
ذخایر فارکس هند برای دومیــن هفته متوالی 
کاهش یافت.

به گزارش ایســنا به نقل از گلوبال، بانک مرکزی 
هند )RBI( اعالم کرد که ذخایر فارکس در هفته 
منتهی به ۲۳ دســامبر به ۵۶۲.۸۱ میلیارد دالر 
کاهش یافته است کل ذخایر در هفته قبل با ۵۷۱ 
میلیون دالر کاهش به ۵۶۳.۵ میلیارد دالر رسیده 

بود که روند افزایش پنج هفته ای را متوقف کرد.
برای هفتــه منتهی به ۱۶ دســامبر، ذخایر این 
کشور ۵۶۳.۵۰ میلیارد دالر بود که به طور کلی، از 

۶۳۲.۷ میلیارد دالر در ابتدای سال جاری کاهش 
یافته است.

ذخایر ارزی این کشور در اکتبر ۲۰۲۱ به باالترین 
حد خود یعنی ۶۴۵ میلیارد دالر رسید.

دارایی های ارزی، بزرگ ترین بخش ذخایر فارکس 
محسوب می شوند و این دارایی های ارز خارجی بر 
حسب دالر بررسی می شــوند و در پی افزایش یا 
کاهش ارزش ارزهای غیردالری نیز مانند یورو، 
پوند انگلیس و ین ژاپن که در ذخایر ارز خارجی 

این کشور نگهداری می شود، نوسان می یابند.

بانک مرکزی هند طی ســال گذشته )۲۰۲۲( 
در چندین نوبت برای حمایــت از روپیه در بازار 
دخالت کــرده و گفته اســت که تغییــرات در 
 ذخایر نیز ناشــی از ســود یا زیان ارزش گذاری 

است.
ذخایر طال با ۳۹۰ میلیون دالر افزایش به ۴۰.۹۶۹ 

میلیارد دالر رسید.
داده ها نشــان می دهد که ذخیره این کشور نزد 
صندوق بین المللی پــول )IMF( با ۴۵ میلیون 
دالر افزایش به ۵.۱۵۹ میلیارد دالر رسیده است.

روســیه پیش بینی اقتصادی خوبی برای ســال 
۲۰۲۳ منتشر کرد.

به گزارش ایسنا به نقل از بیزنس، به گفته آندری 
بلوسوف، معاون اول نخســت وزیر روسیه، سال 
جدید برای اقتصاد روســیه بســیار آسان تر از 
ســال ۲۰۲۲ خواهد بود، زمانی که کشور تحت 

تحریم های بی سابقه غرب قرار گرفت.
وی گفت که این کشــور حتی از ســخت ترین 
دوره های بحــران کنونی نیز عبور کرده اســت 
و خاطرنشــان کــرد کــه علیرغــم انتظارات 

گســترده از یک رکود نســبتا شــدید، کاهش 
واقعی در فعالیت های اقتصادی بســیار کمتر از 
پیش بینی های اولیه بود. بلوســوف تاکید کرد: 
»ما معتقدیم که سال ۲۰۲۳، اگر اتفاقی نیفتد، 
طبیعتا سالی بسیار آسان تر از سال ۲۰۲۲ خواهد 

بود و در آنجا هیچ مشکل مهلکی نمی بینیم«.
معاون اول نخست وزیر همچنین گفت که انتظار 
دارد رشــد تولید ناخالص داخلی این کشور در 
ســال جدید »نزدیک به صفر« باشــد، اگرچه 
پیش بینی رســمی حاکی از کاهش کمتر از یک 

درصدی است. وی اظهار کرد: البته، سال جدید ما 
نمی توانیم سه درصد رشد تولید ناخالص داخلی 
داشته باشیم و به احتمال زیاد کمتر است و فکر 

می کنم حدود صفر خواهد بود.
وزارت توسعه اقتصادی پیش بینی کرد که تولید 
ناخالص داخلی روسیه در سال جاری ۲.۹ درصد 
و در سال ۲۰۲۳ به میزان ۰.۸ درصد کاهش یابد.

بانک مرکزی انتظار دارد که کاهش تولید ناخالص 
داخلی در سال جاری ۳.۰ تا ۳.۵ درصد و در سال 

جدید یک تا چهار درصد باشد.

بخش خدمات چین پس از بازگشایی تا حدودی 
بهبود یافته است اما چالش هایی در پیش است.

