
مدیرعامل ســازمان جمع آوری و فروش اموال 
تملیکی از مراجعه نکردن برخی برندگان مزایده 
خودروهای خارجی برای تحویل گرفتن خودروها 
خبر داد. عبدالمجید اجتهــادی در گفت وگو با 
ایسنا، به این سوال که آیا همه خودروهای خارجی 
که به مزایده گذاشــته شده بودند تعیین تکلیف 
شدند یا خیر، پاســخ داد: همه خودروها تعیین 
تکلیف نشــده اند؛ زیرا برخی برنــدگان مزایده 

برای بــردن خودروها اقدام نکردنــد و به همین 
 دلیل حدود ۳۸ دســتگاه خودرو هنوز در انبارها

 مانده است. وی تاکید کرد: درواقع این خودروها 
در مزایده فروش رفتند اما برنــده مزایده به هر 
دلیلی خرید خــود را نهایی نکــرده و به همین 
دلیل ضمانت نامه اش حذف شده است. بنابراین 
ایــن خودروهــا دوبــاره در دی ماه بــه مزایده 
گذاشته می شود. بر اساس این گزارش، سرانجام 

خودروهای خارجی دپو شده در گمرک به مزایده 
رسید و در این راستا سازمان جمع آوری و فروش 
اموال تملیکی تاکنون اقدام به برگزاری سه دوره 
مزایده خودرو کرده است. در دور نخست  ۱۰۴۰ 
دســتگاه را به مزایده گذاشــت که از این تعداد 
۷۶ دستگاه به فروش نرفت و باعث شد دور دوم 
مزایده نیز برگزار شود. در دور سوم نیز ۳۸ دستگاه 

خودروی سواری به مزایده گذاشته شد.

ســخنگوی گمــرک درمورد آخریــن وضعیت 
واردات خودروهــای خارجی به کشــور گفت: 
 تا ایــن لحظــه هیــچ خودرویی وارد کشــور

 نشده است.
به گزارش ایسنا، شــمارش معکوس برای ورود 
خودروهای خارجی به کشــور آغاز شده است و 
در این راستا وزارت صمت سیزدهم آذرماه اعالم 
کرد که فرآیند واردات خودرو به کشــور سرعت 

گرفته است و برخی مدل ها به پشت مرز رسیده 
اند. همچنین ۲۲ آذرماه فاطمی امین، وزیر صمت 
اعالم کرد کــه از ابتدای آبان ماه کــه آیین نامه 
واردات خودرو نهایی شد ۴۰۰ متقاضی تقاضای 
خود را اعالم کرده اند که ۲۷ مــورد از آنها واجد 
شــرایط اولیه بوده و چهار شرکت ثبت سفارش 
انجام داده و اولین خودروهای وارداتی هفته آینده 

در گمرک است.

با این حال به نظر می رســد هنــوز هیچکدام از 
خودروها وارد خاک کشور نشده اند.

بر این اساس ســیدمرتضی عمادی، سخنگوی 
گمرک به ایســنا توضیح داد: گمــرک تا کنون 
ســندی دریافت نکرده اســت و طبــق آخرین 
اطالعاتی کــه از گمرکات مختلــف مخصوصا 
جنوب کشور دریافت کرده ایم تا این لحظه هیچ 

خودرویی وارد نشده است.

اعتماد تجاری چین به دلیل شیوع بیماری کووید 
به کمترین میزان در تقریبا یک دهه اخیر رسید. 
به گزارش ایسنا، نظرسنجی ورلد اکونومیکس 
امروز دوشنبه نشان داد که اعتماد تجاری چین 
به پایین ترین حد خود از ژانویه ۲۰۱۳ رســیده 
است که نشان دهنده تأثیر افزایش موارد کووید- 
۱۹ بر فعالیت هــای اقتصادی با لغــو ناگهانی 

بسیاری از اقدامات کنترل همه گیری است.
نظرسنجی از شــاخص مدیران فروش بیش از 
۲۳۰۰ شرکت که از ۱ تا ۱۶ دسامبر انجام شد، 
نشان داد که این شاخص در دسامبر از ۵۱.۸ در 
ماه نوامبر به ۴۸.۱ کاهش یافت. این شــاخص 

کمترین میــزان از زمان آغاز نظرســنجی در 
سال ۲۰۱۳ بوده است. نتایج نظرسنجی یکی از 
اولین شاخص هایی بود که نشان می دهد چگونه 
احساسات تجاری پس از کاهش شدید اقدامات 
سختگیرانه مهار کووید در دومین اقتصاد بزرگ 

جهان آسیب دیده است.
بر اســاس گزارش رویترز، انتظار می رود تولید 
ناخالص داخلی چین در ســال جاری تنها سه 
درصد رشد کند که بدترین عملکرد آن در نزدیک 
به نیم قرن اخیر است. این نظرسنجی نشان داد 
که فعالیت های تجاری در ماه دسامبر به شدت 

کاهش یافته است.

رئیــس ســازمان هواپیمایی کشــوری درباره 
تغییر تعرفه بلیــت هواپیما گفت کــه با توجه 
به افزایش نرخ ارز و درخواســت شــرکت های 
هواپیمایی، این درخواســت در حال بررســی 
 اســت و و بــه محــض نهایــی شــدن اعالم 

می شود.
به گزارش ایسنا، محمد محمدی بخش امروز در 
نمایشگاه حمل ونقل لجستیک و صنایع وابسته، 
درباره نرخ بلیت هواپیمــا توضیح داد: در حوزه 
نرخ بلیت هواپیما بر اساس قانون پنجم توسعه 
بحث شناورسازی و متعادل ســازی را داشتیم 
که با توجه به شرایط کرونا و محدودیت هایی که 

در این دو ســال پیش آمد، متوقف شد. دی ماه 
سال گذشته ۱۵ درصد قیمت ها را در مقایسه با 
 آذرماه کاهش دادیم که این قیمت ها همچنان 

پابرجاست.  
وی ادامه داد: با توجه به درخواست شرکت های 
هواپیمایی و افزایش نرخ ارز و افزایش هزینه هایی 
که این این شرکت ها داشتند، درخواستی برای 
تغییر قیمت بلیــت ارائه کردنــد که به محض 
تصویب اعالم خواهد شد؛ البته این درخواست ها 
در حال بررســی اســت و هنــوز جزئیات آن 
 مشــخص نیســت و به محض نهایی شــدن

 اعالم می شود.

شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی 
ایران با اشاره به وجود شایعاتی در فضای مجازی 
در خصوص افزایش قیمت بنزیــن، اعالم کرد: 
قیمت بنزیــن تغییر نخواهد کــرد و با توجه به 
فعالیت تمام پاالیشگاه های کشــور، تامین آن 
نیز پایدار است. به گزارش  شرکت ملی پاالیش 
و پخش فرآورده های نفتی ایــران، در ماه های 
گذشته چندین بار شایعه افزایش قیمت بنزین به 
بهانه های مختلف در فضای مجازی منتشر شده 
است. شایعاتی که هر بار تکذیب شده، اما باز هم 

پایانی برای آن قابل تصور نیست.
در روزهای اخیر نیز دوباره شایعه کمبود بنزین 

در کشور دست به دست می شود. این در شرایطی 
است که مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی ایران از تولید پایدار و مستمر 
بنزین خبــر داده و حتی اعالم کــرد که تولید 
و توزیع بنزین ســوپر از ســر گرفته شده است. 
همچنین هیچ تصمیمی بــرای افزایش قیمت 
بنزین گرفته نشده و بنزین سهمیه ای همچنان 
با قیمت ۱۵۰۰ تومان در هر لیتر و بنزین آزاد نیز 

۳ هزار تومان خواهد بود.
همچنین تمام پاالیشگاه های کشور با ظرفیت 
کامل در حال تولید است و تولید بنزین نیز باالی 

۱۰۰ میلیون لیتر در روز برآورد می شود.

نفــت شــاخص برنــت در بازارهــای جهانــی در 
پــی بهبــود چشــم انداز تقاضــای ســوخت چین 
و تصمیم آمریــکا برای پر کردن ذخیره ســازی های 
 نفــت خــام نزدیــک بــه ۸۰ دالر برای هر بشــکه

داد و ستد شد.
به دنبال چشــم انداز بهبــود تقاضا در پــی کاهش 
محدودیت های کرونایی چین و تصمیم آمریکا برای 
بازخرید نفت به منظور پر کردن ذخیره ســازی های 
دولتی، قیمت نفــت در معامالت روز دوشــنبه )۲۸ 

آذرماه( با وجود ترس از رکود جهانی افزایش یافت. 
قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال در ساعت ۴ 
و ۵۸ دقیقه با ۷۴ سنت یا ۰.۹ درصد افزایش به ۷۹ دالر 

و ۷۸ سنت برای هر بشکه رسید.

نفت خام شاخص دبلیوتی آی با ۷۴ سنت یا یک درصد 
افزایش ۷۵ دالر و ۳ سنت به ازای هر بشکه معامله شد. 
به دنبال اظهارات بانک های مرکزی ایاالت متحده و اروپا 
درباره افزایش نرخ بهره که نگرانی ها از رکود احتمالی را 
برانگیخت، هر دو شاخص در معامالت روز جمعه )۲۵ 

آذرماه( بیش از ۲ دالر برای هر بشکه کاهش یافتند. 
چیــن، بزرگ تریــن واردکننده نفت خــام و دومین 
مصرف کننــده نفت جهان، اکنون نخســتین موج از 
ســه موج مورد انتظار ابتال به کرونــا را پس از کاهش 
محدودیت های سختگیرانه رفت و آمد در پکن تجربه 
می کند. تینا تِنگ، تحلیلگر مؤسسه سی ام سی مارکتز 
گفت: با وجود افزایش موارد ابتال به کرونا خوش بینی 
حاصل از کاهش محدودیت ها و ازسرگیری سفرهای 

هوایی چشــم انداز تقاضای نفت را بهبود می بخشد. 
به گفته شــرکت داده های ماهواره ای کایروس، پایان 
ناگهانی سیاست به صفر رساندن موارد ابتال به کرونا، 
جان تازه ای به بخش ســفرهای هوایی می بخشــد، 
به طوری  که میانگین تقاضای ســوخت جت طی دو 
هفته ۷۵ درصد یا نزدیک به ۱۷۰ هزار بشــکه در روز 

افزایش یافته است.
تحلیلگران مؤسسه هایتونگ فیوچرز در این باره گفتند: 
بازار نفت بر پیشرفت ازسرگیری تقاضا برای سوخت 
در چین تمرکز خواهد کرد، چشــم انداز کلی مثبت 
است، اما با توجه به وضع شــدید کرونا در کوتاه مدت، 
 مســیر بهبود می توانــد دارای روندی ُکنــد و پر از 

دست انداز باشد.

نرخ تورم ساالنه مبتنی بر شاخص قیمت عمده فروشی 
هند )WPI( به پایین ترین حد خود در ۲۱ ماه گذشته 
کاهش یافت و این نشــان می دهد که فشــار قیمت ها 
در سومین اقتصاد بزرگ آســیا در حال کاهش است و 
سیاست گذاران ممکن اســت تمرکز خود را روی رشد 

معطوف کنند.
به گزارش ایسنا، قیمت غذا، انرژی و محصوالت تولیدی 

کاهش یافت و این نشان می دهد که افزایش هزینه های 
ورودی برای شرکت ها به دلیل درگیری اوکراین اکنون در 
حال کاهش است. داده های دولتی نشان داد که شاخص 
قیمت عمده فروشی هند در مقایسه با سال قبل، برای 
نوامبر ۵.۸۵ درصد بود که کمتر از میانگین پیش بینی 
۶.۵ درصدی و ۸.۳۹ درصدی تحلیلگران رویترز در ماه 
قبل بود. کاهش قیمت سبزیجات به کاهش تورم کلی 

شاخص قیمت عمده فروشی هند کمک کرده است و 
احتماالً شاخص قیمت عمده فروشی هند در سه ماهه 
آینده به دلیل کاهش مداوم قیمــت کاالها، به رقمی 

پایین تر کاهش می یابد.
تولید ســاالنه صنعتی هند در ماه اکتبــر چهار درصد 
کاهش یافت که ضعیف ترین عملکــرد آن در ۲۶ ماه 

گذشته است.

رئیس ســتاد مبارزه با قاچــاق کاال و ارز می گوید با 
اقداماتی که در ســال های گذشــته صورت گرفته 
گام های مثبتی برای مبارزه با قاچاق کاال انجام شده و 

این روند با قدرت ادامه خواهد یافت.
به گزارش ایسنا، علی مویدی خرم آبادی در همایش 
علمی – پژوهشــی اقتصاد پنهان اظهار کرد: از سال 
۱۳۹۲ که نخستین قانون ما در زمینه مقابله قاچاق 

نهایی شد تا ســال ۱۴۰۰ که اصالحاتی بر آن اعمال 
شد تالش ما این بوده است که با برقراری ارتباط میان 
بخش های مختلف حاکمیتی و اقتصادی و همچنین 
دانشگاهی و علمی به ســمت مقابله با قاچاق حرکت 

کنیم.
وی با بیان این کــه مبارزه با قاچاق تنهــا با کارهای 
پلیســی امکان پذیر نیســت، تصریح کــرد: در کنار 

آنکه در مرزها تالش برای مقابلــه امنیتی با قاچاق 
با قدرت ادامه دارد ما باید تالش کنیم که با استفاده 
از تجــارب ســال های گذشــته و همچنیــن بهره 
بردن از مقاالت و دســتاوردهای علمی و تشــکیل 
اتاق هــای فکر و اســتفاده از اندیشــه صاحبنظران 
 نسبت به پیشــگیری و مقابله دانش محور با قاچاق

 نیز اقدام کنیم.

ین هفته را با افزایــش آغاز کرد و ایــن صعود به 
دلیل برنامه ریزی برای تجدیدنظــر در توافقنامه 
۱۰ ســاله بــا بانــک ژاپــن )BOJ( و پتانســیل 
افزایــش انعطاف پذیــری در اطراف هــدف تورم 
 دو درصدی توســط نخســت وزیر ژاپــن، فومیو 

کیشیدا بود.
به گزارش ایســنا به نقل از بیزنس، ایــن ارز اوایل 
دوشنبه )۱۹ دســامبر( تا ۰.۶ درصد تقویت شد و 
به ۱۳۵.۷۹ در هر دالر رسید زیرا معامله گران اولین 
فرصت خود را برای پاســخ به نظرات گزارش شده 
توسط خبرگزاری کیودو )Kyodo( در روز شنبه 

به نقل از منابع دولتی ناشناس دریافت کردند.
اگر این موارد تایید شــوند، با اظهارات کیشیدا در 

ماه ژوئن که گفــت انتظار دارد بانــک مرکزی به 
هدف تورم دو درصدی خود پایبند باشد، در تضاد 

خواهند بود.
ین بدترین ارز اصلی در سال جاری بود زیرا اصرار 
هاروهیکو کورودا، رئیس بانک مرکزی ژاپن بر خرید 
مقادیر هنگفت اوراق قرضه دولتــی به این معنی 
بود که بازده ژاپن پایین ماند اما بانک های مرکزی 
جهانی برای مبارزه با تورم نرخ بهره را افزایش دادند.

کیشیدا این موضوع را با مدیر بعدی بانک مرکزی 
که در آوریل جانشین کورودا خواهد شد، در میان 

خواهد گذاشت.
هفته گذشــته بلومبرگ گزارش کرد که مقامات 
بانــک مرکزی ژاپن پس از بررســی دقیق رشــد 

دســتمزدها و هرگونه کنــدی در اقتصاد جهانی، 
احتمــال بازنگــری سیاســت در ســال آینده را 

پیش بینی کردند.
شینسوکه کاجیتا، استراتژیســت ارشد هلدینگ 
رزونا در توکیو، گفت: »در حال حاضر حتی قبل از 
گزارش منتشر شده کیودو، بازبینی احتمالی بیانیه 
دولت و بانک مرکزی ژاپن موضوع بازار برای سال 
آینده بوده است اما این گزارش همچنان به خرید 
ین دامن می زند زیرا نشست بانک مرکزی ژاپن در 
حال نزدیک شدن است و تصمیمات سیاست پولی 
نسبتا سختگیرانه در ایاالت متحده و اروپا در هفته 
گذشته بر تضاد مواضع کذایی بانک مرکزی ژاپن 

تاکید کرده است«.

هنوز هیچ خودرویی وارد کشور نشده استخودروی خارجی برنده شدند اما تحویل نگرفتند!

قیمت بنزین تغییر نمی کندتغییر تعرفه بلیت هواپیما در دستور کار استاقتصاد چین رنگ باخت

برنت به ۸۰ دالر نزدیک شد

هیچ گوشی تلفن همراهی به شکل قاچاق وارد کشور نمی شودسقوط قیمت ها در سومین اقتصاد بزرگ آسیا

ین اوج گرفت
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سرمقاله

همخوانی دستمزد 
با خط فقر نسبی

هزینه ســبد کارگران در 
سال گذشته مبلغ ۹ میلیون 
تومان بوده و امسال به طور 
قطع این هزینه باالتر رفته 
است. آنچه به عنوان دســتمزد کارگران در سال 
جاری تصویب شد به ۹ میلیون تومان هم نرسید. 
واقعیتی که باید مالک قرار گیرد رعایت ماده ۴۱ 
قانون کار اســت. رقم تورم و خط فقر باید در نظر 
گرفته شود. مادامی که خط فقر در تعیین دستمزد 
مالک قرار نگیرد هر سال با کاهش بیشتر قدرت 

خرید کارگران... 

  حمید حاج اســماعیلی، 
کارشناس اقتصادی 
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عامل جهش 
قیمت خودرو

روند افزایشی 
تورم بخش خدمات

ترمز نرخ  ارز کشیده می شود؟

سایه  احتیاط  در  بازار  دالر
صفحه2

صفحه3

سال  سخت  تعیین  دستمزد 
هزینه   ماهانه   سبد   معیشت   کارگران   از   ۹   میلیون   تومان   فراتر   رفت

یک کارشناس صنعت خودرو علت اصلی افزایش 
افسارگســیخته قیمت ها در بازار خــودرو را تورم 
حاکم بر اقتصاد کشور دانســته و معتقد است که 
با توجه بــه اقتصادی بــودن عوامل اثرگــذار بر 
افزایش قیمت خودرو و اینکه ریشه آن ها در حوزه 
سیاست گذاری های نادرست اقتصادی است، چرا 
نمایندگان به ســراغ وزارت اقتصاد برای کشــف 
نادرستی ها نمی روند؟ حسن کریمی سنجری در 
گفت وگو با ایسنا، ضمن تاکید بر اینکه تغییر قیمت 
خودرو در بازار تحت تاثیر پارامترهایی است که اغلب 
آن ها اقتصادی هستند، اظهار کرد: تورم، علت اصلی 
افزایش افسارگسیخته قیمت کاالها از جمله خودرو 

در بازار است. همین تورم است...

بررسی ها نشان می دهد در میان بخش های اقتصادی 
تنها تورم ســاالنه تولید کننده بخــش خدمات در 
تابستان نسبت به بهار افزایشی بوده است. به گزارش 
اکوایران تورم ساالنه تولید کننده در تابستان امسال 
۳۹.۹ درصد برآورد شــده، به عبارت دیگر میانگین 
قیمت کاال و خدمات در یکسال منتهی به تابستان 
امسال در مبدا تولید)درب کارخانه( نسبت به میانگین 
قیمت کاال و خدمات در یکسال منتهی به تابستان 
سال گذشــته حدود ۴۰ درصد افزایش یافته است. 
این در حالیست که تورم ساالنه تولید کننده در بهار 
نزدیک به ۵۰ درصد بوده، کاهش تورم ســاالنه در 
تابستان نشان از این دارد که تورم فصلی در تابستان  
روندی کاهشی را تجربه کرده اســت. تورم ساالنه 

تولدی کننده بخش کشاورزی...



اقتصاد2
ایران

رد افزایش ۵ درصدی ســود 
بانکی از سوی صالح آبادی

رئیس کل بانک مرکزی افزایش پنج درصدی نرخ 
سود بانکی را رد کرد و گفت: فعال هیچ نرخی برای 

سود سپرده تعیین نشده است.
به گزارش ایسنا، علی صالح آبادی در همایش تحول 
دیجیتال بانک و بیمه، اظهار کرد: در شرایط تحریم 
یکی از مواردی که آمریکا از آن استفاده می کند 
حکمرانی دالر است، این کشور به دلیل اشرافی 
 که روی حکمرانــی دالر دارد که اگر یک دالر در 
دنیا جابه جا شــود، بر آن نظارت می کند و ما هم 
می خواهیم حکمرانی ریال را تقویت کنیم که هم 
نظارت بر آن آسان تر شود و هم جلوی پولشویی و 

فساد گرفته شود.
وی ادامــه داد: اســتفاده از هــوش مصنوعی و 
قرارداده های هوشمند و زنجیره بلوک در شبکه 
بانکی به تحقق حکمرانی دیجیتالی ریال کمک 
می کند، همچنین سفته و برات الکترونیکی در 

شبکه بانکی به کار گرفته می شود.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: نیاز مشــتری به 
فناوری های دیجیتال به معنای رهاشدگی نیست 
و باید بــا ابزارهای الکترونیکــی در این خدمات 

نظارت شود.

شاخص بورس بر دوش فارس سبز شد
خگستر در صدر!

روز گذشــته مانند روزهای کاری گذشته نماد 
»فارس« بیشترین اثر فزاینده را بر شاخص داشت و 
پس از آن، نمادهای »پارس« و »شستا« بیشترین 

تأثیر را در رشد شاخص کل بورس داشتند.
بــه گــزارش اقتصادنیــوز، در معامــالت روز 
دوشــنبه بیســت و هشــتم آذر ماه، شاخص 
کل بورس پایتخت نسبت به روز کاری قبل 675 
واحد رشد کرد و به رقم یک میلیون و 500 هزار و 

917 واحد رسید. 
اما شاخص هم وزن بورس با کاهش 656 واحدی 
در ســطح 443 هــزار و 305 واحدی ایســتاد. 
همچنین شــاخص کل فرابورس )آیفکس( 52 
واحد باال آمد و در ســطح 19 هــزار و 75 واحد 

قرار گرفت.
  

نمادهای اثرگذار بر شاخص ها 
روز گذشــته ماننــد روزهــای کاری گذشــته 
نماد »فارس« بیشترین اثر فزاینده را بر شاخص 
داشت و پس از آن، نمادهای »پارس« و »شستا« 
بیشــترین تأثیر را در رشد شــاخص کل بورس 
داشتند و در مقابل نمادهای »خودرو«، »فملی« 
و »شــپنا« بیشــترین تأثیر منفی را بر شاخص 

کل داشتند.  
در فرابورس نیز نمادهای »هرمز«، »وســپهر« 
و »بپاس« بیشترین تأثیر افزایشی را بر شاخص 
کل فرابورس داشــتند و »خدیزل«، »شاوان« 
و »شراز« بیشــترین تأثیر کاهنده را بر شاخص 

داشتند.  
در جدول پرتراکنش ترین نمادهای بورس خگستر 
صدرنشین است و شســتا و خودرو در رتبه های 
بعدی هستند. در فرابورس نیز نمادهای دی، گدنا 

فرابورس پرتراکنش  ترین نمادها هستند. 
روز گذشته ارزش معامالت کل بازار سهام به رقم 
214 هزار و 21 میلیارد تومان افزایش یافت. ارزش 
معامالت اوراق بدهی در بازار ثانویه 204 هزار و 
595 میلیارد تومان بود که 96 درصد از ارزش کل 

معامالت بازار سرمایه را تشکیل می دهد.  
روز گذشته ارزش معامالت خرد سهام با افزایش 
13 صدم درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم 

6 هزار و 76 میلیارد تومان رسید. 

صف های بازار سهام
در معامالت دوشنبه 95 نماد صف خرید داشتند و 
32 نماد با صف فروش مواجه بودند. مجموع ارزش 
صف های خرید با افت 35 درصدی به 219 میلیارد 
تومان رسید و مجموع ارزش صف های فروش 29 
درصد افزایش یافت و 287 میلیارد تومان بود. در 
پایان معامالت روز گذشته ارزش صف های خرید 
در رقم 145 میلیارد تومان ایستاد و بازار با مازاد 

تقاضا بسته شد. 
در پایان معامالت نماد کپشــیر )شــرکت پشم 
شیشه ایران(  با صف  خرید 25 میلیارد تومانی در 
صدر جدول تقاضای پایانی بازار قرار گرفت. پس 
از کپشــیر، نمادهای پارس )شرکت پتروشیمی 
پارس( و خفنر )شرکت فنرسازی خاور( بیشترین 

صف خرید را داشتند. 
در ســوی دیگر در پایان معامالت گدنا بیشترین 
صف فروش بازار را داشت و پس از گدنا، نمادهای 
وملی، انرژی2، غدشت و شسینا بیشترین صف 

فروش را داشتند.

