
از ۴۴۹.۹ هزار میلیارد تومان چک وصول شده در شهریور ماه 
امسال، ۶۶.۶ درصد آن مربوط به چک های عادی است و ۳۳.۴ 

درصد دیگر آن را نیز چک های رمزدار تشکیل می دهند.
به گزارش ایسنا، جدیدترین آمار بانک مرکزی در شهریورماه 
سال جاری بیانگر این است که از مجموع چک های مبادله شده 
حدود ۶.۶ میلیون فقره وصول شــده که از این تعداد حدود بر 
۶.۲ میلیون فقره عادی و حدود ۰.۴ میلیون فقره رمز دار بوده 
است؛ بنابراین در کل کشور ۹۳.۹ درصد از کل چک های وصولی 

را چک های عــادی و ۶.۱ درصد را چک های رمزدار تشــکیل 
می دهند. از نظر مبلغی نیز، بیش از ۴۴۹.۹ هزار میلیارد تومان 
چک های وصولی در کل کشور حدود ۲۹۹.۸ هزار میلیارد تومان 
برای چک های عادی و بالغ بر ۱۵۰.۱ هزار میلیارد تومان خاص 
چک های رمزدار بوده اســت. بر این اساس، در کل کشور ۶۶.۶ 
درصد از کل مبلغ چک های وصولی را چک های عادی و ۳۳.۴ 

درصد دیگر را چک های رمزدار به خود اختصاص داده اند.
طبق این گزارش، در شهریور ماه امسال در کـل کشـور حدود ۴۰۰ 

هـزار فقـره چـک رمـزدار بـه ارزشـی حدود ۱۵۰.۲ هزار میلیارد 
تومان وصول شده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 
۶.۴ و  ۳۴.۳ درصد کاهش داشته اســت. در ماه مورد بررسی، در 
استان تهران حدود ۱۳۰ هزار فقـره چـک رمـزدار بـه ارزشـی 
حدود ۸۸ هزار میلیارد تومان وصول شــد که در این ماه، ۵۰.۷ 
درصد از تعداد چک های رمزدار وصولی در سه استان تهـران )۳۲.۴ 
درصـــد(، اصفهان )۹.۶ درصد( و خراسان رضوی )۸.۷ درصد( 
وصول شده است که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان ها 

دارا بوده اند. همچنــــین، ۷۱.۶ درصــد از ارزش چــک هــای 
فــوق در اســتان هــای تهــــران )۵۸.۶ درصــد(، خراسان 

رضوی ) ۸.۷ درصد( و اصفهان ) ۹.۶ درصد( وصول شده است.

چک عادی و رمزدار چیست؟   
چک های عادی به چک هایی گفته می شــود که اشــخاص به 
حساب جاری خود صادر کرده و دارنده آن تضمینی جز اعتبار 
صادرکننده آن نــدارد. گیرنده وجه چک ممکن اســت خود 

صادرکننده یا حامل آن بوده یا چک در وجه شخصی معین یا به 
حواله کرد آن صادر شده باشد.

چک های رمزدار، چک هایی هستند که بنا به درخواست مشتری 
و به نام اشخاص حقیقی یا حقوقی توسط بانک به عهده همان 
بانک یا شعب آن و همچنین می تواند بر عهده سایر بانک ها تحت 
عنوان چک رمزدار بین بانکی صادر شود. این قبیل چک ها جهت 
تسهیل و تسریع در نقل و انتقال وجوه بین بانکی صادر شده و 

پرداخت وجه آن توسط بانک صادرکننده تضمین می شود.

اتاق اصناف ایران اعالم کرده که با دســتور معاون 
رئیس جمهور و نامه وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
به وزیر صنعت، معدن و تجارت، استفاده از »اسامی و 
اصطالحات بیگانه« بر روی کاالها و تولیدات داخلی 
ممنوع و با مجازات مواجــه خواهد بود. اتاق اصناف 
ایران طی اطالعیه ای برای واحدهای صنفی تولیدی و 
غیرتولیدی با بیان اینکه پرهیز از به کارگیری واژگان 
بیگانه یا بهره گیری از خط غیرفارسی در نام گذاری 
یا طرح نوشتاری روی کاال و تولیدات داخلی، نقش 
مهمی در گسترش فرهنگ زبانی و گفتمان عمومی 
ایفا می کند، از تمام مجموعه های تولیدی، تجاری، 
صنعتی و صنفی خواسته »اصل به کارگیری اسامی، 

عناوین و اصطالحات غیربیگانه را رعایت کنند”.
بر اســاس قانون »ممنوعیت به کارگیری اسامی، 
عناوین و اصطالحات بیگانه« در بخش موارد مرتبط 
با وزارت صنعت، معدن و تجارت، مجازات هایی برای 
تولیدکنندگان و توزیع کنندگان کاال و صاحبان مراکز 
کسب و پیشه در صورت تخلف از این قانون دیده شده 
که بر اساس آن به ترتیب اخطار کتبی از سوی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی، تعویض عالیم و نشانه ها و 
تغییر اسامی و عناوین پس از اعالم وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی از سوی وزارت کشور یا دستگاه های 

ذی ربط با هزینه متخلف، تعطیل موقت محل کار و 
لغو پروانه کار خواهد بود.

 افرادی که عالوه بر زبان فارسی به یکی از زبان های 
خاص اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی 
یا گویش های محلی و قومی رایج در بعضی مناطق 
ایران ســخن می گویند، مجازند از اســامی خاص 
متعلق به آن زبان یا گویش در نام گذاری محصوالت 
و موسسه ها و اماکن مربوط به خود در همان مناطق 

استفاده کنند.
همچنین تبدیل نام های خاص محصوالت ساخت 
کشــورهای دیگر به زبان فارســی الزامی نیست و 
تغییر اسامی موسســه هایی که این نوع محصوالت 
را عرضه می کنند ضرورت ندارد. کاالهای صادراتی 
مشروط بر اینکه در داخل کشور توزیع نشود نیز از 
شمول قانون و این آیین نامه خارج است. بر اساس این 
قانون، دستگاه هایی که به کارگاه ها، کارخانه ها، اماکن 
تولیدی و تجاری و خدماتی »پروانه تاسیس و پروانه 
کســب«، »بهره برداری«، »اجازه تولید« یا »اجازه 
ادامه فعالیت« می دهند، موظفند پس از صدور پروانه 
و اجازه تولید و ادامه فعالیت به متقاضیان اعالم کنند 
که نسبت به تغییر نام موسسه یا محصوالت خود و 

گزینش نام فارسی اقدام کنند.

شــرکت آبفای تهران با صدور اطالعیه ای اعالم 
کرد: از ابتدای طرح برخورد با مشترکان بدمصرف 
تاکنون، آب ۶۰۰۰ خانــوار بدمصرف تهرانی به 

صورت موقت از ساعت ۹ تا ۱۶ قطع شده است.
به گزارش تسنیم، شــرکت آب و فاضالب استان 
تهران با صدور اطالعیــه ای از وضعیت برخورد با 

مشترکان بدمصرف آب در تهران گزارش داد.
در متن ایــن اطالعیه آمده اســت: »هر چند که 
مشترکان بدمصرف تهرانی تنها چهار درصد کل 
مشترکان این شرکت را در بر می گیرند اما میزان 
مصرف شــان و درصد آبی که مصــرف می کنند 
خیلی زیاد اســت؛ اجرای این طرح می تواند در 

تغییر رفتار آنان اثرگذار باشد.
الگوی مصرف ماهانه آب در تهران ۱۴ متر مکعب 
برای هر خانوار )حدود سه و نیم نفر( تعیین شده 
است، اما این عدد هم اکنون حدود ۲۲۰ لیتر است 

که ۸۰ لیتر بیش از الگوست.
بررســی روند مصرف آب نیمه نخست امسال در 
استان تهران نشــان می دهد که تنها ۳۷ درصد 
خانوارهای تهرانی الگوی مصــرف آب را رعایت 
می کنند و ســایر مصرف کنندگان در گروه های 

»پرمصرف«  و »بد مصرف«  قرار داشته اند.

بــر اســاس ایــن آمــار ۵۹ درصد مشــترکان 
پرمصرف اند و مصرف ۱۴ تا ۲۸ مترمکعب یعنی 
تا دو برابر الگو داشته اند و چهار درصد مشترکان 
نیز اساساً بد مصرف به شمار می روند و مصرف آب 
شرب آن ها از ۲۸ مترمکعب در ماه نیز فراتر رفته 
اســت که بنا بر آمارها، این دسته از مشترکان به 
تنهایی ۱۰ درصد از کل آب شرب بخش خانگی 

تهران را مصرف می کنند.
بر اســاس بند »ی« تبصــره ۸ قانــون بودجه 
و هم چنین ضــرورت حفاظــت از منابع آب که 
در ســال های اخیر به علت تداوم خشک ســالی 
با محدودیت مواجه شــده است، شــرکت آب و 
فاضالب استان تهران این اختیار قانونی را دارد تا 
با مشترکان بدمصرف برخورد کند و آب این دسته 

از مشترکان را در ساعاتی از روز قطع کند.
روز چهارشنبه۱۱ آبان ماه میانگین حجم مخازن 
تامین کننده آب شرب تهران به یک میلیون متر 
مکعب رسید که با حداقل میزان استاندارد فاصله  
زیادی دارد. از آغاز فصل پاییــز تاکنون مصرف 
لحظه ای آب تهران ۴۰هزار لیتر در ثانیه بوده است 
که این میزان مصرف در روزهای مشابه سال قبل 

کم تر بوده است.«

ستاره شناسان ۳ سیارک نزدیک زمین کشف 
کرده اند که یکــی از آنها کمتریــن فاصله تا 

خورشید را دارد. 
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، 
یکی دیگر از صخره هــای فضایی بزرگترین 
سیارک خطرناک شناسایی شده برای زمین 
به حساب می آید که قطر آن حدود یک مایل و 
مدار آن به گونه ای است که ممکن است با مدار 

زمین تداخل یابد.
گروهی از ستاره شناســان از »دوربین انرژی 
تاریک«)DECam( برای کشــف ۳ سیارک 
در همسایگی زمین استفاده 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 شده در گذشته است. 
دمای سطح صخره آســمانی در نقطه خاصی 
از مدارش بــه حدود ۵۰۰ درجه ســانتیگراد 
می رسد. دومین سیارک ۲۰۲۱LJ۴ نام دارد 
که کوچک تر و اندازه آن بین ۳۰۰تا ۴۰۰ متر 
است. مدار آن کامال 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 نــام دارد و هر مــدار آن دور 
خورشید ۵ ســال طول می کشد. جالب آنکه 
فرایند طی شدن مدار آن مشابه مدار یک ساله 
زمین دور خورشید اســت، بنابراین سیارک 
و کره خاکی هرگز در یک نقطــه 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 نشــده، کارشناسان را 
نگران کرده اســت. مشکل اصلی آنجاست که 
درخشــندگی زیاد خورشــید رصد سیارک 
بین آن و زمیــن را چالش برانگیــز می کند. 
بیشتر سیارک ها و اجسام آسمانی رصد شده 
با بررسی مستقیم منظومه شمسی شناسایی 
شده اند، با این وجود بسیاری از آنها ناشناخته 

باقی می مانند.
دوربینDECam به طور خاص مجهز است و 
می تواند در بازه زمانی کمتر از تلسکوپ های 

دیگر عمق آسمان را رصد کند.
این تحقیق در نشریه » آسترونومیکال ژورنال« 

منتشر شده است.

نظرسنجی رویترز اعالم کرد که طال در سال آینده با 
پایان یافتن چرخه انقباض فدرال رزرو اندکی افزایش 
می یابد. به گزارش ایسنا، نظرسنجی رویترز نشان 
داد که قیمت طال در ســال آینده به طور میانگین 
۱۷۱۲ دالر و ۵۰ سنت در هر اونس خواهد بود که 
نسبت به ســطوح فعلی افزایش می یابد زیرا انتظار 
می رود پایان افزایش نرخ بهره آمریکا باعث احیای 
عالقه سرمایه گذاران به شمش شود. با افزایش سریع 
نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا و سایر بانک های 
مرکزی برای مقابله با تورم، طال از باالی ۲۰۰۰ دالر 
در هر اونس در مــاه مارس به حــدود ۱۶۵۰ دالر 

سقوط کرد.
نرخ هــای باالتر با افزایــش بازده ســایر دارایی ها 

مانند اوراق قرضــه دولتی و دالر که بــا طال برای 
سرمایه گذاری رقابت می کنند، به طال فشار آورد.

فرانک شــالنبرگر، رئیس بخش تحقیقات کاال در 
شرکت  LBBW گفت: زمانی که بازار متقاعد شود 
که فدرال رزرو افزایش نــرخ بهره را متوقف خواهد 
کرد، مســیر را تغییر خواهیم داد. همچنین، بازده 
اوراق قرضه دولتی تعدیل شــده بر اســاس تورم 
ایاالت متحده احتماال حداقل تا سه ماهه سوم سال 
۲۰۲۳ مثبت خواهد بــود. در میان نرخ های واقعی 
مثبت در ایاالت متحده و نرخ های رو به افزایش در 
اروپا، سرمایه گذاران احتماالً از دارایی های بی بازده 

مانند طال اجتناب خواهند کرد.
نظرسنجی از ۳۹ تحلیلگر و معامله گر نشان داد که 

میانگین پیش بینی ها برای طال به ۱۶۶۰ دالر در هر 
اونس در سه ماهه چهارم سال جاری و ۱۶۵۸ دالر 
در سه ماهه اول سال آینده می رسد. پاسخ دهندگان 
پیش بینی های خود را از ماه آگوست و زمانی که یک 
نظرسنجی مشابه پیش بینی کرد طال در سال ۲۰۲۳ 
به طور متوسط ۱۷۴۵ دالر در هر اونس خواهد بود، 
کاهش داده اند. تحلیلگران اظهار کردند که بعید است 
طال خیلی زیاد ســقوط کند زیرا قیمت های پایین 
خرید بیشتر در آسیا و جواهرات را تشویق می کند. 
برخالف طال، حدود نیمی از تقاضای نقره از صنعت 
 OANDA تامین می شود. ادوارد مویا، تحلیلگر ارشد
گفت: کندی بازار جهانــی بر تقاضای صنعتی نقره 

تاثیر خواهد گذاشت.

بر اســاس نظرســنجی رویترز در روز چهارشنبه، 
تحلیلگران و معامله گــران پیش بینی خود را برای 
قیمت پالتیــن و پاالدیوم در ســال آینده کاهش 
داده اند زیرا کاهش رشد اقتصاد جهانی باعث کاهش 

تقاضا می شود.
به گزارش ایســنا، هر دو فلز در خودرو اســتفاده 
می شوند، اگرچه پالتین در جواهرات، صنایع دیگر و 
برای سرمایه گذاری نیز استفاده می شود. قیمت این 
دو فلز از ابتدای سال تا حد زیادی بدون تغییر باقی 
مانده است، به طوری که پالتین در حدود ۹۵۰ دالر 
در هر اونس و پاالدیوم در حدود ۱۹۰۰ دالر در هر 

اونس در نوسان است.
کندی رشد اقتصادی فشــار بیشتری را بر صنعت 

خودروســازی وارد می کنــد که هنوز با تراشــه 
نیمه رسانا ســروکار دارد که در ســال ۲۰۲۰ آغاز 
شد و شــرکت ها را مجبور به کاهش تولید خودرو، 
کاهش تقاضای پالتین و پاالدیوم کرد. نظرسنجی 
از ۲۷ تحلیلگر و معامله گران، تغییرات اندکی را برای 

قیمت ها در سال آینده پیش بینی کرد.
میانگین پیش بینی ها بــرای پالتین را به میانگین 
۹۰۷ دالر در هر اونس در سه ماه آخر سال جاری، 
۹۳۲ دالر و ۵۰ سنت در سه ماهه اول ۲۰۲۳ و ۹۷۰ 
دالر برای کل سال ۲۰۲۳ برگرداند. برای پاالدیوم، 
میانگین قیمت ۲۰۶۹ دالر در هر اونس در سه ماهه 
چهارم، ۲۰۷۵ دالر در ســه ماهه اول سال آینده و 
۲۰۳۷ دالر و ۵۰ سنت در هر اونس برای کل سال 

۲۰۲۳ پیش بینی شد. آن دسته از تحلیلگرانی که 
تعادل عرضه وتقاضا را پیش بینی می کردند، گفتند 
که انتظار دارند بازار پالتین در ســال جاری و سال 
آینده مازاد داشــته و بازار پاالدیــوم متعادل یا با 

کسری باشد.
کارولین بین، تحلیلگر کپیتال اکونومیکس گفت: 
قیمت پالتین ممکن اســت در سال آینده افزایش 
یابد زیرا تقاضای سرمایه گذاری اندکی بهبود می یابد 
و تقاضای صنعتی تا پایان سال افزایش می یابد. با 
این حال، هر گونه افزایش قیمت، ممکن است بسیار 
محدود باشد. او گفت: تا زمانی که چشم انداز تولید 
جهانی روشن شود، ما انتظار افزایش قیمت ها را در 

مورد پاالدیوم نداریم.

مردمچقدرچکهایرمزدارمبادلهمیکنند؟
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رئیس کل بانک مرکزی خبر داد
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سرمقاله

کنترل هزینه های 
ساخت و ساز

قیمت زمین یکی از عوامل 
مهم و اصلی تعیین کننده 
قیمت مســکن اســت. در 
سالهای اخیر بخصوص دو 
سال اخیر شاهد رشــد بی ضابطه و دور از منطق 
قیمت زمین در کشور هستیم. این موضوع تاثیر 
 بسیار باالیی بر قیمت تمام شــده تولید مسکن 
می گذارد. از آنجایی که که دولت زمین کافی برای 
ساخت مسکن هم ندارد و زیر مجموعه های دولتی 
نیز برای واگذاری امالک خود تمایلی نشان ندادند، 

قیمت تمام شده...

  حسن محتشم، کارشناس 
مسکن 
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افزایش1۳8درصدی
برنجایرانیدریکسال

زمانوارداتخودرو
مشخصنیست

بازارساز نرخ توافقی معامالت دالر را به باالی کانال 33 هزار تومانی رساند

موج جدید تقاضا  در  بازار ارز
صفحه2

صفحه4

رشد  نجومی  انواع  مصالح  ساختمانی
هزینه   ساخت   مسکن ۸۰   درصد   رشد   کرد

جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت )صمت( نشــان می دهد که در تیر 
امســال قیمت ۲۹ کاال، از جمله انواع روغن و برنج 
بیش از ۱۰۰ درصد، ۲۸ کاال بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد 
و ۳۰ کاال زیر ۵۰ درصد افزایش یافته و قیمت یک 
نوع تیرآهن نیز کاهش داشته است.  از بین ۸۸ کاالیی 
که تغییرات قیمت آن ها از تیرماه سال گذشته تا ماه 
مشابه امسال منتشر شده، قیمت ۲۹ کاال بیش از 
۱۰۰ درصد افزایش یافتــه و قیمت آن ها بین دو تا 
نزدیک به پنج برابر شده اســت. بیشترین افزایش 
قیمت مربوط به انواع روغن بوده، به طوری که روغن 
مایع ســرخ کردنی معمولی ۸۱۰ گرمی است که 
قیمت آن در مدت یاد شــده ۳۷۷.۵ درصد، روغن 

مایع آفتابگردان معمولی...

در حالی وزیر صنعت از آماده شدن شرایط واردات 
خودرو سخن می گوید، اما کارشناسان معتقدند که 
شرایط اقتصادی و سیاسی کشور به گونه ای نیست که 
بتوان به این زودی ها منتظر خودروهای وارداتی بود.

به گزارش خبر آنالین با وجود انتشار اخبار مختلف 
درباره واردات خودرو، اما به نظر می رســد که فعال 
زمان مشخصی برای آمدن خودروهای خارجی وجود 
ندارد و شاید این وعده در حد حرف بماند. عبداهلل 
توکلی الهیجانی، مدیرکل صنایع خودرویی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت در هفدهمین نمایشــگاه 
بین المللی قطعات، لــوازم و مجموعه های خودرو 
اعالم کرده است؛ زمان واردات خودرو به کشور هنوز 

مشخص نیست و به سرعت...



اقتصاد2
ایران

ثباتبازارمسکنطوالنیمیشود؟
یک کارشناس مسکن گفت: به دلیل ثبات قیمت 
مصالح ساختمانی و کاهش جابه جایی ها تا پایان 
ســال، بازار ملک آرام اســت اما با توجه به سایر 
مولفه های اثرگذار بر قیمت تمام شــده  ساخت، 
توقف کامل قیمت ها در طوالنی مدت دور از ذهن 
اســت. رامین گوران در گفت وگو  با ایسنا اظهار 
کرد: یک بخش از آرامش کنونی بازار مسکن شهر 
تهران به ثبات قیمت نهاده های ساختمانی مربوط 
می شــود. حتی در برخی مصالح کاهش قیمت 
داشتیم که مقداری در افت انتظارات تورمی بازار 
مسکن موثر بود. این کارشناس بازار مسکن با بیان 
این که وضعیت بازارهای موازی در بخش امالک 
اثرگذار است تاکید کرد: به طور مثال وقتی خروج 
سنگین سرمایه از بورس اتفاق می افتد می تواند 
جذب بازارهایی مثل مسکن  شود. وی افزود: در 
عین حال اخباری مبنی بر صادرات آهن می تواند به 
تنش بازار ملک بینجامد. نوسانات دالر نیز که این 
روزها مقداری دیده می شود ممکن است اثراتی در 
بازار مسکن  ایجاد کند. گوران درباره وضعیت فعلی 
ساخت و  ساز در کشور گفت: به طور کلی عرضه 
مسکن کاهش یافته است. شهرداری ها و  وزارت راه 
و  شهرسازی هم به وعده هایی مثل تسهیل صدور 
پروانه یا عرضه نهضت ملی مسکن که طی یک سال 
گذشته دادند عمل نکردند. درخصوص بازار می توان 
گفت احتماال تا پایان سال ثبات ادامه می یابد. وی 
هزینه های تحمیل  شده از ســوی  دستگاه های 
خدمات رسان را در رشد قیمت تمام شده مسکن 
موثر  دانست و گفت: در حال حاضر توان متقاضیان 
به قیمت مسکن نمی رسد. تسهیالت خاصی هم 
که قیمت ها را پوشــش دهد وجود ندارد. در این 
شرایط انتظار می رود که نرخ ها به ثبات برسد اما به 
هر میزان که هزینه های تولید مسکن افزایش پیدا 

کند، قیمت نهایی نیز باال می رود.

هر متر مســکن در تهران ۴۳.۷ 
میلیون تومان

روند کاهش نرخ رشد ماهیانه قیمت در بازار مسکن 
شهر تهران که از تیرماه امسال آغاز شده بود بر اساس 
گزارش دو متولی ارایــه آمار، ادامه پیدا کرد. طبق  
اعالم بانک مرکزی میانگیــن قیمت هر متر خانه 
در تهران به ۴۳.۷ میلیــون تومان در هر متر مربع 
رسید که در مقایسه با ماه قبل ۱.۲ درصد و نسبت 
به ماه مسابه قبل ۳۸.۲ درصد رشد نشان می دهد. 
هم چنین مرکز آمار متوسط وزنی قیمت هر متر 
آپارتمان در تهران را ۴۶.۴ میلیون و متوسط حسابی 
آن را ۴۴.۳ میلیون تومان اعالم کرد. تعداد معامالت 
نیز بر اســاس گزارش بانک مرکزی ۵.۴ هزار فقره 
بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه در سال قبل 

به ترتیب ۱۰.۲ و یک درصد کاهش یافته است.

