
تیم آرژانتینی که برای فینال جام جهانی آماده 
می شود، ممکن است شباهت چندانی با تیم های 
پیروز سال ۱۹۷۸ و ۱۹۸۶ نداشته باشد اما یک 
موضوع همیشگی بین آنها وجود دارد که آن ها و 
هموطنانشان باید تورم سرسام آور را تحمل کنند.

به گزارش ایســنا به نقل از بیزنــس، پیش بینی 
می شود که تورم ساالنه آرژانتین در این ماه رقم 
۹۹ درصد را ثبت کند و اقتصاددانان انتظار دارند 

که به زودی سه رقمی شود.
زمانی که دیگــو مارادونا در ســال ۱۹۸۶ آلبی 

سلســته )لقب تیم ملی فوتبــال آرژانتین( را به 
عنوان قهرمانی رساند، میانگین تورم در آن سال 

۱۱۶ درصد بود.
در ســال ۱۹۷۸، زمانی کــه آرژانتیــن برنده 
مسابقاتی شــد که میزبان آن بود، طبق داده ها و 
نظرسنجی های بانک مرکزی آرژانتین، این نرخ 

۱۷۶ درصد ثبت شده بود.
لیونل مسی یک ســال پس از قهرمانی در سال 
۱۹۸۶ به دنیا آمد و هواداران وی را وارث جایگاه 
افسانه ای مارادونا می دانند، اکنون آخرین حضور 

خود در جام جهانی را مقابل فرانسه انجام خواهد 
داد.

تورم باال یک ویژگی ثابت در تاریخ آرژانتین است 
و نشان دهنده موفقیت یا شکست این کشور در 

جام جهانی نیست.
این تیم در فینال سال ۱۹۹۰ با تورم بیش از حد 
۲۰۰۰ درصد در آن زمان شکست خورد. زمانی 
که در فینال ۲۰۱۴ شکســت خورد، نرخ رسمی 
تنها ۲۲ درصد بــود اما این ظن بــود که دولت 

داده ها را دستکاری کرده است

رســانه دولتی چین اعالم کرد: بازده اقتصادی 
چین احتماال امسال از ۱۲۰ تریلیون یوان )۱۷.۲ 

تریلیون دالر( فراتر خواهد رفت.
به گزارش ایســنا، اختالالت ناشــی از کووید، 
تقاضای ضعیف  در داخل و خارج از کشور و رکود 
دارایی ها، دومین اقتصاد بزرگ جهان را در سال 
جاری با مشکالتی مواجه کرده است. هان ونسیو 
در امور مالی و اقتصادی این کشور اظهار کرد: بین 
رشــد اقتصادی و هدف مورد انتظار تعیین شده 
در ابتدای ســال فاصله وجود دارد اما بسیاری از 

شاخص های دیگر بهتر بودند. بر اساس محاسبات 
رویترز بر اساس داده های رســمی، انتظار هان 
مبنی بر اینکه کل بازده اقتصادی از ۱۲۰ تریلیون 
یوان در سال ۲۰۲۲ فراتر رود، معادل ۴.۹ درصد 
افزایش تولید ناخالص داخلی نســبت به ســال 

گذشته است.
اقتصاد چین در ســه فصل اول ســال فقط سه 
درصد رشد کرد. بســیاری از اقتصاددانان انتظار 
دارند که این نرخ برای کل ســال در همان نرخ و 
بسیار کمتر از هدف رسمی حدود ۵.۵ درصد باقی 

بماند. پیش بینی رشد تولید ناخالص داخلی سه 
ماهه چهارم با توجه به بادهای مخالف کوتاه مدت، 
منفی چهار درصد در ســه ماهه کاهش دارد که 
پیش بینی کل ســال ما را به ۲.۶ درصد کاهش 

می دهد.
در بیانیه ای که توسط خبرگزاری رسمی شین هوا 
منتشر شد، چین بر تثبیت اقتصاد ۱۷ تریلیون 
دالری خود در سال ۲۰۲۳ تمرکز خواهد کرد و 
تعدیل های سیاستی را برای اطمینان رسیدن به 

اهداف افزایش خواهد داد.

نفت جهانی در هفته ای که گذشــت با نوســان 
قیمت مواجه شده و در پایان نیز در مرز ۸۰ دالر 

بسته شد.
به گــزارش خبرنگار مهــر، نفــت در هفته ای 
که گذشــت توانســت بخشــی از ریزش های 
هفتــه گذشــته را جبــران کند، نفــت برنت 
در هفته گذشــته تــا محــدوده ۷۵ دالر برای 
هر بشــکه نیز رســیده بود کــه در انتهای روز 
 معامــالت بــا قیمــت ۷۹ دالر و ۴۲۷ ســنت 

بسته شد.
آمریکا در هفته گذشته سعی کرد با انتشار خبر 
افزایش ۱۰ میلیونی عرضــه قیمت نفت برنت را 
سرکوب کند اما نتوانسته و نفت باز هم با یک موج 

صعودی همراه شد.
نفت وســت تگــزاس اینترمدیت نیز با رشــد 
به ۷۴ دالر و ۵۹۰ ســنت رســید، مجموعه ای 
از زمیــن لرزه های اخیر در تگــزاس هزینه های 
تولید را برای تولیدکنندگان نفت شــیل ایاالت 
متحــده افزایــش می دهد و تنظیــم کنندگان 
 بــه دنبــال ســرکوب برخــی چاه هــای دفع 

فاضالب هستند.

توزیع بنزین سوپر در سراسر کشور از 
روز شنبه

ســخنگوی شــرکت پاالیش پخش گفت:یکی 
از قطعات تولید بنزین ســوپر که در پاالیشــگاه 
اراک بــود دچــار مشــکالت فنی شــده بود، 
 به همیــن دلیــل امــکان تولید بنزین ســوپر 

وجود نداشت.
مدت زمانی عرضه بنزین ســوپر در جایگاه های 
سوخت متوقف شــده بود، همین موضوع منجر 
به صف های عریض و طویــل مقابل جایگاه های 
سوخت در تهران و شهرســتان ها شده بود، حاال 
هم شــایعاتی در رابطه با افزایش قیمت بنزین 
در فضای مجازی دســت به دست می شود، اما تا 
کنون هیچ واکنشی به این مساله وارد نشده است، 
اکنون این سوال وجود دارد چرا بنزین سوپر برای 
مدتی در جایگاه های ســوخت عرضه نمی شد؟ 
سخنگوی شرکت پاالیش پخش در رابطه با این 
موضوع به مهر می گوید: یکــی از قطعات تولید 
بنزین ســوپر که در پاالیشــگاه اراک بود دچار 
مشکالت فنی شــده بود، به همین دلیل امکان 

تولید بنزین سوپر وجود نداشت.

وی ادامه داد: تولید روزانه ۸ میلیون لیتر بنزین 
سوپر از روز شنبه از سر گرفته شد و کمبودی در 

این زمینه وجود ندارد.
به گفته وی مشکالت فنی برطرف شده و بنزین 

سوپر کمبودی نداشته است.
وی در رابطه با شــایعه ای مبنی بر گرانی بنزین 
وجود دارد، آیا این مســاله مورد تأیید شــرکت 
پاالیش و پخش فرآورده های نفتی است یا خیر؟، 
گفت: قیمت گذاری ســوخت بر عهده شــرکت 
پاالیش و پخش نیست، اما به گفته رئیس جمهور 

قیمت بنزین تا دو سال افزایش پیدا نمی کند.
فاضالب یک بخش حیاتی از فرآیند تولید نفت و 
گاز است، به طوری که آبی که همراه با نفت و گاز 
به داخل زمین تزریق می شود، باال می رود. با این 
حال، این تزریق مجــدد فاضالب متهم به کمک 
به زلزله در این منطقه شده است و موجب شده 
مقامات محلی برای استخراج نفت دست به عصا 
عمل کنند، اگر این روند ادامه داشته باشد و نفت 
تگزاس با کاهش تولید مواجه شود می توان انتظار 
داشت نفت در هفته های آتی قیمت باالتر از ۸۰ 

دالر را ببیند.

مدیرعامل اســبق شــرکت ملی پاالیــش و پخش 
فرآورده های نفتی گفت: مشــکل این اســت اکنون 
که تقاضای بنزین نســبت به فصل تابستان ۳۰ تا ۴۰ 
درصد کمتر است، ما با مشکل کمیت مواجه هستیم 
و در تابستان آینده که تقاضا باال می رود قطعا چالش ها 
جدی تر می شــود. عباس کاظمی در گفت وگو با ایلنا، 
درباره تولید و مصرف بنزین و کیفیت سوخت تولیدی 
کشور اظهار داشــت: بنزین یک کارنامه دارد که باید 
حداقل های اکتان، آروماتیک، بنزن و فشار بخار را پاس 
کند، مثال در استانداردهای یورو میزان آروماتیک زیر 
۳۵ درصد اســت و در بنزین معمولی تا ۶۰ درصد هم 
می رسد اما مسئله اصلی این اســت که اکتان ۸۷ باید 
حفظ شــود. وی درباره تامین مواد افزودنی به بنزین 
گفت: در واحدهای کاتالیستی پاالیشگاه باید نفتا که 
بنزین خام و با اکتان پایین است تبدیل به بنزین با اکتان 
باال شود، MTBE هم که برای افزایش تولید و اکتان به 
بنزین اضافه می کنند، اکنون تمامی مواد در کشور تولید 

شده و مشکلی از این بابت نداریم.
مدیرعامل اســبق شــرکت ملــی پاالیــش و پخش 
فرآورده های نفتی دربــاره دلیل کاهش کیفیت بنزین 
تولیدی گفت: تجهیزات طراحی شده در پاالیشگاه ها 

برای تولید بنزین مشکل خاصی ندارند، اما مسئله این 
است که اگر قرار باشــد افزایش تولید داده شود ممکن 
اســت کیفیت کاهش یابد. مثال اکنون باتوجه به اینکه 
اکتان بنزین سوپر باال است نمی توانند تولید کنند یعنی 
اگر بخواهند بنزین سوپر تولید کنند حجم تولید را باید 
کاهش دهند و ناچارا مدیریت می شود که به رشد تقاضا 
پاسخ داده شود، اما مشــکل این است اکنون که تقاضا 
نسبت به فصل تابستان ۳۰ تا ۴۰ درصد کمتر است، ما 
به مشکل کمیت خورده ایم و در تابستان که تقاضا باال 
می رود قطعا چالش ها جدی تر می شود. وی با بیان اینکه 
اگر بنا باشد کمیت و رشد تقاضا را پاسخ دهند باید بنزین 
سوپر حذف و کیفیت کاهش یابد، خاطرنشان کرد: اکتان 
بنزین سوپر باید ۹۵ و بنزین یورو ۹۱ است و اگر قرار است 
کیفیت را کاهش دهند از اکتان ۸۷ نباید پایین تر بیایند، 

اما در هر حال بنزین معمولی هم استاندارد الزم را دارد.
کاظمی در ادامه بیان داشــت: آالیندگی هوا مجموعه 
کربنی است که متصاعد می شود و با توجه به اینکه در 
زمستان اینورژن اتفاق می افتد و الیه باالیی هوا که سردتر 
بوده سنگین تر اســت؛ تمام کربن در سطح زمین قفل 
می شود، اکنون حدود ۴ میلیون دودکش در منازل وجود 
دارد و ۴ میلیون خودرو نیز در خیابان ها تردد می کنند که 

حجم باالیی کربن در هوا منتشر می کنند، هوا هم که نه به 
صورت افقی و نه عمودی حرکت دارد، در نتیجه تجمیع 
کربن میزان اکســیژن را کم می کند و میزان گوگرد و 
فلزات افزایش می یابد و در تمامی زمستان ها هم درگیر 
این مسئله هستیم. وی اظهار داشت: ما ۱۰ پاالیشگاه 
داریم که همگی واحدهای بزرگ بنزین ســازی دارند و 
باید استاندارد رعایت شود، در گذشته سازمان بازرسی 
و موسسه اســتاندارد به طور جدی روی تولید بنزین 
نظارت داشتند شاید اکنون به دلیل مصرف غیرمتعارف 
و باال کیفیت کم شده اســت، ولی به هرحال  ۱۰ واحد 
پاالیشگاهی طبق استاندرد جهانی تولید دارند. مدیرعامل 
اسبق شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی در 
مقایسه کیفیت بنزین مصرفی در ایران و دیگر کشورها 
گفت: در حال حاضر بنزین در بسیاری از کشورهای دنیا 
از جمله امارات، افریقای جنوبی و اروپا با اکتان ۹۸ هم 
توزیع می شود، اروپا بیشــتر نفت گاز مصرف می کنند 
ولی عمده بنزین توزیعی با اکتان ۹۵ اســت، اما امریکا 
به دلیل مصرف بــاال بنزین را با اکتــان ۸۷ هم توزیع 
می کنند، کل مصرف دنیا ۳ میلیارد لیتر است و امریکا 
 روزی ۱.۵ میلیارد لیتر مصرف دارد بنابراین رقم اکتان 

در این کشور پایین تر است.

رئیس انجمن گلخانه داران و صادرکنندگان محصوالت سبزی 
و صیفی گلخانه ای ضمن اشــاره به اینکه کانتینرهای حمل 
محصوالت کشاورزی به دلیل وجود مشکالت بسیار در پایانه 
مرزی آستارا ۸ روز معطل می شوند، از بی توجهی دستگاه های 

مربوطه به یارانه سوخت حمل هوایی گالیه کرد.
محمد بالغی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه در پایانه مرزی 
آستارا با ترافیک کانتینرهای حمل محصوالت کشاورزی مواجه 
شده ایم، اظهار کرد: در حال حاضر کانتینر های حمل باید ۸ روز 
در  مرز آستارا در صف قرار بگیرند تا بتوانند از مرز خارج شوند.

وی ادامــه داد: محصوالت کشــاورزی به ویــژه محصوالت 
گلخانه ای که صادراتی هســتند جزو محصوالت فســاد پذیر 
بوده و هر چه در ترافیک بمانند از کیفیت محصوالت کاســته 

شــده و در نتیجه قدرت رقابت در بازارهای هدف صادراتی از 
دست می رود.

رئیس انجمن گلخانه داران و صادرکنندگان محصوالت سبزی 
وصیفی گلخانه ای کشــور علت معطل مانــدن کانتینرهای 
محصوالت کشــاورزی را تشــریح کرد و گفت: از جمله این 
مشــکالت می توان به وجود یک پل کم عرض بــرای تردد و 
کندی حرکت کانتینرها، وجود مشکالتی در زیرساخت های 
پایانه آستارا، ۲۴ ساعته نبودن زمان کاری پایانه ، کلینیک های 
گیاهپزشــکی برای صدور گواهی قرنطینه، عدم ورود ماشین 
های خارجی به خاک کشور ، کمبود کانتینرهای یخچال دار 
در کشور و وابسته بودن حمل و نقل برون مرزی به شرکت های 

حمل و نقل خارجی به ویژه شرکت های آذری اشاره کرد. 

وی اضافه کرد: ترافیک هایی نیز در مرز آذربایجان و روسیه)مرز 
سومار( ایجاد می شود که از دست دولت خارج است و احتیاج به 
رایزنی سیاسی دارد  ولی آن چیزی که در دست دولت ما است 
و دو سال پیش انجمن گلخانه داران راهکاری برای آن پیشنهاد 

کرد حمل هوایی محصوالت کشاورزی بود.
بالغی تصریح کرد: این طرح در ســال ۱۳۹۹  در کمیسیون 
کشــاورزی مجلس  مطــرح و در ۲۲ روز کاری بــا حمایت و 
پشتیبانی کمیسیون کشــاورزی و در نهایت در صحن علنی 
مجلس  یارانه حمل هوایی برای محصوالت کشاورزی مصوب 
و در بودجه سالیانه قرار گرفت. بر اســاس آن مقرر شد صادر 
کنندگانی که محصوالت کشــاورزی را از طریق هوایی حمل 
کنند از یارانه سوخت حمل هوایی بهره مند شوند تا بدین طریق  

مشکالت ترافیکی مرتفع شود. به گفته وی  یارانه حمل هوایی 
مصوب و در بودجه ســال ۱۴۰۰ قرار گرفت. همچنین به تبع 
آن با پیگیری های انجام شده در بودجه ۱۴۰۱ هم مجدد قرار 
گرفت و مصوب شد.اما در بحث تخصیص یارانه سوخت حمل 
هوایی  آن طور که در قانون ذکر شده باید یک شیوه نامه اجرایی 
برای آن نوشته شود. این شیوه نامه اجرایی از سال ۱۴۰۰ بین 
وزارت جهاد کشاورزی، سازمان توسعه تجارت و سازمان برنامه 

و بودجه آنقدر پاسکاری شد که به نتیجه نرسید.
وی عنوان کرد: شیوه نامه اجرایی یارانه سوخت حمل هوایی 
توسط وزیر جهاد کشاورزی به معاونت توسعه بازرگانی وزارت 

جهاد نیز ابالغ شده است
این فعال بخش کشاورزی افزود:  این شیوه نامه هنوز عملیاتی 

نشده سال ۱۴۰۰ را از دست دادیم و ۱۴۰۱ هم فرصتی باقی 
نمانده است.

رئیــس انجمن گلخانــه داران و محصوالت ســبزی وصیفی 
گلخانه ای کشــور با بیان اینکه کانتینرهای حمل محصوالت 
کشــاورزی  ۸ روز در مرز آســتارا و چند روزی در مرز سومار 
می مانند،  افزود: هیچ بهــره ای از کارگو)حمل و نقل هوایی( 
نبرده ایم، زیرا در بدنه دولت به آن توجه نمی شود. ما در بخش 
خصوصی حتی  با شرکت های هواپیمایی مذاکره کردیم. فاکتور 
دریافت و همه جوانب را بررسی کردیم. از طرفی سه هفته پیش 
با فرودگاه مسکو و مدیر بازرگانی آنها مذاکره شد و همه چیز 
فراهم شده است، ولی بخش دولتی همکاری  نمی کنند و این 

عدم همکاری منجر به ضرر زیان صادرکنندگان شده است.

دومین اقتصاد بزرگ جهان زمستانی شدنگاهی به تورم آرژانتین طی قهرمانی های جام جهانی

چالش بنزین در تابستان جدی تر هم می شودنفت جهانی در مرز ۸۰ دالر

معطلی ۸ روزه کانتینرهای حمل محصوالت کشاورزی در مرز آستارا
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سرمقاله

رشد تقاضای مسکن 
در حاشیه شهرها 

بــه دلیل افزایــش قیمت 
مسکن در مراکز اقتصادی 
به ویــژه در تهران به عنوان 
پایتخت تقاضا به حاشــیه 
شهرها سرریز می شــود. به عبارتی تقاضای موثر 
بسیار بیشتر از خود تهران شده است. چراکه مصرف 
کننده برای تامین مســکن به این مناطق یعنی 
حاشیه تهران انتقال یافته است. بنابراین افزایش 
قیمت در حاشــیه شــهر تهران به دلیل افزایش 
بیش از اندازه تقاضا است. به هر حال قیمتها در این 

مناطق متعادل تر... 

  منصور غیبی، کارشــناس 
مسکن 
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تراز ارزی صنعت 
لوازم خانگی منفی است

رشد کرایه خانه 
کم  شد

صالح آبادی: افزایش نرخ سود بانکی به شورای پول و اعتبار رفت

زمزمه  افزایش  نرخ  سود
صفحه2

صفحه3

جهش  قیمت زمین  در  حاشیه  شهرها
قیمت   هر متر   زمین   در   حاشیه   تهران   به   ۳۰   میلیون   تومان   رسید

دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی افزایش هزینه های 
تولید و قیمت گذاری دستوری را از اصلی ترین موانع 
رشد این صنعت دانست و  با توجه به افزایش نرخ ارز 
و نیاز واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش،بر از 
سرگیری فروش اعتباری از سوی صنایع مادر تاکید 
کرد. عباس هاشمی میزان نیاز ارزی این صنعت را 
ســاالنه ۱.۳ میلیارد دالر دانست. عباس هاشمی، 
دبیرانجمن صنایع لوازم خانگی در نشست خبری 
عمق ســاخت داخل در این صنعت را  ۷۰الی ۷۵ 
درصد عنوان کرد و گفت: در کاالیی مثل تلویزیون 
عمق ســاخت داخل حدود ۳۵ درصد است اما در 
صنایع گازسوز عمق ساخت داخل به ۱۰۰ درصد 
می رسد. وی با بیان اینکه گردش مالی صنعت لوازم 

خانگی در سال متوسط...

پس از آنکه مهرماه امســال، باالترین رشد ماهیانه 
نرخ اجاره بها در تهران و کل کشور از ابتدای امسال 
تا کنون به ثبت رسید، بررسی ها از افت نسبی روند 
افزایش قیمت هــا در آبان و آذر حکایــت دارد. به 
گزارش ایسنا، بازار اجاره در ماه های آبان و آذر ۱۴۰۱ 
نوسان افزایشی کمتری را در مقایسه با مهرماه تجربه 
کرده است. آبان امسال نرخ رشد ماهیانه اجاره بها در 
شهر تهران طبق شاخص بانک مرکزی ۴.۱ درصد 
و در کل کشور  بر اساس اعالم مرکز آمار ۳.۷ درصد 
بود. ارقام مذکور در مهرماه به ترتیب ۷ درصد و ۶.۱ 
درصد اعالم شد. بر این اساس از تورم ماهیانه اجاره 
بها کاسته شده است. به طور کلی میزان رشد ماهیانه 
نرخ اجاره در کل کشور در اردیبهشت ۲.۵ درصد، 

خرداد ۲.۳ درصد، تیر...



اقتصاد2
ایران

صالح آبادی: افزایش نرخ ســود بانکی به 
شورای پول و اعتبار رفت

زمزمه  افزایش  نرخ  سود
رئیس کل بانک مرکزی ضمن تاکید بر اینکه دولت 
به هیچ وجه از فروش ارز در بازار غیر رسمی و قاچاق 
تامین مالی نمی کند، گفت: معتقد به اصالح نرخ 
سود بانکی هستیم اما این موضوع منوط به تصمیم 
گیری در شــورای پول و اعتبار است که پیگیر آن 
هســتیم. به گزارش ایســنا، علی صالح آبادی در 
نشســت خبری خود اظهار کرد: کنترل ترازنامه 
بانک ها از موضوعات مهم اســت که مدنظر بانک 
مرکزی قرار دارد که در این زمینه بانک ها رتبه بندی 
شدند و بین ۱.۵ تا ۲.۵ درصد رشد ترازنامه آن ها 
تعیین شد، اما برای بانک های قرض الحسنه رشد 
باالی چهار درصد ترازنامــه را به  منظور پرداخت 
تســهیالت در نظر گرفتیم. البته، هر بانک رتبه 

مخصوص به خود را برای رشد ترازنامه دارد.
وی با بیان اینکه تخطی بانک ها از میزان تعیین شده 
برای  رشد ترازنامه با افزایش سپرده قانونی مواجه 
می شوند، گفت: تسهیالت تکلیفی بانک ها از دیگر 
موضوعات است که برای ســال آینده عددی را در 
الیحه ذکر کردیم و خواهش ما از مجلس این است 
که تسهیالت را در چهارچوب این عدد تعیین کنند. 
البته، تســهیالت تکلیفی بعضا به برخی پرداخت 
نشده اما تالش بانک ها این است که تا پایان سال 
پرداخت کند. رئیس کل بانــک مرکزی آماری از 
پرداخت تســهیالت تکلیفی اعالم کرد و گفت: از 
ابتدای ســال تاکنون ۶۹۷ هزار فقره تســهیالت 
قرض الحسنه ازدواج به مبلغ ۹۶ هزار میلیارد تومان 
پرداخت شده که در سال گذشته مبلغ پرداختی در 
این زمینه معادل ۸۰ هزار میلیارد تومان بوده است. 
تسهیالت فرزندآوری نیز معادل ۵۹۵ هزار فقره به 

مبلغ ۲۴ هزار میلیارد تومان پرداخت شد.
وی افزود: سهم مصرف کنندگان از کل تسهیالت 
پرداختی ۱۵.۸ درصد اســت که کل تسهیالت 
پرداختی شبکه بانکی معادل ۲۶۰۰ هزار میلیارد 
تومان است که معادل ۴۴.۷ درصد رشد داشته و 
سهم صاحبان کسب وکار ۷۴.۲ کسب وکار است. 

صالح آبادی میزان تسهیالت پرداختی بانک ها به 
شرکت های دانش بنیان در هشت ماهه امسال را  
۹۰ هزار میلیارد تومان دانســت و گفت: در سال 
گذشته این مبلغ ۶۶ هزار میلیارد تومان بوده است. 

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: امنیت قابل 
قبولی در ســامانه های بانکی وجود دارد و هیچ 

نگرانی بابت این موضوع نداریم. 

آخرین وضعیت ریال دیجیتال
وی درباره آخرین وضعیت ریال دیجیتال اظهار 
کرد که این موضوع همچنان در مرحله آزمایشی 
قرار دارد. وی درباره  بازار ارز اظهار کرد: نیازهای 
واقعی کشــور و مردم به ارز در سامانه های نیما و 
متشکل تامین می شــود. در سامانه نیما تاکنون 
۳۲.۱ میلیارد دالر معامله انجام شــده که نسبت 
به ۱۹.۶ درصد دوره مشابه ۶۴ درصد رشد داشته 
است. صالح آبادی ادامه داد: در بازار متشکل که 
بخش خدمات و موضوع اسکناس ارز است  ۲.۱ 
میلیارد دالر فروخته شــده که سال گذشته ۱.۵ 
میلیارد دالر بوده و نشان از رشد ۴۵ درصدی دارد. 
بازار غیررسمی عمق نامشخص و محدودی دارد یا 
حتی در معامالت فردایی که ارزی جابجا و معامله 
نمی شود و حجم بسیار پایینی هم دارد مبنای نرخ 

می شود که غلط است.