اخبار

بررسی ها نشان می دهد در 
میان بخش های اقتصادی تنها 
تورم ساالنه تولید کننده بخش 
خدمات در تابســتان نسبت 
به بهار افزایشی بوده است. به 
گزارش اکوایران تورم ســاالنه تولید کننده در تابستان 
امسال 39.9 درصد برآورد شده، به عبارت دیگر میانگین 
قیمت کاال و خدمات در یکسال منتهی به تابستان امسال 
در مبدا تولید)درب کارخانه( نسبت به میانگین قیمت 
کاال و خدمات در یکسال منتهی به تابستان سال گذشته 
حدود 40 درصد افزایش یافته است. این در حالیست که 
تورم ساالنه تولید کننده در بهار نزدیک به 50 درصد بوده، 
کاهش تورم ساالنه در تابستان نشان از این دارد که تورم 
فصلی در تابستان  روندی کاهشی را تجربه کرده است. 
تورم ساالنه تولدی کننده بخش کشاورزی در تابستان 

58.5 درصد به ثبت رسیده، این باالترین تورم تولیدکننده 
رقم خورده در میان تمامی بخش های اقتصادی محسوب 
می شود. تورم تولید کننده بخش های صنعت و معدن نیز 
در تابستان امسال در حدود 40 درصد به ثبت رسیده، با 
این تفاوت که تورم معدن در بهار بالغ بر 62 درصد بوده 

و در تابســتان حدود 22 درصد کاهش یافتــه، اما تورم 
تولیدکننده صنعت از 48 درصد در بهــار به 40 درصد 
رسیده است. کاهش شدید تورم معدن به علت تورم فصلی 
منفی این بخش در تابستان است. تورم ساالنه تولید برق 
در تابستان امسال 12 درصد برآورد شده، این نرخ پایین 

ترین تورم ساالنه تولید کننده در میان تمامی بخش های 
اقتصادی به حسا ب می آید. همچنین تورم تولید کننده 
بخش خدمات در تابستان امســال 49.7 درصد به ثبت 
رسیده، خدمات تنها بخش است که در تورم ساالنه اش در 
تابستان نسبت به بهار افزایش یافته است. همچنین تورمی 
که بخش خدمات رقم زده، باالترین تورم تولید کننده این 
بخش در چندین سال گذشته محسوب می شود. اهمیت 
تورم تولید کننده در اقتصاد کالن از آنجایی است که این 
شاخص پیشرانی برای تورم مصرف کننده محسوب می 
شود. به بیان ساده تر افزایش قیمتی که در مبدا تولید و ارائه 
کاال و خدمات رخ می دهد که تورم تولید کننده گویای آن 
است، با یک فاصله زمانی به بازار های خرد منتقل شده و 
مصرف کنندگان آن را حس خواهند کرد. البته در بخش 
های مختلف این بازه زمانی متفاوت است. هرچه شرایط 
اقتصادی و جامعه بی ثبات تر و تورمی تر باشد، این انتقال 
سریع تر خواهد بود، انتظارات منفی نیز در تسریع انتقال 

تورم بسیار حائز اهمیت است.

تورم ساالنه تولیدکننده بخش ها در تابستان ۱۴۰۱ نشان داد

روند افزایشی تورم بخش خدمات

کارنامه اشتغال صنعتی کشور
 ۸ میلیون شاغل صنعتی داریم

بررســی ها از آخریــن وضعیت اشــتغال در 
بخش صنعت کشــور حکایت از آن دارد که 
در تابســتان امســال 8 میلیون و 29 هزار و 
313 شاغل صنعتی داشته ایم که یعنی بیانگر 
ســهم 33.8 درصدی صنعت از کل اشتغال 
کشور است. به گزارش خبرنگار مهر، اقتصاد 
ایران در ســال های اخیر با پدیده رشد بدون 
اشــتغال در بخش صنعت مواجه بوده و این 
نگرانی را به وجود آورده اســت که تداوم این 
پدیده به تشدید معضل بیکاری، به ویژه برای 

فارغ التحصیالن دانشگاهی، منجر شود.

۸ میلیون شاغل صنعتی
بررســی ها از آخریــن وضعیت اشــتغال در 
بخش صنعت کشــور حکایت از آن دارد که 
در تابستان ســال جاری 8 میلیون و 29 هزار 
و 313 نفر در این بخش مشــغول به کار بوده 
اند که یعنی 33.8 درصد از کل اشتغال کشور 

مختص بخش صنعت بوده است.
تعداد شــاغالن صنعتی در نقاط شــهری 6 
میلیون و 323 هــزار و 843 نفــر و در نقاط 
روستایی یک میلیون و 705 هزار و 471 نفر 
بوده است. نکته قابل توجه آنکه اگرچه تعداد 
شاغالن صنعتی نقاط شهری نسبت به تابستان 
سال قبل با رشد 143 هزار و 539 نفری مواجه 
شده اســت اما تعداد شــاغالن صنعتی نقاط 
روستایی افت 21 هزار و 624 نفری را تجربه 
کرده است. همچنین بررسی ها نشان می دهد 
که تعداد شاغالن صنعتی مرد 7 میلیون و 96 
هزار و 515 نفر و تعداد شــاغالن صنعتی زن 
932 هزار و 798 نفر بوده اســت که البته از 
نظر رشد، تعداد شاغالن صنعتی زن بیشتر از 
مرد بوده است؛ به این ترتیب در تابستان سال 
جاری برای 24 هزار و 841 مرد و برای 97 هزار 

و 72 زن شغل صنعتی ایجاد شده است.
با توجه به اینکه در تابستان سال قبل شاغالن 
در بخش صنعت 7 میلیون و 907 هزار و 400 
نفر بودند و امسال 121 هزار و 913 نفر به آنها 
افزوده شده به نظر می رسد احیای واحدهای 
صنعتی راکد کارگشــا بوده و توانسته تعداد 
شــاغالن در بخش صنعــت را اگرچه کم اما 
افزایش دهد. نکته ای که باید به آن توجه شود 
این اســت که صنایع خرد نقش قابل توجهی 
در اشتغال مســتقیم صنعتی دارند و کاهش 
اشــتغال این صنایع به کاهش کل اشــتغال 
صنعت دامن می زند؛ بنابراین دولت به صورت 

جدی باید برای این بخش برنامه ریزی کند.

وضعیت اشتغال صنعتی طی ۶ سال 
گذشته

بر اســاس این گزارش، بررسی وضعیت سهم 
بخش صنعت از تعداد شاغلین کل کشور طی 
بازه زمانی 1395-1401 نشــان می دهد که 
کمترین رقم مربوط به سال 95 با 31.9 درصد 
و بیشترین رقم نیز مربوط به پاییز سال 140 با 
34.7 درصد بوده است. بر این مبنا سهم بخش 
صنعت از تعداد شاغلین کل در سال 95 حدود 
31.9 درصد بوده که در سال 96 با اندکی رشد به 
32 درصد رسید و در سال های 97 و 98 نیز در 

همین نرخ باقی ماند.
از ابتدای ســال 99 نیز که همزمان با شــیوع 
ویروس کرونا شد و به تبعیت از آن بخش خدمات 
دچار صدمات زیادی شد، نقش این بخش از بازار 
کار کشور کاهش و در نتیجه سهم بخش صنعت 
از تعداد شاغلین کل کشــور افزایش یافت و به 
33.3 درصد رسید و جای بخش خدمات را پر 
کرد. این روند تا پاییز سال 1400 نیز ادامه یافت 
و این سهم به 34.7 درصد هم رسید، این عدد 
باالترین سهم بخش صنعت از تعداد شاغلین کل 

در چند سال گذشته محسوب می شود.
پس از پاییز این سهم رو به کاهش بود و در بهار 
امسال به 32.7 درصد رسید، اما همانگونه که 
گفته شد در تابستان ســال جاری مجدد روند 

صعودی گرفت و به 33.8 درصد رسید.
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با مطرح شدن بحث تغییر نرخ بهره ســپرده های بانکی، فعاالن بازار 
سرمایه محتاط شده اند و از میانه جلسه معامالتی ، رفتار نسبتاً هیجانی 
برخی سهامداران حقیقی و حقوقی به تغییر روند بازار و کاهش قیمت ها 

منجر شد.
به گزارش اتاق ایران، رئیــس کل بانک مرکزی با تائیــد زمزمه ها و 
احتماالت تغییر نرخ سود، یکی از ابزارهای اثرگذار بر تحوالت اقتصاد 
کالن را فعال کرد. بــاال رفتن نرخ بهره یکی از ابزارهایی اســت که با 

حبس نقدینگی و کاهش سرعت گردش پول، زمینه را برای کاهش 
تورم فراهم می آورد. نرخ سود بانکی در ایران از تابستان 1399 تاکنون 
باوجود تورم باال، تغییری نداشته است؛ اما دیروز علی صالح آبادی در 
جمع خبرنگاران گفت: معتقد به اصالح نرخ سود بانکی است؛ اما این 
موضوع منوط به تصمیم گیری در شورای پول و اعتبار است و باید در 
این شورا تصمیم نهایی اتخاذ شود. باال رفتن نرخ بهره، از همان ابتدای 
امر به زیان بازارهای موازی اســت و تزریق نقدینگی به آنها را کاهش 

می دهد ازاین رو سرمایه گذاری در بورس و بازار طال، ارز و مسکن اندکی 
کاهش پیدا خواهد کرد اما در ادامه، سیاست کاهش نرخ بهره به زیان 
تولید تمام خواهد شد و از این محل، بار دیگر زمینه کاهش عرضه کاال 
و رشد تورم در اثر نابرابری عرضه و تقاضا فراهم خواهد آمد. شنیده ها 
حاکی از این اســت که تصمیم گیری در خصوص تغییر نرخ بهره، به 
نشست سه شنبه )فردا( شورای پول و اعتبار بحث و تبادل نظر موافقان 
و مخالفان این سیاست موکول شده است؛ باوجوداین، بازار سرمایه از 

میانه جلسه معامالتی امروز به استقبال سیاست افزایش نرخ بهره رفت 
و به یک باره وارد روند نزولی شد. به نظر می رسد چنانچه شورای پول و 
اعتبار، تغییر نرخ بهره را تصویب نکند یا در صورت تصویب، زمان اجرای 
آن را به چند ماه دیگر موکول کند، بازار سرمایه همچنان جای رشد تا 
محدوده مقاومتی یک میلیون و 650 هزار واحد را دارد؛ اما در صورت 
تصویب و اجرای این سیاست در آینده نزدیک، تقریباً امیدی به تداوم 

روند صعودی فعلی بورس نخواهد بود.

در بازار دوشــنبه 28 آذر ماه قیمت دالر ؛ سکه و طال 
مســیر افزایش را دنبال کرد. به گزارش اقتصادنیوز ، 
گفته می شود قیمت دالر دوشنبه 28 آذر ماه در هرات 
با گپ مثبت باز شد. نرخ دالر روز گذشته در هرات در 
مقایسه با روز گذشته افزایشی بود. همین امر موجب 
شد بازیگران ارزی در تهران هم آرایش صعودی به خود 
بگیرند. اسکناس آمریکایی در تهران در مقایسه با روز 
قبل مسیر افزایش را دنبال کرد. در سلیمانیه هم نرخ 
دالر رشد کرد اما نرخ حواله درهم روز گذشته نسبت 
به روز قبل عقب نشینی کرد و اندکی پایین تر از مرز 

مقاومتی دیروز معامله شد. 

قیمت خرید و فروش دالر در صرافی ملی 
قیمت خرید دالر در صرافی ملی روز گذشته  36 هزار و 
243 تومان و قیمت فروش دالر آمریکا 36 هزار و 609 
)سی و شش هزار وششصد و نه تومان( اعالم شد. نرخ 
دالر توافقی روز گذشته نسبت به روز یکشنبه تقریبا رنج 
بود.اسکناس آمریکایی روز گذشته به صورت توافقی در 

حول و حوش 36 هزار و 241 تومان مبادله شد.

رشد قیمت دالر در بازار متشکل ارزی
در بازار متشکل ارزی هم قیمت دالر روز گذشته 36 
هزار و 260 تومان بود که نسبت به قیمت بسته شده روز 

گذشته 137تومان رشد را نشان می دهد.

 
تحلیل معامله گران دالر از سفر کارشناسان 

آژانس به تهران 
گفته می شود کارشناسان آژانس بین المللی انرژی 
اتمی شب گذشته وارد تهران شدند.آنها می خواهند 
اطالعاتی را در مورد آثار اورانیوم غنی شده که در سه 
مکان گزارش نشده در ایران پیدا شده است، جستجو 

کنند.

ترمز نرخ دالر کشیده می شود؟
 برخی از بازیگران ارزی می گفتند احتماال این سفر 
گره برجام را باز کند و  ایران ممکن است طی روزهای 
آینده در برابر آژانس بین المللی انرژی اتمی مقداری 
انعطاف پذیری نشــان دهد. ترمز نرخ دالر کشــیده 
شود؛ با این حال سیگنال های برجامی کماکان منفی 

است. 

سیگنال امیر عبدالهیان به بازار ارز 
البته روز گذشته وزیر امور خارجه با بیان اینکه همزمان 
به سفرش به اردن مســئول سیاست خارجه اروپا نیز 

در امان حضور می یابد، گفت: تماس ها و گفتگوهای 
همکاران آقای باقری با آقای مورا و تماس های من و 
آقای بورل به طور جدی در جریان است.امیر عبدالهیان 
همچنین گفت : اردن فرصت مناســبی برای گفتگو 

هاست.
با این حال بازار ارز تهران تا زمان نوشتن این گزارش به 
اظهارت وزیر روز گذشته خارجه ایران واکنشی خاصی 

از خود نشان نداده بود. 

تحلیل جدید خاندوزی از افزایش نرخ دالر
وزیر اقتصاد هم روز گذشته در تحلیل دالیل افزایش 
قیمت دالر گفته اســت؛ نظام اداری ما توان مقابله با 
تهدید های اقتصاد دیجیتال نــدارد، نتیجه این اتفاق 
نیز نوســانات نرخ ارز اســت. آن طور که خاندوزی 
گفته واقعیت این اســت که ما با یک نبرد دیجیتال 
مواجه هستیم، این گونه نیست که جلوی کشتی های ما 
را بگیرند بلکه در یک نبرد دیجیتال از طریق شناسایی 
تراکنش ها صرفاً ســوار بر اطالعات ردوبدل شــدن 
دیتاها هســتند، حتی در عرصه داخلی نیز با چالش 
مواجه هســتیم، در مسائل ارزی کشــور شبکه های 

جدید سفته بازان هجوم می آورند و برای مقابله با این 
تهدیدهای دیجیتال و آفندی که در حوزه دیجیتال 
وجود دارد باید یک پدافند داشته باشیم. مسئله ما روز 
گذشته در سبزه میدان و بازار بزرگ نیست، این جنس از 
تهدید شبانه روز است و نظام اداری ما توان مقابله با این 
تهدید را ندارد در نتیجه در مواجهه با تهدید عملکرد 
مناسبی نداریم، نتیجه این اتفاق نیز نوسانات نرخ ارز 

است که روز گذشته شاهد آن هستیم.

قیمت اونس طال در یک قدمی مرز 1۸00 دالر 
قیمت اونس طال ظهر روز گذشته در محدوده 1798 
دالر معامله شد. عده ای از معامله گران از احتمال ورود 

طالی جهانی به کانال 1800 دالر سخن گفتند. 

قیمت طال و سکه پیشروی کرد
در بازار داخلی ایران هم قیمت طال 18 عیار ظهر روز 
گذشته 25 هزار و 100 تومان رشد کرد و به 1 میلیون 

و 755 هزار تومان رسید. 
گفته می شود قیمت سکه رسمی هم روز گذشته 100 
هزار تومان گران شد. فلز گران بهای داخلی روز گذشته 
در محدوده 18 میلیــون و 800 هزار تومان به فروش 
رسید. فعاالن بازار می گفتند در صورتی که سکه رسمی 
باالی مرز یادشده تثبیت شود احتمال کانال شکنی 

وجود خواهد داشت. 

یک کارشــناس صنعت خودرو علت اصلــی افزایش 
افسارگســیخته قیمت ها در بازار خودرو را تورم حاکم 
بر اقتصاد کشــور دانسته و معتقد اســت که با توجه به 
اقتصادی بودن عوامل اثرگذار بر افزایش قیمت خودرو 
و اینکه ریشه آن ها در حوزه سیاست گذاری های نادرست 
اقتصادی است، چرا نمایندگان به سراغ وزارت اقتصاد برای 
کشف نادرستی ها نمی روند؟ حسن کریمی سنجری در 
گفت وگو با ایســنا، ضمن تاکید بر اینکه تغییر قیمت 
خودرو در بازار تحت تاثیر پارامترهایی است که اغلب آن ها 
اقتصادی هستند، اظهار کرد: تورم، علت اصلی افزایش 
افسارگسیخته قیمت کاالها از جمله خودرو در بازار است. 
همین تورم است که نرخ برابری ارز را در کشور جابه جا 
می کند. علیرغم اینکه برخی بر این باورند که افزایش نرخ 
ارزهای خارجی نمی تواند در قیمت خودروهای داخلی 
آن چنان موثر باشد، اما باید دانست که افزایش نرخ ارز 
که خود معلول افزایش تورم است، به مفهوم افت ارزش 
ریال بوده و این دقیقا به معنای افزایش قیمت کاالها به 
ویژه کاالهایی همچون خودروست که ماهیت سرمایه ای 
ثابت دارند. این کارشناس صنعت خودرو، تصریح کرد: 
در حقیقت از آنجایی که بخــش مهم عوامل اثرگذار در 
افزایش قیمت خودرو اقتصادی است، لذا بایستی ریشه 
آن ها را در حوزه سیاســت گذاری نادرست اقتصادی در 
کشور جستجو کرد.   مشخص نیست که چرا نمایندگان 
مجلس برای یافتن چرائی افزایش قیمت خودرو به سراغ 
وزارت اقتصاد نمی روند و همواره این وزارت صمت است 

که بایستی پاسخگوی نوسان قیمت خودرو باشد.

شکاف عرضه و تقاضا نیز بر وضعیت فعلی 
بازار بی اثر نیست

وی ادامه داد: البته گســتره شــکاف عرضه و تقاضا در 
افزایش قیمت بی تاثیر نیست، اما وقتی توان تولید داخل 
در کشور طی پنج سال گذشــته تقریبا در یک سطح 
مشخص باقی مانده، طبیعی اســت که بایستی برای 
تقویت عرضه به واردات خودرو متوسل شد؛ وارداتی که 

الیحه آن سال ها در مجلس و سایر دستگاه های مرتبط 
سرگردان بوده و حال نیز که مجوز آن صادر شده، بایستی 
روند طبیعی آن طی شود. این کارشناس صنعت خودرو 
ضمن تاکید براینکه برای پی بردن به اهمیت تنظیم گری 
بازار توسط دولت ها کافی است به تنظیم بازار خودرو در 
کشوری همچون فرانسه دقت کرد، گفت: طی 9 ماهه 
سال جاری میالدی )2022( در کشور فرانسه تنها 693 
هزار دستگاه خودرو تولید شده و این در حالی است که 
در ایران در همین بازه زمانی، قریب به 950 هزار دستگاه 
انواع خودرو تولید شده است؛ پس چرا فرانسوی ها مشکل 
تورم مداوم قیمت خودرو را ندارند؟ آیا در فرانسه نیازِ بازار، 

کمتر از 700 هزار دستگاهِ تولید شده بوده است؟
کریمی سنجری خاطرنشــان کرد: پاسخ منفی است؛ 
چرا که آمارها نشــان می دهد در این کشور و در همین 
بازه زمانی رقمی در حدود 1.4 میلیون دستگاه خودرو 
فروخته شده است. این بدین معناست که فزونی نیاز بازار 
نسبت به تولید داخل این کشور از طریق واردات از بیرون 

مرزهای این کشور تامین شده است.
وی تاکید کرد: زمانیکه انتظار تــورم آتی رو به افزایش 
است، مردم خریدهای خود به ویژه خریدهایی از جنس 
دارایی ها و سرمایه گذاری های ثابت نظیر مسکن و خودرو 
را جلو می اندازند و به این بازارها برای حفظ سرمایه خود 
ورود می کنند؛ همین امر سبب می شود تقاضا برای خرید 
خودرو، مسکن، ارز، سکه و...  افزایش پیدا کند. این در 
حالیست که بازار ایران در سمت عرضه، طی سال های 

اخیر تنها به تولید محدود داخلی متکی بوده است.
این کارشناس صنعت خودرو کشــور ادامه داد: اصوال 
وظیفه تنظیم گری دولت بر همین اصل استوار است که 
برای کنترل بازار، کمبود توان تولید را از طریق واردات 
تنظیم کند اما از نیمه دوم ســال 1396 به بعد واردات 
خودرو به کشور ممنوع بوده است. بر اساس همه موارد 
مطروحه، افزایش این روزهای قیمت خودرو را بایستی 
در ماهیت اقتصاد، بی توجه به مکانیزم بازار در کشور و 

نوسانات مستمر تورم عمومی جستجو کرد.

مرکــز پژوهش هــای اتــاق ایــران گــزارش 
فرآینــد  در  خصوصــی  بخــش  مشــارکت 
برنامه های توســعه را منتشــر کرده کــه عالوه 
بــر نقد رویه هــای موجــود حاوی پیشــنهادات 
 بخــش خصوصی بــرای برنامــه هفتم توســعه 

است.
این مرکز در نقــد رویه های فعلــی تدوین برنامه 
توسعه، آورده اســت: تا کنون، برنامه های توسعه 
متعددی در کشور تهیه و اجرا شده است اما زمینه 
مشــارکت مؤثر بخش خصوصی در فرایند تدوین 
برنامه های توســعه ایجاد نشده اســت. مسائل و 
مشــکالت این بخش به طور تخصصــی و از زاویه 
نگاه صاحب نظران و فعاالن این حوزه، مورد بحث 
قرار نگرفته و در نتیجه مســائل متعددی به عنوان 
پیامد این امر، مانع تحقق اهداف قوانین باالدستی 
مرتبط از جمله اصــل 44 قانون اساســی، قانون 
بهبود مستمر محیط کسب وکار، قانون رفع موانع 
تولیــد رقابت پذیــر و ارتقای نظام مالی کشــور و 
همچنین عدم تحقق اهدافی مانند دســتیابی به 
 توسعه پایدار، توسعه صادرات و افزایش بهره وری 

شده است.
مرکــز پژوهش های اتاق ایران هم زمــان با تدوین 

برنامه هفتم توسعه حول سه محور:
-  در وضعیت کنونی بخش خصوصی کشــور برای 

رشد و توسعه، دچار چه مشکالت و مسائلی است؟
-  ریشه این مشکالت چیســت و چه سهمی از آن 

به فرایند برنامه ریزی توسعه در ایران برمی گردد؟
خصوصــی،  بخــش  فعــاالن  نــگاه  از    -
 اولویت هــای مهــم برنامــه هفتم توســعه چه 

باید باشد؟
بــه انجــام مصاحبــه و گفت وگــوی عمیــق با 
»روســای کمیســیون های تخصصی اتاق ایران 
 متخصصان« و »فعاالن بخش خصوصی« پرداخته

 است.

اهم محورهای پیشــنهادی در حوزه 
فرابخشی

بــر اســاس گــزارش ایــن مرکــز، مهم تریــن 
محورهای مــورد تأکید فعــاالن اقتصادی جهت 
درج در برنامه هفتم توســعه در حوزه فرابخشــی 
عبارت اســت از: ثبات بخشــی به سیاســت های 
کالن اقتصــادی بــه منظــور تأمیــن امنیــت 
 ســرمایه گذاری، حضور بخــش خصوصی با حق

 رأی در مجامــع و شــوراهای سیاســت گذاری 
و تصمیم گیــری، بهبــود فضــای کســب وکار و 
تســهیل قوانین و مقررات مرتبط، اجتناب دولت 
از قیمت گــذاری دســتوری و پرهیــز از مداخله 
در مناســبات بازار، توانمندســازی تشــکل های 
اقتصادی، ایجاد فضــای نقش آفرینی مؤثر بخش 
خصوصی در توســعه کشــور، توســعه تعامالت 
 بین المللی و تقویت جایگاه کشور در زنجیره ارزش

 جهانی و... است.

