
هزینه اوراق مســکن نســبت به اواســط آذرماه کمی کاهش داشته است و 
متاهل های تهرانی برای اخذ این وام باید بیــش از ۱۰۳ میلیون و ۹۰۰ هزار 

تومان پرداخت کنند.
به گزارش ایسنا، بررسی آخرین وضعیت قیمت اوراق مسکن حاکی از آن است 
که هر برگ اوراق وام مسکن )تسه( در فروردین سال گذشته۱۱۹ هزار و ۳۰۰ 
تومان، در اردیبهشت ماه ۱۱۱ هزار و ۶۰۰ تومان و در خرداد ماه نیز ۱۰۸ هزار 

و ۵۰۰ تومان قیمت دارد.
هر برگ اوراق تسهیالت مسکن بانک مســکن در تیر سال گذشته ۱۱۴ هزار 
تومان، در مرداد ســال گذشــته ۱۰۸ هزار و ۷۰۰تومان و در شــهریور سال 

گذشته۱۱۰ هزار و ۲۰۰ تومان داد و ستد می شود.
این اوراق در ماه مهر سال گذشته ۱۰۵ هزار و ۳۰۰ تومان، در آبان ماه ۱۰۵ هزار 

و ۵۰۰  تومان و آذرماه ۱۰۷ هزار و ۱۰۰ تومان قیمت داشتند.
اوراق تسهیالت مسکن در دی  و بهمن سال گذشته نیز با قیمت های ۱۰۶ هزار 

و ۵۰۰ و ۱۰۵ هزار و ۹۰۰ تومان معامله می شود. این اوراق در سال جاری ۱۰۸ 
هزار و ۳۰۰ تومان قیمت دارد که این گزارش بر اســاس همین قیمت نوشته 

شده است.

قیمت اوراق برای مجردها و متأهل های تهرانی
بر این اســاس، مجردهای ســاکن تهران می توانند تــا ۲۸۰ میلیون تومان 
تسهیالت دریافت کنند که شامل ۲۰۰ میلیون تومان تسهیالت خرید مسکن 
و ۸۰ میلیون تومان وام جعاله می شود؛ لذا برای دریافت ۲۰۰ میلیون تومان وام 
باید ۴۰۰ برگه تسهیالت مسکن خریداری کنند که هزینه این تعداد اوراق با 
تسه ۱۰۸ هزار و ۳۰۰ تومانی، ۴۳ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان می شود. همچنین 
با در نظر گرفتن ۸۰ میلیون تومان وام جعاله که برای آن باید ۱۶۰ ورق به مبلغ 
۱۷ میلیون و ۳۲۸ هزار تومان خریداری کنند، مجموع هزینه خرید اوراق به ۶۰ 

میلیون و ۶۴۸هزار تومان می رسد.

زوج های تهرانی نیز بر همین اساس می توانند تا سقف ۴۸۰ میلیون تومان شامل 
۲۰۰ میلیون تومان تسهیالت خرید مسکن برای هر نفر و ۸۰ میلیون تومان وام 
جعاله دریافت کنند؛ بنابراین زوجین باید ۸۰۰ برگه تسهیالت مسکن خریداری 
کنند که هزینه آن ۸۶ میلیون و ۶۴۰ هزار تومان می شود که همراه با هزینه ۱۷ 
میلیون و ۳۲۸  هزار تومانی وام جعاله که برای آن باید ۱۶۰ ورق تسهیالت مسکن 

خریداری کنند، در مجموع باید ۱۰۳ میلیون و ۹۶۸ هزار تومان پرداخت کنند.

قیمت اوراق در سایر استان ها
سقف این تسهیالت برای مراکز استان و شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار 
نفر برای مجردها به ۱۶۰ و برای زوجین به ۳۲۰ میلیون تومان رسیده است و با 
توجه به اینکه مجردها باید ۳۲۰ و متاهل های ساکن این شهرها نیز باید ۶۴۰ برگه 
تسهیالت مسکن خریداری کنند، مجردها باید ۳۴ میلیون و ۶۵۶ و متاهل ها نیز 

باید ۶۹ میلیون و ۳۱۲  هزار تومان پرداخت کنند.

ورود خودروهای خارجی هنوز به گمرک اظهار نشده است
درپــی مطــرح شــدن ورود خودروهــای خارجــی بــه کشــور، گمرک 
اعالم کرد: هنــوز چیزی مبنی بــر ورود نخســتین محمولــه خودروهای 
 خارجــی بــه داخــل کشــور بــه گمــرکات کل کشــور اظهــار نشــده

 است.
ســید مرتضی امامــی - ســخنگوی گمــرک - در گفت وگو با ایســنا، در 
مورد اخبــاری مبنی بر اینکه نخســتین گــروه خودروهــای خارجی وارد 
کشــور شــده اند، توضیح داد: طبــق پیگیری که از ســه گمــرک جنوبی 
 کشــور به عمل آمده، مشــخص شــد که تا کنون چیزی به گمــرک اظهار

 نشده است.
وی با تاکید بر اینکه اســناد و اظهارات باید به گمرک ارائه شود، گفت: ممکن 
است به زودی اســناد به گمرک ارائه شوند اما فعال به گمرکات جنوبی چیزی 

اظهار نشده است.

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد که از ۲۸ 
دی ماه موافقت نامه تجارت آزاد با اوراسیا امضا خواهد شد.

به گزارش ایسنا، از ســال ۱۳۹۷ و در پی مشکالت ارزی در 
کشور، واردات بیش از ۲۰۰۰ قلم کاال تحت عنوان کاالهای 
غیرضروری و لوکس ممنوع شد. از جمله مهم ترین این کاالها 
می توان به خودرو، لوازم خانگی، پوشاک و اسباب بازی اشاره 

کرد. از طرف دیگــر وزارت صمت به دنبــال انعقاد موافقت 
نامه های تعرفه تجاری با کشورهای مختلف است، اما سوال 
این است که آیا مسئوالن وزارت صمت همچنان ممنوعیت 
واردات را اولویت قرار می دهند یا تعرفه های تجاری مقدمه ای 
خواهد شــد برای کاهش محدودیت های واردات که از سال 

۱۳۹۷ اعمال شده و تاکنون ادامه داشته است.

در این رابطه، امید قالیباف در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه 
ایران با اوراســیا در چارچوب نظام تعرفه ترجیحی هســت، 
اظهار کرد: ایران به اوراســیا ۴۰۰ قلم کاال و اوراسیا به ایران 
۵۰۰ قلم کاال را تخفیف تعرفه ای داده اند. وی در پاسخ به اینکه 
اگر در این قرارداد و قراردادهای مشــابه برخی اقالم مشمول 
ممنوعیت واردات وجود داشته باشد، تکلیف چیست؟ گفت: 

در چنین شــرایطی اولویت با پیمان تعرفه ترجیحی است و 
پیمان اصل قرار می گیرد. بنابراین تصمیم ممنوعیت واردات به 
نظام تعرفه ترجیحی با کشورهای دیگر تعمیم داده نمی شود. 
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه اعالم کرد 
که از هجدهم ژانویه )۲۸ دی ماه( موافقت نامه تجارت آزاد با 
اوراسیا هم امضا خواهد شــد. به گفته وی اوراسیا شامل پنج 

کشور با ۱۸۰ میلیون نفر جمعیت است که ساالنه ۳۰۰ میلیارد 
دالر واردات دارند. البته در مورد تجارت آزاد قاعده هایی دارد و 
برخی کاالهایی که ممنوعیت واردات دارند مثل آثار باستانی، 
گوشت خوک و غیره برقرار است. اما در مورد ممنوعیت های 
واردات که به دلیل محدودیت های ارزی وضع شده، اولویت با 

قرارداد با طرف خارجی است.

دفتر آمــار ملی بریتانیا )ONS( گــزارش کرد که 
اقتصاد بریتانیا در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۲ بیش 
از آنچه قبال تخمین زده شــده بود، کاهش یافت و 

بیشتر از سایر اقتصادهای پیشرفته عقب بود.
به گزارش ایســنا به نقــل از اکونومیک، داده های 
دفتر آمار ملی نشــان می دهد که تولید اقتصادی 
در مقایسه با برآوردهای اولیه حاکی از کاهش ۰.۲ 
درصدی، به میزان ۰.۳ درصد در دوره ســه ماهه 
کاهش یافته است و بخش های تولید و ساخت و ساز 

بدترین افت را متحمل شده اند.
این گزارش همچنین نشــان داد که در سه ماهه 

ســوم، اقتصاد ۰.۸ درصد کمتر از ســطح قبل از 
همه گیری ســال ۲۰۱۹ بوده است، برخالف سایر 
کشــورهای گروه هفت که موقعیت از دست رفته 
را بازیافته اند. بر اســاس گزارش ها، سرمایه گذاری 
تجاری در مقایسه با برآورد قبلی حاکی از کاهش 
۰.۵ درصد، میزان کاهش ۲.۵ درصد در دوره ســه 

ماهه را تجربه کرده است.
با نگاهی به آینده، بریتانیا احتماال به عملکرد ضعیف 
خود ادامه خواهد داد. گابریــال دیکنز، اقتصاددان 
گفت: ما انتظار داریم که بریتانیا در سال ۲۰۲۳ به 
دلیل شدت موارد مخالف سیاست های پولی و مالی 

از عمیق ترین رکود در میان اقتصادهای پیشرفته 
بزرگ رنج ببرد.

بانک انگلستان ماه گذشــته اعالم کرد که اقتصاد 
بریتانیــا احتماال در حال حاضر در رکودی اســت 
که می تواند تا پایان سال ۲۰۲۳ ادامه داشته باشد. 
همچنین، ۹ افزایش متوالی نــرخ بهره را تصویب 

کرده زیرا در تالش برای مهار تورم مارپیچ است.
در اوایل این مــاه، کنفدراســیون صنعت تجارت 
)CBI(، یک گــروه البی ملی، هشــدار داد که اگر 
اقدامی انجام نشود، بریتانیا با یک دهه رشد از دست 

رفته مواجه است.

براساس بخشــنامه بانک مرکزی، ورود و صدور پول رایج کشور 
توســط هر مســافر اعم از اتباع ایرانی و خارجی از حداکثر ۵۰۰ 
هزار تومان به پنــج میلیون تومان افزایش پیدا کــرد. به گزارش 
ایسنا، اداره بررســی های حقوقی بانک مرکزی در بخشنامه ای به 
اداره نشر اســکناس و خزانه این بانک اعالم کرد: بازگشت به نامه 
شــماره ۲۳۷۳۵۰/۰۱ مورخ ۲۲/۹/۱۴۰۱ در خصوص بررسی و 
اظهارنظر راجع به ورود ریال همراه مســافر بیش از سقف مجاز به 
اطالع می رساند دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر نحوه ورود و 
خروج ریال همراه »مسافر« موضوع نامه شماره ۱۱۹۰۳/۰۱ مورخ 
۲۲/۱/۱۴۰۱ معاون محترم حقوقــی و امور مجلس تاکنون مورد 

تصویب شورای پول و اعتبار قرار نگرفته و قابل استناد نمی باشد. علی 
ایحال حسب مصوبه جلسه یکهزار و دویست و چهل و یکم شورای 
پول و اعتبار مورخ ۲۱/۹/۱۳۹۶، ورود و صدور پول رایج کشور توسط 
هر مسافر اعم از اتباع ایرانی و خارجی حداکثر تا مبلغ پنجاه میلیون 
ریال )۵۰.۰۰۰.۰۰۰( بالمانع است و به موجب تبصره )۵( ماده )۲( 
مکرر قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز »وارد کردن خارج کردن و یا 
اقدام به خارج کردن وجه رایج ایران بدون رعایت ضوابط تعیینی 
شورای پول و اعتبار که در حدود اختیارات قانونی این شورا تعیین 
شده است به شرط احراز علم و عمد در مراجع ذی صالح با استناد 
به قرائن و امارات موجود نیز مشمول جریمه تخلف اخیر می شود.«

مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی توضیحاتی 
را درمورد ماینرهایی که در انبارهای این ســازمان قرار دارند و 

تعیین تکلیف نشده اند ارائه کرد.
 عبدالمجید اجتهادی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه حدود 
۱۵۰ هزار دستگاه ماینر در انبارهای سازمان اموال تملیکی وجود 
دارد، اظهار کرد: این دستگاه ها حدود پنج سال است که در انبارها 
نگهداری می شوند؛ با این حال به سازمان اموال تملیکی اجازه 
تعیین تکلیف این دستگاه ها را نمی دهند. وی به این سوال که چه 
نهادی مخالف ترخیص ماینرها است؟ پاسخ داد: توانیر و وزارت 
نیرو مدعی هستند اگر دستگاه ها ترخیص شوند احتمال دارد از 

برق عمومی استفاده غیرمجاز شود؛ درحالی که به نظر سازمان 
این اتفاق نخواهد افتاد. فعال دادستانی کل کشور اعالم کرده است 

ماینرها تعیین تکلیف نشوند.
 بر اســاس این گزارش، اجتهادی در نشست خبری که اواسط 
شهریورماه برگزار شد، اعالم کرده بود که تعداد زیادی از ماینرها 
رای برائت دارند و اظهار امیدواری کرده بود که  توانیر برای این 
موضوع تدابیری اتخاذ کند. وی بر این موضوع تاکید کرده بود که 
اینکه دستگاه ها رای برائت گرفته اند؛ یعنی به صورت مجاز وارد 
کشور شــده اند.  به ما قول داده اند از ابتدای مهرماه می توان این 

دستگاه ها را تعیین تکلیف کرد.

تولیــد کارخانــه ســنگاپور 
در مــاه نوامبــر بدتــر از حد 
 انتظــار ۳.۲ درصــد کاهــش 

یافت.
به گزارش ایســنا بــه نقل از 
بیزینس، بر اســاس داده های 
در روز جمعه )۲۳ دســامبر(، 
تولید کارخانه سنگاپور در ماه 
نوامبر ساالنه ۳.۲ درصد کاهش 
یافت که نسبت به کاهش ۰.۹ 

درصدی اکتبر بیشــتر شــده 
است.

این نتایج بدتــر از کاهش ۱.۲ 
درصدی برآورد شــده توسط 
اقتصاددانــان بخش خصوصی 
در نظرســنجی بلومبرگ بود. 
عملکرد اکتبــر اولین کاهش 
ســاالنه در ۱۳ ماه گذشته بود 
اما همچنــان بهتــر از انتظار 

اقتصاددانان بود.

بر اساس نظرســنجی رویترز، اقتصاددانان اعالم 
کردند که تولید کارخانه های ژاپنی برای ســومین 
ماه در ماه نوامبر کاهش یافته زیرا کاهش تقاضای 
جهانــی باعث آســیب بــه لــوازم الکترونیکی و 

محصوالت مرتبط شده است.
به گزارش ایسنا، همان نظرســنجی در یک نشانه 
امیدوارکننده تر برای سومین اقتصاد بزرگ جهان، 
پیش بینی کرد که فروش خرده فروشی برای نهمین 
ماه متوالی رشد کند و به انعطاف پذیری هزینه های 
مصرف کننده با وجود تورم که به باالترین حد چهار 

دهه اخیر رسیده است، اشاره می کند.

پیش بینی ۱۶ اقتصاددان در روز جمعه نشان داد که 
انتظار می رود تولید صنعتی در ماه نوامبر نسبت به 
ماه قبل ۰.۳ درصد کاهش یابد. تولید در ماه اکتبر 

۳.۲ درصد و در سپتامبر ۱.۷ درصد کاهش یافت.
تاکشی مینامی، اقتصاددان ارشد موسسه تحقیقاتی 
نورینچوکین گفت: اگرچه اختالالت عرضه مانند 
کمبود نیمه هادی ها کاهش یافته اســت، ترس از 
کندی اقتصــاد جهانی باعث کاهــش تقاضا برای 
قطعات و دستگاه های الکترونیکی می شود. با این 
حال، برخی تحلیلگران گفتند که بهبود شــرایط 
زنجیره تامین برای خودروسازان و تقاضای داخلی 

قوی برای ماشــین آالت مورد استفاده برای تولید، 
تولید کارخانــه را در ماه نوامبر به محدوده رشــد 

بازگرداند.
اقتصاد ژاپن، مانند بسیاری از کشــورها، به دلیل 
تورم باالتر، افزایش نرخ بهره در خارج از کشــور و 
چالش های ناشــی از جنگ اوکراین، گروگان عدم 

اطمینان جهانی باقی مانده است.
نظرسنجی رویترز همچنین پیش بینی می کند که 
خرده فروشی ژاپن در ماه نوامبر نسبت به سال قبل 
۳.۷ درصد افزایش یافته است و روند رشدی را که از 

مارس آغاز شده است، گسترش می دهد. 

کاهش هزینه وام مسکن

زمان امضای موافقت نامه تجارت آزاد با اوراسیا اعالم شد

بریتانیا بدترین عملکرد اقتصادی گروه ۷ را ثبت کرد

دلیل ترخیص نشدن ماینرها چیست؟سقف ورود و خروج ریال برای هر مسافر اعالم شد تولید در سنگاپور در سرازیری افتاد

سومین اقتصاد بزرگ جهان همچنان درگیر چالش 
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معاون وزیر صمت:

 پررونق ترین روز بورس 
در 3 ماه اخیر

خودروهای وارداتی 
دی ماه از طریق بورس 

عرضه می شود

تنظیم بازار میوه شب 
عید به بخش خصوصی 

واگذار شد

kasbokarnews paper 
kasbokarnews 

سرمقاله

بن بست  تدوین  
بودجه  1402

اشــتباهات و عدم آگاهی 
مســووالن، سیاست های 
غلط و عدم مشورت با افراد 
آگاه شرایط اقتصادی را به 
جایی رسانده که امروز تدوین بودجه ۱۴۰۲ را نیز 
تحت تاثیر قرار داده است. تاخیر در ارایه بودجه سال 
آینده به دلیل مشکالتی است که بر تدوین بودجه 
تاثیرگذار است و راه حلی برای رفع آنها دیده نمی 

شود. به عبارتی با... 

  کامران ندری، اقتصاددان
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رشد تقاضا
برای خرید دالر

افزایش نرخ سود
 کلید خورد

کسری بودجه به کاهش بیشتر رفاه و مشکالت معیشتی منجر خواهد شد

هشدار تشدید کسری بودجه
صفحه3

صفحه2

شکاف  تورم  فقیر  و  غنی
تورم   مصرف کننده   در آذرماه   روی   ۴۵   درصد   ایستاد

قیمت درهم ، نرخ دالر در تهران ، هرات و سلیمانیه 
روز گذشــته وارد کانال جدید شــد. بــه گزارش 
اقتصادنیوز ، قیمت دالر در ســومین روز زمستان 
۱۴۰۱ به پرواز در آمد. گفته شد روز گذشته اسکناس 
آمریکایی در تهران وارد کانال جدید شده است. با 
ورود دالر به کانال باالتر تقاضا برای خرید آن افزایش 
یافت و حتی در کانال جدید از اولین مرز مقاومتی هم 
عبور کرد و بر روی پله سوم قرار گرفت. فعاالن بازار 
می گفتند در صورتی  که دالر باالی مرز مقاومتی 
باقی بماند این احتمال وجو دارد که در مرحله بعدی 
به ســمت نیمه کانال هم خیز بردارد .معامله گران 
تهران معتقد بودند اولین سیگنال صعود از معامالت 
پشت خطی به بازار نقدی روز گذشته صادر شد. گفته 

می شود نرخ دالر در معامالت... 

با تصویب هیأت عامــل بانک مرکزی نرخ ســود 
گواهی ســپرده بانکی ۲۳ درصد شــد. به گزارش 
اکوایران، امروز هیأت عامل بانک مرکزی نرخ سود 
گواهی ســپرده بانکی را ۲۳ درصــد تعیین کرد تا 
پیش زمینه ای برای افزایش نرخ سود بانکی باشد. 
مصطفی قمری وفا، سخنگوی بانک مرکزی اعالم 
کرد: »هیأت عامل بانک مرکزی در مصوبه امروز خود 
به بانک ها اجازه داد اوراق گواهی ســپرده مدت دار 
ویژه سرمایه گذاری )عام( با نرخ ۲۳ درصد منتشر 
کنند. بخشــنامه مربوط به این مصوبه و  جزییات 
آن تا ساعتی دیگر به شبکه بانکی ابالغ و در پایگاه 
اطالع رسانی بانک مرکزی هم منتشر می شود.« علی 

صالح آبادی رئیس کل بانک...



اقتصاد2
ایران

تنظیم بازار میوه شــب عید به 
بخش خصوصی واگذار شد

معاون بازرگانی وزارت جهاد کشــاورزی از 
واگذاری تنظیم بازار میوه شب عید به بخش 

خصوصی خبر داد.
به گزارش صدا و ســیما، محســن شیراوند، 
معــاون بازرگانی وزارت جهاد کشــاورزی با 
اشــاره به اهداف دولت از مشــارکت بخش 
خصوصی در تنظیــم بازار میوه شــب عید 
گفــت: در بحث تأمیــن میوه شــب عید به 
ویژه ســیب و پرتقال، دولت به دنبال توزیع 
میوه به قیمت مناســب برای مصرف کننده 
تولیدکننــده از  و حمایــت  تأمیــن   و 

 است.
وی افزود: تشــخیص وزارت جهاد کشاورزی 
بــرای تنظیم بــازار میوه شــب عیــد این 
 اســت که این اقدام احتیاطی اســت و باید 

انجام شود.
معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: 
یکی از اشتباهات ســال های گذشته این بود 
که قیمت بــرای خرید اعالم می شــد یعنی 
دولت این پالس را به بازار می داد که به عنوان 
مثال قیمــت پرتقال ۴,۵۰۰ تومان اســت، 
یعنی تحت هیچ شــرایطی پایین تــر از این 
قیمت نفروشــید و اگر برای کسی هم عرضه 
پایین تر از این قیمت به صرفه بود، این کار را 
نمی کرد چرا که سیاســت دولت بر این است 
که با قیمت ۴,۵۰۰ تومان خرید کند و امسال 
برای نخستین بار برای آن که بتوانیم افزایش 
قیمت ها را مدیریت کنیم اعالم کردیم، قیمت 

خرید تعیین نمی کنیم.
شــیراوند افزود: دولت بر اساس رصد جامعه 
و قیمت محصول در بازار زمانی که قیمت ها 
متعادل باشــد، تعیین قیمــت نمی کند، در 
مواقعی هم دولت در رصــد تنظیم بازار میوه 
شب عید متوجه می شود که اقشار کم درآمد 
توانایی تهیه میوه مناســب بــه میزان مورد 
نیازشــان را ندارند و در این صــورت دولت 
با توجه به قیمــت روز میوه در هر اســتان، 
قیمت تنظیم بــازاری تعییــن می کند و در 
 این حالت زیــان بخش خصوصــی بر عهده 

دولت است.
وی بیــان کــرد: اتحادیــه مرکــزی تعاون 
روســتایی، اتحادیــه باغــداران و اتحادیه 
بنکداران سه مجموعه خصوصی قدرتمندند 
 که توان ایفای نقش در ســطح کشور و ملی 

را دارند.
معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: 
سازمان تعاون روستایی تحت هیچ شرایطی 
در اجرای تنظیم بازار میوه شــب عید ورود 

نمی کند و فقط نظارت عالیه دارد.