هشدار مجدد نسبت به حساب های 
اجاره ای 

صالح آبادی گفت: نسبت به حساب های اجاره ای بارها 
هشدار داده ایم که معموال می تواند عواقب سنگینی 
مثل پولشویی و قمار و قاچاق به دنبال داشته باشد. 
بخش قابل توجهی از مبادالت ارزی کشور که اتفاقا 
می بایست در تحلیل ها استفاده شود همین بازار نیما 
و متشکل است که واقعی و شفاف است. وی بیان کرد: 
نگفتم تنها دلیل افزایش نرخ ارز ناآرامی ها بوده بلکه 
عاملی اثرگذار بوده است. آنچه مهم است ایجاد آرامش 
عمومی در فضای جامعه است. همه بازارها مثل بورس 
و ارز متاثر از عوامل مختلفی اســت و نمی توان اثر 

موضوعات مختلف را نادیده گرفت.

پیگیری اصالح نرخ سود بانکی 
رئیس کل بانــک مرکزی درباره ســوالی درباره 
افزایش نرخ سود بانکی گفت: اگر چه تفاوت هایی 
در شرایط اقتصاد ما با سایر کشورها وجود دارد، اما 
باید نگاه به نرخ سود را در کشور اصالح کنیم. در 
سال ۱۳۹۶ و در سال ۱۳۹۹ اصالح اندکی داشتیم 

و تاکنون تغییری صورت نگرفته است.
وی افزود: بانک مرکزی معتقد به اصالح نرخ سود 
است، اما منوط به تصمیم گیری در شورای پول و 

اعتبار است که پیگیر این موضوع هستیم.

خبر

عضو هیئت مدیره صندوق 
ضمانت سرمایه گذاری صنایع 
کوچک از پرداخت تسهیالت 
تا ســقف ۵ میلیارد تومان با 
نرخ ترجیحــی ۱۴ درصد با 

اولویت طرح های دانش بنیان و صادراتی خبر داد.
محسن سراج زاده، با بیان اینکه رسالت اصلی صندوق 
ضمانــت ســرمایه گذاری صنایــع کوچــک، صدور 
ضمانت نامه برای فعاالن اقتصادی با اشتغال کمتر از ۵۰ 
نفر کارکن در حوزه تولید با رویکرد پوشش کسری وثایق 
است، اظهار کرد: امســال منابعی برای افزایش سرمایه 
صندوق تخصیص داده شد که امکان تلفیق این منابع با 
منابع بانکی برای اعطای تسهیالت با نرخ ترجیحی ۱۴ 
درصد وجود دارد. در حال حاضر اولویت تخصیص این 

منابع با طرح های دانش بنیان و صادراتی است.
وی با بیان اینکه اولویت اصلی این منابع طرح های دانش 
بنیان است، گفت: ســقف منابع قابل استفاده برای هر 

واحد معادل پنج میلیارد تومان است.
از طرف دیگر به گفته این مقام مسئول بر اساس ضوابط 
صندوق، ضمانت تا ســقف پنج میلیــارد تومان برای 
ضمانت نامه های تعهد پرداخت یــا اعتباری و تا هفت 

میلیارد تومان برای پیمانکاری صادر می شود.

سراج زاده با بیان اینکه نرخ کارمزد صدور ضمانت نامه ها 
برای سال اول ۱.۵ درصد و ۰.۲۵ درصد برای سال های 
بعد اســت که تا ۵۰ درصد امکان تخفیف دارد، تصریح 
کرد: عالوه بر این موضوع در صندوق مصوب شــده که 
طرح های دانش بنیان مجزا از فرآیند عادی بررســی و 
اعتبارسنجی شوند. بنابراین مقرر شده صف جداگانه ای 

برای متقاضیان دانش بنیان  در نظر گرفته شود.
وی با بیان اینکه در بخش اعتبارســنجی، میزان وثایق 
وابســته به رتبه اعتباری متقاضی اســت، گفت: برای 
طرح های دانش بنیان یک رتبه باالتر از رتبه اعتباری آنها 
در نظر گرفته شده و برای مثال اگر پس از اعتبار سنجی 

متقاضی، رتبه واحد B و آن واحد دانش بنیان باشد، رتبه 
آن A در نظر گرفته می شــود تا وثایق کمتری از آن ها 
دریافت شود. عضو هیئت مدیره صندوق ضمانت سرمایه 
گذاری صنایع کوچک از پیگیری انعقاد تفاهم نامه ای با 
صندوق نوآوری و شکوفایی خبر داد و گفت که طرح هایی 
که توسط این نهاد برای صندوق ارسال کند نیز با توجه 
به اعتبارسنجی صورت گرفته، با سهل گیری بیشتر در 

بخش وثایق مواجه خواهند بود.

شرایط پرداخت تسهیالت
سراج زاده درباره شرایط پرداخت تسهیالت نیز تصریح 

کــرد: در صورتی که توجیه فنــی و اقتصادی و اهلیت 
متقاضی از ســوی بانک تایید شــود، امکان پرداخت 
تسهیالت وجود دارد. عضو هیئت مدیره صندوق ضمانت 
سرمایه گذاری صنایع کوچک با بیان اینکه این اولین 
سالی اســت که صندوق وارد بحث پرداخت تسهیالت 
شده، گفت: فعال تلفیق منابع با بانک سپه تا سقف ۹۰ 
میلیارد تومان انجام شــده، اما امکان همکاری با سایر 

بانک ها و افزایش این منابع نیز وجود دارد.
وی همچنین با تاکید بر اینکه اولویت پرداخت تسهیالت 
واحدهای دانش بنیان نوع ۱ و ۲ است، اظهار کرد: دانش 
بنیان بودن و نوع آن بر مبنای اعــالم معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری تعیین می شود و صندوق در 
بحث تشخیص دخالتی ندارد. اما به طور کلی دانش بنیان 
نوع یک و دو مربوط به میزان فروش محصوالت دانش 

بنیان تجاری شده توسط واحد است.
همچنین به گفتــه این مقام مســئول، در حال حاضر 
میزان پوشش ضمانت نامه ها تا ۷۰ درصد برای مناطق 
برخــوردار و ۸۵ درصد برای مناطق کم تــر برخوردار 
است، اما مجوز رساندن این پوشــش به ۱۰۰ درصد از 
مجمع صندوق اخذ شده که پس از طی مراحل قانون 
و ابالغ آن اجرایی خواهد شد. این مقام مسئول در پایان 
گفت که متقاضیان می توانند برای ثبت درخواســت 
 خود برای دریافت تسهیالت یا ضمانت نامه به سامانه 

zemanat.sif.ir  مراجعه کنند. 

عضو هیئت مدیره صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک خبر داد

تسهیالت ۵ میلیاردی برای واحدهای دانش بنیان و صادراتی

سقف شکنی شاخص کل بورس
بازگشت به کانال 1.5 میلیونی

روز گذشته شاخص کل بورس تهران پس از 
۵ ماه به کانال یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد 

بازگشت.
به گــزارش اقتصادنیــوز، در معامالت روز 
یکشــنبه بیســت و هفتم آذر ماه، شاخص 
کل بورس پایتخت نســبت بــه روز کاری 
قبل ۳۰ هزار و ۳۰۸ واحد صعود کرد و به رقم 
یک میلیون و ۵۰۰ هزار و ۲۴۲ واحد رسید 
تا پس از ۵ ماه بــه کانال ۱.۵ میلیون واحدی 

برگردد. 
اما شــاخص هــم وزن بــورس بــا افزایش 
۷ هزار و ۴۸۴ واحدی در ســطح ۴۴۳ هزار 
و ۹۶۲ واحدی ایســتاد. همچنین شــاخص 
واحــد   ۱۶۴ کل فرابورس )آیفکــس( 
 باال آمــد و در ســطح ۱۹ هــزار و ۲۲ واحد 

قرار گرفت.  

نمادهای اثرگذار بر شاخص ها 
روز گذشــته مانند روزهای کاری گذشــته 
نماد »فــارس« بیشــترین اثــر فزاینده را 
بر شــاخص داشــت و پس از آن، نمادهای 
»فوالد«، »فملــی« و »کچاد« بیشــترین 
تأثیر را در رشد شــاخص کل بورس داشتند 
و در مقابــل نمادهای »خســاپا«، »وآذر« و 
»خزامیا« بیشترین تأثیر منفی را بر شاخص 

کل داشتند.  
در فرابورس نیز نمادهای »هرمز«، »زاگرس« 
و »فغدیر« بیشــترین تأثیر افزایشــی را بر 
شاخص کل فرابورس داشــتند و »بپاس«، 
»بنو« و »فرابورس« بیشترین تأثیر کاهنده را 

بر شاخص داشتند.  
در جدول پرتراکنش تریــن نمادهای بورس 
خگســتر صدرنشــین اســت و خــودرو 
و شســتا در رتبه هــای بعــدی هســتند. 
در فرابورس نیــز نمادهــای دی، فرابورس 
نمادهــا پرتراکنش  تریــن  بپــاس   و 

 هستند. 
روز گذشــته ارزش معامالت کل بازار سهام 
به رقم ۹ هــزار و ۶۴۰ میلیارد تومان افزایش 
یافت. ارزش معامــالت اوراق بدهی در بازار 
ثانویه ۴۶۷ میلیارد تومان بــود که ۵ درصد 
از ارزش کل معامالت بازار سرمایه را تشکیل 

می دهد.  
روز گذشــته ارزش معامالت خرد ســهام با 
افزایش ۳۸ درصدی نســبت بــه روز کاری 
 قبل به رقــم ۶ هــزار و ۶۸ میلیــارد تومان 

رسید.
 

صف های بازار سهام
در معامالت یکشــنبه ۱۳۵  نماد صف خرید 
داشــتند و ۱۴ نمــاد با صف فــروش مواجه 
بودنــد. مجمــوع ارزش صف هــای خریــد 
با رشــد ۲ درصدی به ۳۳۵ میلیــارد تومان 
رســید و مجموع ارزش صف های فروش ۴۴ 
درصد افزایش یافــت و ۲۲۳ میلیارد تومان 
بــود. در پایان معامالت روز گذشــته ارزش 
صف هــای خریــد در رقــم ۲۳۶ میلیــارد 
 تومان ایســتاد و بــازار با مازاد تقاضا بســته 

شد. 
در پایــان معامالت نماد کپشــیر )شــرکت 
پشــم شیشــه ایران(  بــا صــف  خرید ۲۸ 
میلیــارد تومانــی در صدر جــدول تقاضای 
 پایانی بــازار قــرار گرفت. پس از کپشــیر، 
نمادهای ســاینا )شــرکت صنایع بهداشتی 
ساینا( و فارس )شــرکت صنایع پتروشیمی 
 خلیــج فــارس( بیشــترین صــف خریــد 

را داشتند. 
در سوی دیگر در پایان معامالت تنها ۳ نماد 
صف فروش داشــتند. خمهر بــا صف فروش 
۴ میلیــارد تومانــی در صدر بود و قشــکر و 
 وآذر دیگــر نمادهایی بــود که صف فروش 

داشتند. 

خبر
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بازار روز گذشته شاهد رنج شدن قیمت دالر و سکه بود اما قیمت 
طال ۱۸ عیار پــرواز کرد. به گزارش اقتصادنیوز ، بار دیگر شــیپور 
احتمال احیای برجام به صدا در آمده است، البته به نظر می رسد این بار 

ضعیف تر از هر زمانی این صدا شنیده می شود. 
قرار است تیم فنی آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران سفر کرد/
سفری که یک ماه پیش در سفر مقامات ایرانی به وین برنامه ریزی شده 
بود، اما به دلیل تصویب قطعنامه ضد ایرانی در شورای حکام به تاخیر 
افتاد.   برخی از بازیگران ارزی می گفتند احتماال این سفر ، سفر آشتی 
کنان خواهد بود و همین امر ممکن است قطار برجام را بعد از مدت 
ها توقف به حرکت درآورد و ترمز نرخ دالر کشیده شود؛ با این حال 
سیگنال های برجامی کماکان منفی است.  نرخ دالر رسمی در بازار روز 

گذشته نسبت به عصر روز گذشته ثابت بود اما در هرات بازیگران ارزی 
در موقعیت خرید قرار گرفتند و اسکناس آمریکایی در هرات نسبت به 
روز قبل در حول و حوش ۴۰۰ تومان افزایش را ثبت کرد. قیمت دالر 
در هرات روز گذشته به مرز مقاومتی جدید رسید. فعاالن بازار معتقدند 
در صورتی که دالر در  مرز جدید تثبیت شود این احتمال وجود دارد 
که دالر به کانال جدید ورود کند. البته افزایش قیمت دالر در هرات در 
حالی رقم خورد که نرخ دالر در سلیمانیه دنده معکوس زد. نرخ حواله 

درهم نیز روز گذشته در مقایسه با روز قبل رنج بود. از نظر معامله گران 
یکی از دالیلی که موجب شده سطح انتظارات برای دالر افزایش یابد به 

پیشروی نرخ درهم در روزهای اخیر بر می گردد. 

افت نرخ دالر توافقی
نرخ دالر توافقی روز گذشته در مقایسه با روز قبل ۱۰۰ تومان پایین تر 
بود . هر برگ اسکناس آمریکایی به صورت توافقی ظهر روز گذشته ۳۶ 

هزار  ۲۵۰ تومان بود. نرخ دالر متشکل روز گذشته برخالف دالر توافقی 
باال رفت و به ۳۶ هزار و ۲۸۰ تومان رسید. 

قیمت طال پرواز کرد /نرخ سکه رنج شد!
بازار جهانی طال روز گذشته یکشنبه تعطیل رسمی بود. فلز زرد رنگ 
جهانی  دیروز در محدوده ۱۷۹۳ دالر به فروش رسید. در بازار داخلی 
ایران هم  قیمت طال  ۱۸ عیار روز گذشته با ۱ میلیون و ۷۵۱ هزارو 

۸۰۰ تومان مبادله شد.
این قیمت در مقایســه با روز قبــل ۳۵ هزار و ۱۰۰ تومــان گران تر 
بود. سکه امامی هم  روز گذشته در بازار رسمی با ۱۸ میلیون و ۷۰۰ 

هزار تومان معامله شد که در مقایسه با روز قبل رنج بود. 

نرخ دالر و سکه رنج شد

پرواز قیمت طال
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  مریم بابایی
دبیر انجمن صنایع لــوازم خانگی افزایش هزینه های 
تولید و قیمت گذاری دستوری را از اصلی ترین موانع 
رشد این صنعت دانســت و  با توجه به افزایش نرخ ارز 
و نیاز واحدهای تولیدی به ســرمایه در گردش،بر از 
سرگیری فروش اعتباری از سوی صنایع مادر تاکید 
کرد. عباس هاشــمی میزان نیاز ارزی این صنعت را 

ساالنه ۱.۳ میلیارد دالر دانست.
عباس هاشــمی، دبیرانجمن صنایع لوازم خانگی در 
نشست خبری عمق ســاخت داخل در این صنعت را  
۷۰الی ۷۵ درصد عنــوان کرد و گفت: در کاالیی مثل 
تلویزیون عمق ســاخت داخل حدود ۳۵ درصد است 
اما در صنایع گازسوز عمق ساخت داخل به ۱۰۰ درصد 
می رســد. وی با بیان اینکه گردش مالی صنعت لوازم 
خانگی در سال متوســط ۶.۵ تا ۷ میلیارد دالر است، 
اظهار کرد: کشــورهای منطقه در سال بین ۳۷ تا ۳۸ 
میلیارد دالر لوازم خانگی وارد می کنند بنابراین صنعت 
لوازم خانگی ایران با توجه به نرخ پایین دســتمزدها، 
مزیت های حمل و نقل، نرخ ارزان انرژی و … پتانسیل 

این را دارد که بازار داخل و منطقه را پوشش دهد.

سهم 1.4 درصدی  لوازم خانگی در ارزش 
افزوده صنعت

دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایــران تصریح کرد: 
البته با توجه به اینکه بازار اوراسیا را در پیش رو داریم 
می توانیم به این بازار ورود کنیم؛ باید توجه شــود که 
واردات اوراسیا در سال ۳۰۰ میلیارد دالر است که ۹۰ 
درصد یعنی ۲۷۰ میلیارد دالر مخصوص بازار روسیه 
است که به دلیل تحریم های صورت گرفته می توان به 
این کشور صادرات خوبی انجام داد که البته نیاز به یک 
برنامه جدی در حوزه هایی همچون ساماندهی بخش 
خصوصی، مشوق های صادراتی، ثبات نرخ ارز، حذف 
بروکراســی های زائد، انعقــاد قراردادهای منطقه ای 

و… داریم.
هاشمی سهم ارزش افزوده لوازم خانگی از کل ارزش 
افزوده صنعت ۱.۴ درصد عنوان کرد و گفت: فشــار 
هزینه ها و قیمت گذاری دستوری باعث شده این سهم 

روند نزولی داشته باشد.
دبیرانجمن  صنایع لوازم خانگی ایران با بیان اینکه تعدد 
واحدهای تولیدی در این صنعت وجود دارد اما درجه 
تمرکز فرق دارد، گفــت: در کاالیی مثل کولر گازی یا 

اسپیلت یونیت درجه تمرکز ۸۶ درصد است؛ به عبارتی 
۸۶درصد بازار در دست ۳الی ۴واحد است و در کاالیی 

مثل یخچال فریزر این میزان ۴۰ درصد است.
هاشمی ضریب عملیاتی در صنعت لوازم خانگی را ۸۵-
۸۰ درصد عنوان کرد و گفت: به این معنا که  ۸۵ درصد 

نیاز بازار توسط کاالی داخلی جواب داده می شود.

ترارز ارزی صنعنت منفی است
وی میزان نیاز ارزی نســبت به میزان تولید در سال 
۱۴۰۰. ۱.۳ میلیارد دالر دانســت و  گفت: صادرات در 
این صنعت ساالنه بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ میلیون دالر است.از 
همین رو تراز ارزی صنعت منفی است و برای برابر شدن 
این تراز نیاز به صادرات در کنار تعمیق ساخت داخل 
است. دبیرانجمن صنایع لوازم خانگی با بیان اینکه در 
صادرات با توجه به پتانسیل صنعت جای کار زیادی 
داریم. گفت: برای صادرات یکســری فعالیت درون 
بنگاهی از جمله کاهش قیمت و افزایش کیفیت باید 
صورت بگیرد و سمت گیری حاکمیت باید به سمت 

حمایت از توسعه و صادرات پایدار باشد.
هاشــمی ادامه داد: مشــکالت و تنش های داخلی و 
بیرونی این مسیر را تحت الشعاع قرار داده است. عدم 
اطمینان واحدها از استمرار تامین مواد اولیه از جمله 
فوالد، پتروشیمی و مس به دلیل نوسانات نرخ ارز وجود 
دارد. به این دلیل واحدهای تولیدی امکان انعقاد قرارداد 

بلندمدت صادراتی ندارند.

تورم شاه بیت  مشکالت صنعت است
هاشمی افزود: شاه بیت تمام  مشکالت صنعت و اقتصاد 
تورم است و تورم افزایش هزینه تولید، قیمت نرخ ارز، 
تفاوت ارز آزاد و نیمایی و … صادرات را تحت الشعاع 
قرار می دهد. همچنین تحریم ها باعث افزایش هزینه 
مبادالت شده است و تامین  مواد اولیه وارداتی، محدود 

شدن شرکای تجاری و …را به دنبال داشته است.
دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ادامه داد: محدودیت 
تامین منابع ریالی و سیاست انقباضی بانک ها تامین 
سرمایه واحدهای تولیدی را مختل کرده است و نیاز به 
سرمایه در گردش واحدهای تولیدی افزایش یافته است 

از همین رو نیاز است صنایع مادر و باالدستی سیاست 
فروش اعتباری را در پیش بگیرند.

وی با بیان اینکه محصوالت صنایع باالدستی در بورس 
عرضه می شــود و باید نقدی  خریداری شود، گفت: 
از همین رو تامین مالی و ســرمایه در گردش واحدها 
مختل شده است و در این زمینه دچار خود تحریمی در 

داخل کشور هستیم.
هاشمی قیمت گذاری دســتوری را دیگر معضل این 
صنعت عنوان کرد و گفت : سیاست سرکوب قیمتی 
باعث کاهش تولید، سرمایه گذاری، سرکوب نوآوری 
و فناوری و کوچک شدن صنعت می شــود و  باید به 

مکانیسم عرضه و تقاضا اعتقاد داشته باشیم.
وی ادامه داد: اگر هزینه های تحمیلی بر تولید نباشد 
و تولید با نرخ سود تسهیالت منطقی صورت بگیرد، 
افزایش کمی و کیفی تولید و عمق ســاخت داخل و 
افزایش خدمات پس از فروش و رشد صادرات را شاهد 
خواهیم بود، در این مســیر پیمان هــای منطقه ای و 
تعرفه های ترجیحی باید در زمینه سیاست خارجی 

برای رونق صادرات دنبال شود.

روش اعتباری صنایع بزرگ باید پیاده سازی 
شود

دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران تصریح کرد: 
یکی از راهکارها برای خــروج از این وضعیت می تواند 
پیاده سازی سیاســت فروش اعتباری صنایع بزرگ 
)مادر( همچون فوالد، مس و آلومینیوم به صنایع پایین 

دستی همچون لوازم خانگی باشد.
وی افزود: با توجه به اینکه صنایع باالدستی اجبارا در 
بورس عرضه می شوند بنابراین نقدی خرید می شود 
که آسیب جدی به مســائل تأمین مالی و سرمایه در 
گردش شرکت ها می زند و در اغلب موارد پولشان بلوکه 

هم می شود.
به گفته دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران ۱۰ 
سال پیش تأمین کنندگان خارجی، تأمین اعتباری را با 
صنایع ایرانی انجام می دادند اما با توجه به مسائل اف ای 
تی اف و لزوم مشخص بودن منشأ ارز که سیاست بانک 
مرکزی ایران اســت، فروش های اعتباری از بین رفته 

است؛ در واقع تأمین کننده خارجی حاضر است فروش 
اعتباری کند اما ما الزام به خرید نقدی داریم.

چین و ترکیه، رقیب ایران در اوراسیا
هاشمی در ادامه با اشــاره به بازار اوراسیا، اظهار کرد: 
ساالنه این کشــورها ۳۰۰ میلیارد دالر واردات دارند 
که ۹۰ درصد بازار مربوط روسیه است. قبال به لحاظ 
استانداری ورود به روسیه سخت بود، اما االن با توجه به 
تحریم ها بازار روسیه بازار خوبی برای صنعت کشور ما 
است. اما چین و ترکیه رقیب ایران در این بازار هستند. 
اگر از این ۳۰۰ میلیارد، سه درصد هم بگیریم نزدیک 

۱۰ میلیارد ارزش صادرات خواهد بود.
وی همچنین با بیان اینکه به دلیل رکود نســبی در 
بازار، تولیدکنندگان به فروش اعتباری روی آورده اند، 
درباره جدیدترین وضعیت اوراق گام گفت: در گذشته 
وزارت صمت اوراق گام را منتشر کرد که فرآیند زنجیره 
تامین را بدون گردش نقدینگی مدیریت می کند. به 
این شکل که بعد از اعتبارســنجی اوراق می گیرید و 
برای خرید از آن استفاده می کنید. امل اوراق گام برای 
صنایع مادر کارایی دارند، اما در لوازم خانگی که در گیر 
تامین کننده های مختلف است، شاید نهایت ۹ درصد 
مشکالت را به دوش بکشد. در نهایت این اوراق چون 
قابلیت تنزیل در بورس داشت به بیراهه رفتند و متوقف 
شد. اما درخواست کردیم  دوباره راه بیوفتد تا به بخشی 

از مشکالت کمک کند.

برگزاری نمایشگاه لوازم خانگی با حضور 
516 شرکت

دبیرانجمن صنایع لوازم خانگی با اشــاره به برگزاری 
نمایشگاه لوازم خانگی )HAMex ۲۰۲۲( در تاریخ 
۲۹ آذر تا ۲دی ماه، گفت: در نمایشــگاه امسال ۵۱۶ 
شرکت ثبت نام نهایی کرده اند که از این تعداد حدود 
۴۵۶ شرکت با متراژ بالغ بر ۳۷ هزار متر در فضای بسته 
نمایشگاه حضور دارند. همچنین تعداد ۴۵ شرکت در 
فضای باز،۸ برند خارجی  و ۷ شرکت در پاویون چین 
حضور دارند و کل متراژ اختصاص داده شــده به این 
نمایشگاه حدود ۴۰ هزار متر است. وی گرید نمایشگاه 
لوازم خانگــی را A+ عنوان کرد و گفــت:  همزمان با 
نمایشــگاه رویدادهای علمی و میزبانی از هیات های 
خارجی را خواهیم داشــت. همچنیــن مذاکرا برای 
برگزاری نمایشگاه در خارج از کشور، تفاهم نامه های 

صادراتی و …در طول نمایشگاه دنبال خواهد شد.

