
با ادامه تشدید آلودگی هوا و اســتمرار پایداری هوا بر اساس 
تصمیــم کمیته اضطــرار آلودگی هوای تهــران، مدارس و 
دانشگاه های اســتان تهران به جز شهرستان های فیروزکوه، 
دماوند و پردیس برای روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه 
۲۷ ، ۲۸ و ۲۹ آذر ماه به صــورت غیر حضوری فعال خواهند 

بود.
به گزارش ایســنا، عابد ملکی معاون هماهنگی امور عمرانی 
اســتانداری تهران که ریاســت جلسه امروز شــنبه کمیته 
اضطرار آلودگی هوا را بر عهده داشــت در تشــریح مصوبات 
این جلسه گفت: با توجه به تشــدید آلودگی هوا و استمرار 
پایداری هوا روزهای یکشــنبه، دوشنبه و ســه شنبه هفته 
جاری ۲۷ و ۲۸  و ۲۹ آذر ماه مدارس و دانشــگاه های تهران 
در تمامی مقاطع به جز شهرســتان های فیروزکوه، دماوند 

و پردیس بــه صورت غیر حضــوری دایر خواهنــد بود. وی 
افزود: مهدهــای کودک و پیــش دبســتانی ها در تهران به 
 جز شهرســتان های فیروزکــوه، دماونــد و پردیس تعطیل 

خواهند بود.
ملکی ادامه داد: فروش طرح ترافیک برای این سه روز توسط 
شهرداری تهران متوقف خواهد شــد و فروش ممنوع است 
همچنین نیاز اســت که شــهروندان از ترددهای غیر ضرور 
 N۹۵ خودداری کرده و در صورت لزوم حتما از ماسک مناسب

استفاده کنند.
وی تاکید کرد: روســای ادارات نیز باید بــا مرخصی مادران 
دارای فرزنــد محصل موافقت کنند. از ســوی دیگر فعالیت 
 کارخانه های تولید شن و ماسه نیز تا روز چهارشنبه متوقف 

خواهد بود.

معاون هماهنگــی امور عمرانی اســتانداری تهــران این را 
هم گفــت: بــه وزارت کشــور پیشــنهاد داده می شــود 
کــه ســاعت کاری ادارات دو ســاعت کاهــش پیــدا کند 
کــه در صــورت تاییــد این موضــوع ابــاغ می شــود. 
 ایــن کار با هــدف کاهــش بــار ترافیکــی شــهر انجام 

می شود.
ملکی درباره تکلیف برگزاری شهرآورد پایتخت نیز گفت: در 
جلسه مقرر شد این بازی با توجه به شرایط و با احتمال زیاد 
لغو شود و این موضوع باید به عنوان پیش آگاهی به فدراسیون 

اعام شود.
معاون اســتاندار تهران با تاکید بر اینکه تا کنون گزارشــی 
مبنی بر اســتفاده از مازوت در نیروگاه های استان تهران به 
دست استانداری تهران نرســیده اســت، افزود: با توجه به 

 SO۲ گزارش شــهرداری تهران مبنی بر افزایــش معنادار
در برخی روزهای هفته گذشــته مقرر شــد در جلسه آینده 
کمیته اضطرار آلودگی هوا گزارشی از سوی محیط زیست، 
وزارت صمت و شــرکت پخش و پاالیش مبنی بر استفاده از 
سوخت گازوئیل با گوگرد باال و یا سوخت بدون استانداردهای 
الزم در نیروگاه ها و صنایع ارائه شــود اما گزارشی از استفاده 
 از مازوت و ســوخت غیر اســتاندارد در نیروگاه ها به ما ارائه 

نشده است.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه فعالیت های ورزشــی عمومی 
در محیط های باز تا روز چهارشنبه متوقف است فعالیت های 
قهرمانی نیز تعطیل خواهد بود. بر همین مبنا احتماال دیدار 
دو تیم استقال و پرسپولیس در روز ســه شنبه لغو خواهد 
شــد و نیاز اســت که این موضوع به عنوان پیش آگاهی به 

فدراســیون فوتبال اعام شــود. به گفته ملکی، همچنین با 
توجه به پیش بینی ســازمان هواشناســی مبنی بر پایداری 
هوا تا روز چهارشــنبه ممنوعیت تردد شــبانه کامیون ها تا 
روز چهارشنبه اعمال خواهد شــد و باید کامیون ها از مبادی 
بیرون شــهر ممنوعیت ترددشــان اعمال شــود. همچنین 
واحدهای تولید بتن، شــن و ماسه و آســفالت فعالیت شان 
تا روز سه شــنبه متوقف خواهد بود. وی اظهار کرد: شرکت 
پخش و پاالیش باید نسبت به تامین گاز نیروگاه ها و صنایع 
اقدام کند و ممنوعیت اســتفاده از نفت کــوره و مازوت در 
تهران اعمال خواهد شــد و محیط زیست و وزارت صمت نیز 
باید بر این موضوع نظارت و دقت الزم را داشــته باشند. بی 
 تردید اگر کســی این قانون را رعایت نکنــد به مردم معرفی 

خواهد شد.

روند صعــودی نفت پس از تجربــه بدترین هفتــه ای که از 
ماه مارس داشــت، با اقدامــات بانک های مرکــزی جهان 
در افزایــش نــرخ بهــره کــه نگرانی ها نســبت بــه رکود 
 اقتصــادی و افــت تقاضا بــرای ســوخت را تجدیــد کرد، 

متوقف شد.
به گزارش ایسنا، بهای معامات وســت تگزاس اینترمدیت 
آمریکا برای تحویل در ژانویه، روز جمعه با یک دالر و ۸۲ سنت 
معادل ۲.۴ درصد کاهش، در ۷۴ دالر و ۲۹ سنت در هر بشکه 
بسته شد. این شاخص اواسط معامات تا رکورد پایین ۷۳ دالر 
و ۳۳ سنت عقب نشینی کرده بود. با این حال، برای کل هفته 
چهار درصد رشد هفتگی در مقایسه با کاهش ۱۱ درصدی در 

هفته پیش داشت.
بهای معامات نفت برنت برای تحویــل در فوریه، با دو دالر 
و ۱۷ ســنت معادل ۲.۷ درصد کاهــش، در ۷۹ دالر و چهار 
سنت در هر بشکه بسته شــد. نفت برنت اواسط معامات تا 
مرز ۷۸ دالر و ۳۰ ســنت نزول کرده بود. این شــاخص بازار 

جهانی برای کل هفته چهار درصد رشــد هفتگی داشت در 
 حالی که هفته پیــش متحمل ۱۱ درصــد کاهش هفتگی 

شده بود.
عاوه بــر نگرانی ها پیرامــون رکود، عاملی کــه روز جمعه 
در کاهــش قیمــت نفت تاثیــر داشــت، این هــراس بود 
که شــیوع ویروس کرونا در چیــن، از کنترل خارج شــود. 
اکونومیســت نوشــت: اگر کووید گســترش پیــدا کند و 
بســیاری از افراد مراقبت هــای الزم را دریافــت نکنند، در 
 ماه های آینــده، ایــن ویروس جــان ۱.۵ میلیــون چینی 

را خواهد گرفت.
اما روز جمعه اعام این خبر که دولت بایدن قصد دارد پر کردن 
ذخایر نفت اســتراتژیک را از فوریه با خرید اولیه سه میلیون 
بشکه نفت آغاز کند، از قیمت ها پشتیبانی کرد. دولت آمریکا 
طی یک سال گذشته، برای مقابله با کمبود عرضه جهانی که 
در نتیجه حمله نظامی روسیه به اوکراین و تحریم های غربی 
علیه مسکو ایجاد شد، حدود ۲۰۰ میلیون بشکه نفت از ذخایر 

استراتژیک برداشت کرده و سطح این ذخایر را به پایین ترین 
رکورد ۳۸ ساله رسانده است.

برداشــت از این ذخایر بــا تصویب برداشــت ۱۸۰ میلیون 
بشکه نفت در مدت شــش ماه که از ماه مه آغاز شد، سرعت 
گرفت. نفت برنت اوایــل مارس مدت کوتاهــی پس از آغاز 
عملیات نظامی روســیه در اوکراین، به حدود ۱۴۰ دالر در 
هر بشــکه صعود کرده بود و قیمت بنزیــن در جایگاه های 
 ســوخت آمریکا تا ژوئن، به رکــورد پنــج دالر در هر گالن 

رسیده بود.
طبق آمار انجمن اتوموبیل آمریکا، قیمت بنزین روز جمعه، 
سه دالر و ۱۸ سنت در هر گالن بود و در بعضی از مناطق که 
پاالیشگاه در نزدیکی آنها قرار دارند، بنزین پایین سه دالر در 

هر گالن خریداری می شود.
خبر آغاز پر کردن ذخایر نفت اســتراتژیک در حالی منتشر 
شــد که ســرمایه گذاران تحت تاثیر مواضع موافق تحکیم 
بیشتر سیاســت پولی فدرال رزرو قرار داشتند. بانک مرکزی 

آمریکا هفته گذشــته اعام کرد نرخ بهره را ســال میادی 
آینده حتی اگر اقتصاد دچار رکود شــود، به میزان بیشتری 
افزایش خواهــد داد. بانک مرکزی انگلیــس و بانک مرکزی 
 اروپا هم پنج شنبه گذشــته، نرخ بهره را برای مقابله با تورم

 افزایش دادند.
مواضع بانک های مرکزی بزرگ جهان این هراس را دامن زد 
که رکود ممکن است برای اقتصاد آمریکا اجتناب ناپذیر باشد و 
رکودی که در اروپا ایجاد شده است، سرعت پیدا خواهد کرد.

ِکــرگ ارالم، تحلیلگر شــرکت OANDA در این باره گفت: 
در حال حاضر عوامل بســیاری وجود دارد کــه بر بازار نفت 
تاثیرگذار اســت و دورنمای اقتصادی تیره با سیگنال بانک 
مرکــزی آمریکا دربــاره افزایش بیشــتر نرخ بهــره، عامل 
اصلی تاثیر گــذار در معامات در آخر هفته بوده اســت. هر 
دو شــاخص در معامات روز پنج شــنبه، تحت تاثیر رشد 
ارزش دالر آمریکا و افزایش نرخ های بهره توســط بانک های 
 مرکزی در اروپا دو درصد نزول کرده بودند اما رشــد هفتگی 

خود رقــم زدنــد. بانک مــورگان اســتنلی چهارشــنبه 
گذشته با اشــاره به تقاضای رو به رشــد و تداوم محدودیت 
عرضــه، پیش بینــی کرد قیمــت نفــت برنت تا اواســط 
 ســال ۲۰۲۳ بــه حــدود ۱۱۰ دالر در هــر بشــکه صعود  

خواهد کرد.
بر اساس گزارش رویترز، تحلیلگران این بانک سرمایه گذاری 
آمریکایی در یادداشتی نوشتند: ما تحت تاثیر احیای تقاضای 
چین برای سوخت، عرضه محدود به دلیل سطح اندک سرمایه 
گذاری، ریســک های متوجه عرضه روسیه، پایان برداشت از 
ذخایر نفت استراتژیک و کندی رشد تولید شیل آمریکا، نسبت 
به قیمت نفت خوش بین مانده ایم. موانع اقتصاد کان در سه 
ماهه نخست ســال میادی آینده، بازار را دچار مازاد عرضه 
اندکی خواهد کرد و احتماال قیمت ها را در بازه محدودی نگه 
می دارد اما بازگشت بازار به توازن در سه ماهه دوم و محدود 
شدن بیشتر عرضه در نیمه دوم ســال ۲۰۲۳ را پیش بینی 

می کنیم.

پیشــنهاد تنظیم قولنامه های ملکی در دفاتر اسناد 
رسمی که در سال های اخیر هر از گاهی مطرح و دو بار 
از سوی شورای نگهبان رد شده، یک بار دیگر توسط 
مسئوالن سازمان ثبت بیان شده اما هنوز به نتیجه 
نرسیده است. به گزارش ایسنا، مطابق طرح ارتقای 
سند رسمی که از مدت هاســت سوی سازمان ثبت 
اسناد و اماک پیگیری می شود، درخواست شده تا 
دفاتر اماک از تنظیم بیع نامــه و قولنامه منع و این 
مسئولیت به دفاتر اسناد رسمی منتقل شود. صفدر 
کشاورزـ  معاون امور اسناد ســازمان ثبت به تازگی 
گفته است که ۳۴ درصد پرونده های قوه قضاییه به 
صورت مستقیم یا غیرمستقیم با حوزه اماک و تنظیم  
اسناد عادی سر و کار دارد که اگر این طرح تبدیل به 

قانون شود این آمار کاهش می یابد. او اظهار کرده است: 
مشاوران اماک صرفا باید مشاوره ملکی بدهند و نباید 
به تنظیم سند وارد شوند. بیع نامه باید در دفاتر اسناد 
رسمی تنظیم شود. به گفته صفدر کشاورز، نهادینه 
کردن این طرح ساده نیست. از طرف  دیگر، مشاوران 
اماک معتقدند که پیشنهاد ممنوعیت دفاتر اماک 
از تنظیم قولنامه قابلیت اجرا ندارد و به همین دلیل 
تا کنون دو بار توسط شورای نگهبان رد شده است. 
واسطه های ملکی می گویند که برخی سازمان ها قصد 

دارند با فشار این طرح را به قانون تبدیل کنند.
معاون امور اسناد سازمان ثبت نیز به طور تلویحی، 
یکی از مشــکات این طرح را ارتقای نقل و انتقاالت 
عادی دانسته است. پیشنهاد شده تا مردم ظرف چهار 

سال اسناد خود را ثبت رسمی کنند. اما اگر این موضوع 
محقق نشد دو دیدگاه وجود دارد؛ مجلس معتقد به 
ابطال و شورای نگهبان معتقد به عدم ابطال سند عادی 
است. در این شرایط مجمع تشخیص مصلحت نظام در 

حال بررسی طرح و اختاف نظر است.
صفدر کشاورز گفته که چندین جلسه در پژوهشگاه 
قوه قضائیه و معاونت حقوقی ریاســت جمهوری و 
مجلس حول این موضوع برگــزار و موضوع با دقت 
بررسی شده است. اما  پرس وجوها از اتحادیه مشاوران 
اماک حاکی از آن است که طرح سازمان ثبت مبنی بر 
ممنوعیت مشاوران اماک از تنظیم اسناد غیررسمی 
در حد پیشــنهاد باقی مانده و به قانون تبدیل نشده 

است.  

فــروش اوراق ارزی یکــی از اقدامــات بانــک 
مرکزی برای مدیریت بازار ارز اســت که تاکنون 
 آماری از میزان فروش این اوراق منتشــر نشــده

 است.
به گــزارش ایســنا، بانــک مرکــزی همزمان با 
افزایش های قابل توجه قیمــت ارز در فصل پاییز 
از اوراق ارزی خود رونمایی و اعــام کرد که این 
اوراق با عاملیت بانک ملی در شــعب ارزی آن به 

فروش می رسد.
شــرایط خرید این اوراق به این صورت اســت که 
ســر رســید آن ها ســه ماهه و حداقل و حداکثر 
میزان خرید اوراق توســط هر شــخص حقیقی 
ایرانی باالتر از ۱۸ ســال، به ترتیب معادل ریالی 

۱۰۰۰ دالر و ۴۰۰۰ دالر اســت. همچنیــن، هر 
مشــتری می تواند تنها یک بار با کــد ملی خود 
اقدام به خرید این اوراق کنــد و متقاضیان خرید، 
باید وجه ریالی آن را با نــرخ پایانی روز قبل دالر 
 توافقی )اسکناس بازار متشــکل معامات ارزی( 

بپردازند.
در این بین، بررسی ها از شعب بانک ملی در روزهای 
ابتدایی فروش اوراق ارزی حاکی از آن بود که این 
شعب با تاخیر به فروش این اوراق اقدام کردند که 
دلیل آن، تعریف نشــدن کد مربوطه در ســامانه 
 برخی از شــعب این بانک برای فروش اوراق ارزی

 اعام شد.
از ســوی دیگــر، از زمــان اعــام جزئیــات و 

شــرایط فــروش اوراق ارزی بانــک مرکــزی، 
 انتقــادات کارشناســی بــه این موضــوع مبنی 
بــر اینکــه بــا پرداخــت حق الوکالــه هفــت 
درصدی مبلــغ ریالــی در زمان سررســید این 
اوراق و تحویــل ســه ماهــه اســکناس ارز، از 
 اوراق ارزی اســتقبالی صــورت نمی گیــرد،

 مطرح شد.
در ایــن زمینــه، با گذشــت یــک مــاه از آغاز 
فــروش اوراق ارزی در بانــک ملــی و ابهامــات 
دربــاره میــزان فــروش اوراق ارزی در بانــک 
ملــی تاکنــون ایــن بانــک بــه پیگیری های 
 خبرنــگار ایســنا در ایــن راســتا پاســخ نداده

 است.

مدارس و دانشگاه های تهران برای ۳روز مجازی شدند

شوک بانک های مرکزی جهان به قیمت نفت

آمار فروش اوراق ارزی در ابهاممشاوران امالک از تنظیم قولنامه منع شده اند؟
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وعده جدید رئیس بانک مرکزی:

افزایش ۸ میلیون تومانی 
قیمت هر متر خانه 

در ۵ ماه

کاهش ارزش معامالت 
در روز اصالح شاحص کل

تعدیل نرخ  ارز 
حتمی است

kasbokarnews paper 
kasbokarnews 

سرمقاله

کاهش حاشیه 
سود تولید 

عبــور از شــرایط کرونایی 
موجب شد بخش خدمات با 
دسترسی های بهتر و از بین 
رفتن محدودیــت ها رونق 
بیشــتری به خود ببیند. حتی برخی که به دلیل 
محدودیت ها به ســایر بخش ها مهاجرت کاری 
کرده بودند، با رفع محدودیــت ها به حوزه کاری 
خود بازگشتند. البته در کنار این موضوع، می توان 
به کاهش حاشیه سود تولید و عدم توجیه سرمایه 
گذاری در بخش صنعت نیز اشاره کرد. با افزایش 
تورم و کاهش شدید حاشیه سود در بخش صنعت، 

فعالیت های خدماتی...

  حســین محمودی اصل، 
کارشناس اقتصادی
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نرخ دالر 
در آستانه 40 هزار تومان

6 توافق خودرویِی 
صمت و بورس کاال

بیشترین سهم از بازار کار کشور در اختیار بخش خدمات است

کاهش اشتغال در  بخش صنعت
صفحه3

صفحه2

زنگ  خطر تشدید  بحران آب
میزان   ذخایر  5 سد   مهم   پایتخت
نسبت   به   سال  گذشته   21  درصد   کاهش   یافته   است

روز گذشته نرخ دالر در سلیمانیه و هرات جهش قابل 
توجهی را ثبت کرد. همین امر موجب شد بازیگران 
ارزی تهران بدون ترس در موقعیت خرید قرار بگیرند. 
به گزارش اقتصادنیوز ، بررسی هسته مرکزی بازار ارز 
تهران روز گذشته شنبه ۲6 آذر ماه نشان می دهد 
که نرخ دالر  به سمت باال حرکت کرده و از یک مرز 
حساس عبور کرده است. گفته می شود در انتهای 
هفته قبل، برخی بازیگران ارزی در معامات پشت 
خطی میزان خریدهای خود را افزایش دادند تا بازار 
دالر در ابتدای هفته جاری با چالش جدیدی روبه رو 
شود.  به باور برخی فعاالن، معامله گران در ابتدای روز 
شنبه با این چالش مواجه هستند که خریدهای پشت 
خطی را جدی بگیرند یا آنها را به حساب نوسان گیری 

و جوسازی بخش خاصی از...

جلسه مشترک وزارت صمت و بورس کاال با محوریت 
عرضه خودرو در بورس کاال برگزار شد. به گزارش 
ایسنا، در جلسه مشترک وزارت صمت و بورس کاال 
که با حضور منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل و 
نقل وزارت صمت، عبداهلل توکلی، مدیرکل صنایع 
خودروی وزارت صمت و رضا محتشمی پور معاون 
معــادن وزارت صمت و همچنیــن مدیران بورس 
کاالی ایران در محل بورس کاال برگزار شــد، شش 
توافق مهم برای تعادل بازار خودرو صورت گرفت. 
براســاس این گزارش؛ مقرر شد جدول کف عرضه 
خودرو و برنامه تولید ماهانه به تفکیک مدل، توسط 
 وزارت صمت به بورس کاال اعام شود و مبنای تایید 

عرضه ها و معامات قرار گیرد....



اقتصاد2
ایران

هجوم به بازار دالر در معامالت پشت خطی
نرخ دالر در آستانه 40 هزار تومان

روز گذشته نرخ دالر در سلیمانیه و هرات جهش 
قابل توجهی را ثبت کرد. همین امر موجب شــد 
بازیگران ارزی تهران بدون ترس در موقعیت خرید 
قرار بگیرند. به گزارش اقتصادنیوز ، بررسی هسته 
مرکزی بازار ارز تهران روز گذشته شنبه 26 آذر ماه 
نشان می دهد که نرخ دالر  به سمت باال حرکت 

کرده و از یک مرز حساس عبور کرده است. 
گفته می شود در انتهای هفته قبل، برخی بازیگران 
ارزی در معامالت پشت خطی میزان خریدهای 
خود را افزایش دادند تا بازار دالر در ابتدای هفته 

جاری با چالش جدیدی روبه رو شود. 
به باور برخی فعاالن، معامله گران در ابتدای روز 
شنبه با این چالش مواجه هستند که خریدهای 
پشــت خطی را جدی بگیرند یا آنها را به حساب 
نوسان گیری و جوسازی بخش خاصی از بازیگران 
ارزی بگذارند. البته روز گذشــته نــرخ دالر در 
سلیمانیه و هرات هم جهش قابل توجهی را ثبت 
کرد. همین امر موجب شد بازیگران ارزی تهران 

هم بدون ترس در موقعیت خرید قرار بگیرند. 
از سوی دیگر  گفته می شود نرخ حواله درهم روز 
گذشته آرایش صعودی به خود گرفته و به یک مرز 
حساس رسیده اســت. مجموع این عوامل باعث 
شده ســطح انتظارات برای اسکناس آمریکایی 
در تهــران افزایش یابد. افزایــش قیمت دالر در 
حالی است که  رئیس کل بانک مرکزی در برنامه 
تلویزیونی شب گذشته گفت: علت افزایش نرخ 
دالردر افزایش نرخ بهره در بیش از ۹۰ کشور دنیا، 
نوسانات فصلی و ناآرامی های اخیر در کشور بوده 
است. آن طور که صالح ابادی گفته افزایش نرخ در 
بازار آزاد ارز واقعی نیست و حتما تعدیل خواهد 

شد و بازارساز برای آن برنامه دارد.
در بازار رسمی هم روز گذشته نرخ دالر متشکل 
و توافقــی اندکی پاییــن تر از روز قبــل معامله 
شد.اســکناس آمریکایی روز گذشته به صورت 
توافقی در محدوده 36 هزار و 3۰3 تومان به فروش 
رسید. قیمت دالر متشکل هم ظهر روز گذشته 
36 هزار و 225 تومان بود.  در حالی که عده ای از 
معامله گران دالر در انتظار سفر نمایندگان آژانس 
به تهران هستند؛ روز گذشته  میخائیل اولیانوف 
آب پاکی را روی دست معامله گران دالر  ریخت 
و گفت انتظاری برای پیشرفت در کار وجود ندارد.

نماینده روســیه خاطرنشــان کرد که مذاکرات 
برجام برای نیمه دوم نوامبر برنامه ریزی شــده 
بود، اما قطعنامه »نابه موقع و معکوس« که ایاالت 
متحده، بریتانیا، آلمان و فرانسه در جلسه شورای 
حکام آژانس برای اعمال فشــار بر ایران تصویب 
کردند، مذاکرات را به تعویق انداخته بود. مذاکرات 
بر ســر احیای برجام از ماه ســپتامبر به واسطه 
اختالف میان طرف های گفت وگو تاکنون متوقف 
مانده است. تحقیقات ادعایی آژانس بین المللی 
انرژی اتمی در مورد منشــا اورانیوم کشف شده 
در سه سایت اعالم نشده مهم ترین مسئله مورد 

مناقشه میان طرفین است.

وعده جدید رئیس بانک مرکزی:
تعدیل نرخ  ارز حتمی است

رئیــس کل بانک مرکزی گفت: از ابتدای ســال 
تاکنون 32.۱ میلیارد دالر ارز در سامانه نیما عرضه 
شده است. این نشــان می دهد که وضعیت ارزی 
کشور نسبت به سال گذشته بسیار بهتر بوده است.
به گزارش ایســنا، رئیس کل بانــک مرکزی، علت 
افزایش نرخ دالر را در افزایــش نرخ بهره در بیش از 
۹۰ کشور دنیا، نوسانات فصلی و ناآرامی های اخیر 
در کشور دانست و گفت: افزایش نرخ در بازار آزاد ارز 
واقعی نیست و حتما تعدیل خواهد شد و ما به عنوان 
بازارســاز برای آن برنامه داریم.  علی صالح آبادی 
ساعاتی پیش در یک برنامه تلویزیونی اظهار کرد: تورم 
ریشه های متعددی دارد؛ یک ریشه آن عوامل طرف 
عرضه و هزینه است که مثال قیمت های جهانی باعث 
آن می شود. عامل دوم تقاضاست که به نقدینگی و پایه 

پولی برمی گردد. عامل سوم انتظارات تورمی است.
وی افزود: پایه پولی، پولی  است که بانک مرکزی به 
جامعه تزریق می کند، بخشی از آن به خرید ارزهای 
دولت برمی گردد که بانک مرکزی برای خرید آن 
ریال می پردازد و به جامعه تزریق می شود. محور 
دوم بدهی دولت به بانک مرکزی و محور ســوم 
بدهی بانک ها به بانک مرکزی ست و اوراق دولتی 
که خریداری می شــود.رئیس کل بانک مرکزی 
ادامه داد: ابتدای امسال یک برنامه پولی نوشتیم 
که تا پایان سال به چه میزانی از پایه پولی برسیم. از 
سال گذشته کمیته پایه پولی و نقدینگی تشکیل 
دادیم و ماه به ماه رصد و پایــش کردیم. یکی از 
دالیل رشد پایه پولی تنخواه بود که آن را حذف 
کردیم و جلوی تزریق حدود 6۰ همت تزریق پول 

پرقدرت به جامعه جلوگیری شد. 

