
قرار است شنبه آینده )۱۹ آذر( ۲۱۰۰ دستگاه پژو 
۲۰۷ و تارا دستی و اتوماتیک در بورس کاال عرضه 
شود. از این تعداد ۱۶۰۰ دستگاه پژو ۲۰۷ و ۵۰۰ 

دستگاه تارا است.
به گزارش ایســنا، ۱۹ آذر ۳۰۰ دستگاه پژو ۲۰۷ 
اتوماتیک ســقف شیشــه ای با قیمت پایه ۴۰۴ 
میلیون تومان، ۳۰۰ دستگاه پژو ۲۰۷ اتوماتیک 
با قیمت ۳۷۴ میلیون و ۵۰۰ هــزار تومان، هزار 
دستگاه پژو ۲۰۷ دســتی با قیمت ۲۹۱ میلیون 
و ۵۰۰ هزار تومان، ۲۵۰ دستگاه تارا اتوماتیک با 
قیمت پایه ۳۷۶ میلیون تومان و ۲۵۰ دستگاه تارا 
دستی با قیمت ۳۰۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان از 

سوی ایران خودرو عرضه خواهد شد.
هر کد ملــی )خریداران حقیقــی( مجاز به ثبت 

ســفارش بر روی یکی از کدهای عرضه شده در 
تاریخ عرضه و صرفا برای یک خــودرو را دارند و 
خریداران باید شرایط سنی ۱۸ سال تمام را داشته 
باشند. از سوی دیگر اشخاصی که در عرضه های 
قبلی موفــق به خرید خودرو شــدند امکان ثبت 

سفارش ندارند.
 خریداران جهت ادامه مراحل خرید باید همزمان 
با تسویه مبلغ معامله در بورس )حداکثر تا پایان 
مهلت مجاز تسویه در بورس( با مراجعه به سایت 
فروش اینترنتی محصوالت ایران خودرو به آدرس 
esale.ikco.ir اقدام به ایجاد و تکمیل پروفایل 
شــخصی کرده و در زمان مقرر کــه طی پیامک 
)تکمیل وجه هزینه های متعلقات قانونی( اطالع 
رسانی می شود عالوه بر انتخاب یکی از نمایندگی 

های مجاز، بیمه گر مورد نظر خود را در ســایت 
انتخاب و نسبت به واریز وجه هزینه های جانبی 

اقدام کنند.
هزینه های جانبی شامل بیمه و شماره گذاری و 
هزینه ثابت جمعا به مبلغ ۴۳ میلیون و ۷۱۳ هزار و 
۱۰۰ ریال به عالوه ۱۲ درصد بابت مالیات و عوارض 
قانونی در خودروهای تارا و پژو ۲۰۷ دستی و ۱۳ 
درصد بابت مالیات و عوارض قانونی در خودروهای 
تارا و پژو ۲۰۷ اتوماتیک هستند که براساس مبلغ 
معامله محاسبه و توسط خریدار باید پرداخت شود.

مهلت ثبت سفارش ســاعت ۹ روز شنبه ۱۹ آذر 
و میزان پیش دریافت خرید به میزان ۵۰ درصد 
است.  تاریخ تحویل خودروها نیز ۱۶ اسفند ۱۴۰۱ 

خواهد بود.

رئیس سازمان اداری - استخدامی ضمن تاکید 
بر اینکه با توجه به شــرایط اقتصادی و معیشت 
مردم، دولت در سال آینده هیچ اقدام تورم زایی 
انجام نمی دهد، گفت: اکنــون میانگین حقوق 
کارکنان دولت ۱۰ میلیون اســت اما پرداخت ها 

باید براساس شایستگی باشد.
به گزارش ایســنا، میثم لطیفی در مراســم روز 
دانشجو در ســالن اجتماعات دانشکده مدیریت 
دانشــگاه عالمه طباطبایی در پاســخ به سوال 
دانشجویی درباره نابرابری در پرداخت ها گفت: 
نابرابری در پرداخت ها مشــکلی است که مبنای 
نظری وســیعی دارد اما باید به دنبال این باشیم 
که نظام عادالنه پرداخت چگونه و از چه طریقی 
محقق می شود. آیا عدالت این است که متناسب 

با شایستگی ها پرداخت ها صورت بگیرد یا آنکه 
عدالت به معنی برابری است.

وی ادامــه داد: به عنوان مثــال میانگین حقوق 
کارکنان دولت حدود ۱۰ میلیون تومان است. آیا 
عدالت به این معنی است که به همه ۱۰ میلیون 
تومان به صورت مســاوی پرداخت کنیم یا آنکه 
براساس شایستگی این پرداخت ها صورت بگیرد؛ 
البته در این زمینه مسائلی هم وجود دارد. به این 
معنی که دستگاه ها برای خودشان قانون خاص 
تعریف کرده انــد؛ به عنوان مثــال وزارت نفت، 
وزارت علوم و غیره قانون خاص دارند و این قوانین 
پرداخت ها را متفاوت کرده است که در این راستا 
به دنبال اجرای طرح یکسان ســازی هستیم و 
درصددیم همه کسانی که از این طریق از قانون 

خارج شده یا برای خود استثناهایی قائل شده اند 
را در یک مسیر قرار دهیم. البته باید در این میان 

تفاوت ها را هم نگاه کنیم.
وی در ادامه گفت: عدالت به معنی برابری نیست 
اما به معنی ولنگاری هــم نخواهد بود؛ به همین 
دلیل دولت در پرداخت ها کف و ســقفی تعیین 
کرده است. یعنی این که هیچ کارمند دولتی نباید 
پایین تر از پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در ماه 
دریافتی داشته باشد و حداکثر آن نیز تا هفت برابر 
این مبلغ مجاز اســت. البته به دنبال آن هستیم 
تا با اجــرای طرح های مختلف ایــن فاصله را در 
بخش های دولتی کاهش دهیم و به چهار تا پنج 
برابر برسانیم که در بسیاری از کشورهای دنیا نیز 

این اتفاق افتاده است. 

مدیرکل گمرک فرودگاه امام )ره( گفت: ورود و 
ترخیص دارو و مواد اولیه دارویی سرعت گرفته 
است؛ به طوری که در دو هفته اول آذر ۱۷۸ تن  
محصــوالت دارویی بــه ارزش ۳۰ میلیون دالر 
از این گمرک ترخیص شــد. به گزارش ایســنا، 
ابوالفضل اکبرپور اظهار کرد: در دو هفته اخیر ۶۶ 

تن محصوالت شیمیایی آلی دارویی به ارزش ۲۳ 
میلیون دالر از طریق گمرک فرودگاه امام خمینی 
)ره( وارد شد. طبق اعالم گمرک، وی در خصوص 
میزان واردات دارو و محصوالت دارویی در هشت 
ماهه ســال جاری گفت: در این  مدت ۴۰۰۰ تن 
دارو بــه ارزش ۸۹۶ میلیــون دالر محصوالت 

دارویی و ۱۳۶۰ تن بــه ارزش ۳۸۰ میلیون دالر 
محصوالت آلی شــیمیایی دارویی وارد کشــور 
شده است. به گفته اکبرپور، گمرک فرودگاه امام 
خمینی )ره( با ارائه خدمات شبانه روزی و تالش 
همکاران گمرک نسبت به ترخیص سریع دارو و 

محصوالت دارویی اقدام می کند.

ســازمان تجارت جهانــی در گزارشــی در روز 
سه شــنبه اعالم کرد که کشــورها با ســرعت 
بیشــتری محدودیت هــای تجــاری به ویژه در 
 زمینه غــذا، خــوراک و کودهای شــیمیایی را

 اعمال می کنند.
به گزارش ایســنا به نقــل از رویتــرز، نگوزی 

اوکونجو-ایویال، مدیر کل سازمان تجارت جهانی 
گفــت: از ۷۸ اقدام محدودکننــده صادراتی در 
مورد غــذا، خــوراک و کودهای شــیمیایی که 
از آغاز جنگ در اواخر فوریه ارائه شــده اســت، 
۵۷ مورد هنــوز پابرجا هســتند و تقریباً ۵۶.۶ 
میلیــارد دالر تجارت را پوشــش می دهند. این 

 اعداد از اواسط اکتبر افزایش یافته است که باید 
باعث نگرانی شود.

این گزارش با اســتناد به داده ها تا اواسط اکتبر 
اعالم کرد که با این حــال، نزدیک به ۸۰ درصد 
 از محدودیت های تجاری کووید- ۱۹ لغو شــده 

است.

مایکروسافت اخیرا در فکر ساخت یک سوپر اپلیکیشن 
بوده که شــامل خدمات خرید، پیام رسانی، اخبار و 

جست وجوی وب خواهد بود.
به گزارش ایسنا، وب سایت اینفورمیشن به نقل از منابع 
آگاه نوشت: سازنده نرم افزار ویندوز به دنبال ساخت این 
اپلیکیشن برای کاستن از نفوذ گوگل و اپل در فضای 

جست و جوی موبایل است. طبق گزارش اینفورمیشن، 
مدیران مایکروســافت می خواهند این اپلیکیشن، 
کسب و کار تبلیغات چند میلیارد دالری این شرکت و 
همچنین موتور جست و جوی "بینگ" را تقویت کرده 
 )Teams( "و کاربران بیشتری را به پیام رسان "تیمز

و سایر خدمات موبایل این شرکت جلب کند.

یک اپلیکیشن سوپر که در آسیا با اپلیکیشن ویچت 
شرکت تنسنت هولدینگز محبوب شد، مثل چاقوی 
سوئیسی اپلیکیشــن های موبایل توصیف شده که 
مجموعه خدماتی نظیر پیام رسان، شبکه اجتماعی، 
پرداخت نقطه به نقطه و خریــد الکترونیکی را برای 

کاربران فراهم می کند.

رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۲۳ به ۴.۱ درصد 
خواهد رسید. به گزارش ایسنا به نقل از اکونومیک، 
رتبه بندی موسسه فیچ در جدیدترین پیش بینی 
خود تخمین زد که رشــد اقتصادی چین در سال 
۲۰۲۳ بــه میــزان ۴.۱ درصد خواهد بــود. رقم 
منتشرشده توسط این موسسه نسبت به ۲.۸ درصد 

در ســال ۲۰۲۲ افزایش یافته اما هر دو رقم بسیار 
کمتر از رقم ثبت شده قبل از شــروع همه گیری 
کووید-۱۹ است. فیچ پیش بینی کرد که این رشد 
تحت تاثیر اقدامات این کشــور در برابر گسترش 
کووید-۱۹ همچنین رکود در ایاالت متحده و منطقه 
یورو قرار دارد. عامل دوم ذکر شــده به ویژه بر رشد 

هنگ کنگ، ماکائو و تایوان تأثیر می گذارد. همچنین 
فیچ پیش بینی کرد که اقتصاد هنگ کنگ در سال 
۲۰۲۳ پس از انقباض ۲.۸ درصدی در سال ۲۰۲۲ 
به ۲.۲ درصد برسد و پیش بینی شد که اقتصاد ماکائو 
۴۶ درصد پس از کاهش ۱۷ درصدی در سال ۲۰۲۲، 

و تایوان ۲.۱ درصد رشد خواهد کرد.

طبق صورت جلسه الزامات واگذاری در شرکت های ایران خودرو 
و سایپا که در تاریخ ۱۴ آذرماه تهیه شده است سهام تودلی ایران 

خودرو و سایپا باید تا پایان سال جاری واگذار شود.
به گزارش ایسنا، در صورت جلسه الزامات واگذاری در شرکت های 
ایران خودرو و سایپا که به امضای رئیس سازمان خصوصی سازی، 

رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوســازی صنایع ایران و 
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت رسیده است، به منظور 
تحقق هدف ارتقاء سطح کارایی، بهره وری و نوآوری در صنعت 
خودروی کشــور و همچنین رعایت الزامات سند نهایی خروج 
دولت از تصدیگری صنعت خودرو مواردی مورد توافق طرفین قرار 

گرفت. مورد اول این است که سند استراتژی صنعتی بلندمدت و 
با ثبات صنعت خودرو )۱۰ ساله( تا پایان بهمن ماه سال جاری از 
سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و به سازمان خصوصی 

سازی ارسال می شود.
در مورد دوم تا پایان سال جاری همه محصوالت ایران خودرو و 

سایپا از قیمت گذاری دستوری خارج خواهند شد. سازوکار اجرایی 
این توافق تا پایان آذرماه سال جاری توسط وزارت صنعت، معدن و 
تجارت ارائه خواهد شد. مورد سوم تکالیف عرضه و فروش محصول 
خارج از قواعد بازار اســت که منجر به کاهــش درآمد )افزایش 
هزینه ها( برای خودروسازها شود، منوط به جبران منابع آن، قبل 

از اجرای تکالیف است. مورد بعدی این است که سهام تودلی ایران 
خودرو و سایپا تا پایان سال جاری واگذار خواهد شد و مورد آخر 
این است که در صورت عدم واگذاری سهام تودلی در شرکت های 
ایران خودرو و سایپا از ابتدای سال آینده به بعد حق رای ناشی از 

این سهام در مجامع این شرکت ها سلب خواهند شد.