اهم محورهای پیشــنهادی در حوزه 
بخشی

همچنیــن، اهم محورهــای مورد تأکیــد فعاالن 
اقتصادی در حوزه های بخشــی، عبارت اســت از: 
توســعه زنجیره ارزش صنایع مزیــت دار، ایجاد 
زیرســاخت های مناســب برای اقتصاد دیجیتال، 
استفاده از ســازوکار فروش اعتباری در حوزه نفت 
و انرژی، ایجــاد نهاد تنظیم گــر در بخش انرژی، 
توسعه زیرساخت های لجستیکی با تمرکز بر تجهیز 
ناوگان هوایی، توسعه شبکه زیرساخت های ریلی 
و دریایی و بنادر، تعییــن متولی واحد برای بخش 
حمل ونقل، یکپارچه ســازی سیاست های وزارت 
گردشــگری با دســتگاه های اجرایی و نهادهای 
مرتبط بــا انــواع گردشــگری به منظــور ایجاد 
 پنجره واحد خدمات با تأکید بر مشــارکت بخش 

خصوصی و... است.

سایه افزایش نرخ سود بر سر بورس

یک کارشناس صنعت خودرو:

عامل جهش قیمت خودرو
مرکز پژوهش های اتاق ایران گزارش داد

پیشنهادات بخش خصوصی برای تدوین برنامه هفتم توسعه

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

ترمز نرخ  ارز کشیده می شود؟

سایه  احتیاط  در  بازار  دالر
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رئیس اتحادیه فروشــندگان گل و گیاه تهران با 
بیان اینکه به تازگی تقاضا برای خرید گل حدود 
۳۰ درصد افزایش یافته است گفت: اگرچه مبادی 
قانونی صادرات گل وجود دارد اما با افزایش قیمت 
دالر، امروز شاهد قاچاق معکوس گل هستیم. اکبر 
شاهرخی، رئیس اتحادیه فروشندگان گل و گیاه 
تهران اظهار داشت: اگرچه مبادی قانونی صادرات 
گل وجود دارد اما با افزایش نرخ دالر، امروز شاهد 
قاچاق معکوس گل هستیم. این در حالی است که 
برخی از انواع گل و گیاه هم به بازار ایران قاچاق 

می شوند.

وی با اشــاره به اینکه قیمت گل، تابع دســتور و 
قیمت گذاری نیســت افزود: نرخ این محصول بر 
اســاس عرضه و تقاضا تعیین می شود به طوری 
که در ماه های گذشــته رکود شــدیدی در بازار 
گل داشــتیم اما به تازگی تقاضا ۳۰ تا 4۰ درصد 
افزایش قیمت داشــته اســت. وی افزود: برای 
مشارکت در طرح فروش فوق العاده، از واحدهای 
صنفی گل فروش خواســته ایم تــا تخفیف 1۰ 
درصدی اعمال کننــد. این در حالی اســت که 
واردات بی رویه وضعیت صنعت گل و گیاه کشور 
را بحرانی و شــکننده کرده است. رایزنی ها برای 

جلوگیری از قاچاق گل های طبیعی و مصنوعی 
از تایلند و مالزی نتوانسته از به انزوا کشیده شدن 
تولیدکنندگان داخلــی جلوگیری کند. عالوه بر 
واردات بی رویه، قاچاق نیز صنعت صنعت گل را 
دچار مشکل کرده است. عمده واردات از هلند و 
بیشتر گل های قاچاق نیز از کشورهای جهان سوم 
مانند مالزی و تایلند وارد کشور می شوند که اینها 
شامل انواع قلمه، پیاز و... هستند. در حال حاضر 
بازار گل و گیاه از بن سای های قاچاق اشباع شده 
است که بیشــتر اینها با لنج ها از طریق آب های 

خلیج فارس وارد کشور می شوند.

معاون بازرسی و نظارت اتحادیه آجیل و خشکبار 
تهران گفــت: با توجه به اینکه بــادام هندی در 
کشــور تولید نمی شــود و از طرفی واردات این 
محصول ممنوع است اما به وفور در همه آجیل 
فروشی ها مشــاهده می شــود که نشان دهنده 
حجم باالی قاچاق است. احمد هاشم پور، معاون 
بازرسی و نظارت اتحادیه آجیل و خشکبار تهران 
اظهار داشت: آجیل در بازار فراوان است و ما در 
تالشیم تا با برگزاری فروش فوق العاده در آجیل 
فروشــی ها، قیمت آن را بــرای مصرف کننده 

کمتر کنیم.
وی همچنین از فراوانی بــادام هندی در بازار با 
وجود ممنوعیت واردات خبر داد و گفت: با توجه 
به این که بادام هندی در کشور تولید نمی شود و 
از سوی دیگر واردات بادام هندی ممنوع است، 
هر آجیل فروشــی، حتما بادام هندی دارد. این 

نشان دهنده حجم باالی قاچاق است.
معاون بازرسی و نظارت اتحادیه آجیل و خشکبار 
تهران  ادامه داد: برای رفع این مشــکل منتظر 
تصمیم گیری سران سه قوا هســتیم تا بتوانیم 
شاهد واردات رسمی بادام هندی به کشور باشیم 

و در این زمینه حمایت اتاق اصناف ایران را می 
خواهیم. بهنام نیک منش، معاون بازرسی نظارت 
اتاق اصناف ایران نیز گفت: بازرسان اتحادیه ها 
و اتاق های اصناف برای نظارت بر نحوه عملکرد 
واحدهای صنفی مشارکت کننده در طرح فروش 
فوق العاده فعال شــده اند و مردم نیز می توانند 

شکایات خود را در سامانه 124 ثبت کنند.
وی افزود: سال های گذشته، اصناف از برگزاری 
نمایشگاه های مناسبتی که از سوی شهرداری 
ها برگزار می شد، گالیه های شدیدی داشتند. 
امروز، مشــارکت در تخفیف ویژه و فروش فوق 
العاده تجربه خوبی خواهد بود تا در ماه های آینده 
و با فرا رســیدن ایام نوروز، نمونه ای از همکاری 
واحدهای صنفی در فروش فوق العاده را به دولت 

نشان دهیم.
مصطفی کیافر، معاون بازرســی و نظارت اتاق 
اصناف تهران نیز بیان کرد: گروه های بازرســی 
ویژه اجرای طرح فروش فوق العاده شب یلدا آماده 
شده اند. در این راستا هماهنگی هایی شده است 
تا بازرسان بیشــتر به صورت ارشادی و نظارتی 

سرکشی کنند.

دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی خاطر نشان 
کرد: به نظر می رسد که کاهش قیمت روغن دیگر 
تکرار نشــود چراکه نرخ دالر و قیمت  روغن خام 
در بازارهــای جهانی ثابت نمانده اســت از این رو 
کارخانه های تولیدی این توان را ندارند که بخواهند 
کاهش قیمت دوباره اعمال کنند. امیر هوشنگ 
بیرشک با اشــاره به نوســان های محدود در نرخ 
ارز نیمایی، گفت: روغن با ارز نیمایی وارد کشــور 
می شود و از آنجایی که این ارز در هفته های اخیر 2 
تا  ۳هزار تومان تغییر نرخ را تجربه کرد این تغییر 

چندان در نرخ روغن تاثیر نمی گذارد.

وی با بیان اینکه حاشیه سود به صفر رسیده است، 
خاطر نشــان کرد: قیمت  روغن تثبیتی است و ما 
افزایش قیمتی برای روغــن اعمال نخواهیم کرد 
این در حالیست که ادامه کار با این شرایط سخت 

شده است.
دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی در پاســخ 
به پرسش که در ماه های گذشته تولیدکنندگان 
1۰ درصد قیمت روغــن مصرفی را کاهش دادند 
به نظر شــما آیا این امکان وجود دارد که باز هم 
شــاهد کاهش قیمت روغن باشیم؟ تصریح کرد: 
به نظر می رســد که این اتفاق دیگر تکرار نشود 

چراکه نرخ دالر در بازار ایران و قیمت  روغن خام 
در بازارهــای جهانی ثابت نمانده اســت از این رو 
کارخانه های تولیدی این توان را ندارند که کاهش 
قیمت جدیدی را اعمال کنند. به گفته بیرشک؛ 

بازار روغن تا پایان سال تامین است.
همچنین در این رابطه داود فکوری با اشــاره به 
آخرین نرخ  روغن مایع در بازار، گفت: سرخ کردنی 
81۰ گرمی 62 هزار و 5۰۰ تومان، پخت و پز 81۰ 
گرمی 59 هزار و 4۰۰ تومان، پخت و پز 1 کیلو و 
۳۰۰ گرم 96 هزار و ۳۰۰ تومان، پخت و پز 1 کیلو 
62۰ گرم 115 هزار و 1۰۰ تومان بفروش می رسد.

رئیس اتاق اصنــاف ایران گفــت: گزارش های 
رســیده از اتحادیه ها و اتاق های اصناف مراکز 
استان نشــان می دهد که کمبودی در کاالهای 

پرمصرف شب یلدا نداریم. 
به گــزارش اتــاق اصناف ایــران، قاســم نوده 
فراهانی در نشســت هماهنگــی فروش فروش 
فوق العاده اصناف؛ ویژه شــب یلدا اظهار کرد: 
فروش فوق العــاده صنوف ویژه ایام شــب یلدا 
از 26 آذر الــی 5 دی 14۰1 برگزار می شــود. 
رئیس اتاق اصناف ایران تصریح کرد: این فروش 
فوق العاده بــا محوریــت اتحادیه های صنفی 
 آجیل و خشــکبار، قنادان، میــوه و تره بار، گل 

برگزار می شود.
وی افزود: در سال های پیش از مواجهه و مبارزه 
با شــیوع کرونا، برنامه ریزی هایی برای عرضه 
مســتقیم کاالهای مربوط به بازار شب یلدا در 
ســطح بازار انجام می شد. امســال با پشت سر 
گذاشتن همه گیری بیماری کرونا و با همکاری 
اتحادیه ها و اتاق های اصناف سراســر کشــور، 
فروش فوق العاده به صورت گسترده تری برگزار 

خواهد شد. نوده فراهانی با تاکید بر تکریم ارباب 
رجوع بیان کرد: از واحدهای صنفی و اتحادیه ها 
می خواهیم در صورت مراجعه مصرف کنندگان، 
کمال حسن برخورد و رسیدگی را داشته باشند 
تا الگویی برای سایر سازمان ها در ارتباط با مردم 

باشیم. 
رئیس اتــاق اصناف ایــران همچنیــن گفت: 
گزارش های رســیده از اتحادیه هــا و اتاق های 
اصناف مراکز استان نشان می دهد که کمبودی 
در کاالهای پرمصرف شــب یلــدا نداریم. آنچه 
مهم است، برنامه ریزی برای استقبال واحدهای 
صنفی از شــرکت در ایــن طرح و نیــز آگاهی 
مصرف کنندگان از اجرای آن اســت. این طرح 
 باید به نحوی اجرا شــود کــه رضایت مردمی 

را جلب کند.
وی بیان کــرد: در صورت موفقیــت در اجرای 
طرح فروش فوق العاده، در مناســبات مختلف 
خواهیم توانســت از این قالب اســتفاده کرده و 
 دیگر شاهد برگزاری نمایشــگاه های مناسبتی 

نباشیم.

رئیس اتحادیه فروشــندگان لوازم یدکي خودرو و 
ماشین آالت تهران گفت: تداوم افزایش نرخ ارز سبب 
افزایش 1۰ تا 2۰ درصدي قیمت انواع قطعات در بازار 
خواهد شد. سید احمد حسیني در خصوص میزان 
تاثیر افزایش نرخ ارز بر قیمت قطعات در بازار لوازم 
یدکي اظهار داشت: برخي از قطعات یدکي بازار تولید 
داخل بوده و برخي وارداتي ضمن اینکه نوع قطعات و 
عرضه و تقاضا نیز بر قیمت اثرگذار هستند و بر همین 
اساس نمیتوانیم درصد افزایش قیمت دقیقي را براي 

قطعات یدکي بازار متصور شویم.
وي افزود: اما قطع به یقین به تاسي از افزایش قیمت 
ارز، گراني را در بازار قطعات یدکي نیز خواهیم داشت. 
افزایش قیمتي که در لحظه و به سرعت در بازار ارز 
مشاهده میشود، بر بازار قطعات یدکي حاکم نیست. 
اما در گامهاي بعدي، بازار لوازم یدکي از افزایش نرخ 

ارز تاثیر میپذیرد.
رئیس اتحادیه فروشــندگان لوازم یدکي خودرو و 
ماشینآالت تهران با تصریح بر اینکه تداوم افزایش 
نرخ ارز ســبب افزایش 1۰ تــا 2۰ درصدي قیمت 
انواع قطعات در بازار خواهد شــد، در خصوص تاثیر 
رشــد نرخ ارز بر واردات گفت: افزایش نــرخ ارز بر 

واردات اثر مســتقیم دارد زیــرا تمامي هزینههاي 
برون مرزي و قیمت تمام شــده بر اساس نرخ دالر 
تنظیم میشود و بدین ترتیب متناسب با افزایش نرخ 
 ارز به همان میزان افزایــش در هزینه هاي واردات

 اتفاق میافتد.
حسیني در ادامه از تعویق اجراي طرح نصب شناسه 
گذاري و کد رهگیري در بازار قطعات یدکي تا پایان 
سال خبر داد و بیان کرد: زیرساختهاي اجراي این 
طرح با مشــکالتي مواجه بوده و قرار بر این است تا 

پایان سال شرایط اجراي قانون فراهم شود.
وي در خصوص قابلیت اجرایي این طرح براي صنف 
فروشندگان لوازم یدکي در بازار گفت: در صورت تغییر 
رویکردها این طرح اجرایي خواهد شد. مشکل اساسي 
اصناف در حال حاضر اجراي همزمان دو قانون است. 
یکي تحت عنوان قانون پایانههاي فروشگاه سامانه 
مودیان مالیاتي که این قانون براي اصناف و فعاالن 
بخش خصوصي از سال آینده به اجرا درمیآید و در 
سایر بخشها اجرایي شــده و دیگري قانون مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز. ایــن دو قانون در حیطه اجرا داراي 
دو مجري هستند اما هر دو قانون یک هدف را دنبال 

میکند و خروجي واحدي دارند.

با عبور هزینه ماهانه ســبد معیشت 
کارگران از رقم 9 میلیون تومان، تعیین 
دستمزد برای سال آینده حساسیت 
بیشتری به خود گرفته است. مسووالن 
معتقدند افزایش دستمزد رشد تورم را 
به دنبال دارد و افزایش 57 درصدی نرخ دستمزد سال جاری 
به افزایش غیرطبیعی قیمتها منجر شد. اما نماینده کارگران 
در بازار کار معتقد است سهم دستمزد در تورم بسیار ناچیز و 
حدود 5 درصد است. بنابراین افزایش حقوق علت اصلی تورم 
نبوده و به  واسطه تورم، برای جبران معیشت و هزینه ها، افزایش 

حقوق ضروری است.
صالح آبادی، رئیــس بانک مرکزی در نشســت خبری اخیر 
خود اعالم کــرد از افزایــش عجیب وغریب دســتمزد برای 
ســال آینده خبری نیســت. به گفته صالح آبــادی افزایش 
دســتمزد 57 درصدی امســال رقم عجیب و غریبی بود و به 
هیچ وجه ســال آینده چنین افزایشــی نخواهد بــود. دولت 
قطعــا افزایش حقــوق را کنترل مــی کند و قطعــا افزایش 

این عــدد نخواهد بود. از ســوی دیگــر وزیر تعــاون، کار و 
رفاه اجتماعی نیز درباره برگزاری جلســات دســتمزد سال 
آینده کارگــران گفت که این موضوع در مرحله کارشناســی 
 قــرار دارد و منتظر اعــالم نظرهــای کارشناســان در این 

زمینه هستیم.
فعاالن بازار کار بر این باورند افزایش 57 درصدی دســتمزد با 
افزایش قیمت کاالها خنثی شد. دســتمزد کارگران حتی تا 
خط فقر هم فاصله زیادی دارد. چگونــه می تواند تورم ایجاد 
کند. تورم زمانــی ایجاد می شــود که پول مــازاد در جامعه 
 باشد، اما دســتمزد کارگران به  اندازه ای نیســت که امورات 

خود را بگذرانند.
در همین رابطه نماینده کارگران در شورای عالی کار از برگزاری 
نشســت شــورای عالی کار خبر داد و گفت: رقم هزینه سبد 
معیشــت کارگران هنوز به طور دقیق مشــخص نیست ولی 
قطعا از 9 میلیون تومان در ماه بیشــتر شده است. هادی ابوی 
درباره برگزاری جلسه ماهانه شورای عالی کار گفت: با توجه به 
ارسال دعوتنامه ها از سوی وزارت کار، فردا جلسه شورای عالی 
کار با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان تشکیل 

می شود.

وی درباره دســتور کار جلسه به "ایســنا" گفت: محورهای 
جلســه یکی اصالح آیین نامه ماده 164 قانون کار است که به 
انتخاب نمایندگان کارگر و کارفرمــا و دولت در مرجع هیات 
تشخیص ادارات کار اشــاره دارد و قرار اســت این آیین نامه 
 به روز شــود و هر یک از گروهها پیشــنهادات خود را مطرح 

خواهند کرد.
ابــوی ادامه داد: موضــوع بعدی،  ارائه گزارشــی در خصوص 
بررسی نرخ دســتمزد در سال جاری و دســتمزد آینده است 
که از سوی مرکز پژوهشــهای تامین اجتماعی صورت خواهد 
گرفت. این مرکز ســال گذشــته به ما در بحث تعیین هزینه 
سبد معیشــت و رقم دستمزد کمک بســیاری کرد و یکی از 
مراکزی بود که خواســته بودیم آثار افزایش دستمزد را مورد 
بررســی قرار دهد و روشــها و مدل های جدید ارائه کند. این 
مرکز، نرخ دستمزد و آثار تورمی آن در جامعه را مورد بررسی و 
ارزیابی قرار می دهد و ما در جلسه فردا تصمیم می گیریم که 
 کمیته دستمزد شــورای عالی کار نیز به این بحث ورود کند 

و فعال شود.
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با اشــاره به 
تعیین هزینه ماهانه سبد معیشــت کارگران در سال گذشته، 

گفت: سال گذشته هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری 
در شورای عالی کار 8 میلیون و 979 هزار تومان تعیین شد ولی 
امسال باالتر رفته است. البته هنوز به طور دقیق نمی توان رقم 
هزینه سبد معیشت را اعالم کرد ولی قطعا از 9 میلیون تومان 
در ماه بیشتر شده است. ابوی گفت: تشکیل کمیته دستمزد، 
مصوب شورای علی کار است و نیاز مبرمی به وجود این کمیته 
داریم چرا که تعیین هزینه ماهانه ســبد معیشت خانوارهای 
کارگری توسط کمیته دستمزد مبنایی برای تصمیم گیری و 

محاسبه دستمزد است.

نماینده کارگران در شــورای عالــی کار با اشــاره به افزایش 
هزینه های سبد معیشــت کارگران درباره آغاز به کار کمیته 
دســتمزد، گفت: در کانون انجمن های صنفــی کارگران یک 
کمیته مزد داخلی داریم که همه ساله همزمان با بررسی ابعاد 
مزد تشکیل می شود و وضعیت معیشت خانوارهای کارگری در 
استانها و نقاط مختلف را مورد بررسی قرار می دهد؛ عالوه بر این، 
وزارت کار هم یک نظرسنجی در خصوص رقم دستمزد و اینکه 
چه آثاری در جامعه دارد ارائه می دهد و بر مبنای گزارشها نسبت 
به تعیین مزد در کمیته دستمزد شورای عالی کار تصمیم گیری 
می شود. بهمن ماه سال گذشته کمیته دستمزد شورای عالی 
کار هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران را 8 میلیون و 979 هزار 
تومان تعیین کرد و معاون روابط کار وزیر کار اعالم کرد که این 
رقم، با محاسبه اقالم خوراکی و غیر خوراکی و برگزاری جلسات 
مستمر کمیته مزد و حاصل همراهی و تالش شرکای اجتماعی 

در شورای عالی کار رقم خورد.

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران از ۹ میلیون تومان فراتر رفت

سال سخت تعیین دستمزد 

قاچاق گل با رشد قیمت ارز معکوس شد

وفور بادام هندی قاچاق در بازار

حاشیه سود تولیدکنندگان روغن به صفر رسیده است

تاثیر افزايش نرخ ارز بر قیمت قطعات خودرو 

همخوانی دستمزد با خط فقر نسبی
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس اقتصادی 

هزینه سبد کارگران در سال گذشته مبلغ 9 میلیون تومان بوده و امسال به طور قطع این هزینه باالتر رفته است. آنچه به عنوان 
دستمزد کارگران در سال جاری تصویب شد به 9 میلیون تومان هم نرسید. واقعیتی که باید مالک قرار گیرد رعایت ماده 41 
قانون کار است. رقم تورم و خط فقر باید در نظر گرفته شود. مادامی که خط فقر در تعیین دستمزد مالک قرار نگیرد هر سال 

با کاهش بیشتر قدرت خرید کارگران و افزایش هزینه های معیشتی آنها مواجه خواهیم شد. 
اظهاراتی که طی روزهای اخیر از سوی مسووالن به خصوص رئیس بانک مرکزی مطرح شده متاسفانه روند تعیین دستمزد 
را تحت تاثیر نفوذ دولت قرار خواهد داد. این بدان معناست که تعیین دستمزد همچنان تحت نفوذ دولت انجام خواهد گرفت. 
این مداخله نشان می دهد همچنان روش ناموفق و ناکارآمد تعیین دستمزد در کشور ادامه خواهد داشت. این اتفاق شرایط 

معیشتی کارگران را ارتقا نخواهد داد و تبعات اجتماعی فراوانی را به دنبال دارد. 
تعیین دستمزد در روند سه جانبه کارگران، کارفرمایان و دولت باید انجام شود. همچنین دولت باید مالحظات قانونی را مدنظر 
قرار دهد. اینکه تصور می شود افزایش دستمزد باعث تورم می شود تفکری عوام گرایانه است و فرار دولت از مسوولیت کنترل 
تورم است. این تورم است که موجب می شود دستمزد افزایش پیدا کند. نباید تورم را معلول افزایش دستمزدها تصور کرد. این 
تفکر اشتباه و غیر فنی است. رئیس بانک مرکزی به جای اینکه در بحث افزایش دستمزد دخالت کند بهتر است در خصوص 
مسوولیت خود برای کنترل قیمت دالر، ثبات بازار ارز و کنترل تورم تصمیمات درستی بگیرد. این مواضع شرایطی را ایجاد 

می کند که منجر به التهاب در بازار می شود. 
کنترل تورم وظیفه دولت و بانک مرکزی است. زمانی  که تورم کنترل شود نیازی به افزایش دستمزدها وجود ندارد. در شرایط 
فعلی هیچ راهی برای جبران افزایش تورم جز افزایش نقدی دستمزدها نداریم. سهم افزایش دستمزدها در ایجاد تورم ناچیز 
است. نباید تورم را بر گردن افزایش دستمزد کارگران بیندازیم. این کار نوعی فرافکنی است. در بخش حداقل دستمزد کارگران، 

جاماندگی چندین ساله وجود دارد که باید ترمیم شود. برای سایر سطوح دستمزدی می توان مبنای تورم را در نظر گرفت.
به طور کلی حداقل افزایش دستمزد 14۰2 نمی تواند کمتر از تورم یا سبد معیشت باشد. با توجه به شرایط اقتصادی باید در 
نظر داشت که نیازهای معیشتی کارگران برطرف شود. اگر قانون را هم در نظر بگیریم مالک افزایش دستمزد سبد معیشتی و 
تورم خواهد بود. حداقل دستمزد سال آینده نباید کمتر از 1۰ میلیون تومان تعیین شود. این در حالی است که خط فقر نسبی 
2۰ میلیون تومان است. میزان دستمزد باید حداقل با خطر فقر نسبی همخوانی داشته باشد. این میزان دستمزد، رقم زیادی 
نیست. بطوری که همین امسال نیز کارمندان برخی سازمان ها، نه حتی مدیران، بیش از 25 میلیون تومان حقوق می گیرند. 