اخبار

باوجود اعالم آمار افزایشــی 
نســبت به مخازن ســدها و 
ارتفاع ریزش هــای جوی، 
وضعیت تامین آب پایتخت 
هم چنان نگران کننده است. 

بحران آب هم چنان ادامه دارد.
به گزارش اتــاق بازرگانی تهران، گــزارش وزارت نیرو از 
وضعیت سدها می گوید درصد پرشدگی مخازن سدهای 
کشور تا ۱۹ آذرماه سال جاری به 37 درصد رسیده است. 
هم چنین حجم آب موجود در مخازن در سال آبی جاری 
نسبت به سال گذشته 3 درصد بیشتر شده است. از آغاز 
سال جاری آبی تاکنون ورودی آب به مخازن کل کشور 
۱4 درصد بیشتر شده و میزان کل خروجی، 4درصد افت 
کرده است.  از اول مهرماه تا ۱8 آذرماه، ارتفاع کل ریزش 
های جوی به 36.8 میلی متر رسیده است. این رقم هرچند 
24 درصد نســبت به میانگین دوره های مشابه در دراز 
مدت کمتر است اما نسبت به سال آبی گذشته، ۱۰ درصد 
افزایش را نشان می دهد. هم چنین نام ۱۰ استان کشور 
به دلیل اختالف زیاد با میانگین نرمال بارندگی تجمعی در 
دوره درازمدت فهرست شده اســت و تهران با 52 درصد 
اختالف در سال آبی جاری نسبت به 54 سال گذشته، در 
جایگاه نهم است. در این فهرست سیستان و بلوچستان 
با 8۹- درصد افت بارش نســبت به متوسط درازمدت در 
جایگاه نخست قرار گرفته اســت. این رقم برای همدان 

به 77- درصد و برای قزوین به 72- درصد رسیده است.
در بین سدهای مهم کشور، در  5 سد مهم در پایتخت، 
میزان ذخایر نسبت به سال گذشته 2۱ درصد کاهش 
یافته است. فیروز قاسم زاده سخنگوی صنعت آب پیش 
از این به رسانه ها  گفته بود مقدار بارندگی های استان 
تهران نسبت به بلندمدت 5۰ ساله، 5۰ درصد کمتر شده 
اســت. هم چنین مدیر دفتر بهره برداری و نگهداری از 

تاسیسات آبی و برقابی شرکت آب منطقه ای تهران از 
کسری 76 میلیون متر مکعبی مخازن سدهای پنجگانه 
تهران نسبت به سال گذشــته خبر داده است. به گفته 
علیرضا ارسطویی، در ســدهای امیرکبیر، لتیان، الر، 
طالقان و ماملو به ترتیب با کاهش حجم ۱4، 5، 4، 24 و 
28 میلیون مترمکعبی نسبت به سال قبل رو به رو شده 
ایم. به این ترتیب با وجود ثبت چند روز بارانی در تهران در 
آذرماهی که این هفته به پایان می رسد، نمی توان از ابعاد 

بحران آب در پایتخت، حتی کاسته شده است.
اکوایران: طبق اظهارات کارشناســان منابع آبی کشور 
به شدت درحال کاهش اســت. زنگ خطر کم آبی در 
زمستان را داده های وزارت نیرو به خوبی نشان می دهد. 
درحال حاضر حدود ۱۰ درصد آب پشت سدها کمتر از 

سال گذشته است.

زنگ خطر کم آبی در زمستان
به گزارش اکوایران، از پنج  دهه قبل  تحلیلگران حوزه آب 
از بحران قریب الوقوعی سخن می گفتند که امروز محقق 

شده اســت. در واقع از یک دهه  قبل همه کارشناسان 
حوزه آب در مورد ورشکستگی آب به توافق رسیدند. اما 
هنوز سیاستگذار هیچ نقشه راه متقنی برای جلوگیری 
آن ترســیم نکرده اســت. تاکنون هر برنامه ای ترسیم 
شده است، موقتی و کوتاه مدت بوده است. البته برخی 
برنامه هــا حتی یک دوره مدیریتی را هم به درســتی 
پوشش نداده است. برخی دیگر هم کشور را به سمت 
سراشیبی سوق داده است. برهمین اساس کارشناسان 
هشــدار داده اند، اگر موضوع  ورشکستگی آب در عمل 
جدی گرفته نشود، کشــور به ورطه نابودی سوق داده 
می شود. با این حال هنوز سیاستگذار در خم یک کوچه 

مانده است.
یک منبع آگاه به اکوایران هشدار داد: ما در ماه های آتی با 
بحران آب در  استان تهران هم مواجه خواهیم شد که این 
خود می تواند به ناآرامی ها کشور دامن بزند. اما متاسفانه 
سیاستگذار به این بحران ها بی توجه است. او می افزاید: 
آنچه در خوزستان و همدان رخ داد، در آینده در تهران و 

شهرهای اطراف آن نیز رخ خواهد داد.

البته این وضعیت هم اکنون در 3۰ درصد شــهرهای 
خراســان رضوی به نقل از مقامات آبفای استان دیده 
می شود. وضعیت بحرانی در روستاها به مراتب بدتر است 

و منابع آبی  به شدت در حال کاهش است. 
علی نقی ضیایی، دانشــیار دانشــگاه فردوسی مشهد 
دلیل شــکل گیری این وضعیت را نداشــتن نقشه راه 
مشخص برای رسیدن به اهداف سند باالدستی مطرح 
می کند.  او می گوید: این نقشه راه باید دارای شاخص های 
قابل مقایسه باشد تا میزان نزدیک شدن به اهداف سند را 
بتوان پایش کرد و وظایف و عملکرد هر دستگاه به خوبی 

مشخص باشد.
به نقل اتاق مشــهد او می افزاید: از دیگر چالش های ما 
عدم توجه بــه محدودیت های سیاســی، بودجه و… 
است. به طور مثال برای آبیاری تحت فشار سیاست هایی 
ابالغ شده اما آیا اعتبارات الزم برای تحقق این مهم در 
نظر گرفته شده است یا بودجه کشــور اجازه می دهد 
به اهداف مشخص شده دســت پیدا کنیم؟ ارائه آمار و 
اطالعات متناقض از دیگر چالش هایی است که ما با آن 
دست به گریبان هستیم. در حقیقت تا زمانی که ما مسئله 
را به خوبی تشخیص ندهیم به خوبی نمی توانیم تحلیل 

کرده و برای حل آن اقدام کنیم.
ضیایی می گوید: در بسیاری از مواقع کلی گویی صورت 
می گیرد؛ به طور مثال هیچ گاه نتوانستیم میزان تحقق 
آبیاری تحت فشار و الگوی کشــت را به عدد و رقم ذکر 

کنیم.
حمیدرضا رضوی خبیر، مدیرعامل صندوق حمایت از 
توسعه بخش کشاورزی استان خراسان رضوی هم با نقد 
وضع کنونی می گوید:  تضاد منافع بین آب و غذا هیچ گاه 
اجازه نداده که از اســناد و برنامه های موجود، خروجی 
خوبی داشته باشیم. ما آمار متقنی در حوزه آب نداریم که 
بتوان به آن تکیه کرد. به طوری که نمی توان بیالن آب را 
به طور صحیح محاسبه کرد، همچنین پایش آب به دلیل 

فقدان اتوماسیون نیز امکان پذیر نیست.

میزان ذخایر 5 سد مهم پایتخت نسبت به سال گذشته 21 درصد کاهش یافته است

زنگ  خطر تشدید  بحران آب

6 توافق خودرویــِی صمت و 
بورس کاال

جلســه مشــترک وزارت صمت و بورس کاال با 
محوریت عرضه خودرو در بورس کاال برگزار شد.

به گزارش ایسنا، در جلسه مشترک وزارت صمت 
و بورس کاال که با حضور منوچهر منطقی، معاون 
صنایع حمل و نقل وزارت صمت، عبداهلل توکلی، 
مدیرکل صنایع خــودروی وزارت صمت و رضا 
محتشــمی پور معاون معــادن وزارت صمت و 
همچنین مدیران بــورس کاالی ایران در محل 
بورس کاال برگزار شد، شش توافق مهم برای تعادل 

بازار خودرو صورت گرفت.
براساس این گزارش؛ مقرر شد جدول کف عرضه 
خودرو و برنامه تولید ماهانه به تفکیک مدل، توسط 
وزارت صمت به بورس کاال اعالم شود و مبنای تایید 
عرضه ها و معامالت قرار گیرد. همچنین بورس کاال 
میزان عرضه ها را به صورت هفتگی، دو هفته ای 
و ماهانه به گونه ای تاییــد کند تا کف عرضه های 
ماهانه رعایت شود. در خصوص نحوه عرضه ها نیز 
قرار شد تجمیع عرضه ها براساس کالس خودروها، 
 پرتیراژها و کــم تیراژها و خودروهــای تجاری 

انجام شود.
تعیین پیــش دریافت خرید خــودرو به گونه ای 
متناسب با شرایط بازار باشــد تا تقاضای خودرو 
متعادل تر شود و آن دسته از کدهای ملی در بورس 
کاال امکان خرید خودرو دارند که از ابتدای ســال 
۹8 از بورس کاال یا سامانه های وزارت صمت خرید 
نداشته اند. همچنین مقرر شــد شرایط ضمانت 
خودروسازان برای عرضه در بورس به منظور رشد 

عرضه ها تسهیل شود.

کاهــش ارزش معامــالت در روز اصالح 
شاحص کل؛

تعدیل شاخص بورس
روز گذشته نمادهای بانکی سبزترین گروه بزرگ 
بازار بودند و بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل 
داشــتند. به گزارش اقتصادنیــوز، در معامالت 
روز شــنبه بیســت و ششــم آذر ماه، شاخص 
کل بورس پایتخت نســبت به روز کاری قبل 2 
هزار و 84۰ واحد افت کرد و به رقم یک میلیون 
و 46۹ هزار و ۹۱۹ واحد رســید. اما شاخص هم 
وزن بورس با افزایش 2 هــزار و 7۱4 واحدی در 
سطح 436 هزار و 477 واحدی ایستاد. همچنین 
شاخص کل فرابورس )آیفکس( نیم واحد پائین 
آمد و در سطح ۱8 هزار و 857 واحد قرار گرفت.  

نمادهای اثرگذار بر شاخص ها 
روز گذشــته ماننــد روزهــای کاری گذشــته 
نماد »فارس« بیشــترین اثر فزاینده را بر شاخص 
داشــت و پس از آن، نمادهای بانکــی »وبملت«، 
»وپــارس« و »وبصادر« بیشــترین تأثیــر را 
در رشد شــاخص کل بورس داشــتند و در مقابل 
نمادهای »فوالد«، »شپنا« و »فملی« بیشترین تأثیر 
منفی را بر شاخص کل داشتند. در فرابورس نیز 
نمادهای »دماوند«، »فرابورس« و »تجلی« بیشترین 
تأثیر افزایشی را بر شاخص کل فرابورس داشتند 
و »بپــاس«، »شــاوان« و »فغدیر« بیشــترین 
تأثیر کاهنده را بر شــاخص داشــتند.  در جدول 
پرتراکنش ترین نمادهای بورس خگستر صدرنشین 
است و خودرو و شپنا در رتبه های بعدی هستند. 
در فرابورس نیز نمادهــای دی، فرابورس و کرمان 
پرتراکنش  ترین نمادها هستند.  روز گذشته ارزش 
معامالت کل بازار سهام به رقم 7 هزار و 4۱7 میلیارد 
تومان کاهش یافت. ارزش معامالت اوراق بدهی در 
بازار ثانویه 4۰6 میلیارد تومــان بود که 5 درصد از 
ارزش کل معامالت بازار سرمایه را تشکیل می دهد. 
روز گذشته ارزش معامالت خرد سهام با کاهش ۹ 
درصدی نســبت به روز کاری قبل به رقم 4 هزار و 

388 میلیارد تومان رسید. 

صف های بازار سهام
در معامالت شنبه ۱۱5 نماد صف خرید داشتند و 
۱6 نماد با صف فروش مواجه بودند. مجموع ارزش 
صف های خرید با رشد 6 درصدی به 32۹ میلیارد 
تومان رسید و مجموع ارزش صف های فروش 25 
درصد افزایش یافت و ۱55 میلیارد تومان بود. در 
پایان معامالت روز گذشته ارزش صف های خرید در 
رقم 2۰7 میلیارد تومان ایستاد و بازار با مازاد تقاضا 
بسته شد. در پایان معامالت نماد کپشیر )شرکت 
پشم شیشه ایران(  با صف  خرید 2۹ میلیارد تومانی 
در صدر جدول تقاضای پایانی بــازار قرار گرفت. 
پس از کپشــیر، نمادهای وپارس )بانک پارسیان( 
و گدنا )شرکت تهیه و توزیع غذای دنا آفرین فدک( 
بیشترین صف خرید را داشتند.  در سوی دیگر در 
پایان معامالت تنها 2 نماد صف فروش داشــتند. 
بپاس با صف فروش ۱6 میلیــارد تومانی در صدر 

بود و وآذر دیگر نمادی بود که صف فروش داشت.

اخبار

I N FO@biznews. ir

info@kASBOKARNEWS.irروزنامه كسب و كار| سال هشتم،شماره 2658| یکشنبه 27 آذرماه1401

به گزارش ایلنا، آمارها و گزارش های رسمی دولت 
نشان می دهد که افزایش قیمت مسکن در طول 
بیش از یک سال گذشــته متوقف نمانده و بدون 
ارتباط معناداری نسبت به میزان معامالت قیمت 
مسکن صعودی بوده  اســت. در حالی که خرداد 
۱4۰۰ هر متر مربع مسکن در تهران 2۹ میلیون و 
673 هزار تومان بود این رقم در خرداد ماه امسال 
به 3۹ میلیون و 4۱4 هزار تومان رسید و در ادامه 
سریالی افزایش قیمت ها، نرخ هر متر مربع مسکن 
در تهران به طور متوســط به حدود 48 میلیون 
تومان رسیده  است. یعنی تنها در 5 ماه هر خانه در 
هر متر به طور متوسط بیشتر از 8 میلیون تومان 

گرانتر شد. گزارش های مرکز آمار نشان می دهد در 
ماه گذشته تورم نقطه به نقطه قیمت آپارتمان های 
مسکونی شــهر تهران به عدد 5۰ درصد رسید و 
تورم نقطه به نقطه آبان ماه در مقایسه با ماه قبل 
)44.7درصد( 5.3 واحد درصد افزایش داشــته 
است. نرخ تورم ساالنه آپارتمان های مسکونی شهر 
تهران در آبان ماِه امسال به عدد 35 درصد رسیده 
که نســبت به ماه قبل 2.6 واحد درصد افزایش 
داشته که همین عدد در ماه گذشتِه آن نزدیک به 

32.6 درصد بود.    
البته عدد 48 میلیون تومانــی در قیمت هر متر 
مربع میانگین قیمت ها و آمار رسمی نشان می دهد 

گران تریــن معامله در منطقه یک بــا حدود ۹7 
میلیون در هر متر مربع و ارزان ترین هم در منطقه 
۱8 تهران با قیمت 24 ملیــون تومان بوده و این 
در حالی اســت که  در خرداد ماه همین امســال 
گران ترین قیمت در منطقه یک 8۱ میلیون تومان 
و ارزان ترین قیمت هم در منطقه ۱8 حدود ۱۹.5 

میلیون تومان بوده است.     
این اعداد و ارقام نشــان می دهنــد که همچنان 
نقدینگی به سمت مســکن در حال حرکت است 
و مسکن از یکی از بازارهای پیشرو نسبت به سایر 
بازارهای موازی اســت. می دانیم که بازار مسکن 
پایتخت رهبر بازارهای مســکن در کشور است و 

گرانی از بازار مســکن تهران به بازار مسکن سایر 
استان ها ســرایت می کند و هر استانی با شرایط 
منحصر به فرد خــود از جملــه جمعیت، مزیت 
رقابتی جغرافیایی و ... نســبت به افزایش قیمت 

مسکن در تهران واکنش نشان می دهد.
نکته جالب توجه این اســت که حالی که قیمت 
نهایی مســکن متاثر از افزایش نرخ تورم، افزایش 
قیمت مصالح ســاختمانی و ... هــر روز در حال 
افزایش اســت، دولت همچنان معتقد اســت که 
4 میلیون مسکن در 4 ســال را می تواند با قیمت 
هر متر مربع کمتر از 8 میلیــون تومان احداث و 

متقاضی تحویل دهد.

وزارت صمت در گزارشی ضمن برشــمردن 5 دلیِل 
گرانی خودرو طی سالهای اخیر، اعالم کرد که با تدابیر 
همه جانبه وزارتخانه از جمله تسهیل واردات خودرو 
به زودی شاهد کاهش قیمت های کاذب در بازار خواهیم 
بود. به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت صنعت، معدن و 
تجارت در گزارشی به واکاوی علل نابسامان شدن بازار 
خودرو طی سالهای اخیر پرداخت و اعالم کرد: معضل 
بازار خودروی کشور از سال ۹7 تاکنون وجود داشته 
است و دالیل ذیل باعث ایجاد تالطم در بازار خودرو در 

چند سال اخیر بوده است.
۱- کاهش تولید خودروســازان داخلی از سال ۹7 به 
میزان نصف سال ۱3۹6 و عدم اهتمام دولت گذشته 
برای رفع مشــکالت این صنعت، در حالی که دولت 
سیزدهم در یک سال اخیر عرضه و تولید خودرو را به 

شدت افزایش داد.
2- تولید خودروهای ناقــص و دپوی آن در پارکینگ 
خودروسازان که به سبب نقص و کامل نبودن امکان 

عرضه به بازار را نداشتند.
3- تبدیل خودرو به کاالی سرمایه ای. در شرایط ناشی 

از متغیرهای کالن اقتصادی کشور و شرایط تورمی.
4- هجوم دالالن به این بازار به سبب قیمت گذاری 
دستوری در محصوالت خودروســازان داخلی و 

تفاوت ایجادشده در بازار و رونق سوداگری.
5- عدم وجــود اهرم های الزم برای اخــذ مالیات بر 
درآمدهــای اتفاقی و ســودهای بادآورده ناشــی از 

سوداگری )به علت عدم تصویب آن در مجلس(.
عوامل فوق الذکر سبب شدند که مسئله خودرو از سال 
۹7 تا پایان سال گذشته به گره کوری تبدیل شود. از 
پایان سال گذشته با اجرای برنامه های تحولی وزارت 
صمت تاکنون تحویل خودرو در سال جاری بیش از 5۰ 
درصد رشد داشت و عماًل جریان تولید در سال جاری 
تاکنون تثبیت شد. از سوی دیگر از شهریور سال جاری 
عمالً تولید خودروهای ناقص متوقف شد و خودروهای 

دپو شده در پارکینگ ها هم به صفر رسید.
بنابراین یکی از عوامل و یک عارضه مزمن که بیش از 
چهار سال بازار خودروی کشور را متالطم می کرد؛ کاماًل 
درمان شد اما مسئله بازار خودروی کشور جنبه های 
دیگری نیز دارد. در پی افزایش تولید و سپس با اجرای 
طرح موفق فروش از طریق ســامانه یکپارچه خودرو؛ 
محصوالت یکی از خودروســازان بعد از چهار سال از 

قرعه کشی خارج شد و عمالً دیگری نیازی به ادامه طرح 
نبود چون تنها عرضه یک خودروســاز در قرعه کشی 
مانده بود و تاکنون نیمی از ظرفیت تولید محصوالت 
خودروسازان از فرآیند قرعه کشــی خارج و در بورس 
کاال عرضه می شود. در چند ماه گذشته، طرح عرضه 
خودرو در بورس کاال به آزمون گذاشته شد و به عنوان 
یکی از شیوه های قیمت گذاری و عرضه خودرو به بازار 
مورد پذیرش قرار گرفت، با اعالم شرایط عرضه توسط 
وزارت صمت که الزم االجرا بود تا در کنار افزایش تولید 
خودروســازان و تنظیم گری وزارت صنعت، معدن و 
تجارت و شرکت بورس کاالی ایران، پاسخگوی بخشی 

از تقاضای مصرف کنندگان واقعی باشد.

شروط عرضه خودرو در بورس کاال
عرضه محصوالت خودروسازان در بورس کاال در راستای 

تنظیم بازار با رعایت این شرایط باید صورت پذیرد:
۱- حداقل عرضه هر محصــول در هر دوره به تعداد 2 
هزار دســتگاه در هر محصول برای دو شرکت بزرگ 

خودروساز و برای سایر شرکت های خصوصی حداقل 
به میزان 5۰۰ دستگاه است.

2- شرکت های خودروساز موظف اند فهرست خریداران 
محصوالت طی 48 ماه گذشته را پیش از هر عرضه به 
بورس کاال اعالم نمایند تا تمامی افراد فهرست تجمیع 
شده مذکور و همچنین خریداران دوره های پیش در 
بورس کاال )که اطالعات آن ها نزد سازمان بورس موجود 

است( از شمول خرید در هر عرضه جدید خارج شوند.
3- خودروسازان موظف اند تعهدات قانونی ابالغی )نظیر 
طرح جوانی جمعیت، اسقاط خودرو و …( را متناظر با 

عرضه ها در بورس کاال انجام دهند.
4- خودروسازان موظف اند برنامه ریزی الزم در خصوص 
عرضه در بورس را مطابق مجوزهای فروش اعطا شده 
به گونه ای انجام دهند که خدشه ای در تعهدات پیشین 
ایشان ایجاد نشده و یا تعهدات معوق جدید ایجاد نشود.
5- هرگونه عرضه خودرو فراتر از مجوز اخذ شده و یا 
مشتقات مالی وابسته به خودرو اعم از گواهی سپرده، 
معامالت سلف و سلف موازی اســتاندارد و یا هر نوع 
اوراق بهادار و یا پشــتوانه دارایــی )ABS( مبتنی بر 
خودرو در بورس کاال با توجه به آن که بر تعهدات آتی هر 
خودروساز تأثیر می گذارد، مستلزم اخذ مجوز از وزارت 

صنعت، معدن و تجارت است.

شاخص تولید و فروش شرکت های صنعتی بورسی 
در آبان نسبت به ســال قبل به ترتیب 8.2 و ۱4.4 
درصد افزایش داشته اما شاخص تولید شرکت های 
معدنی با کاهش 6.۱ درصدی و شــاخص فروش 
این شــرکت ها با افزایــش ۱8.4 درصدی مواجه 

شده است.
مرکز پژوهش های مجلس گــزارش پایش بخش 
حقیقی اقتصاد ایران در آبان امسال را منتشر کرده 
است که بر اســاس آن در این ماه، شاخص تولید 
شرکت های صنعتی بورسی نســبت به ماه مشابه 
ســال قبل با افزایش 2 .8 درصدی و نسبت به ماه 
قبل با افزایش 4 .7 درصدی مواجه شــده اســت. 
در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۱2 رشته 
فعالیت افزایش در شاخص تولید و 3 رشته فعالیت 
کاهش در شاخص تولید داشته اند. رشته فعالیتهای 
«ماشــین آالت و تجهیزات«، »خودرو و قطعات« 

و »ســایر کانی غیر فلزی« بیشــترین سهم را در 
افزایش شاخص تولید نسبت به ماه مشابه سال قبل 
و رشته فعالیتهای »چوب و کاغذ«، »شیمیایی )بجز 
دارو(« و »الســتیک و پالستیک » بیشترین سهم 
را در کاهش شاخص تولید داشــته اند. همچنین 
طی آبــان ماه ۱4۰۱ نســبت به ماه قبل، رشــته 
فعالیتهای «ماشین آالت و تجهیزات«، »تجهیزات 
برقی« و »خودرو و قطعات«  بیشترین سهم را در 
افزایش شاخص تولید و رشــته فعالیتهای »چوب 
و کاغذ«، »کاشی و ســرامیک« و»شیمیایی)بجز 
 دارو(« بیشترین سهم را در کاهش شاخص تولید 

داشته اند.
شاخص تولید شــرکتهای معدنی بورسی نسبت 
به ماه مشــابه ســال قبل با کاهش 6.۱ درصدی و 
نسبت به ماه قبل با افزایش ۱6.8 درصدی مواجه 

شده است.