شیب تند افزایش قیمت ها در 
بازار خودرو

بررســی قیمت خودروها در بازار )شــنبه( 
که نخســتین روز کاری دی ماه است، نشان 
می دهد که قیمت ها همچنان با شــیب تند 
صعودی اســت و اکثریت خودروها نســبت 
به آخریــن روز بازار هفته گذشــته )۳۰ آذر 
 ماه( پنــج و ۱۰ میلیون تومــان افزایش بها 

داشته اند.
به گزارش ایســنا، روند امروز بــازار خودرو 
نشان می دهد که قیمت پرتیراژهای داخلی 
پنج تا ۱۰ میلیون تومان نســبت به سه روز 
گذشــته )۳۰ آذر( افزایش یافته است؛ البته 
که هایما S۷ توربوپالس ۲۰ میلیون تومان 
و ســمند هفت میلیون تومان گران تر شده 
و در محصوالت گــروه ســایپا ۱۱۱ و پراید 
۱۳۱ بــه ترتیــب ۱۵ و ۱۶ میلیــون تومان 
افزایش بها داشــته اند.  در ایــن میان قیمت 
پژو ۲۰۶ تیپ ۵، کوییک دنده ای و شــاهین 
 نســبت بــه بــازار ۳۰ آذر، تغییــر قیمتی

 نداشته اند.

اخبار

اطالعات مرکــز آمار ایران 
نشــان می دهد نرخ تورم 
مصرف کننــده در ۱۲ ماه 
منتهی به آذر امسال به ۴۵ 
درصد رسیده است. طبق 
بررسی ها، نرخ تورم آذرماه برای خانوارهای شهری 
۴۴,۳ درصــد و برای خانوارهای روســتایی ۴8,۶ 

درصد بوده است.
مرکز آمار ایران نرخ تورم ساالنه آذرماه ۱۴۰۱ برای 
خانوارهای کشور را ۴۵ درصد اعالم کرد که نسبت 
به همین اطالع در ماه قبل، یک واحد درصد افزایش 

نشان می دهد.

افزایش نرخ تورم نقطه ای خانوارهای کشور
منظور از نرخ تــورم نقطه ای، درصــد تغییر عدد 
شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است. 
نرخ تورم نقطه ای در آذرمــاه ۱۴۰۱ به عدد ۴8,۵ 
درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور 
میانگین ۴8,۵ درصد بیشــتر از آذر ۱۴۰۰ برای 
خرید یک »مجموعه کاالها و خدمات یکســان« 

هزینه کرده اند.
نرخ تورم نقطه ای آذرماه ۱۴۰۱ در مقایســه با ماه 
قبل ۰,۴ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم 
نقطه ای گروه عمده »خوراکی ها، آشــامیدنی ها و 
دخانیات« با کاهش ۲,۴ واحــد درصدی به ۶۵,۳ 
درصد رســیده و گروه »کاالهــای غیرخوراکی و 
خدمات« با افزایش ۲ واحد درصدی به ۳8,9 درصد 

رسیده است.

این در حالی اســت که نرخ تورم نقطــه ای برای 
خانوارهای شــهری ۴۷٫9 درصد است که نسبت 
به ماه قبل ۰,۶ واحد درصد افزایش داشــته است. 
هم چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۵۱,۴ 
درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۰,9 واحد درصد 

کاهش داشته است. 

کاهش نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور
منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص 
قیمت، نسبت به ماه قبل است. نرخ تورم ماهانه آذر 
۱۴۰۱ به ۱٫9 درصد رسیده که در مقایسه با همین 
اطالع در ماه قبل، ۰,۲ واحد درصد کاهش داشته 

است. تورم ماهانه برای گروه های عمده »خوراکی ها، 
آشامیدنی ها و دخانیات« صفر درصد و برای گروه 
عمده »کاالهای غیرخوراکی و خدمات« ۳,۳ درصد 

بوده است.
این در حالی اســت که نــرخ تــورم ماهانه برای 
خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ۲,۱ درصد 
و ۱,۲ درصد اســت که نســبت به مــاه قبل برای 
خانوارهای شــهری بدون تغییر و برای خانوارهای 

روستایی ۰,9 واحد درصد کاهش داشته است.

افزایش نرخ تورم ساالنه خانوارهای کشور
منظور از نرخ تورم ســاالنه، درصد تغییر میانگین 

اعداد شاخص قیمت در یک ســال منتهی به ماه 
جاری، نسبت به دوره مشــابه قبل از آن است. نرخ 
تورم ساالنه آذرماه ۱۴۰۱ برای خانوارهای کشور به 
۴۵ درصد رسیده که نسبت به همین اطالع در ماه 

قبل، یک واحد درصد افزایش نشان می دهد.
هم چنین نرخ تورم ساالنه برای خانوارهای شهری و 
روستایی به ترتیب ۴۴,۳ درصد و ۴8,۶ درصد است 
که برای خانوارهای شهری ۱ واحد درصد افزایش و 
برای خانوارهای روستایی ۱,۲ واحد درصد افزایش 

داشته است.

تغییرات قیمت ها در ماه جاری
در گروه عمــده »خوراکی هــا، آشــامیدنی ها و 
دخانیات« بیشــترین افزایش قیمت نسبت به ماه 
قبل مربوط به گروه »سبزیجات« )پیاز و کدوسبز( و 
گروه »نوشیدنی ها« است. در گروه عمده »کاالهای 
غیرخوراکی و خدمات«، گروه »بهداشت و درمان« 
)انواع دارو( و گروه »حمل ونقــل« )انواع اتومبیل 
سواری( بیشــترین افزایش قیمت را نسبت به ماه 

قبل داشته اند.
همچنین در ماه جاری گروه »انواع گوشت« )مرغ 
ماشــینی( و گروه »میوه و خشکبار« نسبت به ماه 

قبل کاهش قیمت داشته است.

درصد تغییــرات شــاخص قیمت در 
دهک های هزینه ای کل کشور در ماه جاری

دامنه تغییرات نرخ تورم ســاالنه در آذرماه ۱۴۰۱ 
برای دهک های مختلــف هزینه ای از ۴۲,۵ درصد 
برای دهک دهم تا ۵۱,۷ درصد بــرای دهک اول 

است.

تورم  مصرف کننده  در آذرماه  روی   ۴۵  درصد  ایستاد

شکاف  تورم  فقیر  و  غنی  در آذرماه

نمادهای اثرگذار بر شاخص ها در بازار سهام 
روز گذشته؛

 پررونق تریــن روز بــورس 
در 3 ماه اخیر

روز گذشته ارزش معامالت خرد سهام با افزایش 
۶۴ درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم ۷ هزار 
و ۳۱۲ میلیارد تومان رسید که باالترین رقم در ۳ 

ماه اخیر است.
به گزارش اقتصادنیوز، در معامالت روز شــنبه 
سوم دی ماه، شاخص کل بورس پایتخت نسبت 
بــه روز کاری قبل ۴۱ هــزار و 8۰۲ واحد صعود 
 کرد و به رقم یک میلیون و ۵۳8 هزار و ۳ واحد 

رسید. 
شــاخص هم وزن بورس نیز با افزایش ۱۰ هزار و 
۵۵۲ واحدی در سطح ۴۵۶ هزار و ۲۷۴ واحدی 
ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس )آیفکس( 
۳۶۵ واحد باال آمد و در سطح ۱9 هزار و ۵۳8 واحد 

قرار گرفت.  

نمادهای اثرگذار بر شاخص ها 
روز گذشته سه غول بازار سهام بیشترین اثر مثبت 
را بر شــاخص کل داشــتند. نمادهای »فوالد«، 
»فــارس« و »فملــی« در مجمــوع ۱۰ هزار و 
۵۱9 واحد شاخص را باال کشــیدند و در مقابل 
نمادهای »دانا«، »سپ« و »آسیاتک« بیشترین 

تأثیر منفی را بر شاخص کل داشتند.  
در فرابورس نیــز نمادهای »آریــا«، »کگهر« و 
»فجهان« بیشترین تأثیر افزایشی را بر شاخص 
کل فرابورس داشــتند و »بپــاس«، »وهور« و 
»گوهران« بیشترین تأثیر کاهنده را بر شاخص 

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

و فرابورس پرتراکنش  ترین نمادها هستند. 
روز گذشته ارزش معامالت کل بازار سهام به رقم 
۱۱ هزار و ۲8۷ میلیارد تومان کاهش یافت. ارزش 
معامالت اوراق بدهی در بازار ثانویه ۵۵۰ میلیارد 
تومان بود که ۵ درصد از ارزش کل معامالت بازار 

سرمایه را تشکیل می دهد.  
روز گذشته ارزش معامالت خرد سهام با افزایش 
۶۴ درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم ۷ هزار 
و ۳۱۲ میلیارد تومان رسید که باالترین رقم در ۳ 

ماه اخیر است. 

صف های بازار سهام
در معامالت شنبه ۲۱۱ نماد صف خرید داشتند و 
۱۰ نماد با صف فروش مواجه بودند. مجموع ارزش 
صف های خرید با رشد ۷۵ درصدی به ۶۲۲ میلیارد 
تومان رسید و مجموع ارزش صف های فروش ۴ 
درصد افزایش یافت و ۲۵۲ میلیارد تومان بود. در 
پایان معامالت روز گذشته ارزش صف های خرید 
در رقم ۴۶۳ میلیارد تومان ایســتاد و بازار با مازاد 

تقاضا بسته شد. 
در پایان معامالت نماد شــتران )شرکت پاالیش 
نفت تهران(  با صف  خرید ۴۶ میلیارد تومانی در 
صدر جدول تقاضای پایانی بازار قرار گرفت. پس از 
شتران، نمادهای کویر )شرکت فوالد سپید فراب 
کویر( و خفنر )شرکت فنرسازی خاور( بیشترین 

صف خرید را داشتند. 

مقدمه افزایش نرخ سود کلید خورد
با تصویب هیأت عامل بانک مرکزی نرخ ســود 

گواهی سپرده بانکی ۲۳ درصد شد.
به گزارش اکوایران، امروز هیأت عامل بانک مرکزی 
نرخ سود گواهی سپرده بانکی را ۲۳ درصد تعیین 
کرد تا پیش زمینه ای برای افزایش نرخ سود بانکی 

باشد.
مصطفی قمری وفا، سخنگوی بانک مرکزی اعالم 
کرد: »هیأت عامل بانک مرکزی در مصوبه امروز 
خود به بانک هــا اجازه داد اوراق گواهی ســپرده 
مدت دار ویژه سرمایه گذاری )عام( با نرخ ۲۳ درصد 
منتشر کنند. بخشــنامه مربوط به این مصوبه و  
جزییات آن تا ساعتی دیگر به شبکه بانکی ابالغ 
و در پایگاه اطالع رسانی بانک مرکزی هم منتشر 

می شود.«
علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی در نشست 
خبری هفته گذشته با اشاره به رفتارهای بانک 
مرکزی در جهان و تغییر نرخ سود، از افزایش نرخ 

سود در ایران دفاع کرده بود. 
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، نیز هفته گذشته 
اعالم کرده بود که »درباره تغییر نرخ سود جلساتی 

در شورای پول و اعتبار برگزار می شود.«
یک منبــع مطلع بــه اکوایران گفت نرخ ســود 
بانکی نیز به زودی افزایــش می یابد. پیش از این 
شــنیده های اکوایران حاکــی از افزایش ۵ واحد 

درصدی نرخ سود بود.
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بررسی ها نشان می دهد تورم ماهانه آذر در مناطق 
شهری کشور ۲,۱ درصد برآورد شده است. این در 
حالیست که به علت صفر بودن تورم خوراکی ها در 
آذر، تورم ماهانه مناطق روستایی حدود یک درصد 

به ثبت رسیده است.
به گزارش اکوایران تورم ماهانه آذر ۱,9 درصد برآورد 
شده که نسبت به آبان ماه کاهش یافته است. به طور 
کلی تورم ماهانه آذر پایین ترین نرخ این شاخص از 
ابتدای سال تا کنون به حساب می آید. تورم ماهانه 
در مناطق شهری کشور در آذر ۲,۱ درصد به ثبت 

رســیده، این در حالیســت که همین شاخص در 
مناطق روســتایی ۱,۲ درصد بوده اســت. بررسی 
ها نشان می دهد تورم ماهانه در آبان برای مناطق 
شهری و روستایی یکســان بوده اما در آذر به دلیل 
اختالف قابل توجه تورم خوراکی ها و غیر خوراکی 
ها تورم این نواحی با هم متفاوت بوده است. هرچه 
درآمد افراد پایین تر باشد سهم کاالهای خوراکی از 
کل مخارج باالتر خواهد بود، از همین رو نیز ضریب 
اهمیت خوراکی ها در محاسبه تورم اقشار فقیر باال 
و ضریب اهمیت غیر خوراکی ها در محاسبه تورم 

گروه های ثروتمند باالتر است. با توجه به اینکه به 
طور میانگین روستاییان از نظر درآمدی پایین تر از 
شهر نشینان هستند و سبد مصرفی متفاوتی دارند، 
هر زمان که تورم بیشتر از سمت اقالم خوراکی باشد، 
تورم در مناطق روستایی بیشتر بوده و هر زمان که 
تورم به علت گرانی غیر خوراکی ها باشــد، تورم در 

شهر ها بیشتر خواهد بود.
تورم ماهانه خوراکی ها در آذر ۳,۳ درصد برآورد شده، 
این در حالیست که تورم خوراکی ها صفر درصد بوده 
است، ار همین رو نیز شاهد باالتر بودن تورم شهری 

بوده ایم. تورم نقطه به نقطه در آذر ماه ۴8,۵ درصد 
به ثبت رسیده، اما این شاخص برای مناطق شهری و 
روستایی کشور به ترتیب ۴۷,9 درصد و ۵۱,۴ درصد 
بوده است. همچنین تورم ساالنه در مناطق شهری 
۴۴,۳ درصد بوده، در حالی که تورم ساالنه در روستا 
ها ۴8,۶ درصد به ثبت رســیده است. به طور کلی 
می توان اظهار داشت که با وجود اینکه در آذر فشار 
تورمی در شهر ها به نسبت روستا ها بیشتر بوده، اما 
در یکسال گذشته روستا ها فشار تورمی بیشتری را 

متحمل شده اند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه 
نمونه خودروهای وارداتی دی ماه از طریق بورس عرضه 
می شود، گفت: برنامه دولت برای کاهش قیمت خودرو 

به دنبال عرضه بیشتر است
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه 
نمونه خودروهای وارداتی دی ماه از طریق بورس عرضه 
می شود، گفت: برنامه دولت برای کاهش قیمت خودرو 

به دنبال عرضه بیشتر است.
 منوچهر منطقی روز شنبه در بازدید از شرکت فردا 
موتورز در بروجــرد در جمع خبرنگاران در خصوص 

افزایش قیمت خودرو در کشور گفت: برنامه دولت در 
این حوزه عرضه بیشتر است تا قیمت متعادل شود. 

قیمت واقعی قیمت بورس است.
وی افزود: قیمت گذاری خودروهای وارداتی در بورس 
بر مبنای عرضه و تقاضا انجام خواهد شد که فرآیند 
کنترلی بهتری روی قیمت آن خواهد بود، اگرچه در 
موضوع واردات بر خودروهای اقتصادی تاکید شده، اما 
قیمت این خودروها لزوماً اقتصادی نخواهد بود، زیرا 

در بورس عرضه می شود.
وی بیان کرد: تاکنون دو دســته در خصوص واردات 

خودرو به وزارت صمت مراجعه کرده اند؛ دسته اول 
که پیش از این وارد کننده اصلی بودند و دســته دوم 
خودروســازان داخلی بودند، ضمــن اینکه برخی 
واردکنندگان بــزرگ خودرو در گذشــته اکنون به 

تولیدکننده خودرو تبدیل شده اند.
معاون صنایع و حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و 
تجارت یادآور شــد: ما به دنبال این هستیم که یک 
عرضه را بیشتر کنیم و دوم اینکه کانال های تعیین 

قیمت را بیشتر مورد توجه مردم قرار دهیم.
منطقی گفت: در حوزه واردات خودرو ۴۰۰ گروه ثبت 

نام کردند. از مجموعه های ثبت نامی حدود ۲8 مورد 
مراحل الزم را طی کردند. وی افزود: این وارد کننده 
ها نیز باید خودروها را انتخــاب می کردند و قرارداد 
می بستند و مجوزهای اســتاندارد و محیط زیست 
را می گرفتند و خدمات پس از فروش را ســاماندهی 
می کردند که در نتیجه از این تعداد در نهایت هفت 
وارد کننده به مرحله نهایی رسید. معاون وزیر صمت 
روز شنبه سوم دیماه در سفر به شهرستان بروجرد پس 
از دیدار با امام جمعه بروجرد از شرکت فردا موتورز این 

شهرستان در بخش اشترینان بازدید کرد.

قیمت درهم ، نرخ دالر در تهران ، هرات و سلیمانیه 
روز گذشــته وارد کانال جدید شــد. بــه گزارش 
اقتصادنیوز ، قیمت دالر در ســومین روز زمستان 
۱۴۰۱ بــه پرواز در آمد. گفته شــد روز گذشــته 
اسکناس آمریکایی در تهران وارد کانال جدید شده 
است. با ورود دالر به کانال باالتر تقاضا برای خرید 
آن افزایش یافت و حتی در کانال جدید از اولین مرز 
مقاومتی هم عبور کرد و بر روی پله سوم قرار گرفت.

فعاالن بازار می گفتنــد در صورتی  که دالر باالی 
مرز مقاومتی باقی بماند این احتمال وجو دارد که در 

مرحله بعدی به سمت نیمه کانال هم خیز بردارد .
 

اولین سیگنال صعود به قیمت دالر در تهران
معامله گران تهران معتقد بودند اولین ســیگنال 

صعود از معامالت پشــت خطی به بازار نقدی روز 
گذشته صادر شــد. گفته می شــود نرخ دالر در 
معامالت پشت خطی دیشب به سمت باال جهش 
پیدا کــرده بود و همیــن امر زمینه ســاز افزایش 

هیجانات ارزی روز گذشته بود. 

نرخ حواله درهم کانال عوض کرد
از ســوی دیگر قیمت درهم ، نرخ دالر در هرات و 
سلیمانیه روز گذشته وارد کانال جدید شد. همین 

امر ضربه صعودی را به دالر در تهران وارد کرد .

نوسان محدود قیمت دالر توافقی
اگرچه نرخ دالر در بازار آزاد جهش قابل توجهی را 
ثبت کرد اما بازار رسمی شاهد نوسان محدود قیمت 

دالر بود. قیمت دالر توافقی روز گذشته در محدوده 
۳۶ هزار و ۲۲۷ تومان معامله شد. 

دالر متشکل دنده معکوس زد 
در بازار متشــکل ارزی هم قیمت دالر روز گذشته 
دنده معکوس زد و به ابتدای مــرز ۳۶ هزار تومان 
برگشت.این قیمت در مقایسه با روز گذشته ۱۷۵ 
تومان پایین تر بود. روز گذشته شکاف  قیمت دالر 
آزاد و رسمی بیشتر شــد به نزدیک  ۴ هزار تومان 

رسید. 

قیمت طال در ایران گران شد 
قیمت اونس طال در بازار روز گذشته در محدوده 
۱۷99 دالر معامله شــد.در بازار داخلی ایران هم 

قیمت طال ۱8 عیار ظهر روز گذشته ۳9 هزار و ۳۰۰ 
تومان گران شد و به ۱ میلیون و 8۲9 هزار و ۲۰۰ 

تومان رسید . 
روز گذشــته قیمت سکه رسمی نســبت به روز 
پنجشــنبه گذشــته ۷۰ هــزار تومــان گــران 
شــد . قیمــت سکه رســمی روز گذشــته در 
 محــدوده ۱8 میلیــون و ۴۵۰  هــزار تومــان 

معامله شد.

سکه بورسی در کانال 19 میلیون تومان 
روز گذشته  سکه بورسی روز گذشته در کانال ۱9 
میلیون تومان به فروش رسید. قیمت سکه رفاه روز 
گذشته در بورس کاال در حول و حوش ۱9 میلیون 

و ۷۰ هزار تومان بود.  

معاون برنامه ریزی وزارت راه و شهرسازی با بیان این که بودجه تخصیصی 
دولت برای صندوق ملی مســکن “نسیه” اســت، گفت:مصالح اصلی 

ساختمانی ۶۰ درصد رشد قیمت داشته است.
امیرمحمود غفاری با بیان “بایســتی دولت به این بخش نگاه ویژه ای 
داشته باشد” اظهار کرد:  سال گذشته درخواست وزارت راه و شهرسازی، 
اختصاص حداقل ۴۰ هزار میلیارد تومان به صورت نقدی از سوی دولت 
برای صندوق ملی مسکن بود که اقدامات اولیه انجام بگیرد، اما متأسفانه 
این خواسته محقق نشد و این عدد دیده نشد بلکه بودجه ای دیگر آنهم به 

صورت نسیه اختصاص یافت.
وی افزود: بیش از یک سوم اراضی -نهضت ملی مسکن- که رئیس جمهور 

وعده داده بود، تأمین شد. در بخش تسهیالت نیز نظر به رصد وضعیت 
استان ها تا حدی تأمین شده اما هنوز کامل نیست.

وی تصریح کرد: بر اساس اعالم مرکز آمار مصالح اصلی ساختمانی ۶۰ 
درصد رشد قیمت داشته است، از طرفی ابتدای سال دستمزد و حقوق 
کارگران به صورت رسمی از سوی دولت ۵۷ درصد افزایش یافت که از 

دیگر عوامل افزایش هزینه هاست.
معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی با بیان این که 
مصوبات سفر ریاست جمهوری در حوزه حمل و نقل برای سال آینده 
تقریبا ۱۷ همت )۱۷ هزار میلیارد تومان( تعهد ایجاد کرده است. بودجه 
فعلی فصل حمل ونقل در سال جاری ۲۲ همت )۲۲ هزار میلیارد تومان( 

است که بایستی حداقل به ۵۰ همت افزایش یابد تا ۵۰ درصد هزینه ها 
تأمین شود.

۱۴ آذرماه امســال رهنما مدیرعامل صندوق ملی مســکن گفته بود:  
حداکثر ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیالت پرداخت شده است. در مجموع 
حداکثر ۲۷ هزار میلیارد تومان در این دوره نهضت ملی مسکن هزینه 

شده که رقمی زیادی نیست.