دستور بانک مرکزی به بانک ها
پرداختوامازدواجسرعتبگیرد

بانک مرکزی در بخشــنامه ای خطاب به شبکه 
بانکی بر لزوم تسریع در پرداخت تسهیالت قرض 
الحسنه ازدواج تأکید کرد. به گزارش ایسنا، در متن 
بخشنامه بانک مرکزی آمده است:پیرو نامه شماره 
۹۰۳۵۳ /۰۱ مورخ ۱۲ تیر ماه ۱۴۰۱ در خصوص 
ابالغ جزء )۱( بند )الف( تبصره )۱۶( قانون بودجه 
سال ۱۴۰۱ کل کشور موضوع پرداخت تسهیالت 
قرض الحسنه ازدواج، به آگاهی می رساند؛ مطابق 
با نص صریح قانون، »بانک ها و موسسات اعتباری 
مکلفند مبتنی بر اعتبارسنجی متقاضیان، حداکثر 
با اخذ سفته از متقاضی و یا یک ضامن معتبر به 
پرداخت تسهیالت اقدام کنند. عدم اجرا یا تأخیر 
در پرداخت تســهیالت تخلف محسوب شده و 
قابل پیگیری در مراجع ذی صالح است.« بدیهی 
اســت، با توجه به ضرورت اجــرای قانون و اقدام 
درخصوص اجرای کامل سهمیه ابالغی و کاهش 
تعداد متقاضیان در صف ســامانه قرض الحسنه 
ازدواج، و جّدیت این بانک به منظور جلوگیری از 
افزایش تعداد متقاضیان در صف، در صورت عدم 
اقدام ازسوی آن بانک، تعیین شعبه افراد ثبت نام 
شده راساً از ســوی بانک مرکزی مورد اقدام قرار 
خواهد گرفت. لذا، آن بانک موظف است در اسرع 
وقت ضمن تعیین شعبه، پذیرش و تعیین تکلیف 
متقاضیان در صف سامانه قرض الحسنه ازدواج، 
پس از تکمیل مدارک توسط متقاضی، ظرف مدت 
حداکثر ۱۰ روزکاری نسبت به پرداخت تسهیالت 
مزبور اقدام کند.    بر این اساس، خواهشمند است 
به واحدهای اجرایی ذیربط دستور اکید فرمایید 
تا نسبت به تعیین شــعبه افراد در صف و اعطای 
تسهیالت به متقاضیان تسریع کرده و ضمن جبران 
و اعطای تسهیالت بابت باقیمانده سهمیه، نسبت 
به رعایت سهمیه ماهانه پرداخت تسهیالت قرض 
الحسنه ازدواج نیز اقدام و گزارش اقدامات انجام 

شده را به این مدیریت کل ارسال کنند.  

اخبار

 بانک مرکزی برای کنترل 
قیمت دالر دو اقدام انجام 
داد: افزایــش قیمت دالر 
رسمی و انتشــار گواهی 

سکه.
در شــرایطی که بازار ارز تحت تأثیر ناآرامی های 
اجتماعــی، رکود کســب و کار، توقــف مذاکرات 
احیای برجام و تشــدید تحریم های ضد ایرانی با 
افزایش تقاضا مواجه شــد و در روز چهارشنبه در 
یک رکوردشــکنی تاریخی در نیمه کانال ۳۴ هزار 
تومانی قرار گرفت، تقاضای دالر سهمیه ای به خاطر 

اختالف نرخ دالر آزاد و توافقی باال رفت. 
تحلیلگران این رویداد را به خاطر گپ به وجود آمده 
میان دو بازار توافقی و آزاد استدالل می کردند، زیرا 
ســودی که از اختالف قیمت دو بازار به وجود آمده 
بود تقاضای ســفته بازی را در بازار روز قبل تشدید 
کرد. روز پنج شنبه صبح بازارساز در مقابل سرکشی 
های بازار آزاد آرام نایستاد و با افزایش نرخ توافقی 
دالر سعی کرد تقاضای ســفته بازی در بازار ارز را 

مهار کند.
حباب ســکه از تابســتان رکورد زده و قصد پایین 
آمدن نداشته است. بانک مرکزی برای اینکه رشد 
بازار سکه را تعدیلی کند صبح از انتشار اوراق سکه 

با سررسید شش ماهه خبر داد. محمد کشتی آرای 
کارشناس ارشد طال و رییس کمیسیون تخصصی 
طال و جواهر اتاق اصناف ایران قبال در مصاحبه ای 
با اتاق ایران اعالم کرده بود که بانک مرکزی از سال 
۱۳۹۷ واگذاری سکه نداشته اســت و سکه های 
موجود در بازار چون پاسخگوی تقاضا نیست حباب 
سکه رشد کرده اســت. به نظر می رسد با توجه به 
صحبت های این کارشناس، بانک مرکزی به دنبال 
رفع مشکل عرضه در بازار برآمده و سعی می کند تا 

با بهبود عرضه تقاضای بازار سکه را کنترل کند تا 
حباب سرکش سکه مهار شود.

روز چهارشنبه هفته گذشته، سکه امامی با قدرت 
از مرز ۱۶ میلیون تومانی عبور کرد و تا محوده ۱۶ 
میلیون و ۱۰۰ هزار تومان پیش روی کرد. این اتفاق 
در حالی رخ داد که بخشــی از معامله گران انتظار 
داشتند که سکه در نزدیک مرز ۱۶ میلیون تومانی 
در معرض اصالح قرار بگیرد. علت این انتظار رشد 
سنگین روز سه شنبه و چهارشــنبه بود. در واقع 

سکه طی دو روز نزدیک به ۹۰۰ هزار تومان افزایش 
یافته بود و همین موضوع موجب می شد که برخی از 
فعاالن، انتظار سودگیری معامله گران از خریدهای 

قبلی را داشته باشند. 
تحلیل گران فنی باور دارند در صورتی که فلز گران 
بهای داخلی بتواند از مقاومت حساس۱۶ میلیون 
و ۲۰۰ هزار تومانی عبور کند، خریداران بیشتری 
وارد بازار خواهند شــد و احتمــال صعود به باالی 
سطح ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان وجود خواهد 
داشت. فلز گران بهای داخلی هرگز در طول تاریخ 
معامالتی خود به باالی محدوده ۱۶ میلیون و۴۰۰ 
هزار تومان نفوذ نکرده است. این موضوع می تواند 
هم زمان هیجان و احتیاط معامله گران را در بازار باال 
ببرد. یک گروه از معامله گران تصور می کنند که در 
آستانه رکورد تاریخی، سودگیری ها بیشتر خواهد 
شد و دسته دیگری باور دارند بازار با موج جدیدی 
از افزایش تقاضا رو به رو است که زمینه رکوردهای 

شکنی های قیمتی را فراهم خواهد کرد.
در این میان افزایشــی ها اعتقاد دارند که دالر به 
دنبال افزایش روزهای اخیر، با موج جدیدی از تقاضا 
مواجه خواهد شد و بازارساز با عرضه نیز نمی تواند 
در برابر این فشار خرید مقاومت کند. در صورتی که 
اسکناس آمریکایی در روز جاری بتواند باالی سطح 
۳۴ هزار و ۵۰۰ تومان باقی بماند، انتظارات افزایشی 

در بازار تقویت خواهد شد. 

بازارسازنرختوافقیمعامالتدالررابهباالیکانال۳۳هزارتومانیرساند

موج جدید تقاضا  در  بازار ارز

افزایــش1۳8درصدیبرنج
ایرانیدریکسال

جدیدترین آمار منتشر شــده از سوی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت )صمت( نشان می دهد 
که در تیر امسال قیمت ۲۹ کاال، از جمله انواع 
روغن و برنج بیش از ۱۰۰ درصد، ۲۸ کاال بین ۵۰ 
تا ۱۰۰ درصد و ۳۰ کاال زیر ۵۰ درصد افزایش 
یافته و قیمت یک نوع تیرآهن نیز کاهش داشته 

است.
 به گزارش ایسنا، از بین ۸۸ کاالیی که تغییرات 
قیمت آن ها از تیرماه سال گذشته تا ماه مشابه 
امسال منتشر شده، قیمت ۲۹ کاال بیش از ۱۰۰ 
درصد افزایش یافته و قیمــت آن ها بین دو تا 
نزدیک به پنج برابر شده است. بیشترین افزایش 
قیمت مربوط به انواع روغن بوده، به طوری که 
روغن مایع ســرخ کردنی معمولی ۸۱۰ گرمی 
اســت که قیمت آن در مدت یاد شده ۳۷۷.۵ 
درصد، روغن مایع آفتابگــردان معمولی ۸۱۰ 
گرمی ۳۷۱.۸ درصد و روغن نیمه جامد معمولی 
۴.۵ کیلویی ۳۲۰.۲ درصد افزایش یافته و بیش 

از چهار برابر شده است.  
بعد از این گروه، انواع برنج بیشــترین افزایش 
قیمت را داشته، به طوری که برنج داخلی طارم 
اعلی ۲۰۶.۹ درصد، برنج هاشــمی ۲۰۰.۵ و 
برنج خزر ۱۹۴.۲ درصد افزایش داشــته است. 
همچنین در تیر امسال برنج پاکستانی باسماتی 
۶۱.۲ درصد، برنج هنــدی ۵۹.۴ درصد و برنج 

تایلندی ۱۲.۱ درصد افزایش داشته است.
همچنین در این مــدت ذرت خارجی ۲۰۳.۹ 
درصد نسبت به تیر سال قبل افزایش یافته و از 
۴۰۰۰ تومان به ۱۲ هزار و ۳۰۰ تومان رسیده 
است. جو خارجی با ۱۶۱.۵ درصد، ذرت داخلی 
با ۱۴۸.۴، کنجاله سویا وارداتی با ۱۱۷.۷،   جو 
داخلی وبا ۱۰۸.۸ و۱۰۹.۷  دیگر کاالهای مشابه 
با افزایش قیمت بیش از ۱۰۰ درصدی هستند.

این کاالها نیــز به عنوان خــوراک دام و طیور 
بر قیمت مرغ، گوشــت، تخم مــرغ و لبنیات 
تاثیرگذارند. از بین این اقالم قیمت گوشــت 
مرغ تازه، تخم مرغ و مرغ زنده درب مرغداری 
به ترتیب ۱۱۷.۷، ۱۱۰ و ۱۰۵.۷ درصد افزایش 

داشته و بیش از دو برابر شده است.
در این میان برخی از کاالهای دیگری که قیمت 
آن ها طی یک سال بیش از دو برابر شده شامل 
برخی از انواع ماکارونی، لبنیات، سیب زمینی، 
روغن موتور، الستیک جینیو کامیونی و اتوبوسی 
و سیمان سفید است؛ به طوری که در تیر امسال 
قیمت انواع ماکارونی ۱۵۷.۵ تا ۱۷۸.۸ درصد، 
شیر خام ۱۴۷، انواع ماست ۱۲۵.۲ تا ۱۴۸.۱، 
کره ۱۰۶.۴ و سیب زمینی ۱۶۴ درصد نسبت 

به تیر سال قبل افزایش یافته است.

وضعیت ۲۵ کاال از جمله حبوبات و 
گوشت گوساله

در این میان ۲۸ کاال هم بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد 
افزایش قیمت داشــتند که از جمله مهم ترین 
آن ها انواع حبوبات با ۵۲.۹ تا ۹۲.۳ درصد، انواع 
خرما با ۶۸.۵ تا ۷۶.۷، گوســاله زنده با ۶۱.۱ و 
گوشت گوســاله با ۶۲.۶ درصد افزایش قیمت 
بوده است. همچنین پیاز با ۷۳.۵ درصد، گوجه 
فرنگی با ۷۳، سیب زرد با ۷۷.۴پنیر تتراپک با 
۹۸.۵، شیر استریل پاکتی با ۷۵.۴، قند شکسته 
با ۹۷.۵، شکر ســفید فله با ۷۷.۷ کاغذ چاپ و 
کاغذ روزنامه با ۵۴.۸ و ۸۹.۸، سیمان خاکستری 
با ۶۷.۳ تا ۹۶.۵ و انواع روغن موتور با ۸۸.۵ تا ۹۳ 
درصد ازایش قیمت، دیگر کاالهایی هســتند 
که در مدت یاد شده بیش از ۵۰ درصد افزایش 

قیمت داشته اند.
بر اســاس این آمار ۳۰ کاال نیز زیر ۵۰ درصد 
افزایش قیمت داشته  اند که از جمله مهم ترین 
آن ها گوسفند زنده و گوشت گوسفندی با ۴۱.۴ 
و ۴۰.۱ درصد، چای خارجی با ۲۴.۵ تا ۲۵.۷، 
شیر خشک اطفال با ۳۱.۶، موز با ۳۴.۴ و جوجه 

یک روزه با ۱۹.۱ درصد بوده است.
همچنین در این مدت قیمت انواع شــوینده 
شامل دستمال کاغذی ۴۵.۳ تا ۴۸.۵ درصد، 
مایع دستشــویی ۳۲.۴ درصد، پودر دستی و 
ماشینی ۴۳.۳ تا ۴۵.۳، مایع ظرفشویی ۴۳.۳ تا 
۴۴.۱ و صابون ۲۹.۲ درصد افزایش یافته است. 
تیرآهن، میلگرد و ورق بــا ۹.۳ تا ۱۶.۴ درصد، 
انواع الستیک خودرو با ۱۵.۵ تا ۴۲.۸ درصد و 
یخچال و فریزر با ۲۴.۴ تا ۳۳.۸ درصد از جمله 
دیگر کاالهایی هســتند که قیمت آن ها از تیر 
۱۴۰۰ تا ماه مشابه امسال، کمتر از ۵۰ درصد 

افزایش یافته است.
در این میــان فقط قیمت تیرآهــن نمره ۲۷ 
سنگین ذوب آهن طی یک سال مورد بررسی 

۳.۷ درصد کاهش قیمت داشته است.
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رییس کل بانک مرکزی گفــت: باتوجه به حباب 
موجود و تقاضای فعاالن بخش خصوصی از بانک 
مرکزی، مقرر شد طالی آب شــده ارائه و سپس 
به ســکه تبدیل و در بازار عرضه شود؛ لذا با توجه 
به تقاضای فعاالن بخش خصوصی در این زمینه 
در حال حاضر کارگــروه ویژه ای در بانک مرکزی 
تشکیل شــده و تحت نظارت این بانک و توسط 

بخش خصوصی انجام می شود.
به گزارش ایسنا، علی صالح آبادی از عرضه گواهی 
سکه بانک مرکزی از هفته آینده خبر داد و گفت: 
این اوراق معاف از مالیات بوده و با سررسید شش 
ماهه، در بورس منتشر خواهد شد. قیمت تسویه 
اوراق سکه بهار آزادی، قیمت روز سکه و معامالت 
ثانویه آن در بورس امکان پذیر است. بنابراین این 
اوراق ابزار جدیدی است که می تواند به اشخاص 
حقوقی به فروش برسد و به تعادل بازار کمک کند.

رییس کل بانک مرکزی تعادل در بازار ارز را حائز 
اهمیت خواند و گفت: برای این منظور مقرر شده 
در سامانه نیما عرضه ها در زمینه ارزهایی که مورد 
اقبال بخش خصوصی اســت و تقاضای بیشتری 

دارد، همچنان تــداوم یابــد و تقاضایی که برای 
نیازهای واقعی مردم وجود دارد پوشش داده شود.

وی تاکید کرد: البته در حال حاضر، در سامانه نیما 
عرضه ها به مراتب بیش از تقاضاست. برای نمونه 
از ابتدای سال تا دیروز حدود ۲۶.۵ میلیارد دالر 
در سامانه نیما معامله انجام شده است و نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته ۶۷ درصد در سامانه یاد 

شده در عرضه ها و معامالت رشد داشتیم.
وی ادامه داد: همچنین کل تأمین ارز برای واردات 
کشور در بازه زمانی یاد شده معادل ۳۸.۵ میلیارد 
دالر بوده اســت که نســبت به دوره مشابه سال 
گذشــته ۲۲ درصد رشد داشته اســت. در حوزه 
اســکناس نیز ۱.۵ میلیارد دالر حجم معامالت 
اسکناس بوده است که نسبت به دوره مشابه سال 
گذشته ۴۰ درصد رشــد معامالت اسکناس بوده 
است. بنابراین از نظر عرضه وضعیت مطلوبی داریم 
و مشکلی خاصی در زمینه عرضه ارز وجود ندارد. 

صالح آبادی خاطرنشان کرد: در هر حال قرار است 
ارزهای پرطرفدار باتوجه به ذخایر بســیار خوب 

عرضه شود و قابل استفاده در بازار باشد.

طبق اعالم بانک مرکــزی، رئیس کل این بانک با 
بیان اینکه استقبال صادرکنندگان از بازار متشکل 
ارزی نیز بسیار خوب است، افزود: در حال حاضر 
صادرکنندگان به صورت توافقی ارزهای زیادی را 
در بازار عرضه می کنند و هیچ مشکلی در تأمین 

اسکناس و حواله ارزی وجود ندارد.
به گفته صالح آبادی، بانک مرکزی بر سامانه نیما 
و نیز بر ســامانه برخط صرافی ها نظارت کامل و 

رصد دقیق دارد.
وی با بیــان اینکه از هفته آینده، ســامانه برخط 
صرافی هــا، با هدف تســهیل ارائــه خدمات به 
متقاضیــان عملیاتی خواهد شــد،  تصریح کرد: 
افرادی که درصد هستند ارزی را خریداری کنند 
به جای مراجعه حضوری بــه صرافی ها از طریق 
سامانه برخطی که راه اندازی شده است، می توانند 
درخواست های خود را به صورت برخط به صرافی 
مدنظر خود ارسال کنند و پس از احراز هویت، به 
صورت حضوری مراجعه کرده و ارز خود را دریافت 
می کنند و اینگونه سهولت دسترسی که یکی از 

محورهای مدنظر ماست نیز میسر می شود.

الیحه دولت در خصوص مالیات بر سود سپرده 
های اشخاص حقوقی ارائه می شود

وی در ادامه، به موضوع مالیات بر سود سپرده های 
اشخاص حقوقی در بانک ها اشــاره کرد و گفت: 
در جلسه روز گذشته با حضور معاون اول رئیس 
جمهور، وزیــر اقتصاد و رئیس ســازمان برنامه و 
بودجه، مقرر شــد با توجه به آثار این مصوبه در 
افزایش هزینه تجهیز منابع و ســود سپرده ها در 
شبکه بانکی، الیحه پیشــنهادی  دولت مبنی بر 
اصالح این قانون با همکاری مجلس به طور ویژه 

پیگیری شود.
صالح آبادی درباره جزئیات الیحه مذکور و اثرات 
آن یادآور شــد: باتوجه به اینکــه الیحه مذکور 
به مجلس شــورای اسالمی ارســال شده است، 
مقرر شــد با جدیت این مهم را پیگیری کنیم و 
با مســاعدت مجلس مالیات بر سود سپرده های 
اشــخاص حقوقی از بودجه ۱۴۰۱ حذف شــود، 
چراکه این الیحه تاکنون اثری نیز بر درآمدهای 
دولت نداشته است و اینگونه این دغدغه که فعاالن 

بخش حقوقی دارند برطرف شود. 

در حالی وزیر صنعت از آماده شــدن شرایط واردات 
خودرو ســخن می گوید، اما کارشناسان معتقدند که 
شرایط اقتصادی و سیاسی کشور به گونه ای نیست که 

بتوان به این زودی ها منتظر خودروهای وارداتی بود.
به گزارش خبر آنالین با وجود انتشــار اخبار مختلف 
درباره واردات خودرو، اما به نظر می رسد که فعال زمان 
مشخصی برای آمدن خودروهای خارجی وجود ندارد و 

شاید این وعده در حد حرف بماند.
عبداهلل توکلی الهیجانی، مدیرکل صنایع خودرویی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت در هفدهمین نمایشگاه 
بین المللی قطعات، لوازم و مجموعه های خودرو اعالم 
کرده است؛ زمان واردات خودرو به کشور هنوز مشخص 
نیست و به سرعت عمل واردکنندگان بستگی دارد که 
بنگاه های اقتصادی هستند. وی توضیح داده؛ اکنون 

ثبت درخواست خودروسازان و واردکنندگان مختلف 
در حال انجام است و مواردی درخصوص استانداردهای 
مدنظر و تایید خدمات پس از فروش این شــرکت ها 
وجود دارد. به گفته این مقام مسوول، اگر واردات هم 
اتفاق بیفتد، بازار به سمت رقابتی شدن پیش خواهد 

رفت و شاهد بالندگی صنعت خودرو نیز خواهیم بود.
این اظهارات در شــرایطی اســت که در شــهریور ماه، 
ســخنگوی وزارت صمت اعالم کرده بــود که اگر همه 
چیز خوب پیش رود، از آذرمــاه باید منتظر خودروهای 
وارداتی باشیم. بر همین اساس، کارشناسان اعتقاد دارند 

که عملیاتی ساختن فرآیند واردات خودرو مستلزم فراهم 
آمدن بسیاری از زیرساخت ها مانند نهایی شدن برجام، 
حل شدن مشکل نقل و انتقاالت مالی و FATF، واگذاری 
نمایندگی های مجاز است که هیچ کدام در حال حاضر 
فراهم نیست و با توجه به حرکت برجام به سوی نافرجامی، 
به نظر نمی رسد این فرآیند به جایی برسد. با این حال، وزیر 
صمت امروز اعالم کرده که دولت شرایط واردات خوردو 
را فراهم کرده و واردات خودرو باید با انتقال فناوری پیوند 
بخورد. به گفته سیدرضا فاطمی امین، از هفته گذشته 
ثبت سفارش آغاز شده اســت. اما در این میان، مقامات 

وزارت صنعت به تازگی از قیمت و مدل های خودروهای 
احتمالی وارداتــی رونمایی کرده اند. بنــا به گفته امید 
قالیباف، فهرست شرکت های واردکننده خودرو به ۱۲ 
شرکت رسیده است؛ ضمن اینکه این فهرست، همچنان 
باز است و به محض این که شرکت متقاضی واردات خودرو 
شرایط الزم در آئین نامه واردات خودرو را احراز کند، به 
فهرست واردکنندگان خودرو اضافه می شود. او اعالم کرده؛ 
واردات خودرو از بین خودروهایی با برندهای کره ای، ژاپنی 
و اروپایی انجام می شود. گفته می شود خودروهایی مانند 
هیوندا اکسنت، هیوندای ۱۰، میتسوبیشی میراژ، چانگان 
سی اس ۳۵، ام جی ۳ و ام جی ۶، سیتروئن C ۳ و محصولی 
از شرکت فولکس واگن )سئات( در زمره مدل خودروهایی 
است که قرار است به کشور وارد شود و این خودروها در 

محدوده قیمت حدود ۱۰ هزار یورو قرار دارند.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه ضمن اشــاره بــه اینکه مطالبات 
قطعه سازان هنوز افزایشی است، اما شیب این افزایش کند شده است، گفت: 
آخرین وضعیت مطالبات قطعه سازان معادل ۵۰ هزار میلیارد تومان است که 

۲۰ هزار میلیارد تومان آن بدهی های معوق خودروسازان است.
آرش محبی نژاد- در گفت وگو با ایسنا، در رابطه با آخرین وضعیت مطالبات 
قطعه سازان یا در حقیقت بدهی خودروسازان به زنجیره تامین، ضمن تاکید 
بر اینکه میزان مطالبات قطعه سازان هنوز افزایشی است، اما شیب افزایش آن 
کند شده است، اظهار کرد: طی دو سال گذشته، یک جهش در میزان مطالبات 
معوق و مطالبات کل قطعه سازان ایجاد شد اما با استفاده از برخی ابزارهای 
تامین مالی زنجیره ای، اوراق گام، تفاهم نامه سه جانبه، LC داخلی، خرید دین 

و.. سرعت رشد میزان افزایش مطالبات کاهش پیدا کرده است.
دبیر انجمن صنایع همگن و نیرو محرکه قطعه سازی در این رابطه، تصریح 
کرد: در حال حاضر کل مطالبات تعیین تکلیف نشده قطعه سازان ۵۰ هزار 
میلیارد تومان اســت که حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان آن معوق اســت؛ با 
تداوم این وضعیت، واضح است که قطعه ساز نمی تواند ادامه حیات بدهد، اما 
خودروسازان قصد دارند با خروج خودرو از قیمت گذاری دستوری و فراهم 
شدن تعادل ورودی و خروجی، در کنار ارائه بسته تامین مالی زنجیره ای که 
اشاره شد، میزان بدهی های خود به قطعه سازان را کاهش دهند. تاکنون این 
برنامه ها تاثیر گذار بوده اما منجر به کاهش نشده و تنها روند افزایش آن را تقلیل 
داده است؛ در حقیقت بسته های تامین مالی، الزم بوده اما کافی نبوده است. 