همچنیــن در آبان مــاه ۱4۰۱ ،شــاخص فروش 
شرکتهای صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال 
قبل با افزایش ۱4.4 درصدی و نســبت به ماه قبل 
با افزایش ۱4.5 درصدی مواجه شده است. در این 
ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱2 رشته فعالیت 
افزایش در شاخص فروش و 3 رشته فعالیت کاهش 
در شــاخص فروش داشته اند. رشــته فعالیتهای 
»تجهیزات برقی«، »ماشــین آالت و تجهیزات« و 
»خودرو و قطعات« بیشترین ســهم را در افزایش 
شاخص فروش نسبت به ماه مشابه سال قبل و رشته 
فعالیتهای »چوب و کاغذ«، »شیمیایی )بجز دارو(« 
و »دارو« بیشترین سهم را در کاهش شاخص فروش 
داشــته اند. همچنین در این ماه نسبت به ماه قبل 
بیشترین ســهم در افزایش شاخص فروش متعلق 
به رشته فعالیتهای »ماشــین آالت و تجهیزات«، 
»تجهیزات برقــی« و »خودرو و قطعــات« بوده و 

بیشترین سهم در کاهش شاخص فروش متعلق به 
رشته فعالیتهای »چوب و کاغذ« و » کک و پاالیش 

« بوده است.
شاخص فروش شرکتهای معدنی بورسی هم نسبت 
به ماه مشابه ســال قبل با افزایش۱8.4 درصدی و 
نســبت به ماه قبل با افزایش36.3 درصدی مواجه 

شده است.
در آبان مــاه ۱4۰۱ نرخ رشــد ماهیانــه قیمت 
فعالیتهــای صنعتی بورســی رشــد مثبت۰.2 
درصدی را ثبت کرده اســت و لیکــن روند نزولی 
رشد نقطه به نقطه تداوم یافته است و با 5 .2 درصد 
کاهش نسبت به ماه قبل، به 36 درصد رسیده است. 
میانگین سالیانه شــاخص قیمت هم در آبان ماه 
۱4۰۱ روند نزولی یکسال اخیر خود را ادامه داد و با 
2.7 واحد درصد کاهش نسبت به ماه قبل، میزان 

5۰.8 درصد افزایش را نشان می دهد.

افزایش ۸ میلیون تومانی قیمت هر متر خانه در ۵ ماه

قیمت های کاذب به زودی کاهش می یابد

۵ دلیل گرانی خودرو

مرکز پژوهش های مجلس اعالم کرد

تداوم روند افزایشی شاخص تولید و فروش شرکت های صنعتی بورسی در آبان

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

سکه امامی ۱۸ میلیون و ۹۰۴ هزار تومان شد
آخرین قیمت سکه و طال برای امروز ۲۶ آذر ماه سال ۱۴۰۱ اعالم شد که بر اساس آن قیمت سکه امامی )طرح جدید( به ۱۸ میلیون و ۹۰۴ هزار تومان رسید. البته حباب این سکه ۲ 

میلیون و ۲۷۸ هزار تومان است. هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز با قیمت یک میلیون و ۷۲۸ هزار و ۳۰۰ تومان معامله شد.



3 بازار

رئيس اتحاديه بارفروشان تهران با بيان اينکه عرضه بار از ۲۵ آذرماه 
در ميدان مرکزي ميوه و تره بار دو برابر خواهد شــد، گفت: ذخيره 
 سازي ميوه شب يلدا انجام شــده و هيچ کمبودي در انار و هندوانه 

براي شب يلدا نخواهيم داشت.
مصطفي دارايي نــژاد، رئيس اتحاديه بارفروشــان تهــران با بيان 
اينکه کمبــودي در پرفــروش ترين ميوه هاي شــب يلــدا يعني 
انار و هندوانه نخواهيم داشــت، گفت:امســال ۱.۵ برابر سال قبل 
توليد هندوانه داريم. هندوانه هاي ســياه، پلنگــي و آرژانتيني از 
ميناب بندرعباس، جاســک وارد بازار خواهند شــد و بــار فراوان 
اســت. همچنين بر اســاس برنامه ريزي هاي انجام شده از ۲۵ آذر 

 روزانــه ۲۰۰۰ تن هندوانــه ورودي تهران خواهد بود تا مشــکلي 
ايجاد نشود.

وي ادامه داد: انار نيز از ساوه، کاشمر، يزد، شيراز و دماوند وارد بازار 
خواهد شد. روز گذشته ۱۵۰۰ تن ورودي انار داشتيم و تا شب يلدا 
ادامه خواهد يافت. رئيس اتحاديه بارفروشان تهران اضافه کرد: براي 
شب يلدا ذخيره سازي ميوه صورت گرفته است و از ۲۵ آذر نيز عرضه 
بار در ميادين حدود ۲ برابر افزايش خواهد يافت تا قيمت ها باال نرود. 
همچنين پرتقال نيز از مازندران به ميزان کافي وارد تهران و در بازار 
عرضه خواهد شد. به گفته وي قيمت هندوانه در ميدان مرکزي ميوه 

و تره بار از کيلويي ۵۰۰۰ تومان تا ۹۰۰۰ تومان خواهد بود.

دارايي نژاد در پايان بــا بيان اينکه از تاريخ ۲۵ آذرماه تا شــب يلدا 
هيچکس اجازه ندارد بدون فاکتور يک قلم بار به مردم يا مغازه داران 
بفروشد، اظهار کرد: به تمام اعضاي صنف اتحاديه بارفروشان اعالم 
کرديم که هيچکس اجازه فروش بار بدون فاکتور ندارد. اگر چنين 
اتفاقي افتاد مردم يا خريداران مي توانند به اتحاديه مراجعه کنند و ما 

نيز پيگير آن خواهيم بود.
رئيس اتحاديه بارفروشان تصريح کرد: در حقيقت کنترل و نظارت را 
براي اين بيشتر مي کنيم که ميوه در شب يلدا گران به دست مردم 
نرسد. وقتي از مبدا فاکتور داده شود خرده فروشان نيز مي توانند با 

اعمال سود ۳۰ تا ۳۵ درصد محصوالتشان را بفروشند.

مديرعامل اتحاديه سراســری مرغداران کشور گفت: با 
توجه به حجم جوجه ريــزی در آبان ماه، حدود ۳۰ هزار 
تن مرغ مازاد مصرف کشــور توليد شده است و دغدغه 
مرغداران اين اســت که با توجه به ذخايــر خانگی، در 
روزهای آينده با کاهش تقاضا در بازار مواجه شويم. حبيب 
اسداهلل نژاد مديرعامل اتحاديه سراسری مرغداران کشور با 
حضور در برنامه »ميز اقتصاد« گفت: در مقطعی به دليل 
مازاد توليد و عرضه مرغ به بازار، توليدکنندگان زيان های 

سنگينی متحمل شدند.
وی افزود: باتوجه به پيگيری های مرغداران از شــرکت 

پشــتيبانی امور دام برای جمع آوری مرغ های مازاد از 
بازار، متأســفانه در اين خصوص اقدامی صورت نگرفت 
به همين دليل اتحاديه سراســری مرغداران کشــور از 
مردم درخواســت کرد تا مبادرت به خريد مرغ کنند و 
خوشبختانه مردم به جهت ارزان بودن و کمک به توليد، 
مرغ خريداری کردند و اکنون قيمت مرغ تا حدودی به 
نرخ مصوب نزديک شده است. اسداهلل نژاد ضمن قدردانی 
از مردم و رســانه ملی بابت پويش بــزرگ خريد مرغ و 
جلوگيری از ضرر و زيان توليدکنندگان و به ثبات رسيدن 
توليد مرغ بيان کرد: سياست خريد مرغ به اين منظور 

اعمال شد که فرصتی برای ورود شرکت پشتيبانی امور دام 
و جمع آوری مرغ های مازاد از بازار ايجاد شود. مديرعامل 
اتحاديه سراسری مرغداران کشور گفت: دغدغه مرغداران 
اين اســت که با خريد مرغ مازاد و ذخاير خانگی توسط 
مردم، از يک طرف در روزهای آينده با کاهش تقاضا در 
سطح بازار مواجه می شــويم و از طرف ديگر با افزايش 
جوجه ريزی در آبان ماه که بيش از ۱۲۰ ميليون قطعه 
جوجه ريزی انجام شده، مرغ بيشتری توليد می شود که 
به اعتقاد ما ۱۵ ميليون قطعه مازاد بوده و هم اکنون حدود 

۳۰ هزار تن مرغ مازاد مصرف کشور وجود دارد.

قيمت هر کيلوگــرم آجيل شــيرين يلدايی در 
ميادين ميوه و تــره بار شــهرداری تهران ۱۷۳ 
هزار تومان اعالم شــد و اين محصــول از امروز 
تا ۵ دی ماه بــه اين قيمت به فروش می رســد. 
در آســتانه شــب يلــدا و افزايش تقاضــا برای 
انواع آجيــل و خشــکبار، قيمت انــواع آجيل 
شــيرين و شــور در ميادين و بازارهــای ميوه 
 و تره بــار از تاريــخ ۲6 آذر لغايــت ۵ دی اعالم

 شد.
بر اســاس اين نرخنامــه؛ ترکيب آجيل شــور 

که هر کيلوگــرم با قيمت ۲۱4 هــزار تومان در 
ميادين به فروش می رســد، شــامل ۱۵ درصد 
پســته احمد آقايی شــور، ۱۵ درصد مغز بادام، 
۲۰ درصد نخودچی دو آتيشــه شور، ۲۰ درصد 
تخمه کدوی دو آتيشه شــور، ۱۵ درصد تخمه 
 جابانــی شــور و ۱۵ درصــد فندق با پوســت 

شور است.
ترکيب آجيل شــيرين که هر کيلوگرم با قيمت 
۱۷۳ هــزار تومان در ميادين فروخته می شــود 
نيز شامل ۱۰ درصد پسته احمد آقايی خام، ۱۵ 

درصد مغز بادام، ۱۵ درصد نخودچی دو آتيشــه 
بی نمک، ۱۵ درصد کشــمش ســبز، ۱۵ درصد 
برگه قيصی ، ۱۵ درصد انجير خشک و ۱۵ درصد 

باسلوق است.
گفتنی اســت، هر کيلوگرم باسلوق با گردوی دو 
پر ســفيد در ميادين ميوه و تره بار با قيمت ۷۵ 
هزار تومان، هر کيلوگرم باســلوق با گردوی دو 
سر پرس با قيمت ۷۹ هزار تومان و باسلوق بدون 
گردو و راحت الحلقوم با قيمت 4۹ هزار تومان به 

فروش می رسد.

هندوانه و انار گران نمي شود

عرضه آجیل شب یلدایی به قیمت ۱۷۳ هزار تومانتولید ۳۰ هزار تن مرغ مازاد در کشور
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کاهش حاشیه سود تولید 
حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی

عبور از شرايط کرونايی موجب شد بخش خدمات با دسترسی های بهتر و از بين رفتن محدوديت ها رونق بيشتری به خود ببيند. حتی برخی که به دليل محدوديت ها به ساير بخش ها مهاجرت کاری کرده بودند، با رفع محدوديت ها به 
حوزه کاری خود بازگشتند. البته در کنار اين موضوع، می توان به کاهش حاشيه سود توليد و عدم توجيه سرمايه گذاری در بخش صنعت نيز اشاره کرد. 

با افزايش تورم و کاهش شديد حاشيه سود در بخش صنعت، فعاليت های خدماتی که نقدينگی کمتری نياز دارد بيشتر مورد توجه قرار گرفته است. صنعت و توليد با افزايش تورم و قيمت گذاری دستوری با کاهش نقدينگی مواجه شدند. 
همچنين در پی آن با کاهش حاشيه سود نيز دست به گريبان شدند. طبيعی است در چنين شرايطی کاهش فعاليت های صنعتی رخ دهد. همچنين شاهد خروج دارايی ها از اين بخش باشيم. در اين بين بخشی از سرمايه های خارج شده 

نيز به بخش داللی و به بخش خدمات نقل مکان کردند. بی ترديد بخشی از حوزه خدمات نيز به جهت تعرفه های پايين با کاهش حاشيه سود، مواجه هستند. 
با قيمت های فعلی در حوزه خريد مسکن و اجاره و همچنين تجهيزات، وود سرمايه جديد و ايجاد کسب و کارهای جديد با نظام تعرفه گذاری فعلی، توجيه اقتصادی نخواهد داشت. بنابراين پيش بينی می شود با وجود رکود و انتشار آن 
به بخش های مختلف، شاهد کاهش اشتغال در بخش خدمات باشيم. نظام مديريتی ما بايد بپذيرد که اقتصاد زنده و پويا است و تصميمات تک متغيره و بدون لحاظ تاثيرات در ساير متغيرها، می تواند بر ابر چالش های موجود بيفزايد. نگاه 

بخشی به جای نگاه جامع تنها باعث خرسندی مقطعی و پررنگ کردن بخش هايی می شود که موقتا دچار تحرک شده اند.
اين اتفاق می تواند از درک کامل وضعيت برای نظام تصميم گيری جلوگيری گند. همچنين شايد غيرواقع بينی به تنهايی عامل وضعيت فعلی اقتصاد کشور است. اين اتفاق هم می تواند در ادامه مسير اقتصاد را با معضالت عديده ای مواجه 

سازد. بنابراين رشد مقطعی در حوزه خدمات پايدار نيست و ناشی از انتقال موقت از بخش صنعت به خدمات است. با وضعيت فعلی کاهش رشد در تمام بخش های اقتصادی متصور است.

رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگی با بيان 
اينکه افزايش نــرخ ارز تاثيری بــر قيمت لوازم 
خانگــی و تقاضا در اين بازار نداشــته، گفت که 
مغازه داران هم نمی توانند قيمت ها را باال ببرند، 
چراکه به دليل رکود حاکم بر بازار، افزايش قيمت، 
خودزنی اســت. در هفته های اخير نرخ ارز سير 
صعودی داشته و اين وضعيت بر بازارهای ديگر از 
جمله مسکن، خودرو و غيره هم اثر داشته است.

رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگی درباره 
تاثير افزايش نرخ ارز بر بازار لوازم خانگی گفت: 
افزايش نرخ ارز تاثيری بــر قيمت لوازم خانگی 
و تقاضا در اين بازار نداشــته است. به گفته وی 
قيمت ها تغيير نکرده، چرا که اگر شرکت ها قيمت 
محصوالت خــود را افزايش دهند، کســی کاال 
نمی خرد. البته زمزمه هايی برای افزايش قيمت 
شنيده می شود، اما تاکنون شرکتی قيمت ها را 

افزايش نداده است.
رئيس اتحاديه فروشــندگان لــوازم خانگی با 

بيان اينکه قــدرت خريد هم افزايش نداشــته 
کــه انتظــار افزايش تقاضــا يا کاهــش رکود 
داشته باشــيم، تصريح کرد: اينکه مردم نگران 
افزايش بيشــتر قيمت ها باشــند و خريد کنند 
هم درست نيســت، چون مردم در حال حاضر 
 هم پول ندارنــد و می دانند گران تر هم شــود

 اتفاقی نمی افتد.
پازوکی در پاسخ به اينکه آيا مغازه داران، با افزايش 
نرخ ارز قيمت کاالهای خود را افزايش نداده اند، 
گفت: مغازه داران هم نمی توانند قيمت ها را باال 
ببرند، چرا که دنبال مشتری هستند. رکودی که 
برای کارخانه دار هست، برای آن ها هم وجود دارد 
و افزايش قيمت در اين وضعيت خودزنی است. 
گفتنی اســت اواخر خرداد امســال سخنگوی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( از صدور 
مجوز افزايش ۱۵ درصدی قيمت برای تلويزيون 
و ۱۰ درصــدی برای يخچال، يخچــال فريزر و 

ماشين لباسشويی و ظرفشويی خبر داده بود.

عضو هيأت رئيســه انجمن صنايع سلولزی ايران 
خاطر نشان کرد: اين محصوالت از کاالهای مصرفی 
به کاالهای لوکس تبديل شده اند و اين موضوع در 
آينده مشــکالت و بيماری هايی را برای خانم ها و 
بچه ها ايجاد خواهد کرد؛ اين در حاليســت که به 
اين موضوعات مانند هزاران موضوع ديگر پرداخته 

نمی شود.
نيما بصيری طهرانی بــا تاييد خبر رفع ممنوعيت 
صادرات دستمال کاغذی، گفت: صادرات محصوالت 
سلولزی بعد از شيوع بيماری کرونا ممنوع شد چراکه 
بايد نياز داخلی را تامين می کرديم. دستمال کاغذی 
افزايش قيمت را تجربه نکرده و اين موضوع يعنی 
عدم افزايش قيمت در انواع پوشک نيز تکرار شده 
است. وی با بيان اينکه نبايد مجوز صادرات تيشو و 
مواد اوليه خام محصوالت سلولزی داده شود، خاطر 
نشان کرد: تيشوسازان اين ادعا را طرح می کنند که 
می تواند ظرفيت مورد نياز  کشور را توليد کنند اما 

اين اتفاق در عمل رخ نمی دهد.
بصيری طهرانی با اشاره به کاهش قدرت نقدينگی 
واحدهای توليدی،  تصريح کرد: واحدهای توليدی 
که در گذشــته با يک مبلغ مشخص می توانستند 
۱۰۰ تن مواد اوليه خريداری کنــد امروز با همان 
مبلغ می توان حداقل ۵۰ تا ۷۰ تن مواد خريداری 
کنند. به نظر می رســد تمام اتفاق های اخير که در 
اقتصاد کشــور رخ می دهد به عمد انجام می شود 
عده ای در بدنه دولت نشســته اند و برعکس شعار 
حمايت از توليد عمل می کنند. عضو هيات مديره 
انجمن صنايع سلولزی با اشاره به نوسان های نرخ 
ارز و تاثير آن در محصوالت سلولزی، گفت: در حال 
حاضر حال هيچ صنعتی در ايران خوب نيست و همه 
صنايع از شرايط موجود ناراضی هستند. بخشی از 
اين نارضايتی هم به مســاعد نبودن حال مردم باز 

می گردد. وی با اشــاره به ريزش تقاضا برای خريد 
محصوالت سلولزی از سوی مصرف کنندگان، خاطر 
نشــان کرد: اين محصوالت از کاالهای مصرفی به 
کاالهای لوکس تبديل شــده اند و اين موضوع در 
آينده مشــکالت و بيماری هايی را برای خانم ها و 
بچه ها ايجاد خواهد کرد؛ اين در حاليســت که به 
اين موضوعات مانند هزاران موضوع ديگر پرداخته 

نمی شود.
اين فعال اقتصادی با بيان اينکه نوسان های نرخ ارز 
تاثير مستقيم بر تمامی صنايع می گذارد، تصريح 
کرد: توليد بعد از تغييرات نرخ ارز کاهش پيدا کرده 
است و هم اکنون بسياری از واحدهای توليدی کمتر 
از ظرفيت اقدام به توليد می کنند؛ در اين شــرايط 
انگيزه ها برای ادامه فعاليت اقتصادی از بين می رود.

وی ادامه داد: نوســان های اخير تغييری در قيمت 
محصول و مواد اوليه ايجاد نکرده واجازه افزايش نرخ 
محصول دستمال کاغذی داده نشده است. بصيری 
در پاسخ به اين پرســش که آيا گزارشی از درصد 
کاهش مصرف محصوالت سلولزی ارائه شده است؟ 
گفت: گزارشی در دست نيست چراکه مصرف اين 
محصوالت ساالنه ارائه می شود که به ازای هر فرد 

چند کيلو مصرف می شود.
وی با بيان اينکه تحريم هــای داخلی و کارنابلدی 
مسئوالن بيش از تحريم های خارجی کمر اقتصاد 
را شکسته است، افزود: مســئوالنی که در بخش 
اقتصاد مسئوليت پذيرفته اند در اين حوزه ها دانش 
و ســواد کافی را ندارند و همين موضوع باعث شده 
اســت افرادی مســئوليت بازرگانی خارجی در 
کشــور را برعهده بگيرند که ســبقه و دانشی در 
اين حوزه ندارند و کمتــر از ۱۰ درصد افرادی که 
 در اين دولت مســئوليت پذيرفتند در آن رشــته 

سابقه دارند.

رئيس اتحاديه عکاسان و فيلمبرداران مجالس تهران 
لزوم تبعيت پليس به عالوه ۱۰ از تصميمات مراکز 
ذيربط را امري اجتناب ناپذير خواند و بيان داشت: 
متاسفانه مراکز پليس به عالوه ۱۰ بدون توجه به 
تصميمات و تذکرات مسئوالن مرتبط هنوز عکس 
هاي با کيفيت مراجعين که در عکاسي هاي بيرون از 
اين مراکز گرفته مي شود را قبول نمي کنند، اين در 
حالي است که از دو سال پيش بر اساس تصميمات 
اخذ شده پليس به عالوه ۱۰ بايد براي صدور کارت 
ملي، شناسنامه و گذرنامه از عکس هاي با کيفيتي 

که مراجعين با خود به همراه دارند استفاده کنند.
ياوري، رئيــس اتحاديه عکاســان و فيلمبرداران 
مجالس تهران گفت: جاي تاسف است که اين مراکز 
تنها به دليل منافع مالي، حتي به شخصيت افراد و 
صاحبان مدارک، بي توجه هستند که چگونه و چطور 
يک عکس با کيفيت و بي کيفيت مي تواند شخصيت 
و اعتماد به نفس افراد را زير سوال ببرد؛ ضمن اينکه 
در برخي از مواقع تصاوير افراد حتي شبيه به صاحب 

عکس نيست.
وي اظهار کرد: اعضاي اتحاديه عکاسان تمامي دوره 
هاي عکاسي را با متدهاي پيشرفته و دوربين هاي 
حرفه اي مي گذرانند؛ ضمن اينکه از کميســيون 
فني اتحاديه براي صدور پروانه صنفي خود تاييد مي 

گيرند؛ اما پليس به عالوه ۱۰ براي صدور شناسنامه 
و کارت ملي فقط از عکاس مســتقر در اين جايگاه 
استفاده مي کند. عکس هاي الصاقي به اين اسناد 
هويتي مهم، بقدري بي کيفيت است که در جايگاه 
هاي مهم داخل و خارج از کشور به هيچ وجه قابل 
شناســايي و قبول نيســت. ياوري در ادامه گفت: 
عکاسان متبحر اين اتحاديه هزينه هاي شهرداري، 
ماليات، اجاره بها و مسئوليت اشتغال زايي در کشور 
را بر عهده ؛اما درآمدشان براي ديگر مراکزي چون 
پليس به عالوه ۱۰ و مدارس و ... اســت. مضاف بر 
اينکه رئيس اداره کل آموزش و پرورش نيز به تمامي 
مدارس بخشنامه داده که به هيچ وجه اجازه ندارند 

در مدارس عکس پرسنلي از دانش آموزان بگيرند.
رئيس اتحاديه عکاسان و فيلمبرداران مجالس تهران 
با تاکيد بر پايمال شدن حق عکاسان حرفه اي گفت: 
اين مراکز با اين رفتــار غيرمنصفانه و غيرعادالنه 
باعث شدند بيش از ۵۰۰ هزار عکاس حرفه اي در 
سراسر کشور بيکار شوند. نمونه آن ريزش اعضاي 
اتحاديه عکاسان تهران است که از شش سال پيش تا 
کنون که فعاليت مدارس و پليس به عالوه ۱۰ زياد 
شده از ۱۸۰۰ عضو به ۱۰۰۰ عضو تقليل پيدا کرده 
است. تمامي هزينه ها را بايد بدهند و ديگر مراکز 

سود ببرند.

برگــزاری مهمانــی و صــرف ميوه و شــيرنی 
و خشــکبار در شــب يلدا يکی از ســنت های 
قديمــی ايرانيــان اســت و »شــب يلــدای 
کارگــری« حداقــل ۲ ميليــون و ۵۰۰ هزار 
تومان اســت. عليرضا خرمی گفــت: کارگران 
 نمی تواننــد از پــس هزينه هــای شــب يلدا 

بربيايند.
شب يلدا، بلندترين شب ســال در پيش است، 
پايان همين هفته ای که در آن هســتيم، شب 
يلدا از راه می رســد اما عيلرضــا خرمی )رئيس 
شــورای اســالمی کار کارخانــه پلی اکريــل 
اصفهان و فعــال کارگری( يک پرســش طرح 
 می کند: شــب يلدا بــرای کارگران تلخ اســت 

يا شيرين؟
او ادامه می دهــد: اين روزها همــه جا صحبت 
از شــب يلدا اســت و همه به دنبــال دورهمی 
بلندترين شب سال هســتند ولی کارگران از ته 
دل می خواهند که ای کاش شــب يلدايی وجود 
نداشت يا اگر هم هســت، هرچه زودتر به پايان 
 برســد چرا که دوباره شــرمنده زن و بچه خود 

می شوند.
خرمی اضافه می کند: شــرمنده می شــوند که 
چرا نمی توانند پســته کيلويی 6۰۰هزارتومان 

و آجيل کيلويی بيشــتر از ۳۰۰ هــزار تومان و 
ميــوه شــب يلــدا را تهيــه کنند. شــرمنده 
می شــوند که چرا نمی توانند گوشــت کيلويی 
۲4۰هزارتومــان، مرغ کيلويی6۵هــزار تومان 
و برنج کيلويــی بــاالی ۱۲۰هزارتومان بخرند 
 و يک شــام معمولــی در منزل کنــار خانواده 

داشته باشند.
رئيس شورای اســالمی کار پلی اکريل اصفهان 
هزينه هــای حداقلی شــب يلدا را بــرای يک 
خانواده ی کارگری برآورده کرده است: »با يک 
حساب ســر انگشــتی به اين نتيجه می رسيم 
که شــب يلدا برای برای يک خانواده 4نفری با 
مختصری ميوه و آجيل و شــام، اگر هيچ خرج 
اضافه ای در کار نباشد، حداقل دو ميليون و پانصد 
هزار تومان هزينه در بردارد که چيزی نزديک به 
يک سوم حقوق ماهانه ی کارگران است. چطور 
می شود يک سوم حقوق يک ماه را فقط برای يک 

شب خرج کرد؟!«
خرمی نتيجه می گيرد: پس با اين حساب، شب 
يلدا که يکی از جشن های اصيل ايرانيان و همواره 
مورد اســتقبال مردم بوده، به کام کارگران تلخ 
است؛ وقتی جيب تان خالی ست، جشنی هم در 

کار نيست!

