
پرداخت سود ســهام عدالت در حالی ممکن است به تعویق 
بیفتد که علت آن عدم پرداخت سود از سوی شرکت ها اعالم 
شده است. به گزارش ایسنا، آنطور که وزیر اقتصاد اعالم کرده، 
قرار بود سود سهام عدالت سال ۱۴۰۰، تا پایان آذرماه پرداخت 
شود؛ موعدی که به گفته رییس سازمان خصوصی سازی به 
دلیل عدم پرداخت ســود از سوی شرکت ها به تعویق خواهد 
افتاد. البته پیمان حدادی، مشاور رییس سازمان بورس روز 
گذشــته بر این موضوع تاکید کرد که شــورای عالی بورس 
تصمیم گرفت ســود را در دو مرحله پرداخت کند که مرحله 

اول تا پایان آذر ماه و مرحله دوم پایان اسفند ماه خواهد بود.
در این میان، درحالی به مهلت قانونی شرکت ها برای پرداخت 

سود اشاره شده است که اطالعات کدال نشان می دهد تاکنون 
۳۰ شرکت باید سود خود را واریز می کردند که تعدادی از آن ها 

هنوز اقدامی در این راستا انجام نداده اند.
بنابر اطالعات ثبت شده در کدال، در جدول فوق، سال مالی 
شرکت هایی که در ردیف یک تا ۱۷ قرار دارند، سال گذشته 
بوده و مهلت قانونی آن ها برای پرداخت سود تا کنون به اتمام 
رسیده است اما تعدادی از این شــرکت ها هنوز سود را نه به 
سهام داران حقوقی )مشموالنی که روش غیرمستقیم را برای 
مدیریت سهام عدالت خود انتخاب کرده اند( و نه به سهام داران 
حقیقی )مشموالنی که روش مستقیم را برای مدیریت سهام 
عدالت خود انتخاب کرده اند(، پرداخت نکرده اند. برای مثال 

سال مالی فخوز اسفند سال ۱۴۰۰ بوده و این شرکت بر اساس 
تصمیم مجمع تا مرداد سال جاری موظف به پرداخت سود به 
حقیقی ها و حقوقی ها بوده اما تاکنون به تعهد خود در مورد 

سهامداران سهام عدالت عمل نکرده است.
مجمع ورنا تا کنون برگزار نشده است و وتوصا تا دی ماه فرصت 
پرداخت سود به ســهام داران را دارد. مجامع فوالژ و ساراب 
برگزار شده و این دو شرکت تا دی ماه فرصت دارند سود سهام 
داران حقوقی را پرداخت کنند اما سود سهام داران حقیقی را 

که مهلت پرداخت ان گذشته هنوز واریز نکردند.
مجمع فارس خرداد ســال جاری برگزار شــده است و این 
شــرکت تا پنجم دی ماه برای پرداخت ســود ســهام داران 

حقیقی فرصت دارد و سود سهام داران حقوقی را باید خرداد 
ســال اینده پرداخت کند. شــرکت هایی که در ردیف ۲۳ تا 
۲۸ واقع شده اند مهلت آن ها برای پرداخت سود سهام داران 
حقیقی به پایان رسیده است درحالی که برای پرداخت سود 
سهام داران حقوقی فرصت دارند. شرکت هایی که در ردیف ۲۹ 
تا ۳۱ قرار دارند همچنان از مهلت قانونی برای پرداخت سود 
برخوردارند. البته مخابرات ایران )اخابر( به دلیل عدم پرداخت 
سودهای ســال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نیز به عنوان شرکت متخلف 
شناخته شده است. سایر شرکت هایی که در ردیف های ۳۲ تا 
۳۵ جدول قرار گرفته اند نیز سودی تقسیم نکرده اند. ردیف ۳۶ 

هم اساسا بورسی نیست و اطالعاتی در کدال نداشت.

به طور کلی رنگ ســبز در جدول فوق به معنای آن است که 
از مهلتی که شرکت باید سود پرداخت می کرد گذشته است. 
رنگ زرد بدان معنا است که هنوز فرصت پرداخت سود دارند 
اما از آن ها درخواست شده است که سود خود را زودتر پرداخت 
کنند و رنگ قرمز به معنای آن اســت که برای پرداخت سود 
فرصت دارند.البته آخرین اخبار حاکی از آن اســت که بانک 
ملت، بانک تجارت، پتروشــیمی تندگویان، بانک صادرات، 
پست بانک، پارس سوئیچ، نیروترانس و حمل و نقل پتروشیمی 
سود خود را به صورت کامل پرداخت کرده اند و ملی مس نیز 
تا کنون ۲۵۰۰ میلیارد تومان سود از ۱۰ هزار میلیارد تومانی 

که باید پرداخت کند را پرداخت کرده است.

رئیس ســازمان اداری و اســتخدامی اعالم کرد 
که هنوز میــزان افزایــش حقــوق کارکنان و 
بازنشســتگان در الیحه بودجه نهایی نشده اما 
فرمول جدیدی برای این کار پیشــنهاد شــده و 
در حال بحث و بررســی است تا بتوانیم بر اساس 
بهره وری دستگاه و نیروی انســانی، حقوق ها را 

افزایش دهیم.
میثم لطیفی در گفت وگو با ایسنا، درباره آخرین 
وضعیت افزایش حقــوق و تاثیر بهــره وری در 
این زمینه در الیحه بودجــه ۱۴۰۲ اظهار کرد: 
پیشــنهادی در این زمینه مطرح شــد و بر این 
اساس قرار بود دستورالعملی با همکاری سازمان 
برنامه و بودجه و سازمان ملی بهره وری پیشنهاد 

 داده شــود تا با کمک دســتگاه های متولی، این 
کار انجام شود.

وی با بیان اینکه رئیس جمهور روی افزایش حقوق 
و دستمزد بر اساس بهره وری تاکید بسیاری دارد، 
افزود: البته این دســتورالعمل دارای سه بخش 
بوده و هنوز تصویب نشده است، چرا که در دولت 
در حال نهایی شدن است. بر اساس این پیشنهاد 
قرار است بخشی از افزایش حقوق در سال آینده به 
صورت درصدی باشد، بخشی از آن به صورت عدد 

ثابت و بخش دیگر نیز تابع بهره وری خواهد بود.
معاون رئیس جمهور ادامه داد: بخشی از ارزیابی 
بهره وری در این زمینه به بهره وری دســتگاه بر 
می گردد که کلیت آن دستگاه را نشان خواهد داد 

و دوم به بهره وری افراد مربوط می شود و می توان 
از ترکیب آن ها و بر اســاس ارزیابی عملکردشان 
بخشی از جبران خدمات را موکول به این مسئله 

کنیم.
رئیس سازمان اداری و اســتخدامی در پاسخ به 
سوالی درباره اینکه افزایش ۲۰ درصدی حقوق 
در الیحه بودجه سال آینده نهایی و تصویب شده 
است یا خیر؟ گفت: هنوز چیزی تصویب نشده و 
در حال بحث بررسی در دولت است، چرا که باید 
در ابتدا منابع درآمدی دولت بررسی شود. بنابراین 
هنوز چیزی در الیحه تایید نهایی نشده است. اما 
مسئله اصلی این است که تصمیمات دولت منجر 

به تورم نشود.

ایران چک ۱۰۰ هزار تومانی با امضای علی صالح آبادی 
چاپ شده است که ۱۱ ویژگی امنیتی دارد.

به گزارش ایسنا، بانک مرکزی در راستای حذف چهار 
صفر از پول ملی نسبت به کمرنگ کردن چهار صفر از 
پول ملی در سال ۱۳۹۹ اقدام کرد و در آن سال از نسل 
جدید اســکناس های ۱۰۰۰،۲۰۰۰ و۵۰۰۰ تومانی و 

ایران چک ۱۰۰ هزار تومانی رونمایی کرد.
در طراحی این اسکناس های جدید از عناصر مذهبی، 
فرهنگی، هنری و تاریخی کشور استفاده شد و در این 
بین به تازگی ایران چک ۱۰۰ هزار تومانی با امضای علی 
صالح آبادی_رئیس کل فعلی بانک مرکزی چاپ شده 
است که روی ایران چک ۱۰۰ هزار تومانی جدید تصویر 
بارگاه حضرت معصومه )س( استفاده شده است. در پشت 
ایران چک جدید نیز از تصویر میدان گازی پارس جنوبی 

استفاده شده است . 
عالوه برایــن،  از ویژگی های امنیتی ایــران چک ۱۰۰ 
هزار تومانی می توان به طراحی خطی سه بعدی، تصویر 
مکمل طرح مخفی، چاپ برجسته، ریز نوشته )میکرو 
پرینت( عالمت مخصوص روشــندالن، واتر مارک، نخ 
امنیتی پنجــره ای هولوگرافیک، نــخ امنیتی پنهان و 

شماره سریال اشــاره کرد.  در این زمینه، جزئیات این 
ویژگی های امنیتــی بیانگر این اســت که نخ امنیتی 
پنجره ای هولوگرافیک، این نخ دارای پوشــش ویژه ای 
اســت که با تغییر زاویه دید، رنگ آن از طالیی به سبز 
تغییر می کند. همچنین بر روی آن، تصویر نقشه ایران 
و عبارت التین I.R.IRAN درج شده است. در پشت 
ایران چک، عدد ۱۰۰ به صورت التین با استفاده از مرکب 
فوق امنیتی مغناطیسی چاپ شده که در صورت تغییر 
زاویه دید، طیف رنگی عدد ۱۰۰ از طالیی به سبز تغییر 
می کند. نوار درخشان از دیگر ویژگی های امنیتی ایران 
چک است که در چاپ قســمتی از پشت ایران چک، از 
مرکب درخشان به صورت نوار عرضی استفاده شده که 
در صورت تغییر زاویه ایران چک، طرح مذکور به صورت 

درخشان نمایان می شود.
تصویر مکمل، قسمتی از عدد ۱۰۰ در رو و قسمتی دیگر از 
آن در پشت ایران چک چاپ شده که در مقابل نور همدیگر 
را تکمیل کــرده و عدد ۱۰۰ را به صــورت کامل نمایان 
می سازد. چاپ برجسته، این نوع چاپ با انگشتان دست 
به سهولت قابل لمس و شناسایی است. تصویر بنای اصلی 
روی ایران چک، عبارت بانک مرکزی جمهوری اسالمی 

ایران و ارزش اسمی ایران چک به این روش چاپ شده اند. 
واترمارک و الکتروتایپ، تصویر سه بعدی بخشی از ضریح 
حرم حضرت معصومه )س( همراه با عدد ۱۰۰ به صورت 
التین که به شکل مخفی در خمیره کاغذ قرار گرفته و در 
مقابل نور به راحتی قابل رؤیت اســت. الیاف فلورسنتی 
نامرئی، در فرایند ساخت کاغذ ایران چک از الیاف بسیار 
ریزی استفاده شده است که هر یک از این الیاف در زیر نور 
ماوراء بنفش، در رنگ های آبی، قرمز، سبز و زرد مشاهده 
خواهد شد. شماره سریال، چاپ شماره سریال ها با استفاده 
از مرکب قرمز و آبی فلورسنت انجام شده و تحت تابش نور 
ماوراء بنفش به رنگ های طالیی مایل به زرد و آبی روشن 
تغییر طیف می دهند. چاپ با مرکب فلورســنت، نوعی 
مرکب که در چاپ افست بخش هایی از زمینه به کار رفته 
است. این مرکب با تابش نور ماوراء بنفش، بازتاب نور شدید 

داشته و به رنگ زرد تغییر می کند.
ریز نوشته )میکروپرینت(، نوشته های بسیار ریزی که با 
ابزار بزرگ نمایی قابل رؤیت هستند و تنها دستگاه های 
چاپ امنیتی قادر به چاپ آن ها هستند. طراحی خطی 
سه بعدی )مدالین( نیز، نوع ویژه ای از طراحی امنیتی 
است که در آن نقوش به صورت برجسته به نظر می آیند.

هر ســال در روزهای آلوده تهران که نفس ساکنان 
پایتخت را می گیرد، همه به یاد این میافتند که مقصر 
آلودگی را شناسایی کرده و بار مسئولیت آلودگی را به 
دوش او بیاندازند. امسال  هم با تجربه تکراری آلودگی، 
انگشت اتهام از سوی برخی به سمت نیروگاه ها اشاره 
می کند، اتهامی که شاید برای پوشاندن دالیل اصلی 
آلودگی تهران باشد تا شــاید متهم اصلی همچنان 

آزادانه به زندگی خود ادامه دهد!
به گزارش ایسنا، اگر بخواهیم تاثیر نیروگاه ها بر آلودگی 
محیط زیست را بررسی کنیم، به طور عمومی اثرات 
محیط زیستی ناشی از فعالیت نیروگاه های حرارتی 
در آلودگی هوا مشتمل بر ترکیبات اکسید گوگرد، 
اکسید نیتروژن و به مقدار ناچیز ذرات معلق است. در 
حوزه کیفیت آب، نیروگاه ها بر پارامترهای آب باران، 
پساب داخلی و غیره بر محیط زیست اثرگذار هستند.

از سایر تبعات محیط زیستی نیروگاه ها در برخی موارد 
می توان به آلودگی صوتی و پسماندهای صنعتی اشاره 
کرد. همچنین الزم به توضیح است طراحی واحدهای 
نیروگاه های حرارتی کشور بر اســاس سوخت گاز 
طبیعی بوده و از نظر وزارت نیرو استفاده از سوخت گاز 
در تمامی نیروگاه های حرارتی کشور به دلیل کـاهش 
تبعات زیست محیطـی از جملـه کـاهش آلـودگـی 
هوا، کاهش هزینه هـــای بهره بــرداری و تعمیرات 
واحدهــای نیروگاهی همواره در اولویــت قرار دارد 
ولیکن به دلیل محدودیت اعمالی در تحویل سوخت 
گاز ناشی از افزایش مصرف سوخت گاز مخصوصا در 
بخش خانگی، امکان تامین ۱۰۰ درصدی سوخت 
گاز مصرفی نیروگاه ها مخصوصـاً در نیمه دوم سال 

میسر نمیشود.
نیروگاه ها به منظــور تامین برق مورد نیاز شــبکه 
سراسری برق کشور از سوخت مایع استفاده می کنند. 
الزم به ذکر است سهم نیروگاه ها در مصرف سوخت 
مایع ناچیز بوده، به عنوان مثال در سال ۱۴۰۰ تنها 
۱۹ درصد سوخت مورد نیاز نیروگاه ها با سوخت مایع 
) ۷.۹ درصد از مازوت و ۱۱.۲ درصد از گازوئیل( تامین 

شده است.

همچنین به اســتناد مطالعات انجام شــده توسط 
دانشگاه تربیت مدرس در آبان ماه سال ۱۴۰۰، از سال 
۱۳۹۴، شهر تهران به طور متوسط ساالنه ۱۰۹ روز 
هوای ناپاک داشته که ۸۴ درصد آن به دلیل باال بودن 
شخص ذرات معلق و ۱۸ درصد آن ناشی از باال بودن 
شاخص ازن بوده و هیچ روز ناپاکی به دلیل باال بودن 

شاخص ترکیبات اکسید گوگردی ثبت نشده است.

نیروگاه ها ربطی به آلودگی کالنشهرها دارند؟
براساس آمار مصرف سوخت نیروگاه ها، در نیروگاه های 
اطراف کالنشهر تهران )بعثت و شهید فیروزی( هیچ 
گونه سوخت مازوت مصرف نشده است و در کالنشهر 
اصفهان )اصفهان و شهید منتظری( مصرف سوخت 
مازوت بسیار اندک بوده است. در حالیکه به استناد 
اطالعات هواشناسی شــرکت کنترل کیفی هوای 
تهران و آمار منتشره توسط اداره محیط زیست استان 
اصفهان در سال ۱۴۰۰، در شهرهای تهران و اصفهان 
به ترتیب ۱۰۸ و ۳۹ روز ناســالم بــرای گروههای 

حساس، ثبت شده است.
به استناد آمار و داده های ثبت شده، آن طور که متولی 
نیروگاه های برق کشــور می گوید، هیچگونه ارتباط 
معناداری بین نوع سوخت مصرفی نیروگاه ها و کیفیت 
هوای این دو شهر مشاهده نمی شود. به طور نمونه، در 
دو کالنشهر تهران و اصفهان در نیمه اول سال ۱۴۰۱ 
علیرغم بهره برداری ۱۰۰ درصدی نیروگاه های این 
دو استان با سوخت گاز، نسبت به سال ۱۴۰۰ تعداد 

روزهای ناسالم روند افزایشی داشته است.

گوگرد سوخت نیروگاه ها، بیش از حد مجاز
از منظر ســازمان حفاظت محیط زیست، سوختی 
که قابلیت رعایت پارامترهــای خروجی از دودکش 
نیروگاه ها را دارا باشد سوخت استاندارد تلقی می شود. 
در صورتیکه میزان گوگرد سوخت مایع تحویلی به 
صنایع ۰.۵ درصد باشد، مقادیر آالینده های خروجی 
از دودکش نیروگاه ها در محدوده مجاز تعیین شده 
توسط سازمان حفاظت محیط زیست خواهد بود. در 

حال حاضر میزان گوگرد سوخت تحویلی به نیروگاه ها 
بیش از این مقدار است که در صورت تحقق ماده ۱۸ 
قانون هوای پاک مبنی بر ارائه ســوخت استاندارد 
و تصفیه سوخت توســط وزارت نفت، پارامتر های 
زیست محیطی نیروگاه ها و سایر صنایع مصرف کننده 

سوخت در حد مقادیر استاندارد خواهد بود.
شرکت نیروگاه های برق حرارتی در ایام آلودگی هوای 
پایتخت، تالش زیادی برای برداشتن فشارهای ناشی 
از اتهام نقش داشــتن نیروگاه ها در آلودگی داشته 
است، این شرکت در جدیدترین توضیحاتش اعالم 
کرده است که بیش از ۱۰ سال است که در هیچ یک 
از نیروگاههای پایتخت حتی یک لیتر مازوت مصرف 
نشده است و اعالم نقطه نظراتی خالف این موضوع 
بدون استناد داده از جانب هر فرد یا سازمانی »صرفا 
موجب تشویش اذهان و انتصاب جرایم غیرواقعی به 

صنعت تولید برق خواهد شد. “
این شرکت همچنین در واکنش به اظهارات مطرح 
شــده درخصوص آلودگی ۳.۵ درصــدی مازوت به 
گوگرد و نیاز به نصب فیلتــر در نیروگاه های مازوت 
سوز برای رفع این مشــکل، اعالم کرده است که »به 
استناد سلسله جلسات »کمیته فرا سازمانی بررسی 
روش های گوگردزدایی« مشــتمل بــر نمایندگان 
سازمان حفاظت محیط زیست، نصب سیستم های 
کنترلی بر روی واحدهــای نیروگاهی دارای تبعات 
زیست محیطی تشخیص داده شد و جمع بندی این 
کمیته گوگردزدایی از مازوت مصرفی در کلیه صنایع 

تشخیص داده شد. “
بی شک توجه به وضعیت سالمت هوایی که تنفس 
می کنیم و تاثیر مواردی که موجب آلودگی آن می شود 
اهمیت زیادی دارد، اما باید توجه داشــت که نباید 
آدرس را اشــتباه رفت و برای پنهــان ماندن عامل 
اصلی، ســایر عوامل را به عنوان مقصر معرفی کرد، 
در عین حال الزم است که وزارت نیرو نیز در تبدیل 
نیروگاه های گازی به ســیکل ترکیبی و از رده خارج 
شدن نیروگاه های فرســوده اقدامات جدی تری را 

انجام دهد.
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سرمقاله

افزایش تقاضا 
در بازار خودرو

بازار خــودرو مطیع محض 
بازار ارز اســت. مهم ترین 
و شــاید تنها دلیل افزایش 
قیمت خــودرو قیمت دالر 
اســت. زمانی که نرخ ارز رو به  رشد است قیمت  
خودرو نیز به دنبال آن باال خواهد رفت. همچنین 
این روزهــا، برخی اظهارنظرها و کارشناســی ها 
درست یا غلط پیرامون نرخ ارز صورت می گیرد که 
نرخ ارز صعود بیشتر هم تجربه خواهد کرد. افزایش 
نرخ ارز با این حجــم از باال رفتن قیمت خودرو در 
بازار یعنی افزایش های بیش از ۳۰ الی ۶۰ میلیون 

تومانی تناسب دارد...

 بابک صدرایی، کارشناس 
خودرو 

متن کامل  د ر صفحه 3
2
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شرطاجرای
طرحکاالبرگ

رشدتولیدبرایدومین
ماهمتوالیمنفیشد

نرخ رشد پایه پولی و نقدینگی در مهرماه نسبت به سال گذشته به بیش از 34 درصد رسید

زنگ خطر موج  جدید  تورم
صفحه2

صفحه3

جهش  قیمت  خودرو
رکورد  شکنی   دالر   باعث   افزایش  

 چشمگیر  قیمت   خودرو   شد

بر اساس اعالم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره 
جزئیات نحوه استفاده از کاالبرگ الکترونیک، سامانه 
شبکه ملی اعتبار برای استفاده از این کاالبرگ ها 
ایجاد شده است. درباره سهام عدالت اما همچنان 
بالتکلیفی در اظهارات مسئوالن به چشم می خورد.

مدتی است که طرح کاالبرگ الکترونیکی به صورت 
آزمایشی در استان هرمزگان اجرایی شده و ساکنان 
این اســتان می توانند با مراجعه به فروشگاه های 
اعالم شده، نسبت به استفاده از این اعتبار در خرید 
اقالم اساسی اســتفاده کنند. مقدار مشخصی از 
قیمــت کاال از محل اعتبار اختصاص  داده شــده 
پرداخت می شــود و خریداران باید بقیه مبلغ را 
با اســتفاده از کارت بانکی خود یا به صورت نقدی 

پرداخت کنند. سرپرستان...