به خصوص اینکه در بخش کارگری، مزایای خاص جانبی وجود ندارد و باید دریافتی را بر اساس همان دستمزد تعیین کرد.

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو تبریز خاطر نشان کرد: به نظر می رسد بازار 
در ۳ ماه آینده حدود 1۰۰ درصد افزایش نرخ را تجربه کند؛ تا به امروز 4۰ درصد 
آن محقق شده است و 6۰ درصد دیگر به قیمت خودرو در ماه های آینده اضافه 
خواهد شد. ابراهیم مددیان با اشاره به افزایش 4۰ درصدی نرخ خودرو در 2۰ روز 
گذشته، گفت: خودروسازان سیاست آزادسازی تدریجی قیمت را دنبال می کنند 

از این رو قیمت ها در کمتر از یک ماه روند صعودی به خود گرفتند.
 وی با اشــاره به نرخ انواع خودروهــا در بازار، گفت: کوئیک 2۰ روز گذشــته 
حــدود 2۰۰ میلیون تومان عرضه می شــد امــا امروز نــرخ آن 28۰ میلیون 
تومان شــده اســت، تیبــا صنــدوق دار از 198 میلیــون تومان بــه حدود 
282 میلیون رســید. همچنین نرخ پــژو2۰6 تیپ 2 کــه در کارخانه 16۰ 

 میلیــون تومان فروخته می شــد امروز در بــورس کاال ۳5۰ میلیــون تومان
 عرضه می شود .

به گفته این فعال صنفی؛ هدف خودروسازان افزایش 1۰۰ درصدی نرخ کارخانه 
است که تا به امروز 4۰ درصد آن محقق شده است و در ماه های آینده 6۰ درصد 
دیگر به قیمت خودرو اضافه خواهد شد. مددیان شاهین را بد فروش ترین خودرو 
در کشور دانست و افزود: قیمت شاهین از ۳5۰ میلیون تومان به 52۰ میلیون 
تومان رسیده است. همچنین نرخ کوئیک 288 میلیون تومان، پراید 1۳1، 25۰ 
میلیون تومان، تیبا 282 میلیون تومان، تیبا 2 ، 288 میلیون تومان و دنا پالس 

7۰۰ میلیون تومان شده است.
وی با طرح این پرسش که اگر خودروسازان خودرو ندارند چگونه ظرف مدت یک 

روز 2 هزار دستگاه خودرو هایما و پژو 2۰7 را در بورس عرضه می کند؟ گفت: پژو 
2۰7 در بورس 2۰ روز پیش حدود 41۰ میلیون تومان عرضه می شد اما امروز 

نرخ آن امروز 45۰ میلیون تومان شده است.
رئیــس اتحادیه نمایشــگاه داران خودرو تبریــز با انتقــاد از عملکرد کمرنگ 
دســتگاه های نظارتی، تصریح کرد: شــورای رقابــت و ســازمان حمایت از 
مصرف کنندگان کجا هســتند؟ چرا به وظایف نظارتی خــود عمل نمی کنند. 
مددیان در پاسخ به این پرسش که پیش بینی شما از آینده بازار خودرو چیست؟ 
اضافه کرد: به نظر می رسد بازار در ۳ ماه آینده حدود 1۰۰ درصد افزایش نرخ را 
تجربه کند؛ تا به امروز 4۰ درصد آن محقق شده است و 6۰ درصد دیگر به قیمت 

خودرو در ماه های آینده اضافه خواهد شد.

وی با بیان اینکه خودروســازان با این افزایش نرخ از زیان دهی خارج می شوند، 
گفت: اگر قیمت خودرو از 2۰۰ میلیون تومان به 4۰۰ میلیون تومان برسد اما 
خودروسازان نتواند خودرو نسبت به تقاضای بازار عرضه کند تردید نداشته باشید 

باز هم شاهد افزایش نرخ خودرو خواهیم بود.
 این فعال صنفی وضعیت بازار خودرو را به طوفان تشــبیه کــرد و افزود: روند 
واردات خودرو مشخص نیســت و نمی توان چندان امیدوار به این واردات بود 
چراکه قرار است خودروساز داخلی اقدام به واردات کند. مددیان اضافه کرد: در 
این شرایط تکلیف مصرف کننده واقعی مشخص نیست کارمندی که ماهیانه 6 
میلیون  تومان دریافتی دارد چگونه می تواند پراید 111 که نرخ آن 27۰ میلیون 

تومان شده خریداری کند؟

افزایش ۴۰ درصدی قیمت خودرو در ۲۰ روز

هدف خودروسازان افزايش ۱۰۰ درصدی نرخ کارخانه است

رئیس اتاق اصناف ایران:

کمبودی در کاالهای پرمصرف شب يلدا نداريم
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صدای پرداخت یارها به شاپرک رسید
الزامی به حذف دامنه دات کام نیست

شاپرک با انتشار نامه ای از پرداخت یارها خواسته بود تا دامنه خود را سریع ترین 
زمان ممکن از com. به ir. انتقال دهند. این در حالی است. شاپرک با انتشار نامه ای 
 .ir به .com از پرداخت یارها خواسته بود تا دامنه خود را سریع ترین زمان ممکن از
انتقال دهند. این در حالی است که کمتر از 24 ساعت بعد شاپرک اعالم کرد این 
تصمیم به معنی از دسترس خارج شدن اینترنت یا حذف دامنه ir. نیست و الزامی به 
حذف دامنه com. وجود ندارد. شاپرک در پی واکنش های گسترده پرداخت یارها 
به تصمیم انتقال دامنه، این انتقال را راهکاری برای جلوگیری از بروز مشکالت 
احتمالی عنوان کرده است. شاپرک این بار با ادبیاتی متفاوت این انتقال را »توصیه « 
 .com دانست و اعالم کرد: »توصیه به شرکت های پرداخت یاری برای انتقال دامنه
خود به ir. در راستای صیانت از کسب وکارهای مبتنی بر اینترنت و کاهش ریسک 

فعالیت های اقتصادی در فضای مجازی است.«
به گزارش روابط عمومی شاپرک، درخواســت این شرکت از پرداخت یاران برای 
استفاده از دامنه ir. در راستای مقابله با تهدیدات بالقوه ناشی از محدودیت های 
احتمالی تحریم های بین المللی است. شاپرک در این اطالعیه تکمیلی، نگرانی 
گروهی که نامه شاپرک را به قطعی کامل اینترنت یا از دسترس خارج کردن دامنه 
com. توسط حاکمیت ارتباط می دهند، رد و تأکید کرده است که الزامی به حذف 
دامنه com. وجود ندارد و شرکت ها باید پیش بینی های الزم را برای انتقال فوری 
به دامنه ir. در صورت بروز مشکالت احتمالی داشته باشند. صبح روز 27 آذرماه، 
شاپرک در نامه ای به شــرکت های پرداخت یار اعالم کرد که با توجه به احتمال 
مسدود شدن دامنه های com. پرداخت یارها تا 3 دی فرصت دارند سایت خود را 

به دامنه ir. منتقل کرده و نتیجه را به شاپرک اعالم کنند.
این نامه ناگهانی منجر به شوک پرداخت یارها شــد و در واکنش به آن اعالم کردند 
به دلیل مجموعه ای از مسائل، از جمله مســائل فنی و نبود چنین رویه ای در اصول 
رگوالتوری حاضر به اجرای این تصمیم ناگهانی نیستند. پرداخت یارها همچنین در 
واکنش های خود اعالم کردند که این نوع دخالت دیگر به جریان فنی مربوط نیست 
و به بدیهی ترین انتخاب های یک کســب و کار برمی گردد. این حق اولیه کسب و کار 
است که نام، بیزینس مدل و دامنه خود را انتخاب کند. در ادامه این واکنش ها انجمن 
صنفی کسب و کارهای اینترنتی هم نسبت به ضرب العجل تعیین شده از سوی شاپرک 
واکنش نشان داد. این نهاد بخش خصوصی با ابراز نگرانی از ورود رگوالتوری در این 
الیه های فعالیت بخش خصوصی تأکید کرد که باید حدود اختیارات و وظایف شاپرک 
شفاف سازی شود. کنار نیامدن پرداخت یارها با این انتقال، واکنش به تصمیمات شاپرک 
و پرسش هایی که درباره چگونگی عملکرد رگوالتوری طرح شده بود، مجموعه کاملی 
را تشکیل داد که بر اساس آن شاپرک ناگزیر به شفاف سازی بیشتر در مورد این تصمیم 

ناگهانی شود که خود آن را فقط یک »توصیه« می داند.

وزارت ارتباطات برای تولید سیستم عامل بومی تلفن 
همراه فراخوان داد

وزارت ارتباطات فراخوانی را منتشر و از تولید کنندگان داخلی سیستم عامل موبایل 
دعوت به همکاری کرد. معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
در راستای مأموریت تولید سیستم عاملی تلفن همراه هوشمند، فراخوانی منتشر 
کرد. به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطــات، معاونت فناوری و نوآوری وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات به منظور تولید سیســتم عامل تلفن همراه هوشمند 
فراخوان عمومی اعالم کرد. در فراخوان منتشر شده معاونت فناوری و نوآوری وزارت 
ارتباطات، آمده است: »در راستای اجرای بند 18 اهداف عملیاتی سند طرح کالن و 
معماری شبکه ملی اطالعات و به منظور شناسایی ظرفیت های فنی و اجرایی تولید 
و توسعه سیستم عامل تلفن همراه هوشمند، از بین اشخاص حقیقی و حقوقی شامل 
شرکت های خصوصی، غیردولتی و سازمان های مردم نهاد که تا تاریخ بیستم دی ماه 
1401 دارای حداقل یک سیستم عامل عملیاتی نصب شده روی گوشی هوشمند 
باشند، برای ارزیابی دعوت به عمل می آید.« داوطلبان حداکثر تا تاریخ فوق برای 
دریافت شرایط ارزیابی و حمایت، درخواست های خود را به همراه رزومه فنی و سوابق 

کاری مرتبط به نشانی رایانامه dti@ict.gov.ir ارسال کنند.
طرح سیستم عامل بومی از مدت ها پیش مطرح شده اســت و زمانی که حذف 
تعدادی از برنامه های ایرانی از بازارهای بین المللی صورت پذیرفت، در دســتور 
وزارت ارتباطات قرار گرفت. »محمدجواد آذری جهرمی«، وزیر وقت ارتباطات 
تیرماه 1398 ویدیویی را در حساب توییتری خود منتشر کرد که حکایت از عزم 
جدی وزارت ارتباطات برای توسعه اندروید ایرانی داشت. ماجرا به حذف نسخه های 

تلگرام طالیی و هاتگرام از روی گوشی های کاربران ایرانی باز می گشت. 
در این راستا سیستم عاملی برای گوشی های اندرویدی تهیه شده بود تا دیگر امکان 
حذف اپ های ایرانی وجود نداشته باشد. رئیس سازمان فناوری اطالعات وقت هم 
پیش بینی کرده بود که این نسخه می تواند 0.5 الی 8 درصد از مخاطبین اندروید 
در کشور را به خود جذب کند. این طرح نهایتاً به نتیجه نرسید و حاال دوباره وزارت 
ارتباطات آن را به جریان انداخته است. باید دید فراخوان وزارت ارتباطات چقدر 
مورد استقبال شــرکت ها و تیم های نرم افزاری قرار خواهد گرفت و آیا در نهایت 

کاربران ایرانی نیز به این موضوع بخت و اقبالی نشان خواهند داد یا خیر.

حمالت ســایبری هوش مصنوعی تا ۵ سال آینده 
گسترده تر می شوند

طبق تحقیقی که در فنالند انجام شده احتماال در 5 سال آینده حمالت سایبری 
مبتنی بر هوش مصنوعی گسترده تر می شوند و به طور حتم تکنیک های جعل 
هویت در حمالت فیشینگ ارتقا می یابند. یک گزارش تحلیلی سایبری جدید 
هشدار داده در آینده حمالت سایبری که با کمک هوش مصنوعی انجام می شوند، 
احتماالً گسترده تر و تهاجمی تر شوند. شرکت امنیت سایبری و حریم خصوصی 
»ویت سکیور«، آژانس حمل ونقل و ارتباطات فنالند و آژانس ملی ذخایر اضطراری 

این کشور در نوشتن گزارش همکاری کرده اند.
اندی پاتل یکی از محققان »ویت سکیور« در این باره می گوید: هرچند محتوای 
تولید شده با هوش مصنوعی برای مقاصد مهندسی اجتماعی به کار می رود، اما 
تکنیک های این فناوری برای کمپین های مستقیم طراحی شده اند و می توانند 
حمالت مســتقیم انجام دهند یا کنترل بدافزاری را برعهــده گیرند که هنوز 
ردیابی نشده است. چنین تکنیک هایی نخست توسط گروه هایی با منابع وسیع 
و ماهر مانند هکرهای دولتی انجام می شود. این تحقیق روندها و پیشرفت های 
فعلی در هوش مصنوعی، حمالت سایبری و دیگر حوزه های متداخل را بررسی 
کرد و نتایج نشــان داد مراحل اولیه به کارگیری و تکامل اقدامات پیشگیرانه در 
برابر تهدیدهای پیش رو کلیدی اســت. مؤلفان پژوهــش معتقدند با اطمینان 
می توان ادعا کرد هک های مبتنی بر هوش مصنوعی اکنون بسیار نادر هستند 
و بیشتر اوقات برای مقاصد مهندسی اجتماعی به کار می روند. با این وجود آنها 
به شیوه هایی به کار می روند که تحلیلگران و محققان نمی توانند به طورمستقیم 
آنها را رصد کنند. هم اکنون بیشتر سیســتم های هوش مصنوعی توسعه یافته 
 به اندازه انسان هوشمند نیستند و نمی توانند به طور خودکار حمالت سایبری

 را برنامه ریزی کنند.
اما مهاجمان سایبری احتماالً در 5 سال آینده نوعی از این فناوری را ابداع می کنند 
که قادر خواهد بود به طور خودکار ضعف ها را شناسایی، کمپین هک را برنامه ریزی 
کند و انجام دهد، از روش های مخفیانه برای اجتناب از سیستم های دفاعی استفاده 

و داده های سیستم های مبتال به بدافزار را استخراج کند.

اخبار

عضو کارگروه تعیین مصادیق 
محتــوای مجرمانــه رایانه ای 
گفت محدودیت دسترسی به 
برخی نرم افزارهــا هرچه بوده 
ادامه خواهــد یافت مگر اینکه 

اتفاق جدیدی بیفتد.
مهدی باقری همچنین معتقد است اینستاگرام و واتساپ 
برای آمدن به ایران اول باید خسارت بدهند: »اگر این دو 
نرم افزار متنبه شده باشند و بخواهند به کشور بیایند و به 
صورت قانونی در کشــور ما فعالیت کنند، ابتدا باید تمام 
خسارات را پرداخت کنند؛ چراکه آن ها در اتفاقات اخیر 
هم مشارکت و هم معاونت داشــتند و باید طبق قوانین 

بین المللی خسارت بدهند.«
باقری همچنین تأکید کرد که مــردم محدودیتی برای 
اســتفاده از اینترنــت ندارند امــا محدودیت هایی برای 
اینستاگرام و واتساپ که متعلق به آمریکا هستند، اعمال 
شده که از نظر او طبیعی است. این نماینده مجلس در ادامه 
نگاه اینستاگرام و واتساپ را براندازانه دانسته و گفته است: 
»در این شرایط کدام عاقلی در کدام حکومتی می پذیرد که 
فضا را به دو نرم افزار که برنامه شان براندازی و کشتار است، 
بدهد؟« باقری با اشــاره به اینکه اگر این دو نرم افزار قصد 
ناامن کردن کشور را نداشــتند با آن ها مشکلی نداشتیم، 
گفته: »من خودم از واتســاپ و اینســتاگرام اســتفاده 
می کردم اما طبیعی اســت وقتی که می بینیم در حال به 
آشوب کشاندن کشورمان هستند، باید با محدودیت هایی 
مواجه شوند.« این نماینده مجلس همچنین گردش مالی 
اینستاگرام و واتساپ در ایران را هنگفت دانست و گفت: 
»بنابراین نشانه این که آن ها می خواهند در کشور ما درست 
کار کنند این است که خسارت بدهند.« باقری پیش از این 
در مهر ماه هم درباره ی فیلترینگ اینستاگرام و واتساپ 
گفته بود تا زمانی که شرایط کشور امنیتی باشد فیلترینگ 
این دو برنامه ادامه پیــدا می کند. با توجــه به اظهارات 
جدید رییس مرکز ملی فضای مجــازی و احتمال ادامه 
روند مسدودی اینستاگرام و واتساپ، آیا سازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطات رادیویــی به مقوله تعدیل تعرفه های 

ارتباطی ورود می کند؟
به گــزارش ایلنا، گفتگویــی با ابوالحســن فیروزآبادی، 

رییس مرکز ملی فضای مجازی با محوریت موضوع »نامه 
ایران به شــرکت مالک اینســتاگرام و واتساپ« منتشر 
شــد که برگرفته از مهلت 10 روزه مقامــات ایرانی برای 
شرکت »متا« بود تا برای ادامه فعالیت پلتفرم هایی نظیر 
اینستاگرام در ایران، نماینده رسمی شان را معرفی کنند. 
در این مصاحبه سوالی از فیروزآبادی پرسیده شد که اگر 
به نامه جواب ندهند چه خواهد شد؟، که در پاسخ ضمن 
اشاره به این موضوع که فعال تصمیمی نگرفته ایم اما این 
را هم گفته است »اگر جواب ندهند در حقیقت مقدمه ای 

برای مجوز قانونی انسداد اینستاگرام است.«
اما فارغ از محتوای این گفتگــوی خبری و محوریت آن، 
موضــوع نگران کننده وضعیت صنعت ارتباطات اســت؛ 
حدود یک هفته از نامه رایتل به وزارت ارتباطات و برآورد 
خســاراتی که گریبان ایــن اپراتور را از مسدودســازی 
دسترســی ها در فضای مجازی گرفته می گذرد و ادامه 
روند برخورد با پلتفرم های پرترافیک بین المللی، می تواند 
دامنه نگرانی ها را با ضرر و زیــان اپراتورهای بزرگ دیگر 

کشور، بیفزاید.
با وجود اینکه فیروزآبادی در ایــن مصاحبه به صراحت 
عنــوان کرده که قطعــا این ضــرر و زیــان اپراتورها در 
تصمیم گیری ها مؤثر است؛ در ادامه نیز گفته است که اگر 
خسارتی در میان نبود، ما مقابل این پیام رسان که برخالف 

قوانین کشور ما فعالیت می کند، احتیاط نمی کردیم.
اما این بخش کوچک ماجراســت؛ زمانیکه نمودار سهم 
بازار اپراتور رایتل براساس آخرین گزارش سازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطات رادیویی در حدود 3.82 درصد است، 
شاید میزان خسارت های وارده به آن نیز عدد قابل توجهی 
در مقایسه با ســهم بازارهای 53.5 درصدی همراه اول و 

42.6 درصدی ایرانسل نباشد.
آمار مذکور نشان می دهد سهم بازار غالب ارتباطات سیار 
ایران در اختیار دو اپراتور اول و دوم ارتباطی اســت و به 
دنبال آن بیشترین میزان حضور و استفاده از شبکه های 

اجتماعی نیز در اختیار مشترکان این اپراتورهاست.
به عنوان مثال تصور کنید زمانیکه دسترسی 53.8 میلیون 
مشترک همراه اول به پلتفرمی نظیر اینستاگرام محدود 
شود در مقایســه با 4.4 میلیون مشــترک رایتل، تنها از 
منظر دسترسی اپراتور اول باید با 13 برابر خسارت بیشتر 

مواجه شود.
با توجه به ماهیت خصوصی اپراتورهای غالب کشور، افت 
کیفیت سرویس دهی در آینده پیش رو را نمی توان بعید 

دانست؛ مخصوصا با وجود ثبات تعرفه های اینترنتی در پنج 
شش سال اخیر که صدای اپراتورها را هم درآورد و هر بار 
دست به دامن سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 
شدند که اقدامی در جهت تعدیل تعرفه ها داشته باشد به 

نتیجه ای نرسیدند.
بنابراین در چنین شرایطی و افت باالجبار ترافیک شبکه 
آنها، نــه تنها باید به دنبــال اقدام ضربتی بــرای جبران 
هزینه هــای آنها بود بلکــه برای عدم توقــف طرح های 
توسعه ای آنها در مناطق دورافتاده کشور و بسط ارتباطات، 
باید طرح های تشــویقی و سوبســیدهایی را نیز در نظر 

گرفت.
فیروزآبادی هم که نسبت به این مسئله آگاه است »ضرر 
و زیان استارتاپ ها را هم در پی خســارت به اپراتورهای 
تلفن همراه بیان می کند« و از تهیه بسته ای برای جبران 
افت درآمدها خبر می دهد که در این بسته معافیت های 
مالیاتی و همچنین وام هایی در نظر گرفته شده و بخشی 
از آن ابالغ شده اســت. اما با توجه به اینکه دولت ممکن 
است در پرداخت حقوق و دستمزدها هم با کسری مواجه 
شود چه برسد به اینکه سمت امتیازاتی این چنینی برود، 
فیروزآبادی عنوان کرده است »حاال برای این مشکل هم 

راه حلی گذاشته می شود.«
وی توپ را به زمین ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیویی انداخته و گفته که این ســازمان موظف اســت 
اقتصاد این حوزه را تنظیم کند و این کار را انجام خواهد 
داد. در واقع ماجرا رســید به نقطــه اول؛ جایی که خود 

اپراتورها پیش از ایــن با توجه به وضعیــت تورمی طی 
سالیان اخیر و تحریم های سختی که بر کشور حاکم است، 
مراجعه کرده و درخواست هایشان را برای اصالح و تعدیل 

تعرفه های ارتباطی ارائه کرده بودند.
تعرفه هایی که اکنون جزو ارزان ترین ها در دنیاست، طی 
چندین سال متوالی تغییری نکرده و از قضا با نرخ کاهشی 
نیز مواجه بوده است؛ در هیچ صنعتی طی سالیان اخیر با 
کاهش نرخ تعرفه ها مواجه نبوده ایم اال صنعت ارتباطات 

سیار!
با این اوصــاف و وضعیتی که تصور می شــود همچنان 
بر پلتفرم های پر ترافیــک بین المللی نظیر واتســاپ و 
اینستاگرام حاکم باشد، باید منتظر پاسخ سازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطات رادیویی به این وضعیت و روال حاکم 
بر وضعیت تعرفه های ارتباطی اپراتورها بود و اال در آینده 
نزدیک باید منتظر نامه های گالیه آمیز اپراتورهای ارتباطی 
بزرگ کشور به وزارت ارتباطات و بیاناتی در راستای اعالم 

هشدار ورشکستگی و ضرر و زیان های کالن بود.
گفتنی است، بنا بر اظهارات رسمی مسئوالن حوزه فضای 
مجازی بستن اینســتاگرام فعال به خاطر شرایط امنیتی 
بوده ولی ادامه آن نیاز به مجوز قانونی دارد. مجوز قانونی یا 
باید طبق روال در کار گروه تعیین مصادیق مجرمانه صادر 
شود یا یک قاضی یا یک مرجع عالی ماننده شورای عالی 
فضای مجازی یا شورای عالی امنیت ملی درخواست آن 
را بدهد که تا االن چنین مجــوزی در هیچ جا به تصویب 

نرسیده است.