رييس اتحاديــه طال و جواهر گفــت: توصيه ما 
هميشه به مردم اين اســت که در شرايطی که 
طوفان قيمتی اســت و قيمت ها در اوج اســت، 
ســعی کنند به بــازار ورود نکنند و هميشــه 
در زمــان ثبــات قيمت هــا به مبــادالت خود 
 در رابطــه بــا خريد ســکه و مصنوعــات طال

 اقدام کنند.
رييس اتحاديه طال و جواهر گفت: بر اين اساس، 
مردم بهتر است زمانی که ثبات قيمت ها را داريم، 
اقدام به خريــد و فروش کنند تــا در درازمدت 
دچار آسيب مالی نشــوند. نادر بذرافشان اظهار 
داشت: توصيه ما هميشــه به مردم اين است که 
در شــرايطی که طوفان قيمتی است و قيمت ها 
در اوج اســت، ســعی کنند به بازار ورود نکنند 
و هميشــه در زمان ثبات قيمت ها به مبادالت 
 خــود در رابطــه با خريــد ســکه و مصنوعات 

طال اقدام کنند.
وی افــزود: تجربــه نشــان داده کــه احتمال 
اين که کنترل قيمت ها اتفاق بيفتد که مســير 
قيمت هــا تغيير کنــد و روند کاهشــی قيمت 
شــدت بگيرد، وجود دارد. رييس اتحاديه طال 
و جواهر تصريح کرد: بر اين اســاس، مردم بهتر 
اســت زمانی که ثبات قيمت ها را داريم، اقدام 

 به خريد و فــروش کنند تــا در درازمدت دچار
 آسيب مالی نشوند.

بذرافشــان در پاســخ بــه ايــن پرســش که 
توصيــه شــما در حالی اســت کــه وقتی به 
مــردم گفتــه می شــود االن زمان مناســبی 
 بــرای ورود بــه بــازار نيســت، در مقابــل 
عنوان می کنند که هميشــه به ما گفته می شود 
که االن زمان ورود به بازار نيســت، اما شــاهد 
هستيم که قيمت ها باال می رود و در قيمت های 
باال می مانــد و ديگر توان خريــد نداريم. يعنی 
اعتمادی وجــود نــدارد، عنوان کــرد: ما اين 
 تجربــه را هم داشــتيم که قيمت ها کاهشــی 

شده است.
وی ادامــه داد: در يــک دوره ای قيمت ســکه 
۱۱ ميليــون تومــان شــد و در دوره ای هــم 
۹ ميليــون و ۷۰۰ هزار تومان می شــد. زمانی 
که سياست هايی اجرا می شــود و يک مقداری 
هم خبر های سياســی و اقتصادی مثل برجام يا 
کنترل ارز منتشــر می شد، قيمت ها دستخوش 
تغيير می شــود. رييس اتحاديه طــال و جواهر 
خاطرنشان کرد: اين صحبت من روی اين مبنا 
 اســت. زمانی که تغيير قيمت بيــن يک تا دو 

درصد باشد.

مشکالت بخش صنعت منجر 
به شــگل گيری جريانی به 
عنوان کوچ کارگران به ديگر 
بخش های اقتصادی کشور به 
ويژه بخش خدمات شده است. 
سود سريع و آسان، سرمايه گذاری اندک و ريسک کمتر 
منجر به افزايش استقبال از بخش خدمات شده است. 
بخش صنعت در ســالهای اخير بخصوص از اول سال 

۱4۰۱ درگير مشکالت عديده ای بوده است.
افزايش نرخ ارز و سختی ورود مواد اوليه، قطعی برق، گاز 
و نبود انرژی مورد نياز صنايع، تعديل نيرو به دليل رشد 
۵۷ درصدی دستمزدها و ... جذابيت کار در بخش صنعت 
را به حداقل رسانده است. اين در حالی است که اقتصاد 
ايران دولتی اســت. دولت ها در بخش  توزيع و خدمات 
فعال هستند. چون اقتصاد دولتی هيچگاه توليدی و مولد 
نبوده و بيشتر اقتصاد خدماتی و توزيعی است و اين مساله 

باعث شده که بخش خدمات گسترش يابد.
به گفته کارشناسان حوزه کار و اشتغال، در بخش خدمات 
عمده کارها ريسک کمتری دارند و با هزينه و سرمايه 
کم قابل راه اندازی هســتند. در حالی که کسانی که به 
ســمت کارهای توليدی می روند می دانند که عالوه بر 
ســرمايه گذاری باال و ديربازده بودن، موانع زيادی در 

مسير پيش روی خود دارند که تامين سرمايه در گردش، 
رقابت بازار، تهيه مواد اوليه و پيش بينی بازار از جمله اين 

موارد است.
بررسی ها نشان می دهد بالغ بر ۱۳ درصد کسانی که در 
تابستان سال گذشته در بخش صنعت شاغل بوده اند، در 
تابستان امسال به بخش خدمات رفته اند. جمعيت اين 
گروه يک ميليون و 4۳ هزار نفر برآورد شــده است. به 
گزارش اکوايران، تعداد کل شاغلين اقتصاد ايران از ۲۳ 
ميليون و 4۰4 هزار نفر در تابستان سال گذشته به ۲۳ 

ميليون و ۷۷۸ هزار نفر در تابستان امسال رسيده است. 
بر اين اساس بالغ بر ۳۷۰ هزار نفر به تعداد شاغلين اقتصاد 
ايران در اين بازه زمانی افزوده شده است. بررسی ها نشان 
می دهد بيشترين سهم از بازار کار کشور در اختيار بخش 
خدمات است، به بيان ديگر ۵۰.4 درصد از جمعيت شاغل 

ايران در بخش خدمات مشغول هستند. 
سهم اين بخش در تابستان سال گذشته 4۸.۸ درصد 
بوده است. به طور کلی سهم هر بخش از تعداد شاغلين 
کل در طول زمان تغيير می کند و متناســب با شرايط 

اقتصــادی نيروی کار از بخشــی به بخــش ديگر می 
روند، به عنوان مثــال در زمان هايی که کشــور دچار 
خشکسالی شــده و بخش کشــاورزی وارد رکود می 
شــود، نيروی کار فعال در اين بخش به ســمت بخش 
 های ديگر مــی روند و ســهم ديگر بخش هــا از بازار 

کار و اشتغال افزايش ميابد.
کل نيروی کار شــاغل بخش صنعت در تابستان سال 
گذشته ۷ ميليون و ۹۰۷ هزار نفر برآورد شده، اين تعداد 
در تابستان سال جاری به ۸ ميليون و ۲۹ هزار نفر رسيده 
است. عالوه بر تغيير تعداد افراد شاغل در اين بخش در بازه 
زمانی مذکور، تعدادی از بخش های ديگر به بخش صنعت 
آمده و تعدادی نيز از اين بخش به بخش های کشاورزی 
و خدمات رفته است. اين فرايند جريان نيروی کار بخش 

صنعت از تابستان ۱4۰۰ به تابستان ۱4۰۱ نام دارد.
بررسی ها نشــان می دهد ۸۲.6 درصد کسانی که در 
تابستان گذشته در بخش صنعت شاغل بوده، در تابستان 
امسال نيز در همين بخش حضور دارند، تعداد اين افراد 6 
ميليون و ۵۳۱ هزار نفر برآورد شده است. همچنين 4.۲ 
از کسانی کسانی که در تابستان سال گذشته در بخش 
صنعت مشغول بوده در سال جاری به بخش کشاورزی 
رفته اند، تعداد اين گروه نيز ۳۳۲ هزار نفر بوده اســت. 
اما رخداد قابل توجه در بازار کار انتقال گسترده نيروی 
کار از بخش صنعت به بخش خدمات اســت. بر اساس 
برآوردهای صورت گرفته ۱۳.۲ درصد از کسانی که در 
تابستان سال گذشــته در بخش صنعت شاغل بوده در 
تابستان ۱4۰۱ در بخش خدمات مشغول به کار هستند. 
اين بيشــترين انتقال بين بخش نيروی کار از تابستان 
۱4۰۰ به تابستان امسال محسوب می شود. محاسبات 
نشان می دهد جمعيت اين گروه نزديک به يک ميليون 

و ۵۰ هزار است.

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

بیشترین سهم از بازار کار کشور در اختیار بخش خدمات است

کاهش اشتغال در  بخش صنعت
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی:

نوسانات نرخ دالر تاثیری بر قیمت لوازم خانگی نداشت

محصوالت سلولزی به کاالی لوکس تبدیل شده است

پیش بینی رییس اتحادیه طال از آینده قیمت هاهزینه های حداقلی شب یلدا برای یک خانواده  کارگریبیکاری بیش از ۵۰۰ هزار عکاس حرفه ای در کشور
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توییتر دیگر پیامک کد ورود را به شماره های ایران 
ارسال نمی کند

شماره های موبایل ایران از لیست پشتیبانی توییتر حذف شده و امکان فعال سازی 
احراز هویت دو مرحله ای نیست. شــماره های موبایل ایران از لیست پشتیبانی 
توییتر حذف شده و امکان فعال ســازی احراز هویت دو مرحله ای نیست. اما بر 
اساس بررسی ها، مشکل بزرگ تر این است که حساب های ایرانی با احراز هویت دو 

مرحله ای روی شماره ایران دیگر کد ورود هم دریافت نمی کنند.
اگر قبال احراز هویت دو مرحله ای را روی شماره ایران فعال کرده اید و این تنها مسیر 
احراز دو مرحله ای حساب شماست، یا رمز عبور خود را فراموش کرده اید و از توییتر 
می خواهید برای شما کد بفرستد، پیامی می بینید. مشخص نیست این مشکل 
موقت است یا دائمی. اما در هر صورت بهتر است در شرایط فعلی درباره حساب 
توییتر خود با احتیاط بیشتری عمل  کنید، چراکه توییتر حاال هیچ گونه کدی به 
شماره های ایران ارسال نمی کند. مشکل حذف ایران از لیست پشتیبانی توییتر در 
حالی منتشر می شود که مرداد امسال نیز خبر دیگری با همین مضمون منتشر شد. 
در آن مقطع زمانی نیز گفته شد که کاربران همراه اول و ایرانسل اگر از توییتر و 
تلگرام خارج شوند، امکان بازگشت به این پلتفرم  ها را به راحتی ندارند. همزماند در 
همان بازه های زمانی، در برخی از استان ها کد تاییدیه اینستاگرام و واتساپ نیز با 
اختالل همراه شده بود. در سال ۹۸ و یک سال پس از فیلترینگ تلگرام نیز چنین 

مشکلی پیش آمده بود که البته بعد از چند ساعت این اختالل برطرف شد.
باید دید در ادامه این مشکل برطرف خواهد شــد یا کاربران ایرانی برای ورود به 
حساب کاربری خود  پس از هر بار خروج )Log out( با مشکل دریافت کد تأیید 

روبرو می شوند.

سرنوشت فیلترینگ پلتفرم ها از زبان رییس مرکز ملی فضای مجازی
حقایق نامه ایران به مالک اینستاگرام و واتساپ چیست؟

پس از اعالم ارسال نامه مرکز ملی فضای مجازی به شرکت متا و مشخص کردن 
مهلت ۱۰ روزه برای تعیین نماینده ای در ایران، به نقل از یک رسانه خارجی و از 
قول شرکت مالک اینستاگرام و واتس اپ اینطور اعالم شد که ظاهرا پاسخ این 

شرکت به درخواست ایران منفی است.
رییس مرکز ملی فضای مجازی گفت: شرکت مالک اینستاگرام و واتساپ اگر 
جواب ندهد مقدمه ای برای مجوز قانونی انسداد اینستاگرام است. از االن ۱۰ روز 
وقت دارند نماینده معرفی کنند. قطعا ضرر و زیان اپراتورها در تصمیم گیری ها 
موثر است. بستن اینستاگرام فعال به خاطر شرایط امنیتی بوده ولی ادامه آن نیاز 

به مجوز قانونی دارد
ابوالحسن فیروزآبادی گفت: بستن اینستاگرام فعال به خاطر شرایط امنیتی بوده 
ولی ادامه آن نیاز به مجوز قانونی دارد. مجوز قانونی یا باید طبق روال در کار گروه 
تعیین مصادیق مجرمانه صادر شود یا یک قاضی یا یک مرجع عالی ماننده شورای 
عالی فضای مجازی یا شورای عالی امنیت ملی درخواست آن را بدهد. تا االن چنین 
مجوزی در هیچ جا به تصویب نرسیده است. تا زمانی که مجوز شورای امنیت به 
پایان نرسیده یا مصوبه و ابالغ قانونی برای انسداد نیامده باشد، }راه مذاکره{ باز 
است. }در مورد تاریخ انتضای مجوز{ فعال ندارد و بستگی به شرایط خیابان دارد.

معرفی نماینده قانونی توسط پیام رسان های خارجی در کشور موضوع جدیدی 
نیست و مسئوالن به مراتب درباره الزام این امر طی سال های گذشته تأکید کرده 
بودند. مسئله ای که رئیس مرکز ملی فضای مجازی هم به آن اشاره کرده بود و 
گفته بود معتقدیم رسانه های خارجی که بیش از یک میلیون کاربر دارند، حتما باید 
داخل کشور نماینده داشته باشند و همان قوانینی که در اروپا وجود دارد و اینگونه 
پیام رسان ها حق ندارند اطالعات مردم اروپا را از اروپا خارج کنند، آنها هم نباید 
حق داشته باشند که اطالعات اجتماعی و اقتصادی و حریم خصوصی مردم ایران 
را از کشورمان خارج کنند. سیاست ما این است که اینستاگرام هم باید در کشور 
نماینده پاسخگو داشته باشد و اطالعات شهروندان ما را از کشور خارج نکند. اما این 
موضوع زمانی دوباره پررنگ تر مطرح شد که چند ماهی است دو پلت فرم خارجی 
واتس آپ و اینستاگرام بنا به دستور مراجع ذی صالح با محدودیت روبه رو شده اند.

عیســی زارع پور - وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات - در ایــن باره گفته بود: 
پلت فرمی که قواعد جمهوری اســالمی ایران را به رسمیت نمی شناسد و هر از 
چند گاهی نقش محوری در آشوب ها به عهده دارد و موجب ناامنی در کشور می 
شود، طبیعتاً بستر مناسبی برای سرمایه گذاری در کشور نیست. چندی پیش 
مرکز ملی فضای مجازی اعالم کرد که نامه اعتراضی رسمی در رابطه با بسترسازی 
برای توسعه اغتشاشات اخیر و عدم پاسخگویی و مسئولیت پذیری در خصوص 
مکاتبات رسمی پیشین توسط نهادهای مسئول ایرانی به شرکت متا )اینستاگرام( 

ارسال کرده است.
این مرکز با ارسال نامه خطاب به مارک زاکربرگ، مدیر ارشد شرکت متا در راستای 
عدم رعایت قوانین مصوبه کشور ایران و قوانین داخلی پلت فرم از طریق دفتر حافظ 
منافع کشور جمهوری اسالمی ایران در واشنگتن نسبت به عملکرد سکوهای این 
شــرکت اعتراض کرد. بنابراین گزارش، در این نامه اهم اعتراضات مطرح شده 
توسط جمهوری اسالمی در خصوص انتشار سازمان یافته اخبار خالف واقع، ترویج 
رفتارهای تبعیض آمیز و نفرت پراکنی، ترغیب خشونت و ناآرامی های اجتماعی، 
نقض حاکمیت ملی و نقض حقوق کاربران از طریق اعمال استانداردهای دوگانه 
و زمینه سازی فعالیت تبلیغی و عملیاتی گروه های تروریستی بر روی سکوهای 
وابسته به شرکت متا، تعمیق شکاف های اجتماعی و تبعیض نژادی و قومی، تجزیه 
طلبی و زمینه سازی برای جرائم سازمان یافته از جمله نقل و انتقال و معامله سالح 

جنگی و موادمخدر مطرح شده است.
همچنین در این نامه، مرکز ملی فضای مجازی به شرکت متا فرصت داده تا به 
منظور فراهم شدن امکان فعالیت پایدار سکوهای مذکور اقدامات الزم از جمله 
معرفی نماینده رسمی مسئولیت پذیر مستقر در ایران حداکثر تا ۱۰ روز پس از 
دریافت نامه از سوی آن شرکت وفق سیاست ها و مقررات کشور درخصوص نحوه 

فعالیت شرکت های خارجی در حوزه فضای مجازی کشور صورت پذیرد.
پس از این اقدام، خبری هفته پیش توسط برخی رسانه ها به نقل از یک نماینده 
مجلس مبنی بر اینکه اینستاگرام و واتس آپ به ایران می آیند منتشر شد؛ این 
نماینده مجلس گفته بود طبق گزارش هایی که داده شده، احتمال زیاد اینستاگرام 
و واتس اپ به ایران می آیند و تا جایی که مطلع هستم به اجمال شرایط ایران را 

قبول کرده اند.
اما پس از این ادعا، عیسی زارع پور- وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات- در حاشیه 
جلسه هیئت دولت روز چهارشنبه هفته گذشته در جمع خبرنگاران از پذیرش 
شروط ایران توسط اینستاگرام اظهار بی اطالعی کرد و گفت: من اطالعی ندارم و 
این موضوع را از نماینده ای که مطرح کرده است، سوال کنید؛ چیزی به ما واصل 

نشده است.
وی بیان کرد: واتس اپ و اینستاگرام در کشورهایی که پلت فرم غالب هستند، 
به درخواست آن کشور دفتر داشته و قواعد آن کشور را می پذیرند. نامه را مرکز 
ملی زده است و من صبح )چهارشنبه ۲۳ آذر( از آنها سوال کردم که گفتند هنوز 
پاسخی دریافت نکرده ایم و آنچه از سوی یک نماینده مجلس مطرح شده، حدس 

و گمان است.
از سوی دیگر خبری هم به نقل یک رســانه خارجی  و از قول شرکت متا، مالک 
فیسبوک، اینستاگرام و واتس آپ در فضای مجازی منتشر شد که طبق آن،این 
شرکت تلویحا نسبت به پذیرش به درخواست ایران برای تعیین نماینده ای در 

تهران پاسخ منفی داده و گفته شده بود که سرگرم این درخواست نخواهند شد.

اخبار

بر اســاس گزارش مرکز ملی 
فضای مجــازی، حجــم بازار 
اینســتاگرام از کل اقتصــاد 
دیجیتــال کشــور ۷.۳ درصد 
است که این سهم نسبت به کل 
تولید ناخالص داخلی بسیار کمتر از این مقدار است این 
درحالیست که ۱۰ سکوی داخلی در کشور فعال هستند 
که از حیث امکانــات کارکردی و تجاری مشــابه نمونه 

خارجی )اینستاگرام( است.
به گــزارش ایرنا، مدتی قبل »ابوالحســن فیروزآبادی« 
دبیر شــورای عالی فضای مجازی در خصوص مهاجرت 
کسب وکارهای خرد به سکوهای داخلی مصاحبه ای انجام 
داد و اعالم کرد سکوهای داخلی قابلیت میزبانی از کسب 
و کارهای خرد را داشــته و می توانند بستر مناسبی برای 
خرید و فروش و پشــتیبانی از صنوف و مشاغل مختلف 

باشند. 
برخی رسانه ها تاکید رییس مرکز ملی فضای مجازی بر 
»کســب کارهای خرد« نادیده گرفته و با حذف عبارت 
»خرد«، به اشتباه این آمار را به کل کسب و کارها تعمیم 
داده اند. Small Business یا »کســب وکار کوچک« 
شــرکت ها و مجموعه های آزاد و خصوصی هســتند که 
کارمندان و درآمد کمتری نســبت به شرکت ها بزرگ و 
متوسط دارند. کسب و کارهای آنالینی که در بستر فضای 
مجازی شکل گرفته و توسعه یافته اند عموماً از این دسته 

کسب وکارها به حساب می آیند.
بر اســاس گزارش تفصیلی که مرکز ملی فضای مجازی 
منتشر کرده اســت، ۱۰ ســکوی داخلی در کشور فعال 
هســتند که از حیث امکانات کارکردی و تجاری مشابه 
نمونه خارجی )اینســتاگرام( است. در این گزارش، مرکز 
ملی فضای مجازی به مقایســه امکانــات کارکردی این 
پلتفرم ها پرداخت است. در این مقایسه امکانات کارکردی 
مانند امکان تعامل، بازخوردگیری، فروش و شبکه سازی 
را برای صاحبان کسب و کار فراهم و امکانات تجاری مانند 
تولید ترافیک، مشارکت مشاغل صنفی، خرد و محتوایی 

مورد مقایسه قرار گرفته است.
جدول مقایسه ای که شورای عالی فضای مجازی منتشر 
کرده، نشــان می دهد شــبکه های اجتماعــی بومی در 
بخش امکانــات کارکردی مانند امــکان تعاملی، تجاری 
و بازخوردگیری توســعه مناسب تری نســبت به امکان 
شبکه سازی داشته اند. در بخش امکانات تجاری نیز تولید 
ترافیک و مشارکت مشاغل خرد در مقایسه با نمونه خارجی 
وضعیت خوبی دارند؛ اما در بخش هایی مانند مشــارکت 

مشاغل صنفی و مشارکت مشــاغل محتوایی باید تالش 
بیشتری صورت بگیرد.

در این گزارش آمده است که اقتصاد دیجیتال در سه الیه ی 
»هســته«، »اقتصاد دیجیتال« و »اقتصــاد دیجیتالی 
شده« تقسیم بندی شــده و اقتصاد اینســتاگرام نیز در 
این سه بخش مورد بررســی قرار گرفته است. از مجموع 
گزارش های آماری حجم بازار اینستاگرام در ایران در سال 
۷۰ هزار میلیارد تومان است که اگر بخش های فاقد آمار را 
به صورت تخمینی به آن اضافه کنیم حداکثر ۷.۳ درصد از 

اقتصاد دیجیتال کشور را تشکیل خواهد داد.
مرکز ملی فضای مجازی تاکید دارد که ۷.۳ درصد نسبت 
حجم بازار اینستاگرام به کل اقتصاد دیجیتال کشور بوده 
و سهم اقتصاد اینستاگرام نسبت به تولید ناخالص داخلی 
بسیار کمتر از این مقدار است. در ادامه این گزارش جزئیات 
مربوط به ســهم ترافیک و میزان حجم بازار اینستاگرام 
مورد تحلیل قرار گرفته است. به این واسطه سهم ترافیک 
اینستاگرام از کل حجم بازار فروش ترافیک توسط کاروران 
ارتباطی ثابت و سیار ۵۰ درصد، ۳۰ هزار میلیارد تومان در 

سال جمع بندی شده است.
 برآورد میزان حجم بازار اینستاگرام در الیه دوم اقتصاد 
دیجیتال که محصول فعالیت های خدماتی مانند تبلیغات، 
پشتیبانی مشتریان و لجستیک است نیز حدود ۱۵ هزار 
میلیارد تومان در سال برآورد شــده است. برآورد حجم 
بازار »اقتصاد دیجیتال شده« با اینستاگرام در صفحاتی 
که فروش البسه و پوشــاک، هنرهای تجسمی و دستی، 
لوازم آرایشی و بهداشتی، زیورآالت، خدمات آموزشی را 
انجام می دهند، ۲۵ هزار میلیارد تومان در ســال تخمین 

زده می شود.
این در حالی است که مرکز ملی فضای مجازی در گزارش 
تفصیلی از آمار کســب و کارهای دیجیتال در سکوهای 
داخلی و خارجی اعالم کرد: در حــال حاضر بیش از یک 
میلیون کســب و کار خرد در ۱۰ سکوی داخلی مشغول 
فعالیت هســتند که پس از تقاطع گیــری و حذف موارد 
مشترک مشخص شد بیش از ۶۰ درصد از کسب و کارهای 

خرد در سکوهای داخلی مشغول فعالیت هستند.
مصاحبه دبیر شــورای عالی فضای مجــازی در خصوص 
مهاجرت کسب و کارهای خرد به سکوهای داخلی، انعکاس 
نادرست برخی از رسانه ها را به همراه داشته است. تاکید 
»ابوالحســن فیروزآبادی« در این مصاحبه بر »کســب 
کارهای خرد« بوده که برخی از خبرگزاری ها و پایگاه های 
خبری با حذف عبارت »خرد«، به اشتباه این آمار را به کل 

کسب و کارها تعمیم داده اند.
 گزارش تشــریحی مربوط به آمار ارائه شده جهت تنویر 
افکار عمومی به ویژه رسانه ها و خبرگزاری به شرح ذیل 
ارائه می شــود. ۱. پس از بررسی، صحت سنجی و تطبیق 

گزارش های آماری منتشــره از مراجع ذیل در خصوص 
اقتصاد اینستاگرام و تطبیق این گزارش ها با گزارش های 
رصدی مرکز ملی فضای مجازی، ابعاد مختلف وابستگی 
اقتصاد دیجیتال کشور به این سکوی خارجی احصاء و به 

اطالع تصمیم گیران رسانده شده است.
۲. آن چنان کــه در مصاحبه دبیر شــورای عالی فضای 
مجازی به آن اشاره شــده است، سکوهای داخلی قابلیت 
میزبانی از کســب و کارهای خرد را داشــته و می توانند 
بستر مناسبی برای خرید و فروش و پشتیبانی از صنوف و 
مشاغل مختلف باشند. جدول زیر ۱۰ سکوی داخلی )که 
مورد اشاره دبیر شورای عالی فضای مجازی بوده اند( را از 
حیث امکانات کارکردی و تجاری با نمونه مشابه خارجی 
مقایسه کرده اســت. امکانات کارکردی به مجموعه ای از 
قابلیت های پایه ای در سکو اشــاره دارد که امکان تعامل، 
بازخوردگیــری، فروش و شبکه ســازی را برای صاحبان 
کســب و کار فراهم و امکانات تجاری نیز بــه گروهی از 
مولفه ها توجه دارد که امکان بازارسازی را برای بازیگران 

اصلی اقتصاد دیجیتال فراهم می کند:
۳. آن چنان که اقتصاد دیجیتال را در سه الیه  »هسته«، 
»اقتصــاد دیجیتــال« و »اقتصــاد دیجیتالی شــده« 
تقســیم بندی می کنند، اقتصاد اینســتاگرام نیز در این 
ســه بخش مورد بررســی قرار گرفته اســت. از مجموع 
گزارش های آماری که در بخش قبل ذکر شد، حجم بازار 
اینستاگرام در ایران در سال ۷۰ هزار میلیارد تومان است 
که اگر بخش های فاقد آمار را بــه صورت تخمینی به آن 
اضافه کنیم حداکثر ۷.۳ درصد از اقتصاد دیجیتال کشور 
را تشکیل خواهد داد. تاکید می شود این ۷.۳ درصد نسبت 
حجم بازار اینستاگرام به کل اقتصاد دیجیتال کشور بوده 
و سهم اقتصاد اینستاگرام نسبت به تولید ناخالص داخلی 

بسیار کمتر از این مقدار است.

