
تحریم ها علیه صادرکنندگان بزرگ نفت، به بازار 
سیاه نفت خام رونق بخشیده است.

به گزارش ایســنا، تحریم ها علیه صادرات نفت 
ونزوئــا و ایران و اکنــون روســیه، باعث رونق 
گرفتن بازار سیاهی شــده که در آن شرکت های 
کشــتیرانی، حمل و معامله گران بدون اهمیت 
دادن به محدودیت های وضع شده، به فروش نفت 
تحریمی به کسانی که مایل هستند برای خرید 

آنها ریسک کنند، ادامه می دهند.
تحریم اتحادیه اروپا علیه واردات نفت روســیه 
و ســقف قیمت برای نفت روســیه که از پنجم 
دسامبر اجرایی شده است، حمل غیرقانونی نفت 
به کشورهای خارج از اتحادیه اروپا و گروه هفت 
که به مکانیزم ســقف قیمت ملحق نشده اند، را 

افزایش خواهد داد.

 روســیه با الگوبرداری از تجربه ایران و ونزوئا، 
ناوگانی از نفتکش ها را برای صادرات نفت خارج 
از مکانیزم ســقف قیمت، تهیه کرده است تا به 
صادرات حجم باالیی نفــت و فرآورده های نفتی 
ادامه دهد. این کشور ممکن است از تاکتیک هایی 
مانند تغییر مبدا محموله هــای نفت، غیرفعال 
کردن فرســتنده نفتکش ها و حتی دســتکاری 
موقعیت مکانــی نفتکش ها از طریق سیســتم 
شناسایی اتوماتیک )AIS( و پنهان کردن مسیر 

واقعی حرکت آنها، استفاده کند.
تولیدکنندگان و فروشــندگان نفت تحریمی، با 
استفاده از تاکتیک های پنهانکاری، نفت و فرآورده 
های نفتی را به دست خریدارانی می رسانند که از 

دریافت نفت با تخفیف باال، راضی هستند.
اما همه خریداران به خصوص خریدارانی که در 

حوزه های قضایی با کنترل های ســخت گیرانه 
مانند آمریکا هستند، برای بی اعتنایی به تحریم ها 
و نادیده گرفتن مبدا محموله، وسوسه نمی شوند. 
خریداران دیگر به خصوص پاالیشگاه های نفت 
خصوصی چین اهمیتی به تحریم ها نمی دهند چرا 
که اولویت اصلی آنها، خرید نفت با قیمت پایین 
و کسب سود خوب از پاالیش است. گزارش ها و 
بررسی های مختلف در چند سال گذشته نشان 
داده است چین که بزرگترین واردکننده نفت در 
جهان است، همچنان به خرید نفت ایران و ونزوئا 

ادامه می دهد.
خارج از چین، خریــداران نگــران تحریم های 
تصویب شــده بــوده و به صورت کلــی، تاش 
می کنند از گریدهای نفتی که مبدا مشــکوکی 

دارند، اجتناب کنند.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: 
هم اینک دولت حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان 
به طور مستقیم به صندوقهای بازنشستگی کمک 
می کند. میثم لطیفی اظهار کرد: هم اینک دولت 
حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به طور مستقیم 
به صندوقهای بازنشستگی کمک می کند که این 
مبلغ در ســال آینده به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان 
می رسد که همه از بیت المال پرداخت می شود 

در حالی که قرار بود صندوق ها خودکفا باشند.
رئیس سازمان اداری و اســتخدامی کشور بیان 
کرد: جامعه در حال پیر شدن است. مساله نهاد 
خانواده، رشد و شکوفایی آن و جوانی جمعیت از 

دیگر مسائلی است که اهمیت فراوان دارد.
وی افزود: بهره وری نیروی انسانی اداری از دیگر 
مسائل مهم است. دولت ۲ و نیم میلیون کارمند 

دارد که با خانواده انها حــدود ۱۰ میلیون نفر به 
طور مستقیم تحت تأثیر دولت هستند و به طور 
میانگین ۱۰ میلیون تومان برای ۱۷۶ ساعت کار 
کارمندان پرداخت می شود که اگر هزینه محل 
کار، آب، برق و گاز را هم محاسبه کنیم عدد آن 

خیلی بیشتر می شود.
لطیفی گفت: یکی از مسائل دیگر، سامت اداری 
اســت، سفارشــهای بی جا و پارتی بازی، عدم 
شایسته ساالری در انتصابات، کنارزدن نخبگان 
و جلو انداختن افراد متوسط از دیگر مسائل مهم 
است و باید کاری کرد که رضایت مردم جلب شود.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: 
باید آدم های متدین، انقابی توانمند و با انگیزه را 
پیدا کنیم و به صرف اینکه کسی در دولت قبل کار 
کرده نباید باعث شود که او را کنار بگذاریم و این 

کار درستی نیست بلکه اگر مدیری ناکارآمد باشد 
و کار مردم را انجام ندهد و یا تفکرات سیاسی را در 

کارها دخالت دهد باید کنار برود.
وی ادامه داد: همچنین صرف اینکه بگوییم یک 
نفر با ما بوده اســت پس باید به او پســت و مقام 
بدهیم نیز درست نیســت بلکه ماک، شایسته 
ساالری است و نباید در دام جنگ قدرت گرفتار 
شویم و بسیج هم دنبال پســت و مقام و جایگاه 

نیست.
رئیس سازمان اداری و اســتخدامی کشور ادامه 
داد: مســکن و انرژی از دیگر مسائل احصا شده 
اســت. ما در کشــورمان ۲ برابر چین و ۱۵ برابر 
ژاپن انرژی مصرف می کنیم و اگر قیمت بخواهد 
افزایش یابد جامعه کشش ندارد و با قیمت پایین 

نیز مصرف باالست.

فوتبال ایران که در بیست و دومین دوره رقابتهای 
جام جهانی با دو شکســت و یک پیروزی از دور 
مســابقات کنار رفت، در تازه تریــن رده بندی 
فدراسیون بین المللی فوتبال چهار پله سقوط 
کرد. قهرمانی آرژانتین در رقابتهای جام جهانی 
۲۰۲۲ قطر پرونده جام بیست و دوم را هم بست 
تا پس از آن فیفــا رده بندی جدیــد تیم ها را 
براساس عملکردشان در این جام جهانی اعام 

کند.
براساس اعام جدید فیفا، تیم ملی فوتبال ایران 
که در گــروه دوم جام جهانی قطــر با تیم های 
انگلیس، ولز و آمریکا همگروه بود و با شکســت 
سنگین برابر انگلیس، پیروزی برابر ولز و شکست 
برابر آمریکا در رده سوم ایستاد و از صعود بازماند، 
با چهار پله ســقوط نســبت به رده بندی قبلی 
در جایگاه بیســت و چهارم جهان ایستاد. تیم 
ملی ایران همچنین دیگر تیم اول آســیا نیست 
و جایگاه اولی خود را به تیم ملــی ژاپن داد که 
بهترین عملکرد را در بین تیم های آسیایی داشته 

است. جایگاه تیم ملی فوتبال ایران و ژاپن هم در 
آسیا و هم در جهان جابجا شد و ایران که تیم اول 
آسیا و بیستم جهان بود جای خود را به ژاپن داد.

تیم ملی مراکش هم که عنــوان چهارمی جام 
جهانی را به خود اختصــاص داد ۱۱ پله در رده 
بندی فیفا صعود کرده است. این تیم آفریقایی 
برای نخستین بار به جمع چهار تیم برتر جهان راه 
یافت و با وجود دو شکست در نیمه نهایی و رده 
بندی و کسب عنوان چهارم جهان، در رده بندی 
فیفا صعود چشمگیری داشته و در رده یازدهم 

جهان قرار گرفته است.
تیم ملی فوتبال برزیل با وجود وداع زودهنگام 
با جام جهانی که با شکســت برابر کرواسی در 
یک چهــارم نهایــی رقم خــورد همچنان تیم 
اول جهان اســت و آرژانتین که قهرمان جهان 
شــد به رده دوم صعود کرده اســت. تیم های 
فرانســه، بلژیک،انگلیــس، هلند، کرواســی، 
 ایتالیا، پرتغال و اســپانیا در رده های ســوم تا 

دهم قرار دارند.

هزینه های سال نو تایلند به باالترین میزان در سه سال 
اخیر رسید. به گزارش ایسنا، نتایج بررسی نشان داد که 
هزینه های مصرف کننده تایلند در سال جدید ممکن 
اســت به باالترین میزان در سه سال اخیر یعنی ۱۰۳ 
میلیارد بات )۲.۹۷ میلیارد دالر( برســد زیرا اقتصاد 

همچنان به بهبودی از اثرات همه گیری ادامه می دهد.
تاناوات فونوویچای، رئیس دانشگاه اتاق بازرگانی تایلند، 
در نشستی در مورد نظرسنجی مصرف کنندگان گفت 
که این یک جهش ۲۰ درصدی از حدود ۸۶ میلیارد بات 
هزینه در دوره قبلی سال جدید است. او با افزودن اینکه 

اقتصاد در سال ۲۰۲۳ به حالت عادی باز خواهد گشت، 
گفت: سال نو پررونق خواهد بود. بانک مرکزی این کشور 
پیش بینی کرده است که دومین اقتصاد بزرگ جنوب 
شرقی آسیا در سال جاری ۳.۲ درصد و در سال ۲۰۲۳ 
به ۳.۷ درصد افزایش یابد که ناشی از افزایش گردشگری 
و مصرف خصوصی است. بر اســاس گزارش رویترز، 
احیای بخش حیاتی گردشگری اعتماد مصرف کننده 
را تقویت کرده است که در نوامبر به باالترین حد خود در 
۲۰ ماه گذشته و زمانی رسید که احساسات صنعتی نیز 

به باالترین حد خود در ۴۱ ماه گذشته رسید.

سخنگوی وزارت بهداشت از تکمیل ذخیره راهبردی 
دارو تا پایان بهمن ماه ســال جاری خبر داد . پدرام 
پاک آیین اظهار کرد: با تدابیر عاجل وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی، ذخایر دارویی باالی ۶ ماه 
کشور  از ۳۳ درصد در ابتدای مهرماه به ۵۸ درصد 

رســیده و تا پایان بهمن ماه به ۱۰۰ درصد خواهد 
رسید. وی گفت: برای تثبیت ذخیره راهبردی ۱۰۰ 
درصدی در آینده الزم است شرکت های تولید کننده 
دارو تسهیات گرفته و خطوط تولید فرسوده خود 

را بازسازی کنند. 

 )UHC( پذیرش زودهنگام پوشش جهانی سامت
در ژاپن توجه جهانی را به خود جلب کرده اســت 
زیرا این کشــور طوالنی ترین امید به زندگی سالم 
در جهان را دارد. یکی از دالیل این امر این است که 
برای بیش از نیم قرن ژاپن یک سیستم بیمه درمانی 
را حفظ کرده است و تمام ساکنان ژاپن برای بیش از 
سه ماه ملزم به ملحق  شدن به آن هستند و به مردم 
ساکن در ژاپن امکان می دهد با هزینه به خدمات 
بهداشتی مناسب دسترسی داشته باشند. مشخصه 
این امر یک سیستم دسترسی رایگان است که به 
بیماران امکان می دهد هر ارائه دهنده مراقبت های 
بهداشتی را انتخاب کنند و همه خدمات پزشکی 

با قیمت یکسان در هر نقطه از ژاپن ارائه می شود.
عاوه بر این، دولت ژاپن تعداد دانشکده های پزشکی 
را به ویژه در مناطق روســتایی افزایش داده است 
تا تعداد پزشــکان منطقه را افزایش دهد. این امر 
همچنین بــه کیفیت باالی خدمــات درمانی در 
کشور کمک کرده اســت.  ژاپن با چنین سابقه و 
سیستم مراقبت های بهداشتی بیمه شده، سیاست 

اساســی برای صلح و ســامت را در سال ۲۰۱۵ 
صادر کرد و بر اســاس تجربه خــود، تعهد خود را 
برای تقویت حمایت های الزم برای جریان سازی 
 پوشــش همگانی ســامت در جامعه بین المللی 

نشان داد.
آجی نوموتو، یک شــرکت غذای ژاپنی، از ســال 
۲۰۰۹ با همکاری آژانس همکاری بین المللی ژاپن، 
پروژه ای را برای بهبود تغذیه نوزادان توســعه داده 
است تا مکمل های غذایی نوزادان را برای کاهش 
مرگ ومیر نوزادان به دلیل سوءتغذیه کاهش دهد. 
عاوه بر این، برنامه مراقبت های بهداشتی ایجاد شده 
است که می تواند پزشکان و کاربران را در هر زمان و 
هر مکان به هم متصل کند تا مشکات مردمی که 
دسترسی به مراقبت های بهداشتی برای آنان سخت 

است را حل کند.
 اگر ژاپن بخواهد عملکردهای مراقبت های بهداشتی 
خود را بیشتر توســعه دهد، به بازسازی سیستم 
مراقبت بهداشــتی پایدار نیاز دارد کــه بتواند به 

تغییرات در ساختار جمعیتی پاسخ دهد.

بر اساس اطاعات ثبت شده در ایستگاه های سنجش کیفیت 
هوای تهران، تعداد روزهای آلوده طی آذرماه سال جاری ۲۴ 
روز بود که از این تعداد ۱۶ روز در شرایط ناسالم برای گروه های 
حســاس و ۸ روز در شرایط ناســالم برای تمامی گروه ها قرار 
گرفت. آمار شرکت کنترل کیفیت هوای تهران نشان می دهد 
آذرماه امسال شهروندان تهرانی تعداد روزهای آلوده ای را مشابه 
آذرماه سال گذشــته تجربه کرده اند اما امسال تعداد روزهای 
آلوده برای تمامی گروه ها نســبت به ســال گذشته افزایش و 
تعداد روزهای آلوده تنها برای گروه های حساس نسبت به سال 

گذشته کاهش یافته است.

کیفیت هوای تهــران در آخرین ماه پاییز ۱۴۰۱ و مقایســه 
آن با ســال گذشــته نشــان می دهد کــه در آذرماه ســال 
گذشــته چهار روز هوای قابل قبول ثبت شــد کــه این عدد 
امســال به شــش روز افزایش یافت. در آذرماه سال گذشته 
۲۱ روز هــوای تهــران در شرایط ناســالم بــرای گروه های 
حســاس قرار داشــت که این وضعیت امســال بــه ۱۶ روز 
کاهش یافت. نکته حائز اهمیت این اســت که ســال گذشته 
تهران پنــج روز آلودگی هوا بــرای تمامی گروه هــا را تجربه 
 کرد که امســال ایــن وضعیت بــه هشــت روز افزایش پیدا 

کرده است.

آالینده شــاخص هوای آذرماه ســال ۱۴۰۱ نیز مانند آذرماه 
سال گذشته طی ۳۰ روز ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون بود.

کمینه شاخص ثبت شده برای آالینده ذرات معلق کمتر از ۲.۵ 
میکرون عدد ۷۰ و بیشینه آن عدد ۱۷۲ را نشان می دهد. آمار 
شرکت کنترل کیفیت هوا تهران نشان می دهد کیفیت هوای 
تهران طی آذرماه سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال ۹۹ 
تعداد روزهای آلوده بیشتری را  داشــته چراکه کیفیت هوای 
تهران طی آذر سال گذشته چهار روز در وضعیت قابل قبول، 
۲۱ روز ناسالم در شرایط برای گروه های حساس و پنج روز در 
وضعیت ناســالم برای همه گروه ها قرار داشت. آالینده ذرات 

معلق کمتر از ۲.۵ میکرون علت آلودگی هوا طی  ۳۰ روز آذرماه 
این سال بود.

آذرماه سال ۹۹ نیز  آالینده شاخص هوای تهران ذرات معلق 
کمتر از ۲.۵ میکرون بود. به طور کلی کیفیت هوا در آذرماه این 
سال ۱۰ روز در شرایط قابل قبول و ۲۰ روز در شرایط ناسالم 
برای گروه های حساس قرار گرفت. طی سومین ماه پاییز سال 
۹۸ تهرانی ها ۱۲ روز هوای قابل قبول، ۱۵ روز هوای ناسالم برای 
گروه های حساس و سه روز هوای آلوده برای تمامی گروه ها را 
تنفس کردند. آالینده شاخص دراین  بازه زمانی ۳۰ روز ذرات 

معلق کمتر از ۲.۵ میکرون بود.

آذرماه ســال ۹۷ ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون، در تمامی 
روزهای این ماه آالینده شاخص بود. در این ماه تهرانی ها یک 
روز هوای پاک، ۱۸ روز هوای قابل قبول و ۱۱ روز هوای ناسالم 
برای گروه های حساس را تنفس کردند. این اعداد و ارقام طی 
این پنج سال نشان می دهند با گذر زمان نفس های تهران هر 
سال بیشتر به شماره افتاده است، به طوری که در سومین ماه 
پاییز سال جاری بیش از دو ســوم ماه را با هوای آلوده سپری 
کرده ایم این در حالیست که در آذرماه سال ۹۷ یک روز هوای 
پاک را نیز تجربه کردیم اما در آذرماه امسال حتی یک روز هوای 

پاک را تنفس نکرده ایم.

کمک ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به صندوق های بازنشستگیبازار سیاه نفت رونق گرفت

رشد اقتصادی در دومین اقتصاد بزرگ جنوب شرقی آسیافوتبال ایران بعد از جام جهانی ۴ پله سقوط کرد

ذخایر راهبردی دارو به ۱۰۰ درصد می رسد

ابتکار ژاپن برای سالمت جهانی

تنفس ۲۴ روز هوای آلوده در تهران طی آذرماه
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بنزین سوپر به جایگاه های 
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بازار ارز پاسخ دهد
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سرمقاله

سیاست های  اشتباه 
در بازار خودرو 

وزیر صمت در صحبت های 
قبل خود وعده کاهش ۱۵ 
درصدی قیمت خودرو در 
پاییز سال ۱۴۰۱ را داده بود. 
واقعیت امروز بازار خــودرو، خاف صحبت های 
وزیر صمت را نشان می دهد. با گفتاردرمانی  نمی 
توان بازار خودرو را به سمت ارزانی هدایت کرد. بازار 
خودرو دست مسووالن را خوانده است. با جو دادن 
نمی توان تغییری در قیمت خودرو ایجاد کرد. فنر 

قیمت ها در بازار...

  بابک صدرایی، کارشناس 
خودرو 

۲متن کامل  د ر صفحه 3

۲

رشد اقتصادی 
3.۶ درصد شد

تهران، صدرنشین 
احیای واحدهای راکد

آب سدهای تهران نسبت به سال گذشته  21 درصد کاهش یافت

منابع آبی  در  وضعیت هشدار
صفحه۲

صفحه3

وعده  کاهش  قیمت  خودرو 
وزیر صمت :  قیمت   خودرو  کاهش   می یابد

قیمت   خودرو   از   2۸   تا   ۱۸۵ میلیون   تومان   افزایش   یافت

تولید ناخالص داخلی در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۱ 
نسبت به سه ماهه دوم نیمه نخست سال گذشته، 
رشد ۳.۶ درصدی را نشان می دهد. همچنین رشد 
اقتصادی بدون نفت طــی دوره مذکور معادل ۳.۱ 
درصد بود. به گزارش ایســنا، بانک مرکزی اعام 
کرد: بر اساس محاسبات مقدماتی اداره حساب های 
اقتصادی این بانک، تولید ناخالص داخلی به قیمت 
پایه )و به قیمت های ثابت ســال ۱۳۹۵( در ســه 
ماهه دوم سال ۱۴۰۱ به رقم ۴۱۵۴.۸ هزار میلیارد 
ریال رسید که نسبت به سه ماهه دوم نیمه نخست 
سال گذشته، رشــد ۳.۶ درصدی را نشان می دهد. 
همچنین رشد اقتصادی بدون نفت طی دوره مذکور 
معادل ۳.۱ درصد بود. بررسی عملکرد رشد اقتصادی 

بر حسب فعالیت های عمده...

تا پایان آبان امســال ۸۵۸ واحد صنعتی غیرفعال، 
احیاء شده که بیشترین واحد احیاء شده در استان 
تهران بوده است. به گزارش ایسنا، بر اساس اطاعات 
منتشر شــده از سوی ســازمان صنایع کوچک و 
شهرک های صنعتی ایران تا پایان آبان امسال ۸۵۸ 
واحد صنعتی غیرفعال، احیا شده است. همچنین با 
راه اندازی مجدد ایــن واحدهای تولیدی، برای ۱۶ 
هزار و ۲۲۲ نفر اشتغالزایی یا تثبیت شغل شده است. 
سرمایه گذاری انجام شده برای احیاء این واحدها 
بیش از ۴۳۴۱ میلیارد تومان بوده اســت. امسال 
برای احیای ۱۹۸۷ واحد تولیدی راکد در شهرک ها 
و نواحی صنعتی کشور هدف گذاری و پیش بینی 
شده با احیای این تعداد واحد برای ۳۵ هزار و ۷۶۶ 

نفر شغل ایجاد شود...



اقتصاد2
ایران

تشریح جزییات استیضاح وزیر اقتصاد
»خانــدوزی« درباره وضعیت 

آشفته بازار ارز پاسخ دهد
عضو کمیســیون اقتصادی اظهار داشت: مدیریت 
اصلی منابع ارزی، سیاست های مالی و پولی بر عهده 
وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی اســت و این دو 
مسئول باید امروز پاسخگو باشند، از این رو مجلس 
استیضاح وزیر اقتصاد را پیگیری می کند. سید غنی 
نظری خانقاه، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در 
گفت وگو با ایلنا با بیان اینکه استیضاح وزیر اقتصاد 
به دلیل عملکرد وی در بیش از یک ســال گذشته 
در مجلس آغاز شده  است، اظهار داشت: امضاهای 
نمایندگان برای استیضاح آقای خاندوزی در حال 
جمع آوری اســت.وی درباره عملکرد ضعیف وزیر 
اقتصاد و رییس بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز 
و ســرایت تبعات افزایش نرخ ارز بر اقتصاد گفت: 
مدیریت اصلی منابع ارزی، سیاست های مالی و پولی 
بر عهده وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی است و این 
دو مسئول باید امروز پاسخگو باشند، از این رو مجلس 

استیضاح وزیر اقتصاد را پیگیری می کند. 
همچنین محمد حســن آصفــری نایب رئیس 
کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها  در گفت و 
گو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با بیان اینکه استیضاح 
وزیر اقتصاد کلید خورده، اظهار داشــت: در حال 
حاضر مجلس پیگیر وضعیت بازار ارز است و وزیر 
اقتصاد و رییس بانک مرکزی درباره این وضعیت 
باید پاسخگو شــوند هر چند مجلس نمی تواند به 
بحث بانک مرکزی ورود کند، موضوع را از طریق 
وزیر اقتصاد مطالبه و پیگیری می کند.وی ادامه داد: 
وزیر اقتصاد باید درباره وضعیت آشفته بازار ارز که 
متاسفانه صدای همه را درآورده است، پاسخ بدهد. 
شــاهد افزایش روزانه قیمت سکه هستیم و وزیر 
اقتصاد باید درباره عدم نظارت بر عملکرد بانک ها و 
روند ُکند پرداخت تسهیالت به مردم توضیح دهد. 

آصفری با بیان اینکه مهمترین گالیه نمایندگان 
مجلس از وزیر اقتصاد وضعیت آشفته نرخ تورم 
و نرخ ارز اســت، گفت: وزیر اقتصــاد باید درباره 
گرانی های افسارگسیخته و افزایش ها پاسخ دهد. 
البته بخشی از این موضوعات به عملکرد مسئوالن و 
مدیران در بانک مرکزی برمی گردد اما برای کنترل 
این وضعیت الجرم باید وزیر اقتصاد استیضاح شود. 

وی تاکید کرد: البتــه فراموش نشــود که آقای 
خاندوزی در جلسه رای اعتماد وعده هایی را مطرح 
کرد که نتوانست آنها را محقق کند که یکی از این 
موضوعات بهبود وضعیت بازار سرمایه و بورس بود 
و وزیر اقتصاد پس از گذشت ١۶ ماه نتوانست برنامه 
کاری ارائه شــده در جلســه رای اعتماد را به اجرا 
برساند.این نماینده مجلس درباره اظهارات رییس 
بانک مرکزی مبنی بر اینکــه دلیل اصلی افزایش 
نرخ ارز انتظارات تورمی است، تاکید کرد: مجموعه 
وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نتوانستند انتظارات 
تورمی را کنترل کنند و کنترل انتظارت تورمی بر 
عهده این مدیران بوده اما نتوانستند به این حوزه 
ورود کنند و باید در این باره به مردم پاسخگو باشند. 