انجمن کسب وکارهای اروپایی )AEB( اعالم کرد 
که رکود بازار خودرو روســیه تا مــاه نوامبر ادامه 
دارد و فروش خودروهای جدید نســبت به مدت 
مشابه ســال قبل ۶۱.۶ درصد کاهش یافته است 
زیرا بخش درگیر فشار تحریم ها و کاهش تقاضا را 

احساس می کند. به گزارش ایسنا، فروش خودرو از 
زمان درگیری اوکراین و روسیه کاهش یافت زیرا 
تحریم ها دسترســی به قطعات را با مشکل مواجه 
کردند و چندین تولیدکننده خارجی فعالیت های 

خود را در این کشور به حالت تعلیق درآوردند.

انجمن کســب وکارهای اروپایی اعالم کرد که ۴۶ 
هزار و ۴۰۳ وســیله نقلیه در ماه نوامبر در مقایسه 
با بیش از ۱۲۰ هزار خودرو در ماه مشــابه ســال 
۲۰۲۱فروخته شده است. تاکنون، فروش خودرو در 

سال جاری ۶۰.۹ درصد کاهش یافته است.

رئیس کل بانک مرکزی بر این موضوع تاکید کرد 
که ارائه ندادن خدمات به برخی افراد به هیچ وجه 

صحت ندارد.
به گزارش ایســنا، علــی صالح ابادی در حاشــیه 
مراســم انعقاد تفاهم نامه حمایت از هزار شرکت 

دانش بنیان و فناور در جمــع خبرنگاران، درمورد 
تامیــن ارز واردات خــودرو گفت: بــرای واردات 
خــودرو طبق مصوبــه هیــات دولــت ارز مورد 
 نیاز تامیــن می شــود و در این زمینه مشــکلی 

وجود ندارد.  

وی به این سوالی مبنی بر اینکه عدم ارائه خدمات 
بانکی به افراد بــی حجاب صحــت دارد یا خیر؟ 
پاســخ داد: این موضوع به هیچ وجه صحت ندارد و 
شبکه بانکی طبق گذشته خدمات خود را به همه 

هموطنان ارائه می کند.

میانگین حقوق دولتی ها ۱۰ میلیون استزمان و جزئیات عرضه بعدی تارا و ۲۰۷ در بورس اعالم شد

ترخیص ۱۷۸ تن دارو طی دو هفته اخیر

مایکروسافت سوپر اپلیکیشن می سازدافزایش محدودیت های تجاری موادغذایی

چین به رشد اقتصادی باز می گردد؟

تصمیم نهایی برای واگذاری در شرکت های سایپا و ایران خودرو اعالم شد

ارائه ندادن خدمات به افراد بی حجاب صحت نداردخودروهای روسی روی دست فروشندگان ماند
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قیمت دالر توافقی آب رفت

مهرداد بذرپاش
 وزیر راه و شهرسازی شد

واردات برنج و چای 
هندی ممنوع شد
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سرمقاله

ضرورت توسعه 
بازار کار

در بحث کاهــش بیکاری 
واقعیت این است که منابع 
اطالعاتی کامل نیستند و 
ضعف بانک اطالعاتی جامع 
در بازار کار وجود دارد. در تحلیل شاخص های بازار 
کار هم باید عوامل مثبت و هم ضعف های دولت را 
مورد بررسی قرار داد. آماری که مرکز آمار به عنوان 
تک رقمی شــدن نرخ بیکاری عنوان می کند، با 
واقعیت های بازار کار و همچنین آمار و ارقامی که 
مراکز پژوهشی در رابطه با وضعیت بازار کار ارائه 
می کنند فاصله معنــاداری دارد. به همین دلیل 
همیشه آمارها با واقعیت جامعه همخوانی ندارد. 

نرخ بیکاری با...

  حمید حاج اســماعیلی، 
کارشناس بازار کار 

متن کامل  د ر صفحه 4

2

2

قیمت گذاری دستوری 
با صنعت دارو  چه کرد؟

واردات کدام کاالها 
از پاکستان آزاد شد؟

28.5 درصد از بیکاران تابستان سال گذشته،  امسال از پیدا کردن شغل ناامید شده اند

افزایش ناامیدی از یافتن شغل
صفحه4

صفحه2

جوالن  مافیای  زعفران
کشاورزان  نسبت   به   قیمت گذاری   زعفران   معترض   هستند

اتاق بازرگانی تهران در ادامه پژوهش های مشترک 
خود با دانشــگاه شریف به بررســی ابعاد مختلف 
قیمت گذاری دارو در ایران و تبعــات آن پرداخته 
است. به گزارش ایسنا، پژوهشگران در بخشی از این 
مطالعه به بررسی آثار و تبعات قیمت گذاری دستوری 
در صنعت دارو پرداخته اند. به گفته این مطالعه، برای 
محاسبه قیمت های عادالنه در صنعت داروسازی، 
چندین روش به اجرا درمی آید که عمده ترین آن در 
کشور ما، محاسبه بر مبنای هزینه تمام شده است. 
در این روش، متوسط سود در نظر گرفته شده برای 
داروســازی ۲۵ درصد هزینه تمام شده داروست 
که بســیاری از تولیدکنندگان دارو را دچار مشکل 
کرده. در این پژوهش آمده است که برخی داروهای 

زیست فناوری در سال های...

با احیای موافقت نامه تعرفه ترجیحی بین ایران و 
پاکســتان، واردات برخی از کاالهای ممنوعه نیز از 
این کشور آزاد شده و ایران نیز می تواند با تعرفه کمتر 
به پاکستان کاالهایی را صادر کند. به گزارش ایسنا، 
روز گذشته به سخنگوی وزارت صمت گفت که در 
سال ۱۳۸۲ ایران و پاکستان یک موافقت نامه تعرفه 
ترجیحی منعقد کردند، اما از ســال ۱۳۹۷ واردات 
بیش از ۲۰۰۰ قلم کاال ممنوع شد و خیلی از کاالهای 
موجود در توافق نامه تعرفه ترجیحی ایران و پاکستان 
نیز در این لیست قرار گرفتند، اما حاال واردات تمام 
کاالهای مرتبط با نظام تعرفه ترجیحی با پاکستان 
که در سال ۱۳۹۷ ممنوع شده بود، رفع ممنوعیت 
شد و کارکرد اصلی تجارت ترجیحی با پاکستان احیا 

شد. در این نظام تعرفه ترجیحی...



اقتصاد2
ایران

با رای اعتماد نمایندگان مجلس
مهرداد بذرپــاش، وزیر راه و 

شهرسازی شد
مهرداد بذرپاش گزینه پیشنهادی رئیس جمهور 
برای اداره وزارت راه و شهرســازی بــا 187 رأی 
موافق در مقابل 64 رأی مخالف و 5 رأس ممتنع، از 
سوی نمایندگان به عنوان وزیر راهی کابینه دولت 
سیزدهم شد. جلسه رأی اعتماد و بررسی صالحیت 
مهرداد بذرپاش گزینه پیشنهادی ابراهیم رئیسی 
برای تصدی وزارت راه و شهرســازی امروز برگزار 
شــد و او با  187 رأی موافق، 64  رأی مخالف، 7  
رأی ممتنع و 5 رأی باطله از مجموع  263 نماینده 
حاضر در صحن به عنوان وزیر در رأس این وزارتخانه 
قرار گرفت. در نشســت امروز نمایندگان مخالف 
بیشتر بر عدم برخورداری بذرپاش از تخصص الزم 
برای تصدی این وزارتخانه و نداشــتن برنامه برای 
تحقق شعار ساخت 4 میلیون مسکن تمرکز کردند. 
اما موافقان او معتقد بودند حل مشکل مسکن یک 
اقدام حاکمیتی است و قرار نیست بذرپاش به تنهایی 
آن را پیش ببرد. آن ها همچنین بر برنامه بذرپاش 
برای کاهش تورم مسکن و توسعه خطوط ریلی به 

عنوان شایستگی های او تأکید کردند.

برنامه های بذرپاش برای وزارتخانه »امید«
بذرپاش که وزارت راه و شهرســازی را وزارتخانه 
»امید« نامید در این جلسه با اشاره به انتقاد یکی 
از نمایندگان توضیح داد: مــی گویند برنامه ای 
ارائه نکرده ام، اما آنها در کمیسیون ها حرف زدند 
و رفتند، اگر می نشستند می دیدند که برنامه ای 
ارائه شده، می توانند از سایر نمایندگان در این باره 
سوال کنند. بذرپاش با تاکید بر اینکه همه بر یک 
نکته اذعان دارند و آن هم نبود منابع مالی برای 
اتمام پروژه های نیمه تمام اســت گفت: بحران 
اصلی در چنین دستگاه پیشرانی روش های جدید 
تأمین مالی برای پروژه های اصلی است. ردیف های 
در حوزه تملک دارایی رو به افزایش است که این 
اصال خوب نیست لذا باید از رشد بی رویه هزینه ها 
جلوگیری و آن را کنترل کنیــم. او با بیان اینکه 
در قانون جهش تولید مسکن ساخت 4 میلیون 
مســکن  پیش بینی شده اســت و این در حالی 
اســت که برای تحقق این موضوع در کشورمان 
با کمبود مهندس، تکنسین و ... مواجه نیستیم 
اما با این سوال مواجه ایم که چرا مسکن ساخته 
نمی شــود ادامه داد: 4 میلیون مسکن ضرب در 
100 مترمربع می شود 400 میلیون مترمربع و 
اگر میانگین متری 7 میلیون تومان محاسبه شود 
عددی معادل دو هزار و 800 همت می شود و این 
در حالی است که بودجه سال جاری حدود یک 
هزار و 500 همت است. بنابراین باید پاسخ دهیم 
وزارت راه چه کاری بــرای تأمین مالی دو هزار و 

800 همت باید انجام دهد.
بذرپاش ادامه داد: در حوزه مسکن و شهرسازی 
بیش از 2800 همت منابع نیاز است، شما عزیزان 
بگویید از کجا و با چه روش مسکن سازی قرار است 
کار کنیم، یکی از مشــکالت این است که زمین 
احتکار شــده است. در حوزه مســکن سه عامل 
زمین، قیمت ســاخت و ارزش افــزوده را داریم، 
دولت وظیفه دارد قیمت زمین را حذف و یا به صفر 
برساند و همچنین ارزش افزوده و یا سود مورد توقع 
سازنده را صفر کند. قیمت ساخت باید با استفاده از 
روش واگذاری زمین و تحویل زمین رایگان به انبوه 
سازان که توان هزینه کرد دارند کاهش یابد و دولت 
بعداً در قالب اوراق و اسناد با آنها تبادل مالی داشته 
باشد. او گفت: روش دیگر بازسازی بافت روستایی 
و بافت فرسوده شهری و روستایی است؛ شهرها در 
اختیار شهرداری ها بوده و می تواند این موضوع را 
از طریق آسان سازی فرآیند مجوز و مکانیزم های 
تشویقی مدیریت کند. شهرداری ها می توانند به 
ساخت واحدهای مسکونی تعهد شده در قانون 
کمک کنند و مردم تحت عنوان خودمالکی اقدام 
به ساخت نمایند. بذرپاش با تاکید بر اینکه حدود 
240 هزار واحد مسکن مهر داریم که باید به اتمام 
برسانیم گفت: موضوعی که باید برای آن فکری 
کنیم، طرف تقاضا است. بخشــی از منابع سهم 
آورده متقاضیان است. در حال حاضر حدود 300 
هزار نفر ثبت نام کرده اند و واریز وجه داشته اند، 
اکنون در سمت تقاضا دچار مشکل هستیم. زمانی 
که سهم آورده به 400 میلیون می رسد و قیمت 
یک واحــد 800 میلیون تومان تمام می شــود، 
اقشاری که جزو دهک های پایین هستند و باید 
این واحدها را خریداری کننــد، در تامین منابع 
اولیه دچار مشکل می شــوند و نمی توانند آورده 

اولیه را تامین کنند.
بذرپاش گفت: باید در تامین آورده اولیه تجدیدنظر 
شود و طرف متقاضی تشویق شود، پروژه مسکن در 
فرمول قبلی نیز می تواند بخشی از نیازها را پوشش 

دهد، باید ظرفیت جذب وجود داشته باشد.