به گزارش ایسنا، بسیاری از افراد از جمله جردن 
لی، صاحب رستوران در شهر چنگدو در جنوب 
غربی چین، به شدت امیدوار است که تعطیالت 
سال نو به او کمک کند تا کسب وکار از دست رفته 
امسال را به دلیل سفرهای مرتبط با کووید و سایر 
محدودیت ها جبران کند. اگرچــه از زمانی که 
دولت مرکزی اکثر محدودیت های کنترل بیماری 
همه گیر خود را در این ماه لغو کرد، عفونت ها به 

شدت افزایش یافته است.
بسیاری از افراد که به دلیل اختالالت مکرر مرتبط 
با بیماری همه گیر در کسب وکار خود در سه سال 
گذشــته تحت تأثیر قرار گرفته اند، نمی خواهند 
کارکنانی را تا زمانی که همه چیز به حالت عادی 

بازگردد، استخدام کنند.

بخش خدمات که ۵۳.۳ درصد از تولید ناخالص 
داخلی چین در ســال ۲۰۲۱ را تشکیل می داد، 
در بحبوحــه محدودیت های ضد ویروســی در 
این کشور که بسیاری از رستوران ها را تعطیل و 
سفرها را محدود کردند، بیشترین آسیب را دید. 
پکن در این ماه تقریبــاً همه این محدودیت ها را 
که به اقتصاد ۱۷ تریلیون دالری آسیب رسانده 

بود، برچید.
دان وانگ، اقتصاددان ارشد در بانک هانگ سنگ 
چین گفــت: هنوز کمبود نیــروی کار در بخش 
خدمات در شهرهای بزرگ وجود دارد و کاهش 
بهره وری کاماًل آشکار است و بازگشت مجدد به 
طور همزمان اتفاق نمی افتد. آژانس های مسافرتی 
و افراد عادی اعالم کردند که با توجه به نگرانی ها 
در مورد کووید و هزینه های دقیق تر به دلیل تأثیر 
همه گیری، بازگشت به حالت عادی ماه ها طول 

می کشد. خرده فروشی که معیاری کلیدی برای 
مصرف است در نوامبر نسبت به سال گذشته ۵.۹ 
درصد کاهش یافت. سیاست گذاران برنامه هایی 
را برای احیای مصرف و ســرمایه گذاری تنظیم 
کرده اند اما انتظار می رود تاثیــر کندی اقتصاد 
بر بیکاری و دســتمزدها در کوتاه مدت مخارج 
خدمات را پوشش دهد. بر اساس گزارش رویترز، 
در شــهر لیجیانگ، یک کانون گردشگری در در 
جنوب غربی چین، از سه سال پیش که اقدامات 
کنترل بیماری همه گیر اعمال شد، حدود نیمی از 
مغازه ها و رستوران ها تعطیل شده اند. یکی از افراد 
در این منطقه اظهار کرد که این محدودیت های 
کووید نیست که مانع از تردد افراد می شود، بلکه 
نداشــتن هزینه اســت. هزینه زندگی در پکن 
در حال افزایش اســت و مــردم همچنان نگران 

بیمارشدند در محل کار هستند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدامات انجام شده 
در این وزارتخانه طی دو ماه و نیم گذشته را برشمرد 
و گفت: یکی از مشکالت ما، کسورات بازنشستگی 
بازنشســتگان بود که به لحاظ نبــود منابع اتفاق 
می افتاد که خوشبختانه کسورات بازنشستگان را 

پرداخت کردیم.
به گزارش ایســنا، صولت مرتضوی کــه ۷۳ روز 
از تصدی وی بر مســند وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی می گذرد، با حضور در برنامه »صف اول« 
شــبکه خبر با بیان اینکه داّل مرکزی خدمت را 
اجرای عدالت قــرار داریم، گفت: هــم عدالت در 

توصیف و هم عدالت در توزیع مدنظر است.

جزئیات توزیع کاالبرگ الکترونیکی
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعــی درباره جزئیات 
توزیع کاالبرگ الکترونیکی اظهار کرد: قانونگذار 

در بودجه سال ۱۴۰۱ به دولت تکلیف کرده بود که 
ما به ازای حذف ارز ترجیحی کاالبرگ برای مردم  
و اشخاص مشــمول یارانه تامین کند. در آن زمان 
زیرساخت ها آماده نبود. البته قانون گذار اشاره کرده 
است کاالبرگ می تواند به انحای مختلف توزیع شود 
که تصمیم براین شد یارانه نقدی پرداخت شود و 
اقبال عمومی هم خوب بود. مرتضوی افزود: برای 
توزیع کاالبرگ، نیاز به تامین زیرساخت ها داشتیم 
که آماده شده و ابتدا در چهار شهرستان به صورت 