رشد ماهانه تولید صنعتی در آبان ماه برای دومین 
ماه متوالی منفی برآورد شده، این در حالیست که 
رشد ساالنه تولید در چند ماه گذشته مثبت و روندی 
صعودی را تجربه کرده است. به گزارش منتشر شده 
پژوهشــکده پولی و بانکی از وضعیت تولید ۲۸۰ 
شرکت بورسی؛ رشد ساالنه تولید صنعتی در اقتصاد 
ایران مثبت ۶.۵ درصد برآورد شده، به عبارت دیگر 
تولید صنعتی درآبان ماه نســبت به تولید در دوره 
مشابه سال گذشته بالغ بر ۶ درصد افزایش داشته 
است. بررسی ها نشــان می دهد روند رشد تولید 
صنعتی ساالنه از ابتدای سال جاری تا مهر ماه کامال 
صعودی بوده و در مهر به قله ۷.۴ درصدی نیز رسید، 
با توجه به رشد ساالنه رقم خورده در آبان ظاهرا این 

روند رشد صعودی متوقف...



اقتصادی2

ارزش معامالت سهام در قله 5 هفته اخیر؛
ورود 307 میلیارد تومان سرمایه 

به بورس
روز گذشته شاخص کل بورس تهران بیشترین 
رشــد در ســال 1401 را ثبت کرد و توانست در 
جهشی چشــمگیر تا نیمه کانال 1.4 میلیونی 
باال بیاید. به گزارش اقتصادنیــوز ، در معامالت 
روز سه شــنبه بیســت و دوم آذر ماه، شاخص 
کل بورس پایتخت نسبت به روز کاری قبل 45 
هزار و 133 واحد رشد کرد و به رقم یک میلیون و 

454 هزار و 487 واحد رسید.
بدین ترتیب شاخص بیشترین رشد در سال 1401 
را ثبت کرد و توانست در جهشی چشمگیر تا نیمه 

کانال 1.4 میلیونی باال بیاید. 
شاخص هم وزن بورس نیز با افزایش 9 هزار و 741 
واحدی در سطح 430 هزار و 125 واحدی ایستاد. 
همچنین شاخص کل فرابورس )آیفکس( 218 
واحد باال آمد و در ســطح 18 هزار و 820 واحد 

قرار گرفت. 
روز گذشته نماد »فارس« بیشترین اثر فزاینده را 
بر شاخص داشت و پس از آن، نمادهای »فوالد«، 
»فملی« و »پارسان« بیشترین تأثیر را در رشد 
شاخص کل بورس داشتند و در مقابل نمادهای 
»میدکو«، »پاکشو« و »خمحور« بیشترین تأثیر 

منفی را بر شاخص کل داشتند.  
در فرابورس نیــز نمادهای »آریــا«، »زاگرس« 
و »صبا« بیشــترین تأثیر افزایشی را بر شاخص 
کل فرابورس داشــتند و »بپاس«، »مارون« و 
»غصینو« بیشترین تأثیر کاهنده را بر شاخص 

داشتند.  
در جدول پرتراکنش ترین نمادهای بورس شستا 
صدرنشین است و خگستر و خودرو در رتبه های 
بعدی هســتند. در فرابورس نیز نمادهای دی، 
فرابورس و کرمان پرتراکنش  ترین نمادها هستند. 

ارزش معامالت بازار سهام
روز گذشته ارزش معامالت کل بازار سهام به رقم 
10 هزار و 704 میلیارد تومان کاهش یافت. ارزش 
معامالت اوراق بدهی در بازار ثانویه 915 میلیارد 
تومان بود که 9 درصد از ارزش کل معامالت بازار 

سرمایه را تشکیل می دهد.  
روز گذشته ارزش معامالت خرد سهام با افزایش 
36 درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم 6 هزار 
و 242 میلیارد تومان رسید که بیشترین رقم در 5 

هفته اخیر است. 

صف های بازار سهام
در معامالت سه شنبه 157 نماد صف خرید داشتند 
و 14 نماد با صف فروش مواجــه بودند. مجموع 
ارزش صف های خرید با رشد 68 درصدی به 505 
میلیارد تومان رســید و مجموع ارزش صف های 
فروش 166 درصد افزایش یافت و 125 میلیارد 
تومان بود. در پایان معامالت روز گذشته ارزش 
صف های خرید در رقم 355 میلیارد تومان ایستاد 
و بازار با مازاد تقاضا بسته شد.در پایان معامالت 
نماد فارس )شــرکت صنایع پتروشیمی خلیج 
فارس( با صف  خرید 57 میلیارد تومانی در صدر 
جدول تقاضای پایانی بازار قــرار گرفت. پس از 
فارس، نمادهای کپشیر )شــرکت پشم شیشه 
ایران( و فوالد )شــرکت فوالد مبارکه( بیشترین 
صف خرید را داشــتند.در ســوی دیگر در پایان 
معامالت تنها یک نماد صف فروش داشت. بپاس با 

صف فروش 2 میلیارد تومانی مواجه بود. 

دالر وارد کانال 3۸ هزار تومان شد
قیمت دالر در بازار آزاد روز گذشته 22 آذر 1401 
وارد کانال 38 هزار تومانی شد. دالر هم اکنون در 
بازار آزاد بین 38 هزار و 100 تــا 38 هزار و 200 
تومان معامله می شود. این در حالی است که قیمت 
دالر صرافی های بانک ها روز گذشــته 36 هزار و 

352 تومان اعالم شده است.
قیمت دالر در بازار آزاد روز گذشته 22 آذر 1401 
وارد کانال 38 هزار تومانی شد. دالر هم اکنون در 
بازار آزاد بین 38 هزار و 100 تــا 38 هزار و 200 
تومان معامله می شود. این در حالی است که در 
بازار متشکل ارزی در لحظه انتشار این گزارش،  
قیمت فروش دالر توافقی 36 هزار و 195 تومان 
و قیمت خرید دالر توافقی 35 هزار و 750 تومان 
اعالم شده است. قیمت فروش یوروی توافقی نیز 
معادل 39 هزار و 895 تومان اعالم شده است. این 
در حالی اســت که صرافی های بانک ها صبح روز 
گذشته 22 آذر 1401 قیمت دالر را برای فروش 
به مــردم 36 هزار و 352 تومان اعــالم کرده اند. 
نرخ خرید در این صرافی ها نیــز 35 هزار و 988 
تومان است. قیمت فروش یورو نیز در صرافی های 
بانک ها، 40 هزار و 791 تومان و نرخ خرید آن 40 

هزار و 383 تومان اعالم شده است.

اخبار

بنابر اعــالم بانک مرکزی 
پایه پولی در پایان مهر ماه 
امسال به رقم 712 هزار و 
930 میلیارد تومان رسیده 
که نسبت به مدت مشابه و 
پایان سال گذشته به ترتیب 34.5 و 18 درصد رشد 

داشته است.
طبق اعالم بانک مرکزی در انتشار گزیده آمارهای 
اقتصادی ، ضریب فزاینده نقدینگی در پایان مهر ماه 
امسال معادل 7.963 است که نسبت به پایان و مهر 
سال قبل به ترتیب 0.2 و 0.5 درصد کاهش داشته 
اســت. پایه پولی در پایان مهر ماه امســال به رقم 
712 هزار و 930 میلیارد تومان رسیده که نسبت 
به مدت مشابه و پایان سال گذشته به ترتیب 34.5 

و 18 درصد رشد داشته است.
رشد 35 درصدی مطالبات بانک مرکزی از بانک ها 

میزان دارایی های خارجــی بانک مرکزی در پایان 
مهر ماه به 753.2 هزار میلیارد تومان رســید که 
در مقایسه با پایان سال قبل 2.9 درصد زیاد شده 
و نسبت به مدت مشابه سال قبل 8.4 درصد رشد 

داشته است.
همچنین، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش 
دولتی با 29 درصد رشد نسبت به پایان سال قبل به 
231 هزار میلیارد تومان و مطالبات بانک مرکزی از 
بانک ها با 35 درصد افزایش در مقایسه با پایان سال 

قبل به 197.4 هزار میلیارد تومان رسید.
مطالبات بانک مرکزی از بخــش دولتی و بانک ها 
در مهر ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، 
13.8 و 26.3 درصد رشــد داشته است. البته، رقم 
بدهی دولت، شرکت ها و موسسات دولتی به بانک 
مرکزی در این مدت به ترتیــب معادل 173 هزار 
میلیارد تومان و 57.9 هزار میلیارد تومان بوده که 
هر یک در مقایســه با پایان سال قبل با رشد 4.4 و 
55.5 درصدی مواجه شــده اند. همینطور بدهی 
دولت به بانک مرکزی نسبت به مدت مشابه در سال 

قبل، 30.4 درصد و بدهی شــرکت ها و موسسات 
دولتی 24.9 درصد رشد داشته است.

رشد 20.6 درصدی دارایی های خارجی
این گزارش حاکی است، میزان دارایی های خارجی 
در این بخش با 20.6 درصد رشــد نسبت به پایان 
مهر ماه سال قبل همراه بوده و به 1671 هزار و 600 

میلیارد تومان رسید.
حجم اسکناس و مسکوک نیز با 22.2 درصد کاهش 
به 8600 میلیارد تومان رســید. سپرده بانک ها و 
موسســات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی با 
36.1 درصد افزایش نسبت به پایان مهر سال قبل به 
608.6 هزار میلیارد تومان رسید. همچنین بدهی 
بانک ها و موسســات اعتبــاری غیربانکی به بانک 
مرکزی نیز در پایان مهر ماه امســال با 35 درصد 

رشد به 197.4 هزار میلیارد تومان رسیده است.
میــزان دارایی هــای خارجی بانک هــای تجاری 
کشور در پایان مهر ماه امسال معادل 238.5 هزار 
میلیارد تومان است که نسبت به مدت مشابه سال 

پیش 20.4 درصد رشــد نشــان می دهد. سپرده 
بانک های تجــاری نزد بانک مرکــزی نیز 3000 
میلیارد تومان بوده که نســبت به مدت مشــابه و 
 پایان سال قبل به ترتیب 8.5 و 31.2 درصد کاهش 

یافته است.
جمع کل دارایی های بانک های تجــاری در دوره 
مورد بررســی، 2235.7 هزار میلیارد تومان بوده 
که نسبت به پایان ســال قبل، دارای 11.9 درصد 
رشد بوده و میزان بدهی بانک های تجاری به بانک 
مرکزی در پایان مهر ماه امســال بــه 49.9 هزار 

میلیارد تومان رسیده است.

دارایی ها و بدهی های بانک های تخصصی 
چقدر است؟

بر اســاس این گزارش، میزان دارایی های خارجی 
بانک های تخصصی در پایان مهر ماه امسال معادل 
395.2 هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال 

قبل 0.8 درصد رشد یافته است.
جمع کل دارایی های بانک هــای تخصصی در این 

دوره رقم 1684 هزار میلیارد تومان است که نسبت 
به مدت مشابه سال قبل 32.3 درصد رشد دارد.

همچنین، میزان بدهی بانک های تخصصی به بانک 
مرکزی 66.7 هزار میلیارد تومان است که معادل 
42.5 درصد نســبت به مهر ماه سال قبل افزایش 

داشته است.

کاهش 38 درصدی بدهی های خارجی
گزارش جدید بانــک مرکزی از گزیــده آمارهای 
اقتصادی نشــان می دهد میزان بدهی های کوتاه 
مدت کشــور یک میلیــارد و 887 میلیون دالر و 
بدهی های بلند مدت ایران نیز چهار میلیارد و 693 

میلیون دالر است.
از سوی دیگر، معادل یورویی بدهی خارجی ایران، 6 
میلیارد و 678 میلیون یورو است که چهار میلیارد 
و 763 میلیون یورو از این میزان، حجم بدهی های 
میان مدت و بلندمدت بــوده و یک میلیارد و 915 

میلیون یورو حجم بدهی های کوتاه مدت است.
این در حالی است که میزان بدهی خارجی کشور 
در پایان مهر ماه ســال قبل معادل 9 میلیارد و 82 
میلیون دالر بوده و میــزان بدهی های کوتاه مدت 
کشور دو میلیارد و 479 میلیون دالر و بدهی های 
بلند مدت ایران نیز 6 میلیارد و 604 میلیون دالر 

اعالم شده است.  
همچنین، رقم بدهی هــای خارجی ایران در پایان 
سال گذشته، معادل هشت میلیارد و 675 میلیون 

دالر بوده است.
بنابراین، میزان بدهی های خارجی کشور در پایان 
مهر ماه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال 
قبل و پایان سال  گذشته به ترتیب 38 و 31.8 درصد 

با کاهش مواجه شده است.  
 گفتنی است که بدهی خارجی مجموعه تعهدات 
ایجاد شــده در نتیجه گشــایش اعتبار اســنادی 
تسهیالت دریافتی از بانک جهانی و سایر سازمان ها 
و نهادهــای بین المللــی همچنیــن تامین مالی 
پروژه های از طریق فاینانــس، پیش فروش نفت و 

اوراق قرضه بین المللی را در بر می گیرد.

نرخ رشد پایه پولی و نقدینگی در مهرماه نسبت به سال گذشته به بیش از 34 درصد رسید

زنگ خطر موج جدید تورم

قیمت تمام سکه در آستانه ورود به 
کانال ۱۹ میلیون تومان

عضو اتحادیه طال و جواهر اظهار داشت: حباب 
سکه به 2 میلیون و 200 هزار تومان رسیده 
که این میزان را سنگین می دانیم. همچنین 
روز گذشته هر گرم طال 18 عیار یک میلیون و 

720 هزار تومان معامله شد.
عباداهلل محمدولی در گفت وگو با ایلنا با بیان 
اینکه روز گذشته قیمت هر قطعه سکه تمام 
طرح جدید به 18 میلیون و 900 هزار تومان 
رسید، اظهار داشت: حباب سکه به 2 میلیون 
و 200 هزار تومان رســیده که این میزان را 
ســنگین می دانیم. همچنین روز گذشته هر 
گرم طال 18 عیار یک میلیــون و 720 هزار 

تومان معامله شد.
وی درباره میزان عرضه و تقاضا  ادامه داد: دادو 
ستد ادامه دارد و معامالت بین همکاران و هم 
صنف ها یک نیاز بوده و در حال انجام اســت. 
موضوع  این است که تولیدکننده و فروشنده 
برای همان مقدار اندکی کــه تولید و عرضه 
می کند باید جایگزین آن طالی آب شــده را 
برای تولیــدات بعدی خریــداری کند اما در 
این مدت زمان نوسانات قیمتی، تقاضا برای 
خرید مصنوعات طال نسبت به گذشته بسیار 
کاهش پیدا کرده  و حتی به مقدارمتوسط هم 

نمی رسد.
عضــو اتحادیه طــال و جواهر با اشــاره برای 
تقاضا برای خرید ســکه گفت: اگر هم شاهد 
افزایــش تقاضا در بــازار ســکه نبوده ایم اما 
عده ای ســرمایه های خود را به ســمت سکه 
آورده اند که این شامل سرمایه هایی می شود 
که معموال قدرت خرید در سایر بازارها و گروه 
سرمایه گذاری را ندارند و همین اقدام تقاضا 

برای سکه را افزایش می دهد.
وی افزود: البته تقاضا برای سکه های کم وزن 
بیشتر است و در شرایط افزایش قیمت سکه تا 
باالی 18 میلیون تومان تقاضا برای سکه های 

ربع و یک گرمی افزایش یافته است. 

توافق های مالــی - بانکی ایران 
و چین برای تســهیل تجارت و 

سرمایه گذاری های مشترک
در نشست هیأت مالی و بانکی ایران و چین، 
دو طرف بر اقدامات هماهنگ برای تســهیل 
تجــارت و ســرمایه گذاری های مشــترک 
توافق کردند. نشست مشترک هیأت مالی و 
بانکی ایران به ریاست قائم مقام بانک مرکزی 
و مدیران ارشد ارزی این بانک با مقامات تأمین 
مالی و بانکی چین در تهران برگزار شد. در این 
نشست که شب گذشــته انجام شد دو طرف 
بر گســترش همکاری های متقابل، تقویت 
سازوکارهای مالی – بانکی مشترک، توسعه 
و ارتقای روابط اقتصادی و گسترش مناسبات 

دو جانبه تأکید کردند.
ابوالحسنی، قائم مقام بانک مرکزی در همین 
باره عنوان کرد: در این دیدار به منظور فراهم 
سازی بســتر اجرایی قرارداد همکاری های 
راهبری بین دو کشور ایران و چین، بر نهایی 
سازی سازوکارهای مالی و بانکی مناسب در 
اسرع وقت تأکید و توافق های الزم در این باره 
انجام شــد. قائم مقام بانک مرکزی در ادامه 
تصریح کرد: در این نشســت همچنین برای 
تسهیل امور بانکی تجار و ایرانیان مقیم چین 
از جمله دانشــجویان تفاهم شد که دو طرف 
مسائل مربوطه را در کوتاه ترین زمان ممکن 

برطرف کنند.
ابوالحســنی افزود: همچنین طرفین در این 
دیدار بر ادامه همکاری هــا و مذاکرات الزم 
راجع به تســهیل تبادالت تجاری،  ســرمایه 
گذاری های مشــترک در حوزه های مختلف 
صنعتی، ریلی، علمــی و فناوری، محصوالت 
کشاورزی و سایر مســائل اقتصادی ایران و 

چین تأکید کردند.
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رشد ماهانه تولید صنعتی در آبان ماه برای دومین ماه متوالی منفی 
برآورد شده، این در حالیست که رشد ساالنه تولید در چند ماه گذشته 

مثبت و روندی صعودی را تجربه کرده است.
به گزارش منتشر شده پژوهشکده پولی و بانکی از وضعیت تولید 280 
شرکت بورسی؛ رشد ساالنه تولید صنعتی در اقتصاد ایران مثبت 6.5 
درصد برآورد شده، به عبارت دیگر تولید صنعتی درآبان ماه نسبت به 
تولید در دوره مشابه سال گذشته بالغ بر 6 درصد افزایش داشته است. 
بررسی ها نشان می دهد روند رشد تولید صنعتی ساالنه از ابتدای سال 
جاری تا مهر ماه کامال صعودی بوده و در مهر به قله 7.4 درصدی نیز 
رسید، با توجه به رشد ساالنه رقم خورده در آبان ظاهرا این روند رشد 
صعودی متوقف شده است. علت این رخداد رشد منفی ماهانه تولید 
در دو ماه اخیر است، رشد تولید ماهانه در مهر ماه منفی 0.2 درصد و 

در آبان ماه منفی 2.6 درصد به ثبت رسیده. به بیان دیگر با وجود اینکه 
تولید در مهر و آبان نسبت به بازه زمانی مشابه سال گذشته رشد داشته 
اما نسبت به تولید ماه گذشته خود منفی شده است. با توجه به این امر 

در ماه های آتی شاهد سقوط رشد ساالنه نیز خواهیم بود.
پس از رشد های منفی در نیمه دوم سال گذشته و کاهش شدید تولید 
در فروردین ماه، این شاخص از اردیبهشت ماه روندی صعودی به خود 
گرفت و در خرداد ماه نیز به طور کامل پس از گذشته چندین ماه منفی 
بودن تولید، نرخ رشد تولید صنعتی در کشور مثبت شد. در تابستان 

نیز نیز این رشد های مثبت روند صعودی خود را حفظ کرد و بین 5 تا 
7 درصد بوده است. بررسی ها نشان می دهد نرخ رشد تولید صنعتی با 
رشد اقتصادی کل کشور قرابت زیادی دارد و با توجه به اینکه نرخ رشد 
اقتصادی با تاخیر چند ماهه و به طور فصلی منتشر می شود، در دست 
داشتن وضعیت تولید کشور به طور ماهانه و با وقفه کمتر می تواند 

بسیار سودمند باشد.
آمار ها نشان می دهد رشد تولید صنعتی در 9 ماهه ابتدایی سال 98 
منفی بوده است، اما با شروع زمســتان همان سال رشد به مرور روند 

صعودی به خود گرفت. تا جایی که در انتهای سال به حدود 2 درصد 
هم رسید، این در حالیست که در ابتدای سال 98 این نرخ در محدوده 
منفی 7 درصد بوده است. البته در فروردین ماه رشد تولید به شکل 
قابل توجهی کاهش یافت، پیش بینی می شود این رشد منفی به دلیل 
سیکل زمانی بوده اســت. این روند صعودی در سال 99 ادامه یافت، 
بیشترین رشد در سال 99 در میانه های سال رقم خورده است، البته 
بررسی ها نشان می دهد پس از سقوط بورس، یعنی از بازه مرداد ماه به 
بعد کمی این شاخص صعودی شده است. با شروع سال 1400 شاهد 
رشد بسیار باالی شاخص تولید شرکت های بورسی بودیم تا جایی که 
رشد ماهانه فروردین به نزدیکی 20 درصد هم رسید. می توان گفت 
که علت عمده این رشد به دلیل کاهش این شاخص تولید در فروردین 

99 بوده است.

رشد تولید صنعتی در آبان ۱40۱؛

رشد تولید برای دومین ماه متوالی منفی شد
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بررســی نرخ خوراک پتروشــیمی ها نشان می دهد 
حاشیه سود این شرکت ها با فرمول جدید نرخ خوراک 

در سال 1401 حتی با افزایش مواجه شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مواردی که در ماه های 
اخیر به مسأله ای جنجالی تبدیل شده بحث خوراک 
پتروشیمی ها بوده و پتروشیمی ها مدعی هستند که 
به مرز زیان دهی رسیده اند اما بررسی های مهر نشان 
می دهد تنها حاشیه سود این شرکت ها کاسته شده و 

بحث زیان دهی مطرح نیست.

پتروشیمی زاگرس
درآمدهای عملیاتی پتروشیمی زاگرس در صورت مالی 
6 ماهه با افزایش 17 درصدی مواجه شده و به 12.757 
میلیارد تومان رسیده است. هزینه های عملیاتی این 
پتروشیمی نیز با افزایش 45 درصدی نسبت به 6 ماهه 
اول سال قبل به 8.935 میلیارد تومان رسیده است. 
حاشیه ســود ناخالص این شــرکت در 6 ماه نخست 
ســال جاری به 30 درصد رسیده و نشان می دهد این 
پتروشیمی همچنان با سوددهی باالیی برخوردار است، 

البته حاشیه سود ناخالص این شرکت در سال قبل 43 
درصد بوده است.