افزایش نگرانی ها در رابطه با ضرر و زیان اپراتورهای بزرگ

اینستاگرام و واتساپ اول باید خسارت بدهند
News kasbokar@gmail.com

مدیرکل اداره پایش و تسهیل گری کسب وکارهای سازمان 
فناوری اطالعــات جزئیات عملکرد ســامانه 1649 را در 
حمایت از کســب و کارهای اینترنتی تشریح کرد. مهدی 
مظفری، مدیرکل اداره پایش و تسهیل گری کسب وکارهای 
سازمان فناوری اطالعات، ســامانه 1649 را به عنوان یک 
پل ارتباطی برای ارائه نقطه نظرات، دریافت بازخورد و در 
صورت وجود، شکایات کسب و کارهای اینترنتی از سکوها 
معرفی کرد که توانایی پاسخ به سواالت مطروحه در خصوص 
چگونگی اخذ حمایت های دولتی را دارد. مظفری در تشریح 

.1649//:https جزئیات این سامانه که هم اکنون به نشانی
ir/ در دسترس عموم مردم قرار دارد، گفت: سامانه 1649 
عالوه بر ایــن که به عنوان پایــگاه الکترونیکی »آئین نامه 
حمایت از سکوها و کســب و کارهای اقتصاد دیجیتال« 
مصوب کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال به اطالع رسانی اخبار 

می پردازد، در قالب یک مرکز تماس با همین شماره، آمادگی 
ارائه خدمات و پیگیری درخواست سکوها و کسب و کارها 
را نیز دارد. وی ایجاد حســاب کاربــری را از دیگر امکانات 
این سامانه دانست و در خصوص سایر امکانات موجود در 
این ســامانه بیان کرد: در ســامانه 1649، امکان مشاهده 

حمایت ها در دو قالب کسب و کارها و سکوها فراهم شده 
است و جزئیات بســته های تبلیغاتی حمایتی سکوهای 
مشمول حمایت از کسب و کارهای اینترنتی قابل مشاهده 
اســت. به گفته مدیرکل اداره پایش و تسهیلگری کسب و 
کارهای سازمان فناوری اطالعات، قوانین و مصوبات، تکالیف 
و سواالت متداول از دیگر بخش های این سامانه است و این 
سامانه امکان ثبت شکایات شامل شکایت از سکو و دستگاه 
و هم چنین امکان پیگیری شکایت به صورت غیرحضوری 

را فراهم کرده است.

طبق اعالم وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ســازمان 
مناطق آزاد، تجاری و صنعتی جدیدترین دستگاهی است 
که به پنجره ملّی خدمات دولت هوشــمند متصل شده 
است.خدمت هوشمند بدون مراجعه حضوری، به صورت 
برخط و بدون ارسال هر گونه مدرکی قابل دریافت است 
که مورد آخر کار دشواری است و نیازمند اتصال بانک های 
اطالعاتی همه دســتگاه های دولتی به همدیگر است تا 

اطالعات خود را با هم به اشتراک بگذارند.
پنجره ملی خدمات دولت هوشــمند هــم ارائه دهنده 
خدمات دولتی به صورت یکپارچه، سریع و آسان به عموم 
مردم است که اکنون در مسیر آماده سازی و بهره برداری 
قــرار دارد. دســتورالعمل اجرایی اتصال دســتگاه های 
اجرایی به "پنجره واحد خدمات هوشمند دولت" شامل 
اولویت ها، اصول حاکم و ضوابط ســاماندهی با همکاری 
دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطالعات و سازمان اداری 

و استخدامی کشــور تهیه و مطابق قانون برای تصویب 
نهایی به شورای اجرایی فناوری اطالعات ارایه شد.

همچنین وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات اولویت اتصال 
و راه اندازی این پنجره را با دســتگاه های دولتی دانسته 
و گفته بود وزارتخانه های مختلف و ســازمان های ذیل 
این دستگاه ها باید در گام نخســت، پنجره واحد خود را 

راه اندازی کنند.
بر این اســاس به منظور تحقق دولت یکپارچه هوشمند 
در الیحه بودجه 1401 به پیشــنهاد وزارت ارتباطات، 
اقداماتی برای اجرایی شدن این مسئله پیشنهاد شد که با 
مساعدت مجلس تبدیل به قانون شد. طبق »بند و تبصره 
هفت قانون بودجه« تمام دستگاه های اجرایی و نهادهای 
عمومی مکلف شده اند تا پایان شهریورماه سال جاری به 
راه اندازی پنجره واحد خدمات هوشمند خود اقدام کنند 
و حداقل 30 درصد از خدمات پرکاربرد خود را به صورت 

کامال غیرحضوری و برخط به مردم ارائه دهند. در همین 
رابطه، به تازگی عیسی زارع پور-وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات- با انتشار پستی در یک پیام رسان داخلی اعالم 
کرده اســت ســازمان مناطق آزاد، تجاری و صنعتی به 
پنجره ملّی خدمات دولت هوشــمند متصل شده است. 
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: سازمان مناطق 
آزاد، تجاری و صنعتی یکی دیگر از سازمان هایی است که 
به پنجره ملّی خدمات دولت هوشــمند پیوسته است. با 
توجه به شرایط خاص و حجم باالی خدمات این سازمان 
ارائه خدمات مورد نظر و در قالــب پنجره ملی خدمات 
دولت هوشمند گام مهمی در تسریع خدمات یاد شده به 

متقاضیان محسوب می شود.  
هموطنان از این پس مــی توانند با مراجعــه به آدرس 
my.gov.ir خدماتی مانند صدور،تمدید،اصالح،انتقال، 
تعلیق جواز تأسیس واحد صنعتی؛ صدور، تمدید، اصالح، 

انتقال و تعلیق پروانه بهره برداری واحد صنعتی؛ صدور، 
تمدید، اصالح، انتقال و تعلیق جواز تاسیس واحد صنعتی، 
اســتخراج رمز ارز، درخواســت صدور کارت صنعتگر، 
درخواست ثبت شرکت برای شهروندان ایرانی و همچنین 
اتباع خارجی، صدور پروانه بهره برداری اقامتگاه بومگردی 
و خانه مســافر، صدور مجوز برگزاری نمایشگاه فرهنگی 
و هنری، درخواست واردات قطعات و ماشین آالت خط 
تولید، درخواست ثبت وادارت کاالی همراه مسافر و... را 
در قالب پنجره ملّی خدمات دولت هوشمند دریافت کنند.

چندی پیش ســخنگوی دولت هم  گفته بود 83 درصد 
دستگاه ها به سامانه پنجره واحد متصل شده اند و بیش 
از  هشت میلیون نفر توانسته اند از خدمات پنجره واحد 
بهره مند شوند؛ 17 درصد باقیمانده دستگاه ها هم یا در 
حال اتصال هســتند یا مســائل فنی دارند که قرار است 

حل شود.

از سوی سازمان فناوری اطالعات اعالم شد؛

جزئیات سامانه و مرکز تماس ۱۶۴۹ برای حمایت از کسب و کارها

۸۳ درصد دستگاه ها به سامانه پنجره واحد متصل شده اند

فناوری و 
ارتباطات

هفتمین فن بازار ملی ســالمت 11 و 12 دی ماه ســال جاری 
به همت معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشــت در محل 
دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار خواهد شد. به گزارش وزارت 
بهداشــت، دکتر یونس پناهی با اعالم این خبــر گفت: در این 
دوره از برگزاری همایش و فن بازار ملی ســالمت بر نشست ها، 
پنل های تخصصی، مسابقه دانشجویی و برقراری زمینه تعامل 
بین پژوهشــگران، فناوران، کارآفرینان و سرمایه گذاران تاکید 
ویژه ای شده است. وی اظهار داشت: تشویق محققان و حمایت 
از اســتعدادهای درخشان گامی ســودمند در راستای پویایی 
هر چه بیشــتر تحقیقات کاربردی و محصول محور اســت و 
موجبات پیشرفت و خودکفایی کشور را فراهم می کند. برگزاری 

رویدادهای فن بازار به منظور توســعه و ترویج فرهنگ فناوری 
و حمایت از طرح های فناورانه بســیار موثر خواهد بود. پناهی، 
با اشاره به اینکه دو ســال تاخیر در برگزاری این رویداد انگیزه 
شــرکت کنندگان و برگزارکنندگان را برای حضور و مشارکت 
حداکثری افزایش داده است، اضافه کرد: فن بازار ملی سالمت، 
مرجع قابل اعتمادی برای انتقال اطالعــات میان متقاضیان و 
عرضه کنندگان، کارآفرینان و سرمایه گذاران محسوب می شود 
و فضایی اســت که به طور اختصاصی زمینه را برای مشاوره و 
اطالع رسانی صحیح در حوزه های فناوری سالمت فراهم می کند 
و در نقش یک استراتژی نوین در زمینه توسعه و انتقال فناوری 

زیستی در کشور به شمار می رود.

شرکت آمریکایی اینتل از هدف اولیه خود برای راه اندازی 
کارخانه تراشــه در شــهر ماگدبورگ آلمان در نیمه اول 
سال 2023، عقب نشــینی کرد و خواستار دریافت یارانه 
دولتی بیشتری شــد. پس از این که پاندمی کووید 19 و 
حمله نظامی روسیه به اوکراین، ریسکهای زنجیره تامین 
جهانی را بارز کرد، این کارخانه بــرای طرحهای آلمان و 
اتحادیه اروپا برای تقویت تولید داخلی تراشــه، اهمیت 

زیادی پیدا کرد.
روزنامه فولکس اشتیمه در گزارشی با اعالم خبر به تاخیر 
افتادن راه اندازی کارخانه تراشــه اینتل در آلمان، نوشت: 
افزایش هزینه انــرژی و مواد خام، محاســبات اولیه این 

شرکت آمریکایی را برهم زده است. اینتل در ابتدا هزینه 
17 میلیارد یورو )18 میلیــارد دالر( را پیش بینی کرده 
بود اما هزینه این پروژه اکنون به 20 میلیارد یورو نزدیک 

شده است.
بر اســاس گــزارش رویترز، ســخنگوی اینتــل گفت: 
چالش هــای ژئوپلیتیکی افزایــش پیدا کــرده و تقاضا 
برای نیمه رســاناها، کاهش یافته اســت. این به معنای 
آن اســت که نمی توانیم تاریخ قطعی برای آغاز ســاخت 
این کارخانــه بدهیم. این شــرکت اعالم کرد ســرگرم 
 مذاکره بــا دولت آلمــان دربــاره نحوه تامیــن هزینه

 اضافی است.

اتحادیه کارگــری ِوردی آلمان از کارکنــان مراکز توزیع 
آمازون در سراسر این کشــور خواست در فصل تعطیالت 
دست به اعتصاب بزنند تا این شــرکت آمریکایی را وادار 
کنند با دستمزد باالتر موافقت کند. اتحادیه ِوردی اعالم 
کرد زمان و مکان اعتصابهای انفرادی از قبل اعالم نخواهد 

شد تا مدیریت آمازون نتواند برای توقف کار آماده شود.

آمــازون کــه بزرگتریــن فروشــنده آنالیــن جهــان 
اســت، تنشــهای فزاینــده بــا کارکنانش پیــدا کرده 
 کــه نســبت بــه سیاســتهای کاری غیرمنصفانــه،

 اعتراض دارند.
آلمان، بزرگترین بازار آمازون پس از آمریکاست و ِوردی، 
از سال 2013 در اعتراض بر سر دستمزد اندک و شرایط 

کاری نامطلوب، اعتصابهایی را در پایگاههای آلمانی آمازون 
سازماندهی کرده است. این اتحادیه در واکنش به افزایش 
دستمزد که پایینتر از تورم است، از کارکنان هفت مرکز 
توزیع آلمانی آمازون دعوت کرده است دست از کار بکشند.

آمازون می گوید به کارمندانش حقــوق خوبی پرداخت 
کرده و مزایا و فرصتهــای آموزش برای آنهــا فراهم می 

کند. دستمزد پایه، ساعتی 13 یورو شامل پاداش است و 
میانگین حقوق پس از دو سال، به بیش از 35 هزار یورو در 
سال می رسد. بر اساس گزارش بلومبرگ، اتحادیه ِوردی از 
کارکنان آمازون در بادهرسفلد، دورتموند، گرابن، کوبلنز، 
الیپزیک، راینبرگ و ورنه خواســت به اعتصاب ها ملحق 

شوند.

کارخانه تراشه اینتل در آلمان به تورم هزینه ها خوردحمایت از تولید دانش بنیان داخلی با خرید محصوالت 

دعوت از کارکنان آمازون برای اعتصاب
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شبكه بانكي 
در كشور ما 
مانع اشتغال 

است

جذابيــت و وجهه اجتماعي شــغل 
مهندســي،  عالقه و اميد بيشتر برای 
پيداكردن كار، بسياري را در سال هاي 
اخير به سمت انتخاب اين رشته برده 
است. به مرور تعداد فارغ التحصيالن 
اين رشته افزايش پيدا كرد و بازار كار نيز نتوانست جوابگوي 
اين تعداد فارغ التحصيل باشد، به همين دليل رشته مهندسي 
در صدر رديف رشته هاي بيكار قرار گرفته است، البته مهندسي 
شــاخه هاي متنوعي دارد و آمار بيكاري در همه اين شاخه ها 
به يك اندازه نيســت، مثال در حالي كه بيــكاري در گرايش 
مهندسي ساخت و توليد و مهندسي كامپيوتر باالست اما در 
مهندسي عمران يا برق وضعيت بهتري وجود دارد. از طرفي زن 
يا مرد بودن در رشته مهندسي بر ميزان بيكاري آن تاثير دارد، 
مثال آمار بيكاري در رشته مهندسي عمران براي زنان بيشتر 
از مردان است كه اين موضوع به مســائل فرهنگي و داشتن 
نگاه ســنتي به زن و مرد و توانايي هاي آنها در جامعه مربوط   
است كه البته تا كنون تا تغيير بســيار زيادي در اين نگرش 
ايجاد شــده اســت. به طور كلي بايد گفت اگر چه در گذشته 
رشته هاي پزشكي و مهندســي به لحاظ درآمدي و بازار كار 
در مركز توجه قرار داشتند اما اكنون فارغ التحصيالن اين دو 
رشته نيز از معضل بيكاري در امان نمانده اند. به همين دليل با 
وجود نياز كشور به اين رشته ها شاهد بيكاري فارغ التحصيالن 

آنها هستيم. 
در رابطه با رشته مهندســي موضوع قابل توجه كيفيت كاري و 
ســطح توانايي هاي فارغ التحصيالن رشته مهندسي است كه بر 
اشتغال يا بيكاري آنها تاثير مي گذارد. به اعتقاد كارشناسان در 
صورتي كه يك مهندس كار، مهــارت و تخصص مورد نياز براي 
شغلش را بلد باشــد، بازار كار هم از وي استقبال خواهد كرد. به 
گفته آنها توانايي برخي دانشــجويان در مدرك دانشگاهي آنها 
خالصه شــده و براي ورود به بازار كار شايستگي الزم را ندارند. 
دكتر بيژن عبدي، كارشناس اقتصادي در رابطه با اين سوال كه 
چرا آمار بيكاري در رشته هاي مهندســي با وجود نياز توسعه و 
اقتصاد كشور در دنياي حاضر به اين رشته ها، باالست، گفت: البته 
رشته هاي مهندسي هر يك شــاخه ها و زيرشاخه هاي متنوعي 
دارد كه بايد هر يك را به تفكيك بررسي كرد. برخي از شاخه ها 
موردنياز بازاركار است و برعكس برخي نه. بايد ديد تفاوت ميزان 

بيكاري در اين رشته ها به چه دليل به وجود آمده است. 

نياز دنياي كنوني به اشتغال مهندسان
وي توضيح داد: اگر فضاي كســب وكار مســاعد باشد، تمام 
شاخه هاي اين رشته ها براساس نياز بازار كار مشخص مي شود 
و هرگز شــاهد بيكاري فارغ التحصيالن اين رشــته ها كه در 
واقع دنياي كنوني براي توسعه و پيشــرفت به آنها نياز دارد، 
نخواهيم بود. بخش هاي مختلف كشور از صنعت گرفته تا همه 
بخش هاي كوچك و بزرگ به علم نوين و دانش فني نياز دارند. 
هيچ سازماني يا صنعتي بي نياز از تكنولوژي و علم روز نيست. 
اين كارشــناس اقتصادي در رابطه با نرخ بــاالی بيكاري در 
رشته مهندسي كامپيوتر يا ســاخت و توليد گفت: استفاده از 
كامپيوتر و برنامه هاي آن براي طراحي، فتوشــاپ، انيميشن 
و... كاربــرد فراواني دارد. البتــه بايد ديد وقتــي مي گوييم 
بيكاري در رشــته مهندســي كامپيوتر، منظورمــان از آن 
ســخت افزار اســت يا نرم افزار يا زماني كه مي گوييم بيكاري 
 در رشــته مهندســي ســاخت و توليد منظورمان كدام يك

 از شاخه هاي آن است؟

اولویت مسئوالن براي اشتغالزایی، اصالح شبکه 
بانکي باشد

عبدي گفت: ما بايد توجه داشــته باشــيم كه در عصر حاضر 
دانش فني يك ضرورت است. ما نبايد 
بي تفاوت بــه آن تنهــا مصرف كننده 
كاالي كشــورهاي ديگر باشــيم. وي 
در ادامــه صحبت هاي خــود بيكاري 
مهندسان را به مشكالت بانكي كشور 
نســبت داد و گفــت: شــبكه بانكي 
در كشــور ما مانع اشــتغال اســت و 
 ايجاد اشــتغال نخواهد كــرد. بانك ها

 به دنبال كســب بيشــترين سود در 
كوتاه ترين زمــان هســتند. آنها نگاه 
تجــاري و منفعــت طلبانــه دارند و 
بيشــتر اوقات از زير بار مسئوليت هاي 
خود شــانه خالي مي كنند، حتي اگر 
از ســوي دولت بــه آنها مســئوليتي 
واگذار شــود. مثــال در رابطه بــا موضوع كاهش نرخ ســود 
بانكــي، بانك هــا بــه بهانه هاي مختلــف ســعي كردند از 
دســتور دولت ســرپيچي كنند. بنابراين اولويت مسئوالن 

 براي اشــتغالزايي، اصالح شــبكه بانكي و بردن آن به سمت 
اشتغالزايي است.

مهندسي در صدر رشته هاي بيکار
مطابق تحقيقات ســازمان همياري اشتغال دانش آموختگان 
بيشــترين تعداد بيكاران در رشــته هاي مهندسي، ساخت و 
توليد با 251 هزار و 402 نفر وجود دارد و پس از آن نيز 222 
 هزار و 112 نفر در رشته هاي علوم اجتماعي، بازرگاني و حقوق 

بيكار هستند. 

همچنين بيشــترين نرخ بيــكاري در گروه مــردان در بين 
گروه هاي عمده رشته تحصيلي، به ترتيب مربوط به رشته هاي 
تحصيلي علــوم كامپيوتر )22.3 درصــد(، صنعت و فناوري 
)21.8 درصد( و معماري و ساختمان ســازي )20.8( درصد 
است. نرخ بيكاري جمعيت فارغ التحصيل يا در حال تحصيل 
در ســال 1392 براي گروه مردان و زنان در كل كشور 18.9 
درصد براي گروه مردان 12.8 درصد و براي گروه زنان 31.3 

درصد بوده است. 
نرخ بيــكاري در گروه زنــان در بين گروه هاي عمده رشــته 

تحصيلي، به ترتيب مربوط به رشــته هاي تحصيلي حفاظت 
محيط زيست 57.7 درصد، كشاورزي، جنگلداري و شيالت 
56.2 درصد و معماري و ساختمان ســازي 55.5 درصد بوده 
است. براســاس اين نتايج، بيشــترين نرخ بيكاري جمعيت 
فارغ التحصيل يــا در حال تحصيل دانشــگاهي به ترتيب به 
استان هاي لرستان 29.5 درصد، كهگيلويه و بويراحمد 27.8 

درصد و فارس 27.1 درصد اختصاص دارد. 
همچنين كمترين نرخ بيكاري مربوط به اســتان هرمزگان با 

6.2 درصد است. 

»كسب وكار« به مناسبت روز مهندس گزارش مي دهد

بيکاريمهندسانبيمهارت

کارو
کارآفرینی

بيكاري، فراغــت از تحصيل و نيافتن 
شغل، بســياري از فارغ التحصيالن ، 
و جوينــدگان كار را بــه پايتخــت 
كشور كشانده اســت، به همين دليل 
خوابگاه هاي خودگردان براي اسكان 
اين افراد دست به كار شــدند و از اين روش براي كسب درآمد 
اقدام كردند. تعداد اين خوابگاه ها در سطح شهر نشان مي دهد 
كه تا چه اندازه در طي سال هاي اخير هجوم جمعيت بيكار به 
تهران يا مهاجران براي يافتن شغل زياد بوده است. تاسـيـس 
خــوابـگاه هاي خودگردان براي حفظ امنيت و آرامش افراد 
غيربومي تا حدود زيادي مسئله اسكان افراد مهاجر يا متقاضي 
را حل كرده اما جدا از موضوع خوابگاه هاي خودگردان بدون 
مجوز آنچه كه هست، ســخت گيري ها يا مشكالتي است كه 
بعضا در خوابگاه هــاي خودگردان مجوزدار ديده مي شــوند 
و تا حدي هــم مانع امنيت خاطر ســاكنان ايــن خوابگاه ها 
شده اســت. نمونه اين مســائل، جريمه هاي سنگيني است 
كه به گفته ســاكنان خوابگاه، خوابگاه هــاي خودگردان به 
بهانه هاي مختلف از افراد خوابــگاه مي گيرند. گاهي جريمه 
 براي نظافت، گاهي براي تاخير، گاهي براي بلند حرف زدن و 
خاموش نكردن المپ و جريمه هاي ديگري كه به هر نحو بايد 
به خوابــگاه پرداخت. از طرفي عدم كنترل افــراد براي ورود 
به خوابگاه يعني عدم دقت در ســالمت فرد از نظر جسماني، 
اخالقي و رواني معضل ديگر خوابگاه هاي خودگردان اســت. 
مثال به علت عدم نظارت برخي خوابگاه ها بســياري آرامش 
خود را از دست مي دهند و خوابگاه براي آنها مكاني پراسترس 
و تنش زا مي شود. مكاني كه بايد مدام مواظب وسايل، رفتار و 
صحبت هايت با ديگران باشي وگرنه به قيمت سنگيني برايت 

تمام خواهد شد. 

بيش از 100 اقامتگاه به صورت غيرمجاز در سطح 
شهر تهران فعاليت مي كنند

شــاهرخ محمــد زاده، رئيــس اتحاديــه 
 مهمان پذيران اســتان تهران در پاسخ به اين 
سوال »كسب وكار« كه اتحاديه چگونه برخي 
مسائل غيرقانوني در خوابگاه هاي خودگردان 
مانند دريافت جريمه هاي نقدي را حل خواهد 
كرد،  گفت: بهتر است سوال شــما را با اين سوال كه آيا همه 

خوابگاه هاي خودگردان مجوز دارند يا نه، پاسخ دهم. 
طبق بررســي هاي اتحاديه از تعــداد كل اقامتگاه هاي فعال 
در سطح شــهر تهران فقط 50 اقامتگاه داراي مجوز هستند 
و اين در حاليســت كه بيــش از 100 اقامتــگاه فاقد پروانه 
كســب شناســايي شــده اند كه با عناوين مختلف همچون 
خوابگاه يا اقامتــگاه، فعاليــت غيرمجاز دارند كــه با توجه 
به اســكان افراد مختلف و همچنين عدم ارســال اســامي 
اقامتگران به اداره نظارت بر اماكــن عمومي و همچنين عدم 
اخذ اوراق هويتــي معتبر از اقامتگران همه و همه دســت به 

دســت هم مي دهند تا امنيت جامعه را به خطر اندازند. اين 
دســته از اقامتگاه هــا و خوابگاه هاي غيرمجاز بــا قراردادن 
قانون گريزي به عنوان ســرلوحه كار خود، اقدام به تاســيس 
شــعبات غيرمجاز ديگري نيز كرده اند و به اخطار هاي صنفي 
اتحاديه نيز توجــه نمي كنند كه اين خود جاي ســوال دارد. 
 محمد زاده در ادامه صحبت هاي خود به تاسيس خوابگاه هاي 
چيني تباران اشــاره مي كند كه تعدادي از آنها شناســايي و 
به اداره نظارت بر اماكن عمومي معرفي شــده اند كه از سوي 
آن اداره با واحد هاي موصوف برخــورد قانوني صورت گرفته 
و برخورد با تعدادي ديگر نيز به زودي انجام خواهد پذيرفت. 
محمدزاده گفــت: در خوابگاه هاي غيرمجــاز احتمال وقوع 
خطرات مالي و جاني افزايش مي يابد اين در حاليست كه در 
صورت داشتن مجوز، مكان مربوطه تحت نظارت اداره اماكن 
و بازرسان اين اتحاديه قرار خواهد گرفت و ميزان وقوع بسيار 
ي از مسائل كمتر شده و در حد صفر خواهد بود چرا كه امكان 
تخطي از قوانين كاهش يافته و در صورت بروز هر گونه مشكل 
با واحد صنفي برخورد قانوني صــورت مي گيرد. وي توضيح 
داد: برخي خوابگاه ها كه به صورت خصوصي اداره مي شــوند 
به نام خوابگاه كه صرفا اسكان دانشــجويان را بر عهده دارند، 
افراد غير دانشجو را اســكان مي دهند كه موجب بروز تداخل 

صنفي مي شود. 