جزئیات عرضه بعدی دیگنیتی 
در بورس مشخص شد

پنجم دی ماه، ۵۰۶ دســتگاه دیگنیتی پرستیژ 
سفید و مشکی با قیمت پایه ۹۹۷ میلیون تومان 

در تاالر خودرو بورس کاال عرضه می شود.
به گزارش ایسنا، دوشنبه هفته آینده ۲١۶ دستگاه 
دیگنیتی پرستیژ ســفید )تریم مشکی(، ۲١۶ 
دستگاه دیگنیتی پرستیژ سفید )تریم قرمز(، ۲١۷ 
دستگاه دیگنیتی پرستیژ مشکی )تریم مشکی( 
و ۲١۷ دســتگاه دیگنیتی پرستیژ مشکی )تریم 

مشکی( روی تابلوی معامالت میرود.
بهمن موتور هر دســتگاه دیگنیتی پرستیژ را به 
قیمت ۹۹۷ میلیون تومــان عرضه می کند که ۹ 
درصد مالیات بر ارزش افزوده بر مبنای قیمت نهایی 
فروش و سایر هزینه ها جمعا به مبلغ ۳۳ میلیون و 
۹۸۳ هزار و ۹۰۲ تومان شامل ۲۹ میلیون و ۸۹۲ 
هزار تومان بابت مالیات و عوارض شماره گذاری، 
۴۳ هزار و ۵۰۰ تومان بابت هوشمندسازی کارت 
خودرو، ۵۰ هزار تومان بابت هزینه خدمات پست، 
۲۸۰ هزار تومان بابت تولید پالک و شماره گذاری 
و ۳ میلیون و ۷١۸ هــزار و ۴۰۲ تومان بابت بیمه 
شخص ثالث به آن افزوده می شود.هر کد ملی صرفا 
مجاز به ثبت سفارش بر روی یکی از کدهای عرضه 
شده در تاریخ عرضه و صرفا برای یک دستگاه خودرو 
است و صدور سند و شماره گذاری خودرو فقط به 
اسم شخص خریدار است. خریداران جهت تحویل 
خودرو باید یکی از عاملیت های مجاز شرکت را از 
طرق پورتال فروش شرکت بهمن موتور به آدرس 
bahman.iranecar.com انتخــاب کنند.

همچنین خریداران ملزم به واریز وجه هزینه های 
جانبی همزمان با تسویه اصل مبلغ به شماره حساب 

اعالمی به نام شرکت بهمن موتور هستند.

خبر

پاییز امســال در حالی به 
پایان رسید که گزارش ها 
نشان می دهد که طی ۹۰ 
روز گذشته بازارهای طال و 
سکه دست خوش تغییرات 

قیمتی بسیاری شده است.
به گزارش خبر آنالین بازار طال و سکه طی سه ماه 
گذشته همسو با قیمت دالر، شاهد رشد و جهش 
عجیب قیمت ها بــود. اما شــروع قیمت ها در این 
بازارها به شکلی بود که امروز اعدادی که از میزان 
رشد ثبت شده، حاکی از آن اســت  که  بازار طال و 

سکه از دالر در رشد قیمت ها جلو زده است.
گزارش ها نشان می دهد که در طول سه ماه گذشته 
هر قطعه ســکه امامی رشــد بیش از ۳۰ درصد و 
طالی ١۸عیــار حدود ۳۲ درصــد را تجربه کرد و 
این در شرایطی است که دالر تنها ۲١ درصد گران 

شده است.
به این ترتیب، بررســی روند قیمت هــا حاکی از 
شکست سقف تاریخی قیمت ها در بازار طال، سکه و 

دالر در طول سه ماه گذشته است.
دالر در طول ۳ ماه گذشته ۶ هزار و ۷۴۲ تومان گران 
شد؛ این تغییر قیمت در نرخ ارز مربوط به سه ماهه 
پاییز امسال است. به این ترتیب، بازار ارز در این بازه 

زمانی شاهد رشد ۲١.۲ درصدی قیمت دالر بود.

قیمت دالر در ابتدای مهرماه ۳١ هزار و ۶۶۶ تومان 
بود و این در حالی است که هم اکنون در بازار با نرخ 

۳۸ هزار و ۴۰۸ تومان به فروش می رود.
بررسی ها نشان می دهد که روند رشد قیمت دالر در 
بازار تقریبا از هشتم آبان آغاز شده و به این شکل، 
در پایان آبان ماه روی قیمت ۳۵ هزار و ۲۰۰ تومان 

ایستاد.
اما پس از آن، سه کانال دیگر باال رفت و در ماه آذر 

رشدی در حدود ۳ هزار و ۲۰۸ تومان را ثبت کرد.
شکست سقف تاریخی قیمت ها در بازار طال و ارز/ 

سرمایه گذاری در کدام بازار سودآور بود؟

سکه امامی ۳۰ درصد گران شد
ســکه ۴ میلیون و ۳۴١ هزار تومان رشــد قیمت 
داشت. بررسی روند ســه ماه گذشته قیمت سکه 
امامی، از رشد ۳۰.١ درصدی قیمت ها حکایت دارد.

به این ترتیب، هر قطعه سکه امامی از ١۴ میلیون 
و ۳۸۰ هزار تومان در ابتدای پاییز به ١۸ میلیون و 

۷۲١ هزار تومان در انتهای پاییز رسید.
عملکرد یک ماهه آذرماه بازار سکه امامی نیز رشد 
۲ میلیــون و ۳۶۶ هزار تومانی قیمت ها را نشــان 
می دهد. در ابتدای آذرماه هر قطعه سکه امامی ١۶ 
میلیون و ۳۵۵ هزار تومان قیمت داشت. هر قطعه 
سکه امامی در بازه یک ماه گذشــته ١۴.۴ درصد 

گران شده است.
شکست سقف تاریخی قیمت ها در بازار طال و ارز/ 

سرمایه گذاری در کدام بازار سودآور بود؟

طال ۳۲ درصد رشد قیمت داشت
هر گرم طالی ١۸عیار ۴۳۷ هــزار تومان افزایش 
قیمت داشــت، این عدد میزان ســودی است که 

دارندگان طال در طول پاییز کسب کردند.
به این ترتیب، قیمت هر گرم طالی ١۸عیار از یک 
میلیون و ۳۳۲ هزار تومــان در ابتدای پاییز به یک 
میلیون و ۷۶۹ هزار تومــان در انتهای پاییز تغییر 
کرد. روند تغییرات قیمتی در طول سه ماه گذشته، 
رشد ۳۲.۸ درصدی قیمت هر گرم طالی ١۸عیار 
را نشان می دهد. قیمت هر گرم طالی ١۸عیار در 
آذرماه هم رشد ١۸.۶ درصدی قیمت را ثبت کرد. 
به این شکل که در بازه زمانی یک ماه گذشته قیمت 
هر گرم طالی ١۸عیــار در حدود ۲۷۸ هزار تومان 

گران شده است.

شکست سقف تاریخی قیمت ها در بازار طال و ارز

 سرمایه گذاری در کدام بازار سودآور بود؟

دوری دالر از مرز 40 هزار تومان
تحلیل گران فنی هم چنان تاکید دارند در صورتی 
که اسکناس آمریکایی زیر محدوده ۳۸ هزار و ۸۰۰ 
تومانی تثبیت شود، فشار فروش در بازار ارز بیشتر 
خواهد شد. واکنش و رفتار بازارساز نیز نشان می 
دهد حاضر نیســت به راحتی دالر باالی ۴۰ هزار 

تومان را به رسمیت بشناسد.
دالر در روزهای اخیر نتوانســت به باالی مرز ۴۰ 
هزار تومانی برود. اســکناس آمریکایی در حالی 
که از ابتدای هفته بیشــتر تمایل به صعود نشان 
داده بود، در روزهای سه شنبه و چهارشنبه میل 
خاصی به رشد قیمت نشان داد و حتی در مقاطعی 
به زیر کانال ۳۹ هزار تومان رفت. دوری دالر از مرز 
یاد شده در بازار غیررسمی، از نگاه برخی فعاالن، 
نشان می دهد که سطح احتیاط تا حدی در بازار 

ارز زیاد شده است. 
در این وضعیــت، تحلیل گران فنــی هم چنان 
تاکید دارند در صورتی که اسکناس آمریکایی زیر 
محدوده ۳۸ هزار و ۸۰۰ تومانی تثبیت شود، فشار 
فروش در بازار ارز بیشتر خواهد شد. واکنش و رفتار 
بازارساز نیز نشان می دهد حاضر نیست به راحتی 
دالر باالی ۴۰ هزار تومان را به رسمیت بشناسد. 
برخی بازیگران ارزی اعتقاد دارند که بازارساز در 
شرایط کنونی با فشــار عرضه، سعی خواهد کرد 
مانع از رشد بیشتر قیمت اســکناس آمریکایی 
شود. این دسته از بازیگران ارزی اعتقاد دارند که 
در صورت شروع دوباره مذاکرات هسته ای، دیگر 
شاید نیاز به حجم عرضه کنونی نباشد و بخشی از 
انتظارات افزایشی در معرض تعدیل قرار بگیرد. در 
این میان، ارزش دالر در شهرهای مرزی هم چنان 
باالست و شاید این موضوع انتظارات صعودی را 
در بازار داخلی تحریک کند. با این حال تا زمانی 
که اســکناس آمریکایی زیر مرز ۴۰ هزار تومان 
قرار دارد، خبــری از حضور معنــادار خریداران 

نخواهد بود.

بنزین ســوپر به جایگاه های 
سوخت برگشت

طبق اعالم مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی، از هفته جاری و با پایان عملیات 
تعمیرات اساسی در پاالیشگاه شازند، توزیع بنزین 
سوپر در کشور از ســر گرفته شده است. مدیرعامل 
شــرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی با 
اشاره به اینکه از هفته جاری، توزیع بنزین سوپر در 
کشور، از سر گرفته شد، گفت: هم اکنون هیچ بنزینی 

با اکتان کمتر از ۸۷ در کشور توزیع نمی شود.
جلیل ساالری در جمع خبرنگاران در حاشیه آئین 
عملیاتی شدن تفاهم نامه سه جانبه نوسازی و تقویت 
ناوگان حمل ونقل فرآورده های نفتی، گفت: کیفیت 
بنزین توزیعی در کشور کاهش نداشته است و با پایان 
عملیات تعمیرات اساسی در پاالیشگاه شازند، تولید 
بنزین سوپر در کشور از سر گرفته شد. وی با تأکید 
بر اینکه دلیل آلودگی هوا، کیفیت بنزین نیســت 
و بنزین توزیعی در کشــور کیفیت مطلوبی دارد، 
گفت: بنزین یورو و معمولی توزیعی در جایگاه های 
عرضه سوخت، دارای استانداردهای محیط زیست 
و سازمان ملی اســتاندارد است. عدد اکتان بنزین 
معمولی در کشــور هم اکنون ۸۷ و بنزین یورو نیز 
اکتان ۹۲ دارد، هیچ بنزینی در کشور با عدد اکتان 
کمتر از ۸۷ توزیع نمی شود. معاون وزیر نفت در امور 
پاالیش و پخش با اشــاره به اینکه تولید و مصرف 
بنزین هم اکنون ناترازی ندارد، افزود: بخشــی از 
مصرف در حوزه قاچاق اتفاق می افتد که الزم است 
برای جلوگیری از آن اقدام هایی انجام شود. ساالری 
مقدار قاچاق بنزین کشور را روزانه ۵ میلیون لیتر 
و مقدار قاچاق گازوئیــل را روزانه حدود ۷ میلیون 
لیتر اعالم کرد و گفت: بخشی از این قاچاق از طریق 
مهاجرت کارت های هوشمند سوخت انجام می شود 
که با طرح های مختلف اجرایی تالش می کنیم آن 
را رصد کــرده و از وقــوع آن جلوگیری کنیم. وی 
همچنین به موضوع مصرف باالی سوخت خودروها 
در کشور اشاره کرد و گفت: در کشور ما به ازای هر 
١۰۰ کیلومتر پیمایش، ١۰ لیتر بنزین به مصرف 
می رسد، درحالی که این عدد در دنیا چهار لیتر است.
وی تولید بنزین در مجتمع های پتروشــیمی را 
تکذیب کرد و گفت: آلودگی هــوا به علت تراکم 
کالن شــهرها، مصرف باالی بنزین و گاز است و 
به هیچ وجه برای تأمین بنزین موردنیاز کشــور، 
کیفیت آن کاهش نیافته است. وی همچنین از 
افزایش ١۸ تا ۲۰ درصدی مصرف سوخت مایع در 
نیروگاه ها در سال ١۴۰١ خبر داد و گفت: مقدار گاز 
تحویلی به نیروگاه ها برابر با پارسال بوده است، اما 
مقدار سوخت مایع تحویلی به نیروگاه ها حدود ١۸ 
تا ۲۰ درصد افزایش یافته است. هم اکنون در حوزه 
مصرف گاز در کشــور ناترازی داریم و الزم است 
که به بهینه سازی مصرف در نیروگاه ها و صنایع 

توجهی ویژه شود.
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علــی رغم اینکــه در روزهای گذشــته شــاهد 
بارش های پراکنده در اســتان تهــران بودیم، اما 
همچنان وضعیت منابع آبی تهران مطلوب نیست 
و کسری مخازن کماکان نسبت به سال قبل که آن 

هم سالی خشک بوده منفی است.
به گزارش ایســنا، پاییز امســال از لحاظ بارش، 
خشــک ترین پاییز ۵۰ ســال اخیر بــوده، ایران 
در کمربند خشــک جهانی قرار گرفته اســت و 
حدود یک سوم متوسط جهانی بارندگی دارد که 
متناسب با جمعیت و وســعت کشورمان نیست. 
تهران برای به پایداری رسیدن منابع آبی، نیازمند 
۲۸۳ میلی متر بارش در ســال است در حالی که 
متوسط بارندگی های سال گذشته این استان ۲۰۷ 

میلی متر بوده است.
آن طور که علی اکبر ملکوتی - مدیر بهره برداری از 
تاسیسات آب شهری آبفای استان تهران -  گفته 
بارش های پراکنــده درمانی برای خشکســالی 
انباشته این شــهر نخواهد بود،   در روزهای اخیر 
ذخیره روزانه آب مخازن شهر تهران یک میلیون 
متر مکعب بوده اســت، در صورتی که در شرایط 
نرمال ذخیره مخازن آب شــهر تهــران باید یک 

میلیون و ۴۰۰ هزار متر مکعب باشد.
به گفته وی وضعیت منابــع آب تهران هم چنان 
شکننده اســت اوج مصرف آب در این کالن شهر 
بر مدار ۴۰ هزار لیتر در ثانیه اســت؛ این میزان 

مصرف آب بــرای روزهای ســرد و به ویژه چنین 
شرایطی باال اســت. آمار و ارقام از وضعیت منابع 
آبی تهران حکایــت از کاهش ۲١ درصدی حجم 
آب سدهای استان تهران نسبت به روز مشابه سال 
گذشته دارد، در حال حاضر میزان ذخایر سدهای 
پنجگانه تامیــن کننده آب اســتان تهران ۲۷۷ 
میلیون مترمکعب است که این رقم در روز مشابه 
سال گذشته بیش از ۳۵۲ میلیون مترمکعب است.
از مجموع ظرفیت ١۸۸۸ میلیون متر مکعبی پنج 
سد تامین کننده آب شرب اســتان تهران، ۲۷۷ 
میلیون متر مکعب آب پشــت سدها ذخیره شده 
و بیانگر این است که تنها حدود ١۴.۶۷ درصد از 
ظرفیت کلی سدهای پنجگانه تامین کننده آب 

استان تهران پر است.
حجم آب موجود در مخزن ســد امیرکبیر حدود 
۳۹ میلیون مترمکعب بوده و این درحالی است که 
این میزان در روز مشابه سال گذشته ۵۳ میلیون 
مترمکعب ثبت شده، همچنین حجم ذخیره آب 
سد طالقان ١۸۲ میلیون مترمکعب سال گذشته 
به ١۵۷ میلیون مترمکعب کاهش پیدا کرده است.

همچنین حجم ذخیره آب سد الر سال گذشته ۲١ 
میلیون مترمکعب بوده که در مقایسه با موجودی 
١۷ میلیون مترمکعبی فعلی، ۴ میلیون متر مکعب 
کاهش را نشــان می دهد و حجم آب ســد ماملو 
نیز از ۷۴ میلیون مترمکعب ســال گذشته به ۴۶ 

میلیون مترمکعب رسیده است، این درحالیست 
که حجم ذخیره آب سد لتیان در مقایسه با حجم 
۲۲ میلیون متر مکعبی روز مشــابه سال گذشته 
با کاهــش ۵ میلیون متر مکعبی، امســال به ١۷ 

میلیون متر مکعب رسیده است.
میزان بارش ها نیز از ابتدای سال آبی تاکنون ۴.۳١ 
میلی متر ثبت شده که این میزان در سال گذشته 
۶۸.١ میلی متر بوده؛ بر این اساس میزان بارش ها 
نسبت به سال آبی قبل آن ۵۴ درصد و نسبت به 

بلندمدت ۶۰ درصد کاهش یافته است.
این شرایط در حالی است که مصرف روزانه آب در 
تهران در این روزها بیش از سه میلیون متر مکعب 
)سه میلیارد لیتر( است؛ یعنی تقریبا معادل حجم 
دریاچه چیتگر هر روز توسط شهروندان تهرانی، 
آب مصرف می شــود. با توجه به اینکه از یک سو 
جمعیت شــناور شــهر تهران حدود ١۲ میلیون 
نفر اســت و از ســوی دیگر منابع آبی دیگری در 
دسترس نیســت، مصرف درســت آب در بخش 
خانگی اثر بسزایی روی تداوم پایداری تامین آب 

این شهر دارد.
میانگین کشوری مصرف آب در حوزه شرب بین 
۷ تا ١۰ درصد اســت در حالی که این بخش در 
اســتان تهران بین ۴۵ تا ۵۰ درصد آب را به خود 
اختصاص داده است؛ الگوی مصرف آب برای هر 
خانوار تهرانی ماهانه ١۴ متر مکعب است که تنها 

۳۷ درصد از جمیعت شــهر تهران آن را رعایت 
می کنند و ۶۳ درصد شــهروندان بیــش از الگو 
مصرف می کنند که این گروه از شهروندان تهران 
از ابتدای امســال تا پایان مهرماه نزدیک به ۳١۰ 
میلیون مترمکعب آب مصرف کرده اند؛ در صورتی 
که این گروه به میزان ١۰ درصد از مصرف آب را 
کاهش می دادند حدود ۳١ میلیون متر مکعب در 
مصرف آن صرفه جویی می شد که این رقم نزدیک 
به حجم کنونی سد الر اســت که یکی از پنج سد 

تامین کننده آب تهران است.
اهمیت مصرف درست آب در بخش خانگی و تاکید 
بر رعایت  الگوی مصرف از سوی شهروندان تهرانی 
زمانی بیشتر به چشم می آید که به این نکته مهم 
توجه شود که اســتان تهران دومین استان فقیر 
کشور )بعد از سیستان و بلوچستان( از نظر منابع 
و ذخایر آبی است و بخش زیادی از آب این استان 

در حوزه شرب مصرف می شود.
از سوی دیگر به دلیل کاهش بارش ها به ویژه در 
سه سال اخیر که کشــورمان با خشکسالی پیاپی 
مواجه بوده، ذخایر سدها و منابع تامین کننده آب 
پایتخت به طور چشمگیری کاهش یافته است و به 
دلیل نبود منابع آبی دیگر، مدیریت درست منابع 
کنونی، در دســترس ترین راه برای گذر از کم آبی 
است؛ بنابراین توجه به راهکارهای مدیریت مصرف 

آب در بخش خانگی بیش از پیش ضروری است.

تا پایان آبان امسال ۸۵۸ واحد صنعتی غیرفعال، احیاء 
شده که بیشترین واحد احیاء شــده در استان تهران 

بوده است.
به گزارش ایسنا، بر اساس اطالعات منتشر شده از سوی 
سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران تا 
پایان آبان امســال ۸۵۸ واحد صنعتی غیرفعال، احیا 
شده است. همچنین با راه اندازی مجدد این واحدهای 
تولیدی، برای ١۶ هزار و ۲۲۲ نفر اشتغالزایی یا تثبیت 
شغل شده است. سرمایه گذاری انجام شده برای احیاء 

این واحدها بیش از ۴۳۴١ میلیارد تومان بوده است.
امســال برای احیای ١۹۸۷ واحد تولیــدی راکد در 
شــهرک ها و نواحی صنعتی کشــور هدف گذاری و 

پیش بینی شــده با احیای این تعداد واحد برای ۳۵ 
هزار و ۷۶۶ نفر شــغل ایجاد شــود. همچنین طبق 
اعالم سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی 
ایران برای احیاء ۴۰۰ واحد تولیدی راکد در خارج از 

شهرک ها و نواحی صنعتی نیز برنامه ریزی شده است.
بنابراین تا پایان آبان، ۴۳ درصد از برنامه تدوین شده 
برای احیاء صنایع کوچک و متوسط در داخل و خارج 
شهرک ها و نواحی صنعتی کشــور و نیز ۴۵ درصد از 
مجموع اشتغال مورد نظر از محل این برنامه عملیاتی 

شده است.
در بین استان ها، تهران، اصفهان، قم، بوشهر و خوزستان 
با احیــای ١۲۸، ۵۶، ۴١ و ۴١ واحــد راکد صنعتی، 

بیشترین آمار احیاء را به خود اختصاص دادند.
اما در مقابل کمترین واحدها در استان های خراسان 
شمالی، زنجان و ایالم احیا شده است. در مدت یاد شده 
در این استان به ترتیب شش، ١۰ و ١١ واحد صنعتی 

راکد به چرخه تولید برگشته است.
همچنین رشته صنایع شیمیایی با ۲۲۴ واحد، فلزی 
با ١۸۵ واحد و کانی غیرفلزی با ١۴۳ واحد، به ترتیب 
بیشترین تعداد راه اندازی مجدد واحدهای صنعتی را از 

ابتدای امسال به خود اختصاص داده اند.
گفتنی اســت نتیجه طرح پایش واحدهای صنعتی 
غیرفعال کل کشور نشان می دهد ١۲ هزار و ۶۷ واحد 
راکد، شامل ۶۸١۴ واحد در داخل شهرک ها و نواحی 

صنعتی و ۵۲۵۳ واحد در خارج از آن ها شناسایی شد. 
از مجموع واحدهای صنعتی راکد شناسایی شده ۶۲ 
درصد از طریق شیوه های فنی بازفعال سازی، امکان 
راه اندازی مجدد دارند که در صورت تحقق آن، بیش از 

١۶۷ هزار فرصت شغلی جدید ایجاد خواهد شد.
همچنین بر اساس اعالم مدیران بنگاه های اقتصادی 
راکد کشــور، ۴۴ درصد از واحدهای غیرفعال مشکل 
کمبود نقدینگی، ١۶ درصد مشکل نبود تقاضا و بازار، 
١١ درصد مشکل کمبود مواد اولیه، ١۰ درصد مشکل 
فرسودگی ماشین آالت، ۹ درصد مشکالت حقوقی با 
سازمان ها و دستگاه ها، ۸ درصد مشکالت زیرساختی و 

۲ درصد مشکالت مالکیتی و سهامداری دارند.

تولید ناخالص داخلی در ســه ماهه دوم سال ١۴۰١ 
نسبت به ســه ماهه دوم نیمه نخست سال گذشته، 
رشد ۳.۶ درصدی را نشان می دهد. همچنین رشد 
اقتصادی بدون نفت طی دوره مذکــور معادل ١.۳ 

درصد بود.
به گزارش ایســنا، بانک مرکزی اعالم کرد: بر اساس 
محاســبات مقدماتی اداره حســاب های اقتصادی 
این بانک، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه )و به 
قیمت های ثابت سال ١۳۹۵( در سه ماهه دوم سال 
١۴۰١ به رقم ۴١۵۴.۸ هزار میلیارد ریال رسید که 
نسبت به ســه ماهه دوم نیمه نخست سال گذشته، 

رشد ۳.۶ درصدی را نشان می دهد. همچنین رشد 
اقتصادی بدون نفت طی دوره مذکــور معادل ١.۳ 
درصد بود. بررسی عملکرد رشد اقتصادی بر حسب 
فعالیت های عمده اقتصادی نشــان می دهد، رشد 
عملکرد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه دوم سال 
١۴۰١ حاصل تحقق رشد مثبت ارزش افزوده تمامی 
گروه های »کشــاورزی«، »نفت و گاز«، »صنایع و 
معادن« و »خدمات«  به ترتیــب معادل ۰.۸، ١۰.۴،  

۶.۹ و ۲.۴ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن 
است.  به لحاظ وضعیت سرمایه گذاری نیز در سه ماهه 
دوم سال ١۴۰١ "تشکیل ســرمایه ثابت ناخالص« 
از نرخ  رشد ۷.۳ درصدی نسبت به دوره مشابه سال 
قبل برخوردار شد که این میزان رشد حاصل عملکرد 
رشد مثبت تشکیل سرمایه در هر سه بخش »ماشین 
آالت«، »ساختمان« و »ســایر تشکیل سرمایه« به 

ترتیب معادل ١۳.۶، ۳.۹ و ۰.۸ درصد بوده است.