کاهش مطالبات قطعه ســازان؛ تعادل منابع مالی ورودی و 
خروجی

وی خاطرنشان کرد: با عرضه خودرو در بورس که اکنون نیز در حال انجام است 
و به نوعی فاصله گرفتن از سیاست های قیمت گذاری دستوری و ایجاد تعادل 
بین منابع ورودی خودروساز و هزینه ها و خروجی ها، یقینا شاهد کاهش شکاف 

میزان مطالبات معوق خواهیم بود. چنانچه از ابرازهای تامین مالی به خوبی 
استفاده شود، امید است که آینده خوبی پیش روی قطعه سازان باشد. این مقام 
صنعتی، ضمن اشاره به نمایشگاه اخیر قطعات،  گفت: برای اولین بار پس از 
دوران سخت کرونا و در رکود قرار گرفتن اکثر صنایع و از جمله قطعه سازی، 
این نمایشگاه در سطحی وسیع با مشارکت اکثریت قریب به اتفاق شرکت های 
قطعه ساز برگزار شد و میزبان مهمان های خارجی به ویژه از روسیه، چین و 
کشورهایی که روابط سیاسی مناسبی با ایران دارند، بودیم. حضور پررنگ 
قطعه سازان در این سطح قطعا می تواند به پیشبرد صنعت کمک بزرگی کند و 

می توانند مقصد خوبی برای صادرات یا همکاری های مشترک باشند. 
محبی نژاد یادآور شد: ضمن اینکه امسال در نمایشگاه اتوموبیلیتی روسیه 
نیز ایران حضور پررنگ و عظیمی داشت و خوشــبختانه در آن نمایشگاه، 
توانستیم به توافق های خوبی دست پیدا کنیم. بر این اساس با برگزای چنین 
نمایشگاه هایی قطعه سازان و خودروسازان دنیا از نزدیک با توان ما آشنا خواهند 
شد و همکاری ها شکل خواهد گرفت. در برخی همکاری ها همچون L۹۰ که 
امکان تولید مشترک نیز وجود دارد، به ویژه با کشورهایی روسیه و... پروژه ها 

قوی تر در سطح برون مرزی انجام خواهد شد.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور ادامه داد: توان صنعت قطعه سازی 
با رویکرد داخلی سازی  و بومی  شدن صنعت قطعه، یک عرصه ارائه توانمندی ها 
را فراهم آورده است. ما شاهد ارائه آخرین دستاوردهای صنعت قطعه سازی 
هستیم که هم برای خودروساز داخلی، هم برای خودروسازان خارجی و البته 
خودروسازان خصوصی که فعالیت داشته یا در حال گسترش فعالیت خود 
هستند، می تواند جذاب باشد. وی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۱ بخش عمده ای 
از افزایش تیراژ تولید خودرو را بخش خصوصی بر عهده گرفته است، گفت: 
برای تقویت این بخش، یقینا به همکاری زنجیره تامین نیاز اســت؛ فلذا در 
نمایشگاه های این چنینی، آشنایی ها و ارتباط ها بیش از گذشته فراهم می شود 

و ما دستاورد زیادی را از نمایشگاه انتظار داریم.

سیاست گذاران پاسخ دهند، مشتاق تولید داخل اند یا واردات؟
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور، در رابطه با ترجیح واردات بر 
تولید داخل قطعات، تصریح کرد: ما مطلقا حامی هیچ قطعه ساز خاطی که 
بخواهد از تولید قطعات سرباز زند و تبدیل به واردکننده شود، نیستیم. عمده 
جامعه قطعه ساز کشور، منافع ملی را مدنظر قرار می دهند و معتقدیم که هیچ 
سوءنیتی وجود ندارد. اما آنچه  حائز اهمیت است این است که چنانچه فضای 
کسب وکار صنعت قطعه ســازی را به گونه ای رقم بزنند که واردات قطعات 
خارجی و فروش آن ها صرفه اقتصادی بیشتری داشته باشد، بایستی این سوال 
را از نمایندگان مجلس پرسید که واردات قطعه اولویت دار تر است یا تسهیل 

شرایط برای داخلی سازی قطعات؟
محبی نژاد افزود: علیرغم اینکه نرخ ارز در سال جاری نسبت به سال گذشته 
تقریبا افزایش نداشته است اما تورم بالغ بر ۴۰ درصد باال رفته است؛ زمانی که 
نرخ ارز بصورت دستوری کنترل می شود و ثبات نرخ ارز، به جای تعادل نرخ ارز 
با تورم، مدنظر قرار می گیرد، قطعا به مرور با افزایش تورم، تنها در یک مورد با 
افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد یا افزایش بهره های بانکی )که موثر آن، 
۲۴-۲۵ درصد هستند( مواجه خواهیم شد. بنابراین با ثابت نگه داشتن نرخ 
ارز، تمام بخش های اقتصادی و نه صرفا صنعت قطعه سازی، به سمت واردات 

سوق پیدا می کنند.
وی ضمن اشاره به محدودیت ارزی برای واردات قطعات گفت: با توجه به اینکه 
منابع ارزی به نیازهای خاص اختصاص پیدا می کند، در واردات قطعات، ارز 
مبادله ای مطرح است که خود پروسه طوالنی را به دنبال دارد و محدود هم 
تخصیص داده می شود. در صادرات نیز تا زمانی که مشکالت تحریم مطرح 
است و صنعت خودرو و قطعه سازی در راس تحریم ها قرار دارد، انتظار توفیق 
خاصی نمی توان مگر با کشورهای همسایه همچون چین و روسیه که اشتراک 
سیاسی وجود دارد، داشت. ضمن اینکه این کشورها هم بیشتر به صادرات 

قطعات خود به ایران تا واردات قطعات ایرانی به کشورشان تمایل دارند.

ورود بخش خصوصی به ضرب و عرضه سکه بهار آزادی

زییاتتازهدربارهفرآیندورودخودروهایخارجی

زمان واردات خودرو مشخص   نیست

شیب افزایش مطالبات قطعه سازان کند شده، اما هنوز کاهش نیافته است
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3 بازار

رئيس اتحاديه دارندگان اتوســرويس، تعميرگاه، پارکينگ 
و کارواش خودرو تهران در تشــريح اهداف چهارساله هيئت 
مديره جديد براي رسيدگي به امور اتحاديه متبوع بيان داشت: 
قطعاً در اجراي اهداف صنف از راهنمايي پيشکسوتان استفاده 
الزم را خواهيم برد. تجربه اين افراد مي تواند بهترين راه حل 

هاي مناسب براي برطرف نمودن مشکالت را بدهد.
عبدالرضا محمدي بيان کرد: از موضوعات قابل رسيدگي سر 

و ســامان دادن به اعضاي بدون پروانه کسب است. اين کار با 
بازرسي هاي بسيار دقيق از سوي اتحاديه انجام مي شود و به 
مواردي مانند انواع ايمني هاي الزم در اتو سرويس ها توجه 
مي شود. اتوسرويس ها داراي خدمات زيادي مانند تعميرگاه، 
نقاشان، صافکارها و پارکينگ و کارواش و... هستند که هريک 
داراي ضوابط و خدمات مربوط به خود مي باشــند؛ بنابراين 

در خصوص هر يک بايد به دقت موارد و ضوابط بررسي شود.

محمدي در تشــريح برنامه هاي مورد نظر اتحاديه افزود: از 
موارد مهم و مورد توجه مي توان به فعاليت گروهي جرثقيل 
هايي اشاره کرد که در شهر به صورت سيار کار مي کنند. هر 
نوع خودرويي که از اين گروه مذکور براي سرويس دهي کمک 
مي خواهد به يکي از تعميرگاه هاي بدون پروانه و ناشناخته 
هدايت مي شود. بارها مشاهده شــده تعميرگاه و يا خدمات 
اتومبيل با انجام تخلفاتي به صاحب اتومبيل خســارت مالي 

وارد آورده است. شکايات مردم به اتحاديه نشان دهنده صحت 
موضوع اســت. بنابراين با هماهنگي هاي زيادي که با پليس 
راهور صورت گرفته اين جرثقيل ها شناســايي شده و براي 
انجام پروسه صدور کارت شناسايي و احراز هويت به اماکن و 
ديگر مراکز تاييد صالحيت فرستاده مي شوند. هر يک از اين 

جرثقيل ها بايد داراي کد و مدرک شناسايي معتبر باشند.
وي در خصوص نرخ هاي مــورد تاييد اتحاديه گفت: از لحاظ 

قانوني هر يک از اتحاديه ها مي توانند هر سال يک بار تقاضاي 
تغيير نرخ را به اتاق اصناف ارائه دهند. امسال نرخ مصوب نيز 
اعالم شــده و به دنبال آن اتحاديه اين نرخ را به زيرمجموعه 
خود که تعداد ۱۵۰۰ عضو با پروانه کســب است ارائه نموده 
است.محمدی افزود: اتحاديه به متقاضياني که کمتر از ۳۰۰ 
متر براي راه اندازي فعاليت صنفي مذکور داشته باشند از اين 

صنف پروانه صادر نمي کند.

عضــو کميســيون صنايــع و معــادن مجلــس گفــت: واردات 
خودروهــای ويــژه پروژه هــای عمرانی بايــد در اولويــت دولت 
قرار گيــرد و البته در اين حــوزه بايد به کيفيت هم توجه شــود تا 
برخی خودروهــای عمرانی ضعيــف چينی نتوانند بــه راحتی در 
کشــور ما جوالن دهند. روح اهلل عباســپور در قزوين با اشــاره به 
افزايش قيمت سرســام آور ماشــين آالت و خودروهای ســنگين 
ويــژه عمليــات عمرانی مثــل جرثقيل و بيــل مکانيکــی اظهار 
داشــت: ميزان واردات اين نــوع خودروها در ۵ ســال اخير خيلی 
کاهش يافته و بــه همين خاطر ماشــين آالت به کارگيری شــده 
 در بســياری از طرح های عمرانی کشــور مســتهلک و فرســوده 

شدند.
وی اضافه کرد: بنابراين واردات خودروهای ويژه پروژه های عمرانی 
بايد در اولويت دولت قرار گيرد و البتــه در اين حوزه بايد به کيفيت 

هم توجه شود تا برخی خودروهای عمرانی ضعيف چينی نتوانند به 
راحتی در کشور ما جوالن دهند.

عباسپور با بيان اينکه امروز شاهد فروش ماشين آالت و خودروهای 
عمرانی فرسوده با قيمت  هنگفت در بازار هستيم، ادامه داد: با توجه 
به اينکه چنين خودروهايی از نظــر ايمنی می توانند تهديدی برای 
کارگران و رانندگان در پروژه های عمرانی باشند و از سويی نگهداری 
آنها هزينه بااليی به کارفرمايان تحميل می کند، بايد اين خودروها 

هر چه زودتر با نمونه های نو و باکيفيت جايگزين شوند.
وی ادامه داد:  با توجه به اينکه در قانون جديد اســقاط خودروهای 
فرسوده بيشتر تمرکز بر کاميون ها و کشنده ها بوده، نبايد دولت از 
واردات خودروهايی مثل جرثقيل، بيل مکانيکی و لودر غفلت کند. 
چرا که هر چقدر اين خودروها به روزتر باشند، به همان اندازه سرعت 
اجرای پروژه های عمرانی و ســاختمانی افزايش می يابد و از ايجاد 

خسارت به کشور هم جلوگيری خواهد شــد. نماينده مردم آوج و 
بويين زهرا در مجلس در ادامه با اشــاره به ضرورت سرمايه گذاری 
کشــور در حوزه توليد خودروهای ســنگين و عمرانــی گفت: در 
سال های اخير بيشتر سرمايه گذاری برای ساخت خودروها مختص 
خودروهای سواری بوده و تا حدود زيادی به بخش توليد خودروهای 
سنگين کم توجهی شده است که بايد وزارت صمت اين کمبودها را 

جبران کند.
عباســپور افزود: در حوزه توليد خودروهای کاميــون ميزان توليد 
بسياراندک است و در حوزه توليد خودروهای ويژه عمليات عمرانی 
هم تقريباً توليدی نداريم که بايد به اين 2 بخش به صورت ويژه توجه 
شود. ضمن اينکه از بازرگانان شــنيديم که با کمبود کاميونت های 
يخچال دار ويژه صادرات محصوالت غذايی مواجه هســتيم که بايد 

اين نقاط ضعف بزرگ برطرف شوند.

رئيس اتحاديه فروشندگان گل و گياه تهران در تشريح 
تخلفات صــورت گرفته در بازار شــهيد محالتي بيان 
داشت: سال هاســت که اين بازار با تعداد باالي غرفه 
در وسط شهر بدون پروانه کســب و پرداخت ريالي به 
ســازمان امور مالياتي، عوارض شــهرداري، وجوهات 
سازمان آب و اداره برق مشغول فعاليت است و به هيچ 
وجهي حاضر به تمکين قانون نيســت. اکبر شاهرخی 
با بيان مطلب فوق گفت: در حاليکه واحدهاي صنفي 
فعال با مجوز و پروانه کســب هر روز با قبوض مختلف 
شهرداري و ســازمان هاي ماليات و بيمه و حامل هاي 
انرژي ســنگين رو به رو هســتند افراد فعال در بازار 

محالتي به کار غيرقانوني خود ادامه مي دهند.
وي در ادامه تاکيد کرد: بازار شهيد محالتي با غرفه هاي 
فراوان در فروش و عرضه انواع گل و گياه به صورت جزئي 
و کلي مشغول اســت. بارها با اخطارهاي قانوني به اين 
افراد تذکر داده ايم، اخطار ماده 2۷ و 2۸ اتاق اصناف از 
طريق بازرسان صنفي هم ابالغ گرديده اما اين افراد به 

هيچ وجه حاضر به تمکين قانون نيستند.
شاهرخي افزود: متاسفانه شهرداري منطقه ۱۴ نيز با 
اين بازار همکاري مي کند؛ چرا که خوب مي تواند از اين 
بازار براي خود درآمدزايي کند. وجود ۶۳۰ غرفه منافع 
بسيار بااليي دارد که حاضر نيستند اين افراد را متقاعد 
به تمکين از قانون کنند. هر غرفه اي ممکن است به ۱۵ 

نفر اجاره داده شود و هر يک مبالغ بااليي درآمد دارند و 
بخشي از آن را به شهرداري مي دهند.

رئيس اتحاديه فروشــندگان گل و گياه تهران تصريح 
کرد: اين در شــرايطي اتفاق مي افتد که از بطن و پايه 
فعاليت در اين منطقه با اين شــرايط کاماًل غلط است؛ 
نه صاحب زمين معلوم است و نه تصاحب کنندگان به 

کسي جوابگو هستند.
شاهرخي تاکيد کرد: از آنجايي که پنج اتحاديه خرازي 
فروشان- پارچه فروشان-گل فروشــان- آهنکاران و 
صنايع دستي در اين بازار درگير هستند؛ بنابراين پنج 
شغل صنفي هر روز با متخلفيني رو به رو هستند که به 
هيچ کدام از مواد قانوني نظام صنفي پايبند نيســتند. 
سازمان ها نيز بار مشکالت شان را به جاي اينکه بر اين 
تعداد هم پخش کنند، يک جا به صنوف با پروانه کسب 

و قانونمند فشار مي آورند.
وي با بيان اينکه اگر شــهرداري به جــاي همکاري با 
قانون شــکنان بــا متوليــان قانون همــکاري کند، 
قطعاً عيچ متخلفي جــرات به تخلف نــدارد افزود: از 
ســوي ديگر وســايل نقليه اي که به صورت سيار در 
سطح شــهر به فروش و عرضه گل مشــغول هستند 
از ديگــر اهمــال کاري هايي اســت که شــهرداري 
 اجــازه آن را صــادر نمــوده و از فعاليــت شــان 

جلوگيري نمي کند.

نشست کميته اجرای ضوابط اختصاصی اجرای ماده موضوع 2 
دستورالعمل تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کاال مربوط 
به گروه کااليی فلزات گرانبها در اتاق اصناف ايران برگزار شــد. 
در اين نشست، احسان ســقايی معاون برنامه ريزی و اقتصادی 
اتاق اصناف ايــران، بهنام نيک منش معاون بازرســی و نظارت 
اتاق اصناف ايران، نادربذرافشــان رئيس اتحاديه فروشندگان و 
سازندگان طال، جواهر، نقره و سکه تهران و نمايندگانی از وزارت 
صمت، مرکز امور اصناف و بازرگانان و کارشناسان دفتر فناوری 

وزات صمت حضور يافتند.
معاون برنامه ريزی و اقتصادی اتاق اصناف ايران در اين باره گفت: 
در اجرای موضوع ماده 2 دستور العمل تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون 
مبارزه با  قاچاق کاال و ارز مصوب هيات وزيران -در خصوص گروه 
کااليی فلزات گرانبها و گوهر ســنگها به عنوان يکی از کاالهای 
موضوع قاچاق، به پيشــنهاد وزارت صمت و تاييد دستگاه های 
مرتبط عضو ستاد و نيز به استناد ماده ۳ قانون مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز-، ضوابط اختصاصی الزم االجرا برای فروش، خريد، حمل و 
نقل و نگهداری به شکل تجاری فلزات گران بها و گوهر سنگ ها 
تهيه و ابالغ شده است. طرح شدن ضوابط اختصاصی تبصره ۴ 
ماده ۱۸ قانون مذکور نيز در سی ام تيرماه۱۴۰۱ توسط رئيس 

جمهور انجام شد.
وی افزود: بنابر نشستی که در اتاق اصناف ايران برگزار شد، مقرر 
شد واحدهای صنفی سکه فروش و اتحاديه های مرتبط آموزش 
کافی را برای ثبت اطالعات در سامانه جامع تجارت ببينند. اتاق 

اصناف ايران نيز در اين رابطه نقش هماهنگ کننده را بر عهده 
دارد. سقايی گفت: در حال حاضر بيش از 2هزار واحد صنفی سکه 
فروش در سطح کشــور فعالند که بيشترين اين تعداد در تهران 
هستند. در کنار اين واحدهای صنفی، صرافان نيز در زمينه فروش 
سکه فعالند که آن ها نيز بايد با هماهنگی بانک مرکزی در سامانه 
جامع تجارت ثبت کنند. همچنين الزم به يادآوری اســت طال 
فروشانی که تمايل به فروش سکه دارند بايد پروانه کسب مربوطه 
را از اتحاديه دريافت کنند. رئيس اتحاديه طال، جواهر، نقره و سکه 
تهران نيز گفت: اتحاديه تهران بيشترين تعداد در اعضای سکه 
فروش را در سطح کشور دارد از اين رو اهميت اجرای اين قانون 

در تهران بيش از ساير شهرستان های کشور است.
نادر بذرافشان افزود: بر اساس مصوبه سال ۱۳۹۰ سکه ها توسط 
سکه فروشان بايد در سامانه جامع تجارت ثبت شود اما از زمان 
اين مصوبه تا کنون، اقدامی حتی در اطالع رسانی صحيح انجام 
نشده است. وی خاطر نشــان کرد: پيش تر صنعت طال و جواهر 
طبق قانون ارزش افزوده -که از سال ۱۳۸۸ اجرا شد- آسيب های 
فراوانی ديدند. قانونی که پس از ۱۱ ســال و پس از نشست های 
تخصصی مکرر ثابت شــد از ابتدا نبايد اجرا می شده است. اين 
قانون اشتباه در اين سال ها واحدهای توليدی و توزيعی زيادی را 
به تعطيلی کشاند. تجربه قانون اشتباهی که بيش از يک دهه بر 
سر اين صنف سايه افکند، موجب نگرانی از تکرار آسيب از اجرای 

قانونی ديگر در بين برخی از واحدهای صنفی شده است.
بذرافشــان گفت: همچنين تجربه ســال ها کار سنتی برخی از 

اعضای صنف با سيســتم آنالين، مغاير اســت و طبيعی است 
نگرانی هايی را برای اعضای صنف ايجاد کند. با وجود اين، قانون 
فوق مصوب شده است و الزم االجرا اســت اما آنچه که ضروری 
است، اطالع رســانی و آموزش کافی به واحدهای صنفی است. 
در اين خصوص نشستی با اتاق اصناف ايران و نمايندگان وزارت 
صمت و سامانه جامع تجارت برگزار شد تا ابعاد ورود واحدهای 
صنفی سکه فروش به اين ســامانه و نحوه استفاده از آن بررسی 
شود. در اين نشست بر لزوم آموزش اتحاديه های طال در سراسر 

کشور و واحدهای صنفی تاکيد شد.
بذرافشان با اشــاره به اين که تنها ســکه هايی که توسط بانک 
مرکزی ضرب می شــوند مورد تاييد هســتند، گفت: برخی از 
سکه ها غيربانکی هستند که توسط کارخانه ها ضرب شده اند و 
بعضا سکه های تقلبی با عيار پايين نيز در بازار پخش شده است 
که طی سال های گذشته همواره مورد پيگيری مراجع قانونی قرار 
گرفته اند. اين سامانه برای ساماندهی توزيع و فروش سکه های 
بانکی طراحی شده است. رئيس اتحاديه فروشندگان و سازندگان 
طال، جواهر، نقره و سکه تهران در ادامه با توصيه هايی به مردم و 
خريداران خانگی سکه مواردی را برای اطمينان از خريد بر شمرد 
و گفت: مردم بايد به چهار نکته توجه کننــد. »خريد اينترنتی 
نکنند«، »پس از ورود به واحد صنفی پروانه کسب خرده فروشان 
سکه را روی ديوار يا کنار فروشنده مشاهده کنند«، »فقط کارت 
وکيوم همان واحد صنفی را بپذيرند« و »هولوگرام اتحاديه روی 

سکه را چک کنند«.