۴. مشاغلی که بر بستر اینستاگرام شکل گرفته یا توسعه 
یافته اند را در سه بخش اصلی می توان تقسیم بندی کرد: 
الف( مشاغل صنفی: این دسته از مشــاغل دارای مجوز 
فعالیت از صنوف مختلف بوده و از شــبکه های اجتماعی 
بعنوان بســتری برای بازاریابی استفاده می کنند. فروش 
اصلی این دســته از مشــاغل در خارج از اینستاگرامو با 
اســتفاده از درگاه های پرداخت اختصاصــی یا بصورت 
حضوری صورت می پذیرد. ب( مشــاغل خرد: این دسته 
از مشــاغل به صورت صنفی فعالیــت نمی کنند و عالوه 
بر بازاریابی، از اینســتاگرام و دیگر پیام رسان ها به عنوان 
ابزار ارتباطی با مشتریان خود استفاده می کنند. براساس 
بررســی  های صورت گرفتــه حدود ۴۱۵ هــزار صفحه 
اینستاگرامی متعلق به مشاغل خرد بوده که شامل کسب 
و کارهای خانگی و مشاغل زیر پله ای هستند. پرداخت این 
گروه از مشاغل عمدتا بصورت کارت به کارت یا پرداخت 

در محل انجام می شود.
ج( مشــاغل محتوایی: درآمدزایی این دســته از مشاغل 
مبتنی بر فــروش کاال یا خدمات نیســت، بلکه از طریق 
مدیریت صفحات اینستاگرامی و جذب مخاطب اقدام به 
جذب تبلیغات و درآمدزایی می نمایند. اگرچه حدود ۶۰ 
درصد از مشاغل ایجاد شده در اینستاگرام در این بخش 
قرار دارند ولی حجم بازار این گروه ۷.۵ درصد از کل است.

۵. براســاس پیمایــش  ملی که در شــهریورماه ســال 
جاری انجام شــده، تنها ۶.۴ درصد از شــهروندان خرید 
اینســتاگرامی را ترجیــح می دهند و دالیلــی از قبیل 
بی اعتمادی نسبت به فروشنده و تحویل کاال )۳۹ درصد(، 
تحویل کاال با مشــخصات متفاوت )۱۱ درصد( تاخیر در 
تحویل کاال )۳ درصد( و عدم امکان شــکایت و پیگیری 
تخلفات )۸ درصد( به عنوان مهمترین دالیل بی اعتمادی 

به خرید اینستاگرامی ذکر شده است.

۶۰ درصد از کسب و کارهای خرد در سکوهای داخلی فعالیت می کنند

سهم پلتفرم های داخلی در اقتصاد دیجیتال 
News kasbokar@gmail.com

ایران و روســیه در زمینه های طراحی و ساخت مشترک 
ماهواره های سنجشی و مخابراتی، توسعه زیرساخت ها به 
صورت مشترک و برگزاری دوره های مشترک آموزشی، 
سند همکاری امضا کردند. به گزارش وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات، حسن ساالریه رئیس سازمان فضایی 
ایران و یوری بوریسف رئیس آژانس فضایی روسیه پس از 

دو روز مذاکرات فشرده، سند مهمی از توافقات انجام شده 
میان دو کشور را امضا کردند.

طبق این سند، ایران و روســیه با یکدیگر تفاهم کرده اند 
که در زمینه توسعه همکاری ها در زمینه های طراحی و 
ساخت مشترک ماهواره های سنجشی و مخابراتی، توسعه 
زیرســاخت ها به صورت مشــترک، برگزاری دوره های 

مشترک آموزشی و در مجموع توسعه همکاری ها اقدام 
کنند.

براســاس مذاکرات صورت گرفته میان ایران و روسیه و 
سند امضا شده، چارچوب همکاری های آینده دو کشور 
در زمینه فضایی مشخص شده و دو طرف گام بلندی در 
زمینه همکاری مشترک در حوزه فضایی برداشته اند که 

این همکاری ها سطح مناســبات دو کشور را هم افزایش 
خواهد داد.

طبــق تفاهمات صــورت گرفته، دور جدیــد مذاکرات 
کارشناســی در آینده نزدیک میان ایران و روسیه آغاز 
خواهد شد و دو طرف جزئیات تفاهمات را مشخص کرده 

و مقدمات امضای قرارداد را تسهیل خواهند کرد.

با وجــود نگرانی های فزاینده که نســبت به مشــارکت 
شرکت های چینی در زیرساخت حساس وجود دارد، نتایج 
یک بررسی نشان داد آلمان وابستگی بیشتری به هواوی 
برای تجهیزات شبکه دسترسی رادیویی ۵G )RAN( در 
مقایسه با شبکه ۴G پیدا کرده است. بسیاری از کشورهای 
اروپایی تحت فشــار دیپلماتیک شــدید آمریکا، حضور 
شرکت های چینی در کل یا بخشی از شبکه های ۵G خود 

را با استناد به مسائل امنیتی ممنوع کرده اند.
اما طبق بررسی شرکت مشاوره استرند کانسالت، هواوی 
در ۵۹ درصد از شبکه ۵G RAN آلمان )بیس استیشن ها 
و زیرســاخت مربوط که تلفن های هوشمند را به شبکه 
 ۴G متصل می کند( در مقایسه با ۵۷ درصد در شبکه های
حضور دارد. این مطالعه که قرار است هفته جاری منتشر 
شود، توسط رویترز مشاهده شده و وضعیت کلی از نقش 

شــرکت های هواوی و ZTE چین در شبکه های موبایل 
نسل جدید در سراســر اروپا ارائه کرده و نشان می دهد 
بزرگترین اقتصاد این منطقه، همچنان برای این شبکه، 

به بزرگترین شریک تجاری خود وابسته است.
در گزارش استرند کانسالت آمده است: نشانه هایی وجود 
دارد که آلمان، تهدید امنیتی که چین به طور جدی ایجاد 
می کند را نادیده گرفته است و مقایسه با خط لوله گازی 
نورد اســتریم ۲ را ایجاد می کند که مدت ها مورد انتقاد 
مخالفانش قرار داشــت که به ریســک امنیتی آن اشاره 
می کردند، اما برلین با اعالم این که روســیه از انرژی به 

شکل سالح استفاده نخواهد کرد، از آن دفاع می کرد.
شرکت هواوی مکررا تاکید کرده که تجهیزاتش، ریسک 
امنیتی ایجاد نمی کنند و واشنگتن را متهم کرده است با 
اتخاذ رویکرد حمایت گرایانه، به شــرکت های آمریکایی 

کمک می کند کــه نمی توانند با فنــاوری و قیمت این 
شــرکت، رقابت کنند. آلمــان که خانه شــرکت هایی 
شامل دویچه تلگرام و O۲ اســت، دو سال پیش قانون 
امنیت فناوری اطالعات را تصویب کرد که موانع بزرگی 
برای ســازندگان تجهیزات مخابراتی برای قطعات مهم 

شبکه های ۵G ایجاد می کند.
به گفته منتقدان، ایــن الزامات برای شــبکه اصلی که 
اطالعات حساس را پردازش می کند، سختگیرانه  است 
اما به حدی با زیرساخت RAN درآمیخته شده است که 
می تواند ریسک های امنیتی ایجاد کند. با این حال، آژانس 
شبکه آلمان به مقرراتی اشــاره کرد که برخورد متفاوت 
برای قطعات شبکه اصلی و RAN را نشان می دهد. ینس 
زیمرمن، قانونگذار حزب سوسیال دموکرات که یکی از 
احزاب دولت ائتالفی آلمان است، اپراتورهای مخابراتی را 

متهم کرد که به جای اصل قانون جدید، به حداقل الزامات 
آن چسبیده اند و اعالم کرد اگر این رفتار ادامه پیدا کند، 

ما باید چارچوب قانونی را سخت تر کنیم.
طبق این گزارش، آلمان تنها کشوری نیست که استفاده 
از تجهیزات RAN ساخت چین در شــبکه ۵G خود را 
افزایش داده اما بسیاری از کشــورهای اروپایی کوچک 
به خصوص کشورهای شمال و شرق اروپا مانند استونی، 
لتونــی، لیتوانی و اســلواکی این تجهیزات را اســتفاده 
نمی کند. بر اساس گزارش رویترز، در بعضی از کشورها 
اپراتورها خودشــان ترجیح دادند فروشندگانی چینی را 
انتخاب نکنند تا مشتریان شرکتی را راضی نگه دارند. با 
این حال، هواوی ســهم بازار بزرگ تری در برلین نسبت 
 ZTE به پکن دارد که با رقابت ســخت رقیب بومی خود

روبروست.

مایکروســافت به دلیل نگرانی از آسیب دیدن خدمات 
آنالین خود و فعالیت های کالهبرداری، استخراج رمزارز 
در خدمات ابری آزور را رسما ممنوع کرد. مایکروسافت 
با به روزرســانی شــرایط مجوز جهانی بــرای خدمات 
آنالین که عمدتــا مربوط به پلت فرم ابری آزور اســت، 
 تاکید کرد اســتخراج رمزارز بدون موافقت این شرکت، 

ممنوع است.
مایکروسافت در پاسخ به پرسشــی از سوی وب سایت 
رجیستر، اعالم کرد: این شرکت نگران خطرات چنین 
فعالیت هایی برای زیرســاخت خود اســت. استخراج 
رمزارز ممکن است باعث مختل شدن یا حتی فلج شدن 
خدمات آنالین و فعالیت کاربران ســرویس آزور شود. 
بعالوه، استخراج رمزارز همواره با کالهبرداری سایبری 
و حمالت برای دسترســی غیرمجاز  و استفاده از منابع 

مشتریان، مرتبط است. با این حال، مایکروسافت تاکید 
کرد ممکن است استخراج رمزارز را به منظور آزمایش 
 و انجام پژوهش برای شناســایی امنیتی، مورد بررسی 

قرار دهد.
مایکروســافت تنها شــرکتی نیســت که اســتخراج 
رمــزارز را در پلت فــرم ابری خــود ممنــوع می کند. 
گــوگل کلــود، اورکل و او اچ وی کلــود، اســتخراج 
رمــزارز را ممنــوع کرده انــد و شــرکت خدمات وب 
 آمــازون اجازه می دهد مشــترکان پولی ایــن فعالیت 

را انجام دهند.
بر اســاس گزارش وب ســایت تِک رادار، مایکروسافت 
استخراج رمزارز را برای کاربران خدمات رایگان ممنوع 
کرده بود و اکنون این ممنوعیت را به مشــترکان پولی 

گسترش داده است.

شرکت اسپیس ایکس در تالش است تا امکان اتصال مستقیم 
تلفنهای هوشمند به اینترنت ماهواره ای استارلینک را فراهم 
کند. استارلینک سرویس اینترنت ماهواره ای است که توسط 
شرکت اسپیس ایکس برای فراهم کردن دسترسی به اینترنت 
پرسرعت در مناطق دور افتاده و کم برخوردار طراحی شده 
است. این شبکه شامل مجموعه ای از ماهواره هایی است که 
در مدار پایین زمین قرار گرفته و دسترسی به اینترنت پهنای 

باند  را فراهم می کند.
تا سپتامبر سال ۲۰۲۲ این شبکه شامل بیش از ۳۰۰۰ ماهواره 
بود و قرار است این تعداد به ۱۲۰۰۰ ماهواره افزایش پیدا کند. 
این سرویس بیش از ۵۰۰ هزار مشترک تا ژوئن سال ۲۰۲۲ 
داشته است اما ایالن ماسک قصد دارد شمار مشترکانش را 
افزایش دهد. شرکت اسپیس ایکس در تالش است تا امکان 
اتصال مستقیم تلفنهای هوشمند به شبکه استارلینک را فراهم 

کند. به منظور استفاده از استارلینک، کاربران به تجهیزات 
خاصی مانند آنتن و رسیور نیاز دارند. 

با این حال، شرکت اسپیس ایکس سرگرم کار روی فناوری 
است که به کاربران اجازه می دهد تلفنهای هوشمند خود را 
مستقیما به شبکه استارلینک متصل کرده و نیاز به تجهیزات 
ویژه را حذف می کند. این امر دسترسی به اینترنت پرسرعت 
از فضا و بهره بردن از توانمندیهای استارلینک را برای کاربران 

راحتتر می کند.
شرکت اســپیس ایکس برای موافقت کمیسیون ارتباطات 
فدرال آمریکا برای تجهیز بعضی از  ماهواره های نســل دوم 
استارلینک به سخت افزار "مستقیم به سلوالر"، درخواست 
کرده اســت. این امر به کاربران اجازه خواهــد داد تلفنهای 
هوشمند خود را مستقیما به شبکه استارلینک متصل کرده و 

به اینترنت پرسرعت از فضا دسترسی داشته باشند.

ایران و روسیه در حوزه فضایی سند همکاری امضا کردند

ساخت مشترک ماهواره های سنجشی و مخابراتی

وابستگی آلمان به هواوی برای 5G بیشتر شد

اتصال مستقیم تلفن های هوشمند به استارلینک استخراج رمزارز در آزور مایکروسافت ممنوع شد

فناوری
اطالعات
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در موضع ديگران نشســتن و به جاي آنها 
صحبت كردن و درواقع دفاع از حقوق آنها 
يا خواسته اي كه دارند، وظيفه موكلي است 
كه در قبال آن مبلغ مشخصي پول دريافت 
مي كند. شغل وكالت از جمله مشاغلي است 
كه از طريق آن می توان كسب درآمد بااليی داشت. صحبت هايي كه 
از حقوق و مزاياي باالي اين شغل   مي شود، باعث رغبت بسياري از 
دانشگاهيان به ادامه تحصيل در اين حرفه شده است اما اين نكته قابل 
ذكر است كه بايد موكل حرفه ای باشيد تا درآمد خوبي داشته باشيد. 
كسب اعتبار و جايگاه شناخته شــده در ميان مردم نخستين شرط 
براي موفقيت در اين حرفه و رسيدن به درآمدهاي باالی يك موكل 

حرفه اي است. 

اشباع بازار كار وكالت
موقعيت و وجهه شغلي وكالت بحث ديگري است كه در كنار درآمد 
آن باعث ازدياد داوطلبان ورود به اين رشــته شده است. بنابر گفته 
مسئوالن در حال حاضر كشــور حدود 150 هزار دانشجوي حقوق 
دارد و بيش از 68 هزار نفر هم در آزمون وكالت شــركت كرده اند و 
درنتيجه با اشباع بازار وكالت مواجه است كه همين امر زاينده فساد 
است چراكه زماني كه وكال پروانه وكالت اخذ مي كنند و امكان مالي 
هم ندارند به دنبال آن توقع آنها و جامعه باال مي رود كه درنهايت با 

مشكالتي روبه رو مي شوند. 

لزوم داشتن نام و آوازه در شغل وكالت
يك وكيل در اين رابطه به »كسب وكار« گفت: درآمد وكالت به تخصص 
و مهارت فرد وكيل بستگي دارد و همچنين به ميزان موفقيت وي در 
پرونده هايي كه قبال تحويل گرفته است. هر چقدر يك وكيل نام و آوازه 
بيشتري در جامعه داشته باشد، ميزان رجوع  كننده به وي بيشتر است 

و مردم با رغبت بيشتري به وكيل مراجعه مي كنند. 
وي توضيح داد: به هرحــال يك فردي كه بــراي پرونده دادگاه 
يا قضايي خود وكيل مي گيرد و حاضر بــه پرداخت مبلغي پول 
مي شود، نمي خواهد در نظام قضايي يا دادگاه محكوم به شكست 
شــود. وي با اميد گرفتن برگ برنده به وكيــل مراجعه مي كند، 
مشخصا هر چقدر اميد وي به وكيل بيشتر باشد، مبالغ مطرح شده 
از طرف وكيل را خواهد پذيرفت، البته ميزان مبلغ درنظر گرفته 
شده بستگي به موضوع و اهميت پرونده دارد. در پرونده هايي كه 
وكيل قرار است مدافع جان كسي باشد، اين مبالغ تا 100 ميليون 

تومان هم باال مي رود اما در پرونده هايي كه موضوع كم اهميت تري 
 دارنــد، با توجه بــه اهميت پرونــده از موكل انتظــار پرداخت 

مبلغي را دارند. 

خالء  فرهنگي در مراجعه به وكيل
اين وكيل ادامه داد: البته جدا از كســب اعتبــار و جايگاه در اين 
شغل، آنچه كه به درآمدزايي يك وكيل كمك مي كند، اين است 
كه فرهنگ پذيرش يا رجوع بــه وكيل در آن جامعــه جا افتاده 
باشــد. برخي از شهرســتان هاي كشــور و اكثر شهرستان هاي 
كوچك هنــوز لزومي بــه مراجعه بــه وكال نمي بينند و ســعي 
مي كنند مشــكالت و اختالفــات خــود را از راه هــاي ديگري 
 برطرف ســازند اما در شــهرهاي بزرگ رجوع بــه وكيل امري 

عادي شده است. 
به گفته برخي مسئوالن عدم استفاده از فرهنگ وكيل يكي از 
اشكاالت عمده جامعه ماســت. اگر قرار است اين مشكل حل 
شود، بايد فرهنگ استفاده از وكيل را از دبيرستان آغاز كنيم و 
از همان ابتدا به كودكان مان بياموزيم كه حق و حقوقي دارند 
و بايد آن را مطالبه كنند. بنابراين خالء  فرهنگي در مراجعه به 
وكيل از عمده علت هاي اشباع بازار كار وكالت در كشور است 
كه به اعتقاد برخي از وكال يكي از علت هاي آن به هزينه هاي 
ســنگين دادگســتري ها كه انگيزه براي گرفتن وكيل را كم 

مي كند، برمي گردد. 

رواج موسسات غير قانونی حقوقی
از طرفي ديگــر به اعتقــاد يك وكيــل دادگســتري آنچه باعث 
كســادي بازار كنوني وكالت در كشــور شــده، وجود موسسات 
غيرقانوني كــه كار وكال را انجــام مي دهند، اســت. درواقع برخي 
افراد سودجو هســتند كه موسســات حقوقي تاسيس مي كنند و 
با اســتخدام فارغ التحصيالن حقوق كه جوان هم هســتند، مبلغ 
 كمي براي آنهــا درنظر مي گيرند و ســود اصلي و عمــده را خود 

به جيب مي زنند. 

كمبود  وكالی متخصص و حرفه اي
وي گفت: افزايش سطح كمي دانشگاه ها و در برابر پايين آمدن سطح 
كيفي دانشگاه ها عامل ديگري شده تا سختي هاي ورود به اين رشته 
در دانشگاه كم شده و تعداد دانشــجويان اين رشته افزايش پيدا كند. 
دانشجوياني كه تخصص و مهارت هاي الزم براي اين رشته را در دانشگاه 

فرا نمي گيرند و بســياري از آنها از پختگي الزم براي وكالت برخوردار 
نيستند و تنها بازار كار اين رشته را اشباع كرده اند. 

امتحان كارآموزي، ســد راه اشتغال فارغ التحصيالن 
حقوق

امتحان كارآموزي وكالت   توسط سازمان سنجش براي كانون وكال 
برگزار مي شود.  اين امتحان تنها راه براي ورود به حرفه وكالت در كشور 
است اما   تعداد 2 هزار و 500 نفر ظرفيت پذيرش كارآموز در سطح 
كشور وجود دارد كه تنها درصد كمي از آنها قادر به گرفتن اين مجوز 
هستند. مثال از حدود تقريبي هر 35 نفر شركت كننده يك نفر مي تواند 

مجوز اشتغال در امر وكالت را اخذ كند كه اين نمي تواند پاسخگوي 
حجم زياد فارغ التحصيالن رشته حقوق باشــد و براي اشتغال آنها 

محدوديت ايجاد مي كند.

حقوق در فهرست بيكارترين رشته ها
 بيــكاری فــارغ التحصيــالن ايــن رشــته بــا وجــود همــه

 جذابيت هايی كه دارد ،نگرانی هايی را به دنبال داشته است. .مطابق 
تحقيقات سازمان همياري اشتغال دانش آموختگان بيشترين تعداد 
بيكاران در رشته هاي مهندسي، ساخت و توليد با 251 هزار و 402 
نفر وجود دارند و پس از آن نيز 222 هزار و 112 نفر در رشته هاي 

علوم اجتماعي، بازرگاني و حقوق قرار دارند. از مجموع بيش از 768 
 هزار نفر بيكار فارغ التحصيل دانشگاهي، 363 هزار و 740 نفر مرد و

 404 هــزار و 311 نفــر نيز زن هســتند كــه باالتريــن تعداد 
مردان بيكار در رشــته مهندســي، ســاخت و توليد با 178 هزار 
 و 461 نفــر هســتند و بيشــترين تعــداد زنــان بيــكار نيز با

 134 هــزار و 791 نفر در رشــته علــوم اجتماعــي، بازرگاني 
و حقــوق تحصيــل كرده انــد. همچنيــن مجموعا نيــز 100 
هــزار و 912 نفــر مــرد و زن در رشــته هاي علــوم انســاني و 
 هنــر و 76 هــزار و 191 نفــر نيــز در علــوم، رياضــي و رايانه 

بيكار هستند. 

»كسبوكار«گزارشميدهد

رونق داللی در شغل  وکالت

کار و
کارآفرینی 

دكوراســيون خاص و تركيب كامال 
هنري چيدمــان مغــازه و كارهاي 
هنــري و به قــول بعضي ســنتي و 
جذاب، تصويري كلــي از نماي يك 
مغازه اي اســت كه كارهاي هنري و 
صنايع دستي مي فروشد. گرچه شــايد درنظر بعضي، قيمت 
كارهاي دســتي و هنري نســبت به كاالها و توليدات ديگر 
باالتر به نظر برســد اما زحمت و تالشــي كه براي ساختن و 
توليد آنها توسط هنرمندان صنايع دســتي به كار برده شده، 
 حتي گاهي بيشتر از قيمتي است كه براي اين كاالها درنظر 

گرفته مي شود. 
ظرفيت هــاي گســترده و طبيعي كشــور و وجــود اقوام و 
فرهنگ هاي گوناگون كه هر يك آثار ســنتي و هنري خاص 
خود را دارند، تركيب بي نظيري از هنرهاي دستي را در كشور 
به وجود آورده اســت كه براي صادرات و كمــك به افزايش 
درآمدهاي كشــور نمي توان بي تفاوت از كنار آن گذشــت. 
پرداخت تسهيالت به اين صنايع كمك بزرگي براي اشتغالزايي 
در كشور به ويژه در مناطق محروم است كه اخيرا هم از سوي 
دولت تسهيالتي به شــاغالن اين صنعت براي اينكه بتوانند 
كارگاه راه اندازي كنند يا بازارچه داشته باشند، پرداخت شده 
است. بيشتر هنرمندان اين صنايع معموال در نمايشگاه هايي 
 كــه در زمان هاي متفاوت ســال چــون فرا رســيدن پاييز،

 فرا رسيدن بهار يا نمايشگاه هاي تابســتانه برگزار مي شود، 
فرصت بيشتري براي عرضه محصوالت خود پيدا مي كنند. 

صنايع دستي درواقع به عنوان بخش مهم و تاثيرگذار صنعت 
گردشگري مي تواند نقش مهمي در ايجاد توسعه همه جانبه 
و پايدار كشــور ايفا كند. به گفته برخي كارشناسان در حوزه 
صنايع دستي مزايا و امتيازات قابل توجه اي وجود دارد كه از 
جمله آن اين اســت كه به صادرات محصوالت صنايع دستي 
گمركي تعلق نمي گيــرد، هزينه انــرژي كارگاه هاي صنايع 
 دستي تنها 10درصد محاسبه شــده و براي استفاده از بيمه 
تامين اجتماعي مي توان به تنهايي براي كارگاه هاي انفرادي 

از بيمه ارزان قيمت بهره برد. 
يك استاد كار صنايع دســتي در اين رابطه به »كسب وكار« 
گفت: يكي از مشــكالت بازار كار صنعتگران صنايع دســتي 
عدم تقاضاي هميشــگي و پايدار در بازار كار اين هنرمندان 
است. معموال كساني كه تمايل به خريد اين محصوالت دارند، 

براي زمان هاي خاصي از سال يا مناسبت هاي ويژه اي تمايل 
به خريد كارهــاي هنري پيدا مي كنند كه مقطعي اســت. از 
طرفي بسياري از مردم شــايد به ديد تنوع سري به كارهاي 
سنتي و هنري بزنند نه اينكه مشتري هميشگي آن باشند. آنها 
اين نوع محصوالت را بــرای زندگي خود ضروري نمي دانند و 
گاهي  براي داشتن كااليي متفاوت و خاص دست به خريد اين 

محصوالت مي زنند.