اما نکته قابل توجــه عملکرد 6 ماه ســال جاری این 
پتروشــیمی افزایش 36 درصدی هزینه های فروش، 
اداری و عمومی اســت که از عملکرد بد مدیریت این 
شــرکت خبر می دهد. پتروشیمی زاگرس بزرگترین 
متانول ســاز ایران بوده ولی با وجود افزایش نرخ های 
جهانی نتوانسته افزایش تولید را داشته باشد. 90 درصد 
محصوالت پتروشــیمی صادراتی و تنهــا 10 درصد 

محصوالت در بازار داخلی به فروش می رسد.
نرخ خــوراک در آخرین گزارش فعالیــت ماهانه این 
پتروشــیمی به میزان 50.089 ریال بــرای هر متر 

مکعب است.  

پتروشیمی خراسان
پتروشیمی خراسان محصوالتی نظیر؛ اوره حمایتی، 
مالمین داخلی، آمونیاک داخلــی و اوره صنعتی را در 
بازار داخلی تولید و به فروش می رساند، نرخ خوراک در 
این پتروشیمی 50.000 ریال برای هر مترمکعب است 

که تفاوت چندانی با نرخ خوراک پتروشیمی زاگرس 
ندارد، حال وضعیت صورت مالــی 6 ماهه این نماد را 

بررسی می کنیم:
پتروشیمی خراســان در 6 ماه ابتدایی سال جاری با 
افزایش 124 درصدی درآمدهای عملیاتی روبرو است 
و درآمدهای عملیاتی این شرکت در 6 ماه به 4.619 

میلیارد تومان رسیده است.
حاشیه ســود ناخالص پتروشیمی خراسان نسبت به 
سال قبل با افزایش روبرو شــده و از 69 درصد به 71 
درصد رسیده است که بسیار عالی و قابل توجه است، اما 
حاشیه سود خالص این شرکت نسبت به سال قبل با 2 
درصد کاهش به 64 درصد رسیده است اما حاشیه سود 
ناخالص وزن بیشتری در عملکرد شرکت داشته و نشان 

می دهد وضعیت این شرکت پیشرو است.

پتروشیمی شیراز
پتروشیمی شیراز در بازار داخلی محصوالتی نظیر؛ اوره 
صنعتی، اوره کشاورزی، کود مایع ازته UAN، نیترات 
صنعتی، نیترات کشــاورزی، آرگون، اسید نیتریک، 

متانول، آمونیاک را بــه فروش می رســاند و در بازار 
صادراتی نیز محصوالت؛ کود مایع ازته UANصادراتی 

و اوره صادراتی را به فروش می رساند.
نیمی از فروش این شــرکت در بــازار داخلی و نیمی 
دیگر در بازار صادراتی به فروش می رســد که در سال 
گذشته نیز همین میزان بوده است. درآمدهای عملیاتی 
پتروشیمی شیراز نسبت به سال قبل با افزایش 121 
درصدی همراه بوده و درآمدهای این پتروشــیمی در 

نیمه سال به عدد 11.670 میلیارد تومان بوده است.
جالب است بدانید در صورت مالی 6 ماهه این شرکت، 
حاشیه سود خالص و ناخالص این نماد نسبت به سال 
قبل افزایش قابت توجهی یافته اســت، حاشیه سود 
ناخالص 6 ماهه سال جاری این نماد برابر است با 64 
درصد در حالی که در مدت زمان مشــابه سال قبل به 
میزان 56 درصد بوده اســت، حاشیه سود خالص این 
نماد نیز در سال جاری 49 درصد بوده که در سال قبل 

این میزان 37 درصد بوده است.
نرخ خوراک پتروشیمی شیراز نیز مانند پتروشیمی های 

دیگر 50.000 ریال برای هر متر مکعب است.

بر اســاس اعالم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره 
جزئیات نحوه استفاده از کاالبرگ الکترونیک، سامانه 
شبکه ملی اعتبار برای استفاده از این کاالبرگ ها ایجاد 
شده است. درباره سهام عدالت اما همچنان بالتکلیفی در 

اظهارات مسئوالن به چشم می خورد.
به گزارش اکوایران، مدتی اســت که طــرح کاالبرگ 
الکترونیکی به صورت آزمایشــی در استان هرمزگان 
اجرایی شده و ساکنان این استان می توانند با مراجعه به 
فروشگاه های اعالم شده، نسبت به استفاده از این اعتبار 
در خرید اقالم اساسی استفاده کنند. مقدار مشخصی از 
قیمت کاال از محل اعتبار اختصاص  داده شده پرداخت 
می شود و خریداران باید بقیه مبلغ را با استفاده از کارت 

بانکی خود یا به صورت نقدی پرداخت کنند.
سرپرســتان خانــوار با اســتفاده از اعتبــار کاالبرگ 
الکترونیکی می توانند 11 گروه کاالیی مشخص شده را 

خریداری کنند. خانوارها می توانند به اعتبار یارانه یک 
ماه زودتر کاالهای اساسی را خریداری کنند و در غیر این 

صورت می توانند یارانه را دریافت کنند.
سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه ها در آخرین اظهارات 
خود اعالم کرده که یارانه نقدی حذف نمی شود و استفاده 
از کاالبرگ الکترونیکی »اختیاری« است. روز گذشته 
)سه شنبه، 22 آذر( نیز وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
جزئیات نحوه اســتفاده از کاالبرگ الکترونیک را اعالم 
کرده و گفته که »ســامانه شــبکه ملی اعتبار« برای 
کاالبرگ الکترونیک ایجاد شده و به صورت آزمایشی در 
بعضی از استان ها مبلغ یارانه در حساب پشتیبان یا همان 

کاالبرگ زودتر واریز خواهد شد.
سیدصولت مرتضوی گفته کسانی که نیاز به خرید اقالم 
دارند می توانند برای تهیه 11 قلم از این اجناس از طریق 
شبکه اعتباری پشتیبان اقدام کنند، اما اگر از کاالبرگ 

استفاده نکردند، در همان زمانی که مردم یارانه نقدی 
واریز دریافت می کنند، امکان برداشت خواهند داشت. بر 
اساس گزارش ایرنا، وزیر کار همچنین درباره جاماندگان 
سهام عدالت بهزیستی گفته »کسانی که جا مانده اند یا 
حقی از آنان ضایع شده است، می توانند به دستگاه های 
مرتبط مراجعه کنند.« اظهارات وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی در حالی مطرح می شــود کــه طبق خبری 
که روز گذشــته خبرگزاری مهر منتشر کرده، شرکت 
سپرده گذاری مرکزی اعالم کرده تاکنون مبلغ ناچیزی 
به حساب های شرکت سپرده گذاری مرکزی واریز شده و 

زمان دقیق پرداخت سود سهام عدالت مشخص نیست.
طبق اعالم شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و 
تسویه وجوه )سمات(، مکاتبات الزم با 36 شرکت بورسی 
سهام عدالت برای دریافت سود مشموالن سهام عدالت 
انجام شــده، اما تاکنون مبلغ ناچیزی به حساب های 

شرکت سپرده گذاری مرکزی واریز شده است. طبق اعالم 
سمات، بر اساس مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار 
که روز ششم آذر به شرکت سپرده گذاری مرکزی ابالغ 
شده، این شرکت مجری پرداخت سود مشموالن سهام 
عدالت بوده و همانند سال های قبل اقدامات مقتضی را 
برای دریافت سود از شرکت های سرمایه پذیر انجام داده 
است. آنطور که شرکت سپرده گذاری مرکزی تاکید کرده، 
»در حال حاضر نمی توان زمان دقیقی را برای پرداخت 
سود سال منتهی به 29 اسفندماه 1400 مشموالن سهام 
عدالت اعالم کرد، زیرا تحقق ایــن امر در گرو همراهی 
شرکت های سرمایه پذیر در پرداخت سود این گروه از 

سهامداران است.«
این اطالعیه در حالی منتشر شده که این شرکت هفته 
گذشته با انتشار اطالعیه دیگری از اعطای فرصت دوباره 

به جاماندگان دریافت سود سهام عدالت خبر داده بود.

جنجال ادامه دار نرخ خوراک پتروشیمی ها

اعالم شرایط دریافت کاالبرگ الکترونیکی 

گروه اقتصادی
News kasbokar@gmail.com
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در حالی که بازار مرغ در روزهای اخیر نوسانات زیادی 
داشــت که تولید کنندگان متضرر می شدند دولت 
برنامه ســاماندهی برای این بازار اعالم کرد. در حالی 
که بازار مرغ در روزهای اخیر نوسانات زیادی داشت 
که تولید کنندگان متضرر می شــدند دولت برنامه 
ســاماندهی این بازار اعالم کرده است، تا بازار مرغ به 
حال تعادل برسد. محمد قربانی معاون برنامه ریزی و 
اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی درباره این برنامه گفت: 
عوارض صادرات را صفر کرده ایم تا صادرات راحت تر 
انجام شــود و همچنین به دنبال حــذف تعهد ارزی 
هستیم. وی افزود: بر اســاس طرح جمع آوری مرغ 
مازاد با همکاری اتحادیــه تولیدکنندگان و پرداخت 
تسهیالت ۱۰ درصدی از سوی بانک کشاورزی، بخشی 

از مرغ مازاد در بازار جمع آوری خواهد شد.
قربانی تصریح کرد: در اجرای این طرح و در گام اول، 

۳۰۰ میلیارد تومان به اتحادیه پرداخت می شــود تا 
در استان هایی که تولید و مازاد مرغ بیشتری دارند از 
جمله استان های مازندران، گیالن، فارس و خراسان 
شمالی برای خرید اقدام کنند که این میزان تسهیالت 
برای خرید بیش از ۵ هزار تن مرغ مازاد کفایت می کند 
و در صورت نیاز در گام دوم نیز همین میزان تسهیالت 
تزریق می شود تا زمانی که قیمت در بازار در وضعیت 
تعادل قرار گیرد. تولید کنندگان قیمت فعلی مرغ را 
بســیار کم می دانند که از نظر آنها کفاف هزینه های 
تولید را نمی کند و ضرر می کنند.  محمد یوســفی، 
رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی با اشاره 
به قیمت فعلی مرغ در بازار، این رقــم را برای تأمین 
هزینه های تولید ناکافی دانست و گفت: در حال حاضر 
قیمت هر کیلوگرم مرغ زنــده ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان و 
مرغ گرم ۴۷ تا ۶۰ هزار تومان اســت و این در حالی 

است که این مرغ ها، با جوجه یک روزه ۱۵ هزار تومانی 
تولید شده اند.

وی افزود: قیمت باالی جوجه یک روزه در ابتدای فصل 
جوجه ریزی باعث شده که نرخ فروش فعلی متناسب 
با هزینه ها نباشد. رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ 
گوشتی میزان فعلی عرضه مرغ به بازار را ۵ تا ۶ هزار 
تن خواند و گفت: ماهانه حدود ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ تن مرغ 
مازاد بر مصرف تولید می شود. یوسفی ابراز امیدواری 
کرد که معاونت امور دام شــرکت پشتیبانی با اتخاذ 

تمهیدات مناسب از ضرر و زیان مرغداران بکاهد.
بنابراین دولت با ســه اقدام، صــادرات، جمع آوری 
مرغ مازاد توسط شرکت پشــتیبانی امور دام کشور و 
پرداخت تسهیالت ۱۰ درصدی برای مشارکت دادن 
اتحادیه ها در جمع آوری مرغ مازاد، قصد ساماندهی 

بازار مرغ را دارد.

رئیس اتــاق اصناف تهران خاطر نشــان کرد: به 
نظر می رســد هماهنگی بین نهادهای امنیتی و 
اتحادیه های مربوطه در پلمب واحدها ایجاد شده 
است. فراوانی آمار و تعداد واحدهای پلمب شده 
قابل توجه نیست که بخواهیم در این موضوع ورود 

و یا اظهارنظر کنیم.
علی توسطی در پاســخ به این پرسش که شاهد 
پلمــب برخــی از واحدهــای صنفی از ســوی 
دســتگاه های امنیتــی بودیم آیا اتــاق اصناف 
تهران برای حل مشکل این واحدها ورود خواهد 
کرد؟ گفت: اتاق اصناف دســتور پلمب شــدن 
هیچ واحد صنفی تحت عنوان تعطیل شــدن و 
یا بســتن در روزهای خاص را صادر نکرده است. 
در مــواردی نهادهای نظارتی بنــا به صالحدید 
خــود در ایــن قضایــا ورود و برخــورد کردند. 

 الزم به ذکر اســت که تعداد این واحدها بســیار 
انگشت شمار است.

رئیس اتــاق اصناف تهــران تاکید کــرد: اتاق 
اصناف در این ایام هیچ دســتور پلمبی را صادر 
نکرده است. توســطی تصریح کرد: اتاق اصناف 
وظیفه خود می داند کــه از منافع افراد و واحدها 
صنفی بنــا به قانــون در هر زمینــه ای از جمله 
 مســائل مالیاتــی، تعزیراتی و تدویــن قوانین 

حمایت کند.
وی با بیــان اینکه آمــاری از تعــداد واحدهای 
پلمب شده ارائه نشده اســت، خاطر نشان کرد: 
به نظر می رسد هماهنگی بین نهادهای امنیتی 
و اتحادیه های مربوطه در پلمــب واحدها ایجاد 
شده اســت. اما هیچ هماهنگی بین اتاق اصناف 
 تهــران و نهادهای امنیتی بــرای پلمب واحدها 

ایجاد نشــد. به گفته رئیس اتاق اصناف تهران؛ 
فراوانی آمار و تعداد واحدهای پلمب شــده قابل 
توجه نیست که بخواهیم در این موضوع ورود و یا 
اظهارنظر کنیم. توسطی تصریح کرد: اولویت اتاق 
اصناف در این مقطع حفظ آرامش و امنیت بازار 
و واحدهای صنفی اســت؛ اگر نهادهای نظارتی 
تصمیم گرفتند بنا به اطالعــات و مصالحی که 
خود در نظر دارند واکنشــی از خود نشان بدهند 
این موضوع دیگر به رفتار و کنشی که آن واحدها 

صنفی انتخاب کرده باز می گردد. 
وی ادامــه داد: اتــاق اصنــاف در چارچــوب 
قانــون در همــه جــا ورود می کنــد امــا در 
مواردی که بــرای ما ابهــام وجود دارد ســعی 
 داریــم کــه در آن زمینه هــا اظهــار نظــری 

نداشته باشیم.

رئیس اتحادیــه فروشــندگان الســتیک، فیلتر و 
پنچرگیران تهران در توضیح وضعیت بازار، سود شبکه 
توزیع و عرضه تایر در بازار گفت: قیمت تایر در سامانه 
تجارت بیش از قیمت بازار اســت و مصرف کنندگان 
خرید از بازار را ترجیح مي دهند. محمدرضا آل سارا، 
رئیس اتحادیه فروشندگان الستیک، فیلتر وتعویض 
روغن تهران در ارتباط با قیمــت، عرضه و تقاضا تایر 
اظهار داشت: عرضه و تقاضاي تایر در بازار در شرایط 

عادي و مطلوب قرار گرفته است.
رئیس اتحادیه فروشندگان الستیک، فیلتر و تعویض 
روغن تهران در خصوص آغاز صادرات انواع تایر و تاثیر 

آن بر بازار گفت: به طور معمول تایرهاي کشــاورزي 
صادر مي شود و چنانچه صادرات این دسته از تایرها 
تغییري در قیمت هاي بازار داخل ایجاد نماید، بالفاصله 

از ادامه صادرات آن جلوگیري مي شود.
آل سارا در خصوص سیســتم حاکم بر توزیع تایر در 
بازار گفت: بخشــي از تایر از طریــق نمایندگي هاي 
تولیدکنندگان در بازار توزیع مي شود. توزیع از طریق 
سامانه جامع تجارت نیز انجام مي شود. وي در ادامه 
بیان کرد: قیمت تایر در سامانه تجارت بیش از قیمت 
بازار است و مصرفکنندگان خرید از بازار را ترجیح مي 
دهند. وي سود قانوني عمده فروشان و خرده فروشان 

تایر در بازار را به ترتیب ۳ و ۱۲ درصد اعالم کرد و افزود: 
فعالیت عمده فروشان نسبت به گذشته کاهش یافته؛ 
اما فروش از سوي خرده فروشان به صورت مداوم در 
حال انجام است. رئیس اتحادیه فروشندگان الستیک، 
روغن فیلتر و پنچرگیران با توجه به اعتراض شــبکه 
توزیع نسبت به میزان سود قانوني و اقدامات انجام شده 
در این راستا عنوان داشت: تغییر سود عمده فروشان و 
خرده فروشان مدنظر اتحادیه بوده؛ اما همچنان فروش 
در بازار بر اساس سود ۳ و ۱۲ درصد انجام مي شود و 
تاکنون درخواستي از سوي اتحادیه مبني بر افزایش 

سود شبکه توزیع ارسال نشده است.

رئیس اتحادیه تهیه و توزیع کنندگان گوشــت 
گوســفندي تهران علت افزایش قیمت گوشت 
گوســفندي را افزایش تقاضا، بــاال بودن قیمت 
نهاده هاي دامــي، صادرات و قاچــاق دام عنوان 

مي کند.
علي اصغر ملکي، رئیس اتحادیــه تهیه و توزیع 
کنندگان گوشــت گوســفندي تهــران با بیان 
اینکه قیمت گوشــت قرمز هفته قبــل افزایش 
یافــت، اظهار کــرد: در حال حاضــر قیمت هر 
کیلو شقه گوســفندي کیلویي حدود ۲۳۰ هزار 
تومان اســت. وي علت افزایش قیمت گوشــت 
قرمز را تشــریح کرد و گفت: وقتي هوا سرد مي 
شــود مصرف پروتئین بــاال مــي رود. از طرفي 
قیمت نهاده هــاي دامي گران اســت و همین 
موضوع هزینه تولید را باال برده اســت. همچنین 

مقداري صادرات انجام شــد کــه در حال حاضر 
 قطع شــده و قاچاق دام از غرب کشور همچنان 

در حال انجام است.
رئیس اتحادیه تهیه و توزیع کنندگان گوشــت 
گوسفندي تهران در پاسخ به اینکه گفته مي شود 
صادرات تاثیري در گراني قیمت گوشــت ندارد، 
گفت: چنیــن چیزي امکان نــدارد. وقتي بحث 
صادرات مي شــود دامدار دیگر انگیزه اي براي 

فروش دام در بازار داخلي ندارد.
ملکي در پاسخ به ســوال دیگري مبني بر اینکه 
آیا قیمت گوشــت باز هم افزایش خواهد یافت یا 
خیر؟ گفت: قیمت گوشت افزایشي نخواهد شد؛ 
زیرا قرار است شرکت پشتیباني امور دام مقادیري 
گوشــت منجمد از ذخایر خود وارد بازار کند تا 

جلوي تالطم بازار را بگیرد.

بر اســاس مشــاهدات میداني از خرده فروشي 
سطح شهر تهران قیمت هرکیلو شقه گوسفندي 
۲۲۸ هــزار تومــان، ران بــا راســته ۲۴۸ هزار 
تومــان، ران با گــردن ۲۴۸ هزار تومــان، ران 
خالي ۲۶۸ هــزار تومان، سردســت ۲۴۸ هزار 
تومان، ماهیچــه اعال ۲۹۸ هزار تومان، راســته 
گوســفندي ۲۴۸ هزار تومان، مخلوط گوساله 
۲۶۸ هزار تومان، سردست گوســاله ۲۶۸ هزار 
تومان، ران گوســاله ۲۸۸ هزار تومان و ماهیچه 
گوســاله ۲۹۸ هزار تومان اســت. گفتني است 
قیمت گوشت قرمز نسبت به هفتههاي گذشته 
روند افزایشي به خود گرفته اســت و قیمت هر 
کیلو شقه گوســفندي از ۱۹۸ هزار تومان از دو 
 هفته پیش بــه حدود ۲۳۰ هزار تومان رســیده 

است.

بسیاری از ســازندگان مســکن از گرانی مصالح 
ساختمانی گله مند هستند و آن را در رشد قیمت 
مسکن اثرگذار می دانند اما مسئوالن وزارت صمت 
معتقدند مشکالت پیش آمده در این بازار به زودی 

رفع می شود.
این روزهــا دوباره بحث افزایــش قیمت مصالح 
ساختمانی داغ شده است به طوری که بسیاری 
از سازندگان از این ماجرا گله مند هستند و برخی 
پروژه ها هم به دلیل این نوسانات قیمتی متوقف 
شــده اند.  در حال حاضر عالوه بر ورود دالالن و 
سوداگران به بازار و افزایش قیمت مسکن شاهد 
مشــکل تازه در بازار مســکن در خصوص رشد 
قیمت مصالح ســاختمانی هســتیم به طوریکه 
تعدادی از ســازندگان اعالم کــرده اند که دیگر 
ساخت مسکن برای آنها صرفه ای ندارد و همین 

 امر باعث شــده کــه از ادامه روند کار ســاخت 
منصرف شوند.

فرشــید پور حاجت دبیر انجمن انبوه ســازان 
کشــور می گوید: با توجه به کمبــود یونولیت 
در بازار قیمت آن در چند هفته گذشــته  رشــد 
۴۰۰ درصدی داشــته و قیمت ســیمان هم با 
توجه به مشکالت کمبود گاز رشد بیش از ۳۰ تا 

۴۰درصدی داشته است.
او گفت: رشد این مصالح ســاختمانی همچنین 
مس که اخیرا با رشد قیمت بسیاری روبرو شده به 
طور قطع در بازار مسکن اثر گذار خواهد بود. در 
همین رابطه حســینی یکی از سازندگان مسکن 
در جنوب تهران گفت: از افزایش روزانه و هفتگی 
قیمت مصالح کالفه شده ایم و هر روز با یک روند 

جدید قیمت در بازار روبرو هستیم .