جرثقيل های سيار بايد دارای کد و مدرک شناسايی معتبر باشند

فروش ماشين آالت فرسوده با قيمت  هنگفت در بازار 

۴ گام تا خريد مطمئن سکه توسط خريداران خانگیفروش غيرقانونی گل به صورت سيار
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رئيس اتحاديه فخاران تهران رونق فعاليت فخاران 
را کاماًل وابســته به اقتصاد کشور دانست و بيان 
داشت: مسئوالن کشــور هر تفکر و عملکردي 
داشته باشند مســتقيم بر اقتصاد تاثير خواهد 
گذاشــت، صنف فخار هم از اين مقوله مستثني 
نيست. مرتضي منبع چي، رئيس اتحاديه فخاران 
تهران گفــت: اگر تصميمات اصولي و درســت 
گرفته شــود آرام آرام تمامي صنوف رونق مي 
گيرند. هر گاه دولتمــردان اراده کنند تا پروژه 
اقتصادي مهمي را در کشور استارت بزنند، قطعاً 
شاهد تغييرات خوب خواهيم بود؛ اما متاسفانه 
سال هاست شاهديم مسئوالن به جاي اهميت 
دادن به پروژه هاي مهم و امور پر اهميت تنها به 
فرصت سوزي، وعده و وعيد دادن و وقت گذارني 
مي پردازند و اين عين عدم انجام وطيفه هر فرد 

در جايگاه مسئوليتش است.
منبع چي در ادامه با اشاره به وعده دولت رئيسي 
بيان کرد: در ابتداي صدارت دولت فعلي، اعالم 
شــد طي چهار سال رياســت جمهوري جناب 
رئيسي، برنامه ســاخت يک ميليون مسکن در 
سال انجام خواهد شد که تا پايان مدت رياست 
جمهوري ۴ ميليون مسکن ساخته شده باشد. 
همه از اين خبر خوشحال شدند؛ چرا که هم به 
اين تعداد نياز داريم و هم موجب راه اندازي بيش 

از ۷۰ شغل خواهد شد.
وي افزود: بــا توجه به آمارهــاي موجود که در 
سال ۱۳۹۰ نياز کشور را به بيش از ۱2۹۰ واحد 
مسکوني ذکر کردند و هر ســال تعداد مجوزها 
تغيير و کاهش يافت تا سال ۱۳۹۸ طي ۱۰ سال 
بيش از ۶ ميليون واحد مــورد نياز باقي ماند که 
منتظر مجوز و ساخت و ســاز بود. به عبارتي از 
ســال ۱۳۹۸ تا کنون تعداد بيشتري هم به اين 
آمار اضافه شده است. بر اين اساس وعده دولت 

فعلي که يک سال هم از آن مي گذرد، هيچ اتفاق 
خوشــايندي که اميدوار به ساخت مسکن انبوه 
را داشته باشيم رخ نداده اســت. هيچ برنامه اي 
هم تدوين نگرديده که اگر مي شــد قطعاً صنف 
فخاران از اولين نفراتي بودند که مطلع مي شدند.
منبع چي ادامه داد: حتي اگر طي اين مدت ۱۰۰ 
هزار واحد مسکوني هم ساخته مي شد قطعاً در 
رونق اقتصاد تاثير مي گذاشــت. خالء ساخت و 
ساز در اقتصاد چنان رکود ايجاد کرده که اگر هر 
چه زودتر به دادش نرسند اين معضل به بيماري 

تبديل مي شود.
رئيس اتحاديه فخاران تهران در ادامه با تاکيد بر 
لزوم استفاده از آجرهاي فشاري به جاي بلوک 
بيان داشت: در دهه اخير بلوک سيماني جايگزين 
آجرهاي فشاري شده است درحالي که آجرهاي 
فشاري از استحکام بسيار بيشتري برخوردارند؛ 
همچنين بهترين عايق براي حرارت، رطوبت و 
صدا هستند. البته که اين نکته مغفول مانده و در 
ساخت و سازها کارشناسي درست و اصولي انجام 
نمي شود. بارها اين نکته را براي ساخت برج ها 
و ساختمان هاي چند طبقه به مسئوالن ذيربط 
تذکر داده ام که از اين آجرها در ساخت طبقات 
منفي استفاده شود؛ چون بســيار مقاوم است. 
اگر اين حداقل ها رعايت مي شــد بيش از ۱۰۰ 
کارخانه ســاخت آجر تعطيل نمي شد تا شاهد 

بيکاري کارگران شان باشيم .
وي در خصوص صــادرات آجر گفت: حدود ۱۰ 
سال پيش که هنوز در عراق جنگ با داعش نبود 
و شيوع کرونا وجود نداشت روزانه بيش از ۵۰۰ 
تريلي به عراق آجر صادر مي شد. ما پتانسيل و 
اراده داريم تا مجدد کارخانجات مان فعال شوند؛ 
اما مسئوالن نيز در اين مســير بايد هماهنک و 

همکاري کنند.

رئيــس اتحاديه کفاشــان دســت دوز تهران از 
برگزاري نمايشگاه امپکس خبر داد و بيان کرد: 
نمايشــگاه امپکس در محل دائمي نمايشــگاه 
هاي بين اللملي تهران ۱۹ لغايت 22 دي ماه به 
دعوت اتحاديه از شرکت هاي داخلي و خارجي 
برگزار مي شود. رسول شــجري، رئيس اتحاديه 
کفاشان دست دوز تهران با بيان مطلب فوق گفت: 
شهرهاي تهران- مشهد- همدان- اصفهان و تبريز 
بيشترين شــرکت کنندگان را در اين نمايشگاه 
دارند و شرکت هاي خارجي از کشورهاي ترکيه 
و ايتاليا حضور خواهند داشت. البته شرکت هاي 
خارجي تنها مــي توانند در زمينه مــواد اوليه و 
ماشــين آالت فعال باشند و شــرکت کنندگان 
داخلي در حوزه کيف- کفش- چرم- مواد اوليه- 
ماشين آالت و صنايع وابسته شرکت کنند. اين 
نمايشگاه در ۱۵ هزار متر مربع در جايگاه و سالن 

هاي هميشگي برگزار خواهد شد.
شجري در خصوص زمان برگزاري اين نمايشگاه 
توضيح داد: درخواســت اتحاديه براي برگزاري 
نمايشگاه از سازمان نمايشگاهي، مهرماه ۱۴۰۱ 
بود؛ اما متاسفانه سازمان نمايشگاهي اين زمان 

را يک بار به برج ۹ و بار آخر به دي ماه منتقل کرد 
که با توجه به اعياد و جشن هاي ديگر کشورها 
در اين ماه اميد داريم شــرايط براي شرکتهاي 

خارجي فراهم گردد.
رئيس اتحاديه کفاشــان دســت دوز تهران در 
آخريــن وضعيت صنف متبوع خــود نيز گفت: 
توليدات زمســتانه از برج پنج و شش شروع مي 
شــود که با توجه به رکود بازار در چند ماه اخير 
اميدواريم شــرايط فروش محصوالت تســهيل 

گردد.
وي همچنين بيان کرد: طي چند ماه اخير وزارت 
صنعت، معدن و تجارت با همکاري خوبي که با 
صنوف جهت واردات مواد اوليه داشته پشتيباني 
قابل توجهي داشــته ايم. اين مهم به دليل نگاه 
مثبت جناب فاطمي امين وزير وقت اين وزارت 
خانه صورت پذيرفت که هيچ فرقي بين صنف و 
صنعت قائل نيستند؛ بنابراين تبعيضات گمرکي 
برداشــته شــد؛ هرچند برخــي از ارگان ها در 
واگذاري زمين هاي مورد نياز به توليدکنندگان 
هنوز عادالنه رفتار نمي کنند. اميدواريم که در 

آينده نزديک اين نيز برطرف شود.

ساالنه ۳۰ تا ۳۵ درصد توليد 
محصوالت کشاورزی به داليل 
مختلف از مزرعه تا سفره هدر 
می رود که برای کاهش خروج 
ارز از کشــور بايد جلوی اين 
ضايعات را گرفت. با وجود تنوع اقليم و پتانسيل باالی 
بخش کشــاورزی، هنوز در تامين برخی محصوالت به 
خارج از کشور وابسته هســتيم که کشاورزی سنتی و 
ماقبل مدرن ناشی از گرانی و فرسودگی  ماشين آالت، 
نبود صنايع تبديلی و تکميلی و پاييــن بودن ضريب 
مکانيزاســيون کشــاورزی منجر به افزايش ضايعات 
محصوالت کشــاورزی، کاهش عملکرد و بهره وری در 
هکتار شده است. ساداتی نژاد وزير جهاد کشاورزی گفت: 
ميزان ضايعات محصوالت کشاورزی منجر به هدر رفت 
۱۴ ميليارد متر مکعب آب معادل هفت ســد کشور در 
سال می شود. وزير جهاد کشاورزی گفت: در همه مناطق 
کشور با ضعف و کمبود صنايع تبديلی روبرو هستيم که 
اين امر منجر به ايجاد اختالل زنجيره ارزش و عدم بهره 
مندی کشاورز شده است. آمارهای فائو حاکی از آن است 
که ايران با هدررفت ساالنه ۳۰ تا ۳۵ درصد محصوالت 
کشاورزی، رتبه نخست در دنيا را داراست که برای کاهش 

اين ضايعات بايد تمهيدات اساسی صورت گيرد. هر چند 
اجرای الگوی کشت بعد از گذشت نيم قرن می تواند تاثير 
بسزايی در کاهش ضايعات بخش کشاورزی داشته باشد.
توسعه صنايع تبديلی طالی سبز را تقديم اقتصاد می کند
صدرالدين نياورانی نايب رئيس اتحاديه ملی کشاورزی 
گفت: ضايعات در محصوالت اساســی بسيار باالست 
و اين طور نيســت که تنها محصول آسيب ديده هدر 
رود. به گفته او، با تقويت صنايــع تبديلی از هدر رفت 
محصوالت مرغوب جلوگيری می شود که در نهايت با 
تبديل محصوالت سريع الفساد به ماندگار قابليت صادرات 

و جذب بازار داخل وجود دارد.
نياورانی می گويد: با توسعه صنايع تبديلی و تکميلی، 
ضايعات تبديل به طال شده اســت و به عبارت ديگر به 
جای ضايعات و خرابی ميوه ها می توان طالی ســبز را 
تقديم اقتصاد کرد. نايب رئيس اتحاديه ملی محصوالت 
کشــاورزی گفت: براســاس آمار فائو ۳۰ تا ۳۵ درصد 
محصوالت کشاورزی هدر می رود که با تقويت صنايع 
تبديلی ميزان ضايعات از ۳۵ به 2 درصد کاهش می يابد.

به گفته او، عمده ضايعات محصوالت کشاورزی در بخش 
باغبانی، مراحل مختلف توليد و عدم  نظارت و بهبود توليد 
محصوالت باغی اســت. به عنوان مثال با رعايت اصول 
کشت عملکرد محصوالت باغی در هر هکتار به ۳۰۰ تا 
۳۵۰ کيلو می رسد، اين درحالی است که متوسط توليد 

فعلی باغات ۱۰۰ تا ۱۵۰ کيلوست. در ابتدا توسعه صنايع 
تبديلی و تکميلی نيازمند حمايت وزارت جهاد و پرداخت 
تسهيالت از طريق بانک کشاورزی است که متاسفانه 

وزارتخانه حمايتی از واحد صنعتی ندارند.
بررســی ها نشــان می دهد که هم اکنون اکثر صنايع 
غذايی محصــول وارد می کنند، درحاليکه بســياری 
 از اين محصوالت قابليــت تبديل در داخــل را دارند.

کاهش ضایعات در حوزه آرد و نان عاملی برای 
بی نیازی از واردات گندم

عطااهلل هاشــمی رئيس بنياد ملی گندمکاران گفت: 
ضايعات محصوالت کشاورزی در تمامی مراحل توليد، 
فرآوری، توزيع و قيمت گذاری وجود دارد که با اجرای 
الگوی کشت، واقعی شدن قيمت، توسعه صنايع تبديلی 
و تکميلی و حمل مناسب می توان ضايعات را کاهش داد. 
به گفته او، با مديريت صحيح در مزرعه، فرآوری مناسب  
محصول و حمل و نگهداری مناســب ضايعات کاهش 
قابل توجهی خواهد داشت. هاشمی می گويد: بنابر آمار 
ضايعات حوزه آرد و نان  حدود ۳۰ درصد است که با واقعی 
شدن قيمت آرد، هدر رفت در اين بخش کاهش می يابد.
رئيس بنياد ملی گندمکاران گفت: اجرای الگوی کشت 
از جمله مواردی اســت که در پاييــن آوردن ضايعات 
اثرگذاری دارد. به گفته او، با جلوگيری از ضايعات حوزه 

آرد و نان نيازی به واردات گندم نيست با مقدار آن کاهش 
چشمگيری دارد که با اين وجود به ميزان قابل توجهی از 

خروج ارز جلوگيری می شود.
اگر ۳۰ درصد از ضايعات توليــد ۱2 ميليون تن گندم  
جلوگيری شود، رقمی حدود ۳ ميليون و ۶۰۰ هزار تن 
صرفه جويی می شــود، اين در حالی است که کل نياز 

امسال به واردات کمتر از اين ميزان است.
بنابر آمار با کاهش ضايعات محصوالت کشاورزی در اکثر 
محصوالت اساسی می توان به خودکفايی رسيد که براين 
اساس ديگر با تالطمات بازارهای جهانی دچار استرس 
نخواهيم شــد. همچنين با کاهش ضايعات ۳ ميليون 
 تن گندم از خروج ۳ هزار دالر ارز جلوگيری می شــود.

عوامل موثر در کاهش ضایعات محصوالت 
کشاورزی

جالل محمودزاده نايب رئيس کميســيون کشاورزی 
گفت: با توجه به ضايعات باالی محصوالت کشاورزی در 
تمامی مراحل توليد، مبارزه صحيح آفات و بيماری ها، 
استفاده از ماشين آالت به روز و نگه داری محصول در انبار 
و سردخانه های استاندارد در کاهش هدر رفت محصول از 

مزرعه تا سفره تاثير بسزايی دارد.
به گفته او، عدم مبارزه با آفات و بيماری ها در زمان مقرر 
و مناسب نبودن ضريب مکانيزاسيون منجر به هدر رفت 
محصوالت کشاورزی در طول مرحله توليد تا برداشت 
که براين اساس افزايش ضريب مکانيزاسيون و استفاده 
از ماشين آالت به روز امری ضروری است. محمودزاده 
می گويد: با توجه به اقليم خشک و نيمه خشک کشور، 
خودکفايی در تمامی محصوالت ضرورتی ندارد و تنها در 
محصوالت استراتژيکی همچون گندم، بذر، روغن و برنج 

بايد با خودکفايی رسيد.
نايب رئيس کميســيون کشــاورزی گفت: با توجه به 
فرسودگی کمباين گندم، ۱۵ درصد محصول در زمان 
برداشــت هدر می رود. در حاليکه با بروزکردن ماشين 
آالت و استفاده از دستگاه های مدرن کمباين و تراکتور 

می توان ميزان واردات گندم را به حداقل رساند.
علی رغم آنکــه قابليت توليد مواد غذايــی برای ۳۰۰ 
ميليون نفر وجود دارد، اما مشــکالت متعدد همچون 
کمبود صنايع تبديلی و تکميلی، فرسودگی ماشين آالت 
و پايين بودن ضريب مکانيزاســيون منجر به هدررفت 
بخش قابل توجهی از توليدات محصوالت کشــاورزی 
شده است که اجرای الگوی کشت در سال زراعی جاری 
را می توان عاملی مهم برای تضميــن پايدار و کاهش 

ضايعات اعالم کرد.

News kasbokar@gmail.com

۱۵ درصد محصول گندم در زمان برداشت هدر می رود

هدررفت 35 درصد تولید محصوالت کشاورزی 
تعطيلي بيش از ۱۰۰ کارخانه آجرسازي 

همکاري وزارت صمت با صنوف برای واردات مواد اوليه 
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خبر

داشتن سبك زندگي سالم شامل ورزش منظم، تغذيه مناسب و خودداري 
از مصرف سيگار مي تواند در سالمت چشم موثر باشد. 

 محققان مركز پيشگيري از نابينايي و سالمت چشم زنان آمريكا مي گويند 
زنان در معرض خطر بيشتري براي نابينايي قرار دارند. 

به گزارش ايسنا به نقل از پايگاه خبري كتابخانه ملي پزشكي آمريكا، زنان 

در مقايسه با مردان در معرض خطر بيشتري براي از دست دادن بينايي بر 
اثر عواملي نظير آب مرواريد، گلوكوم، زوال ماكوالر و چشم خشك به ويژه 

پس از يائسگي قرار دارند. 
بارداري نيز مي تواند باعث خشــك شــدن، پف پلــك و تغييرات عيوب 

انكساري شود كه منجر به دو بيني و تاري ديد مي شوند. 

بينايي زنان بــاردار نيز مي تواند بر اثر ســر دردهاي ميگرنــي، ديابت و 
فشارخون باال تحت تاثير قرار گيرد. در زنان باردار بعضي از داروهاي درماني 
گلوكوم مي تواند باعث آزار به جنين شود و به همين علت به اين دسته از 
زنان توصيه مي شود تا درباره تمام داروهاي مصرفي شان و تغييرات بينايي 

مربوطه با پزشك خود مشورت كنند. 

زنان بيشتر از مردان در معرض خطر نابينايي قرار دارند

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

3 عنصر يك ارتباط خوب
»ما گفتگو بلد نيستيم.« اين گزاره تا حدود 
زيــادي صحيح، مصاديــق عيني زيادي 
تابه حال براي من داشــته  است. بارها در 
جلســه هايي حضور داشــته ام كه در آن 
اعضاي جلسه به شــدت به هم تاخته اند و 
يكديگر را مورد سرزنش قرار داده اند و در 
برخي موارد هم در انتهــا تالش كرده اند 
با روبوســي از دل هم در بياورند اما آيا واقعا وقتي دو نفر با اين شــدت به 
هم مي تازند، مي توان انتظار داشــت كه اين رابطه ترميم شود و به سطح 
قبل از جلسه برســد؟ به نظرم اين كار به احتمال زياد نشدني است و اين 

روبوسي هاي بعد از جلسه هم چيزي جز ريا و دورويي نمي تواند باشد. 
شما براي انجام دادن هر كاري الزم است قادر باشيد ايده ها و نظرات خود را 
به صورت اثربخش و روشن ارائه دهيد. 3 نكته اي كه بهترين ارائه كنندگان 

مطلب براي رساندن پيام خود از آنها بهره مي گيرند عبارت اند از: 
1- ايجاد اعتبار: توان كارشناسي خود را با تسلط در يك حوزه فني اثبات 
كنيد. اين كار كمك مي كند تا افرادي كه با شما كار مي كنند، پذيراي حرف 
شما باشند. حتي اگر موفق نشديد آنها را متقاعد كنيد، اعتبار شما آنها را 

مجاب مي كند كه شما قصد دروغ گفتن به آنها را نداريد. 
2- ارتباط هيجاني: ديگــران نياز دارند تا باور كنند آنچه شــما به آنها 
مي گوييد، براي شان مهم اســت. با توجه كردن و مرتبط كردن پيام با آن 

چيزي كه به آن اهميت مي دهند، با آنها ارتباط برقرار كنيد. 
3- منطقي بودن: تا زماني كه ديگران مباني ايده هاي شما و جمع بندي 
آنچه مي خواهيد به آنها ارائه دهيد، درك نكنند هيچ ارتباطي نمي تواند به 
شما كمك كند. يك استدالل روشن اين است:  بهره گيري از داده ها و تجزيه 

آنها باعث مي شود ديگران بتوانند مطلب شما را دنبال كنند. 

يادداشت مدير

5 راز خواب آسوده شبانه
وندي تراكسل، پژوهشــگر خواب و استاديار 
روانپزشكي و روانشناسي دانشگاه پيتزبورگ، 
رازها و مطالبي را درباره خواب راحت شــبانه 
منتشر كرده اســت كه در زير برخي از آنها را 

مي خوانيم. با ما همراه باشيد. 

1. بيش از حد نخوابيد  
پس از يك هفته ســخت كاري، خواب بيش از حد، وسوســه بر انگيز است ولي 
گذراندن زمان زياد در تخت خواب لزوما موجب افزايش انرژي نمي شــود  چون 
مي تواند اثري معكوس داشته باشد. تراكسل مي گويد: »وقتي ما زياد مي خوابيم، 
اغلب »مستي خواب« را تجربه مي كنيم  )بدن خواب آلوده مي خواهد باز هم در 
خواب بماند(، وقتي اين اتفاق مي افتد ما اغلب حالت خمودي را احساس مي كنيم.« 
درست است در همان لحظه شما  احساس خيلي خوبي داريد ولي بعد از بيدارشدن، 
سست و بي اراده تان مي كند و روزي بي حال و كسل كننده را براي تان رقم مي زند. 

2. زمان   ثابت و مشخصي را برای بيدار شدن حفظ كنيد 
اين مستقيما با نظر   تراكســل مرتبط اســت: حفظ برنامه منظم خواب در طول 
هفته، كليد دستيابي به چرخه خواب سالم اســت. بدين معني كه هر روز در زمان 
مشخصي از خواب بيدار شويد، حتي آخر هفته ها. تراكسل مي گويد: »در واقع براي 
 تضمين خواب سالم شبانه تان، زماني  را كه صبح ها از خواب بيدار مي شويد به مراتب

 با اهميت تر از زماني است كه شــب ها به خواب مي رويد، چراكه زمان بيدارشدن 
 به شــما كمــك مي كند ســاعت بيولوژيكــي يا زيست شــناختي بدن تــان را 

تنظيم كنيد.«

3. كار را با خودتان به تخت خواب نبريد 
به توصيه تراكسل، تخت خواب فقط بايد براي »خوابيدن« باشد. همه مي دانيم هر 
نور مصنوعي قبل از به خواب رفتن موجب تاخير در چرخه خواب طبيعي مي شود، 
آنچه نمي دانيم اين است كه نور آبي صفحه وسايل الكترونيكي كامال مضر است. 
او مي گويد: »تمام فناوري ها )مثل تلفن همراه( را از تخت خواب تان دور نگه داريد. 
براي داشتن شبي آسوده و خوابي خوش، حداقل يك ساعت قبل از زمان خواب  تان 
از عادت هاي ديگر مثل كار، تماشاي تلويزيون و مانند اينها دست بكشيد، به ويژه 

اين كارها را هرگز به تخت خواب نبريد.«

۴. بيهوده تالش نكنيد با كم خوابي به موفقيت برسيد  
ماريســا مير، الون ماســك  و تيم كاك از آن كارآفرينان موفقي هستند كه به 
عموم مردم  اعالم كرده اند موفقيت شان را مرهون خوابي بسيار كمتر از ۸ ساعت 
توصيه شده در شب هستند  اما تالش براي قدم گذاشــتن در راه آنها، احمقانه 
است. تراكسل مي نويســد: »فكر مي كنم با اين نظرها در جامعه واقعا بالتكليف 
مي مانيم. چون برخــالف توصيه هاي علمــي نمونه هاي خاصــي از آدم هاي 
موفق را مي بينيم كه با كم خوابــي به موفقيت رســيده اند و اميدواريم ما هم با 
اين كار مثل آنها بشــويم ولي به جاي آن بايد بدانيم كه اينها فقط استثناهايی 
بر قائده كلي هســتند، چون بيشــتر قريب به اتفاق پژوهش ها نشان مي دهند 
 قدرت تفكر و حضور ذهن، رفتار، عملكرد  و احســاس ما با خواب كافي به شدت

 بهتر مي شود.«

۵. اگر خواب تان نمي برد، زمان زيادي را در تخت خواب نگذرانيد  
بيشــتر ما اين حــس را تجربــه كرده ايــم، وحشــتناك اســت: روي تخت 
دراز  مي كشــيم، بيدار مي مانيم و با خودمان بارها كلنجار مي رويم و حســاب 
مي كنيم كه صبح چقدر خســته و كوفته خواهيم بود. اگر هميشه همين وضع 
را داريد – به عبارت ديگر، اگر اثربخشــي خواب تان )زماني كه در تخت خواب 
مي گذرانيد خيلي بيشــتر از زماني اســت كه واقعا مي خوابيد( پايين است – 
 ديرتر به تخت خواب برويد. اين فني براي محدودكردن اتالف وقت و تشــويش 

در تخت خواب است. 

