
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی از توزیع بنزین سوپر 
در مراکز استان ها خبر داد و گفت: از ابتدای دی ماه به طور میانگین 
روزانه حدود ۱۱۱ میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف شده که برای 
فصول سرد سال عددی بی سابقه است و نسبت به دوره مشابه پارسال 

حدود ۱۶ درصد افزایش نشان می دهد.
به گزارش ایسنا، علی اکبر نژادعلی درباره روند توزیع سوخت کشور 
گفت: در روز شنبه )سوم دی ماه( ۱۱۶ میلیون لیتر بنزین در کشور 

مصرف شد که عدد بسیار بزرگی برای فصل زمستان است.
وی تأکید کرد: مصرف بنزین کشور تنها در بعضی از روزهای پر تردد 
در فصل تابستان به این اعداد می رسید، اما ثبت این ارقام در زمستان 
که تردد خودروها و سفرهای بین شــهری به نحوی قابل مالحظه  
کاهش می یابد، بی سابقه بوده و امسال تنها سالی است که برخالف 
روند سال های گذشته، مصرف در زمســتان کاهش نیافته است. 

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با اشاره به این که 
میانگین مصرف بنزین کشور از ابتدای امسال تاکنون )یکم فروردین 
تا پنجم دی ماه ۱۴۰۱(، نســبت به مدت مشابه پارسال حدود ۲۱ 
درصد افزایش داشته است، گفت: مصرف بنزین کشور به سرعت در 
حال رشد است و ناترازی بین تولید و مصرف را به دنبال خواهد داشت.

افزایش ۶.۵ درصدی تولید بنزین کشور
نژادعلی از افزایش ۶.۵ درصدی میانگین تولید روزانه بنزین کشور از 
ابتدای امسال تا پنجم دی ماه خبر داد و بیان کرد: به واسطه بعضی از 
طرح های بهینه سازی، کیفیت و مقدار تولید در بعضی از واحدهای 
پاالیشی افزایش یافته است، اما با افزایش روزافزون مصرف، باز هم 
فاصله تولید و مصرف کاهشی است و برای پوشش این حجم عظیم، 
خطوط لوله انتقال فرآورده کشــور را به بنزیــن اختصاص داده و 

 به ناچار، سوخت تحویلی به نیروگاه ها با نفتکش ها و مخزن دار ریلی 
جابه جا می شود.

لزوم مدیریت بهینه مصرف سوخت کشور
وی ضمن تأکید بر لزوم مصرف بهینه سوخت افزود: دالیل مختلفی 
از جمله قاچاق ســوخت به دلیل اختالف باالی قیمت سوخت با 
کشورهای همســایه، رعایت نکردن مصرف بهینه و عادی شدن 
مصرف، اطالع رسانی نامناسب درباره تولید فرآورده، ارزش واقعی 
تولید فرآورده و لزوم مصرف بهینه  آن از جمله دالیل این افزایش 

خیره کننده مصرف فرآورده در کشور است.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ضمن ابراز امیدواری 
برای همکاری مردم در مدیریت مصرف سوخت کشور به ویژه در 
فصل زمستان به دلیل نیاز صنایع و بخش های نیروگاهی به سوخت 

دوم بیان کرد: امیدواریم بتوانیم با توجه به افزایش تولید در برخی از 
واحدهای پاالیشی از جمله پاالیشگاه آبادان، تهران و شازند اراک، 

بتوانیم ذخیره سازی مناسبی برای ایام نوروز انجام دهیم.

توزیع بنزین سوپر در تهران و مراکز استان ها از سر گرفته شد
نژادعلی همچنین از آغاز توزیع بنزین سوپر در شهر تهران از هفته 
گذشــته خبر داد و گفت: عرضه بنزین ســوپر به واسطه عملیات 
تعمیرات اساسی پاالیشگاه امام خمینی )ره( شازند با محدودیت 
روبه رو شــد که با پایان این عملیات، از هفته گذشته عرضه بنزین 
سوپر در تهران و از روز سه شنبه )۶ دی ماه( در همه مراکز استان ها 
آغاز شده است. وی همچنین درباره روند توزیع بنزین یورو در کشور 
گفت: توزیع بنزین یورو در کالن شهرها، جزو تعهدات قانونی ما بوده 
و همواره سعی شده که در همه کالن شهرها، بنزین با کیفیت یورو 

توزیع می شود. مدیرعامل شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
کیفیت بنزین ســوپر با یورو را ناچیز دانســت و گفت: عدد اکتان 
بنزین یورو بیش از ۹۱ و عدد اکتان بنزین سوپر ۹۵ است و بیشتر 

خودروهای داخل کشور می توانند از هر دو نوع استفاده کنند.

افزایش ۴ درصدی تولید نفت گاز در سال ۱۴۰۱
نژادعلی میانگین تولید روزانه نفت گاز کشور را چهار درصد بیشتر از 
پارسال اعالم کرد و گفت: مصرف این فرآورده از ابتدای امسال به طور 
میانگین ۵.۵ درصد رشــد یافته اســت که امیدواریم این تراز مثبت 
حفظ شود. وی با اشاره به مصرف بخش عمده ای از تولیدات نفت گاز 
پاالیشــگاهی در بخش های ناوگان حمل ونقل، کشــاورزی، اصناف 
و صنعت گفت: حــدود ۲۵ درصد از تولید نفت گاز کشــور در بخش 

نیروگاهی و حدود ۷۳ درصد در بخش غیرنیروگاهی مصرف می شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب تهران، گفت: امسال اولین سالی 
اســت که به صورت پلکانی برای مشترکان محاسبه قبض صورت 
می گیرد و اکنون بیشترین قبضی که برای مشترکان بدمصرف داده 

شده بیش از ۸۰۰ هزار تومان نبوده است.
به گزارش ایسنا، محمدرضا بختیاری در حاشیه هفدهمین نمایشگاه 
آب و تاسیسات آب و فاضالب ایران در نشستی خبری در پاسخ به 
سوال ایسنا مبنی بر اینکه چه تمهیداتی را برای برخورد با مشترکان 
پرمصرف و بدمصرف در نظر گرفته اید؟، گفت: در راستای برخورد با 
مشترکان بدمصرف سه مرحله اخطار به آنها داده می شود که تا ۴۸ 
ساعت نیز آب آنها را قطع می کنیم و تا حدود سه برابر مورد جریمه 

در صورت عدم رعایت اخطارها قرار می گیرند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان تهران با بیان اینکه امسال بر 
اساس پلکان افزایش تعرفه اعمال شده است، با این حال در تهران 

هنوز قبضی باالی ۸۰۰ هزار تومان صادر نشده است.
بختیاری با بیان اینکه متوســط قیمت هر متر مکعب آب در شهر 
تهران ۲۷۰۰ تومان اســت، اظهار کرد: قیمت تمام شده در سال 
۱۴۰۰ بیش از ۵۰۰۰ تومان بود که یعنی مشترکان حدود ۵۰ درصد 

قیمت تمام شده را پرداخت می کنند. البته این رقم برای مشترکان 
پر مصرف تا ۱۲ هزار تومان نیز پیش می رود. وی گفت: ۴۵ درصد 
مشترکان در تهران زیر الگو مصرف می کنند که قبض آنها نیز زیر ۲۰ 
هزار تومان است. بختیاری با اشاره به برنامه جدی دولت برای برخورد 
با مشترکان پر مصرف گفت: در حوزه آب و اقتصاد جای کار زیادی 
وجود دارد اما دولت و نظام به دلیل رعایت حال مردم صالح دیدند که 
قیمت آب افزایش چندانی پیدا نکند. در حال حاضر یک متر مکعب 
آب معدنی هشت میلیون تومان رقم می خورد اما متوسط آب در 
تهران ۲۷۵۰ تومان است که اختالف فاحشی بین آنها وجود دارد. در 
این بین اما برخورد جدی با مشترکان پر مصرف خواهیم داشت که 

امسال نیز استارت این نوع برخوردها زده شده است.

وضعیت منابع آب تهران مناسب نیست
مدیرعامل آبفا تهران با بیان اینکه با ۱۰ درصد صرفه جویی در تهران 
معادل ۳۰۰ هزار متر مکعب در شبانه روز رقم می خورد که به اندازه 

ظرفیت سد امیرکبیر است، گفت: اکنون وضعیت آب تهران مناسب 
نیست و سومین پاییز خشک را پشت سر می گذاریم. تا این لحظه 
میزان بارش ها علی رغم اینکه در بسیاری از نقاط کشور مطلوب بوده 

اما در تهران، البرز و قزوین شرایط مناسبی را نداریم.
وی با بیان اینکه حجم مخازن سدهای تهران نسبت به سال قبل که 
عددی معادل ۳۲۵ میلیون متر مکعب بود ۷۵ میلیون متر مکعب 
کاهش یافته است، گفت: در کشور ۹۰ درصد منابع آب در بخش 
کشاورزی و هشت درصد در بخش شرب مصرف می شود اما در تهران 
۴۲ درصد از منابع آبی به بخش شرب اختصاص یافته که در واقع 

میزان مصرف آب شرب و کشاورزی به نوعی در تهران برابر است.
بختیاری افزود: در تهران به دلیل جمعیت باال میزان مصرف آب نیز 
باال است. بطوریکه یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون متر مکعب آب در 
کشور مصرف می شود که ۲۵ درصد آن تنها مربوط به استان تهران 
می شود. وی با اشاره به پنج سد تامین کننده آب تهران گفت: در حال 
حاضر حجم مخازن سدهای پنج گانه استان تهران ۲۸۵ میلیون متر 

مکعب است که کل آن قابل استفاده نیست با این حال نه در تابستان 
و نه در شرایط کنونی اجازه نداده ایم که حتی یک ساعت نیز تامین 
آب شهر تهران با مشکل روبرو شود. مدیرعامل آبفا تهران با بیان اینکه 
بدترین سناریو را برای تامین آب شرب تهران در نظر گرفته ایم، گفت: 
با تدابیر لحاظ شده توانسته ایم مدیریت تامین آب را انجام دهیم. البته 
در این بین نیز مردم نیز همکاری بسیار خوبی با ما داشته اند که تقاضا 

داریم این همکاری ها ادامه پیدا کند.

رصد کیفیت آب تهران در ۳۵۰ آزمایشگاه
بختیاری با اشاره به وضعیت کیفیت آب شــرب در تهران، گفت: 
کیفیت آب شرب در همه جای کشور به ویژه تهران خط قرمز وزارت 
نیرو است. ۳۵۰ آزمایشگاه بطور تخصصی وضعیت کیفیت آب تهران 
را کنترل می کند و آبی که در تهران توزیع می شود یکی از بهترین 
آب های دنیا است. مدیرعامل آبفا تهران افزود: در مرداد ماه زمانی که 
سیالب در سدهای ماملو و کرج اتفاق افتاد تسویه خانه ۲ و ۷ به مدت 

۱۷ ساعت از مدار خارج شد و پس از اینکه میزان کدورت به حد مجاز 
رسید دوباره این دو تسویه خانه وارد چرخه شدند. تهران به دلیل 
مخازنی که دارد میزان تاب آوری آن باال است و همین مسئله باعث 
شد که حتی یک لحظه آب قطع نشود و اجازه ورود سیالب به تسویه 
خانه ها را ندادیم و به دلیل اینکه احتمال سیالب وجود داشت از ۴۸ 

ساعت قبل از بارندگی تمام مخازن را پر کردیم.

آب به حساب نیامده تا سال ۱۴۱۰ به ۱۵ درصد می رسد
وی در خصوص میزان آب به حساب نیامده در تهران گفت: تبادل 
آب تولیدی و مصرفی را آب به حساب نیامده می گویند که شامل 
هدررفت واقعی و ظاهری می شود. در حال حاضر هدررفت ظاهری 
آب ۱۰ تا ۱۱ درصد و کل آب به حساب نیامده ۲۲.۸ درصد است که 
تا افق ۱۴۱۰ این عدد باید به استاندارد جهانی یعنی ۱۵ درصد برسد.

بختیاری با بیان اینکه در سال ۱۳۸۹ این عدد ۳۰ درصد بود، گفت: 
کاهش هر یک درصد هدررفت آب ۴۰۰ میلیارد تومان ســرمایه 
گذاری نیاز دارد. اکنون ســاالنه ۱۳۰ کیلومتر بازســازی را انجام 

می دهیم اما اجرای این کار بطور کامل زمان بر خواهد بود.

شرکت شورون با موافقت واشــنگتن، دو نفتکش 
به ونزوئال اعزام می کند که یکی از آنها، نخســتین 
محموله نفت به مقصد آمریکا در حدود چهار سال 

اخیر را بارگیری خواهد کرد.
به گزارش ایسنا، یک منبع آگاه روز جمعه به رویترز 
گفت: نفتکشی که توسط شورون کرایه شده است، به 
آب های ونزوئال برای دریافت نفت این کشور نزدیک 
شده است. نفتکش دومی، حامل موارد رقیق کننده 
برای جوینت ونچر شــورون بوده و قرار است اوایل 

ژانویه به ونزوئال برسد.
آمریکا ماه گذشته، مجوز شش ماهه ای برای شورون 
صادر کرد و اجازه داد این شرکت نقش بیشتری در 
چهار جوینت ونچر ونزوئالیی خود که نفت تولید، 
پاالیش و صادر می کنند، ایفا کــرده و نفت آنها را 
به آمریکا ببرد. این مجوز، جریــان نفت ونزوئال به 

آمریکا که حدود چهار سال پیش با وضع تحریم های 
واشنگتن، متوقف شده بود را ازسرمی گیرد. مجوز 
مذکور، یکی از نخســتین اقدامات واشنگتن برای 
تسهیل تحریم ها علیه ونزوئال برای تشویق دولت این 
کشور برای مذاکره با مخالفانش در آستانه انتخابات 
ریاست جمهوری است که اواخر سال ۲۰۲۳ برگزار 

می شود.
به گفته تحلیلگران، جریان جدید نفت ممکن است 
زمینه را برای اعطای امتیازات بیشتری از سوی دولت 
بایدن به نیکالس مادورو، رئیــس جمهور ونزوئال 
فراهم کند. شــورون که دومین تولیدکننده بزرگ 
نفت در آمریکاست، ممکن است به تدریج به نقش 
تاریخی خود در تولید و پاالیش نفت ونزوئال بازگردد.

مقامات واشنگتن گفته اند تسهیل بیشتر تحریم ها 
علیه نفت ونزوئــال با بازگردانده شــدن نامزدهای 

سیاســی حذف شــده و ناظران انتخابات، صورت 
خواهد گرفت.

طبق اظهارات منبع آگاه و اطالعات رفینیتیو آیکان، 
نفتکش کارائیب وایجه با پرچم باهاماس، نفت ونزوئال 
را برای صادرات به آمریکا در روزهای آینده بارگیری 
خواهد کرد و نفتکش »یو ای سی سی ایگل« با پرچم 
جزایر مارشال، به بندر نفتی خوزه ونزوئال می رود تا 

محموله نفتا را برای شرکت پتروپیار تخلیه کند.
این محموله ها، نخستین محموله هایی خواهند بود 
که از زمان صدور مجــوز وزارت خزانه داری آمریکا 
در نوامبر برای توسعه فعالیت شــورون در ونزوئال، 

صادر می شوند.
دولت بایدن، پیــش از این به شــرکت های نفتی 
اروپایی اجــازه داده بود نفت ونزوئــال را به عنوان 

بازپرداخت بدهی معوق این کشور، دریافت کنند.

گوگل توافق کرد برای فیصله دادن به شکایت دادستان 
کل واشنگتن دی سی که این شرکت اینترنتی را به فریب 
دادن کاربران و نقض حریم خصوصی آنها متهم کرده بود، 

۹.۵ میلیون دالر پرداخت کند.
به گزارش ایسنا، گوگل همچنین موافقت کرد بعضی 
از شیوه های خود به خصوص در ارتباط با مطلع کردن 
کاربران درباره جمع آوری، ذخیره ســازی و استفاده از 

اطالعات مکانی آنها را تغییر دهد.
در شکایت کارل راسین، دادستان کل واشنگتن دی سی 
که در ژانویه تنظیم شده بود، آمده بود: گوگل این باور را 
در مصرف کنندگان ایجاد کرد که می توانند اطالعاتی که 
گوگل درباره مکان آنها جمع آوری و نگهداری می کند و 
نحوه استفاده از این اطالعات را کنترل کنند اما در واقع، 
کاربرانی کــه از محصوالت گوگل اســتفاده می کنند، 
نمی توانند مانع از جمع آوری و ذخیره سازی اطالعات 

مکان شان توسط گوگل و استفاده این شرکت از اطالعات 
مذکور شوند. دفتر راسین همچنین گوگل را متهم کرد از 
الگوهای سیاه استفاده کرده که برای فریب دادن کاربران 
طراحی شده اند. به خصوص دفتر دادستان کل مدعی شد 
گوگل مکررا به کاربران پیشنهاد می کرد ردیابی مکان را 
در بعضی از اپلیکیشن ها فعال کنند زیرا اگر این گزینه 
فعال نشود، بعضی از قابلیت ها ممکن است به درستی کار 
نکنند اما راسین و تیم وی دریافتند که اطالعات مکانی 
برای اپلیکیشــن مورد بحث، ضروری نبوده است. آنها 
مدعی شدند که گوگل، امکان انتخاب گزینه عدم ردیابی 

مکان را برای کاربران غیرممکن کرده است.
پرداخت ۹.۵ میلیون دالر، برای گوگل، جریمه ناچیزی 
است. در سه ماهه قبلی، شرکت آلفابت این میزان درآمد 
را در کمتر از ۲۰ دقیقه به دست آورد. اما تغییراتی که قرار 
است گوگل در راستای این توافق انجام دهد، ممکن است 

تاثیر بزرگتری داشته باشــد. افرادی که در حال حاضر 
تنظیمات مکانی خاصی دارند، اعالنی دریافت خواهند 
کرد که به آنها می گوید چطور می توانند هر کدام از این 
تنظیمات را غیرفعال کرده و اطالعات مرتبط را حذف 
کرده و نگهداری اطالعاتشان توسط گوگل را به چه مدتی 
محدود کنند. کاربرانی که حســاب جدیدی در گوگل 
ایجاد کنند، درباره این که کدام تنظیمات مربوط به مکان، 
به صورت پیش فرض فعال است، راهنمایی دریافت کرده 

و این فرصت را پیدا می کنند که آنها را غیرفعال کنند.
گوگل باید یک صفحه وب را عرضه کند که در آن جزئیات 
مربوط به شیوه های نگهداری اطالعات مکانی شرح داده 
شده است. همچنین این اطالعات شامل نحوه دسترسی 
کاربران به تنظیمات مکان و جزئیات مربوط به تاثیر این 
تنظیمات در جمع آوری، نگهداری یا استفاده از اطالعات 

مکانشان توسط گوگل خواهد بود.
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سرمقاله

مشکالت ساختاری
اقتصاد ایران

تغییــر در ریاســت بانک 
مرکزی در شــرایط فعلی 
می تواند از اتفاقات فاجعه 
بار تــر جلوگیــری کند. 
 اقتصاد تا آنجا که می توانست درگیر مشکالت و 
گرفتاری ها شد. نرخ ارز نباید وارد کانال ۴۰ هزار 
 تومان می شــد. چراکه بازگشــت از این کانال و 
کانال های باالتر بسیار دشوار خواهد شد. از سوی 
دیگر بگیر و ببندها، رفتارهای تهدید آمیز و پلیسی 
در بازار ارز هیچگاه جوابگو نبوده و نخواهد بود. اما 
تغییر رئیس بانک مرکزی شاید بتواند تا حدودی 

شرایط را مناسب...

  کامران ندری، اقتصاددان 

متن کامل  د ر صفحه ۴
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کاهشرشدحجمتجارت
خارجیدرآذرماه

میانگینقیمتهرمتر
خانهدرتهران۴۸میلیون

پایین آوردن دستوری قیمت دالر نیمایی باعث ریزش بورس شد

شوک بانک مرکزی به بورس
صفحه2

صفحه۳

جو  امنیتی  در  بازار  ارز 
رئیس کل   بانک مرکزی : حتما   در   بازار آزاد   دخالت   می کنیم

 داده هــای اعالم شــده از ســوی گمرک نشــان 
می  دهد رشد حجم تجارت خارجی کشور در نهمین 
ماه سال ۱۴۰۱ )آذر ماه( به پایین ترین سطح خود 
در سال جاری رسیده اســت. به گزارش اکوایران؛ 
حجم تجارت ایران در ۹ ماه سال جاری برابر با ۷۸ 
میلیارد و ۸۴۹ میلیون دالر بوده، که رشد ماهانه آن 
کمترین سطح را در سال جاری داشته است. براساس 
داده های اعالم شده در آخرین ماه پاییز حجم تجارت 
کشور رشدی ۱۳.۵ درصدی داشته که کف سرعت 
افزایش در این متغیر محسوب می شود . رشد حجم 
تجارت در آبان ماه ۱۵.۵۵ درصد بوده اســت. این 
رقم در ابتدای تیز ماه در مرز ۳۶ درصد قرار داشت. 
 براساس ارزیابی صورت گرفته در این مدت ارزش 

کاالی صادراتی که شامل...

طبق اعالم بانک مرکزی، در آذر ماه امسال متوسط 
قیمت یک متر مربع مســکن در شــهر تهران ۴۸ 
میلیون و ۷۳ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل 
و مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۲.۹ و ۴۷.۵ درصد 
افزایش یافته است. به گزارش ایسنا، گزارش تحوالت 
بازار مسکن در شهر تهران که از سوی بانک مرکزی 
منتشر شده، بیانگر این اســت که در آذر ماه تعداد 
معامالت انجام شده  ۱۰.۲ هزار فقره بود که نسبت 
به ماه قبل و ماه مشابه در سال قبل به ترتیب ۲۷.۲ و 
۴.۲ درصد افزایش را نشان می دهد و بررسی توزیع 
تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران 
به تفکیک عمر بنا حاکی از آن است که واحدهای تا 

پنج سال ساخت با سهم...



اقتصاد2
ایران

رئیس کل بانک مرکزی:
حتما در بازار آزاد دخالت می کنیم

رئیــس کل بانــک مرکــزی ضمــن اعالم 
اینکه سیاســت های جدید پولــی به زودی 
اعالم می شــود، گفــت: حتما بــا مداخله 
 مناســب در بــازار ارز نــرخ را کاهشــی 

خواهیم کرد.
به گزارش ایســنا، محمدرضا فرزین در یک 
برنامه تلویزیونی اظهار کرد: وقتی نرخ ارز را 
تعین و تبیین می کنیم باید به دوگانه رفاه و 
اشتغال توجه کنیم و کم و زیاد شدن نرخ به 
این دو مقوله آسیب می زند. نرخ ارز باید توازن 
داشته باشد. اکنون در سامانه نیما میانگین 
نرخ ارز ۲۹ هزار تومان است، از فردا با ۲۸ هزار 

و ۵۰۰ تومان عرضه خواهد شد. 
وی افزود: بخش زیــادی از عرضه ارز در نیما 
مربوط به نفــت و محصوالت پتروشــیمی 
است. روزانه تا ۲۰۰ میلیون دالر ارز در نیما 
معامله می شود. در هفته آتی عرضه افزایش 
پیدا خواهــد کرد و تــالش می کنیم تمامی 

نیازها را تامین کنیم.
فرزین ادامه داد: اشــکالی که در نیما وجود 
دارد این اســت که عدم هماهنگی بین نقشه 
ارزی و تجاری وجود دارد و این باعث می شود 
ارز مورد نیاز به طور مناســب به دست تاجر 
و بازرگان نرسد؛ ما این مشــکل را به زودی 
مرتفع می کنیم. بازار مبادله ی ارزی که ایجاد 
خواهیم کرد کل ارزهای غیرتجاری متشکل 
از ۴۰ نوع نیاز را تامین خواهد کرد که براساس 

عرضه و تقاضا خواهد بود.