او ادامــه داد: در طول یک ماه گذشــته قیمت 
سیمان، فوالد و میلگرد چندین برابر شده است 
و این باعث می شود که قیمت تمام شده برای ما 
گران تر شود و از سوی دیگر قراردادهایی که برای 
پیش فروش منعقد کــرده بودیم را به طور کامل 

لغو کنیم.
در همین رابطه ایــرج رهبر دبیــر انجمن انبوه 
سازان مسکن با اشــاره به اینکه فوالد طی چند 
روز گذشته با افزایش قیمت روبرو شده و قیمت 
هر کیلو فوالد به ۱۸ هزار و۵۰۰ تومان رســیده 
اســت گفت: بازار مســکن به دلیل این افزایش 
قیمت ها با نوسان روبرو شده و باید هرچه سریعتر 
مســئوالن دولتی از جمله وزارت صمت و وزارت 
راه وشهرســازی در این خصوص اقدامات الزم را 

انجام دهند. 

رئیس اتحادیه فروشندگان دل و جگر و قلوه تهران 
با اشاره به اینکه اتحادیه براي افزایش کیفیت کار 
پزندگان این اقالم با وزارت بهداشت و اماکن نامه  
نگاري داشته است، اما هیچ کدام پاسخگو نیستند، 
گفت: وزارت بهداشت جواب استعالم اتحادیه را 

براي اعالم واحد هاي غیر بهداشتي نمي دهد.
غالمحسین شیرازي، رئیس اتحادیه فروشندگان 
دل و جگر و قلــوه تهران فروش جگــر مرغ در 
واحدهاي زیرمجموعه ایــن اتحادیه را تکذیب 
کرد و گفت: ما براي افزایش کیفیت کار پزندگان 
دل، جگر و قلوه با وزارت بهداشــت و اماکن نامه 

نگاري داشــتیم، اما هیچ کدام پاسخگو نیستند. 
وي کشــتار دام در تهران را رو به کاهش دانست 
و افزود: کاهش کشــتار قیمت دل، جگر و قلوه 
را افزایش داده است و در حال حاضر قیمت دل، 
جگر و قلوه گوسفندي به کیلویي ۳۰۰ هزار تومان 
و دل، جگــر و قلوه گاوي به کیلویــي ۲۱۰ هزار 
تومان رسیده است. شیرازي وضعیت پزنده ها را 
نامناسب خواند و ادامه داد: اگر واحدي تخلف کند 
و از جگر شترمرغ استفاده کند مشکل بهداشتي 

پیش نخواهد آمد.
رئیس اتحادیــه فروشــندگان دل و جگر و قلوه 

تهــران تصریح کرد: فــروش دل، جگــر و قلوه 
گوســفندي و گاوي در تهران را ۱۰ الي ۱۵ تن 
عنوان کرد و گفت: در حال حاضر تعداد کشتارگاه 
هاي تهران به ۲۰ کشتارگاه افزایش داشته است 
که هر کدام در روز ۲ هزار کشتار ظرفیت دارند، 
اما این واحدها به ســبب کاهــش تقاضا از همه 
ي ظرفیت خود اســتفاده نمي کننــد. وي عدم 
پاسخگویي وزارت بهداشت به اتحادیه دل، جگر و 
قلوه را یکي از مشکالت این صنف برشمرد و عنوان 
کرد: وزارت بهداشــت جواب استعالم اتحادیه را 

براي اعالم واحدهاي غیر بهداشتي نمي دهد.

مجلس بار دیگر به وزیر صمت به دلیل عدم توانایی در 
کنترل قیمت خودرو کارت زرد داد. نمایندگان مجلس 
از توضیحات وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره گرانی 
خودرو قانع نشدند و به وی کارت زرد دادند. وزیر صمت 
در این جلسه اعالم کرد قیمت خودرو هماهنگ با قیمت 
ارز است. فاطمی امین اضافه کرد: ما بازار فوالد و لوازم خانگی را از آشفتگی های 

ارزی جدا کردیم و این کار را در حوزه بازار خودرو نیز انجام خواهیم داد.
به هر ترتیب در بازار خودروهای داخلی قیمتها تــا ۵۰ میلیون تومان افزایش 
داشته اســت. ظرف یک هفته گذشــته قیمت انواع خودروی داخلی از ۳۰ تا 
۵۵ میلیون تومان گران شده است. قیمت پراید به ۲۲۲ میلیون تومان رسیده 
و قیمت پژو ۲۰۷ یک شــبه ۲۰ میلیون تومان گرانتر شــده است. در این بین 
خودروسازان نیز طی درخواستی خواستار شناورسازی قیمت خودروهمزمان با 

شروع واردات خودرو شده اند. 
بررسی نوســانات قیمتی در بازار خودرو حاکی از جهش چشمگیر قیمت ها در 

این بازار است به طوری که در بین خودروهای پراید موجود در بازار مدل ۱۱۱ 
آن در طی ۲۴ ساعت، ۴ میلیون تومان گران شده  و ۲۲۲ میلیون تومان قیمت 
خورده  است. خودروهای پژو نیز در این مدت گران شدند. به طوری که پژو ۲۰۶ 

تیپ ۲ مدل ۱۳۹۹ از ۳۳۵ میلیون تومان به ۳۴۰ میلیون تومان رسیده  است. 
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس در جلسه پرسش از وزیر صمت با انتقاد از 
افزایش قیمت خودرو و ارز در کشور گفت: قیمت خودرو مضحک شده است و 
قابل توجیه نیست. برای بحث واردات در این مجلس چقدر قانون تصویب کردیم، 
اما واردات خودرو هزار صاحب دارد. نماینده مردم مرودشت در مجلس نیز گفت: 
وزیر صمت گفته بود قرعه کشــی خودرو به زودی حذف می شود، اما همچنان 
التاری برای قرعه کشــی خودرو راه انداخته ایم. رشیدی کوچی افزود: فاطمی 
امین در تاریخ ۲۲ شهریور ۱۴۰۰ گفت برای صنعت خودرو ۲ برنامه ۶ ماهه و ۲ 
ساله داریم که این دو برنامه به افزایش عرضه و عدم افزایش قیمت کمک می کند.

وی تاکید کرد: امروز کاله خود را قاضی کنید که آیا قیمت خودرو افزایش پیدا 
نکرده است؟ در چند روز قبل، ارزان ترین خودرو تولیدی شرکت سایپا ۳۰ میلیون 
تومان گران شده است. فاطمی امین گفته بود قرعه کشی خودرو به زودی حذف 
می شود، اما همچنان التاری برای قرعه کشی خودرو راه انداخته ایم و مردم ناچارند 

در این التاری ثبت نام کنند. التاری یعنی ما جایی ثبت نام کنیم که چندین برابر 
پول دهیم و یک خودرو تحویل بگیریم. مردم امروز از وعده های بی عمل ناراحت 
هستند. مدیرعامل ایران خودرو اما با بیان اینکه هیچ مخالفتی با واردات خودرو 
نداریم گفته است حال که نخستین سری از خودرو ها به کشور در حال ورود است، 
درخواست داریم به موازات این اتفاق، محدودیت های قیمت گذاری برای صنایع 

خودروسازی برداشته شود. خطیبی افزود: تعداد خودرو هایی که به بورس عرضه 
می شوند باید افزایش یابد و هم، زمان تحویل را از سه ماه به دو ماه و به تدریج به 
سمت یک ماه کاهش دهیم. شــرکت های زیرمجموعه ایران خودرو در موضوع 
واردات خودرو برنامه ریزی خواهند داشت، اما بدیهی است در سری اول واردات 

خودرو و تا پایان سال، برنامه ای برای واردات خودرو نداریم.

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

رکوردشکنی دالر باعث افزایش چشمگیر قیمت خودرو شد

جهش قیمت خودرو
پژو 207 یک شبه 20 میلیون تومان گران شد                                                      پراید 222 میلیون تومان شد        

مخالف عرضه تاير در بورس بيش از قيمت مصوب هستيم

ساخت مسکن برای سازندگان صرفه ای نداردداليل چهارگانه افزايش قيمت گوشت قرمز

فروش جگر مرغ در واحد هاي زيرمجموعه کذب است

تسهیالت 10 درصدی پرداخت می شود

3 برنامه دولت برای ساماندهی بازار مرغ
اتاق اصناف دستور پلمب هیچ واحدی را صادر نکرد

تعداد واحدهای پلمب شده انگشت شمار است

افزایش تقاضا در بازار خودرو
بابک صدرایی، کارشناس خودرو 

بازار خودرو مطیع محض بازار ارز است. مهم ترین و شاید تنها دلیل افزایش قیمت خودرو قیمت دالر است. زمانی که نرخ ارز رو به  رشد است قیمت  خودرو نیز به دنبال آن باال خواهد رفت. همچنین این روزها، برخی اظهارنظرها و کارشناسی ها درست یا غلط پیرامون نرخ ارز صورت می گیرد که نرخ ارز صعود بیشتر هم تجربه خواهد 
کرد. افزایش نرخ ارز با این حجم از باال رفتن قیمت خودرو در بازار یعنی افزایش های بیش از ۳۰ الی ۶۰ میلیون تومانی تناسب دارد. طی ماه های اخیر ارز از کانال ۳۰ هزار تومان به کانال ۳۷ هزار تومان صعود کرد و افزایشی حدود ۱۵ الی ۲۰ درصدی رقم خورد. این میزان افزایش قیمت بر روی یک خودرو که قیمت ۳۰۰ میلیون 

تومانی دارد در حدود همان ۳۰ الی ۴۰ میلیون تومان است.
با این اتفاقات و رقم خوردن افزایش های میلیونی قیمتها در بازار خودرو، بسیاری از مردم ترجیح می دهند سرمایه ریالی خود را به سمت راحت ترین سرمایه گذاری که خودرو است، هدایت و به کاال تبدیل کنند. همین افزایش تقاضا بر افزایش قیمت  خودروها در بازار دامن می زند. با باال رفتن نرخ ارز، بازار دچار یک شوک خواهد 

شد. بسیاری از ترس کاهش ارزش ریال خود، به خرید کاال هجوم می برند. خودرو نیز همیشه از آن دست کاالهایی است که در این سرمایه گذاری ها دارای جذابیت است.
البته که بحث تورم در کشور را نیز باید در نظر گرفت. ما در ابتدای سال جاری شاهد تورم گسترده ای که به دنبال حذف ارز دولتی بر روی اکثر کاالها از موادغذایی و مواد اولیه صنایع و... شکل گرفت هستیم. این دامنه تورم در جامعه ادامه هم دارد. بنابراین بخشی از این افزایش قیمت کاالها اعم از خودرو متوجه تورم کل اقتصاد 

کشور است. در ابتدای امسال به  سبب تورم ایجاد شده در اقتصاد کشور، قیمت ها روندی صعودی طی کرد. اما افزایش قیمت این روزهای بازار خودرو به  دنبال افزایش نرخ ارز و افزایش جذابیت و تقاضای سرمایه گذاری بر روی خودروها است. 
در خصوص واردات و تاثیر آن بر کاهش قیمتها هم باید چند مسئله را در نظر گرفت. در رابطه با خودروهایی که قرار است وارد شود، دولت اعالم کرده ۹۰ هزار خودرو وارد خواهد کرد. این درحالی است که ایران با تحریم مواجه است.

یعنی هم تحریم های هسته ای و هم تحریم های جدید. در این شرایط هیچ شرکتی به شکل مستقیم به ما خودرو نخواهد داد. ما باید از واسطه ها تهیه کنیم. آخرین باری که این کار را انجام دادیم، در دولت دهم بود که توانستیم در سال ۱۳۹۱، ۴۰ هزار ماکسیما از طریق واسطه ها تهیه کنیم. 
آن زمان دست  کشور خیلی بازتر بود و ارز هم داشتیم. از این رو با توجه به محدودیت های درنظرگرفته شده در خصوص مدل خودروها و تعداد به نظر نمی رسد که برای امسال اساسا امکان پذیر باشد. این کار بیشتر جنبه شعاری دارد که می خواهند بگویند واردات خودرو آزاد شده است. بعید است تعداد زیادی خودرو وارد شود. 

تعداد محدودی وارد می شود که به سختی از کشورهای واسطه تامین خواهد شد. با توجه به اینکه االن در کل دنیا به خاطر جنگ، کرونا و کمبود قطعات الکترونیکی، عرضه خودرو در بازار جهانی سخت شده، کار برای کشور ما هم مشکل می شود. در عین حال به خودروهایی که مجوز داده شده خودشان در کشورهای اطراف ما 
هم به سختی امکان تهیه دارند. اگر هم عملی بشود و واردات انجام شود، فکر نمی کنم آنقدری باشد که بتواند به لحاظ کیفی و کمی و قیمتی بر بازار تاثیرگذار باشد.

شناروسازی قیمت خودرو نیز در شرایطی که اقتصاد ثبات دارد و نه نرخ دالر به ثبات رسیده غیرممکن است. چطور در اقتصادی که نرخ دالر آن روزانه شاید بیش از هزار تومان افزایش قیمت دارد میتوان قیمت خودرو را شناور کرد. خودروساز سنگ خود را سینه می زند چراکه اگر واردات خودرو به کشور امروز یا فردا به سرانجام 
برسد شاید کمتر کسی به فکر خرید خودروی داخلی باشد. 

پیش بینی قیمت خودرو برای ماههای پایانی سال هم این است که در شرایط تورم اقتصادی کاهش قیمت خودرو امکان پذیر نیست. حتی می توان گفت رشد قیمت خودرو همگام با بسیاری از کاالها صورت نگرفته است. تنها باید به کند شدن شیب رشد قیمت ها امیدوار بود. 
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مشاور ارشد دیده بان حریم خصوصی فرانسه، توصیه کرد شرکت اپل به دلیل 
نقض مقررات حریم خصوصی، باید شش میلیون یورو جریمه شود. کمیسیون 
ملی اطالعات و آزادی های فرانسه، می تواند توصیه مسئول مربوطه را نادیده 
بگیرد اما معموال این توصیه در تصمیم نهایی این دیده بان، تاثیر زیادی دارد. 
فرانسوا پلگرینی، مســئول مربوطه، این توصیه را پس از تحقیقات دیده بان 
حریم خصوصی فرانســه در واکنش به شکایت سال گذشــته گروه فرانس 
دیجیتال، ارائه کرد. در شکایت این گروه البی که نماینده اکثر کارآفرینان و 
سرمایه گذاران خطرپذیر در فضای دیجیتالی است، ادعا شده بود که سیستم 
عامل iOS ۱۴ اپل، مطابق با الزامات حریم خصوصی اتحادیه اروپا نیست. در 

آن زمان، از کاربران آیفون مجهز به این نسخه از سیستم عامل اپل، سوال می 
شد آیا موافق هستند به اپلیکیشنهای نصب شده، اجازه دهند شناسه کلیدی 
که برای تعریف کمپین های تبلیغاتی و ارســال تبلیغات هدفمند اســتفاده 
می شود، جمع آوری شود اما تنظیمات این سیســتم عامل به صورت پیش 
فرض، به اپل اجازه می داد کمپین های تبلیغاتی هدفمند خود را بدون دریافت 

اجازه از کاربران انجام دهد.
به روزرســانی های حریم خصوصی اپل، به نام "شفافیت ردیابی اپلیکیشن"، 
امکان مسدود کردن گزینه ردگیری فعالیت در اپلیکیشن ها و وب سایت های 

متعلق به شرکت های دیگر را برای کاربران فراهم می کند.

پلگرینی در اظهاراتش گفت: نسخه iOS ۱۴.۶ سیستم عامل اپل، به درستی 
موافقت کاربران برای جمع آوری اطالعات شخصی آنها را دریافت نمی کرد 
که تحت دســتورالعمل حریم خصوصی الکترونیکی، نقض حریم خصوصی 
محسوب می شود. وی در ادامه افزود: با تغییراتی که در نسخه iOS ۱۵ انجام 
گرفت، امکان دریافت موافقت کاربران پیش از جمع آوری اطالعات شخصی 

آنها فراهم شد.
بر اســاس گزارش رویترز، گری دیویس، مدیر حریم خصوصی اپل به نتیجه 
گیری مشاور ارشد دیده بان حریم خصوصی فرانسه اعتراض و اعالم کرد این 

شرکت آمریکایی به حفظ حریم خصوصی کاربران، متعهد است.

قانون جهش تولید دانش بنیان، در پی ایجاد بستری برای توسعه زیست بوم 
فناوری و نوآوری است و بر همین اســاس، نیازهای بخش های گوناگون این 

زنجیره را مد نظر قرار داده است.
بحث های مالیاتی یکی از اصلی ترین دغدغه های فعاالن این زیست بوم به شمار 
می رود و بر همین اساس، در آیین نامه های اجرایی، بخش های قانون جهش 
تولید دانش بنیان که به موضوعاتی همچون پرداخت مالیات ها پرداخته اند، 
توجه شده است. یکی از محورهای این قانون، موضوع بند )چ( ماده )8( قانون 
است که بر اساس آن، کارکنان شاغل در ستاد پارک علم و فناوری و همچنین 
کارکنان شاغل شرکت ها و مؤسسات فناور فعال مستقر در پارک علم و فناوری 
نسبت به حقوق دریافتی شان از مراکز یاد شده، مشــمول ماده )۹۱( قانون 
مالیات های مستقیم – مصوب ۱3۶۶- با اصالحات بعدی هستند که به معنای، 
معافیت مالیاتی حقوق این کارکنان است. تشخیص موضوع و محل فعالیت و 

تعیین فهرست کارکنان شاغل در پارک علم و فناوری و فرآیند ارزیابی آنان بر 
عهده رییس همان پارک علم و فناوری است.

بر اســاس این آیین نامه، برخورداری از مالیات بر حقوق با نرخ صفر )معافیت 
حقوق از مالیات(، مستلزم وجود فهرست الکترونیک حقوق کارکنان شاغل در 
پارک علم و فناوری برای سازمان امور مالیاتی کشور و خوداظهاری در قالب 
انتخاب گزینه فعالیت در پارک علم و فناوری است که به تأیید رییس پارک 
علم و فناوری رسیده است. در اجرای صحیح این آیین نامه رییس پارک علم 
و فناوری مسئول اجرا و نظارت تعیین شده است و اعمال مالیات با نرخ صفر 
موضوع این آیین نامه، در چهارچوب شرایط مقرر، با توجه به ابالغ قانون جهش 

تولید دانش بنیان، قابل اجرا است.
این قانون، زمینــه ای را فراهم می کند تا فعاالن شــاغل در پارک های علم و 
فناوری، با بهره مندی از این معافیت مالیاتی، انگیزه های بیشــتری را جهت 
فعالیت در پارکهای علم و فناوری داشته باشند و زمینه شکل گیری پارکهای 

توانمندتری در حوزه فناوری و نوآوری کشور، فراهم شود.

بر اساس اعالم ستاد نانو، حوزه »نانوکامپوزیت و پلیمر« بیشترین تقاضای ثبت 
شده در صنعت نانو برای انجام پایان نامه های دانشجویی را به خود اختصاص 
داده است. به گزارش معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان، ستاد توسعه 
فناوری نانو معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری با 
توجه به تعامل با صنایع، سازمان ها و همچنین انجام فعالیت هایی در زمینه 
رصد و شناسایی فناوری ها و نیازهای موجود در بخش صنعت، اقدام به معرفی 

نیازهای شناسایی شده قابل طرح در سطح دانشگاهی کرده است.

این نیازها در قالب معرفی محصوالت از طریق ســایت ستاد اعالم می شود. 
پایان نامه هایی که منطبق بر این عناوین اعالمی از طرف ستاد، تعریف شده 
باشــند، »پایان نامه محصول محور« نامیده می شــوند. بر اســاس آیین نامه 
این پایان نامه ها ســطح 3 بوده و مبلغ حمایت آنها ۲ برابر ســطح یک است. 
بر همین اســاس حوزه های »ســاختمان« بــا ۲۰ مــورد، »نانوکامپوزیت 
و پلیمر« بــا ۱۴ مورد و »نفــت و گاز و خــودرو« هر کدام بــا ۱۱ مورد نیاز 
فناورانــه در راس مــوارد اعالمی صنایع اســت که دانشــجویان می توانند 

 پایان نامه های خود را در قالب »طرح محصول محوری« انجام دهند تا حمایت 
دریافت کنند.

دیگر حوزه هایی کــه نیازهای خود را بــرای این کار اعالم کرده اند شــامل 
»نساجی«، »تجهیزات«، »نانو مواد«، »کشاورزی«، »صنایع غذایی و بسته 
بندی«، »رنگ و رزین«، »آب، پساب و محیط زیست«، »سالمت، پزشکی و 
دارو«، »نانو پوشش«، »علوم انسانی« و »حمل و نقل ریلی، هوایی و دریایی« 

می شوند.