پس از آنکه مهرماه امســال، باالترین رشد ماهیانه نرخ 
اجاره بها در تهران و کل کشور از ابتدای امسال تا کنون به 
ثبت رسید، بررسی ها از افت نسبی روند افزایش قیمت ها 

در آبان و آذر حکایت دارد.
به گزارش ایسنا، بازار اجاره در ماه های آبان و آذر ۱۴۰۱ 
نوسان افزایشی کمتری را در مقایسه با مهرماه تجربه 
کرده است. آبان امسال نرخ رشــد ماهیانه اجاره بها در 
شهر تهران طبق شاخص بانک مرکزی ۴.۱ درصد و در 
کل کشور  بر اساس اعالم مرکز آمار ۳.۷ درصد بود. ارقام 
مذکور در مهرماه به ترتیب ۷ درصد و ۶.۱ درصد اعالم 
شد. بر این اساس از تورم ماهیانه اجاره بها کاسته شده 

است. به طور کلی میزان رشد ماهیانه نرخ اجاره در کل 
کشور در اردیبهشت ۲.۵ درصد، خرداد ۲.۳ درصد، تیر 
۳.۸ درصد، مرداد ۲.۹ درصد، شهریور ۳.۵ درصد، مهر 

۶.۱ درصد و آبان ۳.۷ درصد اعالم شد.
آمار و ارقــام توضیح می دهد که اگرچه بــازار اجاره در 
مقایسه با نقطه اوج خود در مهرماه دچار افت شده، رشد 
قیمت ها همچنان با ســرعتی کمتر از قبل ادامه دارد. 
عواملی همچون عقب ماندگی بازار اجاره در مقایسه با 
افزایش قیمت مسکن، تورم عمومی، کاهش ساخت و ساز 
و فشار تقاضا برای سکونت منجر به تورم اجاره شده است.
بررسی های میدانی از شــهر تهران گویای آن است که 

با کاهش جابه جایی در هفته های اخیر، از سرعت رشد 
نرخهای پیشنهادی اجاره کاسته شده است. البته عمده 
آپارتمانهای موجود از نوع قدیمی هستند و بعضا امکانات 
کامل ندارند. همچنین اکثر فایل ها بزرگ متراژ هستند و 

بازار با کمبود آپارتمانهای کوچک مواجه است.
عبدالجــالل ایریـ  ســخنگوی کمیســیون عمران 
مجلس گفته است: علی رغم عبور از فصل نقل و انتقال 
مســتاجران، کماکان شاهد رشــد اجاره بها هستیم و 
این امر فشــار مضاعفی را به خانواده ها به ویژه اقشــار 
کم درآمد وارد کرده اســت. البته نوســانات اقتصادی 
و  انتظار تورمی موجود که بســیاری از ســرمایه ها را 

به ســمت این بازار کشانده اســت، یک محرک مهم 
برای رشد قیمت خانه ها به شــمار می رود. لذا کنترل 
تورم بــه عنوان یک عامــل مهم و اثر گــذار در قیمت 
 مســکن باید مورد توجه دولتمــردان و تیم اقتصادی

 دولت قرار بگیرد.
این نماینده مجلس شورای اسالمی اضافه کرد: یکی از 
راه های کنترل بازار اجاره رجوع به تعاریف پایه ای اقتصاد 
و برقراری تعادل عرضه وتقاضا اســت و این امر تنها با 
افزایش عرضه و تولید ساختمان محقق خواهد شد که 
کم و کیف آن کامال در قانون جهش و تولید مسکن پیش 

بینی شده است.

دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی مطرح کرد

تراز ارزی صنعت لوازم خانگی منفی است

رشد کرایه خانه کم شد

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com



3 بازار

صنعت طیور کشور با انواع چالشها این روزها مواجه است و فعاالن بخش می 
گویند به دلیل عدم هماهنگی بین تیم اقتصادی، دولت ناتوان از خرید مرغ مازاد 
است و برنامه ای برای رهایی مرغداران از وضعیت فعلی ندارد. صنعت مرغداری 
کشور در شرایطی حال و روز خوبی ندارد که از یکسو با قیمت های دستوری و 
از سوی دیگر با مازاد مرغ در بازار مواجه است که همین امر موجب شده قیمت 
مرغ در بازار طی هفته گذشته به ۴۷هزار تومان هم برسد. با این وجود به گفته 
فعاالن بخش بدعهدی دولت نسبت به آنچه وعده داده بود خود بر این چالش ها 

دامن زده و حال صنعت با مازاد تولید و افت قیمتها درگیر است.
ناصر نبی پور رئیس هیات مدیــره اتحادیه مرغ تخم گذار اســتان تهران در 
خصوص این افت قیمت ها به بازار می گوید: قیمت تمام شده هر کیلومرغ را 
اگر به عالوه ۱۰درصد سود حساب کنیم مرغ زنده را باید ۴۸ تا ۴۹ هزار تومان 
بفروشیم اما میانگین فروش ما در هفت ماهه گذشته ۲۹ هزار تومان بوده است.

نبی پور افزود: مساله اینجا است که قرار بر این بود که دولت تا ۳۱ شهریورماه 
همه ضرر و زیان های مرغداران را بپردازد و به همین دلیل ما نیز به جای نرخ 
۴۳ هزار تومان برای مرغ زنده، با دولت روی نرخ ۳۵۵۰۰ تومان توافق کردیم، 

اما خبری نشد. از سوی دیگر تســهیالتی هم به مرغداران نداده اند و به نوعی 
مرغداران را رها کرده اند. به عبارت دیگر آزادسازی نبود بلکه رهاسازی صنعت 

صورت گرفته است.
بر اساس این گزارش، از دیگر مســائل پیرامون صنعت مرغداری کشور بحث 
تامین نهاده ها است که با آزادسازی قیمتها، مرغداران بایستی نیاز خود را از 
بازار آزاد و با قیمتهایی که دائما در نوســان است تامین کنند. نبی پور در این 
خصوص گفت: مشــکل فعلی ما با تامین نهاده این است که االن سویا در بازار 
نیست و قیمت این محصول در بازار آزاد به ۲۲هزار تومان رسیده است چون 

اجازه واردات آن را نداده اند.
وی ادامه داد: در واقع وزارت جهاد کشــاورزی مجوز واردات کنجاله سویا را 
نمی داد و گفته بودند فقط باید دانه روغنی سویا وارد شود. درحالی که وقتی 
به صورت دانه وارد می شود تعداد کارخانه هایی که بتوانند سویای مورد نیاز 
را تامین کنند محدود است. بنابراین هر نوع سویایی تحویل مرغدار می دهند. 
نبی پور تصریح کرد: االن سویای داخلی که استفاده می شود پروتئین ۳۶، ۳۷ 
و ۳۸ اســت در صورتی که زیر ۴۴درصد نباید باشد. اما متاسفانه وزارت جهاد 

واردات کنجاله سویا را ممنوع کرده بود و این نابسامانی ها را رقم زده است. وی 
خاطر نشان کرد: از سوی دیگر ســهمیه ذرت را تا ۲۲درصد کاهش داده اند و 
به این ترتیب ۵ تا ۶درصد مورد نیاز را باید از بازار آزاد خریداری کنیم. ذرت را 
االن به نرخ ۱۷ هزار تومان از طریق سامانه بازارگاه به ما می دهند و ممکن است 

چندماه پول ما بخوابد تا جنس را تحویل بدهند.
رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار استان تهران در خصوص پیش بینی 
آینده بازار نیز اظهار می دارد: آینده خوبی قابل تصور برای این صنعت نیست 
و اگرچه االن قیمت تخم مرغ مقداری باال رفته به دلیل این است که از یکسو 
زمستان است و مصرف باال رفته و از ســوی دیگر این کاال ارزانترین غذا االن 

محسوب می شود، اما در کل روزهای خوبی پیش روی صنعت نیست.
وی خاطر نشــان کرد: جالب اســت بدانید در حالی که پیش از این میانگین 
مصرف تخم مرغ ۱۱کیلو بوده االن به ۱۵ کیلو رسیده است چون با تمام افزایش 
قیمتها، باز هم تخم مرغ ارزانترین غذا و کاال محســوب می شود. نبی پور در 
خصوص وضعیت صادرات تخم مرغ نیز اظهار می دارد: صادرات کم است یعنی 
کل صادرات ۹ماه گذشته حدود ۳۰هزار تن و به عبارتی روزانه ۱۰۰تن است که 

رقمی قابل توجهی نیست و عمدتا به عراق و افغانستان می رود. وی می افزاید: 
اگرچه می توان گفت بازار تخم مرغ دو کشــور عراق و افغانستان االن دست 
ایرانی ها است اما باز هم تاکید می کنم که با این وجود تنها ۳۰هزار تن فرستاده 
ایم. چون خود آنها هم تولید دارند و از طرف دیگر سیاســت های صادراتی ما 

مشخص نیست و ممنوعیت های یکباره داریم.
بر اســاس این گزارش، تولیدکننده ها با مازاد مرغ مواجه هســتند. برومند 
چهارآیین، فعال صنعت مرغداری در این خصوص مــی گوید: ناتوانی دولت 
در جمع آوری مرغ مازاد اضافه شده بر همه مشکالتی که از پیش داشته ایم. 
این در حالی است که دولت خود دســتور باال بردن جوجه ریزی را به پرورش 
دهندگان داده اســت و وزیر قول داده مرغ مازاد را خود خریداری می کند اما 

توان خرید ندارد.
چهارآیین خاطر نشان کرد: االن حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد مرغی که به بازار می 
آید مازاد است؛ به عبارت دیگر در برخی اســتانها روزانه ۵۰درصد مازاد است 
و وقتی کشتار می شود تنها نیمی از آنچه کشتار می شود مصرف می شود اما 

دولت توان اینکه مرغ مازاد را از بازار جمع کند ندارد.

در ۹ماه گذشته فقط ۳۰هزار تن تخم مرغ صادر کرده ایم

دولت ناتوان از خرید مرغ مازاد
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رشد تقاضای مسکن در حاشیه شهرها 
منصور غیبی، کارشناس مسکن 

به دلیل افزایش قیمت مسکن در مراکز اقتصادی به ویژه در تهران به عنوان پایتخت تقاضا به حاشیه شهرها سرریز می شود. به عبارتی تقاضای موثر بسیار بیشتر از خود تهران شده است. چراکه مصرف کننده برای تامین مسکن به این مناطق یعنی حاشیه تهران انتقال یافته است. 
بنابراین افزایش قیمت در حاشیه شهر تهران به دلیل افزایش بیش از اندازه تقاضا است. به هر حال قیمتها در این مناطق متعادل تر از پایتخت بوده و عالوه بر این، به تهران نزدیک است. به همین دلیل مصرف کننده می تواند از خدمات شــهرهای بزرگ هم برخوردار شود. در مدت اخیر افزایش مهاجرت به این نواحی، حومه و 

حاشیه شهر منجر به شکل گیری رشد قیمتها شده است. 
تورم هم به عنوان دیگر عامل توانسته تاثیر خود را بر افزایش قیمت مسکن داشته باشد. یکی از دالیل در عین حال عادی و موثر در حوزه اقتصاد مسکن همین تورم است. در اقتصاد مسکن تورم بار روانی دارد. با تاثیرپذیری از تورم به نوعی ضریب افزایش قیمتها دو برابر می شود. 

نگاهها به این عامل موجب می شود قیمت به صورت کاذب و حباب گونه باال رود. بدون اینکه در پشت این افزایش قیمت دلیل فنی و اقتصادی وجود داشته باشد. متاسفانه همیشه بخش مسکن متاثر از بازارهای رقیب و موازی خود است. ارز، سکه و بورس و... بازارهای موازی و تاثیرگذار بر بازار مسکن هستند. این در حالی است 
که مسکن بیشترین تاثیر را از افزایش قیمت دالر می گیرد.

قیمت ارز در اقتصاد کل یک شاخص شده است. این اتفاق موجب می شود با نوسانات قیمتی دالر مسکن نیز همین رویه را دنبال کند. اگر توانایی تثبیت قیمت ها در بازارهای موازی بخصوص بازار ارز وجود نداشته باشد اقتصاد مسکن نیز آینده خوبی از لحاظ قیمت تایید شده نخواهد داشت. آرام کردن بازارهای موازی باید عنوان 
یک راهکار اصلی مورد توجه قرار گیرد. 

در صورت عدم کنترل و ثبات قیمت در بازارهای موازی بخصوص بازار ارز قیمت مسکن نیز وارد کانال های کاذب خواهد شد و آینده خوبی برای آن متصور نیستیم. با ادامه شرایط فعلی رکود و تورم در این بخش بیشتر می شود. 
بدون رونق در بازار مسکن که اقتصاد پیشران است اقتصاد کلی کشور به خطر خواهد افتاد. این خود موجب خواهد شد اقتصاد کلی ما آسیب ببیند. هیچگاه نباید رکود و عدم رونق در بازار مسکن را به فال نیک گرفت. بدترین نسخه برای اقتصاد مسکن رکود و تورم است که منجر به افزایش قیمت بدون تقاضای موثر خواهد شد. 

رئیس اتاق اصنــاف ایران در خصــوص ضرورت 
تخصیص و پرداخــت وجه وصولی یــک در هزار 
تبصره ۲ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم گفت: 
به موجب تبصره ۲ مــاده ۱۸۶ قانون مالیات های 
مستقیم، به ســازمان امور مالیاتی اجازه داده شده 
اســت مبلغی معادل یک در هزار درآمد مشمول 
مالیات قطعی شده، صاحبان درآمد مشاغل را وصول 
و در حساب مخصوصی نزد خزانه منظور تا حدود 
اعتبارات مصوب بودجه ساالنه به تشکل های صنفی 
و مجامع حرفه ای که در امر تشخیص و وصول مالیات 

همکاری می کنند پرداخت نماید.
وی افــزود: در این راســتا اتــاق اصناف ایــران با 

مجموعه ای متشکل از ۸۰۰۰ تشکل صنفی از طریق 
همکاری و تعامل سازنده با سازمان امور مالیاتی کشور 
همواره نقش مؤثری در تسهیل فرآیند های تشخیص 
و وصول مالیات به ویژه در اجرای تبصره ماده ۱۰۰ 
ق.م.م شناســایی مؤدیان و توســعه خوداظهاری 
مالیاتی ایفا نموده است. لیکن علیرغم اقدامات مؤثر 
و سازنده صورت گرفته تاکنون هیچگونه اعتباری 
از محل ردیف بودجه مربوطه به تبصره یاد شــده 
)ردیف ۱۴۰ ۱۶۰ جدول شــماره ۵ قانون بودجه( 
تخصیص و پرداخت نشده است. این در حالی است 
که بر اساس میزان وصولی مالیات مشاغل در ۸ ماهه 
اول سال جاری مبلغ اعتباری قابل پرداخت موضوع 

تبصره مذکور بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد ریال تا پایان آبان 
ماه است. نوده فراهانی تاکید کرد: به همین منظور 
و در راستای اجرای مفاد تبصره ۲ ماده ۱۸۶ ق.م.م و 
به جهت تقویت تعامالت اتاق اصناف ایران با سازمان 
امور مالیاتی کشور در تحقق اهداف بودجه ای کالن 
دولت، مکاتباتی با وزارت اقتصــاد و دارایی صورت 
پذیرفته است و اتاق اصناف ایران خواستار تخصیص 
هر چه سریعتر و پرداخت وجه وصولی یک در هزار 
موضوع تبصره یاد شده به این اتاق و درج رقم دقیق 
اعتبار موضوع تبصره یاد شــده در ردیف مربوطه 
متناسب با ارقام پیش بینی )مصوب( مالیات مشاغل 

در الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ است.

عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران گفت: سهم 
۳ میلیون واحد صنفی از مدیریت سبد اقتصادی 
کشور ناچیز است. امید سامری بیان کرد: اقتصاد 
در کشور بین سه گروه تقسیم شده است که شامل 
تعاون، بخش خصوصی و دولت است. اما عدالتی 
در توزیع قدرت بین این سه گروه وجود ندارد. به 
این معنا که بر اساس آمارها ۸۴ درصد مدیریت 
سبد اقتصادی کشور در دست دولت، خصولتی ها 
و صندوق های بازنشستگی است، ۱۳ درصد سهم 

بخش خصوصی و ۳ درصد سهم تعاونی هاست.
وی افزود: پس آنچه طبق اصل ۴۴ قانون اساسی 
مقرر بوده، محقق نشد و اگر اندکی هم انجام شده 
اســت، به نحوی که باید، یعنی از طریق تعاونی 
ها نبوده است.  سامری افزود: الزم بود که منافع 

عمومــی را از طریق تعاونی ها تامیــن کنیم و از 
طریق تعاونی ها، بخشی از قدرت به مردم منتقل 
شود. اما این مهم محقق نشد و بر اساس آخرین 
آمار، امروز کمترین ســهم )حــدود ۳ درصد( از 

مدیریت سبد اقتصادی را تعاونی ها دارند.
عضو هیات رئیســه اتاق اصناف ایران اظهار کرد: 
بحث دوم بی عدالتــی از نظر جمعیتی اســت. 
بخش خصوصی شامل هرآنچه کاسب، مهندس، 
لنج دار، صیاد و … اســت که مستقیما از دولت 
دســتمزد دریافت نمی کند. تمام این جمعیت 
کثیر، تنها ۱۳ درصد از مدیریت ســبد اقتصادی 
سهم دارند. طبیعی است که با ادامه این فرایند و 
عدم خصوصی سازی واقعی نباشد، اقتصادی پویا 

نخواهیم داشت.

ســامری بیان کرد: امروز حدود ۳ میلیون واحد 
صنفی داریم که بســیار زیاد است. در هیچ جای 
دنیا چنین آمــاری نداریــم. در ایــران به ازای 
)حدودا( هر ۲۸ نفــر، یک واحدصنفــی داریم 
اما در دنیــا بــه ازای هــر ۷۰۰، ۸۰۰ نفر، یک 
واحد صنفی دارند. ایشــان افرادی هســتند که 
به اصناف پنــاه آورده اند و ســرریز جامعه بیکار 
هســتند. حال این که این جمعیت کثیر، سهم 
خود از مدیریت اقتصاد را در دولت جا گذاشــته 
اند. یعنی جمعیت دولت کم اســت اما ســهم او 
بسیار است. این در حالی است که در کشورهای 
پیشرفته، مدیریت منابع با بخش خصوصی است و 
 کسانی که به طور مستقیم منتفع می شوند، مردم 

جامعه هستند.

ترکیه تنها طی یک سال گذشــته توانست تولیدات 
فرش ماشینی خود را به حدود ۶۸ برابر تولیدات فرش 
ماشینی در ایران برساند. طی یکسال گذشته کشور 
ترکیه تولید فرش ماشــینی خود را به ۶۸ برابر ایران 
رسانید. این درحالی  است که تولیدکنندگان ایرانی 
ازجمله مشهورترین تولیدکنندگان فرش ماشینی در 
دنیا هستند، اما کل صادرات فرش ماشینی کشور در 
سال ۱۴۰۰ حدود ۴۰ میلیون دالر و در ۷ماهه امسال 

نیز ۵/۲۶ میلیون دالر بوده است.
اما صادرات فرش ماشینی ترکیه از ۹/۱ میلیارد دالر 
در ســال ۲۰۱۳ به ۷/۲ میلیارد دالر تا سال ۲۰۲۱ و 
به ۲/۲ میلیــارد دالر نیز تا ۱۰ماهه ۲۰۲۲ رســیده 
است. به عبارتی، صادرات فرش ماشینی ترکیه طی 
سال گذشــته حدود ۶۸ برابر صادرات این محصول 

در کشورمان بوده اســت. پیش از این رئیس اتحادیه 
تولیدکنندگان و بافندگان فرش دســتباف تهران از 
مهاجرت طراحان فرش از ایران خبر داد. محمدعلی 
زرینه کفش در این مورد گفــت: »مهاجرت طراحان 
فرش از چند سال گذشته آغاز شد. متأسفانه از آنجایی 
که ایران قانون جهانی کپی رایت را نپذیرفت و فردی 
هم در بدنه دولت برای دفاع از این قانون فعالیت ندارد.«
او ادامه داد: »این امر باعث شــد کشورهایی همچون 
نپال، چین، هند، پاکســتان، ترکیــه و… از طرح  
فرش هایی ایرانی کپی برداری کنند.« به گفته رئیس 
اتحادیه تولیدکنندگان و بافندگان فرش دســتباف 
تهران، مرکز ملی فرش، تعــدادی از طرح های فرش 
ایرانی را به ثبت رسانده اما درباره دفاع از آن در مقابل 

کپی برداری اقدامی انجام نداده است.

اما چرا ایران در زمینه مرمت فرش که ارزآوری خوبی 
هم دارد، اقدام نمی کند؟ زرینه کفش در این مورد به 
تجارت نیوز گفت: »با توجه به اینکــه واردات برخی 
از فرش ها به کشــور ممنوع است ما مبادرت به ایجاد 
سامانه ای برای واردات فرش به جهت مرمت، تکمیل 
و شستشــو نکرده ایم تا در یک چارچوب مشــخص 
فرش هایی که نیاز به مرمت دارند بتوانیم به کشــور 

وارد کنیم.«
او ادامه داد: »این در حالی است که کشوری مانند ترکیه 
در این زمینه گام های بسیار خوبی برداشته است. همین 
خأل و بی توجهی در ایران باعث شد تا ترکیه اقدام به 
جذب هنرمندان و مرمت کاران ایرانی کند. ترکیه با 
استفاده ابزاری از هنرمندان حوزه فرش سود اصلی را 

نصیب خود کرد.

رئیس اتــاق اصناف ایران دربــاره انتقال صنوف 
آالینده به خارج از شــهر به روزنامه صمت گفت: 
زمین های تفاهم شــده در آینده ساخته و سند 
رســمی به متقاضیان تحویل خواهد شــد. این 
افراد هزینه زمیــن را با قیمت دولتــی و هزینه 
ساخت را به صورت اقســاطی پرداخت می کنند. 
شــاید نیاز باشــد فقط ۳۰ درصــد هزینه نقد 
 داده شــود و باقی هزینــه به صورت اقســاطی

 پرداخت می شود
به گزارش پایگاه اطالع رسانی اتاق اصناف ایران، 
قاسم نوده فراهانی، مشاغل مزاحم نباید در شهر 
ایجاد و تاسیس شوند. طبق بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون 

شهرداری ها، ماموریت اصلی شرکت ساماندهی 
صنایع و مشــاغل این اســت که از ایجاد شغل 
مزاحم در محدوده داخل شــهر جلوگیری کند. 
در مجموع با انتقال مشــاغل مزاحم به خارج از 
شهر بسیار موافق هســتم و اتاق اصناف در کنار 
این صنف ها است و به آنها کمک می کند. تاکنون 
 نیز کارهای زیادی برای ساماندهی مشاغل انجام 

شده است.
وی در ادامه با اشاره به برخی مشاغل خارج شده 
از شــهر اظهار کرد: مشــاغلی مانند درودگران، 
آهن فروشان و صنایع چرم از شهر خارج شده اند 
و در آینده باقی مشاغل مزاحم نیز از شهر خارج 

می شوند. اتاق اصناف در کنار این مشاغل قرار دارد 
تا در آینده از شهر خارج شــوند و به حاشیه های 
شهر بروند، این در حالی است که در این مراحل 
باید تمامی ســازمان های ذی ربــط حضور فعال 

داشته باشند.
نوده فراهانی با اشاره به نیازهایی که ممکن است در 
شهر به برخی از مشاغل وجود داشته باشد، افزود: 
هنگامی که منطقه ای بورس شغلی خاص می شود 
مردم راه های دسترســی به آن را پیدا می کنند؛ 
همان گونه که بسیاری از مراکز خرید این روزها 
در حاشیه اتوبان ها ساخته می شوند، اما مشتریان 

زیادی دارند

موج مهاجرت از شهرها به حاشیه شهرها بخصوص در 
کالن شهرها و به ویژه در تهران منجر به رشد بی سابقه 
قیمت مسکن در این مناطق شده است. در حاشیه شهر 
تهران قیمت هر متر مربع مسکن به ۳۰ میلیون تومان 
رسیده است. این اتفاق امکان خرید و اجاره مسکن در 
اطراف کالن شهرها را نیز بسیار سخت کرده است. از سوی دیگر اثرگذاری تورم 
بر بازار مسکن نیز در این بین منجر به افزایش سرسام آور قیمت ها شده است. 
به عقیده بسیاری از فعاالن بازار، این روزها تورم بازار مسکن از تورم عمومی نیز 

سبقت گرفته است. 
تغییر قیمتها در بازار مسکن به اندازه ای نوسان دارد که هیچ سازنده و خریداری 
قیمت مسکن را حتی برای روز آینده نمی تواند پیش بینی کند. رسیدن قیمت 
دالر به کانال ۳۹ هزار تومان نیز توانســته بســتر را برای رشد بی سابقه قیمت 

مسکن و افزایش بی ضابطه رهن و اجاره بها فراهم کند. 
در همین رابطه نایب رییس انجمن انبوه سازان استان تهران می گوید: در حال 
حاضر قیمت مسکن در بدترین مناطق حاشیه تهران کمتر از ۳۰ میلیون تومان 
نیست و این قیمت در منطقه یک تهران به ۳۰۰ میلیون تومان می رسد. عالوه 
بر این هزینه ها، هزینه های پروانه، تراکم، عوارض شهرداری و... به قیمت نهایی 

و تمام شده اضافه می شود.
ایرج رهبر در گفت و گوبا "ایلنا" درباره افزایش قیمت ســاخت مسکن اظهار 
داشت: قیمت نهایی و تمام شده ساخت مسکن به عوامل متعددی از جمله قیمت 

زمین، نوع مصالح و کیفیت و قیمت آن، روش تامین مالی، نرخ تورم و... بستگی 
دارد. در حال حاضر قیمت مسکن در بدترین مناطق حاشیه تهران کمتر از ۳۰ 
میلیون تومان نیست و این قیمت در منطقه یک تهران به ۳۰۰ میلیون تومان 
می رسد. عالوه بر این هزینه ها، هزینه های پروانه، تراکم، عوارض شهرداری و... 