ركود، بازار صنايع دستي را كسادتر كرد
وي ادامه داد: البته مشــكالت اقتصادي و ركودي كه در بازار 
حاكم شده، صنايع دســتي را به شدت آسيب پذير كرده است 
چراكه در اين شــرايط مــردم حتي قادر بــه خريد كاالهاي 
ضروري خود نيستند چه برسد به كارهاي دستي و هنري كه 

از نظر آنها تنوع است نه ضرورت. 
اين هنرمند صنايع دســتي افزود: به اعتقــاد برخي قيمت 
كارهاي دستي بسيار باالست و رغبت خريدار را براي خريد آنها 
از بين مي برد درحالي كه اگر مراحل كار يك هنرمند صنايع 
دستي را به دقت نگاه كنيم و به هزينه هايي كه براي توليد اين 
محصوالت مي پردازد، توجه كنيم، مي فهميم كه سود حاصل 
از فروش اين كاال واقعا نسبت به تالش اين هنرمندان كم است. 
وي ادامه داد: در دنياي امروز نوع پوشش و خريد مردم تابعي 
از مدل ها و طرح هاي جديد است و انواع لباس ها و محصوالتي 
كه با تكنولوژي و طراحي هاي نوين ساخته شده، بازار را اشباع 
كرده است كه اين خود مانعي براي كمتر شدن رغبت برخي 
براي رفتن به سمت صنايع دستي مي شــود. به باور آنها هم 
اين كاالها سنتي و قديمي هســتند و ديگر زمان استفاده از 
آنها نيست البته در مقابل عده اي كارهاي سنتي را بر كارهاي 
جديد و طرح و مدل هاي نو ترجيــح مي دهند چون به نوعي 
خاص بودن يا منحصربه فرد بودن آنها را نشان مي دهد يا شايد 
مدل ها و طرح هاي جديد و گسترده كم كم در آنها اين احساس 
را به وجود آورده كه براي مدتي هم از كارها و طرح هاي سنتي 

استفاده كنند. 
وي در پايان گفت: شايد اگر صنايع دستي را وارد رشته هاي 
دانشگاهي كنيم يا به صورت آكادميك به گسترش اين حوزه 
بپردازيم، كمك شاياني براي گسترش دامنه شغلي اين رشته 
باشد. البته برخي رشته هاي هنري تا حدودي به اين موضوع 

پرداخته اند اما به صورت تخصصي نياز به نگاه ويژه اي دارد.

بيمه دغدغه هميشگي صنايع دستي
يكي از دغدغه هاي شغلي مهم هنرمندان صنايع دستي كه چندين سال 
است مطرح مي شود، بحث بيمه آنهاست كه درواقع به گفته هنرمندان 
اين صنعت كمترين امكاني است كه سازمان ميراث فرهنگي، صنايع 
دستي و گردشــگري مي تواند در اختيار هنرمندان صنايع دستي و 
هنرهاي سنتي قرار دهد. تاكنون نزديك به 80 هزار نفر از هنرمندان 
صنايع دســتي در سراسر كشور در 2 سال گذشــته بيمه شده اند اما 
مشكل بيمه پيشكسوتان صنايع دستي همچنان به قوت خود باقي 
است. به طوري كه در قانون پرداخت حق بيمه براي سنين باالتر از 50 

سال، حق بيمه درنظر گرفته نشده است كه اين موضوع باعث بروز مشكل 
براي اين قشر از هنرمندان شده است. براساس آماري از جمعيت اين 
 افراد در استان هاي كشور تاكنون يك هزار و 700 نفر از هنرمندان باالي 
50 ســال را براي بيمه به معاونت صنايع دستي فرستاده اند كه البته 
به گفته برخي از مسئوالن اين ســازمان، بعيد به نظر مي رسد كه آمار 

دقيقي باشد. 

اشتغالزايي صنايع دستي
به گفته كارشناســان با توجــه به اهميت و نقــش مهم اين 

صنايع در اشتغالزايي كشور و توسعه اقتصادي و قابليت هاي 
فرهنگي، تاريخي، طبيعي، هنري و مذهبي كشور براي رونق 
اين صنعت مســئوالن بايد از راه هاي مختلفي همچون توجه 
به صنايع دســتي در برنامه ريزي هاي اقتصادي، برداشــتن 
موانع و مشــكالت، تقويت تعاوني ها و بخش خصوصي، ايجاد 
كانون هاي صنايع دســتي در ســطح دانشــگاه ها، افزايش 
اعتبــارات آموزشــي، بيمه صنعتگــران، بازاريابــي و حتي 
 اســتفاده كاربردي از توليدات در محل كار و منزل به تقويت

 آن بپردازند. 

»كسبوكار«ازبازاركارصنعتگراندستيگزارشميدهد

فرصت  اشتغالزایي در صنایع دستي
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کشاورزي

مهمترین عامل 
کاهش 

صادرات 
ضعف 

بازاریابی است

حضور کشــــورهایی چون اسپانیا، 
آلمان وایتالیا در جدول عمدهتریــــن 
وارد کنندگان و نیز اصلیترین منبع 
تامینبادام ســایر کشورها این موضوع 
را نشــــان میدهد که منافع موجود 
در تجارت جهانی باعث شــده تــا حضور در بازار یک محصول 
مســتلزمبرخورداري از ســطح بــاالي تولید داخلی و صــدور 
مازاد آن نباشــــد. بهطورکلی تنوع و ترکیب کشــــورهاي 
وارد کننده و صادر کننده بادام نشانمیدهد که تجارت 
 بادام، فارغ از وابستگی به تولید، در کشورهاي مختلف دنبال 

شده است.
به نظر می رسد کشور آلمان از طریق واسطه گري و با فرآوري و 
بســته بندي بــادام ایران و صدور مجدد آن به سایر کشورهاي 
اروپایی، کسب درآمد میکند. این فرصت به دلیل دسترســی 
نداشتن ایران به بازار هاي اصلی مصرف این محصول است. به طور 
مثال ایران به بازار کشــورهاي شرق آسیا دسترســی چندانی 
ندارد. این درحالی است که ژاپن چهارمین کشور وارد کننده بادام 
و مغز بادام و چین، پنجمین کشور وارد کنند ه بادام با پوست 

دردنیا هستند. 

اصالح نژاد و تجاري سازي باغ هاي بادام ضروري است
لیلی نعمت زاده از فعاالن در زمینه کاشــت و صادرات بادام در 
این مورد به »کسب و کار« گفت: در ایران تقریبا هیچ باغ اصالح 
شــده بادامی وجود ندارد. به همین دلیل سایز بندي مشخص و 
دقیقی که در بازار بسیار مورد توجه است در محصوالت ما وجود 
ندارد. این مساله یكی از عوامل مهم از دست دادن مشتري هاي 
خارجی ماســت. وي درباره اهمیت اصالح نژاد و تجاري سازي 
باغ هاي بادام گفت: بــه غیر از بادام مامایــی در گونه هاي دیگر 
ما همچنان به روش هاي ســنتی کاشــت و برداشت می کنیم. 
وي در ادامه گفت: مهم ترین بازار صادرات بادام ما کشــور هند 
است. میزان تولید بادام در جهان بیش از20میلیون تن اســت 
و ایران با بیش از 145 هزار تن بعد ازآمریكا و اســپانیا، ســوریه 
و ایتالیا رتبه پنجــمتولید جهانی را داراســــت. بادام از جمله 
خشــكبارهایی اســت که عالوه برمصرف د اخلی همه ســاله 
مقد اري از آن به خارج از کشــور صادر میشــود. دربازار جهانی 
باد ام، عرضه کنندگان با اتكا بــر مدیریت وبرنامه استراتژیک 
سعی دارند عالوه بر افزایش سهم خویش جایگاه مســلطی در 
بازار جهانی به    دســــت آورند و در رهبري قیمت جهانی نقش 
تعیین کننده و محوري ایفا کننــد. مهم  تریــن صادرکنندگان 
بادام )با پوســت و مغز( کشــــورهاي آمریكا، اســپانیا، ایران، 
آلمان و فرانسه هســــتند، نكته قابل توجه اینكه علیرغم آنكه 
آلمان و فرانســه در بین 10 کشورعمده تولید کننده بادام قرار 
ند ارند ولی از نظر میزان صادرات بعد از ایران، رتبه هــاي چهارم 
و پنجم را به خود اختصــاص داده اند  که علت آن وارداتبادام 

 از سایر کشورها و انجام عملیات بسته بندي، فرآوري و صادرات 
مجددآن است. 

آمریکا 70 درصد صادرات باد ام را در اختیار دارد
دکتر ابراهیم زارع، رئیس مرکز تحقیقات 
کشــاورزي و منبع طبیعی استان فارس 
طی یک طرح تحقیقاتی که چندین سال 
پیش در زمینه صــادرات بادام ایران انجام 
دادنــد مهم ترین عامل کاهــش صادرات 
این محصول را ضعف بازاریابی دانســت. 
طبق آمارهاي این تحقیقات علیرغم آنكه 
میزانتولیــد آمریكا 6/5 برابر ایران اســت 
ولی مجموع صــــادرات آن دردوره هایی 
30 برابر ایران بــوده اســت. آمریكا بیش 
از 70 درصد صادرات باد ام را در اختیار 
داشــــته و نقش مســــلط را در ایــن 
 بازار ایفــــا میکند. ولی ایران با تولید

تنــــها  دنیــا  بادام  از  درصد   8
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 را در اختیــــار دارد این موضوع ناشــــی از تفــــاوت در
ســازماند هی بازار و قدرت نفوذ در بازار کشورهاي عمده مصرف 
کننده بادام اســت. براســــاس آمار موجود آمریكا به بیش از 92 
کشــــور دنیا بادام صادر میکند که کشورهاي بزرگ د ر اروپا و 
آسیا از زمره آنها هستند ولی تعداد کشــــورهاي مقصــد بادام 
ایران محدود و در نوسان بوده است. مهم ترین مقاصــد صادراتی 
باد ام آمریكا، کشــــورهاي آلمان، اســــپانیا، ژاپن، هلند، کانادا، 
فرانســــه، امارات متحده عربی، بلژیک، ایتالیا و انگلســــتان 
اســت. ضمن اینكه بخش عمده ای از بادام با پوســت مورد نیاز 
کشــورهاي آسیاییچون هند، ژاپن و هنگ کنگ نیز از ســوي 
آمریكا تامین میشــود. این آمارنشــان می دهد که همانند بازار 
پسته دربازار جهانی بادامنیز آمریكا اولین رقیب ایران محسوب 
میشود. مهم ترین مقاصد صادرات بادام ایران کشورهاي اوکراین، 
اماراتمتحدهعربی، هند، آلمان، پاکستان، کنیا، کویت، عراق، 
بحرین و هنگ کنگهســــتند. مقایســه مقاصد صادراتی ایران 
و امریكا نشان میدهد که ایران بهاستثنای آلمان از دسترسی 
به بازار کشورهاي اروپایی محروم است و صادراتبیشــــتر به 
کشورهاي مجاور محدود شده اســــت. باتوجه به حضور آلمان 
درمیان کشورهاي عمده صادر کننده، به نظر می رسد این کشور 

نقش واسطهرا براي بادام ایران داشــــته و با فرآوري و بســــته 
 بندي بــــادام ایران و صدورمجدد آن به سایر کشورهاي اروپایی، 

کسب درآمد میکند. 

تمركز بر بازارهاي مطمئن براي صادرات
در بررســی توزیع بازار بــادام صادراتی ایران نكاتی قابل توجه 
اســت: دو کشور اوکراین و امارات متحده عربی، داراي پتانسیل 
مصرف داخلیبــادام وارداتی از ایران نمیباشــند و با بهرهگیري 
از ضعــف بازاریابی ایران و موقعیت خود، اقدام به صادرات مجدد 
بادام ایران میکنند. براســــاس اطالعات موجود کشــورهاي 
اروپایی که به لحاظ ساختار منسجم اقتصاديمی توانند بازار 
مطمئنی براي صدور بادام باشــــند سهم بسیار پایینی در بازار 
صــادرات بــــادام ایران دارند و اهمیــــت آنها نیز طی دوره 
گذشــته کاهشیافته اســت. ایران به بازار کشــورهاي شرق 
آسیا دسترســی ند ارد. با توجه به پتانسیل باالي تولید بادام در 
کشــور و همچنین طعم منحصر به فرد برخی گونه ها مثل بادام 
مامایی می توان از طریق تجاري سازي باغ هاي بادام و همچنین 
بازاریابی مناسب براي این محصول، سهم ایران را در بازار جهانی 

به جایگاه واقعی آن برسانیم. 

  »کسب وکار« از لزوم تجاري سازي باغ هاي بادام گزارش می دهد 

بازاریابی ضعیف در صادرات بادام

تعرفه ۳۰۰درصدي آمریكا بر 
پسته ایران 

درحالی که با اجرایی شــدن توافق هســته اي راه 
ورود پسته ایران به بازار آمریكا باز شده است وضع 
تعرفه 300درصدي بر پســته ایران از سوي دولت 
آمریكا مانع بزرگی در راه صــادرات این محصول 
ایران به آمریكا در رقابت با پسته تولیدي کالیفرنیا 
محسوب می شود. به گزارش تســنیم، براي چند 
دهه، کالیفرنیا انحصار بازار پسته آمریكا را در اختیار 
داشته و کشاورزان این ایالت سرمایه گذاري سنگینی 
براي مزارع تولید پســته کرده اند. هرچه ســطح 
آب هاي زیرزمینی پایین تر می رفت، کشــاورزان 
چاه هــاي عمیق تري براي دسترســی به آب حفر 
می کردند. اما تا دهه 1980 پســته ایرانی سلطان 
پسته دنیا بود. با لغو تحریم ها و ورود پسته پرمغزتر 
و درشت تر ایران به بازار آمریكا برخی از طرفداران 
پســته آمریكا احتماالدیگر تمایلی به خرید پسته 
تولیدي در کالیفرنیا نخواهند داشــت. البته تعرفه 
300درصدي اي که بر پسته وارداتی از ایران بسته 
می شود، احتماال تا حدي از پسته کاران آمریكایی در 
برابر رقیب جدید محافظت خواهد کرد. پسته کاران 
کالیفرنیــا در ســال 2014، 513 میلیــون پوند 
 پســته تولید و تولید خود را از سال 2004 سه برابر 
کرده اند، اما تشدید خشكسالی در این ایالت موجب 
شده تا میزان تولید در ســال 2015 کاهش یابد و 
به 275 میلیون پوند برســد. پسته کاران کالیفرنیا 
می گویند فعال نگرانی چندانی از ورود پسته ایران به 
بازار ندارند، به خصوص تا زمانی که تعرفه واردات باال 
باشد. باب کلین، مدیر کمیته اجرایی پسته در فرسنو 
گفت، احتماال پســته ایرانی داراي مقادیر زیادي 
آفالتوکسین است که موجب ایجاد قارچ می شود و 

طرفداران پسته این کشور را کاهش می دهد. 

واردات روغن خام با وقفه مواجه 
شده است

رئیس انجمــن تولیدکننــدگان مارگارین گفت: 
در پی نامــه اول رئیس جمهــوری و حذف مجوز 
وزارت جهاد کشــاورزي براي واردات روغن خام، 
این وزارتخانه نســبت بــه این مســاله اعتراض 
کــرد و واردات روغــن خام بــا تعلیــق و وقفه 
 مواجه شده اما همه دســتگاه ها باید طبق قانون 
عمل کنند.  حســن علیزاده اظهار کرد: کشــور 
ســاالنه به 1.5 میلیون تن روغن خــام نیاز دارد 
که حــدود 0.3 آن در داخل تولیــد و مابقی نیز از 
طریق واردات به شــكل دانه روغن یــا روغن خام 
تامین می شــود امــا نباید دســتگاه هاي دولتی 
در زمینه ایــن محصول اســتراتژیک که اهمیت 
بسیاري پس از گندم و برنج دارد، سلیقه اي  عمل 
کننــد.  وي افزود: براســاس درخواســت صنایع 
غذایی، معــاون اول رئیس جمهوری دســتور داد 
ثبت ســفارش براي واردات روغن خــام نیازي به 
مجوز از سوي وزارت جهاد کشاورزي نداشته باشد 
و پس از این دســتور چند مجوز نیز بدون وزارت 
جهاد کشاورزي صادر شــد اما پس از اعتراض این 
 وزارتخانه مجددا، واردات روغن خام با تعلیق و وقفه 
مواجه شد.  رئیس انجمن تولیدکنندگان مارگارین با 
بیان اینكه همه مسئوالن باید به مر قانون عمل کنند، 
ادامه داد: در حال حاضر وزارت جهاد کشــاورزي، 
سازمان صنعت، معدن و تجارت و دیگر دستگاه ها 
ســلیقه اي عمل می کنند که این باعث می شود 
 صنعت روغن و دیگــر صنایع غذایی با مشــكل 
مواجه شــوند.  علیزاده تاکید کرد: در شــرایطی 
که صنایع غذایی و به ویــژه صنعت روغن بیش از 
70 درصد توســط بخش خصوصی اداره می شود، 
بهتر اســت دولت حوزه وظایــف و اختیارات این 
صنعت را به بخش خصوصی بســپارد و با کمک 
بخش خصوصی در جهت پیشبرد اهداف صنعت 
تســهیالت الزم را ایجاد کند.  به گزارش ایســنا، 
اخیرا خبرهایی مبنی بر اینكه براي واردات روغن 
خام دیگر نیازي به مجوز وزارت جهاد کشــاورزي 
نیست به نقل از سازمان توســعه تجارت منتشر 
شــده، حال آنكه بر اســاس قانون تمرکز وظایف 
بازرگانی بخش کشــاورزي، متولی تولید تا بازار 
داخلی و واردات و صادرات محصوالت کشاورزي و 
بخش اعظمی از صنایع غذایی با یک مرحله تبدیل 
به وزارت جهاد کشــاورزي واگذار شده است؛ این 
یعنی دستگاه هایی مانند گمرك و سازمان توسعه 
 تجارت باید عملكردشان با تصمیم گیري و مجوزها

 هماهنگ باشد.  به گفته معاون وزیر جهاد کشاورزي 
اگر هر ســازمان یا مقامی خــارج از وزارت جهاد 
کشــاورزي این موضوع را اعالم کرده باشد، قطعا 
خالف قانون اظهارنظر کرده و متخلف است و باید به 
مراجع قانونی کشور پاسخگو باشد و  بر اساس ماده 
16 قانون افزایش بهره وري، وزارت جهاد کشاورزي 
تنها مرجع قانونی صدور مجوز واردات محصوالت 
کشاورزي است و قطعا متخلفان را به مراجع قضایی 

کشور معرفی خواهیم کرد. 

اخبار

بسته بندی 
اگرچه هزینه زا 
است اما موجب 
افزایش ارزش 
افزوده  می شود

 امروزه بســته بندي کاالهاي صادراتی 
غیرنفتی، چنان جدي و مساله ساز شده 
که باید بــه عنوان گامی مثبــت در راه 
توسعه صادرات، به آن توجه کرد. صنایع 
غذایی در کشــور ما با وجــود کیفیت 
مناسب تنها به دلیل نداشتن بسته بندي مناسب بازارهاي خود 
را از دست می دهند. بسته بندی به عنوان یكی از ابزارهای مهم 
بازاریابی شناخته می شود و شــرکت ها و دولت ها برای افزایش 
توان رقابتی خود در بازارهای داخلی و خارجی از آن سود می برند. 
تحقق شعار »کشاورزي؛ محور استقالل« و تكمیل پروسه تولید و 
برداشت محصوالت کشاورزي، نیازمند صنایع تبدیلی است. رکود 
صنعت بســته بندي در ایران را می توان ناشی از کمبود و گرانی 
مواد اولیه بســته بندي یا مواد مورد نیــاز و کافی نبودن آگاهی 

تولیدکنندگان در این امر دانست.
 

90 درصد خرماي صادراتي ایران به صورت فله صادر 
مي شود

رامیــن احمدیان، مدیرعامل شــرکت آســیاتک در این رابطه 
به »کســب وکار« گفت: وقتــی روند تحول بســته بندي مواد 
غذایی را مرور می کنیــم، دیگر بســته بندي از تعریف خودش 
که صرفا یک محافظت کننده فیزیكی باشــد دور شــده است. 
در دهه هــاي مختلف انتظــارات متفاوتی از بســته بندي بوده 
اســت. در حال حاضر مهم ترین عامل در افزایــش درآمدهاي 
حاصل از صادرات محصوالت کشــاورزي از جمله خرما فرآوري 
و بســته بندي مناســب این محصول اســت. حدود 90 درصد 
خرماي صادراتی ایران به صورت فله بــدون انجام فعالیت هاي 
بســته بندي و فــرآوري و با ارزش افــزوده پایین بــه بازارهاي 
جهانی عرضه می شــود، این در حالی است که کشورهایی نظیر 
فرانســه، انگلیس و هلند بدون آنكه تولید کننده خرما باشــند، 
با وارد کردن خرما از کشــورهاي تولید کننــده پس از فرآوري 
 و بســته بندي مناســب آن را با ارزش بیشــتر روانه بازارهاي 

جهانی می کنند.
 

بسته بندي موجب ایجاد ارزش افزوده
وي در ادامه افزود: همانطور که بســته بندي هزینه زاســت، از 
سویی دیگر موجب ایجاد ارزش افزوده در محصول می شود که 
می تواند تا حدودي هزینه هاي مذکور را تعدیل کند. بسته بندي 

عضوي از زنجیره ارزش یک شرکت است که در نهایت به افزایش 
ارزش نهایی شرکت کمک می کند به نحوي که همبستگی مثبت 
معناداري بین کیفیت برتر کاال وبســته بندي عضوي از زنجیره 

ارزش یک شرکت به حساب می آید.
بسته بندي مختص کاالست و فعالیت هاي ترغیبی درباره بسته 
بندي هاي صادراتی با هدف بازاریابی تبدیلی محصوالت صادراتی 
حائز اهمیت اســت. امروزه صاحبان بســیاري از کارخانجات و 
واحدهاي تولیدي با علم به اینكه شــناخت ویژگی هاي رفتاري 
و روانشــناختی مصرف کنندگان در بســته بندي مناسب امري 
ضروریســت و با وجود ارتباط نزدیک ایشــان بــا تكنیک هاي 
جدید )به جهت مســافرت به نقاط مختلف دنیا و شــرکت در 
ســمینارهاي تخصصی(، برخوردي غیرمســئوالنه در فرآیند 
بســته بندي هاي صادراتی داشــته و متعاقبا شــاهد آن بودیم 
که بســیاري از محصوالت تولیدي مطابق با اســتاندارد داخلی 
مورد پذیرش جوامع فرامرزي نبــوده و صدور آنها بر مبناي یک 

استراتژي همگانی زیانبار و نیاز به یک بازاریابی احیایی دارد. 

نحوه بسته بندي مي تواند مبین 
جایگاه محصول باشد

متخصصان صنعت بسته بندي می بایست 
با به کارگیــري پتانســیل هاي موجود، 
طراحــی را براســاس تجزیــه و تحلیل 
نیازهــاي مصرف کننده و بــه دنبال آن 
بررســی امكان پذیري اقتصــادي و فنی 
مورد توجه قرار دهند. بــا توجه به اینكه 
امروزه جهت خــروج از جمود اقتصادي 
صادرات به ضرورتی اجتناب ناپذیر مبدل 
گشــته اســت، نفود در بازارهاي جهانی 
به منظور افزایش فروش و ســود نیازمند 
اســتفاده از اصول بازاریابــی داخلی به 
انضمــام دقــت و تیزبینی اســت. ایجاد 
یک تصویر ذهنی قدرتمنــد از صادرات 
مستلزم ابداع، نوآوري و پشــتكار فراوان بوده و با توجه به اینكه 
مصرف کنندگان تمایــل به حفظ یک ســطح بهینه تحریک را 
دارند، لذا ضرورت تمرکز بر ظاهر بسته بندي )مطابق با کیفیت 
و مرتبط با کاربرد محصول( الزامیست. نحوه بسته بندي و لباس 
یک کاال می تواند مبین جایگاه محصول )مقرون به صرفه بودن، 

قابلیت اعتماد، دوام و ســایر ویژگی هاي مرسوم( در بازار باشد. 
در کشور ما برخی از محصوالت کشــاورزي اصلی که به عنوان 
 نماد ایران شــناخته می شــوند، پایین ترین کیفیت بسته بندي 

را دارند. 
انتخاب محصول توســط مصرف کننــدگان تا حــدود زیادي 
براســاس ارزش هاي نمادین، عادات، ذائقــه و فرهنگ مصرف 
صورت می گیرد تــا جایی که برند و رنگ نیز در زمره آن اســت 
و این موضوع باید همواره از چشــم تولید کننــدگان دور نماند. 
بسته بندي برگ برنده نهایی در بازار فروش بوده و براي به هنگام 
 نگه داشتن بســته بندي می بایســت تغییراتی جزئی اما دائمی 

در آن ایجاد کرد. 

حمایت مشهودي از سوي سازمان هاي ذیربط در این 
خصوص صورت نگرفته است

روانشناســی رنــگ هــا نیــز یكــی از موضوعــات مرتبط با 
موضــوع قابل بحث اســت چــه بســا رنگ هاي متفــاوت در 

کشــورهاي مختلــف ممكن اســت معانــی و تعابیــر مثبت 
 و منفــی زیــادي را از بعــد فرهنــگ مصــرف آن جامعــه

 در برداشته باشد. از دیگر موارد حائز اهمیت در فرهنگ مصرف 
جوامع، شكل ظاهري و سهولت کاربرد است به نحوي که با توجه 
به وجود هزینه هاي بســته بندي و عدم اعمال ســلیقه از سوي 
تولید کننده، محصوالت به صورت فله صادر و در کشور ثانی مطابق 
فرهنگ مصرف بسته بندي و با برند آن کشور صادر شده است و 
به اصطالح بازاري خاکســتري را به وجود آورده اند. بستر سازي 
در این خصوص جهــت رقابت با بازارهــاي جهانی نیازمند یک 
استراتژي مســتمر و بادوام اســت. حائز اهمیت اینكه با وجود 
تدوین وجمع آوري طرح هاي توجیهــی و نظریه هاي غنی ارائه 
شــده از جانب صاحبنظران، حمایتی مشهود و ضمانت اجرایی 
کافی از سوي سازمان هاي ذیربط در این خصوص صورت نگرفته 
و اغلب به کمیت طرح هاي ارائه شــده توجه شــده و به صورت 
فراگیر نقطه شروعی جهت عملیاتی کردن طرح هاي مذکور به 

چشم نمی خورد. 