خبر

مشــاور عالی اتــاق اصناف 
کشــاورزی اظهار داشــت: 
زعفران در ایــران و خارج از 
کشور مافیا دارد؛ این افراد به 
دنبال منافع خود هســتند و 
تایید می کنم مافیای زعفران باعث شده برندی از زعفران 
ایران در جهان نباشــد تا به راحتی زعفران را با ضرر از 
کشاورز خریداری و در کشورهای دیگر و با قیمت  هنگفت 
عرضه کنند. زعفران در ایران کیلویی 41 میلیون و 350 
هزار تومان خریداری امــا در بازارهای جهانی کیلویی 

باالی 250 میلیون تومان می فروشند.
به گزارش ایلنا، اخیرأ نمایندگان شهرهای زعفران خیز 
نامه ای به رئیس جمهور نوشتند و از وی خواسته اند که 
به جوالن مافیای زعفران برای خرید این محصول پایان 
بدهد. این گمانه  مطرح شده است که شورای ملی زعفران 
طی نامه نگاری با وزیر کشــاورزی از وی خواسته اند که 
تعاون مرکزی روستایی شرایط خرید تضمینی زعفران 
را تغییر بدهد و زعفران را پایین تر از نرخ مصوب شورای 
قیمت گذاری از کشاورزان خریداری کند ؛ و این موضوع 
در نهایت ســود را به جیب صادرکنندگان سرازیر و در 
نهایت به ضرر تولیدکنندگان ختم می شــود، در ادامه 
تالش می شــود دیدگاه نمایندگان تولیدکنندگان و 

صادرکنندگان را بررسی کنیم.
محمد بازرگان مشاور عالی اتاق اصناف کشاورزی ایران در 
گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با اشاره به نامه نگاری 
نمایندگان اســتان های زعفران خیز به رئیس جمهور 
درباره عملکرد تعاونی روستایی، گفت: قیمت زعفران در 
شورای عالی قیمت گذاری تعیین می شود و 12 مهر سال 
جاری این شورا قیمت یک کیلو زعفران نگین صادراتی 
را 41 میلیون و 350 هزار تومان تعیین کرد؛ مطابق با این 
مصوبه مجری یعنی تعاونی روستایی مجاز است متناسب 
با نرخ بازار برای افزایش قیمت خرید تضمینی اقدام کند 
همچنین بانک مرکزی مکلف شده است نسبت به تامین 

مبلغ 10 همت برای خرید این محصول اقدام کند.
وی با بیان اینکه در نامه وزیر کشــاورزی بندی دال بر 

کاهش قیمت خرید زعفران درجه دوم نیامده اســت، 
خاطر نشان کرد: بعد از این نامه چارت جدید تنظیم شد 
و برای زعفران های تولیدی درجه بندی در نظر گرفتند و 
برای زعفران نگین، شبه نگین صادراتی، پوشال مرغوب، 
پوشال معمولی قیمت تعیین کردند که از نظر اتاق اصناف 
کشاورزی )نظام صنفی کشــاورزی(، سازمان مرکزی 
تعاونی روستایی مجاز به این کار نیستند. بازرگان ادامه 
داد: اگر زعفران تولید شــده از سوی یک کشاورز درجه  
کیفی مرغوبی ندارد؛ باید بنا به توافق قیمت فروش تعیین 
شود و سازمان تعاونی روستایی مجاز به تعیین قیمت برای 
خرید تضمینی زعفران نیست؛ شواری قیمت گذاری به 
عنوان متولی این مهم قیمت پایه را 41 میلیون و 350 
هزار تومان در نظر گرفته و دستورالعمل تعیین قیمت 
خرید حمایتی درجات مختلف زعفران را به معاونت امور 
باغبانی سپرده است که به نظر می رسد این تعیین قیمت 

از سوی معاونت امور باغبانی انجام نشده است.
 مشاور عالی اتاق اصناف کشــاورزی ایران با اشاره به 
دغدغه کشاورزان، گفت: کشــاورزان بر این باورند که 
چارت خرید به ابزاری در دست خریدار حمایتی تبدیل 
شده است که هرگونه که تمایل دارد برای خرید زعفران 
اقدام می کند؛ و این یعنی ایجاد آشفتگی در بازار. بخش 

خصوصی نیز در این شرایط زعفران را به قیمت اصلی 
خریداری نخواهد کرد؛ دولت و شورای قیمت گذاری برای 
حمایت از کشاورز قیمت گذاری اصولی انجام می دهد؛ اما 
بعد از آن سایر نهاده ها سلیقه ای رفتار می کنند و این به 

کشاورز لطمه وارد می کند.
به گفته وی؛ مجری خرید حمایتی مجــوز افزایش یا 
کاهش قیمت ها را ندارد اینگونه برخوردها در نهایت به 
کام دالل ها، واسطه و صادرکنندگان می شود و در عمل 

حقوق کشاورزان پایمال می شود.
بازرگان در پاسخ به این پرسش که آیا مافیای زعفران در 
این میان نقشی بازی کرده است؟ گفت: زعفران در ایران 
و خارج از کشور مافیا دارد؛ این افراد به دنبال منافع خود 
هستند و تایید می کنم مافیای زعفران باعث شده است 
برندی از زعفران ایران در جهان نباشد تا به راحتی زعفران 
را با ضرر از کشــاورز خریداری و در کشورهای دیگر و با 
قیمت  هنگفت عرضه کنند. زعفــران در ایران کیلویی 
41 میلیون و 350 هزار تومان خریداری اما در بازارهای 

جهانی کیلویی باالی 250 میلیون تومان می فروشند.
مشاور عالی اتاق اصناف کشاورزی در پایان خاطر نشان 
کرد: کشاورز مستعمره مافیای زعفران است و کشاورزان 
به این نوع قیمت گذاری معترض هستند چراکه این نحوه 

قیمت گذاری به تعاونی روستایی این امکان را می دهد 
که به هر شــکلی که بخواهد زغفران را از کشــاورزان 

خریداری کند.

شورای ملی زعفران در قیمت گذاری نقشی ندارد
همچنین در این رابطه علی حسینی عضو هیات مدیره 
انجمن ملی زعفران در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، 
در پاسخ به این پرسش که این دیدگاه مطرح شده است 
که دخالت هایی باعث شده که سازمان تعاونی روستایی از 
کشاورزان زعفران را پایین تر از نرخ شورای قیمت گذاری 
خریداری می کند تا چه میزان انجمن ملی زعفران در 
تعیین قیمت خرید تضمینی زعفــران تاثیرگذار بوده 
اســت؟ گفت: نمی دانم چرا یک عده تالش دارند تمام 
مشکالت را به گردن شورای ملی زعفران بیاندازند این 
شورای از گذشته  تا به امروز هیچ نقشی در تعیین قیمت  
خرید تضمینی نداشته است. وی ادامه داد: قیمت توسط 
تعاونی روستایی با رایزی نماینده تربت حیدریه و وزارت 
کشاورزی تعیین شده است و حتی در جلسات آنها نیز 
نماینده شــورای عالی زعفران حضور نداشت و فقط از 
مسئوالن تقاضا کردیم که در خریدها به کیفیت محصول 
توجه کنند و اگر کیفیت محصول باالتر بود پول بیشتری 
برای آن پرداخت کنند؛ خرید محصول باکیفیت با قیمت 
باال کشاورزان را ترغیب می کند که سال آینده در تولید 

دقت بیشتری داشته باشند.
حسینی با بیان اینکه دولت زعفران نامرغوب را حداقل 
کیلویی 8 تا 10 میلیون تومان گران تر از بازار خریداری 
می کند، تصریح کرد: زعفرانی کــه 30 میلیون تومان 
است دولت 36 میلیون تومان خریداری می کند و این 
به نوعی هدر رفت بیت المال است. به گفته عضو هیات 
مدیره انجمن ملی زعفران؛ صادرکنندگان برای زعفران 
مرغوب پول بیشتری پرداخت می کنند و این حقی است 
که منطق بازار حکم می کند. وی در پاسخ به این پرسش 
که به شما این انتقاد را وارد کردند که شورای ملی زعفران 
نتوانسته است یک برند ملی برای زعفران ثبت کند و سود 
این شورا در شیوه فروش خام است؟ گفت: شورای ملی 
زعفران برند ملی دارد و برای ثبت بین المللی آن در تالش 

است و کسی از این برند حمایت نمی کند.

کشاورزان  نسبت   به   قیمت گذاری   زعفران   معترض   هستند

جوالن  مافیای  زعفران

ریزش شاخص بورس در پررونق ترین 
روز معامالتی 4 هفته اخیر

اقتصادنیوز: در روزی که ارزش معامالت سهام به 
بیشــترین میزان در 4 هفته اخیر رسید، شاخص 
کل بورس تهران ریزش کرد. به گزارش اقتصادنیوز 
، در معامالت روز چهارشنبه شــانزدهم آذر ماه، 
شاخص کل بورس پایتخت نسبت به روز کاری 
قبل 6 هزار و 579 واحد افــت کرد و به رقم یک 
میلیون و 402 هزار و 824 واحد رســید. شاخص 
هم وزن بورس نیز با رشد 893 واحدی در سطح 
417 هزار و 84 واحدی ایستاد. همچنین شاخص 
کل فرابورس )آیفکس( 47 واحد پائین آمد و در 
سطح 18 هزار و 563 واحد قرار گرفت. روز گذشته 
نمادهای »میدکو«، »وپاسار« و »فملی« بیشترین 
تأثیر را در افت شاخص کل بورس داشتند و در مقابل 
نمادهای »فارس«، »خودرو« و »خساپا« بیشترین 

تأثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند.  
در جــدول پرتراکنش تریــن نمادهای بــورس 
خساپا صدرنشین اســت و خودرو و خگستر در 
رتبه های بعدی هستند. در فرابورس نیز نمادهای 
دی، فتوسا و سمگا پرتراکنش  ترین نمادها هستند.  
روز گذشته ارزش معامالت کل بازار سهام به رقم 
8 هزار و 19 میلیارد تومــان افزایش یافت. ارزش 
معامالت اوراق بدهی در بــازار ثانویه هزار و 299 
میلیارد تومان بــود که 16 درصــد از ارزش کل 
معامالت بازار ســرمایه را تشــکیل می دهد. روز 
گذشته ارزش معامالت خرد سهام با افزایش 28 
درصدی نســبت به روز کاری قبل به رقم 4 هزار 
و 390 میلیارد تومان رســید که باالترین رقم در 
4 هفته اخیر اســت. در معامالت چهارشنبه 73 
نماد صف خرید داشتند و 32 نماد با صف فروش 
مواجه بودند. مجموع ارزش صف های خرید با رشد 
2 درصدی به 279 میلیارد تومان رسید و مجموع 
ارزش صف های فــروش 70 درصد کاهش یافت 
و 57 میلیارد تومان بود. در پایــان معامالت روز 
گذشته ارزش صف های خرید در رقم 202 میلیارد 

تومان ایستاد و بازار با مازاد تقاضا بسته شد. 

قیمت دالر توافقی آب رفت
ریزش ادامه دار قیمت سکه

نرخ دالر توافقی ظهر روز گذشــته در مقایسه با 
قیمت بسته شده روز قبل آب رفت. قیمت سکه 
و طال هم مانند روز گذشته ریزش کرد. به گزارش 
اقتصادنیوز، نرخ دالر در بازار روز گذشته چهارشنبه 
16 آذر ماه هم در تهران رنج بود هم در بازارهای 
همسایه. عده ای از معامله گران مدعی بودند که 
بازارساز با تزریق سنگین عرضه باعث شده  بازیگران 
افزایشی در الک احتیاط فرو بروند. از سوی دیگر 
نرخ حواله درهم روز گذشته نوسان محدودی را 
ثبت کرد و همین امر موجب شد قدرت بازیگران 

افزایشی تضعیف شود. 
عده ای از معامله گران باور دارند در صورتی که نرخ 
دالر تهران به سقف تاریخی خود نزدیک شود احتمال 
ورود تقاضای جدید به بازار وجود خواهد داشت.برخی 
تحلیلگران فنی باور دارند زمانی که بازار نمی تواند با 
قدرت از یک ســقف عبور کند و شروع به درجا زدن 
می کند، به تدریج انتظارات افزایشــی شــماری از 
معامله گران تحلیل می رود و شروع به فروش بخشی 

از ارزهای خریداری شده خود می کنند. 
در سمت رسمی بازار روز گذشته هم سایت صرافی 
ملی  مانند روز گذشته قیمت جدید خرید و فروش 
دالر را اعالم نکرده بود. صرافــی ملی در چند روز 
گذشته قیمت اعالم نکرده است.آخرین قیمت خرید 
دالر صرافی ملی که در چند روز اخیر اعالم شده  بر 
این اساس قیمت خرید دالر آمریکا 33 هزار و 233 
تومان بود و قیمت فروش دالر آمریکا 33 هزار و 

567 تومان اعالم شد.
قیمت دالر متشکل روز گذشته وارد کانال 34 هزار 
تومان شد اما در واپسین ســاعات معامالت بازار یاد 
شده کانال مذکور را از دست داد و در محدوده 33 هزار  
939 تومان بسته شد. نرخ دالر متشکل روز گذشته 

چهارشنبه دوباره  به کانال 34 هزار تومان ورود کرد. 
نرخ دالر توافقی هم  ظهر روز گذشته در مقایسه 
با قیمت بسته شــده روز قبل آب رفت. هر برگ 
اسکناس آمریکایی در بازار روز گذشته به صورت 
توافقی در زمان نوشتن این گزارش 34 هزارو 447 
تومان معامله شد. این قیمت در مقایسه با روز قبل 

265 تومان پایین تر بود. 
قیمت اونس طال در بازار روز گذشته بر روی 1773 
دالر قرار گرفت که نسبت به روز قبل 2 دالر باالتر بود. 
در بازار داخلی ایران هم قیمت طال 18 عیار ظهر روز 
گذشته 1 هزار و 100تومان افت کرد و در محدوده 

1 میلیون و 572 هزار و 900 تومان به فروش رسید.
بازار سکه هم روز گذشته مانند روز گذشته  شاهد 
ریزش قیمت سکه بود. فلز زرد رنگ داخلی دیروز 
350 هزار تومان و در بازار روز گذشته 150 هزار 