فضای باز برای چانه زنی در قیمت سیمان
گفتنی است انجمن ســیمان چندی پیش کف قیمت سیمان را پس 
از دو ســال ثبات، ۳۵ درصد افزایش داد و از ۳۶۰ هــزار تومان در هر 

تن به ۴8۶ هزار تومان رساند. این خبر به گرانی سیمان تعبیر شد. هر 
چند در بلندمدت این اقدام بر قیمت سیمان تاثیرگذار است، اما هیچ 
 عاملی به جز عرضه و تقاضــا نمی تواند بازار ســیمان را به طور واقعی

 از خود متاثر کند.
نرخ سیمان بنا بر میزان تقاضایی که برای هر فروشنده وجود دارد می تواند 
متغیر باشد؛ به عبارت دیگر سیمان قیمت ثابتی در کل کشور ندارد و در 

معامله آن جا برای چانه زنی فراوان است.
در حال حاضر قیمت سیمان خاکستری تیپ ۲ در بازار کشور از ۳9 هزار 
تا ۴۷ هزار در هر پاکت متغیر است و سیمان تیپ ۱ در حوالی ۴۶ هزار 

تومان معامله می شود. وزن پاکت در این قیمت ها ۵۰ کیلوست.

تورم مناطق شهری و روستایی در آذر ۱۴۰۱

سبقت تورم مناطق شهری از تورم در روستاها

معاون وزیر صمت:

خودروهای وارداتی دی ماه از طریق بورس عرضه می شود

تقاضا برای خرید دالر افزایشی شد

رشد تقاضا برای خرید دالر

مصالح ساختمانی چند درصد گران شده؟

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com
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بن بست  تدوین  بودجه  1402
کامران ندری، اقتصاددان

اشتباهات و عدم آگاهی مسووالن، سیاست های غلط و عدم مشورت با افراد آگاه شرایط اقتصادی را به جایی رسانده که امروز تدوین بودجه 1402 را نیز تحت تاثیر قرار داده است. تاخیر در ارایه بودجه سال آینده به دلیل مشکالتی است که بر تدوین بودجه تاثیرگذار است و راه حلی برای رفع آنها دیده نمی شود. به عبارتی با بن 
بست تدوین بودجه 1402 روبرو هستیم. اگر برای سال 1401 قیمت دالر در بودجه 23 هزار تومان در نظر گرفته شد برای سال 1402 نمی توان نرخ ثابتی برای دالر در بودجه ارایه داد. 

متاسفانه راه حل آسان و در دسترسی برای کسری بودجه ای که امسال نیز گریبان دولت را گرفته وجود ندارد. بودجه سال آینده نیز درگیر این مشکالت خواهد شد. این کسری بودجه همانطور که در سال جاری شاهد هستیم بیشتر و بیشتر برای سال آینده قدرت خرید و رفاه مردم را خواهد بلعید. دولت هزینه می کند، خرج می 
کند اما این هزینه در جای درست مصرف نمی شود. تمامی دستگاه ها و سازمان ها  هنگام تدوین بودجه قد علم می کنند و درخواست مبالغ هنگفت و بیشتر از سال گذشته را دارند. 

این زیاده خواهی به بهانه عدم پیشبرد طرح ها ارایه می شود. یعنی دستگاهها اعالم می کنند اگر مقادیر بودجه تخصیص یافته به آنها به عنوان مثال مبلغی که درخواست می کنند نباشد، اقتصاد کشور دچار بحران خواهد شد. این روال هر ساله دنبال می شود. متاسفانه درآمدهای دولت در موارد نابجا هزینه می شود. اگر دولت 
توانایی بازبینی و بررسی درست هزینه ها را داشت می شد امید به کاهش کسری بودجه داشت. اما دستگاههای زیرمجموعه و دیگر سازمان های بودجه بگیر با بزرگنمایی وظایف خود دولت را در منگنه قرار می دهند. 

دولت نیز به دلیل عدم اشراف به مسائل مربوط به بودجه، درآمدها را صرف مواردی می کند که بازدهی آن دیده نمی شود. هزینه های تخصیص یافته بسیار باال است اما نتیجه ای از آن حاصل نمی شود. برای جبران کسری بودجه و عدم تاثیر گذاری آن بر تورم، چاپ پول و رشد نقدینگی که در نهایت معیشت مردم را نشانه خواهد 
گرفت، دولت باید درآمدهای دالری را به نرخ همان روز بفروشد. نمی توان برای بودجه سال آینده نرخ ثابتی را برای دالر در نظر گرفت. 

شرایط اقتصادی به گونه ای نیست که بتوان نرخ ثابت دالر را در بودجه گنجاند. پیش بینی نرخ ارز در بودجه سال آینده غیرممکن است. مکلف کردن دولت برای پرداخت دالر با نرخ معین به بانک مرکزی درست نیست. دو راه برای دولت وجود دارد تا شاید بتواند کسری بودجه را به حداقل برساند. اول اینکه بانک مرکزی درآمدهای 
حاصل از فروش نفت را که وصول شده به نرخ روز در بازار بفروشد و ریال آن را در اختیار دولت قرار دهد. این بدان معنا است که دولت باید بانک مرکزی را به عنوان مباشر تعیین کند. 

بانک مرکزی ارزهای وصول شده از فروش نفت را به قیمت روز به بازار تزریق کند و یا بفروشد و ریال حاصل از آن را در اختیار دولت قرار دهد. راه دیگر این است که دولت برای هزینه ها و درآمدهای ارزی خود بودجه ارزی جداگانه تدوین کند و این بودجه اصال ریالی نباشد. البته این بدان معنا نیست که بودجه ارزی درگیر کسری 
نخواهد شد اما شاید تبعات کمتری برای تورم و معیشت مردم داشته باشد. 

به هر ترتیب دولت اگر بخواهد بودجه خود را متناسب با تورم افزایش دهد، حقوق و دستمزدها را هم باید متناسب با تورم افزایش دهد. در این بین این مشکل ایجاد می شود که دستمزدها را چطور پرداخت کند. درآمدها کفاف هزینه ها را نمی کند. کسری بودجه تشدید می شود و اگر این کارها انجام نشود نمی تواند انتظارات را  
برآورده کند. یعنی کارمندان ناراضی می شوند و این نارضایتی حتماً تبعات اجتماعی در پی دارد و وضعیت خیلی خوبی را نخواهیم نداشت.

تنها راه حل در بلند مدت اصالح حکمرانی است. باید شیوه اداره کردن کشور تغییر کند. در کوتاه مدت تنها چیزی که می تواند گشایشی را در درآمدهای دولت ایجاد کند بحث برجام و حل شدن مسئله هسته ای و احیای درآمدهای نفتی است. این درآمدهای نفتی تا حدی می تواند به دولت کمک کند و کسری بودجه را پوشش 
دهد. اگر مسئله هسته ای حل نشود و درآمدهای دولت به این شکل باشد که وجود دارد، کسری بودجه به خاطر تورم تشدید می شود. اگر دولت وضعیتی که از آن انتظار می رود را انجام ندهد، نارضایتی ها تشدید می شود. معیشت مردم تحت تاثیر قرار می گیرد و نارضایتی اجتماعی تشدید خواهد شد.

همایش نقش صنایع اصناف و فعالین اقتصادی در 
بازسازی بم و یادبود جانباختگان بازاریان و اصناف 
شهرستان بم با حضور قاسم نوده فراهانی رئیس 
اتاق اصناف ایران، برگزار شــد. به گزارش پایگاه 
اطالع رسانی اتاق اصناف ایران به نقل از طلوع بم، 
همایش نقش صنایع اصناف و فعالین اقتصادی 
در بازســازی بم و یادبود جانباختگان بازاریان و 
اصناف شهرستان بم با همکاری اتاق های اصناف 
و بازرگانی،سازمان بسیج اصناف،بازاریان و فعاالن 
اقتصادی و با حضور قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق 
اصناف ایران، غالمرضا حســن پور رئیس بسیج 
اصناف کشور، سید مهدی طبیب زاده رئیس اتاق 
بازرگانی استان کرمان و مهدی حسینی نژاد مدیر 
کل سازمان صمت اســتان روز پنجشنبه مورخ 
01/10/1401 در محل ســالن اداره فرهنگ و 

ارشاد اسالمی شهر بم برگزار شد.
رئیس اتاق اصناف ایــران در این همایش گفت: 
با تشکیل ســتاد تهران ما روز دوم زلزله دی ماه 
۸2 وارد بم شدیم و امروز بعد از سالها که وارد بم 
شدم باورم نمی شد که این شــهر را با این شکل 
ببینیم. قاسم نوده فراهانی افزود: آن موقع که ما 
آمدیم گفتند این شهر دیگر قابل ساختن نیست 
و باید شهر را در جایی دیگر بسازیم ولی احسنت 
به پشتکار شما که اســتقامت کردید و شهری به 
این زیبایی را ساختید. همه مردم کشور ما و همه 
مسلمانان در غم از دست رفتن عزیزان شما شریک 

بودند.  وی ادامه داد: فاصلــه ای بین مردم ایجاد 
شده است اما باید در جمع و جلساتی که شرکت 
می کنید این فاصله را کم کرد و  برادری و همدلی 
و کمکهایی که ما مردم به هم داشتیم اگر کمرنگ 
شــده، را پر رنگ تر کنیم که این شرایط برای ما 

مسلمانان خوب نیست.
وی تأکید کرد: اگر آمریکا یک سال تحریم می شد 
نمی توانست روی پای خودش بایستد اما کشور 
ایران کشــوری چهار فصل اســت و در هر فصل 
هر چه را بخواهید وجود دارد. به عنوان نمونه ما 
در طول ســال بین 1۵ تا 20 روز محصول گوجه 
فرنگی را جابجا می کنیم. محصول هرمزگان که 
تمام شود، محصول بوشهر را با یک فاصله زمانی 
برداشــت می کنیم و گوجه فرنگــی مثال 2 هزار 
تومانی 20 هزار تومان می شــود. این همه سال 
ما تحریم بودیم ولی خوشــبختانه همه جیز در 
مملکت ما وجود دارد. البتــه رد نمی کنیم گران 

است اما کاال به اندازه کافی داریم.
نوده فراهانی بیــان کرد: مثال بعــدی در زمان 
کروناست. 24 ســاعت بعد از گذشت کرونا تمام 
فروشگاه های کشــورهای اروپایی خالی شد اما 
کشــور ما هیچ وقت فروشــگاه هایش خالی نشد 
به این دلیل که در سراسر کشــور فروشگاه های 
مویرگی وجــود دارد و کاال هم به انــدازه کافی 
بود. زمانی کــه ما در رابطه با کرونــا به بم آمدیم 
شهرســتان بم 3۵00 واحد صنفی داشت و االن 

۸000 واحد صنفی دارد. بخاطر اینکه بازار دست 
به دست هم دادند و بازار را ساختند و رونق دادند و 
کسب و کار ایجاد کردند. امام راحل گفت اصناف و 
بازاریان بازوان ستبر انقالبند. به این دلیل که هر جا 
اتفاقی بیفتد اصناف بدون اینکه منظر ماده و تبصره 
باشند خودشان آنجا حاضرند پس بازار و اصناف 
بازوانی هستند که پشتیبان نظام و انقالب هستند.

رئیس اتاق اصناف ایران گفت: در زلزله بم نقش 
اصناف، اتاق بازرگانی و معادن بسیار پررنگ بود 
همان لحظات اولیه زلزله دست به دست هم دادند 
و ما هم آنچه که در توان داشــتیم در کنار شما 
ایستادیم و انجام دادیم. شهر بم همیشه زنده است 
و امیدواریم هر روز شاهد پیشرفت بیشتر و توسعه 
آن باشــیم. رئیس اتاق اصناف ایران تشریح کرد: 
گرانی در حوزه اصناف نیســت و در مورد گرانی 
باید سازمان حمایت پاسخگو باشد زیرا واحد های 
صنفی زمانی کاال به دستشان می رسد که گران 

شده است.
وی در حاشــیه همایش به نقش صنایع اصناف و 
فعاالن اقتصادی در بازسازی بم بیان کرد: گران 
شــدن کاالها مربوط به تولید کننــده در تهیه 
مواداولیه و اضافه شــدن حقوق ها و دستمزدها 
است اما متاسفانه مردم این امر را مرتبط با کسبه 
می دانند درصورتی  که کســبه برای ســود نرخ 
مصوب دارند و اگر از آن تخطی نمایند بازرســان 

حتما برخورد می کنند.

مدیرکل دفتر صنایع منســوجات و پوشــاک 
وزارت صمت گفت: صنعت پوشاک یک صنعت 
اشــتغال آفرین با حداقل میزان سرمایه است. 
محسن گرجی در حاشیه بازدید از زاگرس پوش 
بروجرد که سوم دی ماه صورت گرفت در جمع 
خبرنــگاران، اظهار کرد: زاگــرس پوش یکی از 
بهترین و خوشنام ترین مجموعه صنعتی تولید 
پوشاک ایران اســت که امروز بازدیدی با هدف 

شناسایی ظرفیت ها و رفع مسائل انجام شد.
وی تصریح کرد: مجموعــه زاگرس پوش طرح 
توســعه ای دارد که با تمام تــوان در هماهنگی 
خرید ماشین آالت و وام هایی که در وزارت صنایع 
می تواند در نظر بگیریــم حمایت خواهیم کرد. 
مدیرکل دفتر صنایع منسوجات و پوشاک وزارت 
صمت خاطرنشان کرد: در قالب وام های مختلف 

از جمله تأمین مالی زنجیره ای و ماده تبصره 1۸، 
در دفتر صنایع منســوجات و پوشاک ما راهبرد 

توسعه بازارهای صادراتی خواهیم داشت.
گرجی اضافه کــرد: اول تا چهارم اســفندماه با 
حمایــت وزارت صنایع ما پاپیون مشــترک در 
روسیه خواهیم داشت نمایشگاه پوشاک روسیه 
یکی از قدیمی ترین و معتبرترین  نمایشگاه های 
پوشاک است که امیدواریم صنعتگران ما در این 
نمایشــگاه بتوانند در بازار بسیار مستعد روسیه 
ورود پیدا کنند. وی با بیان اینکه امید می رود در 
بازدیدهای بعد بازارهای جدیدی برای مجموعه 
زاگرس پوش در سطح منطقه ای ایجاد شده باشد 
و هم طرح توسعه آن راه اندازی شده باشد، افزود: 
صنعت پوشــاک یک صنعت اشــتغال آفرین با 

حداقل میزان سرمایه است.

معاون توســعه بازرگانی ســازمان جهاد کشاورزی 
خوزستان گفت: فروش پیاز درجه یک قرمز با قیمتی 
باالتر از هر کیلوگرم 2۵ هــزار تومان در بازار تخلف 
است. علی رحم کریمی در خصوص قیمت پیاز اظهار 
کرد: به دلیل اینکه در تغییر فصل قرار داریم و فقط 
در اســتان های محدودی پیاز برداشت می شود، تا 
حدودی شاهد افزایش قیمت پیاز در بازار خوزستان 
هستیم. وی افزود: در حال حاضر بخش عمده ای از نیاز 
بازار استان ها به پیاز از طریق توزیع پیازی که از قبل 

برداشت شده است تامین می شود.
معاون توســعه بازرگانی ســازمان جهاد کشاورزی 
خوزستان گفت: با توجه به شرایطی که در بازار وجود 
دارد، قیمت پیاز قرمز افزایش داشــته اســت و پیاز 
سفید و زرد نیز تحت تاثیر افزایش قیمت پیاز قرمز، 
افزایش قیمت داشته اند. کریمی عنوان کرد: قیمت هر 

کیلوگرم پیاز قرمز درجه یک باید 2۵ تا 2۶ هزار تومان 
باشد و فروش این محصول با قیمت باالتر تخلف است 

و با متخلفان در این زمینه برخورد خواهد شد.
وی با بیــان اینکه اکنون در شــرایط کاهش عرضه 
پیاز قرار داریم، ادامه داد: چندین گروه بازرسی برای 
نظارت بر بازار پیاز فعال شده تا قیمت پیاز در 2۵ تا 2۶ 

هزار تومان باشد و باالتر از این نرود.
معاون توســعه بازرگانی ســازمان جهاد کشاورزی 
خوزســتان گفت: در نظر گرفتن قیمت دســتوری 
برای پیاز می تواند در بحــث تامین این محصول در 
بازار مشکالتی ایجاد کند و از این رو باید قیمت پیاز 
براساس عرضه و تقاضا باشد تا مشکلی در تامین این 
محصول وجود نداشته باشد. قیمت پیاز در طول هفته 
گذشــته در اهواز به کیلویی حدود 30 هزار تومان 

رسیده بود.

دبیر انجمن تولیدکنندگان ماءالشعیر و مالت ایران 
با بیان اینکه به دلیل نوســانات نرخ ارز صادرات 
ماءالشــعیر در هاله ای از ابهام اســت، گفت که 
شــرکت ها به دنبال بازارهای صادراتی هســتند 
که بتوانند مواد اولیه خــود را از طریق تهاتر با این 
کشــورها تامین کنند. حمید رضــا کمال علوی 
اظهار کرد: در مورد صادرات به بازار روســیه هم 
اقداماتی در دست انجام بود، اما جنگ با اوکراین 
 تا حدودی تمایل یه واردات را کم و به تالش های 

ما ضربه زد.
وی با بیان اینکه شرکت ها بیشتر به تهاتر تمایل 
دارند، تصریح کرد: در اصل شــرکت ها به دنبال 
بازارهای صادراتی هســتند که بتوانند مواد اولیه 
خود را از طریق تهاتر با این کشورها تامین کنند. در 
حدود شش تا هفت سال پیش برخی کارخانه ها هر 

روز بارگیری داشتند، به ویژه به کشورهای حاشیه 
خلیج فارس. کمال علوی با بیــان اینکه در حال 
حاضر صادرات خیلی ضعیف شده و رقم خاص و 
قابل توجهی هم در زمینه صادرات نیست، تصریح 
کرد: همین که شرکت ها بتوانند مواد اولیه مورد نیاز 
برای تامین نیاز ماءالشعیر در داخل را تامین کنند 

جای شکر دارد.
به گفته دبیر انجمن تولیدکنندگان ماءالشعیر و 
مالت ایران مشکالت تامین مواد اولیه بر این وضعیت 
تاثیرگذار است. اما موضوع دیگر این است که وقتی 
کشوری مثل ترکیه در کنار ایران بازارهای خوبی 
راه انداخته و بسیاری از تجار و بازرگانان راحت ترند 
که از این کشــور نیاز خود را تامین کنند، رقابت 
دشوار است. به ویژه به این دلیل که آن ها گواهی 

حالل هم دارند.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و بافندگان فرش 
دســتباف تهران در خصوص خبر افزایش ۸00 
هزار توماني هزینه رنگــرزي تولید فرش در هر 
کیلو گفت: این فقط یک مشکل است. متأسفانه 
دولت  ها هیچ برنامه  اي براي توسعه صنعت فرش 
نداشته  اند. همین امر باعث شده کشورهایي نظیر 
نپال از طرح فرش  هاي ایراني کپي  برداري کنند. 
محمدعلي زرینــه کفش بیان کرد: مــواد رنگزا 
باکیفیت و خوب از 300 ســال پیش تا کنون از 
آلمان به ایران وارد مي شد. اما به دلیل تحریم و 
افزایش قیمت ارز دیگر امــکان واردات آن از این 
کشور وجود ندارد. اما با توجه به نوسانات بازار ارز 
طي چند ماه اخیر هزینه واردات این مواد بسیار 
افزایش پیدا کرد. این در حالي است که باالي ۹0 
درصد کالف هاي نخ توسط مواد رنگزاي واردات 

رنگرزي مي شود.
وي افزود: گرچه هزینه رنگرزي هم افزایش قابل 
توجهي دارد، اما در حال حاضر تنها مشکل صنعت 
فرش افزایش هزینه رنگرزي نیســت. نوسانات 
ارزي در بحث واردات ابریشــم کــه تقریباً 100 
درصد نیاز کشور از طریق واردات تأمین مي شود، 
تأثیر گذاشته است. زرینه کفش ادامه داد: همین 
موضوع در بحث واردات ُکرک و پشــم نیز صدق 
میکند. در واقع بخش قابل توجهي از متریال تولید 
فرش وارداتي اســت که با افزایش نرخ ارز شاهد 

افزایش هزینه تولید فرش خواهیم بود.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و بافندگان فرش 
دستباف تهران در خصوص مهاجرت فعاالن این 
حوزه و دلیل آن اظهار کــرد: مهاجرت طراحان 
فرش از چند ســال گذشته آغاز شــد. متأسفانه 
از آنجایــي که ایران قانون جهانــي کپي رایت را 
نپذیرفت و فردي هم در بدنــه دولت براي دفاع 
از این قانــون فعالیت ندارد، این امر باعث شــد 
کشورهایي همچون نپال، چین، هند، پاکستان، 
ترکیه و … از طرح فرش هایي ایراني کپي برداري 
کنند. البته مرکز ملي فرش، تعدادي از طرحهاي 
فرش ایراني را به ثبت رسانده اما درباره دفاع از آن 

در مقابل کپي برداري اقدامي انجام نداده است.
وي در پاسخ به اینکه چرا ما در زمینه هاي دیگر 
مانند مرمت فرش کــه ارزآوري خوبي هم دارد، 
اقدامي نکرده ایم گفت: با توجه به اینکه واردات 
برخي از فرش ها به کشور ممنوع است ما مبادرت 
به ایجاد ســامانه اي براي واردات فرش به جهت 
مرمت، تکمیل و شستشــو نکرده ایــم تا در یک 
چارچوب مشخص فرش هایي که نیاز به مرمت 
دارند بتوانیم به کشــور وارد کنیم. این در حالي 
است که کشوري مانند ترکیه در این زمینه گام 
هاي بسیار خوبي برداشته است. همین خأل و بي 
توجهي در ایران باعث شد تا ترکیه اقدام به جذب 
هنرمندان و مرمت کاران ایرانــي کند. ترکیه با 
اســتفاده ابزاري از هنرمندان حوزه فرش ســود 

اصلي را نصیب خود کرد.

زرینه کفــش در اهمیت نقش دولــت گفت: در 
گذشته وزیر بازرگاني داشتیم، اما اکنون به وزیر 
صنعت، معدن و تجارت تغییر نام داده است. آنها 
تا توانسته اند نام ها را بزرگ کرده اند، اما در حوزه 
فرش حداقــل کار کوچکي هم انجــام نداده اند. 
متأســفانه نه تنها اثر مثبتي روي صنعت فرش 
نداشتند بلکه وارث خوبي هم براي ظرفیت فرش 
دســتباف نبودند. وی تصریح کرد: از وزیر گرفته 
تا روســاي مرکز فرش، هیچ کدام اقدامي براي 
صنعت فــرش انجام نداده اند. حتي نتوانســتند 
ظرفیت فرش دستباف را حفظ کنند. دولتمردان، 
نه تنها صنعت فرش را روبه جلو نبردند بلکه زمینه 
ســاز نارضایتي صادرکنندگان، تولیدکنندگان، 

رنگرزها، بافنده ها، طراحان و … شدند.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و بافندگان فرش 
دســتباف تهران با ابراز تاسف از وضعیت صنعت 
فرش در حوزه تولید نیز گفت: تا میخواهیم تولید 
را شــروع کنیم، بالفاصله مشمول مالیات و بیمه 
مي شویم. نه تنها مســیر را براي تولیدکنندگان 
همواره نکردند، بلکه دست اندازي هم ایجاد مي 
کنند. مســئوالن از ضعف صادرات فرش ناراضي 
هستند. اما دســت اندازها و خودتحریمي هایي 
را که ایجاد کرده اند مورد توجه قرار نمي دهند. 
زرینه کفش در پایان تصریح کــرد: با ادامه این 
شرایط شــاهد مهاجرت تولیدکنندگان صنعت 

فرش نیز خواهیم بود.