»کسب وکار« از عرضه نامناسب محصوالت کشاورزي گزارش مي دهد 

توسعه صادرات مواد غذایي با ارتقای بسته بندي
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در پي ورود ميوه هاي تابســتانه قاچاق به بازار ميوه آن هم از كشورهاي 
دوردست، رئيس اتحاديه بارفروشان گفت: اختيارات ما در حدي نيست كه 
بتوانيم درهاي ورودي ميدان ميوه و تره بار را كنترل كنيم اما به غرفه داران 
اعالم كرده ايم كه حق فروش ميوه هاي قاچاق را ندارند.  ســيد محسن 
محمودي گفت: در رابطه با ميوه هاي قاچــاق اطالعيه اي به واحدهاي 
زيرمجموعه در ميادين ميوه و تره بار داده بوديم كه حق فروش ميوه هاي 

قاچاق را ندارند ولي كنترل درهاي ورودي ميادين براي جلوگيري از ورود 
ميوه هاي قاچاق بر عهده ما نيست.  وي افزود: ســازمان ها و ارگان هاي 
مربوطه از جمله ســتاد مبارزه با قاچاق كاال بايد در اين زمينه بازرسي و 
نظارت كنند چون ما ابزار كنترلي ديگري نداريم.  محمودي در عين حال 
بيان كرد: در رابطه با ميوه هاي قاچاق بايد ورودي مرزها نيز كنترل بيشتري 
شــود و حتي زماني كه اين ميوه ها از مرز عبور مي كنند، بايد در ورودي 

شهرها نظارت بيشتري صورت گيرد؛ بنابراين گمرك و ديگر ارگان هاي 
مربوطه نيز بايد برخوردهاي قانوني و نظارت هاي الزم را انجام دهند. رئيس 
اتحاديه بارفروشان ادامه داد: زماني كه ميوه ها از مرز كشور وارد مي شود و 
به داخل شهرها مي آيد كنترل آنها سخت تر مي شود چون پراكنده شده اند 
وكنترل را سخت تر مي كند و حتي در بعضي مواقع شاهد تغيير بسته بندي 
ميوه هاي قاچاق نيز هســتيم.  وي در عين حال تاكيد كرد: سازمان ها و 

ارگان هاي مربوطه بايد مرزهاي ورودي كشور، شهرها و همچنين درهاي 
ميادين ميوه و تره بار را كنترل و بازرسي كنند چون اين موضوع وظيفه ما 
نيست. طي روزهاي اخير بازار ميوه و ميادين مركزي ميوه و تره بار كه انواع 
ميوه را به صورت عمده فروشي به سراسر كشور عرضه مي كنند، مملو از 
ميوه هاي تابستانه  مانند هلو، شليل، آلو، زردآلو، انگور، گيالس ، آلبالو، انبه، 
آووكادو و... شده  كه به گفته دست اندركاران و مسئوالن مربوطه همچون 
رئيس سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان اين ميوه ها از 

طريق مبادي رسمي و با امكانات مجهز به كشور قاچاق شده اند. 

غرفه داران در ميدان تره بار حق فروش ميوه هاي قاچاق را  ندارند
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شيوه عملكرد صنف 
 ما از ابتداي شروع 

به كار تاكنون 
به صورت 

نسيه فروشي بوده و 
همين نسيه فروشي 

موجب شده تا 
قسمت عمده اي از 
چك هاي برگشتي 

 مربوط به صنف 
ما باشد

بازار مصالح ســاختماني 
به عنــوان يكــي از مواد 
اوليـــه در ساخت و ســاز 
ســاختمان هاي مسكوني 
و اداري همــواره بــازار 

پررفت وآمدي دارد. 
بازار مصالح شرايط خاص خود را دارد و با توجه به 
اهميت ساخت وساز در كشور ما خصوصا در تهران 
و مراكز اســتان ها هيچ وقت ركود شديدي كه در 
بخش ساخت و ســاز اتفاق مي افتــد، نمي تواند بر 
بازار مصالح تاثير زيادي بگذارد چون همان حداقل 

ساخت وسازها نياز به مصالح ساختماني دارد. 
بازار مســكن به دليل انتظارات و برداشــت هاي 
خاصي كــه در آن وجــود دارد، در برخي مقاطع 
زماني دچار جهش ها و نوسان هاي شديد مي شود 
و حباب قيمتي در بخش ساختمان به وجود مي آيد 
اما در بازار مصالح چنين شــرايطي حاكم نيست و 

قيمت مصالح تابع عوامل توليد است. 
براساس اظهارنظر كارشناسان، قيمت مصالح در 
مقايسه با سال گذشــته تغيير محسوسي نداشته 
اســت اما طبق قانون هرســاله، قيمت ها به دليل 

ماليات بر ارزش  افزوده، يك درصد زياد مي شود.
 با توجــه به اينكــه ايــران يكــي از بزرگ ترين 
توليدكننده هاي مصالح ســاختماني است، نيازي 
به واردات اين كاال ندارد اما به داليل مختلفي مثل 
توقف صادرات مصالح به كشــورهاي ديگر چون 
عراق و كاهش ساخت وساز در ايران قيمت مصالح 
در اين چند ســال اخير كاهش زيــادي يافته و با 
ادامه ركود مســكن، ممكن است كاهش بيشتري 

پيدا كند. 
رئيــس اتحاديــه فروشــندگان گــچ و آهك و 
مصالح ســاختماني در گفتگو با »كســب وكار« 
گفت: افرادي كه مصالح ســاختماني را با قيمتي 
بيش از حد مجاز به فروش مي رســانند، مسافت و 
هزينه هاي حمل ونقل را نيز محاســبه مي كنند، 
به عنوان مثال اگر بخواهيد منطقه شــرق تهران 

يا غرب تهران را با خيابان شــوش تهران مقايسه 
كنيــد، ميــان قيمت  مصالــح ســاختماني اين 
مناطق تفــاوت وجود دارد و اين تفــاوت به دليل 
 حمل ونقــل كاال بــوده و تــا حــدودي طبيعي

 است. 
اســماعيل كاظمي قهي با بيان اينكــه اتحاديه از 
موضوع تغيير نســبي قيمت ها اطــالع دارد و آن 
را غيرقانوني نمي داند، ادامــه مي دهد: اين امر در 
معامالت روزمره و جاري اتفاق مي افتد؛ براي مثال 
هزينه حمل بار سيمان از منطقه جنوب تهران به 
مناطقي چون شميران يا دربند بسيار متفاوت است 
چون منطقه اي مثل افسريه همجوار كارخانه هاي 
توليدي اين محصول اســت بنابراين نياز چنداني 
به هزينــه حمل ونقل نــدارد اما بايــد توجه كرد 
 كه ايــن تفاوت هــا در قيمت  بســيار جزئي و كم

 است. 
رئيس اتحاديه فروشــندگان مصالح ســاختماني 
همچنين در ادامه گفــت: در حال حاضر در حوزه 
مصالح ساختماني از جمله 
گچ و آهــك عرضه با تقاضا 
برابري مي كند و با توجه به 
ركود بازار، رقابت تنگاتنگي 
بين واحدهاي صنفي وجود 

دارد. 
كاظمي قهي اظهــار كرد: 
به دليل كاهش ساخت و ساز 
ركــودي در بــازار حاكم 
اســت ولي از جهتــي اين 
موضوع باعث مي شــود به 
مشتري مداري بيشتر توجه 

شود. 
وي افزود: زماني كه عرضه 
كاال بر تقاضا غالب باشــد، 
متقاضي اين اختيار را دارد 
كه بهترين كاال و محصول را 

انتخاب كند. 

مشــكالت و محدوديت هــاي تــردد 
كاميون هاي حمل مصالح در سطح شهر

كاظمي مشكالت و محدوديت هاي تردد كاميون هاي 
حمل مصالح در سطح شهر را يكي از مشكالت مهم 
اين صنف برشمرد و گفت: كاميون هاي حمل مصالح 
در روز تردد مي كنند چون در شب محدوديت هايي 
براي آنها وجــود دارد و در بعضــي مناطق به دليل 
مسائل حفاظتي اجازه ورود در شــب به خودرويي 

داده نمي شود. 
وي ادامه داد: همچنين در بيمارستان ها، درمانگاه ها 
يا در جاهايي كه ساختمان سازي است، در شب امكان 
ورود داده نمي شود؛ بنابراين كاميون هاي حمل مصالح 

مجبورند فقط در روز رفت وآمد كنند. 
رئيس اتحاديه فروشندگان مصالح ساختماني تاكيد 
كرد: بايد در رابطه با شــرايط ورود به محدوده هاي 
طرح ترافيك اين كاميون ها تمهيداتي انديشيده شود. 

نبايد با صنــوف در فرايند نصب صندوق 
مكانيزه به صورت يكنواخت برخورد كرد

رئيس اتحاديه فروشــندگان گــچ و آهك و مصالح 
ساختماني همچنين درباره نصب صندوق مكانيزه 
فــروش در واحدهاي صنفي اظهار داشــت: ماليات 
براي همه صنوف و ازجمله صنف ما بسيار مشكل ساز 

شده است. 
منكر آن نيستيم كه براي انجام بسياري از اقدامات 
و ايجاد زيرســاخت ها بايد ماليات دريافت شود ولي 
بهتر است با بررسي بيشتري در اين زمينه اقدام شود. 
وي با اشــاره به اجباري شدن اســتفاده از صندوق 
مكانيزه در واحدهاي صنفي گفت: بهتر است كمي 
در اين زمينه تامل كرده و بررســي هاي بيشــتري 
انجام شــود. از طرفي بايد براي اصناف بستر سازي و 

آموزش هاي الزم داده شود. 
اسماعيل كاظمي قهي گفت: نبايد با صنوف و مشاغل 
در فرايند نصب صندوق مكانيــزه فروش به صورت 
يكنواخت برخورد كرد و بايد هر صنفي متناســب و 

مطابق با ابزار و وضعيت كاري خود ديده شود. 

وي ضمن اشــاره به اين مطلب كــه اغلب معامالت 
فروشندگان مصالح ساختماني به صورت نسيه انجام 
مي شود و فروش اعضاي اتحاديه ما به صورت نقدي 
نيست، گفت: كار ما نسيه فروشي است و در بازار كساد، 
نرخ واحدي نمي توان براي اجنــاس درنظر گرفت. 
كاظمي تصريح كرد: شيوه عملكرد صنف ما از ابتداي 
شــروع به كار تاكنون به صورت نسيه فروشي بوده و 
همين نسيه فروشي موجب شده تا قسمت عمده اي 
از چك هاي برگشتي مربوط به صنف ما باشد. رئيس 
اتحاديه فروشندگان گچ و آهك و مصالح ساختماني 
در ادامه خواستار اعطاي مهلت زماني ۶ ماهه تا يك 
ســاله براي عملياتي كردن صندوق هــاي مكانيزه 
فروش شد و افزود: بايد آماده سازي اصناف براي كار 
با صندوق مكانيزه فروش مــورد توجه قرار گيرد و از 
هم اكنون اساتيد مالياتي براي آموزش به صنوف به 

اتحاديه ها اعزام شوند. 
وي همچنيــن در ادامه به يكي ديگر از مشــكالت 
ايــن اتحاديــه بــراي اجرايــي شــدن صندوق 

مكانيزه فروش اشــاره كرد و گفت: در بســياري از 
مــوارد مصالح ســاختماني پــس از ارســال بنا به 
تغييراتــي مجــددا مرجــوع مي شــوند بنابراين 
به نظــر مي رســد كــه در نحــوه اجــرا و كار بــا 
 صنــدوق مكانيزه فــروش با مشــكالت عديده اي

 مواجه باشيم. وي همچنين اعالم كرد: تاكنون ۲۰ 
درصد از اعضاي صنف ما نرم افزار را خريداري كردند 

اما نمي دانند كه چگونه بايد از آن استفاده كنند. 
كاظمي قهي در پايان با تاكيد بر لزوم توجه دولت به 
بخش ساخت و ساز گفت: سياست هاي كالن اقتصادي 
دولت از قبيل تغيير حجم و نرخ تســهيالت بانكي، 
نرخ برابري دالر و تعرفه هاي ماليات و بيمه به همراه 
دستورالعمل ها و ضوابط شهرداري از عوامل موثر بر 
بازار مسكن و مصالح ساختماني هستند و با توجه به 
سياست بازگرداندن آرامش به بازارهاي مختلف كه 
در دولت جديد پيگيري مي شود، اميدواريم در بخش 
مسكن و ساخت و ساز هم شاهد آرامش و شكوفايي 

باشيم. 

رئيس اتحاديه فروشندگان گچ، آهك و مصالح ساختماني در گفتگو با » كسب و كار« مطرح كرد 

نسيه فروشي در بازار كساد مصالح ساختماني

اصناف

كارت اعتباري خريــد لوازم 
خانگي منتفي شد

رئيس انجمن توليدكننــدگان لوازم خانگي 
اعالم كرد: صــدور كارت  اعتباري خريد لوازم 
خانگي رسما منتفي شده و امكان اجراي آن 
نيست ،از اين رو خريداران منتظر صدور اين 

كارت ها براي خريد نباشند. 
محمدرضا دياني اظهار كرد: اســتقبال مردم 
براي خريد نسبت به ماه هاي گذشته بهتر شده 
ولي مردم همچنان منتظر صدور كارت هاي 
اعتباري  بــراي خريد كاالي ايراني هســتند 
كه دولت قول داده بود صادر مي شود اما بايد 
به اطالع مردم برســانيم كه طرح كارت هاي 
اعتباري خريد كاال به هيچ وجه انجام شــدني 

نيست. 
وي با تاكيد بر اينكــه كارت هاي اعتباري كه 
براي خريد قرار بود صادر شــود، صادر نشده 
اســت، گفت: مردم اگر قصد خريد دارند، به 
اميد اين كارت ها نمانند و خريد خود را انجام 
دهند  چون در حال حاضر شرايط طوري است 
كه قيمت هاي لوازم خانگــي در حد كف قرار 

گرفته است. 
دياني افزود: دو سال اســت كه در بازار لوازم 
خانگي افزايش قيمت نداشتيم و اكنون شرايط 

براي خريد بسيار مناسب است. 
رئيس انجمن توليدكننــدگان لوازم خانگي 
اظهار كــرد: باوجود قولي كــه دولت و بانك 
مركزي داده بود، كارت هــاي اعتباري صادر 
نشد و اين موضوع ضربه بزرگي به صنعت لوازم 
خانگي زد چون ضمن ركودي كه در بازار بود، 
اين قول ها باعث شد كه خريد مردم به تاخير 
بيفتد و عدم خريد مردم بــه ركود بازار لوازم 

خانگي دامن زد. 
وي ادامه داد: به نظر مــن امكان انجام چنين 
برنامه اي وجود ندارد چون ساختارها و بستر 
آن فراهم نيســت و بانك مركــزي در مورد 
اين موضــوع نظري ندارد و فكــر مي كنم كه 
طرحي در اين زمينه وجود نداشــته باشــد؛ 
مگر اينكه خود بانك ها به صورت مشــترك با 
توليدكنندگان لوازم خانگــي اين كار را اجرا 

كنند كه در حال انجام هم است. 

ركود مطلق در بازار محسوس 
است

رئيس اتاق اصناف بجنورد گفت: بايد قبل از 
اعطاي پروانه كســب، آموزش و آگاهي الزم 
براي ورود به عرصه كسب داده شود تا كسبه 
در هنگام مواجهه با مشكالت، توانمند باشند. 
به گزارش اتاق اصناف ايران ، محمود اسدي 
ضمن ابراز نگراني از ازدياد پروانه هاي ابطالي 
از ســوي كســبه بجنورد، گفت: اگرچه بازار 
بجنورد آرام اســت اما ركود مطلــق در بازار 
آنچنان محسوس است كه روزبه روز بر تعداد 
پروانه هــاي ابطالــي در اين اســتان افزوده 

مي شود. 
وي با اشاره به وجود ۱۵ هزار كسبه در بجنورد 
گفت: اكثر كسبه در بجنورد مستاجر هستند و 
شرايط ركودي موجب شده است كه ديگر توان 

ادامه فعاليت را نداشته باشند. 
رئيس اتــاق اصناف بجنورد به جلســه اخير 
اعضاي اتاق اصناف بجنورد با اســتاندار براي 
رفع معضالت موجود اشاره كرد و افزود: در اين 
جلسه مشكالت موجود درباره ركود حاكم بر 
بازار، اعطاي تسهيالت بانكي به توليدكنندگان 
بجنورد، معضالت جمعه بازارها و دستفروشان 
و ازدياد پروانه هاي ابطالي مطرح شدند تا مورد 

پيگيري قرار گيرند. 
وي با اشــاره به ركود مطلق در بازار و ازدياد 
پروانه هاي ابطالي در بجنورد تاكيد كرد: براي 
رفع اين مشكل اينگونه نتيجه گيري شده است 
كه بايد قبل از اعطاي پروانه كسب، آموزش و 
آگاهي الزم براي ورود به عرصه كســب داده 
شود تا كسبه در هنگام مواجهه با مشكالت، 
توانمند باشند. اســدي درباره اصالح قانون 
نظام صنفي نيز گفت: در اصالحيه قانون نظام 
صنفي اين موضوع بايد مورد توجه قرار گيرد 
كه در زمــان تغيير روســاي اتحاديه، اعضا با 
مشكالت زيادي مواجه مي شوند ضمن آنكه 
اگرچــه جوانگرايي درباره روســاي اتحاديه 
امري مطلوب و پســنديده است اما متاسفانه 
اين ضعف نيــز وجود دارد كــه رئيس جوان 
اتحاديه نسبت به روســاي قديمي اتحاديه، 
داراي تجربه كمتري هستند و در برخي موارد 
مشاهده مي شود كه در راستاي تعامل با ادارات 
و سازمان ها، شــكاف هايي بســياري در كار 
به وجــود مي آيد بنابراين وجــود يك رئيس 

اتحاديه باتجربه و كارآمد ضرورت دارد. 

اخبار

طرح تجهيز رايگان واحدهــاي صنفي به 
صندوق مكانيزه فروش با هدف حذف هزينه 
خريد صندوق اصناف، شــفافيت اطالعات 
اقتصادي و تحقق عدالــت مالياتي، حذف 
چرخه عرضه كاالي قاچاق در شبكه رسمي 
توزيع و همچنين كاهش قيمت تمام شده كاال براي اصناف با حذف 

واسطه هاي غيرضروري آغاز شده است. 
اجراي طرح تجهيز رايگان واحدهاي صنفي به صندوق مكانيزه فروش 
كه »طرح باران« نام گذاري شده است، چند روزي است كه آغاز شده و 
طرحي است كه گفته مي شــود اجراي آن موجب شفافيت اطالعات 
اقتصادي و تحقق عدالت مالياتي مي شود و چرخه عرضه كاالي قاچاق 

را در شبكه رسمي توزيع حذف مي كند. 
اگرچه مجهز كردن واحدهاي صنفي به صندوق هاي فروش در قوانين 
مرتبط با ماليات هاي مستقيم و ارزش افزوده تكليف شده است اما اين 
مقوله در سال هاي گذشته معطل مانده و باوجود تفاهمنامه ها و قوانين و 
مقررات مصوب، هيچ گاه اجرايي نشد. تا اينكه اتاق اصناف ايران از ماه هاي 
گذشته تجهيز واحدهاي صنفي به صندوق مكانيزه فروش را در دستور 

كار خود قرار داد و سرانجام اين طرح را كليد زد. 

رئيس اتاق اصناف ساري: 
صندوق مكانيزه فروش به نفع اصناف و مجموعه هاي نظارتي 

است
رمداني بر فرهنگ سازي الزم براي توسعه صندوق هاي مكانيزه فروش 
در صنوف تاكيد كرد. رئيس اتاق اصناف ساري درباره اهميت صندوق 
مكانيزه فروش گفت: با توجه به رشــد روزافزون فنــاوري اطالعات، 
ضرورت داشت تا صنوف به صندوق مكانيزه فروش مجهز باشند تا فضاي 

كسب وكار از حالت سنتي خارج شود. 
عباس رمدانــي افزود: صنــدوق مكانيزه فروش به نفــع اصناف و 
مجموعه هاي نظارتي همچون ســازمان امور مالياتي است اما بايد 
زيرساخت هاي آن فراهم شود و فرهنگ ســازي الزم براي رشد و 

توسعه سيستم صندوق مكانيزه فروش در صنوف صورت پذيرد. 
رئيس اتاق اصناف در عين حال به اين نكته اشاره كرد كه تجهيز يك باره 
صنوف مختلف به صندوق مكانيزه فروش تبعات و مشكالت زيادي را به 
همراه دارد و ضرورت در اين است كه با طمانينه و بسترسازي آموزشي، 

فضا براي تجهيز صنوف به صندوق فروش فراهم شود. 
وي تاكيد كــرد: اجراي قانــون نيازمنــد ابزار و محاســبات خاص 

 خود اســت و نبايــد با برخوردهــاي تنبيهــي، اجراي قانــون را به 
تاخير انداخت. 

دبير اتاق اصناف ايالم :
صنف لوازم خانگي و طالفروش بــراي نصب صندوق فروش 

پيشتاز شدند
بلوچيان گفت: صنف لوازم خانگي و طالفروشان ايالم از نصب صندوق 
مكانيزه فروش در واحدهاي صنفي خود استقبال قابل توجهي كردند. 

دبير اتاق اصناف ايالم ضمن اشاره به اينكه ۲۹ اتحاديه مشمول استفاده 
از صندوق مكانيزه فروش شدند، اظهار كرد: برخي از صنوف از نصب 
صندوق مكانيزه فــروش در واحدهاي خود ســرباز مي زنندو باوجود 
تعيين جريمه از سوي سازمان مالياتي باز هم حاضر نيستند كه سيستم 

صندوق فروش را برقرار كنند. 
بهروز بلوچيان با بيان اينكه درمجموع ۵۰ درصد صنوف در ايالم مجهز 
به صندوق مكانيزه فروش شدند، افزود: صنف لوازم خانگي و طالفروشان 
 ايــالم از نصب صندوق فــروش در واحدهاي صنفي خود اســتقبال

 قابل توجهي كردند. 
دبير اتاق اصناف ايالم متذكر شد: قرار بود كه ســازمان امور مالياتي 
نرم افزار فروش را هــم به صورت رايگان در اختيــار صنوف بگذارد اما 

متاسفانه هنوز اين مسئله اجرايي نشده است. وي درباره استقبال نكردن 
صنوف ايالم از صندوق مكانيزه فروش گفت: تفكر صنوفي كه فروش و 
درآمد بااليي دارند، اين است كه با نصب صندوق مكانيزه فروش ضرر 
مي كنند و با نصب نكردن صندوق مكانيزه فروش نوعي فرار مالياتي را 

در پيش گرفتند. 
بلوچيان در عين حال به اين نكته اشاره كرد كه برنامه صندوق مكانيزه 
فروش به خوبي مورد مطالعه و كار كارشناسي قرار نگرفته است و بهتر 
بود در ابتدا صنوف توانمند مشمول استفاده از صندوق مكانيزه فروش 

مي شدند. 

رئيس اتاق اصناف تبريز: 
اصناف خرده فروش براي استفاده از صندوق فروش نيازمند 

آموزش هستند
هاشمي بر لزوم آموزش صنوف خرده فروش براي اجرايي شدن طرح 

سامانه نصب صندوق مكانيزه فروش تاكيد كرد. 
رئيس اتاق اصناف تبريز درباره اجراي سيستم صندوق مكانيزه فروش 
در اصناف گفت: همچنان نصب و اجــراي صندوق مكانيزه فروش در 
واحدهاي صنفي پيگيري مي شود و احتماال در سال آينده بخش اعظمي 

از اصناف به صندوق مكانيزه فروش مجهز خواهند شد. 

ميرحبيب هاشمي به هماهنگي هاي اتاق اصناف تبريز با اداره دارايي 
براي اجرايي شدن سامانه صندوق هاي مكانيزه فروش اشاره كرد و افزود: 
خرده فروشان براي نصب صندوق مكانيزه فروش در واحدهاي صنفي 

خود پيگير هستند اما در اين زمينه به آموزش هاي كافي نياز دارند. 
وي همچنين با تاكيد بر تجهيز رايگان اصناف به صندوق مكانيزه فروش 
و استقبال صنوف از اين طرح گفت: هم اكنون زرگران تبريز از تجهيز 
به صندوق مكانيزه فروش استقبال قابل توجهي كرده اند ضمن اينكه 
اغلب فروشگاه هاي بزرگ در تبريز هم واحدهاي صنفي خود را مجهز 
به صندوق فروش كرده اند. وي در ادامه ضمن ارائه اين پيشنهاد كه بايد 
اصناف خرده فروش از نصب صندوق مكانيزه فروش معاف مي شدند، 
افزود: در شرايط كنوني، اصناف خرده فروش نيازمند آموزش كافي براي 
كار با صندوق فروش هستند و بايد آموزش صنوف در اين زمينه جدي 

گرفته شود تا آنها از عهده اداره واحدهاي صنفي برآيند. 
هاشــمي در عين حال بر اين نكته نيز تاكيد كرد كه صندوق مكانيزه 

فروش موجب شفاف سازي معامالت و ماليات در كشور خواهد شد. 