در مجموع عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور در 
نیمه نخست سال ١۴۰١ "با احتساب نفت« و »بدون 
احتســاب نفت« به قیمت های ثابت سال ١۳۹۵ به 
ترتیب بــه ۷۷۴۸.۹ و ۷١۰۴.۶ هــزار میلیارد ریال 
رسید که نســبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب 
با افزایش ۳.۰ و ۲.۷ درصدی همراه بود. الزم به ذکر 
است که تحقق رشد اقتصادی ۳.۰ درصدی در نیمه 
نخست سال ١۴۰١ در امتداد رشد اقتصادی مثبت 
ســال ١۴۰۰ )معادل ۴.۴ درصد(، حکایت از بهبود 
عملکرد فعالیت های اقتصادی در کشور به رغم تداوم 

تحریم های اقتصادی دارد.

مدیرکارآفرینی و اشــتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی استان تهران از صدور مجوز اعطای تسهیالت 
پشتیبان به ۳۰ طرح مشاغل خانگی خبر داد. به گزارش 
ایسنا، کسب و کارهای خانگی به مشاغلی گفته می شود 
که با سرمایه اندک قابل راه اندازی هستند و کارجویان 
می توانند با کمترین هزینه در محل سکونت خود و در 
کنار اعضای خانواده به کســب و کار خانگی بپردازند. 
مشــاغل خانگی در بسیاری از کشــورها مورد توجه 

قرار گرفته و آمارها حاکی از آن اســت که ۲۳ درصد 
کل مشــاغل در کشــورهای فوق صنعتی را کسب و 
کارهای خانگی تشکیل می دهند.در حال حاضر تمرکز 
بر موضوع اشــتغال خانگی یکی از برنامه های وزارت 

تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه ایجاد اشــتغال به 
شــمار می رود و برابر گزارش ها ۳۰۰۰ میلیارد تومان 
اعتبار برای ایجاد اشــتغال خانگی در بودجه ١۴۰١ 
اختصاص پیدا کرده اســت.در همین راســتا، محمد 

آذرپناه _ مدیرکارآفرینی و اشــتغال اداره کل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی استان تهران، از صدور مجوز اعطای 
تسهیالت پشتیبان به ۳۰ طرح مشاغل خانگی خبر داده 
و می گوید: با اعطای این تسهیالت، بستر اشتغال برای 
۲۸۶ نفر فراهم خواهد شد و کسب کارهای و خانگی که 
عمدتا در حوزه مسایل فرهنگی فعالیت می کنند با این 
تسهیالت سطح تولیدات خود را افزایش داده و حتی 

صادرات خواهند داشت.

بارش ها درد بی آبی تهران را دوا نکرد

تهران، صدرنشین احیای واحدهای راکد

طبق گزارش بانک مرکزی در سه ماهه دوم امسال

رشد اقتصادی ۳.۶ درصد شد

مدیر کارآفرینی اداره کل تعاون استان تهران خبر داد

صدور مجوز پرداخت تسهیالت به ۳۰ طرح اشتغال خانگی

گروه اقتصاد ایران وجهان
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3 بازار

نایب رئیس اتحادیه ملی صادرات و واردات محصوالت کشاورزی 
گفت: در دو هفته ای که برای سه محصول کشاورزی )پیاز، گوجه 
فرنگی و سیب زمینی( تعرفه صادراتی اعمال شد کاهش ۶۰ تا 
۷۰ درصدی در صادرات آن ها داشــتیم. به گزارش بازار، نایب 
رئیس اتحادیه ملی صادرات و واردات محصوالت کشــاورزی 

ایران گفت در دو هفته ای که برای سه محصول کشاورزی )پیاز، 
گوجه فرنگی و سیب زمینی( تعرفه صادراتی اعمال شد کاهش 
۶۰ تا ۷۰ درصدی در صادرات آن ها داشتیم. صدرالدین نیاورانی 
ابراز امیدواری کرد که پس از لغو تعرفه صادراتی این محصوالت، 
مشکل صادرات این محصوالت رفع شود. نیاورانی با بیان اینکه 

در وضع تعرفه برای محصوالت کشاورزی نباید عجله کرد افزود 
تعیین تعرفه و اعالم عوارض به صورت درصدی، عمال صادرات 
را متوقف می کند. به گفته وی این اقدامات به تولید آن محصول 
هم در سال آینده تاثیر می گذارد و به تبع پیامدهای را در بازار 

داخلی آن محصوالت ایجاد می کند.

در گذشته دهک های درآمدی متوسط سعی می کردند که 
اقالمی همچون برنج را در حجم زیاد خریداری کنند. اما در پی 
گرانی های اخیر خریدهای مردم یک کیلو یا دو کیلو بوده و 
دیگر خبری از فروش برنج با گونی نیست. کاهش قدرت خرید 
و گرانی های اخیر ســبک خریدهای مردم را متفاوت کرده 
است. گزارش های احتمالی نشان می دهد که بیش از نیمی 
از ایرانی ها در زیر فقر به سر می برند. فعالین بازار می گویند 
که رکود سنگینی در بازار حاکم بوده و تقاضا خرید به شدت 
کاهش یافته است. در این میان برخی از رسانه ها از معاوضه 
لباس های دســت دوم با اقالم ضروری و کاالهای اساســی 
همچون برنج و روغن و مرغ خبر می دهد. در چنین شرایطی 
دیگر خبری از خریدهای عمده و ساالنه اقالمی همچون برنج 
در میان خانوارها نیست. دلیلش هم ساده است. به عنوان مثال 

هر کیلو برنج ایران در مدت مشابه سال گذشته حدود ۵۰ هزار 
تومان فروخته می شد. برنجی که این روزها دست کم ۱۱۰ 

هزار تومان قیمت دارد.
یک حساب کتاب ساده نشان می دهد که خرید ۵۰ کیلو برنج 
در سال گذشــته چیزی حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان 
تمام می شد این در حالی است که برای خرید این میزان برنج 
امسال باید حدود ۶ میلیون تومان پول پرداخت کنید. برای 
درک بهتر از بزرگی این عدد باید بدانید که رقم معادل حقوق 
یک ماه یک کارگر ساده است. کار به جایی رسیده که فعالین 
صنفی می گویند بسیاری از مردم به صورت یک کیلو، دو کیلو 
برنج می خرند و بسیاری از مردم برنج های خارجی را جایگزین 

برنج های ایرانی کرده اند.
رضا کنگری رئیس اتحادیه بنکــداران مواد غذایی تهران در 

اینباره به بــازار از کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصــدی میزان خرید و 
فروش در بازار به نسبت سال گذشته خبر داد و گفت: شده و 
این بازار راکدتر از سال قبل شده است البته تمام کاالها به وفور 
در بازار وجود دارد و شاهد هیچ گونه کمبودی نیستیم. او ادامه 
داد: در بخش خریدهای عمده خانوارها تا سال های قبل مثال 
حداقل ۳۰ کیلو برنج خریداری می شد که متاسفانه اکنون این 
میزان به ۲ تا ۵ و حداکثر ۱۰ کیلو رسیده است که نشان دهنده 

کاهش چشمگیر میزان خرید عمده خانوار است.
این فعال صنفی با بیان اینکه تا پیش از این خانوارها معموال 
روزهای تعطیل برای خریدهای عمــده مراجعه می کردند و 
برای نمونه یک یا ۲ کارتن روغن و ماکارانی یا ســایر اقالم را 
می خریدند اما اکنون این میزان خرید نصف و یک سوم شده 

است که نشان می دهد قدرت خرید کاهش یافته است.

کنگری همچنین درباره آخرین وضعیــت قیمت ها در بازار 
گفت: هم اکنون حداکثر قیمت برنج هاشــمی درجه یک در 
بازار کیلویی ۱۰۰ تا ۱۱۵ هزار تومان و ارزان ترین برنج یعنی 
ندا نیز ۴۸ تا ۵۰ هزار تومان و برنج پاکستانی نیز به نرخ کیلویی 
۴۵ تا ۴۷ هزار تومان به فروش می رســد. البته تغییر سبک 
خرید مردم تنها به برنج و روغن محدود نمی شــود. فعالین 
صنفی از افت تقاضای میوه، گوشت مرغ و گوشت قرمز و ماهی 

ها و میوه و سبزیجات خبر می دهند.
اما شرایط برای دهک های درآمدی فقیر جامعه خیلی بدتر از 
این حرف هاست و به نوعی بسیاری از اقالم از سبد مصرفی آنها 
حذف شده است. گزارش های منتشر شده خط فقر را در کشور 
۱۸ میلیون تومان اعالم کرده این در حالی اســت که حقوق 
مصوب کارگران حدود ۶ میلیون تومان اســت. با این حساب 

می توان گفت که درآمد یک فرد تنها یک سوم نیازهای او را 
تامین می کند.

از طرفی طبق آخرین گزارش مرکز آمــار ایران، تورم غذا در 
ایران از نرخ تورم عمومی عبور کرده و در آبان امسال نرخ تورم 
نقطه ای خوراکی ها و آشامیدنی ها به حدود ۶۸ درصد و نرخ 
تورم ساالنه به ۶۱.۳ درصد رسیده است. تورم سنگین غذا در 
ایران موجب کاهش شدید سرانه مصرف انواع اقالم غذایی در 
کشور شده اســت؛ به طوری که مراجع مختلف در آمارهایی 
پراکنده این موضوع را اعالم کرده اند. در این میان مصرف نان 
به شدت باال رفته و ســهمش از سبد غذایی به شدت افزایش 
یافته اســت. این وضعیت به قدری نگران کننده اســت که 
کارشناسان تغذیه نسبت به بروز سوء تغذیه در بین کودکان 

کشور هشدار می دهند.

در پی اعمال تعرفه

صادرات ۳ محصول کشاورزی ۷۰ درصد کاهش یافت

بازار برنج با خریدهای ساالنه خداحافظی کرد

کاهش ۲۰ الی ۳۰ درصدی تقاضا در بازار برنج
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بسیاری از کارشناسان حوزه آرد و نان بر این باورند 
که با تکمیل طرح هوشمندسازی کم فروشی نان، 
عرضه آرد خارج از شــبکه و دیگر سودجویی ها به 
پایان می رســد. با گذشــت بیش از ۶ ماه از اجرای 
طرح هوشمندســازی آرد و نــان، همچنان گالیه 
هایی وجود دارد، اما مســئوالن اذعــان می کنند 
 با اجــرای کامل این طرح کم فروشــی و انحرافات

 به پایان می رسد.
جالل مشاور وزیر اقتصاد و دارایی می گوید: در هیچ 
یک از فازهای طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان، 
دولت تصمیمی برای آزادســازی قیمت یا سهمیه 
بندی نان ندارد که براین اســاس هیچ تغییری در 

سمت مردم ایجاد نخواهد شد.
مشاور وزیر اقتصاد گفت: در فاز اول توانستیم بدون 
ابزار قیمت یعنی بدون آزادسازی قیمت نان و سهمیه 
بندی طرح مدیریت هوشــمند یارانــه آرد و نان را 
اجرایی کنیم و در فاز دوم هم با ابزارهای غیرقیمتی و 

تشویقی طرح را پیش می بریم.
به گفته جالل، محدودیت تامین آرد یارانه ای برای 
نانوا حذف خواهد شد. براین اساس نانوایی که بتواند 
ماشین آالت و سخت افزار را تامین کند، می تواند نان 
بیشتری تولید کند و به فروش برساند. بررسی های 
میدانی حاکی از آن است که اکثر مردم از بی کیفیتی، 
وزن پایین نان و دیگر تخلفات واحدهای نانوایی گالیه 
هایی دارند که رئیس اتحادیه نانوایان سنتی ثبات 
قیمت نان را به رغم افزایش هزینه های تولید علت 

اصلی تخلف برخی واحدهای صنفی اعالم می کند.
با اجرای طرح هوشمندســازی آرد و نان، در برخی 
ســاعات صف های خرید نان طوالنی می شود که 
این امر با اعتراض شدید مردم روبروست،درحالیکه 
مسئوالن اذعان می کنند که محدودیتی در سهمیه 
آرد واحدهای نانوایی ایجاد نشده است و در مقابل 
برخی دیگر از خریداران نان اذعان می کنند که برخی 
نانوایی ها با کشیدن کارت کیسه های آرد یا مقدار 
قابل توجهی نان را به فروش می رسانند و در نهایت 
پس از منتظر ماندن مدت زمــان طوالنی در صف 
می گویند که امشب دیگر سهمیه آردشان به پایان 

رسیده است.
هاشمی می گوید: اگر آرد با نرخ ۱۳ هزار تومان در 

اختیار واحدهای نانوایی قرار گیرد و در مقابل برای 
حمایت از مصرف کننده نهایی یارانه مســتقیم به 
حساب خانوار واریز شود، اهداف کاهش مصرف آرد و 

هدررفت نان محقق می شود .
رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفــت: اجرای کامل 
هوشمندســازی آرد و نان تاثیــر ۱۰۰ درصدی بر 
کاهش مصــرف آرد و نان ندارد و بــه عبارت دیگر 
تازمانیکه یارانه پنهان داده می شــود، هدف نهایی 
جلوگیری از رانت و تخلف و واقعــی کردن میزان 

مصرف محقق نمی شود.
به گفته او، با توجه به آنکه واقعی شدن قیمت تنها 
راهکار ارتقای کیفیت و کاهش هدررفت محسوب 
می شود، براین اساس انتظار می رود که مجموعه 
حاکمیت با واقعی کردن قیمت نــان، تعادل میان 
عرضه و تقاضا ایجاد کند و در مقابل به اقشار آسیب 
پذیر یارانه دهند. ۲ نرخی بودن قیمت آرد و گندم و 
پایین بودن نرخ به نسبت قیمت واقعی، درصدی از 
نانوایی ها را تشویق به سوء استفاده می کند، البته 

شامل تمامی واحدها نیست.
علیرضا نظری عضو کمیســیون کشاورزی و منابع 
طبیعی مجلس گفت: براساس گزارش دستگاه ها 
از زمان اجرای طرح هوشمندســازی حدود ۱۰۰ 
هزارتن مصرف آرد و گندم کاهش یافت به طوریکه 
از ۷۲۰ هــزار تن به ۶۲۰ هزارتن در ماه رســید. به 
گفته او، با اجرای طرح کامل هوشمندسازی، مابه 
التفاوت قیمت نان به جای پرداخت به نانوا به حساب 
سرپرستان خانوار واریز می شود که در نهایت توزیع 
آرد با نرخ واقعی به واحدهای خبازی منجر به صرفه 

جویی نان در کشور خواهد شد.
نظری می گوید: اکنون نان ۱۶/۱ قیمت واقعی بدست 
مردم می رسد؛ بنابراین بدیهی است که صرفه جویی 
الزم انجام نشود. عضو کمیسیون کشاورزی مجلس 
گفت: با اجرای کامل برنامه هوشمندسازی، اختالف 
قیمت نان با نرخ آرد که نانوا از سازمان غله دریافت می 
کند، همانند گذشته نخواهد بود که این موضوع در 
کاهش مصرف، جلوگیری از هدررفت و انحرافات آرد 
به خارج از شبکه تاثیر بسزایی دارد. همچنین دیگر 
امکان فروش آرد پخته نشده از طریق کشیدن کارت 

و ثبت در سامانه فروش نان وجود ندارد.

 ۱۰۰ افزایــش بــاالی 
میلیونــی قیمــت برخی 
خودروها در عرض یک ماه، 
قــدرت خریــد خــودرو 
برای مــردم را بــار دیگر 
کاهش داده اســت. افزایش میلیونــی قیمتها در 
بازار خودرو در حالی اتفــاق افتاده که وزیر صمت 
بار دیگر وعده کاهش قیمت خودرو را داده اســت. 
فاطمی امین گفته اســت خودرو دارای دو قیمت 
اســت یکی قیمت کارخانه و دیگــری قیمت در 
بازار آزاد؛ آنچه در تالطم اســت قیمــت بازار آزاد 
 اســت که به علت ناهماهنگی عرضــه و تقاضا رخ 

داده است. 
به گفته وی، اکنون واردات خودرو عملیاتی شده و با 
 عرضه زیاد خودرو قیمت آن در بازار آزاد نیز کاهش 

خواهد یافت.

معــاون وزیر صمت نیــز در تاییــد صحبت های 
فاطمــی امین اظهــار داشــت: قیمــت خودرو 
تا خرداد آینده به تعادل می رســد. بــه گفته وی، 
زمانــی که عرضــه و تقاضا متعادل شــود، بورس 
 به عنوان یــک مرحله و راهــکار، کنار گذاشــته 

می شود.
بررسی بازار خودرو در پاییز امســال حاکی از آن 
است که در ۹۰ روز گذشته قیمت خودرو بین ۲۸ 
تا ۱۸۵ میلیون تومان گران شــده است. بر همین 
اســاس، قیمت پراید۱۱۱ در طول سه ماه گذشته 
شــاهد رشــد در حدود ۲۸ میلیون تومانی بوده و 
به ۲۳۰ میلیون تومان رســیده است. قیمت پراید 
۱۳۱ نیز از ۱۸۲ میلیون تومان بــه ۲۱۹ میلیون 
تومان تغییر کرده اســت. پراید۱۳۱ سه ماه پیش 
۳۷ میلیون تومــان ارزان تر بود. امــا قیمت پراید 
۱۵۱ مدل ۱۴۰۱ با رشــد ۴۴ میلیــون تومانی، 
 از ۱۷۵ میلیون تومــان به ۲۱۹ میلیــون تومان 

رسیده است.

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

قیمت خودرو از ۲۸ تا ۱۸۵ میلیون تومان افزایش یافت

وعده  کاهش  قیمت  خودرو 
وزیر صمت :  قیمت   خودرو  کاهش   می یابد

نان ۱۶/۱ قیمت واقعی بدست مردم می رسد

کاهش ماهانه ۱۰۰ هزارتنی مصرف آرد و نان 

نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران گفت: اصناف برای تحقق 
شــفاف ســازی اقتصاد در کنار ســازمان امور مالیاتی ایستاده 
اند. قاســم نوده فراهانی رئیــس اتاق اصناف ایران در حاشــیه 
مراسم رونمایی از ســامانه صدور برخط گواهی ماده ۱۸۶ قانون 
مالیات های مستقیم در سازمان امور مالیاتی کشور در گفتگوی 
اختصاصی با پایگاه خبری تحلیلی مالیاتی ایران )اینتا( با تأکید 
بر همکاری و هماهنگی نزدیک اصناف با نظام مالیاتی کشــور 
گفت: اصناف برای تحقق هوشمند ســازی کامل نظام مالیاتی 
 و تحقق شــفاف ســازی اقتصاد در کنار ســازمان امور مالیاتی

 ایســتاده اند. رئیس اتاق اصنــاف ایران گذار از سیســتم های 
سنتی و الکترونیک شــدن فرآیندهای انجام امورات در کشور 
را یکــی از الزامــات اساســی فعالیت های اقتصادی دانســت 
و اظهار داشــت: رونمایــی از ســامانه صدور برخــط گواهی 
ماده ۱۸۶ قانــون مالیات های مســتقیم، گام مهــم و بلندی 
است که ســازمان امور مالیاتی در راســتای دولت الکترونیک 
 و برداشــتن موانــع از پیش پای اصنــاف و فعالیــن اقتصادی 
برداشته اســت. نوده فراهانی با یادآوری مشکالت روش صدور 
ســنتی گواهی ماده ۱۸۶، از جمله زمان بر بودن صدور گواهی و 

نیاز به مراجعه حضوری مودیان در ادارات مالیاتی، بیان داشت: با 
رونمایی از سامانه صدور برخط گواهی ماده ۱۸۶، فعالین اقتصادی 
و بازاریان می توانند از منزل یا محل کار خود نســبت به دریافت 
گواهی خود اقدام نمایند که این خدمت رســانی کاری شایسته 
و قابل تقدیر از طرف سازمان امور مالیاتی می باشد. وی با تأکید 
بر لزوم ارائه آموزش استفاده از سامانه توسط کارشناسان سازمان 
امور مالیاتی به اصناف در سراسر کشور، از آمادگی اتاق اصناف ایران 
برای برگزاری کارگاه های آموزشی مشترک با سازمان امور مالیاتی 

و اطالع رسانی دستورالعمل ها به اصناف سراسر کشور خبر داد.

تولید کننده و صادرکننده چاقو گفت: متاسفانه قاچاق آفت جدی 
صنعت کارد و چاقو در کشور است و لطمات جبران ناپذیری به 
تولید و اشتغال در این حوزه وارد می کند. محمدحسین طاهری 
در ارتباط با رسانه ملی افزود: واردات کارد و چاقو بصورت رسمی و 
غیر رسمی به کشور انجام می شود. وی اضافه کرد: واردات کارد و 
چاقو بصورت رسمی حجم چندانی ندارد و از سال ۱۳۹۷ به شدت 
محدود شده است. این تولید کننده و صادرکننده چاقو گفت: عامل 
مخرب بر تولید و اشتغال صنعت کارد و چاقو در کشور واردات غیر 
رسمی یا قاچاق بی رویه اســت. وی افزود: متاسفانه قاچاق کارد 

و چاقو به کشور خیلی زیاد است و به یک معنا نفس صنعتگران 
داخلی را به شماره انداخته است.

طاهری گفت: قاچاقچیان، کارد و چاقوهای بی کیفیت وارد و به 
اسم کشورهای به نام تولید کننده کارد و چاقو دنیا به مردم عرضه 
می کنند. وی افزود: قاچاقچیان با این رفتار خود ضمن کاهش تولید 
و از بین رفتن اشتغال داخلی با عرضه اجناس بی کیفیت و فاقد 

اصالت و استاندارد باعث ایجاد ضرر و زیان به مردم نیز می شوند.
این تولیدکننده و صادر کننده چاقو گفت: تولید کنندگان و فعاالن 
در این حوزه از دولت بجز برخورد قاطع با قاچاقچیان انتظار هیچ 

گونه حمایت دیگری ندارند. وی همچنین با بیان اینکه ماده اصلی 
تولید کاردو چاقو فوالد کربن دار است، افزود: تولیدی کارد و چاقو 
در داخل با استفاده از فناوری و ماشــین آالت به روز دنیا صورت 
می گیرد. طاهری یادآورشد: کارد و چاقوی تولید داخل به خصوص 
کاردهای تولید استادکاران زنجانی چیزی از نشان برتر خارجی 
) برند خارجی( کم ندارد و از نظر کیفیت خیلی بهتر از تولیدات 
خارجی است منتها، چون به شکل سنتی ساخته می شود قیمت 
محصول کمی باالتر بوده به همین دلیل مصرف کنندگان اشتیاق 

زیادی به استفاده از این نوع چاقوها ندارند.