نرخ بازار آزاد تحریف شده 
رئیس کل بانــک مرکزی گفت: نــرخ بازار 
آزاد تحریف شــده اســت؛ عوامــل بنیادی 
اقتصاد ایــران این قیمــت را تایید نمی کند. 
در ۹ ماه گذشــته صادرات غیرنفتی کشــور 
حــدود ۳۶ میلیارد دالر بــوده و کل واردات 
کشــور ۴۲ میلیارد دالر بوده است. بنابراین 
از لحــاظ تامین ارزی هیچ مشــکلی نداریم 
 و نــرخ ۲۸۵۰۰ نیازهــای ما را بــه تعادل 

می رساند.
وی ادامه داد: ارز ۴۲۰۰ قرار بود تمام نیازها 
را تامین کند اما ارز نیمایی ما برای کاالهای 
اساســی و مواد اولیه و ماشــین آالت مورد 
نظر اســت . نرخ ۴۴ هزار تومان بازار آزاد نرخ 
واقعی نیست و عالمت دهی غلط به بازار کاال 
می دهد. حتما با مداخله مناسب در بازار این 
نرخی که نباید بپذیریم را کاهشــی خواهیم 

کرد.
رئیس کل بانک مرکــزی افزود: بــازار آزاد 
وجود دارد اما نرخ آن واقعی نیســت؛ تالش 
می کنیــم تمــام نیازهایی که در بــازار آزاد 
تامین می شــود )به جز قاچــاق( را در بازار 
مبادلــه ای تامین کنیم. ما بــه دوگانه رفاه و 
تولید اعتقاد داریم؛ بخشی زیادی از ارزهای 
صادراتی برای بنگاه هایی اســت کــه یارانه 
 دریافــت می کنند که به این مــوارد نیز باید 

توجه کنیم. 
وی گفت: مساله اساسی ما عدم نظارت دقیق 
و عدم پایبنــدی به مقــررات در نظام بانکی 
است. سیاست ها و مقررات باید مو به مو اجرا 
شود. ما باید نظام بانکی را به سمت تخصصی 
شــدن پیش ببریم. تفکیک دقیقی به عنوان 
تجاری، سرمایه ای و توسعه ای نداریم که باید 
این اتفاق بیفتد و براســاس حوزه تخصصی 

خودشان کار کنند.
فرزین ادامــه داد: یکی از مشــکالت دیگر 
عدم کنترل الزم بر مصارف بانکی اســت که 
ما حتما بــرای تحقق بانکداری اســالمی و 
کنترل تورم انجام می دهیم. عالوه بر فروش 
 اموال مــازاد، بانک ها بایــد از بنگاه داری هم 

خارج شوند.
وی با بیان اینکه تســهیل وثایق برای مردم 
در دســتور کار جدی ما قرار خواهد گرفت، 
گفت: تعیین تکلیف ناتــرازی برخی بانک ها 
که بــرای نظام بانکی مشــکل ایجــاد کرده 
اســت حتما انجام خواهد شد. بانک مرکزی 
چندین سال است که طرف دارایی را کنترل 
 می کند اما ما هر دو سمت ترازنامه را کنترل 

خواهیم کرد. 
فرزین ادامه داد: سیاســت های جدید پولی 
به زودی اعالم می شــوند و قطعا با بانک های 
متخلف بعداز گرفتن اختیارات الزم برخورد 
می شــود. وظیفه بانک مرکزی حفظ ارزش 
پول و کنترل تورم است اما امروزه فقط توسط 
بانک مرکزی و سیاست های پولی امکان پذیر 

نیست.

اخبار

طبق اعالم بانک مرکزی، در 
آذر ماه امسال متوسط قیمت 
یک متر مربع مسکن در شهر 
تهران ۴۸ میلیون و ۷۳ هزار 
تومان بوده که نسبت به ماه 
قبل و مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۲.۹ و ۴۷.۵ درصد 
افزایش یافته است. به گزارش ایسنا، گزارش تحوالت بازار 
مسکن در شهر تهران که از سوی بانک مرکزی منتشر 
شــده، بیانگر این اســت که در آذر ماه تعداد معامالت 
انجام شــده  ۱۰.۲ هزار فقره بود که نسبت به ماه قبل 
و ماه مشابه در ســال قبل به ترتیب ۲۷.۲ و ۴.۲ درصد 
افزایش را نشان می دهد و بررسی توزیع تعداد واحدهای 
مسکونی معامله شده در شــهر تهران به تفکیک عمر 
بنا حاکی از آن اســت که واحدهای تا پنج سال ساخت 
 با سهم ۲۹ درصد بیشــترین سهم را به خود اختصاص 

داده اند. 

گران ترین خانه در تهران چند؟  
این در حالی است که در میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران 
بیشــترین قیمت هر متر خانه ۹۴ میلیون و ۴۱۰ هزار 
تومان در منطقه یک و کمترین آن با ۲۴ میلیون و ۴۹۰ 

هزار تومان در منطقه ۱۸ بوده است.
توزیع فراوانی تعداد واحدهای مســکونی معامله شــده 

برحســب قیمت یک مترمربع بنا در آذر ماه امســال نیز 
حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی 
۳۰ تا ۳۵ میلیون تومان به ازای هر مترمربع بنا با سهم ۱۱.۶ 
درصد بیشترین ســهم از تعداد معامالت شهر تهران را به 
خود اختصاص دادند و دامنه قیمتی ۳۵ تا ۴۰ و ۲۵ تا ۳۰ 
میلیون تومان با ۱۰.۵ و ۱۰.۳ درصد سهم در رتبه بعدی قرار 

دارد.  از سوی دیگر، در آذر ماه امسال توزیع فراوانی تعداد 
واحدهای مسکونی معامله شده بر اساس ارزش هر واحد 
نشان دهنده آن است که واحدهای مسکونی با ارزش یک 
میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تا دو میلیارد تومان با اختصاص 
 سهم ۱۳.۶ درصد بیشترین ســهم از معامالت انجام شده

 را داشته اند.

وضعیت اجاره خانه در تهران 
همچنین، توزیع معامالت انجام شده مسکن بر اساس 
مناطق شــهری در تهران حاکی از آن است که منطقه 
۵ با ۱۵ درصد از کل معامالت، بیشترین سهم معامالت 
شهر تهران را به خود اختصاص داده است. عالوه بر این، 
بررسی شاخص کرایه مســکن اجاری در شهر تهران و 
در کل مناطق شــهری در آذر ماه امسال نشان دهنده 
رشدی معادل ۲.۵ و ۳ درصد نسبت به ماه مشابه سال 
گذشته است. البته رشد شــاخص مذکور در آذر ماه در 
شهر تهران و کل مناطق شهری به ترتیب معادل ۴۱.۳ 

و ۴۶.۴ درصد است. 

بانک مرکزی اعالم کرد

میانگین قیمت  هر متر خانه در تهران ۴۸ میلیون

خودروهای وارداتی به تهران رسیدند
نخســتین محموله خودروهــای خارجی که هفته 
قبل وارد کشور شــده بود، روز گذشته وارد گمرک 
تهران شد. به گزارش ایسنا، سوم دی ماه نخستین 
شــناور حامل محموله خودروهای وارداتی در بندر 
»لنگه« پهلودهی کرد و کار ترخیص این خودروها 
آغاز شد. این محموله شامل ۲۲ خودرو و شش نمونه 
محصوالت کیا از جمله سراتو، ریو، پیکانتو، پگاس، 
سونت )شاسی بلند( و اسپورتیج )شاسی بلند( است 
که از کره جنوبی، وارد بندرگاه بنادر و دریانوردی غرب 
استان هرمزگان شد. بر اساس پیگیری های ایسنا، این 
محموله پنجشنبه از مبدأ به سمت تهران حرکت کرده 
و با رویه ترانزیت داخلی، روز گذشته به گمرک تهران 
رسیده است. پس از آن که تشریفات انجام و مجوزهای 
الزم گرفته شود، به گمرک اظهار خواهد شد و بعد از 
پرداخت حقوق گمرکی فرایند ترخیص آغاز می شود. 
پس از ترخیص نیز خودروها برای شــماره گذاری 
ارسال می شوند. بر این اساس اگر مجوزها کامل باشد، 

فرآیندهای مذکور دو روز زمان می برد.

خروج همه خودروها از گردونه 
قرعه کشی تا پایان امسال 

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن تاکید 
براینکه وعده حذف قرعه کشی تا پایان سال همچنان 
بر قوت خود باقیســت، اعالم کرد که قرعه کشــی 
خودروها تا پایان امسال بصورت کامل، از دستور خارج 
خواهد شد و توصیه کرد باتوجه به اینکه قیمت ها در 
بازار آزاد واقعی نیست، مردم برای خرید خودرو، از 
بورس کاال اقدام کنند. به گزارش ایسنا، امید قالیباف 
با حضور در یک برنامه تلویزیونی صبحگاهی- ضمن 
اشاره به افزایش تولید خودروها طی سال  جاری اظهار 
کرد: طی ۹ ماهه امســال تولید خودرو رشد بسیار 
خوبی داشــته و رکورد تولید سال گذشته شکسته 
شده است. این نشان می دهد که تولید انواع خودروها 
شامل سواری، تجاری ها، کشنده ها و سنگین های 

مسافربری و... افزایشی شده است.  
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح 
کرد: حددود پنج-شش ماه بازار در ثبات نسبی نگه 
داشتیم. در حقیقت در تمام تابستان امسال و مهر 
ماه امسال، قیمت ها در بازار در ثبات نسبی خوبی 
قرار داشت و حتی قیمت ها کاهشی هم شد. بازار در 
رکود بود.  ابان ماه هم همین روند را ادامه می داد اما از 
زمانیکه »لنگر نرخ ارز جابه جا شد« بازار خودرو نیز 
به تالطم قیمتی افتاد. وی ادامه داد: قیمت خودرو، 
آنچه که در حال حاضر در بازار آزاد اعالم می شود، 
نیست. اعتقاد بنده براین اســت که قیمت سازی 
صورت می گیرد. قیمت واقعی خود آن قیمتی است 
که در بورس عرضه می شود، کشف می شود. بطور 
مثال ۲۰۰۰ خودرو شاهین در بورس عرضه و قیمت 
۳۴۶ میلیون تومان برای آن کشف شد و حدود ۱۹ 
درصد قیمت پایه، رقابت خــورد. این در حالی بود 
که قیمت آن در بازار در همــان روز، ۵۲۰ میلیون 
تومان قیمت گذاری شده بود. بنابراین تمام آنچه که 
می توانست قیمت خودرو را نسبت به قیمت کارخانه 
باالتر ببرد، ۱۹ درصد بود. این میزان برای خودرویی 

همچون هایما که بسیار کمتر و حدود ۹ درصد بود.

ثبت کمترین رشد حجم تجارت خارجی در آذر ماه
سرعت تجارت ایران کم شد؟

داده های اعالم شــده از ســوی گمرک نشان می  
دهد رشــد حجم تجارت خارجی کشور در نهمین 
ماه سال ۱۴۰۱ )آذر ماه( به پایین ترین سطح خود 
در سال جاری رسیده اســت. به گزارش اکوایران؛ 
حجم تجارت ایران در ۹ ماه سال جاری برابر با ۷۸ 
میلیارد و ۸۴۹ میلیون دالر بوده، که رشد ماهانه آن 
کمترین سطح را در سال جاری داشته است. براساس 
داده های اعالم شده در آخرین ماه پاییز حجم تجارت 
کشور رشدی ۱۳.۵ درصدی داشته که کف سرعت 
افزایش در این متغیر محسوب می شود . رشد حجم 
تجارت در آبان ماه ۱۵.۵۵ درصد بوده است. این رقم 

در ابتدای تیز ماه در مرز ۳۶ درصد قرار داشت.
براســاس ارزیابی صورت گرفته در این مدت ارزش 
کاالی صادراتی که شامل  صادرات قطعی کاالهای 
غیرنفتی )به اســتثنای نفت خام، نفت کوره و نفت 
ســفید و همچنین بدون صادرات از محل تجارت 
چمدانی( می شود برابر با ۳۶ میلیارد و ۲۴۰ میلیون 
دالر بوده است که براساس داده های اعالم شده می 
توان گفت ارزش دالر کاالهای صادراتی نســبت به 
مدت مشابه سال قبل افزایش ۳.۸۲ درصدی را ثبت 
کرده است. از سوی دیگر داده های اعالم شده نشان 
می دهد در این مدت صــادرات کاالهای غیرنفتی 
به لحاظ وزنی برابر بــا ۷۹،۹۴۱ هزار تن بوده که در 
مقایسه با مدت مشابه سال قبل افتی ۱۳.۲۱ درصدی 
داشته اســت.   تراز تجاری حاصل کسر واردات یک 
کشــور در مقطعی مشــخص از واردات آن را نشان 
می دهد و یکی از مهم ترین مسائل اقتصادی کشورها 

است که بر ارزش پول ملی نیز تاثیر می گذارد.

اخبار
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بر اســاس جدیدترین اعالم مرکز آمار در آذرماه، در حالی که تورم ماهانه 
کل کشور عدد ۱.۹درصد را به ثبت رسانده، تهران با ۲.۹درصد و کرمان با 

۰.۴درصد کمترین تورم ماهانه را دارند.
به گزارش اقتصاد آنالین، در شرایطی که نرخ تورم نقطه به نقطه آذر ۱۴۰۱ 
برابر ۴۸.۵درصد اعالم شد، بررسی تورم به تفکیک استانها نکات جالبی را 

آشکار می کند.

بر این اساس سیستان و بلوچستان با ۶۱.۳درصد باالترین تورم نقطه به نقطه 
آذر را دارد؛ در حالی که بوشهر با ۴۰.۷درصد کمترین تورم را دارد. 

در تورم ماهانه هم در حالی که کل کشور عدد ۱.۹درصد را به ثبت رسانده، 
تهران با ۲.۹درصد و کرمان با ۰.۴درصد کمترین تورم ماهانه را دارند.

همچنین در شرایطی که تورم ساالنه کل کشور برابر ۴۵درصد بوده، لرستان 
با ۵۰.۲درصد بیشترین و خوزستان با ۴۰درصد کمترین تورم را دارند.

تورم نقطه به نقطه »خوراکی ها و آشامیدنی ها و دخانیات« هم در حالی برای 
کل کشور برابر ۶۵.۳درصد بوده که سیستان و بلوچستان با ۸۴.۱درصد و 

بوشهر با ۵۳.۶درصد کمترین تورم نقطه به نقطه این بخش را دارند.
در تورم »کاالهای غیرخوراکی و خدمات«  هم در حالی کل کشــور عدد 
۳۸.۹درصد را به ثبت رسانده که کردستان با ۴۱.۵درصد بیشترین و بوشهر 

با ۳۰.۷درصد کمترین بوده است. 

بیشترین تورم ماهانه برای تهرانی ها
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مرکز پژوهش های اتاق ایران در گزارش »سیاست های 
ارزی در ایــران و مقایســه کلــی آن با کشــورهای 
صادرکننده نفت: توصیه های سیاســتی« به بررسی 
راهبردهای ارزی دولت ها پرداخته و توصیه هایی در 

باب اصالح سیاستگذاری های ارزی ارائه داده است.
در این گزارش با اشــاره به اینکه حل نشدن مسئله 
ارز پس از گذشت ۹ دهه کافی است تا ارز را همچون 
تورم و رشد نقدینگی جزو مسائل مزمن اقتصاد ایران 
دسته بندی کنیم، آمده است: رانت منابع طبیعی نفت 
و گاز یکی از شاخص های متمایزکننده مسئله ارز در 
کشورهای صادرکننده نفت اســت. در سایر کشورها 
سیاست های ارزی با توجه به وضعیت متغیرهای کالن 
اقتصادی نظیر تورم، نقدینگی و تولید تعیین می شوند؛ 
اما در کشورهای صادرکننده نفت، رانت نفتی، به عنوان 
حلقه مفقوده ارتباط میان ارز و متغیرهای کالن موجب 
پیچیده تر شدن تبیین و تعیین سیاست ارزی نسبت به 
سایر کشورها می شود. در این کشورها، سیاست گذار از 
طریق تخصیص دالرهای نفتی، می تواند نرخ ارز را از 
روندهای متناسب با متغیرهای کالن، منحرف کرده و 

تعیین کننده نرخ ارز و رابطه مبادله باشد.
این گزارش تشــریح کرده اســت: رانت نفتی به این 
معناست که کشورهای صادرکننده نفت، بدون افزایش 
هزینه های مرتبط با عوامل تولیــد، می توانند به طور 
رایــگان از عوامل تولید کشــورهای واردکننده نفت 
بهره برداری کنند. با افزایش قیمت نفت، بدون آنکه 
هزینه های استخراج و تولید نفت تفاوت چندانی کنند، 
درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت کشــورهای 
صادرکننده، افزایش می یابد و به این ترتیب کشورهای 
مذکور امکان وارد کردن کاالها و خدمات بیشــتری 
را دارنــد. در این حالت تقریباً می تــوان کل اختالف 
ایجادشده در ارزش صادرات نفت را رانت نفتی کشور 

صادرکننده، تلقی کرد.
این گزارش با بیان اینکه وجــود رانت منابع طبیعی 
مختص نفت و گاز نیســت و صادرات همه کشورها 
به نوعی از انواع رانت منابع طبیعی بهره می برند تأکید 
کرده است: اما سه ویژگی صادرات نفتی اثر این رانت 

بر نرخ ارز را از دیگر کاالهای صادراتی متمایز می کند:
۱- سهم باالی رانت نفت از کل صادرات برخی کشورها

۲- نوســان به مراتب شــدیدتر قیمت نفت به دلیل 
کم کشش بودن عرضه

۳- نقش حیاتی دولت در تصمیم گیری نحوه تخصیص 
ارزهای حاصل از رانت نفتی.

در ادامه این گزارش آمده است: متوسط ۲۰ ساله سهم 
رانت نفت از تولید، برای کشورهای خاورمیانه و شمال 
آفریقا که عمدتاً صادرکننده نفت هستند ۲۳ درصد و 
برای کشــورهای عضو اتحادیه اروپا نیم درصد است. 
در نتیجه با افزایش چند برابری قیمت نفت، همانند 

آنچه در دهه ۲۰۰۰ میالدی رخ داد، رابطه مبادله بین 
کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت به شدت تغییر 
می کند. کانال تغییر رابطه مبادله، کاهش رشد نرخ ارز 
این کشورهاست و شــدت و ضعف بروز این مسئله به 
نقش حیاتی دولت در عرضه ارزهای نفتی بستگی دارد.

مرکز پژوهش های اتاق ایران با تأکید بر اینکه باید »رانت 
منابع طبیعی نفت« و »نرخ ارز« را به مثابه دو رکن اصلی 
سیاست های ارزی در نظر گرفت، در گزارش خود آورده 
است: به واسطه حجم باالی ارزهای نفتی از کل صادرات، 
نرخ ارز رکن مهم هر سیاســت ارزی در ایران اســت. 
بنابراین، شرط الزم تحقق سیاست های ناظر بر نرخ 
ارز، اتخاذ سیاست گذاری متناسب در خصوص ورود 
رانت منابع طبیعی نفت به اکوسیستم ارزی ایران است.

در ادامــه این گزارش آمده اســت: در دهــه ۸۰ که 
سیاســت های اتخاذی، ناظر بر تثبیت نرخ ارز اسمی 
بود، نرخ ارز، ساالنه متوسط ۲ درصد رشد کرد. این در 
حالی است که سطح عمومی قیمت ها باال بود و رشد 
نقدینگی از ۲۳ به ۲۷ درصد رشد کرد. نتیجه اصلی این 
روند کاهنده نرخ ارز حقیقی بود که بروز بیماری هلندی 
و بی ثباتی پولی و ارزی را به دنبال داشت. درمجموع، 
طی دهه ۸۰ تا ســال ۱۳۹۶، کاهش شدید رشد نرخ 
ارز اســمی، تنزل نرخ حقیقی ارز این دوره را رقم زد؛ 
به گونه ای که درنهایت با کاهش سود حقیقی سپرده 
و صادرات نفتی در کنار انتظار برای کاهش بیشــتر 
صادرات در سال ۹۷، نرخ حقیقی ارز به پایین تر از سطح 
این متغیر در پیش از دهه ۸۰ رسید و هم اکنون نیز در 

همان سطح قرار دارد.
مرکز پژوهش های اتاق ایران در این گزارش پیشنهاد 
کرده است: به دلیل آثار ســوء ناشی از کاهش نرخ ارز 
حقیقی در اقتصاد، نحوه تعیین نرخ ارز بهینه و سیاست 
مرتبط با نرخ ارز حقیقی در کشــور، از اهمیت باالیی 
برخوردار است. بر اساس بررسی ها و محاسبات انجام 
شده در این مطالعه، با رویکرد تثبیت نرخ ارز حقیقی 
در سطوح متناظر با دهه ۶۰ و ۷۰، توصیه شده است 
تثبیت نرخ ارز حقیقی، در سطح ۳۵ هزار تومان مبنای 
سیاست گذاری قرار گیرد. در همین راستا نیز ضروری 
است حجم ورود دالرهای نفتی به بودجه عمومی نیز در 
یک سطح ثابت دالری قرار گیرد. بنابراین دو سیاست 
کلی تثبیت نرخ حقیقی ارز و تثبیت حجم ورود رانت 
منابع طبیعی نفت، توصیه های اصلــی برآمده از این 

مطالعه هستند.
در ادامه این گزارش آمده اســت: تثبیت حجم ورود 
دالرهای ناشــی از صادرات نفت در بودجه عمومی، 
مستلزم اخذ سیاســت های انضباطی توسط دولت و 
پایبندی عملی دولت به هدف مذکــور در درجه اول 
اســت که قاعده ای برای آن در این گزارش پیشنهاد 

شده است.

اکوایران: در حالی که قیمــت دالر در بازار آزاد 
به باالتر از ۴۰ هــزار تومان رســیده بود و دالر 
نیمایی نیز تا نزدیکی ۳۰ هزار تومان رشد کرده 
بود. پائین آوردن دســتوری قیمت دالر نیمایی 
که شــرکت های بورســی متأثر از آن هستند، 
اصلی ترین علت ریزش بازار در معامالت شنبه 

بود.
به گزارش اکوایران، روز گذشته شنبه دهم دی 
ماه در معامالت بورس تهران شاخص کل پس 
از ۵ روز ریزش کرد و با کاهش ۵۶ هزار و ۸۱۹ 
واحدی تا سطح یک میلیون و ۵۹۰ هزار و ۴۹۵ 

واحد پائین آمد. .
شاخص کل هم وزن نیز با افت ۱۱ هزار و ۶۷۴ 
واحدی در رقم ۴۶۹ هزار و ۷ واحدی ایســتاد. 
همچنین شــاخص کل فرابورس )آیفکس( با 
کاهش ۲۹۰ واحدی در ســطح ۲۰ هزار و ۱۲۶ 

واحد قرار گرفت.
در پایان معامالت  روز شــنبه، ۱۹۴ نماد رشــد 
قیمت داشتند و ۴۷۰ نماد کاهش قیمت داشتند. 
به عبارت دیگــر، ۲۹ درصد بازار رشــد قیمت 

داشتند و ۷۱ درصد بازار افت قیمت داشتند.  

علت سقوط بورس چه بود؟  
ریزش سنگین بورس در شرایطی رخ داد که در 
۵ روز پی در پی شاخص صعود قدرتمندی داشت 
و توانسته چند سقف مقاومت را پشت سر بگذارد. 
اما تعیین نرخ دستوری دالر نیمایی توسط رئیس 
کل جدید بانک مرکــزی وضعیت را عوض کرد. 
محمدرضا فرزین، رئیس پیشین بانک ملی، در 
انتهای هفته رئیس کل بانک مرکزی شــد و در 
اولین اقدام قیمت دالر نیمایی را ۲۸ هزار و ۵۰۰ 
تومان تعیین کرد. در حالی که قیمت دالر در بازار 
آزاد به باالتر از ۴۰ هزار تومان رسیده بود و دالر 
نیمایی نیز تا نزدیکی ۳۰ هزار تومان رشد کرده 
بود. پائین آوردن دستوری قیمت دالر نیمایی که 
شرکت های بورسی متأثر از آن هستند، اصلی ترین 

علت ریزش بازار در معامالت شنبه بود. 

خروج سنگین پول حقیقی 
روز گذشته ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی 
به حقیقــی بازار منفــی بــود و ۸۰۱ میلیارد 

تومان پول حقیقی از بورس خارج شد. 
در معامالت روز شــنبه بیشــترین خروج پول 
حقیقی به ســهام بوعلی اختصاص داشت که 
ارزش تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی آن ۵۲ 
میلیارد تومــان بود. پــس از بوعلی، نمادهای 
وغدیر، نوری، شستا و شپنا بیشترین خروج پول 

حقیقی را داشتند. 

نمادهای پیشران بازار سهام
روز گذشــته نمادهای فــوالد، کگل و فملــی 
بیشــترین تأثیــر را در ریــزش شــاخص 
کل بورس داشتند و در مقابل نمادهای رمپنا، 
لوتوس و وپخش بیشــترین تأثیــر مثبت را بر 
شاخص کل بازار به ثبت رساندند. در فرابورس 
نیز نمادهای آریا، زاگرس و صبا بیشترین تأثیر 
کاهنده را بر شــاخص کل فرابورس گذاشتند و 
نمادهای بپاس، کگهر و وهور بیشــترین تأثیر 
افزایشی را در افت شاخص کل فرابورس داشتند.