نخستین کنفرانس و نمایشگاه مدیریت فناوری محصوالت دانش بنیان در صنعت 
نفت ایران با حضور معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهوری افتتاح 
شد. روح اهلل دهقانی معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهوری در 
این رویداد فناورانه که با هدف رسوخ فناوری و تسهیل ورود شرکت های دانش بنیان 
به صنعت نفت برای رفع چالش ها و شناسایی فرصت ها برگزار شد، گفت: وقتی از علم 
و فناوری حرف می زنیم باید از تعاریف انتزاعی پرهیز و به سمت مفاهیم واقعی آن که 
کلید پیشرفت کشور است حرکت کنیم. یعنی باید باورمندانه صحبت و عمل کنیم، 
چون علم و فناوری تنها حوزه ای است که ارزش افزوده آن چندین برابر دیگر حوزه ها 
است. صنعت نفت هم به عنوان یکی از صنایع مهم و راهبردی باید توجه ویژه ای به علم 

و فناوری داشته باشد. وی افزود: مدیران فعلی صنعت نفت ثابت کرده اند که به ارزش 
آفرینی و ایجاد ثروت و ارزش از فناوری باور دارند و توافقات کالنی میان معاونت علمی و 
وزارت نفت برای تامین تجهیزات و قطعات کاربردی در این صنعت منعقد شده است که 
تاثیر زیادی در توسعه فناورانه این صنعت، خوداتکایی کشور و ایجاد بازار برای شرکت 

های دانش بنیان خواهد داشت.
دهقانی با اشاره به اینکه طی چند سال اخیر مفاهیم زیادی در کشور ایجاد و به کار 
گرفته شده اند، افزود: مراکز نوآوری، پارک های علم و فناوری، شتاب دهنده ها و غیره 
از جمله این مفاهیم است که می توان ادعا کرد ایران بیشترین مفاهیم تعریف شده را 
دارد که چندان کارایی ندارند. رییس بنیاد ملی نخبگان ادامه داد: در گذشته تصور می 

شد این مفاهیم به تنهایی حالل مشکالت کشور هستند در حالیکه غافل بودند که این 
مفاهیم پیش از فضای فیزیکی محور؛ مغزافزار هستند و یک روش به حساب می آیند. 
بنابراین باید در تعریف این مفاهیم، تجدید نظر کنیم. وی در تعریف مرکز نوآوری گفت: 
این مراکز باید در دل صنعت ایجاد شوند. در دنیا به هر ارتباط پایداری که بین صنعت 
و تولیدکنندگان برای ایجاد راه حل های فناورانه شکل گیرد مرکز نوآوری می گویند 
و در دل صنعت شکل می گیرند. دهقانی همچنین گفت: در دنیا وقتی از مرکز نوآوری 
حرف می زنیم از صنعتی یاد می کنیم که برای رقابت پذیر کردن محصوالت و خدمات 
خلق نوآوری می کند. در صنایع بزرگ و مادر نیاز داریم از مربیان و منتورهایی استفاده 

کنیم که سالیان سال در این صنایع تالش و تجربه کسب کرده اند.

پیشنهاد مشاور رگوالتور فرانسوی

اپل باید شش میلیون یورو جریمه شود

»معافیت مالیاتی بر حقوق« برای شرکتهای مستقر در پارک های علم و فناوری 

نیازهای فناورانه به دانشگاه ها معرفی می شود

موتور مولد و محرک صنعت نفت را بزرگان و افراد باتجربه آن تشکیل می دهند

صندوق نوآوری و شکوفایی خبر داد
پرداخت تا ده میلیارد تومان تسهیالت به دانش بنیان ها

صندوق نوآوری تسهیالت تا سقف ده میلیارد تومان به کسب و کارهای دانش بنیان 
اعطا می کند و شرایط دریافت این تسهیالت را اعالم کرده است.

صندوق نوآوری و شکوفایی تسهیالتی تا سقف ده میلیارد تومان به کسب و کارهای 
دانش بنیان اعطا می کند. به گزارش مرکز روابط عمومی و اطالع رســانی وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات و به نقل از پایگاه اطالع رسانی کارگروه ویژه اقتصاد 
دیجیتال، »آیین نامه حمایت از سکوها و کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال« با هدف 
حمایت از رشد و توسعه فضای کسب وکارهای دیجیتال کشور و توسعه اقتصاد 
دیجیتال به امضای معاون اول رئیس جمهور رسید. بر اساس این گزارش، پایه و 
اساس حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی )به عنوان یکی از دستگاه های متولی(، 
اعطای تسهیالت است و شامل آن دسته از شرکت های دانش بنیانی است که در 
یکی از چهار حوزه پلتفرم های کاربردی و کسب وکاری، نرم افزارهای محتوا محور، 
آموزش مجازی یا صنعت بازی  های اینترنتی مشغول به فعالیت هستند و بازاریابی 
و فروش محصوالت آن ها از طریق پلتفرم های خارجی صورت می گرفته است، 

اما به دلیل بروز محدودیت های اخیر در اینترنت کشور با مشکل مواجه شده اند.
به همین منظور، صندوق نوآوری و شکوفایی در بسته حمایتی خود برای هر شرکت 
تا ۱۰ میلیارد تومان تسهیالت در نظر گرفته است که با نرخ ترجیحی و بصورت یکجا 
پرداخت می شــود و بازپرداخت آن در یک دوره ۱۲ ماهه در نظر گرفته شده است. 
مبلغ تسهیالت هر شرکت نیز معادل شش برابر مجموع هزینه های حقوق و دستمزد 
شرکت بر اساس لیست بیمه مهرماه ۱۴۰۱ مورد محاسبه قرار می گیرد. اما سقف وام 
برای شرکت های دانش بنیان تا مبلغ یک میلیارد تومان است که به طور مستقیم توسط 
صندوق نوآوری و شکوفایی به شرکت ها اعطا خواهد شد. در این میان، شرکت هایی 
که میزان تسهیالت آن ها بیش از یک میلیارد تومان باشد، برای دریافت تسهیالت از 
محل منابع اهرمی صندوق نوآوری و شکوفایی به شبکه بانکی معرفی خواهند شد. 
همچنین تسهیالت شرکت های خالق نیز تا سقف 3۰۰ میلیون تومان است که از 
طریق عاملیت صندوق های پژوهش و فناوری پرداخت می شود. صندوق نوآوری و 
شکوفایی برای تشخیص آسیب دیدگی شرکت ها، مالک هایی را مد نظر قرار داده که 
عبارت از کاهش حداقل ۲۰ درصدی تعداد نصب کاربر فعال، میزان بازدید یا ترافیک 
داده در مهر ۱۴۰۱ نسبت به مرداد ۱۴۰۱ است و این تسهیالت شامل شرکت هایی 
می شود که دارای سوابق فروش هستند و فروش سال گذشته آن ها کمتر از ۵۰ میلیارد 
تومان باشد. قابل ذکر است، تسهیالت اعطایی از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی 
و صندوق های پژوهش و فناوری با نرخ ۹ درصد و با حداقل تضامین و وثایق مورد نیاز 
و از طریق بانک های همکار صندوق با نرخ ۱۲ درصد پرداخت و بازپرداخت آن پس از 

گذشت ۶ ماه از تاریخ دریافت تسهیالت توسط شرکت، آغاز می شود. 

فیلتر حساب بانکی یک فروشگاه آنالین به دلیل جعل اینماد 
هرگونه استفاده غیرمجاز یا تغییر در لوگو اینماد طبق قانون جرم محسوب شده و 
مشمول مجازات حبس است. اینماد نشانی است که از سوی مرکز توسعه تجارت 
الکترونیک به کســب وکارهای آنالین اعطا می شــود، اما به نظر می رسد برخی 
کسب وکارهای متخلف اقدام به جعل این لوگو کرده اند. مرکز تتا در همین راستا 
ضمن هشدار به آن دسته از کسب وکارهایی که اینماد را جعل می کنند، از مردم 

خواست تا با کلیک روی لوگوی اینماد از صحت آن اطمینان حاصل کنند.
روابط عمومی مرکز توســعه تجارت الکترونیکی )مرکز تتا( گزارش داد اخیراً یک 
کسب وکار غیرمجاز که امکان دریافت اینماد را نداشته، در اقدامی مجرمانه لوگوی 
اینماد و حتی شناسنامه کسب وکار ذیل دامنه ای شبیه به زیردامنه سایت اینماد را 
جعل و از این طریق شروع به کالهبرداری از مردم کرده بود. این کسب وکار به سرعت 
شناسایی و با هماهنگی دادستانی کل کشور سایت عالوه بر فیلتر آن، حساب بانکی 
مالک آن نیز مسدود شد. اینماد، نشانی است که طبق قانون تجارت الکترونیکی برای 
حمایت از مصرف کنندگان در فضای تجارت الکترونیکی منحصراً توسط مرکز توسعه 
تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت به کسب وکارهای مجازی اعطا 
می شود. فرایند اعطای آن شامل شش مرحله احراز هویت، احراز دامنه )بستر عرضه 
کاال/خدمت(، احراز اطالعات تماس، احراز صالحیــت )برای فعالیت های نیازمند 
صالحیت خاص مثل حوزه سالمت(، تأیید تعهدنامه و پرداخت تعرفه است. الزم به ذکر 
است اینماد یک عالمت دولتی است و هرگونه استفاده غیرمجاز یا تغییر و دستکاری 
آن به هر شکل، طبق ماده ۵۲۵ کتاب پنجم )تعزیرات( قانون مجازات اسالمی جرم 
محسوب شده و مشمول مجازات حبس خواهد بود. با توجه به جایگاه و پایگاه اجتماعی 
اینماد، برخی کسب وکارهای متخلف اقدام به جعل لوگوی اینماد یا تغییر در ستاره های 
آن برای قانونی جلوه دادن فعالیت خود و جلب اعتماد مردم و فریب آن ها می کنند. 
از همین رو مرکز تتا از مردم خواست برای احراز صحت لوگوی اینماد، حتماً روی آن 
 enamad.ir کلیک کرده و اطالعات و لوگوی مندرج در شناسنامه اینماد ذیل دامنه
را مدنظر قرار دهند. مرکز توسعه تجارت الکترونیک همچنین اعالم کرد نظارت مستمر 
بر کسب وکارها در قالب نظارت پس از اعطا، نظارت دوره ای، نظارت موردی، نظارت 
مردمی، نظارت دستگاه های تخصصی و نظارت سیستمی )پایشگر هوشمند( دائماً در 
حال انجام می باشد که در مورد آخر، سناریوی شناسایی جعل لوگوی اینماد یا تغییر و 
دستکاری در آن با استفاده از فناوری پردازش تصویر در بستر سایت ها دائماً در حال اجرا 
است. مردم در صورت مشاهده موارد جعل لوگو یا شناسنامه اینماد می توانند مراتب را از 
طریق بخش گزارش تخلف در شناسنامه اینماد هر یک از کسب وکارهای دارای اینماد 

یا ارسال ایمیل به نشانی info@enamad.ir اطالع رسانی کنند.

سرویس توییتر بلو دوباره در دسترس قرار گرفت
دریافت تیک آبی به شرط ثبت شماره تلفن

 iOS سرویس توییتر بلو با قیمت 8 دالر برای نســخه وب و ۱۱ دالر برای نسخه
دوباره در دسترس قرار گرفت. سرویس اشتراک پریمیوم 8 دالری توییتر بلو دوباره 
در دسترس قرار گرفت تا در ازای دریافت این مبلغ ماهانه قابلیت هایی مثل تیک 
آبی، ویرایش توییت و آپلودهای ویدیوهای ۱۰8۰p را در اختیار کاربران قرار دهد. 

قیمت این سرویس در وب 8 دالر و در iOS به خاطر کارمزد اپل ۱۱ دالر است.
اکانت رسمی توییتر بلو در رشته توییتی اعالم کرد که کاربران از امروز با خرید این 
اشتراک می توانند به ویژگی های خاصی مثل ویرایش توییت، آپلود ویدیوهای فول 
اچ دی، Reader Mode و تیک آبی دسترسی پیدا کنند. افزون بر این، کاربران 
توییتر بلو در جست وجوها، منشن ها و پاسخ ها در جایگاه باالتری دیده خواهند شد. 
این شرکت مدعی است که با این کار می تواند مشاهده پذیری اکانت های جعلی، اسپم 
و بات ها را کاهش دهد. توییتر البته یک پیش شرط را برای خرید اشتراک بلو در نظر 
گرفته است. این شرکت می گوید کاربرانی که می خواهند توییتر بلو تهیه کنند، باید 
حداقل ۹۰ روز از زمان ساخت حساب آن ها گذشته باشد و شماره تلفن خود را تأیید 
کرده باشند. توییتر پیش تر در تاریخ ۹ نوامبر نسخه جدید سرویس بلو را در اختیار 
کاربران قرار داد، اما یک روز بعد فروش آن را متوقف کرد، چون خیلی از اکانت ها دست 
به جعل برندها و افراد مشهور زده بودند. حاال این بار گفته شده که این شرکت قبل 

از ارائه تیک آبی بازبینی ساده ای روی اطالعات حساب های کاربری خواهد داشت.
به عالوه، در صورتی که کاربر پس از خرید اشتراک توییتر بلو تصویر پروفایل، نام 
نمایشی و نام کاربری )user@( را تغییر دهد، تیک آبی تا بازبینی مجدد از اکانت 
او گرفته می شود. در حین فرایند بازبینی مجدد هم امکان اعمال تغییرات جدید 
در اطالعات اکانت وجود نخواهد داشت. توییتر وعده داده که در آینده قابلیت های 
بیشتری را برای سرویس پریمیوم خود ارائه کند. از جمله این قابلیت ها می توان به 
آپلود ویدیوهای طوالنی تر و نمایش مشترکان توییتر بلو در باالی فهرست پاسخ 

توییت ها اشاره کرد.

اخبار

در دیدار وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات و وزیر نیرو به همکاری 
ایــن وزارتخانه برای تســریع در 
پروژه ملــی فیبرنــوری منازل و 

کسب وکارها تاکید شد.
رشته های شفاف شیشه ای و پالستیکی یا فیبرنوری اکنون 
بخش مهمی از تجهیزات ارتباطی زیرساختی در جهان را 
تشکیل داده است؛ فناوری اصلی که طی سال های گذشته 
در بخش ارتباطات ثابت ایران کمتر به کار گرفته شــده 
بود، اما در دولت سیزدهم مورد توجه ویژه دولت و وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات قرار گرفته اســت. در همین 
رابطه، عیسی زارع پور - وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
میزبان علی اکبر محرابیان - وزیر نیرو بود و در این دیدار 

درباره همکاری های مشترک بحث و تبادل نظر شد.
در این دیدار که با حضور معاونان این دو وزارتخانه برگزار 
شد، زارع پور با تشریح ماموریت های وزارت ارتباطات در 
حوزه های مختلف به پروژه شبکه ملی اطالعات به عنوان 
یکی از اولویت های مهم دولت اشاره کرد و اظهار کرد: در 
یک سال گذشته دولت سیزدهم پیشــرفت این پروژه به 
حدود ۶۰ درصد رسیده است. وی افزود: با راه اندازی شبکه 
ملی اطالعات خدمات متنوع و با کیفیت در یک بستر امن 

و پر سرعت  به مردم ارائه می شود.
وزیر ارتباطات با اشــاره به برنامه ریزی وزارت ارتباطات 
برای راه انــدازی چهار قطب مرکز داده در کشــور گفت: 
برای تامین برق این چهار مرکز به عنوان مراکز قطب داده 
کشور نیاز به همکاری وزارت نیرو دارد. زارع پور به پروژه 
فیبر نوری منازل و کســب و کارها به عنوان یکی دیگر از 
اولویت های دولت برای سه سال آینده اشاره کرد و تشریح 
کرد: این پروژه به عنوان یک پــروژه راهبردی و ملی نیاز 
مردم به سرعت های باالی چند صد مگابیت بر ثانیه را تامین 
می کند. ضمن اینکه توسعه نسل های جدید تلفن همراه 

نیازمند تامین شبکه فیبر نوری است.
او با تاکید به اینکه انجام این پروژه می تواند ارتباطات پایدار 
کشور را تا چند دهه آینده بیمه کند، از وزیر نیرو خواست 

تا زیرســاخت های وزارت نیرو به کمک این پروژه بیایند. 
وزیر ارتباطات از وزارت نیرو به عنوان یکی از دستگاه های 
پیشرو در پیوستن به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند 

تقدیر کرد.
طبق اعالم وزارت ارتباطات وفناوری اطالعات، علی اکبر 
محرابیان نیز در این جلسه با اشاره به پیشرفت های شبکه 
ملی اطالعات، این پیشرفت را امید بخش دانست و تاکید 
کرد که برای اطالع مردم باید درباره این شبکه اطالع رسانی 
بهتری شود. وی با اعالم آمادگی کامل برای همکاری در 
پروژه فیبر نوری منازل و کسب و کارها، افزود: هر امکانی 
که در اختیار وزارت نیروست برای استفاده در این پروژه در 

اختیار قرار می گیرد.
وزیر نیرو، با توجه به جهت گیــری وزارت نیرو برای بهره 
گیری حداکثری از فناوری های جدید برای هوشمندسازی 
این وزارتخانه، قرائت کنتور، ارسال لحظه ای و فرمان پذیری 
را برای مدیریت مصرف مهم عنوان کرد و گفت: اولویت ما 
هوشمندسازی کنتور پنج میلیون مشترک پر مصرف است 
که می توانیم در این حوزه نیز با وزارت ارتباطات همکاری 

داشته باشیم.
بر اســاس این گزارش، در این جلســه معاونین دو وزیر 
نیز مباحثی را درباره نوع شــیوه همکاری دو وزارتخانه و 
مسائل مرتبط با آن مطرح کردند و در پایان مقرر شد مدل 
همکاری برای پــروژه فیبرنوری منازل و کســب و کارها 
ظرف چنــد روز آینده بین معاونین ایــن دو وزارتخانه به 

تفاهم برسد.
گفتنی است یکی از هفت کالن پروژه شبکه ملی اطالعات، 
توســعه زیرســاخت های ارتباطی و فیبر نوری اســت و 
مســئوالن وزارت ارتباطات تأکید کرده اند با برنامه ریزی  
صورت گرفته تا پایان دولت سیزدهم 8۰ درصد خانوارها و 
کسب و کارها به فیبر نوری متصل خواهند شد که سرعت 
نامحدودی دارد و اخیرا هم اعالم شده که همه شهرهای 
استان ایالم تحت شبکه سراســری فیبر نوری قرار گرفته 

است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعــات همچنین با تاکید بر 
اجرای با ســرعت پروژه فیبر نوری گفت: تنظیم مقررات 
خدمات و ســکوهای فضای مجازی ســرلوحه اقدامات 
رگوالتــوری قــرار بگیرد. عیســی زارع پــور همزمان با 

نوزدهمین ســالروز تاسیس ســازمان تنظیم مقررات و 
ارتباطات رادیویی، در پیامی اعالم کرد: ســازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطات رادیویی در آستانه ورود به نوزدهمین 
سال تأسیس، همزمان با ســرعت تغییرات تکنولوژی و 
رشــد فزاینده فراگیری ارتباطات و فناوری اطالعات در 
زندگی روزمره مردم و توســعه شــکل تازه ای از کســب 
و کار و نیازها و انتظــارات کاربران، شــرایط متفاوتی را 
تجربه می کند. شــرایطی که تنظیم گری و راهبری حوزه 
 ICT را دشــوارتر و در عین حال پیچیده تــر از هر زمان 

دیگری می کند.
وی افزود: در یکســال گذشــته توســعه زیرساخت های 
ارتباطی فراگیر، پایدار، پرســرعت و با کیفیت مبتنی بر 
فیبرنوری )FTTx( و ارتقای کیفیت پوشــش ارتباطات 
سیار از طریق تدوین و تصویب مقررات مورد نیاز، کسب 
حمایت های مالی دولت، تعامل با ذینفعان و همچنین جلب 
مشارکت نهادهای مرتبط با این حوزه به طور همزمان، در 
رگوالتوری کشور دنبال شده اســت که امیدوارم در دوره 
جدید سازمان، اجرای پروژه فیبر نوری با سرعت و شتاب 

بیشتری دنبال شود .
زارع پور تصریــح کرد: درحــال حاضر توســعه عادالنه 
دسترســی همه مردم عزیز ایران در اقصی نقاط کشور به 
خدمات مناسب و با کیفیت، توسعه خدمات دیجیتال بر 

بسترهای بومی و حمایت از طیف متنوع صاحبان کسب 
و کارها، شتاب دهی به تحوالت فناورانه در کشور، نیازمند 
بازنگری در ساز وکارهای نظارتی و ایجاد ضمانت اجرای 
قدرتمند و کارآمد برای تحقق اهــداف و اجرای مصوبات 
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و ارتقای توان نظارتی 
با بکارگیری فناوری های تنظیم یار، ابزارها و شــیوه های 
نوین، برنامه ریزی و اصالح ســاز وکارها به منظور افزایش 
رضایت مشتریان با در نظر گرفتن کیفیت خدمات، قیمت 
و حق انتخاب خدمات، تنظیم مقررات خدمات و سکوهای 
فضای مجازی از طریق برنامه ریزی، تنظیم گری و همکاری 
با نهادهای باالدستی مانند شورای عالی فضای مجازی و 
نهادهای تنظیم گر بخشــی و بین بخشی و سیاستگذاری 
برای اســتفاده حداکثری از توان داخلی و بومی سازی در 
زیرساخت، شــبکه ها و خدمات ارتباطی براساس قوانین 
و سیاست های باالدستی است که بایســتی در سرلوحه 

اقدامات رگوالتوری قرار بگیرد.
وی افزود: نوزدهمین ســالروز تأسیس ســازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطات رادیوئی را تبریــک گفته و از تمامی 
همکارانم در این سازمان برای تالش و مشارکت در پیشبرد 
اهداف حوزه ICT قدردانی می کنم.  امید آن دارم با عنایت 
باری تعالی و تــداوم این تالش ها، بیش از پیش شــاهد 

بالندگی سرزمین عزیزمان، ایران زمین، باشیم.

وزارت ارتباطات و نیرو به تفاهم رسیدند 

اتصال ۸۰ درصد خانوارها و کسب و کارها به فیبر نوری 
News kasbokar@gmail.com
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مشــاور، وكيل خانــواده، روانشناســي يــا برخي از 
رشــته ها كه مدتي اســت جاي پايي در دانشگاه پيدا 
كرده اند، مشــاغل يا رشــته هايي هســتند كه براي 
مردم بيشــتر حالــت دكــوري و نمايشــي دارند تا 
كاربرد عينــي. مردم در خــود ضرورتي بــراي رجوع 
 به متخصصان اين رشــته ها نمي بينند مگر در شــرايط خــاص و اضطراري. 
 بــه همين دليــل شــاغالن ايــن رشــته ها معمــوال بــازار خوبــي ندارند 

يا بيكار هستند. 