نوده فراهانی، رئیس اتاق اصنــاف ایران گفت: بیش از ۷۰ درصد از 
۶۰۰ هزار واحد تولیدی کوچک در کشور مشــغول به کار و فعال 
هســتند. قاســم نوده فراهانی افزود: پیش از این واردات بی رویه، 
تولیدی های داخلی را ورشکســت کرده بود. اما با آغاز تحریم ها، 
عده کثیری از اصناف به تولید روی آوردند و امروز کاالهای بسیار 
باکیفیتی را تولید می کنند که قابلیت صادرات دارند. وی گفت: اگر 
دولت ها پیش تر به تولید اهمیت می دادند امروز وابستگی کمتری 

به بیگانگان داشتیم.
فراهانی اضافه کرد: فضای کسب و کار از جمله شاخص های تعیین 
کننده وضعیت اقتصادی است که به استناد آن می توان به تجزیه 
و تحلیل وضعیت اقتصادی و جامعــه پرداخت. رئیس اتاق اصناف 
ایران گفت: محیط کسب و کار هر چه شــفاف تر و رقابتی تر باشد 
منجر به افزایش سالمت اقتصادی کشــورها و اتخاذ سیاست های 
مطلوب خواهد شد و روند بهبود شــاخص های اقتصادی را در پی 

خواهد داشت.
وی افزود: تاثیر فضای کسب و کار مساعد بر افزایش جذب سرمایه 
گذاری داخلی و خارجی، ایجاد اشتغال و رشد تولید ناخالص داخلی، 
مشهود است. نوده فراهانی ادامه داد: در بحث امنیت اقتصادی که 
از همه مهمتر است، اگر دولت بستر بهتری را در تعامل اقتصادی، 
بانکی، تامین اجتماعی و کار ایجاد کنــد، اصناف می تواند بیش از 

گذشته تاثیرگذاری بیشتری در اشتغال مولد داشته باشند.
وی گفت: همچنین حرکت دولت به عنوان نماینده حاکمیت با وضع 
قوانین جدید و حذف قوانین بازدارنده در جهت رشــد و شکوفایی 
اصناف و کســب و کار، شــرایط بهتری را برای توســعه فعالیت 
تشــکل های صنفی ایجاد خواهد کرد که این خود موجب امنیت 

متوازن برای کشور خواهد بود.
رئیس اتاق اصناف ایــران افزود: عــدم تخصیص بهینــه منابع، 
ناهماهنگی دستگاه های اجرایی، افزایش نرخ ارز، افزایش هزینه های 
تولید، افزایش تاثیرگذاری نرخ خدمات دولت و به روز نشدن بسیاری 
از قوانین را می تــوان از عامل اصلی برهم زننــده امنیت اقتصادی 
دانست. وی افزود: در نقطه مقابل، ثبات پول ملی، کنترل نرخ ارز، 

افزایش بهره وری، حضور مدیــران توانمند اقتصادی، نظارت عالی 
دولت بر اقتصــاد، افزایش تولید ناخالص داخلــی و افزایش تولید 

ناخالص ملی از عوامل مهم ثبات اقتصادی هستند.
نوده فراهانی گفت: باید توجه داشــت اگر در بحث اشتغال هزینه 
نکنیم، ناچاریم برای رفع بزه کاری های اجتماعی اقدامات دیگری 
انجام دهیم؛ بنابراین اشتغال زایی در هر امری مهم است و به طور 
قطع کسبه در شرایط ثبات اقتصادی می توانند، کاال و محصول خود 
را به سهولت به فروش برسانند و با اطمینان خاطر به خرید کاال یا 

مواد اولیه اقدام کنند.
وی تاکید کرد: امروز ورود کســب و کارهای سنتی به کسب و کار 
اینترنتی )دیجیتال مارکتینگ( یک ضرورت است. همه می دانیم 

که باید با علم روز پیش برویم تا عقب نمانیم.
این مقام صنفی ابراز امیدواری کرد: دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۱ 
که مزین به نام »تولید، دانش بنیان و اشــتغال آفرین« اســت، به 
ساختار توسعه ای کسب و کارهای کوچک و متوسط و حرکت آن ها 
به سمت بازاریابی و فروش هوشمند توجه بیشتری داشته باشد که 
برای تحقق این امر الزم اســت بیش از پیش از مشارکت اصناف و 

اتحادیه ها بهره گرفت.
وی گفت: ۶۰ درصد اقتصاد خرد را اصناف تشــکیل می دهند. در 
کل کشور، نزدیک به سه میلیون واحد صنفی وجود دارد که توسط 
هفت هزار و ۶۰۰ اتحادیه و ۳۹۰ اتاق اصناف شهرســتان مدیریت 
می شوند. نوده فراهانی ادامه داد: به عنوان نمونه، مدیریت صنایع 
بزرگی از جمله فروشگاه های زنجیره ای و کسب و کارهای مجازی 
که متوجه تغییر شکل کسب وکارها است، در حوزه مسوولیت های 

اتاق اصناف ایران است.
وی گفت: همچنین در حوزه کسب وکارها در اتاق اصناف ایران، در 
حال راه اندازی کارگروه های کشوری دیگری هستیم و این ها کمک 
خواهند کرد تا مدیریت بازار روان تر شوند. رئیس اتاق اصناف ایران 
افزود: حوزه اصناف بار مالی برای دولت ندارد و با ســرمایه های کم 
می توان کارگاره های تولیدی ایجاد کرد و این حوزه با صنایع بسیار 

متفاوت است.

برای تحقق شفاف سازی اقتصاد

اصناف در کنار سازمان امور مالیاتی ایستاده اند

قاچاق بالی جان صنعت کارد و چاقو ایران

رئیس اتاق اصناف ایران:

۷۰ درصد واحدهای تولیدی کوچک کشور فعالند

سیاست های  اشتباه در بازار خودرو 
بابک صدرایی، کارشناس خودرو 

وزیر صمت در صحبت های قبل خود وعده کاهش ۱۵ درصدی قیمت خودرو در پاییز سال ۱۴۰۱ را داده بود. 
واقعیت امروز بازار خودرو، خالف صحبت های وزیر صمت را نشان می دهد. با گفتاردرمانی  نمی توان بازار خودرو 
را به سمت ارزانی هدایت کرد. بازار خودرو دست مسووالن را خوانده است. با جو دادن نمی توان تغییری در قیمت 

خودرو ایجاد کرد. فنر قیمتها در بازار خودرو در رفته است. 
شاید اگر قیمت دالر کاهش پیدا کند بتوان به کاهش قیمت خودرو امیدوار شد. کاهش قمیت دالر نه به معنای 
کاهش یک تا دو هزار تومانی، بلکه قیمت دالر باید تا ۳۰ هزار تومان کاهش پیدا کند. این در حالی است که شاهد 
هستیم ایران خودرو، افزایش قیمت را در محصوالت خود اعمال کرده است. خودروسازان به طور کلی به دنبال 
افزایش قیمت خودرو هستند. نکته مهم این است که هنوز عوارض و تبعات دالر ۴۰ هزار تومانی در بازار خودرو دیده 
نشده است. تا هفته آینده تاثیر دالر ۴۰ هزار تومانی در بازار دیده می شود. یعنی قیمت خودرو باز هم افزایش خواهد 
یافت. بازار ارز دو ماهی است که به دلیل شرایط اقتصادی و سیاسی کشور ملتهب است. گرانی قیمت دالر و افزایش 
قیمت خودرو سیکلی است که به صورت زنجیر به هم متصل است. نمی توانیم این دو بازار را از یکدیگر جدا بدانیم.

بی ثباتی قیمت دالر و کاهش ارزش پول، منجر به هجوم تقاضا به بازار خودرو شده است. مردم از ترس کاهش 
بیشتر ارزش پول به خرید کاالهایی روی آورده اند که سوددهی داشته باشد. از سوی دیگر واردات خودرو عملیاتی 
نشد. در وعده وزارت صمت باید خودروهای وارداتی از دی ماه به بازار وارد می شد. هنوز این اتفاق نیفتاده است. 

گمرک هم اعالم کرد خودرویی به کشور وارد نشده است. 
با این قیمت دالر اگر خودرویی هم وارد کشور شود باالی یک میلیارد تومان قیمت خواهد خورد. همین خودرو وارد 
بورس کاال برای فروش می شود. به عنوان مثال خودروی الماری با قیمت ۹۹۰ میلیون تومانی با ورود به بورس کاال، 
یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان قیمت گذاری شد. سرنوشت دیگر خودروهای وارداتی نیز همین است. قیمتها 
طوری نخواهد بود که بتواند قیمت خودروهای داخلی را بشکند. نکته اصلی این است که عرضه خودرو در بورس 
کاال موجب التهاب قیمت می شود.  امروز بیشترین خالء بازار خرید خودروهایی مانند کوییک، ساینا، تیبا، پژو ۲۰۶ 
و... است. خودروهایی که مردم به دنبال خرید آنها هستند. با دالر ۴۰ هزار تومانی و محاسبه تعرفه گمرکی کدام 
یک از این خودروهای وارداتی می توانند جایگزین این خودروها شوند. بنابراین نشانه ای از احتمال کاهش قیمت 
خودرو در ماه های آینده در دست نیست. وقتی دولت نمی تواند شرایط کالن اقتصادی و تغییرات پارامتر های آن را 
کنترل کند، قیمت خودرو با تغییر وزیر، مدیر و... کاهش نخواهد یافت. با التهابات قیمت دالر، مردم برای تبدیل پول 
خود به خودرو به بازار هجوم آورده اند. روند قیمت خودرو در هفته های آینده به دلیل التهابات قیمت دالر، افزایشی 
است. ممکن است هفته پیش رو خودرو های خارجی وارد شود که اگر این خودرو ها نیز با همین شکلی که در 
بورس کاال غیرمعقول، غیرکارشناسی و غیرمنصفانه قیمت گذاری شود قطعا موجب گرانی بیشتر در بازار می شود.
پارامتر اقتصادی و عالمتی در بازار خودرو دیده نمی شود که قیمت را کاهشی کند. مگر اینکه تعداد زیادی خودرو 
وارد شود که به لحاظ روانی یک رکود کوتاه مدت در بازار ایجاد کند. ولی در بلندمدت تاثیری نخواهد داشت. تا 
پایان سال قیمت خودرو روند افزایشی خواهد داشت. مگر اینکه قیمت دالر را ثبات بدهند. یا اتفاق کالن اقتصادی 
سیاسی در کشور رخ بدهد. یا تعداد زیادی خودرو وارد شود که بعید است در این شرایط انجام شود. اگر هم خودرو 
وارد شود با دالر ۴۰ هزار تومانی نمی توان انتظار داشت با قیمت ارزان و رقابتی وارد بازار شود. تا پایان سال احتماال 

شاهد افزایش ۵ تا ۱۰ درصدی در بازار خودرو خواهیم بود.
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سایت 1649 چه خدماتی دارد؟
بازیابی کسب وکارهای آسیب دیده در پلتفرهای داخلی 
سامانه و مرکز تماس ۱۶۴۹ به منظور ایجاد ارتباط با کسب وکارهای اقتصاد دیجیتال و 
اطالع رسانی از آخرین مصوبات و بخشنامه های دستگاه های ذی ربط در چارچوب آیین نامه 
حمایت از سکوها و کسب وکارهای اقتصاد دیجیتال است و ثبت شکایات، از دستگاه ها و 
سکوهای مشمول و پیگیری آن ها دیگر هدفی است که در این پایگاه و مرکز دنبال می شود. 
اوایل مهرماه سال جاری بر پایه تصمیمات مراجع ذی صالح امنیتی، محدودیت هایی برای 
برخی سکوهای خارجی ایجاد شد که مشــکالتی را برای مردم و کسب وکارهای حوزه 
اقتصاد دیجیتال به وجود آورد. در راستای کاهش این مشکالت، وزارت ارتباطات به عنوان 
مسئول کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت با همکاری اعضای این کارگروه، تالش کرد تا در 
این شرایط با همکاری نزدیک با سکوها و پلتفرم ها و دستگاه های اجرایی که ظرفیت هایی 
بر پایه قانون دارند یک نوع همدلی شکل بگیرد و مردم بتوانند کسب وکارهای آسیب دیده 

خود را در فضای مجازی بازیابی کنند.
بنابراین از مهرماه ســال جاری تالش زیادی در دبیرخانه کارگــروه اقتصاد دیجیتال و 
نمایندگان عضو این کارگروه شکل گرفت که منجر به تهیه آیین نامه ای با ۱۴ ماده و ۳۰ 
نوع حمایت شد و این آیین نامه با توجه به تأکیدات رئیس جمهوری با سرعتی زیاد و خارج 
از بروکراسی ها، مراحل اداری خود را طی و این آیین نامه پس از تایید رئیس جمهوری 
نیمه آبان توسط معاون اول رییس جمهوری ابالغ شد. در همین راستا ۲۷ آذر از سامانه و 
مرکز تماس حمایت از کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال با حضور معاون وزیر ارتباطات و 

فناوری اطالعات و رئیس سازمان فناوری اطالعات رونمایی شد.
طبق گفته رئیس سازمان فناوری اطالعات، این سامانه قرار است که از یک سو بیان گر 
ظرفیت های موجود در سکوهای داخلی باشــد و از سوی دیگر منعکس کننده بازخورد 
کسب وکارها از دستگاه ها و سکوها و رفع چالش در قالب پنجره واحد. امیدواریم با ظرفیتی 
که ایجاد شده و با ارتباط نزدیکی که بین دستگاه های اجرایی، سکوها و کسب وکارهای 
حوزه فضای مجازی ایجاد می شود، فضا برای مردم و کسب کارها حوزه اقتصاد دیجیتال 
آسان تر و امیدبخش تر شود. مهدی مظفری، مدیرکل اداره پایش و تسهیلگری کسب و 
کارها درباره جزئیات این سامانه گفته بود سامانه ۱۶۴۹ عالوه بر این که به عنوان پایگاه 
الکترونیکی »آئین نامه حمایت از ســکوها و کسب 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.

عیسی زارع پور- وزیر ارتباطات  فناوری اطالعات هم با انتشار پستی در یک پیام رسان 
داخلی گفت: به صاحبان کسب و کارهای فعال در فضای مجازی و کاربران آنها اطمینان 
خواهم داد وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و سایر دستگاه های دارای تکلیف در این 
طرح، تمام تالش خود را در اجرای هرچه بهتر و دقیق تر این آیین نامه به کار خواهند بست. 
با ورود به این سامانه در ابتدا پنج سکویی که تا به االن مورد تأیید قرار گرفته است مشاهده 
می شود؛ در بخش دیگر این سایت دو عنوان حمایت از دستگاه ها و سکوها دیده می شود.

بخش حمایت سکوها، حمایت هایی است که سکوها باید از کسب و کارهای اینترنتی 
انجام دهند و می توان به مواردی مانند بازار الکترونیکی خرید و فروش، ارائه خدمات مالی 
و زیرساخت پرداخت و تبلیغات و اطالع رسانی اشاره کرد. در بخش بازار الکترونیکی گفته 
شده سکوها عالوه بر فراهم آوردن امکانات بازار الکترونیکی خرید و فروش و در معرض 
مشاهده قرار دادن کاال و خدمات و سایر امکانات بازارگاهی در رقابت با یکدیگر موظف 
هستند برای کسب و کارها نیز امکان ارائه بسته ویژه تبلیغاتی فراهم کنند تا وقتی که تعداد 
دنبال کنندگانشان به نصف زمانی که در سکوهای خارجی بودند؛ برسد. همچنین در بخش 
ارائه خدمات مالی و زیرساخت پرداخت اعالم شده است سکوها موظف هستند خدمات 
پرداخت آنالین مشتمل بر حساب امانی، خرید اعتباری، پس پرداخت و پرداخت مدت دار 
به کسب و کارها ارائه کنند. طبق این گزارش در بخش سوم یعنی تبلیغات و اطالع رسانی 
سکوها موظف شده اند برای کسب و کارها امکان ارائه بسته ویژه تبلیغاتی رایگان تا زمان 
رسیدن به نصف تعداد دنبال کننده در شرایط مشابه حضور در سکوهای خارجی فراهم 
کنند. گفتنی است در بخش پایانی سایت ۱۶۴۹ هر کدام از سکوهای مورد تأیید نحوه و 

جزئیات بسته حمایتی خود را از کسب و کارهای اینترنتی را اعالم کرده اند. 

همکاری های ایران و هند در 3 محور توسعه می یابد
تعامل شرکت های دانش بنیان ایران و هند

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهوری و مدیرعامل شــرکت پتن 
جلی هند در زمینه توسعه همکاری در زمینه کشاورزی هوشمند، گیاهان دارویی و طب 
سنتی دیدار و گفت وگو کردند. نشست بررسی ظرفیت های همکاری فناورانه در زمینه 
کشاورزی هوشمند، نرم افزارهای این حوزه و تبادل تجربیات و دستاوردها میان ایران و 
هند با حضور روح اهلل دهقانی معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهوری، 
آچاریا بالکریشنا مدیرعامل شرکت پتن جلی هند، مهدی سیف دبیر ستاد توسعه گیاهان 
دارویی و طب سنتی، محمدرضا کاشفی معاون توسعه مدیریت و جذب منابع و علیرضا 

پیمان پاک رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران برگزار شد.
 دهقانی با اشاره به ظرفیت های گسترده همکاری در زمینه اقتصاد دیجیتال و توسعه 
کشاورزی هوشمند میان دو کشور عنوان کرد: ایران و هند با پیشینه تعامل قوی در طول 
تاریخ و ارتباطات فرهنگی ریشه دار و قوام یافته، بستری گسترده و راهی هم راستا برای 

همکاری فناورانه، به ویژه در حوزه کشاورزی هوشمند دارند.
وی افزود: راه هم زیستی و دوستی دو ملت از دیرباز هموار بوده است و بزرگان افراد بسیاری 
از ایران در هندوستان می زیسته اند چراکه تقارب فکری و فرهنگی عمیقی میان دو کشور 
وجود دارد. همین هم زیستی و پیوند دیرینه در امر کشاورزی، پزشکی و درمان نیز وجود دارد. 
دهقانی، با تاکید بر این که محورهای همکاری شرکت های ایرانی و  به نظر می رسد در یک یا 
چند زمینه مشخص همکاری ها صورت بگیرد؛ به طور خاص در توسعه نرم افزار می توانیم 
همکاری داشته باشیم. ایران با برخورداری از نیروی انسانی متخصص در حوزه برنامه نویسی، 
که عالوه بر هوش باال دستمزدهایی به مراتب پایین تر از میانگین جهانی دارند، می تواند در 
کسب و کارهای فناورانه و مشترک نقش آفرین باشد. اگر یک شرکت مشترک راه اندازی 
کنیم، با بهره مندی از ظرفیت ایجاد شده می توانیم ضمن توسعه بازار، ایجاد اشتغال و خلق 

ارزش افزوده راهی برای ورود محصوالت و خدمات به بازارهای جهانی بگشاییم.
رئیس بنیاد ملی نخبگان از ۳ محور همکاری برای آغاز این فرآیند یاد کرد و افزود: به طور 
خاص و برای آغاز راه، می توانیم ۳ حوزه هوشمندســازی کشاورزی، ایجاد گلخانه های 
هوشمند در ایران و راه اندازی بیمارستان های طب سنتی و هندی در ایران را مبنا قرار 
دهیم. دهقانی، با اشاره به آمادگی ایران برای استفاده از تجربه های هند در زمینه کشاورزی 
دیجیتال و گلخانه های هوشمند گفت: برای راه اندازی حداقل یک هزار هکتار گلخانه 

هوشمند در ایران آمادگی داریم تا از تجربیات هند و این شرکت فناور، استفاده کنیم.
وی با اشاره به آمادگی برای حمایت از راه اندازی تجربه بیمارستان طب سنتی است آمادگی 
داریم در ایران از راه اندازی بیمارستان طب سنتی حمایت کنیم و از تجربه های طب هندی 
بهره ببریم. همچنین این آمادگی وجود دارد که تجربیات طب سنتی ایران را به هند عرضه 
کنیم. در ادامه این نشست حمید ذوالفقاری سرپرست معاونت نوآوری و تجاری سازی 
فناوری، با اشاره به ظرفیت های همکاری دو کشور در عرصه گیاهان دارویی و طب سنتی 
ادامه داد:  همکاری ایران و هند به ویژه در حوزه طب ریشه دار است و هنوز به خاطر داریم 
پزشکان هندی را که در سال های جنگ تحمیلی به ایران کمک کردند. امروز البته ایران 
در عرصه پزشکی به پیشرفت های خوبی دست یافته است و محصوالت دانش بنیان ایران 

راه خود را به بازارهای بین المللی گشوده اند.
ذوالفقاری از آمادگی برای تبادل فناوری ها و تجربیات ایران و هند گفت و ادامه داد: در حوزه 
گیاهان دارویی و طب سنتی تمایل به همکاری داریم. چراکه از سال های دور ایران و هند 
در زمینه طب سنتی و گیاهان دارویی همکاری داشته و هر دو کشور دارای پیشینه ای به 
قدمت چندهزارساله در این عرصه هستند. با توجه به تنوع گیاهان دارویی در ایران وجود 
دارد، به دنبال استحصال مواد موثره این گیاهان دارویی هستیم و این ظرفیت، می تواند 

زمینه ساز  همکاری دو کشور در توسعه پاالیشگاه های گیاهان دارویی باشد.

اخبار

عضو کارگــروه تعیین محتوای 
مجرمانه رایانه ای با تاکید بر رفتار 
خالف قانون اینستاگرام و واتس 
اپ تاکید کــرد در اجرای قانون 
تعارفی وجود نــدارد. به گزارش 
مهر، مهدی باقری، ناظر کارگــروه تعیین محتوای مجرمانه 
رایانه ای، در خصوص تداوم فیلترینــگ دو پلتفرم خارجی 
اینســتاگرام و واتس اپ با طرح این سوال که آیا کسی در این 
مورد که محیط این دو پلتفرم فضایی مناســب برای ایجاد 
اغتشاش و ناامنی در کشور اســت، تردید دارد، اظهار کرد: بر 
کسی پوشیده نیست که دشمن از فضای دو پلتفرم خارجی 
اینستاگرام و واتس اپ برای سازماندهی نیروهای خود از جمله 
منافقین، کومله و دموکرات برای واردات سالح جنگی به ایران 
به منظور کشتار مردم استفاده می کند. باقری ادامه داد: کدام 
حاکمیتی در دنیا وجود دارد که به این مسائل بی توجه باشد اما 
خود را وطن دوست معرفی کند؟ حتماً یا فرد خائنی است که نه 
به صورت مستقیم بلکه با سکوت خود در برابر ورود تسلیحات به 
کشور، بستر الزم را برای این پیام رسان ها به منظور سازماندهی 
و شبکه سازی فراهم می کند یا بدون شک با آن ها همدست 

است که در تاریخ می توان نمونه های آن را مشاهده کرد.

اینستاگرام و واتس اپ رسمًا ابزار کشتار مردم 
بودند

وی با تاکید بــر اینکه اینســتاگرام و واتس اپ عمــاًل ابزار 
سازماندهی و شبکه سازی دشمن برای جرایمی مانند قاچاق 
اسلحه، شکل دهی اغتشاشات و کشتار مردم بودند، بیان کرد: 
با توجه به آمار قابل توجه نیروی انتظامی در خصوص کشف 
تسلیحات متعدد از آشــوبگران در ایران، در اینجا این سوال 
مطرح می شود که چرا چنین چیزهایی در کشورهایی مانند 
فرانسه، ایتالیا یا انگلیس کشــف نمی شود؟ چرا در مرزهای 
کشورهایی مانند آلمان این اتفاقات رخ نمی دهد؟ چرا واتس اپ 
و اینستاگرام تنها در ایران چنین خدماتی را مهیا می کنند؟ در 
اینجا واکنش ما چه باید باشــد؟ آیا باید از فرصت سازی این 

پلتفرم ها در کشتار جوانان خود تشکر و تقدیر کنیم؟
این ناظر کارگروه تعیین محتوای مجرمانه تصریح کرد: اگر 
هر عامل انسانی و غیرانسانی بخواهد هر نوع ارتباطی با ایران، 
مردم و اقتصادش داشته باشد، مادامی که تعهدی در قبال جان 
و مال مردم نداشته باشد، اجازه فعالیت در این کشور را نخواهد 

داشت. این تنها در مورد ایران نیست، بلکه در همه جای دنیا 
چنین است؛ آیا کشورهای اروپایی در صورت نقض قوانین به 
شرکت های ایرانی اجازه ادامه فعالیت در کشورشان را خواهند 
داد؟ قطعاً نه، شدیدترین برخوردها را خواهند داشت. بارها 
مشاهده شده که در برخورد با افراد ایرانی به بهانه اینکه احتمال 
داده اند شاید در آینده تخلفی انجام دهند، آن ها را دستگیر و 

بازداشت کرده اند.

وظیفه کارگروه فیلترینــگ در قبال محتوای 
مجرمانه

باقری در ادامه با بیان اینکه وظیفه کارگروه تعیین محتوای 
مجرمانه رایانه ای از نظر حقوقی تعیین مصادیق دارای محتوای 
مجرمانه ای است که در فضای رایانه ای فعالیت می کند، اظهار 
کرد: در خصوص فعالیت پلتفرم های خارجی شورای عالی 
فضای مجازی، سیاســتگذاری می کند، اینکه فعالیت آن ها 
طبق چه برنامه و بر اساس چه آئین نامه ای باشد. در خصوص 
ارتباطات حقوقی با شرکت های خارجی هم تصمیم گیرنده 
وزارت ارتباطات اســت. در اینجا نقش کارگروه این است که 
در صورت بروز جرمی در فضای مجازی که تکلیف آن برای 
دستگاه قضائی مشخص نباشد که آیا این مصداق محتوای 
مجرمانه است یا خیر، موضوع را بررسی کند. در واقع وظیفه 
کارگروه جلوگیری از سوءاســتفاده برخی افراد از خالءهای 
قانونی است. وی ادامه داد: در خصوص اینستاگرام و واتس اپ 
دیگر شــکی وجود ندارد که این دو پلتفرم خارجی قوانین 
جمهوری اســالمی را نقض کرده اند؛ اینستاگرام و واتس اپ 
مشارکت و معاونت بسیاری در قاچاق اسلحه و توزیع و استفاده 
آن در جریان اغتشاشات داشتند و تبدیل به یک بازوی اجرایی 
در شــکل دهی یک جنگ ترکیبی بودند؛ دیگر نه از وطن 
فروشان که از تمام کارشناسان دنیا در این حوزه باید پرسید که 
آیا اتفاقات اخیر در کشور ماحصل یک رفتار اجتماعی است یا 
نتیجه یک اقدام برنامه ریزی شده برای بردن کشور به سمت 
یک پرتگاه است؟ تمام کارشناســان دنیا یعنی آن هایی که 
خصومتی با جمهوری اسالمی ندارند، در این باره اذعان دارند 
که این اتفاقات یک جنگ ترکیبی بود که تمام مباحث اخالقی، 

نظامی، سیاسی و اقتصادی را شامل می شد.