کســری بودجه از آن دسته مشکالتی 
است که سالهاست میزبان دولتها شده 
است. با روی کار آمدن هر دولتی شاهد 
کسری بودجه بســیار باالیی هستیم 
که تبعات آن بر رفاه و معیشــت مردم 
تاثیرگذار است. کسری بودجه هر سال بیشتر از سال قبل می شود. 
عوامل بسیاری در رشد کسری بودجه دخالت دارند. نگرانی ها از 

کسری بودجه در بودجه 1402 بیشتر از هر سال دیگری است. 
به هر ترتیب ارایه بودجه ســال آینده به مجلس تاخیر زیادی 
داشته است. قتی دولت و مجلس بودجه یعنی برنامه مالی یک 
سال کشور را در زمان معین تعیین تکلیف نکنند به این معناست 

که در بسیاری از حوزه ها مثل بخش مالیات، برنامه های عمرانی، 
فعالیت های اقتصادی و تجاری و افزایش حقوق و دســتمزد 
بالتکلیفی هایی وجود دارد.  یک اقتصاددان در رابطه با بودجه 
و تاثیر تورم بر آن می گوید: نزدیک به ۵0 درصد احتماال تورم 
امسال خواهد بود. امیدواریم دولت الیحه ای برای سال آینده 
تدوین کند که درآمدها واقع بینانه و هزینه ها نیز با سخت گیری 
همراه باشد تا بتوانیم امیدوار باشیم که کسری بودجه به حداقل 
برسد و انضباط مالی و بودجه ای در کشور حاکم شود. در غیر این 
صورت هر گونه الیحه ای که حکایت از کسری بودجه باال باشد، 

انتظارات تورمی را برای سال آینده افزایش می دهد.
وحید شقاقی شهری به خبرآنالین گفت: اگر الیحه ای که هفته 
جاری به مجلس می رود، حداقل ها را نداشــته باشد، می تواند 
برای همین ســه ماه پایان ســال هم التهاب را بیشتر کند. به 

هر حال وقتی فعاالن اقتصادی الیحه بودجه را بررسی کنند، 
متوجه خواهند شد که برای ســال آینده، یک بودجه مقاوم و 

واقع بینانه هســت یا خیر. اگر احساس کنند که الیحه بودجه 
برای سال آینده با کسری باالیی همراه است، می تواند دوباره 

یک موج افزایش انتظارات تورمی را در پی داشته باشد و عالمت 
منفی را به اقتصاد ارسال کند.

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

کسری بودجه به کاهش بیشتر رفاه و مشکالت معیشتی منجر خواهد شد

هشدار تشدید کسری بودجه

گرانی کاالها به دلیل مواداولیه و اضافه شدن دستمزدها 

صادرات ماءالشعیر در هاله ای از ابهامفروش پیاز قرمز باالتر از 2۵ هزار تومان تخلف استپوشاک صنعت اشتغال آفرین با حداقل میزان سرمایه 

تولید فرش ایرانی به سود نپالی ها

رئیس اتحادیه پارچه فروشــان تهران تالقي علم و دانش با تجربه پیشکسوتان 
را امري الزم و ضروري براي رسیدن به موفقیت هاي هر مجموعه اي دانست و 
بیان داشت: هیئت مدیره فعلي اتحادیه جواناني با تحصیالت عالي دانشگاهي و 
داراي انگیزه قوي براي ایجاد راه حل هایي جهت حل مشکالت صنفي هستند 
که مشتاقانه تالش دارند از پیشکسوتان صنف پارچه فروش که عمر گران بهاي 
خود را در حفظ و بقاي اتحادیه و صنف هزینه کرده اند در این راه استفاده کنند.

مجتبي جعفــري بیان داشــت: همان گونه کــه در زمان جنــگ، همراهي و 
همگامي جوانان غیور و شــهادت طلب با فرماندهان رشــادت طلب نیروهاي 

نظامي کشــور ســبب پیروزي در عملیات هاي ســخت شــد، اکنون نیز در 
 مرزهاي اقتصادي بر آنیم تا از علم جوانان و تجربه پیشکســوتان براي پیروزي 

بهره ببریم.
وي با تقسیم بندي مشکالت صنف متبوع خود به دو بخش ساختاري و سیستمي 
اظهار کرد: در محور ساختاري مشکالت زیادي وجود دارد. در مدل هاي شهري 
پس از گذشت چندین و چند سال که واحدهاي صنفي پارچه فروش در مراکزي 
چون مولوي، عبدل آباد و صالح آباد متمرکز شده اند؛ هنوز وضعیت شهري به 
همان حالت سال هاي دور است. اگر آتش سوزي و یا بالیاي طبیعي اتفاق بیفتد 

در هیچ شرایطي امکان ارسال خدمات امدادي نیست در حالي که براي حل این 
معضل اولین مسئولیت بر عهده شــهرداري است. متاسفانه ساختار موجود در 

طول سال هاي زیاد اصالح نشده و به همان روند ادامه یافته است.
رئیس اتحادیه فروشــندگان پارچه تهران افزود: از دیگر مشکالت مي توان به 
هزینه هاي باالي اجاره بها، حامل هاي انــرژي و افزایش هزینه هاي خدمات 
رفاهي اشاره کرد. در این میانه شیوع ویروس کرونا مدت ها گریبان این صنوف 
را گرفت و تحریم نیز مزید بر علت شد. تورم حاکم بر اقتصاد هم شرایط را بدتر 
کرده است. بسیاري از اعضا در این میان تمام و یا بخشي از سرمایه هاي خود را از 

دست داده اند. عدم موجودیت نقدینگي و سرمایه بحران زیادي براي اعضا ایجاد 
کرده است. جعفري با تاکید بر لزوم وجود دیتا و اطالعات در کشور بیان داشت: 
مهمترین نکته براي بررسي هر موضوعي وجود داده ها، اطالعات و آمار صحیح 
است. در این خصوص مسئوالن مي توانند از اتحادیه ها و هیئت مدیره آنها بهره 
ببرند. رئیس اتحادیه پارچه فروشان تهران همچنین گفت: سایت ایرانیان اصناف 
نیز در برخي موارد به جاي حذف مانع، با عدم ارائه خدمات و دسترســي آسان 
مانعي براي انجام اصول کار مي شود که مســئوالن ذیربط باید در پي برطرف 

کردن آن باشند.

تورم به رکود بازار پارچه فروشان دامن زد
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به دستور دادستانی:
ورود تاکسی های اینترنتی به شعاع ۸۰۰ متری فرودگاه 

امام ممنوع شد
سرپرست شهر فرودگاهی امام خمینی )ره( از دستور دادستانی برای ممنوعیت ورود 
تاکسی های اینترنتی به شعاع ۸۰۰ متری این فرودگاه خبر داد. سعید چلندری با اشاره 
به بروز برخی مشکالت برای رانندگان تاکسی فرودگاه حضرت امام )ره( اظهار کرد: »در 
بازدید معاون دادستانی از فرودگاه امام )ره( مشکالت رانندگان تاکسی فرودگاه امام 
مورد بررسی قرار گرفت. بر این اساس، با دستور معاون دادستانی مکانی در شعاع ۸۰۰ 
متری فرودگاه امام مشخص شده است تا رانندگان تاکسی اینترنتی تپسی و اسنپ از 
آن برای سرویس دهی به مسافران استفاده کنند.« وی با بیان اینکه با شرکت های مذکور 
جلسه هماهنگی نهایی را طی هفته جاری برگزار می کنیم، افزود:  »نظر شهر فرودگاهی 
امام )ره( هم همین بود که مکانی برای رانندگان تاکسی های اینترنتی تپسی و اسنپ 
مشخص شود تا مانع فعالیت رانندگان تاکسی فرودگاه نشوند که ساعت ها در نوبت برای 
انجام یک سرویس هستند.« سرپرست شهر فرودگاهی امام همچنین با یادآوری اینکه 
نرم افزار تاکسی فرودگاه امام توسط یک شرکت دانش بنیان ایرانی طراحی شده است،  
اضافه کرد: »فرودگاه امام، اولین فرودگاه کشور است که به چنین نرم افزاری مجهز 

می شود.« او ادعا کرد این نرم افزار از تپسی و اسنپ کارایی بیشتری دارد.
حضور تاکسی های اینترنتی در فرودگاه و مشکالت بر ســر راه آن موضوع امروز و دیروز 
نیست و سال هاست که بر سر این مهم، چالش هایی وجود دارد. در سال ۹۷ شایعه ای منتشر 
شد مبنی بر اینکه حضور تاکسی های اینترنتی در فرودگاه ممنوع است و این شایعه پس از 
مدتی تکذیب شد. در آن زمان اعالم شد که قرار است دستورالعمل نهایی درباره نحوه فعالیت 
تاکسی های اینترنتی در فرودگاه اعالم شود، اما از همان زمان تا امروز هیچ دستورالعمل 
نهایی هنوز در این زمینه برای اجرا، ابالغ نشده است. در بین تاکسی های اینترنتی، چندی 
پیش اسنپ در برج میالد تهران در یک ایستگاه ویژه شروع به فعالیت کرده بود و خبرهایی 
مبنی بر زمزمه های فعالیت رسمی برخی تاکسی های اینترنتی در فرودگاه امام خمینی 
نیز شنیده می شد. با این حال به نظر می رســد در حال حاضر و با دستور معاون دادستانی، 

تاکسی های اینترنتی در یک مکان در شعاع ۸۰۰ متری باید مستقر شوند.

امکان مشاهده تعداد بازدیدکنندگان به توییتر اضافه شد
توییتر قابلیتی را عرضه کرد که شــمار بازدیدکنندگان یک توییت را به همه نشان 
می دهد. این قابلیت، مشابه قابلیت های پلتفرم هایی نظیر یوتیوب است که نشان 
می دهند یک ویدئو، چند بار مشاهده شده است. ایالن ماسک، مدیرعامل توییتر در 
توییتی نوشت: توییتر "شمارشگر بازدید" را عرضه کرده که به شما امکان می دهد 
ببینید یک توییت، چند بار مشاهده شده است. این قابلیت نشان می دهد توییتر، چقدر 
زنده تر از آن چیزی است که به نظر می رسد زیرا بیش از ۹۰ درصد از کاربران توییتر، 

پیام ها را می خوانند، بدون این که توییتی ارسال کنند یا پاسخ داده یا الیک کنند.
به نظر می رسد ماسک نسبت به این قابلیت که نشان می دهد چه تعداد کاربر از توییتر 
استفاده می کنند، اشتیاق زیادی دارد. اما از نظر بعضی از کاربران، این قابلیت ممکن 
است تاثیر نامطلوبی داشته باشد زیرا نشان خواهد داد برخالف تصور، افراد کمتری، 
توییت آنها را مشــاهده می کنند. البته توییتر قابلیتی دارد که جزئیات بیشتر درباره 
توییت ها نشان می دهد و اگر کاربران، روی گزینه مشاهده آنالیز توییت، زیر پستی که 
ارسال کرده اند، کلیک کنند، می توانند ببینند چه تعداد کاربر با توییت آنها تعامل کرده 
و کارهایی مانند کلیک برای مشاهده پروفایل یا جست و جوی بیشتری برای جزئیات 
توییت نقل شده انجام داده اند. همچنین می توانند تعداد دفعاتی که یک توییت مشاهده 
شده است را ببینند. اما تفاوت قابلیت جدید این است که قابلیت شمار بازدیدکنندگان 
را همه می توانند مشاهده کنند و به صاحب حساب کاربری محدود نخواهد بود. همه 
کاربران به این قابلیت دسترسی ندارند و قابل دسترس شدن آن برای همه، مدتی طول  
خواهد کشید. این قابلیت اکنون برای نسخه های iOS و اندروید قابل دسترس شده و 
امکان مشاهده آن در نسخه وب توییتر به زودی فراهم خواهد شد. بر اساس گزارش وب 
سایت تِک کرانچ، بررسی نیما اوجی، محقق مهندسی معکوس اپلیکیشن نشان داده 

که این قابلیت تنها برای توییتهایی خواهد بود که پس از ۱۵ دسامبر ارسال شده اند.

ایالن ماسک:
سهام تسال تا دو سال دیگر فروخته نمی شود

مدیرعامل تسال گفت که تا حدود دو سال دیگر سهام تسال را نخواهد فروخت. ماسک 
گفت که پیش بینی می کند اقتصاد در سال ۲۰۲۳ در یک رکود جدی قرار خواهد 
گرفت و تقاضا برای اقالم بزرگ کمتر خواهد شــد. اظهارات ایالن ماســک، پس از 
تشدید فروش سهام تســال به دلیل نگرانی در مورد کاهش تقاضا برای خودروهای 
برقی و حواس پرتی ماسک با توییتر و فروش ســهام او منتشر شد. سهام تسال در 
معامالت پس از افت ۸.۹ درصدی در ساعات عادی معامالت با ۳ درصد افزایش به 
۱۲۹.۲۳ دالر رسید. ماسک قباًل قول هایی مبنی بر عدم فروش سهام تسال قبل از 
فروش بعدی داده بود. هفته گذشته، ماسک فروش ۳.۶ میلیارد دالری دیگر از سهام 
خود را فاش کرد که مجموع فروش سهام خود را از اواخر سال گذشته به ۴۰ میلیارد 
دالر رساند و سرمایه گذاران را ناامید کرد زیرا سهام این شرکت به پایین ترین حد دو 
سال اخیر رسید. بر اساس گزارش رویترز، در روز پنجشنبه، پس از اینکه تسال شروع 
به ارائه تخفیف های زیاد ۷۵۰۰ دالری به مصرف کنندگان آمریکایی کرد، سهام تسال 
۹ درصد سقوط کرد و نگرانی ســرمایه گذاران را در مورد کاهش تقاضا با کند شدن 
اقتصاد افزایش داد. او گفت که فکر می کنم مشکالت کالن باالتری از آنچه مردم در 
حال حاضر فکر می کنند، وجود خواهد داشت. ماسک افزود که خانه ها و اتومبیل ها به 
طور نامتناسبی تحت تأثیر شرایط اقتصادی قرار خواهند گرفت. ماسک در اوایل این 
هفته گفت که به محض اینکه فردی به اندازه کافی احمق برای تصدی این شغل بیابد، 

از سمت مدیرعاملی توییتر کناره گیری خواهد کرد.

مهلت ۵ روزه سازمان بازرسی به وزارت ارتباطات 
مصوبه اخذ هزینه ثابت از مشترکان تلفن  ثابت اصالح شود

سازمان بازرسی برای وزیر ارتباطات جهت اصالح مصوبه مربوط به اخذ هزینه ثابت 
ماهانه از مشترکین تلفن های ثابت مهلت پنج روزه تعیین کرد. سازمان بازرسی کل 
کشور طی نامه ای به وزیر ارتباطات که ریاست کمیسیون تنظیم مقررات را عهده دار 
است، هزینه های ماهانه برای مشترکین تلفن ثابت از سوی این کمیسیون را فاقد 

مالحظات قانونی دانست.
ســازمان بازرســی در بخش دیگری از نامه خود با تعیین ضرب االجل برای وزیر 
ارتباطات، از وی خواسته است که طی پنج روز کاری با رعایت مالحظات قانونی در 

رابطه با مصوبه کمیسیون مربوطه، اقدام کرده و نتیجه را گزارش کند.
آذرماه امسال وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، مصوبه ستاد تنظیم بازار در خصوص 
حداقل نگهداری تلفن ثابت را در راستای اجرای مصوبه شهریورماه این ستاد مبنی 
بر نحوه تنظیم هزینه ماهانه تلفن ثابت و همچنین اجرایی شدن مصوبه شماره ۴۶۶ 
شورای رقابت ۱۰/۰۳/۱۴۰۰ در قالب مصوبه شماره ۳۳۸ کمیسیون تنظیم مقررات 

با موضوع فوق را به شرکت مخابرات ایران ابالغ کرد.
چندی پیش »سپهر دادجوی توکلی« پیرامون مخالفت شــورای رقابت با اعمال 
تعرفه های جدید تلفن ثابت توسط شــرکت مخابرات ایران، گفت: ماهیت شورای 
رقابت، شبه قضایی است و یک شورای کامال فرادستگاهی محسوب می شود؛ بدین 
معنا که نه دولت و نه قوه ی مقننه بر آن تســلطی ندارند و در حقیقت حکم رئیس 
شورا که برای مدت شش ســال به امضای رئیس جمهور می رسد، حتی توسط وی 
 نیز تغییری پیدا نخواهد کرد و بنابراین شــورای رقابت دستگاه مستقل حاکمیتی 

به شمار می رود.

اخبار

وزیــر ارتباطات بــا اعتقاد به 
اینکه تعدد پیام رســان های 
داخلی هم فرصت است و هم 
تهدید و تهدیدش این اســت 
که همه مردم نمی توانند در 
همه آنها حضور داشته که بتوانند با همه ارتباط داشته 
باشند، گفت که برای حل این مشکل کار ویژه ای در حال 
انجام است که در تالشــیم تا همه پیام رسان ها تا دهه 
فجر یا نهایت تا پایان ســال به هم متصل شوند. پنجره 
ملی خدمات دولت هوشمند ارائه دهنده خدمات دولتی 
به صورت یکپارچه، سریع و آســان به عموم مردم است 

که اکنون در مسیر آماده سازی و بهره برداری قرار دارد.
دســتورالعمل اجرایی اتصال دســتگاه های اجرایی به 
»پنجره واحد خدمات هوشمند دولت« شامل اولویت ها، 
اصول حاکم و ضوابط ســاماندهی با همکاری دبیرخانه 
شــورای اجرایی فناوری اطالعات و ســازمان اداری و 
اســتخدامی کشــور تهیه و مطابق قانون برای تصویب 

نهایی به شورای اجرایی فناوری اطالعات ارایه شد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات اولویت اتصال و راه اندازی 
این پنجره را با دســتگاه های دولتی دانســته و گفته بود 
وزارتخانه های مختلف و سازمان های ذیل این دستگاه ها 
باید در گام نخســت، پنجره واحد خود را راه اندازی کنند. 
بر این اساس به منظور تحقق دولت یکپارچه هوشمند در 
الیحه بودجه ۱۴۰۱ به پیشنهاد وزارت ارتباطات، اقداماتی 
برای اجرایی شدن این مسئله پیشنهاد شد که با مساعدت 
مجلس تبدیل به قانون شد. طبق »بند و تبصره هفت قانون 
بودجه« تمام دســتگاه های اجرایــی و نهادهای عمومی 
مکلف شده اند تا پایان شهریورماه سال جاری به راه اندازی 
پنجره واحد خدمات هوشــمند خود اقدام کنند و حداقل 
۳۰ درصد از خدمــات پرکاربرد خــود را به صورت کامال 

غیرحضوری و برخط به مردم ارائه دهند.
در همین رابطه، عیســی زارع پور- وزیــر ارتباطات و 
فناوری اطالعات- با حضــور در یک برنامه تلویزیونی با 
اشاره به تنوع ماموریت های این وزارتخانه در حوزه های 
توسعه زیرساخت های ارتباطی، اقتصاد دیجیتال، دولت 
هوشمند، صنعت فضایی و پست و پست بانک، اظهار کرد: 
راه اندازی پنجره ملی خدمات دولت هوشــمند مقدمه 
ایست برای هوشمندسازی ارائه خدمات که امسال انجام 
گرفت و تا االن بیش از ۹۰ درصد دســتگاه ها به پنجره 
ملی خدمات دولت هوشمند متصل شده اند و مابقی نیز 

تا پایان دی ماه امسال متصل می شوند. وی با بیان اینکه 
با هوشمندســازی، خدمات به صورت هوشمند و بدون 
ارســال مدارک و مراجعه حضوری و حتــی بدون ارائه 
درخواست از سوی مردم قابلیت ارائه دارد، افزود: مثال 
هنگامی که فرزندی متولد می شود اگر هوشمندسازی 
انجام شده باشد، این امکان وجود دارد که بدون نیاز به 
مراجعه والدین به دستگاه ها و ارائه درخواست، شناسنامه 
صادر و ارسال شود تا بدین ترتیب زندگی مردم سهل تر 
شود. زارع پور با اشاره به اینکه پنجره ملی خدمات دولت 
هوشمند با همکاری ســازمان امور اداری و استخدامی 
کشــور راه اندازی شده اســت، تصریح کرد: امسال هر 
دستگاهی باید حداقل یک خدمتش را هوشمند کند و 
این فرایندی است که در نهایت منجر به چابکی دولت 

می شود.
وزیر ارتباطات با بیان اینکه در شــبکه های اجتماعی 
ظرفیت های بسیار خوبی ایجاد شده که جای تشکر دارد، 
اظهار کرد: در ایام اخیر با محدودیت ناخواسته که بر اثر 
تصمیم نهادهای مراجعه امنیتی بوده، مواجه شــدیم و 
می توانستیم کاری نداشته باشم و مثل سال ۱۳۹۷ که 
مردم هنگام فیلترینگ تلگرام بــه پلتفرم های داخلی 
مراجعه کردند و پاســخ نگرفتند، رفتار کنیم. اما همه 
همکارانم تمام قد در کنار پلتفرم های ایرانی ایستادند و 
کمک کردند تا کار مردم زمین نماند و کسب و کارها در 

پلتفرم های داخلی به فعالیت خود ادامه دهند.
وی با تاکید بر اینکه نیاز مردم را باید برطرف می کردیم، 
افزود: در این سه ماه با تالش شبانه روزی اجازه ندادیم 
مشکلی داشــته باشــند بطوریکه خودم شخصا پیگیر 
رفع مشکالت و ارائه زیرســاخت مناسب برای فعالیت 
پلتفرم های داخلی بودم و یک روز در میان برای پیگیری 
و رفع مشکالت حتی در ایام تعطیل جلسه می گذاشتم.