آزمایشی اجرا خواهد شد.
وی با بیان اینکه با هماهنگی مســئولین استان 
هرمزگان، بناداریم طرح را این استان تحت سامانه 
ملی اعتبار یا همان کاالبرگ الکترونیکی آغاز کنیم 
گفت: استفاده از این امکان، ۱۰۰ درصد اختیاری 
است و یارانه بگیران می توانند زودتر از موعِد واریز 
یارانه ها با استفاده از مبلغی که در کارت پول آنها 

تعبیه می شود، از ۱۱ قلم کاالی تعیین شده انتخاب 
و خریداری کنند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
افزود: درواقع افراد می تواننــد تا قبل از زمان واریز 
یارانه نقدی، خرید کاال داشته باشند و اگر تمایل 
نداشتند در موعد مقرر یارانه همزمان با سایر نقاط 
کشور به حسابشان واریز می شود. همانطور که گفته 
شد این امکان کامال اختیاری است و الزامی برای 
خرید کاال وجود ندارد. فرصتی است که فراهم شده 
و می توانند این ۱۱ قلم را از فروشــگاه ها در سطح 
استان خریداری کنند و امیدواریم هرچه سریعتر 

از هرمزگان شروع کنیم و به دیگر استان ها برسیم.
مرتضوی با بیان اینکه طرح فعال آزمایشی است و 
محدودیتی وجود ندارد که بگوییم مقدر اجناس 
چه قدر باشد گفت: افراد به فراخور نیاز می توانند 
از هرکدام از ۱۱ قلم به هر مقدار که اعتبار داشــته 

باشند کاال بخرند.

وزیر بهداشت با اشاره به شناســایی سویه های جدید بیماری 
کرونا در کشــور، از آماده باش این وزارتخانه خبر داد و بر لزوم 
واکسیناسیون کرونا در گروه های پرخطر و همچنین پوشش 

ماسک بویژه در اجتماعات تاکید کرد.
به گزارش ایسنا، دکتر بهرام عین اللهی با بیان اینکه جمهوری 
اسالمی ایران جزو موفق ترین کشورها در کنترل بیماری کرونا 
است، گفت: علت آن نیز در درجه اول همکاری مردم و حمایت 
آنها، واکسیناسیون گســترده و رعایت پروتکل های بهداشتی 

و البته جانفشانی کادر ســالمت است؛ به طوری که نزدیک به 
سه ماه است که آمار فوتی های کرونا در کشور زیر ۱۰ نفر و در 
برخی روزها نیز صفر است؛ این درحالیست که در دنیا و برخی 
کشورها مثل ژاپن، آمریکا، آلمان، ایتالیا وضعیت خوب نیست 

و بر همین اساس هم ما مقداری نگران هستیم.
وی به تشکیل جلسه ستاد ملی کرونا در روز گذشته اشاره کرد 
و افزود: با توجه به شناسایی سویه های جدید در کشور، تاکید 
بیشتری به واکسیناســیون بویژه در افراد پرخطر داریم و این 

افراد اگر شش ماه از تزریق واکسن شان گذشته، حتما باید برای 
واکسیناسیون مراجعه کنند.

وزیر بهداشت گفت: در حال حاضر واکسن به اندازه کافی داریم 
و ۵۰ میلیون ذخیره واکسن در کشــور است. نکته مهم دیگر 
پوشش ماسک است بویژه در اجتماعاتی نظیر هواپیما، اتوبوس، 

قطار و ... حتما از ماسک استفاده شود.
وی ادامه داد: در همین راستا نیز روز گذشته به وزیر راه گفتم 
که هواپیماها مدتی است ماسک نمی دهند و این موضوع را باید 

الزامی کنند؛ چراکه در هواپیما ویروس در حال گردش است و 
هوا بیرون نمی رود و در داخل کابین می چرخد. به همین دلیل 
هم ماسک زدن الزم است. وزیر بهداشت همچنین گفت: رعایت 
بیشتر پروتکل ها در اجتماعات دانشجویی و دانش آموزی نیز به 

وزاری مربوطه تذکر داده شد.
وی ادامه داد: وزارت بهداشت در حال رصد بیماری است و بر 
همین اساس هم هفته پیش دو سویه جدید در کشور شناسایی 
شد. این ویروسها ویژگی شان آن است که به سرعت می توانند 

منتشر شوند و همه گیری ایجاد کنند و ما  در وزارت بهداشت 
در حالت آماده باش هستیم.