در بین نمادهای پرتراکنش بورس روز گذشته 
نیز شستا بیشترین تراکنش را داشت و خودرو 
و فوالد در رتبــه های بعدی قــرار گرفتند. در 
فرابورس نیــز نمادهای دی، گدنــا و فرابورس 

پرتراکنش ترین نمادها بودند.

افت ارزش معامالت ُخرد
روز گذشته ارزش معامالت کل بازار سهام به ۱۴ 
هزار و ۶۸۷ میلیارد تومان رسید. ارزش معامالت 
اوراق بدهی در بازار ثانویه ۲ هزار و ۴۱ میلیارد 
تومان بود که ۱۴ درصــد از ارزش کل معامالت 

بازار را در این روز شامل می شود.
ارزش معامالت خرد ســهام نیز بــا کاهش ۱۲ 
درصدی به نســبت روز دوشنبه به رقم ۹ هزار و 

۹۹۳ میلیارد تومان رسید. 

مازاد عرضه در بازار سهام
در معامالت روز گذشــته، ۸۸ نماد صف خرید 
داشــتند و ۱۲۲  نمــاد با صف فــروش مواجه 
بودند. مجمــوع ارزش صف هــای خرید با افت 
۷۱ درصدی بــه ۲۶۱ میلیارد تومان رســید و 
مجمــوع ارزش صف های فــروش ۱۴۹ درصد 

افزایش یافت و ۳۹۸ میلیارد تومان بود.
در پایــان معامــالت نماد وکبهمن )شــرکت 
مدیریت ســرمایه گذاری کوثــر بهمن( با صف  
خرید ۹ میلیارد تومانی در صدر جدول تقاضای 
پایانی بازار قرار گرفت. پس از وکبهمن، نمادهای 
خموتور )شــرکت موتورســازان تراکتورسازی 
ایران( و ساینا )شرکت صنایع بهداشتی ساینا( 

بیشترین صف خرید را داشتند. 
در پایــان معامالت، بیشــترین صــف فروش 
به نماد بوعلی )شــرکت پتروشــیمی بوعلی( 
اختصاص داشت، پس از بوعلی، نمادهای نوری، 
 بمپنا، ولبهمــن و شــغدیر در رتبه های بعدی 

قرار گرفتند. 

بر اساس برآورد مرکز پژوهش های مجلس، در سال ۲۰۲۳ 
میزان صادرات نفت ایران حدود یک میلیون بشــکه در روز 
خواهد بود و با فرض قیمت ۷۵ دالری هر بشکه نفت ایران، 
درآمدهای حاصل از فروش نفت به حــدود ۲۷.۳ میلیارد 
دالر خواهد رســید. مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی 
به پیش بینی قیمت نفت در سال ۲۰۲۳ و قیمت احتمالی 
آن در بودجه ۱۴۰۲ پرداخته است. در این گزارش آمده: بر 
اساس برآوردها و تخمین های مؤسسات بین المللی انرژی، 
قیمت جهانی نفت در ســال آینده بیش از ۹۰ دالر خواهد 

بود. به عنوان مثال گزارش ماه دسامبر اداره اطالعات انرژی 
آمریکا، متوسط قیمت نفت برنت در سال ۲۰۲۳ را ۹۲ دالر 
به ازای هر بشــکه پیش بینی کرده اســت. بررسی ها نشان 
می دهد که اکثر کشورهای صادرکننده عضو اوپک در بودجه 
سالیانه قیمت نفت را به طور متوســط بین ۷۰-۸۸ دالر به 
ازای هر بشکه پیش بینی کرده اند. با توجه به روند کاهشی 
رشد اقتصادی جهان به ویژه در روسیه، هند و چین، در سال 
آینده و کم شدن رشد تقاضای جهانی نفت، بر اساس گزارش 
ماه دســامبر ۲۰۲۲ آژانس بین المللی انرژی، میزان رشد 

تقاضای جهانی نفت برای ســال جاری حدود ۲.۳ میلیون 
بشکه در روز و در سال ۲۰۲۳ حدود ۱.۷ میلیون بشکه در روز 
افزایش می یابد و میزان تقاضای جهانی نفت در سال آینده 
حدود ۱۰۱.۶ میلیون بشکه در روز پیش بینی شده است. به 
تخمین این مؤسسه، میزان عرضه جهانی نفت در سال ۲۰۲۳ 
روزانه ۱۰۰.۸ میلیون بشکه در روز در نظر گرفته شده است. 
با فرض اســتمرار تحریم ها و ادامه مناقشه اوکراین و تالش 
روسیه برای جایگزین کردن بازار اروپا و تمرکز بر بازار شرق 
آسیا، همچنین به دلیل پیش بینی کاهش رشد اقتصادی در 

اقتصادهای نوظهور، میزان صادرات نفت خام و میعانات گازی 
ایران حدود یک میلیون بشکه در روز فرض می شود. همچنین 
متوسط قیمت نفت سنگین ایران در ماه های دسامبر ۲۰۲۱ 
لغایت نوامبر ۲۰۲۲ به طور میانگین به کمتر از ۸۰ دالر به ازای 
هر بشکه رسید. بنابراین بر اساس پیش بینی های ارائه شده از 
قیمت جهانی نفت در ســال آتی و با در نظر گرفتن شرایط 
تحریم، قیمت هر بشکه نفت نیز معادل ۷۵ دالر در نظر گرفته 
می شود. در این صورت انتظار می رود درآمدهای حاصل از 

فروش نفت به حدود ۲۷.۳ میلیارد دالر برسد.

مرکز پژوهش های اتاق ایران پیشنهاد کرد

سیاست تثبیت نرخ ارز حقیقی، جایگزین تثبیت نرخ اسمی شود
پایین آوردن دستوری قیمت دالر نیمایی باعث ریزش بورس شد

شوک  بانک مرکزی به بورس

مرکز پژوهش های مجلس برآورد کرد

قیمت هر بشکه نفت ایران در بودجه 1402 حدود 75 دالر خواهد بود

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com
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مشکالت ساختاری اقتصاد ایران
کامران ندری، اقتصاددان 

تغییر در ریاست بانک مرکزی در شرایط فعلی می تواند از اتفاقات فاجعه بار تر جلوگیری کند. اقتصاد تا آنجا که می توانست درگیر مشکالت و گرفتاری ها شد. نرخ ارز نباید وارد کانال 40 هزار تومان می شد. چراکه بازگشت از این کانال و کانال های باالتر بسیار دشوار خواهد شد. 
از سوی دیگر بگیر و ببندها، رفتارهای تهدید آمیز و پلیسی در بازار ارز هیچگاه جوابگو نبوده و نخواهد بود. اما تغییر رئیس بانک مرکزی شاید بتواند تا حدودی شرایط را مناسب کند. این بدان معناست که مهم است چه کسی بر مسند باالی بانک مرکزی تکیه می زند. شخصیت مهم است و می تواند در رفتار بازار تغییراتی ایجاد 

کند. اما اینکه تغییرات در بلندمدت هم بتواند جوابگو باشد اصال قابل پیش بینی نیست. همواره تغییرات این چنینی توانسته در کوتاه مدت بازار ار مدیریت کند. این رفتارها توسط مردم و بازار شناخته شده هستند. اما باز هم جلوی مشکالت را از هر جایی بتوان گرفت اقدام مناسبی است. 
در بازار ارز مدیر مناسب و اقتصاددان می تواند با اقداماتی از تکالیفی که دولت می تواند بر دوش بانکها بگذارد تا اندازه زیادی جلوگیری کند. به عبارتی رئیس جدید بانک مرکزی شاید نتواند اوضاع را بهتر کند اما امکان و اختیارات این را دارد که مانع وخیم تر شدن اوضاع در بازار ارز شود. 

همچنین می تواند از سرعت افزایش قیمت دالر کم کند.  اما نرخ ارز درگیر عوامل دیگری نیز است. نرخ تورم بسیار باال است. نرخ بهره باید به اندازه ای افزایش پیدا می کرد که جلوی این تورم و سرگردانی نقدینگی در بازارهای موازی را می گرفت. امروز افزایش نرخ بهره شاید دیر انجام شد. 
اما باز هم همان مثال همیشگی می تواند اینجا هم کارایی داشته باشد. جلوی ضرر را از هر جایی بگیرید منفعت است. اقدامات و انتصابات مناسب هم بهتر از این است که هیچ کاری انجام نشود.هرچند مشکالت اقتصادی کشور بسیار ریشه دارتر از این است که با صحبت های رئیس کل جدید بانک مرکزی در روز اول، به قضاوت در 

مورد تصمیمات جدید وی پرداخت. همچنین نباید از رئیس جدید بانک مرکزی نیز انتظار معجزه داشته باشیم. مادامی که درآمدهای ارزی کاهش داشته باشد و تعامل با دنیا برای ورود ارز بسته بماند نمی توان برای بلندمدت انتظار کاهش نرخ ارز را داشت.  
اقتصاد ایران با مشکالت ساختاری زیادی مواجه است. عوامل متعددی چون تحریم ها، رشد باالی نقدینگی، مداخالت دستوری در قیمت گذاری، انحصار شدید بنگاه های تولیدی، رشد پایین اقتصادی، نرخ تورم و انتظارات تومی باال در نرخ ارز تاثیرگذار است.

توزیع گسترده گوشــت قرمز منجمد گوسفند و 
گوساله به نرخ دولتی از سوی وزارت جهاد کشاورزی 
آغاز شده و امیدواری به کاهش قیمت بازار بیشتر 
شده است. در پی نوســانات قیمت گوشت در بازار 
و برای کاهش قیمت ها، وزارت جهاد کشــاورزی 
اقدام به توزیع گسترده گوشــت قرمز منجمد در 

بازار کرده است.
وزارت جهاد کشــاورزی اعالم کرده بــا عنایت به 
نوسانات افزایشی در قیمت گوشت قرمز و اهتمام 
ویژه دولت در تامین سبد پروتئین خانوار با قیمت 

مناسب، وزارت جهاد کشاورزی به توزیع گسترده 
گوشت قرمز منجمد گوســفند و گوساله با قیمت 

مناسب اقدام کرده است.
بر اســاس این گــزارش هــر کیلوگرم گوشــت 
گوســفندی ران 155 هزار، کف دست 145 هزار، 
گردن 135 هزار، راسته 140 هزار و قلوه گاه 130 
هزار تومان عرضه می شــود همچنیــن هر کیلو 
گوشت گوساله ران 155 هزار، سردست 150 هزار 
، گردن 150 هزار، راسته 160 هزار و قلوه گاه 130 

هزار تو مان عرضه می شود.

قیمت گوشت در روزهای گذشته به کیلویی 250 
هزار تومان هم رســیده بود این در حالی است که 
اتحادیه هــای تولید تاکید دارند کــه مازاد دام در 
کشــور وجود دارد دولت برای کنترل قیمت بازار 
ابتدا صادرات دام را محدود و متوقف کرد و بعد به 
توزیع گسترده گوشــت اقدام کرده تا قیمت را در 

بازار متعادل کند.
برخی معتقدند افزایش قیمت مرغ پس از حذف ارز 
دولتی موجب شده تقاضا برای گوشت بیشتر شود و 

همین عاملی برای افزایش قمیت شده بود.

رئیس اتاق اصناف بجنورد گفت: عملکرد ســامانه 
تدارکات دولــت در روند فعالیت هــای اقتصادی 
استان ها بســیار تاثیرگذار بوده و الزم است برخی 
از اقدامات این سامانه بازنگری شود. مهدی امیدوار 
اظهار کرد: شرکت در استعالم های دولتی برای همه 
آزاد است و این مســاله باعث می شود در فراخوان 
اســتعالم های دولتی از همه استانها شرکت کنند 
و هر فرد تنها با ارائه مدرک تحصیلی مجوز شرکت 
در اســتعالمات را دارد که این روند باعث شــده تا 
فرصت کار از واحدهای صنفی دارای پروانه کسب 

گرفته شود.
وی تصریح کرد: وقتی اعتباری برای استان در نظر 
گرفته می شود، باید برای همان استان هزینه شود 
تا باعث ایجاد گردش مالی و اشتغالزاریی و فعالیت 
بیشــتر واحدهای صنفی آن منطقه باشد، به طور 
مصداقی یکی از ایرادات بزرگ ســامانه تدارکات 
دولت در اجرای اســتعالمات ،بحث نرخ گذاری و 
عدم شفافیت در تعیین نرخ نهایی است مثال زمانی 
که کاالیی از تهران خریداری می شــود قیمت آن 
کاال به عنوان مثال 10 میلیون تومان درج شــده، 
اما زمانی که به استان دیگر می رسد هزینه حمل و 

نقل ، مالیات بر ارزش افزوده و… نیز به آن اضافه 
می شود که بارها همین عدم ارائه نرخ نهایی و تمام 
شده باعث شده خیلی از فروشــندگان به ناحق از 
دور خارج شده و در زمان فاکتورینگ به اسم ارزش 
افزوده و یا هزینه حمل و نقل چه بسا اجناس گرانتر 
نیز فروخته شود، بنابراین برای حل این موضوع الزم 
است سامانه تدارکات دولت قیمت نهایی و قیمت 

تمام شده کاال را اعالم کند. 
متاســفانه االن بدین صورت نبوده و در بارگذاری 
قیمت ها مالک قیمت نهایی و تمام شده در سامانه 
نیست و این باعث تخلف و دور زدن بعضی از شرکت 
کنندگان شده ،که بدین گونه اصل عدالت و اصل 
رعایت شرایط مساوی در قیمت گذاری و شرکت در 

مناقصات زیر سوال رفته است.
امیدوار تصریح کرد: سامانه تدارکات زیر نظر وزارت 
صمت فعالیــت دارد و باید تالش کــرد تا حقوق 
واحدهای صنفی در آن دیده شود و برای درخواست 
استعالمات مقرارتی چون داشــتن پروانه کسب و 
داشتن واحد تجاری و یا رعایت ماده ۸0 قانون نظام 
صنفی الزامی بوده و به گونه ای نباشــد که صرفا با 
داشــتن یک مدرک تحصیلی بتوان در این سامانه 

ثبت نام کرده و بدون هیچ مجوز شــغلی و پرونده 
مالیاتی و نظارتی شروع به فعالیت در بازار و شرکت 
در استعالمات دولتی داشــته باشیم . متاسفانه در 
اغلب مــوارد اینچنینی نیز به دلیــل عدم اجرای 
تعهدات فروشــنده، برای اتحادیه و مصرف کننده 

مشکالت زیادی را بوجود آورده است.
رئیس اتاق اصناف بجنورد افزود: وزارت صمت که 
خود متولی صدور پروانه کســب میباشد ،قطعا در 
فرآیند سامانه تدارکات دولت باید حمایت های الزم 
را از واحدهای دارای پروانه کســب داشته و عالوه 
بر شفاف ســازی پیگیر اجرای قوانین نظام صنفی 
و جلوگیری از فرار مالیاتی با مجاب کردن شرکت 
کنندگان برای اخذ پروانه کسب باشد ،که در غیر 
این صورت هماهنگونه که شاهد هستیم خیلی از 
اعتبارات دولتی استان ها از جمله استان ما از طریق 
استان های بزرگتر و شرکت های واردکننده و بزرگ 
جذب شده و هر چقدر هم استعالم ها را با سود پایین 
تر بزنیم باز برنده نشده و اصناف استان بهره ای از 
اعتبارات دولتی نخواهند بــرد و گردش مالی این 
اعتبارات در استان نبوده و کمک حال اشتغالزایی 

نیز نیست.

نایب رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرات نساجی و پوشاک خاطر نشان 
کرد: با افت قدرت خرید مردم و افزایش قیمت پوشــاک نو، تمایل برای خرید 
لباس دسته دوم صعودی شد که این موضوع می تواند برای مصرف کنندگان 
عواقب بهداشــتی به همراه بیاورد چراکه پوشاک با سالمت مردم عجین شده 

است.
مجید نامی با اشاره به کاهش سهم پوشــاک در سبد مصرفی خانوارها، گفت: 
مطابق با گزارش های مرکز ملی آمار بعد از افت قدرت خرید مردم تمایل برای 
خرید پوشاک کاهش پیدا کرد. وی با بیان اینکه در دهه 90 قاچاق پوشاک روند 
افزایشی به خود گرفت، تصریح کرد: دولت برای مدیریت بازار ارز بعد از اعمال 
تحریم ها علیه ایران و حمایت از محصوالتی که توانایی تولید آن در داخل کشور 

وجود داشت واردات بیش از 2 هزار قلم کاال از جمله پوشاک را ممنوع کرد.
نائب رئیس اتحادیه تولیدکندگان و صادرات نساجی و پوشاک ادامه داد: بعد از 

کاهش سهم قاچاق و واردات غیرقانونی، تولید در صنعت پوشاک افزایش پیدا 
کرد. باوجود تجربه تورم در کشــور، از نظر قیمتی تورم در پوشاک مانند سایر 

اقالم باال نرفت چراکه بازار رقابتی در صنعت پوشاک ایران ایجاد شده است.
به گفته این فعال اقتصادی؛ بعد از شــیوع بیماری کرونــا و کاهش مبادالت 
تجاری شاهد قاچاق و ورود بی رویه کاال به کشور بودیم؛ بنابراین یک رقابت بین 
برندهای داخلی و با کاالی خارجی و قاچاق وجود دارد و برندهای ایرانی برای 
اینکه بتوانند کار کنند مجبورند که قیمت های رقابتی برای محصوالت خود 
در نظر بگیرند این در حالیست که قیمت تمام شده مواد اولیه تولید روزانه باال 
می رود. این افزایش نرخ روزانه بزرگترین خطری است که تولیدات داخلی را 

تهدید می کند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا باال رفتن قیمت تمام شده تولید تاثیری در 
بازار صادراتی می گذارد؟ گفت: حضور در بازارهای جهانی مستلزم فراهم بودن 

زیرساخت های اقتصادی، تجاری و صنعتی اســت که در این شرایط می توان 
امیدوار به افزایش صادرات بود. البته قیمت تمام شده در تسریع صادرات فاکتور 
مهمی است چراکه تولیدکنندگان داخلی باید با کشورهای که در این زمینه 
تولید پوشاک قوی هستند رقابت کنند. نامی با اشاره به پیشرفت کشورهای 
آسیایی در صنعت پوشــاک، گفت: قیمت تمام  شــده برخی تولیدکنندگان 
آسیایی نسبت به ایران پایین است همچنین آنها زیرساخت ها و تجربه صادراتی 
بهتری از ما دارند البته افزایش جهش گونه نرخ ارز در برخی مقاطع تولید ما را 
رقابتی کرد اما این موضوع در کمتر از یکسال می تواند نتیجه بخش باشد و تورم 

حاکم در کشور در نهایت رقابتی شدن قیمت ها را جبران خواهد کرد.
این فعال اقتصادی ادامه داد: با افت قدرت خرید مردم و افزایش نرخ پوشاک نو، 
تمایل برای خرید لباس دسته دوم صعودی شد که این موضوع می تواند برای 
مصرف کنندگان عواقب بهداشتی به همراه بیاورد چراکه پوشاک یکی مواردی 

است که با سالمت مردم عجین شده است.  همچنین در این رابطه حسین آقا 
کوچکی رئیس اتحادیه پیراهن دورزان و پیراهن فروشــان با بیان اینکه افت 
قدرت خرید مردم، پوشــاک را از اولویت خارج کرده اســت، گفت: نمی توان 
آمار دقیقی از کاهش خرید پوشاک از سوی مردم ارائه کرد چراکه در تهران 3 
هزار و 600 واحد پروانه دار فعال است و از سوی دیگر 5 هزار واحد بدون پروانه 
نیز به فعالیت خود ادامه می دهند از این رو ارائه آمار در این شــرایط دشوار و 

غیرممکن است.
وی با اشــاره به تعطیلــی واحدهای تولیــدی ضعیف، تصریح کــرد: تعداد 
تولیدی هایی که ارزان  فروش بودند در ســطح شــهر کاهش پیدا کرده است؛ 
چراکه مردم به این  نتیجه رسیدند که بهتر است پوشاک مرغوب بخرند تا بتواند 
حداقل در 3 تا 4 آینده از آن اســتفاده کنند. به گفته این فعال صنفی؛ فروش 

کفش و پوتین در فروشندگان لباس تاناکورا بسیار رایج است.

طی ماه های گذشــته، تبصره 1 ماده 22 قانون نظام 
صنفی در تعیین صالحیت نامزدهای انتخابات اتحادیه ها 
و اتاق های اصناف شهرستان ها اعمال شد. در این قانون 
آمده اســت: )مدت مســئولیت اعضای هیأت مدیره 
اتحادیه ها از تاریخ انتخاب چهارسال تمام است. اعضای 
هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه 
انتخاب می شــوند. اعضای مذکور نمی توانند بیش از 
دو دوره  متوالی و یا چهار دوره متناوب در هیأت مدیره 
اتحادیه عضویت داشته باشند.( اجرای این قانون برای 
اولین دوره، موجب شد تا تعداد زیادی از اعضای هیات 
مدیره اتحادیه ها و اعضای هیات رئیسه اتاق های اصناف 
شهرستان ها کنار گذاشته شده و افراد جدیدی به بدنه 
مدیریتی تشکل های صنفی ورود پیدا کنند. نائب رئیس 
اول اتاق اصناف ایران به بررســی این امر و مزیت ها و 

نگرانی های این تغییر گسترده پرداخت. 
مجتبی صفایی، نائب رئیس اول اتــاق اصناف ایران 
در گفت و گو با پایگاه اطالع رسانی اتاق اصناف ایران 

بیان کرد: هر جا که شکوفایی و تحول صورت گرفته 
ماحصل تفکر و ایده های جدیدی بوده اســت. اجرای 
قانون ممنوعیت عضویت بیــش از دو دوره متوالی و 
چهار دوره متناوب در هیات مدیره اتحادیه ها موجب 
شده است تا افکار نو به تشکل های صنفی راه یابد و این 
امید را ایجاد می کند که در آینده نزدیک شاهد خدمات 
و تصمیم گیری های نوینی به واحدهای صنفی و به طور 

کلی نظام اقتصادی کشور باشیم. 
وی افزود: ورود افراد جدید به بدنه مدیریتی تشکل های 
صنفی  می تواند تحولی را در تصمیم گیری های صنفی 
ایجاد کند. هرچند افراد باتجربه، کســانی بودند که 
کشور هزینه های زیادی برای ایشان داده بود تا به تجربه 
فوق االشاره دست یابند و محدودیت های ایجاد شده 
موجب شد تا کشور به یک باره از این تجربه ها محروم 
شود. این امر در آینده نزدیک، مدیریت کار را برای افراد 

جدید نیز دشوار  می کند. 
صفایی بیان کرد: افراد جدید فرصت محدودی دارند 

تا بتوانند به فوریت به تجربه دست یابند و از این تجربه 
در تصمیم گیری ها استفاده کنند. چرا که تنها پس از ۸ 
سال، ایشان نیز باید کنار بروند و مجددا افراد جدیدی 
وارد این حوزه شــوند. نائب رئیــس اول اتاق اصناف 
ایران تصریح کرد: اصالح قانون صنفی در کمیسیون 
اقتصادی مجلــس هنوز مطرح اســت و چنانچه این 
محدویت ها لغو نشود، در آینده ابر چالشی در مدیریت 
امور صنفی و بازار داریم. مــا از قانون گذار  می خواهیم 
که ورود افــراد جدید، به انتخاب مردم باشــد و نه به 

اجبار قانون.
وی در پاسخ این پرسش که چه توصیه هایی به مدیران 
جدید تشکل های صنفی دارید، گفت: مهمترین توصیه 
من به مدیران جدید این اســت که اجازه ندهند افراد 
غیرصنفی که خود را ذی مدخل اصناف  می دانند، در 
امور اصناف دخالت کنند. گاها افرادی که کوچکترین 
ســهمی در اصناف ندارند،  می خواهند خود را متولی 

اصناف بدانند. 

