 
دالر تاثیر گذار می شود. به طور کلی اخبار سیاسی 
و اقتصادی بسیار بیشتر از مسائل کالن کشور بر 
قیمت ارز اثر می گذارنــد. برخی اخبار حتی می 
توانند تاثیر باالیی داشته و منجر به کانال نوردی 
نرخ ارز شــوند. به طور کلی مجموعه ای از عوامل 

داخلی و خارجی به...

  ســهراب دل انگیــزان، 
اقتصاددان 

2متن کامل  د ر صفحه 4

2

افزایش قیمت 
مسکن تهران

جدیدترین وضعیت 
کاالبرگ الکترونیک

قیمت دالر 34 هزار تومان را رد کرد

صعود  دالر  به  قله  تاریخی
صفحه4

صفحه2

اوج گیری  تورم   خوراکی ها
کمترین   تورم   اقالم   خوراکی   در   استان ها   60  درصد    است

افزایش قیمت مسکن در مهرماه امسال در ۸ منطقه 
تهران بیش از رشد میانگین ماهانه قیمت مسکن 
است که منطقه ۱۹ بیشترین رشد قیمت مسکن 
را داشته است. با وجود کاهش معامالت مسکن در 
مهرماه قیمت مسکن همچنان با افزایش اندکی رو 
به رو است. مناطق ۱۹، ۱۵، ۱۳، ۱۱، ۸، ۲۱، ۶ و ۱۴ 
بیش از میانگین رشد قیمت مسکن در تهران رشد 
کرده اند. همچنین چهار منطقه ۴، یک، ۱۶ و ۵ نیز 
در کانال رشــد قیمت متوسط مسکن رشد قیمت 
داشــته اند. ۱۰ منطقه نیز کم تر از رشد میانگین 
ماهانه افزایش قیمت داشته و حتی کاهش قیمت را 
هم تجربه کرده اند. مناطق ۹ ،۱۰ ،۲۲ ،۳ ،۱۷ ،۲۰ 
،۱۲ ،۲ ،۷ و ۱۸ کم تر از رشد اعالم شده در مهرماه 

افزایش قیمت را تجربه...

معاون وزیر صنعت، معدن و تجــارت با بیان اینکه 
در حال حاضر طرح کاالبرگ در مرحله ای اســت 
که مقرر شــده از پایلوت های شــهری خارج و در 
سطح کشور اجرا شود، گفت: زمانی که حدود نصف 
فروشگاه های مربوطه به پایانه های فروش مخصوص 
مجهز شوند، دیگر مشکلی برای اجرای طرح نیست 
و برای بقیه فروشگاه ها هم راه هایی پیش بینی شده 
که بدون ایجاد صندوق فروشگاهی و با تغییر همین 
دستگاه های پز موجود بتوانند کاالهای مشمول را 
ثبت کنند. علیرضا شاه میرزایی در گفت وگو با ایسنا، 
با بیان اینکه متولی اصلی کاالبرگ وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی است، گفت: وزارت صمت دستگاه 
همراه است و در تکمیل زنجیره تامین کاال و نصب 

سامانه ها در فروشگاه ها



اقتصاد2
ایران

پاالیشی های بورس سبز پوش شدند
خروج 271 میلیــارد تومان 

سرمایه از بازار سهام
در روز پایانــی بــورس ایــن هفتــه، 
نمادهــای پاالیشــی گــروه »فراورده های 
 نفتــی و کک« ســبزترین گــروه بــازار

 سهام بودند.
بــه گــزارش اکوایــران، در معامــات روز 
چهارشــنبه یازدهم آبان ماه، شــاخص کل 
بورس پایتخت نسبت به روز کاری قبل 3 هزار 
و 84 واحد رشــد کرد و به رقم یک میلیون و 

283 هزار و 540 واحد رسید. 
شــاخص هــم وزن بــورس نیــز با رشــد 
689 واحــدی در ســطح 365 هــزار و 
750 واحدی ایســتاد. همچنین شــاخص 
کل فرابــورس )آیفکــس( 1.7 واحــد باال 
 آمــد و در ســطح 17 هــزار و 386 واحــد 

قرار گرفت. 

خروج پول حقیقی از بورس
در مجموع معامات چهارشنبه، ارزش خالص 
تغییر مالکیت حقوقی بــه حقیقی بازار برای 
بیســت و چهارمین روز متوالی منفی شد و 
 271 میلیارد تومان پــول حقیقی از بورس 

خارج شد. 
 بیشترین خروج پول حقیقی به سهام فوالد 
)شــرکت فوالد مبارکه( اختصاص داشــت 
که ارزش تغییر مالکیــت حقیقی به حقوقی 
آن 43 میلیارد تومــان بود. پــس از فوالد، 
نمادهای شســتا )شرکت ســرمایه گذاری 
تأمین اجتماعی( و شــپنا )شــرکت پاالیش 
نفت اصفهان( بیشــترین خروج پول حقیقی 

را داشتند. 
روز گذشــته نمادهای »وامیــد«، »فملی« 
و »شــاراک« بیشــترین تأثیر را در رشــد 
شــاخص کل بورس داشــتند. روز گذشته 
نمادهــای پاالیشــی گــروه »فراورده های 
 نفتــی و کک« ســبزترین گــروه بــازار

 سهام بودند. 
در مقابل نمادهای »شســتا«، »ومعادن« و 
»های وب« بیشترین تأثیر منفی را بر شاخص 

کل داشتند. 
در فرابورس نیز نمادهای »فزر«، »ومهان« و 
»شگویا« بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص 
کل فرابورس داشتند و »دماوند«، »فجهان« 
و »خدیزل« بیشــترین تأثیر کاهنــده را بر 

شاخص داشتند.  
در جدول پرتراکنش تریــن نمادهای بورس 
شستا صدرنشــین اســت و خودرو و خزامیا 
در رتبه های بعدی هســتند. در فرابورس نیز 
نمادهای تکیمیا، گدنا و دی پرتراکنش  ترین 

نمادها هستند.  

ارزش معامالت بازار 
روز گذشته ارزش معامات کل بازار سهام به 
رقم 16 هزار و 819 میلیــارد تومان افزایش 
یافت. ارزش معامــات اوراق بدهی در بازار 
ثانویه 12 هزار و 248 میلیارد تومان بود که 
73 درصد از ارزش کل معامات بازار سرمایه 

را تشکیل می دهد.  
روز گذشــته ارزش معامات خرد ســهام با 
کاهش 12 درصدی نســبت بــه روز کاری 
 قبل به رقم 2 هــزار و 369 میلیــارد تومان 

رسید. 

عرضه و تقاضای بازار سهام
در معامات چهارشــنبه 62 نماد صف خرید 
داشــتند و 49 نماد با صف فــروش مواجه 
بودنــد. مجمــوع ارزش صف هــای خرید 
با افت 2 درصــدی به 135 میلیــارد تومان 
رســید و مجموع ارزش صف هــای فروش 
 2 درصــد افزایــش یافــت و 111 میلیارد 

تومان بود.
در پایان معامات روز گذشته ارزش صف های 
فروش پایانی بــازار 3 میلیــارد تومان بود و 
ارزش صف های خرید نیز در رقم 39 میلیارد 

تومان ایستاد. 
در پایان معامات نماد رافزا )شــرکت رایان 
هم افزا( با صف  خرید 5 میلیــارد تومانی در 
صدر جدول تقاضای پایانی بازار قرار گرفت. 
پس از رافزا، نمادهای شکام )شرکت صنایع 
شیمیایی کیمیاگران روز گذشته( و کحافظ 
)شرکت کاشی و سرامیک حافظ( بیشترین 
صف خرید را داشــتند. در پایــان معامات 
 روز گذشــته تنها دو نماد بالبــر و آباد صف 

فروش داشتند.

خبر

آمار بانک مرکزی نشــان 
می دهد که نرخ سود بازار 
بین بانکی به 20.98 درصد 

رسیده است.
تازه ترین آمار بانک مرکزی 
نشان می دهد که در هفته گذشته نرخ سود بازار بین 
بانکی به 20.98 درصد رسیده است. تازه ترین آمار 
رسمی بانک مرکزی از تغییرات نرخ سود بین بانکی 
نشان می دهد که در هفته منتهی به 4 آبان ماه نرخ 
سود بازار بین بانکی با رشد 0.12 درصدی نسبت 
به آخریــن نرخ هفتگی به 20.98 درصد رســیده 
است. نرخ ســود بین بانکی در هفته منتهی به 27 
مهر 20.86 درصد و در هفتــه منتهی به 20 مهر 
20.89 درصد بوده است. جدول نرخ سود منتشر 
شده از سوی بانک مرکزی نشان می دهد، روند رو به 
رشد نرخ سود بازار بین بانکی از فروردین ماه امسال 
آغاز شد و از 20.36 درصد در یازدهم فروردین ماه 
امسال به 21.31 درصد در 30 تیرماه 1401 رسید.

نرخ ســود بازار بین بانکی درحالی مجدداً مســیر 
افزایشــی را دنبال می کند که شورای پول و اعتبار 
و بانک مرکــزی تأکید بر کنتــرل و مدیریت این 
نرخ داشتند. مسووالن بورســی هم امیدوار بودند 
که با ورود جدی بانک مرکزی به این موضوع شاید 

تغییری در بازار ســرمایه ایجاد و بهانه ریزش های  
پی در پی گرفته شود. رییس کل بانک مرکزی در 
دیدار با رییس ســازمان بورس گفته: نرخ سود در 
بازار بین بانکی، طبیعتا متناسب با عرضه و تقاضا 
و مکانیزم بازار تعیین می شــود، اما بانک مرکزی 
به عنوان بازارســاز و در چارچوب سیاســت پولی 
ضدتورمی که به تایید دولت نیز رســیده است، در 
این بازار حضور دارد و نرخ ســود در این بازار را در 

چارچوب مشــخصی، کنترل می کند. بررســی ها 
نشان می دهند که افت و خیزهای متوالی نرخ بهره 
بین بانکی باعث شده که این نرخ برای هشت هفته 
درجا زده و در محــدوده 20،8 درصد تا 21 درصد 
نوسان کند. با این وجود رشد 0،12 واحد درصدی 
این هفته نرخ بهره بین بانکی، این نرخ را در آستانه 
رســیدن به کانــال 21 درصد قرار داده اســت. از 
ســوی دیگر بانک مرکزی نرخ بــازار بین بانکی را 

از نیمه مرداد ماه 1401 به این ســو در کانال 20 
درصدی سرکوب کرده است و به نظر نمی رسد که 
بانک مرکزی همچنان قصدی برای پایان دادن به 
این سرکوب داشته باشد. بنابراین می توان انتظار 
داشت که نرخ بهره بین بانکی در هفته آینده نزولی 
 شــده و باز هم در ســطوح پایین تر از 21 درصد 

درجا بزند.
بانک مرکزی در شــرایطی سیاســت کنترل نرخ 
بهره بین بانکــی در کانال 20 درصــد را در پیش 
گرفته که به عقیده کارشناســان، با در نظر گرفتن 
تورم افسارگســیخته کنونی در اقتصاد ایران، نرخ 
نام برده باید محدوده های 24 تا 25 درصدی قرار 
داشته باشد. نرخ بهره بین بانکی در تیر ماه امسال 
به 21،31 درصد هم رســیده بود اما فشارهایی از 
سوی دولت و سازمان بورس بر بانک مرکزی باعث 
شد که سیاست سرکوب این نرخ بار دیگر آغاز شود. 
فشارهایی که منشأ اصلی آنها اعتراضات ذی نفعان 
بورســی و اهالی بازار ســرمایه بود. زیرا بورسی ها 
معتقد بودند کــه یکی از عوامل اوضاع نابســامان 
بورس در سال 1401 حرکت صعودی نرخ بهره بین 
بانکی بوده است. با این وجود پس از آغاز روند نزولی 
نرخ بهره بین بانکی، نه تنها اوضاع بازار سهام بهبود 
نیافت بلکه بدتر هم شد. از ســوی دیگر این اقدام 
بانک مرکزی آسیب های فراوانی را برای بدنه اقتصاد 

کشور هم در پی داشت.

نرخ بهره بین بانکی به کجا می رود؟  

سود بین بانکی در مرز 21 درصد

جدیدترین وضعیت کاالبرگ 
الکترونیک

معاون وزیر صنعت، معــدن و تجارت با بیان اینکه 
در حال حاضر طرح کاالبرگ در مرحله ای اســت 
که مقرر شــده از پایلوت های شــهری خارج و در 
سطح کشور اجرا شود، گفت: زمانی که حدود نصف 
فروشگاه های مربوطه به پایانه های فروش مخصوص 
مجهز شوند، دیگر مشکلی برای اجرای طرح نیست 
و برای بقیه فروشگاه ها هم راه هایی پیش بینی شده 
که بدون ایجاد صندوق فروشگاهی و با تغییر همین 
دســتگاه های پز موجود بتوانند کاالهای مشمول 
را ثبت کنند. علیرضا شــاه میرزایی در گفت وگو با 
ایســنا، با بیان اینکه متولی اصلی کاالبرگ وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، گفت: وزارت صمت 
دستگاه همراه است و در تکمیل زنجیره تامین کاال 
و نصب سامانه ها در فروشگاه ها همکاری می کند 
که در پایلوت ها هم همکاری انجام شده است. این 
طرح تاکنون به صورت پایلوت در چهار شهرستان 
گرمسار، آبیک، دماوند و فیروزکوه اجرا شده است. 
وی با بیان اینکه ممکن است نمایندگان نظر شخصی 
خود را در خصوص حذف کاالبــرگ مطرح کرده 
باشند، تصریح کرد: چیزی به عنوان نظر جمع بندی 
شده برای منتفی شدن طرح کاالبرگ مطرح نشده 
است. طرح کاالبرگ قانون است و بر اساس مصوبه 
مجلس باید اجرا شــود. به گفته این مقام مسئول 
اجرای این این طرح پیچیده و حساس است و باید 
پایلوت های متعدد اجرا شود. در حال حاضر طرح در 
مرحله ای است که مقرر شده از پایلوت های شهری 
خارج و در سطح کشور هم پایلوت هایی اجرا شود و 

در نهایت اگر مشکل خاصی نبود، اجرا شود.

۵۰ هزار فروشگاه به پایانه فروش 
جدید مجهز شدند

شاه میرزایی درباره مشــکات پایانه های فروش 
نیز گفت: هنوز فروشــگاه های زیــادی به پایانه 
فروش مجهز نشده اند. زمانی که از بین 400 هزار 
فروشــگاه در حوزه کاالبرگ، بیش از 200 هزار 
فروشــگاه به پایانه های فروش مخصوص مجهز 
شوند، دیگر مشکلی برای اجرای طرح نیست. اما 
در حال حاضر شاید 50 هزار فروشگاه به این پایانه ها 
مجهز شده باشند. وی افزود:برای بقیه فروشگاه ها 
راه هایی پیش بینی شده که بدون ایجاد صندوق 
فروشگاهی و با همین دســتگاه های پز موجود با 
تکمیل مختصر و کارهای نرم افزاری بتوانند چند 
کاالی اساسی مشــمول طرح را ثبت کنند و نیاز 
نباشــد یک پایانه فروش کامل نصب کنند. این 
مقام مسئول در پاســخ به اینکه طرح کاالبرگ تا 
چه زمانی اجرا می شــود؟ اظهار کرد: وزارت رفاه 
اعام کرده که هر زمان تصمیم گیری نهایی شود 
آمادگی اجرا و نصب سامانه در فروشگاه ها را ظرف 
یک تا دو ماه دارد. البته این طرح با همکاری بخش 
خصوصی انجام می شود و در حال حاضر بیش از 
10 شرکت خصوصی همکاری می کنند و همه هم 
اعام آمادگی کردند.   اما این موضوع به دستگاه های 
مختلف مربوط می شود؛ مثا بخشــی از کاالها 
مربوط به وزارت جهاد و بخش تامین منابع مربوط 
به سازمان برنامه و بودجه است. کارگروه هایی بین 
دستگاه های مختلف تشکیل می شود و تصمیم 

نهایی باید با مشارکت همه دستگاه ها گرفته شود.

کمترین   تورم   اقالم   خوراکی   در   استان ها   
6۰  درصد   است

اوج گیری تورم  خوراکی ها
بررسی ها نشان می دهد مجموعا 10 استان کشور در 
مهر ماه تورم نقطه به نقطه خوراکی باالتر از 75 درصد را 
به ثبت رسانده اند، همچنین این شاخص در هیچ کدام 
از استان ها پایین تر از 60 درصد نبوده است. به گزارش 
اکوایران تورم نقطه به نقطه در مهر ماه امســال 48.6 
درصد برآورد شده، به بیان ساده تر خانوار ایرانی برای 
تهیه سبد مشخصی از کاال و خدمات در مهر ماه امسال 
حدود یک و نیم برابر بیشــتر از مهر سال گذشته برای 
تهیه همین ســبد هزینه کرده اند. تورم نقطه به نقطه 
اقام غیر خوراکی و خدمات در مهر ماه 36.1 درصد به 
ثبت رسیده، در آن سو تورم نقطه ای خوراکی ها 70.7 
درصد براورد شده است. بر این اساس می توان بیان کرد 
که خوراکی ها در یکسال گذشته نزدیک به دو برابر غیر 
خوراکی ها افزایش قیمت را تجربه کرده اند. تورم نقطه به 
نقطه خوراکی ها و آشامیدنی ها در استان لرستان بالغ بر 
87 درصد بوده، این نرخ باالترین تورم نقطه ای خوراکی 
در میان تمامی استان های کشور محسوب می شود. در 
جایگاه دوم بیشتری تورم نقطه به نقطه خوراکی ها نیز 
استان خراسان شــمالی با تورم 82.2 قرار دارد. استان 
سیستان و بلوچستان نیز با ثبت تورم خوراکی 81.4 
درصد دیگر استانی اســت که در یکسال گذشته تورم 
باالیی را تجربه کرده. به طور کلی میتوان بیان کرده که 
سه استان کشور در مهر ماه امسال تورم نقطه به نطقه 

خوراکی باالی 80 درصد را به ثبت رسانده اند.
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افزایش قیمت مســکن در مهرماه امســال در 8 
منطقه تهران بیش از رشد میانگین ماهانه قیمت 
مسکن است که منطقه 19 بیشترین رشد قیمت 

مسکن را داشته است.
به گزارش اقتصادنیوز بــا وجود کاهش معامات 
مســکن در مهرماه قیمت مســکن همچنان با 
افزایش اندکی رو به رو است. مناطق 19، 15، 13، 
11، 8، 21، 6 و 14 بیش از میانگین رشد قیمت 
مسکن در تهران رشــد کرده اند. همچنین چهار 
منطقه 4، یک، 16 و 5 نیز در کانال رشــد قیمت 

متوسط مسکن رشد قیمت داشته اند.
10 منطقه نیز کم تــر از رشــد میانگین ماهانه 
افزایش قیمت داشته و حتی کاهش قیمت را هم 

تجربه کرده اند.

مناطــق 9 ،10 ،22 ،3 ،17 ،20 ،12 ،2 ،7 و 
18 کم تر از رشد اعام شــده در مهرماه افزایش 
قیمــت را تجربه یا نســبت به شــهریور کاهش 
قیمت هــم داشــته انــد. منطقه 19 با رشــد 
26.51 درصدی بیشــترین رشــد قیمت را در 
مهرماه داشــته اســت. منطقه 18 هم با ریزش 
 قیمــت 3.18 درصد هم رکوردار عقب نشــینی 

قیمت بود .
براســاس اطاعات منتشر شــده از سوی بانک 
مرکزی در مهر امسال، متوســط قیمت هر متر 
خانه در تهران به 43 میلیون و 724 هزار و 900 
تومان رسیده که بیشــترین قیمت هر متر خانه 
88 میلیــون و 330 هزار تومــان در منطقه یک 
و کمترین آن با 21 میلیــون و 300 هزار تومان 

در منطقه 18 بوده اســت.  مناطق ســه و دو بعد 
از منطقه یک، جــزو گران  تریــن مناطق تهران 
بودندبه طوری که متوســط قیمــت در منطقه 
ســه،  74 میلیون و 239 هــزار و 700 تومان و 
 در منطقــه دو،  63 میلیون و 651 هــزار تومان 

است.
عاوه بر ایــن، مناطق 20 و 17، پــس از منطقه 
18 ارزان ترین منطقه پایتخت گزارش شده اند و 
متوسط قیمت خانه در این مناطق به ترتیب 23 
میلیون و 15 هزار تومان و 23 میلیون و 736 هزار 

تومان است.
 14 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 2، 3، 7، 12، 17، 18، 
20 و 22 می شود.

طبق این گزارش، تعداد معامات انجام شــده در 
این ماه 5.4 هزار فقره بوده که در این بین، بررسی 
جزئیات تعداد معامات انجام شــده در مناطق 
22 گانه شهر تهران نشان می دهد در مهر امسال 
تعداد معامات مسکن نسبت به ماه قبل در تمام 
مناطق تهران به جز مناطق 8، 14 و 16 افزایشی 

بوده است. 
در این بیــن، کم ترین تعداد معامله مســکن به 
منطقه 19 با 23 معامله و بیشترین تعداد معامله 
نیز به ترتیب بــه مناطــق 5، 10، 2 و 4 مربوط 
می شود که هر یک به ترتیب 815، 500، 471 و  

450 معامله مسکن داشته اند.