وزیر بهداشت افزود: روز گذشته در ستاد ملی مقابله با کرونا بر 
کنترل مرزها تاکید شد. بر همین اساس مرزها رصد می شوند و 
در کشورهای پرخطر دقت بیشتری در مورد ورود مسافرینشان 
به کشورمان می شود و تست های الزم پی سی آر گرفته می شود 
و اگر فرد آلوده ای پیدا شد حتما قرنطینه می شود. در مجموع 

در آماده باشیم.

استرالیایی ها هزینه های زیادی را صرف خرید سال 
نو می کنند که رکورد خواهد زد. به گزارش ایســنا، 
استرالیایی ها در آستانه کریسمس، رکوردشکنی ۷۴.۵ 
میلیارد دالر استرالیا )۶۷.۸ میلیارد دالر سنگاپور( را 
خرج کردند که نشانه این است که افزایش قیمت ها 
و افزایش نرخ های بهره هنوز تقاضای مصرف کننده را 

تضعیف نکرده است. بر اساس آمار منتشر شده توسط 
انجمن خرده فروشان استرالیا، خرده فروشی در سراسر 
استرالیا بین اول نوامبر تا ۲۴ دسامبر ۸.۶ درصد نسبت 
به سال گذشته افزایش یافته است. در بیانیه ای اعالم 
شد که معامالت در ۲۶ دسامبر به رکورد ۱۵.۳ درصد 
رشد نسبت به سال قبل به ۱.۲۳ میلیارد دالر استرالیا 

رسید. ارقام ماهانه ماه اکتبر نشان می دهد که رشد کلی 
قیمت همچنان نزدیک به هفت درصد است، بنابراین 
تورم عامل کلیدی افزایش اعداد خرده فروشی خواهد 
بود، حتی اگر این روند تا دسامبر بیشتر کاهش یافته 
باشد. رفتار مصرف خانوارها تعیین کننده کلیدی برای 

افزایش نرخ بهره خواهد بود.

یک منبع آگاه گفت: برای نخستین بار در چهار سال 
گذشته شرکت شــورون آمریکا در حال ارسال دو 

نفتکش برای بارگیری نفت در ونزوئال است.
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، یک منبع 
آگاه گفت که شرکت شورون آمریکا دو نفتکش را 
برای بارگیری نفت ونزوئال به این کشور ارسال کرده 

که قرار اســت برای اولین بار در چهار سال گذشته 
نفت ونزوئال را به آمریکا منتقل کنند.

گفته می شود که شرکت شــورون یک نفتکش را 
چارتر کرده تا نفت ونزوئــال را بارگیری کند. یک 
نفتکش دیگر نیز قرار است اوایل ماه آینده با محموله 
مواد رقیق کننده به ونزوئال برســد. ماه گذشــته 

میالدی بود که آمریکا یک مجوز ۶ ماهه به شورون 
داد تا به حوزه تولید، فرآوری و صادرات نفت ونزوئال 
ورود کرده و نفت این کشور را به آمریکا وارد کند. 
براساس این مجوز دوباره پای نفت ونزوئال به آمریکا 
پس از چهار سال باز خواهد شد. این نخستین اقدام 

آمریکا در کاهش تحریم ها علیه روسیه است.

پیش بینی اقتصادی روسیه در سال ۲۰۲۳سقوط ذخایر فارکس هند

جزئیات توزیع کاالبرگ الکترونیکیدومین اقتصاد بزرگ جهان با بهبود آنی مواجه خواهد شد؟

آماده باش وزارت بهداشت برای موج جدید کرونا

آمریکایی ها دنبال خرید نفت از ونزوئالاسترالیایی ها در خرید رکورد زدند
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چک الکترونیک به بازار آمد 

وزیر اقتصاد:

سرنوشت چک های 
کاغذی چه می شود؟

اندازه صادرات نفت 
مازاد ارز داریم

طرح نمایندگان 
برای مالیات ستانی از 
خریداران ارز و طال

kasbokarnews paper 
kasbokarnews 

سرمقاله

ضرورت استقالل
بانک مرکزی

نرخ بهره بانکی همواره یکی 
از ابزارهای سیاســت گذار 
پولی اســت. با این ابزار می 
تواند نرخ تورم را کنترل کند. 
به عبارتی این ابزار، بانک مرکزی در بیشتر کشورها 
در زمان شروع بحران استفاده می کنند. نمونه های 
آن را در ماه های اخیر بسیار مشاهده شده است. بعد 
از جنگ روسیه و اوکراین ضربه شدیدی به روبل 

وارد شد. همچنین...