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران کشور معتقد 
است: دستگاه های متولی تولید و تنظیم بازار مسئول 
بحران احتمالی مرغ شب عید هستند، چراکه زیان 
ســنگین مرغداران ادامه دارد و تا امروز اقدامی برای 

جبران زیان آن ها صورت نگرفته است.
حبیب اســداهلل نژاد، مدیرعامل اتحادیه سراسری 
مرغداران کشــور آینده تولید مرغ را توصیف کرد و 
گفت: از زمان اجرای اصالح نظام یارانه ای به جز مقاطع 
کوتاهی مرغداران مرغ گوشتی در زیان بوده اند و این 
زیان همچنان ادامه دارد. وی افزود: انباشــت زیان 
سنگین مرغداران می تواند موجب بحران در تولید و 

بازار مرغ مورد نیاز ایام نوروز شود.
به گفته اســداهلل نژاد؛ دســتگاه های متولی تولید و 
تنظیم بازار مرغ مسئول بحران احتمالی شب عید 
هستند چراکه تا امروز اقدامی از ســوی آن ها برای 
جبران زیان مرغداران صورت نگرفته است. وی یادآور 
شــد: مرغداری نیز مانند هر فعالیت اقتصادی دیگر 

برای ادامه تولید نیازمند صرفــه اقتصادی و تأمین 
سود معقول برای تولیدکننده اســت، در حالی که 

مدت هاست این فاکتور ها در تولید مرغ نیست.
اسداهلل نژاد با بیان اینکه جوجه ریزی برای تأمین مرغ 
بازار نوروز تقریباً از نیمه بهمن ماه آغاز می شود و افزود: 
دستگاه های متولی زمان زیادی برای جبران خسارت 
مرغداران و ایجاد انگیزه برای تولید مرغ مورد نیاز بازار 
نوروز ندارند، در صورت عدم جبران زیان بحران در بازار 

مرغ اجتناب ناپذیر است.
وی در پاسخ به این پرسش که در حال حاضر میزان 
زیان مرغداران در تولید هر کیلوگرم مرغ چقدر است، 
گفت: برای میزان زیان مرغداران در تولید هر کیلوگرم 
مرغ نمی توان عدد ثابتی را اعالم کرد چرا که به دلیل 
نوسانات اخیر در قیمت نهاد ه های تولید رقم زیان برای 

هر مرغدار متفاوت است.
اســداهلل نژاد اضافه کرد: به طور مثال مرغداران هر 
قطعه جوجه یکروزه را از 5 تا 1۸ هزار تومان تأمین 

کرده اند که هزینه تمام شده تولید مرغ را در دامنه 
بزرگی قرار می دهد اما، آنچه مسلم است برای تمامی 
مرغدار ان زیان اتفاق افتاده است. وی دلیل نوسان در 
قیمت نهاده های تولید مرغ را در کنار تمامی مؤلفه ها، 
نوسانات در نرخ دالر عنوان کرد. اسداهلل نژاد همچنین 
خبر داد که، به دلیل افزایش قابل توجه نرخ دالر در 
هفته های اخیر، واردکنندگان بزرگ و نام آشــنای 
نهاده های خوراک دام، همگی ثبت ســفارش ها را 

باطل کرده اند.
وی تصریح کرد: واردکنندگان نهاده های خوراک دام 
اعالم کرده اند با توجه به افزایش قابل توجه نرخ ارز، 
این نهاده ها با قیمت جدید که باالتر از قیمت های قبلی 
است ثبت سفارش خواهد شــد. مدیرعامل اتحادیه 
سراسری مرغداران کشور بر این باور است که با افزایش 
قیمت نهاده های خوراک دام در پی افزایش نرخ دالر، 
باال رفتن قیمت مرغ به زودی اتفاق خواهد افتاد چراکه 

هزینه تمام شده تولید باال خواهد رفت.

رئیس اتاق اصناف ایران از همکاری اصناف با هیأت 
مقررات زدایی در خصوص تســهیل صدور پروانه 

کسب خبر داد. 
به گــزارش پایــگاه اطالع رســانی اتــاق اصناف 
ایران، قاســم نوده فراهانی ضمن اشاره به تدوین 
دستورالعمل اعطا جواز کسب گفت: در پی تسهیل 
صدور جواز کسب هستیم، اگر دریافت پروانه کسب 
زمانبر باشد، ســبب انصراف عالقمندان از دریافت 

پروانه کسب می شود و به همین دلیل باید اعطا جواز 
را تسهیل و تســریع کرد. رئیس اتاق اصناف ایران 
در خصوص ضرورت ادغام اتحادیه های همگن نیز 
گفت: ادغام اتحادیه های همگن در جهت تسهیل 
صدور پروانه کسب است که چند سالی است اجرایی 

می شود. 
وی از اصالح قوانین برای صدور پروانه کسب خبر 
داد و افزود: برای رفع مشکالت و اختالف اتحادیه ها 

ادغام اتحادیه های همگن در دستور کار اتاق اصناف 
است. نوده فراهانی بیان کرد: در کل کشور بالغ بر 
ســه میلیون واحد صنفی داریم، کــه از این تعداد 
400 هزار واحد صنفی در استان تهران فعال است، 
تعدادی از واحدهای صنفی نیز بدون پروانه فعالیت 
می کند، که بســیاری از این واحدهــا عالقمند به 
دریافت پروانه هســتند، اما طبق قوانین و مقررات 

نظام صنفی بعضاً نمی توانند، پروانه بگیرند.

تغییر رئیس کل بانک مرکزی و دستگیری و بازداشت 
دالالن ارز توسط پلیس اقداماتی در راستای کنترل و 
کاهش نرخ دالر است. پنج شــنبه ۸ دی ماه در حالی 
که هیات دولت جلسه نداشــته صالح آبادی برکنار و 
محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی می شــود. 
دالر 44 هزار تومانی کار دســت علی صالح آبادی رئیس پیشین بانک مرکزی 
داد. محمدرضا فرزین اما در همان روز انتصاب در سمت جدید با تاکید بسیار، 

از مداخله در بازار ارز خبر داد. 
به گفته وی دالر 44 هزار تومانــی نرخ واقعی دالر نیســت و بانک مرکزی با 
سیاست های جدید جلو افزایش نرخ ارز را خواهد گرفت. فرزین افزود: نرخ 44 
هزار تومانی قیمت واقعی دالر نیست و یک نرخ تحریف شده است که به دلیل 
انتظاراتی شــدیدا افزایش پیدا کرده. حتما مدیریت می کنیم تا نرخ دالر رو به 
پایین شود. به هر ترتیب در اولین روز هفته نیز اخباری مبنی بر عقب نشینی 
نرخ ارز به کانال 39 هزار تومان شنیده شد. فرزین همچنین اعالم کرد نرخ دالر 

نیما 2۸ هزار و 500 تومان تعیین خواهد شد. 

از ســوی دیگر در یک رفتار پلیســی دیگر تعدادی از دالالن ارزی دستگیر و 
بازداشت شــدند. این در حالی اســت که همواره تاکید شــده رفتار پلیسی و 
گیر و ببند در بــازار ارز جوابگو نخواهد بود. مأمــوران پلیس امنیت اقتصادی 
تهران بزرگ پس از اقدامات اطالعاتی، تعدادی از دالالن دالر که باعث ایجاد 
اخالل در بازار ارز شــده بودند را بازداشــت کردند. طرح برخــورد با دالالن 
 و اخاللگران بازار ارز شــروع شــده و تا ایجاد آرامش کامل در بــازار ارز ادامه 

خواهد داشت.
این اتفاقات در حالی رخ داد که به عقیده برخی فعاالن اقتصادی دلیل رشــد 
قیمت ارز عوامل دیگری است. فردین آقابزرگی درباره اثرگذاری تغییر نرخ پایه 
در بورس کاال از نرخ نیمایی به توافقی و همچنین ســیگنال تعیین نرخ ثابت 
2۸هزار و 500 دالر در سامانه نیما به اقتصاد اظهار داشت: این موضوعات را از 
سال 96 با همان پدیده دالر جهانگیری با نرخ 4 هزار و 200 تومان به طور مرتب 
می شنویم. اما چاره اساسی برای ساماندهی بازار ارز لزوما با این گفته ها انجام 
نمی شود. زیرساخت های اصلی که می تواند محرک موثر برای کنترل بازار ارز 
باشد افزایش عرضه ارز و تمکین به فضای بازار آزاد و محترم شمردن نیازهای 
بخش خصوصی در کنار دولت اســت و این عوامل اثرگذار هستند. وگرنه اثر 
این سیاست ها به طور قطع یک بود باطل و معیوبی در راستای افزایش قیمت 

تمام شده تولید و هزینه ها خواهد شــد. وی درباره تعیین نرخ 2۸ هزار و 500 
تومان برای ارز نیمایی و اعمال این سیاست برای کاهش فاصله بین ارز نیمایی 
و بازار آزاد گفت: به طور قطع تمکین به اقتصــاد آزاد و اصول و چارچوب های 
اقتصادی ناگزیر ما را در این مســیر حرکت می دهد. در حالــی که دولت در 
یک سال گذشــته مرتبا افزایش نرخ ارز را نفی می کرد اما با این تصمیم دقیقا 
برعکس این ادعاها و آنچه که آقای خاندوزی درباره پیش بینی پذیر بودن بازار 

 صحبت می کرد، در کمتر از دو هفته محکوم بــه پذیرفتن این اصل اقتصادی 
شدند. 

و وقتی مبنــای معامــالت دولت با نــرخ حداقــل 2۸ هــزار و 500 تومان 
اســت چرا مدعی هســتند کماکان برخــی از کاالهای اساســی همچنان با 
 ارز ترجیحی تامین می شــود و این ادعا صحــت ندارد و صرفــا بازی کردن 

با اعداد و ارقام بود. 

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

مداخله بانک مرکزی می تواند منجر به کاهش قیمت دالر شود؟

جو  امنیتی  در  بازار  ارز 

باید در چارچوب قانون، استقالل اصناف حفظ شود دستگاه های متولی مسئول بحران احتمالی مرغ شب عید هستند

ضرورت تسهیل صدور پروانه های کسب

2 اقدام دولت برای کاهش نرخ گوشت

آغاز توزیع گسترده گوشت قرمز منجمد به نرخ دولتی
رئیس اتاق اصناف بجنورد:

عملکرد سامانه تدارکات الکترونیک دولت مستلزم بازنگری است

افزایش تمایل برای خرید لباس دست دوم

پوشاک در اولویت مردم نیست



I N FO@biznews. ir

4

info@kASBOKARNEWS.irروزنامه كسب و كار| سال هشتم،شماره 2668| یک شنبه 11 دی ماه1401
WWW.KASBOKARNEWS.IR

فناوری و 
اطالعات

جزئیات طرح اتصال پیام رسان های ایرانی به یکدیگر
وزیرارتباطات:هیچکدامازپیامرسانهایداخلیتعطیلنمیشود

وزیر ارتباطات با بیان اینکه با اتصال پیام رســان های ایرانی به هم هیچ یک از آنها 
تعطیل نمی شوند، گفت: دنبال این هستیم که هر شخص با هر پیام رسان ایرانی که 
دارد بتواند به پیام رسان های داخلی دیگر ارتباط برقرار کند. عیسی زارع پور وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعات درباره طرح اتصال پیام رسان های ایرانی به یکدیگر 
گفت: ما دنبال این هستیم که هر شخص در هر پیام رسان ایرانی که حضور دارد، 
بتواند به کسی که در آن پیام رسان نیست و در پیام رسان ایرانی دیگری حضور دارد، 
در قدم اول پیام مستقیم بدهد و سپس گروه ها و کانال های مشترک داشته باشند.

وی افزود: همکاران ما بر روی این قضیه کار می کنند و ان شاءاهلل برنامه ما این است 
که تا دهه فجر و یا حداکثر تا آخر سال این اتفاق بیافتد، یعنی دیگر فرق نکند که 
شخصی از کدام یک پیام رسان داخلی را دارد و با هریک از آن ها بتواند با اشخاص 

در پیام رسان های دیگر در ارتباط باشد.
وزیر ارتباطات و فنــاوری اطالعات خاطرنشــان کرد: با این اقــدام هیچ یک از 
پیام رسان ها تعطیل نمی شود و هر کدام هویت خود را به صورت مستقل دارد. این 
روندی است که در دنیا هم دنبال می شود و االن اتحادیه اروپا استانداردی را در این 
مورد وضع کرده و یک استاندارد جهانی به نام MXP )مرکز تبادل پیام( روی آن 

طراحی شده و دنبال می شود که در عین تنوع همه پیام رسان ها یکپارچه شوند.
زارع پور اظهار کرد: ما از حضور هر کدام از پیام رسان ایرانی که استانداردهای الزم 
را داشته باشد و پروتکلی که برای پیاده ســازی این طرح الزم است را اجرا کنند، 
استقبال می کنیم. هم اکنون بله، ایتا، سروش پالس و روبیکا در دستورکار هستند 
و گپ و آی گپ هم درحال پیاده سازی پروتکل ها هستند. وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات در پایان خاطرنشان کرد: این یک فرصت است و در این طرح هرکس با 
هر سلیقه ای می تواند پیام رسان مورد عالقه خودش را داشته باشند ولی در عین 

حال با همه مردم در پیام رسان های دیگر ارتباط باشند.

سهم ناچیز شرکتهای دانش بنیان در تولید ناخالص ملی
۲۴درصددانشبنیانهاتولیدیهستند

دبیر گروه سیاستگذاری و ارزیابی ستاد نانو با بیان اینکه ۲۴.۷ درصد کل شرکتهای 
دانش بنیان از نوع شرکت های تولیدی نوع ۲ هستند، گفت: اثرگذاری این شرکت ها 
در تولید ناخالص داخلی پایین است. مجید صاحبی نژاد در وبینار فرصت ها و چالش 
های شرکت دانش بنیان که به صورت آنالین برگزار شد، گفت: بر اساس آمارها، ۲۵ 
درصد از شرکت های نوپا در سال های ابتدایی شکست می خورند و از بین می روند 

و تا پایان سال دهم ۷۰ درصد از شرکت های نوپا از بین می روند.
وی با بیان اینکه در فضای نوآوری به دلیل پیچیدگی با دو جهان متفاوت مواجهیم 
که آن هم »قوانین علمی« و»قوانین تجارت« هستند، گفت: شرکت های دانش 
بنیان پلی میان این دو جهان هســتند و اقتصاد کشــور نیز باید بر پایه پل زدن 
میان دانشــگاه به ســمت نوآوری و خلق ارزش افزوده به پیش برود. دبیر گروه 
سیاستگذاری و ارزیابی فناوری نانو گفت: از کل ۷۸۸۲ شرکت دانش بنیانی که 
شکل گرفته اند، ۲۴.۷ درصد از شرکت ها، تولیدی نوع ۲ هستند. صاحبی نژاد با 
بیان اینکه میزان اثرگذاری این شرکت ها در تولید ناخالص داخلی بسیار پایین 
است، گفت: برای رفع این مشکل می توان راهکارهایی چون توانمندسازی شرکت 
ها، ایجاد بازارهای جدید و حمایت از این شرکت ها بر اساس ظرفیت های قانونی را 
پیشنهاد داد. در ادامه، دکتر سیدمهدی رضایت رئیس گروه توسعه سرمایه انسانی 
ستاد فناوری نانو گفت: بر اساس گزارشی که مرکز پژوهش های مجلس ارائه کرده 
است، »فقدان نگاه استراتژیک«، »ارز« و »صیانت از بازار« از مسایل کالن و زمینه 
ای موثر بر توسعه کسب و کارهای نوپا و شرکت های دانش بنیان هستند. به گفته 
وی، تجاری سازی دســتاوردهای تحقیقاتی و تبدیل آنها به محصول و مشاغل 
پایدار، رفع نیازهای جامعه، تشــویق بنگاه های اقتصادی اهداف ارائه حمایت به 
شرکتهای دانش بنیان از سوی مرکز موسسات و شرکتهای دانش بنیان معاونت 
علمی است. وی افزود: عمده شرکت های دانش بنیان منشا دانشگاهی دارند از این 
رو دانشگاه ها باید عالوه بر دانایی، در دانشجویان توانی ایجاد کنند تا قادر به تولید 
دانش فنی و فناوری باشند. از ســوی دیگر صنعت زبان دانشگاه ها را نمی داند و 
شرکت های دانش بنیان می توانند زبان ترجمه میان صنعت و دانشگاه ها باشند.

افزایش 10 درصدی نرخ برندهای پرطرفدار
ارزنیمابرایوارداتموبایلتخصیصدادهنشد

عضو هیات مدیره اتحادیه فناوران رایانه خاطر نشــان کرد: به نظر می رسد عدم 
تمایل برای فروش موبایل در بازار تداوم پیدا نکند و با اقداماتی که صنف در دستور 
کار قرار داده است قیمت ها سامان پیدا خواهند کرد. قیمت آیفون هیجانی شد و 
امیدواریم که قیمت ها به مانند سابق شود و در نهایت قیمت آیفون روی ۵6 تا 6۰ 
میلیون تومان شود. احسان بیات با اشاره به وابستگی نرخ تلفن همراه به ارز نیمایی، 
گفت: موبایل با ارز نیما وارد کشور می شود و تالطم های هفته های اخیر این بازار 
به عدم تامین ارز نیما برای واردات موبایل باز می گردد. وی با بیان اینکه تامین ارز 
نیمایی برای واردکنندگان موبایل در دو هفته اخیر دشوار شده بود، تصریح کرد: 
قیمت ارز نیمایی در ۲ هفته اخیر حدود 1۵ درصد افزایش داشت و همین موضوع 

بر بازار تاثیر گذاشت.
این فعال صنفی با اشاره به تغییرات در مدیریت بانک مرکزی و تاثیر آن در تامین 
ارز نیمایی، گفت: بانک مرکزی همواره اعالم می کند که ارز نیما موجود است اما در 
دو هفته گذشته نیما از سوی صرافی ها و بانک ها تامین نشد و در هفته گذشته نیز 
نرخ نیما افزایش پیدا کرد و به تبع شاهد افزایش نرخ تلفن همراه در بازار بودیم. 
عضو هیات مدیره اتحادیه فناوران رایانه ادامــه داد: امیدواریم که موبایل مانند 
گذشته مشمول دریافت ارز نیما شود که بتوان همچنان این کاال با نرخ سابق و در 
بازار عرضه شود؛ اگر نیما برای واردات موبایل حذف و یا نرخ آن باالتر برود بدون 

تردید در قیمت بازار موبایل تاثیر خواهد گذاشت.
بیات در پاسخ به این پرســش که چرا نرخ آیفون در بازار موبایل در هفته ای که 
گذشت به 1۰۰ میلیون تومان رسید؟ گفت: بازار برند آیفون در ایران متفاوت است 
چراکه این برند جزو کاالهای لوکس محسوب می شود و ارز نیمایی برای واردات 
آن تخصیص داده نمی شود به عبارتی این کاال ممنوعیت در واردات دارد؛ در واقع 
ورودی برای آیفون وجود ندارد به همین دلیل قیمت آن افزایشــی شده است تا 
زمانی که ثبت سفارش برای واردات این برند وجود نداشته باشد و کاال وارد نشود 
قیمت آن باال خواهد ماند. این فعال اقتصادی ادامه داد: نرخ پرومکس در بازارهای 
جهانی 1۲۰۰ دالر است از این رو قیمت واقعی آیفون در بازار ایران باید حدود ۵3 
تا ۵۵ میلیون تومان باشد. وی با بیان اینکه فروشندگان نمی دانند که با چه قیمتی 
می توانند کاال را خریداری کنند از این رو از فروش اجتناب می کنند، گفت: به نظر 
می رســد این موضوع تداوم پیدا نکند و با اقداماتی که صنف در دستور کار قرار 
داده است قیمت ها سامان پیدا خواهد کند. قیمت آیفون هیجانی شد امیدواریم 
که قیمت ها به مانند سابق شود و در نهایت قیمت آیفون روی ۵6 تا 6۰ میلیون 
تومان شود. عضو هیات مدیره اتحادیه فناوران یارانه  خاطر نشان کرد: امیدواریم 
با تصمیماتی که در وزارت صمت گرفته می شــود و اعطــای مجوز برای واردات 
قیمت آیفون مانند سابق شود وگرنه این احتمال وجود دارد که نرخ آیفون مانند 
گذشته نباشد. بیات از افزایش 1۰ درصدی نرخ برندهای پرطرفدار یعنی شیائومی 
و سامسونگ خبر داد و افزود: تقاضا چند ماهی است که به دلیل افت توان خرید 
مردم ریزش پیدا کرده است اما افزایش نرخ موبایل در ۲ هفته اخیر همانگونه که 

اشاره کردم به تامین نشدن نیما برای واردات موبایل باز می گردد.

اخبار

بازار موبایل با افزایش نرخ ارز، 
دچار بحران شده است؛ حاال نه 
خریداران توانایی خرید دارند 
و نه فروشندگان قصد فروش. 
»من دیدم کــه آیفون13 پرو 
را نزدیک به 1۰۰ میلیون تومان معامله کردند؛ همین 
که دالر ۴۲ را هم رد کرد.« اینکه یک گوشی پرچمدار 
در ایران با این رقم معامله شود، دود از کله هر کس بلند 
می کند. با وجود این قیمت ها، مشتری هم بسیار کمتر 

در بازار می چرخد.
فروش ما نســبت بــه تابســتان یک دهم شــده. هم 
بــه دالر ربط دارد، هم بــه قدرت خرید مــردم، هم به 
وضعیت و حال جامعه، هم به اینترنــت و فیلترینگ... 
یک پیام صوتی کوتاه از فروشــنده موبایلی است که در 
سراســر ایران شعبه دارد و تمامی شــعبات و فروشگاه 
آنالینش، با رکــود اقتصادی عجیبی درگیر شــده اند. 
او در این ماجرا تنها نیســت و تقریباً هیچ فروشــنده 
 موبایلی دیگــری پیدا نمی شــود که از شــرایط بازار 

راضی باشد.
به گزارش دیجیاتو، مشــتریان نیز در این بازار شــامل 
افرادی هســتند که مجبور به خرید هستند وگرنه اکثر 
کسانی که در پاساژهای موبایل فروشی هستند به دنبال 
تعمیر گوشی خود آمده اند. موبایل های پرچمدار حاال 
به بیش از پنجاه شــصت میلیون تومان قیمت گذاری 
می شوند و کف قیمت موبایل اقتصادی به درد بخور نیز 

تقریباً برابر است با قیمت حقوق یک ماه وزارت کار.

تعطیلی قدیمی های بازار
وضعیت بازار اقتصادی کشــور دچار نوسانات شدیدی 
شده که ناشی از نرخ ارز و شرایط روز جامعه است. تقریباً 
در هیچ بازاری نیست که شــوک اقتصادی در آن نفوذ 
نکرده باشد و پاهای عنکبوتی  این سایه سیاه اقتصادی، 
در جای جای بازار، تارهای ناامیدی تنیده اســت. این 
موضوع در بازار موبایل هم به چشــم می خورد؛ بازاری 
که یک بار با طرح رجیستری می لرزد و یک بار با افزایش 
هزینه واردات گمرکی و یک بار دیگر با تصمیم های دیگر 
دولت. برآوردم از صحبت کردن طی یک هفته با چندین 
فروشنده این اســت که بازار حاال تبدیل به جایی شده 
که در آن بسیاری از »قدیمی ها« دیگر فعال نیستند و 
فروشندگان به اصطالح کله گنده در آن نیز قصد تعطیلی 

دارند.
 در بیســت روز اول آبان ماه ما روزانه در مغازه ها به یوزر 
و نه همکار، ده دســتگاه آکبنــد می فروختیم و حاال 
در چند هفته این رقم کال به ۷ دســتگاه رســیده که 
شامل کاالی نو و دست دوم می شــود. ما از پس حقوق 
نیروها و پرســنل خود برنمی آییم و اگر شرایط این طور 
 ادامه پیدا کند، قطعاً در ســال آینده به فکر کار دیگری 

باید باشیم.
این ها جمالتی اســت که رضایی در پاسخ به وضعیت 
فروش، طــی ماه های اخیر می گویــد. صدایش طوری 
اســت که اگر آن را به ســمت آینــه بینــدازی، آن را 
از شدت ســنگینی اندوه، می شــکند. او می گوید که 

بســیاری از قدیمی های بازار نیز با وجود جنگیدن ها و 
تالش هایشان بیخیال شــده اند و حاال تماس هایی بین 
کاسبان رد و بدل می شــود که به اصطالح به آن تماس 
خداحافظی می گویند: بسیاری از کسبه های قدیمی نیز 
در حال تعطیلی هستند و با ما و بقیه تماس می گیرند تا 
خرده حساب های خود را تسویه کنند. همه هم می دانیم 
چرا درباره این موضوع صحبــت نمی کنیم. هیچ کس 
جرئت نمی کند صحبت کند؛ چرا که کســی ما را درک 

نمی کند.