تومان کاهش یافت.
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با احیای موافقت نامه تعرفه ترجیحی بین ایران 
و پاکستان، واردات برخی از کاالهای ممنوعه نیز 
از این کشور آزاد شده و ایران نیز می تواند با تعرفه 

کمتر به پاکستان کاالهایی را صادر کند.
به گزارش ایسنا، روز گذشته به سخنگوی وزارت 
صمت گفت که در سال 1382 ایران و پاکستان 
یک موافقت نامه تعرفه ترجیحی منعقد کردند، 
اما از سال 1397 واردات بیش از 2000 قلم کاال 
ممنوع شد و خیلی از کاالهای موجود در توافق 
نامه تعرفه ترجیحی ایران و پاکستان نیز در این 
لیست قرار گرفتند، اما حاال واردات تمام کاالهای 
مرتبط با نظام تعرفه ترجیحی با پاکستان که در 
سال 1397 ممنوع شده بود، رفع ممنوعیت شد 
و کارکرد اصلی تجارت ترجیحی با پاکســتان 

احیا شد.
در این نظــام تعرفه ترجیحی مقرر شــد 309 
قلم کاالی پاکســتانی و 338 قلــم کاال از ایران 
به پاکســتان با تعرفه پایین تر صادر شود. البته 
بر اســاس کتاب تعرفه 2022، تعداد 309 قلم 
)کاالی پاکســتانی( و 338 قلم )کاال ی ایرانی( 
تبدیل به بیش از 570 و 750 کاال شــده است. 
همچنین بر اســاس این موافقت نامه میانگین 
تعرفه وضع شده برای کاالهای ایرانی 26 درصد 
و برای کاالهای پاکستانی 12.7 درصد وضع شده 
است. این دو رقم نســبت به تعرفه ای که قبل از 
توافق نامــه وجود داشــت 19.5 درصد کاهش 

یافته است.
بررســی کتاب مقررات صادرات و واردات نشان 
می دهد محصوالت کشــاورزی، برخی از انواع 
داروها، لوازم آشپزخانه، پرده، انواع لباس، برخی 
از انواع الستیک، لباس، برخی از انواع نخ و پارچه، 
کفش، برخی از انواع یخچال و فریزر، ماشــین 
رختشــویی و تلویزیون، مســواک و بخشی از 

انواع مداد، مغزی مداد و قلم از جمله مهم ترین 
کاالهای هستند که مشمول کاهش تعرفه برای 

ورود از پاکستان به تهران شده اند.
از جمله مهم ترین این کاالها که در ســال های 
اخیر مشــمول ممنوعیت واردات بــوده و حاال 
ممنوعیت واردات آن ها از پاکســتان برداشــته 
شده باید به پوشاک، کفش و برخی از انواع لوازم 

خانگی اشاره کرد.

صادرات کدام کاالهای ایرانی به پاکستان 
مشمول تعرفه ترجیحی می شود؟

گفتنی است بر اساس کتاب مقررات صادرات و 
واردات، بخشــی از کاالهای کشاورزی از جمله 
میوه، خشــکبار، چای، زعفران و غیره، عســل، 
آدامس، انواع شیرینی و شــکالت، آب معدنی، 
برخی از انواع داروها، برخی از انواع پالستیک ها، 
انواع چرم و پوست، کاغذ دیواری، بخشی از انواع 
نخ، پنبه، پارچه، کفش و پوشاک، شیشه، برخی 
از انواع ماشــین آالت، جارو برقی و غیره بخشی 
از کاالهایی اســت که صادرات آن ها از ایران به 

پاکستان با تعرفه کمتر انجام خواهد شد.
البته روز گذشته رئیس سازمان توسعه تجارت 
گفته که پاکســتان در بخش صنعتی و تولیدی 
نقطه قوتی ندارند که بتواند بازار ایران را بگیرد. اما 
در حوزه لوازم خانگی، خودرو و لوازم صنعتی یک 
جریان کاال به پاکستان که یک بازار خوب است، 
وجود دارد. او همچنیــن وعده داده که با اجرای 
موافقتانه تجارت ترجیحی با پاکســتان افزایش 
چند 100 درصدی صادرات بــه ویژه در حوزه 

کشاورزی محقق شود.
حال باید دید که تولیدکنندگان چه  واکنشی به 
این خبر خواهند داشــت و در نهایت نتیجه این 

تصمیم را سال آینده ارزیابی کرد.

اتاق بازرگانی تهــران در ادامــه پژوهش های 
مشترک خود با دانشگاه شریف به بررسی ابعاد 
مختلف قیمت گذاری دارو در ایران و تبعات آن 

پرداخته است.
به گزارش ایسنا، پژوهشــگران در بخشی از این 
مطالعه به بررســی آثار و تبعات قیمت گذاری 
دســتوری در صنعت دارو پرداخته اند. به گفته 
این مطالعه، برای محاسبه قیمت های عادالنه در 
صنعت داروسازی، چندین روش به اجرا درمی آید 
که عمده ترین آن در کشور ما، محاسبه بر مبنای 
هزینه تمام شده اســت. در این روش، متوسط 
ســود در نظر گرفته شــده برای داروسازی 25 
درصد هزینه تمام شده داروست که بسیاری از 

تولیدکنندگان دارو را دچار مشکل کرده.
در این پژوهش آمده اســت که برخی داروهای 
زیست فناوری در سال های اخیر، بر اساس روش 
مقایسه ای با قیمت دارو در کشورهای مشابه از 
نظر درآمدی مانند ترکیه و یونان قیمت گذاری 
می شــود که این روش تا حدودی موفق بوده و 
موجب رشد آن بخش از صنعت داروسازی شده 
اســت. با این حال، تعداد معدودی از داروهای 
تولید داخل نیز به روش ارزش ادراکی مشتری 

قیمت گذاری شده است.
در این بررسی، تصریح شــده است در حالی که 
بزرگترین خریدار دارو از شــرکت های دارویی، 
دولت و ســازمان های حمایتی وابسته هستند، 
قیمت گذار دارو نیز نماینده دولت یعنی وزارت 
بهداشت اســت. بنابراین به طور طبیعی دولت 
تمایل دارد  برای کاهش هزینه های خود، داروها 
را ارزان تــر تهیه کند. این امــر، موجب افزایش 
انگیزه تولیدکننــدگان دارو برای دســتکاری 
صورت های مالی شرکت های دارویی می شود. 
از دیگر آســیب های صنعت دارو نیز می توان به 

ناآشنایی مدیران باالدســتی بخش بهداشت و 
درمان کشور با مفاهیم اقتصادی اشاره کرد.

در مطالعه و بررســی اتاق تهران و اندیشــکده 
کسب وکار شریف، به برخی تبعات قیمت گذاری 
در صنعت دارو کشور نیز اشــاره شده از جمله 
آنکه سیاست موجود به کمبود دارو دامن زده و 
سرمایه گذاری جدید در صنعت دارو کمتر اتفاق 
افتاده است. قاچاق معکوس دارو، افزایش سرانه 
مصرف دارو، تخصیص غیربهینه یارانه دارو، به 
صرفه نبودن تحقیق و توسعه و نیز شکل نگرفتن 
رقابت، از آن جمله است. با این حال، پژوهشگران 
این مطالعه، به راهکارهایی نیز برای برون رفت از 
آسیب های قیمت گذاری دستوری در صنعت دارو 
دست پیدا کرده اند. آنها بر این باورند که برای رفع 
قیمت گذاری دستوری در این بخش، الزم است 
به دو حیطه شیوه قیمت گذاری و تهیه فهرست 
داروهای مشــمول قیمت گذاری، به طور مجزا 

پرداخته شود.
روش پیشنهادی، اســتفاده از مزایده با حضور 
بیمه هاست. به این شــکل که بیمه ها، به عنوان 
نماینده سمت تقاضا، با تولیدکنندگان دارویی 
وارد چانه زنی می شــوند. همچنین در کنار این 
روش، الزم است درباره فهرست داروهای مشمول 
قیمت گذاری تجدیدنظر صــورت گیرد و فقط 
داروهای اساسی مورد نیاز جامعه، در صورت نیاز 
به شیوه کاربردی و مناسب قیمت گذاری شود 
و باقی داروها با توجه به تقاضــای بازار و میزان 

عرضه دارو توسط بازار قیمت گذاری شود.
اصالح ترکیب کمیســیون قیمت گذاری نیز از 
جمله این راهکارها است که از سوی پژوهشگران 
این مطالعه پیشنهاد شده است که بر این اساس، 
ترکیب اعضای این کمیسیون الزم است شامل 

متخصصان اقتصاد و مدیریت باشد.

در حالی که تولید برنج داخلی با افزایش 30 درصدی نسبت به سال قبل 
مواجه شده است، با هدف متعادل سازی تراز تجاری با هند، ثبت سفارش 

های جدید واردات برنج از این کشور متوقف شده است.
روزنامه هندی اکونومیک تایمز طی گزارشــی اعالم کرد ایران از هفته 
گذتشه ثبت سفارش های جدید برای خرید برنج و چای از هند را متوقف 

کرده است. 
بر اساس این گزارش تجار و بازرگانان ایرانی دلیلی در مورد توقف ثبت 

سفارش برای برنج و چای هندی بیان نکرده اند.
رئیس یک شرکت بزرگ تولیدی چای هند در این باره گفت: روند سفارش 
ایرانی ها برای خرید چای هندی از مدتی قبل کاهش پیدا کرده بود اما از 
هفته گذشته به طور کلی متوقف شده است. برنج و چای مهمترین اقالم 

صادراتی هند به ایران محسوب می شوند.
برخی از تجار هندی در مورد علت توقف واردات برنج و چای این کشور 
توسط ایران به مذاکرات دو کشور برای احیای مکانیسم تسویه تجاری با 

روپیه اشــاره می کنند و می گویند تجار ایرانی منتظر راه اندازی دوباره 
این مکانیسم مالی هستند. از سوی دیگر مسیح کشاورز دبیر کمیسیون 
تأمین کنندگان برنج کشور با تایید توقف ثبت سفارش های جدید برای 
برنج و چای هندی گفت:  این توقف موقتی است و در آینده در صورت لزوم 

و فراهم شدن شرایط، بار دیگر از سر گرفته خواهد شد.
وی توضیح داد: توقف واردات برنج از هند برای متعادل سازی تراز تجاری 
با این کشور است و در صورت متعادل شدن آن یا حرکت به سمت مثبت 

شدن، در صورت لزوم از سر گرفته خواهد شد.
وی در پاسخ به این پرسش که توقف واردات برنج از هند تا متعادل سازی 
تراز تجاری خللی در تأمین نیاز بازار برنج ایجاد نمی کند، گفت: در حال 
حاضر نیازمند واردات برنج از هند نیســتم، چرا که به میزان کافی برنج 

خارجی برای تأمین نیاز کشور وارد و ذخیره شده است.
کشاورز میزان واردات برنج خارجی از ابتدای سال تاکنون توسط بخش 
دولتی را بیش از 223 هزار تن و توسط بخش خصوصی را 921 هزار تن 

اعالم کرد.
وی یادآور شد: هر چند ذخایر برنج خارجی پاسخگوی نیاز بازار کشور است، 
اما برای اینکه در ماه های پایانی سال همراه افزایش تقاضا برای مصرف برنج، 
دچار خالء در بازار این کاال نشویم، واردات 400 هزار تن برنج خارجی از 

منابع دیگر پیش بینی شده است.
دبیر کمیسیون تأمین کنندگان برنج کشور با اشاره به افزایش تولید برنج 
در کشور در سال جاری، این اطمینان را داد که مشکلی در بازار برنج برای 

تأمین نیاز کشور به وجود نخواهد آمد.
بر اساس این گزارش تولید برنج ایران در سال جاری افزایش قابل مالحظه 
ای داشته است. شایگان ادیبی، مجری طرح برنج وزارت کشاورزی، میزان 
تولید برنج در سال جاری را فراتر از 2 میلیون و 400 هزار تن عنوان کرده و 
گفته است: این حجم تولید نسبت به میانگین سال های تولید نرمال حدود 
20 درصد افزایش تولید دارد و نسبت به سال گذشته که میزان تولید کمتر 

از نرمال بوده، حدود 30 درصد افزایش داشته است.

قیمت گذاری دستوری با صنعت دارو ایران چه کرد؟واردات کدام کاالها از پاکستان آزاد شد؟

واردات برنج و چای هندی ممنوع شد

گروه اقتصاد ایران وجهان
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3 بازار

قیمت توت خشک در فروشگاه های مناطق شمالی 
شهر تهران به کیلویی یک میلیون تومان رسید. آداب 
و سنن، بخشی از فرهنگ هر جامعه بوده که اقتصاد آن 
جامعه را تحت تأثیر خود قرار می دهد. برگزاری مراسم 
به مناســبت های مختلف همچون شب یلدا، سال نو 
میالدی )کریسمس(، عید نوروز و… همراه با غذاها و 
خوراکی های خاص از آن جمله است. اگر امروز گذری 
به بازارهای فروش کاج های کریسمس داشته باشید 
قیمت های میلیونی این درخت هــا حکایت از تضاد 
و شکاف طبقاتی در کشــور دارد. البته تنوع قیمتی 
مناطق پاییــن، مرکزی و باال، مرثیــه دیگری از یک 

اقتصاد ناتراز است.