 یوسف کاووسی، کارشناس 
اقتصادی 
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2

2

سقوط  سنگین 
بورس تهران

رشد تقاضای واحدهای 
کوچک در بازار مسکن

با افزایش عرضه از سوی بازار ساز، ریسک خرید دالر  افزایش یافت

فشار فروش در  بازار  ارز
صفحه2

صفحه2

بی مهری  بانک ها  به  تولید
بانک ها   نسبت   به   پرداخت   تسهیالت   به   بنگاه ها 
در   ماه های   پایانی   سال   کم کاری   می  کنند

بورس در معامــالت ۱۱ دی مــاه ۱۴۰۱ با ریزش 
۲۶۱۱۹ واحدی به کار خود خاتمه داد. شــاخص 
کل در پایــان معامالت روز گذشــته روی کانال ۱ 
میلیون و ۵۶۴ هــزار و ۳۵۷ واحــدی قرار گرفت.  
بورس بعــد از دوره ای تقریبا طوالنــی که روندی 
نزولی داشت، به تعادل نسبی رسیده است. قبل از 
آن اکثر سهامداران بابت ضرر و زیان ادامه دار این بازار 
شکایت داشتند. برخی از مردم بر این باورند، سرمایه 
وارد شده به بورس باید سودآور باشد اما این انتظار 
کامال دور از منطق اســت. بر همین اساس به افراد 
توصیه می شود، قبل از ورود به بازارهای مالی نسبت 
به ضرر و زیان احتمالی در بازار اطالعات الزم را کسب 
 نمایند و بعد با نگاهی بــاز و دور اندیش وارد بورس 

شوند. بورس معامالت...

بازار مسکن شهر تهران، آذر را با نوسان ۲.۹ درصدی 
قیمت سپری کرد که نشان می دهد نرخ رشد آن در 
مقایسه با آبان به کمتر از نصف رسیده و واحدهای 
کوچک و قدیمی نمایه غالب در این بازار است. بازار 
مســکن شــهر تهران آخرین ماه پاییز را با نوسان 
۲.۹ درصدی قیمت سپری کرد که نشان می دهد 
نرخ رشد آن در مقایسه با ماه قبل به کمتر از نصف 
رسیده اما تحت تاثیر نوســانات قیمت ارز متوقف 
نشده است؛ فشار تقاضا برای واحدهای کوچک متراژ 
و قدیمی نمایه غالب در این بازار است. آذرماه ۱۴۰۱ 
مطابق انتظارات با رشد هر دو شاخص قیمت و تعداد 
معامالت مسکن در پایتخت سپری شد؛ اگرچه نرخ 
تورم ملکی نسبت به ماه قبل تقریبا نصف شد و از ۶.۸ 

درصد در آبان به ۲.۹ درصد در...



اقتصاد2
ایران

قیمت اوراق مســکن از ۱۲۰ 
هزار تومان گذشت

درحالی که هر برگ از اوراق تسهیالت مسکن 
ســال جاری، حدود یک هفته قبل ۱۰۸ هزار 
تومان قیمت داشت، اکنون قیمت این اوراق به 

بیش از ۱۲۰ هزار تومان رسیده است.
به گزارش ایســنا، بررســی آخرین وضعیت 
قیمت اوراق مســکن حاکی از این اســت که 
هر برگ اوراق وام مسکن )تسه( در فروردین 
ســال گذشــته ۱۲۴ هزار و ۱۰۰ تومان، در 
اردیبهشــت ماه ۱۲۰ هــزار و ۷۰۰ تومان و 
در خرداد مــاه نیز ۱۲۴ هــزار و ۱۰۰ تومان 

قیمت دارد.
هر برگ اوراق تسهیالت مسکن بانک مسکن 
در تیر سال گذشته ۱۲۱ هزار و ۴۰۰ تومان،  
در مرداد سال گذشــته ۱۲۰ هزار تومان و در 
شهریور سال گذشته ۱۲۰ هزار و ۳۰۰ تومان 

داد و ستد می شود.
این اوراق در ماه مهر سال گذشته ۱۱۹ هزار 
و ۲۰۰ تومان، در آبان مــاه ۱۲۰ هزار و ۷۰۰ 
تومان و آذرماه ۱۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان قیمت 

دارد.
اوراق تسهیالت مســکن در دی  و بهمن سال 
گذشــته نیز با قیمت های ۱۲۰ هزار تومان و 
۱۲۰ هزار و ۶۰۰ تومان معامله می شود. این 
اوراق در سال جاری ۱۲۰ هزار و ۱۰۰ تومان 
قیمت دارد که این گزارش بر اســاس همین 

قیمت نوشته شده است.