قانون گریزي براي دریافت مجوز 
رئيس اتحاديه  مهمان پذيران استان تهران گفت: برخي سعي 
مي كنند براي فعاليــت و داير كردن خوابــگاه قانون گريزي 
كرده و بــه نهادهايي رجوع كنند كه مســئوليت قانوني آنان 
چيز ديگري اســت و از نظــر قانوني صدور مجــوز فعاليت 
صنفي در حيطه وظايف شــان نيســت. براي نمونه صندوق 
رفاه دانشــجويان اقدام به اعطاي مجوز بــه برخي واحد هاي 
اقامتي مي كند كه به علت نقص هاي قانوني، فني و بهداشتي 
قادر به دريافت مجــوز از اين اتحاديه نبــوده و با مراجعه به 
صندوق رفاه دانشــجويان اين عمل تخلف قانونــي را انجام 
مي دهند. كه نقض قانون نظام صنفي و حقوق فردي ساكنان 
 اقامتگاه هــا را با توجه بــه پايين بودن كيفيــت خدمات به 

همراه دارد. 
وي توضيح داد: معموال افراد براي اينكه زودتر كار شــان راه 
بيفتد، قرارداد را امضا مي كنند بدون آنكه بدانند چه چيزي در 
اين قرارداد ذكر شده است. نمونه موارد ذكر شده در قراردادها 
همين جريمه هايي اســت كه خوابگاه ها به بهانه هاي مختلف 
چون پهن كردن لباس ها در حياط، تاخير در آمدن به خوابگاه، 
عدم رعايت نظافــت و... از فرد خوابگاهي يا ســاكن اقامتگاه 

مي گيرند. 
 ايــن مســئول ادامــه داد: گرفتــن هزينه اي مانند شــبي 
30 هزار تومــان از  مهمان كامال غيرقانوني اســت. همچنين 
گرفتن جريمه تنها در صورت ديركــرد اجاره خوابگاه قانوني 

است در غير اين صورت كامال برخالف قانون است. 

جرایم خوابگاهي به غير از جریمه دیركرد خالف 
قانون است

يكی از روســای ســابق اتحاديه هتلداران در اعتراض به غير 
قانونی بودن اين جريمــه ها به» كســب و كار «گفت: همه 
خوابگاه ها موظف به بســتن قراردادهايی با ساكنان خوابگاه 
هســتند و بايد يك نمونه از تمام برگه های خوابگاه را به فرد 

خوابگاهی تحويل بدهند.
وي توضيــح داد: معموال افــراد براي اينكه زودتر كارشــان 
راه بيفتد، قرارداد را امضــا مي كنند بدون آنكــه بدانند چه 
 چيــزي در اين قــرارداد ذكر شــده اســت. نمونــه موارد 
ذكر شده در قراردادها همين جريمه هايي است كه خوابگاه ها 
به بهانه هاي مختلف چون پهن كردن لباس ها در حياط، تاخير 
در آمدن به خوابگاه، عدم رعايت نظافت و... از فرد خوابگاهي 

يا ساكن اقامتگاه مي گيرند. 
 ايــن مســئول ادامــه داد: گرفتــن هزينه اي مانند شــبي

 30 هزار تومان از  مهمان كامال غيرقانوني اســت. همچنين 
گرفتن جريمه تنها در صورت ديركــرد اجاره خوابگاه قانوني 

است در غير اين صورت كامال برخالف قانون است. 

عدم رعایت استانداردهاي بهداشتي و امنيتي 
به گفتــه خوابگاهيان هر خوابــگاه براي اجــاره مبلغي بين 
150 هزار تــا 300 هــزار تومان مي گيــرد كــه البته اين 

اختالف قيمــت به دليــل تفــاوت خوابگاه هــا در كيفيت 
 امكاناتي اســت كــه به افــراد ارائــه مي دهند، هــر چقدر

 يك خوابــگاه از نظر امكانــات بهتر باشــد، نظافت بهتري 
داشــته باشــد و امنيت و آرامش بيشــتري را براي ساكنان 
خود فراهم سازد، درنهايت اجاره بيشــتري دريافت مي كند 
البته اين موضوع در حاليســت كه تمــام خوابگاه ها ملزم به 
رعايت يك سري اســتانداردها هســتند و اين اصال ربطي به 
اجاره بها ندارد، مثال همه آنها موظف هســتند كه بهداشــت 
در خوابگاه رعايت شــود، افراد ناســالم به خوابگاه ورود پيدا 
نكنند و خوابگاه امنيت داشته باشــد اما در برخي خوابگاه ها 
 كه نرخ كمتــري براي اجــاره دريافــت مي كننــد، از اين

 امور خبري نيست. 

گرفتن پول به بهانه جریمه
به گفته يكي از خوابگاهيان مشكلي كه جديدا در خوابگاه هاي 
خودگردان نمود پيدا كرده، جريمه هاي ســنگيني است كه 
خوابگاه از افراد مي گيــرد. وي گفت: تاخيــر در هر صورت 
جريمه دارد. مثال اگر كســي بعد از ســاعت 10 و نيم شــب 
يا در برخــي خوابگاه ها بعــد از 11 به خوابــگاه بيايد، براي 
ورودش به خوابگاه بايد پول پرداخت كند. در مســائل ديگر 
هم همينطور اگر كســي نظافت را رعايت نكند يا اگر سيگار 
بكشــد، بايد 50 هزار تومان پول جريمه بدهد. كوچك ترين 

 ســهل انگاري در خوابــگاه مســاوي اســت بــا دادن پول 
جريمه به خوابگاه. 

چشم پوشي از تخلف با پرداخت بيشتر 
وي توضيح داد: اين موضوع نشان از اين دارد كه براي كسي كه 
توان مالي داشته باشد، اصال ايرادي ندارد با تاخير به خوابگاه 
بيايد، سيگار بكشــد، نظافت را رعايت نكند و هر كاري دلش 
خواســت انجام بدهد چراكه مي تواند در قبال آن پول بدهد. 
يعني برخي افراد مي توانند با پول مسئوالن خوابگاه را بخرند. 
اين شــهروند ادامــه داد: بــراي برخي مســئوالن خوابگاه 
 اين موضوع بهانه اي شــده تا بدين وســيله پول به دســت 

بياورند. 

آوردن  مهمان حتي نزدیکان، شبي30 هزار تومان
وي به موضوع ديگر كه از طريق آن خوابگاه ها كســب درآمد 
مي كنند، يعني آوردن  مهمان اشاره كرده و گفت: در خوابگاه 
براي آوردن  مهمان بــه خوابگاه بايد شــبي 30 هزار تومان 
پرداخت كني حتي اگر آن  مهمان خواهر، مادر يا از نزديكانت 
باشد. اين مبلغ زياد بسياري را از آوردن  مهمان يا نزديكان به 
خوابگاه منصــرف مي كند. حتي بــراي 10 دقيقه هم خواهر 
 يا مادر فرد نمي توانــد بدون پرداخت اين مبلــغ در خوابگاه

 بماند. 

»كسب وكار« از وضعيت خوابگاه هاي خودگردان گزارش مي دهد

کاسبيخوابگاههايخودگردانباجریمههايپولي
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معــاون برنامه ريــزي و اقتصــادي وزارت جهاد كشــاورزي گفــت: ۳۰۰ ميليارد 
 تومان براي پرداخت خســارت كشــاورزان به صندوق بيمه كشــاورزي اختصاص 

يافت. 
بــه گــزارش فــارس، بــه نقــل از روابــط عمومــي وزارت جهــاد كشــاورزي، 
عبدالمهــدي بخشــنده گفــت: بــا پيگيــري مســتمر وزيــر جهاد كشــاورزي 

 و مســاعدت دولــت، وزيــر اقتصــاد و دارايــي و رئيــس كل بانــك مركــزي، 
۳۰۰ ميليارد تومان منابع مورد نياز صندوق بيمه كشــاورزي براي پرداخت خسارت 

كشاورزان آسيب ديده اختصاص يافت. 
وي افزود: پرداخت اين مبلغ از  به كشــاورزان خســارت ديده آغاز شده است. معاون 
برنامه ريزي و اقتصادي وزارت جهاد كشــاورزي بيان كرد: با هدف پشتيباني از بخش 

كشاورزي، دولت يازدهم نسبت به تقويت صندوق بيمه كشاورزي در قالب رديف هاي 
بودجه اي و اعتباري اقدام كرده و در اين راستا، تمهيدات الزم را براي تهاتر بدهي هاي 
سال هاي گذشته اين صندوق كه از سال 1۳9۰ تاكنون پرداخت نشده بود، انديشيده 
تا اين صندوق بتواند پوشــش هاي حمايتي خود را به موقع و مناسب از كشاورزان به 

عمل آورد. 

اختصاص 300 ميليارد تومان براي پرداخت خسارت كشاورزان

در نخســتين ماه بهار سال 
1۳94، حداقل بيش از 11۳ 
ميليــون جوجه يــك روزه 
گوشتي توليد شــد. باوجود 
صادرات بخشي از اين توليدات 
به عراق و افغانستان باز هم حجم زيادي از جوجه هاي 
يك روزه مازاد بر نياز بازار اســت. به همين دليل اكثر 
واحدهايــي كــه كار جوجه ريزي را انجــام مي دهند، 
مجبورند توليد خود را زير قيمت تمام شده بفروشند. اين 
درحاليست كه بازار كشورهاي آسياي ميانه كشش خوبي 
براي خريد جوجه هاي مازاد داخل كشور را دارد و تنها 
به دليل نبود ساختارهاي صادرات محور در اين بخش، 
 صادرات با كندي و در مقياس پايين صورت مي گيرد. 
به عقيده كارشناسان ايجاد واحدهاي صادرات محور و 
سپردن اختيارات تنظيم بازار به اين واحدها و تشكل ها، 
مي تواند باعث رونق گرفتن صادرات در اين بخش شود. 

 
توليد جوجه يك روزه بيش از نياز كشــور 

است
به طور ميانگين قيمت تمام شده جوجه يك روزه حدود 
هزار و 15۰ تومان بوده اما در حال حاضر قيمت فروش 
آن حدود 7۰۰ تا 8۰۰ تومان اســت. اين تفاوت زياد 
ميان قيمت تمام شده و قيمت فروش باعث ضرر شديد 
واحد هاي توليدي شده است. سعيد اصغري فرد،  دبير 
انجمن ملي طيور ايران در گفتگو با »كسب وكار«، درباره 
وضعيت توليد جوجه هاي يك روزه در كشور گفت: ما در 
اين بخش صددرصد توليد كننده و خودكفا بوده و فقط 
براي مرغ هاي اجداد نيازمند به واردات از كشــورهاي 
ديگر هســتيم. اين واردات نيز ضرر اقتصادي براي ما 

ندارد. وي در ادامه گفت: عمــده بازار هاي صادراتي ما 
به كشورهاي عراق و افغانستان است. البته در گذشته 
به كشــورهاي آذربايجان و ارمنســتان نيز صادرات 
داشتيم اما به دليل مشكالت ســاختاري و تحريمي 
ميزان صادرات مان به اين كشــورها كاهش پيدا كرد. 
اصغري فرد ميزان توليد جوجه را بســيار بيشتر از نياز 
دانســت و گفت: قيمت جوجه در بــازار اصال متعادل 
نيســت و يكي از داليل اصلي آن هميــن توليد باال و 
مديريت نشده است. درواقع واحدهاي مختلف بدون 
توجه به مصرف بازار اقدام به جوجه ريزي مي كنند كه 
 با توجه بــه نبود بازار هاي صادراتي مناســب منجر به 
پايين آمدن قيمت ها و ضرر واحدهاي توليدي مي شود. 

مرغداري هاي عراق ظرفيت توليدات ما را 
ندارند

وي در ادامه گفت:  تمام هم وغم ما در انجمن اين است كه 
بستر هاي صادراتي را فراهم كنيم اما در گام اول تصميم 
ما اين است كه تخم هاي نطفه دار را از بازار جمع كنيم تا 
جوجه ريزي كاهش پيدا كند و قيمت ها به تعادل برسند. 
در گام هاي بعدي نيز ساختارهاي وارداتي را به سمت 
ساختارهاي صادراتي پيش خواهيم برد. البته تعويض 
اين ساختارها مشكل است اما چاره اي غير از اين نداريم. 
اصغري فرد در ادامه بيان كرد:  دولــت نيز بايد در رفع 
قوانين مزاحم به ما كمك كند. يكي از اين قوانين مزاحم، 
مجوزهاي مختلفي است كه بايد از سازمان هاي مختلف 
دريافت كــرد. وي افزود: تشــكل هاي خصوصي بايد 
اختيارات بيشتري داشته باشند تا بتوانند بازار را كنترل 
كنند، در حال حاضر در انجمن توليد كنندگان جوجه 
يك روزه چنين اختياراتي وجود ندارد. وي به بازار هاي 

صادرات اشــاره كرد و گفت:  عراق به عنوان مهم ترين 
مقصد ما براي صادرات،  به هيچ عنوان بازار مناســبي 
نيست. زيرا سازمان مرغداري هاي اين كشور پذيراي 
توليدات ما نيســت. كل توليد مرغ عراق ساالنه 1۰۰ 
هزار تن و اين مقدار اندكي است. ضمن اينكه بسياري 
از مجتمع هاي توليدي اين كشــور نيز به دليل جنگ 

تعطيل شده اند. به همين دليل ما بايد به بازار هاي جديد 
بينديشيم.  كشورهاي آسياي ميانه مثل تركمنستان، 
آذربايجان و قزاقستان مي توانند براي جوجه يك روزه و 

حتي تخم مرغ نيز بازار مناسبي باشند. 
 در سه ماهه نخست امسال يك ميليون و 9۰6 هزار و 
7۰۰ هزار قطعه جوجه يك روزه گوشتي به كشورهاي 

جمهوري آذربايجان، ارمنســتان و نخجــوان صادر 
شده اســت. در اين مدت ۳6 هزار قطعه طي 2 فقره به 
جمهوري خودمختار نخجوان صادر شده است. در فصل 
بهار 9۰6 هزار و 8۰۰ عدد تخم مرغ نطفه دار گوشــتي 
نيز طي 8 فقره گواهي صادراتي به كشــور عراق صادر 

شده است.

 دبير انجمن ملي طيور در گفتگو با »كسب وكار« مطرح كرد 

جوجه ريزي بدون توجه به نياز بازار

نرخ ســود تســهيالت احداث 
گلخانه ها كاهش يافت

در نخستين جلسه ستاد عالي گلخانه هاي كشور 
كه با حضور محمود حجتي، وزير جهاد كشاورزي 
برگزار شد، ضمن بررســي وضعيت گلخانه ها و 
روند طرح هاي متقاضيان گلخانه ها مقرر شد در 
راستاي كاهش نرخ سود تسهيالت بانكي و تجهيز 
منابع اعتباري گلخانه ها به ويژه در بانك كشاورزي، 
تسهيالت پرداختي به متقاضيان احداث و توسعه 
گلخانه ها با تلفيق منابع صندوق توســعه ملي و 

منابع داخلي بانك كشاورزي صورت گيرد. 
براساس تصميم ستاد عالي گلخانه هاي كشور، 
واگذاري قطعات و سازوكارها تمهيد خواهد شد 
و هزينه هايي كه شركت شهرك هاي كشاورزي 
انجام داده اند به صورت قســطي از مجريان اخذ 
مي شوند و هزينه هاي قبلي اجراي زير ساخت هاي 
مجتمع گلخانه اي در ســر جمع هزينه ها لحاظ 
نمي شود. ايجاد تقاضا توسط سازمان هاي جهاد 
كشاورزي و هدايت و راهنمايي متقاضيان احداث 
گلخانه ها براي آنكه گلخانه ها در مناطق مناسب 
و مستعد از نظر پارامترهاي اقليمي، دسترسي به 
بازارهاي عمده فروش يا مصرف و دسترســي به 
امكانات زير بنايي به ويژه امكان تامين سوخت گاز 
طبيعي از تاكيدات اين جلسه بود. گفتني است 
در اين جلسه، بخشنده معاون امور برنامه ريزي 
 و اقتصادي، طهماســبي معاون امــور باغباني، 
فتاح الجنان مشاور وزير جهادكشاورزي و مديركل 
دفتر هماهنگي امور استان ها، رئيس سازمان نظام 
مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي كشور و تني 
چند از مديران دفاتر و سازمان ها حضور داشتند. 

صنايع لبني افزايش قيمت خريد 
شير خام را پذيرفتند

رئيس هيات مديره انجمن صنفــي گاوداران با 
بيان اينكه صنايع لبني افزايــش 1۰۰ توماني 
قيمت خريد شــير خام را پذيرفته اند، گفت: اما 
هنوز اين افزايش قيمت در صورتحســاب خريد 
شير خام اعمال نشده اســت. به گزارش فارس، 
سيد احمد مقدسي، رئيس هيات مديره انجمن 
صنفي گاوداران درباره نتيجه افزايش قيمت خريد 
شير خام توسط صنايع لبني گفت: صنايع لبني 
با افزايش 1۰۰ توماني قيمت خريد شــير خام 
موافقت كرده اما هنوز آن را اجــرا نكرده بودند. 
مقدسي خاطرنشان كرد: بنابراين سازمان حمايت 
به آن دسته از كارخانه هايي كه نسبت به افزايش 
قيمت خريد شير خام متعهد شده بودند اما افزايش 
قيمت را اعمال نمي كردند، نامه نوشت و طي آن 
به كارخانه ها يادآور شــد كه اگر افزايش قيمت 
خريد شــيرخام را اعمال نكنند، پرونده شان به 
سازمان تعزيرات حكومتي ارســال مي شود. به 
گزارش فارس، به دنبال ابالغيه سازمان حمايت از 
مصرف كنندگان و توليد كنندگان مبني بر افزايش 
6 درصدي قيمت محصوالت پرمصرف لبني شير، 
ماست و پنير از دي ماه ســال جاري كارخانه ها 
مكلف شدند تا قيمت پايه خريد شير خام را 1۰۰ 

تومان افزايش دهند. 

برخورد تعزيراتــي با متخلفان 
فروش گندم

سرپرســت معاونت بازرســي و رســيدگي به 
تخلفات سازمان حمايت با انتشار نامه اي درباره 
گران فروشــي گنــدم وارداتي هشــدار و وعده 
برخورد تعزيراتي را با شركت هاي متخلف داد و 
 قيمت متعارف هركيلوگــرم از اين محصول را با

 درنظر گرفتن نرخ جهانــي 8۰۰ تا 85۰ تومان 
دانست. به گزارش تسنيم، وحيد منايي، معاون 
نظارت بر كاالهاي سرمايه اي و خدمات و سرپرست 
معاونت بازرسي و رسيدگي به تخلفات سازمان 
حمايت با ارسال نامه اي به شركت هاي وارداتي، 
به آنها درباره باال رفتــن قيمت گندم وارداتي در 
بازار، اخطار و وعده برخــورد تعزيراتي داد. بنا بر 
اين گزارش در متن اين نامه آمده است »قيمت 
هركيلوگرم گندم وارداتي بايد 8۰۰ تا 85۰ تومان 
بر اساس قيمت جهاني باشد« درحالي كه قيمت 
اين محصول در حال حاضر در بازار مصرف با توجه 
به ممنوعيت ثبت سفارش تا هزار و 1۰۰ تومان به 

فروش مي رسد.

اخبار

کشاورزي

خبر واردات گوشــت از روســيه مدتي 
است كه سوژه خبرگزاري ها شده است. 
بسياري از توليد كنندگان، اتحاديه ها و 
انجمن هاي مرتبط نسبت به اين مسئله 
واكنش منفي نشان داده اند و از كاهش 
قيمت ها و ضرردهي واحدهاي توليدي شــكايت كردند. اين در 
حاليست كه به عقيده كارشناســان و افراد آگاه، واردات بي رويه 
گوشت مسئله تازه و مختص به گوشت روسي نيست، بلكه هرساله 
مقدار زيادي گوشت از كشورهاي مختلف به بهانه كمبود توليد 
داخل وارد مي شود. كمبودي كه به عقيده توليد كنندگان، آنقدر 
كم است كه حتي به چشم نمي آيد و واحدهاي توليدي داخلي 
به راحتی مي توانند از عهده تامين آن برآيند اما به نظر مي رســد 

هيچ كس تمايل ندارد راه واردات گوشت به كشور بسته شود. 

ساالنه 80 هزار تن گوشت به كشور وارد مي شود
براساس آمارهاي شركت پشتيباني امور دام ساالنه 8۰۰ هزار تن 
گوشت در كشور توليد مي شــود و 8۰ هزار تن نيز براي جبران 
كمبود داخل از راه واردات تامين مي شود. درحالي كه فعاالن در 
زمينه دامداري معتقدند  دامداري هاي كشور به راحتي مي توانند 
با افزايش ميزان توليدات خود، اين كمبــود را جبران كنند اما 
عده اي كه ســودهاي هنگفتــي از راه واردات به جيب مي زنند، 
 مانع از بســته شــدن درهاي واردات گوشت مي شــوند. ناصر 
اســتاد احمدي، مديرعامل شــركت تعاوني هاي كشــاورزي و 
دامداري در گفتگو با »كســب وكار« راجع به واردات گوشــت 
از روســيه گفت: متاســفانه يك ســري مسائلي هســت كه ما 
نمي توانيــم راحت راجع بــه آن صحبت كنيم. درباره مســئله 
گوشت و واردات آن شــرايطي بر كشور حاكم اســت كه انگار 
حتما بايــد واردات انجام شــود. وي گفت: نياز ما بــه واردات 
كمتر از 1۰ درصد اســت و توليد آن به قدري ســاده اســت كه 
حتي نيــازي به برنامه ريــزي خاصي هم نــدارد. وي ادامه داد: 
  وقتي معاونــت امور دام رســما اعــالم مي كند كه ما ســاالنه 
8۰ هزار تن واردات گوشــت داريم بدين معني اســت كه اصال 
برنامه اي براي كاهش آن ندارد. وي به مقدار واقعي واردات گوشت 

نيز اشاره كرد و گفت:  تنها در ده ماهه نخست امسال85 هزار تن 
گوشت وارد شده است كه پيش بيني مي شود اين مقدار تا پايان 

سال به 1۰۰هزار تن هم برسد. 

گوشت گوزن روسي در ايران مشتري نخواهد داشت
اســتاد احمدي افزود:  مجوز هايــي كه دوســتان معاونت امور 
دام به واردكننده ها مي دهند،  بسيار پرســود تر از اين است كه 
كسي به فكر افزايش توليد ملي باشــد. گفته مي شود اگرچه در 
اظهارنامه هاي مالياتي قيمت خريد گوشــت از خارج را به طور 
مثال 4.5 دالر ثبت مي كنند اما قيمت واقعي بســيار پايين تر از 
اين رقم است. وي در ادامه راجع به تاثير واردات بي رويه گوشت 
بر توليد داخل گفت:  قيمت دام زنده طي 2 ماه اخير از 11 هزار 
و 5۰۰ تومان به حدود 1۰ هزار و 5۰۰ تومان كاهش پيدا كرده 
است. وي به واردات گوشت گوزن از روسيه نيز اشاره كرد و گفت: 

 بعيد مي دانم گوشــت گوزن در بازارهاي ايران طرفداري داشته 
باشد. ضمن اينكه اين نوع گوشت به صورت گرم وارد نمي شود و 
گوشت منجمد نيز به طور كلي مشتري هاي كمي دارد. وي راجع 
به مخاطراتي كه گفته مي شود گوشــت گوزن داراست، گفت: 
سالمت گوشت هاي وارداتي را ســازمان دامپزشكي بايد تاييد 
كند به همين دليل اگر كسي اظهارنظري مبني بر مضر بودن آن 
كند، نمي توان به آن اعتماد كرد هرچند در گذشته گوشت هاي 
بي كيفيت زيادي به كشــور وارد شده است. به طور مثال گوشت 
بوفالو وارداتي از هند كه اتفاقا مجوز هم دارند در بسياري موارد 

متعلق به بوفالو هاي پير و بي كيفيت بوده است. 