زارع پور با اشاره به اینکه تعدد پیام رسان های داخلی هم 
فرصت است و هم تهدید، گفت: تنوع پیام رسان ها فرصت 
است چون هرکسی حق انتخاب دارد. تهدیدش این است 
که همه مردم نمی توانند در همه آنها حضور داشته که 

بتوانند با همه ارتباط داشته باشند.
وزیر ارتباطــات از برنامه این وزارتخانــه برای رفع این 
مشــکل خبر داد و گفت: برای رفع این مشکل کار ویژه 
ای در حال انجام اســت که در تالشیم تا ان شاءاهلل همه 
پیام رســان ها تا دهه فجر یا نهایت تا پایان سال به هم 
متصل شــوند. طبق اعالم وزارت ارتباطــات و فناوری 
اطالعات، وی با رد این ذهنیت که با تحقق شبکه ملی 
اطالعات، اینترنت قطع می شــود، گفت: شــبکه ملی 
اطالعات یک شــبکه پرســرعت و باکیفیت در گستره 

جمهوری اسالمی ایران اســت که بر بستر آن خدمات 
باکیفیت ارائه می شــود و اینترنت هم یکی از خدماتی 

است که بر این بستر به مردم عرضه می شود.
زارع پور افزود: هرچه سرعت این شبکه بیشتر و کیفیت 
آن باالتر باشد، اینترنت با سرعت و کیفیت بیشتری به 
مردم ارائه می شــود. وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
همچنین با اشاره به گزارش اخیر سایت اسپید تست در 
مورد وضعیت سرعت اینترنت در ایران خاطرنشان کرد: 
بر اساس همین گزارش، اگرچه سرعت اینترنت موبایل 
دو پله نسبت به ماه گذشته کاهش داشته است اما نسبت 
به یک سال گذشــته ســرعت اینترنت همراه در ایران 
نسبت به کشورهای دیگر ۳۴ پله بهبود پیدا کرده است. 
وی به مخاطرات اســتفاده از فیلترشکن و نقش آن در 
ایجاد اختالل و کاهش سرعت اشاره کرد و تشریح کرد: 
بخشی از تجربه کاربری نامناسب هموطنان در استفاده 
از اینترنت مربوط به روشن بودن فیلترشکنها است که 
باعث کاهش سرعت و حتی ایجاد اختالل در استفاده از 
خدمات داخلی می شود. زارع پور در پایان به برنامه این 
وزارتخانه برای افزایش سرعت و کیفیت شبکه ارتباطی 
کشور اشــاره کرد و طرح »فیبرنوری منازل و کسب و 
کارها« و راه اندازی قطب های مرکز داده در کشور را از 

جمله این طرح ها دانست که در حال اجراست.
وی همچنین تاکید کرد: در کشــورهایی کــه واتس اپ باز 
اســت هم مردم از پیام رسان های بومی اســتفاده می کنند. 
وزیر ارتباطات با بیــان اینکه واتس اپ جــزو ضعیف ترین 
پیام رسان دنیاســت، گفت: »این پیام رسان محدودیت های 
بسیاری دارد.« به گفته او در سایر پیام رسان های مدل های 
خارجی ویژگی های بسیار بهتری وجود دارد. او در مصاحبه 

خود با صدا و سیما تأکید کرد ایجاد گروه و کانال در واتساپ 
با توجه به محدودیت های بســیاری که دارد، سخت است: 
»محدودیت های بسیار زیادی در این پیام رسان وجود داشته 
و ویژگی های بسیار بهتری در سایر مدل های خارجی وجود 
دارد.« او در مصاحبه ای که در برنامه فصل آخر در صدا و سیما 
داشت، تأکید کرد: در بســیاری از کشورهای دنیا که تلگرام 
و واتساپ و ســایر پیام رســان های جهانی باز است، مردم از 
پیام رسان بومی خود اســتفاده می کنند. زارع پور با اشاره به 
سفر اخیر خود به ســئول، در این مورد توضیح داد و گفت: 
 Kakaotalk در این کشــور نود درصد مردم از پیام رسان«
اســتفاده می کنند و تمام برنامه ها و کارهای خــود را با آن 

پیش می برند.«
این اظهار نظر وزیر ارتباطات در حالی است که بر اساس 
نظرسنجی ایسپا در مرداد ۱۴۰۰، واتس اپ محبوب ترین 
پیام رسان در بین ایرانیان بوده. در این نظرسنجی ۷۱.۴ 
درصد از افراد باالی ۱۸ ســال از پیام رســان واتس اپ 
اســتفاده می کنند. همچنین )از ۲۰۱۶تا ۲۰۲۰( یک 
میلیارد کاربر جدید به کاربران واتســاپ افزوده شــده 
است. در طول ۶ سالی که واتس اپ به عنوان زیرمجموعه 
فیسبوک فعالیت می کند، تعداد کاربران فعال ماهانه در 
این پیام رسان از ۴۶۵ میلیون در فوریه ۲۰۱۴، به میزان 

۳۶۵ درصد افزایش یافته است.
از سویی دیگر، بر اساس یک توییت در دسامبر ۲۰۲۰ از 
ویل کتکارت )Will Cathcart(، رئیس واتساپ، روزانه 
بیش از ۱۰۰ میلیارد پیام در واتســاپ ارسال می شود. 
از همین رو می توان دید که تعداد پیام های ارسال شــده 
از طریق واتساپ از سال ۲۰۱۸ تا کنون ۵۳.۸۴ درصد 

افزایش یافته است.

وزیر ارتباطات: سرعت اینترنت همراه ۳۴ پله بهبود پیدا کرد

اتصال پیام رسان های داخلی به یکدیگر تا دهه فجر
»واتس اپ« جزو ضعیف ترین پیام رسان های دنیاست
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سخنگوی صنعت برق با اشاره به اعتبار ۲۶۰۰ میلیارد 
تومانــی شــرکت های دانش بنیان و فعــال در حوزه 
مدیریت مصرف انرژی در سال ۱۴۰۱ تاکید کرد: عبور 
از شرایط تحریم و خودکفایی ۹۰ درصدی صنعت برق 

مرهون فعالیت شرکت های فناور در این عرصه است.
مصطفی رجبی مشهدی با تاکید بر اهمیت شرکت های 
دانش بنیــان برای صنعت برق کشــور گفت: صنعت 
برق برای تشــویق و ترغیب این شــرکت ها به تولید 
داخــل و دانش بنیان، عالوه بر برگزاری نمایشــگاه و 
جشــنواره پژوهش و فناوری، ۲۶۰۰ میلیارد تومان 
تســهیالت از منابعی که مجلس شــورای اســالمی 
در بنــد )ط( تبصــره )۱۵( قانــون بودجه امســال 

پیش بینی کرده اســت را بــرای تامیــن تجهیزات 
 مورد نیاز صنعــت بــرق در اختیار شــرکت ها قرار 

می  دهد.
وی خاطرنشــان کرد: بخشــی از این اعتبار مربوط 
به بهینه ســازی شــبکه های برق و تامیــن قطعات 
استراتژیک نیروگاهی یا شــبکه انتقال برق و اعطای 
تســهیالت خطرپذیر بــه شــرکت های دانش بنیان 
صنعت برق و شرکت های فعال در حوزه اصالح الگوی 
مصرف انرژی اســت. ســال گذشــته ۵۰ درصد این 
 اعتبار جذب شد و امسال این رقم به دو برابر افزایش 

می یابد.
رجبی مشــهدی ادامه داد: با توجه بــه اینکه تامین 

تجهیزات نیروگاهی و شــبکه انتقال، ارزبری داشته و 
تحریم مانع ورود این تجهیزات به داخل شــده است؛ 
عمده این تجهیزات توســط شرکت های دانش بنیان 
تولید شد و صنعت برق با اســتفاده از این پتانسیل و 
ظرفیت نخبگان کشور در شــرکت های دانش بنیان 
توانست ۹۰ درصد تجهیزات خود را از تولیدات ساخت 
داخل اســتفاده  کند. این در حالی است که در ابتدای 
انقالب برای نصب پست انتقال از متخصصان خارجی 

استفاده می شد.  
مدیرعامل شرکت مدیریت شــبکه برق ایران با اشاره 
به اینکه این شــرکت ها عمدتــاً در بخش خصوصی 
فعال بوده و با شــرکت های برق قرارداد دارند، افزود: 

همچنین از این شرکت ها در حوزه تست تجهیزاتشان 
در شــبکه اصلی برق حمایت می شود، به عنوان مثال 
یک نوع سیســتم کنترلی برای اولین بار طراحی و در 
نیروگاه ری نصب شد و پس از موفقیت، تصمیم گرفته 
شد برای نیروگاه ها در ابعاد بزرگتر و در مقیاس ۳۲۰ 

مگاواتی طراحی و تولید شود.
ســخنگوی صنعت برق اضافه کرد: عــالوه بر ایجاد 
شــرایط و زمینه دریافت تسهیالت و همچنین صدور 
مجوز تست و آزمایش در شبکه های اصلی برق، گواهی 
تایید هم به این محصوالت داده می شود تا زمینه های 
فروش و تجاری ســازی برای آنها در بازارهای داخلی 

تسهیل و میسر شود.

توســعه بازار فناوری نانــو جزء اهــداف اصلی برنامه 
توسعه فناوری نانوی ایران اســت. گسترش صادرات 
این محصــوالت، راه یافتــن به بازارهــای خارجی و 
کشف بازارهای جدید به تنوع ســبد صادراتی کشور 
 و پایداری شــرکت های فعال در حــوزه فناوری نانو، 

کمک می کند.
توســعه بازار فناوری نانــو جزء اهــداف اصلی برنامه 
توسعه فناوری نانوی ایران اســت. گسترش صادرات 
این محصــوالت، راه یافتــن به بازارهــای خارجی و 
کشــف بازارهای جدید به تنوع سبد صادراتی کشور و 
پایداری شرکت های فعال در حوزه فناوری نانو، کمک 
می کند. ما چرا صادرات برای همه کشورها، شرکت ها 
و بنگاه های اقتصادی مهم و حیاتی است؟ چرا یکی از 
اهداف بلندمدت همه مجموعه های فعال در زمینه ها 
و عرصه های مختلــف به صادرات و ایجــاد بازارهای 
جهانی ختم می شود؟ و در نهایت چرا همه کشورها به 

دنبال یافتن جایگاهی مناسب و باال در بازار بین المللی 
هستند؟

به زعم کارشناسان؛ صادرات می تواند بهترین شاخص 
برای به رخ کشــیدن تعامالت و تبادالت یک کشور با 
دنیا و به نوعی قدرت نمایی در بخش تولید و خدمات 
محسوب شود. در کنار این کارکرد مهم برای صادرات؛ 
از ارزآوری فروش محصوالت و خدمات به دیگر کشورها 
هم نباید غافل بود. اینکه بقای کشورها در بازار جهانی 
به میزان تبادالت مالی آن بستگی دارد یک امر واضح 
و روشن است. بر همین اساس یکی از پایه های اصلی 
تعریــف شــده در شکل گیری زیســت بوم فناوری و 
نوآوری در کشــور و قانون جهش تولید دانش بنیان؛ 
ایجاد فرصت های مناسب صادراتی و بازار جهانی برای 
محصوالتی اســت که بر پایه دانش و فناوری در کشور 

تولید شده اند و برای ورود به بازار به حمایت های دولتی 
نیاز دارند.

صنعت نانو یکی از حوزه های فناورانه ای اســت که در 
ایران روند رشد و توســعه خود را به خوبی طی کرده 
و سال ها اســت محصوالت تولیدی در این زمینه هم 
پای بازار جهانی تولید و عرضه می شــوند؛ به همین 
دلیل ورود این محصوالت باکیفیت ایران ســاخت به 
جهان و دیگر کشورها یک ضرورت و هدف مهم است 
که معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان آن را 
دنیال می کند. ستاد توسعه فناوری نانو معاونت علمی، 
فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاســت جمهوری نیز 
برای ورود این محصــوالت به بازار جهانــی به دنبال 
اجرای برنامه هایی اســت که ذیل کریــدور فناوری تا 
بازار عملیاتی شــده و به توســعه بازار محصوالت نانو 

کمک کرده اســت. بر اســاس آمار ارائه شده توسط 
ستاد در سال ۱۴۰۰ شــرکت های فناوری نانو موفق 
به صــادرات محصوالت ایــن فناوری بــه ارزش ۶۲ 
میلیون دالر شــده اند. گزارش ها حاکی از این اســت 
که پس از ســال ۱۳۹۸ حجم صادرات فناوری نانو و 
محصوالت مبتنی بر این فناوری روند صعودی گرفته 
و صادرات این محصوالت در ســال ۱۴۰۰ نســبت به 
ســال قبل از آن ۵۳ درصد رشــد کرده است. شرکت 
های تولیدی فناوری نانو در ســال ۱۴۰۰، محصوالت 
خود را به ۴۸ کشــور صادر کرده انــد. ترکیه و عراق 
مهم ترین میزبانان محصوالت نانوفناورانه ایران ساخت 
هستند که شرکت های دانش بنیان باالی ۱۰ میلیون 
دالر صادرات به این دو کشــور را ثبت کرده اند. دیگر 
مشــتریان این محصوالت هم شامل روســیه، هند، 
 قزاقستان، آمریکا، انگلســتان، مغولستان، پاکستان 

و غیره می شود.

اعتبار ۲۶۰۰ میلیارد تومانی شرکت های فناور برق در سال ۱۴۰۱

۴8کشورمشتریانمحصوالتنانوفناورانهایرانساخت

فناوری و 
اطالعات

رگوالتور حریم خصوصی فرانسه جریمه ای ۶۰ میلیون 
یورویی برای مایکروســافت تعیین کرده است زیرا این 
شرکت تایید کرد که دسترسی به کوکی های تبلیغاتی را 
برای کاربران تسهیل کرده است.به گزارش مهر به نقل از 
آر اف آی، این بیشترین جریمه ای به حساب می آید که 

ناظر مذکور در سال ۲۰۲۲ وضع کرده است.
 )CNIL(»کمیسیون ملی فناوری و آزادی های فرانسه«
سال گذشته اعالم کرد درباره شرکت هایی تحقیق می 
کند که قوانیــن GDPR اتحادیه اروپــا را رعایت نمی 
کنند. طبق این قانون وب سایت ها ملزم هستند قبل از 

نصب کوکی ها )ردیاب های آنالین( رضایت کاربران را 
دریافت کنند.

CNIL اعالم کرد موتور جســتجوی »بینگ« )متعلق 
به مایکروســافت( تا پایان ماه مارس، قبول کرده است 
دسترسی به این نوع کوکی ها را نسبت به رد کردن آنها 
تسهیل کرده بود. با قبول کوکی های مذکور فایل های 
داده ای روی رایانه کاربر نصب می شد که جستجوهای 

آنالین وی را رصد می کرد.
بینگ یک کلید قبول تمام کوکی هــا را برای کاربران 
فراهم کرده بود اما بــرای رد کردن آنهــا کاربر باید دو 

بار روی دکمه کلیک می کــرد. همچنین این رگوالتور 
اشــاره کرد ۲ کوکی بدون رضایت کاربران برای مقاصد 
 تبلیغاتی به طــور سیســتماتیک روی رایانه آنها نصب 

می شدند.
CNIL دلیل وضــع جریمه ۶۰ میلیــون یورویی برای 
مایکروســافت درآمدهای تبلیغاتــی از داده هایی بود 
که به وســیله کوکی ها جمع آوری کرده بود. به شاخه 
مایکروســافت در اتحادیه اروپا که در ایرلند مســتقر 
است، ۳ ماه فرصت داده شــده تا کوکی های مذکور را 
اصالح کند و در غیــر اینصورت به ازای هــر روز تاخیر 

۶۰ هزار یورو جریمه می شــود. مایکروسافت در بیانیه 
ای اعالم کرد حتی قبل از شــروع تحقیقات فرانســه، 
تغییراتی کلیدی در عملکرد کوکی هــای خود را آغاز 
کرده بود. این شرکت معتقد است موضع CNIL درباره 
 کوکی ها به شــهروندان و کســب و کارهای فرانسوی 

لطمه می زند.
این ناظر فرانسوی در پایان سال گذشته میالدی گوگل 
و فیس بوک را به ترتیــب ۱۵۰ و ۶۰ میلیون یورو برای 
مواردی مشابه و شیوه استفاده آن شرکت ها از کوکی ها 

جریمه کرده بود.

فرانسهمایکروسافترا۶۰میلیونیوروجریمهکرد
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سخنگوي اتاق اصناف ايران مطرح کرد
كمبــود منابع مالــي اتاق هاي 
اصناف در بخش بازرســي و 

نظارت
ســخنگوي اتاق اصناف ايــران گفت: كمبود 
منابع مالي در بخش بازرسي و نظارت، عاملي 
براي افزايش تعداد برندهــاي تقلبي كاال در 

بازار شده است. 
مجتبي صفايــي در برنامه زنــده تلويزيوني 
شــبكه خبر افزود: در جامعه كنوني به دليل 
تنوع و گستردگي كاالها، عالقه مندي برخي 
 از مردم بــه خريــد كاالهاي برنــد افزايش 

يافته است. 
وي ادامه داد: همين مســاله باعث شــده تا 
عده خاصــي درصدد فروش اقــالم برنددار و 
فعاليت هاي تجاري در اين زمينه باشــند كه 
در اين بين برخي نيز براي فروش بيشتر كاال 
نسبت به عرضه تقلبي كاالهاي برنددار اقدام 

مي كنند. 
صفايي اظهــار كرد: برنــد و عالمت تجاري، 
يك نــوآوري جديد در نظــام توزيع و به طور 
عمده بيانگر كيفيت و مرغوبيت است، بنابراين 
صاحبان بنگاه هاي صنفي نيز تالش مي كنند 
تا كاالهاي با كيفيت باال و داراي برند را به مردم 

عرضه كنند. 
وي با اشــاره به اينكــه واحدهــاي صنفي 
با صرف هزينه هايي درصدد كســب ســهم 
بيشــتري از بــازار هســتند، تصريــح كرد: 
واحدهــاي فــروش بايــد بازارهــاي هدف 
را در منطقــه و جهــان شناســايي كنند تا 
بتوانند بــا تبليغــات مناســب و همچنين 
 كاالهايي متناســب با ســليقه مردم عرضه

 كنند. 
ســخنگوي اتاق اصنــاف ايران، برند شــدن 
كاالها را در شــرايط كنوني مهم دانســت و 
گفت: اقبــال عمومي به كاالهــاي خوب و با 
ضمانت زياد است و بنگاهي كه با برند خاصي 
 به شهرت مي رسد، ماندگاري در بازار را حفظ

 خواهد كرد. 
به گفته صفايي، از جمله داليل وجود كاالهاي 
تقلبي با عنــوان برندهاي مشــهور در بازار، 
سودجويي برخي افراد است كه مي خواهند راه 

صد ساله را يك شبه طي كنند. 
وي با اشــاره به اينكه در نظام توزيع شــاهد 
حضور نمادهاي متعدد هستيم، متذكر شد: چه 
بسا بسياري از افراد به جاي آنكه تعبير درستي 
از صنف و بنگاه خود بدهند، درصدد هستند 
بدون پرداخت هيچ هزينه اي و تنها براي فرار 
از ماليات و ديگر هزينه ها به گونه اي عمل كنند 

كه هيچ رد پايي از خود برجاي نگذارند. 
صفايي با بيان اينكه ذائقه خريد مردم كشور به 
سمت استفاده از عناوين مشهور بيشتر است، 
افزود: همين مساله باعث شده تا برخي به خود 
اجازه سوءاســتفاده از نام برندهاي معتبر را 

دهند و كاالي تقلبي بفروشند. 

اتاق اصناف راه را براي جلوگيري از 
سودجويی بسته است

ســخنگوي اتاق اصنــاف ايران ادامــه داد: 
قوانين نظارتــي دســتگاه هاي دولتي و اتاق 
اصناف راه را بــراي جلوگيري ســودجويان 
بســته، اما نظارت نكردن و خأل هاي بازرسي 
 باعث شــده تا برخي بنگاه هــا از اين فرصت 

سوءاستفاده كنند. 
وي تصريــح كــرد: اتاق هــاي اصنــاف و 
نيز تشــكل هاي مربوطــه قبــل از آنكه به 
يك فرد مجــوز بدهنــد، از متقاضيان تعهد 
مي گيرنــد تا تحت همــان نام و نشــاني كه 
مجوز صادر شــده اســت، فعاليــت صنفي 
 داشــته باشــند و هر گونــه تخلــف از آن

 غيرقانوني است. 
صفايي افزود: عالمت تجاري بايد ثبت شــده 
باشد و اگر تخلفي در اين زمينه صورت گيرد، 
شركتي كه به نام يا عالمت كاالي تجاري آن 
اســتفاده و متضرر شــده، مي تواند از طريق 
مراجع قانوني نسبت به لغو پروانه فرد متخلف 

اقدام كند. 
وي گفــت: رعايت قوانيــن مــا را مكلف به 
بازرســي و نظــارت مي كند و بدين ســبب 
بايــد شــاهد كاهش تخلفــات باشــيم، اما 
نبود تكافــوي مالي در واحدهاي بازرســي و 
نظــارت در برخي موارد اين امر را با مشــكل 
مواجه كرده اســت؛ البته بازرسان اتاق هاي 
اصناف با وجــود نداشــتن بودجــه كافي، 
 همچنــان كار بازرســي را با جديــت ادامه

 مي دهند. 

خبر

هنگامي که صحبت از 
توليد داخلي به ميان 
مي آيد، در هر صنف و 
شرکتي به هرحال اگر 
توليد کم هم باشد اما 
همان مقدار را به صورت دست و پا شكسته 
توليد مي کنند. به طور کلي توليد داخلي در 
کشور ما مشكالت خاص خودش را دارد و هر 
سال وعده ها براي کاهش واردات و جلوگيري 
از قاچاق و همچنين حمايت توليدکنندگان 

داخلي در حد حرف باقي مي ماند. 
اما اين دو واژه »توليد ملي« در صنف ساعت 
به طور کلي مهجور واقع شــده و در بخش 
ساعت هاي مچي توليد داخلي وجود ندارد. 
مســئوالن در اين صنــف در صحبت هاي 
خود اشاره کرده اند که به جز توليد محدود 
ساعت هاي ديواري و روميزي، توليد ساعت 

مچي نداريم. 
البته چندي پيش قرار بــود با حمايت هاي 
دولتي شهرکي براي توليد ساعت راه اندازي 
شــود که آن هم به بن بســت خورد. رئيس 
اتحاديه فروشندگان، سازندگان و تعميرکاران 
ســاعت اعالم کرده بود که مدت ها پيش از 
دولت تقاضا کرديم تا در قالب وام يا هر نوع 
تسهيالت ديگري زمينه اي براي مان فراهم 
 کنند تا بتوانيم دســتگاه هاي ساعت ساز 
مورد نياز را وارد کنيم و ســوله اي در خارج 
از شهر در اين راســتا راه اندازي کنيم تا کار 
توليد ساعت در ايران آغاز شود که متاسفانه 

مسكوت مانده است. 

از ســوي ديگر، در حال حاضر در ايران بازار 
ساعت هاي تقلبی نيز داغ است. کشورهاي 
چين، هند، هنگ کنگ، ســنگاپور، مالزي و 
پاکستان از بزرگ ترين کشورهايي هستند 

که مارك هاي معروف ساعت را شبيه سازي 
مي کنند. ســاعت هايي که در بازار به مردم 
فروخته مي شود به لحاظ طرح و شكل بسيار 
شبيه مارك هاي اصلي و معتبر بوده، ولي از 

نظر کارکرد و دوام موتور، بسيار عمر کوتاهي 
دارند. البته به گفته متوليان اين صنف، پاي 
موانع ديگري نيز در ميان اســت و در حالي 
که به دليل عدم توليد ساعت در داخل اين 

کاال همچنان وارد مي شــود، شاهد فروش 
ساعت هاي قاچاق و تقلبي در کشور هستيم 
که فعاليت فروشندگان ساعت هاي اصل را 

تحت تاثير قرار داده است. 