برخی رشته های دانشگاهی کاربردی ندارند 
فهرست دفترچه انتخاب رشــته كنكور سراسري شامل 
مجموعه اي متنوع از رشته هاست كه هر سال بر اين تنوع 
با تقسيم يك رشته به گرايش هاي مختلف افزوده مي شود. 
گاهي حتي داوطلبان كنكور رشته اي را انتخاب مي كنند 
بدون اينكه اطالعات كاملي از چگونگي آن رشته و ميزان 
كاربرد آن در جامعه داشته باشند. اين افراد حتي پس از 
فراغت از تحصيل تكليف خود از رشته اي كه انتخاب 
كرده اند را نمي دانند، براي مثال آنها نمي دانند رشته 

آنها در چه ســازمان ها و نهادهايــي كاربرد دارد. 
البته حتي اگر هم بدانند ســازمان ها و نهادها 

و به طور كلي جامعه نســبت به آن بي اطالع 
هستند يا به قول معروف كاربرد اين رشته ها 

در كشــور هنوز جا نيفتاده است. براي 
مثال رشته هايي مانند مشاوره، وكيل 

خانواده و روانشناســي گرچه در 
ســال هاي اخير اندكــي مورد 

توجه قرار گرفتــه اما به طور 
كلي آنطور كــه بايد مورد 
اســتفاده و كاربرد واقع 
نمي شود، مثال رشته اي 
مانند مشاوره گـرچـــه 
در بسياري از بخش هاي 
جــامـعـــه كــاربـرد 

دارد امـــا ايـــــن بخش ها به صورت عملي در خود لزومي براي رجوع به يك 
مشاوره نمي بينند يا شــايد پرداخت پول و حقوق مشخص براي استخدام يك 
مشاور مثال براي كسب وكار خود يا حرفه اي كه دارند و به طور كلي امور مورد نياز 

را امري غيرضروري بدانند.
 همين موضوع بيكاري بســياري از فارغ التحصيالن رشته هاي دانشگاهي را در 

پي داشته اســت درحالي كه همين رشته ها اگر به 
صورت عيني مورد اســتفاده قرار گيرد و كاربرد آنها 
به صورت ملموس در جامعه روشــن شــود، هم گره 
 بسياري از مشكالت جامعه را حل خواهد كرد و هم به كاهش بيكاري 

منجر مي شود. 

بي ارتباطي رشته هاي دانشگاهي با نياز جامعه
محسن ايزدخواه، كارشناس بازار كار در رابطه با سردرگمي برخي از رشته هاي 
دانشــگاهي در بازار كار و علت توجه كم مردم به اين رشته ها مي گويد: در همه 
كشورهاي توسعه يافته پيوندي ميان نياز جامعه با دانشگاه وجود دارد كه اين نياز 
از طريق وزارتخانه ها، سازمان ها و صنايع يا بخش خصوصي اعالم شده و دانشگاه 

براساس آن به جذب نيرو مي پردازد اما در كشور ما اين پيوند وجود ندارد.
 دانشــگاه به فكر تامين نيروي مورد نياز خود است نه صنايع و از طرفي جمعيت 
فارغ التحصيالن دانشگاهي كاري متناسب با رشته خود در بازار كار پيدا نمي كنند. 
 اين امر لشگري بيكار كه عمدتا هم فارغ التحصيالن دانشگاهي هستند را به وجود

 آورده است.

 از طرفي به تاخير انداختن حــل معضل بيكاري با جذب انبوهي از نيرو توســط 
دانشگاه ها، اين مشكل را سال به سال بدتر مي كند.  وي در ادامه به مشكالت فرهنگي 
و كوتاهي دانشگاه ها يا مسئوالن در معرفي رشته ها اشاره كرده و مي گويد: هنوز براي 
مردم جا نيفتاده است كه مثال به يك مشاور رجوع كنند يا اينكه يك وكيل داشته 
باشــند و كارهاي خود را از روش هاي قانوني انجام دهند. آنها به دنبال راهكارهاي 
غيررسمي هستند و مهم تر از همه هنوز نمي دانند ارزش و اهميت رجوع به برخي از 

مشاغل و سود آن براي  آنها چيست. 

غفلت از ضرورت برخي مشاغل
يك روانشناس در رابطه با رشته روانشناسي و ميزان شناخت مردم از آن 
مي گويد: بسياري گمان مي كنند رجوع به يك روانشناس تنها اختصاص 
به كساني دارد كه از يك بيماري مزمن رواني رنج مي برند يا افرادي كه 
مشكل حاد روحي و رواني دارند، حال آنكه روح انسان مانند جسم آن نياز به 
رسيدگي و توجه دارد.  همان گونه كه افراد با كوچك ترين آسيب جسمي به 
پزشك مراجعه مي كنند، در رابطه با آسيب هاي روحي و رواني خود نيز بي نياز 
از اين كار نيستند. وي ادامه مي دهد: اما متاسفانه تصور غلط و شناخت كم مردم 
از اين حرفه منجر شده باوجود نياز مردم به رجوع به روانشناس و حل مسائل روحي و 

رواني خود، شغل روانشناسي آنطور كه بايد بازار خوبي نداشته باشد. 

بيكارتريــن و پرکارترين رشته هاي دانشگاهي
جديدترين آمارهاي ارائه شــده از ســوي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
درباره اوضاع بيكاري در رشــته هاي مختلف تحصيلي نشــان 
مي دهد كــه در برخي از رشــته ها مانند علــوم رفتاري 
و اجتماعــي با نرخ بيــكاري 19.7 درصــد، بازرگاني و 
امــور اداري بــا 19.5 درصــد، حقــوق 21.8 درصــد، 
علــوم زيســتي 22 درصــد، علــوم طبيعــي 22.4 درصد، 
 كامپيوتــر ۳9.9 درصد، صنعت و فــرآوري ۳2 درصد، معماري و ســاختمان
بــا شــيالت  و  جنگلــداري  كشــاورزي،  درصــد،   25.9   
  22 درصد و محيط زيست با 49.1 درصد، باالترين ميزان بيكاري فارغ التحصيالن

 وجــود دارد. همچنين در برخي رشــته ها ماننــد تربيت معلم بــا 8 درصد، 
روزنامه نگاري 8.8 درصد، بهداشــت 7.9 درصد، خدمات امنيتي 8.4 درصد و 
 خدمات حمل ونقل با 10.8 درصد اوضاع بهتري براي اشــتغال و جستجو براي 

كار وجود دارد. 
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خانــواده و دوســتان براي شــما باارزش 
هســتند، به همين دليل از بــودن در كنار 
آنها لذت مي بريد و به قول معروف شريك 
آنها در غم و شادي شان هستيد. اين عالقه 
همان عرق و تعصبي است كه باعث مي شود 
شما نسبت به آنها حساس باشيد و از حال 
و احوال آنها تاثير بگيريد. گاهي ممكن است اين عالقه به يك وسيله 
شخصي باشــد مانند ماشين يا وســايل روزمره اي كه از آنها استفاده 
مي كنيد اما در هر صورت ميزان تعصب و عالقه هر فرد نسبت به افراد 
يا چيزهاي ديگر يكسان نيست؛ بلكه گاهي عالقه و تعصب به يك چيز 
زياد است و گاهي هم كم. تعصب و عالقه هر چقدر بيشتر باشد، نشان 
مي دهد كه آن چيز يا فرد براي شــما اهميت بيشتري دارد. در مورد 
كار هم همينطور، داشتن عرق كاري نيز عالقه فرد به كار را دوچندان 

مي كند و بر بازدهي كاري وي مي افزايد.

اهميت دادن به آينده کاري
گرچه برخي افراد از مفهوم تعصب برداشــت هاي منفي اي دارند و آن 
را به معناي عالقه افراطي و غيرمنطقي تفســير مي كنند اما هميشه 
نمي توان از اين واژه برداشــتي نادرســت 
داشت، چرا كه بيشتر مواقع همين تعصب 
است كه باعث مي شود فرد از كسي حمايت 
كند يا در مواقع ضروري براي وي تالش و 
اقدامي انجام دهد. بنا براعتقاد ابن خلدون، 
مــورخ و حكيــم مسلمان تونسي در قرن 
هشتم هجـري قمـري تمدن هــا زماني از 
بين خواهند رفت كــه تعصب و عرق مردم 
نسبت به آنها از بين برود، بنابراين داشتن 
تعصب رمز ماندگاري يك فرهنگ، يك شهر 
و يك كشور است. درباره مشاغل و كسب و 
كار هم همينطور؛ مشخصا زماني يك كسب 
و كار از بين خواهد رفت كه افراد شاغل در 
آن نســبت به آن عالقه اي نداشته باشند و 
نسبت به پيشــرفت آن با عالقه فعاليت و 

تالش نكنند. 
مثال اگر كاركنان يك شــركت نســبت به 
آينده شركت، مدير و آنچه كه درون شركت در حال اتفاق افتادن است، 
بي اهميت باشند روند كاري آن شركت به نحو مطلوبي پيش نخواهد 

رفت، بنابراين تعصب رمز ماندگاري يك كار و پيشرفت آن است.
 

حذف نگرش هاي منفعت طلبانه از کارمند و کارفرما
متاســفانه در بســياري از شــركت ها يا بنگاه هاي اقتصادي افراد يا 
كاركنان نســبت به كار خود تعصبــي ندارند. انگيزه هــاي منفعت 
طلبانه آنها را نســبت به سرنوشت و آينده آن كســب و كار بي تفاوت 
می كند، به همين دليل اســت كه همكار، كارفرما يا شركت براي آنها 
يك وسيله اســت كه بايد به آنها سود برســانند. اين نگرش بالعكس 

در برخي از مديران شــركت ها هم وجود دارد، بنابراين تعجبي نبايد 
كرد كه با كوچك تريــن اتفاقي يك مجموعه كاري از هم متالشــي 
 مي شود. مدير به محض اينكه تشخيص دهد فردي براي وي منفعتي 
 در برندارد، آن را بركنار مي كند و فرد كارمند هم به محض يك پيشنهاد 
كاري بهتر شركت سابق را رها مي سازد، بنابراين الفاظي مانند كارفرما، 
كارگر، شركت يا حقوق و دســتمزد و بيمه كاري الفاظي هستند كه 
جايگزين الفاظي مانند همكاري، فداكاري، وفاداري، تالش و پشتكار 
شــده اند و افراد در مواقع ضروري از آنها براي اينكه سود بيشتري به 

دست آورند، استفاده مي كنند. 

مديريت درست سرمايه هاي انساني
دكتر احمد روستا، كارشناس مسائل اقتصادي و كار در رابطه با اينكه 
چگونه مي توان در درون افراد تعصب كاري و عالقه به آن را ايجاد كرد، 
مي گويد: بحث تعصب نيست، بلكه تعلق خاطر به كار است. تاثير مثبت 
اين امر يك چيز بديهي در تمام فعاليت هاي جمعي و ســازماني است 
كه نيازمند مديريت درست سرمايه هاي انســاني و ايجاد انگيزه هاي 

گوناگون در افراد مشغول به كار و فعاليت است. 

ايجاد فضاي کاري مثبت و سازنده 
وي توضيح مي دهد: از مهم ترين وظايف مديران حرفه اي ايجاد فضاي 
كاري دلچسب، مناسب و سرشار از شور و شوق است. زماني كه چنين 
محيطي ايجاد شــود، عاملي براي دلگرمي اعضاي ســازمان و نيروي 
كار اســت و باعث مي شــود كيفيت كار و خدمات بهتر از قبل باشد و 
همچنين كيفيت پاســخگويي به مخاطبان باال مي رود و رضايت آنها 
را جلب مي كند. در واقع در دنياي كسب و كار رضايت مشتري زماني 
شكل مي گيرد كه نيروي انساني در يك فضاي رضايت بخش، مثبت و 

سازنده فعاليت داشته باشد. 

پرداخت انگيزه هاي مادي و معنوي به کارکنان 
دكتر روستا، اســتاد دانشگاه ادامه مي دهد: ســال نو فرصتي مناسب 
براي بازنگري و ارزيابي ســازماني و جبران كاســتي ها و ايجاد انگيزه 
كافي در كاركنان اســت. بايــد انگيزه هاي مادي و معنــوي در آنها 
ايجاد شــود. وي مي گويد: البته كارفرمايان قرار نيســت پاسخگوي 
تمام خواســته هاي كاركنان باشند، بلكه بايد شــرايطي را كه منجر 
به خشــنودي كاركنان مي شــود را فراهم سازند. در شــرايطي كه 

اغلب كاركنان دچار مشــكالت و محدوديت  هســتند و بــا انواع اين 
محدوديت ها ســر و كار دارند، بايد فضايي را ايجاد كرد كه نسبت به 
 گذشته مفيد تر باشد تا راهكار خالقانه تري براي پيشرفت كسب و كار

 فراهم شود. 

ضرورت اجراي قانون بهبود فضاي کسب و کار
قانون بهبود فضاي كسب و كار در سال 91 توسط مجلس شوراي اسالمي 
به تصويب رســيده و آيين نامه ها و ابالغيه هاي آن صادر شده است اما 
 براساس آنچه كه برخي كارشناســان مي گويند، از كل اين قانون تنها 
18 درصــد اجــرا مي شــود، در حالــي كــه اگــر ايــن قانــون 
به طــور كامــل بــه اجــرا در آيــد، ميــزان ايــن درصــد بســيار 
 بــاال رفتــه و رتبــه كشــور كــه اكنــون در فضــاي كســب و كار

 111 اســت، بــه رتبــه 50 نــزول خواهــد يافــت. در دولــت 
 كنونــي از ميــان تمامــي مــواد ايــن قانــون در زمينــه مــاده

 76 مربوط به شناسايي قوانين مخل توليد كه براي فعاالن اقتصادي بسيار 
مهم است، اقدامات خوبي از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي انجام 

شده اما بسياري از مواد ديگر اين قانون هنوز اجرايي نشده است. 

»كسبوكار«ازراهكارهايافزايشعالقهافرادبهكارگزارشميدهد
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ايجاد شــهرك صنعتي ويژه 
اصناف بندرعباس 

رئيس اتاق اصناف بندرعباس از آغاز مذاكرات 
براي راه اندازي شهرك صنعتي ويژه اصناف در 

بندرعباس خبر داد. 
عبدالمجيــد جاللي درباره نامگذاري ســال 
۹۵ به عنوان ســال اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و 
عمل و تاكيد مقام معظم رهبــري بر اجراي 
سياست هاي اقتصاد مقاومتي در كشور، گفت: 
وقت آن اســت كه به جاي تبصره و بخشنامه، 

شعارها شكل اجرايي به خود بگيرد. 
وي افــزود: ضــرورت دارد كه اتــاق اصناف 
ايران خط مشــي كلي را براي يكپارچه سازي 
فعاليت هاي اصناف در كشــور ترســيم كند 
ضمن آنكه درباره ركــود اقتصادي بايد از اين 
پس ديدگاه ملي حاكم باشد نه نگرش بخشي 

و سازماني. 
رئيس اتاق اصناف بندرعباس در ادامه از ايجاد 
شــهرك صنعتي ويژه اصناف در بندرعباس 
خبر داد و افزود: با توجه بــه آنكه واحدهاي 
صنفي در شــهرك هاي صنعتي، از معافيت 
مالياتي برخوردار خواهند بود، ايجاد شهرك 
صنعتي موجب مي شود كه انگيزه اصناف براي 
فعاليت افزايش يابد؛ بر اين اســاس مذاكرات 
الزم براي ايجاد شهرك صنعتي ويژه اصناف 
آغاز شــده و به نظر مي رسد كه با فراهم شدن 
امكانات بتوانيم شهرك صنعتي ويژه اصناف را 

راه اندازي كنيم. 
 جاللي ضمن اشــاره بــه اينكــه نقدينگي

 ۷۰ درصد بنگاه هاي خرد نياز به حمايت مالي 
دولت دارد، تصريح كرد: دولت بايد عزم و جزم 
خود را براي رفع مشــكالت بنگاه هاي خرد 

به كار بگيرد. 

كاهش ۳۰۰ توماني قيمت مرغ 
در بازار

 رئيــس اتحاديه پرنــده و ماهــي از كاهش
 ۳۰۰ تومانــي قيمت مرغ خبــر داد و گفت: 
نرخ اين كاال در مراكز خرده فروشي به ۵۵۰۰ 

تومان رسيده است. 
مهدي يوســف خاني از كاهش ۳۰۰ توماني 
قيمت مرغ نســبت به روزهاي ابتدايي هفته 
جاري خبر داد و اظهار داشت: ديروز سه شنبه 

نرخ مرغ زنده ۳۶۰۰ تومان بود. 
وي با بيان اينكه قيمت مرغ آماده به طبخ در 
عمده فروشي ميدان بهمن ۴۸۰۰ تومان است، 
افزود: همچنين نرخ اين كاال درب كشتارگاه 
۴۹۰۰ تومان، توزيــع درب واحدهاي صنفي 
۵۰۰۰ تومان و فروش درب واحدهاي صنفي 

۵۵۰۰ تومان است. 
يوسف خاني اضافه كرد: قيمت هر كيلوگرم ران 
مرغ با كمر هم ۴۵۰۰ تومان و ران مرغ بدون 

كمر برابر با قيمت مرغ و ۵۵۰۰ تومان است. 
رئيس اتحاديه پرنده و ماهي ادامه داد: در چند 
روز گذشته قيمت مرغ آماده به طبخ در مراكز 

خرده فروشي ۵۸۰۰ تومان بوده است. 

واردات، سكوي پرش براي رشد 
اقتصادي كشورهاي همسايه

عضو هيات رئيسه كميسيون اقتصادي مجلس، 
با تاكيد بر ضرورت توجه بــه توانمندي هاي 
داخلي براي تحقق اقتصــاد مقاومتي، گفت: 
برخي رشد اقتصادي را در گرو واردات بي رويه 
مي دانند اما بايد بدانيم كه واردات تنها سكوي 
پرشي براي رشد اقتصادي كشورهاي همسايه 

است. 
روح ا... بيگي ئيالنلو، با اشاره به فرمان ۲۴ ماده 
رهبر معظم انقالب درباره اقتصاد مقاومتي و 
يادآوري نامگذاري سال جاري از سوي ايشان، 
گفت: توجه چندين ساله رهبر معظم انقالب 
به بحث مقاوم سازي اقتصاد، نشان از اهميت 
اين موضوع در رشد اقتصادي كشور و بهبود 

معيشت مردم دارد. 
نماينده مردم مياندوآب، شــاهين دژ و تكاب 
در مجلس شوراي اسالمي، با بيان اينكه توجه 
به اقتصاد مقاومتي بايد بــا مدنظر قرار دادن 
شاخص هاي رشــد توليد ملي صورت بگيرد، 
گفت: برخي رشد اقتصادي را در گرو واردات 
بي رويه مي دانند اما بايد بدانيم كه واردات تنها 
سكوي پرشي براي رشد اقتصادي كشورهاي 

بيگانه است. 
اين نماينده مردم در مجلس نهــم، با تاكيد 
بر اينكه مقاوم ســازي اقتصاد كشور مي تواند 
ركود، تورم و همچنين بيكاري را كاهش دهد، 
افزود: برنامه ريزي منســجم همزمان با ورود 
ســرمايه گذاران خارجي به كشور مي تواند به 

بهبود وضعيت كمك شاياني كند. 

سال ۱۳۳۹ موسسه هاي جديدي در شهر 
تهران با عنوان آژانس هاي اتومبيل كرايه 
شكل گرفتند؛ موسسات كار راه اندازي كه 
همگي ما در طول سال بارها براي انجام 
كار و رسيدن به محل مورد نظرمان از آنها 
استفاده كرده ايم. گذر همه ما حداقل يك بار به آنجا افتاده، مورد 
اعتماد هستند و در گوشي موبايل يا دفتر تلفن حتما يك اشتراك 

از آنها پيدا مي شود. 
نايب رئيس اتحاديه موسسات توريستي و اتومبيل كرايه در گفتگو 
با »كسب وكار« گفت: همانند تمام صنوفی كه براي دريافت مجوز و 
پروانه كسب مراجعه می كنند، برای كسب مجوز از  اتحاديه صنف 
اتومبيل كرايه تهران نيز شما بايد مداركي را به همراه داشته باشيد. 
مهم ترين مداركي كه شما براي دريافت مجوز از اين اتحاديه نياز 
داريد، سند مالكيت يا اجاره نامه رسمي يا عادي يا مبايعه نامه مكاني 

است كه قصد داريد آنجا را براي دفتر آژانس معرفي كنيد. 
سيد حسن هاشمي تيرآبادي افزود: براي اين مكان شما بايد پايان  
كار تجاري يا قبض يا رسيد پرداخت عوارض كسب پيشه يا گواهي 
شهرداري مبني بر بالمانع بودن صدور پروانه كسب را نيز به همراه 
داشته باشيد. عالوه بر اين ارائه مدركي مبني بر تشكيل پرونده يا 
ارائه هر يك از اوراق پرداخت ماليــات از واجبات در دريافت اين 

مجوز است. 