روي بازارهاي روسيه حسابي باز نمي كنيم 
اســتاد احمدي راجع به صادرات فرآورده هاي لبني به روســيه 
گفت: ما در حال حاضر حتي يك درصد هم به روســيه صادرات 

فرآورده هاي لبني نداشــته ايم. اين دســت اخباري كه مدام از 
صادرات به روسيه مي گويند، فقط وفقط مردم را سرگرم مي كنند 
زيرا اصوال صادرات به روسيه بســيار سخت است. روس ها حتي 
درباره صادرات شير خشــك مي گويند ما بايد در جريان محل و 
ساعت دقيق دوشيده شدن شير باشــيم. اين از حد از استاندارد 
و سختگيري براي ما قابل دست يافتن نيست. به همين دليل ما 

براي بازار هاي روسيه هيچ حسابي باز نمي كنيم. 

شكاف ميان توليد و مصرف گوشت بايد كنترل شود
رئيــس هيات مديــره انجمــن صنفــي گاوداران نيــز بــا بيان 
اينكه مــا خواســتار آنيم كــه مســئوالن دولتي مانــع واردات 
گوشــت قرمــز از روســيه شــوند، گفــت: كمبــودي در اين 
زمينــه نداريــم و حتــي دامــداران بــا مــازاد توليــد مواجه 
 هســتند. ســيد احمــد مقدســي در واكنــش بــه مباحــث 
مطرح شده مبني بر احتمال واردات گوشت قرمز از روسيه، اظهار 
كرد: اين مســئله اي بسيار نگران كننده اســت و ما به آن اعتراض 
كرده ايم. وي با بيان اينكه قرار بود ايران به روسيه لبنيات صادر كند، 
اضافه كرد: اما اكنون در شــرايطي قرار گرفته ايم كه بحث واردات 
گوشت قرمز از اين كشور مطرح شده اســت. رئيس هيات مديره 
انجمن صنفي گاوداران با اشــاره به اينكه هنــوز اتفاق خاصي رخ 
نداده و وارداتي انجام نشــده اســت، افزود: فعال همه  چيز در حد 
 حرف است اما ما اعتراض كرده و خواستاريم كه مسئوالن دولتي 

مانع اين كار شوند. 
وي تصريح كرد: طي ۳ هفتــه اخير با كاهــش قيمت خريد از 
دامداران هم مواجه بوديم و قيمت گوشت گوساله نر از حدود 11 
هزار تومان به 1۰ هزار تومان كاهش يافته است. مقدسي با بيان 
اينكه باوجود كاهش قيمت براي توليدكننده، شــاهد باال رفتن 
نرخ گوشت در مراكز عرضه به مصرف كنندگان هستيم، گفت: ما 
نمي دانيم شكاف ميان توليد و مصرف را چه كسي بايد كنترل و 
پيگيري كند كه اين اتفاقات رخ ندهد. توليد مناسب گوشت در 
كشور از جمله امتيازات كشور ماست اما اگر با واردات بي رويه و 
سوءمديريت مواجه شود،  اين امتياز را به راحتي از دست خواهيم 

داد و به تدريج به كشور واردكننده تبديل خواهيم شد. 

 »كسب وكار« از تمايل عده اي به بازماندن درهاي واردات گزارش مي دهد

مجوزهاي پرسود  واردات گوشت 

در حــال حاضــر كارخانه هــاي گالب موجــود در كشــور 
تنها با ۳۰ درصد ظرفيــت كار مي كنند و بزرگ ترين مشــكل 
كمبود گل اســت؛ با افزايش توليد نه تنهــا كارخانه ها مي توانند 
 با تمام تــوان خــود كار كننــد، بلكه صــادرات نيز بــه ميزان

 قابل توجهي افزايش مي يابد. 
بزرگ ترين توليدكننده گالب و اسانس گل محمدي در كشور و 
مديرعامل شركت »ايران گالب« با تاكيد بر اينكه در حال حاضر 
دنيا تنها روي گالب ايران حساب مي كند، گفت: باوجود اين امر، ما 
 در كشور براي توليد گل هرساله به مشكل برمي خوريم و پيش از

 تمام شدن سال و در اواسط فصل پاييز، گالب و اسانس ما به اتمام 
مي رسد و مجبور به تقبل هزينه هاي چندبرابري براي تامين دوباره 

گل هستيم. مجيد راهب با بيان اينكه تقاضا براي اسانس بيشتر 
از ميزان توليد و عرضه ماست، افزود: در حال حاضر كارخانه هاي 
موجود در كشور تنها با ۳۰ درصد ظرفيت شــان كار مي كنند و 
بزرگ ترين مشكل ما كمبود گل اســت؛ با افزايش توليد نه تنها 
كارخانه ها مي توانند با تمام توان خود كار كنند، بلكه صادرات نيز به 

ميزان قابل توجهي افزايش مي يابد. 
وي خاطرنشــان كرد: افتخار مي كنيم كه همانند پسته، فرش و 
زعفران ايراني، گالب ايران را نيز به عنوان يك برند در جهان معرفي 
كرده ايم و باوجود تمام تحريم ها و روابط متزلزل با ساير كشورها، 

گالب ايران جهاني شده است. 
را خــود  توليــدي  گالب  صــادرات  ميــزان   راهــب 

 5۰ ميليون دالر اعالم كرد و از احداث گلســتاني 75 هكتاري در 
كاشان خبر داد و تصريح كرد: بايد خواست و تالش كرد، اگر تنها به 

اميد دولت بنشينيم، كاري از پيش نمي بريم. 
به گزارش ايانا، وي مشكالت اين صنعت را بنيادي خواند و ادامه 
داد: حمل ونقل، نبود گل به ميزان كافي و عدم كنترل دولتي، قدم 

گذاشتن در اين راه و ادامه كار را بسيار مشكل كرده است. 
بزرگ ترين توليدكننده گالب و اســانس گل محمدي در كشور 
يادآور شد: هم اكنون كه گالب جاي خود را در جهان باز كرده است 
و استقبال از آن زياد اســت، بايد با توسعه گل محمدي در كشور 

صادرات خود را تا 1۰ برابر افزايش دهيم. 
راهب با اشاره به اينكه در كشورهاي عربي مصرف گالب از مصرف 

آب خوردن نيز گاهي بيشتر مي شود و نبايد از اين بازار چشم پوشي 
كرد، ادامه داد: ســودجويان هندي براي به دســت گرفتن بازار 
كشورهاي عربي، توليد گالب ســنتتيك در شيشه هايي مشابه 
شيشــه هاي گالب ما، اين محصول را به قيمت 9 درهم به فروش 
مي رسانند، درحالي كه قيمت گالب واقعي ايران 45 درهم است و 
تا آنجا كه ممكن است، سعي كرده ايم جلوي اين تقلبات را بگيريم 
و اجازه ورود آنها به بازار را ندهيم اما در اين زمينه نيز تنها بوده ايم و 
هيچ گاه مسئوالن اقتصادي كشور سعي نكرده اند از حق ضايع شده 

ما در ساير كشورها دفاع كنند. 
وي با اشاره به وجود حجم زيادي از اسانس تقلبي در كشور اظهار 

كرد: عدم وجود گل كافي از داليل عمده افزايش تقلب است. 

كارخانه هاي گالب تنها  با 30  درصد ظرفيت كار مي كنند
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ثبات قيمت مرغ
رئيس اتحاديه فروشــندگان پرنده و ماهي با بيان 
اينكه كاهش قيمت تخم مــرغ در دو هفته اخير 
به دليل كاهش صادرات آن به عراق اســت، گفت: 
البته قيمت اين محصــول در حال حاضر منطقي 
اســت چون در مقطعي به دليل افزايش صادرات، 

قيمتش به صورت كاذب باال رفته بود. 
مهدي يوســف خاني اظهار كرد: در دو هفته اخير 
شــاهد كاهش قيمت تخم مرغ هستيم و در حال 
حاضر هر كيلوگــرم تخم مرغ بــه قيمت 5000 
تومان عرضه مي شــود كه با توجه به اينكه فروش 
تخم مرغ تركيه به عراق افزايش يافته، خريد آنها 
از ما كمتر شده اســت. وي با بيان اينكه قيمت هر 
كيلوگرم تخم مرغ در چند هفته گذشته به 6500 
تومان افزايش يافته بود، افزود: اين افزايش قيمت، 
كاذب بود و در حال حاضر با اين كاهش قيمت نيز 
توليدكنندگان متضرر نشده و سود خود را مي برند. 
يوسف خاني همچنين با اشاره به بازار مرغ گفت: 
قيمت مرغ در ســه روز اخير حــدود 200 تومان 
افزايش يافته است كه البته تا چند روز آينده دوباره 
حدود 200 تومان كاهش خواهــد يافت. رئيس 
اتحاديه فروشندگان پرنده و ماهي در عين حال بيان 
كرد: قيمت هر كيلوگرم مرغ در خرده فروشــي ها 
6200 تومان و قيمت عمده آن 5700 تومان است. 
هر كيلوگــرم مرغ زنده نيــز 4000 تومان عرضه 
مي شــود. به گفته وي، قيمت هر كيلوگرم مرغ تا 
پايان سال جاري حدود 6000 تومان خواهد بود 

و نوساني ندارد. 

تعيين ماليات هاي سنگين براي 
اصناف

رئيــس اتــاق اصناف شــهركرد گفــت: تعيين 
ماليات هاي ســنگين اصناف را وادار به استفاده از 

صندوق مكانيزه فروش كرد. 
نجف كريمــي دربــاره نصب و اجــراي صندوق 
 مكانيزه فروش در واحدهاي صنفي شهركرد گفت:

 70 درصد از صنوف شهركرد داراي صندوق مكانيزه 
فروش هســتند و از اين طرح به طور چشمگيري 
اســتقبال كردند اما برخي كسبه به دليل كهولت 
سن توانايي كار با صندوق مكانيزه فروش را ندارند. 

وي افزود: هم اكنون مشكل خاصي از حيث اجراي 
قانون صندوق هاي مكانيزه فــروش وجود ندارد 
و صنوف به اميد حل وفصــل چالش هاي مالياتي 
به ســوي اجراي قانون رفتند. رئيس اتاق اصناف 
شهركرد ضمن اشاره به تعيين ماليات هاي سنگين 
براي اصناف، تصريح كرد: تعيين ماليات علي الراس 
اصناف را وادار كرد تا از صنــدوق مكانيزه فروش 

استفاده كنند. 
وي در ادامه بر فرهنگ سازي و آموزش صنوف درباره 
نصب و استفاده از صندوق مكانيزه فروش تاكيد كرد 
و گفت: متاسفانه صنوف دوره آموزش و عملي براي 
استفاده از صندوق فروش نديده اند در حالي كه اصل 
بر اين است كه پيش از اجراي چنين طرح هايي، 
آموزش كافي به صنوف داده شود تا درك بهتري از 

اجراي قانون حاصل شود. 

ضرورت ارائــه نرم افزار فروش 
به صورت رايگان

دبير اتاق اصناف ايالم گفت: صنف لوازم خانگي و 
طالفروشان ايالم از نصب صندوق مكانيزه فروش در 
واحدهاي صنفي خود استقبال قابل توجهي كردند. 
بهروز بلوچيان ضمن اشــاره به اينكه 2۹ اتحاديه 
مشمول استفاده از صندوق مكانيزه فروش شدند، 
اظهار داشــت: برخي از صنــوف از نصب صندوق 
مكانيزه فروش در واحدهاي خود سرباز مي زنند و 
باوجود تعيين جريمه از سوي سازمان مالياتي باز هم 
حاضر نيستند كه سيستم صندوق فروش را برقرار 
كنند. بلوچيان با بيان اينكه درمجموع 50 درصد 
صنوف در ايالم مجهز به صندوق مكانيزه فروش 
شدند، افزود: صنف لوازم خانگي و طالفروشان ايالم 
از نصب صندوق فروش در واحدهاي صنفي خود 

استقبال قابل توجهي كردند. 
دبير اتاق اصناف ايالم متذكر شــد: قــرار بود كه 
سازمان امور مالياتي نرم افزار فروش را هم به صورت 
رايگان در اختيار صنوف بگذارد اما متاسفانه هنوز 

اين مساله اجرايي نشده است. 
وي درباره استقبال نكردن صنوف ايالم از صندوق 
مكانيزه فروش گفت: تفكــر صنوفي كه فروش و 
درآمد بااليي دارند؛ اين است كه با نصب صندوق 
مكانيزه فروش ضرر مي كنند و بــا نصب نكردن 
صندوق مكانيزه فروش نوعي فرار مالياتي را درپيش 

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

فروش مي شدند. 

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 ۱۸ 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 ۱۸ 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 ۹ 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 ۱20 هزار تومان، انگور شيلي 35 هزار تومان، 
سيب فرانسوي ۱۸ 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 ۱0 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
اخبار

اصناف

سجاد شاكر، نماينده اتاق اصناف ايران در استان آذربايجان غربي 
شهرستان سلماس گفت: صادرات نماد تفكر و پتانسيل توليد و 
اشتغال يك جامعه محسوب مي شود كه با اهميت به توسعه توليد 

داخلي بايد به آن دست يافت. 
سجاد شاكر افزود: توسعه صادرات افزايش درآمد و اشتغال را به 
همراه دارد و بايد براي تحقق اين موضوع از اقتصاد تك محصولي 
رهايي پيدا كرد كه ايجــاد تنوع در درآمدهــاي ارزي از جمله 

راهكارهاست.  وي تصريح كرد: خوشبختانه امروز كشور از بنادر، 
ناوگان و نيروي انساني توانمند در امر صادرات برخوردار است و 
بايد از اين پتانسيل بهره برد و گام هاي موثرتري را براي تقويت 
توليد داخلي و صادرات آن برداشت. شاكر افزود: از جمله عواملي 
كه باعث افزايش صادرات مي شــود، مي تــوان به معافيت هاي 
مالياتي، اعطاي تسهيالت، رفع مشكالت گمركي و سياست هاي 
حمايتي دولت از صادركنندگان و ســرمايه گذاران اشاره كرد، 

همچنين با ارتقای كيفي بســته بندي محصوالت و معرفي يك 
برند مخصوص در بازار و افزايش كيفيت كاالها نسبت به كاالي 
مشابه خارجي مي توان جهش صادراتي داشت. وي تاكيد كرد: 
از طرفي وجــود قوانين محدود كننده بــراي واردات پيامدهاي 
منفي را براي اقتصاد كشور در پي دارد كه مي توان به شكل گيري 
اقتصاد زيرزميني و قاچاق كاال كه تبعات آن ضربات ســنگيني 
را به بدنه توليد داخلي وارد مي كند، اشــاره كرد.  شاكر تصريح 

كرد: يكي از عوامل موثــر بر صادرات و واردات نرخ ارز اســت و 
سياست گذاري هاي نرخ ارز، براي توسعه هرچه بيشتر صادرات 
و واردات و تاثير گذاري آن ضرورتي انكارناپذير است.  وي افزود: 
براي رسيدن به اهداف كشور در صادرات غيرنفتي با بررسي دقيق 
فرصت ها و تهديدهاي پيش روي اقتصــاد ايران به ويژه در حوزه 
جهاني شدن مي توان به رفع محدوديت ها و ضعف هاي موجود 

در زيرساخت هاي اقتصادي كشور مرتبط با صادرات پرداخت. 

ضرورت تقويت توليد داخلي و صادرات در كشور

تا ايام تعطيالت عيــد نوروز زمان زيادي 
باقي نمانده اســت و كســاني كه قصد 
مسافرت دارند، بايد هتل ها را از هم اكنون 

رزرو كنند. 
انتخاب هتل مناسب هميشــه يكي از 
مهم ترين دغدغه ها در طول سفر بوده است؛ چه به تنهايي و براي كار سفر 
كنيد، چه با اعضاي خانواده و به قصد تفريح، آسودگي در طول اقامت 

شبانه از اهميت بااليي برخوردار است. 
رئيس اتحاديه هتلداران تهران از ثبات قيمت هتل ها براي ايام نوروز خبر 
داد و به »كسب وكار« گفت: برخي هتل ها در استان هايي كه با گردشگر 
زياد مواجه هستند، در آستانه عيد نوروز نيمي از ظرفيت شان رزرو شده 

و نيم ديگر ظرفيت هنوز خالي است. 
محمدعلي فرخ مهر اظهار كرد: در دولت جديد بنا بود امور قيمت گذاري 
به بخش خصوصي واگذار شــود اما در حال حاضر ســازمان ميراث 
فرهنگي در قيمت گذاري هتل ها تصميم گيــري مي كند، درصورتي 
كه اتحاديه بايــد در اين زمينه وارد شــود. هتل هايي كه در اســتان 
تهران استانداردشــان را گرفته انــد، نرخ هتل شــان را تعيين كرده 
در اختيار اتحاديه اســتان مي گذارند و اتحاديه ايــن نرخ ها را تاييد 
خواهد كرد نه هيچ ارگان يا ســازمان ديگري چراكــه اتحاديه قانون 
و آيين نامــه دارد و انتظار داريــم كه به صورت منســجم و هم زمان 
 اين اتفــاق در اتحاديه هاي اســتان هاي سراســر كشــور نيز روي

 دهد.  وي افزود: راه ديگر اين است كه اتحاديه هاي هتلداران نرخ ندهند 
مشروط بر اينكه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري با كار كارشناسي 

دقيق نرخ را اعالم كند؛ چيزي كه تا اين زمان اتفاق افتاده است. 
وي ادامه داد: نرخ ها به صورت تكليفي از سوي سازمان ميراث فرهنگي 
و گردشگري اعالم مي شود و اين در حاليست كه تشكل ها بايد به اين 

موضوع وارد شوند. 
فرخ مهر با بيان اينكه در همه جاي دنيا نرخ گذاري براســاس عرضه و 
تقاضا صورت مي گيرد، گفت: در زمان هاي افزايش تقاضا و غير از آن، 

نرخ گذاري بايد متفاوت باشد. 
رئيس اتحاديه هتل ها و هتــل آپارتمان هاي اســتان تهران تصريح 
كرد: با همــه اين مباحــث، اميدوارم هــر وقت صحبــت از نظارت 
حاكميت مي شــود، به جاي ايجاد چالش آن هــم در زماني كه هنوز 
شهد شــيريني توافق برجام و پســاتحريم به كام ننشسته، قابليت 
 هموارسازي راه باشد، نه اينكه نهادهاي حاكميتي به گونه اي برخورد 

كنند كه ياس و نااميدي ايجاد كنند. 

گذر از اقتصاد تك محصولي با توجه به گردشگري
فرخ مهــر ادامه داد: گــذر از اقتصاد تك محصولــي )نفت و منابع 
زيرزميني( با هموارسازي راه بر توسعه صنعت گردشگري است و 
براساس فرموده مقام معظم رهبري درباره اقتصاد مقاومتي، صنعت 
گردشــگري پايدارترين موضوع در اين حوزه بوده كه متاسفانه به 
فراموشي سپرده شده است.  به گفته وي، تفسيرهاي جديد با زيرپا 
گذاشتن اصل 44 و كاهش تصدي گري مطرح مي شود و براي هموار 
كردن حضور بخش خصوصي به جاي دولتي كردن، تفسير ديگري 

مطرح مي كنند كه اينگونه نشان داده مي شود. 
فرخ مهر با تاكيد بــر اهميت توجه به صنعت گردشــگري و لزوم 
حمايت از فعاالن اين عرصه به ويژه هتلداران، تصريح كرد: پايداري 
يك حركت اقتصادي و حضور سرمايه گذار و پيوستگي آن، فقط با 
ثبات در تصميم و قوانين و آيين نامه ها ايجاد مي شود و چنانچه وضع 
به همين منوال پيش رود، همان گونه كه در برنامه پنجم توســعه، 
صنعت گردشگري از مصوبات برنامه نا كام ماند، برنامه ششم توسعه 
نيز با ديدگاه غيركارشناســانه اي كه هم اكنون در تنظيم اوليه آن 
ديده شده، در اجرا نيز باوجود منويات مقام معظم رهبري، بي بهره 

خواهد ماند. 

هتلداري ارائه خدمات است نه توليد
وي كمبود هتل خوب در كشور را نتيجه برنامه ريزي هاي غلط در اين 
زمينه خواند و اظهار كرد: مسئله اين است كه همه برنامه هاي خوب 
كشوري در طول زمان دنبال نمي شوند و با تغيير مديران شاهد تغيير 
روند برنامه ها هستيم. همين سليقه اي عمل كردن مديران سبب 
شده كه سرمايه گذاري در اين بخش كم رنگ شود. بديهي است كه 
ما در كشور هتل خوب كم داريم زيرا مصوباتي كه بايد اجرايي شود، 

فراموش شده و امنيت سرمايه گذاري از بين رفته است. 
فرخ مهر با اشاره به سود سنگين وام هاي دولتي بيان كرد: حمايت 
از بخش خصوصي به چه معنايي است وقتي ســود وام من از اصل 

بازپرداخت آن بيشتر است؟
رئيس جامعه هتلــداران تهــران تصريح كرد: ميــراث فرهنگي 
بايــد اقدامــات و قيمت گذاري هــا را كارشناســي كنــد. ما به 
 عنوان مجمع هتلداران پيشــنهاد مي كنيم كه 5 هتــل از يك تا 
5 ستاره را با هم بررســي كنيم. بدون توجه به سرمايه گذاري اوليه 
صرفا هزينه هاي اين 5 هتل بررسي شــود تا ببينيم سود دريافتي 

منصفانه هست يا نه؟
فرخ مهر، دولت را مسئول مديريت دانست و گفت: دولت بايد مديريت 

كرده نه اينكه ايجاد تنش كند. هتلداري ارائه خدمات است نه توليد. 
ما نمي توانيم يك اتاق را در طول يك شب دو بار به فروش برسانيم. 
روزي كه گذشــت و اتاق خالي بــود براي ما ضرر بدون بازگشــت 
 اســت اين در حاليســت كه اســتهالك اقالم هتل نيز بايد مدنظر 

قرار گيرد. 
وي با اشــاره به رشــد خانه هــاي اســتيجاري اظهار كــرد: چرا 
دولت بــراي خانه هاي اســتيجاري و خانه مســافرها حساســيت 
 به خــرج نمي دهد و صرفــا با هتلــداري كــه كارآفرين اســت،

 برخورد مي كند؟

50 درصد ظرفيت هتل ها براي نوروز رزرو نشده است
رئيس اتحاديه هتلداران تهران همچنين درباره قيمت هتل ها در ايام 
عيد نيز گفت: تا جايي كه بنده اطالع دارم، امسال در قيمت هتل ها در 
استان هاي پرتقاضا مثل خراسان رضوي، اصفهان، گيالن و مازندران 
تغييري نخواهيم داشت و برخي هتل ها در استان هايي كه با گردشگر 
زياد مواجه هستند، در آستانه عيد نوروز همچنان با 50 درصد ظرفيت 
خود كار مي كنند و فعال 50 درصــد ظرفيت هتل ها براي نوروز رزرو 

نشده است. 
وي در عين حال بــا بيان اينكــه آموزش وپرورش در ايــام نوروز با 
توجه بــه افزايــش ميــزان تقاضــا اقدام بــه اجــاره كالس هاي 
مــدارس بــه فرهنگيــان مي كنــد، گفــت: آموزش وپــرورش 
كالس ها را در ســال جاري عالوه بــر فرهنگيان به ديگر مشــاغل 
 و حتــي مشــاغل آزاد نيــز براســاس نرخ گذاري هــاي متفاوت 

اجاره مي دهد. 
فرخ مهر ادامه داد: در ايام نوروز فضاهايي توســط آموزش وپرورش 
براي چادر زدن به گردشگران اجاره داده مي شود كه آن هم نرخ هاي 
متفاوتي دارد و برخي خانه هاي استيجاري و ويالها نيز توسط امالك 
اجاره داده مي شــوند. رئيــس اتحاديه هتلداران تهران در بخشــي 
از ســخنان خود با بيان اينكه در كشــور ما هتلداري مفهوم واقعي 
ندارد، تاكيد كرد: ما در حال حذف شــدن هســتيم و اتحاديه ما كه 
 50 نفر نيروي انساني داشت، قرار اســت 45 نفر را تعديل و با 5 نفر 

فعاليت كند. 
وي همچنين اظهار كرد: از يكم تا ۱5 فروردين ماه براســاس ابالغيه 
 اتحاديه بــه هتل هاي تهران براي گردشــگران داخلــي و خارجي 
40 درصد تخفيف درنظر گرفته مي شــود كه هتل ها مي توانند اين 

ميزان را بنا به اختيار خود بيشتر كنند. 