 »كسب وكار« گزارش مي دهد

 راه اندازي خط توليد ساعت در انتظار ارز دولتي
News kasbokar@gmail.com

ساعت هاي مچي در کشور ۴۰ واردکننده رسمي دارند
عبدالرحيم احمدي، رئيس اتحاديه فروشندگان، سازندگان و تعميرکاران ساعت

در حال حاضر در ايران توليد ساعت بسيار اندك است و به عبارتي اصال توليد ساعت نداريم. توضيح بيشتر اينكه 
در حال حاضر ايران در زمينه ساخت ساعت هاي مچي توليدي ندارد. البته بخش خصوصي در حال تالش است 
تا با هماهنگي كشورهايي چون سوئيس و ژاپن، خط توليد ساعت را در ايران راه اندازي كند اما براي انجام اين امر 
به حمايت هاي دولت و تخصيص ارز دولتي نياز است. از سوي ديگر، براي راه اندازي خط توليد برندهاي مطرح در 
ايران نياز است دولت نيز حمايت هاي الزم را انجام دهد. اكنون حدود ۱۰ درصد كار انتقال خط توليد برندهاي 
خارجي به ايران انجام شده و با تكميل آن اين امكان وجود دارد كه براي حداقل ۳۰۰ نفر اشتغالزايي شود. در ميان 
صحبت ها اشاره شد كه در كشور توليد ساعت مچي نداريم، اما در عين حال بايد توضيحاتي در اين زمينه داده 
شود كه در خصوص ساعت هاي مچي در كشور ۴۰ واردكننده رسمي وجود دارند كه اجناس خود را از مبادي 
گمركي وارد مي كنند و نمونه هاي آنها كه تماما از برندهاي مختلف دنيا تهيه شده را براي فروش در معرض ديد 
خريداران قرار مي دهند. اما در ارتباط با ساعت هاي ديواري و روميزي بايد اشاره شود كه در اين زمينه ايران صاحب 
توليدات خاص خود است كه حتي بخشي از اين توليدات در حجم 5 تا ۱۰ هزار عدد نيز به كشورهايي مانند 
پاكستان، هند و كشورهاي عربي صادر مي شود. قيمت  ساعت هاي ديواري نيز به طور معمول رقمي بين 5 تا ۲5 
هزار تومان است و ساعت هاي ايستاده قيمتي بين ۱5۰ تا ۴۰۰ هزار تومان دارند كه در تعيين اين رقم، برند و 
كارخانه توليدكننده از اهميت ويژه اي برخوردار است. البته با توجه به تعرفه ۱۰ درصدي اعمال شده، براي واردات 
قاچاق در اين بخش انگيزه اي باقي نخواهد ماند، چرا كه تعرفه گمركي اين بخش در ايران چنان پايين است كه 
قيمت تمام شده ما در نهايت به گونه اي تعريف مي شود كه حتي در كشورهاي اروپايي هم نمي توان به اين قيمت 
نمونه اصلي را خريداري كرد. بر همين اساس ساالنه حدود 5 ميليون ساكن كشورهاي مختلف براي تعمير يا تهيه 
ساعت از خدمات ايران بهره مي گيرند. همچنين موضوعاتي مانند ماليات يكي از مشكالت اصلي اعضاي صنف 
است. متاسفانه طي دو سال اخير بازار ما نيز مانند بسياري از صنف هاي ديگر فاقد رونق الزم بوده و در اين شرايط 
نحوه دريافت ماليات دشواري هاي متعددي براي اعضاي صنف ما به دنبال داشته است. از سوي ديگر تعميركاران 
ساعت با توجه به حساسيت و ظرافتي كه در اين كار وجود دارد پس از مدتي دچار عارضه هايي چون كمردرد 
يا آرتروز گردن مي شوند و هيچ گونه حمايتي از آنها صورت نگرفته و از سوي ادارات مربوطه بيمه نمي شوند. بر 

همين اساس مجموع اين شرايط موجب شده است حدود ۹۰ تا ۱۰۰ عضو ما واحدهاي خود را تعطيل كنند. 

نگاه  2
راه اندازي خطوط  توليد، مشكالت توليد داخلي و بيكاري را حل مي کند

حسين حسيني شاهرودي، عضو هيات رئيسه کميسيون اقتصادي مجلس
در تمامي بازارها و صنوف بايد اقدامات جدي براي توليد انجام شــود. بدان معنا كه بايد اقدام جدي و 
عملياتي براي رفع مشكل توليد و اشتغال وجود داشته باشــد. دولت نيز بايد براي حل اين مشكالت 
پيش قدم شده و مجلس، قوه قضائيه و بخش خصوصي را با خود همراه كند تا هم مشكالت اشتغال در 
كشور حل شود و هم به عنوان مثال با راه اندازي خط توليد ساعت در كشور هم به توليد داخلي افتخار 

كنيم و هم عده اي از جوانان مشكل بيكاري نداشته باشند. 
اقتصاد مقاومتي در حوزه فرهنگ سازي تجلي يافته و به نوعي در بين دولت و بخش خصوصي و مردم 
فهم مشتركي از اقتصاد مقاومتي به وجود آمده اســت اما اراده اي براي اجراي اين فهم مشترك ديده 
نمي شود. به خصوص در سال گذشته كه شاهد اجرايي شدن درست شعار سال يعني اقتصاد مقاومتي، 

اقدام و عمل نبوديم. 
با توجه به تجهيز نشدن زيرساخت ها براي پياده سازي اقتصاد مقاومتي طبق فرموده رهبري اقتصاد 
مقاومتي به خوبي در كشور عملياتي نشده است. آن هم در شرايطي كه حل نشدن مشكالت اقتصادي 
مي تواند پاشنه آشيل نظام باشد. به عبارت ديگر اگر مشكالت اقتصادي كشور حل نشود، تبعات فرهنگي 

و امنيتي را براي كشور به دنبال خواهد داشت. 
در اين زمينه بايد اقدام جدي و عملياتي براي توجه به توليد و بهبود وضعيت اشتغال داشت.  اين توجه 
نبايد صرف آمارهاي مركز آمار در مورد نرخ رشد اقتصادي يا بيكاري باشد. بايد وضعيت اقتصادي را در 

كف خيابان ها و در ميزان رفاه مردم جستجو كرد. 
شعار اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال زماني اجرايي مي شود كه اهتمام دولت را نيز همراه داشته باشيم. 
دولت بايد در اين راه پيش قدم باشــد كه اگر احتياج به تصويب قانوني دارد، پيشنهادش را به مجلس 
دهد و اگر الزم است قوه قضائيه با مفاسد برخورد كند، دولت آن را مطرح كند. ورود بخش خصوصي نيز 
منوط به حمايت دولت است.  بايد مشكالت به گونه اي رفع شود كه توليدات داخلي بتواند با كاالهاي 
خارجي رقابت كند چون در غير اين صورت آسيب جدي به بخش توليد وارد مي شود. همچنين دولت 
بايد اهتمام جدي در اجراي قانون رفع موانع توليد داشته باشد تا با اراده تمامي دستگاه ها امسال شاهد 

شكوفايي اقتصاد كشور باشيم. 

نگاه  1

مشكالت عديده اي ساخت ساعت را در ايران محقق نكرد
علي رضا خانلو، نايب رئيس اتحاديه سازندگان و فروشندگان ساعت تهران

در حال حاضر توليد ساعت مچي در ايران صفر است و تنها در بخش ساعت ديواري چند توليدكننده داريم. البته جاي اميدواري وجود دارد كه با حمايت هاي دولتي و اختصاص ارز و با همكاري كشورهايي مانند سوئيس و ژاپن، خط توليد ساعت را در ايران راه اندازي كنيم. 
از داليل توليد نشدن ساعت در ايران، ناتواني در ساخت موتور ساعت است و هم در زمينه ماشين آالت توليد و هم در زمينه فناوري توليد ساعت در داخل. اينها مشكالت كمي نيست و اين عوامل توليد اين كاال را دچار مشكل كرده است. ما اعالم كرديم كه حاضريم با بانك ها 
صحبت هاي الزم را در زمينه توليد ساعت انجام دهيم تا با سود پايين در بخش توليد كمك هاي مالي داشته باشيم. البته مشكالت در صنف ساعت به اينجا ختم نمي شود. نسبت ساعت هاي اصل به ساعت هاي تقلبي در بازار ايران يك به صد است و اين مساله بزرگ ترين 
مشكل صنف فروشندگان و سازندگان ساعت است كه از طرفي برندهاي بزرگ ساعت را به مخاطره انداخته و از طرف ديگر حق مردم و مصرف كنندگان تضييع شده است. مشتريان اصال به اين موضوع آگاهي ندارند كه ساعتي را كه از يك ساعت فروشي معتبر تهيه مي كنند 
با ساعتي كه از يك خرازي مي خرند تا چه اندازه مي تواند متفاوت باشد. درواقع خريد ساعت اصل از فروشندگان مجاز به دليل اينكه اين دسته از فروشندگان در اين زمينه از تجربه كافي برخوردار هستند و جنس اصل مي فروشند براي خريداران مقرون به صرفه تر است  زيرا 

پس از خريد با خرابي كاالي خود مواجه نخواهند شد اما يا فروشندگان ديگر كه در اين زمينه تجربه ندارند ساعت هايي را تهيه مي كنند كه از كيفيت آن اطالع ندارند و نمي توانند خدمات الزم را در اين زمينه به مصرف كنندگان ارائه كنند. 

نگاه  3

اصناف
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قيمت نان سنگك در ماه رمضان
رئيس اتحاديه نانوايان سنگكي تهران گفت: 
قيمت نان سنگك افزايشــي نداشته و تعداد 
باالي نانوايي ها در سطح شــهر مشكالتي را 

براي نانوايان به وجود آورده است. 
محمدرضا نظرنژاد با اشاره به ثبات قيمت نان 
نسبت به سال گذشته خاطرنشان كرد: قيمت 
نان سنگكي نسبت به سال گذشته بدون تغيير 
بوده و در آســتانه ماه مبارك رمضان افزايش 

قيمتي نخواهيم داشت. 
وي افزود: قيمت نان دولتي با وزن ۴۰۰ گرم 
۸۰۰ تومان، درصورتي كه يك رو كنجد باشد 
با ۲۰۰ تومان افزايش قيمت فروخته مي شود 
و اگر دو رو كنجد شــود با قيمت هزار و ۵۰۰ 

تومان به دست مصرف كننده خواهد رسيد. 
رئيس اتحاديه نانوايان سنگكي تهران با بيان 
نرخ نان آزادپز خاطرنشــان كرد: نان سنگك 
آزادپز با وزن ۴۳۰ گــرم، ۱۳۰۰ تومان بوده 
درصورتي كه يك رو كنجد باشد هزار و ۵۰۰ 
تومان و درصورت درخواست مشتري با دو رو 
كنجد با قيمت ۲ هزار تومان فروخته مي شود. 
بيش از ۱۰۰۰ نانوايي مازاد در ســطح شهر 
وجــود دارد. نظرنــژاد درباره فــروش نان با 
قيمت هايي باالتر از نرخ هــاي اعالمي گفت: 
حدود هزار تا هزار و ۲۰۰ نانوايي مازاد در سطح 
شــهر وجود دارد كه اين عامل باعث كاهش 
فروش نانوايي ها شده و در اين بين هزينه هاي 
توليد آنها جبران نمي شــود؛ از اينرو برخي از 
نانوايي ها با قيمت هاي باالتر نان را به فروش 

مي رسانند. 
وي افزود: در ماه رمضان افزايش قيمت نان به 
دليل زياد شدن تقاضا در نانوايي هاي متخلف 
بيشتر ديده مي شــود كه با دادن مجوزهاي 
بي مورد براي انواع نانوايي در ســطح شــهر 

كنترل را سخت تر مي كند. 
نظرنژاد درباره كيفيت نان هاي سنگك اظهار 
كرد: نان ســنگك نســبت به ديگر نان ها از 
كيفيت باالتري برخوردار اســت، اما كيفيت 
آردهاي تحويلي به انواع نانوايي ها در ســطح 
شــهر از وضعيت مطلوبي برخوردار نيســت 
و همين امــر باعث كاهــش كيفيت نان هاي 
توليدي شده اســت. رئيس اتحاديه نانوايان 
سنگك تهران با بيان اينكه توليد نان باكيفيت 
نياز به آرد باكيفيت دارد، خاطرنشــان كرد: 
دولت بايد در كنار صادرات گندم واردات را نيز 
در دست كار داشته باشــد تا با مخلوط كردن 
آرد انبارشــده با آرد باكيفيت نــان بهتري به 

دست خريدار برسد. 
وي در انتها خاطرنشــان كرد: در آستانه ماه 
مبارك رمضان با هيچ مشــكلي در ارتباط با 
تامين نياز مــردم مواجه نيســتيم و افزايش 
تعداد نانوايي ها در سطح شهر باعث كم شدن 
مشتري برخي نانوايي ها شده كه مشكالتي را 

براي نانوا ها به وجود آورده است. 

ايجــاد بازارچه هــاي مــرزي و 
گردشگري دو زمينه مهم اشتغالزايي 
رئيس اتــاق اصنــاف چالــدران )اســتان 
آذربايجان غربــي( گفت: اين شهرســتان با 
داشــتن ۱۴۴ كيلومتر مرز مشترك با كشور 

تركيه هنوز بازارچه مرزي ندارد. 
صادق يوســفي افزود: ايجــاد بازارچه مرزي 
در چالدران مي تواند زمينه ساز اشتغال براي 
جوانان اين شهرستان شود و از مهاجرت مردم 
به ديگر شــهرها جلوگيري كند. وي با بيان 
اينكه چالدران تنها شهر مرزي بدون بازارچه 
مرزي اســت، اظهار كرد: توجه به معيشــت 
مرزنشينان مي تواند موجب رونق كسب وكار 
در اين منطقه شــده و از مهاجرت جوانان به 

شهرهاي پرجمعيت بكاهد. 
يوسفي تصريح كرد: شهر چالدران با توجه به 
شرايط جغرافيايي ويژه و شرايط شهري خود 
جايگاه يك قلعه و نگهبان را براي كشور را ايفا 
مي كنــد و اين در صورتي اســت كه خدمات 
ارائه شده مطابق با ديگر شــهرها را در اينجا 

شاهد نيستيم. 
وي همچنين گردشــگري را يكــي ديگر از 
زمينه های كســب وكار در چالدران برشمرد 
و افزود: دولت مي تواند با توســعه اشــتغال و 
كارآفريني در بخش گردشگري در اين منطقه، 
بخش زيادي از جوانان جويــاي كار را در اين 
عرصه وارد و از توانمندي هاي آنان اســتفاده 
كند. رئيــس اتاق اصناف چالــدران عملكرد 
اقتصادي دولت را مثبت ارزيابي و تاكيد كرد: 
مهار تورم و ثبات قيمت ها در بازار از مهم ترين 
دستاوردهاي دولت اســت كه رضايتمندي 

كسبه را هم داشته است. 

اخبار

قاچاق يكــي از مهم ترين 
چالش هاي اقتصاد كشور 
است و تا به امروز طرح هاي 
زيــادي بــراي كاهش و 
متوقف ساختن اين پديده 
اجرايي شده اســت، اما متاسفانه با وجود اينكه اين 
طرح ها اجرايي شده و نظارت هاي بسياري نيز انجام 
شده است همچنان شاهد واردات بي رويه و قاچاق 
هســتيم. اين واردات قاچاق در حوزه لوازم خانگي 
نيز بيداد كــرده و توليدكننــدگان داخلي را عاجز 
كرده اســت. از اينرو كنترل قاچاق بايد به صورت 
جدي تري انجام شود و تنها اكتفا به كنترل مبادي 
رســمي نبايد در دســتور كار قرار گيرد، بلكه بايد 
آن را ريشه يابي كرد و انتهاي اين زنجيره نيز مورد 
كنكاش قرار گيرد. اين در حاليست كه مدتي است 
با فعاليت فروشگاه هاي اينترنتي روبه رو هستيم. به 
عبارت بهتر، تمايل بازار لوازم خانگي به سمت فروش 
اينترنتي و فضاهاي مجازي رفته است، اما با ادامه و 
افزايش فعاليت اين فروشــگاه هاي اينترنتي شاهد 
عرضه كاالهاي قاچاق هستيم كه با كمترين كيفيت 
ممكن و ارزان تر به فروش مي رسند. به طور كلي به 
اين دليل كه مردم به دنبال جنس ارزان هستند و اين 
فروشگاه ها مبادرت به ارزان فروشي مي كنند مردم 
هم با قاچاق بودن كاال كاري ندارند و اقدام به خريد 
مي كنند. با اين تفاسير بايد گفته شود كه امروز به 
جاي عرضه كاالي قاچاق در ســطح عرضه، شاهد 
فروش قاچاق به صورت مجازي و اينترنتي هستيم. 

در حال حاضر بسياري از فروشگاه هايي كه تخلف 
مي كنند يا اينكه اكنون جنس شان به عنوان قاچاق 
شناخته شده، مشتريان خانگي زيادي دارند كه تنها 
با تلفن كاالي مورد نظر را از همان انبارهاي خانگي 
بار وانت كــرده و روانه محل مــورد نظر متقاضيان 
مي كنند، بدون اينكه نگران بازرس يا مســئوالن 
تعزيرات باشــند. به گفته كارشناســان اين حوزه، 
بازاري زير بازارهاي شهر در حال شكل گرفتن است. 
بازاري براي فروش كاالهاي قاچاق يا به قولي بدون 
ضمانت كه تا چند وقت پيش پشــت ويترين هاي 

پرنور فروشــگاه ها به دنبال مشــتري بودند و حاال 
در صفحه هاي شــبكه هاي اجتماعــي و انبارهاي 
فروشــگاه ها، مشــترياني كه همواره به دنبال اين 
اجناس هستند را به بازار خود صدا مي كنند. درواقع، 

اين بازار به دنبال كوچ زيرزميني لوازم قاچاق شكل 
گرفت و بــا بازماندن كانال هــاي ورودي قاچاق به 
كشــور، در آينده اي نه چندان دور، بازار زيرزميني 

بزرگ تر و پرسودتري را رقم خواهد زد. 
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ارزان فروشي كاالهاي قاچاق در فروشگاه هاي اينترنتي 
News kasbokar@gmail.comعرضه كاالی قاچاق مابين برندهای مشهور

محمد طحان پور، رئيس اتحاديه لوازم خانگي
برخي فروشگاه هاي اينترنتي اقدام به عرضه لوازم خانگي قاچاق مي كنند و به اين دليل كه اين كاالها 
گارانتي ندارند يا گارانتي معتبــر ارائه نمي دهند به ضرر مصرف كننده عمــل مي كنند. برخي از اين 
فروشگاه ها با نام برندهاي مشهور و خريد تعداد كمي از محصوالت اين كارخانه را خريداري كرده و مابين 

اين كاالها، محصوالت قاچاق را به راحتي به مشتريان خود عرضه مي كنند. 
با توجه به اين شــرايط برندهاي مطرح از فروش كاالهاي خود به برخي از اين فروشگاه ها خودداري 
مي كنند زيرا امكان سوءاســتفاده از نام و برند اين محصوالت بســيار زياد خواهد بود. اين فروشگاه با 
درخواست خريد كاالهای برند با قيمت پايين تر از نمايندگي در تالش  است تا بتواند كاال را در سايت 
خود، زير قيمت بازار به فروش برساند اما با توجه به لطمه اي كه اين شركت از كاهش فروش و سود خود 
در نمايندگي ها مي بيند، ترجيح مي دهد نمايندگي ها محصوالتش را عرضه كنند و به فروشــگاه هاي 
اينترنتي كاال  ندهد. برخي از فروشگاه هاي اينترنتي به درد شركت هاي لوازم خانگي نخورده و با خريد 
محصوالت برخي برندها بازار فروش اين شركت ها را به كلي خراب كرده ازاينرو ارزان فروشي مطلق به 
نفع توليدكننده نخواهد بود، در حالي كه برخي از اين فروشگاه ها با توجه به تخفيفي كه از كارخانه ها 
مي گيرند، محصول خريداري شــده را زير قيمت كارخانه عرضه كرده كه بازار اين محصوالت را دچار 

التهاب خواهد كرد. 
همچنين از ســوي ديگر، در حال حاضر خريد لوازم خانگي به اندازه نياز انجام مي گيرد اما با توجه به 
فرارسيدن فصل گرما افزايش محسوسي را در فروش كولر و كولرهاي گازي شاهد هستيم. تا به امروز 
و در سال جاري نسبت به سال ۹۵ افزايش قيمتي در بحث كولرهاي گازي نخواهيم داشت اما به دليل 
گرماي روزهاي پيش رو امكان افزايش قيمت وجود خواهد داشــت و به دليل نبود توليد اين افزايش 

قيمت ناشي از كمبود كولرهاي گازي در كشور خواهد بود. 
اكثر كولرهاي گازي  از كشورهاي كره جنوبي، تايلند، چين و تركيه وارد كشور مي شود كه كره جنوبي 
ســهم قابل توجهي از اين واردات را در اختيار دارد. در سال گذشته كارخانه هاي لوازم خانگي افزايش 
توليد ۳۰ درصدي را تجربه كرده اند و نسبت به سال ۹۴، توليدكنندگان لوازم خانگي افزايش باالي ۳۰ 
درصدي را تجربه كردند اما همچنان صادرات نداشته اند. اگر قرار بر بحث صادرات داريم به اين راحتي 
نمي توانيم كاال صادر كنيم. صادرات محصوالت و كاالي ايراني عالوه بر كيفيت و خدمات خوب، قيمت 
مناســبي را نيز مي طلبد كه در حال حاضر با توجه به شرايط و هزينه هاي توليد، امكان كاهش قيمت 
وجود ندارد. حال اينكه مشكالت اين عدم توليد مناسب كجاست، مي بايست كارشناسان اقتصادي و 

حوزه صنعت نظر دهند و سعي در رفع مشكالت كنند. 
ما تحريم بوده ايم و خودمان هم نمي توانستيم كاال و قطعات وارد كنيم اما اميدواريم بعد از رفع تحريم ها، 
اين اتفاق بيفتد، چرا كه در حال حاضر تعامل و ارتباطات در شــرايط توســعه اســت و در اين زمينه 

پيشرفت هاي بزرگي حاصل خواهد شد. 
درباره انتقال تكنولوژي و فراهم شدن بستر جهت حضور برندهاي معتبر و ساخت توليدات مشترك نيز 
بايد اشاره شود كه ارتباط ما در دوران تحريم با كشورهاي ضعيف و نه چندان پيشرفته صنعتي در حوزه 
لوازم خانگي بود كه هم اكنون كشورهاي پيشرفته دنيا به سمت ما دست همكاري دراز كرده اند و مايل 

به انتقال تكنولوژي هستند. ما نبايد به سراغ كشورهايي نظير چين برويم.
 بايد كشــورهايي مانند تركيه را الگوي خود قرار دهيم كه بهترين كاالهاي اروپايي را با برند خود و با 

قيمت مناسب توليد و صادر مي كند. 