پلمب تعداد زيادي از واحدهاي متخلف
وي اظهار داشت: در طول يك سال گذشته تعداد زيادي از واحدهاي 
متخلف كه اغلب بدون مجوز كسب فعاليت داشتند پلمب شدند. 
وي دربــاره واحدهــاي غيرقانوني كه درحال فعاليت هســتند، 
گفت: اين واحدها گاها از طريق جابه جايي و تغيير مكان خود به 

فعاليت هاي خود ادامه مي دهند. 
هاشمي تيرآبادي ادامه داد: اين واحدها  شرايط الزم اداره اماكن 
براي اخذ مجوز فعاليت ها را نداشــته و بدون مجــوز و به صورت 
غيرقانوني فعاليت مي كنند. درحالي كه تمــام واحدهاي داراي 
مجوز عضو اتحاديــه بوده و روي فعاليت هــاي آنها نظارت وجود 
دارد. اين فعال صنفي درباره ميزان اشتغالزايي اين صنف تصريح 
 كرد: طبق آخرين آمار موجود براي دريافت كارت سوخت حدود

 ۶۶ هزار راننده در اين صنف مشغول به كار هستند كه اين تعداد 
 بدون درنظر گرفتن پاسخگويان تلفن اســت كه عموما براي هر 

۱۵ راننده يك مدير هماهنگ كننده نياز است. 
وي افزود: مســافران اگر شــكايتي به ميزان كرايه هاي دريافتي 
داشــته باشــند، مي توانند به تعزيرات و بازرســي اتاق اصناف 
اتحاديه اطــالع دهند. هاشــمي دربــاره مــدت فعاليت هاي 
آژانس ها گفت: فعاليت تمام واحدهاي ما به صورت ۲۴ ســاعته و 
شبانه روزي اســت و فقط تعداد معدودي از اين واحدها به دليل 
 خلوتي و عدم تراكم جمعيت ممكن اســت فعاليت شبانه روزي 

نداشته باشند. 
در هر صــورت اتحاديه اتومبيل هــاي كرايه، واحد 
بازرسي و شكايات دارد و مشتريان ناراضي مي توانند 
در تماس با اتحاديه، شــكايت خــود را اعالم كنند. 

اتحاديــه از طريق مدير آژانس، موضــوع را پيگيري 
مي كند و در صورتي كه حق با مشتري باشد، مديريت 

آژانس مواخذه مي شود. از سوي ديگر افرادي كه 
اقدام به تاســيس آژانس هاي اتومبيل 

كرايه مي كننــد بايد حقوق رانندگان 
و همسايگان خود را هم مدنظر داشته 

باشند. نايب رئيس اتحاديه موسسات توريستي و اتومبيل كرايه، 
ساماندهي آژانس هاي بدون مجوز را از ديگر اقدامات مهم براي 
سال جاري ذكر كرد و افزود: حدود هزار آژانس بدون مجوز داريم 
كه در ســال جاري تالش مي كنيم همه آنها را مجوزدار كنيم. 
در غير اين صورت از فعاليت واحدهــاي بدون مجوز جلوگيري 
خواهيم كرد. هاشــمي تيرآبادي از شــهروندان مي خواهد در 
صورت مشاهده هرگونه تخلفي از دريافت كرايه اضافي و خارج 
از عرف گرفته تا موارد اخالقي و... موارد را حتما با اتحاديه 
موسسات توريســتي و كرايه اتومبيل در ميان بگذارند 
تا با تخلفات برخورد شــود. بي ترديــد نظارت مردمي 
مي تواند در اين خصوص راهگشــا باشــد اما راهكار 
اساسي نيســت زيرا شــهرونداني كه با يك كارت به 
آژانس سر كوچه شــان زنگ مي زنند و با خودروهاي 
آن تــردد مي كننــد، لزومــا نمي توانند 
پروانه و مجوز فعاليت آن را بازرســي 
 كنند. ايــن كار وظيفه اتحاديه و اتاق

 اصناف است. 

ممكن است برخي آژانس ها تعرفه كمتري را اعمال 
كنند

از ســوي ديگر موضوعي كه طي چند روز اخير مطرح شده است 
مربوط به مصوبه شوراي شهر است كه گمانه زني ها را براي افزايش 

نرخ كرايه تاكسي ها افزايش داده است. 
با توجه به مصوبه شوراي شهر مبني بر افزايش ۱۵ درصدي نرخ 
كرايه تاكسي ها، قرار اســت نرخ اتومبيل هاي كرايه نيز به همين 
ميزان افزايش يابد كــه به گفته نايب رئيس اتحاديه موسســات 
توريستي و اتومبيل كرايه اين موضوع تا حدود ۱۰ روز آينده نهايي 

و مصوب مي شود. 
سيد حسن هاشــمي تيرآبادي با بيان اينكه پيشــنهاد افزايش 
۱۵ درصدي نرخ كرايه تاكســي ها را سال گذشــته ارائه كرديم، 
اظهار كرد: هيــات عالــي نظارت ســازمان صنعــت، معدن و 
 تجارت اســتان تهران بعد از انجــام بررســي هاي الزم نتيجه را

 اعالم مي كند. 
وي افزود: البته به دليل وجود رقابت بين آژانس هايي كه به ويژه در 
نزديكي يكديگر فعاليت مي كنند نرخ افزايش كرايه متغير است و 

ممكن است برخي آژانس ها تعرفه كمتري را اعمال كنند. 
هاشــمي با بيان اينكه بعد از نهايي شــدن افزايش نــرخ كرايه 
تاكسي ها، نرخ اتومبيل هاي كرايه نيز تغيير مي كند، تاكيد كرد: 
آخرين بار نرخ ها در سال ۱۳۹۲ افزايش يافت و از آن زمان تاكنون 
تغيير نرخ نداشتيم و در سال گذشته نيز با دولت تعامل داشتيم و از 
اعضا خواستيم كه افزايش قيمت نداشته باشند و آنها نيز تغييري 

در قيمت اعمال نكردند. 

تعرفه بين شهري اتومبيل هاي كرايه تقريبا توافقي 
است

وي، همچنين درباره تعرفه بين شــهري اتومبيل هاي كرايه نيز 
توضيح داد: تعرفه اي در اين زمينه وجود دارد، ولي مي توان گفت 
به طور كلي اين نرخ به صورت توافقي است و معموال در مسيرهاي 

مختلف با مشتري توافق مي شود. 
هاشــمي همچنين صــدور كارت شناســايي بــراي رانندگان 
اتومبيل هاي كرايــه را از مهم ترين برنامه هاي ســال جاري اين 
اتحاديــه عنوان كرد و گفــت: تاكنون براي حــدود ۶۰ درصد از 
راننــدگان اين كارت صادر شــده و تا چند ماه آينــده براي بقيه 

رانندگان نيز صادر خواهد شد. 

نايب رئيس اتحاديه موسسات توريستي و اتومبيل كرايه در گفتگو با »كسب وكار« مطرح كرد 

ساماندهی آژانس های بدون مجوز
حدود 1۰۰۰ آژانس  بدون مجوز داريم

اخبار

 فرش دســتباف ايرانــي با قدمــت چند
 صد ساله بازار بزرگي را در صحنه جهاني به 
خود اختصاص داده اســت و می توان گفت 
زمانی ايران توليدكننــده انحصاري فرش 
جهان بوده است اما پس از اعمال تحريم ها 
و خروج برخي طراحان ايراني و سپردن كارها به دست توليد كنندگان 

كشورهاي ديگر بازار فرش ايران كم كم به حاشيه رفت. 
كارشناســان معتقدنــد وخامت بــازار صــادرات فــرش ايراني با 
سياست گذاري هاي نادرســت دولت و رقابت نابرابر و به دور از قوانين 

بين المللي، اقتصادي و بازرگاني تشديد شده است. 
نايب رئيــس اتحاديه صادركننــدگان فرش دســتباف در گفتگو با 
»كسب وكار« گفت: حدود ۹۰ درصد از توليدات فرش دستباف صادر 
مي شود. حتي فرش هاي مستعمل هم بعد از ۱۵ تا ۲۰ سال كه مورد 
استفاده در منازل قرار مي گيرند، قابليت صادرات پيدا مي كنند. در واقع 
صادرات فرش وقتي باب شد كه فرش هاي مستعمل در داخل كشور 
مورد استفاده قرار نمي گرفتند. در نتيجه تصميم گرفته شد كه صادر 
شوند و به تدريج صادرات فرش هاي نو نيز به برنامه صادراتي اضافه شد. 
مرتضي عراقچي افزود: در حال حاضر مي توان گفت بازار فرش صد درصد 
صادراتي است. حتي اين روزها فرش هايي به اسم چهل تكه هم مد شده 
كه آنها را تكه تكه به هم مي دوزند و سپس صادر مي كنند. وي اظهار كرد: 
متاسفانه بازار فرش در سال هاي اخير با ركود مواجه شده است؛ نه در 
بازار داخلي رونق دارد و نه در بازارهاي بين المللي. بخشي از علت ركود 
بازار فرش در داخل كشور، تحريم بود. البته اين همه داليل نيست. بحران 
اروپا و بحراني كه در حال حاضر بر كشورهاي عربي حاكم است باعث 

شده كه كسي تمايلي براي خريد   فرش نداشته باشد. 

گران بودن فرش عامل ركود اين صنعت شد
عراقچي ادامه داد: در داخل كشــور هم گران بودن فرش عامل ركود 
اين صنعت شده اســت. البته توليد فرش گران تمام مي شود زيرا ۸۰ 
درصد قيمت فرش دستباف، مزد كارگر است و دستمزدها سال به سال 

افزايش مي يابد. 
اين فعال صنفي توضيح داد: در كشورهای ديگر تورم به اين ميزان وجود 
ندارد. وقتي دستمزد گران مي شود، قيمت تمام شده فرش هم افزايش 
مي يابد؛ در نتيجه براي مصرف كننــده داخلي هم صرف نمي كند كه 
فرش دستباف بخرد و به فرش هاي ماشيني تمايل پيدا مي كند. از سوي 

ديگر، نمي توان امسال فرشي را ۱۰۰۰ دالر فروخت و سال بعد گفت 
همين فرش ۱۲۰۰ دالر شده است. خريداران خارجي با اين نرخ ها فرش 
نمي خرند. در نتيجه فرش توليد داخل قادر به رقابت با كشورهاي ديگر 
مثل هند، چين يا حتي افغانستان كه اين روزها رقيب ما شده است، 
نيست. كارگر فرشباف در اين كشورها خيلي ارزان است. آنها دقيقا شبيه 
همين فرشي را كه ما متري ۲۰۰ دالر مي فروشيم، ۸۰ دالر مي فروشند. 

نايب رئيس اتحاديه صادركنندگان فرش دســتباف همچنين 
اظهار كــرد: البته فرش ايرانــي اگر حتــي ۵۰ درصد هم از 
نمونه هاي مشــابه خارجي آن گران تر باشد، به دليل مشهور 
بودن برند فــرش ايراني، تمايل بيشــتري بــه خريد دارند 
چون كيفيت پشــم و طرح فرش ايراني بهتر است. البته ما 

در حال حاضر با مشــكل ديگري مواجه شده ايم و 
 آن صادرات پشــم به عنوان مواد اوليه فرش 

به خارج است. 

كاليفرنيا مشتاق فرش هاي گران قيمت و نفيس ايراني
نايب رئيس اتحاديــه صادركنندگان فرش دســتباف ايراني درباره 
چشم انداز فرش ايراني در بازار آمريكا نيز گفت: از شهرهاي نيويورك 
و كاليفرنيا به عنــوان مركز تجــارت فرش آمريكا ياد مي شــود كه 
عمده فروشان فرش دستباف در شهر نيويورك قرار گرفته اند كه اگر 
تجار به بازار نيويورك وارد شوند، مي توانند با چندين تاجر بزرگ 
آمريكا و بنكداران كوچك تر شــهرهاي ديگر كه براي تامين 
نيازهاي خود به نيويورك سفر كرده اند، آشنا شوند. از سوي 
ديگر اگر تجار ايراني امكان سفر به شهرهاي مختلف آمريكا را 
پيدا كنند به طور حتم مي توانند بازار مناسبي براي خود ايجاد 
كنند، همانطور كه بيان شد يكي از مشكالت پيش روي تجار 

ايراني شرايط سخت سفر به آمريكاست. 
مرتضــي عراقچــي پيش بينــي خــود را 
از حضــور فــرش دســتباف ايرانــي در 

بازار آمريكا بعــد از لغو تحريم هــا اينگونه بيان كرد: چشــم انداز 
روشــن و پراميدي براي فرش دســتباف ايراني در بــازار آمريكا 
ديده مي شود اما دســتيابي به نقطه مناســب در اين بازار همراه 
 با صرف زمان اســت كه بــه نظر مي رســد در گام هاي نخســت

 يك فرصت شــش ماهه براي عرض اندام در اين بازار نياز اســت و 
 نبايد توقع داشت كه به سرعت اين بازار از آِن تجار فرش دستباف

 ايران شــود. به گفته وي، در مجموع بايد تجار با بــازار آمريكا در 
راســتاي دريافت نظرات و نيازهاي بازار هدف در ارتباط باشند كه 
در اين زمينه بازارياب ها نقش بسيار تعيين كننده اي ايفا مي كنند. 
از سوي ديگر بازار صادراتي فرش دستباف ايراني كه از بخش هاي 
تهيه مواد اوليه، بافت، عرضه در بازار داخلي و صادرات به بازارهاي 
هدف تشكيل شده است بايد به صورت يكپارچه مديريت شود كه 
در اين بخش نياز است مركز ملي فرش بافندگان را ساماندهي كنند، 
البته ايجاد برند و سيستم يكپارچه برندسازي در صنعت فرش بسيار 

حائز اهميت است. 
وي اضافه كــرد: در حال حاضر بازار فرش كشــور آمريكا در دســت 
كشورهاي هند و پاكستان است كه با مديريت درست و اصولي مي توان 

اين بازار را از آن خود كرد. 
مرتضي عراقچي همچنين در پاسخ به اين سوال كه بازار آمريكا در خريد 
فرش هاي ايراني به دنبال كدام دسته از توليدات ايراني است، اظهار كرد: 
بازار آمريكا به دنبال رفع نياز مشتريان خود است كه غالبا به دنبال خريد 
فرش هاي صنعتي و به اصطالح خانه داري هستند. اين گفته نبايد به 
اين صورت برداشت شــود كه در بازار آمريكا مشتري براي فرش هاي 
گران قيمت و نفيس ايراني وجود ندارد. به نظر مي رســد ايالت هايي 
همچون كاليفرنيا كه افراد پولدار در آن زندگي مي كنند بيشتر مشتاق 
فرش هاي گران قيمت و نفيس ايراني باشــند كه محموله اخير فرش 
دستباف ايراني كه از فرش هاي نفيسي تشكيل شده، به اين ايالت صادر 

شده است. 
اين مقام بخش خصوصي ايران در پايان عنوان كرد: با توجه به تجربه 
قبل از تحريم ها آمريكايي ها ســليقه اي نزديك به اروپاييان دارند كه 
معموالرنگ هاي مرده را بيشتر مي پسندند اما نبايد فراموش كرد كه 
سليقه و عاليق در بازار آمريكا هر سال با توجه به مد و رنگ سال تغيير 
مي كند. از اين رو براي آنكه بازار فرش صادراتي ايران در كشــورهاي 
مختلف همچون آمريكا احيا شود بايد از باالترين سطح فعاليت صادراتي 

فرش تا پايين ترين سطح خواست بازار هدف را بپذيرند. 

نايب رئيس اتحاديه صادركنندگان فرش دستباف در گفتگو با »كسب وكار« مطرح كرد

لزوم مدیریت بازارصادراتی فرش
صادرات فرش هاي نفيس ايراني به ايالت هاي آمريكا

رئيس اتحاديه فروشــندگان خودرو با بيان اينكه سال گذشته 
تخلفات ميلياردي در بازار خريد و فــروش خودرو اتفاق افتاده 
است، گفت: مردم از واحدها و شركت هاي ليزينگي فاقد مجوز 

خريد نكنند. 
اميرارسالن منصوري، رئيس اتحاديه فروشندگان خودرو با اشاره 
به اينكه اين روزها بازار خريدوفروش خــودرو همانند ماه هاي 

پاياني سال گذشــته راكد است، اظهار داشــت: در حال حاضر 
كمتر خريداري در بازار خودرو وجــود دارد و اين موضوع براي 
فروشندگان خودرو مشكالتي را به وجود آورده است، چراكه آنها 

بايد باوجود ركود بازار ماليات سنگيني را پرداخت كنند. 
وي با بيان اينكه»روز گذشته ۸ واحد صنفي به علت عدم توانايي 
پرداخت ماليات تعطيل شــده اند«، افزود: در كنــار ركود بازار 

در سال گذشته ما شــاهد كالهبرداري   ميلياردي نيز در بازار 
خريدوفروش خودرو بوده ايم به اين صورت كه واحدهاي صنفي 
بدون پروانه در كنار شركت هاي ليزينگي فاقد مجوز ۹۸ درصد 
تخلفات معامالت خودرو را به خود اختصــاص داده اند. رئيس 
اتحاديه فروشندگان خودرو اضافه كرد: از مردم تقاضا داريم از 
واحدهاي صنفي و شــركت هاي ليزينگي داراي مجوز رسمي 

خودروهاي مورد نياز خود را خريداري كنند. 
منصوري درباره افزايش قيمت خودرو در سال جاري نيز افزود: 
هم اكنون تغييــري در كيفيت خودرو به وجود نيامده اســت و 
اين موضوع در كنار ركــود بازار بايد مورد توجه شــركت هاي 
خودروســازي قرار بگيرد تا زماني كه كيفيت باال نرود، افزايش 

قيمت بي معني است. 

ثبت تخلفات ميلياردي در بازار خودرو

اصناف
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فرهنگ
 و هنر

اهتمام وزارت ارشاد به حل مشكالت تئاتر است

اعتبار ۶ ميلياردي براي بازسازي مجموعه تئاتر شهر
سرپرست دفتر طرح هاي عمراني وزارت فرهنگ 
و ارشاد اســامي اظهار كرد كه اعتبار درنظر 
گرفته شده براي بازسازي مجموعه تئاتر شهر در 

سال ۹۴، هنوز پرداخت نشده است. 
مسعود معمار درباره وضعيت اعتبار و بازسازي 
مجموعه تئاتر شهر در سال ۹۵ گفت: اعتباري 
كه براي سال ۹۴ براي بازسازي مجموعه تئاتر شهر در نظر گرفته شده 
بود، هنوز به ما پرداخت نشده است. از اين رو با تامين پول از بخش هاي 
ديگري براي سفارش و ساخت صندلي هاي تلسكوپي سالن هاي سايه و 

قشقايي در كشور استراليا اقدام كرديم. 
وي ادامه داد: اين صندلي ها نهايتا تا ۲ ماه ديگر آماده و براي نصب وارد 
ايران مي شوند. همچنين تجهيزات نور و صوت سالن اصلي نيز سفارش 
داده شده كه تا ۲ ماه ديگر به دست مان مي رسند. سفارش صندلي هاي 
سالن اصلي نيز كه توليد داخل هستند در حال آماده شدن است تا اين 

صندلي ها با كيفيت بااليي ساخته شوند. 
معمار درباره اينكه چرا صندلي هاي سالن اصلي همانند صندلي هاي 
سالن هاي سايه و قشقايي مجموعه تئاتر شهر براي ساخت به خارج 
از كشور ســفارش داده نمي شوند، يادآور شــد: چون امكان ساخت 
صندلي هاي تلسكوپي در داخل كشــور ميسر نيست، سفارش آن به 
خارج از كشور ممنوعيت ندارد ولي چون امكان ساخت صندلي هاي 
سالن اصلي در داخل كشور فراهم است، سفارش ساخت آن به خارج از 

كشور ممنوعيت دارد. سرپرست دفتر طرح هاي عمراني 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسامي درباره 

وضعيت تامين اعتبار بازســازي 
مجموعه تئاتر شهر، اظهار 

كرد: احتمال دارد 
پايان  تــا 

فروردين ماه اعتبار سال ۹۴ برای بازســازي به ما پرداخت شود. براي 
سال جديد هم اعتبار ۶ ميلياردي براي بازسازي مجموعه تئاتر شهر 
درنظر گرفته ايم كه البته بايد تا زمان تصويب بودجه توســط مجلس 

منتظر بمانيم. 
وي افزود: دليل تاخير در پرداخت اعتبار بازســازي در ســال ۹۴ اين 
است كه خزانه پول نداشــت و اگر تخصيصي به خزانه رفته باشد، تا 
پايان ماه جاري اعتبار ســال ۹۴ به ما پرداخت مي شود. معمار درباره 
وضعيت بازســازي بناي قديمي اداره برنامه هاي تئاتــر، توضيح داد: 
بازســازي اداره تئاتر با مشــكل ســند بنا كه به نام يك موسسه بود، 
مواجه شد و اين در حاليست كه تمام موافقت هاي الزم براي تخريب 
 و بازسازي بنا در شهرداري انجام شــده است و تنها بايد مشكل سند 

بنا رفع شود. 
سرپرســت دفتر طرح هاي عمراني وزارت فرهنگ و ارشــاد اسامي 
يادآور شد: موسسه مدنظر منحل شده و هيات انحال موسسه مشغول 
حسابرسي و اقدامات الزم اســت كه بعد از اين مرحله سند اداره تئاتر 
به خود وزارتخانه منتقل مي شود زيرا وزارت فرهنگ و ارشاد اسامي 
به عنوان متولي اداره تئاتر شناخته مي شود. وي در پايان تاكيد كرد: 
اميدواريم اعتبار مورد نياز براي بازسازي مجموعه تئاتر شهر به دست مان 
برسد. درست است كه بازسازي سالن هاي پايين مجموعه انجام شده 

كه البته هنوز بخش هايي از آن 

تكميل نشده است اما تاش مي كنيم كه بازسازي سالن اصلي مجموعه 
هرچه سريع تر به سرانجام برسد زيرا سالن اصلي چشم تئاتر شهر است.

 
نامگذاري سال 95 به عنوان »تئاتر« توسط وزير ارشاد

اين در حاليست كه وزير فرهنگ و ارشاد اسامي سال 13۹۵ را هم به 
نام »تئاتر« نامگذاري كرد. علي جنتي در جلسه اي كه 1۹ فروردين ماه 
با برخي معاونان و مســئوالن حوزه فرهنگ و هنر داشت، در راستاي 
ادامه اقداماتي كه سال گذشته در حوزه تئاتر انجام مي شد و نيز انجام 
نشدن برخي كارهايي كه مدنظر بود، امسال را هم در اين وزارتخانه به نام 
»تئاتر« ناميد. وزير فرهنگ و ارشاد اسامي گفت: اهتمام وزارت ارشاد 
به حل مشكات تئاتر است و از اين پس نيز اين مسير را تا كاهش يا رفع 
اين مشكات ادامه مي دهد. امسال از جانب دولت سال تئاتر ناميده شده 
بود كه به دليل اهميت هنر نمايش امسال را سال تئاتر اعام كرديم كه 
هدف از اين نامگذاري اين بود كه در جهت گسترش فضاهاي نمايشي 
و همچنين حمايت از هنرمندان، حمايتي صورت بگيرد. نمونه آن هم 
بازسازي تئاتر شهر است كه همين بازسازي و مرمت در سالن هاي برخي 

از شهرستان ها هم انجام گرفته است. 