به قیمت نهایی و تمام شده اضافه می شود.
وی با بیان اینکه با نوسان قیمتی قابل توجهی مواجه هستیم که این خود عامل 
توقف ساخت و ساز یا ُکندی ساخت و سازها می شود، ادامه داد: در حال حاضر 
نوسان قیمت زمین در تهران بین ۳۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان است و قیمت سایر 
اقالم و خدمات مورد نیاز برای ســاخت مسکن در ابتدای هفته تا انتهای همان 

هفته فرق دارد و سازنده نمی داند قیمت ها تا پایان هفته چقدر تغییر می کند.
عضو هیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان کشــور گفت: همین نوسانات 
قیمت باعث رکود در ساخت و ساز  می شود. این افزایش پی در پی قیمت ها باعث 
می شود سرمایه افراد در این بازار بخوابد و از سوی دیگر قدرت خرید مردم کاهش 
پیدا می کند و توان خرید واحدهای موجود در بازار را ندارند و در این شرایط وقتی 
سازنده نتواند واحدهای ساخته شده را به فروش برساند، سرمایه ای برای ساخت 
واحدهای جدید و افزایش تولید نخواهد داشت و به عبارتی سرمایه در این حوزه 

می خوابد و متوقف می شود.
رهبر افزود: موضوع مهم دیگر این است که اساسا در این شرایط اقتصادی امکان 
پیش بینی در آینده نه چندان دور هم وجود ندارد و بازار و اقتصاد قابل پیش بینی 
نیست و در این شرایط سازندگان امکان تشخیص برای قیمت گذاری را ندارند 
و به دنبال آن امکان پیش فروش را هم نخواهند داشــت. این در حالی است که 
پیش فروش اساسا ابزاری برای تامین مالی ســاخت و تولید مسکن محسوب 

می شود. تنها در شرایط ثبات اقتصادی است که سازندگان می توانند نسبت به 
چگونگی و نوع تامین مالی ها اقدام کنند. نایب رییس انجمن انبوه سازان استان 
تهران با اشاره به نرخ قراردادهای پروژه نهضت ملی مسکن و توافق برای هزینه 
ساخت هر متر مربع اظهار داشت: قرارداد سازندگان با دولت برای ساخت اقدام 
ملی مسکن ساخت هر متر مربع تا ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بوده اما این نرخ از 
خردادماه برای پروژه نهضت ملی مسکن تا ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان افزایش 
پیدا می کند که با تعدیل احتماال قیمت ها به هر متر ۶ میلیون تومان برسد اما 
باید توجه داشــت که این نرخ ۶ میلیون تومانی در زمان ساخت و اجرا تعدیل 
نمی شود. وی ادامه داد: هر چند این پروژه ها با این قیمت ها در حال اجرا هستند 
اما سازندگان با دولت به مشــکل برخوردند و با این قیمت ها به طور قطع مدت 

زمان اجرا طوالنی خواهد شد و تجربه مسکن مهر تکرار می شود.
رهبر با بیان اینکه ساخت با این قیمت ها برای ســازندگان صرفه ندارد، گفت: 

قرارداد با این قیمت هــا در نهایت منجر به ُکندی اجرا و طوالنی شــدن پروژه 
می شود و کسی هم دولت در این باره پاسخی نمی دهد و می گویند برای اجرای 
پروژه همکاری خواهیم داشت. از سوی دیگر بانک ها هم ارائه تسهیالت سر باز 
می زنند و در حالی که قرار بر این بوده در کالنشــهرها بابت هر واحد مسکونی 
۴۵۰ میلیون تومان تسهیالت ارایه شود، بانک ها بیشتر از ۳۰۰ میلیون تومان وام 
نمی دهند.  نایب رییس انجمن انبوه سازان استان تهران با تاکید بر اینکه ساخت 
۴ میلیون مسکن در سال ۴ سال تکلیف قانونی است، تاکید کرد: اینکه در ۴ سال 
۴ میلیون مسکن ساخته شود، قانون جهش تولید مسکن است و دولت بهانه ای 
برای عدم ساخت یا عقب نشینی از آن ندارد. هر چند در حال حاضر حدود یک 
میلیون و ۴۰۰ هزار نفر برای نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده اند اما به این تقاضا 
هر سال اضافه می شود و اینگونه نیست که تقاضا برای نهضت ملی مسکن محدود 

به همین عدد باشد.        

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

قیمت هر متر زمین در حاشیه تهران به ۳۰ میلیون تومان رسید

جهش  قیمت زمین  در  حاشیه  شهرها

تسهیل فرآیند های تشخیص و وصول مالیات

صادرات فرش ترکیه 68 برابر ایران شدسهم ناچیز ۳ میلیون واحد صنفی از مدیریت سبد اقتصادی

مشاغل مزاحم نباید در شهر ایجاد و تاسیس شوند
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شیلی سریع ترین اینترنت ثابت جهان را دارد
سقوط ایران در رده بندی اینترنت موبایل و ثابت

براساس گزارش جدید وب سایت اسپید تست جایگاه ایران در رده بندی جهانی 
سرعت اینترنت برای موبایل ۲ پله و برای اینترنت ثابت ۳ پله سقوط کرده است. 
جدیدترین گزارش وب ســایت اسپید تست نشــان می دهد در یازدهمین ماه 
۲۰۲۲ میالدی میانه سرعت اینترنت موبایل جهان ۳۳.۹۷ و اینترنت ثابت جهان 
۷۴.۵۴ مگابیت برثانیه بوده است. این در حالی است که در اکتبر ۲۰۲۲ میالدی 
میانه سرعت اینترنت موبایل جهان ۳۳.۴۳ مگابیت برثانیه و اینترنت ثابت جهان 
۷۲.۴۰ مگابیت برثانیه بوده اســت. همچنین طبق این رده بندی میانه سرعت 
اینترنت موبایل ایران در نوامبر ۲۰۲۲ میالدی ۴۰.۹۷ مگابیت برثانیه بوده است. 
در فهرست کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل در جهان جایگاه 
ایران ۲پله سقوط کرده و در رده ۴۸ است. همچنین میانه سرعت اینترنت ثابت 
ایران در یازدهمین ماه میالدی ۱۱.۶۲ مگابیت برثانیه بوده و جایگاه آن در رده 

بندی جهانی با ۳ پله سقوط ۱۴۴ اعالم شده است.
همچنین در رده بندی وب سایت اسپید تست براساس میانگین سرعت اینترنت 
موبایل کشورها جایگاه ایران نسبت به ماه قبل یک پله سقوط کرده و رده ۶۲ اعالم 
شده است. میانگین سرعت اینترنت موبایل کشور ۵۴.۹۳ مگابیت برثانیه است. در 
رده بندی میانگین اینترنت ثابت کشورها ایران با سرعت ۲۴.۶۱ مگابیت برثانیه در 

رده ۱۴۳ قرار دارد و جایگاه آن نسبت به ماه قبل یک پله رشد کرده است.
در رده بندی کشورها براساس میانه ســرعت اینترنت موبایل در نوامبر ۲۰۲۲ 
میالدی، رده نخست به قطر )۱۷۶.۱۸ مگابیت برثانیه( قرار دارد که جایگاه آن 
نسبت به ماه اکتبر ۲ پله رشد کرده است. در رده های دوم و سوم به ترتیب امارات 
متحده عربی )۱۳۹.۴۱ مگابیت برثانیه( و نروژ )۱۳۱.۵۴ مگابیت برثانیه( قرار دارند 

که جایگاه هرکدام از آنها نسبت به ماه گذشته یک پله سقوط کرده است.
در رده چهارم مانند ماه گذشته کره جنوبی با میانه سرعت اینترنت موبایل ۱۱۸.۷۶ 
مگابیت بر ثانیه قرار دارد. پس از آن دانمارک با میانه سرعت ۱۱۳.۴۴ و چین با 
سرعت ۱۰۹.۴۰ مگابیت برثانیه به ترتیب در رده های پنجم و ششم قرار دارند. 
جایگاه دانمارک در این فهرست ۲ پله رشد و چین یک پله سقوط کرده است. در 
رده هفتم نیز هلند با میانه سرعت ۱۰۹.۰۶ مگابین بر ثانیه قرار دارد که جایگاه آن 

نسبت به ماه گذشته یک پله سقوط کرده است.
ماکائو با ۱۳ پله رشد در رده هشــتم قرار دارد و میانه سرعت اینترنت موبایل آن 
۱۰۶.۳۸ مگابیت برثانیه ثبت شده است. در رده های نهم و دهم به ترتیب بلغارستان 
)۱۰۳.۲۹ مگابیت برثانیه( و برونئی )۱۰۲.۰۶ مگابیت برثانیه( قرار دارند. جایگاه 

بلغارستان نسبت به ماه قبل یک پله سقوط و برونئی یک پله رشد کرده است.
در رده بندی وب سایت اسپید تست از کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت 
ثابت شیلی )۲۱۶.۴۶ مگابیت برثانیه( و چین )۲۱۴.۵۸ مگابیت برثانیه( به ترتیب 
در رده های اول و دوم قرار دارند. جایگاه هریک از این شرکت ها در رده بندی نسبت 
به ماه گذشته یک پله رشد کرده است. در جایگاه سوم سنگاپور با ۲ پله سقوط قرار 
دارد. میانه سرعت اینترنت ثابت این کشور ۲۱۴.۲۳ مگابیت برثانیه ثبت شده است.

در رده های چهارم و پنجم به ترتیب تایلنــد )۲۰۵.۶۳ مگابیت برثانیه( و هنگ 
کنگ )۱۹۴.۳۵ مگابیت برثانیه( قرار دارند. جایگاه تایلند در این فهرست نسبت 
به ماه گذشته یک پله رشد و جایگاه هنگ کنگ یک پله سقوط کرده است. آمریکا 
)۱۸۹.۴۸ مگابیت برثانیه(، دانمارک )۱۸۸.۳۵ مگابیت برثانیه( و امارات متحده 
عربی )۱۸۶.۷۶ مگابیت برثانیه( قرار دارند. جایگاه این کشــورها در رده بندی 
کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت ثابت در نوامبر ۲۰۲۲ نسبت به ماه 
قبل از آن تغییری نکرده است. در رده نهم و دهم نیز به ترتیب موناک و)۱۸۱.۲۶ 
مگابیت برثانیه( و رومانی )۱۷۰.۲۵ مگابیت برثانیه( قرار دارند. جایگاه موناکو در 
رده بندی ماه نوامبر نسبت به ماه قبل )اکتبر( ۵ پله و رومانی ۲ پله رشد کرده است.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی: 
عدم پاســخ متا به نامه ایران مقدمه ای برای فیلتر 

قانونی اینستاگرام است
با پایان یافتن اولتیماتوم ۱۰ روزه مرکز ملی فضای مجازی به متا، مجدداً این فرصت 
تا ۱۰ روز دیگر تمدید شــد. در حالی که از اولتیماتوم ۱۰ روزه مرکز ملی فضای 
مجازی به متا برای معرفی نماینده در ایران می گذرد، فیروزآبادی اعالم کرد عدم 
پاسخ متا به نامه ایران، مقدمه ای برای فیلتر قانونی اینستاگرام است. او همچنین 

بار دیگر ۱۰ روز به این شرکت فرصت داد تا به خواست ایران جواب مثبت دهد.
»ابوالحسن فیروزآبادی«، رئیس مرکز ملی فضای مجازی در گفت وگو با هفت 
صبح درباره فیلتر اخیر اینستاگرام و واتس اپ گفت: »تا االن مجوزی برای بستن 
اینستاگرام در هیچ جا به تصویب نرسیده است. آن چیزی که منجر به محدودسازی 
دسترسی به پیام رسان های متا شده، درخواست شورای امنیت کشور بوده و به 
شرایط خاص امنیتی کشور برمی گردد.« او در ادامه به نامه نگاری صورت گرفته با 
زاکربرگ، مدیرعامل متا اشاره کرد و گفت: »محتوای نامه ای که ارسال شده، دعوت 
متا به معرفی نماینده خود در ایران بوده است. در این نامه به موارد قابل بحثی که 
بین ما و متا وجود دارد، اشاره شده است. به آن ها اعالم کرده ایم که ما حتی بر اساس 
اصولی که خود متا دارد، شاهد تخطی های اینستاگرام هستیم. در هفته اول بعد 
از حادثه مهسا امینی، هزاران عکس خشونت آمیز در اینستاگرام منتشر شد. در 
همین اینستاگرام تعداد خیلی باالیی از صفحات با محتوای ساخت مواد انفجاری 
وجود دارد. طبق آنچه شمارش شده است و در نامه هم به آن اشاره شده، بیش از 
سه میلیون و ۵۰۰ هزار پست با محتواهایی در حوزه های خرید، فروش و آموزش 
استفاده از سالح و مواد مخدر وجود دارد. همچنین تعداد صفحه های غیراخالقی 

اینستاگرام فارسی به حدود ۱۱ میلیون می رسد.«
فیروزآبادی تأکید دارد آن ها به دنبال راهی هستند که منجر به ادامه فعالیت پایدار 
پلتفرم های خارجی از جمله اینستاگرام شود. او در پاسخ به این سؤال که اگر متا 
به درخواست ایران جواب ندهد، چه سرنوشتی در انتظارش هست، اظهار داشت: 
»فعالً تصمیمی درباره آن نگرفته ایم. این نامه را بر اساس مصوبه سال ۱۳۹۶ شورای 
عالی فضای مجازی فرستادیم که پیام رسان های خارجی را ملزم به داشتن نماینده 
در کشور می کند؛ اگر جواب ندهند در حقیقت مقدمه ای برای مجوز قانونی انسداد 
اینستاگرام است.« رئیس مرکز ملی فضای مجازی در پاسخ به چرایی ارائه مهلت ۱۰ 
روزه به این شرکت نیز عنوان کرد: »ما موضوعمان کمک به مردم است. می خواهیم 
کســی که فعالیت خبری، اقتصادی یا فعالیت های دیگر دارد، مطمئن باشد که 

می توان از جرم در این فضا جلوگیری کرد.«
به گفته فیروزآبادی نامه نگاری با متا در دو مرحله صورت گرفته اســت. نسخه 
الکترونیکی آن هجدهم اکتبر )۲۶ مهر( ارسال شده و نامه فیزیکی نیز ۲۳ نوامبر 
)۲ آذر( به دستشان رسیده است. این در حالی است که مرکز ملی فضای مجازی 
چهارشنبه ۱۶ آذر ماه این نامه نگاری را رسانه ای کرده. او با تأکید بر اینکه ده روز 
فرصت داده شده به اتمام رسیده است، بار دیگر ۱۰ روز به متا فرصت داد تا نماینده 
معرفی کنند. دبیر شورای عالی فضای مجازی در پاسخ به این سؤال که مطمئن 
هستید نامه به دستشان رسیده است، اظهار داشت: »بله رسیدی که از طریق پست 

به دستمان آمده، تأیید می کند که تحویل آن ها داده شده است.«
خسارت فیلترینگ به کسب وکارها بر هیچ کس پوشیده نیست، آیا این موضوع در 
تصمیم مرکز برای فیلتر دائمی اینستاگرام تأثیرگذار است؟ فیروزآبادی در پاسخ به 
این سؤال گفت: قطعاً این ضرر و زیان در تصمیم گیری ها مؤثر است. این پیام رسان 
برخالف قوانین کشور ما فعالیت می کند و اگر خسارتی در میان نبود که ما مقابلش 
احتیاط نمی کردیم. احتیاطات ما به این دلیل است که می خواهیم همه تبعات 
قضیه را در نظر بگیریم و کمترین خسارت مادی و معنوی برای مردم داشته باشد. 

اخبار

پلتفرم هــای کســبینو، روبیکا، 
شــیپور، ایتا و ســروش پالس از 
بین ۲۴ پلتفرم درخواست دهنده 
بــرای دریافت بســته حمایتی 
کسب وکار های اقتصاد دیجیتال 
تاکنون مشمول دریافت این بسته شده اند. معاون وزیر ارتباطات 
گفت: حجم خیلی باالیی از مردم در سکو های بومی حضور پیدا 
کرده اند. در اوایل کار نگرانی جدی برای کمک به زیرساخت های 
فنی سکو ها داشتیم. اما با پیگیری های انجام شده تقریبا مشکل 
زیرساختی و فنی نداشتیم. روز گذشته )۲۷ آذر( در مراسمی، 
پلتفرم های مشمول آیین نامه حمایت از کسب وکارهای اقتصاد 
دیجیتال از وضعیت فعلی شــان گزارش هایــی ارائه کردند. 
همچنین نمایندگان دستگاه هایی که تکالیفی در این آیین نامه 

دارند از فرایندهای اجرایی آیین نامه گزارش دادند.
محمد خوانساری، رئیس سازمان فناوری اطالعات در این مراسم 
گفت: مراجع ذی صالح تصمیماتی برای بستن سکوهای خارجی 
علی رغم مشکالت و گرفتاری ها برای مردم گرفتند. این مساله 

تکلیف سنگین تری برای دولت به وجود آورد.
معاون وزیر ارتباطات گفت: منظم در حال پیگیری آیین نامه 
در دستگاه های مختلف هستیم.  هدف گذاری این است فردی 
که وارد سکو می شود از مزیت های سکوها و آیین نامه استفاده 
کنند. حجم خیلی باالیی از مردم در سکوهای بومی حضور پیدا 
کرده اند. در اوایل کار نگرانی جدی برای کمک به زیرساخت های 
فنی سکوها داشتیم. اما با پیگیری های انجام شده تقریبا مشکل 
زیرساختی و فنی نداشــتیم. او همچنین اظهار کرد: باید در 
شرایط فعلی بسته تبلیغاتی خوشامدگویی خود به کسب وکارها 
را بارز و روشن کنند. از طریق سایت ۱۶۴۹ این ظرفیت را ایجاد 
کردیم که هم بگوییم چه ظرفیت هایی وجود دارد و هم اینکه 
اگر مشکل، مســأله و نگرانی ای در رابطه با سکوها وجود دارد، 
بازخوردها را نیز دریافت کنیم. هر چه حمایت از سوی دولت 
وجود دارد این آمادگی وجود دارد که همه را در قالب سایت و 
مرکز تماس ۱۶۴۹ ارائه کنیم. سامانه ۱۶۴۹ که شامل سایت و 
مرکز تماس است به منظور پوشش مصوبات و اخبار مربوط به 
آیین نامه حمایت از کسب وکارهای اقتصاد دیجیتال راه اندازی 
شده اســت که امکان ثبت شکایت از دســتگاه ها  و سکوهای 

مشمول و پیگیری آنها را نیز فراهم می کند.

۵ پلتفرم مشمول آیین نامه شده اند
حامد منکرسی، معاون سیاست گذاری و اعتباربخشی سازمان 
فناوری اطالعات در مــورد تکالیــف وزارت ارتباطات گفت: 
آیین نامه مشتمل بر چهارده ماده است که در هفت ماده از آن 
وزارت ارتباطات تکالیفی را بر عهده دارد. اولین اقدام بالفاصله 
بعد از تصویب، احراز شرایط سکوهای مشمول بود. برای اینکه 
مشخص کنیم کسب وکارها به چه مســیری هدایت شوند و 
 کدام سکوها را انتخاب کنند، شــرایط حداقلی برای سکوها 

را مشخص کردیم.

۲۴ درخواست دریافت شد و تا کنون ۵ سکو انتخاب 
شده اند

او ادامــه داد: گام دوم، حمایت های تبلیغاتی از ســکوها بود. 

آیین نامه اجرایی بسته های تبلیغاتی از جمله بسته های پیامکی 
را تدوین کردیم و به زودی ابالغ خواهد شد. بسته های تبلیغاتی 
که ســکوها به کســب وکارها ارائه می کنند نیز اعالم شده و 
قابل استفاده است. موضوع ســوم بحث خدمات لجستیکی 
و حمل ونقل بود. تعامل با هماهنگی شــرکت ملی پســت و 
سایر اپراتورهای پستی انجام شده است. خدمات زیرساختی 
وزارت ارتباطــات نیز پــای کار آمــده و برخی ســکوها که 
 نیازمند این حمایت ها بودند اعــالم کردند و حمایت ها انجام 
شده است. او در مورد تسهیالت پرداختی که در ماده ۷ آیین نامه 
مذکور آمده است نیز اعالم کرد دستورالعمل اجرایی این بخش 
تدوین شده اســت و به محض تخصیص اعتبار از سوی وزارت 

اقتصاد، فرایند اجرایی شروع خواهد شد.
منکرسی همچنین گفت: موضوع ماده ۱۰ نشان اعتماد ثبت شده 
است. با توجه به اینکه برخی کسب وکارها خانگی هستند و در 
سامانه تسهیل گری کسب وکارها وزارت اقتصاد ثبت نام کرده اند 

می توانند به زودی نشان اعتماد دریافت کنند.
معاون سازمان فناوری اطالعات به عرضه خدمات دولتی از طریق 
پلتفرم ها نیز اشاره کرد و گفت: خدمات دولت هوشمند از طریق 
پنجره واحد ارائه می شود و بعضی از طریق گذرگاه خدمات ارائه 
می شود. لیست این خدمات به سکوها ارائه شده است و سکوها 

خواهند توانست با ترکیب این خدمات، آنها را ارائه کنند.
او در پاســخ به خبرنگار پیوســت در مورد اینکه آیا استقبال 
پلتفرم ها از آیین نامه حمایتی کافی بوده است یا خیر گفت: این 
فرایند فرایندی نیست که یک شبه انتظار داشته باشیم همه 
کسب وکارها سکوی مورد نظر خود را پیدا کنند و مهاجرت را 
کامل انجام دهند. کما اینکه اطالع رسانی هم به طور کامل انجام 
نشده است. خیلی از کسب وکارها تصمیم گیری نهایی خود را 
انجام نداده اند. امین کالهدوزان، رئیس مرکز توســعه تجارت 
الکترونیکی نیز گفت: حساب های امانی و اقساطی در آیین نامه 
مطرح بوده و با همکاری بانک مرکزی این کار را انجام دادیم. با 
هماهنگی با فعاالن فین تک پایلوت حســاب های اقساطی در 
حال انجام است و تا یک ماه آینده بهره برداری می شود. در مورد 
حساب های امانی با بانک مرکزی در حال مذاکره هستیم و فکر 

می کنم تا یکی دو ماه آینده قابل بهره برداری باشد.
نماینده بانــک مرکــزی نیز گفــت: دو موضوع مشــخصا 
بــرای بانــک مرکــزی در آیین نامــه اســت. در مــاده دو 

امکاناتی را باید برای ســکوهای داخلی فراهــم کنیم. کیف 
دیجیتال و اســتفاده از ریال دیجیتال. ریــال دیجیتال برای 
برخــی ســکوهای داخلی فاز تســتش رد شــده اســت و 
 به زودی قابــل اســتفاده اســت. درگاه پرداخــت نیز قابل

بهره برداری است.
نماینده صندوق نوآوری و شکوفایی نیز اعالم کرد این صندوق 
آماده پرداخت تسهیالت به پلتفرم ها برای تجهیز زیرساخت های 

فنی و سایر هزینه ها مانند هزینه نیروی انسانی است.

سکوهای مشمول چه می گویند؟
در این مراسم نمایندگان ۵ سکوی مشمول نیز حضور داشتند 
و گزارش هایی ارائه کردند. مینا مهرنوش، مدیرعامل کسبینو 
گفت: در کســبینو ســعی کردیم امکاناتی را فراهم کنیم که 
کســب وکارها همدیگر را پیدا کنند. کلیه خدمات حرفه ای 
کســب وکار را ارائه می کنیم. امکان مکان محوری به خدمات 
حوزه کسب وکار را اضافه کردیم. کار دیگر در حوزه اشتغال و 
کاریابی است. کارجوها و کارفرماها می توانند نزدیک ترین شغل 
در نزدیکی خود را پیدا کنند. خدمات حرفه ای که ارائه می شود 

توانمندسازی و منتورینگ است.
او افزود: برای خیلی کسب وکارهایی که در مکان  ثابتی حضور 
ندارند بسته حمایتی تا تخفیف ۱۰۰ درصدی تهیه کرده ایم. 
حضور در کسبینو کامال رایگان اســت ولی برای خدمات ویژه 
مبالغ اندکی گرفته می شود. کسبینو شتاب دهنده ای است که 

زیر نظر معاونت علمی فعالیت می کند.
حسین قائمی، نماینده ایتا نیز گفت: بعد از گذشت پنج سال 
از عرضه ایتا، طبق آمار کافه بازار ۱۳ میلیون و ۶۰۰ هزار نصب 
داریم. ۱۵.۸ میلیون کاربر فعال ماهانــه و ۹.۲ میلیون کاربر 
فعال روزانه نیز داریم. روزانه به اندازه یک استادیوم آزادی کاربر 

جدید داریم.
او ادامه داد: قابلیت های ویژه کسب وکارها، ایجاد کانال رسانه 
محور است که به صورت آلبوم پست ها را نشان می دهد. چیزی 
شبیه اینستاگرام. بسته های حمایت ایتا تا ۸۰ درصد تخفیف 
برای تبلیغات کسب وکارها در چهار پله نظر گرفته است. نیازی 
نیست کاربر عضو باشد و با قابلیت web view می تواند تمام 
محصوالت را ببیند. پنل ایتایــار را برای مدیریت محتوا کانال 

ایجاد کردیم.