بر اساس برآوردهای انجام شده حداقل 60 هزار میلیارد 
تومان منابع جدید برای اعمال افزایش مجدد حقوق 
کارمندان و بازنشســتگان بایســتی لحاظ گردد. به 
گزارش تسنیم، در روزهای اخیر مصوبه افزایش حقوق 
کارمندان و بازنشستگان در مجلس شورای اسامی 
تصویب شده است. در حالی که در الیحه اولیه دولت 
افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در حدود 900 تا 
یک میلیون تومان لحاظ شده بود اما در مجلس شورای 
اسامی تغییراتی در این خصوص اعمال شده که این 
موضوع منجر به افزایش منابع مورد نیاز برای اعمال 
الیحه مذکور شده است. الزم به ذکر است، مبلغ اضافه 
شده به حقوق ها به صورت امتیاز است. عماً این امکان 
برای شاغلین فراهم شد تا هر ساله این امتیاز در ضریب 
حقوق ضرب شود و در پایه حقوقی قرار می گیرد. این به 
این معنا است که امسال سه هزار امتیاز در نظر گرفته 
شده برابر یک میلیون تومان است اما برای سال آینده 
ممکن است به یک میلیون و 300 هزار تومان افزایش 
پیدا کند. در همین رابطه »ولی اسماعیلی« نایب رییس 
کمیســیون اجتماعی مجلس گفته اســت: 60 هزار 
میلیارد تومان منابع بــرای افزایش حقوق کارکنان و 
بازنشستگان در نظر گرفته شده و در کنار آن، تاش بر 
این است تا افزایش 30 درصدی مستمری مددجویان 

کمیته امداد و بهزیستی نیز اعمال شود.
به گزارش تسنیم، برآورد اولیه دولت این بود که برای افزایش 

حقوق کارمندان و بازنشستگان 54 هزار میلیارد تومان بار مالی 
به بودجه تحمیل شود. با توجه به تغییراتی که در کمیسیون 
برنامه و بودجه و صحن علنی مجلس رخ داد، برآورد اولیه این 
است که حدود 60 تا 62 هزار میلیارد تومان بار مالی برای دولت 
به وجود آمده اســت. البته اعداد دقیق باید از سوی سازمان 
برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی استخراج شود. اما 
در خصوص الیحه اولیه دولت برای افزایش حقوقها و همچنین 
دو مرتبه تغییرات اعمال شده در کمیسیون برنامه و بودجه 

مجلس شورای اسامی ذکر نکات زیر حائز اهمیت است.
1- در حوزه بازنشستگان عاوه بر 900 هزار تومانی که 
مورد نظر دولت بود، 5 درصد اضافه شد. برآورد دولت این 
بود که 5 درصد اضافه شده حدود 7 هزار میلیارد تومان بار 

مالی دارد با این وجود دولت این رقم را پذیرفت.
2- در حوزه کارمندان و شاغلین، حقوق اعضای هیئت 
علمی 15 درصد افزوده شد. عاوه بر این مصوب شد که 
افزایشی که در این قانون انجام می شود، مشمول بند 8 
جزء الف تبصره 12 نشود. به عبارت دیگر محدودیت 

سقف در مورد این یک میلیون تومان اعمال نشود.
3- بحث افزایش دریافتی اعضــای هیئت علمی در 
الیحه اولیه دولت قرار نداشت و از سوی مجلس شورای 

اسامی این موضوع در مصوبه نهایی اضافه شد. دولت 
قبل 30 درصد حقوق اعضای هیئت علمی را افزایش 
داده بود و در قانون ذکر شــده بود که دانشــگاه ها از 
منابع داخلی خود این افزایش حقوق را تأمین کنند. 
دولت جدید معتقد بود که دانشــگاه ها از منابع دولت 
افزایش را انجام دادند در نتیجه با وجود اینکه چند ماه 
بود که اساتید افزایش حقوق ها را دریافت کرده بودند، 

پرداخت ها مجدداً به رویه سابق بازگشت.
4- از سوی دیگر یکی از اقشــاری که مشمول سقف 
پرداخت حقوق کــه در تبصره 12 قــرار گرفته بود 
می شــدند، اعضای هیئت علمی در رده اســتادی و 
استاد تمامی هستند. بنابراین به عنوان مثال یک استاد 
دانشگاه که کار او تحقیق و پژوهش است، به دلیل اینکه 
در سقف حقوق قرار داشت دیگر دریافتی بابت کارهای 
پژوهشی خود نداشــت. با توجه به چالش هایی از این 
دست، در نهایت کمیسیون برنامه و بودجه 15 درصد 
افزایش حقوق اعضای هیئت علمی را در الیحه آورد و 
مجلس نیز به آن رأی داد. مجلس این 15 درصد را در 
حقیقت به عنوان فوق العاده ویژه ای که در صورت کار 

علمی به استاد پرداخت می شود، در نظر گرفت.

5- در حوزه مستمری بگیران کمیته امداد و بهزیستی نیز 
دولت افزایش 15 درصدی در نظر گرفته بود که این رقم 
به 30 درصد افزایش یافت. در نهایت در حوزه ایثارگران 
دولت حداقل دریافتی را 4 میلیون و 500 در نظر گرفته 

بود که به 5 میلیون و 600 هزار تومان افزایش پیدا کرد.
6- قانون افزایش 20 درصدی برای نیروهای مسلح و 
نیروی انتظامی عاوه بر افزایش های رایج در نظر گرفته 
بود. براساس پیشنهاد یکی از نمایندگان در صحن علنی 
بندی در این الیحه اضافه شــد که براساس آن دولت 
مکلف به اجرای این حکم شد. اگر شورای نگهبان این 
پیشــنهاد را بپذیرد، 20 درصد نیز به حقوق نیروهای 

مسلح اضافه خواهد شد.
7- در الیحه متناسب ســازی حقوق کارکنان دولت 
و بازنشستگان کشوری و لشــکری که از سوی دولت 
ارائه شد، اعام شد که دولت می تواند فوق العاده ویژه 
دستگاه هایی که پایین تر از 35 درصد دریافت می کنند 
را تا رقم 35 درصد افزایش دهد. این در حالی بود که 
در حال حاضر دســتگاه هایی داریم که تا 50 درصد 
فوق العاده ویژه دریافت می کنند. بنابراین این موضوع در 
کمیسیون برنامه و بودجه بحث شد و در نهایت به دولت 
اجازه داده شد تا ســقف افزایش فوق العاده ویژه را 50 
درصد در نظر بگیرد. در نتیجه دولت می تواند براساس 
تشخیص خود تا سقف 50 درصد، فوق العاده ویژه را با 

هدف عدالت در پرداخت ها اعمال کند. 

 اطاعیه مشــترک وزارت اطاعات و ســازمان اطاعات سپاه درباره 
اغتشاش ها حاوی اطاعات و کشفیات مهمی بود

حضرت آیت اهلل خامنــه ای در دیدار دانش آموزان با اشــاره به نقش 
آشکار آمریکا در اغتشاشات چند هفته اخیر در کشور، گفتند: اطاعیه 
مشترک وزارت اطاعات و سازمان اطاعات سپاه درباره اغتشاش ها 
حاوی اطاعات و کشفیات مهمی بود و نشــان می دهد دشمن برای 
تهران و شــهرهای بزرگ و کوچک برنامه ریزی کــرده بود و طراحی 

داشت.

ایشــان حضور برخی نوجوانان و جوانان در کف میدان را ظاهر قضیه 
دانستند و خاطرنشان کردند: این ها بچه های خودمان هستند و ما با 
اینها بحثی نداریم چون به دلیل برخی هیجان ها و احساسات و برخی 
بی دقتی ها در مسائل وارد میدان شدند، اما مهم صحنه گردانان اصلی 

هستند که با نقشه و برنامه وارد شدند.
رهبر انقاب اسامی، مسئولین بخشــهای مختلف به ویژه مسئولین 
سیاسی و اقتصادی و آحاد مردم و به خصوص جوانان را به توجه ویژه و 
هوشیاری در قبال صحنه گردانان اصلی و طراحی ها و برنامه های آنها 

فراخواندند و گفتند: البته دستگاههای اطاعاتی به این موضوع توجه 
دارند و هوشیار هســتند. طرح و برنامه هم این است که شاید بتوانند 
کاری کنند تا عقیده ملت ایران همانند عقیده سران انگلیس و آمریکا 
شود و ملت را همراه خود کنند اما ملت ایران واقعاً بر دهان آنها زد و از 
این پس هم خواهد زد. آیت اهلل خامنه ای خاطرنشان کردند: کسانی هم 
بودند که با طراحی و نقشه وارد میدان شدند و با دستگاههای خارجی 
مرتبط بودند و مرتکب جنایت شدند این موضوع بسیار مهمی است که 

باید به آن توجه ویژه شود.

در دیدار رئیس سازمان توسعه تجارت با رئیس اتاق بازرگانی تهران بر 
لزوم توسعه همکاری های مشترک جهت حضور پر قدرت تجار در بازار 
پاکستان تاکید شد. به گزارش سازمان توسعه تجارت، در دیدار علیرضا 
پیمان پاک، رئیس کل سازمان توسعه تجارت با خوانساری رئیس اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، دو طرف در خصوص توسعه 
مراودات تجاری با پاکستان با همکاری این دو نهاد دولتی و خصوصی 
به گفتگو پرداختند. در این دیدار که به میزبانی سازمان توسعه تجارت 

برگزار شد، مدیران اتاق تهران و جمعی از تجار و فعاالن بخش تجارت 
و گردشگری حضور داشتند.

رئیس کل سازمان توســعه تجارت در این دیدار با اشاره به مناسبات 
خوب تجاری و سیاسی میان ایران و پاکستان و اراده مقامات عالی دو 
کشور برای توسعه این مناسبات، به اهمیت همکاری و هماهنگی بخش 
های خصوص و دولتی در شناسایی ظرفیت ها، برنامه ریزی و اقدام در 

راستای به فعلیت رساندن توانمندی های بالقوه اشاره کرد.

وی با ذکر زمینه های متعدد همــکاری بین دو طرف، خواهان تحقق 
این همکاری ها شدند. خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشاورزی تهران نیز به توانمندی های بخش خصوصی و امکان خوب 
مدیریت این توانمندی ها در جهت ارتقای تعامات اقتصادی و تجاری 
با پاکستان در مجموعه اتاق تهران تاکید کرد و خواستار ایجاد کارگروی 
مشترک برای تبادل نظرات، هماهنگی مطالعات، برنامه ریزی و اجرای 

طرح های ویژه فیمابین دو نهاد شدند.

بررسی بازار ملک در مناطق 22 گانه پایتخت

رکوردشکنی رشد افزایش قیمت مسکن تهران

7 نکته درباره افزایش دریافتی کارمندان؛

 از بار مالی 6۰ هزار میلیاردی تا افزایش ۱ میلیونی حقوق

رهبر معظم انقالب: 

جوانانی که در خیابان آمدند بچه های خودمان هستند 

صادرات ۵6۱ میلیون دالر کاال از ایران به پاکستان

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com
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رئیس انجمن  پرورش دهندگان مرغ گوشتی بر این عقیده است که نرخ منطقی 
هر کیلوگرم مرغ برای مصرف کنندگان ۷۵ هزار تومان اســت. براساس اعالم 
معاون بازرگانی وزارت جهادکشاورزی، به دلیل افزایش هزینه های تولید مرغ 
و برای استمرار تولید، قیمت مصوب مرغ از ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان به ۶۳ هزار 

تومان افزایش یافت.
قیمت ۶۳ هزار تومانی برای مرغ مصوبه ستاد تنظیم بازار بوده و به تایید معاون 
بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی هم رسیده است. مدیرعامل سازمان میادین میوه 
و تره بار تهران هم در این باره اعالم کرد: قیمــت مرغ گرم از امروز در میادین 
تره بار تهران ۶۰ هزار و ۶۰۰ تومان عرضه می شود. محمد یوسفی، رئیس انجمن  
پرورش دهندگان مرغ گوشتی، با اشاره به اینکه افزایش نرخ مصوب مرغ اصال 

برای مرغداران به صرفه نیست؛ به خبرآنالین گفت:« نرخ ۶۰ هزار تومانی برای 
پارسال و اوایل امسال بوده است و افزایش هزینه ها باعث شده است تا مرغداران 

ما این نرخ مصوب را قبول نداشته باشند.”
یوسفی در ادامه افزود:« جهاد کشاورزی افزایش ۵ درصدی را برای قیمت مرغ 
لحاظ کرده است اما هزینه های تولید بیش از ده برابر شده است و دولت در حال 
حاضر از جیب مرغداران به مردم یارانه می دهد.” یوسفی در ادامه در پاسخ به 
این پرسش که نرخ منطقی مرغ برای مصرف کننده باید چقدر باشد؛ گفت:« 
نرخ منطقی برای هر کیلوگرم مرغ برای مصرف کنندگان باید ۷۵ هزار تومان 

باشد.”
یوســفی در ادامه در خصوص افزایش هزینه های تولید گفت:« قیمت جوجه 

یک روزه از ۲ هزار تومان در دو ماه گذشته امروز به ۱۵ هزار تومان رسیده است 
و تولیدکنندگان جوجه نیز با جوجه ۲ هزار تومانی ضــرر می کردند و تعداد 
زیادی ازآنها ورشکسته شدند و ما نیز از ضرر آنها خوشنود نبودیم اما در حال 
حاضر شرایط برای مرغ نیز به همین شکل است و اگر بهبودی حاصل نشود و 
قیمت ها اصالح نشود، مرغداران نیز تولید را متوقف خواهند کرد و برای یک 

دوره مرغداری را تعطیل خواهند کرد.”
یوسفی در آخر افزود:« جوجه ریزی از ۱۴۰ میلیون در ماه امروز به ۹۰ میلیون 
در ماه رسیده است.” گفتنی است که در حال حاضر کمترین رقم اعالمی برای 
هر کیلو مرغ در خرده فروشی های تهران ۶۵ هزار تومان است، اگرچه در برخی 
مناطق و بعضی فروشگاه ها این محصول حتی با قیمت ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان هم 

عرضه می شــود. دولت از یک ماه پیش با توزیع مرغ منجمد تالش کرد قیمت 
را در بازار تنظیم کند. مرغ منجمد هم اکنون با قیمت مصوب ۴۳ هزار و ۵۰۰ 
تومان در حال توزیع است، اما نتوانسته قیمت مرغ گرم را کاهشی کند. پیش 
از این، محمدرضا صدیق پور، دبیر انجمن جوجه یک روزه درباره دالیل افزایش 
قیمت مرغ گفته بود: قیمت نهاده از ۲۱ اردیبهشت ماه سال جاری حدود شش 
برابر شد، به طوری که قیمت ذرت از یک هزار و ۹۰۰ تومان به ۱۱ هزار و ۳۰۰ 

تومان و قیمت سویا از ۳ هزار تومان به ۱۷ هزار تومان رسید.
به گفته او، اگر دولت می خواست متناسب با قیمت نهاده اقدام به قیمت گذاری 
کند، باید قیمت مرغ زنده حدود ۴۹ هــزار تومان و قیمت مرغ گرم حدود ۷۰ 

هزار تومان به دست مردم می رسید.

رئیس اتحادیه جراید تهران مهمترین عامل کاهش 
استقبال از جراید را گسترش فضاي مجازي ندانست 
و اظهار داشــت: اگر این گونه بود باید گیشه هاي 
فروش مطبوعات در کشورهاي پیشرفته تعطیل 
مي شد. بهروز جاللي، رئیس اتحادیه جراید تهران 
گفت: برخي معتقدند گسترش فضاي مجازي و 
انتقال اخبار و اطالعات در این فضا عامل مهمي براي 
کاهش استقبال از روزنامه ها و مجالت کشور است 
در حالیکه گسترش فضاي مجازي فقط در کشور 
ایران اتفاق نیفتاده و تمامي کشورهاي پیشرفته از 
برترین امکانات و فضاهاي مجازي در انتقال تصاویر 
و اطالعات و اخبار استفاده مي کنند، اما استقبال از 
گیشه هاي فروش مطبوعات از آمار قابل توجهي 

برخوردار است .
رئیس اتحادیه جراید تهــران در ادامه مهمترین 
عامــل کاهش اســتقبال مــردم از روزنامه ها و 
مجالت، تهي بودن و بي محتوایي این رسانه مهم 
در کشور برشــمرد و تاکید کرد: با وجود فضاي 
مجازي و عالقه افراد به دریافت اخبار و اطالعات 
در کسري از ثانیه اما به جرات مي توان گفت افراد 
به این دلیل به دنبال روزنامه نمي آیند که از محتوا 
خالي است. جذابیت روزنامه و مجله محتواي آن 
اســت در غیر این صورت چند برگ کاغذ بیشتر 
نیست. جایي که حتي تیتر روزنامه براي خوانده 
جذابیت ندارد چه برسد متون و صفحات بعدي، 
بنابراین چه انتظاري مي توان داشــت که براي 

خرید مجله و روزنامه به کیوسک مراجعه شود.
جاللي تصریــح کرد: روزانه عده زیــادي از کنار 
کیوسک ها رد مي شوند به تیتر روزنامه ها نگاه 
مي کنند؛ اما نظرشان را تامین نمي کند و هیچ 
کیفییت قابل تاملي در روزنامــه ها نمي بینند. 
تمامي حرف ها تکراري است و سلیقه مخاطب 
نه لحاظ مي شود و نه احترامي بر آن متصورند؛ 
لذا از آن عبور مي کنند. وي تاکید کرد: روزگاري 
روزنامه بقدري مشــتاق داشت که مردم منتظر 

چاپ مي ماندند و بالفاصله شماره هاي چاپ شده 
تمام مي شد؛ ضمن اینکه از عالقمندي، بیشماري 
از افراد دوست داشــتند از روزنامه ها و مجالت 
مورد نظرشان آرشیو داشته باشند. اما کجاست 

آن تامین عالقمندي ها؟
جاللي گران شــدن کاغذ را یکي دیگر از عوامل 
بي رغبتي مردم در خرید جراید دانســت و ادامه 
داد: گران شدن کاغذ و تاثیر آن بر گراني روزنامه 
و حتي کاهش تعداد صفحات آن عامل دیگري بر 
عدم استقبال از خرید جراید است. وي در خصوص 
تمدید قرارداد اتحادیه جراید با شرکت ساماندهي 
مشاغل شــهر تهران نیز گفت: اتحادیه جراید به 
عنوان مستاجر و شرکت ساماندهي مشاغل شهر 
تهران به عنوان موجر پس از ۳۰ ســال موفق به 
تمدید قرار داد في مابین خود شدند و این مهم به 
دلیل تعامل و همکاري جناب آقاي سعید بیگي 
سرپرست شرکت ساماندهي مشاغل و تیم همکار 
ایشان با اتحادیه است که جاي تقدیر و تشکر دارد.

رئیس اتحادیه جراید تهــران ادامه داد: اتحادیه با 
همکاري این عزیزان توانست پس از قریب ۳۰ سال 
که قرار داد مستاجر و موجر معلق مانده بود سرانجام 
به توافق برسند و موجب تمدید قرارداد رخ داد، این 
قرارداد هر سه ســال یکبار تمدید مي شود.اکنون 

اتحادیه داراي ۱۲۰۰ عضو با پروانه کسب است.
جاللي گفت: اتحادیه در حــال حاضر داراي دو 
رسته فروش جراید و فروش ســیگار است. این 
نوید را به اعضاي محترم صنف جراید مي دهم که 
با تالش هاي زیاد توانستیم صورتجلسه اي را در 
شوراي حل اختالف مرکزي وزارت کشور تنظیم 
کنیم. مبني بر توافق بین اتحادیه جراید و شرکت 
ساماندهي مشاغل شهر تهران براي ایجاد رسته 
فروش تنقالت در کیوسک هاي جراید؛ بنابراین 
با دریافت کد آیسیک این رسته، اعضا مي توانند 
به جبران رکود و کسادي فروش جراید، تقاضاي 

فعال شدن این رسته را به اتحادیه بدهند.