تأیید مجرمانه بودن رفتار اینستاگرام و واتس اپ
ناظر کارگروه تعیین محتوای مجرمانــه رایانه ای در ادامه با 
تاکید بر اینکه همه این اتفاقات در پلتفرم های اینستاگرام و 
واتس اپ صورت گرفته است، بیان کرد: شکی نیست که رفتار 
این دو پلتفرم مجرمانه بوده است بنابراین طبیعی است که 

هم دستگاه های امنیتی و قضائی و هم دستگاه های تصمیم 
گیرنده نظام با آن ها برخورد می کردند. هنگامی که صحبت 
از تعهد این پلتفرم ها می شــود در حقیقت به مطالبه مردم 
عمل می شود، البته خواست برخی از مردم این است که این 
پلتفرم ها همچنان به فعالیت خود ادامه دهند، ما مشکلی با 
خود پلتفرم ها نداریم، نحوه استفاده از این پلتفرم هاست که 
نباید مجرمانه و خالف قانون باشد. باقری تاکید کرد: اگر این 
سکوها حاضر به تعهد باشند به این معنا که این پلتفرم ها نباید 
فضایی برای سوءاستفاده های مالی، تحریک و تهییج کاربران 
برای ایجاد ناامنی و اغتشاش باشد؛ می توانند به فعالیت خود 
در ایران ادامه دهند. وی با تأیید جرم دو پلتفرم اینستاگرام و 
واتس اپ، در خصوص بررسی تداوم فیلترینگ آن ها در کارگروه 
تعیین محتوای مجرمانه رایانــه ای تصریح کرد: ما به عنوان 
نماینده مجلس موظفیم اجرای قوانین را پیگیری کنیم، از 
طرفی هم پیگیر قانون مداری در کشور نیز هستیم، ما انتظار 
نداریم شهروندان ما حتی قوانین راهنمایی و رانندگی را حذف 
کنند چه برسد به اینکه دشمن بخواهد آزادانه هر اقدامی علیه 

کشور ما انجام دهد و تنها نظاره گر باشیم.

در اجرای قانون اهمال و سستی را نمی پذیریم
عضو کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه گفت: قطعاً فارغ از اینکه 
عضو کارگروه هستم، انتظارم این است که تمامی مجرمان 
مخصوصاً آن هایی که دشــمن صریح مردم ایران هستند، 
مورد برخورد جدی و مقتدرانه قرار بگیرند. کوچک ترین کم 
کاری در این باره قابل قبول نیست. تعلل در اقدام ولو در حد 
چند دقیقه که منجر به مرگ یک نفر شود، بدون شک قابل 

توجیه نیست چرا که در اینجا مسئله جان افراد است و نباید به 
آن بی توجه بود. وی افزود: ما در اجرای قانون اهمال، سستی 
و تعارف را به هیچ وجــه نمی پذیریم. اینکه آن ها بخواهند با 
جوسازی و فضاسازی علیه ما از اجرای قانون و دفاع از حق مردم 

کوتاه بیاییم، قابل قبول ما نیست.
به دنبال ایجاد ناامنی و اغتشــاش از سوی شبکه های معاند 
با استفاده از فضای اینستاگرام و واتس اپ پس از فوت مهسا 
امینی در چند ماه اخیر در کشــور، به تصمیم شورای عالی 
امنیت ملی، این دو پلتفرم خارجی مســدود شدند که این 
محدودیت دسترســی تا به امروز ادامه داشته است. تاکنون 
اخبار متعددی در خصوص رفع یا تــداوم فیلترینگ این دو 
پلتفرم خارجی از سوی دستگاه های مختلف اجرایی منتشر 
شده اما سرنوشت ادامه فعالیت آن ها در ایران همچنان شفاف 

نبوده و در دست بررسی دستگاه های تصمیم گیرنده است.
از سوی دیگر در نامه ای که از سوی شورای عالی فضای مجازی 
به صاحب شرکت متا ارسال شــد، جمهوری اسالمی تداوم 
فعالیت اینستاگرام و واتس اپ را منوط به تعهد این شرکت به 
قوانین جمهوری اسالمی ایران عنوان کرده است که با توجه 
به این مهلت تعیین شده از سوی ایران برای پاسخگویی متا، 
تاکنون هیچ واکنشی از سوی آن به نامه ایران داده نشده که 
این امر گمانه زنی ها را در خصوص تداوم فیلترینگ را تقویت 
می کند. در کنار شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی فضای 
مجازی، یکی از عوامل تأثیر گذار درروند بررســی و تصمیم 
گیری در این باره کارگروه تعیین محتوای مجرمانه رایانه ای 
است. در واقع تشخیص و تأیید مجرمانه بودن رفتار اینستاگرام 

و واتس اپ در این مدت از وظایف این کارگروه است.

در اجرای قانون تعارف نداریم

تایید مجرمانه بودن رفتار اینستاگرام و واتس اپ
تقویت گمانه زنی ها برای تداوم فیلترینگ 
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معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهوری 
و مدیرعامل شــرکت پتــن جلی هند در زمینه توســعه 
همکاری در زمینه کشاورزی هوشمند، گیاهان دارویی و 

طب سنتی دیدار و گفت وگو کردند.
نشست بررســی ظرفیت های همکاری فناورانه در زمینه 
کشــاورزی هوشــمند، نرم افزارهای این حــوزه و تبادل 
تجربیات و دســتاوردها میان ایران و هنــد با حضور روح 
اهلل دهقانی معاون علمی، فنــاوری و اقتصاد دانش بنیان 
رییس جمهوری، آچاریا بالکریشنا مدیرعامل شرکت پتن 
جلی هند، مهدی سیف دبیر ستاد توسعه گیاهان دارویی 
و طب سنتی، محمدرضا کاشفی معاون توسعه مدیریت و 
جذب منابع و علیرضا پیمان پاک رئیس کل سازمان توسعه 

تجارت ایران برگزار شد.
 

آغازی بر همکاری های فناورانه
دهقانی با اشاره به ظرفیت های گسترده همکاری در زمینه 
اقتصاد دیجیتال و توسعه کشاورزی هوشمند میان دو کشور 
عنوان کرد: ایران و هند با پیشینه تعامل قوی در طول تاریخ 
و ارتباطات فرهنگی ریشه دار و قوام یافته، بستری گسترده 
و راهی هم راستا برای همکاری فناورانه، به ویژه در حوزه 

کشاورزی هوشمند دارند.
وی افزود: راه هم زیستی و دوستی دو ملت از دیرباز هموار 
بوده است و بزرگان افراد بسیاری از ایران در هندوستان می 
زیسته اند چراکه تقارب فکری و فرهنگی عمیقی میان دو 
کشور وجود دارد. همین هم زیستی و پیوند دیرینه در امر 

کشاورزی، پزشکی و درمان نیز وجود دارد.

همکاری بر مبنای 3 محور مشخص
دهقانی، با تاکید بر این که محورهای همکاری شرکت های 
ایرانی و  به نظر می رســد در یک یا چند زمینه مشخص 
همکاری ها صورت بگیرد؛ به طور خاص در توسعه نرم افزار 

می توانیم همکاری داشته باشــیم. ایران با برخورداری از 
نیروی انسانی متخصص در حوزه برنامه نویسی، که عالوه 
بر هوش باال دستمزدهایی به مراتب پایین تر از میانگین 
جهانی دارند، می تواند در کســب و کارهــای فناورانه و 
مشترک نقش آفرین باشــد. اگر یک شرکت مشترک راه 
اندازی کنیم، با بهره مندی از ظرفیت ایجاد شده می توانیم 
ضمن توســعه بازار، ایجاد اشــتغال و خلق ارزش افزوده 
راهی برای ورود محصوالت و خدمات به بازارهای جهانی 

بگشاییم.

از »گلخانه هوشمند« تا »بیمارستان طب سنتی«
رئیس بنیاد ملی نخبگان از ۳ محــور همکاری برای آغاز 
این فرآیند یاد کرد و افــزود: به طور خــاص و برای آغاز 
راه، می توانیم ۳ حوزه هوشمندســازی کشاورزی، ایجاد 
گلخانه های هوشمند در ایران و راه اندازی بیمارستان های 
طب سنتی و هندی در ایران را مبنا قرار دهیم. دهقانی، با 
اشاره به آمادگی ایران برای استفاده از تجربه های هند در 
زمینه کشاورزی دیجیتال و گلخانه های هوشمند گفت: 
برای راه اندازی حداقل یک هزار هکتار گلخانه هوشمند در 
ایران آمادگی داریم تا از تجربیات هند و این شرکت فناور، 

استفاده کنیم.
وی با اشــاره به آمادگی برای حمایت از راه اندازی تجربه 
بیمارســتان طب سنتی اســت آمادگی داریم در ایران از 
راه اندازی بیمارستان طب سنتی حمایت کنیم و از تجربه 
های طب هندی بهره ببریم. همچنین این آمادگی وجود 

دارد که تجربیات طب سنتی ایران را به هند عرضه کنیم.

عرضه توانمندی های ایرانی به طرف هندی
در ادامه این نشست حمید ذوالفقاری سرپرست معاونت 
نوآوری و تجاری ســازی فناوری، با اشاره به ظرفیت های 
همکاری دو کشور در عرصه گیاهان دارویی و طب سنتی 

ادامه داد:  همــکاری ایران و هند به ویــژه در حوزه طب 
ریشه دار است و هنوز به خاطر داریم پزشکان هندی را که 
در سال های جنگ تحمیلی به ایران کمک کردند. امروز 
البته ایران در عرصه پزشکی به پیشرفت های خوبی دست 
یافته اســت و محصوالت دانش بنیان ایران راه خود را به 
بازارهای بین المللی گشوده اند. ذوالفقاری از آمادگی برای 
تبادل فناوری ها و تجربیات ایران و هند گفت و ادامه داد: در 
حوزه گیاهان دارویی و طب سنتی تمایل به همکاری داریم. 
چراکه از سال های دور ایران و هند در زمینه طب سنتی 
و گیاهان دارویی همکاری داشــته و هر دو کشــور دارای 
پیشینه ای به قدمت چندهزارساله در این عرصه هستند. با 
توجه به تنوع گیاهان دارویی در ایران وجود دارد، به دنبال 
اســتحصال مواد موثره این گیاهان دارویی هستیم و این 
ظرفیت، می تواند زمینه ساز  همکاری دو کشور در توسعه 

پاالیشگاه های گیاهان دارویی باشد.
معاون نوآوری و تجاری ســازی فناوری ادامــه داد: ایران 
در حوزه زیســت فناوری، به ویژه در حوزه تولید کودهای 
زیســتی تجربیات ارزنــده ای دارد بــه طوری که اکنون 
بیش از ۵۰ شــرکت دانش بنیان در ایــران فعالیت دارند 
و دستاوردهایشــان را به بازادهای داخلــی و بین المللی، 
عرضه کرده اند. در زمینه مبارزه با مقاومت آنتی بیوتیکی 
در ایران گام های بسیار خوبی برداشــته شده است و در 
زمینه پروبیوتیک ها، واکسن های دام، طیور و آبزیان و سایر 
حوزه ها، شــرکت های خوبی فعال هستند که می توانند 
محصوالت و فناوری هایشان را مبدا و محور همکاری های 

دو کشور قرار دهند.
ذوالفقــاری، از توانمنــدی ایران در عرصــه آبزی پروری 
گفت و ادامه داد: در اســتحصال از دریا ایــران در زمینه 
فناوری پرورش ماهی دارای فناوری بومی است و در این 
زمینه به خودکفایی دست یافته است به طوری که ۴۰۰ 
هزار تن برداشــت از قفس های پرورش ماهی، بخشی از 

دستاوردهای این حوزه به شمار می رود. ایران همچنین در 
تولید بذرهای هیبرید، تجارب بسیار خوبی دارد که می تواند 
محوری برای تبادل تجربیات با هند باشد. وی با اشاره به 
ظرفیت انتقال دستاوردها در زمینه تجهیزات حوزه سالمت 
گفت: ایران عالوه بر تولید و توسعه فناوری اقالم پزشکی 
و دارویی، توانمندی خوبی در تولید تجهیزات بیمارستانی 
دارد؛ ظرفیتی که مــی تواند زمینه را بــرای همکاری و 

سرمایه گذاری در قالب یک برند مشترک فراهم کند.
ذوالفقاری، ظرفیــت بکر ایــران برای ســرمایه گذاران 
بین المللی را یادآور شــد و افزود: بازار ایران، بستر بسیار 
خوبی برای ســرمایه گذاری فناورانه است و حضور موفق 
سرمایه گذاران از سایر کشورها، نشان می دهد که فرصت 
مناسبی برای سرمایه گذاری فناورانه در ایران و خلق ارزش 

افزوده باال وجود دارد.

ارائه راه کارهای نوآورانه در حوزه کشاورزی 
دیجیتال و هوشمندسازی

آچاریا بالکریشنا مدیرعامل شرکت پتن جلی با بیان این که 
در زمینه هایی چون کشاورزی دیجیتال، نرم افزار و گیاهان 
دارویی آماده ارائه توانمندی هایمان به ایران هستیم افزود: 
آماده هستیم تا تجربیات و توانمندی هایمان را در قالب یک 

همکاری دوجانبه با ایران به اشتراک بگذاریم.
وی افزود: مهندسان و فناوران دو کشور می توانند داشته 
ها و تجربیاتشان را با یکدیگر به اشــتراک بگذارند. ایران 
داروهای گیاه پایــه خوبی دارد کــه از ظرفیت عرضه در 
بازار هند برخوردار هســتند و متقاباًل، هند نیز در همین 
زمینه محصوالت و تجربیاتی دارد که مایل است به ایران 
عرضه کند. گفتنی است، در این نشست، عالوه بر بررسی 
فرصت های بالقوه ایران در تبدیل شکل سنتی کشاورزی 
به ساختار هوشــمند، مقدمات الزم برای ایجاد کارگروه 

مشترک همکاری های فناورانه فراهم شد.

همکاری های ایران و هند در 3 محور توسعه می یابد

تعامل شرکت های دانش بنیان ایران و هند

فناوری 
اطالعات

پس از خروج شــرکتهای ســازنده تجهیزات مخابراتی 
نوکیا و اریکسون از روسیه در پایان سال میالدی جاری، 
ممکن اســت کیفیت خدمات شــبکه های موبایل این 
کشور در بلند مدت ضعیف شــده و ارتباطات روزمره را 
برای شهروندان روسی دشوار کند. پنج مدیر مخابراتی 
ارشد و سایر منابع صنعتی به رویترز اظهار کردند: کاربران 
تلفن همراه در روسیه احتماال کندی دانلود و بارگذاری، 
قطعی بیشتر مکالمات، تماسهایی که متصل نمی شوند 
و اختالالت طوالنی را تجربه خواهند کرد زیرا اپراتورها 
امکان ارتقا یا به روزرســانی نرم افزار را از دست داده و با 

کاهش موجودی قطعات یدکی مواجه می شوند.
شرکتهای اریکســون و نوکیا که به اتفاق یکدیگر، سهم 

بزرگی از بازار تجهیزات مخابراتی و نزدیک به ۵۰ درصد 
سهم در بیس استیشنها در روسیه دارند، همه نوع سخت 
افزار مخابراتــی از آنتنهای مخابراتی گرفته تا ســخت 
افزاری که فیبر نوری حامل ســیگنالهای دیجیتالی را 
متصل می کند، تولید می کنند. این شرکتها همچنین 
نرم افزار ضروری برای کارکرد بخش های مختلف شبکه 

را فراهم می کنند.
کارل مالندر، مدیر مالی اریکســون، بــه رویترز گفت: 

ما تا پایان ســال کار مــی کنیم و این زمانی اســت که 
مهلت معافیتها از تحریم ها به پایان می رسد. اریکسون 
معافیتهایی را برای تحریم ها از ســوی مقامات سوئدی 
دریافت کرده اســت. پکا الندمارک، مدیــر عامل نوکیا 
در مصاحبه ای، اظهارات مشابهی داشت و گفت: خروج 
ما کامل خواهد شــد. ما دیگر چیزی به روسیه تحویل 
نمی دهیم. اقتصاد روســیه تاکنــون در برابر تحریم ها 
و کنترلهای صادراتی که از ســوی دولتهــای غربی در 

واکنش به حمله نظامی روســیه به اوکراین وضع شده، 
دوام آورده است اما خروج نوکیا و اریکسون ممکن است 
تاثیر عمیق تری بر زندگی روزمره در روسیه گذاشته و امر 

ساده ای مانند یک تماس تلفنی را دشوار کند.
وزارت دیجیتالی روســیه در این بــاره اظهار نظر نکرد 
اما هفته جاری، ماکســوت شــادایف، وزیر ارتباطات و 
رسانه جمعی روسیه اظهار کرد: چهار اپراتور مخابراتی، 
قراردادهایی بــرای صرف بیــش از ۱۰۰ میلیارد روبل 
معادل ۱.۴۵ میلیارد دالر برای تجهیزات ساخت روسیه 
امضا کردند. قراردادهای مذکور بــه این اپراتورها اجازه 
خواهد داد تولید مدرن تجهیزات مخابراتی در روسیه را 

سازماندهی کنند.

با خروج نوکیا و اریکسون

کیفیتمکالماتواینترنتدرروسیهضعیفمیشود؟
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83 درصــد از اشــتغالزايي كشــور 
مربوط به بخش خصوصي اســت كه 
اين نشــان از مديريــت توانمند آنها 
دارد اما با وجود اين موضوع تنها 15 
درصد اقتصاد بــراي مديريت به اين 
بخش واگذار شده اســت. هدايت خالقانه برنامه هاي كارگاه، 
تقسيم شايســته نيروي كار و توزيع بهينه سرمايه كارگاه به 
بخش هاي مختلف از جمله بارزترين ويژگي هاي مدير توانمند 
در مديريت يك كسب و كار اســت. مدير، هادي و گرداننده 
اساسي هر سازمان و نهادي است كه نحوه عملكرد بخش هاي 
مختلف را مشخص مي سازد و در نهايت معيار سنجش رفتارها 

و فعاليت هاي شغلي است. 
 تجربــه نشــان مي دهــد هرچقــدر يــك مديــر خصوصا 
يك مدير اقتصادي در نحوه تصميم گيري و برنامه ريزي هاي 
خود با دقت و آينده نگــري رفتار كند، بــازار كار بهتري در 
پيش رو دارد و كمتر با آســيب و خطر ورشكســتگي مواجه 
خواهد شــد، به طوري كه مديران توانمند در بدترين شرايط 
اقتصادي قــادر بوده اند بــازار محصوالت خود را ســر پا نگه 
دارنــد. تاثير مديريــت در عملكــرد و موفقيت ســازمان را 
 مي توان با مقايســه اي از مديريت بخــش خصوصي و دولتي 

تشخيص داد. 
به گفتــه برخــي كارشناســان ناتواني دولــت در مديريت 
بخش هايي از اقتصاد ايجاب مي كند كه دولت آنها را به بخش 
خصوصي واگذار كند. براي مثال مي توان به تاثير و نقش مهم 
بنگاه هاي كوچك و متوســط در اقتصاد اشاره كرد، مديريت 
صحيح در اين بنگاه ها منجر شده آنها نقش بااليي در اقتصاد 
كشور داشــته باشــند. از طرفي يكي از مواردي كه مي توان 
از آن به عنوان عدم كارايي واقعي دولــت در اقتصاد با وجود 
اينكه دولت تمامي امكانات و ابزارها را در اختيار دارد، نام برد، 
بحث اشتغالزايي اســت. طبق آخرين آمارهاي رسمي كشور 
كه از سوي مركز آمار ايران ارائه شــده، سهم بخش دولتي از 
اشتغالزايي تنها 17.1 درصد است، در حالي كه 82.9 درصد 
بازار كار ايران در بســتر فعاليت هاي خصوصي شكل گرفته 
اســت. به اين ترتيب ســهم بزرگي از بازار در اختيار بخش 
خصوصي اســت. اما برعكس مديريت بخش بزرگي از اقتصاد 
كه بر اساس آمارها85 درصد ذكر شده در قبضه دولت است. 

مريم سلطاني، عضو اتاق بازرگاني در رابطه با تفاوت سيستم 

مديريتي بخش خصوصي با دولتي به »كسب و كار« مي گويد: 
بخش خصوصي با جديت، پشتكار و دلسوزي بيشتري نسبت 
به بخش دولتي فعاليت مي كنــد. عملكرد اين بخش در واقع 

فعال تر، سالم تر و پويا تر است. 

مديران بخش  خصوصي دلسوز تر و فعال تر
وي توضيح مي دهد: مثال طي سال هاي گذشته بخش دولتي 
مدام با مسائلي چون رانت، فســاد مالي و دغدغه هايي چون 
بروكراسي اداري، عريض و طويل بودن و... روبه رو بوده ازاينرو 
نتوانسته با جديت عمل كند و مدام درگير چالش هاي زيادي 
بوده است اما در مقابل بخش خصوصي درگير اين گرفتاري ها 

نشده است. 
وي با اشاره به نقش و تاثير مديريت در رونق و پيشبرد اهداف 
كسب و كارها مي گويد: مشخصا نقش مدير توانا در اداره يك 
بنگاه توليد را نمي شــود ناديده گرفت امــا در كنار مديريت 
صحيح سازمان نياز به وجود نيرو و منابع انساني ماهر، توانا و 
خالق است كه نسبت به وظايف سازماني خود متعهد و پايبند 
باشــند و در ارتباط با وظايف شغلي 

وفادارانه و صادقانه عمل كنند. 

عبور مديــر آينده نگر از 
بحران تقاضا در بازار

مدير يــك كارگاه توليدي در همين 
رابطه مي گويــد: در شــرايط فعلي 
اقتصاد كشــور كه خيلي از بنگاه ها 
بازار خود را از دست دادند و در نتيجه 
كمبــود تقاضا بســياري از كاالها به 
آنها بازگشت داده شد، خوشبختانه 
بــا پيش بيني هاي درســتي كه در 
ســال هاي گذشــته از بازار كنوني 
داشتم، كارگاه را از اين ضرر دور نگه 

داشتم.
 اطــالع از بازار جهانــي كاال، رنگ و 
نــوع تركيباتي كــه بايــد در كاال 
بــه كار گرفته شــود، شــناخت از 
ســليقه هاي مشــتري و... از جمله 
پيــش بيني هايــي اســت كــه بر 

 اساس آن هر ســال براي ســال آينده برنامه توليد خود را به 
پيش مي بريم.وي توضيح مي دهد: داشتن مديري هوشمند 
و توانا در برنامه ريزي الزمه رونق هر كسب و كار است. سابقه 
مديريت من در اين چند ســال اين تجربه را بــه من داد كه 
هنگامي كه كاال كيفيت داشته باشــد و براي توليد آن هم از 
زمان و هم از سرمايه هزينه كرد، مشخصا هرگز با كسادي بازار 

مواجه نخواهد شد. 
اين توليد كننده مي گويد: به همين دليل هيچ گاه محصوالتي 
كه توليد كرديم به ما بازگشت داده نشده بلكه هميشه با وجود 
تقاضای فراواني كه محصوالت مــا دارد، كاال براي عرضه كم 

مي آورديم. 

تسلط بر روابط سازماني
البتــه مشــخصات مديريــت در شــركت هاي بــزرگ و 
كوچك متفــاوت اســت. در شــركت هاي كوچــك مدير 
تســلط بيشــتري براي نظارت و دقت در نحــوه عمل افراد 
دارد امــا تعدد وظايــف و نقش ها در ســازمان هاي بزرگ تر 
ايجــاب مي كنــد كــه چنديــن مديــر زيرمجموعه يك 
 مديــر بــه فعاليــت بپردازنــد و هــر بخــش در اختيــار

 يك مدير قرار بگيرد. 
يــك مديرتوانمند ويژگي هايــي دارد كه از اين قرار اســت: 
قدرت تصميم گيري و آينده نگري، داشــتن صبر و پشتكار، 
تســلط بر اطالعات روز، داشــتن دانش فني الزم براي اداره 

يك كســب و كار، ايجاد رابطه صحيح ميان اعضاي سازمان 
و كنترل بحــران. از طرفي در مديريت يك ســازمان بايد به 
عواملي ديگر نيز توجه داشــت مانند ايجــاد رابطه صحيح با 
كاركنان، داشــتن رفتار متعادل با كاركنان نــه نرمي بيش 
از اندازه و نه خشــونت، ارائه اطالعات هر بخش به كســاني 
كه عهــده دار اجراي وظايــف آن بخش هســتند و كمك به 
آنها براي شــناخت مسئوليت ها و وظايف شــان، پايبندي به 
اصول اخالقي، اســتفاده از الگوي رفتــاري مديران موفق و 
بهره گيري از تجربه آنها، اعطاي پاداش به كاركنان شايسته، 
 توزيع بهينه دســتمزدها و حقوق به تناســب شايســتگي 

و توانمندي افراد. 
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كســب وكارها به توانايــى پايش، 
شناســايى و تســلط بر فناوری ها و 
توانمندیهای فناورانه نياز ضروري 
دارند. فنــاوری و نوآوری در تركيب 
با ســرمايه و اســتعدادهای انسانى 
مى توانند در شــرايط بحران های اقتصادی بــه مثابه موتور 
رشــد و توســعه موسســات عمل كنند. در نتيجه با شروع 
فعاليت موسســاتي كه مجهز بــه فناوری های نو هســتند، 
 موسساتي كه بعضا پايبند به فناوری های قديمى تر هستند،

 به تدريج دچار ضعف و مشكالت اقتصادی مى شوند و حتى 
ممكن است نهايتا مرگ موسسه يا بنگاه اقتصادي را به همراه 
داشته باشــد. ازاين رو خالقيت و به كارگيري تكنولوژي هاي 
جديد باعث صرفه جويي در زمان، هزينه، نيروي كار و... براي 

شركت توليدي مي شود.
 همچنين يكي از عواملــي كه باعث تمايز بين كشــورهاي 
توسعه يافته و در حال توســعه مي شود، تفاوت آنها در ميزان 
 اســتفاده از تكنولــوژي، مهارت هاي نو و بــه عبارتي دانش

 فني است. 