نکته

معرفي كتاب

مديريت استراتژيك برند
امروزه يكي از ارزشــمند ترين دارايي هاي بسياري از كســب و كارها برندهاي محصوالت و 
خدمات آنهاست. در همين راستا كتاب »مديريت اســتراتژيك برند« كه لقب 
»انجيل برند« را يدك مي كشد، به شما كمك مي كند تا درك عميق تر و بهتري 
از اهداف اصلي برندسازي به دست آوريد. يكي از عوامل كليدي موفقيت 
هر سازمان، ايجاد برندهايي قدرتمند، تاثيرگذار و پايدار در طول زمان 
است. معرفي چشم اندازهاي نوين در مديريت برند، شناسايي و تثبيت 
جايگاه و ارزش هاي برند، برنامه ريزي و پياده سازي برنامه هاي بازاريابي 
برند از بخش هاي اين كتاب هستند. تاكيد اصلي اين كتاب بر درك اصول 
روان شناختي در سطوح فردي و سازماني براي بهينه سازي تصميم گيري 
درباره برندها، با تشريح بسياري از مفاهيم به روز در حوزه مديريت استراتژيك 
برند به طور عملي همراه با مثال هاي فراوان است. كتاب مديريت استراتژيك برند 
نوشته كوين لين كلر و ترجمه عطيه بطحايي در بهار سال 1391 در قطع وزيري توسط 

انتشارات سيته منتشر شده است.

تمامي قدرتمندان، سياستمداران، مديران موفق 
و انسان هاي تاثيرگذار هميشه در زمينه مذاكره 
تمرين مي كنند. ما در اينجا شما را با ۵ قانون مهم 
مذاكره آشــنا مي كنيم تا با تمرين كردن آنها، 

بتوانيد به چيزهايي كه مي خواهيد، برسيد:

1- با شخص مورد نظر رو در رو مذاكره 
كنيد 

با شخص مورد نظر رو در رو مذاكره كنيد و از 
مذاكره از طريق پست الكترونيك بپرهيزيد 
زيرا از طريق پست الكترونيك به شخص مورد 
نظر فرصت مي دهيد بيشتر روي مسائل و 
پيشنهادات فكر كند و ممكن است در نهايت 
به ضرر شما تمام شود. همچنين در مذاكره 
رو در رو احتمال قضاوت هاي اشتباه درباره 

منظور و لحن شخص مقابل پايين مي آيد. 

2- به زبان بدن توجه كنيد 
در لبه صندلي ننشينيد زيرا شما را خيلي 
مشتاق نشان مي دهد و اين اشتياق زياد در 

زمينه مذاكره چندان خوب نيست. 
با انگشتان دست خود روي ميز ضرب نزنيد 
يا پاهاي خود را تكان ندهيد زيرا شما را 

براي اتمام مذاكره عجول نشان مي دهد. 
تالش كنيد دستان تان مقابل بدن تان همديگر را قطع 

نكنند. زماني كه دست ها مقابل بدن همديگر را قطع 
مي كنند، مـعـمـوال نشانگر وضعيت تدافعي است. 
فرد مي گويد: من تمايل ندارم به هرچيزي كه با عقايدم 

در تضـاد است ،گـوش دهـم.
 

3- قبــل از مذاكره اهــداف خود را 
مشخص كنيد

اگر اهداف خود را ندانيــد و وارد مذاكره 
شويد، در واقع به شــخص مقابل اجازه 
داده ايد كه اهداف ما را تعيين كند و اين 

اصال به نفع شما نخواهد بود.
 

۴-بيشتر گوش دهيد
بيشتر گوش دهيد و كمتر صحبت كنيد، 
اين كار باعث مي شــود شخص مقابل 
اشتباه كند و اطالعاتي را به شما بدهد كه 

قرار بود از آنها مخافظت كند.
 

۵-آماده باشيد مذاكره را كوتاه مدت 
ترك كنيد 

اگر شرايط مذاكره سخت و پيچيده شد يا شرايط 
مطابق ميل شما پيش نرفت، قبل از آنكه عصباني 
شويد بهتر است پيشنهاد استراحت بدهيد و 

وقتي آرام شديد به مذاكره بازگرديد. 
منبع: كسب و كار

۵ قانون مذاكره 
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اين موضوع كه شــركت هاي 
بزرگ از قوانين بازاريابي براي 
رشد و سودآوري شان استفاده 
مي كننــد، بر همه آشــکار 
است. طی سال های گذشته 
مطالعات انجام شده درباره بازاريابي شركت هاي بزرگ 
بوده است و كمتر به بازاريابي شــركت هاي كوچك، 
متوسط و فعاليت هاي آنها پرداخته شده است. صاحبان 
بعضي شركت هاي كوچك و متوسط اعتقاد دارند كه 
بازاريابي با نيازهاي كســب و كار آنها مرتبط نيست. 
 شواهدي هم وجود دارد كه نشــان مي دهد صاحبان

  كسب و كارهاي كوچك و متوسط نمي توانند به آساني 
قوانين بازاريابي شركت هاي بزرگ را به همان صورت 
براي كسب و كارشــان به كارگيرند. اكنون اين سوال 
مطرح می شود كه اگر صاحبان شركت هاي كوچك و 
متوسط از قوانين بازاريابي شركت هاي بزرگ استفاده 

نمي كنند، پس از چه شيوه هايي بهره می گيرند؟
نقش بازاريابي در بنگاه هاي كوچك و متوسط به واسطه 
برخي از محدوديت هــا از جمله جريان نقدي ضعيف، 
فقدان متخصصان بازاريابي، اندازه كسب و كار، مشکالت 
تکنيکي و اســتراتژيکي مرتبط با مشتريان با موانعی 

روبه رو شده است. 
اين محدوديت ها به صورت آشکار بر مشخصات بازاريابي 
 شــركت هاي كوچك و متوســط تاثير مي گذارند و 
در حقيقت مي توانيم بگوييم كه تعيين كننده سرنوشت 
آنها هستند. مديران بنگاه هاي كوچك و متوسط معموال 
از روش هاي خاص انجام كسب و كار پيروي مي كنند. 
اين مديران به تنهايــي عمده تصميم گيري هاي الزم، 
پاســخگويي به فرصت ها و برخورد با محدوديت هاي 
جــاري را انجــام مي دهنــد و ايــن مســائل طبق 
 اولويت بندي هاي شــخصي در هر لحظــه از زمان و 

به صورت نامنسجم و بدون ساختار رخ مي دهد. 
به نظر مي رســد كه بازاريابي در شركت هاي كوچك و 
متوسط در واقعيت به شبکه هاي ارتباطات فردي بستگي 
دارد و تحت تاثير روشي اســت كه مالك از آن طريق 
كســب و كار را اداره مي كند. بر اين اساس بازاريابي در 
شركت هاي كوچك و متوسط اتفاقي، غيررسمي، آزاد، 

بدون ساختار و مطابق با هنجارهاي صنعت است. مالك 
و مديران شركت هاي كوچك و متوسط موفق متوجه 
شده اند كه ايجاد ارتباطات براي موفقيت شركت بسيار 
حياتي است و از اين رو زمان و تالش قابل مالحظه اي را 
صرف حفظ و نگهداري از روابط حســنه ايجاد شده با 

مشتريان وفادار می كنند. 

شبكه سازي در فعاليت هاي بازاريابي
شبکه سازي در فعاليت هاي بازاريابي بنگاه هاي اقتصادي 
به معناي اســتفاده از شــبکه هاي متنوعي است كه 
پيرامون تعامالت و فعاليت هاي عادي ساخته مي شوند. 
تركيب مفاهيم بازاريابي بنگاه هاي كوچك و متوسط و 
تعاريف شبکه ها و شبکه سازي به ايجاد مفهوم بازاريابي 
توسط شبکه سازي منجر مي شود. شبکه سازي يکي 
از خصوصيات طبيعي تصميمات اتخاذ شــده توسط 
مديران بنگاه هاي كوچك و متوسط به ويژه تصميمات 
مرتبط با بازاريابي آنهاست. شبکه ســازي بنگاه هاي 
كوچك و متوسط كامال هماهنگ با مشخصات بازاريابي 
اين بنگاه هاست و تمايل به غيررســمي بودن و بدون 
ساختاربودن دارد. همچنين اين شبکه سازي معموال به 

صورت آني و انفعالي صورت مي گيرد. 
بازاريابي توسط شبکه سازي از طريق شبکه هاي ارتباطي 
شخصي و با كساني كه در گذشته يا حال داراي روابطي 
با مدير بوده اند، انجام مي شــود. روش انجام بازاريابي 
توسط شبکه سازي اغلب توسط هنجارها و رفتارهاي 
صنعتي تعيين شده است. ميزان فراواني و درجه تمركز 
به ماهيت بازارهايي بســتگي دارد كه بنگاه در آن قرار 
گرفته است. به طور مثال، شبکه هاي بين المللي نسبت 
به شبکه هاي محلي تمركز بيشــتري دارند زيرا نياز 
به برنامه هاي از پيش تعيين شــده تري داشته اند، در 
صورتي كه تماس در بازارهاي محلي احتماال نسبت به 
بازارهاي بين المللي به دليل راحتي آن از فراواني بيشتري 
برخوردار است. شبکه ســازي براي بنگاه هاي كوچك 
و متوسط شــامل هزينه هاي ناملموس و نامشهودي 
همچون عضويت در يك كلوپ يا انجمن تجاري، هزينه 
پذيرايي در فعاليت هاي تجــاري يا پرداخت حق ورود 
براي نمايشگاه هاســت. از آنجا كه اينگونه هزينه هاي 

شبکه ســازي در يك دوره زماني كوتاه مدت آشــکار 
نيستند، مديران بنگاه هاي كوچك و متوسط تا زماني 
كه با هزينه هاي ملموس تر و قابل اندازه گيري آسان تر 
براي جنبه هاي مختلــف فعاليت بازاريابي مرســوم 

مواجه شوند، نيازي ندارند 
كه هزينه هايي را كه 

براي دستيابي و 
ندازه گيري  ا

ر  ا شــو د

را  هســتند 
مورد توجه قــرار دهند. 

 اين موضوع ذاتــا مناســب روش انجام 
كسب و كار اين مديران است. شبکه ارتباطي مديران 
بنگاه هاي كوچك و متوسط توسط افراد كارآفريني كه 
مي توانند آنان را در رسيدن به تصميماتي براي توسعه 
بنگاه كمك كنند، تقويت مي شود. اين شبکه ها برحسب 
نياز در حال تغيير هســتند. مثــال هنگامي كه برخي 
زمينه هاي جديد فعاليت به طور بالقوه يا بالفعل ايجاد 
مي شود، ممکن است افراد جديدي هم در شبکه وارد 
شوند. برخي از اين افراد نظير دوستان نزديك، خانواده، 
حسابدار شركت يا مدير بانك ممکن است به شبکه فرد 
كارآفرين به عنوان مشــاوران عادي خدمت كنند، در 
حالي كه برخي ديگر بخشي از فرايند پيوسته جمع آوري 

اطالعات مورد نياز را شکل مي دهند. 

انواع شبكه سازي  
شبکه سازي در انجام كســب و كار بنگاه هاي كوچك 
و متوسط معموال در دو سطح شبکه ســازي با رقبا و 

شبکه سازي با مشتريان مورد استفاده قرار می گيرد. 
1( شبکه سازي با رقبا

ارتباطات زياد و قابل توجهــي بين مديران 
بنگاه هاي كوچك و متوســط و 
آنها  رقبــاي 

د  جو و
دارد، به طوري كه بيشتر اين مديران 
ادعا مي كنند شخصيت رقباي خود را مي شناسند و در 
استفاده از كمك و مشاوره آنها هيچ ترديدي نمي كنند. 
مجامع تجاري و نمايشگاه ها به عنوان ابزار هايي براي 
مديران هستند كه نسبت به رقباي خود در درون صنعت 
شناخت پيدا كنند و فرصتي براي برخوردهاي اجتماعي 

و همکاري بيشتر داشته باشند.
 يکــي از داليل وجود اين ســطوح بــاالي همکاري، 
جلوگيري از مراجعه مشتري به شــركت هاي خارج 
از بازارهــاي محلي براي كار اســت. دليل ديگر وجود 
پروژه هايي است كه براي هر يك از رقبا به تنهايي خيلي 
بزرگ هستند. دليل ديگر نيز نيازمندي يك بنگاه به 
منابع و مهارت هاي جديدي است كه در بنگاه ديگر وجود 

دارد. همچنين تمايل نداشتن مديران بنگاه هاي كوچك 
و متوسط به صرف منابع شخصي براي اجراي مواردي 
كه به افزايش منافع كل صنعت مي انجامد نيز مي تواند 
به عنوان دليلي براي اين موضوع در نظر گرفته شــود. 
بنا به داليل فوق مديران بنگاه هاي كوچك و متوسط 
از مزاياي ايجاد و نگهداري روابط خوب با رقبا به خوبي 

آگاه هستند. 
2( شبکه سازي با مشتريان

مديران بنگاه هاي كوچك و متوســط اهميت توسعه 
ارتباطات با طيف گســترده اي از مشتريان و 
توانايي تشــکيل رابطه با آنان و حفظ اين 
رابطه را براي موفقيت شركت تشخيص 
داده اند.  عالوه بر ايــن از آنجا كه ايجاد 
روابط با افراد نســبت به ايجاد روابط با 
بنگاه ها بســيار ســاده تر است، معموال 
مديران تالش زيادي را براي شبکه سازي 
با مشتريان كنوني و بالقوه انجام داده و 
همچنين سرمايه گذاري قابل مالحظه اي 
را در زمينه حفظ روابط خوب با مشتريان 

خود صورت مي دهند.
 عوامل مختلفي بر چگونگي شبکه سازي با 
مشتريان در بازاريابي شركت هاي كوچك و متوسط 
تاثير مي گذارند. به طور مثال چون مشتريان تمايل دارند 
حتي زماني كه يك فرد ساده مي تواند جواب آنها را بدهد، 
مديران در دسترس آنها براي صحبت كردن قرار گيرند، 
پس اين مديران در نقطه مركزي تماس با مشــتريان 
قرار دارند. همچنين اغلب مشتريان ترجيح مي دهند 
با همتايان خود از نظر شخصيت، سن و تجربه ارتباط 
داشته باشــند، مثال افراد جوان صحبت كردن با افراد 

جوان را ترجيح مي دهند.
 اين عوامل مي توانند در ارتباط بين مدير با مشــتري 
تاثير مثبت يا منفي داشته باشــند و روش بازاريابي و 
نحوه انجام آن را تحت تاثير قرار دهند. يافته هاي فوق 
نشان مي دهند كه ايجاد و حفظ شبکه هاي كارا همراه با 
حداكثر كردن فرصت هاي بازاريابي و اطمينان از توسعه 
مناسب بنگاه از طريق تعامالت موفق با مشتريان و رقبا 

امکان پذير است. 

»کسبوکار«گزارشميدهد

بازاريابي در كسب وكارهاي كوچك

اشتغال و 
تعاون

سالمت جسمي و رواني افرادي كه در 
يك محيط مشغول به كار هستند، از 
جمله مهم ترين موضوعاتي است كه 
در مبحث سالمت افراد شاغل  مطرح 
است. گاهي اوقات نوع كار يا ميزان آن 
سالمت جسمي و رواني فرد را تحت تاثير قرار مي دهد و گاهي 
هم ميزان سالمتي فرد مي تواند بر يك كسب و كار يا رونق آن 
تاثيرگذار باشد. مشــخصا در كسب و كارهايي كه در آن افراد 
دغدغه كمتري دارند و از نظر سالمت در وضعيت مطلوبي به 
سر مي برند، فضا براي رونق و پيشرفت فراهم است. از طرفي 
الزم است يك شغل به فرد آسيب جسمي و رواني وارد نکند 
يا اينکه بتواند پوشش دهنده مسائل و مشکالت سالمت افراد 
باشد. در كشور ما اين امر مهم را بيمه يا خدمات درماني آن بر 
عهده دارد. به گفته مسئوالن ضرورت توجه به سالمت افراد 
منجر شــده كه در دولت حاضر اولويت با برنامه هاي سالمت 
باشد، از اين رو نخســتين كار دولت تحت پوشش قرار دادن 
تمام افراد جامعه در بيمه سالمت بود. هدف از اين كار ضرورت 
حفظ سالمت افراد جامعه خصوصا كســانی است كه از نظر 
مادي توان پرداخــت هزينه هاي درمانــي را ندارند. عالوه بر 
بيمه سالمت هر فردي كه در يك سازمان مشغول به كار است، 
مي تواند از مزاياي درماني بيمه شــغل خود بهره مند باشد. 
چهارشنبه   ســيدتقي نوربخش ، مدير عامل سازمان تامين 
اجتماعی در نشســت خبري مشترك روســاي سازمان هاي 
بيمه گر و رفاه اجتماعي با بيان اينکه نيمي از جمعيت كشور 
تحت پوشش خدمات ســازمان تامين اجتماعي قرار دارند، 
گفت: بيش از ۴1 ميليون نفر از خدمات تامين اجتماعي بهره 
مي برند كه از اين تعداد 1۳ ميليون و ۸۰۰ هزار نفر بيمه شده 
اصلي، ۹ ميليون نفر بيمه شدگان اجباري تابع قانون كار و يك 
ميليون نفر بيمه شدگان اختياري مشــاغل آزاد هستند. وي 
افزود: حدود ۳ ميليون و ۸۰۰ هزار نفر از بيمه توافقي استفاده 
مي كنند كه حق بيمه آنها توسط دولت پرداخت مي شود. از اين 

گروه مي توان به قالي بافان و رانندگان اشاره كرد. 

رفع همپوشاني ها در خدمات بيمه
مديرعامــل ســازمان تاميــن اجتماعــي گفــت: البته در 
قانون برنامه ششم توســعه و بودجه ســال ۹۵ كشور پيش 
بيني شــده اســت كه هر فرد ايراني تنها يك دفترچه بيمه 

در اختيار داشــته باشــد و در يك بــازه زماني تا شــهريور 
 ماه افــراد مي توانند نوع بيمــه خود را مشــخص كنند، در 
غير اينصورت پس از آن در  سازو كاري، بيمه هاي موازي فرد 
حذف مي شود و تنها مي تواند از يك دفترچه بيمه استفاده كند 
تا همپوشاني ها رفع شود. نوربخش ادامه داد: سازمان تامين 
اجتماعي ۷۵ مركز درمان بستري ملکي و ۳2۰ مركز درمان 
سرپايي داريم كه بيمه شدگان صددرصد رايگان در آن تحت 

درمان قرار مي گيرند. 

ميزان دسترسي بيمه شــدگان به مراكز درماني 
افزايش مي يابد

مديرعامل ســازمان تامين اجتماعي تاكيد كرد: اكنون ديگر 
فردي به علت بيماري به زير خط فقر سقوط نمي كند و ميزان 
دسترسي بيمه شــدگان به مراكز درماني افزايش يافته است. 
در طول اجراي طرح تحول ۴ بيمارستان بزرگ افتتاح كرديم 
و امسال هم ۳ بيمارستان در سطح كشور بهره برداري خواهد 

شد. 

كنترل منابع و مصارف در بخش سالمت
نوربخش اظهار كــرد: دولت تا حد توان منابــع را تخصيص 
داده اســت اما بايد كنترل منابع و مصــارف به صورت جدي 
در دســتور كار قرار بگيرد. ما يکي از ســخت ترين سال هاي 
اقتصادي را در سال گذشته شــاهد بوديم و نقدينگي كشور 
تحت تاثير قرار گرفته بود. با اين وجود توانستيم طرح تحول 
را ادامه دهيم و اكنــون پرداخت ما به بيمارســتان ها به روز 
شده اســت و هر مركزي كه اســنادش را به باجه بانك رفاه 
ببــرد، ۶۰ درصد مبلــغ را دريافت و ۴۰ درصــد آن را ۳ ماه 
بعد دريافت خواهد كرد. وي در ادامه بــه برخي از مهم ترين 
برنامه هاي ســازمان تامين اجتماعي در ســال جاري اشاره 
 و اظهار كرد: امســال بــراي ارتقاي هتلينگ بيمارســتاني،

 1۶۰ ميليارد تومان  اعتبار تخصيص داده ايم و همچنين وارد 
مباحث مداخالتي پيشگيرانه خواهيم شد و 2۷ پروژه درمان 

سرپايي را در هفته تامين اجتماعي افتتاح خواهيم كرد.

افزايش بهره وري با توجه به ابعاد اخالقي و روحي 
افراد

حســين ساســاني،عضو اتاق بازرگانی تهران در رابطه با اين 

سوال »كسب و كار« كه تا چه اندازه در كشور به سالمت افراد 
و نيروي كا توجه مي شود و همچنين درباره اهميت سالمت 
نيروي كار مي گويد: نيروي انســاني در واقع موتور توسعه هر 
بنگاه اقتصادي اســت و در جهان امروز اين يك اعتقاد رايج 
است كه اگر قرار است بنگاهي توســعه پيدا كند، بايد نيروي 
انساني توسعه يافته در آن حضور داشته باشد و اين توسعه هم 
ميسر نمي شود مگر اينکه به ابعاد جسماني، روحي و اخالقي 
افراد توجه بيشتري شود؛ بنابراين الزم است كه در بنگاه هاي 
اقتصادي برنامه ريزي دقيقي داشته باشــيم تا رضايت افراد 
را به دســت آوريم چون رابطه بهره وري با نيروي انساني يك 
رابطه مستقيمي است. هرچقدر افراد رضايت بيشتري داشته 
باشــند، بهره وري باالتر خواهد رفت. بهره وري باال هم يعني 
اينکه سازمان در پاسخگويي به نياز مشتريان نقش خود را به 

خوبي ايفا كند. 

جبران خدمات نيروي انساني
وي توضيح مي دهد: اما ســوالي كه در همين رابطه مي توان 
مطرح كرد، اين اســت كه چگونه مي توانيــم رضايت پايدار 
سرمايه انساني را به دســت آوريم؟ براي پاسخ به اين سوال 
بايد بدانيــم كه الزم اســت از چند بعد بر نيازهاي ســرمايه 
انساني متمركز شــويم تا عملکرد بهتري را از نيروي انساني 
انتظار داشته باشيم؛ اول اينکه سازمان ها تا چه اندازه در قبال 
خدمات نيروي انساني در پي جبران آن بر مي آيند؟ خواسته ها 
و انتظارات نيروي انساني صرفا مالي نيست. آنها مايل هستند 
ســالمت خود را نيز حفظ كنند تا به صورت پايدار اثربخش 
باشند. مثال در اين باره سازمان ملل اهداف هزاره اين سازمان 
را به اين صورت بيــان مي كند كه بنگاه هــا بايد تالش كنند 
بيماري هاي ناشــي از محيط كار را كاهــش دهند. حتي اگر 
جنبه هاي اخالقي اين كار را كنار بگذاريم از حيث اقتصادي 
ناديده گرفتن اين امر منافع سازمان را به خطر مي اندازد. وي 
ادامه مي دهد: بنابراين الزم است برنامه هاي دقيقي طراحي 
كنيم تا از افراد در برابر خطرات كار و مشاغل حفاظت كنيم يا 
اينکه براي اين امر به افراد در معرض خطر بيمه هاي تکميلي 

را در كنار بيمه هاي اجتماعي اختصاص دهيم. 