کارشــناس حوزه بــورس کاال گفــت: در هر 
بازاری انبــارش یک محصول می تواند بســیار 
به کنترل نــرخ آن محصول کمــک کند وقتی 
نرخ برنــج داخــل بــازار بــورس کاال تنظیم 
قیمت ها می توانــد کنترل شــود. محمد رضا 
برگی گفت: در خصوص بــازار برنج باید گفت 
در حال حاضر در بــورس کاال دو نماد با گواهی 
ســپرده برنج داریم که در حال معامله هستند 
 یکی از آن ها برنــج طارم و دیگــری برنج فجر 

است.
او می گوید: میزان تولید برنج در کشور بین ۱.۵ 
تا ۲ میلیون تن اســت. میزان سرانه مصرف نیز 
از ســال های قبل نفری ۴۰ کیلو گرم در سال 
بوده، اما در حــال حاضر با توجــه به وضعیت 
معیشــتی این عدد کاهش داشته و به ۳۰ کیلو 
گرم در سال رســیده اســت. تقریبا نیاز کشور 
در ســال چیزی حدود ۲.۵ میلیــون تن برنج 
اســت که با در نظــر گرفتن میــزان تولیدی 
 کشــور اختالف این عدد را واردات برنج تامین 

می کند.
او گفت: بــا توجه بــه آمار های ارائه شــده در 
خصوص معامالت گواهی ســپرده برنج چیزی 
حدود ۳۷۷ تن برنج در بورس کاال معامله شده 

اســت که اگر بخواهیم این عدد را به نسبت کل 
برنج در بازار کشــور مقایسه کنیم چیزی کمتر 
از یک هزارم برنج کشــور در بورس کاال معامله 
می شود و این عدد بسیار عدد کوچکی است که 
با توجه به پتانسیل این بازار و بورس کاال انتظار 
توسعه و رشد این عدد وجود دارد و باید به سمت 

توسعه رفت.
او می گوید: هر کد بورســی می توانــد برنج را 
از بــورس کاال خریــداری کند. اگــر بخواهیم 
مقایسه ای در خصوص برنج طارم که در بورس 
کاال در حال معامله اســت و برنجی که در بازار 
وجود دارد از نظر قیمتی داشته باشیم باید گفت 
این نماد ۱۰ درصدی کمتر نسبت به بازار آزاد 
مورد معامله قرار گرفته است البته هزینه حمل با 

خود خریدار است.
برگــی می گوید: در هــر بــازاری انبارش یک 
محصــول می تواند بســیار به کنتــرل نرخ آن 
محصول کمک کند وقتی نرخ برنج داخل بازار 
بورس کاال تنظیم قیمت ها می تواند کنترل شود 
و بر اساس آمار ای که بدست می آید و این آمار 
شــفاف اســت بحث پایش و کنترل مصرف به 
خوبی انجام می گیرد مورد دیگر این که واسطه ها 

نیز از بین می رود.

به تازگی در ســتاد هماهنگــی اقتصادی دولت 
تصمیماتی برای کنترل بازار مسکن  اخذ شده  که 
اجرایی شدن آن کمک موثری به بازار اجاره می 
کند. بازار اجاره همواره یکی از مهم ترین  بخش 
های اقتصادی در حوزه مسکن به شمار می رود. با 
توجه به آنکه بسیاری از مردم در شهرهای مختلف 
به ویژه کالن شهرها درگیر افزایش نرخ اجاره بها 
هستند بنابراین در تابستان امسال دولت به فکر 

راهکارهایی برای بازار اجاره بود.
اما اجرایی شدن این راهکارها اثر چندانی بر بازار 
مسکن برجای نگذاشــت چراکه آمارهای بانک 
مرکزی پیش از اجرایی شدن این طرح ها  حاکی 
از آن بود که  نرخ اجاره به بیش از ۴۰ درصد رسیده 
بود و همین خود زنگ خطری برای بازار اجاره بود 
که با اخذ  سیاست های کنترلی و اجرایی شدن  
راهکارهای دولت از جمله تعیین ســقف اجاره، 
ارائه تسهیالت ودیعه مسکن و تغییر نرخ کارمزد 
مشاوران امالک بازار اجاره مسکن به ثبات رسید.

عبــداهلل اوتادی عضــو هئیت مدیــره اتحادیه 
مشاوران امالک در این خصوص گفت: بازار اجاره 
مسکن با راهکارهایی که دولت به کار گرفته بود 
به سمت رونق هدایت شد اما در  حال حاضر تنها 
راهکار برای کنترل این بازار افزایش حجم تولید 

مسکن در کشور به شــمار می رود. او می گوید: 
سیاست های تنبیهی و سیاست هایی که بر مبنای 
اجبار باشد اثرگذاری چندانی در بازار اجاره ندارد 
اما می تواند از ورود دالالن به این بازار  جلوگیری 
کند  و همین خود زمینه ساز سامان دهی در بازار 

اجاره می شود.
براســاس این گزارش اخیرا ســتاد هماهنگی 
اقتصادی دولت با بررسی موضوع افزایش غیرمجاز 
اجاره بها در تابستان امسال، دستگاه های مسئول 
در این زمینــه را موظف کرد بــه وظایف قانونی 
خود عمل کنند تا از افزایش اجاره بها در ماه های 
آینده جلوگیری شــود. این در حالی اســت که 
به طور معمول در نیمه دوم ســال بــازار اجاره 
با افزایش قیمت چندانی روبرو نیســت چرا که 
میزان جابه جایی ها در این بــازار در نیمه دوم 
سال به دلیل بازگشــایی مدارس کمتر می شود 
بنابراین دولت باید اتخاذ این سیاست و تذکر به 
دستگاه های مســئول را از ابتدای سال به ویژه 
فصل تابستان در دستور کار خود قرار دهد تا شاهد 
افزایش چشم گیر نرخ های اجاره نباشیم. در هر 
صورت برنامه ریزی برای کنترل قیمت ها در بازار 
 اجاره از هم اکنون می تواند زمینه ســاز تقویت 

این بازار باشد.

رئیس اتحادیــه دارندگان تعمیرگاه، اتوســرویس، 
پارکینگ و کارواش خودرو تهران طرح شناســه کاال 
مبني بر الزام ثبت شناســه قطعات یدکي خودرو در 
سامانه جامع تجارت را مانع کسب و کار تولیدکنندگان 

و واردکنندگان دانست.
عبدالرضا محمدي، رئیس اتحادیه دارندگان تعمیرگاه، 
اتوســرویس، پارکینــگ و کارواش خــودرو تهران 
عنوان کرد: با اجراي طرح شناســه کاال آن دسته از 

تولیدکنندگان و شرکت هاي وارد کننده قطعات یدکي 
که از قبل قطعاتي را در انبار خود موجود دارند براي 
انبارگرداني و ثبت آن در سامانه جامع تجارت دچار 

مشکل خواهند شد.
وي با اشــاره به ایرادات این طــرح تصریح کرد: ثبت 
شناسه کاال در ســامانه جامع تجارت نیازمند جذب 
نیرویي متخصص در واحدهاي تولیدي و شرکت هاي 
وارد کننده است؛ چراکه امکان ثبت کد رهگیري در 

ســامانه جامع تجارت بدون وارد کردن شماره فني 
امکان پذیر نیست. محمدي با صراحت بیان کرد: اگرچه 
هدف از اجراي طرح شناسه کاال مبارزه با قطعات تقلبي 
و قاچاق است، اما این طرح تا کنون در تحقق این امر 
موفق نبوده است. رئیس اتحادیه دارندگان تعمیرگاه، 
اتوسرویس، پارکینگ و کارواش تهران در ادامه با اشاره 
به اقدامات اتحادیه براي ممنوعیت استفاده از قطعات 
تقلبي در تعمیرگاه ها اظهار داشت: نظارت بر تعمیرگاه 

هاي مجاز با پایش مستمر انجام مي شود و به تعمیرگاه 
هاي غیرمجاز نیز اخطار داده ایم که هر چه سریعتر 

براي کسب جواز خود اقدام کنند.
محمــدي در خصــوص کنتــرل و شناســایي 
امدادخودروهاي متفرقه گفت: اتحادیه اقدام به صدور 
کارت شناسایي براي شرکت هاي امداد خودرو مجاز 
کرده تا از این طریق فعالیت امدادخودروهاي متفرقه را 

نظارت و کنترل کند.

آیا کارگری که ۶ میلیون و خورده ای 
در ماه درآمد صدارد، الاقل ۲ میلیون 
تومان از این حقوق ناچیــز ماهانه را 
برای اجاره خانه می پردازد و دو فرزند 
محصل هــم در خانــه دارد، می تواند 

ماهی ده کیلو مرغ بخرد؟
به گزارش ایلنا، به نظر می رســد »تنظیم بــازار« یک آرمان 
دور از دسترس شده اســت؛ با تخلیه بار تورمی در پایان بهار 
و ماه ابتدای تابستان، به نظر می رسید شاید یک ثبات نسبی 
در بازار برقرار شود؛ در ماه های تابســتان امسال، گرچه هنوز 
تورم مثبت در اقتصاد برقرار بود اما شــیب آن تا حدودی کند 
شده بود؛ دولت این کند شــدن را به ثبات نسبی بازار نسبت 
می داد اما بعضــا کارشناســان منتقد اقتصادی بــر این باور 
بودند که جامعه تاب آوری خود را از دســت داده است و برای 
بســیاری از کاالهای عادی حتی کاالهای خوراکی متداول با 
فقدان تقاضا روبرو شــده ایم؛ طبعاً تقاضایی که نباشــد دیگر 
بازار کشــش افزایش قیمت بیشــتر را ندارد. با این حساب، 
انتظار می رفت، گرانی ها کنترل شود؛ الاقل در ارتباط با چهار 
 قلمی که در بهار هدف یارانه زدایی قرار گرفتند، شاهد گرانی 

بیشتر نباشیم.

آمارهای رسمی تورمی
وقتی آمارهای رسمی تورم مهرماه درآمد، رسانه ها تیتر زدند 
»افزایش تورم ماهانه برای دومین ماه متوالی«. به بیان دیگر، در 
مهر تورم ماهانه پس از مرداد بار دیگر روندی صعودی به خود 
گرفت. نرخ تورم ماهانه در مهر ماه به ۳ درصد رسید که نسبت 
به ماه گذشته ۰.۸ درصد افزایش داشته است. در خرداد ماه به 
علت اجرای سیاست اصالح یارانه کاالهای اساسی، تورم جهش 
چشمگیری را تجربه کرد. پس از تخلیه اثرات تورمی این شوک 
قیمتی، تورم ماهانه از ۱۲ درصد در خرداد به ۲ درصد در مرداد 
ماه رســید. اما در مهر برای دومین ماه متوالی است که پس از 
شهریور تورم مصرف کننده در اقتصاد ایران روندی صعودی به 
خود گرفته و به ۳ درصد رسیده است. تورم نقطه به نقطه نیز در 
مهر ۴۸.۶ درصد برآورد شده، به بیان ساده تر خانوار ایرانی در 

مهر ماه امسال برای تهیه یک سبد مشخص از کاال و خدمات 
نزدیک به یک و نیم برابر مهرماه سال گذشته هزینه کرده اند. 
مثاًل اگر در مهر ۱۴۰۰، یک خانواده ســبد مشخصی از کاالها 
را با ۴ میلیون تومان خریداری می کرد حاال در مهرماه ۱۴۰۱، 

همان سبد را باید با الاقل ۶ میلیون تومان خریداری کند.

تورم واقعی بیشتر است
بنا به گفته ی فرامرز توفیقی، رئیس کمیته  دســتمزد کانون 
عالی شوراهای اسالمی کار کشــور در میانگین گیری آماری 
مرکز آمار ایران کــه منجر به اعالن نرخ تورم رســمی ماهانه 
می شود، سیصد و اندی کاال دخیل هســتند که برخی از این 
کاالها اساســاً در ســبد خرید ماهانه خانوارها جایی ندارند و 
چون تقاضای مســتمر برای آن ها در بازار نیســت، به نسبت 
کاالهای ضــروری خانوار، یک ثبات نســبی قیمتی را تجربه 
می کنند؛ این ســبد آماری مرکز آمار ایران انطباقی با ســبد 
مصرف کاالهای اساســی خانوارهای کارگری که حاوی ۷۰ 
یا ۸۰  قلم کاالست، ندارد و بنابراین اگر تورم همین کاالهای 
 اساسی خانوار به تنهایی محاسبه شود، نرخ های تورمی بیشتر 

خواهد بود.
بنابراین اگر ســبد حقیقی خانوارها را در نظر بگیریم، در مهر 
امســال، هزینه ها نســبت به مهر سال قبل، رشــد دوبرابری 
داشــته اســت؛ یعنی اگر یک ســبد از کاالهای اساسی را در 
مهر ماه ۱۴۰۰ می شــد با ۴ میلیون تومــان خریداری کرد، 
 امــروز همیــن ســبد حداقــل ۸ میلیــون تومــان قیمت 

خواهد داشت.

سرنوشت قیمت مرغ
از کلی نگری در بحث تــورم و صعود کلــی قیمت ها در مهر 
می گذریم؛ کاالهای اساســی حتی همان اهداف یارانه زدایی 
نیز در پاییز امسال، ثبات قیمتی نداشتند. برای نمونه گوشت 
مرغ را به عنــوان کاالی گوشــتی و پروتئینِی در دســترس 
طبقات فرودســت در ســال های اخیر در نظر می گیریم. در 
پایــان مهــر و روزهــای ابتدایی آبــان، خــالف وعده های 
 پیشــین، بازهم مرغ پر کشــید و از ســبد خریــد خانوارها 

خارج شد.
ســی مهرماه، معاون بازرگانــی وزارت بازرگانی در گفتگویی 

تلویزیونی گفت: سوددهی صنعت تخم مرغ با افزایش مصرف 
در نیمه دوم سال همراه اســت چراکه همیشه شاهد افزایش 
قیمت هایی در نیمه دوم ســال بوده ایــم. امیدواریم در هفته 
پیش رو با اتحادیه های این حوزه به توافقاتی برسیم و بتوانیم 
هزینه تمام شده تولید را در ابتدای زنجیره کاهش دهیم تا در 
انتهای زنجیره قیمت برای مصرف کننده ثابت بماند و افزایشی 

نداشته باشد.
شــیراوند با بیان اینکه قیمت مرغ کمــاکان ۵۹ هزار و ۸۰۰ 
تومان اســت، به جامعه اطمینان داد که افزایشــی در قیمت 
مرغ و تخم مرغ نداریم و نخواهیم داشت. اما چهار روز بعدتر در 
چهارم آبان، همان مقام مسئول یعنی معاون بازرگانی وزارت 
جهاد کشــاورزی گفت: »به دلیل افزایــش هزینه های تولید 
مرغ و برای اســتمرار تولید، قیمت مصوب مــرغ از ۵۹هزار و 
۸۰۰تومان به ۶۳هزار تومان افزایش یافت.« در آن روز تاکید 

شد که »قیمت ۶۳ هزار تومانی برای مرغ مصوبه ستاد تنظیم 
 بازار بوده و به تایید معاون بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی هم 

رسیده است.«
با این حساب،  قیمت رســمی مرغ توســط وزارت بازرگانی 
بیش از ۳ هزار تومان افزایش یافت. اما جدا از قیمت رســمی، 
گزارش های میدانی حاکی از آن است که کمترین رقم اعالمی 
برای هر کیلو مرغ در خرده فروشی های تهران ۶۵ هزار تومان 
است، اگرچه در برخی مناطق و بعضی فروشگاه ها این محصول 
حتی با قیمت ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان هم عرضه می شــود. البته 
میانگین قیمت مرغ کشتار از خرداد ماه تا مهر افزایشی بوده و 
از رقم ۴۴ هزار و ۳۰۰ تومان به ۶۲ هزار و ۸۰۰ تومان رسیده 

است.
گر فــرض بگیریم، مــرغ کیلویــی ۶۵ هزار تومــان در تمام 
شهرها و فروشگاه های کشــور در دســترس مردم باشد، ده 

کیلو از آن در ماه، حداقــل ۶۵۰ هزار تومان می شــود؛ حاال 
باید به این ســوال پاســخ داد که آیا کارگری کــه ۶ میلیون 
و خــورده ای در ماه درآمــد دارد، الاقل ۲ میلیــون تومان از 
این حقــوق ناچیز ماهانــه را بــرای اجاره خانــه می پردازد 
 و دو فرزند محصــل هم در خانــه دارد، می توانــد ماهی ده 

کیلو مرغ بخرد؟
حرف آخر، پاســخ  همین ســوال از زبان یک کارگر ساده ی 
شــهرداری مریوان اســت: »در شهرســتان ها اجــاره خانه 
زیر ۲ میلیون تومان نیســت؛ چطور باید هزینه های ســفره 
را تامیــن کنیم. در آغاز ســال همــه چیز گران شــد اما در 
ماه های بعد بازهــم کاالهــا ذره ذره گران شــدند؛ حاال اگر 
بخواهیم ماهی ۵ یــا ۶ کیلو مرغ بخریم یا بایــد برنج نخریم، 
 یا از پول مدرســه بچه هایمان بزنیم یا اینکه میوه و سبزیجات 

را از سفره حذف کنیم.«

News kasbokar@gmail.com

»تنظیم بازار« یک آرمان دور از دسترس

»مرغ« از سبد خرید خانوارهای کارگری َپر کشید 

فضاي مجازي عامل کاهش استقبال از جرايد نيست

سياست های کنترلی به کمک بازار اجاره می آيند؟شفافيت آماری بورس کاال به کمک بازار برنج خواهد آمد

صدور کارت شناسايي براي شرکت هاي امداد خودرو مجاز

نرخ منطقی مرغ اعالم شد

مرغداران توليد را متوقف خواهند کرد؟
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بازاریابی

تبليغات 
خالق

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

برسانيد. 

نامه به سردبير

وقتي »۲۰ چيز كه ۲۰ ساله ها به دســت نمي آورند« را خواندم كه توسط 
جيسون نظر از همكاران فوربس نوشته شده است، بالفاصله والديني را تصور 
كردم كه ديوانه وار اين پست را براي بچه هاي شان مي فرستند. ما  مي خواهيم 
بچه هاي بالغ مان در محل كار موفق باشند و مهارت هاي زيادي مخصوصا 
مهارت مالي بياموزند اما يك انگيزه پنهان هم وجود دارد؛ مي خواهيم يك 

روزي بازنشست شويم. 
 با ما همراه شــويد و از 7 مهارت مالي مهم و ضروري براي ۲۰ ســاله هاي

 دور و برتان بيشتر بدانيد. 

1- درباره پول های تان خسيس باشيد
 يك دالر تنها مي تواند ارزشــي خارق العاده داشته باشد. آخرين باري كه از 
رستوران فست فود خريديد، كي بود؟ ممكن است راحت بوده باشد اما مطمئنا 
ارزان نبوده است. وقتي گرفتن قهوه در صبح، فست فود و يك آبنبات موقع پر 
كردن باك بنزين تان را هم به آن اضافه كنيد، اين اقالم به ظاهر كم اهميت به 
راحتي مي توانند تا ۲۰ دالر در روز، ۱۰۰ دالر در هفته و ۴۰۰ دالر در ماه برسد. 

اينها هزينه هاي ماشين داشتن است. 

2- يك رتبه اعتباري خوب كسب و آن را حفظ كنيد
 يك رتبه اعتباري قوي مي تواند بين تضمين آپارتماني كه مي خواهيد و باختن 
در بازار رقابتي اجاره تفاوت ايجاد كند. درباره خودمان بايد بگويم نتوانستيم در 
ايجاد اعتبار پيش از موعد به بچه هاي مان كمك كنيم. وقتي مي خواستند به 
نخستين آپارتمان هاي شان نقل مكان كنند اين امر براي شان مشكل ساز شد 
و وقتي نخستين خودروهاي شان را مي خريدند، نرخ هاي بهره رقابتي دريافت 
كردند. والدين مي توانند به چند شيوه مختلف به بچه هاي شان كمك كرده 
و اعتبار ايجاد كنند. مي توانيد زماني كه در دانشگاه هستند و صورتحساب را 
هر ماه تمام و كمال پرداخت مي كنند، يك كارت اعتباري مشــترك ايجاد 
كنيد، در صورت تمايل براي يك منظور خاص، مثل خريد بنزين. همچنين 
مي توانيد هنگام خريد خودرو نام فرزند ۲۰ ساله تان را به وام خودرو بيفزاييد. 
 بدين ترتيب هر ماه وقتي اقساط را پرداخت مي كنيد، تاريخچه مثبتي براي او

 ساخته مي شود. كمك كردن به بچه هاي تان در ساخت اعتبار پيش از موعد 
مي تواند به شما كمك كند بعدها از امضاي مشترك براي يك وام يا خريد 

آپارتمان خودداري كنيد. 

3- مخارج تان را پايين نگه داريد 
قيمت گــذاري مــدل اشــتراك مي توانــد بــه مشــتريان كمــك 
كنــد هزينه هــاي پيش پرداختــه را كــم نگــه دارنــد. ايــن نــوع 
 قيمت گــذاري چيز خوبــي اســت، مادامي كــه حســاب آن از كنترل 
خارج نشود. البته خوب اســت بدون آگهي بازرگاني به پاندورا گوش دهيد 
و به نظر برسد بر ســر 3.99 دالر در ماه چانه مي زنيد اما آيا اگر بايد از كيف  
پول تان پول نقد بدهيد تا بدون آگهي بازرگاني به مدت يك  سال به راديوي 
اينترنتي گوش دهيد، واقعا ۴۸ دالر هزينه مي كرديد؟اين طرز تفكر را با تمام 
هزينه هايي كه امروزه داريم، در نظر بگيريد: تلويزيون كابلي، گوشــي هاي 
همراه با بســته هاي ديتا، راديوي ماهواره اي و اينترنت. اگر مراقب نباشيد 
هزينه اين »ضرورت هــا« مي توانند به راحتي در ماه بــه بيش از ۲۵۰ دالر 
 برسد. آنهايي را كه واقعا »نياز« نيســتند، قطع كنيد تا مخارج تان را پايين

 نگه داريد. 