يادداشت 3

نظارت دقيق  بر ورود كاالهاي قاچاق وجود ندارد 
محمد بياتيان، كارشناس صنعت

امروزه در كشور جايگاه و مرجع مشخصي در بحث مبارزه با قاچاق نداريم و بيشتر اقداماتي كه در جهت 
مبارزه با اين پديده ديده مي شود در حد كالم و حرف باقي مي ماند. براي مبازره با قاچاق به ويژه قاچاق 
لوازم خانگي بايد منشأ اصلي را شناســايي كرد. همچنين نظارت دقيق و برنامه ريزي شده اي بر ورود 
كاالهاي قاچاق به كشور وجود ندارد تا جايي كه حتي در برخي مواقع ورود اين كاالها از طريق مبادي 
رسمي انجام مي شود. اجراي اين طرح به شرط مديريت و نظارت دقيق مي تواند موجب ثبات قيمت 

لوازم خانگي در بازار شود. 
موضوع فروشگاه هاي اينترنتي نير نيازمند بررسي و نظارت است و اگر كااليي به عنوان كاالي قاچاق 
در آن عرضه و به فروش مي رسد نيازمند برخورد جدي است چراكه اين حركت به ضرر مصرف كننده 

و توليد كننده تمام مي شود. 

يادداشت 2

شبکه های قاچاق از تشکل ها سازمان يافته ترند
حبيب ا... انصاري، دبيركل انجمن لوازم خانگي ايران

در حال حاضر شبكه گسترده قاچاق در كشور فعاليت مي كند. اين شبكه كه بسيار گسترده و هدفمند 
است و سازوكار پنهاني هم ندارد، در سايت ها و شبكه هاي مجازي فعاليت مي كنند و كاال را درب منزل 
تحويل مي دهند. حتي مي توان گفت از تشكل ها هم سازمان يافته تر هستند. بنابراين مبارزه با قاچاق 
بايد مداوم باشد، نه اينكه طي دوره اي اين كار را تشديد كرده و سپس فراموش كنند. قاچاق لوازم خانگي 

ضربه زيادي به توليدكنندگان اين صنعت مي زند. 
كاالي قاچاق هيچ تضمين كيفيتي ندارد و اســتانداردهاي آن مشــخص نيســت. حتي در مواردي 
محصوالت قاچاق با نام هاي جعلي وارد مي شوند كه خدمات پس از فروش نيز ندارند اما چون قاچاق 
عوارض و گمرك پرداخت نمي كند، قيمت آن از نرخ مشــابه خود كه به صورت رسمي وارد مي شود، 
پايين تر اســت. به همين دليل برخي افراد فريب قيمت پايين تر كاال را خورده و محصول را خريداري 
مي كنند. همچنين از سوي ديگر، در سال ۸۷ كل صادرات لوازم خانگي ۸۰ ميليون دالر بوده؛ اما در سال 
۹۳ اين رقم به ۳۰۰ ميليون دالر رسيد كه در اين رقم به غير از صادرات ظروف كه رقم ۱۲ تا ۱۳ ميليون 
دالري را در بر مي گيرد، البته با توجه به تحريم ها، افت داشتيم؛ اما امكانات بالقوه در اين خصوص وجود 
دارد. امروز مشكل ما تامين مواد اوليه است و در حال حاضر در محصوالتي مانند فوالد به جايي رسيديم 
كه توجه بيشتر، بر حوزه صادرات صورت مي گيرد و كمتر به تامين نياز داخلي فكر مي شود؛ در عين حال 
واردات بي رويه كاالها هم از ديگر مشكالت ماست. توليدكننده با ركود بازار مواجه است به همين دليل با 
حداقل سود كاالي خود را مي فروشد. اما سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان ما را تهديد 

كرده كه اگر كاال را گران كنيد، اجناس شما مشمول گروه يك مي شود كه قيمت گذاري خواهند شد.

يادداشت 1

بازرگانی
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در ساليان اخير فناوري اطالعات و ارتباطات )فاوا( 
 ICT( )Information & Communication(
Technology(، تحوالت گسترده اي را در تمامي 
عرصه هاي اجتماعي و اقتصادي بشريت به دنبال 
داشته و تاثير آن بر جوامع بشــري به گونه اي 
اســت كه دنياي امروز به سرعت در حال تبديل 
شــدن به يك جامعه  اطالعاتي است. جامعه اي 
كه در آن دانايي و ميزان دسترســي و استفاده 
 مفيد از دانش، داراي نقشــي محوري و تعيين 

كننده است. 
گستردگي كاربرد و تاثيرات ICT در ابعاد مختلف 
زندگي امروزي و آينده جوامع بشري به يكي از 
مهم ترين مباحث روز جهان مبدل شده و توجه 
بسياري از كشــورهاي جهان را به خود معطوف 

كرده است. 
اين وضعيت موجب شــده تا از جهان به عنوان 
يك دهكده ياد شــود و امكانات بخش اطالعات 
و ارتباطات به عنوان يكي از مهم ترين نيازهاي 
بشر امروز مطرح شود. با در نظر گرفتن اهميت 
فناوري هاي اطالعات و ارتباطــات و ورود آن 
به عرصه كاربرد همگانــي و زندگي اجتماعي، 
ميزان برخــورداري از فناوري هاي اطالعات و 
ارتباطات و دسترســي به آنها به عنوان يكي از 
مســائل پراهميت در جامعه به شمار مي رود. در 
واقع فعاليت هاي مربوط به بخش ICT، بســتري 
براي پيشرفت ساير بخش هاي اقتصادي است و 
گستردگي آن، رشد و پيشرفت آن بخش  ها را به 

دنبال دارد. 
بر همين اســاس با توجه به نتايج حاصل از طرح 
آمارگيري دسترسي خانوار و اســتفاده افراد 
از فناوري اطالعات، نشــان مي دهد كه فعاليت 
كاربران اينترنت در شبكه هاي اجتماعي در سال 
۹۵ نسبت به ۳ سال قبل، به ۳ برابر رسيده است. 
نتايج حاصــل از آمارگيري دسترســي خانوار 
ايراني به فناوري اطالعات و ارتباطات كه توسط 

مركز آمار ايران براي سال ۹۵ انجام شد، از سوي 
گروه نظــام پايش مركز برنامه ريــزي و نظارت 
راهبــردي فناوري اطالعات ســازمان فناوري 
اطالعات ايران به عنــوان مرجع اعالم آمارهاي 
فناوري اطالعات و ارتباطات كشور، منتشر شده 
است. در اين طرح ميزان دسترسي خانوار ايراني 
به فناوري اطالعات و ارتباطــات اندازه گيري 
شده و وضعيت دسترســي تجهيزات و خدمات 
 در خانه براي همه افراد خانوار، مورد توجه قرار

 گرفته است. 
اين آمارگيري تخصصــي، اطالعاتي در رابطه با 
ميزان دسترسي خانوار ايراني به اينترنت، رايانه، 
تلويزيــون، خدمات تلويزيــون چندمجرايي، 
راديو و هزينه كرد خانوارها در رابطه با خدمات 
و محصوالت فاوا و همچنين استفاده افراد جامعه 
از اينترنت، رايانه، تلفــن همراه، مكان و تناوب 
استفاده، نوع فعاليت هاي كاربران در اينترنت و 
مهارت هاي فناوري اطالعات و ارتباطات افراد، 

ارائه كرده است. 

بيش از ۴۵ درصد ايراني ها كاربر اينترنت اند
جامعه آمارگيري در ايــن طرح، همه افراد عضو 
خانوارهاي معمولي ساكن، گروهي و موسسه اي 
در مناطق شهري و روستايي بوده اند كه اين نتايج 
از مصاحبه ميان ۲۵ هزار خانوار كشور به  دست 

آمده است. 
در صورتي كه در خانوار موردنظر، يكي از اعضاي 
خانوار در ۳ ماه گذشته از اينترنت استفاده كرده 
باشد، پرسشنامه براي تكميل در نزد خانوار مانده 
و در مراجعه بعدي از خانوار جمع آوري شــده 
است. نتايج اين طرح به تفكيك مناطق شهري 
و روســتايي و به تفكيك ســن، جنس، مدرك 
تحصيلي و شغل افراد به شكل نشريه اي مستقل 
و به شكل الكترونيكي توسط مركز آمار ايران و 
ســازمان فناوري اطالعات ايران منتشر شده و 

در درگاه پايش جامعه اطالعاتي در دسترس قرار 
گرفته است. 

مركز آمار اعالم كرده است كه بالغ بر ۴۵.۳ درصد 
از افراد باالي ۶ سال از اينترنت استفاده مي كنند 
و نسبت استفاده و دسترسي كاربران به اينترنت، 
نسبت به سال ۹۲ كه آمارگيري انجام شده، بالغ 

بر ۵۰ درصد رشد داشته است. 

۸۱ درصد از افراد نيازي به اينترنت ندارند
برآوردها از مشاهدات اوليه در طرح آمارگيري 
دسترسي خانوارها به فناوري اطالعات و ارتباطات 
نشان مي دهد كه مهم ترين دليل عدم استفاده و 
نداشتن دسترسي به اينترنت در ميان خانوارهاي 
ايراني اين است كه حدود ۸۱ درصد از افرادي كه 
اينترنت ندارند، نيازي به داشــتن اين سرويس 

احساس نمي كنند. 

۳۷ درصد افراد، اينترنت را نمي شناسند
در همين حال مشخص شده اســت كه از ميان 
افرادي كه كاربر اينترنت نيســتند ۳۷ درصد، 
شناختي نســبت به اينترنت ندارند و ۲۹ درصد 
نيز سطح دانش پايين داشته و مهارت استفاده از 
اينترنت ندارند. در اين ميان ۲۵ درصد افرادي كه 
در كشور از اينترنت استفاده نمي كنند، مالحظات 

فرهنگي را دليل آن مي دانند. 
اين درحاليست كه بررسي ها حاكي از آن است كه 
تناوب استفاده روزانه از اينترنت نسبت به دوره 
قبل آمارگيري صورت گرفتــه، به ميزان زيادي 

افزايش يافته است. 
اما با اين حال در رابطه با كاربري اينترنت و رايانه، 
هنوز بين مناطق شهري و روستايي فاصله وجود 
دارد. به نحوي كه در رابطــه با كاربري اينترنت، 
شكاف جنســيتي بســيار پايين تر از ميانگين 

جهاني است. 
برمبناي برآوردهاي صورت گرفته توسعه مناسب 

شبكه هاي تلفن همراه در سال هاي اخير، سيار 
بودن كاربران، كاربري تلفن همراه و استفاده از 
اينترنت سيار )اينترنت موبايل( را افزايش داده 
اســت. اما با اين وجود دغدغه هاي كاربران، در 
رابطه با حريم خصوصي و مســائل فرهنگي در 

استفاده از اينترنت، افزايش يافته است. 

 فرهنگ سازي براي رده هاي سني باالتر از
 ۵۰ سال ضروري است

از ســوي ديگر فعاليــت كاربــران اينترنت 
در شــبكه هاي اجتماعي بــه ۳ برابر دوره قبل 
رسيده است، اما آنچه مسلم است، اين است كه 
آموزش هاي عمومي فناوري اطالعات و ارتباطات 
و فرهنگ سازي در جامعه به ويژه براي رده هاي 
سني باالتر از ۵۰ سال امري ضروري است و توليد 
محتواي بومي فاخر، ارزنده و قابل استفاده يكي از 

اولويت هاي موجود است. 
اين طرح پيش از اين نيز در سال هاي ۸۷، ۸۹ و 
۹۲ توســط مركز آمار ايران و با حمايت سازمان 
فناوري اطالعات ايران انجام شــده بود و هدف 
از آن مطابق با طرح مورد نظــر اتحاديه جهاني 
مخابرات، دستيابي به نتايج چگونگي استفاده 

ايرانيان از ICT عنوان شده است. 
در ايــن بررســي ها ابزارهــاي قابــل حمل 
مورداستفاده كاربران براي استفاده از اينترنت، 
مالكيت تلفن همراه، داليل عدم استفاده افراد 
از اينترنت و انواع كاالها و خدمات خريداري شده 
توســط كاربران در اينترنت، اندازه گيري شده 

است. 
هم اكنون، مركز برنامه ريزي و نظارت راهبردي 
فناوري اطالعات ســازمان فنــاوري اطالعات 
ايران به عنوان مجري نظام پايش شــاخص هاي 
فنــاوري اطالعات و ارتباطات كشــور در حال 
 تحليــل توصيفي و كيفي نتايــج حاصل از اين 

طرح است. 

 برابري 
فعاليت در 
شبكه هاي 
اجتماعي

ميزان خرابــي آيفون رفته رفتــه در حال 
پيشــي گرفتن از نرخ خرابي گوشي هاي 
اندرويدي است. در چند سال اخير ميزان 
خرابي دستگاه هاي اندرويدي به اندازه قابل 

توجهي كاهش پيدا كرده است. 
دســتگاه هاي اندرويدي شــامل موبايل و 
تبلت، نه تنها از نظر تعــداد محبوب ترين 
دستگاه هاي هوشمند به شمار مي روند، بلكه 
به نظر مي رسد از نظر ميزان خرابي و قابليت 
اطمينان نيز عملكرد بهتري در مقايسه با 
گوشي هاي موبايل آيفون و تبلت هاي آي پد 
دارند. امروز بيش از 2 ميليارد دستگاه فعال 
قدرت گرفته از اندرويد در سراســر جهان 
وجود دارد و اين دستگاه ها رفته رفته در حال 
رسيدن به موقعيت بسيار خاص چند سال 
قبل  آي.او.اس هستند. اين ارزيابي است كه 
 Blancco Technology توسط شركت

Group منتشر شده است. 
براساس بررســي انجام گرفته توسط اين 
شــركت در 3 ماهه نخست ســال جاري 
ميالدي، ميزان خرابي گوشي هاي موبايل 
اندرويدي حدود 50 درصد و ميزان خرابي 
گوشــي هاي موبايل  آي.او.اس حدود 68 
درصد بوده اســت. متاســفانه نرخ خرابي 

دستگاه هاي داراي هر دو سيستم عامل در 
مقايسه با 3 ماهه چهارم سال 2016 افزايش 
يافته است. اين نرخ در مدت زمان يادشده، 
براي اندرويد و آي.او.اس به ترتيب 47 و 62 

درصد بوده است. 
 Blancco براســاس ارزيابي شــركت
Technology Group، دو گوشــي 
موبايل اخير اپل يعني آيفون 7 و آيفون 7 
پالس، از نظر قابليت اطمينان محصوالت 
مناسبي نيستند. اگرچه در 3 ماهه آخر 
سال 2016 ميزان خرابي گوشي موبايل 
آيفون 7 تنها 3 درصد اعالم شده بود، اما 
اين نرخ در 3 ماهه نخســت سال 2017 
به 10 درصد رسيد. ميزان خرابي آيفون 
7 پالس در آخرين 3 ماهه انتهايي سال 
گذشــته ميالدي مجددا 3 درصد بود، 

اما با رســيدن به ربع اول سال 2017 به 
11 درصد رســيد. در بازار اندرويد بايد 
سامسونگ، ال جي و موتوروال را بدترين 
برندها از نظر قابليت اطمينان دانســت. 
به عنوان نمونه پرچمداران سال 2016 
سامسونگ يعني گلكسي اس 7 و گلكسي 
اس 7 اج به ترتيب داراي نرخ خرابي 9 و 
8 درصد هســتند. پرچمدار قديمي اين 
شركت يعني گلكســي اس 5 را نيز بايد 
يكي از بدترين محصوالت از نظر ميزان 
خرابي عنوان كرد، به طوري كه نرخ خرابي 
آن در مجموع 5 درصد عنوان شده است. 

به نظر مي رســد شــاهد فصل جديدي از 
رقابت ميان اندرويد و  آي.او.اس هســتيم. 
سيستم عامل موبايل گوگل رفته رفته خود را 
به  آي.او.اس رسانده و حتي در برخي زمينه ها 
از آن عبور كرده است. در چند سال گذشته 
عالوه بر ميزان خرابي دستگاه ها، نرخ كرش 
كردن اپليكيشن ها نيز در  آي.او.اس نسبت به 
اندرويد افزايش پيدا كرده است. همچنين در 
مدت زمان اخير، تعداد كاربران آي.او.اس كه 
از مشكالت جي پي اس و افزايش بيش از حد 
دماي دستگاه رنج مي برند از كاربران اندرويد 

بيشتر شده است. 

تعداد شماره تلفن هاي ثابت نصب شده در 
كشور تا پايان مهرماه 1395 به 35 ميليون 
و 139 هزار و 554 شــماره رسيد. اين در 
حاليست كه تا پايان مهرماه امسال، اين آمار 
28 ميليون و 914 هزار و 637 شــماره را 

نشان مي داد. 
مجموع شماره تلفن هاي ثابت دايري كشور 
تا پايان مهرماه امســال 30 ميليون و 454 
هزار و 301 شماره بوده كه از اين تعداد 25 
ميليون و 417 هزار و 567 شماره آن دايري 
شهري است. تعداد شماره تلفن هاي دايري 
روستايي نيز تا پايان مهرماه امسال 5 ميليون 

و 36 هزار و 734 شماره اعالم شده است. 
براســاس گزارش هاي رســمي وزارت 
ارتباطات و فنــاوري اطالعات در دولت 
تدبيــر و اميد، ضريب نفــوذ تلفن ثابت 
تا پايــان مهرماه امســال 38.21 درصد 
اعالم شده اســت. اعالم اين ضريب نفوذ 
درحاليست كه گزارش قبلي وزارتخانه 
مذكور با نــام »وضعيت شــاخص هاي 
ارتباطات و فناوري اطالعات در ايران«، 
ميزان ضريب نفوذ تا پايان شــهريورماه 
امســال 38.42 درصد اعالم شــده بود. 
براساس اين گزارش، 48 هزار و 33 روستا 

تا پايان مهرماه امسال داراي تلفن خانگي 
و 54 هزار و 286 روســتا داراي ارتباط 
هستند. تعداد تلفن هاي ثابت همگاني 
تا پايان مهرماه امســال 124 هزار و 57 

دستگاه بوده است. 
گزارش دفتر بررســي هاي فني اقتصادي 
معاونت برنامه ريزي و نظــارت راهبردي 
وزارت ارتباطات كه خردادماه امسال منتشر 
شد تعداد تلفن هاي ثابت دايري در كشور تا 
پايان سال 1394 راحدود 30 ميليون و 262 

هزار و 157 شماره اعالم كرده است. 
پيش تر شركت مخابرات اعالم كرده بود 
تا پايان شهريورماه امسال 30 ميليون و 
452 هزار و 71 شــماره را از مجموع 37 
ميليون و 17 هزار و 47 شــماره مصوب 
داير كرد و توانست ضريب نفوذ خود را به 

نسبت جمعيت كشور به 38.22 درصد 
افزايش دهد و شماره هاي دايري شهري را 
به 25 ميليون و 408 هزار و 899 و شماره 
دايري روستايي را به 5 ميليون و 43 هزار 

و 172 برساند. 
براســاس اطالعات نشــريه ارتباطات، 
پيش از اين، مديرعامل شركت مخابرات 
ايران به تالش هــاي صورت گرفته براي 
تسريع در واگذاري تلفن ثابت اشاره كرد 
و گفت: فناوري هــاي جديد به خدمت 
گرفته مي شود تا روند واگذاري تلفن ثابت 

سرعت گيرد. 
رسول سراييان افزود: استفاده از فيبرنوري 
براي واگذاري تلفن ثابت در دســتور كار 
قرار گرفته است تا عالوه بر تسريع فرايند 
واگذاري، بتوان خدمات جديد ديگري هم 

بر اين بستر به مشتركان ارائه كرد. 
وي به تعهد شــركت مخابرات ايران به 
ســازمان تنظيم مقــررات و ارتباطات 
راديويي ايران مبني بــر واگذاري تلفن 
ثابت در اسرع وقت اشــاره كرد و گفت: 
همه تالش ها در جهت آن است كه هر جا 
متقاضي تلفن ثابت وجود داشت، فرايند 
واگذاري با حداكثر سرعت صورت گيرد. 

عبور تلفن هاي ثابت نصب شده از ۳۵ ميليون شمارهپيشي گرفتن خرابي آيفون از گوشي هاي موبايل اندرويد 

يك نوكيا ۳۳۱۰ فوق ارزان ساخته شد 
موبايل 12 دالري كمپاني هندي 

Darago
توليدكنندگاني كه در زمينه ساخت تلفن هاي 
همراه كلون )يا به عبارتي كپــي برابر اصل( 
فعال هستند، هميشه ما را شگفت زده كرده اند. 
برخي اوقات آنهــا مي توانند موبايلي را تنها با 
استناد بر تصاوير مات و بي كيفيت فاش شده به 
مرحله توليد انبوه برسانند. حال خبر مي رسد 
كه يكي از اين كمپاني هــا كلوني را از موبايل 
50 دالري نوكيا 3310 معرفــي و روانه بازار 

كرده است. 
براساس اطالعات دريافت شــده، شركت هندي 
»Darago« هم اكنون مدل كپي نوكيا 3310 را 
با قيمت 12 دالري توليد مي كند كه از نظر ظاهري 
تقريبا با مدل اصلي يكسان است. اما تفاوت ها زماني 
مشخص مي شوند كه شما به نمايشگر افتضاح مدل 

كلون نگاه بيندازيد. 
مــدل كلــون از نظر ظاهري بســيار شــبيه به 
نسخه اصلي نوكيا 3310 اســت، اما مشخصات 
ســخت افزاري آن قيمــت 12 دالري را توجيه 
مي كند. گفتني اســت در حالي كه 3310 اصلي 
از صفحه نمايشــي 2.4 اينچي بهره مند بوده كه 
نسبت به قيمت كيفيت بسيار خوبي را به ارمغان 
آورده است، نمايشگر مدل كلون توليدشده توسط 
»Darago« تنها 1.77 اينچ بوده و به نظر مي رسد 
كه فناوري آن مربوط به موبايل هاي سال 2007 
يا پيش از آن اســت. همچنين ديگر تفاوت هاي 
سخت افزاري مدل اصلي با نسخه كلون به مقدار 
حافظه رم و دوربين آنها باز مي گردد. نوكيا 3310 
توليدشده توسط HMD داراي 16 مگابايت رم و 
دوربين 2 مگاپيكسلي است در حالي كه مدل كپي 
ساخته شده به دست كمپاني هندي از دوربين 0.3 
مگاپيكسلي برخوردار اســت و تنها يک مگابايت 

حافظه رم دارد. 
خوشــبختانه بايد گفت كه مدل توليدشده 
توســط كمپانــي هنــدي مزيــن بــه نام 
»Darago« بــوده و از اينرو ســودجويان 
نخواهند توانســت آن را به جاي نوكيا 3310 

اصلي در اختيار كاربران قرار دهند. 