طی بررسی میدانی از بازار خشکبار تفاوت قیمت ها 
از ۵۰ تا ۱۰۰ درصد قابل رصد اســت. پســته یکی از 
محصوالت خوش خوراک، برای بلندترین شب سال 
اســت. این مغز مغذی را می توانید از فروشــگاه های 
مرکزی شهر با قیمت ۳۵۰ تا ۵۰۰ هزار تومان خریداری 
کنید در حالی که قیمت آن در ارزان ترین فروشگاه های 
مناطق شمالی شهر به ۷۵۰ هزار تومان رسیده است. هر 
چه به شب یلدا نزدیک تر می شویم نوسان قیمتی بیشتر 
شده و به سمتی می رویم که برخی از خوراکی ها برای 
بخشی از مردم جامعه، لوکس و حتی آرزو شده است. در 
ادامه تضاد قیمتی به محصوالتی می رسیم که این روزها 
باید آنها را در دسته کاالهای الکچری طبقه بندی کنیم. 

عرض اندام میوه هایی همچون توت و موز خشک شده 
پشت ویترین های لوکس با قیمت یک میلیون تومان 

توجه هر بیننده ای را به خود جلب می کند. 
البته قیمت آنها در بساط دست فروش های مثالً میدان 
فردوســی به کیلویی ۲۰۰ هزار تومان هم نمی رسد. 
تورم، اقتصاد بیمار قانون عرضــه و تقاضا را در جامعه 
ایرانی بهم ریخته و موضوعاتی همچون تنظیم بازار، 
نظارت بر قیمت ها و… دیگر محلــی از اعراب ندارد. 
شکاف قیمتی می رود تا شکاف فرهنگی را در جامعه 
ایرانی به بلندای خوراک روزمره تا رویایی دست نیافتی 
 نه فقط برای تنقالت که برای بخشی از کاالهای اساسی 

مردم دامن بزند.

رئیس هیئت مدیــره اتحادیه مــرغ تخم گذار 
گفت: با توجه به شرایط مســاعد تولید، ماهانه 
۱۲ تا ۱۳ هزارتن تخم مرغ مازاد بر نیاز کشــور 
است. ناصر نبی پور گفت: قیمت کنونی هرکیلو 
تخم مرغ درب مرغــداری ۳۹ تا ۴۰ هزار تومان 
 معادل هــر شــانه ۲ کیلویی ۸۰ هــزار تومان 

است.
او تولید روزانه تخم مرغ را ۳ هــزار و ۲۰۰ تا ۳ 
هــزار و ۳۰۰ تن اعالم کرد و گفــت: با توجه به 
نیاز تخم مرغ در داخل، ماهانــه ۱۲ تا ۱۳ هزار 
تن محصول مازاد بر نیاز اســت. نبــی پور می 

گویــد: برآوردها حاکی از آن اســت که حداقل 
 مازاد تولید تخم مرغ تا پایان سال به ۵۰ هزارتن 

برسد.
رئیس هیئت مدیــره اتحادیه مــرغ تخم گذار 
تهران با بیان اینکه صادرات تخم مرغ به کندی 
در حال انجام است، گفت: بنابر آمار در ۱۰ ماهه 
امسال ۳۰ هزارتن تخم مرغ صادر شده است. او 
گفت: با توجه به شرایط تولید و عرضه محصول 
کمتر از قیمت تمام شــده پیش بینی می شود 
 که بســیاری از گله ها بعد از عید از مدار تولید 

حذف شوند.

رئیس اتحادیه ســراجان تهران تاکید کرد: در کل به برگزاري نمایشگاه 
امپکس مي توان به عنوان فرصتي نگاه کرد که تا حدودي مي تواند رونق 
را به بازار کیف و کفش و واحدهاي تولیدکننده در کشور برگرداند و قطعا 
تاثیرات خوبي بر بازار خواهد داشت. سیدمحمود موسوي، رئیس اتحادیه 
سراجان تهران گفت: صنعت کیف و کفش مانند اغلب صنایع از وضعیت 
اقتصادي کنوني بسیار متاثر بوده و در سه سال اخیر پاندمي کرونا و بحران 
هاي گوناگون اقتصادي، سبب کسادي بازار این صنعت شده است. وي اظهار 
داشت: با عبور از این گردنه، بازار کیف و کفش رونق نسبي گرفته و از آنجایي 
که به زمان برگزاري نمایشگاه امپکس نزدیک مي شویم، پیش بیني مي شود 

از سوي فعاالن صنعت کفش استقبال خوبي از این رویداد شود.
رئیس اتحادیه ســراجان تهران ادامه داد: همچنین پیش بیني مي شود 

بنکداران و فروشندگان از سراسر کشور براي خرید و سفارش کار از نمایشگاه 
بازدید داشته باشند؛ به این ترتیب، با عبور از گردنه و برگزاري نمایشگاهي 
با ظرفیت باال براي کمک به صنعت کیف و کفــش و تولیدکنندگان آن، 
بازار جاني دوباره خواهد گرفت. وي همچنین بیان کرد: باتوجه به برنامه 
هایي که براي برگزاري نمایشگاه تدارک دیده شده، پیش بیني مي شود 
در کنار حضور خریداران )بنکداران و فروشگاه داران( داخلي، بازرگاناني از 
کشورهاي گوناگون نیز از نمایشگاه امپکس بازدید کنند؛ از این رو ضرورت 
دارد دولت اقداماتي براي این بخش تدارک ببیند و حمایت هاي الزم را از 
این صنوف داشته باشد. موسوي ادامه داد: باتوجه به آنچه گفته شد استقبال 
از نمایشگاه امپکس خوب خواهد بود، اما نکته اي که در این زمینه وجود دارد 
مربوط به زمان برگزاري نمایشگاه است که دست کم براي صنف سراجان، 

زمان مناسبي نیست. بهترین زمان براي برگزاري نمایشگاه کیف، مهر است 
که سفارش ها براي شب عید دریافت مي شود. سفارش بعدي براي تابستان 
خواهد بود که معموال اسفند انجام مي شود. وي تصریح کرد: با تمام اینها، 
به تولیدکنندگاني که از صنف سراجان در نمایشگاه حضور دارند باید دست 
مریزاد گفت که باوجود اینکه شاید فصل خوبي براي آنها نباشد، همت و 
در آن شرکت مي کنند. البته این موضوع باید موردتوجه دست اندرکاران 
برگزاري نمایشگاه قرار گیرد تا براي دوره هاي بعد تدابیري در این زمینه 
اتخاذ و با دریافت نظر فعاالن صنعت کیف و کفش بهترین زمان و شرایط 
را براي شرکت آنها در این نمایشگاه تعیین کنند. رئیس اتحادیه سراجان 
تهران تاکید کرد: باید از تجار کشورهاي حاشیه خلیج فارس و بویژه بازرگانان 
همسایه شمالي دعوت شود تا از محصوالت تولید داخل صنعتگران کیف و 
کفش کشور دیدن کنند. این کاالها، ظرفیت خوبي براي صادرات دارند؛ به 

شرطي که از فرصت هایي که در اختیار آنها قرار داده شده، استفاده کنند.

رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی تهران 
علت افزایش قیمت برخی از محصوالت کشاورزی 
از جمله پیاز، سیب زمینی، گوجه فرنگی و خیار 
را ســردی هوا عنوان کرد و گفت : در فصل سرد 
قیمت محصوالت کشاورزی کمی بیشتر می شود 
زیرا هزینه ها افزایش می یابد و محصوالت دیرتر 

عمل می آیند.
اســداهلل کارگر با بیان اینکه قیمت محصوالت 
کشاورزی بســته به کیفیت آنها متفاوت است، 
گفت: به اعضــای صنف خود اعــالم کردیم که 
به هنــگام خرید عمده میوه و صیفــی از میدان 
مرکزی میوه و تــره بار حتما  فاکتــور دریافت 

کنند تا دقیقا مشــخص شــود با چــه قیمتی 
 این محصــوالت را خریــداری و با چــه قیمتی 

می فروشند.
وی ادامه داد: بر اساس کشف قیمت عمده فروشی 
در میدان مرکزی میوه و تــره بار قیمت هر کیلو 
پیــاز زرد ۸۰۰۰ تا ۱۳هزار تومان، پیاز شــیری 
۸۰۰۰ تا ۱۴هــزار تومان، پیاز قرمــز ۱۰ تا ۱۵ 
هزار تومان، ســیب زمینی۱۰ تا ۱۴ هزار تومان، 
خیار اصفهــان ۸۰۰۰ تا ۱۵ هــزار تومان، خیار 
بوته رس ۸۰۰۰ تا ۱۲ هــزار تومان، گلخانه ۱۲ 
تا ۱۷ هزار تومان، گوجه فرنگی ۵۰۰۰تا ۸۰۰۰ 
هزار تومان اســت که این اقالم باید با احتساب 

 ۳۵ درصد ســود به دســت مصــرف کنندگان
 برســد. رییس اتحادیــه فروشــندگان میوه و 
سبزی اســتان تهران اضافه کرد: افزایش قیمت 
محصــوالت را تایید نمی کنیم ولــی معتقدیم 
باید بین فصل گرم و ســرد تفاوتی باشــد. زیرا 
در فصل ســرد معموال هزینه ها از جمله کرایه 
حمل، دســتمزد کارگر و...بیشــتر می شود و از 
طرفی چون روز کوتاه اســت محصوالت دیرتر 
به عمل می آینــد. چند هفته ای می شــود که 
قیمت برخی محصوالت کشاورزی از جمله پیاز، 
 سیب زمینی، خیار و گوجه فرنگی افزایش یافته 

است.

مهدوی گفت:اگر چه ســال گذشته محدودیت 
گازی زودتــر آغاز شــد امــا به نظر می رســد 
کــه مصــرف گاز درســال جــاری بیشــتر از 
مدت مشــابه باشــد و دســت کم بــا افزایش 
 ۵ درصــدی مصــرف گاز در عرصه های مختلف

 روبرو هستیم.
به گزارش مهر، با نزدیک شــدن به زمســتان و 
برودت هوا گمانی زنی هایــی در رابطه با کاهش 
گاز پتروشــیمی ها وجود داشــت و بارها تأیید و 
تکذیب تا آنکه روزهای گذشــته کاهش مصرف 
گاز پتروشــیمی ها ابالغ شــد. امــا این کاهش 
گاز پتروشــیمی ها چه تبعاتی را به دنبال دارد، 
آیا ممکن اســت برخــی از پتروشــیمی ها را به 
تعطیلی بکشاند؟ احمد مهدوی ابهری، دبیرکل 
انجمن صنفــی کارفرمایی صنعت پتروشــیمی 
ایــران در رابطه با این موضوع بــه مهر می گوید: 
طــی روزهای گذشــته کاهــش ۵ میلیون متر 
مکعبی گاز ابالغ شــد که این کاهــش بر عهده 

»ام پی ســی« ها بود و برای پتروشــیمی های 
 مختلــف محدودیت هــای گازی بــه وجــود

 آورد.
وی ادامــه داد: البته این شــرایط محــدود به 
پتروشیمی ها نمی شــود و صنایعی چون فوالد و 
سیمان با این مشکل دست و پنجه نرم می کنند 
که تدابیری مانند استفاده از سوخت مازوت برای 

آنها در نظر گرفته شده است.
وی در پاسخ به این ســوال بازه زمانی محدودیت 
گازی در سال جاری نسبت به سال گذشته دیگر تر 
آغاز شد شرایط بحران آفرین نیست، گفت: اگر چه 
سال گذشته محدودیت گازی از زود تر آغاز شد 
اما به نظر می رسد که مصرف گاز در سال جاری 
بیشتر از مدت مشابه باشد و دست کم با افزایش ۵ 
درصدی مصرف گاز در عرصه های مختلف روبرو 

هستیم.
دبیــرکل انجمن صنفــی کارفرمایــی صنعت 
پتروشــیمی ایران با اشــاره به عدم النفع ۳۸۰ 

میلیون دالری در سال گذشته اضافه کرد: اکنون 
نمی توان پیش بینی بر میزان ضرر و زیان ســال 
جاری ارائه کرد، زیرا عواملــی نظیر؛ برودت هوا 
و میزان کسری گاز ممکن اســت متغیر باشد به 
همین دلیل نمی توان آمار و ارقامی از ضرر و زیان 

را برآورد کرد.
مهدوی ابهری در پاســخ به این سوال که ممکن 
اســت با این وضعیت برخی از پتروشــیمی ها به 
طور موقت فعالیت خــود را متوقف کنند، اضافه 
کرد: معموالً ســعی بر آن است که پتروشیمی ها 
با ظرفیت کمتری به فعالیــت خود ادامه دهند و 
با توجه به آنکه امسال میزان مصرف گاز افزایش 
پیدا کرده باید دید چه میــزان محدودیت برای 
پتروشــیمی ها در نظر گرفته می شود سپس در 
رابطه با این موضوع اظهار نظر کرد، چرا که زمان 
اورهال پتروشیمی ها زمستان بوده اما در صورت 
افزایش بــی رویه محدودیت هــا امکان تعطیلی 

برخی از پتروشیمی ها نیز وجود دارد.