4- به حالت صرفه جويي تغيير وضعيت دهيد
 وقتي هزينه هاي غيرمنتظره اي پيدا مي شود يا درآمدتان ناگهان افت مي كند 

قابليت تغيير به »وضعيت فوق صرفه جو« ضروري است. اين وضعيت شامل 
صرف نظر كردن از تاكسي سوار شدن و اســتفاده از وسايل نقليه عمومي، 
بردن ساندويچ هاي كره بادام زميني و مربا به محل كار، استفاده طوالني تر از 
محصوالت مراقبتي مو، تغيير به كابل هاي پايه و موبايل هاي اعتباري، گرفتن 
هم  خانه اي، استفاده مشترك از وسيله نقليه شخصي، رفتن به كنسرت هاي 
رايگان، صرف نظر كردن از رستوران  رفتن و  مهمان كردن دوستان )با غذايي 
دم دستي( مي شود. هر آنچه الزم است تا اهداف تان را برآورده سازيد. وضعيت 
 صرفه جويي كمك مي كند از متوسل شدن به كارت اعتباري در يك بحران

 بپرهيزيد. 

5- آشپزي كنيد
 بيرون غذا خوردن مي تواند پرهزينه باشد. آدم هايي كه آشپزي نمي كنند براي 
وعده هاي شان پول بيشتري مي پردازند. ممكن است به نظر برسد آشپزي 
و برنامه ريزي مالي باهم مطابقت ندارند اما آدم هايي كه آشــپزي مي كنند 
مي توانند خيلي كم هزينه غذا بخورند. الزم نيست جيمي اليور يا گوردون 
رمزي باشيد اما اگر ياد بگيريد 3 يا ۴ وعده اي را كه دوست داريد، بپزيد و آنها 
را دائما درست كنيد، مي توانيد هزاران دالر در سال از طريق غذا صرفه جويي 

كنيد. مواد الزم تان را در حراج يا به صورت عمده بخريد. وقتي به اندازه اي 
درست كنيد كه براي شــام و ناهار روز بعد هم بماند، يك وعده 

تبديل به 3 وعده مي شود. 

6- هم خانه  خود را درست انتخاب كنيد
 ويژگي هاي يك هم خانه ايده آل چيست؟ در صدر اين فهرست ويژگي ها 

كسي است كه بتوانيد براي پرداخت به موقع اجاره در هر ماه روي او حساب 
كنيد. بعد كسي را مي خواهيد كه تميز باشد، سرش به كار خودش باشد و هرگز 
مزاحم نشود. قبل از آنكه بچه هايم به دنيا بيايند، اتاقي را در خانه ام به رزيدنت هاي 

طرح شــان را در مركز پزشكي ديويس پزشكي اجاره دادم كه دوره 
مي گذراندند. دانشجويان پزشكي دانشــگاه كاليفرنيا 

هم خانه هاي ايده آلي بودند زيرا 

اجاره شان را 
به موقع پرداخت مي كردند 

و هم صحبتي با آ نها هنگام حضورشان 
)كه چندان زياد نبود( جالب بود. تقسيم 

فضاي تان مي تواند بودجه تــان را تا حد 
زيادي تقويت كند اما بايد شخص مناسب را 

انتخاب كنيد وگرنه تبديل به يك كابوس مي شــود. 
اگر به عنوان يك قرارداد كسب وكار به آن مي انديشيد، نه زندگي با 
 بهترين دوستان تان، شانس بيشتري داريد كه چيزي پايدارتر گير

 بياوريد. 

7- پس انداز  خود را دور از دسترس تان انجام دهيد
 پس انداز كردن از طريق جمع كردن كابل و اينترنت تان يك چيز 
است و قرار دادن آن پس انداز در بانك و دور كردن آن از دسترس تان 
چيز ديگري اســت. پس انداز كردن پولي كه به آن دست نمي زنيد 

براي موفقيت بسيار مهم است. 
چندين راه وجــود دارد كه مطمئن شــويد اين اتفــاق مي افتد. 
مي توانيد يك پرداخت خودكار به حساب پس اندازتان تنظيم كنيد، 
در بانك ديگري حســاب پس انداز باز 
كنيد تا نتوانيد به آساني بين حساب ها 
وجه منتقــل كنيد، يا براي حســاب 
پس انداز »دســت نزنيد« خود كارت 
اعتباري نگيريد. هر كاري الزم اســت 
 انجام دهيد تا پس انداز را دست نخورده 

بگذاريد. 
متاسفانه بيشتر آمريكايي ها از نظر پولي 
در لبه تيغ زندگي مي كنند. طبق تحقيق 
جديــدي توســط وب گاه بنك ريــت 
)Bankrate. com( 7۶ درصــد 
آمريكايي هــا از حقوقــي به حقوقي 
ديگر زندگي مي كنند و مطالعه اي توســط 
كش نت يو اس اي گزارش داد ۴۶ درصد افراد مورد 
 بررســي كمتر از ۸۰۰ دالر پس انداز براي شرايط

 اضطراري داشتند. 
منبع: فوربس
ترجمه: بازده

ارزيابي سطح كيفي متقاضيان 
استخدام 

يكي از مشــكالتي كه همواره هم خودم با آن 
ســروكار داشــتم و هم در بچه هايي كه با آنها 
مصاحبه استخدامي مي كردم، مي ديدم، ارزيابي 

سطح كيفي و توانمندي افراد بود. 
منظورم چيست؟ مثال برنامه نويسي براي ما رزومه 
مي فرستاد و از عنوان مديرگروه يا برنامه نويس 
ارشد براي خودش اســتفاده مي كرد اما بعد از 
مصاحبه فني متوجه مي شــديم كه در سطح 
يك برنامه نويس مبتدي هم نيست. در بيشتر 
موارد او نخواسته بود دروغ بگويد يا اغراق كند؛ 
بلكه ارزيابي درستي درباره خودش نداشت. فرد 
ديگري به من مراجعه كرده بود با رزومه »مدير 
فروش« اما فقط يك سال سابقه كار داشت. ماجرا 
اين بود كه در شركت شــان، همين يك نفر در 
بخش فروش بود و احتماال آن شركت براي حفظ 
آبرو نزد مشــتريان، او را به عنوان مديرفروش 
معرفي كرده بــود. اين در حالي بــود كه وي از 

مديريت و وظايف آن هيچ نمي دانست. 
 برعكس  اين موضوع هم هســت: كسي كه در

 يك شركت فوق العاده، يك آدم معمولي است، اگر 
وارد يك شركت معمولي بشود آدم فوق العاده اي 
خواهد بود. كارشناسي به من مراجعه كرد كه در 
شــركت قبلي  جايگاه بااليي نداشت و خودش 
هم همين را باور داشــت اما به نظر من براي ما 
فوق العاده بود و مي شــد از او در جايگاه باالتري 

استفاده كرد. 
براي اندازه گيري سطح حرفه اي بودن يك فرد 

مي توان از روش هاي زير استفاده كرد: 
مدارك مرتبــط: اين مدارك بعضــا به صورت 
سلسله مراتب هســتند و درجه يك نفر را روشن 

مي كنند. 
خودارزيابــي يا ارزيابــي بيروني يك فرد 
براساس ريز شــرح وظايف يك شغل: براي 
اين كار كافي است شــرح وظايف استاندارد يك 
 شغل در يك جدول فهرست شــود و خود فرد يا 
يك متخصص، درباره هر كدام از اين شرح وظايف به 
فرد نمره بدهد )مي توان تركيبي هم عمل كرد، براي 
مثال خود فرد به همراه چندين نفر ارزشيابي را انجام 

دهند تا خطاي برآورد شخصي در آن كمتر شود.( 

اورژانس كسب و كار برند شخصي

آيا تا به حال درباره رزومه نامرئي تان فكر كرده ايد؟ وقتي كسي »من« را مي بيند يا 
وقتي اسم »من« شنيده يا خوانده مي شــود، آن كسي كه در ذهن ديگران مي آيد، 
»من« واقعي نيست. اين »من« تنها تصويري است از وجود واقعي من كه در ذهن 
ديگران ايجاد شده است. به اين تصوير يا رزومه پنهان من، در ادبيات حرفه اي ها »برند 

شخصي« گفته مي شود. 
بسياري از ما زمان زيادي را براي شكل دهي به رزومه مكتوب مان صرف مي كنيم، چه 
با كسب تجربه باشد و چه با آموزش اما اهميت چنداني به تاثير برند شخصي مان روي 
موفقيت مان در زندگي و كارمان نمي دهيم اما اصل ماجرا اينجاست كه برند شخصي، 
تاثيرگذاري و اهميت بيشتري دارد تا رزومه مكتوب و سوابقي از من كه بيشتر به چشم 
خودم مي آيد تا ديگران. برند شخصي شما واجد تمامي ويژگي هايي است كه يك برند 

كسب وكاري آنها را دارد. به اين ويژگي ها درباره خودتان فكر كنيد: 
1- هويت برند شما: تخصص شما و ويژگي هاي شخصيتي شما؛ همان هويت كاري 

كه دوست داريد آن را بشناسند. 

2- نام برند شما: 
مي تواند نام شما باشد 

يا يك نام كــه بازتابنده 
هويت برند شما باشد. 

3- ارزش برند شما: ديگرانـ  اعم از همكاران، دوستان، 
مشتريان، سازمان هاي همكار و...ـ  از در ارتباط بودن با شما چه 

چيزي به دست مي آورند؟ تخصص شما؟ شبكه ارتباطي تان؟ شايد 
هم يك احساس خوب؟ يا چيز ديگر؟ خوب است كه خودتان بدانيد چه 

ارزشي براي ديگران داريد.
برند شــخصي يعني يك عكس فوري. وقتي نام شما برده مي شود، اين »عكس« 

نخستين چيزي است كه به ذهن آدم ها مي رسد. چه خوب است كه اين عكس براي 
اغلب آدم ها همان چيزي باشد كه دوست داريد، باشيد. رسيدن به چنين نقطه اي 

شدني است و فقط الزم است اصول برندسازي شخصي را بياموزيد. 

3 عنصر اصـــلي برند شخصي شما

سازمان هاي سفيد و سياه
به ويــژه  و  ســازمان ها  در  چــرا 
ســازمان هاي بــزرگ، با پديــده عدم 
يكنواختــي در سياســت هاي منابــع 
انســاني مواجه مي شــويم؟ منظورم 
بيشتر يكســان نبودن شــرايط كاري 
 در ادارات و واحدهــاي مختلــف 

است. 
به اين مثال ها توجه كنيد: در يك واحد، 
همه بي وقفه مي دوند و در واحــدي ديگر پرچم آرامش و پرداختن به زندگي 
بهتر، افراشته شده اســت. در يك واحد كسي مجالي براي يك تماس و تلفن 
شخصي ندارد و در واحدي ديگر امور منزل از راه دور هدايت مي شود و عالوه بر 
آن انواع معامالت و ساختمان سازي و... تلفني انجام مي شود. در يك واحد در 
اثر كار زياد با عارضه فرسودگي جسمي كاركنان مواجه مي شويد و در واحدي 
ديگر كاركنان با بهره گيري از تسهيالت ورزشي سازمان، بيش از ورزشكاران 

حرفه اي به پرورش عضالت و اندام هاي خود مي رسند. 
دريــك واحــد غالبــا افــراد فرصتــي بــراي خــوردن ناهــار پيــدا 
 نمي كننــد و در واحــد ديگــر از ســاعت ۱۱ تا ۱۴كســي در دســترس

 نيست. 
در يك واحــد افراد مشــغول ســامان دادن بــه معامــالت و بهره برداري 
از كارگاه هاي شــخصي خــود هســتند و در واحــدي ديگــر همان ها به 
 عنوان افــراد باهــوش و توانمند به رخ كاركنان ســاعي و متعهد كشــيده

 مي شوند. 
در يك واحد سفارش هاي كاري تا پنج سال هم انجام نمي شود و هيچ اتفاقي 
براي افراد بي مسئوليت و گستاخ رخ نمي دهد، در واحدي ديگر به دليل تاخير 

كمتر از يك ساعت در تحويل كار، فرد اخراج مي شود. تكرار مي كنم؛ 
به راســتي چرا در ســازمان ها و به ويــژه ســازمان هاي بزرگ، بــا پديده 
 عدم يكنواختــي در سياســت هاي منابــع انســاني مواجه مي شــويم؟ و

 يك چراي پنهاني؛ آيا كســي مي داند كه اين ســازمان هاي مريض، چگونه 
 تا به حال زنــده مانده اند و ســر از گورســتان قاتالن اســتعدادها و عدالت

 درنياورده اند؟

فضاي مجازي گرفتار توليد بي محتوا 
  محمد سلطاني فر- استاد  ارتباطات

 فضاي مجازي به جاي توليد محتوا گرفتار توليد بي محتواســت و بررســي ها 
نشان مي دهد نزديك به 7۲ درصد از توليدات شبكه هاي اجتماعـي در حـوزه 
سـرگرمي و تفريح است.  توليدات سرگرمي بي اشكال است مشروط به اينكه به 

اندازه باشد.
 به دليل رواج بيش از حد توليد بي محتوايي مــا نيازمند حضور نخبگان 
در توليد محتوا هســتيم. در دنيا در هر دقيقه ۱۵۰ ميليون ايميل ارسال 
مي شود و در دنياي مجازي مرزهاي جغرافيايي شكسته شده و شهروندها 

به شبكه وند تبديل مي شوند. 
ورود تكنولوژي اوترنت و وب ۲ زمينه ساز تحوالت اساسي در شبكه هاي 
ارتباطي است و امروز مانند گذشــته صرف توليد مهم نيست و الزم است 

پااليش نيز در دستور كار قرار گيرد. 
ضرورت هاي پااليش محتوا، ارتقای سواد رسانه اي جامعه است كه از جمله 
آن مي توان گفت مخاطب بايد به دنبال منبــع موثق اخبار بوده و عينك 
يك سويه نگري را كناربگذارد.  از سويي موفقيت در اين خصوص در سايه 
حضور نخبگان در فضاي مجازي است كه متاسفانه به دليل فضاي حاكم، 

نخبگان تمايل اندكي براي حضور در شبكه هاي مجازي دارند. 
اين در حالي است كه نخبگان مي توانند ســرعت پاسخگويي به سواالت 

جامعه را باالبرده و آداب و معاشرت در شبكه اجتماعي را ترويج دهند. 
در وضعيتي كه در كمتر از ۶ ساعت توليدات در شبكه هاي مجازي پخش 
مي شــود و فضاي مجازي به فضاي به رخ كشيدن زندگي خصوصي افراد 
تبديل شده است، الزم است روابط عمومي ها از ظرفيت نخبگان استفاده 

كنند. 
در عين حال دولت نيز بايد حضور نخبگان را تشويق كرده و روابط عمومي به 
واسطه نخبگان ظرفيت دانش بنيان خود را ارتقا دهد. در فضايي كه محتواي 
توليدي روابط عمومي ها سنتي و قديمي است، نخبگان مي توانند مطالبي 

را كه مورد نياز و انتظار مردم است، توليد كنند. 
ما همچنيــن در برخورد با شــبكه هاي اجتماعــي نيز دقيقــا با همان 
شــيوه اي برخورد مي كنيم كه با بقيــه پديده هاي ارتباطي رســانه اي 
برخــورد كرده ايم و بــا تكرار همين مســائل، فقــط زمان را از دســت 
داديم مانند زماني كــه راديو، تلويزيــون، ماهواره و ويدئو وارد كشــور 
شــد و ما دقيقا تكرار همين مســائل را انجام داديم كه زمان و فضاهايي 
 را از دســت داديم و هر وقت مراجعــه كرديم مجبور شــديم تبعاتش را

 بپردازيــم.  تبعات اين قضيه اين اســت كه مــا به جــاي توليدكننده، 
مصرف كننده صرف مي شــويم. در طي اين سال ها هيچ  سازوكاري وجود 
نداشته و فقط شعار داديم؛ در حالي كه ديگران كه در رقابت با ما هستند 

اين فضا را به ما تحميل مي كنند. 
ضرورت دارد به جاي پرداختن به اين مسائلي كه فقط موجب مي شود زمان 
را از دست بدهيم، تالشــمان را بر توليد محتوا براي شبكه هاي مجازي و 

اجتماعي صرف  كنيم. 
اين فضاي رسانه ها و شبكه هاي اجتماعي امروز يكسري تبعات و يكسري 
مزايا براي ما دارد. واقع امر اين است كه اينها را ما تجربه كرديم اما باز دوباره 

در نقطه اوليه هستيم. اينها تبعات بسيار سنگيني بود كه براي ما داشت. 
تكنولوژي منتظر تعلل ما باقي نمي ماند، ما نه تنها تسليم تكنولوژي شديم، 
تسليم محتواي تكنولوژي هم خواهيم شد. حضور در اين فضا بدون برنامه، 
بدون هدايت و بدون اتفاقاتي كه از درون شكل مي گيرد، ما را مغفول آن 
چيزي مي كند كه در فرهنگ جهاني شكل مي گيرد. ما اين فرهنگ جهاني 
را پذيرش كرديم بدون اينكه بخواهيم نقشي را در ايجاد اين فرهنگ جهاني 

داشته باشيم. 

يادداشت مدير

7 مهارت مــــــالي برای جــوانانيادداشت
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اشتغال و 
تعاون

هماهنگي تعطيالت آخر هفته 
بين كشورها در اقتصاد اهميت 
فراواني دارد به ويژه زماني كه 
پاي مبادالت تجاري به ميان 
مي آيد. طبق بررســي نهايي 
انجام شــده هماهنگي تعطيالت آخر هفته كشورها 
با همديگر ضمن اينكه مانع از فرايند طوالني شــدن 
كسب وكارها مي شــود، مانع از به هدر رفتن روزهاي 
كاري ديگر و اختالل در روند انتقال كاالها و مبادالت 
تجاري است. از طرفي اين هماهنگي ها به صرفه جويي 

در هزينه ها و كاهش آن خواهد انجاميد. 
در كشــور ما برخالف ساير كشــورهاي دنيا روزهاي 
پنج شــنبه و جمعه به عنوان دو روز تعطيل شناخته 
مي شود با اين حساب كه تعطيلي روز پنج شنبه منحصر 
به برخي از بخش هاي اقتصاد كشــور است و تعطيلي 
رسمي به حساب نمي آيد. يعني به طور عملي ارتباط 
فعاالن اقتصادي ما با دنيا براي 4 روز قطع اســت. اين 
درحاليســت كه انتخاب يك روز به عنوان روز تعطيل 
رسمي يا روز غيركاري كه اختصاص به استراحت دارد، 
سنتي كهنه و قديمي اســت كه از عهد باستان ميان 
كشورها مرســوم بوده و اكنون تغيير پيدا كرده است، 
اكنون جز كشور ما و كشور جيبوتي ساير كشور ها دو 
روز را به عنوان روز تعطيل رسمي انتخاب كرده اند كه 
در برخي كشور ها اين تعطيلي جمعه و شنبه است و در 
برخي ديگر شنبه و يكشنبه. بنابراين بسياري از كشورها 
حتي كشورهاي عربي نيز تابع اين هماهنگي شده اند 
و تعطيالت خود را با تعطيالت ســاير كشورهاي دنيا 

هماهنگ كرده اند.
 براي مثال در كشــوري مانند امارات نيز همين تغيير 
اتفاق افتاده اســت. به طوري كه در ســپتامبر ٢٠٠۶ 
ميالدي تعطيالت آخر هفته دوبي به جمعه و شــنبه 
انتقال يافت تا از روزهــاي تعطيل در بازارهاي جهاني 
كه روز جمعه باز هســتند، اســتفاده بيشتري شود. 
حتي كشورهايي مانند كشــور افغانستان و تركيه نيز 
كه در همسايگي ما هستند، ســعي كرده اند در مسير 
هماهنگي با اســتانداردهاي بين المللي عمل كنند و 
تابع اين امر باشــند. هماهنگي تعطيالت آخر هفته 

كشورها براي كسب وكارها منجر به اثربخش 
شدن فعاليت هاي آنها و رقابتي شدن آنها و 
صرفه جويي در هزينه هايي مي شود كه در 
صورت عدم هماهنگي با تعطيالت ســاير 

كشورها به وجود مي آيد. 
به گفته كارشناســان موضــوع ديگر در 

ارتباط با ســاماندهي تعطيالت 
زياد بــودن روزهاي تعطيل 
مناسبتي در كشور است كه 
در مقايسه با ساير كشورها 
زياد اســت مثال درحال 

حاضر كشــور ما با ٢7 روز تعطيل مناســبتي پس از 
ســريالنكا داراي بيشــترين تعداد روز هــاي تعطيل 
مناسبتي اســت، درحالي كه اين عدد در كشورهاي 
ديگــر ماننــد آمريــكا 7 روز، برزيــل 8 روز، كانادا، 
آلمــان و انگليــس 9 روز اســت. بنابرايــن موضوع 
 ســاماندهي تعطيالت همواره مطرح بوده و در طول

 سه دهه گذشته، 11 بار به مجلس رفته و عودت داده 
شده است و اكنون نيز با وجود مطالعات متعددي كه از 
سوي نهادهاي مختلف با محوريت اين موضوع صورت 

گرفته و به نتيجه نرسيده باز در حال بررسي است. 