اهميت به نيروي انساني سالم و توانمند
اين عضو اتــاق بازرگانــي مي گويد: امــروزه مبحث مهمي 

بــه نــام مســئوليت اجتماعــي شــركت ها مطرح اســت 
كه  CSRنــام دارد، يعني اينکه ســازمان ها بايــد در مقابل 
ذينفعان خود مســئوليت هاي اجتماعــي را بپذيرند ؛ يکي 
از اين ذينفعان نيروي كار اســت. به طور كلي اگر به شــرايط 
بنگاه هاي اقتصادي با دقــت نگاه كنيم، پــي مي بريم آنچه 
 اهميت دارد اين اســت كه منابع انســاني ســالم و توانمند 

داشته باشيم. 

ايجاد تعادل بين جسم و روح نيروي كار
ساســاني بــا تاكيد بــر اهميت نيــروي انســاني مي گويد: 
انديشمندان مديريت يك عبارتي دارند كه مي گويد اگر يك 
كارخانه   پر از ماشين آالت جديد باشــد ولي نيروي انساني 
توانمند و سالم نداشته باشد، پس از مدتي كف آن را علف هاي 
هرز خواهد گرفت و برعکس اگر اين كارخانه ماشــين آالت 
قديمي داشته و مدت زيادي بدون استفاده مانده باشد، پس از 
مدتي با وجود نيروي انساني توانمند مي تواند بازسازي شود و 
رشد كند ولي متاسفانه با وجود اطالع مديران ارشد سازمان ها 
به اهميت نيروي انساني در كشور ما  توجه نمي شود و تنها به 
عوامل محيطي و يك سري خواسته ها كه از دولت و مسئوالن 

دارند، بسنده مي كنند . 
وي در پايــان مي گويــد: بايــد كاري كــرد كــه از 
مســتهلك شــدن جســم و روان افراد در كســب و كارها 
جلوگيــري كــرد و بــراي ارتقــاي وضعيــت جســمي و 

 روحي افراد تــوازن و تعادلي بين روح و جســم انســان ها ا
يجاد كرد.

درصد و آمار سالمت نيروي كار  
برابر گزارشات رسمي ســازمان بين المللي كار در سال 2۰۰۶ 
ساالنه قريب به 2۷۰ ميليون حادثه ناشــي از كار اتفاق  افتاده 
كه نزديك بــه 2.2 ميليون نفــر جان خــود را در اثر حوادث 
ناشــي از كار از دســت داده اند و قريب به 1۶۰ ميليون نفر به 
بيماري هاي ناشــي از كار مبتال شــده اند و ۷ ميليون نفر نيز 
دچار از كارافتادگي شده اند. در جمهوري اسالمي نيز حوادث 
صنعتي جدا از اكثر كشورهاي در حال توسعه نبوده، به طوري 
كه برابر گزارشــات رسمي ســازمان تامين اجتماعي در سال 
1۳۸۵ بيش از 21 هزار حادثه در كشور اتفاق افتاده و در سال 
۸۵ با رشدي معادل ۹ درصد تعداد حوادث بالغ بر 2۳ هزار مورد 
بوده اســت كه از اين تعداد بالغ بر 2 هزار و صــد نفر دراثر اين 
حوادث و بيماري هاي ناشي از آن دچار فوت يا از كار افتادگي 
شده اند  اما در مجموع حوادث ناشي از كار در ايران در مقايسه 
با ساير كشورهاي همطراز تا حدودي از افزايش غيرقابل قبولي 
برخوردار است، به ويژه آنکه برابر گزارشات رسمي دستگاه هاي 
مسئول بيش از ۹۰ درصد حوادث ناشي از كار در اثر خطاهاي 
انســاني رخ مي دهد كه از ايــن رقم ۷۰ درصد بــه دليل عدم 
 رعايت اصول ايمني توســط كارفرمــا و 2۰ درصد نيز مربوط

 به كارگران است. 

»کسبوکار«بهمناسبتهفتهسالمتگزارشميدهد

شاخص هاي رضايت پايدار نیروی انسانی
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بيل هيولت و ديويد پاكارد هر دو در سال 1934 در رشته مهندسي الكترونيك 
از دانشگاه استنفورد فارغ التحصيل شدند و پس از حضور در يك مسافرت كوتاه 
در كوه هاي كلرادو، دوستي عميقي بين شان شكل گرفت. وضعيت تحصيلي و 
ايده هاي اين دو نفر و تشويق مربي بزرگ شان پروفسور ترمن، باعث شد اين دو 

دوست تصميم بگيرند كسب وكاري براي خود ايجاد كنند. 
در راستاي اين تصميم، يك ژانويه 1939، شــركت هيولتـ  پاكارد با پرتاب 
سكه اي براي انتخاب نام شركت تاسيس  شد )يعني 50 درصد احتمال داشت نام 

شركت پاكاردـ  هيولت باشد.( فعاليت شركت با سرمايه 538 دالر و در گاراژي 
در منطقه پالوآلتو آغاز شد. 

پس از مدت كوتاهي نخستين محصول اين شــركت تازه تاسيس توليد شد، 
محصولي كه مكانيزم آن بسيار ساده بود ولي به اندازه اي خوب طراحي شده 
بود كه شــركت والت ديزني 8دستگاه آن را ســفارش داد كه موفقيت بسيار 
بزرگي براي اين شركت بود. اچ .پي همچنين دروازه هاي جديدي را در صنعت 
چاپ باز كرد و توانست براي نخستين بار، چاپگرهاي ليزري و جوهرافشان را به 

رايانه هاي روميزي متصل كند. امروزه محصوالت شركت اچ. پي شامل چاپگر، 
سرورها، رايانه هاي قابل حمل، تلفن هاي همراه هوشمند و لوح هاي رايانه اي و 

نرم افزارهاي مديريت شبكه است. 
اچ .پي نخستين شركت تاسيس شده در منطقه دره سيليكون است كه امروزه 
گاراژ توليد نخستين اسيالتور شــركت، نه تنها به عنوان نماد شركت بلكه به 
عنوان نماد توليد در سيليكون به عنوان قطب صنعت الكترونيك آمريكا و دنيا 

شناخته مي شود. 

شركتاچ.پي
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کارآفرینی

تبليغات 
خالق

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

برسانيد. 

نامه به سردبير

7 نكته مفيد در مسير ثروتمند شدن
واقعيت اين اســت كه همه مــا مي توانيم به 
هر اندازه كه تصميم بگيريم ثروتمند شــويم. 
هيچ كــدام از ما از ثروتمندي محروم نيســت. 
همه حق و حقوق شــما براي پولدار شــدن به 
 هر اندازه اي كه باشــد ،محفوظ است. در اينجا

 7 نكته الزم براي ثروتمند شدن را بيان مي كنيم: 

 1. طرز فكر خود را عوض كنيد
بايد چشم به دورترها و هدف بزرگ تان داشته باشــيد. وقتي كه اكثر مردم 
فقط درخت ها را مي بينند، شما ديد خود را بازتر كرده و جنگل را ببينيد. به 
اين ترتيب شما قادر خواهيد بود مسير درست را تصوير كنيد و به مقصدي كه 
مي خواهيد برسيد. با داشتن يك تصوير ذهني و اهدافي براي رسيدن به آن، 

فرصت هاي بي شماري بر سر راه تان پديدار مي شود. 
  بايد بارها خودتان را از نو كشــف كنيد و بيشتر بشناســيد و موانع زيادي را

 پشت سر بگذاريد تا به نخستين ميليون خود نائل شويد. شناخت واقعيت هاي 
دروني خودتان چندان راحت نيست. گاهي – حتي در يك روز – مي فهميد 
كه خودتان بزرگ ترين دشمن و همينطور بهترين دوست خودتان هستيد. به 

هر حال، تغيير در طرز فكرتان يك عامل الزامي براي رسيدن به ثروت است. 
 

2. بدون خستگي پس انداز كنيد
اين مورد پاسخ برخي   سوال هايي كه از من پرسيده مي شود را مي دهد. شما 
بايد نهايت تالش خود را بكنيد تا هر چقدر كه مي توانيد پول پس انداز كنيد، 

حتي اگر مبلغ ناچيزي در هر ماه باشد. 
 تكنيك هاي زيادي براي پس انداز وجود دارد. شما بايد براي خودتان روشي 
مطابق با اوضاع مالي خود تعيين كرده و شروع به پس انداز كنيد. حتي اگر درآمد 
ثابتي داشته باشيد، بايد نظم و ترتيبي براي اين كار اتخاذ كنيد. مبلغي كه در 
ابتداي هر ماه كنار مي گذاريد هر چقدر كه هست پس از اينكه به رقم قابل قبولي 

رسيد، آن ر در بهترين حالت ممكن سرمايه گذاري كنيد. 
 

3. از ثروتمندان بياموزيد
بسياري از مردم توسط كساني احاطه شدند كه من اســم آنها را »دوستان 
پيش فرض« مي گذارم. اينها آشناياني هستند كه در مغازه سر كوچه، باشگاه، 
مدرسه، محل كار  و مكان های مشابه مي  بينيم. طبيعتا با افزايش اعتمادي كه به 
وجود مي آيد با اين افراد دوست مي شويم. در هر حال، در بيشتر موارد، اين افراد 
ثروتمند نيستند و كمكي هم به شما نمي توانند بكنند.  اگر واقعا آرزو و اشتياق 
داريد كه ثروتمند شويد، اين افراد ممكن است به شما بگويند كه غير ممكن 
است. آنها خواهند گفت كه شما در خياالت سير مي كنيد و داليلي مي آورند 
كه شما هرگز نمي توانيد ثروتمند شويد. به جاي اين حرف ها، از ثروتمندان 
بياموزيد. روابط با اين افراد را كاهش دهيد و در جستجوي اشخاص جديدي 

باشيد كه مي توانند به شما كمك كنند تا چند پله باالتر برويد. 
 

4. ثروتمندانه لذت ببريد
براي ثروتمند شــدن ابتدا بايد ثروتمند زندگي كردن را ياد بگيريد. يعني 
خودتان را در وضعيت هايي قرار دهيد كه قبال نبوديد. به عنوان مثال، رانندگي 
با خودروي مدرن و جديدي را امتحان كنيد، از يك مشاور امالك بخواهيد خانه 
گران قيمتي را به شما نشان دهد، يا يك كيك شكالتي درجه يك از بهترين 
شيريني فروشي شهر بخريد.  خيلي از اين موارد هزينه زيادي به شما تحميل 
نمي كنند، بعضي ها هم رايگان هستند. اگر مي خواهيد به آرزوهاي مالي خود 
برسيد، بايد به جايي برويد كه 97 درصد از مردم دوست ندارند به آنجا بروند. آيا 
تفرجگاه لوكس، چشمه هاي آب گرم، يا موزه هايي در منطقه شما وجود دارد 
كه بتوانيد اوقاتي را ثروتمندانه بگذرانيد؟ اگر اينطور است، پس استفاده كنيد. 

 
5. باوركنيد،  ممكن است

اگر باور كنيد كه ميليونر شــدن ممكن است، پس مي توانيد كاري كنيد كه 
اين اتفاق بيفتد. اما اگر خودتان را از اين فرصت مستثنا كنيد و فكر كنيد براي 
ديگران اين چنين است، هرگز پولدار نخواهيد شد. همچنين هر وقت مي توانيد 
ثروتمندان را قدر بدانيد و متشكر باشيد. كساني كه از ثروت و ثروتمند متنفر 

هستند ، محتمالبه هيچ كدام از اينها نمي رسند. 
 براي تقويت باورها بهترين روش اين است كه به هر طريق ممكن درباره خودتان 
و ثروت چيزهاي الزم را بياموزيد. مطالعه كتاب هايي كه توسط ثروتمندان 
خودساخته نوشته شده يكي از اين روش هاي آموزش است. با تكميل آموزش 
و كسب انگيزه و اشتياق الزم مي توانيد به ثروتي كه  در پی آن  هستيد، برسيد. 

 
6. خدمت رساني كنيد

ثروت مادي شما برابر سهم شــما از كل جامعه است. شــما به اين جامعه 
مديون هستيد. اگر اين ســوال معروف را از خود بپرسيد، »چطور مي توانم 
ارزش بيشتري به افراد بيشــتري در زمان كمتري برسانم؟« آنگاه خواهيد 
فهميد كه هميشــه مي توانيد كيفيت و كميت خدمت رســاني به مردم را 
بيشتر كنيد. مردم منتظر خدمات شما هستند.  يك گام از بقيه جلوتر باشيد. 
وقتي كه صحبت از كمك به ديگران مي شــود، هر كاري كه از دســت تان 
ساخته است ، دريغ نكنيد. به اين فكر نكنيد كه مردم قدردان شما هستند 
 يا نيستند. شــما فقط دانه ها را بكاريد و طبيعت خودش باقي مراقبت ها را

 انجام مي دهد. 
 

7. كليه فرصت ها را دريابيد
در اطراف شما، هر جايي كه زندگي مي كنيد، هميشه فرصت هاي خوبي وجود 
دارد. از هر فرصتي كه در محدوده توانايي شما جاي مي گيرد بهره ببريد. گاهي 
به پاداش مالي مورد انتظار دست نمي يابيد اما اگر همچنان به كاشتن دانه ها 

ادامه دهيد، سرانجام به ثمر خواهد نشست. 
 پول، همان برداشت محصول شماست. ميزان ثروت شما نسبت مستقيمي 
با ميزان كار وفعاليت شــما دارد. اگر آنچه توانستيد را انجام داده ايد و هدفي 
را دنبال مي كنيد، مي توانيد انتظار داشته باشيد كه ثروتمند بشويد. آرزوي 
ثروت داشته باشيد و سرانجام وقتي كه آمادگي داشته باشيد پول به سمت 

شما سرازير خواهد شد. 
منبع: مجله اينترنتي رمز موفقيت

نکته

اهميت داستان گويي در 
كسب وكار

داســتان بخش مهمي از زندگي بســياري از افراد را 
تشكيل مي دهد. داستان هايي كه هر كدام از آنها در 
زمان هاي مختلفي براي هر كدام از ما بازگو شده اند، 
تاثيرات بســيار زيادي در نوع احســاس ما به جهان 
پيرامون ايجاد كرده اند. از طرفي، احساســات بخش 
مهمي از درك و پاسخگويي انسان ها را تشكيل مي دهد. 
اهميت احساس از آن جهت است كه شايد جزئيات 
رويدادي كه رخ داده در طول زمان فراموش شود ولي اثر 
و احساسي كه از يادآوري اتفاق مجددا به دست مي آيد، 
مي تواند به روشني روز اول خود باشد. كسب وكارها 
از اين موضوع اســتفاده كرده و به ارائه دستاوردها و 
تجربيات خود در مراسم، سمينارها يا رونمايي محصول 
خود با استفاده از داستان گويي و قصه گويي  مبادرت 
مي كنند. اين نكته تاثيرگذار، از آنجا مهم مي شــود 
كه سازمان را از يك بدنه خشك و غيرقابل انعطاف به 
موجودي زنده بااحساس تبديل مي كند اما منشا اين 
داستان از چه منابعي از سازمان خواهند بود؟كاركنان 
و مشتريان يك سازمان به عنوان اصلي ترين بخش از 
بدنه يك كسب وكار مي توانند به عنوان منبعي غني از 
تجربيات مشترك و تعامالتي كه منجر به خلق داستاني 

مشترك مي شوند، به حساب بيايند. 

داستانک مهارت

يكي از دغدغه هاي انســان ها به ويژه مديران و 
كارآفرينان زمان بنــدي و برنامه ريزي صحيح 
است. مديري را در نظر بگيريد كه به دليل مشغله 
فراوان، قرار هــاي مالقات يــا تلفن هاي كاري 
متعددي را در برنامه كاري خود دارد و هميشه 
اتفاقات غير منتظــره مثل يك قــرار مالقات 
ناگهاني يا يك جلسه اضطراري در كمين اوست. 
برنامه ريزي كارهاي روزانه مي تواند در مديريت 

زمان به  مديران كمك كند. 
در اينجا 3 تكنيك در اين زمينه ارائه مي شود: 

1- يك تقويم داشته باشيد و هميشه از 
آن نگهداري كنيد

مهم نيســت يك تقويم قديمي روميزي داشته 
باشيد يا يك سر رسيد ســاده يا يك اپليكيشن 
تقويــم روي تلفــن همــراه هوشــمندتان. 

 مهم ايــن اســت كــه از تقويم تــان همواره 
استفاده كنيد. 

2- اولويت هاي خود را در ابتداي روز 
مشخص كنيد

در ابتــداي هــر روز كاري ۲0 دقيقــه را بــه 
اولويت بنــدي كارهاي خــود اختصاص دهيد. 
اين زمان را فقط بــراي خودتان و تنها خودتان 
قرار دهيد؛ تلفن هاي تان را روي منشــي تلفني 
بگذاريــد، ايميل تان را ببنديــد و تا حد امكان 
ســاير مشــغله ها و برنامه هاي تان را فراموش 
كنيد. مهم تريــن برنامه شــما در حال حاضر 

اولويت بندي است. 
اگر فكر مي كنيد اين ۲0 دقيقــه را نمي توانيد 
بــراي خــود در ابتــداي صبح فراهــم كنيد، 
هــر روز يــك قــرار مالقــات ۲0 دقيقــه اي 

 بــا خودتــان در محــل تقويم تــان تنظيــم 
كنيد.

3- در پايان هر روز كارهاي نا تمام خود 
را به پايان برسانيد

در پايان وقــت كاري خود ۲0دقيقــه را براي 
پايان دادن به كارهــاي ناتمام جزئي مثل چك 
كــردن ايميل ها، گــوش دادن بــه پيغام هاي 
صوتي يا ارجــاع دادن پرونده هــا و نامه ها به 
ديگــر همكاران تــان، اختصــاص دهيــد. 
كارهاي ناتمــام و جزئي كه اغلب تعدادشــان 
زياد اســت بيشــتر از كارهاي بزرگ ذهن ما 
را درگيــر مي كننــد. ايــن تكنيــك كمك 
مي كند تا ذهن مــان را از دغدغه هاي كارهاي 
 جزئي پاك كنيــم و به كارهاي بــزرگ بهتر و 

بيشتر بينديشيم. 

3تكنيكبرايبرنامهريزيبهتركارهايروزانه

تعاريف معتبر بي شماري از هوش هيجاني شده است، ما ترجيح مي دهيم 
به هوش هيجاني به صورت 4 ربع از يك ماتريــس دو در دو نگاه كنيم. در 
يك محور »خود« و »ديگــران« را داريم. در محور ديگر، »شــناختن« و 
»تاثيرگذاشتن« را داريم. در ادامه به هر يك از اين چهار ربع خواهيم پرداخت. 

1. شناخت خودتان
ارسطو گفته است كه »خودشناسي« آغاز خردورزي است. حقيقت است. شما 
مجبوريد با شناخت آنچه در سرتان مي گذرد، آغاز كنيد. آيا مي دانيد چه چيز 
محرك هيجان ها و عواطف شماست؟ اگر غمگين، افسرده ، خشمگين، يا شاد 
هستيد، آيا مي دانيد چرا؟شايد آسان به نظر برسد ولي براي خيلي از آدم ها 
آسان نيست. براي تغيير عوالم تان بايد شروع كنيد بشناسيد كه چرا احساس 

مي كنيد چنين يا چنان احساسي داريد . بايد خودتان را بشناسيد. 
2. تاثير بر خودتان

اين يكي، عبارت از توانايي شــما براي اصالح رفتارتان به گونه اي 
مناسب است. اين توانايي شما براي خودسازي و خودانگيختگي 

است. آيا ذاتا از درون برانگيخته مي شويد يا نياز به محرك يا انگيزش 
 بيروني داريد؟آدم هاي موفق قادر هســتند اهداف شــان را وضع كنند،

 يك برنامه براي رسيدن به آن اهداف را طرح ريزي كنند و آن برنامه را به اجرا 
بگذارند ، آنها قادرند بر رفتار خودشان تاثير مثبت بگذارند. 

3. شناخت ديگران
شناخت ديگران كال مربوط به احساس همدلي )يا هم فكري( است ؛ توانايي شما براي 
درك چگونگي و چرايي احساس ديگران و دانستن چگونگي درك اطرافيان تان از اعمال 
و گفته هاي شماست. بدون شناختن ديگران به  سختي مي توان به موفقيت دست  يافت. 

4. تاثير بر ديگران
توانايي شما براي برانگيختن و تحريك اثربخش آدم هاي ديگر است. 
موفقيت و اثربخشي شما مســتقيما به توانايي شما براي واداشتن 
آدم ها به انجام كاري است كه مي خواهيد آن كار را آنها انجام دهند. 
اين دست  كاري يا مهارت ورزي ديگران نيست. مهارت ورزي عبارت 

است از تاثير بر ديگران به 

شيوه اي   كه به شما نفع برســد ولي براي آنها بد باشد. برانگيختن 
يا تحريك ديگران همواره يك بازي برد- برد است. آدم هاي موفق 
قادر هستند بر ديگران به روشي تاثير بگذارند كه همه منتفع شوند. 