بازدیدکننده؛ نه مشتری
»چرا باید از پوشاک و خوراکش بزند تا موبایل بخرد؟« 
ســؤال خوبی را مطرح می کند و جوابی برایش ندارم. 
نامش شاهین است و در پاســاژ چارسو به فروشندگی 
موبایل مشغول است؛ در یک مغازه خوش نام که یک برند 
خاص و البته محبوب موبایل را می فروشد و اتفاقاً سرتاسر 
پر از جمعیت اســت: »جمعیت به تماشا آمده اند و نه از 
برای خرید.« انگار طبع شاعرانه ای دارد و سعی می کند 
 حکیمانه حرف بزنــد و چیزهایی کــه می گوید تقریباً 

منطقی است:
»توی بــازار موبایل ما با چند قشــر مشــتری روبه رو 
هســتیم. من خودم آن ها را به ســه قســمت تقسیم 
می کنم: مجــرد، خانواده ها و نوجوان ها. قشــر مجرد 
آن قشری اســت که امکان دارد از نان شــبش بزند تا 
یک موبایل بهتر بخرد؛ دغدغه دیگــری ندارد؛ می آید 
و یک قیمت می گیــرد و می فهمد موبایلــی که قصد 
داشته بخرد، گران تر از حد انتظارش است، بعد می رود 
بیرون چند تا تماس کاری می گیــرد و یا همان لحظه 
یا چند روز بعد، دوباره به قصد خرید می آید. این قشــر 
بیشترین مشتریان ما هستند، اما این روزها اوالً کمترین 
حضور را در این بازار دارند و ثانیــاً دیگر با چند تماس 
 و قرض، کم و کاستی شــان بــرای خریــد موبایل حل

 نمی شود.«
شاهین می گوید در شرایط کنونی خانواده ها خیلی زود 
با دیدن قیمت ها تصمیم شــان عوض می شود و گاهی 
قید خرید را می زنند. به چندیــن زوج و خانواده ای که 
در مغازه هستند، اشاره می کند و می گوید: »هیچ کدام 
خریدار نیستند.« ادعا دارد با یک نگاه می تواند بفهمد 
که مشتری وارد شــده به مغازه خریدار است یا نه: »باور 
کنید اکثر پرزنترهــا این را می فهمند و رفتارشــان با 
مشــتری بر این اســاس تعیین می شــود. امــا حاال 
 تقریباً همه می دانیم که اکثریت مشــتریان تبدیل به 

بازدیدکننده شده اند.« 
منظــورش از پرزنتر خــودش و همکارانش هســتند؛ 
همان افرادی که به محض ورود به یــک مغازه موبایل 
فروشی بزرگ پیش شــما می آیند و ســعی می کنند 
راهنمای خریدتان باشند. شــاهین تأکید دارد حقوق 
بســیاری از این افراد بســته به فروششــان به دســت 
می آید و با یک حســاب سرانگشــتی درآمد خودش و 
دوســتانش طی چند ماه اخیر، به این نتیجه می رسد 
 که فروش آن ها در یکی-دو ماه اخیر از نصف هم کمتر 

شده است.
ناهید یکی از کســانی اســت که با ۵ میلیون تومان در 
جیب آمده تا یک گوشــی اقتصادی بخــرد؛ رقمی که 
تا آذر مــاه برای خرید یک گوشــی اقتصــادی به قول 

خود »به دردبخور« کافــی بوده، ولی حــاال او مانده و 
حوضش: »من تا هفته آخر آذر هم قیمت ها را از سایت ها 
نگاه می کردم، اما االن کــه به بازار آمــدم انگار با یک 
دنیای دیگر روبه رو شــدم.« ناهید به شوخی می گوید 
شــبیه به اصحاب کهف شــده و حاال بــا قیمت هایی 
 که در ایــن بــازار می بینــد، نمی تواند یک گوشــی 

به در د بخور بخرد.
ناهید قصد نداشته گوشــی ایرانی بخرد، اما حاال به این 
خرید هم راضی شــده، ولی تأکید دارد که حتی با این 
تصمیم هم جنسی گیرش نیامده است. نبود جنس در 
بازار بیداد می کند. فروشــندگان طبقه ششم عالالدین 
که تأمین کننده بازار موبایل هســتند، حاضر به فروش 
اجناس خود نیســتند. آن ها با نگاه بــه روند صعودی 
قیمت ها، قصد فــروش کاال را ندارند تا بلکه فردا روزی، 

گران تر بفروشند.
شــهاب که به دنبال یک گوشــی مدل معروفی به بازار 
آمده اســت، تأکید دارد مدلی که به دنبالش است، آب 
شده و رفته زیر زمین : »هیچ جنسی در بازار نیست و من 
مجبور شدم روی یک صندلی گوشه این پاساژ بنشینم 
و سایت های درج آگهی گوشی دست دوم را باال و پایین 
کنم.« او به خلوت بودن بیش از حد پاساژ اشاره می کند 
و تأکید دارد طی چند روزی که به این پاساژها آمده تا 
موبایل مورد نظرش را بخرد، امروز از همیشــه خلوت تر 
است: »دالر ۴3 تومان را هم رد کرده؛ دیگر کسی بخواهد 

هم نمی تواند موبایل بخرد.«
شــهاب معتقد اســت که حاال خرید گوشی دست دوم 
بســیار منطقی تر از خرید گوشــی نو اســت: »شاید 
باورتان نشــود، ولی یک عده هســتند که گوشی های 
بســیار تمیزی را برای فروش گذاشــتند که با جنس 
آکبند آن مو  نمی زنــد. چرا باید هزینه کنم و گوشــی 
آکبند بخرم وقتی قیمت هــا در لحظه از نرخ دالر تأثیر 
می گیرند؟« او این مسئله که فروشندگان تمام نرخ های 
 خود را با نــرخ دالر امروزی در نظر می گیرند، اشــتباه 

می داند.
دوست شهاب اما نظر دیگری دارد. او همچنان به خرید 
جنس آکبند در وســایلی مثل موبایل تأکیــد دارد و 
می گوید خرید اینترنتی از فروشگاه های آنالین خیلی 
بهتر از خرید از مغازه اســت: »قیمت هــا در آنجا ثبات 
بیشتری دارند و موجودی کاالها هم بیشتر است.« این 
پسر که نامش نوید است، تأکید دارد که رشد قیمت ها 

باعث شده اســت که مردم بیخیال خرید موبایل شوند؛ 
مثل خود او: »مدت ها بود که قصد خرید موبایل داشتم 
و موبایل فعلی ، اذیتم می کنــد. اما با این قیمت ها دیگر 
فکر تعویض موبایل را از سر بیرون کردم و حاال به دنبال 

تعویض باتری گوشی هستم.«
امثال نوید در بازار بسیار زیاد هستند و سر مغازه هایی 
که باجه تعمیرات دارند، بسیار شلوغ است به طوری که 
نمی توانم با هیچ یک از آن ها به طور مفصل حرف بزنم. 
نهایتاً یکــی از آن ها بدون آنکه نگاهــم کند یک جمله 
می گوید: »تعمیرات ده برابر هم بیشــتر شده ؛ همین را 

بدان پسرم .«
آذرین از دیگر فروشندگان موبایل در همین پاساژ است 
که بــاور دارد در حال حاضر فــروش محصوالت جانبی 
خیلی بیشتر از فروش کاالی اصلی سود دارد: »بسیاری 
از فروشــندگان موبایل تغییر کاربری داده اند به فروش 
وســایل جانبی و نرم افــزاری. در حال حاضــر هم بازار 
فیلترشکن داغ اســت و با رقم های باالیی هم به فروش 
می رسد. این رقم های باال قرار اســت ضررهای دیگر را 
جبران کند و اگر هم وسایل جانبی چندان تفاوت قیمتی 
پیدا نکرده، دلیلش این است که بسیاری از محصوالت 
به اسم چینی است، اما همین جا در کارگاه های خودمان 

تولید می شود.« 
او می گوید بسیاری از گلس ها و قاب هایی که به اصطالح 
مارک دار هســتند و معروف، تقلبی هستند و تشخیص 
اصل و تقلبی بودن آن ها برای فروشندگان حرفه ای هم 
کار سختی است و فقط استهالک زمانی است که می تواند 
این موضوع را ثابت کند: »در وهله اول همه این کاالها 
شبیه به هم هستند و این زمان است که مشخص می کند 
جنس فروخته شده کیفیت مناسبی داشته است یا نه.«

آذرین همچنین تأکید دارد بــازار تعمیرکاران موبایل 
سکه شده و این روزها همه مشتریان سعی می کنند با هر 
قیمتی که شده، موبایل قدیمی خودشان را احیا کنند: 
»حتی تعویض ال ســی دی و صفحه که ریسک باالیی 
دارد و شــاید با هزینه های چند میلیون تومانی، بازهم 
درســت از آب در نیاید؛ تبدیل به ترجیح اول مشتریان 
شده اســت. پیش از این گوشــی ها را با صفحه نمایش 
خراب و شکسته می فروختند و با گذاشتن مبلغی روی 
آن، موبایل دیگری خریداری می کردند، اما حاال آنقدر 
 تفاوت قیمت ها زیاد شــده که عماًل امکان چنین کاری

 وجود ندارد.«
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گوگل توافق کــرد بــرای فیصله دادن به شــکایت 
دادســتان کل واشــنگتن دی ســی که این شرکت 
اینترنتــی را به فریــب دادن کاربــران و نقض حریم 
خصوصــی آنها متهم کــرده بــود، ۹.۵ میلیون دالر 
پرداخت کنــد. گــوگل همچنیــن موافقــت کرد 
بعضی از شــیوه های خود بــه خصــوص در ارتباط 
با مطلــع کــردن کاربــران دربــاره جمــع آوری، 
 ذخیره ســازی و اســتفاده از اطالعــات مکانی آنها 

را تغییر دهد.
در شکایت کارل راســین، دادســتان کل واشنگتن 
دی ســی که در ژانویه تنظیم شــده بود، آمده بود: 
گوگل این بــاور را در مصرف کننــدگان ایجاد کرد 
که می تواننــد اطالعاتی که گوگل دربــاره مکان آنها 
جمع آوری و نگهداری می کند و نحوه استفاده از این 
اطالعات را کنترل کنند اما در واقــع، کاربرانی که از 

محصوالت گوگل استفاده می کنند، نمی توانند مانع 
از جمع آوری و ذخیره ســازی اطالعات مکان شــان 
 توســط گوگل و اســتفاده این شــرکت از اطالعات 

مذکور شوند.
دفتر راسین همچنین گوگل را متهم کرد از الگوهای 
ســیاه اســتفاده کرده که برای فریب دادن کاربران 
طراحی شده اند. به خصوص دفتر دادستان کل مدعی 
شد گوگل مکررا به کاربران پیشنهاد می کرد ردیابی 
مکان را در بعضی از اپلیکیشــن ها فعال کنند زیرا اگر 
این گزینه فعال نشود، بعضی از قابلیت ها ممکن است 
به درستی کار نکنند اما راسین و تیم وی دریافتند که 
اطالعات مکانی برای اپلیکیشن مورد بحث، ضروری 
نبوده است. آنها مدعی شدند که گوگل، امکان انتخاب 
گزینه عدم ردیابی مکان را بــرای کاربران غیرممکن 

کرده است.

پرداخــت ۹.۵ میلیــون دالر، برای گــوگل، جریمه 
ناچیزی است. در ســه ماهه قبلی، شــرکت آلفابت 
این میــزان درآمد را در کمتر از ۲۰ دقیقه به دســت 
آورد. اما تغییراتی که قرار اســت گوگل در راســتای 
 این توافق انجــام دهد، ممکن اســت تاثیر بزرگتری 

داشته باشد.
افرادی کــه در حال حاضر تنظیمــات مکانی خاصی 
دارند، اعالنی دریافت خواهند کرد که به آنها می گوید 
چطور می توانند هر کدام از این تنظیمات را غیرفعال 
کرده و اطالعــات مرتبط را حذف کــرده و نگهداری 
اطالعاتشــان توســط گوگل را به چه مدتی محدود 
کنند. کاربرانی که حســاب جدیدی در گوگل ایجاد 
کنند، درباره این که کدام تنظیمات مربوط به مکان، به 
صورت پیش فرض فعال است، راهنمایی دریافت کرده 
و این فرصت را پیدا می کنند که آنها را غیرفعال کنند.

گوگل باید یــک صفحه وب را عرضه کنــد که در آن 
جزئیات مربوط به شیوه های نگهداری اطالعات مکانی 

شرح داده شده است. 
همچنیــن ایــن اطالعات شــامل نحوه دسترســی 
کاربران بــه تنظیمات مــکان و جزئیــات مربوط به 
تاثیــر ایــن تنظیمــات در جمــع آوری، نگهداری 
 یــا اســتفاده از اطالعات مکانشــان توســط گوگل 

خواهد بود.
بعــالوه، گــوگل بــدون موافقــت کاربــر، اجــازه 
اشــتراک گذاری اطالعات مــکان دقیــق کاربران با 
شــرکتهای تبلیغاتــی را نخواهــد داشــت. ایــن 
شــرکت بایــد اطالعات مــکان یــک دســتگاه یا 
یــک آدرس آی پــی در فعالیت وب و اپلیکیشــن را 
 در مــدت 3۰ روز از جمــع آوری ایــن اطالعــات، 

حذف کند.

ستاد توسعه فناوری نانو اعالم کرد، فرآیند ثبت نام در 
ششمین دوره نانواســتارت آپ، ویژه شرکت کنندگان 
در یازدهمین مسابقه ملی فناوری نانو آغاز می شود. به 
گزارش معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان، 
با هدف حمایت و توسعه شرکت های فناور و نوآور در 
حوزه نانوفناوری، ستاد توسعه فناوری نانو با برگزاری 
رویداد »نانواستارت اپ« زمینه را برای رونق کسب و 

کارهای این حوزه فراهم می کند.
افرادی که در مرحلــه اول یازدهمین مســابقه ملی 
فناوری نانو شــرکت کرده اند، می تواننــد با ثبت ایده 
در ششــمین دوره نانواســتارت آپ، در عرصه رقابتی 
این حوزه شــرکت کنند و در صورت پذیرفته شــدن 

ضمن بهره مندی از حمایت های این برنامه، کســب و 
کار خود را توســعه دهند. مخاطبان این دوره، تمامی 
شرکت کنندگان در مرحله اول یازدهمین مسابقه ملی 
فناوری نانو در مقاطع کارشناسی و تحصیالت تکمیلی 
هستند که درصدی باالتر از صفر را در این آزمون کسب  
کرده و دارای ایده نانویی و کاربردی هستند. با همین 
هدف، امکان ارائه ایده از طریق درگاه ثبت مشخصات 

تا 3۰ دی ماه 1۴۰1 فراهم شده است.
نانواســتارت آپ، برنامه حمایت از کســب و کارهای 
نانویی در ایران با حمایت ســتاد ویژه توسعه فناوری 
نانو، به دنبال حمایت مادی و معنوی از دانشجویان و 
فارغ التحصیالن مستعدی است که به دنبال کارآفرینی، 

راه اندازی اســتارت آپ و حل چالش هــای موجود در 
کشور هستند.

مرحله نخست یازدهمین مسابقه ملی فناوری نانو به 
صورت مجازی در تابستان1۴۰1 برگزار شد. تمام افراد، 
اعم از دانشجویان و فارغ التحصیالن مقاطع کارشناسی 
و تحصیالت تکمیلی که در این آزمون شرکت کرده و 
درصدی باالتر از صفر را کسب کرده اند، به شرط ارائه 
ایده نانویی و کاربردی، مجاز به ثبت نام در ششــمین 
دوره نانواستارت آپ هســتند. متقاضیان ورود به این 
برنامه می توانند با ارســال اطالعــات موردنیاز تا 3۰ 
دی ماه 1۴۰1 اطالعات مربوط به طــرح خود را ثبت 

کنند. این مهلت به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.

شــرکت کنندگان پس از تکمیل فرم ثبت نــام و ارائه 
مســتندات تکمیلی )منظور پروپوزال طرح است که 
پس از ثبت نام اولیه توســط دبیرخانه برای متقاضی 
ارسال می شود( در جلســات داوری شرکت می کنند. 
پیش از داوری، جلسات راهبری، مشــاوره و آموزش 
تحت عنوان دوره پیش شــتابدهی توسط مدرسان و 
مربیان دبیرخانه نانواســتارت آپ برگــزار می گردد تا 
متقاضیان با آمادگی بیشتری در جلسات داوری شرکت 
کنند. امکان اصالح ایده و دریافت مشاوره در این دوره 
وجود دارد. پذیرفته شدگان در جلسات داوری نهایی 
از حمایت های ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در قالب 

برنامه نانواستارتاپ بهره مند خواهند شد.

جریمه ۹.۵ میلیون دالری گوگل 

استارتاپهایحوزهنانوفناوریتوسعهمییابند
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کار و
کارآفرینی 

نويسندگي شــغلي اســت كه در 
بســياري از كشــورها از طريق آن 
مي توان به درآمدها و ســرمايه هاي 
زيادي دســت يافت. هــر چقدر به 
تاثير اين اهرم نيرومند آگاه باشيم، 
اســتفاده از اين اهرم و خــرج هزينه و ســرمايه براي آن 
منطقي تر به نظر مي رســد. كما اينكه بسياري از كشور ها 
از اين هنر براي رســيدن به اهداف بزرگ خود اســتفاده 
مي كنند. هنر درواقع ريشه در روح و روان انسان ها دارد به 
همين خاطر هر كسي با ديدن يك نوشته يا يك مطلب زيبا 
و هنري ناخواسته به آن جذب مي شود و با آن يك ارتباط 
معنوي و روحانــي برقرار مي كند. شــاغالن در اين حرفه 
با حداقل درآمد هستند و بســياري از آنها به سمت شغل 
ديگري براي گذران زندگي خود مي روند. متوليان فرهنگي 
هم غافل از تاثير مخرب اين موضوع بر كارايي نويسندگان و 
كم شدن بازدهي كاري آنها، حاضر به پرداخت مزايا يا حتي 

حق بيمه به يك نويسنده نيستند. 

غفلت از جايگاه مهم نويسندگان
كامران پارسي نژاد، نويسنده، در رابطه با بازار 
كار نويســندگي و وضعيــت درآمــدي و 
معيشــتي نويســندگان به »كسب وكار« 
مي گويد: ريشه مشــكالت نويسندگان از 
آنجاست كه متاسفانه دولتمردان و متوليان 
امور فرهنگــي جامعه توجه و عنايتي بــه ماهيت ادبيات، 
داستان و رمان ندارند. نگرشــي كه آنها به ادبيات دارند و 
غفلت آنها از اهميت نويسندگي و جايگاه مهم نويسندگان 
و تاثير آنها در امور اجتماعي، سياسي، اقتصادي و... باعث 
شــده وضعيت اقتصادي اين قشــر از جامعــه به گونه اي 

تاسف بار باشد. 
وي ادامه مي دهد: با اندك نگاهي به درآمد ساير گروه هاي 
جامعه مثل هنرپيشه ها، ورزشــكاران و... و تفاوت ميزان 

درآمد آنها با نويسندگان اين موضوع آشكار مي شود. 

نويسندگان حداقل امكانات رفاهي را دارند
پارسي نژاد مي گويد: نويسندگان با حداقل امكانات رفاهي 
و حداقل درآمد زندگي را ســپري مي كنند و درمقابل اين 
شرايط دشوار خود، به دليل حجب و حيا و عالقه و اعتقادي 

كه به حرفه خود دارند، سكوت كرده اند. درحالي كه درآمد 
آنها در مقايســه با كاري كه آنها انجام مي دهند، بســيار 
ناچيز اســت. اين موضوع عامل مهمي در گرايش بسياري 
از نويسندگان به شغلي غير از نويسندگي يا انتخاب شغل 
دوم شده است كه تاثير اين كار بر دنياي ادبيات و كارايي 
نويســندگي مخرب اســت و اثرات منفي آن را در كشور 
مي توان مشاهده كرد. واضح است زماني كه يك نويسنده 
تنها به كار نويسندگي مي پردازد، هم فرصت بيشتري براي 
اين كار صرف مي كند و هم دقت بيشتري براي كيفيت كار 
خود به خرج مي دهد اما زماني كه نگراني مالي وي را آزار 

دهد، كارش نتيجه برعكسي در پي دارد. 

ركود در بازار نشر و كاهش تيراژ كتاب
اين نويسنده مي گويد: در حال حاضر براي نويسندگان 10 
الي 12 درصد حق الزحمه پشــت جلد كتاب تعيين شده 
است. از طرفي شرايط نابه سامان نشر و گراني كاغذ تيراژه 
 كتاب ها را پايين آورده اســت به طوري كــه اين ميزان به 
400 تا حداكثر 1000 نسخه رسيده، اين درحاليست كه 
در ساير كشورها نسخه كتاب از 10 هزار شروع مي شود و 
تا بيش از 40 هزار در صــورت معتبر بودن يا باارزش بودن 
كتاب باال مي رود. در ســال 70 ميانگين نسخه يك كتاب 
 3 هزار عدد بود امــا اكنون به 400 تــا 500 عدد كاهش 

 پيدا كرده است. 
پارســي نژاد ادامه مي دهد: امكانات و مزايايي كه از سوي  
وزارت ارشــاد يا ســاير ارگان هاي مربوطه به نويسندگان 
پرداخت مي شود، ناچيز است. گاهي اوقات براي نويسندگان 
وامي تعيين مي شود كه شرايطش به قدري دشوار است كه 
امكان دريافت آن نيست. مورد ديگر بيمه است كه به دليل 
مشكالت اقتصادي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي حاضر 

به تقبل هزينه هاي آن نشده است. 
اين نويســنده مي گويد: عمال تا زماني كــه جايگاه واقعي 
نويســندگان در جامعه شــناخته نشــود، از آثار مثبت 
نويسندگي و تاليفات آن در كشور محروم  هستيم و در همه 

بخش هاي كشور آثار سوء اين بي توجهي را خواهيم ديد. 
وي در پاســخ به اين ســوال كه چگونه مي تــوان با ايجاد 
فرصت هاي شــغلي در رديف كشورهاي پيشگام در كسب 
سرمايه و قدرت اقتصادي از طريق نويسندگي قرار گرفت، 
مي گويد: براي روشن شدن اين موضوع بحث را با مثالي از 

ارزش ادبيات داستاني در كشورهاي ديگر دنيا آغاز مي كنم. 
ادبيات داســتاني در اين كشــورها جايــگاه خاصي دارد 
به طوري كه از نظر آنها داســتان تمام ظرفيت هاي جهان 
هستي را دربر مي گيرد و مي تواند در پوشش ابعاد اقتصادي، 

سياسي، اجتماعي و فرهنگي نقش مهمي داشته باشد.  
پارســي نژاد ادامه مي دهــد: بنابراين همانطــور كه آثار 
نويسندگي بر سياســت قابل مشهود اســت، نويسندگي 
مي تواند اهرمي قوي براي به دســت آوردن ســرمايه هاي 
عظيم اقتصادي نيز باشد و به منظور اهداف اقتصادي براي 

نويسندگان سرمايه هاي زيادي می توان خرج كرد. 
توجه به نويسندگاني كه توانمند هستند و صرف هزينه هاي 
مالي براي پيشبرد كار آنها، كمك بزرگي به اقتصاد كشور و 

استفاده از فرصت هاي شغلي نويسندگي است. 
اين نويســنده بــه كمبود مزايــا و خدمات كشــور براي 
نويسندگان اشــاره كرده و مي گويد: در ســاير كشورها به 
نويسندگان امكان ديدار با ساير نويسندگان دنيا و شركت 
در همايش هــا و ســمينار هاي بين المللي داده مي شــود 

درحالي كه در كشــور ما اين فرصــت در اختيار چند نفر 
معدود است كه همه ســاله به همان تعداد و همان نفرات 
اكتفا شده و جز جنبه ســرگرمي و تفريح براي اين سفرها 
دستاورد يا نتيجه مهمي در حوزه نويسندگي ديده نشده 

است. 
متاسفانه خال نظارت در دستگاه هاي دولتي و فرهنگي اي 
كه بررســي اين حوزه را بر عهده دارند، فرصت هاي شغلي 
و كاري ای كه از طريق حرفه نويسندگي مي توان به دست 

آورد را به فراموشي مي سپارد. 

تفكر سنتي درباره هنر را كنار بگذاريم
معموال در كشــور هاي درحال توســعه كــه دغدغه هاي 
اصلي مسئوالن شان ترقي و پيشــرفت كشور و دستيابي 
به موقيعت هاي واالي اقتصادي اســت، برخي از علوم كه 
در اين پيشرفت به ظاهر بي تاثير به نظر مي رسند، مغفول 

مي مانند. 
شايد هم ضرورت نياز به پرداختن به ساير حرفه های ديگر، 

 عامل كم توجهي به اين علوم يا در درجه دوم قرار دادن آنها
 باشــد. در هــر صــورت بســياري از ايــن كشــور ها 
تصور مي كننــد كه بايد براي توســعه از علــوم تجربي و 
علومــي كــه بــه درد نيازهــاي مــادي و زندگــي اين 
دنيايي بشــر مي خورد، اســتفاده كرد. البته كشــورهاي 
غربي نيــز روند توســعه را با همين نگرش طــي كردند و 
 پــس از آن بــود كه به علــوم انســاني و نقــش ويژه آن 

پي بردند. 
به طــوري كه اكنــون براي پيشــرفت هاي مــادي خود 
نمي توانند نســبت به اهميت علوم انساني يا هنر بي توجه 

باشند. 
به همين خاطر بايد تفكر سنتي و قديمي از هنر و ادبيات 
كه آن را محدود بــه لذت هاي آني و ســرگرمي مي كرد، 
كنار گذاشــت و از اين هنرها براي رســيدن بــه اهداف 
بزرگ اقتصادي كشــور بهره جســت و با تكيه بر اهميت 
 آنها در توســعه كشــور فرصت هاي شــغلي آن را شكوفا

 كرد.