رئيس اتاق اصناف يزد خواستار شد 
برنامه آموزشي مدون براي استفاده بهينه اصناف از صندوق 

مكانيزه فروش
باغستاني از سازمان امور مالياتي خواست كه موضوع آموزش صنوف را در 
استفاده از صندوق مكانيزه فروش جدي بگيرد. رئيس اتاق اصناف يزد از 
استقبال اغذيه فروشان يزد براي تجهيز به صندوق مكانيزه فروش خبر 
داد و خواستار برنامه آموزشي مدون از سوي سازمان امور مالياتي براي 

استفاده بهينه از نرم افزار و صندوق فروش توسط صنوف شد. 
به گزارش اتــاق اصناف ايــران ، محمدمهــدي باغســتاني با بيان 
اينكه بسياري از كســبه قديمي براي اســتفاده از صندوق مكانيزه 
فــروش آمادگــي كافــي ندارنــد، گفــت: اســتفاده از صنــدوق 
مكانيــزه فــروش نيازمنــد بســتر آموزشــي و فرهنگ ســازي 
 الزم اســت و بايد اين موضوع توســط ســازمان امور مالياتي جدي 
گرفته شود. باغستاني همچنين كارايي و شفافيت معامالت و ماليات را 

در گرو كارايي و استفاده صحيح از صندوق مكانيزه فروش عنوان كرد. 
وي همچنين از تعيين جريمه براي صنوفي كه تاكنون موفق به نصب 
صندوق مكانيزه فروش نشدند، انتقاد كرد و همچنين ضمن اشاره به 
تعيين علي الراس ماليات براي اصناف گفت: ماليات بايد براساس درآمد 
دريافت شود و ســازمان امور مالياتي بايد از علي الراس كردن ماليات 

صنوف دست بردارد. 

»كسب وكار« از آمادگي اتاق اصناف شهرستان ها براي تجهيز به صندوق مكانيزه گزارش مي دهد

خروج  اصناف  از فضاي كسب وكار سنتي
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تبليغات 
خالق

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

برسانيد. 

نامه به سردبير

درس هايی از كسب وكار  
برای موفقيت در كسب و كار بايد به نكات 

زير توجه كرد: 
۱- صــادق باشــيد. بــا كارمندان تان، 
از  مهم تــر  و  خــود  مشــتريان 
هميشــه  خودتــان  بــا   همــه 

صادق باشيد. 
۲- خــوش قــول باشــيد. هميشــه به 
وعده هاي تان عمل كنيد و سر قول خود بمانيد حتي اگر درباره موضوعات 
كوچك و پيش پا افتاده باشند. احيانا اگر نتوانستيد به قولي عمل كنيد از 

ته دل عذرخواهي كنيد. 
۳- بــا همه بــا احتــرام برخــورد كنيــد. لحظــات بــدي در زندگي 
همــه ما پيــش مي آيند كــه ممكن اســت بــه شــخصي بي احترامي 
 كنيم. ســعي كنيــد بــه راحتــي از ايــن موضــوع نگذريــد و حتما

 عذرخواهي كنيد. 
 ۴- هميشه وقت شناس باشــيد، هميشه و همه جا. ســعي كنيد به زمان 
تعيين شده براي كارها، جلسات و قرارهاي مالقات تان متعهد باشيد. اين 

مورد يكي از ساده ترين راه ها براي جلب اعتماد ديگران است. 
۵- پول قرض نگيريد.

6- بزرگ ترين، هميشه بهترين نيســت. ۱6 سال طول كشيد تا اين مورد 
را ياد بگيرم. 

۷- براي وقت خود ارزش قائل شويد. تنها راهي كه بتوانيم ديگران را متقاعد 
كنيم كه براي وقت ما ارزش قائل باشند، اين است كه ابتدا خود به وقت و 

زمان مان اهميت دهيم. 
۸- سعي كنيد هميشه شريك خوبي باشــيد )چه در كار وچه در زندگي 

شخصي(. 
من تمام موفقيتم را مديون مرد بسيار فوق العاده اي هستم، كه در زندگي و 

كار هميشه همراه من بود. 
۹- افراد واقعا، واقعا و واقعاخوب را استخدام كنيد.

۱۰- بدانيد چه زمانی بايد ايده اي را پايان دهيد. قبول كنيد كه هميشــه 
نمي توانيد در همه موارد بهترين باشيد. 

۱۱- هيچ وقت از تحوالت جديد و يادگيري غافل نشويد.
۱۲- ابتدا مشتري هاي ايده آل خود را انتخاب كنيد و سپس ارائه خدمات 

به آنها را توسعه بخشيد. 
۱۳- نه گفتن را تمرين كنيد.

۱۴- همه زماني نااميد مي شوند. شانس دوباره اي به خود بدهيد.
۱۵- هيچ كس نمي تواند همه چيز را عالي انجام دهد. معايب كارتان را پيدا 

كنيد، آنها را بپذيريد و بر آنها چيره شويد. 
۱6- سعي كنيد هيچ گاه اسپم نباشيد، هيچ جا و در هيچ قالبي.

۱۷- هميشه سپاســگزار روزها و كارهايي باشيد كه به زندگي شما شور و 
شوق و معنا مي بخشند. 

۱۸- به خودتان مرخصي بدهيد و زمان هايي را به دور از كار بگذرانيد. 
۱۹- داشتن كسب وكاري شخصي بسيار جذاب است. من اين را به تمامي افرادي 
كه به شغلي احساس خوشايندي دارند، توصيه مي كنم. به جلو حركت كنيد و 

درس هاي جديد بياموزيد. اين سواري كردن آسان نيست. 
۲۰- رفع بي خوابي هاي شــبانه ، آمادگي براي مواجهه با ترس و ناامني را 
مي طلبد ولي در پايان روز هيچ چيز بهتر از داشتن يك زندگي انعطاف پذير، 
 قابل اعتماد، ترســناك، پر شــور و هيجان و شــجاعانه شــما را راضي

 نخواهد كرد.

نکته

بعد از غذا موز نخوريد
خبر

فروش بيشتر در شرايط بد اقتصادي 
وقتي كــه اوضــاع اقتصادي خوب نيســت، 
فروشندگان باهوش می دانند كه بايد واكنش 
مناسب نشــان دهند. روزنامه ها، برنامه هاي 
خبري و اخبار اينترنتي پر اســت از خبر هايي 
كه روز هاي تيره و تاري را در برابر چشمان شما 
نمايان مي كنند. فروشــگاه ها بسته مي شوند، 
برخي اعالم ورشكســتگي مي كنند، قيمت ها 
افزايش مي يابند و خيلي ها بيكار مي شــوند و 
داستان هاي داغ بســياري در روزنامه خواهيد 
خواند. من آنقدر عمر كرده ام كه بدانم همه اين 
اتفاقات مانند گذشته در حال تكرارشدن هستند 
اما اگر شما صاحب كسب وكاري هستيد، پرسش 
اين است كه در اين شرايط چه كاري بايد انجام 
دهيد؟ چه تغييراتي بايد فورا انجام دهيد تا در 
گذر اين رخدادهاي اقتصادي بتوانيد كسب و 
كار خود را نجات دهيــد يا حتي وضعيت آن را 

بهبود بخشيد؟
اگر شما فروشنده اي هستيد كه محصول شما 
نيازهای ضروري و روزمره مردم نيست، با تمركز 
روي ۳ ناحيه اي كه از آن صحبت خواهيم كرد، 
مي توانيد راحت تر از گردنه هاي خشن اقتصادي 
گذر كنيد.  روي مشــتريان خود تمركز كنيد. 
اخيرا تحقيقي را مطالعه كردم كه مي خواست 
بداند مشتريان در چه شرايطي بهتر خريداري 
مي كنند اما نكته جالب و فرعي اين تحقيقات 
اين بود كه مردم بيشــتر ترجيح مي دهند از 
جايي در نزديكي خود خريد كنند و تا مي توانند 
كمتر براي پيدا كردن كاالهاي مورد نياز خود 
از اين فروشگاه به آن فروشــگاه بروند يا براي 
رســيدن كاالي خود مدت ها در انتظار باشند. 
به عبارت ديگر ترجيح مي دهند محلي و كمتر 
دكان به دكان خريــد كنند.بدترين كار براي 
يك كسب وكار اين اســت كه روند پيشرفت و 
بهينه سازي خود را متوقف كند. مردم نياز دارند 
بفهمند شما هم مانند آنها به اين شرايط حساس 
هستيد و به آنها در اين شرايط سخت اهميت 
مي دهيد. اين كار را مي توانيد با به كار بســتن 
ابزار هايي كه قيمــت مصرف كننده را كاهش 
می دهند، انجام دهيد و به اين ترتيب حتي بيش 

از گذشته نام خود را در ميان رقبا مطرح كنيد. 

اورژانس کسب و کار مهارت

اصوال در هر مجموعه سازماني، ايجاد ارتباطات اصولي 
شغلي و انساني افراد و نيز اداره كردن و هماهنگ سازي 
منابع انساني، مادي و امكاناتي موجود در آن برای اهداف 
سازماني و فردي نيازمند اهرمي موثر است كه به عنوان 

مديريت شناخته می شود. 
برای آشنايي بيشتر با مفهوم مديريت و ابعاد آن، در ادامه 

برخي تعاريف متداول از مديريت ارائه مي شود. 
اساس مديريت عبارت است از: 

۱- ايجاد توازن بين منابع و فعاليت هاي كاري مختلف 
در يك موسسه. 

۲- فراينــدي نظام مند كه بــا اســتفاده از آن بتوان 
كوشــش هاي فردي و گروهي را با منشور دستيابي به 

اهداف مشترك هماهنگ كرد. 

۳- جهت دهي به تالش هاي همكاران سازماني و ايجاد 
هماهنگي بين اين تالش ها براي تحقق اهداف تعيين 
شده، كه ضمن اســتفاده صحيح از منابع خدادادي و 
استعدادهاي بالفطره افراد، در راه تعالي آنان نيز كوشش 

و هماهنگي صورت پذيرد. 
۴- كنترل عناصر مسئول و زيردســت، به طوري كه 
تالش هاي آنــان در تحقق اهداف دســتگاه مربوطه 

هماهنگ شود. 
۵- اتخاذ تصميم جهت پيشبرد امور، كه بر اين اساس 
مديريت به مفهوم اخذ اطالعات و تنظيم آن براي انجام 

اعمال الزم سازماني است. 
6- اداره كردن اجزا و عوامل تشكيل دهنده مجموعه اي 
با اهداف مشترك و تعيين شده ديدگاه معنوي و نيز در 

قالب مفهومي و همچنين هدايت كردن امور با استفاده از 
اطالعات شكل يافته. 

۷- كنتــرل عمليات ســازماني، به طوري كه بتوان در 
راستاي نيل به اهداف آن، به نحو موثر و با صرفه جويي 

بايسته گام برداشت. 
۸- فرايندي كــه به وســيله آن، فعاليت هاي فردي و 
گروهي متناسب با اهداف مشترك، همسو و هماهنگ 

مي شوند.
۹- ايجاد محيطي مناســب و موثر برای افرادي كه در 
گروه هاي رسمي سازماني تالش مي كنند تا آنان بتوانند 

براي دستيابي به اهداف مورد نظر عمل كنند.
۱۰- هماهنگي منابع انساني و مادي در جهت تحقق، 

تكميل و توسعه اهداف سازماني.

مديريت به شيوه هاي مختلف

آموزش چند نوع غذاي گياهي
 خوراك كدو سبز

كدو سبز: ۴ عدد 
پياز: ۲ عدد 

رب گوجه فرنگي: ۲ قاشق غذاخوري
شنبليله: به ميزان الزم

طرز تهيه: كدوهاي سبز را پوست كنده و 
به صورت مكعبي خرد كنيد )اندازه تكه ها 

سليقه اي است(. 
پيــاز را خــرد يــا رنــده كنيــد و بــا مقــداري روغــن، نمــك، 
فلفــل و كمــي زردچوبــه تفــت دهيــد تــا پيــاز ســرخ شــود. 
 كدوهــاي خــرد شــده را بــه پيــاز اضافــه كنيــد و تفت دهيــد تا 

كدوها نرم شوند. 
ســپس رب گوجه فرنگي، نصف ليوان آب، نمك و فلفــل اضافه كنيد و 
بگذاريد خوراك با حرارت ماليم چند دقيقه بجوشد، در انتها شنبليله را 

اضافه و سرو كنيد. 
نكتــه هــا: مي توانيد به جــاي رب گوجــه فرنگــي از ۲ عــدد گوجه 
فرنگي خرد شــده اســتفاده كنيد، طعم اصلــي اين غذا به شــنبليله 
خشــك اســت، شــنبليله را پــس از پخــت بــه خــوراك اضافــه 
 كنيــد، به دليل مــزه تلخــي كــه شــنبليله دارد، مقدار كمــي از آن

 استفاده كنيد. 

سوپ جو گياهي با شير و خامه وگان 
جو نكوبيده: نصف پيمانه 

هويج بزرگ: ۴ عدد 
گل كلم: يك پيمانه 

بادام: ۱۵ عدد 
نمك: به ميزان الزم

طرز تهيه: ابتدا جو نكوبيده را با مقداری آب  بپزيد، آنگاه هويج رنده شده و نمك را اضافه 
كنيد. در مخلوط كن بادام و گل كلم را با يك ليوان آب بريزيد و آنقدر مخلوط كنيد تا 
 مايعي صاف و يكدست شود. آنگاه آن را به مواد سوپ اضافه كنيد و بگذاريد تا سوپ

 جا بيفتد.
نكته: بادام به جاي شير و گل كلم جايگزيني عالي براي خامه است.

سالمت

در هر كســب وكاری مهارت هاي ويژه مدير، عاملي 
ضروري براي موفقيت محســوب مي شود. شما چه 
مالك كسب وكار باشيد، چه مدير آن يا كارمندي كه 
مايل هستيد پلكان ترقي را پيموده و ارتقاي شغلي پيدا 
كنيد، براي دستيابي به اهداف تان بايد سبك صحيح 
مديريت را بدانيد. واقعيت اين است كه مهارت هايي كه 
در اين مقاله مورد اشاره قرار مي گيرند، مهم ترين مولفه 
ها  در موفقيت شركت و كسب وكار هستند. در ادامه 
به ۷ قاعده مديريت و رهبري كسب وكار اشاره مي شود. 
با بهره گيري از آنها در سده ۲۱ توانايي پيشبرد اهداف 

خود را خواهيد يافت. 

۱( سازگاري
در نقش رهبر يا مدير كســب وكار، داشتن سازگاري 
به معناي توانايي نشــان دادن واكنش موثر به شرايط 
درحال تغيير محيط تجاري است. تمام افراد با چالش 
تغيير شرايط مواجه مي شوند اما تنها رهبران هستند 
كه مايلند و مي تواننــد با تدوين و اجــراي برنامه اي 
دقيق اين چالش هــا را به فرصت هايي براي كســب 
مزيت رقابتي نسبت به رقبا تبديل كنند. اگر سازگاري 
مهم ترين دارايي شما نيست با انجام كارهاي زير توانايي 
سازگار شــدن را پيدا كنيد:  الف( بياموزيد كه تفاوت 
را صرفا به عنوان يك تفاوت نه يك مشــكل بپذيريد. 
براي اين منظور بايد از پيش دگرگوني ها را پيش بيني 
كرده و برنامه هايي جهت مواجهه با آنها تدوين كنيد.  
ب( ذهــن خود را باز نگــه داريد و خود را نســبت به 
 آموختن مداوم پايبند كنيد. داشتن دانش كافي براي
 نشان دادن واكنش صحيح ضروري است.  ج( هنگام 
مواجهه با وضعيت هايي كه مستلزم سازگاري است ، 
رويكرد انعطاف را اتخاذ كنيد.  به ياد داشته باشيد كه 
هرچه انعطاف برنامه تجاري شــما بيشتر باشد، تاثير 
منفي كمتري از تغيير شرايط محيط تجاري خواهيد 
پذيرفت. هنگام تغيير شما در نقش مدير كسي هستيد 
كه همه نگاه ها به او است. الگوي عملي براي نيروي كار 
خود باشيد. هنگامي كه آنها مي بينند شما سازگار و 
منعطف هستيد و ذهني پويا و بازداريد، ناخودآگاه به 

كمك تان مي آيند. 

۲( هوش احساسي 
متخصصان رشته منابع انســاني هوش احساسي در 

محيط كار را به شكل زير تعريف كرده اند: 
الف( توانايي مشاهده نيروي كار و انتخاب تواناترين آنها 

جهت انجام كارهاي ضروري
ب( توانايي برقراري ارتباط موثر: منظور از ارتباط موثر، 
انتقال افكار و ايده ها به تمام اعضاي تيم و گرفتن ايده ها 

و راه حل هاي آنها براي حل مشكالت است. 
ج( توانايــي ايجاد انگيزه: اين توانايي به شــما كمك 
مي كند نســبت به ديگر مديران مزيت پيدا كنيد و 
بيشترين استفاده را از نيروي كار خود در جهت اهداف 

كسب وكار ببريد. 
د( توانايي سازگار شدن: واقعيت اين است كه مديريت 
نسل كنوني به واسطه دانش گسترده و بهره گيري از 
ابزارهاي پيشرفته تكنولوژي اطالعات به شيوه هاي 
سنتي ممكن نيست. به اين ترتيب تنها مديراني قادر به 
پيشبرد اهداف شركت هستند كه در ۴ حوزه باال بسيار 
موفق باشند. نكته مهم ديگر اينكه رابطه شما با نيروي 
كار بايد بهره ور باشد و با سرعت منطقي ارتباط ها برقرار 

شده و اقدامات انجام شوند. 

۳( آگاهي نسبت به خود 
رهبراني كه از ديدگاه كاركنان نسبت به خود و نحوه 
تاثيرگذاري بر نيروي كار آگاه هستند، موفق تر به انجام 
وظايف خود به عنوان مديــر مي پردازند. اكثر مديران 
احساس مي كنند چون مدير هستند بهتر از ديگرانند 
اما اين احســاس مســتقيم ترين راه به سوي ناكامي 

است. همچنين به ياد داشته باشيد 
ديگران قدرت خواندن ذهن شما 

را ندارند و صرفا برمبناي 
سخنان و به 
ويژه اعمال تان 
شما را قضاوت 
 . مي كننــد

اطرافيان به طور 
خــودكار به علت 

رفتارهاي شــما آگاه 
نمي شــوند؛ بنابراين با 

فراگيري فنون ارتباط موثر از 
بروز سوءتفاهم ها جلوگيري كنيد. 

قدم اول شناخت نقاط قوت و ضعف و 
سپس اقدام جهت رفع نقاط ضعف و تقويت 

نقاط قوت است. ممكن است نقطه ضعف شما ناتواني 
در توضيح درست وضعيت، بيش از حد مهربان بودن 
و سازش باشد. به ياد داشته باشيد حتي اگر شما نقاط 
ضعف تان را نبينيد، اطرافيان آنها را مي بينند. اگر نسبت 
به خود آگاه باشيد، ديگران مشاهده مي كنند كه شما در 
حال تالش براي غلبه بر نقاط ضعف خود هستيد و اين 

يكي از مهم ترين ويژگي هاي رهبران موفق است. 

۴( قاطعيت
قاطعيت به معناي قضاوت صحيــح و اتخاذ تصميم 
صحيح، دقيق و سريع است اما قاطعيت را با عدم انعطاف 
اشتباه نگيريد. به عنوان رهبر يك كسب وكار هنگامي 
كه تصميمي را صحيح تشخيص داديد، اقدام كنيد. از 

اشتباه نترسيد. 
هيچ كس عاري از اشتباه نيست. نكته مهم تر اينكه در 
۹۹ درصد موارد تصميم نگرفتن تبعات بسيار بدتري 
نسبت به تصميم اشتباه دارد. قاطعيت نقش مهمي در 

پذيرش رهبري شما از سوي نيروي كار دارد. 

۵( هدفمندي
تمام كسب وكارها احتياج به هدف و جهت براي حركت 
دارند. اهداف در دوران حاضر با اهداف ۲ يا ۳ دهه پيش 
تفاوت هــاي مهمي دارند اما آنچــه از اهميت خاصي 
برخوردار است، پايبندي عملي مدير يا رهبر به تحقق 
اهداف و توانايي انتقال اين پايبندي به كاركنان است. 
نيروي كار نبايد صرفا براي گرفتــن حقوق در محل 
كار حاضر شود. احســاس هدفمندي با داشتن هدف 
تفاوت دارد. هدفمندي به معناي داشتن حس مشترك 
بين رهبــر و كاركنــان در زمينه 
رشد كســب وكار اســت. درك 
علت پنهان در پشــت 
هدف به افراد 
انگيزه واقعي 
حركــت را 

مي دهد. 

۶( مهارت 
همكاري

تكنولــوژي را ه هاي 
جديدي را در محيط هاي 
كار كنوني براي برقراري ارتباط و 
كار با ديگران به وجود آورده است. در 
محيط هاي كنوني كسب وكار، فرهنگ 

همكاري و تشريك مساعي فوايد بسيار زيادي را با خود 
به ارمغان آورده است. به عنوان يك مدير بايد كانال هاي 
مناسبي براي كاركنان فراهم كنيد تا آنها با استفاده از 
اين كانال ها بتوانند ايده هاي خود را به اشتراك گذاشته 
و در رشد سود و تحقق اهداف شركت مشاركت فعال و 

موثر داشته باشند. 

۷( نوآوري و اجرا
نوآوري در دوران حاضر حاصل تركيب ايده هاي گوناگون 
از تمام سطوح سازمان اســت. در كسب وكارهاي كنوني 
همه نيروهاي انســاني در جهت نوآوري حركت و تالش 
مي كنند و ايــن امر وظيفه عده اي خاص نيســت. مدير 
بايد كسي باشد كه هر كس به ايده اي جديد دست يافت، 
به او مراجعه كند. رهبري يعني به اين درك رســيده ايد 
كه لزوما شــما نبايد به ايده هاي خالق دست يابيد؛ بلكه 
تمام اعضاي سازمان چنين وظيفه اي بر عهده دارند.  در 
هر كسب وكاری مهارت هاي ويژه مدير، عاملي ضروري 
براي موفقيت محسوب مي شود. شما چه مالك كسب وكار 
باشيد، چه مدير آن يا كارمندي كه مايل هستيد پلكان 
 ترقي را پيموده و ارتقاي شغلي پيدا كنيد، براي دستيابي به
 اهداف تان بايد سبك صحيح مديريت را بدانيد. واقعيت 
اين است كه مهارت هايي كه در اين مقاله مورد اشاره قرار 
مي گيرند، مهم ترين مولفه ها  در موفقيت شركت و كسب 
وكار هستند. در ادامه به ۷ قاعده مديريت و رهبري كسب 
وكار اشاره مي شود. با بهره گيري از آنها در سده ۲۱ توانايي 

پيشبرد اهداف خود را خواهيد يافت. 

۳( آگاهي نسبت به خود 
رهبراني كه از ديدگاه كاركنان نســبت به خود و نحوه 
تاثيرگذاري بر نيروي كار آگاه هستند، موفق تر به انجام 
وظايف خود به عنوان مدير مي پردازنــد. اكثر مديران 
احساس مي كنند چون مدير هستند بهتر از ديگرانند 
اما اين احساس مستقيم ترين راه به سوي ناكامي است. 
همچنين به ياد داشته باشيد ديگران قدرت خواندن ذهن 
شما را ندارند و صرفا برمبناي سخنان و به ويژه اعمال تان 
شما را قضاوت مي كنند. اطرافيان به طور خودكار به علت 
رفتارهاي شما آگاه نمي شوند؛ بنابراين با فراگيري فنون 
ارتباط موثر از بروز ســوءتفاهم ها جلوگيري كنيد. قدم 
اول شناخت نقاط قوت و ضعف و سپس اقدام جهت رفع 
نقاط ضعف و تقويت نقاط قوت است. ممكن است نقطه 
ضعف شما ناتواني در توضيح درست وضعيت، بيش از حد 
مهربان بودن و سازش باشد. به ياد داشته باشيد حتي اگر 
شما نقاط ضعف تان را نبينيد، اطرافيان آنها را مي بينند. 

مهارت هاي هفت گانه رهبري موفق كسب وكار

دانشمندان به تازگي دريافتند كه مصرف موز در صبح  
فوايد بسياري براي بدن دارد اما براي كاهش مضرات قند 
موجود در موز بايد آن را با مواد غذايي خاصي مصرف 
كرد.  موز يكي از بهترين ميوه هايي است كه بايد صبح  و 
در وعده صبحانه مصرف شود اما در بررسي هاي دقيق تر 

مشخص شده است كه خوردن موز به عنوان صبحانه به 
تنهايي كافي نيست زيرا يك ميوه تقريبا اسيدي است و 

فقط ۲۵ درصد آن قند است. 
 موز به عنوان يك منبع غني از پتاسيم، منيزيم و فيبر 
شناخته شده است، عالوه بر اين در موز قند وجود دارد 

كه باعث مي شود سطح قندخون در بدن تغيير كند. در 
ابتدا با مصرف موز احساس خوبي خواهيد داشت اما به 

زودي احساس خستگي و گرسنگي مي كنيد. 
 هرگز موز را بالفاصله پس از غــذا مصرف نكنيد زيرا 
دوباره هم ميل به غذاخوردن را در شما به وجود مي آورد 

و هم احساس خستگي خواهيد كرد.   براي آنكه مصرف 
موز اين عوارض را نداشته باشد، بهتر است آن را به همراه 
يك چربي سالم يا چاشني هاي غذايي مصرف كنيد تا 
اسيد موجود در موز خنثي شود و سرعت متابوليسم قند 

بدن تان كاهش پيدا كند. 