مديريت هزينه هاي بنگاه با اتكا بر دانش روز
به عنوان مثال از زبان بسياري از حسابداران شنيده مي شود كه 
توليد كنندگاني كه نمي خواهند اصول حسابرسي شركت هاي 
خود را با اتكا بر دانش حســابداران انجام دهند، در محاسبه 
هزينه هاي نهايي شركت خود با مشكل مواجه مي شوند و نتايج 
حسابرســي آنها خالف هزينه ها و درآمدهاي واقعي بنگاه يا 
شركت توليدي آنها خواهد بود. در صورتي كه اگر آنها از دانش 
حسابرسي اســتفاده كنند، حتي در پرداخت ماليات و هزينه 
تمام شده كاال به نتيجه مطلوب تري خواهند رسيد. بنابراين 
 مهم ترين عامل شكست بنگاه ها بسياري اوقات همين مسئله

 است. 

دانش فني، شرط رقابتي شدن بنگاه ها 
يــك توليد كننــده مي گويــد: رقابتــي شــدن بنگاه هاي 
توليدي زمانــي محقق مي شــود كه دســتگاه ها، ابزارآالت 
و ماشــين آالتي كه مورد اســتفاده واقع مي شــود، رقابتي 
 باشــد يعني پا به پــاي تجهيــزات روز پيش بــرود. در غير 
اين صورت مشــخص است كشــوري كه ماشــين آالت به 
روز تــري دارد از رقبايي كه از اين وســيله محروم هســتند، 
 پيشــي مي گيــرد. توليد كننده حتــي اگر مديريــت عالي

 و حساب شده داشته باشد، در هر صورت نيازمند كاربرد ابزار 
نوين در فعاليت خود است. 

تكنولوژي، عامل توزيع عادالنه سرمايه 
وي ادامه مي دهد: گرچه ســاير ملزومات در كنار تكنولوژي 
چون توانمند ساختن نيروي كار، دانش مديريتي، آينده نگري 
و پيش بيني بازار، آشــنايي با بازار هاي خارجي و محصوالت 
ساير كشورها، سرمايه و مديريت بهينه نقدينگي و... در ترقي 
يك شركت توليدي موثر است اما در نهايت با وجود تكنولوژي 

همه اين بخش ها بهتر هدايت مي شود. در واقع تكنولوژي اثر 
هر يك از اين بخش ها را چندين برابر مي ســازد. مثال نيروي 
كاري كه مهارت بيشــتري دارد و به دانش فني مسلط است، 
خالقيت بيشــتري به كار مي گيرد و ســاعات كار مفيد وي 
افزايش پيدا مي كند. از طرفي دانش فني به مدير شركت كمك 
مي كند تا در امور مالي و توزيع سرمايه به بخش هاي شركت 
عملكرد مطلوب تري داشــته باشــد. عالوه بر اين بازاريابي و 
موفقيت در فروش يك كاال بستگي به تكنولوژي و دانش هايي 
دارد كه با تكيه بر علم جديد دنيا براي توليد آن كاال به كار برده 
شده است. همچنين بنابر گفته بسياري از مسئوالن، هدف از 
آوردن نيروي خارجي به داخل كشور و اجازه ورود شركت هاي 
آنها اســتفاده از همين تكنولوژي و دانش فني يا انتقال آن به 
كشور است، به عنوان مهم ترين عاملي كه در توسعه اقتصادي 
موثر است و بزرگ ترين عامل عقب افتادگي شركت هاي توليد 

و تعطيلي آنهاست. 

سفارشي شدن كاال، دستاورد دانش روز
حـسـيـن سـاسـانـي، عضو اتاق بازرگاني تهران در رابطه با 
ضرورت تجهيز كســب وكارها به ابزارهاي روز دنيا مي گويد: 
توسعه كسب وكارها به چندين عامل بستگي دارد كه يكي از 
اين عوامل به كارگيري تكنولوژي روز دنياست يعني شركت ها 
طي يك فراينــدي بتوانند با كمترين زمــان باكيفيت ترين 
محصــول را توليد كنند؛ محصولي كه هم قيمت تمام شــده 
كمتري داشته باشــد و هم رغبت مشــتري را به خود جلب 
كند. تكنولوژي عامل مهمي در توســعه كشورها به خصوص 
در پيشرفت كشورهاي توسعه يافته در محصوالت باكيفيت 
است. آنها مي دانند محصوالت را چگونه طراحي كنند كه مورد 
رضايت مشتري باشد، در واقع از طريق تكنولوژي شركت ها 
قادر خواهند بود نيازها، سليقه و خواسته هاي مشتري را درك 
كنند. در گذشــته محصوالت در حجم انبوه توليد مي شــد؛ 
حال آنكه نه تنوعي داشت و نه براساس سفارش مشتري بود 
 اما در حال حاضر تكنولوژي به سفارشــي شــدن كاال كمك 

كرده است. 
وي در رابطه با تاثيــر مثبت تكنولوژي بر توليــد و بازاريابي 
مي گويد: رابطه تكنولــوژي با نوآوري يك رابطه دو ســويه 
اســت. از طرفي تكنولوژي موجب ارتقای خالقيت و نوآوري 
بنگاه مي شود و از سوي ديگر نوآوري سطح تكنولوژي را ارتقا 

مي بخشد. 
بازاريابي موفقيت در فروش كاال، تقويت بعد مالي شــركت و 
دسترسي به شبكه بانكي و تسهيل روابط مالي و بانكي كشور 
و افزايش بازدهي شــركت را به همراه دارد. ساساني مي گويد 
بر اســاس گزارش مجمع جهاني اقتصاد رتبه كشــور در به 
كارگيري دانش روز از بين 148 كشــور 123 است. اين رتبه 
نشان مي دهد چقدر با كشورهاي دنيا در ارتقای سطح دانش 

فني و تكنولوژي فاصله داريم.
فقــدان تكنولوژي در كشــور مانــع بهره بــرداري بهينه از 
ذخاير طبيعي، معدني و نفتي كشــور مي شــود. براي مثال 

نرخ قابل برداشــت از ميدان نفتي ايران حــدود 25 درصد 
اعــالم شــده، در حالي كــه اين رقم بــا وجــود تكنولوژي 
 مي توانــد بــه نرخ هــاي معمــول جهــان يعنــي حدود

 5۰ درصد برسد. 
تكنولوژي مدام در حال پيشــرفت اســت. نمونه اين موضوع 
وصل شدن بسياري از صنايع به اينترنت است. طبق آمارهاي 
ارائه شده تا سال 2۰۰8 ميالدي تعداد دستگاه هاي متصل به 
اينترنت حتي از جمعيت كل جهان بيشتر بوده و پيش بيني 
مي شود تا سال 2۰2۰ تعداد دســتگاه هاي هوشمند به بيش 

از 5۰ ميليارد دستگاه برسد. همچنين پيش بيني ها حاكي از 
آن است كه در اين ميان فروش محصوالت هوشمند از فروش 
بازار تبلت، كامپيوتر و گوشــي موبايل پيشي خواهد گرفت. 
همچنين ارزيابي هاي صورت گرفته حكايت از آن دارد كه در 
شرايطي كه تا سال 2۰12 تنها 1۰ درصد خودروها مجهز به 
اينترنت بوده اند، اين رقم تا سال 2۰2۰ به 9۰ درصد خودروها 

افزايش پيدا مي كند. 
بــر ايــن اســاس پيش بيني شــده اســت كــه تا ســال 
2۰2۰ درآمدهــاي مربــوط بــه خدمــات ماشــين 

 بــه ماشــين و اينترنــت اشــيا در بخــش ابــزار بــه
  36 ميليــارد دالر، در بخــش لــوازم الكترونيــك بــه

 445 ميليارد دالر، ســالمت به 69 ميليــارد دالر و اتومبيل 
به 2۰2ميليارد دالر برســد. گفته مي شود بيشــترين تاثير 
اين بخش روي صنعت اســت، چــرا كه موج جديــد ايجاد 
شــده تنها يك موج فناورانه نيســت و كســب وكارها را هم 
در بر مي گيــرد و اگر صنايع و كســب وكارها خــود را براي 
 مواجهــه بــا آن آماده نكــرده باشــند، ممكن اســت تمام 

سرمايه آنها از دست برود. 
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انجمــن صنفــي صنايع روغنكشــي ايــران اعالم كــرد در شــرايط كمبــود دانه 
روغنــي، اگر دولــت تدبيــري نكنــد، بــا واردات كنجالــه و روغن خــام به جاي 
 دانــه روغنــي، تعطيلــي كارخانه هــای روغنكشــي در ســال آينــده قطعــي 

است. 
انجمن صنفي صنايع روغنكشي ايران در نامه اي سرگشــاده اعالم كرد: كارخانه های 
روغنكشــي با ظرفيت ســاالنه 4,6 ميليون تن دانه روغني يكي از بزرگ ترين صنايع 
تبديلي بخش كشاورزي به شمار مي روند كه مي توانند نقش كليدي را در اشتغالزايي، 
كاهش ارزبري، ايجاد ارزش افزوده، افزايش ضريب خوداتكايي، امنيت غذايي، كاهش 
واردات محصــوالت نهايي و بهبود تراز تجاري بخش كشــاورزي و غذايي كشــور در 

راستاي تحقق اهداف عالي و برنامه هاي كالن نــظام جمهوري اسالمي ايران از جمله 
اقتصاد مقاومتي ايفا كنند. انجمن صنفي صنايع روغنكشــي ايــران براي نيل به اين 
اهداف، پيشــنهاد اصالح نظام تعرفه اي واردات كنجاله، روغن خام و دانه هاي روغني 
را به دولت ارائه و طي دو سال اخير جلسات متعددي را با مقامات عالي كشور از جمله 
معاون اول رئيس جمهوری برگزار كرد كه متاســفانه با وجود دستورات و پيگيري آن 
مقام مسئول و مكاتبات و جلسات متعدد كارشناسي با وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي، 
صنعت، معدن و تجارت، اقتصاد و دارايي و ســازمان مديريت و برنامه ريزي، اين روزها 
 خبرهاي خوشي درباره اصالح نظام تعرفه اي به نفع توليد و صنعت از سوي دولتمردان 

به گوش نمي رسد. 

هشدار تعطيلي كارخانه های روغنكشي 

براي نخســتين بار مبارزه 
با ميــوه قاچــاق از حرف و 
شــعار به عمل درآمد و روز 
گذشته 31 تن ميوه قاچاق 
زير چرخ هاي لودر امحا شد. 
مسدود كردن مسيرهاي ورود ميوه هاي لوكس قاچاق 
از اقصي نقاط جهان به ايران كار آساني نيست چرا كه 
به نظر نمي رسد اين ميوه ها بدون سازماندهي و توسط 
قاچاقچيان خرده پا به كشــور قاچاق شوند اما اقدام 
ديروز ستاد مبارزه با قاچاق كاالوارز را بايد نقطه عطفي 
در اين زمينه دانست. مسئوالن وزارت كشاورزي بارها 
از قاچاق ميوه انتقاد كرده و نهادهاي متولي نظارت را 
به مبارزه جدي تر با متخلفــان فراخوانده بودند. وزير 
جهاد كشاورزي نيز درباره ميوه هاي قاچاق انتقادات 
تندي داشته است. وي اخيرا بيان كرد: وضعيت ما از 
لحاظ توليد ميوه مشخص است و در حال حاضر ايران 
چهار درصد توليدات جهاني مركبات را دارد و در خيلي 
از محصوالت نيازي به واردات نداريم، ولي متاســفانه 
قاچاق نيز صورت مي گيرد و حتي عالوه بر مشكالت 
اقتصادي مشكالت بهداشتي نيز ايجاد كرده به گونه اي 
كه بيماري مگس مديترانه اي و مگس زيتون حاصل 
محصوالت قاچاق هســتند. برخي مي گويند قاچاق 
ميوه سازمان يافته انجام مي شود بنابراين آن عده اي 
كه قاچاق ميــوه را در همان كاميون هــا و كانتينر ها 

انجام مي دهند، بايد شناسايي شوند و با آنها برخورد 
جدي شود. در پي اين اظهارات سازمان هاي تعزيرات 
حكومتي، حمايت و ستاد مبارزه با قاچاق كاال به مبارزه 
و جمع آوري محموله هاي ميوه  قاچــاق و برخورد با 
قاچاقچيان پرداختند و استانداري نيز اعالم كرد مبادي 
ورودي شــهر را براي جلوگيري از ورود ميوه قاچاق 
زيرنظر مي گيرد. نتيجه اين اقدامات كشف 31 تن ميوه 
قاچاق و امحاي آن بود. اكنون سوال اينجاست كه آيا 
اين اقدامات ادامه پيدا خواهد كرد يا خير؟دبير ستاد 
مبارزه با قاچاق كاال و ارز استان تهران اعالم كرد: ۲۷ تن 
از ميوه هاي قاچاق كشف شده، روز گذشته )چهارشنبه( 
 امحا و ســپس بقايــاي آن در چاه هــاي مخصوص

 دفن شــد. به گزارش مهر، حدود 31 تن ميوه قاچاق 
در بازرســي هاي اخير از ميدان ميوه و تره بار و مراكز 
عرضه ميوه لوكس كشف و از اين ميزان ۲۷ تن به علت 
غيربهداشتي بودن امحا شد. علي اكبر پوراحمدنژاد، 
دبير ســتاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز استان تهران در 
حاشيه مراسم امحاي ميوه هاي قاچاق غيربهداشتي و 
مضر گفت: اين ميوه ها از يك هفته پيش، از ميدان ميوه 
و تره بار و مراكز عرضه ميوه لوكس كشف، جمع آوري 
و به سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي استان 
تهران منتقل شــد كه پس از دريافت استعالم هاي 
الزم و اينكه مراجع بهداشتي ۲۷ تن از اين ميوه ها را 
غيربهداشتي و مضر براي سالمت جامعه اعالم كردند، 

با حضور دستگاه هاي مربوطه  كار امحا انجام شد. وي 
افزود: اين ميوه ها شامل نارگيل، سير، دراگون، ليمو 
ترش،  بلوط، گريپ فروت، سيب فرانسوي،  انگور،  پرتقال 
و نارنگي بود كه در محوطه سازمان جمع آوري و فروش 
اموال تمليكي استان تهران نابودسازي و سپس بقاياي 
آن در چاه هاي مخصوص دفن شد. پوراحمد نژاد گفت: 

اگر سالمت اين ميوه ها تاييد مي شد، به جاي نابود كردن 
 تصميم ديگري گرفته مي شد كه يكي از تصميمات، 
اســتفاده از آنها براي مصارف كود پيش بيني شــده 
بود اما به علت غيربهداشــتي اعالم شدن چاره اي جز 

نابودسازي نداشتيم. 
وي افزود: براي 4 تن ديگر از اين ميوه هاي كشف شده 

كه استعالم بهداشتي و ديگر استعالم هاي آنها نيز مثبت 
اعالم شده اســت، هنوز تصميم گيري نشده و فرايند 

تصميم گيري ادامه دارد. 
ميوه هاي قاچاقي كه اخيرا كشف شده مربوط به 3۵ 
مالك بوده كه ارزش تقريبي كارشناسي شده براي آن 

حدود 3۰۰ ميليون تومان است.

31 تن میوه قاچاق امحا شد

مبارزه با میوه قاچاق جدی شد

3۵۰ هزار هكتار از جنگل ها در 
شرف نابودي است

مديرعامل شــركت صنايع چــوب و كاغذ 
مازندران گفت: 3۵۰ هــزار جنگل به دليل 
اجرانشدن كارهاي فني در قالب طرح تنفس 

در شرف نابودي هستند. 
به گزارش مهر، ابوالفضل روغني در مراســم 
كاشــت 1۰ هزار اصله نهال كه به مناسبت 
هفته منابع طبيعي برگزار شــد، با تاكيد بر 
اينكه ما با طرح تنفــس جنگل ها مخالفيم، 
افزود: وجود جنگل ها نيازمند كارشناســان 
فني جنگل اســت و اگر اين كارشناســان 
 فنــي نباشــند، جنگل هــا آســيب جدي 

خواهند ديد. 
وي تصريــح كرد: 3۵۰ هــزار هكتار جنگل 
به صــورت پايلوت در طــرح تنفس جنگل 
در اختيــار منابع طبيعي قرار گرفته اســت 
كه ايــن جنگل هــا بــه دليل اجرانشــدن 
كارهاي فني توســط كارشناســان جنگل 
در شرف نابودي هســتند. روغني، خروج و 
قطع گونه هاي مريض و فرســوده درختان 
همچنين كاشــت گونه هاي جديد متناسب 
با بوم منطقــه را از كارهاي كارشناســي و 
 فني جنــگل براي حفظ و حراســت جنگل 

عنوان كرد. 
مازنــدران  اينكــه  بيــان  بــا  وي 
را  كشــور  نهالســتان  بزرگ تريــن 
 داراســت، افــزود: مازنــدران ســاالنه

 يــك ميليــون و ۵۰۰ هــزار نهــال توليد 
مي كنــد و ۹۰ درصــد ايــن نهال هــا در 
 جنگل هاي اســتان و مابقي به ساير استان ه

ا ارسال مي شود. 
مديرعامــل صنايع چوب و كاغــذ مازندران 
افرا، توســكا، بلوط وحشي و گيالس وحشي 
را از نهال هايي برشــمرد كه براي كاشت در 
جنگل هاي منطقه متناســب بــا بوم محل، 
پرورش و كاشت مي شــوند. روغني از وجود 
1۰ پست نگهباني و ۸۰ پست قرق بان براي 
نگهباني و جلوگيري از قاچاق چوب و چراي 
دام ها در منطقه تــالر خبر داد و گفت: حوزه 
تالر ۵۵ هزار هكتار جنگل را شامل مي شود 
و تاكنون 4۰۰ هزار اصله نهال در اين حوزه 
متناســب با بوم منطقه كاشــته شده است. 
مديرعامل صنايع چــوب و كاغذ مازندران با 
اشاره به كاشت 1۰ هزار اصله نهال به مناسبت 
هفته منابع طبيعي در يــك روز را از جمله 
طرح هاي موفق صنايع چوب و كاغذ برشمرد 
و خاطرنشان كرد: نگهداري منابع طبيعي به 
عمل نياز دارد، نه حرف و صنايع چوب و كاغذ 

عمل گراست. 

مقصر گراني گوشــت دالالن 
هستند، نه صادرات

معاون وزير جهاد كشاورزي اظهار كرد: قيمت 
گوشت قرمز در بازار وابسته به سيستم عرضه 
و تقاضاست و تغييرات و نوسانات قيمتي كه 
طي ماه گذشته در سطح شهر به وجود آمد، 

هيچ ارتباطي به واحد هاي توليدي ندارد. 
حســن ركنــي افــزود: قيمــت دام زنده 
در واحد هــاي توليــدي طــي دو ســال 
قبل تغيير محسوســي نكــرده و همچنان 
 حدود كيلويــي 11 هزار تومــان ثابت باقي 

مانده است. 
معاون وزير جهــاد كشــاورزي در امور دام 
ادامــه داد: نوســانات قيمتي كــه در بازار 
گوشــت قرمز به وجود آمده بــه حلقه هاي 
واســط غيرضروري برمي گردد كه گوشــت 
قرمز را از توليد تا بازار مصرف دست به دست 
 مي كنند كه بايد اصالحاتي در اين سيســتم 

انجام شود. 
ركني با بيــان اينكه قيمت دولتي گوشــت 
قرمز منجمد كيلويي حدود 1۸ تا 1۸هزار و 
۵۰۰ تومان اســت كه با حداقل سود در بازار 
شــب عيد توزيع خواهد شد، گفت: براساس 
برنامه هاي وزارت جهاد كشــاورزي بايد 3۰ 
ميليــون راس از جمعيت دام زنده ســبك 
كاهش پيدا كند كه طي ســال گذشته تنها 
يك ميليون راس دام زنده از طريق صادرات 

كاهش پيدا كرد. 
معاون وزير جهــاد كشــاورزي در امور دام 
تصريح كرد: حجم صادرات دام زنده نسبت 
به كل جمعيت دامــي كمتر از ۲ درصد بوده 
اســت؛ بنابراين نمي تواند اثــر قابل توجهي 
در عرضه گوشــت قرمز داشــته باشد، كما 
اينكه هم اكنــون نيز دام زنده روي دســت 
 دامداران مانــده و به بازارســاني و بازاريابي 

بيشتري نياز دارد.

اخبار

کشاورزي

يــك مقــام مســئول در 
وزارت جهاد كشاورزي با 
بيان اينكه توليد خشكبار 
امسال بيش از ۸۰۰ هزار 
تن اســت، گفت: مجوزي 
براي واردات خشــكبار صادر نشده است. رمضان 
رويين تن با بيان اينكه مجموع توليد خشــكبار ما 
امســال بيش از ۸۰۰ هزار تن است، اظهار داشت: 
اين خشكبار شامل 14۵ هزار تن بادام، 1۸۰ هزار 
تن گردو، ۲۵۰ هزار تن پسته، حدود 3۰ هزار تن 
فندق، 16۰ هزار تن كشــمش، 1۰ هزار تن برگه 
زردآلو، ۸ هزار تن آلو خشــكه، 4۲ هزار تن انجير 
خشــك و حدود 1۰ هزار تن ســاير محصوالت از 
جمله توت، سنجد و... است. وي با اشاره به اينكه 
از اين ميزان توليد، حدود 4۰۰ هزار تن آن صادر 
و حدود 4۰۰ هزار تن نيز در داخل كشور مصرف 
مي شــود، افزود: اگر جمعيت كشور را ۸۰ ميليون 
نفر درنظر بگيريم كه البته كمتر از اين ميزان است، 
سرانه مصرف خشــكبار براي هر ايراني حداقل ۵ 

كيلوگرم مي شود. 
مديركل دفتر ميوه هاي سردسيري و خشك وزارت 
جهاد كشاورزي قيمت هر كيلوگرم پسته صادراتي 
را بين ۸,۵ تا 11 دالر اعالم كرد و گفت: قيمت بادام 
صادراتي پوست كاغذي نيز حدود ۵6 هزار تومان، 
مغز بادام مامايــي كيلويي 1۰3 هــزار تومان و با 

پوست حدود 3۵ هزار تومان است. 