 »كسب وكار« از بازار كار نويسندگي گزارش مي دهد 

دغدغه هاي معيشتي نویسندگان

اختصاص سهم 3 درصدي استخدام ها، 
ايجاد نظام كــارآفرينـــي و تشــويق 
كـارفرمـايـان در قـالـب حمايت هايي 
از سوي دولت، از جمله اقداماتي بود كه 
در راستاي جذب معلوالن در بازاركار 
مطرح شــد اما در اين نكته كه تا چه 
اندازه اين برنامه ها به مرحله اجرا درآمــد و بر جامعه معلوالن 
كشــور تاثيرگذار بود، موضوعي اســت كه با اندكي بررسي در 
اوضاع معلوالن مي توان بــه جزئيات آن پي بــرد. در كنار اين 
برنامه ها امسال نيز قرار است بودجه سال 95 افزايش پيدا كند تا 

براي اشتغال معلوالن گامي ويژه برداشته شود. 
محسن بندپي، رئيس ســازمان بهزيستي در 
رابطه با نحوه اجراي اين برنامه ها و در پاسخ به 
سوالی مبنی بر اينكه اين برنامه ها تا چه اندازه 
اجرايي شده اند، به »كسب وكار« گفت: ما برنامه 
اشــتغال معلــوالن را از چند جهــت دنبال 
مي كنيم. اول قراردادن آنها در محيط كارآموزي و اشتغال كشور 
به منظور كاهش آثار معلوليت به حداقل خود و دوم بهره گيري 

از توان آنها براي اشتغالزايي در كشور. 
وي توضيح داد: براي اين كار، برنامه هاي حمايتي از كارآفريناني 
كه معلوالن را اســتخدام كنند در نظر گرفتيم كه از جمله اين 
برنامه ها پرداخت حق بيمه به آنها، اعطاي وام هايي با بهره پايين 
و همچنين ساير حمايت ها كه مشــوق كارآفرينان براي جذب 

معلوالن است. 

پرداخت 50 درصد از حقوق معلوالن توسط دولت 
بندپي ادامه داد: ما همچنين با سازمان آموزش فني و حرفه اي 
تفاهمنامه ای امضا كرديم تا اين ســازمان معلــوالن را از نظر 
حرفه اي آموزش بدهد؛ بنابراين با اين اقدامات و مراحلي كه از 
اجراي آنها طي شد، در سال 94 حدود 20 هزار نفر از معلوالن 
در بازار مشغول به كار شده اند كه پيش بيني مي كنيم اين تعداد 
با تصويب قانوني كه در مجلس در مرحله نهايي شــدن است، 
افزايش پيدا كند. براساس اين قانون 30 تا 50 درصد حقوق اين 
افراد درصورتي كه جذب كار شوند، توسط دولت پرداخت خواهد 

شد تا مشوق كارفرمايان براي جذب آنها باشد. 

معلوالن در وضعيت نامناسب معيشتي و اشتغال
وضعيت معلوالن و به ويژه اشتغال آنها در كشور نشان از اين دارد 
كه مساله اشتغال اين قشر از جامعه مانند ساير مسائل كشور و 
دغدغه هاي آن تنها در حد برنامه و طرح باقي مانده اســت. به 
گفته كارشناسان سال هاست كه در كشور قوانين متعدد نوشته 
مي شود و طرح هاي مختلفي براي اجرا برنامه ريزي مي شود اما 
مشكل ما نه قانون است و نه برنامه، بلكه روند اجرايي و عملياتي 
اين قوانين است و كه زماني طوالني مي خواهد و براي اينكه از 

مرحله گفتار به عمل درآيد، بايد صبري بسيار داشت. 
حســن 40 ســاله كه از نظر بينايي و پا معلول اســت، در اين 
رابطه بــه »كســب وكار« گفت: همســر و فرزندانــم معلول 

هســتند. فرزنــدي كه تــازه در خانــواده ام متولد شــده نيز 
معلوليت دارد. شــرايط زندگي براي ما بســيار سخت سپري 
 مي شــود و از نظــر معيشــتي در تنگنــاي مالي شــديدي 

قرار گرفته ايم. 
وي گفت: اگرچــه خيرين و افــرادي ديگر با مبالغــي به من و 
خانواده ام كمك مالي مي كنند اما اين مقدار كمك ها مشكالت ما 
را حل نمي كند و خود ما نيز راضي به آن نيستيم. مقدار مشخصي 
كه سازمان بهزيستي به معلوالن در ماه پرداخت مي كند هم آنقدر 
ناچيز اســت كه به هيچ وجه نيازهاي اساسي خانواده ما را تامين 
نمي كند. وي در رابطه با كارآفريني و اشتغال معلوالن به وضعيت 
نامساعد آنها اشاره كرد و گفت: درســت است كه بعضي وقت ها 
صحبت از حمايت معلوالن اســت و حتي كارهايي هم براي آن 

برنامه ريزي شده اما تا زماني كه به صورت واقعي و قابل ملموس 
بر وضعيت آنها اثر گذار نباشد، هيچ نتيجه مثبتي براي معلوالن 
در بر نخواهد داشت. اين معلول توضيح داد: موضوع كارآفريني 
در كشــور براي افراد ســالم و حتي توانمند هم موانعي دارد كه 
هنوز برطرف نشــده است. هنوز بســياري با وجود پشتوانه هاي 
مالي براي كارآفريني بر ســر راه خود مشــكل دارند، چه برسد 
به افراد معلولي كه نه توان جســمي دارند و نه مانند خانواده ما، 
پشتوانه مالي. رئيس سازمان بهزيستي در رابطه با خانواده هايي 
 كه بيــش از يــك معلول دارنــد، گفت: ســازمان بهزيســتي 
30 ميليون وام بالعوض براي اين معلوالن دارد كه اميد اســت 
با برنامه هاي سال 95 كارهاي اساســي تري براي اين خانواده ها 

انجام داد. 

انزواي معلوالن از بازار كار
وي در ادامــه گفت: نخســتين اقدام بــراي معلــوالن از انزوا 
خارج كــردن و پذيرش آنهــا در بــازار كار از نظــر فرهنگي 
و اجتماعي اســت، به طوري كــه اين موضوع چيــز عجيب و 
دور از انتظاري نباشــد. از طرفي همه كســاني كه در بازار كار 
مشغول هســتند و همچنين فعاالن اقتصادي نبايد از اهميت 
حضور معلــوالن و نقش آنها در ايجاد اشــتغال غافل باشــند، 
چراكه بســياري از همين معلوالن توانايي هايي دارند كه افراد 
ســالم جامعه ندارند و در برخي مــوارد مهارت هاي خاصي كه 
خداوند به آنها داده اســت از چنان ارزشــي برخوردار اســت 
 كه مي توان از اين مهــارت براي ايجاد اشــتغال در بلندمدت

 استفاده كرد. 

برداشتن يك گام ويژه در توانمند سازي معلوالن
سازمان بهزيستي در حال حاضر يك ميليون و 300 نفر معلول 
را براي ارائه خدمات توان بخشي تحت پوشش دارد. بنا بر گفته 
مسئوالن قرار است در سال 95 شــاهد رشد بي سابقه بودجه و 
اعتبارات سازمان بهزيستي باشــيم و اين سازمان در نظر دارد 
رويكرد جديد و متفاوت تر از هميشه با توجه به نياز جامعه داشته 
باشد تا اين رويكرد اقداماتي با محوريت آشنايي و تغيير مسير با 
هدف جلوگيري از معلوليت جديد در پيش گيرد. اين سياست 
جديد سازمان در راستاي اين اســت كه برنامه   هاي بهزيستي 
مبتني بر توانمندسازي و ورود به اجتماع باشد و كسي را از چرخه 
حمايت حذف نكند و همه آنها به گونه اي توانمند شوند تا ديگر به 

اين سازمان نياز نداشته باشند. 

 »كسب وكار« از افزايش بودجه معلوالن در سال 95 گزارش مي دهد

حمایت از استخدام کنندگان معلوالن
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بازاریابی

نخستين هفته هنر تهران با مشاركت ۲۱ گالري و 
خلق ۵۷ رويداد هنري

تيرآرت، نخســتين هفته هنر تهران 
را با مشــاركت ۲۱ گالري و خلق ۵۷ 
رويداد هنري برگزار مي كند. هفته هنر 
تير برنامه  يك هفتــه اي دربرگيرنده 
 رويدادهايــي در زمينــه  هنرهــاي 
تجسمي اســت كه نخســتين دوره  
آن از ۱۴ تــا ۲۱ دي مــاه ۱۳۹۷ در 
تهران برگزار مي شود. در اين مجموعه 
برنامه ۲۱ نمايشگاه در ۲۱ گالري، ۱۳ 
طرح كيوريتوريال، شــش پروژه، دو 
رزيدنسي و نشســت هاي تخصصي با 
مديريت بنياد پژمان در مراكز مختلف 
فرهنگي در پايتخت برگزار مي شود. اين رخداد با گرد هم آوردن گالري هاي 
شركت كننده، مراكز فرهنگي و اجتماع هنرمندان ايراني در پي فراهم آوردن 
فرصت هايي براي ايجاد گفتگو بيشــتر و برقراري پيوند ميان هنر و زندگي 
روزمره اســت. برنامه هفته هنر تير در سرتاسر شــهر تهران جريان خواهد 
داشت و هدف آن تحقق مجالي براي رويارويي هنر و شهروندان در رابطه اي 
با نهايت اثرگذاري و اثرپذيري است. بازديدكنندگان هفته  هنر تير مي توانند 
از برنامه اي جامع شامل برگزاري نمايشــگاه در فضاي گالري  و نمايش آثار 
هنري كيوريت شده در فضاهاي غيرنمايشــگاهي در سطح شهر بهره ببرند. 
اين برنامه با همكاري گروه گسترده اي از گالري ها، فضاهاي اختصاص يافته به 
رويدادهاي هنري، رزيدنسي ها، ناشران و همچنين هنرمندان و كيوريتورها 
محقق مي شود. در نخســتين هفته هنر، گالري هاي آ، آب انبار، آتبين، آران، 
آرت سنتر، ٱ، اثر، اعتماد، افرند،  اي جي، ايرانشهر، دستان، دلگشا، راه ابريشم، 
سيحون، شيرين، طراحان آزاد، محســن، هما، هور و مراكز فرهنگي مانند: 
خانه هنرمندان، خانه وارطــان، گالري هدايت، جامعــه نيومديا، بادبادك، 
موسسه كودكان دنيا، آرت شــاپ تهران، ســاختمان كندوان بنياد پژمان، 
اقامتگاه كوشك، كافه گودو پاس، موسسه خوانش و... مشاركت دارند. تير آرت 
نخستين اقدام منسجم در راستاي توسعه منابع و زيرساخت هاي الزم براي 
ارتقاي هنر مدرن و معاصر ايران و معرفي آن به مخاطبان ايراني و بين المللي 
است.  در اين راستا، تير آرت دو رويداد ساالنه برگزار مي كند: آرت فر تير و هفته 
هنر تير. نخستين دوره آرت فر تير در تيرماه سال ۱۳۹۷ برگزار شد و نخستين 

دوره هفته هنر تير براي دي ماه ۱۳۹۷ برنامه ريزي شده است. 

خبر

مدیران کســب وکارها، بازدهی و بهــره وری را با توجه به 
کیفیت و کمیِت برون داد نســبت به درون داد می سنجند. 
به نظر می رســد مدیریــت، نقش چشــمگیری در هر 
کســب وکار دارد. مدیران افرادی هســتند که وظیفه ی 
 تصمیم گیری، پیاده سازی فعالیت ها و کنترل کردن اوضاع را 

بر عهده دارند. 
فراگرفتــن و اســتفاده از مهارت هــا و نقش هــای 
مدیران بسیار ســودمند اســت؛ نه فقط برای کسانی که 
درگیر کســب وکار هســتند، بلکه حتی برای کسانی که 
می خواهنــد در زندگــی روزمره خود یک قــدم جلوتر 
 باشــند. در این مقاله ده تا از موثرترین ایــن مهارت ها را

 بررسی می کنیم.

۱. اولویت بندی کارها
فهرســت کردن کارهای روزانه یکی از راه های موثر برای 

افزایش بازدهی است.
 روی کارهــای مهم تمرکــز کنید؛ برای ایــن کار از خود 
بپرســید چه کارهایی را باید اول انجــام داد یا ارزش هر 
کاری که بایــد انجام دهید را بســنجید. بــرای اینکه 
ماموریت یــا کاری را بــه درســتی و در زمــان مقرر 
به پایان برســانید، نیاز اســت کارهای پیش نیاز آن را به 
 خوبی ارزیابی کنیــد و ببینید چه کارهایــی را باید اول

 انجام داد.

۲. مدیریت درست زمان
زود شروع کنید. به تعویق نینداختن امور، همان راِز افراد 
موفق برای انجام کارهای بیشتر اســت. آنها برنامه دارند 
و کارها را ثبت می کنند تا بتوانند فعالیت ها و پیشــرفت 
خــود را در طول روز مشــاهده کنند. آنها بــرای پاداش 
دادن به خود، زمان های اســتراحتی را در نظر می گیرند؛ 
اســتراحتی که نه انقدر طوالنی باشــد که موجب اتالف 
 وقت شــود و نه انقدر کوتاه باشــد که فــرد نتواند ذهن

 خود را تازه کند.

۳. بدانید که چه موقع باید »بله« و چه موقع باید »نه« بگویید
من وقتی »نه« می گویم واقعًا منظورم »نه« اســت و وقتی 
 »بله« می گویم، منظــورم »بله«. می دانــم که چه چیزی

 می خواهم.
چیزی که باعث می شــود افراد به جای گفتن »نه«، »بله« 
بگویند )وقتی واقعًا منظورشان »نه« است( ترِس از دست 

دادن فرصت هاست. 
در برخی موارد، افرادی هستند که نمی خواهند نسبت به 
طرف مقابل بی ادب باشند و احساس طرد شدن به آنها 
 بدهند، به همین دلیل با گفتن »بله«، مسئولیت را قبول 

می کنند.
 اما همه  اینها به خود شما بســتگی دارد. اگر خوب فکر 
کنید می بینید که هر کسی، اولویت ها و فرصت های خود 
را در زندگی دارد. »نه« گفتن بــه چیزهایی که آنها را 
نمی خواهید یا دیگر عالقه ای به انجامشان ندارید اصاًل 

اشتباه نیست؛ البته تا جایی که به دیگران آسیبی نرساند.

۴. با در نظر گرفتن اهداف، کار خود را شروع کنید
افراد موفق در کسب وکار، تصویر واضحی از اهدافی دارند 
که در پایان روز، هفته، ماه یا حتی ســال باید به آن دست 
پیدا کنند. این امر به آنها کمک می کند تا روی مسائل مهم تر 

تمرکز کنند. 
همچنیــن باعــث »خودبــاوری« در انجــام کارها نیز 
می شــود. اســتراتژی های بهینه و به جا می تواند منجر به 
دســت یابی موفقیت آمیز به اهداف شــود. اگر فقط صبر 
کنیــد و منتظر رخدادهای خوب باشــید، هیــچ اتفاقی 
 نخواهد افتاد؛ مهم ترین قدم این اســت کــه خودتان آن 

را رقم بزنید.

۵. به یادگیری و پیدا کردن راه های جدید ادامه دهید
دانش را می توان همه جا پیدا کرد. نه تنها می توان آن را در 
مدرسه و دانشگاه آموخت، بلکه از طریق تجارب شخصی هم 

قابل دستیابی است.
 افراِد پربازده دنبال سرگرمی هایی هستند که یادگیری آنها 
را در طول روز تشویق می کند. آنها زیاد جستجو می کنند و 
نســبت به چیزهای جدیدی که می تواند به آنها برای رشد 
ذهنی، فیزیکی و احساســی کمک کند با آغوش باز رفتار 

می کنند.

۶. منابع را به طور بهینه تخصیص دهید
در حوزه ی کسب وکار، »تخصیص منابع« به معنی تقسیم و 
مدیریت صحیح منابع محدود در جهت پشتیبانی از اهداف 
سازمان اســت. یک مدیر موفق می داند 
که چطور زمــان )انجام امــور قبل از 
ضرب االجل( و قدرت )دســتیابی و 
تولید محصوالت پربازده( خود را به 

کثــر  ا حد
 . ند سا بر

مدیران یاد می گیرند که برای داشته های امروز ارزش قائل 
شوند و با هوشمندی از آنها استفاده کنند، زیرا همه چیز برای 

همیشه در دسترس نیست.

۷. استفاده از ابزارهای درست برای حفظ بازدهی
ابزارهای پربازده می توانند ســطح بازدهی را بهبود داده و 

بهینگی را به حداکثر خود برسانند.
 بــرای نمونه وقتــی در حــال کار با یک تیم هســتید 
اســتفاده از یک نرم افزار مدیریت پروژه ضروری اســت 
زیرا می تواند شــکاف های ارتباطی موجــود بین اعضا را 
 از بین ببــرد و به شــما در مدیریت تیم کمــک بزرگی 

بکند. 
چون تســکولو یک نرم افــزار مدیریت پــروژه آنالین 
اســت، از هر جایی که باشــید، می توانید تیــم خود را 
مدیریت کنید. تســکولو همچنین به افراد کمک می کند 
 کارهــای روزانــه را پیگیری کــرده و ســطح بازدهی

 خود را افزایش دهند.

۸. در حال زندگی کنید
»هوشمندانه تر کار کنید، نه سخت تر.«

افــراد پربازده و موفق در کســب وکار معمــوالً با اهداف 
خود زندگی می کنند اما همیشــه زمان های اســتراحتی 
 دارند که روی »اکنون« تمرکز می کننــد و قدر زندگی را 

می دانند. 
اجتنــاب  آینــده  دربــاره ی  نگرانــی  از  آنهــا 
 می کنند زیــرا ایــن کار می توانــد تمــام روز آنها را 

خراب کند.

۹. اتفاق های غیرمنتظره را مدیریت کنید
اتفاق های غیرمنتظره می تواند هر کجــا، هر زمان و برای 
هر کســی پیش بیاید. افراد موفق بــرای بدترین اتفاق ها 
آماده اند. آنها یــاد می گیرند همه چیــز را به ذهن خود 
 بســپارند تا در صورت لزوم واکنشــی ســریع و صحیح

 داشته باشند.

۱۰. منظم باشید
نظم هم مانند زیبایی از درون انسان سرچشمه می گیرد. این 
امر ابتدا در درون فرد رخ می دهد و بعد جلوه ی بیرونی پیدا 
می کند. افراِد منظم می دانند چطــور همه چیز را در مکان 
درستی قرار دهند. آنها عاشــق این هستند که فهرست 
و دســته بندی ایجاد کنند و تا جایی دسته بندی را 
 ادامه می دهند کــه همه چیز ســر جای خودش

 قرار بگیرد.
اســکات آدامز می گوید »هر مهارتی که به دســت 
می آورید شــانس موفقیت شــما را دو برابر می کند.« 
مهارت هایی که شــرح دادیم می تواننــد موفقیت هر 
کســی را دگرگون کنند. یادگیری مهارت ها فرایندی 
 مادام العمر اســت و هیچگاه نباید از پیشرفت دست

 کشید.

۱۰ مهارت مدیریتی که برای افزایش بازدهی همه مفید است

بازاريابي تراكنشي چيست؟
بازاريابي تراكنشــي يا ســنتي براي سال ها 
اصلي ترين بخش بازاريابي در هر ســازماني 
بوده است. اين روش بازاريابي روي يك فرمول 
فروش تمركز دارد: فــروش از طريق عرضه 
و پاداش باال، يعني پافشــاري روي محصول 
و ويژگي هايــش به جــاي برنامه ريزي براي 
عرضه طوالني تر محصول يا چشم انداز دورتر 
محصول در بازار. اين روش در مدت زمان كوتاه 
برنامه ريزي مي شود و هيچ تاكيدي بر مشتري 
ندارد. تكنيك هايي كه در اين روش اهميت 
دارد هيچ ارتباطي با مشــتريان ندارد و تماما 
روي كيفيت توليــد محصول تمركز مي كند. 
در دنياي امروز كه با سرعت بسيار بااليي تغيير 
مي كنــد و دائما روش هاي جديــد بازاريابي 
در جهان ارائه مي شــود، بازاريابي تراكنشي 
همچنان در بخش بزرگي از سازمان ها استفاده 
مي شــود. اگر بخواهيم بازاريابي تراكنشي را 
ساده تر تعريف كنيم، مي توان گفت: »هرچه 
افراد بيشــتري تبليغات محصول را ببينند، 
فروش محصول بيشتر خواهد بود.« برای مثال 
فرض كنيد با يك دكتر تمــاس می گيريد تا 
از او درخواست يك راه حل كنيد. اين تماس 
به عنوان يكی از اتفاقــات آن روز برای دكتر 
شناخته می شود؛ اتفاقی كه شايد سود چندانی 
هم نداشته باشد. دكتر تمام تمركزش را روی 
رسيدگی به بيماران حضوری گذاشته است 
و تالش می كند تماس تلفنی را هرچه زودتر 
تمام كند و به ادامه كارش بپــردازد تا بتواند 
بيماران بيشــتری را ببيند. بــه همين دليل  
توجه چندانی به ميــزان اهميت آن تماس و 
برنامه ريزی كه از طريــق آن می تواند بكند، 
ندارد. يا يك مســئول فروش را فرض كنيد. 
اين مسئول از هر فروش مقداری كميسيون 
دريافت می كنــد. به همين دليــل در زمان 
فروش به هيــچ چيز ديگری بــه جز فروش 
هرچه سريع تر و هرچه بيشتر محصول را در 
نظر نمی گيــرد. با ايــن كار در حقيقت هيچ 
رابطه ای با مشتری شكل نمی گيرد. بسياری از 
تحليلگران عقيده دارند: »بازاريابی تراكنشی 

در دنيای امروز كاربرد ندارد.« 

مفاهيم بازاريابي مهارت هاي مديريتي

داشتن  کارکنان  چند مهارته براي  هر مدیر 
و به طور کلي  براي  هر سازمانی یک  مزیت 
بزرگ محسوب می شــود. وجود این افراد 
در هر مجموعه اي  مي تواند موجب تسهیل  
و تسریع  در امور و صرفه جویي  در زمان  و 
حتی در منابع  شود. یکی از راه های تربیت 

این گونــه کارمنــدان، چرخش 
شــغلی )job rotation( است. 

یعنی افراد را در مشــاغل  
هم  خانواده  و همگون  که  با 

آنها آشنایی دارند، جابه جا 
کرد. به واسطه  این  کار افراد 
با مشاغل  بیشــتري  آشنا و 

در کار خود از تنــوع  و گوناگوني  باالتري  
برخوردار مي شــوند. همچنین انگیزه  کار 
در آنها تقویت  مي شود و افق  دید کارکنان  
را وســیع  تر مي کند. یکنواختي  که  پس  
از تبحر در یک شــغل برای افــراد ایجاد 

می شود و آنها را به ســکون می فرستد با 
ایــن کار کاهــش  پیدا می کنــد و درك  
 فعالیت هاي  دیگران  در درون  سازمان  بیشتر 

مي شود.
البته، اگرچه  گردش  شــغلي  داراي  مزایاي  
زیادي  اســت؛  ولي  یکي  از اشکاالت  عمده  
آن  این  اســت  که  ســازمان  باید خود را 
براي  مسائل  روز به روز ناشي  از انتقال  
کارکنان  بي تجربــه، مجهز کند. 
الزم  است  بین  مشاغل  مشخص  و 
تکراري، چرخش  شغلي  انجام  شود. 
این کار باید توســط شما به عنوان 

مدیر سازمان انجام شود.