قیمــت اوراق بــرای مجردها و 
متأهل های تهرانی

بر این اســاس، مجردهــای ســاکن تهران 
می توانند تا ۲۸۰ میلیون تومان تســهیالت 
دریافت کنند که شــامل ۲۰۰ میلیون تومان 
تسهیالت خرید مسکن و ۸۰ میلیون تومان وام 
جعاله می شود؛ لذا برای دریافت ۲۰۰ میلیون 
تومان وام باید ۴۰۰ برگه تســهیالت مسکن 
خریداری کنند که هزینــه این تعداد اوراق با 
تســه ۱۲۰ هزار و ۱۰۰ تومانی، ۴۸ میلیون و 

۴۰ هزار تومان می شود.
همچنین با در نظر گرفتن ۸۰ میلیون تومان 
وام جعاله که برای آن باید ۱۶۰ ورق به مبلغ 
۱۹ میلیون و ۲۱۶ هزار تومان خریداری کنند، 
مجموع هزینه خرید اوراق بــه ۶۷ میلیون و 

۲۵۶ هزار تومان می رسد.
زوج های تهرانی نیز بر همین اساس می توانند 
تا ســقف ۴۸۰ میلیون تومان شــامل ۲۰۰ 
میلیــون تومان تســهیالت خرید مســکن 
برای هر نفر و ۸۰ میلیون تومــان وام جعاله 
دریافت کنند؛ بنابراین زوجین باید ۸۰۰ برگه 
تسهیالت مســکن خریداری کنند که هزینه 
آن ۹۶ میلیون و ۸۰ هزار تومان می شــود که 
همراه با هزینه ۱۹ میلیون و۲۱۶  هزار تومانی 
وام جعاله که برای آن باید ۱۶۰ ورق تسهیالت 
مسکن خریداری کنند، در مجموع باید ۱۱۵ 

میلیون و ۲۹۶ هزار تومان پرداخت کنند.

قیمت اوراق در سایر استان ها
ســقف این تســهیالت برای مراکز استان و 
شــهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر 
برای مجردها به ۱۶۰ و برای زوجین به ۳۲۰ 

میلیون تومان رسیده است.
با توجــه بــه اینکه مجردهــا بایــد ۳۲۰ و 
متاهل های ساکن این شــهرها نیز باید ۶۴۰ 
برگه تســهیالت مســکن خریــداری کنند، 
مجردها باید ۳۸ میلیــون و ۴۳۲ و متاهل ها 
نیز باید ۷۶ میلیون و ۸۶۴ هزار تومان پرداخت 

کنند.

وزیر اقتصاد:
اندازه صادرات نفت، مازاد ارز داریم

طبق اعالم وزیر امور اقتصــادی و دارایی، به 
میزان صادرات نفت، مــازاد عرضه ارز وجود 
دارد که با اصالح مدیریــت عرضه- تقاضای 
انواع ارز )به ویژه درهــم( در بانک مرکزی، 

ثبات به بازار بازمی گردد.
به گزارش خبرگزاری مهر، ســید احســان 
خاندوزی در توییتی نوشت: طبق آمار گمرک 
ایران، کل واردات کشور تا امروز صرفاً از محل 
صــادرات غیرنفتی، گاز و بــرق قابل تأمین 
است؛ لذا به میزان صادرات نفت، مازاد عرضه 

ارز وجود دارد.
طبق تاکید وزیر امور اقتصــادی و دارایی، با 
اصالح مدیریت عرضه- تقاضای انواع ارز )به 
ویژه درهم( در بانک مرکزی، ثبات به بازار باز 

خواهد گشت.