آيا هوش هيجاني موفقيت در كسب و كار را توصيف مي كند؟
ما دليل خواهيم آورد موفقيت در كسب و كار تابعي از 4 چيز است: 
)1( بهره هوشي شــما )چقدر باهوش هســتيد(، )۲( تجربه قبلي 
شما )شــامل تحصيالت، تجربه كاري و مهارت آموزي(، )3( ميزان 
كوششــي كه صرف مي كنيد و )4( هوش هيجاني شما )كه در باال 

تعريف شد.( 
اكثر ســازمان ها در ارزيابي 3 تاي اول نســبتا خوب هســتند. آنها 
مي توانند بهره هوشــي را با توجه به مدرســه اي كه كارجويان 
رفته اند، عملكرد دانشــگاهي، نمرات آزمون هاي اســتاندارد 
شده و مانند اينها ارزيابي كنند. در حقيقت كارفرمايان 
بالقوه مي توانند يك آزمون پيش اســتخدام برگزار 
كنند تا توانمندي شــناختي در زمينه مربوط به آن 
شغل  و انجام آن را شناســايي كنند. رزومه ها تجربه 
قبلي كارمند بالقوه را نشــان مي دهنــد. كارفرمايان 
از موفقيت ها و دســتاوردهاي گذشــته و كنترل مدارك و سوابق 
مي توانند پي ببرند كه يك كارمند بالقوه چه ســطحي از كوشش 
و تالش را به خرج خواهــد داد. گرچه شــركت ها اغلب ارزيابي 
ســه عنصر اول را به خوبي انجام مي دهند ولي به ندرت با همان 
اثربخشي هوش هيجاني را ارزيابي مي كنند. تعجب آور نيست كه 
يكي از مولفه هاي موفقيت كه شركت ها با اثربخشي آن را كنترل و 

بررسي نمي كنند، همان است كه عملكرد را متمايز مي كند. 
منبع: بازده

اهميت هوش هيجاني براي موفقيت در كسب و كار
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انتشــار كتاب اصناف از انقالب 
مشروطيت ايران تا انقراض قاجاريه 
كتاب »اصناف از انقالب مشروطيت ايران تا 
انقراض قاجاريه« )۱۳۰۴-۱۲۸۵( نوشــته 
دكتر حجت فالح توتكار از سوي بنياد فرهنگي 

اصناف ايران منتشر شد. 
به گزارش پايگاه اطالع رســاني اتاق اصناف 
ايران، كتاب مذكور فعاليت هاي اصناف را در 
۵ بخش شــامل منابع و تحقيقات، دوره اول 
مجلس، دوره دوم مجلس، از پايان مجلس دوم 
تا كودتاي ۱۲۹۹ شمسي و از كودتاي ۱۲۹۹ 

شمسي تا انقراض قاجاريه بيان كرده است. 
در پيش گفتار اين كتاب آمده اســت: اصناف 
نقش مهمي در تحوالت تاريخ معاصر ايران از 
انقالب مشروطيت تا انقالب اسالمي داشتند. 
اصناف به مثابه بخشــي از طبقه متوســط 
سنتي در جنبش هاي اجتماعي با كنشگران 
ضداستبداد – ضداســتعمار همگامي نشان 
دادند. بنياد فرهنگي اصناف ايران بر آن است 
كه كنشــگري اجتماعي – سياسي اصناف از 
انقالب مشروطيت تا انقالب اسالمي را بر پايه 
پژوهش هاي مســتند تاريخي پيگيري كند. 
كتاب مذكور نخستين كتاب از اين مجموعه 
پژوهشي است. بنياد فرهنگي اصناف ايران از 
تمام پژوهشگران و دانش پژوهان عالقه مند به 
حوزه اجتماعي و سياسي اصناف و بازار دعوت 
كرده اســت تا آثار يا طرح هــاي خود را براي 
nashr@( بررسي به نشاني الكترونيكي بنياد

icfg. ir( ارسال كنند. 
عالقه مندان به تهيه ايــن كتاب مي توانند به 
دفتر معاونت فرهنگي و اجتماعي اتاق اصناف 
ايران مراجعه يا با شماره تلفن ۸۸۳۴۵۹۹۱ 

تماس حاصل فرمايند. 

انتقاد از ارســال بخشنامه های 
واحد توسط سازمان ها

رئيس اتاق اصناف مراغه از هدررفت برگ های 
كاغذ با ارسال بخشــنامه های واحد از سوی 

سازمان های متعدد به اصناف انتقاد كرد.
ابراهيــم مياندوآبچی درباره اجرايی شــدن 
اقتصاد مقاومتی گفت: بــرای تحقق اقتصاد 
مقاومتی بايد ابتدا به بروكراسی های اداری و 
نامه نگاری های متعدد سازمانی پايان بدهيم.

وی به اتالف انرژی و بــرگ های كاغذ با صدور 
بخشنامه واحد از سوی ســازمان های متعدد 
اشــاره كرد و افزود: اگرچه مرتبا شــعار دولت 
الكترونيک را می دهيم اما يک بخشنامه واحد 
از ســوی ســازمان های متعدد برای ما ارسال 
می شود، بدين صورت كه يک بخشنامه توسط 
هيات عالی نظــارت، وزارتخانــه و ادارات كل 
صنعت، معــدن و تجارت منجر بــه هدررفت 
برگ كاغذ می شــود.رئيس اتاق اصناف مراغه 
در ادامه چالش های بی شمار در رابطه با صدور 
و تمديد پروانه های كســب را مورد اشاره قرار 
داد و تاكيد كرد: اداره اماكن برای تمديد پروانه 
كسب پروســه اداری طاقت فرسايی را در نظر 
می گيرد و همين مســئله موجب می شود كه 
رغبتی برای تمديد پروانه كسب از سوی كسبه 
نباشد.وی گفت: ضرورت در اين است كه در سال 
جاری برای اجرای اقتصاد مقاومتی و هم راستا 
 با شعار اقدام و عمل از مراجعه بيهوده مردم به

 سازمان ها جلوگيری شود و كار مردم در اسرع 
وقت انجام پذيرد.

مقوله دستفروشان به اپيدمي 
تبديل شده است

رئيس اتاق اصناف ســمنان با اشاره به تداوم 
ركود اقتصادي كشــور گفت: بــراي خروج 
از ركــود بــازار الزم اســت در ســال جاري 
سياست هاي انقباضي به انبساطي تبديل شود. 
علي اكبر صيادجــو افزود: متاســفانه مقوله 
دستفروشان و تشكيل روز بازارها به اپيدمي 
تبديل شده و شهرداري ها بدون در نظر گرفتن 
صرفه و صالح و ســالمت مردم به اين پديده 
غيرقانوني دامن مي زنند. وي افزود: براساس 
نص صريح ماده ۸۵ قانون نظام صنفي اتاق هاي 
اصناف كشور مي توانند در صورت احساس نياز 
نسبت به برگزاري بازارهاي روز و با رعايت كليه 
قوانين اقدام كنند. رئيس اتاق اصناف سمنان 
در ادامه از مذاكرات و ارائه پيشنهاد به استاندار 
سمنان مبني بر حذف برنامه تنظيم بازار ميوه 
ايام پاياني سال براي سال هاي آينده اشاره كرد 
و اظهار داشت: با توجه به ثبات نسبي قيمت ها 
و وجود رقابت سالم و آرامش الزم در بازار در 
سال جاري پيشنهاد مي شود كه برنامه تنظيم 
بازار ميوه براي ايام پايان ســال از اين به بعد 

حذف شود. 

حكايت مواد غذايي در ايران تبديل به كالف 
سردرگمي شده كه بسياري از شهروندان 
نمي دانند موادي كه مصرف مي كنند واقعا 
سالم است يا خير؟ آيا در اثر استفاده جان 

سالم به در مي برند يا نه؟
در بازار لبنيات هم اين بحث هميشــه داغ اســت و بسياي از مردم 
سردرگم براي مصرف لبنيات سنتي و صنعتي هستند. بسياري از 
مصرف كنندگان بر اين باورند كه استفاده از لبنيات صنعتي اين روزها 
صرفه اقتصادي ندارد و هنوز هم با ديده شک و ترديد درباره سالمت 
آنها و استفاده از مواد غيرمجاز، نگه دارنده ها و … در لبنيات مي نگرند. 
رئيس اتحاديه فروشندگان لبنيات در گفتگو با »كسب وكار« گفت: 
در واحدهاي لبنيات ســنتي موارد بهداشتي و … به خوبي رعايت 
مي شود و اعضا حاضر نيستند در قبال به دست آوردن سود بيشتر 

جان و سالمت شهروندان را به مخاطره اندازند. 
علي رجبي افزود: كيفيت مواد لبني سنتي نيازي به تعريف ندارد و 

حتما می دانيد بسيار باالتر از مواد صنعتي است. 
وي ادامه داد: خوشبختانه مصرف كنندگان مي توانند مرجع خوبي 
براي سنجش و ارزيابي كيفيت مواد لبني سنتي باشند و ميزان فروش 

واحدها نشان دهنده اين موضوع است. 
رئيس اتحاديه فروشــندگان لبنيات بيان كرد: مواد لبني ســنتي 
داراي طعم طبيعي بوده و قيمت بسياري 
از محصوالت در مقايســه با مشابه 
صنعتي پايين تر است كه مي توان به 
قيمت انواع ماست، پنير، كره، دوغ 

و شير اشاره كرد. 
رجبي اظهار داشــت: در برخي 
مــوارد ماننــد خامــه، قيمت 
محصوالت سنتي باالتر از صنعتي 
بوده كه آن هم به دليل كيفيت 

محصول است. 
وي تاكيد كرد: ســالمت 
مــردم شــوخي بردار 
نيســت، بنابرايــن 
فعاالن اين صنف 
با خودكنترلي 
و خوداظهاري 

راه را روي هرگونه تخلف مي بندند. 
رئيس اتحاديه فروشندگان لبنيات تهران خاطرنشان كرد: بعضي از 
كساني كه نسبت به سالمت مواد لبني سنتي اطمينان نداشته و دائم 
مشغول هشدار دادن هستند، دغدغه سالمت مردم را ندارند، بلكه 
دغدغه اصلي آنها موارد اقتصادي است، در حالي كه وجدان و تعهد 
كاري و توجه صددرصدي به سالمت مردم از دغدغه هاي اصلي فعاالن 
در عرصه لبنيات سنتي محسوب مي شود و جالب اينكه خانواده فعاالن 
اين عرصه نيز از محصوالت سنتي استفاده مي كنند، بنابراين سالم 
بودن مواد لبني در سالمت افراد خانواده اين عزيزان تاثير مستقيم 

خواهد گذاشت. 

بهبود وضعيت اقتصادي و معيشتي در دستور كار باشد
اين فعال اقتصادي در ادامه با تاكيد بر توجه دولت و مجلس به توليد 
داخلي و حمايت از توليدكنندگان گفت: اتكا بر توليد داخلي حتما تاثير 
مستقيمي بر معيشت مردم خواهد گذاشت. رهبر انقالب نيز تاكيد 
بسياري بر تحقق اقتصاد مقاومتي دارند، ازاين رو نمايندگان خانه ملت 

بايد براي تحقق اين امر تالش بيشتري كنند. 

رجبي با اشــاره به اولويت هاي كاري مجلس شوراي اسالمي گفت: 
بهبود وضعيت اقتصادي و معيشتي مردم بايد در دستور كار نمايندگان 
ملت باشد. وي با بيان اينكه بهبود برخي مسائل اقتصادي وابسته به 
بهبود روابط در عرصه بين المللي است، اظهار كرد: مي توان گفت كه 
شرايط اقتصادي كشورمان نيز بايد در دو عرصه داخلي و بين المللي 
به صورت همزمان رونــق يابد زيرا اين دو عامل بــا يكديگر ارتباط 

مستقيم دارند. 
رئيس اتحاديه فروشندگان لبنيات با تاكيد بر اينكه رهبر انقالب نيز 
تاكيد بسياري بر تحقق اقتصاد مقاومتي دارند، تصريح كرد: اتكا بر 
توليد داخلي حتما تاثير مستقيمي بر معيشت مردم خواهد گذاشت، 
ازاين رو نمايندگان خانه ملت بايد براي تحقق اين امر تالش بيشتري 
كنند. رجبي با اشاره به اينكه برخي از موارد مربوط به توليد محصوالت 
لبني مانند خوراك دام از ساير كشورها به كشورمان وارد مي شود، 
افزود: بر اين اساس قيمت محصوالت افزايش مي يابد، ازاين رو وقتي 
به توليدات داخلي در اين زمينه توجه كافي شود يا با برقراري ارتباط 
مناسب با ديگر كشورها، مي توان قيمت ها را كاهش داد و به عبارتي با 
خريد بهتر و بيشتر ، در معيشت مردم رونق ايجاد كرد. وي خاطرنشان 

كرد: برخي قوانين اقتصادي خصوصا موارد مربوط به حوزه لبنيات بايد 
بررسي و اجراي آنها تسهيل شود تا فعاالن اين عرصه بتوانند با رشد 

اقتصادي مناسبي روبه رو شوند. 

افزايش غيرمتعارفي در قيمت لبنيات نداشتيم
رئيس اتحاديه فروشندگان لبنيات همچنين با تكذيب هرگونه افزايش 
قيمت در محصوالت لبني اعالم كرد: قيمــت لبنيات در بازار تكان 
نخورده است. رجبي با تاكيد بر اينكه قيمت محصوالت لبني در بازار 
گران نشده است، مباحث پيرامون افزايش قيمت در محصوالت لبني 
را نوعي جو رواني عنوان كرد كه برخي رسانه ها به آن دامن مي زنند. 

وي هرگونه افزايش قيمت در محصوالت لبني را در آينده رد كرد و 
گفت: با توجه به وفور شير و تقاضا نسبت به سال هاي گذشته، افزايش 

قيمتي در لبنيات نخواهيم داشت. 

اتحاديه همواره بازار را رصد مي كند
به گفته وي اتحاديه همواره بــازار را رصد مي كند و تاكنون افزايش 

غيرمتعارفي را در قيمت لبنيات مشاهده نكرده است. 
رجبي در عين حال به اين نكته اشــاره كرد كه هر ساله با توجه به 
افزايش حقوق كارگران، كرايه حمل و نقل و همچنين پرداخت حق 
بيمه، افزايش جزئي در قيمت همــه محصوالت داريم كه بر همين 
اساس برخي شركت ها نسبت به افزايش ۱.۵ درصدي در محصوالت 

بسته بندي شده خود اقدام كردند. 
وي ادامه داد: تاكنون فقط ســه برند روي دو محصول خود دســت 
به افزايش ۱.۵ درصدي در قيمت ها زدند اما اين افزايش قيمت در 
بسياري از شركت ها اعمال نشده است. رئيس اتحاديه فروشندگان 
لبنيات درباره اظهارات دبير انجمن صنفــي صنايع لبني مبني بر 
افزايش نرخ شير خام در ايران به ۱۲۵۰ تومان كه دو برابر قيمت جهاني 
است نيز گفت: نمي توان چنين مقايسه اي داشت چون كشور ما سال ها 
در تحريم بوده و نرخ دالر هم به يک باره افزايش قابل توجهي داشته 
است در كنار اينها خوراك دام از خارج تامين مي شود. وي در عين حال 
اضافه كرد: هم اكنون شير آنقدر زياد است كه بدون تخصيص يارانه هم 

مي توان آن را خريداري كرد. 
رجبي همچنين تصريح كرد: اوضاع براي صنايع لبني آنقدر بد نيست 
چون آنها باالخره سود خودشان را به دست مي آورند، در اين ميان تنها 
دامداران متحمل ضرر مي شوند كه اين ضرر و زيان هم از يادگاري هاي 

دولت قبل است. 

رئيس اتحاديه فروشندگان لبنيات در گفتگو با »كسب وكار« مطرح كرد

ثبات قيمت لبنيات در بازار
اخبار

اصناف

فــرش همــواره يكــي از اصلي تريــن 
ملزومات زندگي ايرانيان بوده و عالوه بر 
ايــن قالي بافــي يكــي از اصيل ترين و 
شناخته شده ترين هنرهاي ايرانيان است 
كه در سراسر جهان زبانزد هنرشناسان و 
هنردوستان است. در دنياي امروز و زندگي مدرن كه جاي زندگي 
سنتي را گرفته استفاده از فرش ماشيني در كنار فرش دستباف 
نيز روز به روز افزايش مي يابد. از مزاياي اصلي فرش ماشــيني 

قيمت پايين آن است. 
اين نكته حائز اهميت است كه فرش ماشيني هرگز رقيبي براي 
فرش دستباف كشور نبوده بلكه در مقاطع مختلف موجب توسعه 
صادرات فرش دستباف و ورود ارز به كشور نيز شده است. فرش 
ماشيني سبب شده خانواده هايي كه توان خريد فرش دستباف 
را ندارند بتوانند برای آذين بندي محل مســكوني خود از فرش 

ماشيني استفاده كنند. 

فرش دستباف يك هنر و فرش ماشيني يك صنعت 
است

رئيس اتحاديه فرش ماشــيني در گفتگو با »كسب وكار« گفت: 
حضور فرش ماشــيني در بازار به هيچ عنوان بحث خراب كردن 
بازار فرش دســتباف را به ميان نمي آورد زيــرا اين دو بخش با 
يكديگر متفاوت هســتند. وي با بيان اينكه فرش دستباف يک 
هنر و فرش ماشيني يک صنعت اســت، افزود: فرش ماشيني به 
عنوان يک صنعت در حال اشتغالزايي است و در بحث ارزآوري و 

صادرات نيز متفاوت از فرش دستباف عمل مي كند. 
محمد هادی كماليان ادامه داد: با توجه به رشد جمعيت در ايران 
اگر فرش ماشيني وجود نداشــت، امكان پاسخگويي به مصرف 
داخلي نيز نبود. وي با بيان اينكه فرش ماشــيني مشتري هاي 
خاص خــود را دارد، اظهار كرد: بافت ســبک فرش دســتباف 
هم اكنون مشتري هاي خاص خود را داشــته و در حال استفاده 

است. 
اين فعال حوزه فرش ماشيني تاكيد كرد: با توجه به ميزان مصرف 
فرش در ايران اگر صنعت فرش ماشيني نبود، كمبود زيادي در 
بازار احساس مي شد. وي ضمن تاكيد بر اينكه هيچ رقابتي ميان 
فرش ماشيني و فرش دســتباف وجود ندارد، گفت: هر كدام از 
آنها مشــتري هاي خاص خود را دارند و اكنون با توجه به عرقي 
كه مردم ايران به طرح و نقشــه فرش هاي دستباف دارند، فرش 
ماشيني نيز   طرح ها، نقشه ها، رنگ بندي و نوع بافت متنوع دارد 
وهر كدام از مشــتريان می توانند با توجه به ســليقه خود از هر 
مدلی كه خواستند ، استفاده كنند. رئيس اتحاديه فرش ماشيني 
درباره اينكه استفاده از طرح و نقشه فرش دستباف در بازار فرش 
ماشــيني و بين المللي يكي از مشــكالت فرش دستباف است، 
عنوان كرد: طرح و نقشه هاي فرش دستباف هيچ جا ثبت نشده 
اســت تا ديگران نتوانند از آن اســتفاده كنند. وي تصريح كرد: 
اكنون در صنعت فرش ماشيني ثبت طرح ها در حال انجام است 

تا شــركت هاي ديگر نتوانند از طرح و نقشه آنها استفاده كنند و 
قانون كپي رايت تا حدي در حال سر و سامان گرفتن است. 

رئيس اتحاديه فروشندگان فرش ماشيني و موكت همچنين گفت: 
فرش هاي ماشيني بر اســاس عرضه و تقاضاي بازار قيمت گذاري 
مي شــوند و با توجه به شــرايط بازار، افزايش قيمت در اين بخش 
نخواهيم داشت. محمدهادي كماليان، با اشاره به اينكه فرش هاي 
ماشيني مشمول قيمت گذاري دولتي نمي شوند، عرضه و تقاضا و 

كشش بازار را عوامل تعيين كننده قيمت فرش در بازار دانست. 
كماليان همچنين با بيان اينكه نوع بافت و مواد اوليه از مهم ترين 
فاكتورهاي قيمت گذاري فرش هاي ماشيني محسوب مي شود، 

گفت: در حال حاضر به طور متوسط فرش ماشيني ۱۲ متري 
با كيفيت مناسب حدود ۲ ميليون و ۵۰۰ هزار تا ۳ ميليون 
تومان قيمت دارد. وي در عين حال بيان كرد:  با توجه به 
شرايط ركودي كه در بازار داشتيم و از طرفي پايين بودن 
قدرت خريد مردم، با وجود باال رفتن ميزان دستمزد، بيمه 

و ديگر هزينه هاي جانبــي توليدكنندگان، افزايش 
قيمت نخواهيم داشت. 

وي درباره برنامه  خروج از ركود نيز توضيح داد: 
بايد ببينيم كه برنامه ها در پساتحريم به چه 
صورتي پيش خواهد رفت و اگر مشــكالت 

صادراتي كشور حل و شــرايط تسهيل 
شود، مقداري از توليدات مازاد ما جذب 

بازار صادرات مي شود و صنعت فرش ماشيني رونق خواهد يافت. 
رئيس اتحاديه فروشندگان فرش ماشيني و موكت ادامه داد: با توجه 
به وضعيتي كه در بازار شاهديم و از طرفي افزايش زياد ماليات بر 
درآمد، بالتكليفي را در اين بخش شاهديم و با وجود اذعان همه 
دولتمردان ولي شــاهد افزايش ميزان ماليات ها هستيم كه اين 
موضوع براي همه صنوف و از جمله صنف ما مشكل ساز شده است. 
وي گفت: يكي از مهم ترين موانع صادرات فرش هاي ماشــيني، 
قوانين دست و پاگير و فراهم كردن تسهيالت براي صادركنندگان 
است كه در اين زمينه سازمان هاي مربوطه از جمله سازمان توسعه 

تجارت بايد برنامه ريزي و اقدامات الزم را انجام دهند. 

برگزاری نمايشگاه دموتکس در ايران
كماليان با بيان اينكه به دليــل توليدات باكيفيت و زيبا 
نيازي به واردات نداريم، اظهار كرد: البته ســال ها قبل، 
از تركيه يا بلژيک واردات داشــتيم ولي در حال حاضر با 
توجه به اينكه توليدكننــدگان به ميزان مورد 
نياز توليد كرده اند و پتانســيل كافي در اين 
زمينه وجود دارد نيازي به واردات نداريم. 
وي خاطرنشــان كرد: صادرات فرش هاي 
ماشيني به كشورهاي چين، آسياي ميانه، 
عراق، افغانستان و كانادا صورت مي گيرد. 
وي درباره فعاليت هاي پيش روي اتحاديه 

فرش ماشــيني گفت: ما براي حضور نمايشگاه دموتكس كه در 
آلمان برگزار مي شــود، صحبت هايي داشــته ايم چراكه حضور 
توليدكنندگان در نمايشــگاه هايي كه مشــتري هاي خارجي 
دارد، مي تواند بــه افزايش صادرات كمک كند. اگــر ما بتوانيم 
نمايشــگاه را در ايران هم برگزار كنيم، بسيار خوب خواهد بود. 
به دنبال اين هستيم كه نمايشــگاه دموتكس را در ايران برگزار 
كنيم و مشتري هاي خارجي را نيز براي بازديد از اين نمايشگاه 
جذب كنيم. قطعا اين نمايشگاه مي تواند بازار بسيار خوبي براي 
توليدكنندگان ما باشــد. به گفته وي، در صنعت فرش ماشيني 
ايران هم از نظر نوع دســتگاه و هم از نظر طرح و نقشــه سرآمد 
اســت  اما تا به امروز توليدكنندگان ما در بخش درخواست هاي 
داخلي فعاليت كرده اند و نيازهاي خارجي برآورده نشــده است. 
ما اگر اطالعات الزم درباره خواست كشورهاي خارجي را داشته 
باشيم، ديگر مشكلي نخواهيم داشــت. تركيه در اين زمينه كار 
كرده و خواسته متقاضيان خود را برآورده كرده است و ما نيز اگر 
در اين زمينه كار كنيم، مسلما وضع مساعدتري خواهيم داشت. 
كشور تركيه در حال توليد فرش هاي فانتزي است و فرش هاي 
نوع مصرفي كه ما در داخل از آنها استفاده مي كنيم اصالدر توان 
تركيه نيســت. اكنون اكثر فرش هاي ما، فرش هاي ۱۲۰۰ شانه 
است كه دستگاه هاي آن تازه به بازار آمده و استقبال خوبي هم از 
توليدات آنها شده است و اين چيزي است كه كشور تركيه از آن 

استفاده نمي كند. 