چرخش   شغلی 
نوبخت:

وابستگی به نفت در سال آينده حداقل ۲۸ درصد 
كم می شود

رييس سازمان برنامه و بودجه گفت: وابستگی به منابع حاصل از فروش نفت در سال 
آينده حداقل ۲۸ درصد كمتر از امسال است. به گزارش ايسنا، محمدباقر نوبخت 
اظهار كرد: درآمد دالری نفت در بودجه سال آينده با احتساب نرخ ۸۰۰۰ تومانی 
ارز در سامانه نيما ممكن است درآمدهای نفتی را از نظر ريالی بزرگ نشان دهد اما 
وابستگی به نفت كم شده است. وی با بيان اينكه امسال سهم دولت از درآمد نفتی 
۲۷ ميليارد دالر است، گفت: در بهترين شرايطی كه برای سال آينده پيش بينی 
شده درآمد نفتی دولت ۲۱ ميليارد دالر است؛ يعنی وابستگی به نفت در سال آينده 

حداقل ۲۸ درصد نسبت به سال جاری كمتر می شود.
طبق اعالم سازمان برنامه و بودجه، رييس اين سازمان گفت: دليل طرح محاسبه 
اغواكننده افزايش درآمدهای نفتی اين است كه سال گذشته هر دالری كه به دست 
می آمد در ۳۵۰۰ تومان ضرب می شد )نرخ تسعير ارز(، اما در سال آينده بخشی از 
آن برای تامين كاالهای اساسی با نرخ تسعير ۴۲۰۰ تومان و حدود هفت ميليارد 
دالر با نرخ ارز ۸۰۰۰ تومانی نيما محاسبه می شود. وی تصريح كرد: اين موضوع 
ممكن است درآمدهای نفتی را از نظر ريالی بزرگ نشان دهد، اما اصل وابستگی به 

نفت در سال آتی از امسال حداقل ۲۸ درصد كمتر است.

دادستان تهران:
جز بازگشت وجوه، مانع ديگری در پرونده بابک 

زنجانی وجود ندارد
دادستان تهران با اشاره به پرونده بابك زنجانی گفت: دستگاه قضايی در اين رابطه 

می خواهد وجوه برگردد و مانع ديگری وجود ندارد.
به گزارش ايســنا، عباس جعفری دولت آبادی در گفت وگو با راديو تهران درباره 
آخرين وضعيت پرونده بابك زنجانی گفت: تنها مانعی كه در اين پرونده وجود دارد 

اين است كه دستگاه قضايی می خواهد وجوه برگردد و مانع ديگری وجود ندارد.
وی درپاسخ به سوالی درباره اينكه دو هفته پيش گفته شد كه حراج برخی اموال 
در اين پرونده  شروع شده است گفت: اين امر طبق روال وجود دارد ولی اموالی كه 
مشمول حكم است دو ميليارد و اندی يورو است كه رقم بااليی است و ما تالش 
داريم كه اموال برگردد و اموالی كه مزايده شده اموالی بود كه در اختيار ما بود و طبق 

مقررات به مزايده گذاشتيم.

تخلف در ثبت سفارش ۹ هزار خودرو خارجی
جعفری دولت آبادی افزود: پرونده هايی كه االن موجود است به چند دسته تقسيم 
می شود. يكی پرونده های شركت هايی است كه ارز گرفتند و كاال وارد می كنند 
و ۱۵۰ شركت در اين زمينه پرونده هايشان مفتوح است.  ديگر  پرونده مهم ثبت 
ســفارش كاالهای خارجی )ماشين های خارجی( اســت  كه پرونده مهمی در 
دادستانی است و ۹ هزار ماشين در اين پرونده تخلف شده، از مجموع ۱۰۶ هزار 
ثبت سفارشی كه بوده است. حدود ۳۰ متهم بازداشت است و افراد زيادی شناسايی 

شدند و هم عدم نظارت و عدم انجام وظيفه را در اين زمينه ديديم.
وی افزود: پرونده مربوط به قاچاق كاال و پتروشــيمی مهم اســت كه ۵ پرونده 
پتروشيمی پيش ماست كه متهمان زيادی دارد و روی ان كار می شود و پرونده های 
ارزی است كه بخشی منجر به حكم شد و برخی مربوط به قاچاق ارز و فروش ارز در 
بازار آزاد است. كسی كه كارخانه تبريز را خريد كسی بود كه ارز گرفت تا كاال وارد 
كند و ارز را در بازار فروخت وبا مابه التفاوت هزار تومان كه برای هر دالر می گرفت،  
كارخانه تبريز را خريد و حتما دولت نمی خواست اين اتفاق بيفتد. پرونده هفت تپه 

نيشكر پرونده مهم  ديگری است كه روی آن كار می شود.
دادستان تهران تاكيد كرد: ما در عين اينكه با فساد مبارزه كرديم تالش كرديم كه 
مراكز فساد تعطيل نشود و چون ديديم اگر مراكز اشتغال تعطيل شود و فساد تحت 
شعاع قرار می گيرد. سياست ديگر اين است كه مبارزه مستمر باشد و موج نباشد و 
اين مبارزه ادامه می يابد و مردم اميدوار باشند كه قوه قضاييه جدی است و همكاری 
مردم و رسانه در اين مبارزه است كه رسانه ها در انعكاس مبارزه و مردم در دادن 
اطالعات نقش مهمی دارند. مبارزه تبعيص ندارد و با همه  كسانی كه در ميدان فساد 
وارد شوند  برخورد می شود. كما اينكه افراد مهمی در ميدان فساد با آنها برخورد شد.

اخبار

تبليغات 
خالق
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رئيس اتحاديه گوشــت گوســفندي از افزايش 
مجدد قيمت اين نوع گوشــت در بــازار خبر داد 
و اعالم كرد: هركيلوگرم شــقه بــدون دنبه بين 
۳۳ تا ۳۴ هزار تومان به مشتري عرضه مي شود. 
علي اصغر ملكي از افزايش مجدد قيمت گوشــت 
گوســفندي در هفته گذشــته خبر داد و اظهار 

داشــت: در حال حاضر قيمت هر كيلوگرم شقه 
بدون دنبه عرضه به مغازه دار بين ۳۰ تا ۳۱ هزار 
تومان و عرضه به مشتري بين ۳۳ تا ۳۴ هزار تومان 
اســت. وي دليل اين امر را كمبود عرضه عنوان 
كرد و افزود: با توجه به اينكــه در روزهاي پاياني 
سال هستيم، عرضه دام در بازار به آن ميزاني كه 

بايد باشد، نيست. به گزارش مهر، رئيس اتحاديه 
گوشت گوســفندي گفت: نمي توان پيش بيني 
 كرد در روزهاي آينده وضعيت بازار به چه صورت 
خواهــد بــود . در 2 ماهــه اخير نرخ گوشــت 
گوسفندي در بازار نزديك به ۵ هزار تومان افزايش 

يافته است.

گوشت گوسفندي ۵ هزار تومان گران شد

توليد ساالنه ۱7ميليون تن 
ميوه در كشــور، ايران را به 
يكي از مهم ترين كشورهاي 
صادرات محصــوالت باغي 
تبديل كرده است. صادرات 
ميوه هاي تازه اگرچه مي تواند يكي از برنامه هاي اصلي در 
حوزه كشاورزي باشد اما مي توان با استفاده از اين ميوه ها 
در صنايع تبديلي، ارزش افزوده آنها را چندين برابر كرد. 
چيپس ميوه يا همان ميوه هاي خشــك شده از جمله 
محصوالتي است كه طرفداران مخصوص خود را داشته 
و به عنوان يك محصول شيك و گران قيمت در بازار هاي 
خارجي مشتري هاي فراواني دارد. صادرات از عوامل رشد 

اقتصادي هر كشوري به شمار مي آيد. 
به هميــن دليــل در بخش كشــاورزي مي تــوان با 
سرمايه گذاري بخش خصوصي در فرآورده هاي جانبي 
ميوه هــا به ويژه در بخش خشــكبار، شــاهد صادرات 
چشــمگير در محصوالت كشــاورزي كشــور باشيم. 
محصوالتي كه گاهــي صادرات به صــورت تازه و خام 
آنها هم دردســرهاي فراواني دارد و هم نسبت به ساير 

فرآورده ها سود كمتري دارد. 

چيپس ميوه، شيك و پرطرفدار
صالح زاده كه از توليد كنندگان ميوه هاي خشك شده 
در ايران اســت، درباره جايگاه اين نــوع محصوالت در 
اقتصاد كشاورزي گفت: خشــك كردن در واقع يكي از 
راه هاي نگهداري و افزايش طول عمر ميوه هاست. مصرف 
ميوه هاي خشك شده كه اخيرا با تنوع زيادي هم همراه 
شده است، در داخل ودر خارج از ايران طرفداران زيادي 

دارد. به همين دليل يكي از فعاليت هاي درآمدزا و سودده 
به شمار مي آيد. وي به جايگاه ايران در اين بخش اشاره 
كرد و گفت: اگرچه ايران به عنوان يكي از كشورهاي مهم 
از نظر ميزان توليد خشكبار است اما با توجه به پتانسيل 
باالي توليد ميوه كشور، در توليد چيپس ميوه از برخي 
ميوه ها عملكرد ضعيفي دارد. به طور مثال سيب در كشور 
ما توليد بسيار بااليي دارد و هميشه باغداران با مشكل 

فروش محصول سيب خود روبه رو هستند. 
در حالي كه مي توان از محصوالت آنان در صنايع تبديلي و 
به خصوص چيپس ميوه استفاده كرد. وي درباره بازارهاي 
خارجي اين محصوالت گفت: ما بيشتر به كشور روسيه 
و كشــورهاي اطراف آن صادرات داريم. در حال حاضر 

كشمش باالترين ميزان صادرات در ميوه هاي خشك 
شده را دارد. پس از آن خرما و برگه زردآلو قرار دارد. به 
نظر مي رسد بسياري از ميوه هاي ديگر نيز بايد به زودي 

به اين محصوالت اضافه شوند. 

ظرفيت هاي باالي ايران در كسب بازارهاي 
جهاني

افزايش ظرفيت ايران در توليد ميوه هاي خشك نيازمند 
حضور بخش خصوصي در صادرات محصوالت كشاورزي 
است. ايران بعد از تركيه دومين توليدكننده و صادركننده 
ميوه هاي خشــك در جهان اســت. از بين تمام اقالم 
صادراتي كشمش ايراني بيشترين ميزان را دارد و بعد 

از آن برگه زردآلو از اهميت خاصي برخوردار است. نياز 
برخي كشــورها به ميوه هاي خشــك به دليل شرايط 
اقليمي آنهاســت كه مانع توليد ميوه در كشورشــان 
مي شود. ظرفيت هاي ايران براي توليد ميوه هاي خشك 
باالســت اما به دليل كيفيت و سالمت اين محصوالت 
بايد اقدامات الزم براي توليــد اين محصوالت صورت 
گيرد. توليد ميوه هاي خشك در ايران بيش از نياز داخل 
به قصد صادرات اســت و به همين منظور با كشاورزي 
مكانيزه مي توان هم ظرفيت توليد را باال برد و هم كيفيت 
محصوالت را ارتقا داد. دولت به تنهايي از عهده صادرات 
اين محصوالت بر نمي آيد، بلكه حضور بخش خصوصي 
در توليد و بسته بندي اين محصوالت در كشور مي تواند 

سبب پيروزي ايران از ديگر رقبا در بازار شود. 

توليد 2 ميليون تن ميوه خشك شده در سال 
 2014

براساس آمارهاي اخذ شده از انجمن بين المللي خشكبار 
به غير از مغزدانه ها، ميزان توليد ميوه  خشــك شده در 
ســال 2۰۱۴ بيش از 2 ميليون تن بوده و بزرگ ترين 
توليدكنندگان ميوه هاي خشــك شــده، كشورهاي 
هند، شيلي، چين، عربستان ســعودي، ايران، آمريكا 
و تركيه هستند. بررســي آمارها نيز حاكي از افزايش 
اســتقبال كشــورها از مصرف ميوه هاي خشك شده 
است. با توجه به اين استقبال جهاني كشور ما مي تواند 
با مكانيزه كردن هرچه بيشتر روش هاي توليد چيپس 
ميوه، جايــگاه خوبي در صــادرات ايــن محصوالت 
 و در نتيجه ســودآوري و اشــتغالزايي زيادي به خود 

اختصاص دهد. 

»كسبوكار«ازلزومتوجهبهصنايعتبديليميوهدركشورگزارشميدهد

درآمدزايي از طريق ارزش افزوده محصوالت باغي 

گراني۳۰درصديقيمتماهي
مديرعامل اتحاديه تكثير، پرورش و صادرات 
آبزيان، دليل گراني 2۵ تا ۳۰ درصدي قيمت 
هركيلوگرم ماهي در روزهاي اخير را سيستم 
توزيع و عرضه نامناسب عنوان كرد. ارسالن 
قاسمي دليل گراني قيمت ماهي در روزهاي 
اخير را ناشــي از سيســتم نامناسب توزيع و 
عرضه دانست و اظهار داشت: اين مشكل باعث 
شده تا در روزهاي اخير با افزايش حدود 2۵ تا 
۳۰ درصدي قيمت ماهي در بازار مواجه باشيم. 
به گزارش مهر، وي با بيان اينكه تنها دالالن 
از اين افزايش قيمت ســود كرده اند و چيزي 
نصيب توليدكنندگان نشــده اســت، گفت: 
توليدكنندگان قيمت فروش محصول خود را 

افزايش نداده اند. 
قاسمي از وضعيت تنظيم بازار ماهي به شدت 
انتقاد كرد و افزود: متاسفانه هيچ كنترلي بر 
شرايط بازار انجام نمي شود.  مديرعامل اتحاديه 
تكثير، پرورش و صادرات آبزيان ايران، وضعيت 
توليد در سال جاري را چندان مطلوب ندانست 
و اضافه كرد: توليد محصوالت شيالتي از جمله 
ماهيان گرمابي، سردآبي و ميگو نه تنها رشدي 
نداشــته، بلكه برخي از آنها با افت نيز همراه 
بوده است. قاسمي در پاســخ به اين پرسش 
كه ممكن است براي ايام عيد نوروز با كمبود 
عرضه ماهي به ويژه قزل آال مواجه باشيم، گفت: 
ما به اندازه كافي محصول داريم و توليدي كه 
انجام شده، پاســخگوي نيازمان است اما به 
شرطي كه وضعيت بازار سر و سامان داده شود. 
وي تصريح كرد: بايد سيســتم داللي حاكم 
بر بازار جمع آوري و تنظيم بازار به درســتي 

انجام شود. 

خبر

واردات6۰۰هزارتنيبرنج
دبير انجمن وارد كنندگان برنج از واردات 
حدود 6۰۰ هزار تن برنج طــي ۱۰ ماهه 
اخير خبــر داد و گفت: برنج هــاي تاريخ 
مصرف گذشــته مربوط به واردات شركت 
بازرگاني دولتي در دولت قبل اســت و به 
بخش خصوصي نيز مربوط نيست. مسيح 
كشــاورز، در رابطه با واردات برنج توسط 
دولت و بخش خصوصي اظهار كرد: وقتي 
قبول مي كنيــم كه برنــج دومين كاالي 
استراتژيك كشور است، به همان اندازه هم 
بايد در مديريت آن كوشا باشيم. بايد بدانيم 
اگر امســال ۳۰۰ هزار تن برنج مي خريم 
چه زماني بايد آن را بفروشــيم كه قبل از 
گذشتن تاريخ مصرفش وارد بازار شود. به 
گزارش ايسنا، وي ادامه داد: بايد بدانيم كه 
اين ميزان برنج نبايد يك جا وارد بازار شود 
چون باعث مي شود كه دولتي ها ضرر كنند 
و نتوانند به قيمت مناسبي برنج وارداتي را 

بفروشند. 
دبير انجمن وارد كنندگان برنج اضافه كرد: 
به دولت پيشنهاد كرديم كه با تعاوني بخش 
خصوصــي همكاري هايي صــورت دهد و 
بخش خصوصي از طريــق تعاوني هايش 
برنج دولتي ها را در زمان مناسب و با قيمت 

مناسب به فروش برساند. 
كشــاورز خاطرنشــان كــرد: شــركت 
بازرگانــي دولتــي در ســال ۱۳92 بــا 
وارد كــردن ۴6۰ هزار تن برنــج، قيمت 
جهاني ايــن كاال را از 8۰۰ به ۱۴۰۰ دالر 
رســاندند كه اين موضوعات بايد مديريت 
شــود. آنهــا بايد بــا بخــش خصوصي 
هماهنــگ باشــند و ببينند كــه بخش 
 خصوصي چه زماني و از چه كســي برنج 

مي خرد. 

ذخيرهســازييکميليونو
۳۰۰هزارتنپرتقال

مديــر دفتــر ميوه هــاي گرمســيري و 
نيمه گرمســيري معاونت باغباني وزارت 
جهــاد كشــاورزي در جمــع خبرنگاران 
با اشــاره به توليد 2 ميليــون و ۵۰۰ هزار 
تني پرتقال در ســال جاري گفت: از اين 
ميــزان، حــدود 2 ميليــون و 2۵۰ هزار 
تن برداشــت شــده اســت كه 2۵۰ هزار 
تن پرتقال رقم والنســيا هنوز برداشــت 
نشــده و برداشــت آن از نيمه اسفند ماه 
 آغــاز و تــا نيمــه ارديبهشــت ماه ادامه 

خواهد داشت.
 ابوالقاسم حسن پور از ذخيره سازي حدود 
يك ميليــون و ۳۰۰ هزار تــن پرتقال در 
ســردخانه ها خبر داد و افزود: امسال هيچ 
كمبودي در عرضه ميوه نخواهيم داشــت 
و محصوالت به تدريج وارد بازار مي شوند. 
وي با اشــاره به توليد حدود 6۰۰ هزار تن 
ليموشيرين و عدم كمبود در اين محصول 
خاطرنشــان كرد: قيمت ميوه نســبت به 
سال گذشــته متعادل بوده، به گونه اي كه 
هم توليدكننده و هم مصرف كننده راضي 

هستند. 
حســن پور در پاســخ بــه گاليــه برخي 
توليدكننــدگان از قيمــت پايين خريد 
محصــول در ســال جــاري ادامــه داد: 
قيمت بايد به گونه اي باشــد كه هم به نفع 
توليدكننــده و هــم مصرف كننــده بوده 
و نبايد آنچنــان افزايش يابــد كه مجبور 
به واردات شــويم. وي تصريح كرد: براي 
حمايــت از توليدكننده، هيــچ مجوزي 
 بــراي واردات مركبــات نداده ايــم و 

نخواهيم داد. 
حســن پور به توليد 2.۵ ميليون تن سيب 
در سال جاري اشــاره كرد و گفت: ۱.۵ تا 
2.۵ ميليون تن از اين محصول در ابتداي 
ســال جاري وارد بازار مي شود و همچنين 
در ورود محصوالت كيوي، ليموشــيرين 
 و انار در شــب عيد بــه بــازار، كمبودي 

وجود ندارد. 

اخبار

کشاورزي

رئيس هيات مديره انجمن ســيب زميني كاران گفت: بهبود روند صادرات و پرداخت 
به موقع مشوق هاي صادراتي مي تواند تا حدودي مرهم درد سيب زميني كاران باشد. 
رحيم نيازي، رئيــس هيات مديره انجمن ســيب زميني كاران درباره وضعيت قيمت 
ســيب زميني اظهار داشــت: در حال حاضر متوسط قيمت تمام شــده هر كيلوگرم 
سيب زميني براي كشاورزان 7۵۰ تا 8۰۰ تومان است درحالي كه قيمت سيب زميني 
درجه يك عرضه شده به بازار ۳۰۰ تومان زير قيمت تمام شده است. به گزارش باشگاه 

خبرنگاران جوان، وي افزود: اگر روند صادرات بهبود يابد و مشوق هاي صادراتي به موقع 
پرداخت شود، تا حدودي از نگراني هاي ســيب زميني كاران مبني بر مازاد توليد كم 

خواهد شد.
 نيازي با اشــاره به خريد تضميني ســيب زميني از سوي ســازمان تعاون روستايي 
بيان داشــت: خريد تضميني آخريــن راه چاره اســت به طوري كه اگر مشــكالت 
ســيب زميني كاران حل نشــود، خريد تضميني از سوي ســازمان تعاون روستايي 

صورت مي گيرد اما الزم به ذكر است كه مشوق هاي صادراتي و بازاريابي در بازارهاي 
هدف بهترين كار اســت.  رئيــس هيات مديره انجمــن ســيب زميني كاران درباره 
وضعيت صادرات ســيب زميني يادآور شــد: از ابتداي ســال جــاري تاكنون ۴6۰ 
هزار تن ســيب زميني به بازارهــاي هدف صادر شــده و بايد گفت كــه درمجموع 
 روند صــادرات ســيب زميني در ســال جــاري نســبت به ســال گذشــته بهتر 

بوده است. 

460 هزار تن سيب زميني صادر شد

طي ۱۰ روز گذشته قيمت نهاده هاي دامي 
روندي صعودي به خود گرفته است و روزانه 
قيمت آن افزايش مي يابد. عده اي معتقدند 
تصويب قانون ممنوعيت واردات گندم يكي 
از عوامل باال رفتن قيمت ها بوده است. چراكه 
معتقدند توليد بيشتر گندم سبب كاهش توليد ساير نهاده ها خواهد شد و 
در سال آينده ما با كمبود مواجه خواهيم شد. از طرف ديگر مجريان طرح 
خودكفايي گندم مي گويند برنامه ريزي ها براي خودكفايي به هيچ وجه 
سبب كاهش توليد ســاير نهاده ها نمي شــود زيرا قرار است بهره وري 
افزايش يابد نه سطح زير كشت و افزايش قيمت نهاده ها در اين مقطع 
تنها به دليل سودجويي عده اي دالل است؛ عده اي محدود كه نبض بازار 
 را دست دارند و به دليل پشتوانه هايي كه دارند، نظارت بر آنها نيز تقريبا 

غيرممكن است. 

خودكفايي گندم به معناي كاهش كشت ساير غالت نيست
علي خان محمدي، مجري طرح توانمند ســازي گندمكاران، درباره 
نوسان بازار نهاده هاي دامي به »كسب وكار« گفت: قيمت خوراك دام 
و طيور مي تواند متاثر از وضعيت توليد گندم باشد. اگر افزايش توليد 
گندم به معناي افزايش سطح زير كشت باشد، مسلما كشت ساير غالت 
كم مي شود و ممكن است موجب افزايش قيمت آنها شود اما وزارت 
جهاد كشاورزي سطح كشت گندم را افزايش نداده است و از طريق 
باال بردن بهره وري توليد، خودكفايي را عملي خواهد كرد. به همين 
دليل ممنوعيت واردات تاثيري در قيمت نهاده ها ندارد. وي ضمن ابراز 
تاسف از اين وضعيت گفت: درحالي كه هنوز ذرت هاي ما در سيلو است 
و  وارد بازار نشده، چگونه ما با كمبود و در نتيجه افزايش قيمت روبه رو 
شده ايم؟ وي در پاسخ به اين سوال كه آيا رسانه اي كردن ممنوعيت 
واردات گندم باعث اين سودجويي ها شده است، گفت: كساني كه به 
دنبال سودجويي هســتند، از هر بهانه اي براي اهداف خود استفاده 
مي كنند. طرح خودكفايي گندم سال هاست كه در دست اجراست و 
براي آن برنامه ريزي مي شود. نمي توان گفت نبايد اين خبر رسانه اي 

مي شد بلكه بايد با متخلفان برخورد شود. 

نقش مافيا در افزايش قيمت خوراک دام
ملكي، از فروشــندگان عمده خــوراك دام و طيور در ايــن رابطه به 
»كسب وكار« گفت: حجم بسياري از نهاده هاي مورد نياز كشور از طريق 
واردات تامين مي شود و اين واردات هم در دست عده اي محدود است. 
نبض بازار در دستان اين افراد است و قيمت را همين افراد تعيين مي كنند 

نه كاهش يا افزايش توليد داخل زيرا توليد داخل آنقدر ناچيز است كه 
تاثيري در قيمت ها ندارد. وي درباره تاثير خودكفايي گندم در قيمت 
نهاده ها گفت: گاهي اوقات فروشندگان با ايجاد شوك در بازار موجب باال 

رفتن قيمت ها مي شوند. 
كاهش توليد غالت در سال آينده نيز يكي از همين شايعه هاست. وقتي 
فروشنده ها به مشتريان خود مي گويند سال آينده توليد كمي داريم، 
موجب افزايش تقاضا مي شود و به همين دليل قيمت ها ناگهان افزايش 

مي يابد. وي درباره خودكفايي گندم نيز گفت: خودكفايي گندم آرزويي 
است كه به اين زودي ها محقق نخواهد شد. 