مزايا و معايب افزايش تعطيالت رسمي
در بحث حاضر آنچــه كه مي تواند قابل طرح باشــد، 
اظهارنظرهاي متفاوتي است كه از سوي كارشناسان در 
رابطه با افزايش يا كاهش تعطيالت وجود دارد. از نظر 
موافقان افزايش تعطيالت از لحاظ گردشگري به چرخه 
اقتصادي كشور كمك مي كند و بازدهي كاري كارمندان 
را باال مي بــرد و در بازپروري روحيه شــهروندان تاثير 
بسزايي دارد، مثال به اعتقاد موافقان افزايش تعطيالت، 
حدود ٢٠ درصد از توليد ناخالص داخلي ايران را نفت و 
كشاورزي تشكيل مي دهند كه مجزا از تعطيالت كار 
مي كنند و حدود 13 درصــد از توليد ناخالص داخلي 
هم مربوط به هتلداري و گردشــگري و رستوران داري 
است كه درصورت افزايش تعطيالت اين بخش مي تواند 

فعال تر شود.
  از طرفــي فعاليت هاي ســاختماني نيز با ســهم ۶ تا 
7 درصدي خود از كل توليد، تقريبا مستقل از تعطيالت 
رسمي عمل مي كنند. در بخش خدمات نيز حمل ونقل، 
انبارداري و ارتباطات با ســهم 1۶ درصدي و خدمات 
شخصي و عمومي با ســهم 9 درصدي خود مستقل از 
تعطيالت هستند. بنابراين به اعتقاد آنها مي توان نتيجه 
گرفت كه بيش از ۶٠ درصد از بخش هاي اقتصادي، كامال 

يا تقريبا مستقل از تعطيالت رسمي فعاليت مي كنند. 
از سوي ديگر، به گفته آنها افزايش تعطيالت مي تواند 
در برخي موارد حتي از هزينه هاي اضافي بكاهد و براي 
اقتصاد به صرفه باشد. به عنوان مثال، برآورد شده است 
كه تعطيلي يك روز بدون احتساب تعطيلي بخش هاي 
صنعتي مي تواند تا 4٠ درصد مصرف انرژي در 
آن روز را كاهش دهد و از برخي هزينه هاي 
غيرمستقيم مثل آلودگي در كالن شهرها 

نيز بكاهد. 
با اين وجود بسياري نيز به عكس اين موضوع 
اعتقاد دارند و بر ايــن باورند تعطيالت 
منجر به كاهش بهــره وري و 
خسارت هاي زيادي براي 
اقتصاد به ويــژه در عرصه 
توليــد ناخالــص داخلي 
خواهد شد. دليل آنها براي 

اين موضوع سابقه تعطيالت كشور در دولت هاي قبل 
و تعطيالت دولتي اســت كه نشــان مي دهد افزايش 
تعطيالت نتوانسته اســت كمكي به افزايش بهره وري 

داشته باشد.
 براي مثال براســاس محاســبه آنها از ميزان ســود و 
زيان هاي كشور در زمان هاي تعطيلي و... در سال 91 
زيان كشــور از 5 روز تعطيلي بالغ بــر 714٠ ميليارد 
تومان خواهد بود و بر اين اساس، كل زيان ناشي از 133 
روز تعطيلي در ســال، بالغ بر 19٠  هزار  ميليارد تومان 
مي شود كه تقريبا اندكي بيش از يك دوم كل نقدينگي 
موجود در كشور اســت. از طرف ديگر در اين شرايط 
به ازاي يك روز تعطيلــي، كارفرمايان مجبور خواهند 
بود 8٠ ميليارد تومان حقوق و دســتمزد به كارگران 
بپردازند درحالي كه آنهــا كاري انجام نمي دهند و اين 
 يعني وارد شدن خســارت هاي مادي و اقتصادي براي 

بخش خصوصي. 
 براساس آنچه گفته شــد، داليل مطرح شده از سوي

 دو گروه مخالف و موافق براي كاهش يا افزايش تعطيالت 
متفاوت اســت اما در تحليل نظرات هر يك بايد گفت 
 براي اندازه گيري اثرات مثبت و منفــي هر يك از اين

 دو نظر بايد به ساير شاخص هاي اقتصادي نظير كنترل 
تورم، وضعيت ركود و... نيز نظر داشت. 

سواالت اساسي بحث حاضر اين است: هماهنگي كشور 
ما با كشــورهاي ديگر در روزهــاي تعطيل آخر هفته 
چه كمكي به افزايش مبادالت تجــاري مي كند؟ اين 
هماهنگي تا چه اندازه به بهره وري نيروي كار و رشــد 
اقتصادي منجر خواهد شد؟ اگر اين هماهنگي ايجاد 
شــود، با احتســاب روزهاي تعطيل مناسبتي، تعداد 
روزهاي تعطيل سال تا چه اندازه افزايش پيدا مي كند و 
آثار مثبت و منفي آن چيست؟ چگونه مي توان موضوع 

تعطيالت كشور را ساماندهي كرد؟

ساماندهي تعطيالت، هم دشوار و هم نشدني
جمشيد عدالتيان شهرياري، عضو اتاق بازرگاني تهران 
در گفتگو با »كسب و كار«  مي گويد: واقعيت اين است 
كه با وضعيت موجود چنين كاري هم دشوار است و هم 
نشــدني، چراكه در حال حاضر آنهايي كه به ارتباط با 
خارج نياز دارند، براساس روزهاي تعطيل ساير كشورها 
فعاليت مي كنند. هنوز هم بسياري از بازرگانان و تجار 
در روز هاي جمعه مشــغول به كارند. اكنون بسياري از 
شركت ها و بازرگانان به اين هماهنگي پي برده و درحال 
عملي كردن آن هستند. بنابراين لزومي ندارد با تعميم 
آن به ساير بخش ها نظم معمول را به هم بزنيم چراكه از 
طرفي نيز قسمت اعظمي از بخش هاي كشور طبق روال 
معمول روزهاي تعطيل و ساعت كاري كار نمي كنند 
مثال درحالي كه بخش هاي دولتي روز تعطيل جمعه 
و پنج شنبه را دارند برخي صرفا روز پنج شنبه تعطيل 
مي شوند نه جمعه يا اينكه بخش هايي نيز مانند صنعت 

خودرو يا پتروشيمي اصال روز تعطيلي ندارند و گردش 
تعطيالت بين كاركنان به صورت شيفتي است. 

وي توضيح مي دهد: ضرورتي ندارد همه بخش ها تابع 
يك قانون يا ساعت مشــخصي براي كار باشند چراكه 
نيازها و ملزومات هر بخش با بخش ديگر متفاوت است. 

تغيير روزهاي تعطيل هفته به شرط حضور 
سرمايه گذاران خارجي

عدالتيان شهرياري در پاسخ به اين سوال كه آيا افزايش 
ساعت كاري براي اقتصاد و افزايش بهره وري نيروي كار 
سودمند است يا نه، مي گويد: در حال حاضر با شمارش 
روزهاي تعطيل مناســبتي كشــور به اضافه روزهاي 
تعطيل رسمي به اين نتيجه مي رسيم كه به طور ساالنه 
آمار روزهاي تعطيل كشور بيشتر از ساير كشورهاست. 
اگر قرار بود از اين كار سودي عايد اقتصاد كشور شود، 
تابه حال شده بود درحالي كه اينگونه نيست و حتي عالوه 
بر روزهاي تعطيل در كشورها ساعت هاي مرخصي نيز 
به از دست رفتن زمان زيادي از فعاليت نيروي كار منجر 
مي شد كه به زيان اقتصاد اســت. وي مي گويد: البته 
كشــورهايي مانند تركيه اين موضوع را در كشور خود 
پياده كرده اند اما شرايط كشور آنها با كشور ما فرق دارد. 
بايد گفت اين كار زماني در كشور اثربخش خواهد بود 
كه شاهد حضور گسترده خارجي ها و سرمايه گذاران 

خارجي به كشور باشيم.

جبران ضرر هاي بخش خصوصي با ساماندهي 
تعطيالت

حميد حاج محمدي، كارشــناس اقتصادي در اين باره 
مي گويد: در هر صورت با توجه به اينكه در شــرايطي 
قرار داريم كه كشــور ما در آن ناچار به هماهنگ شدن 
با اســتانداردهاي بين المللي اســت و بايد به سازمان 

تجارت جهاني بپيوندد، بايد تعطيالت پايان هفته نيز 
هماهنگ با اين كشورها و مطابق با آن باشد. درواقع تمام 
كشورهاي دنيا در تعامالت خود با ساير كشورها مجبورند 
تابع ضوابط و اصولي باشند كه در روابط مالي، تجاري و 
بين المللي آنها اختالل ايجاد نكند. يكي از همين ضوابط 
هماهنگي ساعت هاي كاري كشورها با همديگر است كه 
هم آثار مثبتي براي رونق روابط تجاري داشته و هم اينكه 
بهره وري نيروي كار را باال مي برد. وي در ادامه توضيح 
مي دهد: البته ممكن است اين هماهنگي ها تعطيالت 
رسمي كشــور را افزايش دهد. در اين صورت مي توان 
با ايجاد تعديل در برخي از تعطيــالت ديگر از اين امر 

جلوگيري كرد. 
حاج محمدي مي گويد: مساله مهم افزايش يا كاهش 
ساعات كاري نيست. مشخصا در بسياري از موارد افزايش 
ساعات كاري اثرات منفي اي براي اقتصاد به همراه دارد 
اما مساله مهم هماهنگي با ساير كشورهاست، چه در 
اين هماهنگي تعداد روزهاي تعطيل افزايش پيدا كند و 
چه نه. اين كارشناس اقتصادي در پاسخ به اين سوال كه 
افزايش ساعت كاري چه زيان هايي براي بخش خصوصي 
دارد، مي گويد: الزم است در يك طرح همه جانبه نگرانه از 
نگاه بخشي به موضوع خودداري كنيم. درست است كه 
افزايش ساعات تعطيل ضررهايي براي بخش خصوصي 
دارد اما اگر اين افزايش هماهنگ با ساير كشورها باشد، 
درنهايت با سودرساني به روند تجاري و بازرگاني كشور 

ضرر و زيان هاي اين بخش را نيز جبران خواهد كرد. 
حاج محمدي در پايان مي گويد: درنتيجه نامساوي بودن 
ساعت هاي كاري بخش بزرگي از اقتصاد متحمل زيان و 
ضرر مي شود و در اين راستا همه بخش ها از دولتي گرفته 
تا خصوصي زيان مي بينند. بنابراين ضرورت دارد موضوع 

تعطيالت كشور را ساماندهي كنيم. 

»كسبوكار«گزارشميدهد

مزاياي اقتصادي هماهنگي تعطيالت كشورها

 حســين مختاري- دانشجوي كارشناسي 
ارشد كارآفريني دانشگاه تهران

كارآفرينــي شــامل تشــخيص و بهره بــرداري از 
فرصت هاي كارآفرينانه است. مديريت استراتژيك 
نيز شامل ايجاد مزيت رقابتي و حفظ مزيت رقابتي 
ايجاد شده اســت. با اين حال براي خلق بيشترين 
ارزش حتي سازمان هاي كارآفرين نيز نياز به رفتار 
استراتژيك دارند، پس ســازمان ها براي رسيدن به 
يك موقعيت بهتر نســبت به رقباي خود بايد داراي 
 تفكر كارآفرينانه و تفكر اســتراتژيك باشــند و اين 
دو مقوله را با هم ادغام كنند. كارآفريني استراتژيك 
در چندين حوزه مهم ســازماني شامل شبكه هاي 
خارجي، منابــع و يادگيري ســازماني، نوآوري ها و 

بين المللي كردن است. 
ما اكنون در عصر جديد، عصر انقالب و تحول هستيم، 
يعني رفتن به يك عصر پرتحــول و داراي تغييرات. 
در اين شــرايط ســازمان ها براي بقای خود بايد به 
سرعت با اين تغييرات سريع همگام و همراه شوند. 
در عصر حاضر شــرايط عدم اطمينان وجود دارد و 
اين شرايط براي برخي ســازمان ها عامل موفقيت 
و براي برخي ســازمان ها هم عامل شكســت است، 
اينجاست كه سازمان هاي پيشرو و موفق با استفاده 
از تفكر كارآفرينانه فرصت هاي موجود در محيط را 
كشف كرده و از آن بهره مي برند و با استفاده از تفكر 
اســتراتژيك مزيت رقابتي خلق كرده و اين مزيت 

رقابتي را حفظ مي كنند. 
نكته مهمي كــه در اينجا وجــود دارد، ادغام تفكر 
كارآفرينانه و تفكر استراتژيك براي سازمان هايي كه 
مي خواهند همواره رو به جلو حركت كنند، ضروري 

و الزم است. 

كارآفريني استراتژيك 
كارآفرينــي اســتراتژيك اقدامــي كارآفرينانــه با 
چشم اندازي اســتراتژيك اســت. در حقيقت اقدام 
كارآفرينانه بايد به اقدام استراتژيك منجر شود تا بتوان 
در فضاي كسب و كار امروزي موفق بود. كارآفريني 
اســتراتژيك ادغام يا يكپارچه ســازي ديدگاه هاي 
كارآفرينانه )فرصت جويي و بهره برداري از فرصت ها( 
و استراتژيك )مزيت جويي و حفظ آن( براي رشد و 
توسعه و همچنين انجام اقدامات طراحي شده براي 
خلق ثروت است. در حوزه هاي اشاره شده )شبكه هاي 
خارجي، منابــع و يادگيري ســازماني، نوآوري ها و 
بين المللي كردن( ادغام بيــن كارآفريني و مديريت 
استراتژيك به طور طبيعي رخ مي دهد كه ما در اينجا به 

بررسي اين حوزه ها مي پردازيم: 

شبكه هاي خارجي
شــبكه هاي خارجي براي تمامي كســب وكارها به 
عنوان محيط اقتصادي رو به رشد داراي رقابت شديد 
خيلي اهميت دارند. چنين شبكه اي شامل روابط با 
مشتريان، تامين كنندگان، رقبا و اغلب گسترش اين 
روابط در سراسر صنعت، مرزهاي جغرافيايي، سياسي 
و فرهنگي است. دليل اهميت يافتن شبكه ها به اين 
دليل است كه مي توانند سازمان هايي را پديد بياورند 
كه به اطالعات، منابع )مالي، نيروي انساني و...(، بازارها 
و حتي تكنولوژي ها دسترسي داشته باشند همچنين 
شــبكه ها مي توانند نقش مهمي را در فراهم كردن 
شركايي با اعتبار و قابل اعتماد ايفا كنند. شبكه هاي 
خارجي مي توانند به عنوان منبع اطالعاتي خدمت 
كنند يعني براي شناســايي فرصت هــاي بالقوه به 

سازمان ها كمك كنند.

 بيشترين ارزش شبكه ها براي سازمان هاي كارآفرين 
تامين منابع و قابليت هاي مورد نياز براي رقابت موثر 
در بازار است. شبكه ها به كسب و كارها اين امكان را 
مي دهند كه براي نخســتين بار بدون داشتن تمام 
 منابع مورد نياز بتوانند در بازارها رقابت كنند. درواقع 
كســب و كارهايي كه جديدا راه اندازي مي شــوند، 
مي تواننــد بــا ورود به شــبكه ها و با ايجــاد اتحاد 
)يكپارچگي( و توسعه در شبكه هاي كارآمد ميزان بقا و 

موفقيت احتمالي خود را باال ببرند. 

منابع و يادگيري سازماني
بازده به دست آمده توسط سازمان ها عمدتا به منابعي 
كه آنها به دســت مي آورند، نســبت داده مي شود. 
منابع، قابليت ها و شايستگي سازمان ها توسعه مزيت 
رقابتي پايدار را تســهيل مي كند. اشكال مختلفي از 
منابع و قابليت ها وجود دارد، به عنوان مثال مديران 
 نشــان دهنده يك منبــع ســازماني منحصربه فرد

 هستند.  دو نوع منابع وجود دارد: منابع ملموس )قابل 
شهود(، منابع ناملموس )نامشهود(. به دليل اينكه كپي 
و تقليد كردن از منابع ناملموس مشكل تر است، پس 
احتمال بيشــتري وجود دارد كه اين دسته از منابع 
تبديل به مزيت رقابتي شوند. يكي از منابع نامشهود 
مهم اعتبار و شهرت يك سازمان است، اعتبار و شهرت 
به داليل بسياري مي تواند يك منبع استراتژيك باشد. 
دانش از طريق يادگيري ســازماني توليد مي شود. 
يادگيــري قابليت هاي جديد به ســازمان ها كمك 
مي كند كــه به صورت موثري با رقبــا رقابت كنند و 
همچنين رشد و توسعه پيدا كنند. يادگيري يك دليل 
متوالي براي ايجاد يكپارچگي و مشاركت در شبكه هاي 
استراتژيك است، به عنوان مثال كسب و كارهاي فعلي 

يا ســازمان هاي فعلي مي توانند از طريــق ارتباط با 
ديگر كسب وكارها يا سازمان ها محصوالت و خدمات 

جديدي ارائه دهند و همينطور آنها را توسعه دهند. 

نوآوري
نــوآوري توســط بســياري از مديــران و محققان 
براي سازمان ها يا كســب وكارهايي كه مي خواهند 
به صــورت موثــري در بازارهاي داخلــي و جهاني 
رقابت كنند، بسيار مهم عنوان شــده است. درواقع 
نوآوري مهم ترين مولفه اســتراتژي ســازمان ها و 
كسب وكارهاست. يكي از عواملي كه باعث خلق ارزش 
جديد در كسب و كارها مي شود، وابستگي به نوآوري 
است. البته بايد گفت كه كسب و كارها با دوري كردن از 
رقابت نمي توانند سودآوري باال را حفظ كنند در حالي 

كه حتي نوآوري داشته باشند. 
يك رابطه مستقيم بين نوآوري و كارآفريني وجود دارد، 
در واقع نوآوري فعاليت اوليه كارآفريني است. يكي از 

ابعاد كليدي رفتار كارآفرينانه تاكيد بر نوآوري است. 
اگر بخواهيم نوآوري را در يك جمله خالصه كنيم، بايد 
بگوييم نوآوري يعني ابداع محصوالت و خدمات جديد 

و تجاري سازي آنها. 

بين المللي كردن
بين المللي كردن به عامل اصلي چشم انداز رقابتي 
در قرن بيست ويكم تبديل شده است. نرخ جهاني 
شدن رو به رشد است. تعداد بي شماري از معامالت 
اقتصادي بين كشــورها صــورت مي گيرد. نرخ 
رو به افزايش جهاني شــدن باعــث پديد آمدن 
بازارهاي بيشــتر، پيچيده تر شدن كسب و كارها 
و نيز باعث افزايش فرصت هاي كارآفرينانه شــده 

است. جهاني شدن مستلزم آن است كه مديران و 
 كارآفرينان ذهنيت جهاني شدن را براي مديريت 
فعل و انفعاالت پيچيده و مديريت معامالت مورد 
نياز در بازارهاي جهاني توسعه دهند. بين المللي 
كردن تجارت ها باعث به وجود آمدن فرصت هايي 

نظير موارد زير مي شود: 
تســهيل معامالت بين المللي توسط فناوري هاي 
جديــد و ورود به بازارهــاي بين المللي كه منجر 
مي شــود تعــداد زيــادي از كســب و كارهاي 
كارآفرينانه كوچك تر به بازارهاي بين المللي ورود 

پيدا كنند. 
همچنين حركت به ســوي بازارهاي بين المللي 
اثر مثبتي بر عملكرد ســازمان ها داشــته و براي 
صاحبان كسب و كارها باعث خلق ارزش مي شود. 
در نهايت بايد گفت كه در محيط كسب و كارهاي 
امروزي اگر كسب و كارها و سازمان ها بخواهند كه 
بقا داشته باشند و همواره در حال رشد و پيشرفت 
باشــند، بايد فرصت جويي )تفكــر كارآفرينانه( 
 و مزيت جويي )تفكــر اســتراتژيك( را به عنوان 
يك اصل مهم در نظر بگيرنــد و همواره با رقباي 
خود رقابت و پويايي خود را حفظ كنند و همينطور 

در برابر تغييرات منعطف باشند. 

كارآفرينياستراتژيك:

استراتژي كارآفرينانه براي خلق ثروت
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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. 

لستر وندرمننامه به سردبير
در ســال 1947، يك روز صبح »لســتر 
وندرمن« مثل هميشــه بــه محل كارش 
رفت اما وقتي به آنجا رسيد نامه اخراجش 

را روي ميز ديد. 
لســتر بدون هيچ دليلــي از كار خود در 
يكي از شــركت هاي تبليغاتــي نيويورك 
 اخراج شــده بود اما لســتر جــوان، اصال

 ناراحت نشد.
 او مي دانســت مي تواند خيلي چيزها را از 
ماكس ساكهايم، رئيس شــركت بياموزد 
 و البتــه مي خواســت كــه ايــن آموزش 

ادامه پيدا كند.
 با خــودش گفت: »مــن اگر بخوام ســر 
كالســي برم كه اســتادي مثل ساكهايم 
داشــته باشــه، بايد هزاران دالر پول بدم. 
تا االن داشــتم ازش پول هــم مي گرفتم؛ 
حاال من به جاي آموزش بــراي او مجاني 
 كار مي كنــم و بي حســاب مي شــيم.«

 صبــح روز بعد لســتر ســر وقت پشــت 
ميــزش نشســت و كارش را بــدون 
 مــزد و حقــوق مثــل روزهــاي ديگــر

 انجام داد. 
ســاكهايم هــم تا يك مــاه هيــچ كاري 
بــه كارش نداشــت. گاهــي وقت هــا 
 بــه خــودش مي گفــت: »ايــن پســره 
ديوونــه اســت. معلوم نيســت چــرا باز 
ســر كار مياد. نكنه مي خواد بعدا ســراغ 
دادگاه بــره و بگــه مــن كارم را انجــام 
دادم و پولــم را مي خــوام؟« امــا لســتر 
 بــدون هيــچ چشم داشــتي كارش را 

انجام مي داد. 
ماه دوم كه تمام شد، ســاكهايم مطمئن 
شد لستر قصد و غرضي ندارد و واقعا دارد 
صادقانــه كار مي كند. بنابراين ســرانجام 
روزي بــه ســراغ لســتر رفــت و گفت: 
 »خيلي خوب لســتر. مــن باختــم و تو

 برنده شــدي.تا امــروز كه سال هاســت 
مشــغول بــه كار هســتم، هيچ كســي 
 را نديده بودم كه شــغلي را بيــش از پول

 بخواهد.«

چهره هاي كسب و كار حرفه ای ها

هر فردي در زندگي حرفه اي و شخصي با شكست و 
ناكامي هاي متعددي روبه رو مي شود. 