او آمارهای دیگری ارائه کــرد و گفت: ۸۴ میلیون گفت وگوی 
شــخصی روزانه در ایتا صورت می گیرد. ۱۱ میلیون پســت 
در گروه های عادی، ۸.۵ میلیون پســت در سوپرگروه ها. ۸۰ 
هزار فعال رسانه ای، ۸۲ هزار کانال عمومی و ۴۵۰ هزار کانال 
خصوصی و گروه  در ایتا فعالیت می کنند. بازدید از کانال های 
عمومی یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون است. ۱۷ ترابایت در هر روز 

محتوای جدید قرار داده می شود.
نماینــده روبیکا نیز گفــت: تجربه کاربــران در ایران مبتنی 
بر ســکوهای بین المللــی بوده، آنها مــا را تحریــم کرده اند 
و خیلی امــکان درآمدزایــی وجود نداشــته اســت. ۴۵۸ 
 میلیون کانال و گروه و حــدود ۷۰ میلیون کاربر رجیســتر

شده داریم.
او در مــورد حمایــت از کســب وکارهای آنالیــن نیز گفت: 
تولیدکننده هــای محتــوا premium مثــل فیلم هــای 
ســینمایی. بخش ویژه ای برای نمایش محتواهای پریمیوم 
داریم و ظرفیتی برای کســانی داریم که این محتواها را آماده 
می کنند. تولیدکننده های محتوای آزاد در روبیکا حضور دارند 
و وظیفه خودمان دیدیم که به اینها کمک کنیم درآمد کسب 
کنند. روزی ۵۰۰ -۶۰۰ میلیون تومــان پرداخت می کنیم و 
می خواهیم کاری کنیم که از تبلیغات نیز بیشتره بهره مند شوند. 
گروه سوم فروشــگاه های اینترنتی هستند. ۱۶ هزار فروشگاه 
اینترنتی داریم. صفحه لندینگ اختصاصی برای فروشــگاه ها 
 طراحی شده اســت. تالش می کنیم هر چه ســریعتر کاربر

 خود را بگیرند.
مرادی نماینده سروش پالس نیز گفت: در این مدت به شدت 
روی موضوع فنی کار می کردیم. بعد از بیش از ســه سال کار 
مداوم نسل جدید سروش پالس را معرفی کردیم. کر بیزینس 

پیام رسان است و تمامی امکانات پایه پیام رسانی را دارد.
او ادامه داد: در کنار این امکانات، ویترین و دستیار صوتی است. 
۲۰ میلیون درخواست ماهانه دستیار صوتی را داریم. پشتیبانی 
از کســب وکارها را وظیفه دانستیم. ســعی کردیم به معرفی 
شدن کسب وکارها کمک کنیم. در ویترین صحفه کسب  وکار 
زدیم. تخفیف روی تبلیغات اعمال کردیــم. از همان روزهای 
اول که روی پلتفرم های خارجی محدودیــت پیش آمد ارائه 
 کردیم. یک سری تامین کننده اجناس ایرانی را به کانال دارها 

معرفی کردیم.

۵ پلتفرم، مشمول دریافت بسته حمایتی کسب وکارهای اقتصاد دیجیتال شدند

تعداد باالی مراجعه کاربران به پلتفرم های بومی
News kasbokar@gmail.com

معاونت علمی، فنــاوری و اقتصاد دانش بنیان ریاســت 
جمهــوری، در راســتای تحقــق قانون جهــش تولید 
دانش بنیان از طرح های ساخت بار اول در حوزه صنعت 

برق و اصالح الگوی مصرف انرژی حمایت می کند.
به گزارش معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان، در 
راستای اجرایی سازی ماده )۸( آیین نامه حمایت از تولید، 
دانش بنیان و فناور و اشتغال  آفرین در صنعت آب و برق 

و به منظور تخصیص بهینه تسهیالت خطرپذیر موضوع 
بخشــی از بند )ط( تبصره )۱۵( قانون بودجه کل کشور 
در سال ۱۴۰۱، طرح های ساخت بار اول در صنعت برق 
و اصالح الگوی مصرف انرژی از طریق اعطای تسهیالت، 

مورد حمایت قرار خواهند گرفت.شرکت های دانش بنیان  
صنعت برق، شــرکت های دانش بنیان و غیردانش بنیان 
فعال در حــوزه اصالح الگــوی مصرف انــرژی، افراد و 
هســته های نوآور )در قالب حمایت از شتاب دهنده های 

دانش بنیان فعال در حــوزه انرژی(، با ســاخت بار اول 
محصوالت کلیدی، گلوگاهی و پرکاربرد در صنعت برق و 
اصالح الگوی مصرف انرژی و ارائه خدمات مرتبط که نمونه 
مشابه داخلی ندارند، می توانند درخواست خود را حداکثر 
تا پایان سال ۱۴۰۱ در سامانه دریافت طرح ها به نشانی 
isti.ir.T۱۵ ثبت کنند. طرح ها بر اساس زمان دریافت، 

در اولویت بررسی و تخصیص تسهیالت قرار می گیرند.

ســازمان صنایع کوچک و شــهرک های صنعتی ایران 
در راســتای تحقق شــعار ســال و قانون جهش تولید 
دانش بنیان، از واحدهای دانش بنیان برای اســتقرار در 
شــهرک ها و نواحی صنعتی و فناوری حمایت می کند. 
این ســازمان حمایت های ویژه ای را در راستای توسعه 
و تقویت شــرکت های دانش بنیــان برنامه ریزی کرده 
اســت که از مهم ترین آن ها می توان به واگذاری حقوق 
انتفاع عرصه در شهرک ها و نواحی صنعتی و فناوری به 
شرکت های دانش بنیان و صنایع پیشرفته به صورت نقد 

و اقساط اشاره کرد.
بر این اســاس، برای اراضی با مساحت بیش تر از ۳۰۰۰ 
متر مربع از تسهیالت ۱۰ درصد نقدی و اقساط ۴۸ ماهه 

با تنفس ۶ ماهــه در بازپرداخت اقســاط و برای اراضی 
کم تر از ۳۰۰۰ متر مربــع از ۱۰ درصد پرداخت نقدی با 
اقساط ۴۲ ماهه یا تنفس ۶ ماهه در پرداخت اقساط بهره 

خواهند برد.
برای واحدهای دانش بنیان و صنایع پیشرفته که دارای 
اولویت سرمایه گذاری بوده و توسط دفتر فناوری و نوآوری 
معاونت هماهنگی و محیط کســب و کار وزارت صمت، 
معرفی شوند، بخش نقدی قرارداد آن ها یک درصد تعیین 
می شود و مشمول تنفس ۶ ماهه و بهره برداری پیش از 

موعد نیستند.
بر اساس این آیین نامه حمایتی، در صورت بهره برداری 
پیش از موعد شرکت های دانش بنیان و صنایع پیشرفته 

دارای مجوز ار وزارت صمــت و معاونت علمی، فناوری 
و اقتصــاد دانش بنیان ریاســت جمهــوری، در صورت 
تصویب در هیأت مدیره شــرکت اســتانی، تا سقف ۳۰ 
درصد اقســاط باقی مانده مبلغ قــرارداد حقوق انتفاع 
عرصه آن ها از آخرین ســفته های سررســید نشــده 
 بخش تعهدی قرار مربوطه، بــه طرف های قرارداد بازگر

دانده می شود.
اجاره بهــای دفاتر بــرای شــرکت های دانش بنیان و 
شــتاب دهنده های فناوری و صنایع پیشــرفته دارای 
مجوز، در مراکــز خدمات فناوری و کســب و کار ایجاد 
شده در ســطح کشــور، مشــروط به فعالیت مؤثر در 
ســال اول اســتقرار، به میزان ۲۰ درصــد مبلغ اجاره 

دریافت می شــود. همچنیــن، در اجــرای برنامه های 
حمایتی توســعه و توانمندســازی واحدهای صنعتی 
مســتقر در شــهرک ها و نواحــی صنعتــی و فناوری 
و واحدهــای دانش بنیــان و صنایع پیشــرفته دارای 
 مجــوز از وزارت صمــت و معاونت علمــی، در اولویت 

قرار می گیرند.
بر اساس بند ب ماده۲۴ دســتورالعمل بهره برداری از 
زمین، اعیانی و تاسیسات شهرک های و نواحی صنعتی، 
صنفی و فناوری، شــرکت های دانش بنیان تولیدی در 
صورت اخذ پایان کار ســاختمانی و پروانه بهره برداری، 
تا سقف ۱۰درصد مشمول مشوق به اقساط باقی مانده 

نیز می شوند.

طرح های ساخت بار اول در حوزه انرژی حمایت می شوند

حمایت ویژه از استقرار دانش بنیان ها در شهرک های صنعتی

به نظر می رسد ایالن ماسک تعداد بیشتری از نیروی کار توئیتر را اخراج کرده 
است. طبق گزارش نشریه »اینفورمیشن« این شرکت بخشی از نیروی انسانی 
قسمت زیرســاخت خود را اخراج کرده اســت. البته تعداد نیروهای اخراجی 
مشخص نیســت اما برخی از مهندسان روز گذشــته در توئیتر اعالم کردند از 
 طریق ایمیلی به آنها اطالع داده شــده که دیگر شــرکت نیــازی به همکاری 

آنها ندارند.
پیش از این نشریه نیویورک تایمز در گزارشی از اخراج نلسون آبرامسون مدیر 
بخش زیرساخت توئیتر و عده ای دیگر از کارمندان رده باالی شرکت خبر داد. 
توئیتر از زمان کاهش نیروی انسانی خود تیم ارتباطات راه اندازی نکرده است. 

براساس تخمین وب سایت اینفورمیشن، از زمانی که ایالن ماسک توئیتر را در 
اکتبر ۲۰۲۲ میالدی خریده، تعداد کارمندان این شــرکت ۷۵ درصد کاهش 

یافته است.
این شبکه اجتماعی در زمان مدیریت پاراگ آگراوال حدود ۷۵۰۰ کارمند داشت. 
اما یک هفته قبل در شبکه »اسلک« )پیام رسان داخلی مخصوص شرکت ها( 
توئیتر حدود ۲ هزار کارمند ثبت شده بودند. در ماه نوامبر ۲۰۲۲ ماسک اعالم 
کرد نیروی های انسانی باقی مانده در توئیتر دیگر اخراج نمی شوند. این خبر پس 
از آن اعالم شد که وی اولتیماتومی سختگیرانه برای کارمندان صادر کرد و در 

نتیجه آن حداقل ۱۲۰۰ نفر استعفا دادند.

افزایش قربانیان فرایند اخراج های ماســک در تیم هایی که مســئولیت فعال 
نگه داشــتن پلتفرم را دارنــد، نگرانی ها دربــاره کاهش اعتبــار آن در آینده 
را بیشــتر کرده اســت. از ســوی دیگر اخراج نیروها نشــان دهنده موقعیت 
مالی متزلزل توئیتر از زمان شــروع فعالیت ماســک در این شــرکت اســت. 
در هفته هــای دیگــر ماســک و دیگــر مدیــران ارشــد اجرایــی درباره 
عواقب احتمالی عــدم پرداخت پاداش به هــزاران کارمند گفتگــو کرده اند 
که طــی هفته های اخیر از شــرکت اخراج شــده اند. همچنیــن این پلتفرم 
 نتوانســته اجاره بهــای دفاتــر خــود در سانفرانسیســکو و نقــاط دیگر را 

پرداخت کند.

کاهش ۷۵درصدی کارکنان؛

اخراج کارمندان توئیتر همچنان ادامه دارد

فناوری
اطالعات
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مديرعامل صندوق ضمانت سرمايه گذاري تعاون از تصويب بيش از 450 ميليارد ريال ضمانتنامه در ماه 
جاري خبر داد و گفت: اين طرح ها درمجموع موجب ســرمايه گذاري حداقــل 1500 ميليارد ريالي در 

بخش تعاون خواهد شد. 
  مهدي حســين نژاد بــا بيان اينكــه در اســفندماه مبلــغ 450 ميليــارد ريــال ضمانتنامــه براي 
20 طــرح تعاونــي در هيات مديــره صنــدوق طــرح و بــه تصويــب رســيد، اظهــار داشــت: 

طرح هايــي نظير پــوالد ســقف، خريــد تضميني مركبــات، تاميــن نياز مرغــداران، ريســندگي 
 و... از جملــه طرح هايــي هســتند كه مــورد حمايــت صنــدوق ضمانــت ســرمايه گذاري تعاون 

قرار گرفته اند. 
وي گفت: اين طرح ها درمجموع موجب ســرمايه گذاري حداقل 1500 ميليــارد ريالي در بخش تعاون 

خواهد شد. 

 براســاس ايــن گــزارش، مبلــغ 226 ميليــارد ريــال )49 درصــد( در بخــش صنعتــي، مبلــغ 
148 ميليارد ريال )33 درصد( در بخش روستايي و مبلغ 76 ميليارد ريال )18 درصد( در بخش كشاورزي 

توزيع شده است. 
به گزارش فارس، صندوق ضمانت ســرمايه گذاري تعاون براســاس قانون جهت تامين وثيقه و ســاير 

ضمانتنامه هاي مورد نياز تعاوني ها تاسيس شده است. 

مديرعامل صندوق ضمانت سرمايه گذاري تعاون خبر داد

تصويب 450 ميليارد ريال ضمانتنامه توسط صندوق ضمانت سرمايه گذاري تعاون
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کار و
کارآفرینی 

مشكل اقتصاد 
كشور 

به خصوصی  
بودن و دولتي 
بودن مرتبط 

نيست

سهم نابرابر بخش خصوصي و دولتي از اقتصاد، مشكل 
تكراري و هميشگي كشور است. مشكلي كه در صورت 
چشم پوشــي از آن روز به روز بزرگ تر شده و پايه هاي 
اشتغال كشور با وجود سهم 80 درصد بخش خصوصي 
از آن را سست مي سازد و اميد توسعه اقتصادي را براي 

هميشه بر باد مي دهد.
آمار هــا نشــان می دهنــد 83 درصــد از بــازار كار كشــور خصوصــي 
شــده اســت. اين درحاليســت كه ســهم بخش خصوصي از اقتصاد كشور 
تنهــا 15 درصــد اســت، به طوري كــه حتــي اصــل 44 قانون اساســي 
بــراي توجــه قانوني به ايــن بخش مغفــول مانده اســت و اقتصاد كشــور 
 همچنــان در اختيار دولتي هاســت كــه 17 درصد اشــتغالزايي كشــور را 

در اختيار دارند.
 اين ســهم ناعادالنــه بخــش خصوصــي در كنــار چالش هاي ويــژه اين 
بخــش از تســهيالت بانكي گرفتــه تــا پرداخــت حق الزحمــه كارگران 
و تــا اوضــاع نابســامان بــازار و انتظــارات ســازمان هاي بيمــه و كار و 
مهم تــر از همه جوانــان فارغ التحصيل روز بــه روز بر تنگناهــاي اين بخش 
مي افزايــد و بار مســئوليت ها و زحمات اين بخش را ســنگين تر مي ســازد 
 و از چابكــي ايــن بخش بــراي پيش قدم شــدن بــراي توســعه اقتصادي 

كشور مي كاهد. 
از طرفي بسياري از افراد كشور به پيداكردن كار دولتي تمايل دارند و كار دولتي 
را بر كاركردن در بخش خصوصي ترجيح مي دهند. به اعتقاد كارشناسان علت 
عمده اين موضوع به مشكالت بخش خصوصي و گرفتاري هاي آن براي دادن 
ضمانت شغلي يا دادن مزايا و حقوق ثابت به كارمندان 
اســت و بخش خصوصي به علت مشــكالتي كه دارد، 
نمي تواند براي نگه داشتن نيروي كار خود به آنها ضمانت 
چندين و چند ســاله بدهد يا در پرداخت حقوق به آنها 
براي ســال هاي آتي كه معلوم نيست وضعيت اقتصاد و 

بازار چگونه است، تضميني بدهد. 
بيژن عبــدي، اســتاد دانشــگاه در رابطه بــا موضوع 
اشــتغالزايي بخش خصوصي به »كســب وكار« گفت: 
اول از هر چيز بايد تعريف مشخصي از بخش خصوصي 
و بخش دولتــي و چگونگي تمايز آن دو از هم داشــت، 
ســپس براســاس شــاخص هاي موجــود از وضعيت 
اشتغالزايي آنها به بررســي پرداخت. در شرايط كنوني 
ســهم بزرگي از بودجــه در اختيار دولت اســت كه از 
 آن درآمــد كارمندان خود بــه همراه مزايــاي آنها را 

پرداخت مي كند. 

لزوم بستر سازي براي بخش خصوصي واقعي 
وي توضيح داد: وقتي مي گوييم بخش خصوصي منظورمان كدام بخش است؟ 
آيا شبه دولتي ها و نيمه دولتي ها خصوصي نيستند؟ بسياري از همين بخش ها 
كه با نام خصوصي شكل گرفته اند، وابسته به نهادهاي دولتي هستند يا براساس 
سياست هاي دولتي هدايت مي شوند؛ بنابراين در جايگاه واقعي بخش خصوصي 
قرار ندارند، چرا كه بخش خصوصي يعني اينكه بخشــي هم از نظر مالي هم از 
نظر تصميم گيري و اركان تشــكيل دهنده مستقل از دولت باشد، در حالي كه 
 بســياري از بخش هاي خصوصي در جامعه ما وابســته به نهاد قدرت و دولت

 هستند.
 اگر منظور مــا از بخــش خصوصي مردم اســت، افزايش ســهم مــردم از 
فعاليت هاي اقتصادي با بسترســازي بــراي آنها از طريق حــذف مجوزهاي 
 سخت و دســت و پاگير، قوانين دشــوار و مانع فعاليت اقتصادي، نشان داده 

مي شود. 

اقتصاد بايد كارا باشد، فرقي نمي كند دولتي يا خصوصي
اين اســتاد دانشــگاه در پاســخ به اين ســوال كه چگونه مي توان بر كارايي 
اقتصادي با حمايت از بخش خصوصي افزود، گفت: مشــكل اقتصاد كشــور 
به خصوصی  بــودن و دولتي بــودن مرتبط نيســت. چنانچه در بســياري از 
كشــورها چون چين دولت همچنان ســهم خود را از اقتصاد به طور بســيار 
زياد حفــظ كرده اما كارايي داشــته و به رشــد اقتصادي رســيده اســت و 
 برعكس آن در برخي كشــورها بخــش خصوصي كارايي الزم از خود نشــان 

نداده است.
 بنابراين آنچه مهم اســت كارايي و باال بردن تالش اقتصادي است و گرنه اگر 
قرار باشد مشــكالت اقتصادي با واگذاري بخش هاي دولتي به خصوصی حل 
شــود، جاي اين اين ســوال باقي مي ماند كه پس چرا بخش خصوصي كشور 
تاكنون نتوانســته آنطور كه بايد كارا باشــد؟ بنابراين بايد دانست بخش هاي 
خصوصي كشــور تاكنون تا چه اندازه موفــق و كارا بوده انــد و اين بخش ها 
تا چه اندازه در نقش خود در رشــد اقتصادي موثر واقع شــده اند؟ با پاســخ 
 به اين ســوال چالش واگذاري اقتصــاد به بخش خصوصي يا دولتي روشــن 

مي شود. 

انتظارات نامعقول، پتك هميشگي اقتصاد بر سر توليدكنندگان
به اعتقاد برخي از توليد كنندگان دولت به جاي حمايت از توليد كننده هميشه 
با انتظارات نامعقول پتكي بر سر آن زده و به چشم يك خطاكار و مجرم به آن 
نگاه كرده كه حقوق كارمندان را پرداخت نمي كند، به آنها حق بيمه نمي دهد 
و بايد در قبال كارهاي خود به همه پاسخگو باشــد. وظايف سنگيني دارد اما 
در قبال اين وظايف هيچ حقوقي ندارد. مثال دولت براي واردات بي رويه كه به 

بخش خصوصي بزرگ ترين لطمه را وارد مي كند، نيم نگاهي به بخش خصوصي 
نمي كند، هنگام ركود و تعطيلــي بازار هم هيچ حمايتي جز انتظار نيســت. 
توليدكنندگان مي گويند: اگر واقعا نگراني عمده سياســت گذاران اقتصادي، 
كارگران و پرداخت حق الزحمه به آنهاســت، توليد را بســامان ســازد. هيچ 
كارفرمايي از توجه به نيروي كار خوب اهمال نمي ورزد. كارمند خوب هميشه 

مورد ستايش بازار و كارفرمايان است. 

فشار بازار كار و شرايط بد اقتصادي بر توليد كننده
به گفته برخي از فعاالن اقتصــادي هنگام تعيين وظيفه براي بخش خصوصي 
مواظب حساســيت هاي اين بخش و آســيب پذيري هاي آن كه قابل جبران 
هم نيست، باشيم، چرا كه در شــرايط بد اقتصادي و فشارهاي بازار و توقعات 
بي دليل، چاره اي براي توليد كننده باقــي نمي ماند كه كار خود را تعطيل كند 

و براي او به صرفه تر خواهد بود كه ســرمايه خود را در بانك گذاشته و سودش 
را بگيرد.  در اين صورت هم دغدغه كمتري خواهد داشت و هم سود بيشتري. 

ميزان اشتغالزايي بخش خصوصي در استان ها
آمار ها از باالترين ميزان اشتغال در بخش خصوصي و دولتي در استان ها نشان 
مي دهند كه آذربايجان غربي و قزوين هم اكنون داراي باالترين ميزان اشتغال 
خصوصي بوده و سهم اشتغال نيروي كار در حوزه خصوصي در اين دو استان 
89.5 درصد است، در حالي كه شاغالن دولتي و عمومي در اين دو استان تنها 
10.5 درصد سهم دارند. ايالم با 72.4 درصد و كهگيلويه و بويراحمد نيز با 71.2 
درصد، كمترين ميزان اشتغالزايي خصوصي كشور را دارا هستند و حدود 30 
درصد مشاغل موجود در اين دو استان از طريق بخش عمومي و دولتي ايجاد 

شده است. 

»كسب وكار« از وضعيت اشتغال كشور گزارش مي دهد

سهم  بخش خصوصي در ایجاد اشتغال

ميزان امنيت 
شغلي به ميزان 

قابليت ها و 
توانمندي هاي 

كاركنان بستگی 
دارد

شــخصي كه بتواند شــغل خــود را 
حفــظ كنــد و احتمال بيكار شــدن 
وي بســيار پاييــن باشــد، امنيــت 
شــغلي دارد. امنيــت شــغلي باعث 
مي شــود فرد  نگــران آينده شــغلي 
 خود نباشــد و در جايگاه شــغلي خود احســاس اطمينان 

و اعتماد كند. 
همينطور به آسوده خاطر بودن و احساس رضايت از موقعيت 
شــغلي فرد منجر مي شــود. به اعتقاد كارشناســان ارتباط 
 محكمي بين امنيت شغلي و توانمندســازي فرد وجود دارد. 
هرچه فرد احساس امنيت بيشتري داشــته باشد، با انگيزه و 
تالش مضاعف تري كار خواهد كرد و اين امر به ارتقاي سطح 
شــغلي وي مي انجامد، هرچند اين موضوع از ســوی برخي 
كارشناسان مطرح شده كه با افزايش احساس امنيت شغلي به 
دليل نبود انگيزه رقابت سطح كارايي فرد پايين مي آيد. از نظر 
كارشناسان شــاخص هاي متعددي وجود دارند كه بر امنيت 
شــغلي تاثيرگذارند كه مهم ترين آن احساس رضايت فرد از 
موقعيت شغلي خود و محيط كاري و نيروي هاي مشغول در آن 
است به ويژه وقتي كه از طرف افراد مافوق وي اين احساس به 
وي منتقل شود. معموال اولويت بسياري از افراد در انتخاب يك 
شغل، داشتن امنيت شغلي است به همين خاطر اكثر مردم كار 
 كردن در بخش دولتي را بر بخش خصوصي ترجيح مي دهند.

 بــاور و تصــور همــه اين اســت كه 
در ايــن صــورت ريســك و تنــش 
كمتــري بــراي ثبــات موقعيــت 
كاري خــود دارنــد، در حالــي كــه 
 اين موضــوع هميشــه تاييد شــده

 نيست.

مولفه هاي امنيت شغلي
عوامل شــخصي زيادي را نيز مي توان 
موثر بــر امنيت شــغلي دانســت؛ از 
جمله تحصيالت، سابقه كار،  موقعيت 
شــغلي و... درواقــع نيــروي كار بايد 
بتوانــد خود را به ســرعت با شــرايط 
 وفــق داده يا به اصطــالح كامال به روز

 باشد. از جمله عواملي كه احساس امنيت شغلي در هر فرد را 
تهديد مي كند، نگراني نسبت به آينده شغلي، حقوق و دستمزد 
ناكافي، وضعيت اســتخدام، حمايت نكردن مقامات مافوق از 
زيردســتان، وجود عوامل تهديدكننده در شــغل، رسيدگي 
نشدن به شكايات و اعتراضات، بي اهتمامي به شايسته ساالري، 
قانون و مقررات و ارزشيابي عادالنه است. به اعتقاد كارشناسان 
از ديگر مولفه هاي امنيت شــغلي، جابه جايي كمتر در شغل، 
تمركز بر شغل توســط افراد، انتخاب شغل مناسب، احساس 
آرامش و وابسته شدن فرد به ســازمان است. به گفته برخي 
از فعاالن اقتصادي اخراج و بركنار كردن نيروي كار توســط 
كارفرما داليل بســياري دارد كه مهم ترين آن عدم بازدهي 
كافي فرد براي سازمان و بي توجهي به نقش شغلي خود است. 
همانطور كه يك كارمند از ســازمان انتظاراتي دارد، كارفرما 
هم توقعاتــي دارد. كارفرمايان از نيرويي كه تنها بر دســت 
آنها هزينه و خــرج اضافه بگــذارد، گريزانند چــون آنها به 
 افزايش سطح بازدهي سازمان و افزايش سود و منافع سازمان 

فكر مي كنند. 
 

استخدام دائمي رقابت را از بين مي برد
حسين ساســاني، عضو اتاق بازرگاني تهران در رابطه با اين 
سوال كه چگونه مي توان احســاس امنيت شغلي در مشاغل 
كشــور را فراگير و فاصله اين احساس در بخش هاي دولتي با 
ديگر سازمان ها را كم كرد، گفت: از 20 سال گذشته تاكنون 
امنيت شــغلي اينگونه تعريف شــده كه اگر فردي استخدام 
دائمي باشــد، ديگر كســي وي را بيرون نمي كند و مشكلي 
براي وي پيش نخواهد آمد. ولي مشــكل اصلي اينجاست كه 
اســتخدام دائمي رقابت در بين كاركنان را با اين نگرش كه 
چه خوب كار كند و چه بد، به هرحال در پايگاه شــغلي خود 
استوار اســت را از بين خواهد برد بنابراين با افزايش احساس 
 امنيت شــغلي در فرد به همان نســبت ســطح كارايي وي 

پايين مي آيد. 