یک پژوهشگر حوزه آب و قنات گفت: چگونگی و میزان 
مصرف آب در موادی از برنامه سوم توسعه مورد توجه 
و اهمیت قرار گرفت و در برنامه چهارم و سایر برنامه ها 
نیز به عنوان مساله مهم مورد توجه بوده، در نهایت در 
برنامه هفتم عنوان شد با ایجاد بسترهای مناسب باید تا 
پایان برنامه ۲۵ درصد مصرف آب در بخش کشاورزی 
کاهش یابد، ولی تاکنون این اهــداف به طور کامل و 

دقیق عملیاتی نشده است.
محمد حسین پاپلی یزدی در گفت وگو با ایسنا، با بیان 
اینکه ضعف بسترهای قانونی عامل مدیریت مصرف 
آب در بخش کشاورزی است،  اظهار کرد: ضروری است 
شرکت های دانش بنیان داخلی،  تجهیزات  و ابزارهای 
نوین آبیاری را طراحی وبومی سازی کرده و کشاورزی 

کشور را به این سیستم تجهیز کنند.
وی ادامه داد: در این برنامه ها آمده اســت که  قسمت 
اعظم آبیاری باید سیستم تحت فشار باشد،  این قانون 
در بخش های خصوصی و درمزارع بزرگ در سطح  ۸۰۰ 
تا ۱۰۰۰ هکتار در خراسان،  مرودشت،  آذربایجان و 

مزارع تحت نظر بنیاد مستضعفان وجانبازان و آستان 
قدس رضوی اجرایی شد و آبیاری به صورت قطره ای،  
بارانی،  ســطح زیر کشــت انجام گرفت،  اما به دلیل 
سرمایه بر بودن،  نداشتن متخصص، ابزار و تکنولوژی 
کافی، این قانون در سطح کالن و در مقیاس گسترده 

اجرایی نشده است.
این محقق و پژوهشگر با تاکید بر اینکه از آنجا که این 
تکنولوژی های روز دنیا وارداتی اســت و برای کشور 
صرفه اقتصادی ندارد؛ گفت: می توان از شرکت های 
دانش بنیان بهره گرفت و با بومی سازی و بهره گیری 
از دانش داخلی، ابــزار و تکنولوژی های الزم در داخل 
کشورطراحی و توسط شرکت های صنعتی داخلی با 

تامین اعتبارات الزم تولید کرد.
پاپلی با اشاره به افزایش تولید محصوالت کشاورزی و 
ایجاد امنیت غذایی به  عنوان تکالیف وزارت کشاورزی 
و حفاظت از منابع آبی به عنــوان تکلیف وزارت نیرو 
گفت: مهمترین و اساســی ترین اقــدام هماهنگی و 
تعامل سازنده بین وزارت نیرو و جهاد کشاورزی است 

تا بتوانندقوانین و تفاهم نامه های موجود را به مرحله 
اجرا درآورند. وی گفت: بسیار ضروری است که شرایط 
فعلی و ظرفیت های آبی موجود کشور به صورت دقیق و 
شفاف برای مردم و کشاورزان توضیح وبه آنها اطمینان 
داده شود که با کاهش مصرف،  از درآمدشان کاسته 
نمی شود،  همچنین ترویج شود که با کاهش مصارف 
آب،  سطح کشترا توسعه مجدد نداده و اقدام به تولید در 

مقیاس و هکتار بیشتر نکنند.
وی یکی از موانع جدی در این مســیر را شرکت های 
تعاونی  روستایی عنوان کرد و گفت: این بخش بدون 
دانش کافی از بازار فروش، کشاورزان را وادار به تولید 
بیشتر می کنند،  اقدامی که بعضا به ایجاد تولیدات مازاد 

و اتالف منابع آبی می انجامد.
این محقق در حوزه آب و قنات گفت: نکته مهم و قابل 
توجه در مورد قنات ها نظم و انضباطی است که بین 
زمان، مکان و سرمایه برقراربوده و ما امروزه می توانیم 
به عنوان یک ساختار مدیریتی دقیق در مدیریت منابع 

آب به کار گیریم

دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی عنوان کرد؛

احتمال تعطیلی برخی از پتروشیمی ها با افزایش محدودیت گاز
یک پژوهشگر حوزه آب و قنات:

ناکامی بخش کشاورزی در مدیریت منابع آیی

توت خشک محصولی الکچری شد

فرصت صادراتي نمایشگاه امپکسمازاد ماهانه تخم مرغ به ۱۳ هزارتن رسید

علت افزایش قیمت برخی محصوالت کشاورزی چیست؟
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رئیس اتحادیه نمایشــگاه  داران و فروشندگان 
خودرو تهران با بیان اینکــه افزایش قیمت ارز 
و عرضه قطره چکاني از عوامــل افزایش قیمت 
خودرو است، گفت: عرضه خودرو در بورس کاال 
نیز به صورت محدود و با قیمت بیشتر از قیمت 
کارخانه، بر رشد قیمت خودرو اثرگذار شده است.

سعید موتمني، رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و 
فروشندگان خودرو تهران درباره قیمت خودرو 
در بازار اظهار داشت: قیمت خودرو در روزهاي 
اخیر افزایش یافته اســت، اما اگــر بخواهم به 
صورت دقیقتر عنوان کنم، از آبان سال گذشته تا 
آبان امسال، قیمت خودرو حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد 
افزایش یافته است. رئیس اتحادیه نمایشگاه داران 
و فروشندگان خودرو تهران اظهار داشت: قیمت 
خودرو در ســال جاري یک بار در اردیبهشــت 
افزایش یافت و پس از آن از اردیبهشت تا شهریور 
افزایش قیمت به صورت کند انجام مي شد؛ اما 
از شهریور به بعد افزایش قیمت خودرو سرعت 
بیشــتري گرفت و اخیر نیز شــاهد شدت رشد 

قیمت خودروها هستیم.
مؤتمني با تشریح عوامل مختلف مؤثر در افزایش 

قیمت خودرو، بیان کرد: افزایــش قیمت ارز و 
عرضه قطره چکاني خودرو همواره از عوامل مؤثر 
بر افزایــش قیمت خودرو بوده اســت، اما اخیرا 
عرضه خودرو در بورس کاال نیز به عوامل مؤثر بر 

افزایش قیمت خودرو در بازار اضافه شده است.
رئیس اتحادیه نمایشــگاه داران و فروشندگان 
خودرو تهران بیان داشــت: بارها گفته شده بود 
عرضه خودرو در بورس در صورتي منجر به نتایج 
مثبت و کنترل قیمت مي شــود که این عرضه 
به صورت مستمر باشد؛ در شرایط فعلي عرضه 
خودرو در بورس بســیار محدود است؛ بنابراین 
قیمت عرضه در بــورس از نظر خریداران همان 
قیمت کارخانه قلمداد میشود؛ اما با این تفاوت 
که قیمت عرضه در بورس باالتر از قیمت کارخانه 
اســت و همین موضوع نیز بر افزایش قیمت در 

بازار تاثیرگذار است.
مؤتمني اضافه کرد: باوجود رکود کامل در بازار 
خودرو، قیمت ها افزایش یافته است، اصلي ترین 
مشکل در حوزه خودرو عدم تناسب بین عرضه و 
تقاضاست، اگر این مسئله حل شود، قیمت ها نیز 

کنترل خواهد شد.

رئیس اتحادیه تعمیــرکاران خودرو تهران گفت: 
برخي کارگاه  هاي زیرپله اي به دلیل نبود نظارت  
هاي الزم، اقدام به تولید غیر استاندارد فیلتر هاي 
خودرو مي  کنند. علیرضا نیک آیین، رئیس اتحادیه 
تعمیرکاران خودرو تهران گفت: امروزه صدمات 
زیادي در رابطه با استفاده از فیلترهاي غیر استاندارد 
و تقلبي به خودرو وارد میشود؛ مشکل اصلي این 
است که نظارت مناسبي بر کار فیلترسازان نمي 
شود و در کارگاه هاي زیرپله اي، فیلترهاي تقلبي 

ساخته میشود.
رئیس اتحادیه تعمیرکاران خــودرو با بیان اینکه 
فیلترهاي غیر اســتاندارد خودرو یکي از عوامل 
خرابي موتور است و هزینه هاي گزافي را براي مالک 
به همراه دارد، افزود: فیلتر قلب موتور است و اگر 
کیفیت الزم را نداشته باشد قطعات، صدمات زیادي 

به خودرو وارد مي کند  .

نیــک آییــن در ادامه تشــریح کرد :عــالوه بر 
تولیدکننــدگان زیرپلــه اي فیلتر خــودرو در 
کارخانجات تولیدي استفاده از نوع و متراژ کاغذ 
استاندارد براي تولید فیلتر نیز رعایت نمي شود و 
کیفیت الزم را ندارد؛ اگر بهترین روغن موتور هم 
استفاده شود در صورت اســتفاده از فیلتر هواي 
تقلبي، آن روغن از صافي عبور نمي کند و بارها بعد 
از تعمیر موتور، خسارت سنگین به خودرو وارد مي 

شود، زیرا که روغن از صافي نتوانسته عبور کند.
وي با بیان اینکه آزمایشگاهي در تعمیرگاه هاي 
خودرو براي تشخیص قطعات تقلبي و اصل وجود 
ندارد، افزود: کمبود قطعات اصلي در بازار، زمینه را 
براي سودجویي متخلفان فراهم کرده است؛ برخي 
این قطعات بي کیفیت را در بسته بندي قطعات 
اصلي و با نشان معروف به بازار عرضه مي کنند به 

نحوي که اصل یا تقلبي بودن آن مشخص نیست.

گشت وگذار میدانی در بازار 
اقــالم و کاالهــا بیانگر این 
است که خرید برخی اقالم 
از اولویت خانوارها خارج شده 
اســت. مصرف کنندگان در 
بحران اقتصادی به سر می برند و ماهیت سبد مصرف 
آن ها عوض شده است. برای نمونه پوشاک دیگر جزو 
اولویت های خانواده ها نیست. مردم نمی توانند با این 
ارقام زندگی کنند و پوشاک را کنار می گذارند. پوشاک 
بچگانه با این که ســهم کمی از بازار دارد، اما همیشه 
اولین اولویت خانوار ها بوده است. اما وقتی بازار پوشاک 
بچگانه هم دچار رکود می شود نشان می دهد که عامل 
اقتصادی مهم تر از دیگر عوامل ایفای نقش می کند و 

وضعیت خوب نیست.
متاسفانه قاچاق پوشاک روز به روز در حال افزایش است 
به خاطر شرایط اقتصادی مردم از این کاال ها خریداری 
می کنند و از طرف دولت هم هیچ برخورد وجود ندارد، 

بخشی از قاچاق نیز به قاچاق اینترنتی مربوط می شود. 
یعنی افراد از طریق اینترنت کاال های مورد نیاز خود را 
سفارش می دهند و از خارج از کشور برایشان می آورند. 
این قاچاق از طریق مبادی رسمی حمل و نقل و به تعداد 
محدود انجام می شود، اما کامالً قاچاق است سال گذشته 
نه قاچاق اینترنتی و نه قاچاق بنگالدشی رونق نداشت، 
اما امسال هر دوی آن ها رونق گرفته است. فعاالن بازار 
پوشاک معتقدند ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز طرح 
می گذارد و بعد از مدتی طرح تمام می شود، قاچاقچیان 
همیشه محدوده امن دارند. این ستاد بخشنامه ای را 
ابالغ کرد که مطابق آن باید پوشاک قاچاق از بازار جمع 
آوری شــد، اما از وی برای برخورد نیست و خود ستاد 
هم به آنچه که مطرح کرد پایبند نبوده اســت تا عزم 
جدی نباشد تولید داخل از نظر کمی و کیفی توسعه 
نمی یابد چراکه تولیدکنندگان مجبور به رقابت با کاالی 

بی کیفیت خارجی می شوند.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک 
تهران با بیان اینکه رکود حاکم بر بازار پوشاک در چند 
سال گذشته بي  سابقه است، گفت: نوسان قیمتي رونق 

بازار را گرفته است. تولیدکنندگان هر بار مواد اولیه را به 
قیمت  هاي جدیدي خریداري مي  کنند و از طرفي هم 
رقابت  هاي ناسالم مثل دستفروش  ها و فروش پوشاک 
در فضاي مجازي شرایط کاســبي را براي واحدهاي 

صنفي حسابي سخت کرده است.
ابوالقاسم شــیرازي، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و 
فروشندگان پوشاک تهران درباره میزان فروش پوشاک 
گفت: داغ نبودن بازار پوشــاک، دالیل متفاوتي مانند 
رشد بي رویه قیمت ها و تورم، رقابت هاي ناسالم، ناتواني 
و کم بضاعتي خانوار در خرید پوشاک و بسیاري موارد 
دیگر دارد. شیرازي اظهار داشت: زماني پوشاک در سبد 
خانوار جایگاهي مثل خوراک و مواد اولیه داشت، اما در 
حال حاضر کاهش شــدید قدرت خرید خانوار سبب 
شده پوشــاک از اولویت خرید خانوار خارج شود. اگر 
خانواري امروز براي مثال به سه قلم پوشاک نیاز داشته 
باشد توانایي خرید بیشتر از یک قلم آن را ندارد. شرایط 
اقتصادي شهروندان موجب شده دیگر مانند قبل براي 