لحظات سخت شكست، درســت در اوج موفقيت 
به سراغ آدم مي آيند. در لحظات اول با هجوم افكار 
مواجه مي شويم. اينكه چه شد؟ چرا اينگونه شد؟ حاال 
چه كنم؟ تكليف آن همه انرژي، زمان و هزينه صرف 
شده، چه مي شود؟ مهم تر از همه اينكه آيا من مي توانم 
دوباره سر پا بايستم؟ تمام اين سواالت به بحراني تر 
شــدن اوضاع كمك مي كنند. ناگهان فرد به جايي 
مي رسد كه خود را در آخر زندگي حرفه اي مي بيند. 

تاثير اين شكست، به زودي نمود خود را در زندگي 
شــخصي و عاطفي فرد نيز نشان مي دهد. شكست 
مديريت نشــده، بــه زودي زمينه شكســت هاي 

پيش بيني نشده بعدي را فراهم مي كند. 
مهم ترين بخش هر شكست، مديريت لحظات نخست 
آن است. يك دوره گذار از بحران كه اگر فرد بتواند 
خود را به سالمت از آن عبور دهد، به راحتي مي تواند با 
شناسايي و ترميم نقاط ضعف و داليل شكست خود، 
دوباره از نو شــروع كند. فرد هر لحظه به خاطرات و 
داليل موفقيت و شكست رجوع مي كند تا شايد راهي 
براي ترميم مشكل پيدا كند و هر بار سرخورده تر از 
قبل، نسبت به آينده بدبين و نااميد مي شود. همين 
چند روز پيش بود كه با بزرگ ترين فاجعه زندگيم 
 مواجه شــدم. زندگي تحصيلي و حرفه اي كه بعد از

 يك سال برنامه ريزي و تالش، در آستانه شروعش 
بودم به دليل محدوديتي كه متوجه آن نشده بودم، 

با بن بست روبه رو شد. در نخستين لحظات مواجهه 
با حقيقت شكست، با شوك سنگيني مواجه شدم. 

درست پس از درك ماهيت شكست با انبوهي از چراها 
روبه رو شدم؛ چرا هيچ يك از افرادي كه از آنها مشاوره 
گرفتم، در اين مورد به من تذكر ندادند؟ چرا هيچ جا 

اطالعيه مكتوبي در اين باره اعالم نشده بود؟
مسلما به نخستين نتيجه اي كه رسيدم، اين بود كه 
اين پايان راه است و همه چيز تمام شده است. حتي 
فكر شروع دوباره نيز سخت بود. به اين نتيجه رسيدم 
كه راهم را عــوض كنم اما به مرور و بــا گذر از دوره 
بحران، تصوير آينده روزبه روز در حال شفاف شدن 

است. 

كنترل شكست

امروزه در اكثر شركت ها و سازمان ها روسا از ديدگاه و رفتار كارمندان خود 
راضي نيستند. روسا  دل شان مي خواهد كارمندان مثل آنها به كار بنگرند. 
كارشان را متعلق به خودشان بدانند. هركاري كه انجام مي دهند، از روي 
عشق باشد و درواقع مانند يك رئيس به كارشان نگاه كنند اما اين مشكل 
عمومي را فقط عده اندكي مي توانند حل كنند. با ما همراه باشيد تا چند 

راه حل عملي و عالي بياموزيد. 
اگــر شــفافيت براي تــان اهميــت دارد، مي توانيــد از روز اول آن 
را بــه يكــي از ارزش هــاي اصلــي خــود بــدل كنيــد. ارزش هاي 
شــما نبايد تنهــا روي ديــوار قــرار بگيرند؛ شــما بايد بــا ارزش هاي 
 خــود زندگــي كنيــد و تصميمــات شــركت را بــا در نظــر گرفتن

 آنها بگيريد. 
در ادامه ۵ راه پيشنهادي براي خلق و نهادينه سازي فرهنگ شفافيت در 

كسب وكار را از نظر خواهيد گذراند. 

۱- كساني را استخدام كنيد كه به آنها اعتماد داريد
برخي شركت ها گرفتار خصوصي نگهداشتن مســائل مي شوند كه اين 
مي تواند به بي اعتمادي ميان اعضاي تيم بينجامد. در عوض كســاني را 
استخدام كنيد كه به شكل غريزي مي توانيد به آنها اعتماد كنيد تا بتوانيد 

با توانمند كردن شان براي تفكر مورد نظر، احساس راحتي داشته باشيد. 
با اينكه مســاوات مي تواند به عنوان مزيتي مالي براي موفقيت 
محسوب شود، مالكان كسب وكار ها اغلب براي ساختن چيزي از 
هيچ، سخت نيازمند مسئوليت و اختيار هستند و نبايد در اين 
مسير به واسطه عدم بهره مندي از اطالعات مسيرشان سد شود. 

۲- در جلسات مثل
 يك رئيس بي پرده صحبت كنيد

تالش كنيد در جلسات تان 
همــه از »چرا« هــاي الزم 
اطالع داشته باشند. جزئيات 
رشــد، امور مالي، ساختار 

استخدامي، اولويت ها 
و برنامه هاي آينده 
را در جلسات خود 
به اشتراك بگذاريد. 

برگزاري جلسات »هرچه 
مي خواهي، بپرس« يك يا 

دو بار در ماه نيز مي تواند 
ياري رســان باشد. 

 در اين جلسات

 هر يك از اعضاي تيم مي تواند براي پرسيدن سواالت خود به شما مراجعه كند. 
اگر براي مستند ســازي و پاسخگويي در قبال اشــتباهات خود به همان 
اندازه اي كه براي جشن گرفتن پيروزي هاي خود عجله مي كنيد سرعت 

به خرج دهيد، هم تيمي هاي تان مي توانند از تجربيات شما درس بگيرند. 
بخش بازاريابي مي تواند كمپين هاي بهتري ساماندهي كند، بخش فروش 
مي تواند مشتريان راغب پرورش دهد، مهندسان مي توانند سيستم هاي 
مقياس پذير بيشــتري خلق كنند و تيم هاي امور مشــتريان مي توانند 
حساسيت هاي مشتريان را بهتر منعكس كنند. بدين ترتيب همه برنده 

خواهند بود. 

۳- با مشتريان صداقت داشته باشيد
شفافيت داشتن به سمت بيرون سازمان شما نيز جريان خواهد داشت؛ به 
ويژه براي مشتريان. استراتژي هاي شفاف بازاريابي و فروش بخش مهمي 
از اين شفافيت هستند. براي مثال هزينه هاي تان را از مشتريان خود مخفي 
نكنيد. حتي مي توانيد ابزاري براي قيمت گذاري روي وب سايت خود ايجاد 
كنيد كه مشتريان با استفاده از آن بتوانند بفهمند خدمات شما دقيقا چقدر 
براي كسب وكارشان هزينه بر خواهد بود. به عالوه، وقتي محصول شما به 

درد مشتري خاصی  نمي خورد، ارائه دهنده ديگري را به او معرفي كنيد. 
با شفافيت و صداقت مطمئن باشــيد در بلندمدت مشتريان راضي تري 

خواهيد داشت. 

۴- به دنبال بازخورد باشيد و آنها را فاش كنيد
يكي از بهترين راه ها براي بهبود اين اســت كــه بازخوردهاي اعضاي تيم 
خود را جويا شــويد. براي ايــن كار مثال مي توانيد هر چنــد وقت يك بار 
بــراي ارزيابي مشــاركت، رهبري، همســويي و پيشــرفت و توســعه، 
نظرســنجي برگزار كنيد. براي تشــويق افراد بــه ارائــه بازخور دهاي 
بي پرده و صادقانه، نظرســنجي هاي خود را بي نام انجــام دهيد اما به هر 
صورت، نتايــج آن را با همه به اشــتراك بگذاريد. عالوه بــر اين، در ميان 
گذاشــتن نظرات شــخصي اعضا با رهبر تيم و بالعكس به يادگيري اعضا 
و رشــد آنها كمك مي كند و باعث مي شــود هم تيمي هاي بهتري براي 
 يكديگر باشــند. اين براي خلق و حفظ فرهنگي اصيل در شــركت مفيد

 واقع مي شود. 

۵- نشان دهيد مثل يك رئيس پاي حرف هاي تان مي ايستيد
گاهي اوقات شفافيت داشتن آسان نيست اما كار درست همين است. رئيس بايد 
هر بار اشتباهات خود را بپذيرد و مسئوليت آنها را به گردن بگيرد. اين بخشي 
از مســئوليت پذيري ما در قبال يكديگر 
اســت كه به همه ما كمك مي كند بهتر 
شويم. هيچ كس كامل نيست. به همين 
ترتيب الزم است درباره حوزه هايي كه 
دوســت داريم در آنها بهبود حاصل 
شود ، صحبت كنيم؛ چه دروني و چه 
بيروني. يكي از مهم ترين جنبه هاي 
راه اندازي يك كسب وكار اين است كه 
هويت خود به عنوان يك شركت را درك 
كنيد. ايجاد فرهنگ شفافيت مي تواند 
براي ماموريت شما حياتي باشد 
و به ايجــاد حس اعتماد و 
دوستي كمك كند. خود 
اين نيــز در نهايت براي 
شما، تيم تان و مشترياني كه به آنها 
خدمت رساني مي كنيد، مفيد 

خواهد بود. 
منبع: بيزينس 
اينسايدر 
ترجمه: بازده

احتماال تا به حال آدم هايي كه با خودشــان حرف 
مي زنند را ديده ايد و با خودتان فكر كرده ايد كه چقدر 
عجيب و غريب هستند، اينطور نيست؟ خوب ديگر 
راجع به آنها اينطور فكر نكنيد و به خودتان بگوييد 
آدم هايي كه با خودشــان صحبــت مي كنند واقعا 
آدم هايي بااستعداد و باهوش هستند. در اين نوشتار 

با ما همراه باشيد تا به شما بگوييم چرا اينطور است.

آنها افكارشان را بهتر سازماندهي مي كنند 
درست است. آدم هايي كه با خودشان حرف مي زنند، در 
سازماندهي افكارشان و پردازش بيش از يك فكر در آن 
واحد، بهتر عمل مي كنند. آنها افكارشان را دائما با صداي 
بلند بيان مي كنند، به اين اميد كه بتوانند تسلط بيشتري 
روي آنها داشته باشند. در نتيجه ذهن منظم تري دارند. 

آنها حافظه بهتري دارند

آدم هايي كه با خودشــان حرف مي زنند، احتماال 
 در مقايســه با كســاني كه بــا خودشــان حرف

در  و  دارنــد  بهتــري  حافظــه  نمي زننــد، 
عمــل  بهتــر  موضوعــات  يــادآوردن  بــه 
 مي كننــد. ايــن روش، افــكار درون ذهــن را

 تقويت مي كند. 
مغز آنها كارآمدتر است 

برخي مطالعــات نشــان داده اند كه حــرف زدن 
با خودتان كمــك مي كند بتوانيد ســريع و منظم 
فكر كنيــد. آنها پــي برده اند كه وقتــي آدم ها در 
فروشگاه با خودشــان صحبت مي كنند، آنچه الزم 
 دارند را ســريع تر از كســاني كه با خودشان حرف 

نمي زنند، پيدا مي كنند. 
منبع: هاير پرسپكتيو

نکته
آدم هايي كه با خودشان حرف مي زنند باهوش هستند يا ديوانه؟

داليل ركود طوالني بازار مسكن
 دكتر غالمرضا كيامهر- كارشناس اقتصادی

 با وجود همه تالش هايي كه صورت مي گيرد، بازار مسكن همچنان در خواب زمستاني 
به سر مي برد. تمهيدات دولت و بانك مركزي هم براي تحريك بازار معامالت مسكن 
به جايي نرسيده اســت حتي اختصاص وام 80 ميليون توماني كم بهره براي خريد 
مسكن كه قرار است به زوج هاي فاقد مسكن پرداخت شود. نتوانسته تالطمي مثبت 
در بازار به شدت سوت و كور معامالت مسكن ايجاد كند. چرا بازار مسكن در كشور 
ما به چنين وضعيتي دچار شده است؟ آيا اين ركود طوالني مدت صرفا منحصر به 
تهران است يا در ديگر شهرهاي بزرگ كشور هم وضع از همين قرار است؟ متاسفانه 
به دليل آنكه روزنامه ها در تهران منتشر مي شــوند و ما نويسندگان و تحليلگران 
اقتصادي روزنامه ها هم ساكن تهران هستيم، تمام شاخص هاي اقتصادي كشور را 
از سر ناچاري با وضعيت حاكم در تهران مقايسه مي كنيم و درباره آنها به اظهارنظر 
مي پردازيم. اعالم اينكه وضعيت بازار مسكن در ديگر شهرهاي بزرگ كشور از چه 
قرار اســت، برعهده مراجع اقتصادي خود آن شهرهاست كه متاسفانه در اين باره 
چيزي نمي گويند بنابراين اگر فرض را بر اين بگيريم كــه در ارتباط با ركود بازار 
معامالت مسكن بگوييم به هر كجا كه روی آسمان همين رنگ است، بايد بپرسيم 
چه عواملی اين ركود نفس گير را در بازار مسكن حاكم كرده است؟ آيا اصوال تقاضای 
موثر برای مسكن بر بازار مسكن وجود ندارد و به سالمتی تمامی خانوارهای ايرانی 
صاحب مسكن شده اند؟ آيا خانوارهای فاقد مسكن به جای مسكن در زير چادرها 
يا كانكس ها زندگی می كنند؟ آيا ديگر خانواده جديدی كه نيازمند مسكن باشد 
در كالنشهرها تشكيل نمی شود؟ آيا همه افراد فاقد مسكن به جای خريد مسكن 
ترجيح داده اند در خانه های رهنی و استيجاری زندگی كنند و پول خود را در كسب 
و كارهای پرسود ديگر به كار اندازند كه فعال چنين كسب و كارهای پرسودی در 
كشور وجود ندارد؟ ده ها سوال ديگر از اين دست را هم می توان در ارتباط با داليل 
طوالنی شدن ركود در بازار مسكن مطرح كرد كه يقينا پاسخ همه آنها منفی خواهد 
بود، چه حتی در سخت ترين شرايط اقتصادی، بازار مسكن تحت تاثير متغيرهای 
مختلف اجتماعی كه يكی از آنها نرخ رشــد جمعيت است و اين نرخ رشد فعال در 
كشور ما در محدوده يك و نيم درصد است، بازاری سيال و تقريبا پرمتقاضی است 
اما چرا چند سال است اين متغيرها تاثيری در شكستن ركود بازار معامالت مسكن 
ندارند و كار به جايی رسيده كه حتی آپارتمان های پروژه مسكن مهر كه روزگاری 
مردم برای خريد آنها سر و دست می شكستند، متقاضی ندارد و روی دست وزارت 
راه و شهرسازی مانده اســت؟ ركود بازار معامالت مسكن كه دامنه اثرات سوء آن 
به بسياری از صنايع مرتبط با صنعت ساخت و ساز ســرايت كرده و آنها را نيز به 
ركود كشانده است، دو دليل محتمل و قابل قبول تر از داليلی كه پيش تر ذكر آنها 
رفت، می تواند داشته باشد. دليل اول كه چندان محتمل به نظر نمی رسد، فزونی 
گرفتن شديد عرضه بر تقاضای مسكن در شهرهای بزرگ است كه البته اين دليل 
درخصوص آپارتمان های به اصطالح لوكس و الكچری كه برای طبقه متوسط به 
باالی جامعه ساخته می شــود مصداق پيدا می كند. چه به موجب برخی آمارها 
در حال حاضر افزون بر 300 هزار واحــد آپارتمان های خالی و به فروش نرفته در 
كالن شهر تهران وجود دارد كه متقاضيان بالقوه آنها افراد يا خانوارهای فاقد مسكن 
نيســتند و تنها به منظور تبديل به احسن كردن مســكن خود و يا برای مصارف 
ديگر اقدام به خريد اين قبيل آپارتمان ها می كنند كه ركود كلی حاكم بر اقتصاد 
كشور اين گروه از متقاضيان بالقوه مسكن را نيز در خريد مسكن بسيار محتاط و 
محافظه كار كرده اســت. به عبارت ديگر آنها ترجيح می دهند تا روشن شدن افق 
اقتصاد كشور از تبديل كردن سرمايه خود به دارايی های غيرمنقول نظير مسكن 
خودداری كنند اما در اين ميان لشكر بسيار بزرگی از متقاضيان بالقوه مسكن در 
شــهرهای بزرگ كشــور وجود دارند كه حتی در صورت دريافت وام كم بهره 80 
ميليونی و باالتر از آن هم قادر به خريد مسكن برای رفع نياز خود نيستند چرا كه 
اوال پس انداز و آورده كافی برای خريد مسكن ندارند و در ثانی به دليل كمی درآمد، 
فاقد توانايی های الزم برای بازپرداخت اقســاط وام مسكن هستند. با يك حساب 
سرانگشتی متوجه می شويم كه حقوق و دستمزد و درآمد ماهانه اكثريت قريب به 
اتفاق خانوارهای متوسط به پايين جامعه كه از نداشتن مسكن شديدا رنج می برند، 
از رقم يك و نيم ميليون تومان تجاوز نمی كند كه كامال طبيعی است با اين درآمد 
توان بازپرداخت ماهانه افزون بر يك ميليون تومان وام مسكن را ندارند و اختصاص 
اين وام ها نمی تواند گرهی از مشكالت اين گروه از متقاضيان مسكن را در كشور 
ما باز كند اما نكته مهمی كه متاسفانه هيچ كدام از مسئوالن  مرتبط با امر تامين 
مســكن خانوارهای كم درآمد و حتی اتحاديه آژانس های معامالت مسكن و باز 
 متاسفانه كارشناسان و تحليلگران اقتصادی هم كمترين اشاره ای به آن نكرده اند

 يكی گران تمام شــدن هزينه ساخت و قيمت تمام شــده مسكن و نقشی است 
كه ســازمان ها و ارگان هايی چون شــهرداری ها، ســازمان تاميــن اجتماعی و 
متوليان امور مالياتی كشــور در اين ارتباط بــر عهده دارند. اين ســازمان ها در 
نهايت ســكوت خبری از روز اولی كه يك ســازنده نقشــه احداث يك مجموعه 
مســكونی را تهيه می كند و از اولين روزی كه عمليات خاكبرداری و ساخت وساز 
آغاز می شــود، با حضور در صحنه سهم خود را از ســودی كه در آينده قرار است 
نصيب ســازنده شــود، پيشــاپيش مطالبه و دريافت می  كنند كه اگر ســازنده 
در پرداخت به موقع ايــن مطالبات غفلت بــورزد، به قول معروف حســابش با 
كرام الكاتبين خواهد بود يعنی يا كارگاهش را شــهرداری چی ها، ماليات  چی ها 
و تامين اجتماعی چی ها تعطيــل می كنند و يا بايد جريمه های ســنگين به هر 
يك از اين ســازمان ها بپردازد كه درنهايت اين پرداخت ها به قيمت تمام شــده 
ساخت يك دســتگاه آپارتمان افزوده می شــود و در نتيجه فاصله موجود ميان 
قيمت آپارتمان ها و قدرت خريد متقاضيان كم درآمد مسكن در شهرهای بزرگ 
افزايش می يابد. بررســی صورت هزينه های احداث يك مجموعه آپارتمان های 
 مســكونی در نقاط مختلف كالن شــهر تهــران حكايــت از آن دارد كه حدود

 10 درصد و يا بيشتر اين هزينه ها را عوارض گوناگون شهرداری، ماليات ساخت 
و ماليات نقل و انتقال و وجوهی تشــكيل می دهد كه تامين اجتماعی بابت حق 
 بيمه كارگران شــاغل در يك كارگاه ســاختمانی از كارفرمــا دريافت می كند، 
بی آنكه كمترين خدماتی به آن كارگران ارائه دهد. دريافت اين همه وجوه از بابت 
ساخت يك واحد آپارتمان مسكونی هيچ گونه سازگاری با سياست های دولت در 
خصوص تامين مسكن برای نيازمندان مسكن ندارد چون تا زمانی كه قيمت تمام 
شده ساخت مسكن كاهش پيدا نكند از وام های بانكی برای خانه دار شدن مردم كار 
زيادی ساخته نخواهد بود . برای رسيدن به اين هدف دولت بايد با گذراندن قانونی 
تمام قوانينی را كه تحميل كننده هزينه های جانبی به ســازندگان مسكن است، 
يك جا ملغی كند و اجازه دهد تا صاحبان سرمايه بدون ترس و واهمه از مطالبات و 
مشكل تراشی های شهرداری ها و ساير سازمان هايی كه نام شان ذكر شد، سرمايه 

خود را در راه ساخت مسكن ارزان قيمت به كار اندازند. 
    Kiamehr_gh@yahoo.com

يادداشت

۵ روش كه كارمندان عــــــــاشـــق كارشان شوند
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اصناف

ســاعت كاري پخــت نــان در 
نانوايي هاي سنتي تهران اعالم شد 

رئيس اتحاديه نانوايان سنتي در ارتباط با ساعت 
كاري نانوايي ها در ماه مبارك رمضان گفت: ساعت 
كاري نانوايي ها در تهران از 14:30 آغاز مي شود  و 
تا بعد از افطار ادامه دارد. نانوايي ها بايد تا آخرين 

مشتري پس از افطار به مردم سرويس دهي كند. 
قاســم زراعت كار ادامــه داد: برخــي نانوايي ها 
نيز از صبــح تا ظهر به مردم ســرويس مي دهند 
و پخــت نــان خواهند داشــت امــا تصميم بر 
اين شــده كه نانوايي هــا به طور كلي از ســاعت 
14:30 آغاز بــه كار كنند و تا آخرين مشــتري 
 مراجعه  كننده پــس از افطار پخت نان داشــته 

باشند. 
 رئيس اتحاديه نانوايان ســنتي با اشاره به اينكه 
مردم مي توانند از طريق اتحاديه، موارد شكايتي 
را مطرح كنند، ادامه داد: شــماره۷۷۵03313 با 
داخلي 1۲0 شماره تماس اتحاديه براي دريافت 
شكايات مردمي است. زراعت كار با اشاره به اينكه 
ساعت كاري لحاظ شده مربوط به نانوايي لواش، 
تافتون، سنگك و بربري اســت، گفت: قيمت ها 
نيز در ايــن ماه افزايــش نيافته و هــر زمان كه 
ابالغيه از طريق مســئوالن ذيربط درباره افزايش 
 قيمت ها ارجاع شــود، اين موضــوع مدنظر قرار 

مي گيرد. 