به جز گردو در توليد ســاير خشكبار 
كمبودي نداشتيم

به گفته رويين تن، دليل گراني مغز بادام نسبت به 
بادام با پوست اين است كه از هر 3 كيلوگرم بادام 
يك كيلوگرم مغز به دســت مي آيد، ضمن اينكه 
كارمزدي نيز براي آن درنظر گرفته مي شود. وي، 

قيمت خشــكبار براي خريد از باغــداران را مورد 
اشاره قرار داد و افزود: قيمت گردو با پوست حدود 
۲۰ هزار تومان، مغز آن حــدود 3۵ هزار تومان و 
فندق با پوست از كيلويي ۸ تا 14 هزار تومان است 
درحالي كه اين محصوالت در بازار قيمت باالتري 
دارند. رويين تن ادامه داد: توليدكنندگان كشمش 
را هم حداكثر 4۵۰۰ تا ۵۰۰۰ تومان فروخته اند. 
مديركل دفتر ميوه هاي سردسيري و خشك وزارت 
جهاد كشاورزي در پاسخ به اين پرسش كه قيمت 
منطقي خشــكبار در بازار بايد چقدر باشد،گفت: 
اين مساله درباره خشكبار مختلف، متفاوت است، 
چراكه كيفيــت آنها با هم فــرق مي كند. به گفته 
اين مقام مسئول در وزارت جهاد كشاورزي، تنها 
محصولي كه بين قيمت فروشــش توسط باغدار و 
بازار آن تعادل وجود دارد، پسته است، ضمن اينكه 
باغداران پســته را از كيلويي ۲4 تا 33 هزار تومان 
مي فروشــند و حتي برخي ارقام باكيفيت آن نيز 

حدود ۵۰ هزار تومان به فروش مي رسد. 
مديركل دفتر ميوه هاي سردسيري و خشك وزارت 
جهاد كشــاورزي با بيان اينكه ما در زمينه توليد 
كمبودي نداريم، اظهار داشــت: امسال نسبت به 
سال گذشته در همه محصوالت جز گردو كه دچار 

سرمازدگي شد، با افزايش توليد مواجه بوديم. 
ســرانه توليد خشــكبار در كشور 10 

كيلوگرم است
رويين تن با اشــاره به اينكه ميران توليد گردو در 
سال گذشته، ۲۲۰ هزار تن بوده است، ميزان توليد 
امســال را 1۸۰ هزار تن اعالم كــرد، ضمن اينكه 
توليد بادام نيز مشــابه ســال قبل بوده است. وي 
ادامه داد: در سال جاري توليد پسته ۲۵ هزار تن، 
فندق حدود 1۵ هزار تن و كشمش حدود ۲۰ هزار 
تن افزايش يافته اســت. مديركل دفتر ميوه هاي 
سردســيري و خشــك وزارت جهاد كشاورزي، 

سرانه توليد خشكبار به ازاي هر نفر را 1۰ كيلوگرم 
عنوان كرد و گفت: از اين ميزان ۵ كيلوگرم صادر 
و ۵ كيلوگرم در داخل مصرف مي شود بنابراين ما 
كمبودي نداريم و كســاني كه مي خواهند واردات 
انجام دهند، تنها به فكر منافع زودگذر خود هستند. 
رويين تن در پاســخ به اين پرسش كه كدام يك از 
خشكبار مجوز ورود به كشور را دارند، افزود: هيچ 

كدام، تنها ميوه هايــي مانند آناناس، موز، نارگيل، 
پاپايا و انبه مجوز واردات دارند، آن هم به اين دليل 
كه توليد داخلي آنها كم است. وي درباره اينكه آيا 
خشــكباري مانند بادام هندي و بادام زميني هم 

مجوز واردات ندارند؟ 
 تصريح كــرد: درحال حاضر هندي هــا مغز بادام 
مامايي ايراني را كيلويــي 1۰3 هزار تومان و بادام 

پوســت كاغذي را كيلويي ۵6 هــزار تومان از ما 
خريداري مي كننــد. رويين تن تاكيــد كرد: جز 
ميوه هايي كه نام برده شــد، هرچه كــه در بازار 
مشاهده مي كنيد، وزارت جهاد كشاورزي مجوزي 
بــراي واردات آنها صادر نكرده اســت. وي درباره 
توليد بادام زميني نيز گفت: ما در داخل كشور اين 

محصول را توليد مي كنيم. 

مديركل دفتر میوه هاي سردسیري و خشك وزارت جهاد كشاورزي خبر داد 

تولید ۸۰۰ هزار تن خشكبار

رئيس سازمان دامپزشكي كشور، از برقراري كشيك ايام تعطيالت نوروز در ادارات دامپزشكي 
سراسر كشور براي حفظ سالمت مصرف كنندگان و خدمت رســاني به بهره برداران خبر داد. 
مهدي خلج افزود: با توجه به درپيش بودن ايام تعطيالت نوروز و ضرورت تشديد كنترل و نظارت 
بهداشتي بر توليد، توزيع و عرضه فرآورده هاي خام دامي و با هدف حفظ سالمت مصرف كنندگان، 
به روال سال هاي گذشته از ۲۵ اسفندماه امسال تا 14 فروردين ماه سال آينده، طرح تشديد كنترل 

و نظارت بهداشتي ويژه ايام نوروز اجرا مي شود. وي اظهار داشت: در اين زمينه هماهنگي الزم 
با استانداري ها، فرمانداري ها، شهرداري ها، ســازمان جهاد كشاورزي، ائمه جمعه و جماعات، 
كارگروه سالمت و امنيت غذايي استان و نيز مركز بهداشت استان و واحدهاي تابعه و تعزيرات 

حكومتي به عمل آمده است. 
خلج تصريح كرد: ســاماندهي اكيپ هاي ثابت و ســيار كنترل و نظارت بهداشتي در استان و 

شبكه هاي تابعه و تجهيز آنها به امكانات مورد نياز در همه روزهاي ياد شده به ويژه ايام تعطيل در 
دو شيفت كاري براي برقراري كشيك براي نظارت بر مراكز توليد، توزيع و عرضه فرآورده هاي 
خام دامي صورت گرفته است. وي ادامه داد: در ايام طرح، صدور مجوز بهداشتي - قرنطينه اي و 
انجام آزمايش هاي الزم درباره فرآورده هاي خام دامي در ادارات دامپزشكي سراسر كشور انجام 

خواهد شد. 

تشديد نظارت بهداشتي بر فرآورده هاي دامي
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نصب صندوق مكانيزه فروش به 
نفع كسبه تمام مي شود

رئيس اتاق اصناف قم گفــت: اجراي طرح نصب 
صندوق مكانيزه فروش بيشتر به نفع كسبه است 
تا سازمان امور مالياتي. حسن احمدلو با اشاره به 
اينكه ۲۰ درصد از صنوف قــم مجهز به صندوق 
 مكانيزه فروش هستند، افزود: در سه ماهه نخست 
سال ۹۵ تمام واحدهاي صنفي در قم به صندوق 
مكانيزه فروش مجهز خواهند شــد. وي در ادامه 
اغذيه فروشــان قم را از پيشتازان اجراي صندوق 
مكانيزه فروش ذكر كرد و افــزود: اگرچه اجراي 
هر قانوني با مقاومت هايي رو به رو است اما من به 
اجراي قانون صندوق مكانيزه فروش خوش بين 
هستم. رئيس اتاق اصناف قم به برخي از مشكالت 
اجرايي براي پياده سازي صندوق مكانيزه فروش 
اشــاره كرد و گفت: برخي از صنوف در قم هنوز 
اجراي قانــون صندوق مكانيزه فــروش را جدي 
نگرفته اند چون توانايي خريداري و اســتفاده از 
صندوق فروش را ندارند؛ ضمن اينكه در كنار اين 
مسائل، هنوز آموزشي به صنوف براي كار با صندوق 
مكانيزه فروش داده نشده است اما با تمام اين اوصاف 
صندوق مكانيزه فروش بيشتر به نفع كسبه است تا 
سازمان امور مالياتي. وي گفت: صندوق مكانيزه 
فروش نه تنها در بحث ماليات به نفع كاسبان است، 
بلكه در مسائل امنيتي و برآورد از دخل و خرج نيز 

براي كسبه مفيد خواهد بود. 

آموزش، نياز ضروري اصناف
يكي از اتحاديه هاي صنفي كه در طرح ساماندهي 
مشــاغل قرار بود به خارج از شــهر انتقــال يابد، 
واحدهاي صنفي اتحاديه ســراجان تهران بودند 
كه در مرحله آخر با تابلوي ايســت مواجه شدند. 
محســن خردمند، رئيس اتحاديه سراجان تهران 
درباره دليل توقف اين طرح مي گويد: همه اقدامات 
اوليه الزم براي عقد قرارداد ها براي ساخت و ساز و 
انتقال انجام شــد اما در مرحله آخر به دليل اينكه 
واحدهاي صنفي توان مالــي الزم براي پرداخت 
پول اوليه را نداشــتند، طرح با توقف مواجه شد. 
وي مي افزايد:  اي كاش اين امكان فراهم مي شــد 
 تا به جاي اينكه به هر واحد صنفــي در اين طرح

 ۵۰۰ متر بدهند، واحدهــا را نصف كنند تا هزينه 
پرداخت هم كاهش يابد. خردمند اضافه مي كند: 
بايد شرايط انتقال تسهيل شود تا حتي واحدهاي 
صنفي بدون پروانه هم در اين طرح مشاركت كنند 
و بتوانند جواز كسب بگيرند. رئيس اتحاديه سراجان 
تهران با اشــاره به برگزاري نمايشگاه ها گفت: اين 
اتحاديه با برگزاري نمايشــگاه ها به صورت بهاره 
يا پاييزه مخالف بوده و بيشتر تمايل به جشنواره 
فوق العــاده دارد. وي درباره علت كســادي بازار 
سراجان هم مي گويد: بازار فروش سراجان در حال 
حاضر حتي در حالت عادي هم با ركود مواجه است. 
خردمند درباره صادرات هم مي گويد: متاسفانه در 
بحث صادرات بسيار كم كار هستيم. كارهاي خوبي 
مي توانيم توليد كنيم ولي زيرساخت هاي مان نسبت 
به كشور تركيه چندين سال عقب است. اگر خواهان 
پيشرفت هستيم بايد در زمينه واردات ماشين آالت 
و تكنولوژي هاي وابسته فعاليت كنيم. بايد پيوند 
بين دانشگاه و اصناف را همانند كشور تركيه داشته 
باشــيم. در حال حاضر در اغلب دانشگاه هاي دنيا 
 پايه هاي علمــي و تدريس ۶۰ درصــد علمي و 
۴۰ درصد كاربردي است ولي در كشور ما تمام توان 
دانشگاهي روي مسائل تئوري است. وي مي افزايد: 
متاسفانه نمايشگاه هاي غيرتخصصي در فصل خريد 
مردم بيش از پيش واحدهــاي صنفي را با چالش 
جدي تر ركود مواجه مي كند. در حالي كه واحدهاي 
صنفي بايد ماليات و ديگر مسائل قانوني را پرداخت 
كنند. در نمايشگاه واحدهايي كه حضور مي يابند، 
ماليات نمي دهند. خردمند مي گويد: هزينه سربار 
توليد بيش از حد زياد است و در نتيجه قيمت تمام 
شــده كاال افزايش مي يابد و براي اينكه در بحث 
صادرات حرفي براي گفتن داشته باشيم، بايد شرايط 
توليد در داخل كشور با قيمت مناسب و قابل رقابت 
با ساير كشورها فراهم شــود زيرا اين همان دليل 
منطقي و روشني است كه باعث شده است كاالي 
توليد شده در ديگر كشــورها به راحتي وارد ايران 
شده و به فروش برود و توليد كننده داخل نتواند با آن 
رقابت كند. رئيس اتحاديه سراجان درباره ضرورت 
توسعه آموزش براي اتحاديه خاطرنشان ساخت: 
همانطور كه در برنامه هــاي مديريت اتاق اصناف 
بحث پرداختن و توجه جدي به آموزش آمده است، 
پيشنهادم به اتاق اصناف اين است كه يك دانشگاه 
مستقل اصناف داشته باشيم و اتاق اصناف هم براي 
توجه و توســعه آموزش در اتحاديه برنامه داده و 
حمايت مالي داشته باشد. وي در پايان اضافه كرد: 
نتيجه توجه به آموزش اين است كه آموزش دهنده و 
آموزش گيرنده هر دو در اتاق اصناف بهره وري الزم 

را خواهند داشت. 

هــر ســاله در روزهــاي پاياني ســال 
جنب وجــوش خاصــي بر بــازار حاكم 
شــده و خريــداران و فروشــندگان در 
حال و هوايــي بهاري نســبت بــه تهيه 
و تاميــن مايحتــاج روزهــاي پاياني 
ســال اقدام مي كنند. گرچه بازار شب عيد امســال تحت تاثير 
برخي مســائل داخلي و جهاني شــرايط خاص خود را داشــته 
ولی به نظر مي رسد با وجود تاكيد بســياري از مسئوالن دولتي 
بر تاثير پذيــري حداقلي اقتصاد كشــورمان از بحران اقتصادي 
 جهان اكنون آثار اين بحــران به خوبي در بخــش  توليد و بازار 

هويداست. 
اين روند باعث شــده تا انتظار هر ســاله واحدهاي صنفي براي 
فروش بيشــتر كاال يا عرضه خدمات متناســب با شب عيد نيز 
محقق نشود، به گونه اي كه حتي بسياري از اتحاديه ها و مجامع 
امور صنفي كه براي فروش بيشتر كاال راهي نمايشگاه هاي بهاره 

شده اند نيز به ركود حاكم بر بازار شب عيد اذعان دارند. 
ركود بــه دليل عــدم كارايــي در فراينــد توليد باعــث تورم 
مي شــود ولي تــورم الزامــا باعث ركود نمي شــود، چه بســا 
اقتصادهايــي بوده اند كــه در يك مقطــع زماني دچــار تورم 
شــديد شــده اند ولي نه تنها ركود در صنعت و كشــاورزي به 
 وجــود نيامــده، بلكــه رونــق و شــكوفايي اقتصــادي را نيز

 بــه دنبال داشــته اســت. متاســفانه چنــد هفته اي اســت 
كــه ركــود ســنگيني بــر بــازار ارزاق عمومي حاكم شــده 
 اســت و همــه فروشــندگان در بــازار از ايــن موضــوع 

گاليه دارند. 

تعطيلي ۱۵۰ واحد بنكدار مواد غذايي
رئيــس اتحاديه بنكداران مــواد غذايي تهــران گفت: صنوف و 
فروشگاه هاي زنجيره اي در آســتانه عيد رقابت شديدي را براي 

پايين آوردن قيمت اجناس آغاز كرده اند. 
محمــد آقاطاهر با اشــاره بــه وجــود ۱۸۰۰ واحــد صنفي 
 در اين اتحاديــه، از تعطيلــي ۱۵۰ واحد بنكدار مــواد غذايي

 به دليــل ركود اقتصــادي خبــر داد و گفت: ركــود در مقابل 
رونــق و شــكوفايي اســت، همــان اصطالحــي كــه مردم 
بعضــا دربــاره كسب وكارشــان مي گوينــد: »نمي چرخــد« 
يعني همان چيزي كــه در بــازار به ويژه بازار مــواد غذايي در 
جريــان اســت. تشــديد ركــود اقتصــادي در ســال جاري 

 باعــث شــد تعــدادي از واحدهــاي بنكــدار مــواد غذايي 
تعطيل شوند. 

وي درباره وضعيت بازار شب عيد نيز با اعالم مازاد اجناس مورد 
نياز مردم و رد هر گونه كمبود كاال گفت: در حال حاضر به اندازه 

كافي كاال در بازار وجود دارد و جاي هيچ نگراني اي نيست. 
رئيس اتحاديه بنكداران مواد غذايي در عين حال از رقابت شديد 
صنوف و فروشگاه هاي زنجيره اي براي كاهش قيمت خبر داد و 
گفت: هم اكنون شاهد هستيم كه رقابت شــديدي براي پايين 
آوردن قيمت اجنــاس در بازار به وجود آمده اســت و صنوف و 
فروشگاه ها تدابيري را براي ارزاني كاال و اعمال تخفيف هاي ويژه 

در نظر گرفته اند. 
به گفته آقاطاهر هم اينــك تخفيف هاي ويژه اي نيز روي صنايع 

بسته بندي شده اعمال شده است. 

برگزاري نمايشگاه در شرايط فعلي توجيه اقتصادي 
و منطقي ندارد

رئيس اتحاديه بنكداران مــواد غذايي همچنين درباره برگزاري 
نمايشــگاه بهاره اظهار كرد: برگزاري نمايشگاه در شرايط فعلي 

توجيه اقتصادي و منطقي ندارد و به طــور كلي مخالف اين كار 
هستيم اما از آنجا كه مسئوالن دولتي صالح ديدند و دستور دادند 

ما نيز در نمايشگاه شركت كرديم. 
وي اضافه كرد: برگزاري نمايشگاه مربوط به شرايط بحراني و براي 
كمك به اقشار آسيب پذير و حمايت از خريداران است، در حالي 
كه امروز نه تنها شرايط بحراني نيست، بلكه به دليل انباشت كاالو 
وفور محصوالت، توليدكنندگان و فروشندگان با ارائه تخفيف هاي 

جالب مشغول جلب نظر متقاضيان هستند. 
آقاطاهر عنوان كرد: از اين رو نيازي به برگزاري نمايشگاه نيست 
زيرا برگزاری آن مي تواند باعث تشديد ركود حاكم در صنف شود. 
اكنون بسياري از صنوف درگير ركود هستند و به اميد بازار شب 
عيد در طول سال ماليات، حقوق، عوارض، هزينه آب، برق و گاز 
پرداخت كرده اند اما امروز كه كمي تقاضا در بازار افزايش يافته، 
به يك باره نمايشگاه برگزار مي كنند و اين كار فعاالن صنفي را از 

گردونه حذف مي كند. 
به گفته وي در ركود تمامي اجزا از نقطه شروع تا توليد محصول، 
حمل و نقل، بازار، عرضه و تقاضا، بازگشــت پــول و نقدينگي 
ارتباط هماهنگ خود را از دســت مي دهند يا يكي از حلقه هاي 

اين زنجيره پيوســته خوب كار نمي كند، مثال كاال توليد شــده 
ولي در بازار كســي به قيمت نمي خرد يا مواد اوليه آنقدر گران 
اســت كه توليد صرفه ندارد و كارخانه، مزرعه، واحد مرغداري، 
دامداري، آبزي پــروري و... تعطيل و نيمه تعطيل مي شــود يا 
اينكه با تمام ظرفيت خود كار نمي كند. محمد آقاطاهر همچنين 
گفت: براساس طرحي كه قرار است اجرايي شود، در ابتدا قيمت 
مصرف كننده از برخي كاالهاي غيرضرور حذف مي شــود تا بعد 
از بررســي نتايج و نقاط ضعف آن نحوه پياده سازي و ادامه طرح 
در بقيه كاالها مورد بررسي قرار گيرد. رئيس اتحاديه بنكداران 
مواد غذايي گفت: اين طرح در مرحله اول در تنقالتي مثل پفك 
و چيپس اجرايي مي شود و عرضه كنندگان موظف هستند بعد از 

احتساب سود خود آن را به خريدار بفروشند. 
وي در پاسخ به اين سوال كه با اين طرح برخي از عرضه كنندگان 
ممكن اســت كاالها را با اختــالف قيمت باالتري بفروشــند، 
گفــت: بازرســان مربوطــه بــر ايــن كار نظــارت مي كنند و 
 طبيعي اســت با ايــن كار قيمــت كاالهــا ارزان تر از ســابق

 مي شود. 
آقاطاهر ادامه داد: بعد از بررســي تبعات آن، اين طرح در بقيه 

كاالها نيز اجرايي مي شود. 
رئيس اتحاديه بنكداران مــواد غذايي در عين حال بيان كرد: در 
كشــورهاي ديگر هم براســاس اعتمادي كه وجود دارد، قيمت 
مصرف كننده روي كاالها درج نمي شود ولي براساس رقابتي كه 
بين فروشگاه ها و مراكز عرضه وجود دارد، هيچ وقت كاالها گران 
عرضه نمي شوند و آنها براساس سود محاسبه شده و واقعي اقدام 

به عرضه كاالها مي كنند. 

واسطه ها حذف شوند
آقاطاهر در ادامه گفت: با لغوشدن تحريم ها شاهد اثرات مثبت آن 
خواهيم بود. لغو تحريم ها تاثير بسيار مثبتي در قيمت مواد غذايي 
خواهد گذاشــت چون بيشــتر مواد غذايي به صورت واسطه اي 
خريد مي شوند و اگر اين واســطه ها حذف شوند، باعث كاهش 

قيمت مي شوند. 
همچنين در دوران تحريم هزينه هاي پرداختي به باربري و هزينه 

پرداخت بيمه كشتي ها بيشتر است. 
وي اظهار اميدواري كرد كه با توجه به اينكه پس از رفع تحريم ها 
كرايه كشتي و هزينه بيمه ها كاهش مي يابد، پيش بيني مي كنيم 

قيمت مواد غذايي ۲۰ تا ۲۵ درصد كاهش يابد. 

 رئيس اتحاديه بنكداران مواد غذايي تهران در گفتگو با »كسب وكار« مطرح كرد 

رقابت فروشگاه ها با تخفيف ویژه به مشتریان
اخبار

اصناف

از نگاهــي كــه مــردم در فروشــگاه ها 
به كفش هــا مي اندازند، مي تــوان نوعي 
سردرگمي را حس كرد، سردرگمي ناشي 
از اينكه نمي دانند كااليــي كه مي خرند 
چه كيفيتي دارد و اصال ســاخت كجا يا 
كدام واحد توليدي اســت و آيا ارزش پولي كه براي آن مي دهند 
را دارد؟ اين ســردرگمي كه در دفعات بعدي خريد هم وجود دارد 
در بيشتر اوقات منجر به اين مي شــود كه خريدار ايراني درنهايت 
كفشي را بخرد كه به درست يا با تقلب روي آن نوشته شده ساخت 

فالن كشور. 
نه اينكه همه ايراني ها اينگونه باشند كه جنس خارجي را ترجيح 
بدهند اما وقتي كه توليد كننده اي جرات كرده و حداقل محل كشور 
توليد كااليش را نوشته، نســبت به كااليي كه هيچ ردي از محل 

توليد ندارد، اندكي اطمينان به خريدار مي دهد. 
خالصه اينكه نبود و كمبود برند در بازار كفــش و به طور كلي در 
بازار پوشاك ايران سبب شده كه در بيشتر موارد خريدار ايراني در 

بالتكليفي به سراغ خريد جنس خارجي برود. 
در شرايط لغو تحريم ها و گشايش بيشتر بازارهاي جهاني به روي 
كشورمان به نظر مي رسد كه توليد كنندگان كفش و پوشاك ايراني 
كه اكنون نيز با مشــكالت زياد ناشــي از ورود كاالهاي خارجي 
به شــكل قانوني و قاچاق مواجه هســتند، بايد هرچه زودتر براي 
برند سازي و ايجاد خوشه هاي توليدي اقدام كنند تا بازار را يك باره 

به خارجي ها نسپارند. 
اين مهم عالوه بــر همگرايي توليدكنندگان داخلي براي كســب 
منفعت مشترك و هم افزايي از طريق استفاده از امكانات متفاوت 
يكديگر، نياز به برنامه ريزي و حمايــت و هدايت دولت نيز دارد تا 
از اين طريق به تدريج سهم اشــتغال بخش پوشاك و كفش كه در 
سال هاي گذشته رو به كاهش بوده، به جايگاهي متناسب با ظرفيت 
بازار داخلي و حتي بازار كشورهاي همسايه برسد و جلوي خروج 

ارز براي واردات اين كاالها گرفته شود. 

توليد كفش در كشور بيش از نياز داخلي است
رئيس اتحاديه كفش دست دوز با بيان اينكه توليد كفش در كشور 
بيش از نياز داخلي اســت، گفت: باوجود اين، در ســال گذشــته 

نيم ميليارد دالر كفش به كشور قاچاق شده است. 

رسول شجري گفت: در سال گذشــته  ۶ ميليون و 7۴۰ هزار دالر 
معادل ۲۰۰ هزار جفت كفش از گمرك ترخيص شــده است اما 
اكنون حدود ۲۰ ميليون جفت كفــش در بازار وجود دارد. رئيس 
اتحاديه كفش دســت دوز افزود: براساس ســالنامه آمار تجارت 
خارجي ايران در سال ۹3 نيم ميليارد دالر كفش به كشور قاچاق 
شده است.  وي گفت: براي ساخت هر هزار جفت كفش ۴۰۰ نفر 
مشغول به كار هستند اما با واردات بي رويه كفش به كشور روزانه ۶ 

هزار و ۴۰۰ كارگر بيكار مي شوند. 
وي توضيح داد: هر ۱۰۰ ميليون دالر واردات كفش به كشور سبب 

بيكاري ۶ هزار و ۴۰۰ كارگر در اين صنعت مي شود. 
شجري با بيان اين مطلب كه »بيش از نياز كشور توليد كفش داريم 
و در پي بازارهاي بين المللي هســتيم«، افزود: سال گذشته ۱۱۶ 

ميليون دالر كفش صادر كرديم. 
وي گفت: صنعت كفش در مواد اوليه و بخش كارگاهي با مشــكل 

روبه رو است. 
شجري همچنين با اشاره به ركود شديد در بازار گفت: عالوه بر ركود 
مشــكالت فراوان در معامالتي كه در گذشته انجام شده و هنوز به 

تعهدات عمل نشده، اين صنف را با مشكل مواجه كرده است. وي 
افزود: با توجه به توليد باال، بازار به حالت اشباع درآمده و متاسفانه 
در شــرايطي كه بايد با افزايش صادرات اين صنف از ركود خارج 

شود، هنوز اين اتفاق نيفتاده است. 
شــجري ادامه داد: صادرات در صنف ما در شش ماهه سال جاري 
تنها ۲ درصد افزايش پيدا كرده است كه اين رقم پاسخگو نيست و 

نتوانسته بازار را از ركود خارج كند. 
اين در حاليست كه در سال هاي گذشته قاچاق و واردات بي رويه به 

بالي جان توليدات داخلي تبديل شده است. 
رئيس اتحاديه كفاشان دست دوز تهران با اشاره به قيمت تمام شده 
كفش در داخل كشور گفت: قيمت كفش ها با توجه به جنس و نوع 
كار متفاوت است و قيمت بعضي از كفش ها حتي تا 3۰۰ هزار تومان 
نيز مي رسد اما به طور كلي در اين صنف گران فروشي وجود ندارد. 