رئيس اتحاديه فرش ماشيني در گفتگو با »كسب وكار« مطرح كرد

نيازی به واردات فرش ماشينی نداریم
ثبت بين المللي طرح فرش ماشيني ايراني
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شرط ايالن ماســك برای بازگرداندن حسابهای 
مسدود شده توييتر

ایالن ماسک اعالم کرد حسابهای مسدود شده در توییتر تا زمانی که این پلتفرم 
فرآیند شفافی برای بازگرداندن آنها نداشــته باشد، اجازه بازگشت به این شبکه 
اجتماعی را نخواهند یافت.این اظهارات ایالن ماسک، شفافیت بیشتری درباره 
بازگشت احتمالی دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا که معروفترین کاربر 
تعلیق شده در توییتر است، فراهم می کند.ماسک در توییتی نوشت: ایجاد چنین 
فرآیندی، چند هفته طول می کشد. این مدت زمان به معنای آن است که دونالد 

ترامپ در زمان انتخابات میان دوره ای هشتم نوامبر، به توییتر بازنخواهد گشت.
کاربران، آگهی دهندگان و خود کارمندان توییتر به دقت به نظاره نشانه هایی از 
اقداماتی که ایالن ماسک در نخستین هفته حضورش به عنوان مالک توییتر انجام 
خواهد داد، نشسته اند. او که مدیرعامل شرکت خودروسازی تسال هم است، پیش 
از این گفته بود: توییتر نباید فعالیت کاربران را به صورت دائمی ممنوع کند و او 
ممنوعیت علیه ترامپ را که به دلیل ریسک تحریک به خشونت بیشتر پس از حمله 

سال گذشته به ساختمان کنگره اعالم شده بود، رفع خواهد کرد.
این توییت ماسک پس از تماس با سازمانهای حقوق مدنی متعدد، ارسال شد. رشاد 
رابینسون، رئیس سازمان "رنگ تغییر"، در مصاحبه ای گفت: در این تماس، ماسک 

متعهد شد سیاستهای نظارت بر محتوای توییتر را حفظ کند.
ماسک در این توییت مجددا تاکید کرد: توییتر، شورای نظارت بر محتوا متشکل 
از نمایندگانی که دیدگاههای کامال متنوعی دارند را ایجاد خواهد کرد.بر اساس 
گزارش رویترز، به گفته رابینسون، این میلیاردر در جریان این تماس، ابراز تمایل 
کرد گروههای جامعه مدنی به این شورا ملحق شوند. مذاکرات در این خصوص در 

مراحل اولیه قرار دارد.

اپليكيشن ديد خيابانی گوگل بسته می شود
گوگل در هفته های آینده، اپلیکیشــن اختصاصی "دید خیابانی" را از فروشگاه 
برنامه خود حذف می کند و پشتیبانی از آن را در مارس سال ۲۰۲۳ متوقف خواهد 
کرد. اپلیکیشن دید خیابانی، به گورستان رو به گسترش محصوالت گوگل خواهد 
پیوست. این اپلیکیشن که در حال حاضر در هر دو نسخه اندروید و iOS موجود 
است، به کاربران اجازه می دهد مکانها را در نقشه گوگل با دید خیابانی، مشاهده 
کنند. این قابلیت که در سال ۲۰۱۵ به صورت اپلیکیشن اختصاصی عرضه شد، 
به کاربران امکان می دهد تصاویر کروی را از گوشی خود بارگذاری کنند. گوگل 
سال میالدی گذشته تصاویر Photo Paths را معرفی کرد که به کاربران امکان 
می دهد مجموعه تصاویر دو بعدی از جاده ها و مکانهایی که توسط خودروی دید 
خیابانی در گذشته تصویربرداری نشده اند را ارسال کنند. اما پس از بسته شدن 
اپلیکیشن اختصاصی دید خیابانی، امکان افزودن چنین تصاویری وجود نخواهد 
داشت. سخنگوی گوگل در بیانیه ای به وب سایت ورج، این خبر را تایید و اعالم کرد 
گوگل تا چند هفته دیگر، این اپلیکیشن را از فروشگاه برنامه خود حذف خواهد کرد.
گوگل به کاربران اطالع داده اســت به "نقشــه گوگل" )Google Maps( یا 
"استریت ویو استودیو" مهاجرت کنند زیرا اپلیکیشن دید خیابانی در ۳۱ مارس 
ســال ۲۰۲۳ به آخر خط می رســد. با این حال، کاربران می توانند همچنان از 
اپلیکیشن نقشه گوگل، به دید خیابانی دسترسی داشــته باشند و برای انتشار 

ویدئوهای ۳۶۰ درجه ای، به "استریت ویو استودیو" سوئیچ کنند.

علیرغم 200 میلیون بار دانلود؛
تيك تاک در يك قدمی فيلتر در آمريكا

به گفته یکی از اعضای کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا »شورای سرمایه گذاری 
خارجی در ایاالت متحده آمریکا« )CFIUS( باید اقدامی جهت ممنوعیت تیک 
تاک انجام دهد.CFIUS در حقیقت یک کمیته بین سازمانی است که معامالت 

شرکت های خارجی را از لحاظ امنیت ملی بررسی می کند.
»برندان کار«، عضو کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا در این باره گفت: تصور می 
کنم در خصوص تیک تاک تنها راه پیش رو ممنوعیت پلتفرم است.این شدیدترین 
لحنی است که کار تاکنون برای انجام اقدامی علیه تیک تاک به کار گرفته است.این 
درحالی است که تیک تاک بیش از ۲۰۰ میلیون بار در آمریکا دانلود شده و به یک 

پلتفرم محبوب در سراسر جهان تبدیل شده است.
البته باید اشاره کرد کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا به طور مستقیم نمی تواند 
برای تیک تاک قانون وضع کند. اما پیش از ایــن و پس از ابراز نگرانی کار، درباره 

شرکت های مخابراتی چینی اقداماتی انجام داده بود.
در حال حاضر تیک تاک مشغول مذاکره شورای سرمایه گذاری خارجی در ایاالت 
متحده آمریکا)CFIUS( است. هدف از مذاکرات تیک تاک با CFIUS نیز مشخص 
شدن آن است که آیا می توان پلتفرم اشتراک گذاری ویدئو را از شرکت مادر چینی 
ByteDance جدا و به یک شرکت آمریکایی واگذار گرد تا در خاک این کشور 
فعال بماند یا خیر. نیویورک تایمز در ماه سپتامبر در گزارشی فاش کرده بود قرار 
است در این زمینه معامله انجام شــود اما هنوز نهایی نشده و لیزا موناکو یکی از 
مقامات وزارت دادگستری آمریکا بیم آن دارد که چنین معامله ای مانع محکمی 

در مقابل نفوذ چین فراهم نمی کند.

آيفون 15 اپل به مودم 5G كوالكام مجهز می شود
با این وجود، مودم ۵G اختصاصی اپل دیرتر معرفی خواهد شد و برخی منابع به 
سال ۲۰۲۵ در این رابطه اشاره کرده اند. کوالکام در جلسه اعالم درآمد سه ماهه 
چهارم ســال ۲۰۲۲ خود گفت که اپل در گوشی های آیفون ۱۵ که سال ۲۰۲۳ 
عرضه خواهند شد، بار دیگر از مودم های این شرکت استفاده خواهد کرد. بنابراین 
می توان گفت که مودم ۵G اپل دیرتر از موعد برنامه ریزی شده، عرضه خواهد شد.

Nikkei  در سال ۲۰۲۱ گزارش داد که اپل قصد دارد با همکاری شرکت صنایع 
نیم رسانای تایوان )TSMC( در سال ۲۰۲۳ مودم ۵G خود را معرفی کند و کوالکام 
نیز قبال گفته بود که تنها ۲۰ درصد از سفارشات مودم آیفون های ۲۰۲۳ را به خود 
اختصاص می دهد. با این حال، در جلســه اخیر این شرکت، »آکاش پالخیواال«، 
 ۵G مدیر مالی کوالکام گفت که آن ها اکنون انتظار دارند »اکثریت سهم مودم های

آیفون های سال ۲۰۲۳ را در اختیار داشته باشند.«
پس از موفقیت بسیاری از تراشه های سفارشی ا پل برای دستگاه هایی مانند آیفون، 
مک و ا پل واچ، جای تعجبی وجود ندارد که این شرکت بخواهد نسخه اختصاصی 
خود از یکی از مهم ترین قطعات یک گوشــی یعنی مودم ۵G را توسعه دهد. اما 
تالش های اپل ظاهرا با مشکالتی روبرو شده است. »مینگ-چی کو«، چند ماه 
قبل به این موضوع اشاره کرده بود و گفت که کوالکام پس از اینکه توسعه تراشه 
مودم اختصاصی اپل »ممکن است شکست خورده باشد«، تامین کننده انحصاری 
تراشــه های ۵G برای آیفون های ۲۰۲۳ خواهد بود. »مارک گورمن«، خبرنگار 
بلومبرگ نیز گفت که نمونه های اولیه مودم اپل »در طول یک ســال گذشته یا 
بیشتر« بیش از اندازه داغ شده اند. در نهایت، پالخیواال در جلسه روز چهارشنبه 
کوالکام پیش بینی کرد که این شرکت در سال مالی ۲۰۲۵، کمترین سهم از درآمد 
محصوالت اپل را خواهد داشت که این موضوع می تواند نشان دهد، مودم ۵G اپل 
در سال ۲۰۲۵ مورد استفاده قرار خواهند گرفت. با این وجود، سری آیفون ۱۶ که 
احتماال در سال ۲۰۲4 عرضه خواهد شد نیز دارای تراشه های ساخته شده توسط 
کوالکام خواهد بود. طبق ویدیو کالبدشکافی آیفون ۱4 پرو مکس، این دستگاه 
از مودم اســنپدراگون ۵G X۶۵ بهره می برد، بنابراین می توان انتظار داشت که 

گوشی های سری آیفون ۱۵ دارای مودم های اسنپدراگون X7۰ باشند.

اخبار

روسیه ماهواره های تجاری غربی را تهدید به نابودی کرد
روسیه گفته ماهواره های غربی می توانند هدفی قانونی برای حمله باشند، در مقابل کاخ سفید گفته هرگونه حمله را بی جواب نمی گذارد.یکی از مقامات روسیه اعالم کرده که ماهواره های 

تجاری غربی که در جنگ به اوکراین کمک می کنند، می توانند به هدفی قانونی برای حمله تبدیل شوند. در واکنش به این گفته، کاخ سفید هشدار داده که در صورت هرگونه حمله به 
زیرساخت های ایاالت متحده، جواب متقابل و متناسب خواهد داد.

قیمت زمین در ســالهای 
اخیر بــه انــدازه ای گران 
شــده که هزینه تمام شده 
تولید مســکن را به صورت 
غیرمنطقــی افزایش داده 
است. بر اســاس جدیدترین آمار ارایه شده هزینه 
ساخت مسکن ۸۰ درصد رشــد کرده است. قیمت 
تمام شده تولید مســکن جدای از قیمت زمین که 
نقش اصلی در آن دارد، تخت تاثیر رشد قیمت مصالخ 

ساختمانی اعم از آهن، فوالد، سیمان و... است.  
بررســی قیمت ها در بازار حاکی از رشد ۵ تا ۱۲۰ 
درصدی انواع مصالح ســاختمانی طی یک ســال 
گذشته است. فرشید پورحاجت، عضو هیات  مدیره 
کانون انبوه ســازان گفته اســت که هزینه ساخت 
مســکن از متری ۵ میلیون تومان در سال گذشته 
)قیمت حداقلی( به متری ۹ میلیون تومان در سال 

جاری رسیده است. این تخمین حاکی از جهش ۸۰ 
درصدی هزینه ساخت مسکن طی یک سال است. 
هزینه ساخت برای سال جاری البته از سوی برخی 
دیگر از فعاالن بازار مسکن تا ۱4 میلیون تومان هم 

برآورد می شود.
در همین رابطه یک کارشناس بازار مسکن گفت: 
مسئوالن وزارت راه و شهرسازی بعضا درخصوص 
برنامه ریزی و سیاســت ورزی پــروژه نهضت ملی 
مســکن ایده می دهند اما به نظر می رســد توجه 
چندانی به وضعیت بازار مســکن ندارند. فرشــید 
پورحاجت اظهار کرد: نمی شــود مسئوالن وزارت 
راه و  شهرسازی، پشت تریبون درباره ساخت یک 
میلیون واحد مسکونی صحبت کنند اما از وضعیت 
بغرنجی که فعاالن صنعت ساختمان با آن مواجهند 
غافل باشــند. به دالیل مختلــف از جمله تعلل در 
اجرای پروژه نهضت ملی مسکن، تورم به مهم ترین 
بازیگر این روزهای اقتصاد مسکن تبدیل شده، چرا 
که ۱۳ درصــد تولید ناخالص داخلــی، ۱7 درصد 
اشتغال و ۲۵ درصد نقدینگی کشور به بخش مسکن 

وابستگی و چسبندگی دارد. وی افزود: در یک سال 
و دو ماه گذشته که با نوعی انفعال در اجرایی کردن 
پروژه نهضت ملی مسکن در این وزارتخانه مواجه 
بودیم هزینه های ســاخت مرتبــا افزایش یافت و 

تلنبار شــد. اگر تا یک ســال قبل می شد با حدود 
متری ۵ میلیون تومان این پــروژه را جمع و جور 
کرد امروز هزینه ها به حدود متری ۹ میلیون تومان 

رسیده است.

هزينه ساخت مسكن ۸0 درصد رشد كرد

رشد نجومی انواع مصالح  ساختمانی

کنترل هزینه های ساخت و ساز
حسن محتشم، کارشناس مسکن

قیمت زمین یکی از عوامل مهم و اصلی تعیین کننده قیمت مسکن است. در سالهای اخیر بخصوص دو سال اخیر شاهد رشد بی ضابطه و دور از منطق قیمت زمین در کشور هستیم. این موضوع تاثیر بسیار باالیی بر 
قیمت تمام شده تولید مسکن می گذارد. از آنجایی که که دولت زمین کافی برای ساخت مسکن هم ندارد و زیر مجموعه های دولتی نیز برای واگذاری امالک خود تمایلی نشان ندادند، قیمت تمام شده مسکن افزایش 

یافت. دولت برای کاهش قیمت مسکن باید از امالک و مستغالتی که خود دارد شرع کند. ممیزی باید از خود دولت برای واگذاری زمین برای تولید مسکن آغاز شود. 
در غیر این صورت هیچ همکاری خاصی از سوی نهادهای زیرمجموعه نخواهیم داشت. نهادها و سازمان های بزرگ، با خرید زمین و احتکار آن، در زمان مناسب اقدام به فروش آنها از طریق مزایده به مبالغ کالن می 
کنند. سود حاصل آنقدر زیاد است که کمتر ارگانی تمایل به همکاری و مشارکت در طرح های مسکنی دولت از خود نشان می دهد. همین امر یعنی کمبود زمین و گرانی دور از منطق آن منجر به گرانی ساخت مسکن 
و رشد بیش از اندازه قیمت خانه شده است. از طرفی دیگر بسیاری از سازندگان از افزایش هزینه های ساخت و ساز ناراضی اند. چون با گران شدن مسکن نوساز، قدرت خرید مردم کاهش می یابد. مسکن مجموعه ای از 
انواع کاالها و خدمات است. نهاده های ساختمانی وقتی افزایش می یابد، قیمت مسکن بیشتر می شود. ولی قدرت خرید خانوارها مرتباً کاهش می یابد. بنابراین انبوه ساز امکان فروش محصول خود را ندارد. به خصوص 

که خود انبوه ساز هم مجبور است مصالح و زمین را گران تر خریداری کند و باید نقدینگی بیشتری تأمین کند. اما در مقابل با ناکامی در فروش واحدهایی که ساخته است مواجه می شود.
سازنده ها از افزایش قیمت نهاده های ساختمانی استقبال نمی کنند.اما این افزایش ناشی از تصمیمات اشتباه دولت ها است که سبب تورم عمومی شده است. لذا ضرورت دارد دولت برای کنترل هزینه تمام شده ساخت 

مسکن، ابتدا تورم عمومی را کنترل کند که در حال حاضر با نرخ بیش از 4۰ درصدی، یک افزایش قیمت افسارگسیخته را رقم زده است.
به نظر نمی رسد انبوه سازان و سازنده و پیمانکارانی که با وزارت راه و شهرسازی برای ساخت نهضت ملی مسکن با رقم متری 4.۵ میلیون تومان قرارداد امضا کرده اند، بتوانند با این ارقام به ساخت و ساز ادامه دهند. یا 

پروژه را به پایان برسانند. ممکن است در قراردادها تجدیدنظر شود یا حتی موارد حقوقی بین پیمانکاران با ادارات کل راه و شهرسازی پیش بیاید.
متاسفانه حتی در صورت احیای برجام هزینه تولید مسکن چندان کاهش نخواهد داشت. مگر در حوزه ساختمان های لوکس که به هر روی بخشی از هزینه ها ناشی از واردات کاالها و اجناس خارجی است. در بخش 
کاالهای وارداتی طبیعتا تحت تاثیر کاهش نرخ ارز، شاهد کاهش قیمت این مصالح خواهیم بود. چون برجام روی قیمت تمام شده آنها تاثیر می گذارد. اما در شرایط فعلی این گزینه تاثیرگذار نیز در دسترس نیست. 

شایلی قرائی 
News kasbokar@gmail.com

شرکتی اسکاتلندی یک طیف ســنج خارق العاده 
ابداع کرده که خارج ایستگاه فضایی بین المللی داده 
هایی را جمع آوری می کند که چشم انداز گرمایش و 
سرمایش زمین را گسترش می دهد. ابزار EMIT که 
توسط شرکت »آلفا داتا« ابداع شده از خارج ایستگاه 
فضایی بین المللی زمین را رصد می کند و داده های 

از پیش رصد نشده را ارائه می کند.

این ابزار به طور دقیق نشان می دهد چگونه ابرهای 
غبار معدنی که توسط بادهای شــدید از مناطق 
خشک در فواصل وســیع حمل می شوند، ممکن 
است جو را گرم یا سرد کنند یا چگونه ذرات تاریک 
نور خورشید را برای تاثیر گرمایی و ذرات با رنگ 
روشن را برای تاثیر خنک کنندگی جذب می کنند.

ابزار مذکور شامل یک طیف ســنج خارق العاده 

است که نور قابل مشاهده و مادون سرخ را بررسی 
می کند تا ترکیب ابرهــای ذرات غبار و نقش آنها 

در خنک شدن و گرم شدن زمین را تعیین کند.
کیت کالوین محقق ارشــد و مشــاور ارشد آب 
وهوای ناســا در این باره می گوید: داده هایی که 
به وسیله ابزار EMIT جمع آوری می شود چشم 
انداز وسیع تری به ســرمایش و گرمایش زمین و 

همچنین نقش ذرات غبــار معدنی در این چرخه 
فراهم می کند. جمع آوری حجم عظیمی داده در 
چنین بازه زمانی کوتاهی بسیار نویدبخش است.

EMIT میلیاردها اندازه گیری طیف سنجی جدید 
را در شش قاره جهان جمع آوری می کند و به این 
ترتیب شکاف موجود در بخش دانش را می بندد و 

به پیشرفت علم آب و هواشناسی منجر می شود.

تیم تحقیقاتی دانشکده مهندسی فناوری های نوین 
دانشگاه علم و صنعت ایران با همکاری سازمان بنادر و 
دریانوردی ایران موفق به ساخت نمونه صنعتی دستگاه 
جمع آوری لکه های نفتی از ســطح آب شد. ساخت 
نمونه آزمایشگاهی این دســتگاه دو سال قبل به طور 
موفقیت آمیز در دانشگاه انجام شد و یک سال بعد، طی 
قراردادی که مابین دانشگاه علم و صنعت ایران و سازمان 
بنادر و دریانوردی منعقد شــد، نمونه صنعتی آن در 
گروه نانوفناوری و در آزمایشگاه سیستم های هوشمند 

دانشکده فناوری های نوین تولید و تحویل شد.
این دستگاه در اذرماه ۱۳۹۶ در بندر امیرآباد در شرایط 
واقعی دریا تســت و مورد بهره برداری قرار گرفت که 
رضایت واحد عملیات را در پی داشت. دستگاه جمع آوری 
لکه های نفتی از ســطح آب، ضمن برخورداری از ابعاد 
کوچک قادر است با سرعت بسیار باالیی آلودگی های 

نفتی را حتی در غلظت های بسیار کم از روی سطح آب 
جمع آوری کند. این دستگاه همچنین قابلیت پاکسازی 
نفت سبک، متوسط و سنگین را دارد و از مزایای عمده 
آن، جمع آوری هر سه دســته این آلودگی های نفتی 
است. این دســتگاه مانند یک قایق بر روی آب شناور 
است و دارای دو غلطک اســت که با سطح آب تماس 
دارد. این غلطک ها از جنس خاصی ساخته شده که به 
شدت نفت دوست و آب گریز می باشند. هنگام چرخش 
این غلطک ها، آلودگی نفتی از روی آب جذب ســطح 
غلطک ها می شود و در سمت مقابل، این آلودگی توسط 
یک صفحه مانع از غلطک جدا و به مخزن جداگانه ای 
هدایت می شود. آلودگی سپس از مخزن پمپاژ می شود 
و توسط دستگاهی به ساحل منتقل می شود. دستگاه 
غلطکی جمع کننده الیه نفتی از روی سطح آب می تواند 
با ویسکوزیته 4۰۰ سانتی پویز، ۱۳۰۰۰ لیتر آلودگی 

نفتی را در یک ساعت جمع آوری کند که این عملکرد، 
رقابت پذیری بسیار مطلوبی را برای این دستگاه ایرانی 
در برابر نمونه های خارجی ایجاد کرده است. همچنین 
مواد جاذب خاص به کار رفته در این دستگاه، آن را قادر 
می سازد که غلظت های بسیار پایین نفت را نیز به دام 
انداخته و آلودگی را به صورت کامل از آب های آزاد مانند 
دریاها یا محیط های بسته شامل تاالب ها، دریاچه ها و 
حوضچه ها بزداید. ساخت نمونه صنعتی این دستگاه 
حاصل تحقیق و تالش دکتر صادق صادق زاده و دکتر 
میثم جاللی )اعضای هیئت علمی دانشکده فناوری های 
نوین( به عنوان مســئول تیم فنی و مسئول پروژه در 
بخش نانومواد و تیم تحقیقاتی 4 نفره از همکاران پروژه 
و دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده فناوری های 
نوین بوده است. همچنین این دستگاه دارای استاندارد 
موسسه رده بندی ایرانیان )به عنوان مرجع تخصصی 

استاندارد تجهیزات دریایی( است. ساخت این دستگاه 
۸۰ برابر کم هزینه تر از نمونه خارجی آن است و لذا به 
لحاظ صرفه اقتصادی و بازدهی بسیار مقرون به صرفه 
و قابل توجه است.محققان و ســازندگان این دستگاه 
امیدوارند بــا توجه به مزایا و صرفــه جویی ارزی قابل 
مالحظه تولید دستگاه و نیاز مبرم کشور نفت خیز ایران 
برای مجهز شدن به دستگاه جمع آوری لکه های نفتی، 
ســاخت آن مورد حمایت وزارتخانه ها و سازمان های 
مرربوطه همچون وزارت نفت، وزارت راه، سازمان بنادر 
و دریانوردی و سایر مجموعه های وابسته قرار گیرد و به 
تولید انبوه برسد. گفتنی است با عنایت به نفت خیز بودن 
منطقه غرب آسیا و قرارگیری در مجاورت کشورهای 
حوزه خلیج فارس، صادرات این دستگاه به عنوان دستاور 
مهندسی این سرزمین، می تواند به عنوان منبعی برای 

تولید ثروت برای کشور محسوب شود.

رصد گرمایش و سرمایش زمین از ایستگاه فضایی بین المللی 

ساخت دستگاه جمع آوری لکه های نفتی از سطح آب
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