اصناف دســت به نقد ترين بنگاه 
اقتصادي در پرداخت ماليات هستند

رئيس اتاق اصناف آبدانان )اســتان 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 كشــور بســيار باالست اما 
متاسفانه اصناف از دريافت كوچك ترين تسهيالت 

بانكي محروم هستند. 
وي بر اعطاي تسهيالت به اصناف در شرايط تشديد 
ركود اقتصادي تاكيد كرد و افــزود: باوجود آنكه 
مجلس شوراي اسالمي بر اختصاص تسهيالت به 
صنوف تاكيد كرده اما هنوز هيچ خبري از تسهيالت 
نيســت. رئيس اتاق اصناف آبدانان در عين حال 
تصريح كرد: هم اكنون بايد تسهيالت بانكي كم بهره 
به صنوفي كه فعال هســتند، اعطا شود تا حداقل 

به ميزان صنوفي كه زمين خوردند، افزوده نشود. 
وي درباره توافقنامه مالياتي امســال 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 
كالن شهرها ديده مي شود. جمشيدي اظهار داشت: 
اصناف دست به نقد ترين بنگاه در پرداخت ماليات 
هســتند اما با اين حال در بسياري از موارد توسط 

دستگاه هاي دولتي مورد اجحاف قرار مي گيرند. 

دبير اتحاديه بارفروشان ميوه و 
تره بار تغيير كرد

رئيس اتحاديه صنــف بارفروشــان ميدان 
مركزي ميــوه و تره بــار تهــران تغيير كرد 
و حســن صابري رئيس جديد ايــن اتحاديه 
شد. به گزارش تســنيم، با برگزاري انتخابات 
اتحاديه هاي صنفي در تهران روساي برخي 

اتحاديه ها تغيير كردند. 
محســن محمودي، رئيــس اتحاديه صنف 
بارفروشــان ميدان مركزي ميــوه و تره بار 
تهــران تغييــر كــرد و به جاي وي حســن 
صابري رئيس جديد اين اتحاديه و حســين 
حاج محمدرضا دبير شــد. بنابر اين گزارش 
اين اتفاق در 8 خرداد و ناشــي از حواشــي 
كه پيــش روي رياســت اين اتحاديــه قرار 
داشــت، صورت گرفت. صابــري دبير جديد 
 اتحاديه بارفروشــان از فعــاالن قديمي اين

 بخش است.

امروزه انتخاب كسب وكار مناسب از جمله 
دغدغه هايي است كه هر فردي در برهه اي 
از زمان با آن مواجه مي شود. كسب وكاري با 
نام سوپرماركت از ساليان دور مورد توجه 
بوده ،كســب  وكاری  كه  نيازهاي روزانه 
زندگي مردم را تامين مي كند و در تمام شرايط معموال رونق خود را 
حفظ كرده و با تالش و پشتكار مي توان به سودآوري خوبي در آن 

دست يافت. 
رئيس اتحاديه سوپرماركت داران تهران در گفتگو با »كسب وكار« 
گفت: كسي كه مي خواهد وارد اين كسب وكار شود، بايد فرد مديري 
باشد. اين كسب وكار را نمي توان به تنهايي انجام داد چراكه سختي 
اين كار بسيار زياد است. به طوري كه بايد هر روز صبح تا پاسي از شب 
به مردم خدمات دهد و اين شغل تعطيلي نمي شناسد. قانون كار 8 
ساعت براي يك فرد، زمان كار درنظر مي گيرد، درحالي كه شخصی 
كه در سوپرماركت فعاليت مي كند، حداكثر از ساعت ۷ صبح بايد كار 
خود را شروع و تا نيمه شب يا بيشتر به كسب وكار مشغول باشد كه 
عمال يك انسان با اين شرايط كاري نمي تواند دوام بياورد. لذا بايد اين 

فرد مدير باشد و بتواند از افراد ديگر در اين كار استفاده كند. 
سعيد درخشاني ادامه داد: خدمت به مردم از مهم ترين نكات مثبت 
اين كسب وكار است. وقتي افراد يك محل براي مايحتاج روزانه به 
شما مراجعه مي كنند و شــما مي تواني نياز آنها را تامين كني، اين 
باعث خوشحال شدن صاحب سوپرماركت مي شود. البته بايد گفت 
سود هر كسبي براي كاسب آن اهميت دارد و بايد به آن توجه شود. 
يك نكته مهم در اين نوع كسب وكار اين است كه نيازهاي اوليه مردم 

را تامين مي كند و معموال ركودي در اين كار نيست. 
رئيس اتحاديه سوپرماركت داران تهران اظهار داشت: درحالي كه بالغ 
بر هزاران سوپرماركت در سطح شهر تهران وجود دارد اما فقط ۵00 

سوپرماركت در پايتخت مجوز فعاليت دارند. 
درخشاني با اعالم اينكه تنها ۵00 سوپرماركت  مجوزدار در سطح 
شهر تهران مشغول به فعاليت هستند، افزود: نخستين فاكتور براي 
ارائه مجوز فعاليت ســوپرماركت ها داشــتن حداقل ۷0 مترمربع 
مساحت است؛ بنابراين بسياري از اماكني كه در سطح شهر تابلوي 
سوپرماركت دارند درواقع سوپرماركت نبوده و مجوز فعاليت ندارند. 

وي در پاسخ به اينكه به چه علت با اين اماكن بدون مجوز كه تحت 
عنوان سوپرماركت در سطح شهر فعاليت مي كنند، برخورد نمي شود؟ 

اظهار كرد: اتحاديه سوپرماركت ها چندين مرتبه به اين مساله ورود 
كرده اما متاسفانه توان برخورد ندارد. 

رئيس اتحاديه ســوپرماركت داران تهران افزود: در هر خياباني كه 
مي بينيد 10 مكان با عنوان سوپرماركت مشغول فعاليت هستند 
كه مجوز ندارند و مساحت آنها بسيار كمتر از ۷0 مترمربع است، بايد 
تفكيك سازي الزم در اين رابطه صورت گيرد اما متاسفانه برخوردي 

انجام نمي شود. 
درخشــاني با بيان اينكه اماكن و اتاق اصنــاف بايد در اين 
خصوص به صورت جــدي ورود كننــد و تابلوهاي چنين 
مغازه هايي را پايين بكشــند، اظهار كرد: اتحاديه چندين 
بار براي برخورد با اين پديــده ورود كرده اما توان مقابله با 
اماكني كه به صورت غيرمجاز فعاليــت مي كنند را ندارد. 

در هرحال اتاق اصناف و اماكــن نيز درباره 
برخورد بــا اين پديــده اقدامي انجام 
نمي دهند تا شــاهد رشد قارچ گونه 
اين مقوله باشيم. درخشاني درباره 

فعاليت هـاي اتحاديه سوپرماركت هاي تهران نيز گفت: هر صنفي 
براي خود اتحاديه دارد و ما هــم فعاليت هاي مختلف صنفي خود 
را از طريق اين اتحاديه دنبال مي كنيم. بنابراين كار اتحاديه شامل 
فعاليت ها و نيازهاي صنفي اعضاست؛ ممكن است براي چند دقيقه 
يا چند ساعت دير بستن سوپرماركتي بخواهند درب آن را پلمب 
كننـد، در اين شرايط اتحاديه وارد مي شود و هر مشكل  قانوني براي 

اعضاي صنف پيش بيايد، برطرف مي كند. 
رئيس اتحاديه سوپرماركت داران تهران با اشـــــــاره به 
اينكه صدور جواز و رسيدگي به موارد خالف صنف بر عهده 
اتحاديه است، تاكيد كرد: همه مشكالت و مسائل صنف 

از بازرسي تا حل اختالف توسط اتحاديه انجام مي شود. 
درخشاني درباره ويژگي هاي يك سوپرماركت توضيح داد 
و گفت: يك سوپرماركت با ويژگي هايي شناخته 
مي شود كه ازجمله آن داشتن حداقـل 
۷0 متر فضا، بهداشتي بودن )تاييد اداره 
بهداشت( و تجهيز سوپرماركت است. 

وي با تصريح اينكه سوپرماركت به فروشگاه هاي بزرگ با متراژ بيش از 
۷0 متر گفته مي شود، افزود: با اين تعريف ۵00 سوپرماركت تحت نظر 
اتحاديه در شهر تهران فعاليت دارد. البته هنوز فروشگاه هاي بزرگي 
هستند كه فعاليت مي كنند و طبق قانون اصناف بايد از اتحاديه مجوز 
دريافت كنند ولي هنوز مجوز دريافت نكرده اند و ما در تالش هستيم 

كه اينها را تحت پوشش اتحاديه قرار دهيم. 

چه كساني مي توانند سوپرماركت تاسيس كنند؟
 وي افزود: افراد مي توانند با داشتن مدارك مالكيت يا اجاره نامه ملك 
و همچنين مدارك شخــــــــــصي مثل شناسنامه، كارت ملي و 
كارت پايان خدمت براي تاسيس سوپرماركت مراجعه كنند كه البته 
داشتن آخرين مدرك تحصيلي و واريز ماليات و عوارض شهرداري 
هم الزم است. وقتي اين مدارك تكميل شــد، با نظارت و بازرسي 
اتحاديه و اداره بهداشــت مجوز فعاليت براي كسب صادر مي شود. 
 بنابراين همه مي توانند وارد اين صنف شوند مگر اينكه سوءسابقه

 داشته باشند. 
رئيس اتحاديه سوپرماركت داران تهران به اشتغالزايي سوپرماركت ها 
اشاره كرد و افزود: هر سوپرماركت كه در تهران راه اندازي مي شود 
حداقل 4 تا ۵ ميليارد تومان سرمايه نياز دارد و قطعا با يك يا دو نفر 
امكان اداره آنها وجود ندارد بنابراين اداره آنها تعداد بيشــتري نيرو 
مي طلبد. درخشاني با اشاره به اينكه مالك تعداد كارگران هم نبايد به 
معناي ميزان باالي درآمد سوپرماركت ها تلقي شود، افزود: متاسفانه 
ميزان درآمد و ماليات سوپرماركت ها براساس تعداد كارگران سنجيده 
مي شود درحالــــي كه تعداد شاغالن به معناي ميزان درآمد آن 
سوپرماركت نيســت، به همين دليل بيشتر سوپرماركت ها تالش 
مي كنند فعاليت خود را با مشاركت خانواده اداره كنند و كمتر كارگر 
به كار بگيرند. رئيس اتحاديه سوپرماركت داران تهران با اشــــاره 
به اينكه بعضــي مغازهاي كوچك با عنوان ســوپرماركت فعاليت 
مي كنند، افزود: اينها سوپرماركت نيستند و از عنوان سوپرماركت، 
ميني سوپر و... استفاده مي كنند و ما به اين موضوع اعتراض كرده ايم. 
وي در پايان با اشاره به اينكه دولت بايد از اتحاديه ها حمايت كند تا  
بسياري از مشكالت برطرف  شود، افزود: اتحاديه ها بازوي توانمند 
دولت هستند و دولت بايد به اين اتحاديه ها بها بدهد و از توان آنها 
 هرچه بيشــتر در اداره و مديريت صنوف و اشــتغال و كارآفريني 

آنها استفاده كند. 

رئيس سابق اتحاديه سوپرماركت داران تهران در گفتگو با »كسب وكار« مطرح كرد

فعاليت ۵۰۰ سوپرماركت مجاز در تهران 
اخبار

راه اندازي سوپرماركت در تهران حداقل  به 4 تا 5 ميليارد تومان سرمايه نياز دارد

پيدا كردن تاالر  پذيرايي مناسب يكي از 
دغدغه هايی  است كه مردم براي برگزاري 
جشن ها و مراسم خود دارند. در اين ميان 
نرخ ها با توجه به اينكــه تاالرها در كدام 
نقطه از شهر قرار دارند ، باهم تفاوت دارد. 
فضاي تاالر بسيار مهم اســت. تزئينات هم هزينه هاي شما را باال 
مي برد و البته برخي موارد به صورت ويژه و بدون آنكه متوجه بشويد 

نيز ، هزينه ها را باال مي برد. 
به طور معمول برگزاري يك مراسم جشــن در تاالرهاي عروسي 
شامل هزينه هاي مختلفي از جمله هزينه هاي ميوه و شيريني، شام، 
اتاق عقد، عكاسي و فيلمبرداري، خواننده و موسيقي، گل آرايي و 
البته ورودي سالن مي شود. در كنار اين موارد نيز هزينه هاي جانبي 
همچون ماليات، پاركينگ و... به ساير هزينه ها اضافه مي شود اما 
نكته حائز اهميت در اين اســت كه اين قيمت ها در بين تاالرهاي 
مختلف يكسان نيست و تفاوت قابل توجهي ميان آنها وجود دارد. 

رئيس اتحاديه تاالرهاي پذيرايي و تجهيز مجالس تهران در گفتگو 
با »كســب وكار« گفت: با توجه به اينكه شــكل كاري تاالرهاي 
پذيرايي به گونه اي است كه با آرزوهاي مردم ارتباط دارد، مشكالت 
آن هم بيشتر خواهد بود كه در اغلب مواقع با مشكالت ساير صنوف 
تفاوت بسياري دارد زيرا هنگامي كه خانواده اي به يك تاالر پذيرايي 
مراجعه مي كند، به دنبال برگزاري يك شب به يادماندني است كه 
بايد تمام سعي خود را داشته باشــيم تا بهترين شرايط براي آنها 

ايجاد شود. 
يكي از مشــكالت جدي كه تاالرها دارند، اين اســت كه كااليي 
براي فروش ندارند كه اگر امروز بــه فروش نرفت، هيچ نگراني ای 
نداشــته باشــند زيرا اگر يك تاالر پذيرايي يك شــب مراسمي 
برگزار نكند، به معني اين است كه يك شــب را از دست داده كه 
امكان جبران آن وجود ندارد و اين بدين  معني اســت كه ممكن 
است در يك ماه چندين شب را خالي باشــد و از دست بدهد اما 
اين در حاليســت كه بايد هر روز به قول معروف چراغ هاي تاالر 
روشن و همه پرسنل حاضر باشــند تا درصورت مراجعه مشتري 
به تاالر، همه شــرايط و امكانات آماده ارائه باشد كه اين موضوع 
موجب افزايش هزينه ها مي شــود، درحالي كه شــايد در آن ماه 
درآمد طبق انتظار و متناســب با هزينه ها نباشد. رئيس اتحاديه 
تاالرهاي پذيرايي و تجهيز مجالس تهران درباره نرخ هاي تاالرهاي 
پذيرايي نيــز گفت: ورودي تمــام تاالر هاي پذيرايي يكســان و 
 مشخص است و افراد درصورت وجود تخلف مي توانند به اتحاديه 

گزارش دهند. 
خسرو ابراهيمي نيا درباره وضعيت تعيين ورودي براي تاالرهاي 
پذيرايي گفت: ورودي تمام تاالرهاي پذيرايي بدون درنظر گرفتن 
درجه آن ثابت اســت به طوري كه هر تاالر پذيرايي براي روزهاي 
عادي هفته ۲00 هزار تومان و براي ايام آخر هفته 300 هزار تومان 

ورودي از متقاضيان دريافت مي كند. 
عضو هيات رئيسه اتاق اصناف تهران با بيان اينكه تفاوت قيمت 
تاالرهاي پذيرايي به دليل ارائه خدمات مختلف از سوي واحدها 

به وجود مي آيد، گفت: خدماتي كه تاالرهاي پذيرايي به متقاضيان 
ارائه مي دهند، كارهاي هنرمندانه اي است كه بنا به درخواست 
آنها صورت مي گيرد لــذا تاالرها قيمت برآورد شــده خود را به 
اتحاديه ارائه مي كنند تا ضمن بررسي از جانب كميسيون مستقر 
در اتحاديه قيمت پيشــنهادي به صورت نهايي تاييد شود. وي 
همچنين تصريح كرد: تاالرها اجــازه ارائه خدمات فيلمبرداري 
و عكاســي را ندارند و افراد تنها با ارائه كارت اتحاديه عكاسان و 

فيلمبرداران مجوز حضور در تاالر را پيدا مي كنند. 
رئيس اتحاديه تاالرهاي پذيرايي و تجهيز مجالس تهران درحالي از 
ممنوعيت ارائه خدمات عكاسي و فيلمبرداري توسط تاالرها خبر 

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

توسط افراد ديگر ممنوع است. 
عالوه بر اين خدمت، در برخي تاالرها استفاده از خدمات ديگري 

چون مداح و مديحه سرا براي مراسم عزاداري و جشن هاي مذهبي 
و همچنين موسيقي زنده براي جشن ها نيز جزو شرايط اجباري 
است و متقاضي اســتفاده از تاالر مجبور است از ميان گزينه هاي 
معرفي شده از ســوي تاالر يكي را انتخاب كند. يكي از انتقادهاي 
وارد به اين رفتار تاالرهاي پذيرايي، قيمت تحميلي خدمات اجباري 
است، به صورتي كه نه تنها متقاضي مجبور به استفاده از خدمات 
معرفي شده از سوي تاالر است كه قيمت ها نيز از قبل تعيين شده 

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

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

دركمتر از ۲4 ساعت به اين تخلف رسيدگي شود. 

افزايش قارچ گونه مراكز غيرقانوني برگزاري مراسم 
عروسی

عضو هيات رئيسه اتاق اصناف تهران در عين حال تاكيد كرد: تاالر 
غيرمجاز در شــهر تهران نداريم و آن هايي كه به صورت غيرقانوني 
فعاليت مي كنند، تاالر نيستند؛ درواقع مراكزي هستند كه در قالب 
سالن اجتماعات يا برج ها كه معموال در اطراف تهران هستند، ميزبان 
برگزاري مراسم ها هستند.  ابراهيمي نيا از افزايش قارچ گونه مراكز 
غيرقانوني برگزاري مراسم   عروسي خبر داد و گفت: با هجمه فرهنگي 
غرب مواجه هستيم و تبليغات منفي كه از طريق رسانه هاي مجازي 
عنوان مي شود، تفكر جوانان ما را به برگزاري مجالسي كه در شان 
و شخصيت آنها نيست، ســوق مي دهد و متاسفانه برخي مراسم ها 
در زيرزمين يا برج هاي مسكوني خارج از شهر به صورت غيرقانوني 
برگزار مي شــود.  ابراهيمي نيا در پايان با اشاره به اينكه ثابت بودن 
نرخ ورودي تاالرهاي پذيرايي ممتاز را ظلم به اين واحدها مي دانيم، 
اذعان داشت: اتحاديه تاالرهاي پذيرايي و تجهيز مجالس به صورت 
آنالين در خدمت مشتريان است تا به كوچك ترين شكايات در كمتر 

از ۲4 ساعت رسيدگي كند.