به گفته شــجري، وزير صنعت به اين صنف به دليل اشــتغالزايي 
بااليي كه دارد، نگاه ويژه اي كند اما متاسفانه شرايط بازار اين صنف 
را با مشكل مواجه كرده است. وي به اين نكته نيز اشاره كرد كه براي 
توليد هزار جفت كفش تا زماني كه به دست مصرف كننده برسد، 

بيش از ۴۰۰ نفر نيروي انساني مشغول به كار هستند. 
رئيس اتحاديه كفش دست دوز، بازار كفش كشور را اشباع دانست و 
ادامه داد: ظرفيت توليد كفش هم اكنون معادل ۲۵۰ ميليون جفت 

و مصرف ۲۰۰ ميليون جفت در سال است. 

واحدهاي كفش با ۵۰ تا ۶۰ درصد ظرفيت كار مي كنند
وي با اشاره به اينكه هم اكنون واحدهاي كفش با ۵۰ تا ۶۰ درصد 
ظرفيت كار مي كنند، گفت: در صــورت كار كردن با تمام ظرفيت 
قادر به توليد كفش تا دو برابر نياز كشــور هستيم. بايد واحدهاي 
توليدي مانند ســال هاي گذشــته به دليل نياز بازار در شب عيد، 
پاسخگوي نياز باشند اما بخش اعظمي از اين واحدها به دليل ركود 

بازار و واردات قاچاق تعطيل است. 
شجري صادرات در بخش كفش را با ركود مواجه دانست و افزود: 
براي حفظ بازار كفش داخل بايد توليدكننده كيفيت كفش توليدي 

خود را افزايش داده و قيمت ها را تعديل كند. 
رئيس اتحاديه كفش دست دوز درباره قيمت كفش در بازار گفت: 
قيمت كفش مردانه از 7۰ هزار تا ۲۵۰ هــزار تومان و كفش زنانه 
از ۵۰ تا ۲۵۰ هزار تومان اســت كه اين قيمت ها براساس جنس 
مصرفي و نوع كار انجام شــده روي كفش و ميزان عرضه و تقاضا 

تعيين مي شود. 
شجري با اشاره به اجرايي شدن برجام و تاثير آن بر بازار گفت: اگر 
تمام تمركز خود را بر بازارهاي هدف معطوف كنيم، شاهد تحول در 
اين صنف خواهيم بود اما اگر تالش و كوشش مضاعف نشود، ممكن 

است همين بازارهاي فعلي را نيز از دست بدهيم. 
شــجري تصريــح كــرد: در حــال حاضــر صــادرات كفش به 
كشــورهاي همسايه و كشــورهاي حاشــيه خليج فارس صورت 
 مي گيرد كه اميدواريم با اجرايي شــدن برجام شاهد افزايش آن 

باشيم. 
 شــجري قيمت كفش هــاي برنــد خارجــي را كاذب و به دليل 
باال بودن قيمت دالر در كشــور و نوســانات آن دانســت و گفت: 
بسياري از ســودجويان كفش توليد داخل را به عنوان برند در بازار 
عرضه مي كنند كه ما توصيه مي كنيم مــردم از خريد كفش هاي 
برند خودداري كنند يا درصورت مشــاهده تخلف با شــماره هاي 
77۵3۱۸۶۰ و 77۵3۱۱۲۲ تماس گرفته و شكايت خود را مطرح 

كنند. 

رئيس اتحاديه كفش دست دوز در گفتگو با »كسب وكار« مطرح كرد 

بيش از نياز کشور توليد کفش داریم
هر 100 ميليون دالر واردات كفش سبب بيكاري 6 هزار و 400 كارگر مي شود

رئيس اتحاديه توليدكنندگان و تعميركاران تجهيــزات الكترونيكي و 
حفاظتي، از صدور كارت شناســايي براي نصابان سيستم هاي حفاظتي 
به دليل ورود به حريم  خصوصي افراد خبر داد.  صادق فيض آبادي صدور 
كارت شناسايي براي نصابان دوربين هاي مدار بسته را يكي از مهم ترين 
اقدامات اتحاديه برشمرد و گفت: اين افراد به دليل اينكه وارد حريم  خصوصي 
مردم مي شوند بايد داراي كارت شناسايي معتبر و مورد تاييد باشند، چراكه 

اگر نصابان از نظر فني و اخالقي صالحيت الزم را نداشته باشند، مشكالتي 
را براي مصرف كنندگان به وجود مي آورند.  وي به مردم هشدار داد كه براي 
نصب دوربين هاي مدار بسته حتما به واحدهاي مجوزدار مراجعه كنند و در 
اين زمينه اتحاديه، نصابان اين بخش را سازماندهي و شناسنامه دار كرده و 
از آنها آزمون فني و تست عدم سوءپيشينه گرفته و پس از آن كارت مربوطه 
را براي آنها صادر كرده است. رئيس اتحاديه توليدكنندگان و تعميركاران 

تجهيزات الكترونيكي و حفاظتي كه در مراسم پنجاهمين سال تاسيس 
اين اتحاديه سخن مي گفت، ادامه داد: سيستم هاي دزد گير و آالرم، بايد 
اســتانداردهاي الزم را داشته باشــند چون بعضا مشاهده شده سيستم 
دزدگير نصب شده ولي به دليل تقلبي بودن به درستي عمل نكرده و حوادثي 
را موجب شده است.  فيض آبادي با بيان اينكه براي گرفتن مجوز، نيازي به 
عضويت در اتحاديه نيست چون بعضي از افراد جاي ثابت يا فروشگاه براي 

فعاليت هاي خود ندارند، گفت: تاكنون استقبال خوبي از اين طرح به عمل 
آمده و حدود ۱۸۰ كارت براي اعضاي اتحاديه صادر شده است. براي كساني 
كه هنوز به اتحاديه مراجعه نكرده اند تاريخي را مشخص كرده ايم تا فرايند 
دريافت مجوز پس از ارائه كارت پايان خدمت، مدارك شخصي، گواهي عدم 
سوء پيشينه و عدم اعتياد انجام شود و بعد از اين مرحله، از متقاضيان آزمون 

تئوري و آزمون عملي گرفته مي شود. 

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

برسانيد. 

نامه به سردبير

ebay پير اميديار،  ايراني موسس
پير اميديار در ســال ۱۹۶۷ در شــهر پاريس 
به دنيا آمد و در سنين كودكى به همراه خانواده 
به ايالت مريلند مهاجرت كرد. وى نخســتين 
برنامه كامپيوترى خود را در ســن ۱۴ سالگى 
براى كتابخانه مدرســه اى كه در آن مشغول 
 تحصيل بود، نوشت. در سال ۱۹۸۸ از دانشگاه

 Tufts University در رشــته كامپيوتــر 
 Macintosh فارغ التحصيل و در يك شركت به عنوان برنامه نويس سيستم هاى
و سپس در يك شركت وابسته به Apple به نام Claris مشغول كار شد. در سال 
 eShop ۱۹۹۱ در تاسيس يك شركت نرم افزارى همكارى كرد. اين شركت سپس به
تغيير نام داد. eShop در سال ۱۹۹۶ توسط شركت Microsoft خريدارى شد. 
اميديار سپس به شركت General Magic كه توسط Apple حمايت مي شد، 
پيوست. شبى در سال ۱۹۹۵ اميديار،مهندس جوان برنامه نويس ايرانى االصل، با 
نامزدش كه عاشق جمع آوري Pez بود، شام مى خورد كه نامزدش ازآنكه شريكى براى 
ايجاد يك كلكسيون Pez در سان فرانسيسكو ندارد، گله كرد. اميديار به او پيشنهاد 

كرد  از اينترنت براى پيدا كردن شريك تجارى استفاده كند. 
بنابراين اميديار در وب سايت كوچك خود براى نامزدش بخشى را براى اين موضوع 
آماده كرد و نام آن را Auction Webگذاشــت. برنامه اي كه او روى وب ســايت 
شخصى خود ايجاد كرد، به كاربران امكان فهرســت كردن وسايل مختلف خود از 
جمله كلكسيون Pez، نامزد او را نيز مي داد. در مدتى كوتاه افراد بسيارى به عنوان 
فروشنده و خريدار براى اقالم فهرست شده روى سايت پيدا شدند. به تدريج تعداد 
كاربران اين سايت زياد شدند و معامالت بسيارى از طريق آن صورت گرفت. سپس 
مهندس جوان با مشاهده اين موضوع تصميم گرفت سايتى مجزا براى اين كار ايجاد 
كند كه با نام eBayشروع به كار كرد.  اميديار با دريافت مبلغى بين 2۵ سنت تا 2 دالر 
 eBay به فروشــندگان اجازه داد كه اجناس خود را براى شركت در حراج در سايت
معرفى كنند. همچنين درصدى از خريد و فروش ها به او مي رســيد و به اين ترتيب 
eBay باعث شد كه فروشندگان و خريداران با هم به راحتى به خريد و فروش بپردازند. 
بعد از ۹ ماه از نخستين حراجى كه در سايت eBay انجام شده بود، وى شغل خود در 
General Magic را رها كرد و تمام وقت خود را صرف سايتش , براى eBay كرد. 
 Meg Whitman از eBay در ســال ۱۹۹۸ او تصميم گرفت براى رونق دادن به
كه فارغ التحصيل رشته بازرگانى بود، يارى بگيرد. بعد از مدتى eBay شعبه هايى در 
آلمان، ژاپن، كانادا و استراليا ايجاد كرد و روز به روز رونق يافت. در پايان سال ۱۹۹۸ 
كاربران اين سايت به ۱,2 ميليون نفر رسيدند و درآمدى بيش از ۷۵۰ ميليون دالر را 
براي eBay به ارمغان آوردند. ايده و طرح و برنامه ريزى اين جوان ايرانى زاده خالق 
و پشــتكارش، وى را در فهرســت موفق ترين و ثروتمند ترين افراد آمريكا قرار داد. 
 اميديار در ســال 2۰۰۰ عالوه بر eBay   در هيات مديره ePeople نيز مشغول به 

كار شد.

دركنگرهملياقتصادمقاومتيانجامميشود
برگزاري ۱0 پنل تخصصي با محوريت اقتصاد مقاومتي

كميته علمي كنگره ملي اقتصاد مقاومتي از 
دانشگاهيان و متخصصان عالقه مند به حوزه 
اقتصاد مقاومتي دعوت مي كند در پنل هاي 

تخصصي اين كنگره شركت كنند. 
دبير كنگره ملي اقتصــاد مقاومتي با اعالم 
اين خبر گفت: تاكنون ۵۰ نشست تخصصي 
علمي در زمينه هاي مختلف مرتبط با اقتصاد 
مقاومتي در دبيرخانه اين كنگره برگزار شده و ۱۰ نشست تخصصي ديگر هم در 

قالب پنل هاي علمي با همين موضوع در ايام كنگره برگزار مي شود. 
مجيد قبادي فرد ادامه داد: در بخش علمي كنگره ملي اقتصاد مقاومتي برآنيم تا با 
كنكاش و بررسي مولفه هاي اقتصاد مقاومتي براساس فرمايشـات و رهنمودهاي 
مقام معظم رهبري در جهت برپايي نظامـي كارآمد و بهينه در اقتصاد كشور در 
تمام زمينه ها، آنچنان  كه درخور نظام اسالمي و فرهنگ ايراني- اسالمي آن است، 
بكوشيم و در اين راه از تجربه صاحبان و اربابان نظر، انديشه و فرهنگ بهره مند 
شويم. به گفته قبادي فرد بخش علمي كنگره ملي اقتصاد مقاومتي بر آن است تا 
خال بزرگي كه بسياري از برنامه هاي خرد و كالن را با مشكل مواجه كرده، پر كند 
كه الزمه تحقق اين مسئله حضور متخصصان هر حوزه در كنـار دانشگاهيان و 
مديـران آن است تا يافته هاي علمي و سياست هاي مورد بحـث، از قوي تـرين و 

مناسب ترين مسير به بدنـه تخصصي و تجربي كشور برسد. 
براســاس اين گزارش نشســت هاي تخصصي »جايگاه صنعــت و انرژي در 
تحقق اقتصاد مقاومتي«، »توســعه پايدار متوازن منطقــه اي و نقش آن در 
 تحقق اقتصاد مقاومتي«، »چالش هــا و فرصت هاي تحقق اقتصاد مقاومتي«، 
 » برنامه ريزي عملياتي در اقتصاد مقاومتي«، »الزامات و راهكارهاي تحقق اقتصاد

 دانش بنيان«، »ظرفيت هاي صنايع دســتي در تحقق اقتصــاد مقاومتي«، 
»گردشگري و اقتصاد مقاومتي«، »رسانه و گفتمان سازي در اقتصاد مقاومتي«، 
»كارآفريني، اقتصاد خانواده بنيان و اقتصاد مقاومتي« و » نشست تخصصي جايزه 
ملي اقتصاد مقاومتي« در طول برگزاري كنگره ملي اقتصاد مقاومتي در روزهاي 
نوزدهم و بيستم اسفندماه جاري در محل سالن همايش هاي صدا و سيما برگزار 
مي شوند. عالقه مندان به حضور در اين پنل ها مي توانند براي دريافت اطالعات 
 www. E-moghavemati. ir بيشتر و ثبت نام به وبگاه اين كنگره به آدرس

مراجعه كرده يا با شماره تلفن2۶۴2۴۵۷۶ تماس حاصل فرمايند. 
الزم بــه توضيح اســت كه عالقه منــدان گرامي بــدون ثبت نــام و دريافت 
 كارت ورود بــه همايــش قــادر بــه شــركت در نشســت هاي تخصصي

 نخواهند بود.
كنگره ملــي اقتصــاد مقاومتي كه پيــش از اين قــرار بود در تاريــخ دهم و 
 يازدهم اســفندماه برگزار شود، به دليل پاره اي مشــكالت اجرايي، نوزدهم و
 بيستم اسفندماه جاري با همكاري و حمايت دانشگاه هاي عالمه طباطبايي، الزهرا 
)س( و امام صادق )ع(، مركز مطالعات راهبردي وزارت كشور، پژوهشگاه فرهنگ 
و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، شهرداري تهران، انديشكده ميثاق و 
۱۰ نهاد و مركز ديگر فعال در حوزه اقتصاد مقاومتي در محل سالن همايش هاي 

صدا و سيما برگزار مي شود. 

آگاهي

خبر

فرهنگ محيط كار همواره در حال تغيير و تحول است تا هم به نيازهاي 
نســل هاي جديد نيروي كار پاســخ دهد و هم به تقاضاهاي اقتصادي 
 تازه. در دنياي شــتابزده، رقابتي و پر جنب و جوش امروز، رهبران براي 
مشاركت دادن نيروي كار خود، از هر زمان ديگري، فرصت ها و ضرورت 

بيشتري پيش روي خود دارند. 
 گاي پارســونز و آلــن ميلهــام، نويســندگان كتــاب جديــدي
 تحت عنوان »رهبران كنجكاو چگونه پيروز مي شــوند؟« اينگونه بحث 
مي كنند كه رهبران براي همقدم شدن با تقاضاهاي متغير مذكور، بايد 
سبك رهبري شــان را تغيير دهند. دوران رهبران ستمگري كه در اتاق 

كنج محل كار، پشت ميز مديريتي خود مي نشستند 
و يكي پس از ديگري به كارمنــدان خود خرده 
فرمايش مي كردند، گذشته است. رهبر امروز از 
نشان دادن آسيب پذيري و تقاضاي فعاالنه براي 

دريافت ايده ها و تــالش كارمندان خود 
ترسي ندارد. 

۱-خودنمايينميكنند
رهبــران شايســته بــا هــدف 
خودنمايي در برابر كاركنان خود، 
سرتاســر ديوارهاي دفترشــان 
را بــا مــدارك قاب شــده خود 

نمي پوشانند. پارســونز مي گويد: 
»دوره خودنمايي هاي داناي كل مابانه 

به واســطه مدرك و تحصيالت گذشته 
اســت.« رهبران بزرگ دنياي امروز به 
مدرك اهميتي نمي دهند. آنها غرور خود 
را پشت در محل كارشان جا مي گذارند 
و از گفتن اينكه همه ايده هاي بزرگ از 

سوي آنها نيست، نمي ترسند. 

۲-خودراينيستند
مديران گذشته زياد دستور مي دادند، درباره تك 
تك قدم هاي كارمندان خود فرمايشات الزم را 
صادر مي كردند و آخر هر هفته به دليل پيروي از 

دستورات به كارمندان شان پاداش 
مي دادنــد اما رهبران امــروز اين 
پارامترها را از بين برده اند. ميلهام 

در اين باره مي گويد: »يك رهبر بايد براي به 
اشتراك گذاري موضوعاتي كه تا پيش از اين 
كارمندان از دخالت در آنها منع بوده اند، از خود 

اشتياق نشان دهد.«  در اين سبك رهبري، جهت هاي اصلي حركت تيم 
در آينده توسط رهبر تعيين مي شود اما چگونگي رسيدن به اين چشم انداز 

نيازمند درونداد فراهم شده توسط كارمندان خواهد بود. 

۳-كارمندانرابهارائهايدههايشانتشويقميكنند
رهبران بزرگ نظــرات و ايده هاي هر كســي از هر ســطحي را محترم 
مي شــمارند. رهبرانــي مي توانند يك تيــم با انگيزه و مصمم داشــته 
 باشــند كــه رويكردشــان اين باشــد: »هيــچ گاه نمي تــوان فهميد

 يك ايده خوب از كجا ممكن است بيايد.« 

۴-ازنشاندادنآسيبپذيرينميهراسند
بزرگ ترين رهبران امروز خود را داناي كل همه امور نمي دانند. در گذشته كلماتي 
نظير ضعف و آسيب پذيري تابو محسوب مي شدند اما رهبران امروز اين توانايي را 
دارند كه بگويند »نمي دانم.« ميلهام اعتقاد دارد: »اين روزها مردم به دنبال جنبه هاي 
انساني مقوله اي مثل رهبري هستند.« به آسيب پذيري ديگر، به چشم ويژگي منفي 
نگريسته نمي شود. او ادامه مي دهد: »يك نسل پيش از اين، اگر مي گفتيد چيزي 
را نمي دانيد، قضاوت تان مي كردند و به شما برچسب ناكارآمدي مي زدند.« اين در 
حاليست كه امروز اگر رهبري بگويد پاسخ سوالي را نمي داند، مردم دورش جمع 

مي شوند و تالش مي كنند در پيدا كردن آن پاسخ به او كمك كنند.

۴ويژگيبهترينرهبراندنيايكسبوكار

مغز چگونه اعداد را پردازش مي كند؟
نکته

 روش نوين بازاريابي
بازاريابــان همــواره در آرزوي دســتيابي 
به نقشــه ذهن مشــتري خود بوده اند؛ خبر 
خوش آنكه امروزه گوشه اي از نقشه دستيابي 
به اين گنــج بي پايان، از ســوي متخصصان 
نوروماركتينگ در دســترس آنها قرار گرفته 
اســت. نوروماركتينگ در واقــع زاييده دو 
دانش بازاريابي و علم عصب شناســي است. 
اين دانش شــگفت انگيز و نوظهور، نقشــه 
ذهني مشتريان را در اختيار صاحبان صنايع 
و بازاريابــان مي گذارد. »آنچه كــه مردم به 
زبان مي آورند، لزوما با آنچه كه در ذهن آنها 
مي گذرد، تطابق ندارد،« اين سخنان تام نوبل، 
 مدير اجرايي بخش اروپايي شركت صاحبنام

Neuro Focus است. 
نتايج ســال ها پژوهش در اين حوزه، حاكي 
اســت كه تصميم گيري هاي ما بيش از آنكه 
مبناي عقالني داشــته و مبتني بر استدالل 
باشــند، هيجانــي و متكي به احساســات 
هســتند و در ناخودآگاه رخ مي دهند. ضمن 
 آنكــه تصميم گيري هاي عقالنــي نيز بدون 
دخيل كردن جنبه هاي احساسي، هرگز مجال 
عملي شــدن نخواهند يافت. اين دقيقا نقطه 
قوت نوروماركتينگ است كه قادر به نفوذ به 

ناخودآگاه ماست. 
نوروماركتينگ، دانشي است كه با بهره مندي 
از مطالعــات علــوم مختلف، بر آن اســت تا 
تصميم گيري هاي انســان را بررسي كند كه 
غالبا به صورت ناهشــيار و در مغز وي صورت 
مي گيرد. در نوروماركتينگ نيازي نيســت تا 
از فرد بپرسيم و  به تصميم هاي او پي ببريم، 
بلكه هدف دستيابي به اعماق ذهن مخاطب 
اســت. همانطور كه مي دانيم مغز انســان به 
عنوان مركز فرماندهي جسم، مسئوليت هاي 
بســياري از جمله تصميم گيــري را بر عهده 
دارد؛ از سويي تالش هميشــگي بازاريابان و 
محققان بازار اين بوده است تا بر فرايندهاي 
تصميم گيــري مصرف كنندگان و كم و كيف 
آن اشــراف پيدا كنند. تصميم گيري بخش 
مهمي از زندگي شخصي و شغلي هر يك از ما 

را تشكيل مي دهد. 

اورژانس کسب و کار آموزش

با توجه بــه پيشــرفت روزافــزون تكنولوژي و 
رســانه هاي اجتماعي، برندها و مراكز بازاريابي 
توانســتند فرصت هاي خوبي را براي تبليغات و 
فروش محصوالت به دست آورند. روش هاي نوين 
كه در كنــار تكنولوژي براي بازاريابي اســتفاده 
مي شود، جذابيت هاي تبليغاتي بيشتري را براي 
مشتريان ايجاد مي كند. 3 نكته مهم و كلي بايد 
در كنار اســتراتژي هايي كه براي بازاريابي مورد 

استفاده قرار مي گيرد، رعايت شود. 

محتوايخوب
قبل از هر چيزي محتواي تبليغاتي كه داريد هم 
روي خواننده و هم روي مشــتري اثر مي گذارد 

و از همه مهم تر نخســتين چيزي است كه پيام 
توليد كننده را به مصرف كننده مي رساند. بنابراين 
محتوا حتي از ابزارهايي هم كه بــراي بازاريابي 
استفاده مي شود، مهم تر اســت. در تبليغات هم 
 به همين صورت بايد محتواي خوبي داشــت تا

 اثر بخشي روي مخاطبان بيشتر شود. 

فنبيانقوي
استفاده از ابزارهاي مختلف براي بيان تبليغات يا 
استفاده از بازاريابان با فن بيان قوي يكي ديگر از 
عوامل مهم در تبليغات موفق خواهد بود. استفاده 
از كلمــات و جمالت خــوب در معرفي محصول 
باعث جذب مخاطب مي شود. ميزان محبوبيت و 

شناخت كاال يا برندي كه داريد از ميزان استقبالي 
كه از محصوالت شــما مي شود، مشخص خواهد 

شد. 

تيمكاريخوب
ســعي كنيد براي تبليغات يا بازاريابي يك تيم 
حرفه اي داشــته باشــيد كه آموزش هاي الزم را 
براي يك بازاريابي موفق داشته باشند و تمام نكات 
مثبت براي رســيدن به موفقيت و انجام درست 
وظايف را بدانند. داشــتن يك تيم حرفه اي براي 
بازاريابي نهايتا به سوددهي و درآمدزايي خواهد 
رسيد. پس بايد روي اين تيم ســرمايه گذاري و 

آموزش هاي الزم را فراهم كنيد. 

3  اصلي كه برندها براي تبليغات به آن نياز دارند

يك پژوهش جديد نشان مي دهد كه سمت راست 
مغز ما به اعداد كوچك و ســمت چپ آن به اعداد 

بزرگ تر پاسخ مي دهند. 
به گزارش ايسنا، محققان طي يك پژوهش در امپريال 
كالج لندن، بينش هاي جديــدي از رمز و راز چگونگي 

رســيدگي مغز به اعداد را ارائه كردند. بــه گفته اين 
محققان، يافته هاي پژوهش جديد مي تواند در آينده 
به طراحي تكنيك هاي توانبخشي بيماران مانند بيماران 
سكته مغزي كه از آســيب مغزي رنج مي برند، كمك 
كــرده و درمان هايي را در زمينــه بيماري هايي مانند 

ناتواني در يادگيــري رياضــي )dyscalculia( كه 
باعث اشــكال در پردازش اعداد مي شــود، ارائه كند. 
dyscalculia، يك ســندرم عصبي است كه منجر 
به آسيب محل اتصال لوب گيجگاهي و لوب آهيانه اي 
 چپ مي شود و با عوارضي چون ضعف مهارت شمردن، 

حســاب كردن و ناتواني در فهم و به كارگيري مفاهيم 
رياضي همراه اســت. مغــز يكي از حســاس ترين و 
پيچيده ترين اعضاي بدن در همه مهره داران و بيشتر 
بي مهر ه گان است كه در برخي گونه ها 2 درصد از وزن 

بدن جاندار را تشكيل مي دهد. 