ما در سال آينده نه تنها واردات گندم خواهيم داشت، بلكه بيشتر از گذشته 
نيز وارد خواهيم كرد. ملكي كه خود گندمكار نمونه نيز بوده است، در ادامه 
گفت: تا وقتي 7۰ درصد كشاورزان ما بي سواد هستند، ما به خودكفايي 
نخواهيم رسيد. ضمن اينكه برخي آمار و ارقام ارائه شده در زمينه توليدات 
كشــاورزي به خصوص گندم، واقعي نيســتند.  وقتی سال گذشته كل 

توليد گندم كشور براي مصرف غيردامي ۱۰ميليون تن بوده است، ظرف 
مدت يك ســال چگونه ما چندين تن را جبران خواهيم كرد؟ اگر از امروز 
برنامه ريزي كنيم، 2۰ سال بعد نتيجه خواهيم ديد. به همين دليل من به 
شما قول خواهم داد كه ما در گندم تا چندين سال ديگر خودكفا نخواهيم 
شد. به نظر مي رسد بازار نهاده هاي دامي بايد از مافياي واردكنندگان آزاد 
شود تا تمام صنايع مرتبط با اين بخش بتوانند نفس راحتي بكشند البته اگر 

دست از حمايت اين باند هاي مافيايي بردارند. 

»كسبوكار«گزارشميدهد

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

برسانيد. 

نامه به سردبير

اگر از آدم ها بپرسيد »چه چيزي شركت هاي فوق العاده را 
مي سازد؟«، جواب هاي كامال متنوعي خواهيدگرفت. اگر 
جزوی از يك شركت فوق العاده باشيد، اين چيزي است 
كه توضيح آن سخت اما تشخيص آن آسان است. من اين 
فرصت را داشتم كه با عده اي از برترين رهبران كسب وكار 
دنيا گفتگو و كار كنم تا بفهمم چگونه سازمان شــان را 
اداره مي كنند و متوجه چند نكته شــدم كه مي خواهم 
اينجا به اشــتراك بگذارم.  خيلي خوب است كه بدانيم 
ســازمان هايي مانند گلس دور و موسسه گريت پليس 
تــو ورك )بهترين جا براي كار كردن( بر چه اســاس به 
ســازمان ها امتياز مي دهند و رتبه  »بهترين« محل كار 
يا محل كار »فوق العاده« را به آنها مي دهند. با اين حال، 
ســازمان هاي زيادي وجود دارند كه در اين فهرســت 
نيســتند و باز هم براي كار كردن، فوق العاده هســتند. 
شــركت هاي حقيقتا فوق العاده از مزيــت آينده نگري 
بهره مند هستند اما چگونه مي توانيد بفهميد آيا براي يك 
 شركت حقيقتا فوق العاده كار مي كنيد يا نه. در اين نوشتار

 ۵ نشانه آمده است كه بايد به آنها توجه كنيد. 

۱. مديران، مربي هستند
در شركت هاي فوق العاده مديران، به جاي اينكه رئيس 
و مجري باشــند، مانند مربي و مرشد عمل مي كنند. 
در چنين سازمان هايي، نقش مدير فقط اين است كه 
موانع را از سر راه يك كارمند بردارد تا بتواند موفق شود 
و رشد كند. برعكس سازمان هاي سنتي  كه مديران 
در باالي هرم مي نشــينند و اعمال قدرت مي كنند، 
در ســازمان هاي حقيقتا فوق العاده مديــران پايين 
مي نشينند و به افراد شان كمك مي كنند كه خودشان 
را باال بكشند. يكي از سازمان هايي كه به خوبي اين كار را 
انجام مي دهد، بري ويميلر است. باب چاپمن، مديرعامل 
اين سازمان، به ســاختن يك سازمان حقيقتا انساني 
معتقد است كه در آن مديراجرايي و تيم مديريت ۱۰۰ 
درصد روي بهبود زندگي كارمندان و حمايت از آنها به 
هر نحو ممكن تمركز دارند. من در واقع يك مصاحبه 
دو بخشي با باب داشتم. اگر مديران سازمان شما مانند 
مربي عمل مي كنند، اين نشانه اي است كه شايد براي 

يك سازمان حقيقتا فوق العاده كار مي كنيد. 

۲. پذيرش ضعف، قدرت محسوب مي شود 
نه عيب

در يك ســازمان معمولي پذيرش ضعف، يك عيب 
اساسي تلقي مي شود كه ديگران مي توانند از آن سوء 

استفاده كنند. شما هرگز دوست نداريد اعتراف كنيد 
چيزي را نمي دانيد، نمي توانيــد كاري را انجام دهيد، 
يا براي موضوعي نياز به كمك داريد، چون شــخصي 
سست و احمق قلمداد خواهيدشد. اغلب اوقات تشويق 
مي شويد زندگي شخصي تان را در خانه رها كنيد و تمام 
مدت خودتان را در »حالت كسب وكار« نشان دهيد. 
انگار از كارمندان مي خواهيم شــخصيتي چندگانه 
داشته باشــند. در خانه يك نوع رفتــار و در محل كار 
رفتار ديگري داشته باشــند كه اين واقعا يك بيماري 
رواني است. سازمان هاي فوق العاده پذيرش ضعف را 
با آغوش باز مي پذيرند و آن را تشــويق مي كنند. اين 
كارمندان و مديران را قادر مي سازد همان كسي باشند 
كه حقيقتا هســتند. پيتر اســتو، مديرعامل شركت 
تنجرين )اينگ ديركت كاناداي سابق( است و يكي از 
معدود مديران اجرايي در دنيا )و يك نهاد مالي( است 
كه وقتي اشتباه مي كند مي تواند اعتراف كند و وقتي 
خوشحال يا ناراحت است، اين را نشــان مي دهد و از 
صحبت درباره زندگي خصوصي خود ابايي ندارد. رفتار 
او در خانه و محل كار تفاوتي ندارد و در نتيجه، كارمندان 
مي توانند به او نزديك شوند و هرچيزي را با او درميان 
بگذارند. اگر سازمان تان به شما اجازه مي دهد خودتان 
باشيد، اين نشانه اي است كه شايد براي يك سازمان 

حقيقتا فوق العاده كار مي كنيد. 
خيلي خوب اســت كه بدانيم ســازمان هايي مانند 
گلس دور و موسســه گريت پليس تو ورك )بهترين 
جا براي كار كردن( بر چه اســاس به سازمان ها امتياز 
مي دهند و رتبــه  »بهترين« محل كار يــا محل كار 
»فوق العاده« را به آنها مي دهند. با اين حال، سازمان هاي 
زيادي وجود دارند كه در اين فهرســت نيستند و باز 
هم براي كار كردن، فوق العاده هســتند. شركت هاي 
حقيقتا فوق العاده از مزيت آينده نگري بهره مند هستند 
اما چگونــه مي توانيد بفهميد آيا براي يك شــركت 
 حقيقتا فوق العاده كار مي كنيد يا نه. در اين نوشــتار

 ۵ نشانه آمده است كه بايد به آنها توجه كنيد. 

۳. شفافيت قاعده هميشگي است
در بيشتر سازمان ها شما براساس »نيازتان« به اطالعات 
دسترســي پيدا مي كنيد. آنها كه در باالي ســازمان 
مي نشينند، اطالعات را كنترل مي كنند و سايرين وقتي 

واقعا ضرورت دارد، بخشي از آن را دريافت مي كنند. 
اين برقراري ارتباط، همكاري و از همه مهم تر اعتماد 
كردن را دشوار مي سازد. اين رويكرد يادآور كار كردن 
در يك ســازمان فوق محرمانه دولتي اســت كه درز 
ذره اي اطالعات به قيمت از دست دادن شغل تان تمام 
خواهدشد. در دنيايي كه به سرعت در حال تغيير است، 
ما دقيقا به رويكردي خالف اين نياز داريم. ما بيشتر به 
كارمنداني احتياج داريم كه به همه اطالعاتي كه نياز 
دارند و مي خواهند، دسترسي داشته باشند. بنيان گذار 
شركت اســپايس وركس همه چيز را براي كارمندان 
فراهم و قابل دسترسي مي كند )مگر اينكه منع قانوني 
داشته باشد( . اين شــامل هرچيزي مي شود، از تعداد 
فروش و معرفي سرمايه گذار گرفته تا پيش بيني هاي 
كسب وكار و شــرايط كلي بازاري كه روي كسب وكار 

تاثيرگذار است. 

 ۴. سرمايه گذاري روي تجربه كارمند
ايده تجربه كارمند عبارت اســت از ساختن سازماني 
كه در آن آدم ها واقعا بخواهند خودشــان را نشــان 
دهند، نه ســازماني كــه در آن نياز داشته باشــند 
خودشــان را نشــان دهند. يــك پندار بــزرگ كه 
درحال حاضر به ســازمان ها آســيب مي زنــد، اين 
است كه اين سازمان ها هميشــه مي پندارند آدم ها 
نياز دارند خودشــان را در كار نشان دهند. اين يعني 
تمركز كار روي كارايي، يعني بايــد ضرورت هايي را 
كه براي انجام كار الزم اســت، داشته باشيد. امروزه، 

تمركز كار روي چيزهايــي فراتر از كارايي 
است. تمركز كار روي ساختن تجربه است 
و اين براي ســازمان هايي كه مي خواهند 

برترين اســتعدادها را جــذب و حفظ كنند 
حياتي است. تجربه سازي شامل محيط هاي 

فيزيكي، فرهنگي  و فني است كه يك 
سازمان را مي سازد. سازمان هايي مانند 
ماريوت، ويرپول، ايربي ان بي، سيســكو 

و ســازمان هاي ديگر، همه روي ساختن تجربه هايي 
شــگفت انگيز براي كارمندان تمركز دارنــد. اگر در 
ســازماني كار مي كنيد كه به طراحــي تجربه براي 
كارمندان اهميت مي دهد، اين نشانه اي مهم است كه 

در يك سازمان حقيقتا فوق العاده كار مي كنيد. 

 ۵. شــركت مانند يك آزمايشگاه عمل 
مي كند 

كارخانه ها در يــك زمينه فوق العاده هســتند وآن  
حفظ وضعيت فعلي است؛ مي توانند به بهترين نحو 
همه چيز را مانند هميشه حفظ و در عين حال روي 
بهبود راندمان و بهــره وري تمركز كنند. كارخانه ها 
خيلي خطي و ايستا هســتند و تمركز خيلي كمي 
روي نوآوري، جذب، سالمتي كاركنان و چيزهايي 
از اين قبيــل دارند. براي همين اســت كه روبات ها 
براي كارخانه هــا فوق العاده هســتند. در كارخانه 
يك كار بارها و بارها تكرار مي شــود و در عين حال 
تمام مدت استانداردهاي يكســاني حفظ مي شود. 
بيشتر سازمان هاي ما در سراسر دنيا اينگونه ساخته 
شــده اند و اين مدل فكر كردن درباره  كار منســوخ 
شده است. سازمان هاي فوق العاده مانند آزمايشگاه 
هستند. آزمايشگاهي كه در آن كارمندان مي توانند 
ايده هاي شان را محك بزنند، آزمايش كنند، شكست 
بخورند، ريسك كنند و چيزهاي جديد ياد بگيرند. 
ادوب نمونه اي فوق العاده براي اين نوع سازمان است. 
در ادوب هر كارمند مي تواند يك دوره آموزش نوآوري 
را بگذراند كه طي آن به يــك كارت اعتباري ۱۰۰۰ 
دالري دسترسي دارد. هزينه اين كارت از قبل پرداخت 
شده اســت. كارمندان مي توانند از آن براي ساختن 
نمونه اوليه ايده يا تصورشان اســتفاده كنند. بعد از 
آن، فرصت دريافت بودجه بيشتر نيز وجود دارد. اگر 
سازمان تان بيشتر مانند يك آزمايشگاه و كمتر مانند 

يك كارخانه عمل مي كند، 
به احتمال زياد براي 
يك سازمان حقيقتا 

فوق العــاده كار 
مي كنيد. 

۵ نشانه كه براي شركتي  فوق العاده كار مي كنيد

عوارض »آدامس« براي دهان و دندان
خبر

نگاهي به مدل هاي كسب وكار 
توليد محتوا در فضاي حرفه اي 

مدل كسب وكار چيســت؟ مدل كســب وكار به زبان 
خودماني روش پول درآوردن ما از كاري است كه داريم 
انجام مي دهيم. البته منظورم نفس پول گرفتن نيست 
)كسب وكار به اين ســادگي ها هم نيست!( بلكه روشي 
اســت كه به كمك آن چيزي را در اختيار مشتري قرار 
مي دهيم كه حاضر باشد بابت آن پول پرداخت كند. اگر 
بخواهيم كمي جدي تر و علمي به ماجرا نگاه كنيم، بايد 
بگوييم »مدل كسب وكار عبارت است از روشي كه با آن 
ورودي هاي كسب وكار )مواد اوليه، دانش فني و اطالعات، 
ماشين آالت و تجهيزات و...( به خروجي  هاي قابل فروش 
به مشتري )يعني محصوالت و خدمات( تبديل مي شوند 

و سپس براي فروش به مشتري ارائه مي شوند«.
 اين تعريف شايد ساده به نظر برسد اما چند سوال 
كليــدي در دل آن وجود دارد كــه خالصه هر 

كسب وكاري است: 
۱- مشتري كيســت، چه نيازي دارد و بابت چه 

چيزي پول مي دهد؟
۲- مشتري چطور ما را پيدا مي كند )يا برعكس ما 

چگونه مشتري را پيدا مي كنيم؟( 
۳- ما چه »چيز«ي داريم كه به مشــتري عرضه 

كنيم و از او پول دريافت كنيم؟
۴- چطور آن »چيز« را طراحــي، توليد و عرضه 

مي كنيم؟
۵- چرا مشــتري بايد از ما بخرد و نه كسب وكار 

رقيب مان؟
اما از آن جايي كه اين سواالت در حالت عادي بيشتر 
مفهوم ســاز هســتند تا اجرايي، براي تحليل مدل 
كسب وكار بايد از ابزار چارچوب بوم مدل كسب وكار 
استفاده كرد. بوم مدل كســب وكار ابزاري فوق العاده 
براي تحليل سواالت فوق و پاســخگويي درست به 

آنهاست.

اورژانس کسب و کار درس هاي موفقيت

هر فردي موفقيت هاي خويش را براســاس يك 
مقياس نســبي مورد ســنجش قــرار مي دهد. 
مـوفـقـيـــت هاي كـوچـك بـــرخي اشخاص 
درنظر برخي ديگر ممكن است بزرگ جلوه كند؛ 
اين كامال بســتگي به نوع تربيــت، تحصيالت و 

شرايط مـوجود در زندگي شما دارد. 
تا زماني كــه به اهداف خود دســت يافته و براي 
بهترين بودن سخت كوشــي مي كنيد، فـــردي 

موفق محسوب مي شويد. اين اصل مطلب است. 
با اين حال افرادي نيز وجود دارند كه نمي توانـند 
به سطـــح رضايــت از موفقيت دســت يابند. 
ضعف هاي شخصيتي يا خـصوصـيات از پـيـش 
تعيين شده زندگي آنها، مـوانـع اصـلي راه چنين 

انسان هايي به شمار مي رود. اگر در زندگي خـود 
شـرايـط دشـواري را تـــجربه كرده ايد، نگاهي 
 به اين صفــات و موقعيت ها بيندازيــد تا ببينيد 
در حال آماده كردن خود براي شكست هاي بيشتر 

هستيد يا خير. 

پشت گوش اندازي
ممكن اســت يكي از اصلي ترين اهريمنان عامل 
نابودي شــما در تحصيل و زندگي شغلي، طفره 

رفتن و به تعويق انداختن امور بوده باشد. 
افرادي كه عالمت مزمن اين بـيـمـــاري در آنها 
ديده مي شود، مايلند با اين جمالت توجيه كننده 
كه  تمام كردنش كاري نخواهد داشــت يا نگران 

نباش، وقت براي انجام دادنش بسيار است، كارها 
و وظايفشان را براي هميشه از سر خود باز كرده و 

به تعويق بيندازند. 
اگــر كاري در حــد و انــدازه قابليت هايتان به 
شــما روي آورد ولي به دليل عــذر و بهانه هاي 
ذكر شـــده از انجام آن ممانعت به عمل آورديد، 
قطعا پشت گوش اندازي مشكل اصـــلي بـوده و 
بايد مرتفع شود. احســاس مي كنيد كه زمان در 
اختيار شماسـت، اما هنگامي كـه وقـت موعود 
نزديك مي شود، براي اتمام كار به سرعت هجوم 
مي آوريــد و نتيجه اين می شــود، از انجام عمل 
 مورد نظر با شــكلی كه از ابتدا در ذهن تان بوده، 

دور می شويد. 

چگونه فردي موفق محسوب شويم

20 درس از آنتوني رابينز
۱( به مردم بيش از آنچــه انتظار دارند، 
بدهيد و اين كار را با شادماني انجام دهيد. 
۲( با مرد يا زني ازدواج كنيد كه عاشــق 

صحبت كردن با او هستيد. 
براي اينكــه وقتــي پيرتر مي شــويد، 
مهارت هــاي مكالمــه اي مثــل ديگر 

مهارت ها خيلي مهم مي شوند. 
۳( همه آنچه را كه مي شنويد باور نكنيد، همه آنچه را كه داريد خرج نكنيد 

و همان قدر كه مي خواهيد نخوابيد. 
۴( وقتي مي گوييد دوستت دارم، منظورتان همين باشد. 

۵( وقتي مي گوييد متاسفم، به چشمان شخص مقابل نگاه كنيد. 
6( قبل از اينكه ازدواج كنيد، حداقل 6 ماه نامزد باشيد. 

7( به عشق در نخستين نگاه باور داشته باشيد. 
8( هيچ وقت به روياهاي كسي نخنديد. مردمي كه رويا ندارند، هيچ چيز 

ندارند. 
9( عميقا و با احساس عشــق بورزيد. ممكن است آسيب ببينيد ولي اين 

تنها راهي است كه به طور كامل زندگي مي كنيد. 
۱۰( در اختالفات منصفانه بجنگيد و از كسي هم نام نبريد. 

۱۱( مردم را از طريق خويشاوندان شان داوري نكنيد. 
۱۲( آرام صحبت كنيد ولي سريع فكر كنيد. 

۱۳( وقتي كسي از شما سوالي مي پرســد كه نمي خواهيد پاسخ دهيد، 
لبخندي بزنيد و بگوييد »چرا مي خواهي اين را بداني؟«

۱۴( به خاطر داشته باشيد كه عشق بزرگ و موفقيت هاي بزرگ مستلزم 
ريسك هاي بزرگ هستند. 

۱۵( وقتي كسي عطسه مي كند، به او بگوييد عافيت باشد. 
۱6( وقتي چيزي را از دســت مي دهيد، درس گرفتن از آن را از دســت 

ندهيد. 
۱7( اين ۳ نكته را به ياد داشته باشيد: احترام به خود، احترام به ديگران و 

پذيرفتن مسئوليت همه كارهاي تان. 
۱8( اجازه ندهيد يك اختالف كوچك به دوستي بزرگ تان صدمه بزند. 

۱9( وقتي متوجه مي شويد اشــتباهي مرتكب شده ايد، فورا براي اصالح 
آن اقدام كنيد. 

۲۰( وقتي تلفن را بر مي داريد، لبخند بزنيد، كسي كه تلفن كرده آن را در 
صداي شما مي شنود. 

گياه خواری و تناسب اندام
نسرين مرادي- فعال محيط زيست

گياه خواري و حفظ اندام مناسب از ميان 
تمامي روش هايي كه بــراي كاهش وزن 
وجود دارد، روشی است كه از ساير روش ها 
بسيار سالم تر است. زماني كه شما غذاي 
خود را از مقدار زيادي از سبزي ها، ميوه ها، 
غالت كامل و انواع حبوبات تهيه مي كنيد، 
كاهش وزن، به طور قابل مالحظه اي آسان است و همراه با آن، بهبود عالي 
در وضعيت كلسترول، فشار خون، قند خون و بسياري از جنبه هاي ديگر 

سالمتي نيز ايجاد مي شود. 
ذهن انسان مي خواهد از متفاوت بودن با ديگران اجتناب كند. از خودتان 

بپرسيد و صادقانه جواب بدهيد: 
»آيا عادات غذايي من براي سالمتي ام مضر است؟« 

 »آيا من از متفاوت بودن مي ترسم؟« 
تغذيه ناســالم در جامعه رايج شده است اما شــما مجبور نيستيد عادات 
تغذيه اي توده مردم را دنبال كنيد. به خودتان بــه دليل متفاوت بودن با 
كساني كه با عادات غذايي شان سبب مرگ تدريجي خود مي شوند، افتخار 
كنيد. هرچه بيشتر درباره مزاياي تغذيه سالم بياموزيد. بدانيد كه بيماري 
قلبي، ديابت و حتي سرطان اساسا در نتيجه رژيم غذايي نامناسب و شيوه 
زندگي غلط ايجاد مي شود، نه در نتيجه ژنتيك يا كهولت سن. زماني كه 
شما حقيقتا درباره اثرات مثبت و منفي اي كه غذاها مي توانند بر بدن تان 
داشته باشند، بدانيد، براي پيروي از تغذيه سالم احساس قدرت خواهيد 
كرد. از مصرف غذاهاي پرچرب و عــاري از فيبر خودداري كرده و مصرف 
غذاهايي را افزايش دهيد كه كم چرب بوده و سرشــار از فيبرباشند. رژيم 
غذايي كم چرب، حاوي چربي اشباع بســيار كمي است، چربي اشباع در 
گوشــت، محصوالت لبني و روغن هاي گرمســيري مانند روغن نارگيل، 
 پالم يا روغن هسته پالم يافت مي شود. براي كاهش موثر چربي، شما بايد

 دو مورد را رعايت كنيد: 
نخســتين گام مصــرف هرچــه كمتــر محصــوالت حيوانــي اســت 
كــه ســبب كاهــش مصــرف پروتئيــن حيوانــي نيــز مي شــود. 
 مــا بــه پروتئيــن نيــاز داريــم امــا بــدن مــا نيازمنــد پروتئيــن

 حيواني نيست. پروتئين هاي منشــا حيواني در افرادي كه دچار مشكل 
عملكرد كليه هســتند، آســيب به كليه را تشــديد مي كند. همچنين 
ســبب مي شــود تا دفع كلســيم از بدن )از طريــق كليه هــا و مجاري 
ادراري( افزايش يابــد، كه به دنبــال آن خطر ابتال به پوكي اســتخوان 
 را نيز افزايــش مي دهد. پروتئين هاي منشــا گياهي چنين مشــكالتي 

را سبب نمي شوند. 
گام دوم مصرف هرچه كمتر روغن هاي نباتي اســت. اگرچه اين روغن ها 
اغلــب از چربي هاي حيواني ســالم تر به نظر مي رســند امــا آنها كالري 
بااليي دارند. براي ســالم ترين رژيم غذايي، شــما بايــد مصرف روغن ها 
را به حداقل برســانيد، ســعي كنيد بيشــتر پروتئين مورد نياز خود را از 
منابع گياهي تاميــن كنيد. تقريبا تمــام ســبزيجات، ميوه ها، حبوبات 
و غالت كمتــر از ۱۰ درصد چربي دارند و فاقد كلســترول مي باشــند. 
خواننــدگان گرامي جهــت دســتيابي به مطالــب معتبــر و جزئي تر 
 مي توانيد بــه كانال هاي مرتبــط نظير ديابت، چاقــی و طبيعت درماني

 مراجعه كنيد. 

نکته

سالمت

يك دندانپزشــك گفت: آدامس براي ســالمتي 
دهــان و دندان مضر بــوده و هيــچ مزيتي براي 

دندان ها ندارد. 
به گــزارش ايســنا، دكتــر محمدهادي شــفق 
اظهــار كرد: كســاني كه به طــور مــداوم اقدام 
به جويــدن آدامــس مي كنند، ســالمتي دهان 

و دندان هــاي خــود را بــه خطــر مي اندازند.  
وي تصريح كــرد: افرادي كه به صورت مســتمر 
آدامس مي جوند، ممكن است دچار بيماري هاي 
مفصل فك شــوند. همچنين گلوكز و ســاكاروز 
 موجود در آدامس ها باعث پوســيدگي دندان ها 

مي شود. 

شــفق افزود: امروزه آدامس هــا داراي طعم ها و 
اسانس هاي مختلفي هســتند كه براي سالمت 
دهان مضر است و گاهي موجب ايجاد حساسيت 
روي گونــه، زبــان و لثه هــا مي شــود. در بازار 
آدامس هايي با عنوان آدامس هــاي بدون قند به 
فروش مي رسد اما در واقع تشخيص آنكه به طور 

حتم بدون قند اســت يا نه ،كار دشــواري است.  
اين دندانپزشــك تاكيد كرد: تفاوتي ميان مارك 
آدامس هاي خارجي و ايراني وجود ندارد و همگي 
آنها براي ســالمت دهان و دندان ها مضر هستند 
و آنچه درباره فوايد آدامس براي دندان شــنيده 

مي شود، چيزي جز تبليغات نيست. 