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

ورودي تمام تاالرهاي پذيرايي ثابت است
تاالرها  اجازه ارائه خدمات فيلمبرداری و عکاسی را ندارند
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آخر
 کسب و کار

خداحافظی آخر گوگل با پيام رسان قديمی
گوگل چند ســال پس از معرفی هنگ اوتس )Hangouts(، به فعالیت 
 )Chat( این پیام رســان قدیمی پایان داده و کاربران را به استفاده از چت
تشــویق می کند که اپلیکیشن شبیه اســلک اســت. گوگل پس از این 
که در ســال ۲۰۲۱ به کاربــران هنگ اوتــس اجازه داد به اپلیکیشــن 
 iOS چت" مهاجرت کننــد، در ژوییه به عمــر نســخه های اندروید و"
اپلیکیشــن پیام رســان هنگ اوتس پایان داد. برای کاربران پیامی ظاهر 
می شــد که به آنها اعــام می کرد "گــوگل چت" جای هنــگ اوتس را 
گرفته اســت و از اپلیکیشــن مســتقل "گوگل چت" یا ابزار "چت" در 
داخل جی میل اســتفاده کنند. اکنون، آخرین نســخه ســرویس پیام 
 رســان هنگ اوتس برای وب، هــم فعالیتش برای همیشــه خاتمه پیدا 

خواهد کرد.
هنگامی که کاربران به وب ســایت هنگ اوتس می روند، ممکن اســت با 
این پیام روبرو شــوند که از اول نوامبر ســال ۲۰۲۲ هنگ اوتس در وب، 
کاربران را به "گوگل چت در وب" هدایت خواهــد کرد. توصیه می کنیم 
هم اکنون به "چت" بروید. وب سایت هنگ اوتس بدون هدایت اتوماتیک 
به "گوگل چت"، همچنان قابل دســترس اســت اما لینکــی به "گوگل 
چت" وجود دارد کــه کاربران با کلیک آن می توانند پیام رســان جدید را 
 تجربه کنند. این وب ســایت در روزهای آینده ممکن است به طور کامل

 ناپدید شود.
“گوگل چت" پیش از این، یکی از ابزارهای کاری بود که گوگل عرضه می 
کرد اما این شرکت استراتژی پیام رســان خود را تغییر داده و آن را برای 
همه کاربران قابل دســترس کرده است. گوگل می گوید اپلیکیشن چت، 
راه های جدید و بهتری برای همکاری بــا قابلیت هایی که در هنگ اوتس 
وجود ندارد، می گشاید. کاربران می توانند اسناد، اسایدها، ورقهای شیت 

را در چت ویرایش کنند.
تیم های کاری یا گروه دوســتان می توانند با اســتفاده از ابزار اســپیس 
)Spaces( که مکانی بــرای همکاری گروهی روی یک موضوع اســت، 
روی اســناد و مدیریت وظایف کار کنند و از آنجا که "چت" در جی میل 
یکپارچه شــده اســت، کاربران می توانند بــدون نیاز به بــاز کردن وب 
سایت چت، به مکالماتشــان دسترسی داشته باشــند. بر اساس گزارش 
وب ســایت انگجت، گــوگل پیش از این اعــام کرده بــود کاربرانی که 
مایلند یک کپــی از اطاعات هنگ اوتس خود را داشــته باشــند، باید 
پیش از پایان عمل این ســرویس، از ابــزار Takeout اســتفاده کنند. 
این ابزار در هنــگ اوتس همچنان قابل مشــاهده اســت و این آخرین 
 فرصت بــرای افــرادی اســت که شــاید بخواهنــد اطاعات خــود را 

ذخیره کنند.

وزیر ارتباطات:
ثبت نام كسب و كارها در پلتفرم های داخلی به  منزله 

دريافت مجوز است
وزیر ارتباطات گفت: هر کســب وکاری اگر در پلتفرم های بومی شــروع 
به فعالیت کنــد، ثبت نام در ایــن پلتفرم ها به مثابه دریافــت مجوز آنها 
خواهد بود عیســی زارع پــور در تشــریح جزییات »طــرح حمایت از 
کســب وکارهای اقتصاد دیجیتال کشــور« اظهار کرد: در این آیین نامه 
۱۴ مــاده و ۳۰ نوع حمایــت ویژه، هم بــرای پلتفرم ها یا ســکوها و هم 
برای کســب کارها پیش بینی شــده اســت. اوالً برای آنکــه انحصاری 
ایجاد نشــود، این حمایت هــا را منحصر به پلتفرم محــدودی نکرده ایم. 
بر اســاس ضوابطی که بــه زودی به صورت شــفاف اعام خواهد شــد 
 هر پلتفرم بومی که از شــرایط الزم برخوردار باشــد از ایــن حمایت ها 

برخوردار می شوند.
وی با اشاره به یکی از حمایت های پیش بینی شــده برای پلتفرم ها گفت: 
به عنوان مثال بانک مرکزی مکلف شــده اســت که امکانات ویژه ای مثل 
»حســاب امانی« برای پلتفرم ها پیش بینی کند. این حســاب می تواند 
اطمینان میان فروشنده و خریدار را فراهم کند. به طوری که پس از خرید 
کاالیی از یک کســب وکار در این پلتفرم ها، پول به حساب واسطی واریز 
می شود و پس از دریافت کاال پول به حساب کســب وکار فروشنده واریز 

می شود.
زارع پور افزود: از دیگر امکانات پیش بینی شــده بحث پرداخت اعتباری و 
برداشت مستقیم از حساب است. همچنین بانک مرکزی دنبال راه اندازی 
»رمز ریال« است که در صورت راه اندازی، بانک مرکزی مکلف شده تا امکان 

بهره مندی از آن را برای پلتفرم های مشمول فراهم کند.
وی ادامه داد: هر کســب وکاری اگر در پلتفرم های بومی شروع به فعالیت 
کند، ثبت نام در این پلتفرم ها به مثابه دریافت مجوز آنها خواهد بود و البته 
احتماالً درگاه ملی مجوزها، اطاعاتی نیاز دارد که به صورت برخط امکان 

بارگذاری آن فراهم خواهد شد.

با دوربین انرژی تاریک؛
۳ سيارک تازه نزديك زمين كشف شد

ستاره شناسان ۳ ســیارک نزدیک زمین کشــف کرده اند که یکی از آنها 
کمترین فاصله تــا خورشــید را دارد. یکی دیگر از صخــره های فضایی 
بزرگترین سیارک خطرناک شناسایی شده برای زمین به حساب می آید 
که قطر آن حدود یک مایل و مدار آن به گونه ای اســت که ممکن است با 

مدار زمین تداخل یابد.
گروهی از ستاره شناســان از »دوربین انرژی تاریک«)DECam( برای 
کشف ۳ ســیارک در همســایگی زمین اســتفاده کرده اند. یکی از آنها 
۲۰۲۱PH۲۷ نام دارد که عرض آن حدود یک کیلومتر است و فاصله مدار 
آن تا خورشید کمتر از هر شی کشف شــده در گذشته است. دمای سطح 
صخره آسمانی در نقطه خاصی از مدارش به حدود ۵۰۰ درجه سانتیگراد 
می رسد. دومین سیارک ۲۰۲۱LJ۴ نام دارد که کوچک تر و اندازه آن بین 
۳۰۰تا ۴۰۰ متر است. مدار آن کاما در مدار زمین قرار گرفته و مسیر آن از 

مدار زهره و عطارد می گذرد.
سومین سیارک مذکور از همه جالب تر است که ۲۰۲۲AP۷ نام دارد و هر 
مدار آن دور خورشید ۵ سال طول می کشد. جالب آنکه فرایند طی شدن 
مدار آن مشابه مدار یک ساله زمین دور خورشید است، بنابراین سیارک و 
کره خاکی هرگز در یک نقطه قرار ندارند. مشابه این رفتار در مقیاس وسیع 

تر در منظومه شمسی نیز دیده می شود، پلوتو از مدار نپتون می گذرد.
اما این حقیقت که چنین صخره بزرگی برای مدتی طوالنی ردیابی نشده، 
کارشناسان را نگران کرده اســت. مشکل اصلی آنجاست که درخشندگی 
زیاد خورشید رصد سیارک بین آن و زمین را چالش برانگیز می کند. بیشتر 
سیارک ها و اجسام آسمانی رصد شده با بررسی مستقیم منظومه شمسی 
شناسایی شده اند، با این وجود بســیاری از آنها ناشناخته باقی می مانند. 
دوربینDECam به طور خاص مجهز است و می تواند در بازه زمانی کمتر 
از تلسکوپ های دیگر عمق آســمان را رصد کند. این تحقیق در نشریه » 

آسترونومیکال ژورنال« منتشر شده است.

اخبار

خروج آمازون از باشگاه شرکت های تریلیون دالری
سقوط ارزش سهام آمازون، ارزش بازار این فروشگاه اینترنتی را برای نخستین بار از سال ۲۰۲۰، به پایین یک تریلیون دالر رساند. ارزش سهام آمازون روز سه شنبه با ۵.۵ درصد کاهش، 

در ۹۶.۷۹ دالر بسته شد و ارزش بازار این شرکت را به ۹۸۷.۴ میلیارد دالر رساند. ارزش سهام آمازون در پایین ترین حد خود از آوریل سال ۲۰۲۰ بسته شد و از ابتدای سال میالدی 
جاری تاکنون، ۴۲ درصد نزول کرده است. ارزش بازار آمازون ۱۸ نوامبر گذشته، به اوج ۱.۹ تریلیون دالر صعود کرده بود. ارزش سهام آمازون به مدت پنج روز متوالی کاهش داده و طی 

این مدت، ۲۰ درصد افت کرده است. در مقابل، شاخص نزدک ۱۰۰ روز سه شنبه، یک درصد کاهش داشت. 

دهم آبان مــاه یک رکورد 
تاریخی بــرای قیمت دالر 
ثبت شــد. وب سایت های 
صرافی ها که قیمت ارزهای 
مختلف در ایــران را رصد 
می کنند نرخ ۳۴ هــزار و ۳۰۰ تومان را به ازای هر 
دالر ثبت کردند. این در حالی اســت که همزمان 
با رشــد قیمت دالر، قیمت طا و سکه هم در بازار 

افزایشی شده اند. 
دالر وارد کانــال ۳۴ هزار تومان شــد و در برخی 
ساعات در معامات به مرز ۳۴ هزار و ۳۰۰ تومان نیز 
رسید. صف های طوالنی مقابل صرافی ها تشکیل 
شــده و مردم برای کسب ســود، به دنبال خرید و 
فروش این ارز هســتند. فعاالن اقتصادی در حالی 
روزهای گذشته نسبت به کانال شکنی دالر هشدار 
داده بودند که باخره این ارز بــرای اولین بار وارد 

کانال ۳۴ هزار تومان شــد. به گفته کارشناسان با 
ورود دالر به کانال ۳۴ هزار تومان، مدیریت آن برای 
جلوگیری از روند صعودی و رفتــن به کانال های 
باالتر بسیار سخت خواهد بود.  این در حالی است 
که کارشناسان بازار ارز پیش از این بارها پیش بینی 
کرده بودند که قیمت دالر در نیمه نخست سال با 
ارزش ذاتی خود فاصله دارد و بازارساز با دستکاری، 
قیمت ها را در محدوده مشخصی ثابت نگه داشته 
است. این کارشناســان بارها هشدار داده بودند که 
این دستکاری به معنای فشردن فنر ارز است و اگر 
دولت نتواند با تزریق ارز بیشتر، فنر را همچنان نگه 

دارد، باید منتظر جهش قیمت دالر باشیم.
از ســوی دیگر عاوه بر وضعیت قیمــت خرید و 
فروش دالر و یورو در بازار، مشاهدات دیگر در بازار 
ارز حاکی از آن است که مانند هفته قبل صف های 
طویلی مقابل صرافی ها بــرای خرید ۲۰۰۰ دالر 
توافقی با کارت ملی تشکیل شده است که فعاالن 
بازار و افــرادی که مقابل صرافی ها صف تشــکیل 
داده اند، دلیل تشکیل صف را اختاف قیمت دالر 

در بازار غیررســمی و صرافی ها عنــوان می کنند. 
لذا طبق گفته صرافان، در حال حاضر تقاضا برای 
دالر باال اســت. صرافی ها در این رابطه که بازار ارز 
به چه ســمتی خواهد رفت و رونــد نزولی دارد یا 

صعودی؟ اینگونه توضیح می دهند که وضعیت بازار 
ارز روزانه و تحت تاثیر اخبار است؛ لذا امیدواریم در 
 روزهای آینده با خبر مثبت، بازار به سمت کاهش 

حرکت کند.

قيمت دالر ۳4 هزار تومان را رد كرد

صعود دالر به قله تاریخی
دالر روی قله تاريخی 

دالیل  رکوردشکنی قیمت  دالر
سهراب دل انگیزان، اقتصاددان 

بر اساس اتفاقات و اخبار بازار ارز تحت تاثیر قرار می گیرد. هر خبری که بتواند جو روانی در بازار ایجاد کند بر قیمت دالر تاثیر گذار می شود. به طور کلی اخبار سیاسی و اقتصادی بسیار بیشتر از مسائل کان کشور بر 
قیمت ارز اثر می گذارند. برخی اخبار حتی می توانند تاثیر باالیی داشته و منجر به کانال نوردی نرخ ارز شوند. به طور کلی مجموعه ای از عوامل داخلی و خارجی به عدم ثبات نرخ ارز منجر شده اند. 

توقف مذاکرات و احتمال عدم تحقق برجام توانست نرخ ارز را به کانال های باالتر هدایت کند. در مقطعی نرخ ارز تا کانال ۲8 هزار تومان نیز عقب نشینی کرد. اما امروز به دالیل مختلف شاهد صعود نرخ ارز و ثبت رکورد 
تاریخی آن هستیم. به طور کلی پیش بینی می شد نرخ ارز برای سال ۱۴۰۱ بین ۳۲ تا ۳9 هزار تومان باشد. که البته عوامل مختلف بر محدوده آن در زمان های مختلف تاثیرگذار هستند. برخی اخبار تا اندازه ای مهم 

هستند که منجر به تغییر یک تا سه هزار تومانی نرخ دالر می شوند. به عبارتی  برخی اخبار اثر آنی دارند. عدم اطمینان در بین فعاالن بازار هم دلیلی دیگر برای صعود نرخ ارز شده است.
با توجه به اینکه اثر باالی نااطمینانی نسبت به آینده به شدت عرضه و تقاضای ارز را تحت تأثیر قرار می دهد، الزم است مدیران دولتی و مسووالن، هرگونه اقدامی که نااطمینانی نسبت به آینده را کاهش می دهد حذف 

کنند. در مقابل دولت می بایست اقداماتی از جنس امید بخشی و اطمینان دهی به ثبات و بهبود اوضاع آینده انجام دهد.
به طور کلی شرایطی که در یک سال اخیر بر کشور حاکم بوده این است که در تحریم به سر برده ایم. حداقل ارتباطات بین المللی را داشته ایم. این بدان معناست که تغییر خاصی در یک سال اخیر بر جریان اقتصادی 

و سیاسی نداشته ایم که انتظار داشته باشیم قیمت ارز روند کاهشی را دنبال کند. اگر ما احیای برجام را به همراه تصویب fatf داشتیم هر کدام توانایی کاهش چند کانال در قیمت دالر را به صورت جداگانه داشتند.

شایلی قرائی 
News kasbokar@gmail.com

خزانه داری آمریکا ماه گذشته یک حمله سایبری 
از ســوی گروه های هکری طرفدار روسیه را دفع 
و از اختال در آن جلوگیری کرده اســت. به این 
ترتیب روش هــای جدید وزارتخانــه برای حفظ 
امنیت سایبری نیز تأیید شد. به گفته تاد کانکلین 
مشــاور امنیت ســایبری در وزارت خزانه داری 

آمریکا، حماتDDoS از ســوی گروه هکرهای 
روسی Killnet انجام شــده که پیش از این نیز 
مســئولیت ایجاد اختال در وب سایت های چند 
ایالت و فرودگاه آمریکا در ایالت های این کشور در 
ماه اکتبر را پذیرفته بودند. این رویداد که قبًا اعام 
 Killnet نشده بود، چند روز قبل از حمات مشابه

به شرکت های ارائه کننده سرویس مالی در آمریکا 
اتفاق افتاده است. Killnet  در۱۱ اکتبر اعام کرد 
به شبکه زیرساخت جی پی مورگان چیس حمله 
سایبری انجام داده اما بانک اعام کرد این رویداد 

هیچ تأثیری بر عملیات هایش نداشته است.
کانکلین حمله به خزانه داری آمریکا را یک تاش 

ســطح پایین برای هدف گرفتن زیرساخت های 
مهم اش عنوان کرد. این درحالی است که دولت 
بایدن اعام کرد فرایندهای جدیدی برای مقابله 
با حمات سایبری در پیش گرفته و خزانه داری به 
سرعت IP آدرس های استفاده در حمات سایبری 

شرکت های سرویس مالی را به اشتراک گذاشت.

خانه های هوشمند در کشورهای پیشرفته در حال 
توسعه است و در ایران نیز شرکت های دانش بنیان و 
خاق با محصوالت خود به رشد این حوزه در کشور 
کمک می کنند. خانه هوشمند را می توان به عنوان 
یک محــل اقامت یا یک ســاختمان با تجهیزاتی 
تعریف کرد که از طریق دستگاه های هوشمند یا از 
طریق گوشی هوشمند می تواند از راه دور کنترل 
شود، در یک خانه هوشمند وســایل و تجهیزات 
با یکدیگر ارتبــاط برقرار کرده و یک زیســت بوم 

هوشمند و قابل کنترل و پایش را ایجاد می کنند.
بشر از زمانی که پا به این دنیا گذاشته، به فکر یک 
زندگی راحت بوده، بنابراین ایده ی داشتن یک خانه 
هوشــمند به قرن ها پیش مربوط می شود. ابتدا با 
فراگیر شــدن لوازم خانگی برقی، کارهایی چون 
جارو کشیدن، شستن ظرف ها و لباس ها آسان شد. 
سپس با ظهور ترانزیســتورها، قیمت تراشه های 
الکترونیکی کاهــش پیدا کرد و لــوازم خانگی با 

استفاده از حسگرهای داخلی و پروگرامر تا حدی 
خودکار شدند.

تفاوت اصلی خانه های هوشمند آینده با خانه های 
هوشــمند امروزی در امکانات قابل ارائه توســط 
آن ها است. خانه های هوشمند امروزی به کنترل 
سیستم های روشنایی، سیســتم های سرمایش 
و گرمایــش و… مــی پردازنــد امــا خانه های 
هوشــمند آینده عاوه بر این موارد، قابلیت های 
جذاب دیگری نیز در اختیــار کاربر قرار می دهند. 
از جمله بخش هایی که به خانه هوشــمند آینده 
اضافه می شــود و تعداد آن ها روز بــه روز در حال 
افزایش است، سنسورهای هوشمند هستند. این 
سنسورها در انواع بسیار مختلفی از جمله سنسور 
دما، رطوبت، نشت گاز، شدت نور و … تولید و به 

بازار عر ضه می شوند.
همچنین از جذاب ترین بخش های خانه هوشمند 
در آینده، ســازگاری با دســتیار صوتی است. در 

حال حاضر تعــداد معــدودی از تولیدکنندگان 
در زمینه خانه هوشــمند قادر هستند تجهیزاتی 
تولید کنند که با فرمان صوتی کنترل می شــوند. 
سیستم کنترل یکپارچه از دیگر قابلیت های مهم در 
سیستم های خانه هوشمند آینده است که می توان 
به آن اشاره کرد. تحقق این هدف نیازمند استفاده 
از فناوری هایــی از قبیل پلتفــرم آناین، رایانش 
ابری، اپلیکیشن موبایل، اینترنت اشیاء، رباتیک، 
هوش مصنوعــی و کان دادها اســت، این موارد 
فناوری هایی هســتند که فعاالن این عرصه را به 
سمت تحقق خانه های هوشمند نزدیک تر می کند.

 در ادبیات نوآوری سه نسل رشــد وجود دارد. در 
نسل اول توجه به رشد فناوری را پایه فشار فناوری 
می دانند و در نسل دوم رشــد فناوری را بر مبنای 
تقاضای بازار در نظر می گیرند. در نســل سوم که 
مکمل دو نسل قبلی است، رشد فناوری را حاصل 
ترکیب هر دو مفهــوم و اثرگذاری آنهــا بر. حوزه 

فناوری در نظر می گیرند. پایش سامت و تسهیل 
شرایط زندگی خانواده ها با استفاده از فناوری های 
روز با هدف ارتقای سطح رفاه و سامت آن ها یکی از 

چالش های پیش روی خانه هوشمند است.
بهینه ســازی و صرفه جویی میزان مصرف آب و 
انــرژی در خانه ها و اماکــن اداری و ایجاد قابلیت 
کنترل مصرف و خلق روش های نوین برای افزایش 
امنیت فیزیکی خانــه و ارتقــای امنیت مجازی 
استفاده از وســایل هوشــمند در منازل از جمله 
فرصت های کلیدی توسعه خانه هوشمند در دنیا 
است. زمینه فعالیت شــرکت های دانش بنیان و 
خاق به حوزه های مختلفی چون ارتقای ســطح 
رفاه خانواده، هوشمندسازی شــبکه آب و انرژی 
ساختمان، امنیت فیزیکی و ســایبری، ربات ها و 
دستیاران خانگی هوشــمند، خدمات پشتیبانی 
و هوشمندسازی شــرکت های لوازم خانگی و... 

مربوط می شود.

خزانه داری آمریکا هدف حمله سایبری قرار گرفت

عكس روز-
آلودگی اهواز

توسعه خانه های هوشمند با کمک دانش بنیان ها 