خرید پوشاک هزینه نکنند.
وي با اشاره به کاهش فروش پوشاک بویژه لباس هاي 

زمستاني اظهار کرد: بازار لباس هاي زمستاني باتوجه به 
شرایط آب وهوایي در چند روز اخیر کمي تکان خورده، 
این در حالي است که تولیدکنندگان از اوایل مهر لباس 
هاي زمستاني را تولید و توزیع کردند اما به دلیل گرما 
هوا فروشي نداشتند. در واقع لباس هاي زمستاني از آبان 
آماده عرضه است، اما پاییز گرم امسال موجب شد این 

بازار فروش خوبي نداشته باشد.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک 
تهران با اشــاره به افزایش هزینه تولید گفت: هزینه 
هاي تولید لباس هاي زمستاني از سایر البسه بیشتر 
است که این امر در نرخ خرید آنها نیز تاثیرگذار است. 
از سوي دیگر با توجه به وضعیت بد اقتصادي در سال 
جاري این افزایش نرخ شدیدتر شده، این در حالي است 
که بسیاري از تولیدکنندگان در نقطه سر به سر فعالیت 
میکنند و ناچارند تولیدات خود را با سود کمتري نسبت 
به گذشــته عرضه کنند. چراکه مردم دیگر همچون 

گذشته توان خرید ندارند.
شیرازي با اشاره به افزایش تعداد دستفروشان بیان کرد: 
فعالیت دستفروشان همیشه مخل بازار قانوني پوشاک 
بویژه در ماه هاي پایاني سال بوده است. دستفروشان در 
میدان، خیابان و پیاده رو اتاق پرو دارند و از برق مجاني 
استفاده مي کنند! شــما اگر در خانه یا مغازهات برق 
غیرمجاز داشته باشي، اداره برق خیلي زود و بدرستي 

اخطار میدهد و جریمه مي کند.
وي تصریح کرد: چطور است که نه شهرداري و نه اداره 
برق کاري با این دستفروشان ندارند؟ حاال از این طرف، 
شرایط فعاالن مجاز پوشاک را مشاهده کنید؛ مالیات 
شــغلي مي دهیم؛ مالیات ارزش افــزوده مي دهیم؛ 
مالیات حقوق پرداخت مي کنیم و عالوه بر اینها چند 
نوع عوارض شهري مثل پسماند، مشاغل و نوسازي از ما 
گرفته مي شود. االن در مقابل هر مغازه لباس فروشي، دو 
دستفروش بساط کرده اند که هیچ کس با آنها برخورد 
نمي کند، این در حالي است که مدام به مغازه دار سخت 

گرفته مي شود.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک 
تهران درباره فروش لباس هاي دســت دوم نیز اظهار 
کرد: به دلیل رشد قیمت ها و کاهش قدرت خرید مردم، 
تقاضاي خرید پوشاک دست دوم هم نسبت به گذشته 
باالتر رفته است، اما این تنها عارضه گراني هاي اخیر 
نیست. پیرو این افزایش نرخ ها بسیاري از تولیدکنندگان 
ناچار به تولید محصوالت ارزان قیمت با کیفیت هاي 
پایین شــده اند، چراکه بســیاري از مردم توان خرید 

اجناس باکیفیت گرانقیمت را ندارند.

News kasbokar@gmail.com

رکود بي سابقه ای بر بازار پوشاک حاکم شده است 

خروج پوشاک از اولويت خريد خانوار 
عرضه غیرشفاف  در بورس کاال عامل افزایش قیمت خودرو 

تولید زیرپله اي فیلتر هاي خودرو با برند هاي معروف
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مايكروسافت سوپر اپليكيشن می سازد
مایکروســافت اخیرا در فکر ســاخت یک سوپر اپلیکیشــن بوده که شامل 
خدمات خرید، پیام رسانی، اخبار و جست وجوی وب خواهد بود. وب سایت 
اینفورمیشن به نقل از منابع آگاه نوشت: ســازنده نرم افزار ویندوز به دنبال 
ساخت این اپلیکیشن برای کاستن از نفوذ گوگل و اپل در فضای جست و جوی 
موبایل است. طبق گزارش اینفورمیشن، مدیران مایکروسافت می خواهند این 
اپلیکیشن، کسب و کار تبلیغات چند میلیارد دالری این شرکت و همچنین 
موتور جست و جوی "بینگ" را تقویت کرده و کاربران بیشتری را به پیام رسان 
"تیمز” )Teams( و سایر خدمات موبایل این شرکت جلب کند. یک اپلیکیشن 
سوپر که در آسیا با اپلیکیشن ویچت شرکت تنسنت هولدینگز محبوب شد، 
مثل چاقوی سوئیسی اپلیکیشن های موبایل توصیف شده که مجموعه خدماتی 
نظیر پیام رسان، شبکه اجتماعی، پرداخت نقطه به نقطه و خرید الکترونیکی را 
برای کاربران فراهم می کند. بر اساس گزارش رویترز، ایالن ماسک، مدیرعامل 
تسال که مالک توییتر است، به ساخت یک سوپر اپلیکیشن به نام ایکس که 

مجموعه ای از خدمات را یکجا عرضه می کند، عالقه نشان داده است.

نقش آفرينی 313  مجموعه دانش بنيان در رونق بازار 
تجهيزات پزشكی 

بازار تجهیزات و ملزومات پزشکی بازاری چالش برانگیز است که اگر از آن غفلت 
کنیم؛ قطعا واردات بی رویه محصوالت، جــای برندهای معتبر بومی را خواهد 
گرفت. این صنعت رقابتی که بخش بزرگی از آن به شکل وارداتی تامین می شود؛ 
می تواند بازاری بکر برای شرکت های دانش بنیان و فناور ایرانی باشد تا با اتکا به 
توان و تخصص بومی خود، محصوالت کاربردی و حیاتی مورد نیاز را تولید و روانه 
بازار هدف کنند. بازاری که امروز ۶۵ درصد آن وارداتی و دور از دسترس فناوران 
ایرانی است. با وجود فعالیت و حضور 313 شرکت دانش بنیان ثبت شده در زمینه 
تولید تجهیزات و ملزومات پزشکی، همچنان آمار واردات این محصوالت باال 
است و این به معنای عدم استفاده درست از توانمندی و ظرفیت شرکت های فناور 
و متخصصان داخلی است که می توانند بخش اعظمی از نیازهای کشور را بدون 
وابستگی به بازارهای پرتالطم جهانی تامین کنند. شاید این مقاومت به نگاه سنتی 
و متمایل به واردات مدیران این حوزه برمی گردد؛ اما ارتقای کیفیت محصوالت 
تولیدی در داخل کشور نیز می تواند تمایل و اقبال بازار تقاضا به خرید و استفاده 

از محصوالت بومی را بیشتر کند.
مرکز شــرکت ها و موسســات دانش بنیان معاونت علمی، فنــاوری و اقتصاد 
دانش بنیان ریاســت جمهوری یکی از مجموعه هایی است که تالش می کند 
توانمندی های فناورانه داخلی را به بازارهای هدف معرفی کند. بر همین اساس با 
حمایت از شرکت های دانش بنیان؛ مسیر پیوند آنها به بازار هدف را کوتاه تر کرده 

و جهش تولید در کشور را سرعت بخشیده است.
این تالش ها با این هدف صورت می گیرد که سهم ایران از بازار جهانی در حوزه 
تجهیزات پزشکی ارتقا یابد، بازیگران زیست بوم فناوری و نوآوری حوزه تجهیزات 
پزشکی بتوانند در جایگاه واقعی خود بایستند و بازار هدف هم از خرید پرهزینه و 

پردردسر محصوالت خارجی خالصی یابند.

دانش بنيان ها رشد 60 درصدی ايجاد اشتغال را رقم زدند
معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از ایجاد ۴1 هزار شغل در 
پارک های علم و فناوری کشور در سال گذشته خبر داد. علی خیرالدین با اعالم 
این خبر گفت: ایجاد این میزان شغل در سال گذشته در پارک های علم و فناوری 
کشور نسبت به سال قبل از آن ۶0 درصد رشد داشته است. وی با اشاره به فعالیت 
۵1 پارک علم و فناوری در سطح کشور گفت: از این تعداد 12 پارک دانشگاهی 
هستند که خوشبختانه در پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان نیز 1۶۵ واحد 
فناور و 19 شرکت دانش بنیان ایجاد شده که نوید بخش ایجاد اشتغال برای فارغ 
التحصیالن دانشگاهی است. معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم گفت: کشور 
ایران در حوزه تولیدات علمی بسیار خوب عمل کرده است و از نظر تولید علم رتبه 
1۵ را در جهان و رتبه یک را در منطقه داریم. خیرالدین افزود: از نظر نوآوری و 
فناوری در سال 201۴ رتبه 120 را داشتیم که با توجه به شاخص جدید نوآوری به 
رتبه ۵3 رسیدیم و نسبت به سال گذشته هفت رتبه صعود کردیم. معاون فناوری 
و نوآوری وزارت علوم از حمایت های این وزارتخانه از شرکت های دانش بنیان و 
واحدهای فناور خبر داد و گفت: اجرای طرح گرنت فناوری، دستیار فناوری، طرح 

ترویج کار آفرینی و طرح تانا از جمله طرح ها برای حمایت از این شرکت ها است.

عقب نشينی اپل از پروژه خودروی خودران
اپل برنامه های بلندپروزانه برای ساخت خودروی برقی خودران را تعدیل کرده 
و تاریخ عرضه این خودرو را تا سال 202۶ عقب انداخته است. ارزش سهام اپل در 
پی انتشار این خبر، 2.۴ درصد سقوط کرد. برنامه خودروی خودران این شرکت 
که به پروژه تایتان معروف است، از سال 201۴ شکل گرفت و پیشرفت پر فراز و 
نشیبی داشته است. منابع آگاه به بلومبرگ گفتند: اپل اکنون یک طراحی ساده 
تر را دنبال می کند که شامل فرمان و پدالها بوده و تنها از قابلیتهای تمام اتوماتیک 
در بزرگراهها حمایت می کند. این شرکت قصد دارد خودرویی را طراحی کند که 
به رانندگان امکان می دهد در هنگام رانندگی در آزادراه، وظایف دیگری را انجام 
دهند و در یک فرصت کافی، هشدار بگیرند تا به کنترل دستی خودرو سوئیچ 
کنند. بلومبرگ سال گذشــته گزارش کرده بود اپل تالش می کند خودروی 
خودران خود را حداقل تا سال 202۵ عرضه کند و تمرکز خود را روی قابلیت های 
تمام خودران گذاشته است. خودروی ایده آل اپل، فرمان و پدال نخواهد داشت 
و داخل خودرو بر اساس عدم نیاز به داشتن فرمان، طراحی شده است. بر اساس 

گزارش رویترز، اپل درباره این گزارش اظهارنظر نکرد.

حمله 9۵ درصد بدافزارهای جديد به ويندوز
خالفکاران ســایبری روزانه صدها هزار بدافزار جدید منتشر می کنند که بخش 
بزرگی از آنها، فقط کاربران ویندوز را هدف می گیرند. بررســی محققان شرکت 
"اطلس وی پی ان" نشان داد در 9 ماهه سال 2022، مجموعا ۶2.29 میلیون نوع 
بدافزار جدید معادل 22۸ هزار و 1۶۴ بدافزار در روز شناسایی شدند. از این رقم، 
۵9.۵۸ میلیون معادل 9۵.۶ درصد بدافزارهای  جدید، برای هدف گرفتن سیستم 
عامل ویندوز طراحی شده بودند. بدافزارهای لینکوس با 1.۷۶ میلیون نمونه معادل 

2.۸ درصد در رتبه دوم و بدافزارهای اندروید در رتبه سوم قرار گرفتند.
طبق این گزارش، این سیســتم عامل موبایل در فاصله سه ماهه اول تا سه ماهه 
دوم سال 2022، با 93۸ هزار و 3۷9 تهدید جدید روبرو شد و برای سیستم عامل 
macOS، محققان ۸329 بدافزار جدید شناسایی کردند. محققان امنیتی مدعی 
هستند دلیل اصلی تمرکز خالفکاران سایبری روی ویندوز، محبوبیت آن بوده است. 
سیستم عامل ویندوز مایکروسافت، حدود 30 درصد سهم از بازار جهانی سیستم 
عامل را در اختیار دارد. بنا بر آمار جهانی وب ســایت استات کانتر، سهم اندروید 

۴3.۴۷ درصد، iOS اپل، 1۷.2۵ درصد و لینکوس 1.0۸ درصد است.
با وجود این آمار ترسناک، اوضاع آن طور که به نظر می رسد، بد نیست. محققان 
می گویند در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، شمار بدافزارهای جدید در واقع به 
میزان قابل توجهی )3۴ درصد( کاهش پیدا کرده است. بر اساس گزارش وب سایت 
تِک رادار، از میان انواع مختلف بدافزار، جاسوس افزارها مخرب ترین و فراگیرترین 

تهدید مانده اند.