امنيت شغلي به توانمندي هاي فرد بستگي دارد
وي با اشاره به معايب اســتخدام دائمي كارمندان براي سطح 
بهره وري توضيح داد: زماني كه كارمنــدان به صورت دائمي 
استخدام هستند، رقابت كمتري مي كنند چون خيال آنها بابت 

شغلي كه دارند، راحت است. در اين شرايط هزينه بنگاه ها باال 
مي رود، ســطح نوآوري و خالقيت افراد كم مي شود و قيمت 
محصوالت يا خدمات باال مي رود. در اين وضعيت بسياري از 
شركت ها مشتريان خود را از دست مي دهند. اين كارشناس 
اقتصادي ادامه داد: به دليل مشكالتي كه در استخدام دائمي 
افراد به وجود آمد، مسئوالن تصميم گرفتند كه استخدام هاي 

دائمي را با استخدام موقت و قراردادي عوض كنند. 
در اين صورت امنيت شغلي دائمي نيست بلكه ميزان امنيت شغلي 
به ميزان قابليت ها و توانمندي هاي كاركنان بستگی دارد. هر چقدر 
آنها كارايي، قابليت و توانايي بيشتري داشته باشند، امنيت شغلي 

پايدارتري دارند و كارفرما هم راغب به حفظ آن است. 

بهــره وري پايين بخش دولتي نســبت به  بخش 
خصوصی

ساساني گفت: البته رويكرد ايجاد امنيت شغلي با شاخص قابليت كار 
 درستي است چراكه درنهايت به افزايش بهره وري سازمان ها منجر 
خواهد شــد. تجربه عيني اين موضوع باال بودن ســطح بهره وري 
بخش هاي خصوصي نسبت به بخش دولتي است كه علت اين موضوع 
همان استخدام دائمي بوده كه موجب شده افراد خيال راحت تري 

داشته باشند و هيچ تالشي از خود نشان ندهند. 

سطح كيفيت دانشگاه ها ارتقا يابد
ساســاني در پايان در جواب اين ســوال كه تا چه حد كشور 
ايران با كشــورهاي پيشــرو در زمينه امنيت شــغلي فاصله 
دارد، گفت: كشــور ما در اين موضوع رتبه يا عملكرد خوبي 
ندارد امــا بايد ديد چگونــه مي توان افزايش ســطح امنيت 
شــغلي در كشــور را باال بــرد؟ يكــي از روش هــا آموزش 
و باال بردن تــوان يادگيري افراد اســت تا توانمند باشــند و 
كارهاي خود را در ســطح بهتري انجــام دهند.بايد كيفيت 
 دانشــگاه ها را باال ببريم و بــر توانايي نيــروي تحصيلكرده

 بيفزاييم.

 »كسب وكار« گزارش مي دهد

امنيت  شغلي از مسير ارتقاي توانمندي 
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کشاورزي

معاون بازرگاني داخلي شــركت پشــتيباني امور دام از آغاز عرضــه مرغ منجمد در 
فروشگاه هاي زنجيره اي به مناســبت ايام عيد خبر داد و گفت: ۶۰ درصد از مطالبات 
ذرت كاران پرداخت شــد. عباس والوزي درباره آخرين وضعيت ذخيره ســازي مرغ 
و گوشــت قرمز براي شــب عيد، اظهار كرد: دربــاره ميزان ذخاير، جــاي هيچ گونه 
نگراني ای نيســت و ذخاير ما به اندازه اي اســت كه پاســخگوي نياز بازار شب عيد 

باشــد. وي تصريح كرد: براي شب عيد به هر ميزان كه الزم باشــد، ما آمادگي داريم 
برای تنظيم بازار مرغ و گوشــت قرمز وارد بازار كنيم. معاون بازرگاني داخلي شركت 
پشــتيباني امور دام كشــور با بيان اينكه ما معتقد هستيم گوشــت مرغ منجمد از 
نظر كيفي برتري هايي نســبت به گوشــت گرم دارد، گفت: براي دسترسي آسان تر 
مردم به اين نوع مرغ، ما در حال ســاماندهي عرضه آن در فروشــگاه هاي زنجيره اي 

هســتيم، ضمن اينكه عرضه مرغ منجمد از هفته جاري در فروشگاه هاي زنجيره اي 
شروع شــده و تا شــب عيد نيز ادامه خواهد داشــت. والوزي با اشــاره به اينكه قبال 
تهيه مرغ منجمد بــراي برخي از مصرف كنندگان ســخت بــود و در همه جا وجود 
 نداشــت، اضافه كرد: در حال حاضر مردم مي توانند مرغ منجمد را از فروشــگاه هاي 

مذكور خريداري كنند. 

آغازعرضهمرغدولتيدرفروشگاههايزنجيرهاي

از آنجــا كه بــراي بخش 
و  خدمــات  از  مهمــي 
كاركردهــاي جنگل هــا، 
 قيمتي تعييــن و در يافت 
نمي شــود و اين كاركردها 
از نظر اقتصادي خارج از نظام مرسوم بازار هستند، 
 ارزش اين خدمات نمود واقعي نيافته و در محاسبات 
ملي نيز وارد نمي شود. به همين دليل ممكن است 
در برنامه ريزي ها نيــز مورد توجه قــرار نگيرد. از 
ســوي ديگر،  تصميم گيري هــا و برنامه ريزي هاي 
مرســوم اقتصادي،  مبتني بر مبناي كمي و پولي 
ارزش گذاري و فايده پديده هاي مختلف است. اين 
حقيقت،  اهميت ارزش گــذاري اقتصادي خدمات 
منابع محيط زيســت طبيعي را آشــكار مي سازد. 
بديهي اســت ناديده گرفتن اين خدمــات نهايتا 
بي توجهي و تخريب تدريجــي جنگل ها را در پي 

دارد. 

درختان بلوط جبران كننده ميلياردها 
ريال از هزينه هاي دولت

درحقيقت هــدف از ارزش گذاري جنگل  كســب 
آگاهي مورد نياز بــراي تصميم گيري درباره نحوه 

مديريت اقتصادي منابع جنگلي تحت اختيار 
اســت كه بايد هم هزينه ها و فايده هاي قابل 
كمي ســازي را به پول تبديل و هم هزينه ها 

و فايده هــاي غيربازاري و نامحســوس 
را بررســي كــرد. ســهم جنگل هاي 
اســتان ايالم ۶41۶۶7 هكتار است 
كه تيپ غالب آن بلوط اســت. اين 

جنگل هــا از مهم تريــن زيســتگاه هاي يك نوع 
سنجاب ايراني به شــمار مي آيند. به عقيده فعاالن 
در حوزه جنــگل، اگر ارزش جنگل هــا به صورت 
رياضي و با يك مدل رياضي تعيين شــود، نوع نگاه 
مســئوالن به جنگل ها تغيير خواهد كرد. درحال 
حاضر نه تنهــا در ايــالم و در جنگل هــاي بلوط، 
 بلكه در تمام كشــور ما به جنگل ها فقط به عنوان 
يك منبع تامين چــوب نگاه مي شــود. به همين 
دليل جنگل هــا به راحتي و بــدون درنظر گرفتن 
خسارت هاي مالي ای كه در آينده به بارخواهد آمد، 
 تخريب مي شوند و براي جلوگيري از آن برنامه ای 
درنظر گرفته نمي شود. حشمت ا... عسكري،  دكتراي 
اقتصاد بين الملل، در يك طــرح تحقيقاتي ارزش 
جنگل هاي بلوط اســتان ايالم را به صورت رياضي 
محاسبه كرده اســت. در اين طرح هزينه هايی كه 
دولت بايد معادل كاركرد درختان بلوط در استان 
ايالم  بپردازد، محاســبه شده است. اين هزينه هاي 
باال نشــان دهنده اهميت اقتصــادي اين درختان 
است. به طور مثال در ارتباط با ارزش تنظيم گاز كه 
توسط جنگل هاي بلوط صورت مي گيرد، مي توان 
جذب كربــن و توليــد اكســيژن را ارزش گذاري 
كرد. ارزش جذب كربن معــادل 83۰ ميليارد 
ريال و ارزش توليد اكســيژن 8۰1 ميليارد 
ريال برآورد مي شــود. اين تنها گوشــه اي 
از ارزش اقتصــادي اين درختان اســت. 
عالوه بر ايــن در زمينه حفظ و 
نگهداري از خاك و فرسايش 
 آن نيز اين درختان اهميت 
حياتي دارند. از طرفي هر 

هكتار جنگل ســاالنه ۶8 تن گردوغبار را در خود 
رسوب مي دهد. اين ميزان توسط جنگل هاي بلوط 
ايالم ساالنه 43 ميليون تن برآورد مي شود. گواه اين 
مطلب اين است كه با آمدن گردوغبارهاي عراق و 
عربســتان در فصل بهار و تابستان،  پس از چند روز 
هوا همان لطافت قبلي خــود را بازمي يابد. ارزش 
تاثير جنگل در كاهش زمين هاي بالاســتفاده برابر 
با 11552۰ميليون ريــال و ارزش تاثير جنگل در 
كاهش رسوب در مخازن ســدها 54۰ ريال بر هر 
مترمكعب رسوب درنظر گرفته مي شود. در برآورد 
ارزش تفرجي و تفريحي در جنگل هاي بلوط ايالم 
با توجه به بررسي هاي انجام شــده،  هر خانواده در 

ســال كه به اين جنگل ها مراجعه مي كند، تمايل 
دارد ميانگين مبلغ 5۰2۰ ريال براي بازديد از اين 
مناطق بپردازد. بنابراين ســاالنه 2.8 ميليارد ريال 

سود اقتصادي در پي دارد. 

564 ميليارد ريال درآمد حاصل از تانن 
موجود در درختان بلوط 

پوســت و برگ درختان بلوط داراي ارزش دارويي 
بااليي است. تانن از جمله موادي است كه در دباغي 
پوست از آن اســتفاده مي كنند و اين ماده به مقدار 
بسيار زيادي در برگ و پوست درختان بلوط وجود 
دارد. درآمد حاصل از تانن جنگل هاي بلوط استان 

ايالم 5۶4 ميليارد ريال برآورد مي شود. باوجود اين 
ارزش اقتصادي متاسفانه آنگونه كه بايد از درختان 
بلوط محافظت نمي شود. عالوه بر اين بيماري زوال 
بلوط كه از 5 ســال پيش به جــان جنگل ها افتاده 
و همچنــان در آن جوالن مي دهد، امروزه ســطح 
وسيعي از منطقه را دربر گرفته و زنگ هشدار نابودي 
جنگل هاي بلــوط غرب و جنوب كشــور را به صدا 
درآورده است، براســاس آخرين آمار و بررسي هاي 
صورت گرفته در اســتان هاي زاگرس نشين كشور 
بالغ بر يك ميليــون و 4۰۰ هزار هكتار از ســطح 
جنگل هاي زاگرس تاكنون بر اثر بيماري زوال بلوط 

خشك شده يا در معرض خشك شدن است. 

»كسبوكار«ازجايگاهاقتصاديجنگلهاگزارشميدهد

زنگ خطر نابودی جنگل هاي بلوط 

ماهيگرانميشود
مديرعامل اتحاديــه تكثير و پــرورش صادرات 
آبزيان گفت: در روزهاي پاياني ســال به ســبب 
سيســتم نامناســب توزيع و دخالــت دالالن 
 نگران افزايــش بيش از پيش قيمت هــا در بازار 
هســتيم.  به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، 
ارســالن قاســمي، مديرعامل اتحاديه تكثير و 
پرورش صادرات آبزيان درباره روند افزايش قيمت 
ماهي در هفته هاي اخير اظهــار كرد: در روزهاي 
اخير سيستم نامناســب توزيع و عرضه و داللي 
موجب افزايش 2۰ تــا 3۰ درصدي قيمت ها در 
بازار شده است و الزم اســت كه سازمان شيالت 
تمهيداتي در اين زمينه به كار گيــرد.  وي افزود: 
با توجه به ايام پاياني ســال بايد گفت: مشكلي از 
لحاظ كمبود ماهي به شرط سروسامان دادن بازار 
وجود ندارد اما همواره به ســبب ورود و دخالت 
 دالالن نگــران افزايش بيــش از پيش قيمت ها 
هستيم.  قاسمي با اشاره به واردات ماهيان تيالپيا 
 بيان كرد: براســاس آخرين آمار در ســال جاري 
54 تا 55 ميليــون دالر ماهي تيالپيا به كشــور 
وارد شــده اســت.  مديرعامل اتحاديه تكثير و 
پرورش آبزيان يادآور شــد: شيالت ايران همواره 
به دنبال توليد تيالپيا در كشور است اما سازمان 
محيط زيست به سبب تاثير منفي آن در اكوسيستم 
مجوز توليد نداده اســت زيرا اين ماهيان هرچند 
رشد سريعي دارند اما از كيفيت بااليي برخوردار 

نيستند. 

تحوالتبازارميوهوسبزي
رئيس اتحاديه ميوه و سبزي، نرخ جديد انواع ميوه 
و صيفي در بازار را اعالم كرد و گفت: پياز نســبت 

به هفته قبل حدود 8۰۰ تومان ارزان شده است. 
ســيد حســين مهاجران ضمن اعالم نــرخ جديد 
انــواع ميــوه و صيفي جات در بــازار، اظهــار كرد: 
 قيمت پيــاز نســبت به هفتــه گذشــته، حدود

 8۰۰ تومان كاهش يافته و از 4۰۰۰ تومان به 32۰۰ تا 
3۰۰۰ تومان رسيده است.  به گزارش مهر، وي اضافه 
 كرد: درحال حاضر قيمت هر كيلوگرم گوجه فرنگي 
گلخانــه ای  3۰۰۰ تومــان، گوجه فرنگــي نــو 
 )بوتــه رس( 2۰۰۰ تومــان و ســيب زميني از 
اســت.   تومــان   13۰۰ تــا   ۶۰۰
را  ای  گلخانــه  خيــار  قيمــت   مهاجــران، 
25۰۰ تومان و خيار رسمي را 3۰۰۰ تومان اعالم و 
اضافه كرد: قيمت گريپ فروت توسرخ هم 25۰۰ و 
گريپ فروت سفيد 12۰۰ تومان است. به گفته وي، هر 
كيلوگرم پرتقال رسمي جنوب 25۰۰ تومان، پرتقال 
كوهســتان جنوب 55۰۰ تومــان، هندوانه چيتي 
15۰۰ تومان و هندوانه پوســت سياه 1۰۰۰ تومان 
است.  مهاجران تصريح كرد: نرخ سيب درختي قرمز و 
سفيد از 25۰۰ تا 4۰۰۰ تومان، نارنگي بندرعباس از 
1۰۰۰۰ تا 12۰۰۰ تومان، نارنگي بندري ريز از ۶۰۰۰ 
تا 8۰۰۰ تومان، نارنگي پاكســتاني 4۰۰۰ تومان و 

كيوي از 15۰۰ تا 4۰۰۰ تومان است. 

30هزارتنچايازهندبهايران
صادرميشود

هيــات بازرگاني كشــور هنــد به سرپرســتي 
رايزن بازرگاني ســفارت هند در ايران به اســتان 
آذربايجان شرقي ســفر و با هيات رئيسه و هيات 
نمايندگان اتاق تبريز ديدار و پيرامون گســترش 
روابط اقتصادي گفتگو كردند.  به گزارش ايانا، صمد 
حسن زاده، رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و 
كشاورزي تبريز با بيان اينكه ايران و هند از قديم 
مشــاركت هاي فرهنگي گســترده اي داشته اند، 
افزود: اتاق تبريز با قدمتي 1۰5 ساله از قديمي ترين 
اتاق هاي ايران اســت و به همين مناسبت يكي از 
مراكز مهم تجاري ايران بوده كه با ساير نقاط جهان 
در ارتباط است.  رئيس اتاق تبريز گفت: برندهاي 
مشهور چاي هندي مورد عالقه و استفاده شهروندان 
آذربايجاني است و به همين منظور تجار و بازرگانان 
بزرگي در حوزه تجارت چــاي فعاليت مي كنند.  
حسن زاده افزود: اطالع داريم كه تجار و بازرگانان 
هندي به اكثر كشورهاي اروپايي و آسيايي چاي 
صادر مي كنند.  وي در اين خصوص پيشنهاد كرد با 
مشاركت توليدكنندگان و صادركنندگان چاي هند 
واحدهايي براي فرآوري و بسته بندي چاي هند در 
تبريز ايجاد كنيم تا چاي هند به صورت فله اي به 
تبريز وارد و بعد از بسته بندي در كشور به مصرف 
داخلي برسد و به ساير كشورها صادر شود. وي با 
اشاره به حضور ايرانياني كه در هند هستند، گفت: 
آنها خدمات بسيار ارزشمندي در كشور هند انجام 
مي دهند و ما به دليل اين خدمات انسان دوستانه به 
آنها افتخار مي كنيم و اعتقاد داريم ملت هاي هند 
و ايران به عنوان دوســت و برادر در كنار همديگر 
مي توانند در اكثر زمينه ها   همكاري داشته باشند 
و در پيشرفت و توسعه اقتصادي رسالت خود را در 

قبال يكديگر انجام دهند. 

خبر

كارخانه های روغنكشــي در كشــور ما 
ظرفيت توليد ساالنه 4 ميليون تن روغن 
خوراكي را دارند، با ايــن وجود در حال 
 حاضر تنها به اندازه توليد يك ميليون و

 4۰۰ هزار تــن از ايــن ظرفيت عظيم 
فعال اســت. توليد دانه هاي روغني به عنوان يكي از اصلي ترين 
دغدغه هاي مســئوالن نيز به پايين ترين حد خود در سال هاي 
اخير رســيده اســت و خريــد تضمينــي دانه هــاي روغني 
از كشــاورزان به تنهايي مشــكلي را حل نمي كنــد. به عقيده 
كارشناســان بايد از تمام زنجيره صنايع روغن از جمله كارخانه 
های روغنكشــي حمايت شود. در شــرايط فعلي تنها راه نجات 
صنايع روغنكشــي كشــور،  عالوه بر طرح هــاي طوالني مدت 
توليد دانه هاي روغنــي، وضع تعرفه هاي مناســب بر كنجاله و 
روغن وارداتي اســت زيرا تعرفه پايين كنجاله و روغن نســبت 
به دانه هــاي روغني باعــث كاهش واردات دانه هــاي روغني و 
درنتيجه ركود صنايع روغنكشي در كشور مي شود. با اين وجود 
كارشناسان هشــدار مي دهند كه در ســال آينده احتمال دارد 
قيمت كنجاله در بازار هاي جهاني پايين باشــد ،از اين رو دولت 
 بايد با افزايش تعرفه كنجاله مانــع از واردات بيش از حد و ركود 

كارخانه ها شود. 

براي شكوفايي صنايع روغنكشي بايد تعرفه كنجاله 
و روغن خام افزايش يابد

يك كارشناس صنايع روغن كشــي در گفتگو با »كسب وكار« 
دربــاره واردات كاالهاي مرتبط با زنجيره روغنكشــي كشــور 
گفت: واردات تا حد امكان بايد به صورت دانه هاي روغني انجام 
شــود تا به توليد ارزش افزوده و همچنين ايجاد اشتغال كمك 
بيشتري شــود. وي در ادامه گفت: در حال حاضر 84  هزار تن 
سويا و 4۶ هزار تن كلزا در كشور توليد مي شود كه براي ظرفيت 

عظيم كارخانه هاي روغنكشي بسيار پايين است. درنتيجه براي 
جلوگيري از ورشكستگي اين كارخانه ها دولت بايد راه واردات 
دانه هاي روغني را تســهيل كند. وي افزود: دولــت در ابتداي 
امســال تعرفه كنجاله و روغن خام را 3 درصد افزايش داد و اين 
گام مفيدي بود و براي نخستين بار قيمت كنجاله باالتر از قيمت 
دانه هاي روغني قرار گرفت. هرچند پيش بيني مي شــود كه در 
ســال آينده به  دليل كاهش جهاني قيمت كنجاله دوباره قيمت 
آن به زير قيمت دانه هاي روغني برگردد. اين مســئله مديريت 
 دولتمــردان را مي طلبد كه بــا وضع تعرفه هاي مناســب بازار 

را مديريت كنند. 

رســيدن بــه خوداتكايــي ۷5 درصــدي در
 يك برنامه كارشناسي شده

وي ادامــه داد: درباره توليــد دانه هاي روغني نيز مــا به دنبال 
خودكفايي نيســتيم. بلكه بايد به خوداتكايي رسيد. دستيابي 
به اين هدف در كوتاه مدت امكان پذير نيســت و براي رســيدن 
 بــه خوداتكايــي 75 درصــدي در توليــد دانه هــاي روغني

 يك برنامه كارشناسي و استراتژيك در بلندمدت الزم است.  دانه   
روغني يك گياه صنعتي اســت و مثل گندم، قابليت انبارداري 
ندارد بنابراين به محض توليد بايد فرآوري شود. توليد دانه هاي 
روغني و خوداتكايي در آن راه رسيدن به امنيت غذايي است. در 

توليد دانه هاي روغني حتما بايد وضــع موجودمان را ارزيابي   و 
در زنجيره توليد دانه هاي روغنــي به كاهش توليد ضايعات كلزا 

دقت كنيم. 

تنها 5 درصد دانه هاي روغني مورد نياز در كشــور 
توليد مي شود

اكبر سبقتي، دبير انجمن روغنكشــي نيز درباره توليد دانه هاي 
روغني در كشــور گفت: تنها 5 درصد دانه هاي روغني مورد نياز 
در كشــور توليد مي شــود. از طرفي قيمت تمام شده توليدات 
كشاورزان ما نســبت به ساير كشــورها باالتر است و مسئوالن 
نيز حمايت الزم را از توليدكنندگان نمي كنند. در بســياري از 
كشــورها به صادركنندگان دانه هاي روغنــي و محصوالت آن 
يارانه هــاي صادراتي اعطــا مي كنند و اين خــود باعث كاهش 
قيمت تمام شــده آنها و افزايــش توان رقابــت توليدكنندگان 
دانه هاي روغني آن كشورها مي شــود. البته كشاورزان نيز بايد 
با اســتفاده از بذرهای  مناســب و رعايت ساير مســائل فني با 
 افزايش توليد در مقياس ســطح قيمت تمام شــده محصوالت 

خود را رقابتي  كنند. 
كشــت متناوب كلزا با گندم براي تقويت خــاك و جلوگيري از 
فرسايش آن در دنيا ثابت شــده، ضمن اينكه تناوب كشت اين 
محصول با گنــدم، افزايــش راندمان در عملكــرد گندم ايجاد 
مي كند. مسئوالن در سال هاي اخير هميشه به فكر تنظيم بازار 
بوده اند و در اين روند توليدكنندگان اعم از كشــاورزان و صنايع 
روغنكشي به فراموشي ســپرده شده اند، درحالي كه قيمت هاي 
توليد داخلي دانه هاي روغني نسبت به قيمت هاي جهاني بيشتر 
است، هرساله به جاي افزايش راندمان توليد، فقط نرخ تضميني 
محصوالت كشاورزي افزايش مي يابد و چون توسط سياست هاي 
 تجــاري حمايت مناســبي صــورت نمي گيرد، بر مشــكالت 

افزوده مي شود. 

»كسبوكار«گزارشمیدهد

نجات صنايع روغنکشي با مديريت واردات دانه هاي روغني

قائم مقام وزير جهاد كشــاورزي در امــور بازرگاني گفت: هيچ 
ميوه اي بــه غير از موز، آنانــاس، نارگيل و انبه مجــوز ورود به 
كشور ندارد و براساس ابالغ وزير كشــور به همه استانداري ها، 
واردات هرگونــه ميوه به كشــور ممنــوع بوده و بازرســان و 
ناظران ســازمان حمايــت و تعزيرات موظف بــه جلوگيري و 
 برخورد با عرضه ميوه هاي قاچاق در ســطح عمده فروشــي و 

خرده فروشي شدند. 
علي اكبر مهرفرد، اظهار كرد: شايد برخي دالالن به دنبال اخذ مجوز 
واردات انواع ميوه از جمله نارنگي از پاكســتان باشند و براي آن 
دست به البي هم بزنند اما تا اين لحظه هيچ مجوزي براي واردات 
ميوه به كشور صادر نشده اســت و از اين به بعد هم برنامه اي براي 

صدور مجوز واردات ميوه به كشــور نداريم، چراكه توليد داخلي 
انواع ميوه كافي و پاســخگوي نياز داخلي است. به گزارش ايسنا، 
واردات ميوه هايي مانند موز، آناناس، نارگيل و انبه نيازي به مجوز 
 ندارد و بايد از طريق مبادي رسمي و با نظر سازمان حفظ نباتات 

انجام شود. 
قائم مقام وزير جهاد كشــاورزي در امور بازرگاني درباره  تنظيم 
بازار ميوه شب عيد و ذخيره سازي ســيب و پرتقال افزود: هيچ 
مشــكلي براي تامين اين دو ميوه براي شــب عيد و ايام نوروز 
وجود ندارد و براي نخســتين بار از هم اكنون ســيب و پرتقال 
 مورد نياز مــردم تامين و در مراكز اســتان ها ذخيره ســازي 
شده است.  مهرفرد خاطرنشان كرد: سال هاي گذشته به دليل 

اينكه باوجود ذخيره ســازي صورت گرفته بــراي حمل ونقل 
ميوه هاي تنظيم بــازاري به مراكز اســتان ها در ايام عيد دچار 
مشكل مي شــديم، تنظيم بازار ميوه شب عيد با نواقصي همراه 
مي شد درحالي كه امســال براي نخســتين بار ميوه مورد نياز 
شب عيد براساس مصوبه و درخواست ستاد تنظيم بازار كشور 
و كارگروه تنظيم بازار اســتان هاي مختلــف خريداري، تامين 
و به مراكز استان ها منتقل شده اســت؛ بنابراين هيچ مشكلي 
براي تنظيم بازار شب عيد نداريم. وي تصريح كرد: هيچ كدام از 
ميوه هاي وارداتي مجوزي براي واردات نداشته و ندارند و قاچاق 
محسوب مي شوند كه از مبادي غيررسمي يا به صورت ته لنجي، 
 كوله بري يا جاســازی كردن در كانتينر هاي وارداتي به كشور

 قاچــاق شــده اند.  قائم مقام وزيــر جهاد كشــاورزي در امور 
بازرگاني گفت: موضوع ميوه هاي قاچاق در جلســه هفته اخير 
هيات دولت مطرح شــد و پــس از برگزاري جلســات متعدد 
در وزارت كشــور و ســتاد مبارزه با قاچــاق كاال و ارز ، معاون 
امنيتي و انتظامي  وزير كشــور به همه اســتانداري ها، نيروي 
اســتانداري و ديگر دســتگاه هاي متولي مانند ســتاد قاچاق 
كاال و ارز، ســازمان تعزيــرات حكومتــي و غيره ابــالغ كرد 
كه واردات هرگونــه ميوه به كشــور ممنوع بوده و بازرســان 
 و ناظران ســازمان حمايــت و تعزيــرات موظف بــه جلوگ

يري و برخورد با عرضه ميوه هاي قاچاق در سطح عمده فروشي 
و خرده فروشي هستند. 