آمازون خدمات فروش آنالين 
دارو ارائه مي دهد

بازار فــروش دارو در آمريكا در ســال 2016 
ارزشــي بالغ بر 465 ميليارد دالر داشــته و 
همين امر آمازون را ترغيب كرده كه به كاربران 
خدمات آنالين فروش دارو ارائه كند. اگر چه 
آمازون به طور رسمي اطالعاتي در اين زمينه 
منتشر نكرده، اما اقداماتي انجام داده كه نشان 
مي دهد غول فروش آنالين جهان برنامه هايي 

در اين زمينه دارد. 
در ماه نوامبر آمازون اعالم كرد خدمات تحويل 
داروي يک ســاعته ارائه مي دهــد. البته اين 
خدمات مربوط به داروهايي است كه فروش 

آنها نياز به دريافت نسخه پزشک ندارد. 
اين شركت دو ماه قبل هم مارك ليونز، مدير 
 Premera Blue اجرايي ســابق شــركت
Cross را اســتخدام كرد كه در حوزه توزيع 
دارو و مديريت داروخانه ها تبحر و تجربه دارد. 
آمازون نشست هايي را نيز با فعاالن حوزه توليد 
و عرضه دارو برگزار كــرده و تمامي اين موارد 
نشــان دهنده برنامه هاي آن براي فعاليت در 

حوزه هايي تازه است. 
شــركت آمازون از هرگونه اظهارنظر در اين 
زمينه خــودداري كــرده، اما كارشناســان 
مي گويند اقداماتي از اين دست نشان مي دهد 
آمازون ديگر تنها به فروش آنالين محصوالت 
فرهنگي و پوشــاك قناعت نمي كند و عالوه 
بر اســتفاده از روش هاي جديد تحويل كاال با 
اســتفاده از پهپاد و ناوگان هوايي شخصي به 
دنبال تنوع بخشي به محصوالت عرضه شده 

خود نيز هست. 
از مجموع 465 ميليارد داروي به فروش رفته 
در آمريكا در سال 2016 حدود 106 ميليارد 
دالر آن از طريق پســت تحويــل متقاضيان 
شــده اند و بنابراين بازار مناسبي براي فروش 

آنالين دارو وجود دارد. 

تازه ها

             ر  شـــــــــــــــــــــد
 ۳

شكاف جنسيتي 
در ايران بسيار 

پايين تر از 
ميانگين  جهاني  

است

استارت آپ
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 کسب و کار

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

چند عامل كليدي در توقف رشد بورس
  محمدرضا شهيدي، کارشناس اقتصادی

بورس تهران در بيش از 30 رشته صنعت مختلف فعاليت دارد و شركت هاي فعال 
بازار سرمايه حدود 400 شركت است. اهميت بازدهي بورس در تمامي اقتصاد هاي 
سالم مد نظر قرار گرفته و همواره بورس را به عنوان نبض بازار و اقتصاد نگاه مي كنند. 
با توجه به حجم اقتصاد ايران و اندازه نسبتا كوچك بورس در مقايسه با كل اقتصاد و 
مالحظاتي به شرح زير در عدم توسعه اين بازار وجود داشته است كه ضرورت تغيير 

نگاه برنامه ريزان اقتصادي و مسئوالن را  طلب می كند: 
1. بازدهي بازار پول كه همواره رقيب بازار سرمايه است، ظرف چند سال گذشته 
در مراتب باالتر از بازار سرمايه بوده است. سودهاي سپرده باال بدون ريسك، بدون 
ماليات و بدون نياز به فعاليت اقتصادي در مقايسه با بازار سرمايه كه از ريسك هاي 
مختلف اقتصادي و سياســي تغيير نرخ ارز همواره متاثر است سرمايه گذاران را 
ترغيب به سپرده وجوه خود نزد بانك ها كرده است و تا حل نشدن موضوع بانك ها 
و اصالحات اساسي در بازار پول توقع چنداني براي ترغيب سرمايه گذاران به بازار 

سرمايه وجود ندارد. 
2. حجم شركت هاي پذيرفته شده نزد بورس از نظر تعداد و ميزان سرمايه در مقايسه 
با شركت هاي فعال اقتصادي از نظر تعدادي حدود يك درصد شركت هاي ثبت شده 
است. به عبارتي از حدود 40000 شركت ثبت شده فقط 400 شركت فعال نزد بورس 
وجود دارد كه از اين 400 شركت نيز فقط 100 شركت به صورت كامال فعال در بازار 
سرمايه حضور دارند.  از نظر ميزان سرمايه ثبت شده شركت هاي بورسي نيز در مقايسه 
با حجم سرمايه گذاري هاي انجام شده موضوع كمابيش مانند تعداد  شركت هاست. 

3. تاثيرات مختلف مانند نوســان نرخ ارز و تحريم، برجام و عوامل خارجي بر بورس 
تاثيرگذار بوده و حجم و ميزان معامالت و قيمت سهام را تحت تاثير قرار مي دهد. نرخ 
تورم نيز در جايگاه خود نقش غير قابل انكاري در معامالت و قيمت ايفا مي كند كه بر 
ابهام فعاليت در بازار سرمايه اضافه مي كند. به عبارتي تمامي عوامل مثبت و منفي 
مستقيم و غير مستقيم در اقتصاد اثر آني و سريع خود را در بازار سرمايه نشان مي دهد. 
4. تغيير قوانين و مقررات و نگاه مسئوالن تاثير بسزايي بر قيمت سهم و بازار سرمايه دارد. 
براي مثال نرخ خوراك پتروشيمي ها كه مدت ها در حالت ابهام قرار داشت، اثرگذاري 
خود را در بازار سرمايه به عنوان بازار كم ثبات نمايان ساخت يا بستن برخي نمادها به 
مدت طوالني قدرت نقدشوندگي سهام را تحت تاثير قرار داده و يكي از مهم ترين اهداف 
بازار سرمايه كه امكان نقدشوندگي سهام است را دچار ابهام  كرد.  براي افزايش بازدهي 
بازار سرمايه در درجه اول متعادل ساختن ميزان سود بازار پول و سرمايه از درجه اهميت 
بااليي برخوردار است. سياست كاهش نرخ سود سپرده بايد ادامه دار بوده و جدا پيگيري 
شود كه قابليت مقايسه بازار پول و سرمايه فراهم شــود و در درجه دوم بايد از تغيير 
سريع مقررات و نگاه بخشي به اقتصاد خودداري شده و از هرگونه اقدامي كه مي تواند 
اطمينان بخشي به بازار سرمايه را كاهش دهد، جدا خودداري شود و در اولويت سوم 
مشوق هاي بيشتر مانند مشوق هاي مالياتي همانند بازار پول براي اين بازار نيز در نظر  
گرفته شود.  بدون داشتن بازار سرمايه پويا، فعال، جامع و فراگير در اقتصاد يك كشور 
امكان رشد آن فراهم نخواهد شد. شفافيت بازار سرمايه مي تواند راه گشاي اقتصاد ملي 
قرار بگيرد و موفقيت برنامه هاي اقتصادي و مشاركت بيشتر مردم و بخش خصوصي در 

سهيم شدن در فعاليت هاي اقتصادي را به دنبال داشته باشد. 

يادداشت

شكســت »درد« دارد. دســتكم تجربــه 
آزاردهنده اي اســت؛ چيزي که بسياري از ما 
تمام تالش مان را مي کنيم تا با آن روبه رو نشويم. 
گاهي تاثيرات يك شكست مي تواند تا مدت هاي 
طوالني باقي بماند و در ذهن ما، رد پايش را به جا 
بگذارد و يك مانع ذهني ايجاد کند که باعث شود 
در سال هاي بعدي زندگي، به سختي بتوانيم بر 
آن غلبه کنيم، اما بايد راه هايي را نيز براي غلبه 
بر شكست ياد بگيريم. پس با ما همراه باشيد. 
يك ضرب المثل ژاپني مي گويد: »اگر 7 بار زمين 
خوردي، براي هشتمين بار برخيز.« اما شكست 

هم الزم است.
وقتي شكست مي خوريم، معموال به فكر فرو 
مي رويم، به دنبال معناي جديدي براي زندگي مان 
مي گرديم و جواب ها و راه حل هاي ممكن و بالقوه 
را براي رسيدن به اهداف مان بررسي و کشف 
مي کنيم. در حقيقت، شكست بخشي ضروري 
از مسير رسيدن به اهداف مان است. شكست، 
به عنوان نوري هدايت کننده در زندگي عمل 
مي کند و مانند آب و خاك که فرســاينده هاي 
مهربان طبيعت هستند ، آبديده مان مي کند و 
نقش مهمي در بهبود تك تك فعل و انفعاالت 

بعدي و جريان زندگي مان دارد. 
اما هرچقدر هم که درباره اهميت شكست در 
زندگي دليل و برهان بياوريــم، در مواجهه با 
آن، آنقدر درگير ناراحتي هايش هستيم که به 
سختي مي توانيم منفعتي در آن ببينيم. وقتي 
تمام آن چيزي که از شكست مي بينيم و درك 
مي کنيم، درد و شكنجه است، غلبه بر شكست 
براي رسيدن به اهداف و آرزوها دشوار مي شود. 
من هم شكست هاي بسيار بدي را تجربه  کرده ام 
و مي دانم تا چه اندازه دردناك و آزاردهنده است 
و همه چيز را تحت تاثير قرار مي دهد. مطمئنا 
شكست، رد پاهايش را در زندگي  ام به جا گذاشت 
و اين به سادگي ماندن اثر يك زخم عميق نبود. 
التيام آثار شكست هايم خيلي طول کشيد، اما 

در آن ميان، به فهم و درك مهمي رسيدم، 
تقريبا همان چيزي که ساير افراد هم بعد 

از شكست به آن پي  مي برند. 
اين را هم فهميدم که راه هاي زيادي براي غلبه بر 
شكست و رسيدن به اهداف مان وجود دارد، اما 
همه اين راه ها نيازمند ايجاد يك تحول اساسي 
در طرز فكر هستند. الزم است به زندگي با نگاه 
خاصي بنگريد و افكارتان را در جهت درستي 
هدايت کنيد و بذر موفقيت را بكاريد تا در آينده 
محصولش را برداشت کنيد. در اينجا 4 راهكار به 
شما توصيه مي کنيم که مي توانيد با کمك آنها بر 

شكست غلبه کنيد و به اهداف تان برسيد. 

 ۱. باور کنيد که هيچ چيز ارزشمندي آسان به 
دست نمي آيد

ما آدم ها در دنياي امروز دوســت داريم فورا 

به نتيجه برسيم و راضي شــويم؛ چيزهايي را 
مي خواهيم و فورا هم مي خواهيم! وقتي مي توانيم 
هر چيزي را که مي طلبيم بدون معطلي به دست 
بياوريم، چرا بايد صبر کنيم؟ بنابراين عجيب 
نيست که شكست تا اين اندازه آزارمان دهد. 
ما آنقدر به گرفتن نتايج فوري عادت کرده ايم 
که درك نمي کنيم براي رسيدن به هدفي قابل 
توجه و چشمگير، تا چه حد کار و تالش و پشتكار 
الزم است. به مقصد رسيدن زمان  بر است، اما طي 
اين زمان و همانطور که مسير رسيدن به هدف را 
طي مي کنيم، شخصيت مان ساخته مي شود و به 
شناخت هاي جديد دست مي يابيم، حتي شايد 

معناي عميق تري در زندگي مان کشف کنيم.  

 ۲. از آدم هاي منفي باف دوري کنيد زيرا آنها با 
تمام توان شان آماده سرزنش شما هستند

ذهن انسان براي دور ماندن از درد و ناراحتي، 
بي وقفه کار مي کند و خستگي ناپذير است و 
در واقع هر کاري مي کند تا از هر نوع دردي 
در هر اندازه اي که هســت، جلوگيري کند. 
بخشــي از رنج و عذاب شكست، مربوط به 
افراد ديگري است که به شما مي گويند: »من 
به تو مي گويم که چنين است« يا »تو بايد به 
حرف من گوش مي دادي« و »وقتي در اوج 
موفقيت بودي، بهترين کار اين بود که کنار 

بكشي.« 
منفي باف ها هميشــه با تمام توان شــان در 
اطراف تان هســتند تا از ديد خودشان از شما 
انتقاد کنند. اما شما به آنها گوش ندهيد. فقط 
اين را بدانيد که هميشــه کساني هستند که 
از شكســت ها و عدم موفقيت  شما خوشحال 

شــوند، اما دوســتان واقعي هم 
داريــد کــه پيروزي هاي تان 

را جشــن مي گيرنــد و با 
به  تشويق هاي شان 

شما انگيزه مي دهند تا به هدف هاي تان برسيد. 
بهتر اســت روي تكنيك هاي مثبت انديشي 

بيشتر کار کنيد. 

  ۳. موفقيت نشانه هايي دارد؛ در هر فراز و 
نشيبي دنبال اين نشانه ها بگرديد

هرچند شكست مي تواند دشــوار باشد، اما 
زمان خوبي براي جستجوي نشانه هاست، زيرا 
موفقيت سرنخ هايي دارد. دنبال شان بگرديد 
تا پيداي شــان کنيد. در هر زمينه اي که تالش 
مي کنيد و هر هدفي که داريد، دنبال کســاني 
بگرديد که موفقيت هاي شان، الگوي شماست. 
سپس جستجو کنيد تا کليدها را پيدا کنيد. مردم 
معموال باور نمي کنند که بيشتر افراد موفق، بارها 
و بارها شكست خورده اند، اما قابل توجه ترين 
وجه تمايزشان اين است که هرگز دست از تالش 
برنداشته اند. اين، بزرگ ترين تفاوت افراد موفق 
با افراد ناموفق اســت. موفق ترين ها، روحيه 

سرسختي در تسليم ناپذيري و پشتكار دارند. 

 4. به شكست مانند يك فرصت نگاه کنيد تا 
بر ترس هاي تان غلبه کنيد

گاهي وقت ها، شكست به خودي  خود دليل ترس 
افراد نيســت؛ بلكه اين ترس از شكست است 
که آنها را از اقدام باز مي دارد. غلبه بر شكست، 
فرصتي است تا ترس هاي تان را کنار بزنيد؛ فرصتي 
براي چيره شدن بر ميل دروني که مي گويد: فرار 

کن و در گوشه اي با خودت تنها باش. 
huffingtonpost :منبع
www. beytoote. com :ترجمه

بازاريابي جامع نگر
 )Holistic Marketing( چيست؟ 
 Holistic بازاريابــي جامع نگــر يــا كل نگــر يــا
Marketing نگــرش بازاريابــي را در 4 حــوزه 
مختلف تحت پوشــش قــرار داده اســت. تمركز 
بر رابطه با مشــتريان و همچنين تمركــز بر ارتباط 
بــا كاركنان در داخل ســازمان، حضــور اجتماعي 
سازمان و يكپارچه ســازي فعاليت هاي بازاريابي در 
ابعاد مختلف اســت. بازاريابي جامع نگر بازاريابان را 
از توجه به محصول به توجه به مشتري و همچنين 
از تمركز بر فروش كاال و خدمات به كســب رضايت 
مصرف كنندگان هدايت مي كند. البته اين نگرش 10 
سال است كه در حوزه بازاريابي مطرح شده، اما امروزه 
مورد بازيابي مجدد قرار گرفته است. مديران بازاريابي 
جامع نگر نبايد به مشتريان به عنوان مشتري بنگرند، 
بلكه بايد پس از جذب مشتري به فكر حفظ آنها و بهبود 
سبك زندگي مصرف كنندگان برند باشند. مديران بايد 
بررســي كنند كه به چه روشي واحدهاي شركت در 
راستاي جلب رضايت مشتريان فعاليت كنند. از جمله 
مصاديقي كه بازاريابي جامع نگر مي تواند در سراسر 

شركت نمايان شود، عبارت است از: 
1- وقتي مشــتريان با محصوالتي با كيفيت بدي 

روبه رو مي شوند. 
2- وقتي محصوالت با تاخير تحويل آنها مي شود. 

3- وقتي فاكتورهاي آنها درست ارسال نشود. 
4- وقتي خدمات پس از فروش به شــيوه درستي 

ارائه نشود. 
۵- وقتي ساير اشتباهات در فرايند كاري شما بروز 

مي كند. 
در اين اوقات است كه مصرف كنندگان برند شما 
ناراحت شــده و اعتماد خود را به سرعت از دست 
مي دهند. اين وظيفه بازاريابي جامع نگر است كه 
همه پرسنل را در راســتاي تفكر مشتري هدايت 
كرده و همــه كاركنــان را براي ارائــه و تعهدات 
اعالم شده از طرف برند پيگيري كنند. مديران نبايد 
فراموش كنند كه ذي نفعان شركت و برند شامل 
سهامداران، مشتريان، پرسنل، توزيع كنندگان كاال 
و فروشندگان بررسي شوند. در صورت بي توجهي به 
هركدام از ذينفعان، بي نظمي در برنامه هاي شركت 

حس شده و در رشد آن اختالل ايجاد مي كند.
www. qmpmarketing. com

مفاهيم بازاريابي مهارت هاي مديريتي

در نظر گرفتن ديدگاه شــخصي ديگران مي تواند در تصميم گيري 
ما را ياري دهد. بنابراين توصيــه مي کنم ديدگاه خود 

را با افراد آگاه و خبره در حوزه اي که مي خواهيد 
تصميم بگيريــد، در ميــان بگذاريد، چون 

به هر ترتيب ممكن اســت نكاتي به شــما 
 بگويند کــه هرگز به ذهن تان نرســيده

 باشد. 
 اما فراموش نكنيد فقط مشــورت کنيد 
و نظرات را جمــع آوري و تحليل کنيد، 
ولي تقليد نكنيد. تقليــد کورکورانه از 
تصميمات ديگران اغلــب فرجامي جز 

شكست ندارد. 
اينكه کسي در جايي با روشي موفق بوده است، 

دليل بر اين نيست که ما هم دقيقا با همان روش در جايي ديگر موفق 
شويم و به اهداف مان برسيم، اتفاقا معموال برعكس هم 

مي شود. 
مشــورت بايد بسيار ســريع و کوتاه انجام 
شود، چراکه تحقيق و بررسي بيش از حد، 
حساسيت بيش از اندازه به خرج دادن و 
خوب و بد کردن هاي زيادي، تنها وقت تان 
را تلف کرده و حتي گاهي باعث مي شود 
گيج شــويد که باالخره کدام درست و 
کدام غلط اســت. يادتان باشد به دنبال 
بهترين گزينه بودن تنها وقت تلف کردن 

است. 
@PracticalManagement

مشورت كنيد  اما  تقليد نكنيد

بهترين راهكار مبارزه با آسيب يا جرم در اجتماع، 
كنترل اجتماعي علل آن است

  سردار حميد هداوند، معاون هماهنگ کننده پليس پايتخت
امنيت اجتماعي يك رابطه دوســويه است كه يك ســوي آن مشاركت پذيري 
شهروندان و سوي ديگر آن، تالش پليس در ايجاد امنيت است كه بدون همكاري 

شهروندان ايجاد امنيت اجتماعي به شكل واقعي غير ممكن خواهد بود. 
اجتماع به مجموع انسان هايي گفته مي شود كه به داليل مختلف اعم از مادي و 
معنوي گرد هم جمع شده و اجزا و خرده نظام هاي مختلفي را در خود شكل مي دهد. 
اين اجزا با يكديگر و حتي با اجتماع هاي ديگر در ارتباط بوده و از قوانين و مقرراتي 

كه نظم اجتماعي را ايجاد مي كند، پيروي مي كند. 
در نظم اجتماعي آنچه مهم است داشتن امنيت اجتماعي - احساس اطمينان 
خاطر- براي تمام افراد جامعه است. در اين نوع امنيت، جامعه و گروه انساني و هريك 
از اجزاي اجتماع در ايجاد آن نقش اساسي دارند و تمام تالش هاي جوامع انساني 

رسيدن به اين نوع امنيت است. 
گفتني است همانطور كه بدن آدمي با داشتن نظم و انتظام بين اجزاي خود، گاهي 
با بيماري مواجه مي شود، نظام هاي اجتماعي نيز فارغ از اين موضوع نبوده و حتي 
با داشتن قوانين و مقررات متناسب با نياز جامعه و پويا، با يك سري بيماری هاي 
اجتماعي به نام پديده هاي اجتماعي مواجه خواهد شد كه در شكل ابتدايي، به اين 
پديده ها، آسيب و در صورت شيوع و برهم زدن نظم و هنجارهای اجتماعي به آن 
جرم گفته مي شود. اين پديده هاي اجتماعي از آسيب تا جرم از رفتار انسان نشأت 
مي گيرد. بنابراين پديده هاي اجتماعي بدون علت به وجود نمي آيند؛ بلكه داراي 
علل سازنده اي هستند كه تجميع اين عوامل، موجب تغيير رفتار انسان خالف 
مقررات جامعه مي شود. بهترين راهكار براي از بين بردن علت سازنده پديده هاي 
اجتماعي، كنترل آن عوامل است. كنترل اجتماعي به مجموع عوامل محسوس 
و نامحسوسي گفته مي شود كه يك جامعه در جهت حفظ معيارهاي خود به كار 
مي برد. به تعبيري ديگر مجموعه موانعي است كه جامعه براي جلوگيري از كج روي 

اجتماعي در راه افراد مخل نظم اجتماعي قرار مي دهد. 
از جمله كنترل هاي اجتماعي توجه به هشــدارهاي پليس و رعايت آن توسط 
شهروندان است كه از بروز بي نظمي و برهم خوردن امنيت اجتماعي و گرفتار شدن 

در دام مجرمان جلوگيري خواهد كرد. 
در مراجعاتي كه اخيرا شاهد آن هستيم، مراجعه مالباختگاني است كه به مراكز 

انتظامي درباره كالهبرداري در فضاي مجازي شكايت دارند. 
كالهبرداري در فضاي مجازي به دليل پايين بودن سطح آگاهي مردم، مشكالت 
فرهنگي و اخالقي كاربران، سهولت ارتكاب و پنهان ماندن مجرمان، عدم نياز به 
مخفي شدن بعد از وقوع جرم، عدم نياز به همكار، معاون و شريك در انجام جرم، 
عدم نياز به حضور در محدوده جغرافيايي خاص، عدم نياز به زمان مناسب و... به 
راحتي انجام مي شود. پس هوشياري هر چه بيشتر شهروندان را در محيط هاي 

مجازي مي طلبد كه توصيه مي شود: 
اطالعات شخصي و بيوگرافي زندگي خويش را در اختيار مخاطب خود در فضاي 
مجازي قرار ندهيد و اين احتمال را بدهيد كه ممكن است اظهارات و اطالعاتي كه 
او مي گويد، كذب باشد و از طرفي ديگر از قصد و نيت او در ايجاد ارتباط در فضاي 

مجازي، آگاهي نداريد؛ بهتر است در تبادل اطالعات، دقت الزم را داشته باشيد. 
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