اخبار

ناامیدی کارجویان از یافتن 
کار به معضلی جدی برای 
اقتصاد ایران تبدیل شــده 
است. نرخ بیکاری در حالی 
توسط مســووالن کاهشی 
اعالم می شود که شواهد بازار کار خالف آن را ثبت 
می کند. کاهش نرخ بیــکاری در واقعیت به دلیل 
کاهش مشــارکت اقتصادی اتفاق افتاده و این بدان 
معنا نیســت که جمعیت فعال اقتصــادی افزایش 
داشته است.  در همین رابطه بررسی ها نشان می دهد 
حدود ۷11 هزار نفر از کســانی که تابستان پارسال 
بیکار بوده اند، در تابستان سال جاری از جمعیت فعال 
اقتصادی خارج شده اند و دیگر جویای شغل نیستند. 
به عبارت دیگر 2۸.۵ درصد از بیکاران تابستان سال 
گذشته، در تابستان 1۴01 از پیدا کردن شغل ناامید 
شــده اند یا به هر دلیل دیگری متقاضی پیدا کردن 

شغل نیستند. 
به عبارت دیگر بالغ بر ۷11 هزار نفر از کسانی که در 
تابستان سال گذشته بیکار بوده اند، به دلیل ناامیدی 
از پیدا کردن شغل یا دالیل دیگری، تابستان امسال 

نیز از جمعیت فعال اقتصادی خارج شده اند.
این در حالی است که کل جمعیت ایران که در سن 
اشــتغال قرار دارند در تابستان امسال ۶3 میلیون و 
۷02 هزار نفر برآورد شده که از این تعداد 2۶ میلیون 

و 112 هزار نفر در جمعیت فعال اقتصادی قرار دارند. 
به بیان ساده تر ۴1 درصد از ایرانیانی که در سن کار 
قرار دارند، تمایل به کار کردن دارند و جویای شغل 
هســتند که ممکن است بیکار یا شــاغل باشند. از 
جمعیتی که در تابستان امسال تمایل به کار کردن 
داشته اند حدود 2 میلیون و 333 هزار نفر نتوانسته 
شغلی برای خود دست و پا کنند. این تعداد، جمعیت 
بیکار کشور محسوب می شود که بر این اساس نرخ 

بیکاری در تابستان امسال ۸.9 درصد بوده است.
یقینا تعداد بیکاران در ایران خیلی بیش از این تعداد 
است، اما معیار بیکار محسوب شدن کسی که شغل 
ندارد چنین است که آن فرد در چند هفته گذشته 
جویای شغل بوده و باید برای یافتن کار جست وجو 
کرده باشد. بدین ترتیب چنانچه فردی بیکار باشد و 
به هر دلیلی از پیدا کردن شــغل ناامید شود و دیگر 
دنبال کار نگردد، از نظر اقتصادی بیکار محســوب 

نمی شود.
تعداد کل بیکاران کشور در تابستان سال گذشته 2 
میلیون و ۴9۶ هزار نفر برآورد شده است. بررسی ها 
نشان می دهد 3۷.۵ درصد از کسانی که در تابستان 
سال گذشــته بیکار بودند، تابســتان امسال شاغل 
شــده اند؛ یعنی تعداد 93۶ هزار نفر. همچنین 3۴ 
درصد از جمعیت بیکاِر تابستان 1۴00، در تابستان 
امسال نیز همچنان بیکار مانده اند و نتوانسته اند برای 
خود شغلی دست و پا کنند. البته این موضوع بدین 
معنا نیســت که این افراد از تابستان سال گذشته تا 
کنون بیکار مانده اند، بلکه ممکن اســت در مقطعی 

شاغل شــده و دوباره شــغل خود را از دست داده 
باشند. جمعیت این گروه ۸۴۵ هزار نفر تخمین زده 

شده است.
بررســی ها نشــان می دهد حدود ۷11 هزار نفر از 
کسانی که تابستان پارسال بیکار بوده اند، در تابستان 
سال جاری از جمعیت فعال اقتصادی خارج شده اند 
و دیگر جویای شغل نیستند. به عبارت دیگر 2۸.۵ 
درصد از بیکاران تابستان سال گذشته، در تابستان 
1۴01 از پیدا کردن شغل ناامید شده اند یا به هر دلیل 

دیگری متقاضی پیدا کردن شغل نیستند.
تاحــدودی می توان گفت که وضعیت اشــتغال در 
تابستان امسال نسبت به تابستان سال گذشته کمی 

بهبود یافته یا حداقل بدتر نشده است. کاهش نرخ 
بیکاری و افزایش نرخ اشتغال از شواهدی است که 
این امر را نشان می دهد. البته نرخ مشارکت اقتصادی 
در تابستان امسال نسبت به نرخ مشارکت در تابستان 
1۴00 کمی کاهش یافته است که تا حدودی تحلیل 

وضعیت بازار کار را مشکل می سازد.
زمانی که نرخ بیکاری همزمان با کاهش نرخ مشارکت 
اقتصادی رخ می دهد، نمی توان لزوما بیان کرد که 
کاهش بیکاری به علت بهبود اشتغال در کشور بوده 
است. همین امر هم باعث شده تا با توجه به آمارهای 
موجود، نتوان به قطعیــت درباره تغییرات وضعیت 

بازار کار اقتصاد ایران اظهار نظر کرد.

28.۵ درصد از بيكاران تابستان سال گذشته،  امسال از پيدا كردن شغل نااميد شده اند

افزایش ناامیدی از یافتن شغل

ضرورت توسعه بازار کار
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار 

در بحث کاهش بیکاری واقعیت این است که منابع اطالعاتی کامل نیستند و ضعف بانک اطالعاتی جامع در بازار کار وجود دارد. در تحلیل شاخص های بازار کار هم باید عوامل مثبت و هم ضعف های دولت را مورد بررسی 
قرار داد. آماری که مرکز آمار به عنوان تک رقمی شدن نرخ بیکاری عنوان می کند، با واقعیت های بازار کار و همچنین آمار و ارقامی که مراکز پژوهشی در رابطه با وضعیت بازار کار ارائه می کنند فاصله معناداری دارد. 
به همین دلیل همیشه آمارها با واقعیت جامعه همخوانی ندارد. نرخ بیکاری با واقعیت های محسوس جامعه ناسازگار است. می توان گفت نرخ بیکاری در کشور به مراتب بیشتر از آن چیزی است که دولت و مرکز آمار 
به صورت رسمی اعالم می کنند. دولت در بخش اشتغال زایی اقدام خاصی انجام نداده است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم که سکان دار اصلی اشتغالزایی و هماهنگی ها و پیگیری های الزم برای سیاست های 

اشتغال را انجام می دهد نقش موثری نداشته است. 
این در حالی است که هر ساله به دلیل بافت جمعیتی کشور با جمعیتی بیش از یک میلیون کارجو و خواهان ورود به بازار کار مواجه هستیم. این در حالی است که در شرایط مذکور در سال های اخیر، بخشی از فرصت های 
شغلی را در کشور از دست داده ایم. در طی هشت سال گذشته در حوزه بازار کار ما با پیک کارجویان مواجه بوده ایم. البته همچنان این شرایط را تجربه می کنیم و افراد زیادی به دلیل شرایط سنی و پایان تحصیالت 

دانشگاهی نیازمند ورود به بازار کار هستند.
در راستای حل مشکل بیکاری، چاره ای جز توسعه بازار کار در کشور وجود ندارد. این مهم نیز با سرمایه گذاری و طرح برنامه ممکن است. برای اینکه طرحی را در بازار کار برای توسعه تدوین کنیم، باید ابزار آن فراهم 

شود.ه یکی از اساسی ترین ابزارها در این راستا، ایجاد طرح های اشتغال زا همراه با سرمایه گذاری مناسب است.
با توجه به مشکالت جاری کشور در حوزه اقتصاد و عدم امکان جذب سرمایه به دلیل تحریم ها و مشکالت و تبادالت پولی که به دلیل تحریم ها بر کشور تحمیل شده، امکان جذب سرمایه های خارجی فعال وجود ندارد. 
ممکن است در صورتی که برجام احیا شود، قرارداد های خوبی در کشور برای تولید محصوالت صنعتی بسته شود. با توجه به نیروی کار ارزانی که ایران در اختیار دارد، می توان از این طریق، با شرکت های خارجی اقدام 

به تولید محصوالت مشترک کرد. این موضوع میزان اشتغال در کشور را با افزایش روبرو می کند. بنابراین احیای برجام می تواند به میزان اشتغالزایی در کشور کمک شایانی کند.
اگر بخواهیم توسعه بازار کار و رشد اقتصادی را که منجر به ایجاد اشتغال و بیکاری می شود، بدون حل مشکالت کشور در عرصه روابط خارجی از طریق دیپلماسی حل کنیم، کارآمدی الزم را نخواهد داشت. در واقع 
نمی توان توسعه کسب  و کار را در نظر داشت بدون اینکه ما برنامه ای برای افزایش تجارت خارجی داشته باشیم. باید در نظر داشته باشیم که محدودیت های ناشی از تحریم هزینه کسب  و کار و فعالیت های تولیدی و 
اقتصادی را در کشور باال برده است. اگر خواهان توسعه بازار کار در کشور هستیم باید برنامه رفع تحریم ها هیچ وقت از دستور کار دولت ها خارج نشود. همچنین سیاست کم اثرسازی تحریم ها باید از طریق دولت با هر 

دیدگاهی دنبال شود.

شایلی قرائی 
News kasbokar@gmail.com

فرماندار ایالت مریلند آمریکا با صدور یک دستور فوق 
العاده، استفاده از اپلیکیشن ویدئویی چینی تیک تاک 
در دستگاه ها و شبکه های دولت ایالتی را ممنوع کرد. 
کریســتی نوئم، فرماندار ایالــت داکوتای جنوبی هم 
هفته گذشته فرمانی را امضا کرد که نصب یا استفاده 
از تیک تاک در دستگاه های متعلق به دولت را ممنوع 
کرد و هنری مک مســتر، فرماندار کارولینای جنوبی 
روز دوشنبه از یک ســازمان ایالتی خواست استفاده 
از تیک تاک در گوشــی ها و رایانه های دولت ایالتی را 

ممنوع کند.
ممنوعیتی که از ســوی لری هوگان، فرماندار مریلند 
اعالم شده است شامل محصوالت و پلتفرم های چینی 
و روسی متعددی است زیرا به گفته وی، این پلتفرم ها 

سطح غیرقابل قبولی از ریسک امنیت سایبری را برای 
این ایالت ایجاد می کنند. سازمان های شاخه اجرایی 
مریلند باید فورا این محصوالت را از شبکه های ایالتی 

حذف کرده و مانع دسترسی به آنها شوند.
تیک تاک اعالم کرده اســت نگرانی هایــی که باعث 
ممنوعیت های ایالتی در آمریکا شــده، تا حد زیادی 
ناشی از اطالعان نادرست بوده است. این شرکت روز سه 
شنبه اعالم کرد ما از این که بسیاری از سازمان ها، دفاتر 
و دانشگاه های ایالت های آمریکا که از تیک تاک برای 
ایجاد گروه ها و ارتباط استفاده می کردند، دیگر به این 

پلتفرم دسترسی نخواهند داشت، مایوس شدیم. دستور 
فرماندار مریلند شامل هواوی تکنولوژیز، ZTE، ویچت، 
QQ  و والت QQ، محصوالت علی بابا و کسپرســکی 
روسیه می شود. برندن کار، یکی از اعضای جمهوریخواه 
کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا از اقدام هوگان تمجید 
کرد و گفت: این اقدام، از مریلنــد در برابر تهدیدهای 

مربوط به عوامل خارجی شرور، حمایت خواهد کرد.
کریستوفر ری، مدیر اف بی آی آمریکا ماه گذشته اعالم 
کرده بود فعالیت های آمریکایی تیک تاک، نگرانی های 
امنیت ملی ایجاد کرده و این خطر وجود دارد که دولت 

چین از این اپلیکیشــن اشــتراک گذاری ویدئو برای 
تاثیرگذاری روی کاربران آمریکایی یا کنترل دستگاه 

آنها استفاده کند.
دونالد ترامــپ، رئیس جمهور وقت آمریکا در ســال 
2020 تالش کرد دسترســی کاربران بــه دانلود وی 
چت و تیک تاک را مســدود کرده و این اپلیکیشن ها 
را در آمریکا ممنــوع کند اما در مبــارزات دادگاهی، 
شکست خورد. بر اســاس گزارش رویترز، جو بایدن، 
رئیس جمهور آمریکا در ژوئن ســال 2021 دســتور 
داد مجموعه دستورات ترامپ برای ممنوعیت دانلود 
جدید این اپلیکیشن ها لغو شــد و به وزارت بازرگانی 
 دستور داد به بررســی نگرانی های امنیتی مربوط به

 این اپلیکیشن ها بپردازند.

استفاده از تیک تاک در مریلند آمریکا ممنوع شد
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