 رئيس اتحاديه هتلداران تهران در گفتگو با »كسب وكار« از ثبات قيمت هتل ها براي ايام نوروز خبر داد

فعاليت هتل ها  با 50 درصد ظرفيت
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تبليغات 
خالق

روزنامــه »كســب و كار« جهت طرح مســائل و مشــكالت خوانندگان 
محترم،ستوني را با عنوان نامه به ســردبير راه اندازي كرده است. از اين رو 
شــما خواننده محترم مي توانيد از طريق ارسال نامه به پست الكترونيكي     
newskasbokar@gmail.comيا تماس با تلفن 88253428 صداي 

خود را به گوش مسئوالن برسانيد. 

نامه به سردبير

10 فرمان كارآفريني
كارآفريني مقوله اي اســت كه با شــعار و 
نمايش و حتي گام هاي نااستوار و بي هدف 

جلو نمي رود. 
براي دســت يافتن به كارآفريني واقعي 
بايد به اصولي معتقد بود. اصولي كه حتي 
دانستن آنها كافي نيست و تا زماني كه اين 
اصول به اعتقاد و عمل تبديل نشود، هنوز 

نشاني از توسعه و آفرينش را باخود نخواهند داشت. 
1 - هر روز با اشتياق در محل كار خود حاضر شويد. 

2 - بر هر دستوري كه هدفش توقف آرمان شماست، پيش دستي كنيد. 
3 - هر كاري را كه براي تكميل پروژه تان الزم است- بدون توجه به شرح 

شغل خود- انجام دهيد. 
4 - افرادي را براي كمك به خود پيدا كنيد. 

5 - درباره افرادي كه انتخاب مي كنيد از شهود خود كمك بگيريد و فقط با 
بهترين ها كار كنيد. 

6 - تا جايي كه مي توانيد پنهان كاري كنيد؛ جنجال و تبليغات، سازو كارهاي 
امن را به خطر مي اندازد. 

7 - هيچ وقت روي يك مســابقه شــرط بندي نكنيد، مگــر آنكه خودتان 
گرداننده اش باشيد. 

8 - به ياد داشته باشيد درخواست بخشش آسان تر از درخواست اجازه است. 
9 - در اهداف خود ثابت قدم بوده و وفادار بمانيد اما درباره تحقق آن اهداف 

واقع گرا باشيد. 
10 - حاميان خود را گرامي بداريد. 

كسب وكار اينترنتي موفق
كسب وكار اينترنتي به فروش محصوالت يا 
خدمات در اينترنت گفته مي شــود. امروزه 
بيش از 900 ميليون نفــر در دنيا از اينترنت 
استفاده مي كنند و 69 درصد از اين جمعيت، 
در طول 90 روز، دســت كم يــك خريد از 

اينترنت داشته اند. 
نبايد اين مســاله را فراموش كــرد كه يك 
وب ســايت اينترنتي، تنها براي فروش محصول يا خدمات به كار نمي رود، بلكه 

مي تواند نقش ها و كاركردهاي مختلفي داشته باشد. 
آيا تا به حال با خود فكر كرده ايد كه چرا تجارت و كســب وكار خود را اينترنتي 

می كنيم؟
1 - تجارت شما 24 ساعت در روز بدون توقف زمان فعاليت خواهد كرد. 

2 - كاهش هزينه هاي نيروي انساني.
3 - حضور در اينترنت و كسب سهام بازار.

4 - جذب مشتريان بالقوه و ناپايدار.
5 - افزايش توان رقابتي.

6 - مهم تر از همه دسترسي به مخاطبان و مشتريان طبقه بندي شده و هدفمند.

چرابسياريدركسبوكاراينترنتيخودموفقبودهاند؟
 اينترنت رسانه اي بســيار بزرگ است كه به وســيله آن همه افراد مي توانند هر 

تصويري كه از خودشان مي خواهند در ذهن مردم و مخاطبان ايجاد كنند.
 در كسب وكار اينترنتي مهم نيست كه شما چند سال سن داريد، اصال مهم نيست 
كه شما چقدر سرمايه داريد، در كسب وكار اينترنتي مهم نيست كه شما در كجاي 
اين كره خاكي زندگي مي كنيد. يك كارآفرين به همراه ايده نو و خدماتي كه براي 
مخاطبان جذاب باشد يكي از داليل موفقيت در كسب وكار است. ايجاد كسب وكار 
اينترنتي همانند رفتن به يك سفر دور و دراز است، سفر به مكاني ناشناخته و مهم تر 
از آن سفري كه حتي تجربه كساني كه از شما جلوتر هستند براي موفقيت شما 
كافي نيست. تنها راهنماي شما براي شروع اين سفر يك نقشه است، يك نقشه اي 
كه تا پايان اين سفر راهنماي شما باشد و به شــما كمك كند. نام اين نقشه در 
كسب وكار اينترنتي )طرح تجاري  Business Plan( است. طرح تجاري شامل 

بخش هاي زير است: 
1 - چشم انداز )آغاز يك تجارت و كسب وكار با يك چشم انداز وسيع شروع مي شود( 
2 - ماموريت )ماموريت منظور و قصد شما را از كسب وكار و تجارت شما مشخص 

مي كند( 
3 - هدف )داشتن يك هدف خوب، به فعاليت هاي شما در تجارت معني و جهت 

مي دهد( 
4- راهبرد )راهبرد، مسيرها را در جهت هدف هاي تان هدايت مي كند( 

5- برنامه )هر كسب وكاري براي موفقيت، برنامه مي خواهد( 

كارشناسانكسبوكاراينترنتيرابه10گروهعمدهتقسيمكرد:
1 - ايجاد اجتماعات آنالين

2 - خريد، فروش و حراج كاالهاي مختلف
3 - تبليغات اينترنتي

4 - ارائه خدمات تخصصي به ديگران
5 - ايجاد امپراتوري اطالعات، اخبار و آموزش

6 - تهيه و ارائه نرم افزارهاي مختلف
7 - چند رسانه اي يا مالتي مديا

8 - پيوستن به شبكه هاي واسطه گري
9 -خدمات مربوط به ايميل

10 -سرمايه گذاري مشترك
 يكي ازمشخصه هاي موفقيت وب سايت يا يك كسب وكار اينترنتي، ترافيك يا آمار 
بازديدكننده آن وب سايت است. براي بررسي و تحليل كسب وكارهاي اينترنتي 
 www. Alexa. com تمامي كشورها به ويژه ايران مي توانيد وب سايت معتبر
در بخش Top Sites روي By Country كشور مورد نظر خود را انتخاب كنيد. 
وب سايت الكسا 500 وب سايت محبوب هر كشور را به صورت تحليل روزانه و ماهانه 
به مخاطبان ارائه مي كند. شما مي توانيد با مشاهده 500 وب سايت محبوب ايرانيان، 

جايگاه تمامي كسب وكارهاي اينترنتي را در 10 گروه عمده خود قرار دهيد.

مهارت

راهکار

يك روزنامه نگار به نام ناپلئون هيل حدود 80 سال پيش 
تصميم گرفت كليد ثروتمندشدن را كشف كند. 

 او بيــش از 500 ميليــاردر خودســاخته را در طــول
 يك برهه زماني 20 ساله مطالعه كرد و حاصل پژوهش او 
كتابي است به نام »فكر كنيد و ثروتمند شويد.« اين كتاب 
به حدي فوق العاده بود كه تبديل به يك الگوي تامين مالي 
شخصي براي همه دوره ها شد. اين روزنامه نگار عالوه بر 
خالصه كردن راز »ثروت ســازي« در كتابش، 30 »علت 
اصلي شكست« را آشــكار كرد كه مانع ثروتمندشدن 
خيلي از ما مي شود. در اين نوشتار 19 علت آمده است كه 

در دنياي امروز هم چنان كارايي دارد:  
1.نداشتنهدفيكهبهخوبيتعريفشدهاست

هيل مي نويسد: »به موفقيت فردي كه هدف اصلي يا هدف 
قطعي ندارد كه آن را نشــانه بگيرد، اميدي نيست.«اگر 
مي خواهيد ثروت بســازيد، با تجســم كردن يك هدف 
پس انداز با ميزان مشخص شروع كنيد. سپس يك طرح 
مالي تدوين كنيد و تعيين كنيد دقيقا مي خواهيد پول را كجا 

هزينه كنيد. هدف تان را تعيين كنيد و آن را دنبال كنيد. 
۲.عدمجاهطلبي

شما بايد بخواهيد  باالتر از متوســط را هدف قرار دهيد. 
هيل مي گويد: »ما به آدمي كه آنقدر بي تفاوت است كه 
نمي خواهد در زندگيش پيشــرفت كند و حاضر نيست 
 بهايي براي آن بپردازد، هيــچ اميدي نمي دهيم.«ثروت
 به سادگي ظاهر نمي شود. بايد با تالش و ممارست براي 
آن كار كنيد. يك نقطه آغاز خوب اين است كه پول تان را 
ســرمايه گذاري كنيد )هرچه زودتر بهتر(، اجازه بدهيد 
قدرت ســود مضاعف ثروت تان را بســازد. اين مستلزم 
صرف زمان يا تالش زياد نيست اما نيازمند اقدام از سوي 

شماست. بايد بخواهيد. 
۳.درستبهكارنبردنتحصيالت

يك مدرك دانشــگاهي به تنهايي فايده اي ندارد. دانش فقط 
يك قدرت بالقوه اســت و تــا زماني كه در زندگي درســت به 
كار گرفته نشــود، مفيد نخواهد بود يا به ثــروت عظيم منجر 
نخواهد شــد. هيل تاكيد مي كنــد: »تحصيــالت به معني 
دانش خيلــي زياد نيســت، بلكــه دانش موثري اســت كه 
هميشــه به كار گرفته شــود. آدم ها فقط بــه دليل چيزهايي 
كه مي دانند، پول نمي گيرند، بلكه بيشــتر   بــراي كاري پول 
 مي گيرند كه با دانسته هاي شــان انجــام مي دهند.«اين را به 
يك اولويت تبديل كنيد تا به طور مداوم چيزهاي جديد ياد بگيريد 
و ذهن تان را به چالش بكشيد. اينكه امروزه بسياري از آدم هاي 

ثروتمند براي مطالعه حريص هستند، علت دارد. تحصيالت 
رسمي داشته  باشيد و آن را خارج از كالس درس به كار بگيريد. 

۴.فقدانانضباطشخصي
هيل مي نويسد: »نظم از طريق خودكنترلي به دست مي آيد. 
اين يعني فرد بايد همه ويژگي هاي بد را كنترل كند. شما 
قبل از اينكه بتوانيد شرايط را كنترل كنيد، بايد اول بتوانيد 
خودتان را كنترل كنيد. اگر به نفس تان غلبه نكنيد، نفس تان 
بر شما غلبه مي كند.«وقتي صحبت از ثروتمندشدن است، 
اساسي ترين فرمول اين است: بيشتر پس انداز كن، كمتر 
خرج كن. مفهوم اين فرمول ساده است اما كمتر خرج كردن 
مستلزم انضباط است. اگر مي خواهيد ثروت اندوزي را ياد 
بگيريد، محرك هاي ولخرجي را تشخيص دهيد و آنها را 

مهار كنيد. مهارت خودكنترلي  را بياموزيد. 
۵.مراقبتنكردنازجسمتان

هيل مي نويســد: »هيچ فردي نمي تواند بدون سالمتي از 
موفقيت عالي لذت ببرد.« تصادفي نيســت كه بسياري از 
ميلياردرها در جدول زماني شان وقتي را به ورزش اختصاص 
مي دهند. اگر بر جسم تان مسلط نشده ايد، خبر خوب اين 
است علت بسياري از بيماري ها، يعني پرخوري، افكار منفي 
و ورزش نكردن، كامال تحت تسلط شماست. اگر از نظر وقت 
تحت فشار هستيد، ورزش هايي را امتحان كنيد كه مي توانيد 

در خانه انجام دهيد. براي ورزش وقت بگذاريد. 
۶.بهتعويقانداختنكارها

هيل به تعويق انداختن كارها را يكي از رايج ترين علت هاي 
شكســت مي داند: »بســياري از ما در زندگي شكست 

مي خوريم، چون منتظر »زمان مناسب« 
براي شروع كاري ارزنده هستيم. 

منتظر نباشــيد. اين »زمان 
مناسب« هرگز 

فرا نمي رسد.«  »از جايي كه ايستاده ايد، شروع كنيد و با هر 
وسيله اي كه در اختيار داريد كار كنيد، وقتي جلو مي رويد، 
ابزار بهتري پيدا مي كنيد.«اگر مي خواهيد ثروت بسازيد، 
امروز شروع كنيد. يك كتاب تامين مالي شخصي برداريد، 
به پادپخش هايي درباره مديريت پول گوش كنيد، يك طرح 
مالي تدوين كنيد، يا در طرح هاي بيمه بازنشستگي شركت 
كنيد. تلفن همراه تان را كنار بگذاريد و يك كتاب تامين مالي 
شخصي  برداريد.  يك روزنامه نگار به نام ناپلئون هيل حدود 
80 سال پيش تصميم گرفت كليد ثروتمندشدن را كشف 
 كند. اوزندگی بيش از 500 ميلياردر ودساخته را در طول

 يك برهه زماني 20 ساله مطالعه كرد و حاصل پژوهش او 
كتابي است به نام »فكر كنيد و ثروتمند شويد.« اين كتاب 
به حدي فوق العاده بود كه تبديل به يك الگوي تامين مالي 
شخصي براي همه دوره ها شــد. اين روزنامه نگار عالوه بر 
خالصه كردن راز »ثروت ســازي« در كتابش، 30 »علت 
اصلي شكست« را آشكار كرد كه مانع ثروتمندشدن خيلي 
از ما مي شود. در اين نوشــتار 19 علت آمده است كه در 

دنياي امروز همچنان كارايي دارد:  
۷.عدمممارست

هيل مي نويســد: »بيشــتر ما »آغازگــري« خوب اما 
»تمام كننده اي« بد هســتيم. آدم ها آماده هستند تا با 

نخستين نشانه شكست جا بزنند.
تا وقتي چيزي را كه مي خواهيد به دست نياورده ايد، متوقف 
نشويد. بيشتر آدم هاي موفق معموال با 
شكست دست و پنجه نرم   و 
بر آن غلبه كرده اند. 
مــارك كوبــان 

ميلياردر به بيزينس اينســايدر گفت: »من ياد گرفته ام مهم 
نيست چند بار شكست خورده ايد، فقط بايد يك بار درست 
عمل كنيد. من سعي كردم پودر شير بفروشم. خيلي وقت ها 
احمق بودم و از همه آنها درس گرفتم.«تا وقتي به خواسته تان 

نرسيده ايد، متوقف نشويد. 
۸.منفيبافي

هيــل مي نويســد: »بــه موفقيــت فــردي كــه آدم ها 
را بــا شــخصيتي منفــي عقــب مي رانــد، اميــدي 
 نيســت. موفقيــت از طريــق بــه كارگيــري قــدرت
 به دست مي آيد و قدرت از طريق تالش هاي گروهي آدم هاي 
ديگر. يك شخصيت منفي هم كاري را ترويج نمي كند.«هيل 
تاكيد مي كند اگر مي خواهيد ثروتمند شويد، هيجان هاي 
مثبت بايد بر هيجان هاي منفي غلبه كنند. او از يك چيز آگاه 
بود: امروزه، پژوهش ها نشان داده اند آدم هاي مثبت و شادتر 
بيشتر احتمال دارد در كارشان عملكرد بهتري داشته  باشند و 
كمتر احتمال دارد بيكار باشند. فردي باشيد كه آدم ها دوست 

دارند به او نزديك شوند و كمكش كنند. 
۹.عدمقاطعيت

هيل مي نويسد: »تحليل چند صد آدم كه فراتر از ميليون 
دالر ثروت اندوخته اند، اين واقعيت را آشــكار كرده است 
كه همه آنها عادت داشــتند بي درنگ بــه تصميم نهايي 
برسند.« از طرف ديگر، »آدم هايي كه در پول جمع كردن 
شكست مي خورند، بدون استثنا عادت دارندخيلي كند به 
تصميم نهايي برسند، البته اگر برسند نيز اغلب به سرعت 
اين تصميم را تغيير می دهند.« قاطعيت فقط خصيصه 
ثروتمندان نيست، بلكه يكي از مهم ترين ويژگي هايي است 
كه يك رهبر بايد داشته باشد. درنهايت تصميم بد گرفتن 
بهتر از اصال تصميم نگرفتن است. تصميم قطعي بگيريد و 

به آن بچسبيد. 
10.انتخابهمسراشتباه

هيل بــه اين مورد به عنــوان يكــي از رايج ترين علت هاي 
شكست اشاره مي كند. او مي نويسد: تا زماني كه اين رابطه 
سازگار نباشد، احتمال دارد شكســت را در پي داشته باشد. 
»از اين گذشــته اين صورتي از شكست است كه با بدبختي 
و غمگيني همراه اســت و همه نشانه هاي جاه طلبي را نابود 
مي كند.«پژوهشي كه توسط بريتني سي.سليمان و جاشوا 
جي.جكسون در دانشگاه واشنگتن واقع در سنت لوئيس 
انجام شــد، ادعاهاي او را تاييد مي كند و نشان مي دهد 
 داشتن همسري وظيفه شناس مي تواند حقوق تان را تا 
4000 دالر در ســال باال ببرد. يكي از مهم ترين 
انتخاب هاي حرفه اي شــما اين است كه با چه 

كسي زندگي مي كنيد. 

آنچهكهشماراازثروتمندشدنبازميدارد

پيرشدن زودهنگام، نشانه  جديدي براي تشخيص سرطان است
خبر

براي مشتري نسخه خوب بپيچ
فروش صرف مزاياي فوق العاده يك محصول تابه حال 
هيچ بازاريابي را ثروتمند نكرده است، در عوض بايد 
ديد كه مشتري در كجاها صدمه ديده و سپس به او 
 نشان داد كه چگونه مي توانيم درد او را درمان كنيم.
 از ايــن رو فروش يعنــي فرايند حرفــه اي معاينه، 
عارضه يابي و تجويز نسخه درماني و سپس ويزيت هاي 

دوره اي و تشكيل پرونده. 
به طور كلي فروشندگان، محصوالت و خدمات خود 
را از راه های مختلف به فروش مي رسانند. البته برخي 
فروشندگان و چه بســا تعداد زيادي از آنها راه غلط 
را برمي گزينند كه اتفاقا ســاده ترين راه ممكن نيز 

همان است. 
فروش ويژگي ها از جمله قديمي ترين تكنيك هاي 
 فروش است. اشــكال اين روش در آن است كه قادر
 به برقراري روابط عاطفي با مشتري نيست. همانطور 
كه مي دانيم فروش فرايندي احساسي و انساني است 
و به كارگيري روش هاي خشك و مكانيكي در فروش 
به روابط آســيب مي زند. فروش فرايندي تعاملي و 
شبيه به خياباني دوطرفه است. مشتري و فروشنده 
در فرايند فروش به عنوان همكار تلقي مي شــوند 
و فروشــنده در ديد مشتري بايد مشــاوري امين، 
صالح و دلسوز باشــد. حال آنكه فروش ويژگي هاي 
يك محصول يــا خدمت، جــاده اي يكطرفه و فاقد 
پيوندهاي احساسي با مشــتري است و فروش را به 
امري سوداگرانه تبديل مي كند. براي درك چيستي 

فروش ويژگي ها به مثال هاي زير توجه كنيم: 
1- نمونه فروش ويژگي ها در يك سالن آرايش زيبايي: 
»در ســالن  ما مي توانيد 18 نوع متفاوت از خدمات 
تقويت ريشه و پياز مو را دريافت كنيد، ضمن آنكه 
12 آرايشگر ماهر ما خدمات كوتاهي مو را به شما ارائه 
مي دهند. ما مي توانيم خدمات آرايشي و پيرايشي 
مربوط به مراســم هاي مختلف از جمله جشن هاي 

عروسي را نيز انجام دهيم.«
2- نمونه فروش ويژگي ها توســط يك فروشــنده 
نرم افزارهاي اداري: »ابزار جديد توليد شده توسط ما به 
اعضاي تيم شما اجازه مي دهد تنها با 4 كليك به چند 
ترابايت حافظه كدگذاري شده ايمن دسترسي يابند.«
3- نمونه فروش ويژگي ها توسط يك توليدي لباس: 
»اين تي شرت ها دست دوز هستند و از 100 درصد 

پنبه خالص مصري بافته شده اند.«

اورژانس کسب و کار نکته

بيل گيتس، بنيانگذار مايكروسافت كه از وي به عنوان 
پدر فناوري كامپيوتري جهان نــام مي برند، نه تنها 
بيشترين تاثير را در توسعه و رشد فناوري و به تبع آن 
تحوالت شگرف هزاره سوم داشته كه خود از رهگذر اين 

رويدادها، به ثروتمندترين مرد دنيا مبدل شده است. 
او در يك ســخنراني در يكي از دبيرســتان هاي آمريكا، 
خطاب بــه دانش آموزان گفت كه در دبيرســتان خيلي 
چيزها را به دانش آموزان نمي آموزنــد. او 7 اصل مهم را 
كه دانش آموزان در دبيرســتان فرا نمي گيرند، به شرح 

زير نام برد: 
اصلاول:

در زندگي، همه چيز عادالنه نيست، بهتر است با اين 
حقيقت كنار بياييد. 

اصلدوم:
دنيا براي عزت نفس شما اهميتي قائل نيست. در اين دنيا 
از شــما انتظار مي رود كه قبل از آنكه نسبت به خودتان 

احساس خوبي داشته باشيد، كار مثبتي انجام دهيد. 
اصلسوم:

پس از فارغ التحصيل شــدن از دبيرستان و استخدام 
شدن، كسي به شــما رقم فوق العاده زيادي پرداخت 
نخواهد كرد. به همين ترتيب، قبل از آنكه بتوانيد به 
مقام معاون ارشــد، با خودروی مجهز و تلفن همراه 

برسيد، بايد براي مقام و مزايايش زحمت بكشيد. 
اصلچهارم:

اگر فكر مي كنيد، آموزگارتان سختگير است، سخت در 
اشتباه هستيد. پس از استخدام شدن متوجه خواهيد 

شد كه رئيس شما خيلي سختگيرتر از آموزگارتان است 
چون امنيت شغلي آموزگارتان را ندارد. 

اصلپنجم:
آشپزي در رستوران ها با غرور و شان شما تضاد ندارد. 
پدربزرگ هاي ما براي اين كار اصطالح ديگري داشتند، 

از نظر آنها اين كار »يك فرصت« بود. 
اصلششم:

اگر در كارتان موفق نيستيد، والدين خود را مالمت نكنيد، 
از ناليدن دست بكشيد و از اشتباهات خود درس بگيريد. 

اصلهفتم:
قبل از آنكه شما متولد بشويد، والدين شما هم جوانان 
پرشــوري بودند و به قدري كه اكنون به نظر شــما 

مي رسد، مالل آور نبودند. 

7 اصل اساسي بيل گيتس 

بر اســاس يك تحقيق جديد، پير شــدن سريع 
 مي توانــد نشــانه اي از خطــر ابتال به ســرطان 

باشد. 
به گزارش ايسنا، بر اساس گفته هاي دانشمندان، 
در افرادي كه با افزايش ســرعت پير شدن روبه رو 
هستند، سن زيستي باالتر از سن زماني است. اين 

اختالف مي تواند به عنوان ابــزاري براي آزمايش 
زودهنگام خون و تشخيص سرطان مورد استفاده 

قرار بگيرد. 
 محققان دانشــگاه نورث وســترن در شــيكاگو 
به جاي واژه ســن زيســتي از ســن اپي ژنتيك 
استفاده مي كنند. اين موضوع بر اساس اين تئوري 

است كه ســن زيســتي به ميزان زيادي بازتابي 
از تغييرات اپي ژنتيكي اســت كه بدون تغيير در 
رمزهاي DNA ژنــوم افراد را تحــت تاثير قرار 
مي دهد. در افراد ســالم، تفاوت اندكي بين ســن 
زيستي يا ســن اپي ژنتيكي و ســن زماني وجود 
دارد اما در افرادي كه مبتال به ســرطان هســتند 

ايــن تفاوت زيــاد اســت و در افرادي كــه بر اثر 
 ســرطان از دنيا مي روند اين تفاوت بسيار بيشتر 

مي شود. 
محققان در ايــن مطالعــه ســن اپي ژنتيكي را 
 با اســتفاده از فرمولي كه 71 شــاخص خوني را 

مدنظر قرار مي داد، اندازه گرفتند. 