خبر

همزمان با اعــالم رئیس 
جدیــد بانــک مرکــزی 
درباره مداخله در بازار ارز 
و هراس برخــی فعاالن از 
احتمــال افزایــش عرضه 
توسط بازارساز، مشــاهدات بازار نشان می دهد که 
فشار فروش بیشــتر شده و از ســوی دیگر برخی 
معامله گران منتظرند تا کــف قیمتی دالر آمریکا 

کشف شود.
به گزارش اکوایران، بــازار ارز هفته جاری را با افت 
قیمت آغاز کــرد و ارزهای مهم رونــد نزولی را در 
پیش گرفتند. برخی فعــاالن عنوان می کردند که 
فشار فروش در روز شنبه زیاد بود و بخش زیادی از 
معامله گران به دنبال آن بودند که مقداری از ارزهای 

خریداری شده در هفته قبل را به فروش برسانند.
گفته هــای فعــاالن نشــان می دهد کــه هراس 
معامله گران در مورد احتمال افزایش عرضه بازارساز، 
نقش تعیین کننــده ای در تغییر مســیر قیمت ها 
داشــت. در انتهای هفته گذشته رئیس کل جدید 
بانک مرکزی عنوان کرده بود که این نهاد در بازار 
آزاد ارز مداخله خواهد کرد. در کنار این، بخشــی 
از تحلیلگران بــاور دارند که رشــد قیمت دالر در 
هفته های قبل با ســرعت زیاد صورت گرفته و این 
موضوع موجب شده بازار به یک مرحله اشباع خرید 

برسد و در معرض اصالح قرار بگیرد.
دالر در بازار هرات نیز روز شنبه روند نزولی داشت و 
این موضوع نیز موجب شد تمایل به فروش در بازار 
داخلی بیشتر شود. در صورتی که دالر در بازار هرات 
به زیر کانال ۳۹ هــزار تومان برود، احتمال افت در 

بازار داخلی تقویت خواهد شد.
برخی بازیگران ارزی باور دارنــد که بازار در هفته 
گذشته سقف کوتاه مدت خود را شناسایی کرد و در 

هفته جاری به دنبال شناسایی کف قیمتی است. در 
این شرایط می توان گفت که برخی از معامله گران 
منتظرند ببینند روند نزولی اسکناس آمریکایی در 

کدام نقطه متوقف خواهد شد.
قیمت طــال ۱۸ عیار در دومیــن روز هفته جاری 
مسیر صعود را دنبال کرد. هر گرم طالی ۱۸ عیار 
روز گذشته یکشــنبه ۱۱ دی ماه ۳۲ هزار و ۳۰۰ 
تومان گران شد و به ۱ میلیون و ۸۳۳ هزار و ۳۰۰ 

تومان رسید .
به گزارش اقتصادنیوز، قیمــت دالر در هرات روز 
گذشته یکشنبه ۱۱ دی ماه با گپ مثبت بازار شد. 
گپ مثبت در واقع به این معناســت که نرخ شروع 

روز گذشته باالتر از قیمت بسته شده دیروز باشد .
اســکناس آمریکایی در بازار یاد شده روز گذشته 
از چند  مرز مقاومتی عبور کــرد و به کانال جدید 

رسید. 

دالر متشکل دنده معکوس زد 
با این حال در تهران نرخ دالر  متشکل روز گذشته 
نزولی بود. قیمت دالر متشــکل روز گذشــته در 
محدوده ۳۶ هزار و ۵۱۵ تومان به فروش رســید . 
عقبگرد قیمت دالر متشکل در بازار روز گذشته در 
حالی اتقاق افتاد که در چند روز گذشته بر روی ۳۷ 

هزار تومان ثابت مانده بود. 

قیمت دالر توافقی چند؟ 
قیمت دالر توافقی هم  در آغاز به کار روز گذشته 
در محــدوده ۳۶ هزار و ۷۰۰ تومان معامله شــد. 
با اطالعیه بازار متشــکل ارزی از روز پنجشنبه ۸ 
دی ماه دامنه نوسان از معامالت بازار توافقی حذف 
شد؛ طبق اطالعیه شرکت مدیریت بازار متشکل 
ارز ایران، تمامــی صرافی های بانکی و صرافی های 
تضامنی، در روز پنجشنبه ۰۸/۱۰/۱۴۰۱ براساس 

»کشــف نرخ ارز توافقی بدون دامنه نوســان«، 
معامالت خویش را کمافی السابق انجام می دهند.

ترس و دلهره در بازار دالر /پیش بینی قیمت 
دالر روز گذشته

طبق اعالم بانــک مرکزی، فــروش ارز توافقی در 
شعب منتخب بانک های ملی ایران، ملت، تجارت 
و صادرات ایران، و صرافی های عضو بازار متشــکل 
ارزی برای اشخاص حقیقی باالی ۱۸ سال با ارائه 
کارت ملی نیز فراهم شــده اســت. متقاضیان ارز 
حداکثر ۲ هزار یورو می تواننــد به صورت آن الین 
یا حضوری، از صرافی ها و شعب منتخب بانک های 

عامل خرید کنند.