سازمانهايتعزيراتوحمايت،مسئولبرخوردباميوههايقاچاقشدند
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90  درصد پوشاك از طريق مبادي غيررسمي وارد كشور مي شود. در اين باره مديركل 
صنايع نساجي و پوشــاك وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد است كاهش قاچاق 
تنها از طريق پايين آمدن تعرفه امكان پذير نيســت و مسئوالن بايد هزينه هاي قاچاق 

را افزايش دهند. 
گلناز نصراللهي، با اشاره به ورود 90 درصدي پوشاك از مبادي غيررسمي، اظهار كرد: 
اقدامات بســيار زيادي را در اين زمينه انجام داده ايم و توجه مسئوالن مربوطه به اين 

موضوع را جلب كرديم. 
وي افزود: متاســفانه كنترل و نظارتي روي كيفيت و نوع پوشــاك قاچاق به كشــور 
 وجود نــدارد و هميــن امر نيز مي تواند به صنعت پوشــاك كشــور لطمــات زيادي 

بزند. 

مديركل صنايــع نســاجي و پوشــاك وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت درباره 
كاهش ســقف تعرفــه اي كاالهاي وارداتي براي ســال آينــده به 55 درصــد، ادامه 
داد: وقتــي صنعتي بــا چنيــن حجــم واردات غيررســمي روبه روســت، پيش از 
 هرچيــز بايد تالش شــود كه ايــن واردات غيررســمي به ســمت مبادي رســمي 

سوق پيدا كند. 
نصراللهي با بيان اينكه تمامي صنايع مستحق اين هستند كه با درصدي حقوق ورودي 
منطقي حمايت شوند اما اميدواريم با هماهنگي هايي كه با مسئوالن مربوطه در حوزه 

مبارزه با قاچاق كاال صورت گرفته، ميزان قاچاق در حوزه پوشاك كاهش يابد. 
وي با بيان اينكه مسئوالن مبارزه با قاچاق كاال هميشه بر اين اعتقاد بوده اند كه تعرفه 
واردات پوشاك باالست، ادامه داد: اميدواريم با توجه به كاهش سقف تعرفه ها اقدامات 

شديدتري براي جلوگيري از قاچاق انجام شــود، چراكه كاهش تعرفه ها تنها در كنار 
افزايش هزينه هاي قاچاق مثمر است. 

مديركل صنايع نساجي و پوشاك وزارت صنعت، معدن و تجارت اضافه كرد: قاچاق يك 
ناهنجاري است كه به علت عدم توجه به آن تشديد و باعث شده كه قاچاقچيان در اين 

مدت احساس ايجاد محيط امني براي خود كنند. 
نصراللهي درباره تخفيف 40 درصدي واردات پوشاك از تركيه به واسطه قرارداد تعرفه 
ترجيحي با اين شــركت نيز گفت: در مجموع حدود 97 رديف تعرفه براي نســاجي و 
پوشاك و از اين تعداد حدود 180 رديف تعرفه براي پوشاك وجود دارد، اين در حاليست 
كه تنها 10 رديف تعرفه از پوشاك شــامل قرارداد تعرفه ترجيحي مي شود، بنابراين 

تخفيف 40 درصدي براي كل تعرفه هاي پوشاك اعمال نخواهد شد. 

ورود 90 درصدي پوشاك از مبادي غيررسمي
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اصناف

بازار لوازم خانگي كشور ركود 
ندارد

رئيس اتحاديه لوازم خانگي بــا بيان اينكه بحث 
ركود در بازار لوازم خانگي كشور اصال صحت ندارد، 
گفت: بايد توليد، خدمــات و كيفيت را براي نفع 
مردم بهبود بخشيد زيرا مردم حق انتخاب دارند.  
محمد طحان پور با بيان اينكه برگزاري نمايشگاه 
لوازم خانگي بهتر از گذشته شده است، اظهار كرد: 
در گذشته فروش اجناس همانند سمساري بود اما 
در حال حاضر برندهــاي معتبر داخلي و خارجي 
اعم از توليدكننده و فروشنده در آن حاضر هستند. 
وي افــزود: با فعاليــت تيم خــوب دولت بحث 
برجام حل شده است و شــاهديم كه كشورهاي 
صنعتي مانند آلمان، ايتاليا، ســوئيس، فرانســه 
و... وارد ايــران مي شــوند و ديگــر از حضــور 
مقامات كشــورهاي آفريقايي خبري نيست اما 
شــركت هاي لوازم خانگي در ايران بايد همانند 
شركت هاي تركيه اي شــريك هاي خارجي پيدا 
كنند تا بتوانند توليد خــود را ارتقا دهند.  رئيس 
 اتحاديــه لــوازم خانگي كشــور گفــت: حدود 
400 كارخانــه اجــاق گاز و 100 كارخانــه 
يخچال سازي در كشــور وجود دارد، در حالي كه 
در كشورهاي آلمان و ايتاليا تعداد هر كدام از اين 
صنايع حدود 10 عدد اســت اما سال ها صادرات 
كالن در سطح جهان دارند زيرا قيمت تمام شده 
توليد محصــول لوازم خانگي در ايران باالســت.  
طحان پور بــا بيان اينكه برخــي توليدكنندگان 
داخلي از فضاي پسابرجام ناراحت هستند، افزود: 
اين افراد توقع دارند دور كشــور را ديوار بكشيم تا 
هيچ كسي جنســي وارد نكند زيرا اين گروه توان 
رقابت با اجناس خارجــي را ندارند اما به هر حال 
كشور نمي تواند به اين وضعيت ادامه بدهد و با دنيا 
مخالفت كند، بلكه بايد توليد، خدمات و كيفيت را 
براي نفع مردم بهبود بخشيد و مردم حق انتخاب 
دارند.  وي اضافه كرد: بحث ركــود در بازار لوازم 
خانگي كشور اصال صحت ندارد زيرا مردم مدام به 
اين كاالها نياز دارند و آنها را خريداري مي كنند. 
براي نمونه در فصل سرد سال از 25 تا 27 درصد 
تخفيف فروش دارند و كسي خريداري نمي كند 
اما همين كاال به دليل نياز جامعه در فصل تابستان 
با قيمت باالتر به فروش مي رســد. همچنين اين 

وضعيت درباره فروش بخاري نيز صدق مي كند. 

تزريق هر چه سريع تر  ذخاير 
گوشت گوسفندي به بازار

رئيس اتحاديه تهيه و توزيع گوشــت گوسفندي 
گفت: اگر دوســتان در وزارت جهاد كشاورزي ما 
را ياري كنند و گوشت هاي ذخيره شده را به بازار 
تزريق كنند، قاعدتا نوسان قيمت كمتري خواهيم 
داشــت.  علي اصغر ملكي دربــاره تمهيدات اين 
اتحاديه براي بازار شب عيد گفت: تاكنون با كمبود 
گوشت گوسفندي در آستانه شــب عيد مواجه 
نبوديم اما امسال از سازمان جهاد كشاورزي و امور 

پشتيباني و دام درخواست حمايت داريم. 
وي افزود: از سازمان جهاد كشاورزي و پشتيباني 
امور دام درخواســت كرديم كه ما را ياري كنند و 
ذخاير گوشت گوسفندي را تا اندازه اي كه در توان 
دارند، به بازار تزريق كنند تا بازار دچار تشنج نشود. 
رئيس اتحاديه تهيه و توزيع گوشــت گوسفندي 
درباره افزايش قيمت گوشت گوسفندي در آستانه 
شــب عيد نيز اظهار كرد: ممكن است درصدي 
افزايش قيمت در گوشت گوسفندي داشته باشيم. 
وي گفــت: بخشــي از افزايش قيمت گوشــت 
گوسفندي در آستانه شب عيد طبيعي است چون 
اغلب شركت ها و سازمان ها هدايايي را در اين قالب 
به پرسنل مي دهند و نوســان در قيمت به وجود 
خواهد آمد، اكنون اگر دوســتان در وزارت جهاد 
كشاورزي ما را ياري كنند و گوشت به بازار تزريق 

كنند، قاعدتا اين نوسان كمتر مي شود. 
از سوي ديگر، رئيس اتحاديه گوشت گاوي از ثبات 
قيمت گوشت گاوي در آستانه شب عيد خبر داد 
و گفت: همانطور كه در 8 ماه گذشــته هيچ گونه 
افزايش قيمتي روي گوشت گاوي اعمال نشده، در 
آستانه شب عيد هم قيمت همچون گذشته است. 
به گزارش اتاق اصناف ايران، علي خندان روجوان، 
رئيس اتحاديه تهيه و توزيع گوشت گاوي ضمن 
اعالم اين مطلب كه هيچ كمبودي نداريم، اظهار 
كرد: گوشت گاوي در بازار فراوان و قيمت آن هم 

مناسب است. 
وي افزود: در 7 تا 8 ماه گذشته هيچ گونه افزايش 
قيمتي نداشتيم و قيمت گوشت گاوي ثابت بوده 

است. 
رئيس اتحاديه گوشــت گاوي ضمن اشاره به اين 
مطلب كه قدرت خريد مردم پايين است، درباره 
تمهيدات اين اتحاديه براي شب عيد گفت: قيمت 
گوشــت گاوي افزايش نخواهد داشت و هر كيلو 
گوشــت گاوي به قيمت ۳2 هــزار تومان عرضه 

مي شود. 

اخبار

قاچاق ميوه هاي خوش  
آب ورنگ و يكدســت 
خارجي مدت هاســت 
كه بالي جان كشاورزان 
و باغداران ايراني شــده 
است. كشاورزان و باغداراني كه ميوه هاي آنها آنقدر روي 
درختان باقي مي ماند تا مي گندد و درنهايت هم جاي 
خالي ميوه هاي ايراني در سبد خريد مردم را ميوه هاي 

 تروتميز و گران خارجي پر مي كند. 
 ميوه هايي كه به روايت خريداران شان عطر و طعم ندارند 
اما ظاهر خوبي دارند و براي مهماني ها مناسب هستند. 
به اين ترتيب است كه جيب قاچاقچيان ميوه روزبه روز 

پربارتر مي شود. 
رئيس اتحاديه فروشــندگان ميوه و سبزي در اين باره 
گفت: كنترل دو مرز چابهار و بندر شهيد رجايي براي 

جلوگيري از قاچاق ميوه و سبزي كفايت مي كند. 
حســين مهاجران، رئيس اتحاديه فروشندگان ميوه و 
سبزي درباره تشديد برخورد با صنوف متخلف و دخيل 
در امر قاچاق از سوي ســتاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز 
گفت: اتحاديه فروشــندگان ميوه و سبزي به تمامي 
واحدهاي صنفــي در اين مورد اطالع رســاني كرده و 

اخطارهاي الزم را داده است. 
وي ضمن اشاره به جلسه اخير در وزارت صنعت، معدن و 
تجارت در اين زمينه گفت: در جلسه اي كه چند روز قبل 
در وزارت صنعت، معدن و تجارت داشتيم، به ما اعالم 
شد كه دستورالعمل مربوطه از سوي خود مسئوالن به 

واحدهاي صنفي ابالغ مي شود. 

تشــخيص كاالهاي قاچاق توسط صنف 
فروشندگان ميوه و سبزي

رئيــس اتحاديه فروشــندگان ميوه و ســبزي درباره 
چگونگي تشــخيص كاالهاي قاچاق توســط صنف 
فروشــندگان ميوه و سبزي اظهار داشــت: كاالهاي 
وارداتي و قاچــاق از نظر بســته بندي و رنگ آميزي با 
كاالهاي داخلي متفاوت هســتند بنابراين تشخيص 
كاالهاي قاچاق سخت نيست و مي توان ميوه هاي قاچاق 
را تشخيص داد كه هم اكنون مي توان گفت كه ليموترش  

پاكستاني، انگور سياه و شاه بلوط كه در بازار وجود دارند، 
همگي به صورت قاچاق وارد كشور شد ه اند. 

وي ادامه داد: ميوه هاي قاچاق را در سردخانه باغ هاي 
تهران قرار مي دهند و سپس با وانت به ميدان مي آورند 
و پس از معامله خريدار و فروشــنده، در مغازه ها رويت 

مي شود. 
مهاجران درباره برخورد با صنوف متخلف و دخيل در امر 
قاچاق گفت: اگر دلسوز اين مملكت هستيم، نبايد اجازه 

خروج ارز از مملكت را بدهيم. 
وي ضمن بيان اين مطلب كه واردات كاالهاي قاچاق به 
كشور وسعت قابل توجهي گرفته است، افزود: درست 
است كه موز داخلي ما در حد آب گيري است اما مگر چه 

مي شود كه موز نخوريم؟
رئيس اتحاديه فروشــندگان ميوه و ســبزي با تاكيد 
 بر جلوگيري از واردات كاالي قاچاق به كشــور گفت: 
هر كسي كاالهاي قاچاق وارد يا عرضه مي كند، به اين 
مملكت خيانت مي كند حاال ديگر فرقي ندارد كه خريدار 
يا عرضه كننده باشد يا اينكه حمل  كننده و وارد كننده 

يا كشاورز. 
وي با بيان اين نكته كه كنترل دو مرز براي جلوگيري از 
قاچاق ميوه و سبزي كفايت مي كند، تصريح كرد: ميوه 
و سبزي هاي قاچاق با تريلي از مرز بازارچه هاي مرزي 
در چابهار و از بندر شهيد رجايي وارد كشور شده و در 

سراسر كشور پخش مي شوند. 

ميوه قاچاق با تريلــي ۱۸ چرخ و از مبادي 
آسفالته وارد كشور مي شود

رئيس اتحاديه بارفروشان نيز ضمن اعالم اينكه قيمت 
ميوه هاي قاچاق ســه برابر قيمت واقعي است، گفت: 
ميوه ها را با تريلي 18 چرخه و از مبادي آسفالته به كشور 

وارد مي كنند. 
سيد محسن محمودي درباره تشديد برخورد با صنوف 
متخلف و دخيل در امر قاچاق اظهار داشــت: اتحاديه 
بارفروشان پيش از اين اطالعيه اي را به واحدهاي صنفي 
مبني بر تشديد برخورد با صنوف متخلف و دخيل در امر 
قاچاق صادر كرده است اما در جلسه اخير وزارت صنعت، 
معدن و تجارت قرار بر اين شد كه اطالعيه ديگري نيز 

از سوي مسئوالن مربوطه تنظيم شود و براي ابالغ به 
واحدهاي صنفي در اختيار اتحاديه قرار بگيرد. 

وي درباره ميزان ميوه هاي قاچاق در بازار گفت: در حال 
حاضر به جز موز، نارگيل، آناناس و زنجبيل كه به صورت 
قانوني وارد كشور مي شوند، واردات مابقي اقالم ميوه، 

ممنوع است و در حكم قاچاق محسوب مي شود. 
رئيس اتحاديه بارفروشان درباره برخورد با قاچاقچيان 
ميوه و تره بار اظهار داشت: مي توان جلوي قاچاق ميوه 
را گرفت چون ميوه ها از راه كوه و كمر و غار وارد كشور 
نمي شوند بلكه با تريلي 18 چرخه و از مبادي آسفالته 

به كشور مي آيند. 
وي ادامه داد: وزير جهاد كشــاورزي كه فهرست ارقام 
ممنوعه ميوه را اعالم كردند، خودشــان بايد پيگير و 

معترض به واردات و قاچاق ميوه هاي ممنوعه باشند. 
محمودي با تاكيــد بر جلوگيــري از واردات كاالهاي 
قاچاق در مبــادي ورودي كاال تصريح كــرد: اگر نياز 
 به واردات كاال داريم و كمبودي احســاس مي شــود،

 بايد واردات آن كاالها از مبادي قانوني صورت پذيرد. 

وي ضمن بيان اين نكته كه قيمت ميوه هاي قاچاق بيش 
از سه برابر قيمت واقعي است، گفت: اگر سال گذشته 
اجازه داده بودند كه پرتقال ها از مبادي قانوني وارد كشور 
شود، قيمت پرتقال ها در ميدان بيشتر از 4 هزار تومان 
نبود اما چون پرتقال ها از راه قاچاق وارد كشور شد، از اول 
تا آخر فصل 9 هزار تومان فروختند و مصرف كنندگان 

گران تر از هميشه خريدند. 

گران بودن قيمت، فرصت يك بار چشيدن 
طعم ميوه ها را نمي دهد

نايب رئيس اتحاديه باغداران نيز گفت: »در حال حاضر 
هر كيلوگرم ميوه هاي نوبرانه قاچاق همچون گيالس 
به قيمت 120 هزار تومان، انگور شيلي ۳5 هزار تومان، 
سيب فرانسوي 18 هزار تومان، شبرنگ و هلو 25 هزار 

تومان در ميادين ميوه و تره بار به فروش مي رسد.« 
مجتبي شــادلو افزود: تنوع اين ميوه ها و توزيع آنها در 
بازار به گونه ايست كه در مغازه هاي مركز شهر نيز برخي 
از اقالم آنها را مي توان ديد، ميوه هايي كه البته به دليل 

گران بودن قيمت شان، برخي از مردم حتي فرصت يك 
بار چشيدن طعم آن را نيز ندارند و حتي برخي نام آنها 
را نيز نمي دانند. در اين راستا به نظر مي رسد كه دوباره 
جذابيت براي فروشندگان اين ميوه ها در بازار به وجود 
آمده است كه آنها به سمت خريد اين ميوه ها و فروش 

آنها در بازار رفته اند. 
پاملو تركيه اي، سيب فرانسوي، سيب تركيه اي، سيب 
شــيلي، پرتقال مصري، توت فرنگي تركيه، شــليل و 
آلوي چينــي، ليموترش تركيه، ســير چيني، آناناس 
آفريقايــي و هندي، شــاه بلوط و زنجبيــل چيني و 
گالبي شيلي ميوه هايي هســتند كه امروزه در ميدان 
بزرگ تره  بــار و بازارهاي شــمال تهــران خودنمايي 
مي كننــد، در محــل مناســبي از ميدان و بــازار جا 
خوش كرده  و قيمت باالتري دارند اگرچه بسيارشــان 
 طعم و مزه مناســبي ندارنــد اما مورد اقبــال برخي 

خريداران هستند. 
ورود چنين ميوه هايي به كشــور بازارهــاي داخلي را 
قبضه كرده است و سود كالن واردات آن به جيب تعداد 
معدودي كه شــايد به انگشتان دســت هم نمي رسد 
مي رود، از سوي ديگر ذائقه مردم هم با چنين ميوه هايي 
سازگار نيست و شايد تنها يكي دو درصد مردم قادرند 
اين ميوه هاي گران قيمت را كه هــر عدد آن 10 هزار 
تومان در بــازار به فروش مي رســد، خريداري كنند و 
آن هم نه به دليل طعم و مزه كه صرفا به دليل پز دادن 

رنگارنگي سفره با ميوه هاي خارجي گران قيمت. 
البته درباره ســاير ميوه ها همين طور است و طعم آنها 
جز به كام عده اي معدود شــيرين نشــده است. ورود 
چنين ميوه هايي كه معموال به  صــورت مافيايي وارد 
كشور شده، باوجود اينكه بعضا اعالم مي شود، به دليل 
پرداخت عوارض سنگين براي واردكنندگانش صرفه 
اقتصادي ندارند اما دقيقا اين عوارض از خود مردم گرفته 
مي شــود و دقيقا براي وارد كننده هم صرف مي كند. 
زماني كه هيچ نظارتي بر بازار نيســت و وارد كننده و 
فروشــنده به هر قيمتي كه توانســتند، مي فروشند، 
درحقيقت تنها اين مردم هســتند كــه در هر حالتي 
 متضرر مي شوند و حتي عوارض باالي وارد كنندگان را 

پرداخت مي كنند. 

 برخورد با صنوف متخلف و دخيل در امر قاچاق از سوي ستاد مبارزه با قاچاق كاال تشديد مي شود

 فروش ميوه هاي قاچاق، سه برابر قيمت واقعي

روزهاي پاياني ســال كه از راه مي رسد، 
تكاپويي هم در بازارها رخ مي دهد؛ نوعي 
هيجان حاصل از رونــق خريدوفروش. 
بسياري از توليدكننده ها و فعاالن بازار 
هم به نوعي چشم گذاشته اند تا اين روزها 

از راه برسند و سودي حاصل كنند. 
بازار پوشاك، يكي از بازارهايي كه به اصطالح دم عيد حسابي پر 
از مشتري و خريدار است. در اين ميان در كشور ما، مانتوي زنانه 
به عنوان يك كاالي بســيار پرفروش در روزهاي منتهي به عيد، 
فرصت خوبي براي افرادي ايجاد كرده تــا پارچه هاي مورد نياز 

براي دوخت اين كاال را وارد كنند. 
رئيس اتحاديه خياطــان زنانه و مردانه تهــران در اين زمينه به 
»كسب وكار« گفت: بيش از 80 درصد از پارچه اي كه براي دوخت 
مانتو در كشور استفاده مي شــود، وارداتي است و از كشورهاي 

چين، تركيه، مالزي، ژاپن و كره جنوبي خريداري مي شود. 
حبيب ا... طهماســبي نيك افزود: واردات مانتوي دوخته شــده 
و آماده مصرف نيز به كشــور وجود دارد كه متاسفانه غالب آنها 
به صورت قاچاق و بدون پرداخــت كوچك ترين حق گمركي و 
ماليات به كشور مي آيد و اين بزرگ ترين ضربه ها را به خياطان و 

فعاالن اين حوزه وارد مي كند. 
رئيس اتحاديه خياطــان زنانه و مردانه تهران با اشــاره به نبود 
امكانات كافي در جهت رقابت با اجناس خارجي گفت: بيش از 50 

درصد از بازار پوشاك زنان در اختيار چين و تركيه است.
 توليدات داخلي كشور با توجه به عدم پشتيباني فلج شده است و 
ميداني براي رقابت با بازار البسه خارجي براي توليد كننده داخلي 

فراهم نمي شود. 
طهماســبي نيك ادامه داد: واردات غيرقانوني پوشــاك آماده و 
دوخته شده دليل كسادي بازار كار واحدهاست. از لحاظ طراحي 
دوخت و حتي پارچه مصرفي توليدات ايراني كيفيت بهتري در 
مقايسه با نمونه هاي چيني خود دارند اما اجناس داخلي به دليل 
داشتن هزينه هاي توليد باالتر و پرداخت ماليات بر ارزش افزوده 
از لحاظ قيمتي قابــل رقابت با اجنــاس ارزان قيمت چيني كه 

به صورت قاچاق و بدون گمركي وارد مي شوند، نيست. 

اتحاديه اجازه ورود به خانه كسي را ندارد
رئيس اتحاديه خياطان زنانــه و مردانه تهــران در ادامه گفت: 
مهم ترين مشكلي كه وجود دارد اين است كه بسياري از مدارس 
و شــركت ها براي تهيه لباس فرم دانش آمــوزان و كاركنان، با 

واحدهاي بدون مجوز قرارداد مي بندند. 
اين اقدام شايد به سود مدارس باشد اما به زيان مصرف كنندگان 
و خانواده هاي دانش آموزان است. چراكه آنها لباس فرم را با ۳0 
تا 40درصد اختالف قيمت تهيه مي كنند. طهماسبي نيك درباره 
برخي خبرها كه از فعاليت خياطان افغاني و همكاري اين خياطان 
با برخي مدارس حكايت دارد، اظهار داشت: برخي از اين خياطان 
از وزارت كار مجوز فعاليت دارند و ما با آنها مشــكلي نداريم اما 
برخي ديگر بدون مجوز فعاليت مي كنند و فعاليت آنها لطمه اي 

به خياطان داراي مجوز وارد مي كند. 
به گفته وي، اين خياطان در انباري ها و خانه هاي خود مشغول 
به كار هســتند و نمي توان جلوي فعاليت آنهــا را گرفت چراكه 
اتحاديه اجازه ورود به خانه كســي را ندارد و اين وظيفه بر عهده 
اداره اماكن است. طهماســبي نيك فعاليت زيرزميني خياطان 
افغاني را يكي ديگر از مشكالت پيش روي 
صنف خياطان عنوان كرد و گفت: اين افراد 
هزينه اي بابت ماليات يا بيمه نپرداخته و 
قيمت تمام شده توليد آنها پايين تر است؛ 
مضاف بــر اينكه نظارتي بــر كيفيت كار 
آنها نيست و درنهايت موجب اختالل در 

كسب وكار خياطان پروانه دار مي شوند. 

اگر تا يك ســال ديگر توليد 
نكنيم، باز هم در انبار جنس داريم

رئيــس اتحاديه خياطان زنانــه و مردانه 
تهران همچنين بــا انتقــاد از برگزاري 
نمايشــگاه هاي بهاره گفت: بــه تمامي 
توليدكنندگان گفتيم كه شما گذشت را 
پيشه و جنس با كيفيت و با سود كم و به 
قيمت تمام شده، عرضه كنيد.  حبيب ا... 