بودجه امسال تئاتر حدود دو برابر خواهد شد
ايرج راد، مديرعامل خانــه تئاتر در اين  زمينه گفت: در اين جلســه 
در ارتباط با يكســري 

مسائل و مشكات تئاتر گزارش مختصري ارائه شد و جنتي هم تا حدود 
زيادي در جريان بسياري از مسائل از جمله مشكات مالي قرار داشت. 

وي افزود: براساس مشكاتي كه به ويژه در بخش مالي در حوزه تئاتر 
وجود داشت، ايشان معتقد بود به دليل آنكه در اين حوزه خيلي موثر عمل 
نشد، امسال هم كارها با تاكيد به تئاتر و به نام تئاتر دنبال شود و قرار بر اين 
است كه از بودجه اي كه به معاونت هنري براي سال جاري اختصاص داده 
مي شود، بخش عمده اي به تئاتر داده شود و بدين  ترتيب بودجه امسال 

تئاتر حدود دو برابر خواهد شد. 
راد همچنين گفت: در اين جلســه درباره مســاله بيمــه كه به تمام 
هنرمندان از جمله فعاالن حوزه تئاتر و اعضاي خانه تئاتر هم مربوط 
مي شود، صحبت شد و قرار بر اين اســت تا با پيگيري، اين موضوع به 
جمع بندي برسد؛ چراكه بايد ابتدا اعتباري براي صندوق اعتباري هنر 
تامين شود تا سرانه اي كه براي بيمه هنرمندان پرداخت مي شد و حذف 
شد و نيز مبالغ اضافه اي كه برخي هنرمندان پرداخت كردند، به آنها 

داده شود. 
وي يادآور شد: طبق پيگيري هاي انجام شده بيمه اي را درنظر داريم 
كه با پرداخت مبلغ 7۵0 هزار تومان بــراي هر نفر بيمه طايي بدون 
سقف درنظر گرفته مي شود و اميدواريم مساله بيمه هنرمندان هم به 

سرانجام برسد. 
به گفته راد در اين جلسه علي مراد خاني، معاون امور هنري وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسامي و مهدي شفيعي، مديركل اداره هنرهاي نمايشي هم حضور 
داشتند. وزير فرهنگ و ارشاد اسامي سال گذشته را براي توجه بيشتر به 
تئاتر، به نام اين حوزه ناميد و امسال هم زمزمه ها و پيشنهاداتي بر اين 
بود تا به نام هنرهاي تجسمي نامگذاري شود اما وزير 
فرهنگ و ارشاد اسامي ترجيح بر ادامه 
توجه به تئاتــر و نامگذاري آن 

داشته است. 
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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 88253428 صداي خود را به گوش 

مسئوالن برسانيد. 

نامه به سردبير

ثروتمندترين كشورهای آسيا
توليد ناخالص داخلي يا توليد ناخالص داخلي 
ســرانه )GDP( عبارت از ارزش بــازار تمام 
كاالهاي توليد شده توسط يك كشور در دوره 
زماني معين اســت كه به حمايت از اقتصاد آن 
كشور كمك مي كند. اين شاخص، بهترين راه 
براي رتبه بندي قدرت اقتصادي و ثروتمندترين 
كشورهاست. در اين جا به كمك اين شاخص 
ثروتمندترين كشورهای  آســيا را رتبه بندي مي كنيم. به اســتناد گزارش برابري 
قدرت خريد و توليد ناخالص داخلي اســمي 2۰۱3 صندوق جهاني پول، در اين جا 

ثروتمندترين كشورهای آسيا براساس توليد ناخالص داخلي سرانه آمده است. 
ثروتمندترين كشورهاي آسيا در سال  2۰۱5 بدين شرح هستند: 
بحرين – سرانه توليد ناخالص داخلي: ۳4.584 دالر

اين جزيره كوچك در بخش غربي خليج فارس تنها 54.7۱8 كيلومتر طول و ۱7.7۰3 
كيلومتر عرض دارد. جمعيتي بيش از ۱.2 ميليون نفر دارد كه بيش از 6۰۰.۰۰۰  نفر آن 
غيربومي هستند. درآمد اصلي اين كشور از بانكداري، توريسم و نفت به دست مي آيد. 

ژاپن - سرانه توليد ناخالص داخلي: ۳6.899 دالر
سرزمين آفتاب تابان بيش از ۱26 ميليون نفر جمعيت دارد. ژاپن بر پايه سرانه توليد 
داخلي اسمي سومين و بر پايه قدرت خريد چهارمين اقتصاد برتر دنيا را در اختيار دارد، 

چهارمين صادركننده بزرگ و چهارمين واردكننده بزرگ در دنيا نيز هست. 

كويت - سرانه توليد ناخالص داخلي: ۳9.706 دالر
اين كشــور جمعيتي معادل با 2.2 ميليون نفر دارد. رتبه پنجم بزرگ ترين ذخاير 
نفتي جهان را در اختيار دارد و از سوي بانك جهاني به عنوان اقتصادي با درآمد باال 

طبقه بندي شده است. 

تايوان - سرانه توليد ناخالص داخلي: ۳9.767 دالر
در نيمه دوم قرن 2۰ اقتصاد تايوان رشد سريع و صنعتي شدن را تجربه كرد، اين امر 

باعث شد اقتصاد اين كشور به اقتصاد صنعتي پيشرفته اي تبديل شود. 

برونئي - سرانه توليد ناخالص داخلي: 55.111 دالر
صندوق بين المللي پول برونئي را از نظر سرانه توليد ناخالص داخلي به لحاظ برابري 
قدرت خريد در جهان در مقام پنجم رتبه بندي كرده است. اين كشور قرضه عمومي 
برابر با صفر درصد دارد. به گفته مجله فوربز، برونئي پنجمين كشور ثروتمند در بين 

۱82 كشور داراي ميادين نفت و گاز طبيعي قرار دارد. 

هنگ كنگ - سرانه توليد ناخالص داخلي: 55.۳8۳ دالر
اين كشور پس از لندن و نيويورك، مهم ترين مركز تامين مالي بين المللي است. اين 
كشور داراي اقتصاد خدماتي سرمايه داري و داد و ستد آزاد با ماليات پايين بوده و پول 

رايجش در رتبه هشتم ارزهاي بين المللي است. 

ماكائو - سرانه توليد ناخالص داخلي: 59.451 دالر
ماكائو با كسب وكار گسترده قمار و توريسم، به عنوان الس وگاس آسيا شناخته شده 

است. 

سنگاپور - سرانه توليد ناخالص داخلي: 64.584 دالر
از وقتي مساله جهاني شدن مطرح شد، توسعه سريع سنگاپور قدرت شگرفي به اقتصاد 
اين كشور اعطا كرده است، چرا كه يكي از اعضاي بنيان گذار اتحاديه كشورهاي جنوب 
شرق آسيا )ASEAN( است. سنگاپور كشوري با فناوري باال و تجارت پسند است. 
اقتصادي دانش بنيان و مبتني بر نوآوري دارد. اين كشور به دليل زيرساخت هاي با 

فناوري  بااليش شهرت دارد. 

قطر - سرانه توليد ناخالص داخلي: 98.814 دالر
رشد اقتصادي قطر عمدتا بر نفت و گاز طبيعي اش اســتوار است. ۱4 درصد از خانواده ها 
ميلياردر هستند، در حالي كه ۹4 درصد از نيروي كارش را كارگران مهاجر تشكيل می دهند. 
Richest Lifestyle :منبع
ترجمه: نشريه بازده

علت »خاكستري شدن« رنگ موها چيست؟
دانشمندان ژني را كشف كرده اند كه گفته شده از والدين به ارث برده می شود و 

عامل خاكستري شدن موهاست. 
 به گزارش فراديد به نقل از هافينگتن پست، سال هاست كه استرس را عامل اصلي 
خاكستري شدن موها معرفي كرده ايم. در اصطالح عاميانه نيز اين گفته رواج دارد 
كه حرص خوردن باعث سپيدي موها خواهد شد اما مطالعه اي جديد نشان داده كه 
موهاي خاكستري به دليل وجود ژن هاي موروثي در بدن است.  دانشمندان كالج 
لندن براي نخستين بار ژني را شناسايي كرده  اند كه موها را به رنگ خاكستري تبديل 
مي كند. اين بدان معناست كه احتمال خاكستري شدن رنگ موي برخي از زنان و 
مردان در مقايسه با ديگران به مراتب بيشتر است و دليل آن نيز وجود چنين ژني 
است.  محققان اين ژن را IRF4 نامگذاري كرده و معتقدند كه در آينده مي تواند با 
انجام تحقيقات بيشتر روي اين ژن، خاكستري شدن رنگ موها را به تعويق انداخت.  
پژوهشگران كالج لندن با بررسي DNA بيش از 6357 نفر از كشورهاي آمريكاي 
جنوبي – برزيل، كلمبيا، شيلي، مكزيك و پرو – موفق شدند اين ژن را شناسايي 
كنند. اين افراد از نژادهاي اروپايي، آفريقايي و بوميان آمريكا بودند.  اين مطالعه 
نشان داد كه ژن IRF4 با خاكستري شدن موها در ارتباط است اما در نهايت تاكيد 
كرد براي بررسي نحوه عملكرد اين ژن به پژوهش هاي بيشتري نياز است.  دكتر 
كائوستوب اديكاري، پژوهشگر اصلي پروژه مي گويد: »قبال برخي از ژن هاي حاضر 
در فرايند كچل شدن و رنگ موها شناسايي شده بود اما اين نخستين باري است كه 
يك ژن كه مشخصا كارش خاكستري كردن رنگ موهاست، شناسايي شده است. 

البته ژن هاي مربوط به اندازه و تراكم موها نيز شناسايي شده اند.« 
 Huffingtonpost :منبع
ترجمه: وبسايت فراديد

آگاهي

مهارت

ادامه از شماره گذشته:
اســترس مي توانــد در هر زمان با ســطوح شــدت 
 مختلفــي در زندگــي مــا ظاهــر شــود. مي تواند از 
يك گفتگــو يا از رويــدادي كه اتفاق مي افتد، ناشــي 
شــود. صرف نظــر از چگونگــي ايجــاد آن، حقيقت 
اين اســت كه اســترس دائمي در بدن ما نه تنها براي 
 ســالمتي مان زيانبار اســت، بلكه قابل پيشــگيري و 

غيرضروري است. 
دفعه بعد كه نفس تان تنگ شد يا احساس كرديد تحت 
فشار هســتيد، اين فنون را براي آرامش سريع امتحان 

كنيد. 

5. هوشيارانه ورزش كنيد
ورزش آدرنالين و اندورفين هاي طبيعي آزاد مي كند كه 
به شما حس خوبي مي دهد. با تمركز عمدي بر فعاليتي 
كه در حال انجامش هستيد به تمرين هاي تان هوشياري 
بيشتري بيفزاييد. فن تان و احساسي را كه در شما ايجاد 
مي كند، مالحظه كنيد. با جسم تان ارتباط برقرار كنيد. 
از طريق ورزش قادر خواهيد بود، تناسب يافته و حتي از 

استرس تان غافل شويد. بيرون برويد و بدويد يا دوچرخه 
 سواري كنيد، به باشــگاه برويد، يا در يك كالس يوگا 

شركت كنيد. 

6. دوش آب سرد بگيريد
آب درماني يك علم دقيق و پيچيده بــا انبوهي از مزايا 
براي جسم و ذهن تان اســت. دوش هاي آب سرد عالوه 
بر كاهش استرس، عروق شما را باز مي كنند كه هنگام 
بازگشت به حالت عادي خون را به سمت اندام هاي تان 
برمي گردانند. اين امر تاثيري هيجاني روي قلب، كليه ها، 
شش ها و كبد دارد. اين فرايند ترشح سالم سيستم غدد 
را تحريك مي كند كه باعث شفافيت پوست تان شده و 
تركيب شيميايي خون تان را جوان و سالم نگه مي دارد. 
يادتان باشد كه با اندام هاي انتهايي شروع كنيد – پاها، 

دست ها و بازوها. 

7. موسيقي آرام بخش پخش كنيد
همه چيز از انرژي ساخته شده است از جمله جسم ما و 
موسيقي. موسيقي قدرت دارد، با باال يا پايين كشاندن 

شــما، انرژي تان را متحول كند. موسيقي ای را انتخاب 
كنيد كه لحن، شعر و ضرباهنگي شاد دارد، بنابراين انرژي 
جسم تان مي تواند با بســامد اين انرژي باالتر هماهنگ 
شود. موسيقي مثبت به خلق افكار مثبت تر نيز كمك 

مي كند. 

8. شكرگزار باشيد
هرآنچه درباره آن استرس داريد فقط يك الگوي فكري 
يا يك عقيده است. شــما در نهايت در كنترل افكارتان 
هســتيد )اگرچه اغلب چنين به نظر نمي رسد( . دو نفر 
مي توانند دقيقا در يك موقعيت مشابه باشند و فقط يكي 
از آن دو احساس استرس كند زيرا الگوي فكري منفي 
دارد. بنابراين دست از نگراني يا ترس  برداريد و فهرستي 
از آنچه كه به خاطرش در زندگي شــكرگذار هستيد، 
 تهيه كنيد - داشتن يك سقف روي سرتان، زندگي در 
يك شهر خوب، داشتن وسيله نقليه اي كه به شما آزادي 

مي دهد و غيره. حدودا ۱۰ چيز را فهرست كنيد. 

9. موفقيت را تجسم كنيد

با تجسم و تمركز تمام حواس تان به آنچه كه مي خواهيد 
زندگي براي تان به ارمغان بيــاورد و نه ترس از آنچه كه 
نمي خواهيد، ذهن تان را از تصور »ســناريوي بدترين 
مورد« يا »اگر اين اتفاق بيفتد« بازداريد. به ياد داشــته 
باشيد انرژي جايي جاري مي شــود كه توجه تان برود 
يعني شما نمي توانيد زماني براي گذراندن تهيه كنيد 
زيرا درگير به تصوير كشــيدن آن چيزي هســتيد كه 

نمي خواهيد. 

10. يك اسموتي سبز بنوشيد
با فيتوشــيميايي  هاي موجود در ســبزيجات ســبز، 
 ذهن تان را به طور طبيعي تقويت كنيد. اسموتي ها روش
 فوق العاده اي براي به دست آوردن مواد مغذي از سبزي ها 
و ميوه ها هســتند زيرا تمام محتويات در نوشيدني باقي 
مي ماند. اسموتي هاي سبز مي توانند سيستم ايمني تان 
را تقويت كنند، هوس هاي ناسالم را حذف مي كنند )كه 
مي توانند باعث استرس بيشتر شوند( و به مغز شما انرژي 
بيشــتري مي دهند. كلم، اســفناج، زنجبيل و ليمو را با 

مقداري موز و زغال اخته امتحان كنيد.

10 فن كاهش سريع استرس

هر كسي به  جاي خود
حكايت هاي مديريتي

اوپك
سازمان كشورهاي صادر كننده نفت با نام اختصاري 
اوپك )OPEC(، يك كارتل بين المللي نفتي است 
كه متشكل از كشورهاي الجزاير، ايران، عراق، كويت، 
ليبي، نيجريه، قطر، عربستان سعودي، امارات متحده 
عربي، اكوادور، آنگوال و ونزوئالست. مقر بين المللي 
اوپك از بدو تاســيس در ســال ۱33۹ در ژنو بود و 
در سال ۱344 به شهر وين در كشور اتريش انتقال 
يافت. ۱2 ســپتامبر ۱۹6۰ كشورهاي صادر كننده 
نفت با هدف محافظت از منافع خود اقدام به تاسيس 
سازمان واحدي كردند كه به اختصار »اوپك« ناميده 
شــد. اين توافق در پايان مذاكرات نمايندگان اين 
كشورها در بغداد حاصل شد. هدف اصلي اين سازمان، 
آنچنان كه در اساسنامه بيان شده، بدين شرح است: 
»هماهنگي و يكپارچه ســازي سياست هاي نفت 
كشــورهاي عضو و تعيين بهترين راه براي تامين 
منافع جمعي يا فردي آنها، طراحي شيوه هايي براي 
تضمين ثبات قيمت نفــت در بازار نفت بين المللي 
براي از بين بردن نوسانات مضر و غير ضروري؛ عنايت 
و توجه ويژه به كشورهاي توليد كننده نفت و توجه 
خاص به ضرورت فراهم كــردن درآمد ثابت براي 
كشورهاي توليد كننده نفت،تامين نفت كشورهاي 
مصرف كننده به صورت كارآمد، مقرون به صرفه و 
هميشگي و بازده مناســب و منصفانه براي آنهايي 
كه در صنعت نفت ســرمايه گذاري مي كنند.«در 
دهه هاي اخير افزايش كشورهاي صادر كننده نفت 
كه خارج از اين سازمان قرار گرفته اند رو به افزايش 
بوده و اوپك مجبور است كه براي حفظ بهاي نفت 
خام با آنها كه در صدرشان روسيه قرار گرفته است، 
كنار  آيد. با وجود اين، دولت هاي عضو اوپك كه سران 
برخي از آنها وابســتگي هاي خارجي دارند با ساير 
اعضاي اين ســازمان هماهنگي كامل ندارند. اين 
سازمان در راستاي دفاع در مقابل سياست استثماري 
شركت هاي بزرگ نفتي مشهور به »هفت خواهران« 
كه به دليل در اختيار داشتن تكنولوژي توليد نفت و 
تسلط بر شبكه حمل و نقل نفت خام، از افزايش قيمت 
نفت جلوگيري مي كردنــد و ارزش آن را به صورت 
مصنوعي در بازار پايين نگه مي داشتند، به پيشنهاد 
ونزوئال در سال ۱33۹ طي جلسه اي در بغداد با حضور 
نمايندگان كشورهاي ايران، عربستان، ونزوئال، كويت 

و عراق تاسيس شد. 

نهاد های بين المللی يادداشت مدير

يكي از ويژگي هاي مديران در سازمان ها اين است 
كه دائم در جلسه هستند و كمتر فرصت پرداختن 

به كارهاي ديگر را دارند.
 در ايــن بين رويكــرد مديران بــراي حضور در 
جلســات متفاوت اســت. در اينجا به دو سر اين 

طيف اشاره مي شود. 
مديران بي برنامه: مديراني هســتند كه چون 
كار ديگري نداشته و برنامه اي براي خود ندارند، 
تالش مي كنند بيشتر وقت خود را صرف حضور 

در جلسه هاي كاري كنند.
 به هميــن دليل اين جلســات فرصتــي براي 
گذراندن اوقات كاري و اخذ تصميم هاي متناوب 
و بعضا بي حاصل مي شود و مديران چون فرصت 

گفتگو با همكاران و زيردســتان خود را ندارند، 
عمال از انتقــال پيام به اليه هاي ديگر ســازمان 
باز مي مانند و نتايج جلســات هر چه باشــد، در 
 همان جلســه خواهد بــود و قابليت اجــرا پيدا 

نخواهد كرد. 
مديران بابرنامه: اين گــروه از مديران تالش 
مي كنند به جاي حضور در جلســه هاي متعدد، 
وقت خود را مديريت كنند و مشــكالت سازمان 
را صرفا با حضور در جلســات حــل نكنند، بلكه 

راه حل هاي ديگري پيدا كنند.
 توجه اين مديران به اين اســت كه اجازه ندهند 
جلسات متعدد، تمام وقت كاري آنها را پر كند و 
به عالوه اگر در جلسه اي هم حضور داشته باشند، 

زمان بندي حضور در جلسه براي شان مهم است 
و وقت خود را بــا حضور در جلســات به بطالت 

نمي گذرانند. 
تعداد جلســه هاي مديريتي يكي از شاخص هاي 
كارآمدي سازمان است. هر قدر تعداد اين جلسات 
بيشتر شود، نشــان از مشكالت سازمان است كه 
مديران تالش مي كنند با جلسه هاي متعدد اين 
مشكالت را رفع كنند؛ در حالي كه مشكل در جاي 
ديگري است و بايد چاره ديگري براي آن انديشيده 
شود. مثال شــايد نشــان دهنده تفويض اختيار 
نامناسب باشد يا ساختار ناكارآمد سازمان يا ساير 
عوامل ديگر كه همگي نشان دهنده عارضه هاي 

سازمان است. 

مديران و جلسات

روزي ناخداي كشــتي و ســرمهندس آن با هم 
صحبت مي كردند. صحبت شان به اين جا كشيده 
شد كه مهارت و تخصص كدام يك در امر هدايت 

كشتي مهم تر است.
 رفتــه رفته بحــث خيلي داغ شــد و بــه جايي 

رســيد كه ناخدا و ســرمهندس تصميم گرفتند 
به مدت 24 ســاعت جاي شــان را بــا همديگر 
عــوض كنند. قرار شــد ســرمهندس، ســكان 
 كشــتي را به دســت بگيرد و ناخدا به موتورخانه

 كشتي برود. 

هنوز چند ساعتي نگذشته بود كه ناخدا عرق ريزان 
از عرشــه زيرين باال آمد. صورت و لباسش روغني 
شده بود. داد زد: »مهندس بيا برو موتورخونه. موتور 
كار نمي كنه.« مهندس هم فرياد زد: »معلومه كه 

كار نمي كنه، آخه كشتي به گل نشسته.«

نتيجه: اگر چه اين درست اســت كه »هر كسي 
را بهر كاري ســاخته اند« اما از آن درســت تر اين 
است كه هر كسي بايد در يك بنگاه اقتصادي سر 
 جاي خودش قرار بگيرد تا كارها به  شكل مناسب

پيش برود. 