طهماسبي نيك درباره وضعيت بازار خياطان در سال جاري ضمن 
اشاره به وضعيت بسيار نامناسب اعضاي اين اتحاديه گفت: اگر 
توليدكنندگان تا يك سال ديگر هم توليد نكنند، باز هم جنس 

براي عرضه موجود دارند. 
وي از برگزاري نمايشــگاه هاي بهاره به شدت انتقاد كرد و افزود: 
نمايشگاه هاي بهاره به هيچ وجه به نفع مصرف كننده نيست ضمن 
اينكه فروشندگان نيز تمام سال را به اميد همين يك ماه پاياني 
سپري كردند اما حاال با برگزاري نمايشگاه هاي بهاره، تمامي اميد 

آنها نقش برآب مي شود. 
رئيس اتحاديــه خياطــان زنانــه و مردانه ضمن اعــالم آنكه 
نمايشــگاه هاي بهاره به نفع توليدكننده و مصرف كننده نيست، 
متذكر شد: از ميان 4 هزار عضو اتحاديه تنها 200 عضو مي توانند 

در نمايشگاه بهاره شــركت كنند و بدين ترتيب تنها اين عده از 
اين فضا بهره مند مي شوند.  وي تصريح كرد: نمايشگاه هاي بهاره 
زماني مثمر اســت كه توليد اندك باشــد يا اينكه فروشندگان 
در حق مصرف كنندگان اجحاف كنند كه البته در آن شــرايط 
هم به مثابه يك ُمســكن عمل خواهد كرد.  طهماســبي نيك با 
اظهار تعجب و گاليه از خواست اســتاندار تهران براي برگزاري 
نمايشــگاه هاي بهاره گفت: نبض بازار در دست اصناف است و 
اصناف به خوبي تشــخيص دادند كه امســال نيازي به برگزاري 
نمايشگاه هاي بهاره نيست اما هنوز معلوم نيست كه استاندار با 
چه توجيهي اصرار به برگزاري نمايشگاه بهاره داشت با اين حال 
به تمامي توليدكنندگان گفتيم كه شما گذشت را پيشه و جنس 

با كيفيت و با سود كم و به قيمت تمام شده، عرضه كنيد. 

رئيس اتحاديه خياطان زنانه و مردانه تهران در گفتگو با »كسب وكار« مطرح كرد 

 فعاليت زيرزميني خياطان غيرمجاز

اصناف به خوبي 
تشخيص دادند 
كه امسال نيازي 

به برگزاري 
نمايشگاه هاي 

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

برسانيد. 

نامه به سردبير

خود انگيزي 
همه ما وقتي كودكان خردســال بوديــم، توانايي بااليــي در يادگيري و ديدن 

شكست هاي گذشته داشتيم. 
با گذشت زمان كه شروع به برآوردن انتظارات خانواده هاي مان، مدارس و محيط 
كرديم، انگيزه هاي مان از سال هاي اول زندگي، از اهداف خودمان، به خشنود كردن 

ديگران و نيز اغلب تمايل به درك درد و رنج تبديل مي شود. 
اما چگونه مي توانيد در خودتان ايجاد انگيزه كنيد؟ با رعايت نكات زير بي شــك 

مي توانيد موفقيت چشمگيري در اين زمينه به دست آوريد. 
حس اكتشاف خود را تشخيص دهيد. 

مسئوليت يادگيري خودتان را به عهده بگيريد. 
خطرات ذاتي در يادگيري را با اعتماد به نفس، شايستگي و خودمختاري بپذيريد. 

بدانيد كه »شكست« موفقيت است: فهميدن اينكه چه چيزي در طي مسير كمك 
نمي كند، مانند درك عوامل موثر در طي مسير است.

خوراك و تاثير آن بر محيط زيست
پرورش حيوانات براي تامين غذاي انســان، 
يك راه ناقص و پر از عيب و ايراد است كه فشار 
زيادي بر ســياره وارد مي آورد، چرا كه تامين 
غذاي دام ها نياز به حجم و مقادير انبوهي آب، 
زمين، كود و ســاير منابعي دارد كه مي تواند 
مســتقيما براي تامين غذاي انسان از طريق 

پرورش گياهان استفاده شود. 
پرورش صنعتي حيوانات كه مبتني بر توليد هر چه بيشــتر محصول است، 
باعث تســريع فرســايش خاك در مزرعه ها مي شــود كه اين امر منجر به 
كاهش ظرفيت برداشت از مزارع و تبديل طبيعت بكر به مزارع چراي دام ها 
مي شــود. از طرف ديگر، فضوالت حيواني توليد شــده در اين مزارع، يكي از 
مهم ترين عوامل آلودگي آب هاي زير زميني و رودخانه هاســت. ســازمان 
غذا و كشاورزي ســازمان ملل متحد اعالم كرده پرورش حيوانات در برخي 
ديگر از مشــكالت زيســت محيطي نيز دخيل اســت، از جمله عوامل آن 
آلودگي اكوسيســتم هاي آبزيان، آلودگي خاك و آب آشاميدني با فضوالت 
حيواني، كودهاي شيميايي، آفت كش ها، باران هاي اسيدي كه در اثر تصاعد 
گازهاي آمونيا رخ مي دهــد، توليد گازهاي گلخانه اي و تخليه ســفره هاي 
زيرزميني براي آبيــاري هســتند . در دوره اي كه ازدياد جمعيت انســاني 
فشــار زياد و افزاينده اي بر محيط زيســت وارد مي كند، بحث هاي بيشــتر 
براي تغذيه گياهي صــورت مي گيرد. ســازمان ملل گــزارش داده و اعالم 
كرده اســت كه يك رژيم گياهخواري كامل مي تواند غذاي عده بيشتري را 
 نســبت به رژيم مبتني بر محصوالت حيواني تامين كند. به عنوان مثال، در 
يك پروژه تحقيقاتي و آماري كه در سال 1992 ميالدي صورت گرفت، تخمين 
زده شــد كه ذخيره غذايي كل دنيا در آن سال مي توانست غذاي 6 ميليارد و 
300 ميليون نفر را در يك رژيم كامال گياهي تامين كند، در حالي كه در يك 
رژيم 85 درصد گياهي، مي توانست غذاي 4 ميليارد و 200 ميليون نفر را تامين 
كرده و در يك رژيم 75 درصد گياهي، تنها مي توانست 3 ميليارد و 200 ميليون 
نفر را تامين كند.  و بدين ترتيب نشان مي دهد كه حتي اگر بخش عمده رژيم 
غذايي از مواد گياهي باشد، باز هم استفاده از خوراك حيواني مقرون به صرفه 

نيست و فشار زيادي بر محيط زيست وارد مي كند. 

روش هاي مديريت
 چنانچه درصدد هدايت و رهبري يك گروه،

 يك شركت، يك ارتش يا يك كشور هستيد، 
 اولين مشــكلي كه با آن روبه رو مي شــويد، 
ســوق دادن افراد به جهتي يكسان است كه 
مي توان گفت اين امر همان شــكل مودبانه 
»وادار كردن افراد به آنچه كه شما مي خواهيد« 
است. به محض اينكه گروه شما بيش از يك 
نفر مي شود، شما افرادي متفاوت با دســتوركارهاي متفاوت خواهيد داشت. آنها 

چيزهايي متفاوت از آنچه شما مي خواهيد، مي خواهند. 
مشكل ترغيب افراد براي حركت در جهت شما )يا دست كم در جهتي مشابه( براي 
شروع دشوار است. اين مشكل مشابه، مشكل اساسي سياستمداراني است كه پس 
از انتخاب شدن، مي خواهند وعده هاي خود در جهت حذف ضايعات، خرابي ها و... را 
در دولت محقق كنند. همچنين مشكل مشابهي براي يك فرمانده نظامي است كه 

مي خواهد نيروهاي ارتش را از سربازان جهت مقابله با دشمن تامين كند. 
در اينجا دو ديدگاه كلي وجود دارد كه به عنوان روش هاي مديريتي شناخته شده اند: 

1- روش فرمان و كنترل
2- روش شناخت

شكل فرمان و كنترل مديريت بر اساس مديريت نظامي است. در وهله اول، ايده 
اين روش اين است كه آنچه به آنها گفته مي شود، انجام دهند و چنانچه انجام نشود، 
سرشان داد مي زنند تا آن كار را انجام دهند. برخي مديران كه از اين تكنيك استفاده 
مي كنند، در واقع آن را در ارتش آموخته اند و تصور مي كنند اين تنها راهي است كه 
از طريق آن كار مطلوب حاصل مي شود و روش بهتري به نظرشان نمي آيد. قبل از هر 
چيز بايد دانست كه افراد از اين روش خيلي خوش شان نمي آيد. مسئله ديگري كه 
به عنوان مانع در اين روش وجود دارد و در عمل كار را خراب مي كند، اين است كه 

مديريت زمان كافي براي مديريت دقيق بر جزئيات در اين مرحله ندارد. 
روش ديگر كه هدف آن مديريت به وسيله شــناخت افراد از اهداف است و روش 
»شناخت« ناميده شده است، به نظر علمي تر مي آيد. اين روش نسبت به روش قبلي 
نيازمند مهارت هاي ميان فردي است و اگر آن را درست انجام دهيد، بهتر از روش قبل 
كار مي كند و ثمر مي دهد. روش »شناخت« راهي است براي ايجاد انگيزه اصلي. براي 
بر عهده داشتن مديريت به روش شناخت، شما بايد تمامي مهارت هاي اجتماعي كه 
به شناساندن بيشتر اهداف سازمان به كارمندان كمك مي كند را دارا باشيد و آنها را 
به كار ببنديد، به طوري كه انگيزه آنها برانگيخته شود. سپس بايد اطالعات الزم را به 

آنها بدهيد تا بتوانند در جهت صحيح پيش روند.

نکته

سالمت

راهکار

درمان سريع واريس در خانه
خبر

كنترل  زمان
كنترل زمان خود را در دســت گرفته و وقت 
بيشــتري براي خود و خانواده تان بيافرينيد. 
حتي كوچك ترين عضو خانواده مي تواند در 
اين برنامه شــركت كند. فضا را در خانه خود 
سازماندهي كنيد. يك جدول برنامه ريزي يا 
دفتري براي اين كار تهيه كــرده و تقويمي 
طراحــي كنيد. اكنــون وقت اين اســت كه 
كارهاي تــان را اولويت بندي كــرده و هرچه 

سريع تر دست به كار شويد. 
1-تصميمات و برنامه هاي خود را يادداشت 

كنيد: 
- از يــك دفتــر برنامه ريــزي يــا جــدول 
اســتفاده كنيــد. دفتــري انتخــاب كنيد 
كه جــاي زيــادي براي نوشــتن داشــته 
باشــد. تقويمي كــه طراحــي كرده ايد بايد 
به جاي يــك روز، يك هفته را نشــان دهد. 
 كــودكان مي توانند در طراحــي و تزئين آن 

كمك كنند. 
- پروژه ها و كارهايــي را كه بايد انجام پذيرد، 
نامگــذاري كنيــد. چيزهايي را كــه مهم تر 
هستند، عالمت بزنيد. اينها بخش ضروريات 
را تشكيل مي دهند. سعي كنيد در اين موارد 

واقع گرا باشيد. 
- كارهايي احتماال انجام خواهند پذيرفت كه 

»قابليت انجام پذيري« داشته باشند. 
- وظايــف و كارها را در دفتــر برنامه ريزي و 

تقويم تان عالمت بزنيد. 
- تكميــل و انجــام برخــي امــور وقــت 
زيــادي مي گيــرد. روزهايي را كــه تصميم 
بــه انجــام كاري داريــد، مشــخص و روز 
اتمــام كار را نيــز تعيين كنيــد. در برخي 
 خانواده هــا به جــاي نوشــتن از تصويــر

 استفاده مي شود. 
- دفتر برنامه ريزي و تقويــم را در جايي نگاه 

داريد كه گم نشود. 
- مطمئن شويد كه همه افراد مرتبط، به آن 

دسترسي داشته باشند. 
2- روي كار تمركز كنيد.

3- عوامل مزاحم را محدود كنيد. 
4- موفقيت را جشن بگيريد.

حقوق کسب و کار نکته

 1. با هدف تحسين كنيد. هدف از تحســين در محيط كار افزايش دلگرمي و كارايي 
پرسنل است. هدف اين نيست كه كارمند شما عاشق شما شود يا اينكه كاري كنيد 
كه كارمندي كه لباس خنده داري پوشيده است احساس بهتري داشته باشد. تحسين 
افراد به معناي تعارف كردن نيست. اينكه به كارمندي بگوييد پيراهن زيبايي پوشيده، 
تعارف است اما وقتي كه كارمند شما به شكايت يك مشتري عصباني رسيدگي مي كند 
و او را راضي و خوشحال روانه مي كند، اگر او را تحسين كنيد سرمايه گذاري ارزشمندي 

انجام داده ايد. 
 2. ستايش را هدف گيري كنيد. ستايش و تحسين كارمندان را براي يك كار خاص 
هدف گيري كنيد و كلي گويي نكنيد. بهتر است بگوييد »سميناري كه امروز صبح ارائه 
دادي خيلي مفيد و پر از اطالعات ارزشمند بود« تا اينكه بگوييد »تو كارمند فوق العاده اي 
هستي.« تحسين كارمندان مفيد است،بدين ترتيب به آنها براي زحمتي كه كشيده اند 
پاداش داده ايد و اين كار شانس اين را كه كارمند شــما بار ديگر تالش كند، افزايش 
مي دهد. يكي ديگر از راه هاي تحســين هدفمند افراد اين است كه از آنها اطالعات يا 

كار هايي بخواهيد كه در آن ماهر هستند. از آنها بخواهيد درباره اين توانايي خود صحبت 
كنند، بدين ترتيب توانايي ها و استعداد هاي آنها را تحسين كرده ايد. 

 3. اعتقاد داشته باشيد كه او قابل تحسين است. اگر مي خواهيد كارمند خود را تحسين 
كنيد و به اين ترتيب از او تشكر كنيد يا انگيزه او را قوي تر كنيد بايد بي ريا و صادقانه 
 او را تشويق كنيد نه اينكه تظاهر به اين كار كنيد. كارمنداني كه با شما كار مي كنند

 به سادگي متوجه مي شوند كه تمجيد و تعريف كردن شما واقعي نيست، بنابراين شما 
اعتبار خود را از دست مي دهيد و اين توانايي را نخواهيد داشت كه آنها را دلگرم كرده يا 

انگيزه كاركنان خود را تقويت كنيد. 
 4. تمجيد و تحسين متناســب. وقتي در تعريف و تمجيد كارمندان خود زياده روي 
مي كنيد از اثر گذاري آن كم مي كنيد. همچنين بي توجهي بيش از حد هم به كار و تالش 
و زحمت پرسنل هم تاثير منفي در ايجاد انگيزه آنها دارد. كمترين تعريف و تمجيد از 
هر كارمندي ماهي يك بار است. بعضي ها بيش از ديگران نياز به تعريف و تمجيد دارند. 

جوانان معموال بيشتر به تعريف و تمجيد نياز دارند.

چگونه از كارمندان تعريف كنيم؟

شايد شــما الزاما شــخصيت جذابي براي رهبري و 
مديريت نداشته باشيد اما با تغيير ديدگاه خود و اعمال 
برخي تغييــرات در نحوه رفتارهاي تــان، مي توانيد 
برتري خود نسبت به سايرين را اثبات كنيد و به مدير 
و رهبري نمونه تبديل شويد.  بعضي وقت ها چيزهاي 
 كوچك مي تواند موج هاي عظيمي را ايجاد كنند. مثال
 شروع كردن از سطوح و رده هاي خيلي پايين در يك 
اداره يا شركت مي تواند مايوس كننده باشد و باعث شود 
احساس پوچي و نااميدي كنيد اما با تغيير ديدگاه خود 
و درك اين مسئله كه با يك چالش غيرقابل عبور مواجه 
نيستيد، بلكه اين يك فرصت است، مي توانيد همه چيز 
را تغيير دهيد. خيلي وقت ها رسيدن به قله موفقيت از 
تغييرات كوچك يا دگرگوني عادت ها محقق مي شود كه 
اين تغييرات مي تواند براي شما ارزش و احترام به ارمغان 
آورده و شما را به همكاران تان ارجحيت بخشد و نقش 

رهبري را براي تان به ارمغان آورد. 
 رهبران در طول تاريخ از همه قشري وجود داشته اند؛ 
از خونخوارترين ها و در عين حال قدرتمند ترين آنها 

در اســتراتژي و رهبري باال، نظير چنگيزخان 
مغول گرفته تا خيرترين و موفق ترين آنها كه 
در دنياي تجارت امروز شاهد هستيم، راه هاي 
زيادي براي كسب اعتبار و احترام داشته اند. 
تنها راز موفقيت آنها اين بوده است كه هر 
چيزي را ســر جاي خود قرار داده اند، تا به 
فردي بدل شــوند كه همه راه آنها را دنبال 
كرده و آنها را سرمشق خود قرار دهند. شايد 
شما جذاب ترين فرد جهان نباشيد يا شايد هم 
اصال فرد جذابي نباشيد اما مي توانيد با تغيير 

رويكردها، توانايي ها و تبحر در برقراري ارتباط بر 
ديگران برتري يابيد.  

در اين راه راهبردهاي زيادي وجود دارند كه به شما 
كمك مي كنند تا رهبر و مدير بهتري باشيد اما در 

بسياري از موارد خواندن اين راهبردها كافي نيست، 
بلكه بايد به آنها عمل كنيد كه در ادامه به مهم ترين آنها 

اشاره مي كنيم. 

 ۱. سحرخيز باشيد و زود سركار حاضر شويد 
يك راه موثر و راحت براي جهش سريع اين است كه 
روز خود را خيلي زود شروع كنيد. بسياري از مديران 
موفق و رهبران عالي، در ساعات غيرمعمولي نظير 4 يا 

5 صبح از خواب بيدار مي شوند؛ البته الزم نيست شما 
هم اين كار را بكنيد، بلكه كافي است اندكي انعطاف پذير 
باشيد. مثال سعي كنيد يك ساعت زودتر سركار حاضر 
شويد. همه ما همكاري را داريم كه تازه ساعت 10 صبح 
در محل كار حاضر مي شود و از نظر زمان بندي نيز از 
همه چيز عقب است. بنابراين، سعي كنيد زود سركار 

حاضر شده و به الگوي سايرين تبديل شويد. 

۲. طرز ايستادن خود را اصالح كنيد و تماس 
چشمي داشته باشيد 

شــايد راحت ترين و در عين حــال موثرترين راه 
ســاختن اعتماد به نفس، اصالح راه هايي است كه 
خود را ارائه مي كنيد. مثال زبان بدن معاني بسياري 
دارد حتي اگر به خيال ما غير ارادي باشد. تا زماني 
كه در گوشــه اي منزوي بنشــينيد و دائما ساكت 
باشــيد، يا موقع حرف زدن من من كنيد، مطمئن 
باشيد هيچ كس تمايلي به شنيدن حرف هاي شما 
ندارد. پس استوار بايســتيد و در چشمان ديگران 
نگاه كنيد، آنها را خطاب كنيــد و اعتماد به نفس 
داشته باشيد. قطعا از ديدن اينكه اين تغييرات 
فيزيكي به ظاهر كوچك چه تاثير شــگرفي 

خواهند گذاشت، 

شگفت زده خواهيد شد.  شايد شما الزاما شخصيت 
جذابي براي رهبري و مديريت نداشــته باشيد اما 
با تغيير ديــدگاه خود و اعمال برخــي تغييرات در 
نحوه رفتارهاي تان، مي توانيد برتري خود نســبت 
به ســايرين را اثبات كنيد و به مدير و رهبري نمونه 
تبديل شــويد. بعضي وقت ها چيزهــاي كوچك 
مي توانــد موج هاي عظيمــي را ايجــاد كند. مثال 
شروع كردن از ســطوح و رده هاي خيلي پايين در 
يك اداره يا شــركت مي تواند مايوس كننده باشــد 
و باعث شــود احســاس پوچي و نااميدي كنيد اما 
 با تغيير ديــدگاه خــود و درك اين مســئله كه با

 يك چالش غيرقابل عبور مواجه نيستيد، بلكه اين 
يك فرصت است، مي توانيد همه چيز را تغيير دهيد. 
خيلي وقت ها رســيدن به قله موفقيت از تغييرات 
كوچك يا دگرگوني عادت ها محقق مي شود كه اين 
تغييرات مي تواند براي شما ارزش و احترام به ارمغان 
آورده و شــما را به همكاران تان ارجحيت بخشد و 
نقش رهبري را براي تان به ارمغــان آورد.  رهبران 
در طول تاريخ از همه قشــري وجود داشــته اند؛ از 
خونخوارترين ها و در عين حال قدرتمند ترين آنها 
در استراتژي و رهبري باال، نظير چنگيزخان مغول 
گرفته تا خيرترين و موفق ترين آنهــا كه در دنياي 
تجارت امروز شاهد هســتيم، راه هاي زيادي براي 
كسب اعتبار و احترام داشــته اند. تنها راز موفقيت 
آنها اين بوده كه هر چيزي را ســر جاي خود قرار 
داده اند، تا به فردي بدل شــوند كه همه راه 
آنها را دنبال كرده و آنها را سرمشق خود 
قرار دهند. شــايد شما جذاب ترين فرد 
جهان نباشيد يا شايد هم اصال فرد جذابي 
نباشيد اما مي توانيد با تغيير رويكردها، 
توانايي ها و تبحــر در برقراري ارتباط  بر 
ديگران برتري يابيد.  در اين راه راهبردهاي 
زيادي وجود دارند كه به شما كمك مي كنند تا 
رهبر و مدير بهتري باشــيد اما در بسياري از موارد 
خواندن اين راهبردها كافي نيســت، بلكه بايد به 
 آنها عمل كنيــد كه در ادامه بــه مهم ترين آنها

 اشاره مي كنيم. 

۳. با اقتدار صحبت كنيد
به محض اينكه ظاهر و رفتار خود را اصالح كرديد و توانستيد 
موقع حرف زدن با ديگران تماس چشمی برقرار كنيد، گام 
منطقي بعدي نحوه صحبت كردن است. همانطور كه اشاره 
شــد، صحبت كردن يا خطاب قرار دادن ديگران، با حس 
اعتماد به نفس، بسيار مهم است و شما بايد اين كار را قاطعانه 
انجام دهيد. به خودتان اعتماد داشته باشيد و به آرامي و در 

عين حال محكم صحبت كنيد. 

۴. از سكوت به عنوان ابزار استفاده كنيد 
بعضي وقت ها سكوت بهترين ابزار است، چرا كه در برخي 
موقعيت ها بســيار قدرتمندتر از كلمات عمل مي كند. 
همچنين، استفاده استراتژيك از سكوت مي تواند تاثير 
ماندگاري داشته باشــد. اين چيزي است كه به اندكي 
تمرين نياز دارد. همچنين سكوت باعث مي شود از بازي 

ای كه شروع كرده اند، خارج شوند. 

۵. با ديگران با احترام رفتار كنيد
هيچ كس از توهين خوشش نمي آيد؛ بنابراين شما جزو 
افرادي كه توهين مي كنند، نباشــيد. براي يك مدير 
خوب الزم است تا با همه، از كارآموز گرفته تا راننده و 
سرايدار، با احترام رفتار كند. احترام در بازار كار اهميت 
زيادي پيدا كرده است و نه تنها احترام متقابل به همراه 

مي آورد بلكه شما را به يك الگو بدل مي كند. 

۶. وظايف خود را انجام دهيد
به وظايف خود مسلط باشــيد و درباره تغييرات جديد 
در كمپاني خود اطالعات جديد كســب كنيد. هميشه 
در جريان باشيد همكار يا مشــتري جديد شما كيست 
و از اين اطالعات به نحو صحيح استفاده كنيد. همچنين 
اخبار مرتبط با فعاليت شركت خود را هميشه دنبال كنيد. 

۷. دست ديگران را بگيريد
اگر واقعا مي خواهيد يك رهبر واقعي باشــيد، دست 
ديگران را هم بگيريد و بدانيد نقش شما فراتر از رئيس 
بودن است. بسياري از افراد رئيس بودن را در راس همه 
مسئوليت هاي خود قرار مي دهند اما اين كار براي آنها 
احترام و ارزش به دنبال نــدارد بلكه براي آنكه رئيس 
موثري باشــيد بايد همكاران خود را هم باال بكشيد و 

اجازه ندهيد كسي درجا بزند. 

۷ راهبرد كه يك  مدير قوي باشيد

واريس عارضه اي است كه موجب كاهش اعتماد به نفس 
افراد و زيبايي آنها مي شود، در صورتي كه مي توان آن را 
در خانه به  ســادگي برطرف كرد.  خوشبختانه واريس 
عارضه اي خطرناك نيســت و مي توان آن را با برخي 
درمان هاي خانگي و ســاده برطرف كرد. براي برطرف 

كردن واريس بهتر اســت برخي عادات نادرست خود 
در نشستن و خوابيدن را كنار بگذاريد و تغييراتي را در 
نحوه زندگي خود ايجاد كنيد. اما در اينجا به طرز تهيه 
ماسكي طبيعي اشاره مي كنيم كه مي توانيد به راحتي 
 آن را در خانه تهيه كنيد و از تاثيرات معجزه آساي آن

 لذت ببريــد. ابتــدا صابون بچــه را خــرد و آن را به 
شــير اضافه كرده و با هم تركيب كنيد. ســپس اين 
تركيــب را روزي 3 مرتبــه روي قســمت هايي از 
 بدن خود كــه واريــس دارنــد، بماليد. بايــد براي 
هر بار اســتفاده محلول را در يخچال نگهداري كنيد. 

پس از مدتي كوتاه خواهيد ديد كه رگ هاي واريســي 
كم رنگ و برطرف مي شــوند.  عالوه بر اين، مي توانيد 
مقدار بيشــتر اين تركيب را به صورت كمپرس روي 
رگ هاي واريســي قرار دهيد. اين كار را هم روزي 3 

مرتبه انجام دهيد. 