رشد قیمت طال 18 عیار 
قیمت طــال ۱۸ عیار در دومیــن روز هفته  جاری 
مسیر صعود را  دنبال کرد. هر گرم طالی ۱۸ عیار 
روز گذشته یکشــنبه ۱۱ دی ماه ۳۲ هزار و ۳۰۰ 
تومان گران شد و به ۱ میلیون و ۸۳۳ هزار و ۳۰۰ 
تومان رسید . رشد قیمت فلز گزان بهای داخلی در 
بازار روز گذشته در حالی بود که روز گذشته ۱۱۵ 
هزار تومان و روز پنجشنبه گذشته ۲۲ هزار و ۸۰۰ 

تومان ریزش را در کارنامه خود ثبت کرده است. 

تداوم عقبگرد قیمت سکه امامی
اگرچه قیمت طال ۱۸ عیار روز گذشته مسیر رشد را 
دنبال کرد اما گفته شد قیمت سکه امامی در بازار 
رسمی کاهش پیدا کرد. قیمت سکه امامی به صورت 
رسمی روز گذشته از کانال ۱۹ میلیون و تومان به 
کانال ۱۸میلیون تومان برگشــت  و در مقایسه با 
دیروز تقرسیا ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان کاهش 
را ثبت کرد. در نیمه ظهر روز گذشته اعالم شد که 
قیمت سکه امامی  در محدوده ۱۹ میلیون تومان به 

فروش می رسید.  

با افزایش عرضه از سوی بازار ساز، ریسک خرید دالر  افزایش یافت

فشار فروش در بازار ارز

سقوط سنگین بورس تهران
 فارس صدرنشین ریزشی ها شد

بورس در معامالت ۱۱ دی مــاه ۱۴۰۱ با ریزش 
۲۶۱۱۹ واحدی به کار خود خاتمه داد. شاخص 
کل در پایان معامالت روز گذشــته روی کانال ۱ 

میلیون و ۵۶۴ هزار و ۳۵۷ واحدی قرار گرفت.
به گزارش گســترش نیوز ، بورس بعد از دوره ای 
تقریبا طوالنی که روندی نزولی داشت، به تعادل 
نسبی رسیده است. قبل از آن اکثر سهامداران بابت 
ضرر و زیان ادامه دار این بازار شکایت داشتند. برخی 
از مردم بر این باورند، سرمایه وارد شده به بورس باید 
سودآور باشد اما این انتظار کامال دور از منطق است. 
بر همین اساس به افراد توصیه می شود، قبل از ورود 
به بازارهای مالی نسبت به ضرر و زیان احتمالی در 
بازار اطالعات الزم را کسب نمایند و بعد با نگاهی 

باز و دور اندیش وارد بورس شوند.
بورس معامالت اولین دومیــن هفته را با ریزش 
ســنیگینی آغاز کرد در ادامه این حجم از ریزش 
افزایش یافت، طوریکه در میانه بــازار به ریزش 
۱۰ هزار واحدی رسید. نمادهای بورسی فارس، 
فوالد، میدکو، فملی، کگل، پارس و نوری با تاثیرات 
مثبت و منفی موجب ریزش نسبی شاخص کل 
شدند. براساس نظر کارشناسان روند بازار خنثی 
و متعادل است و تک سهم هایی از هر گروه امکان 

رشد را دارند.
شاخص هم وزن بورس روز گذشته در نخستین 
ساعت معامالت با ریزش نســبی روبه رو شد در 
ادامه نیز  روند کاهش بیشتر شد تا با سقوط  ۴۵۶۸ 

واحدی به ۴۶۴ هزار و ۴۳۸ واحدی رضایت دهد.
در پایان معامالت بازار روز گذشته شاخص کل در 
نهایت با سقوط بیش از ۲۶ هزار واحدی به کار خود 
پایان داد. ارزش بازار در پایان معامالت روز گذشته 
۵۷,۸۹۵,۱۳۶.۴۷۴ میلیارد ریال، ارزش معامالت  
۶۸,۶۶۴.۴۳۴ میلیــارد ریــال و حجم معامالت 

۱۲.۷۴۶ میلیارد سهم است.
نمادهای تاثیرگــذار بر شــاخص کل بورس در 
معامالت روز گذشته بپاس، آریا، زاگرس، کگهر، 

فغدیر، تجلی و شاوان هستند.

مالیات بر سود سرمایه در صحن مجلس
طرح نمایندگان برای مالیات 

ستانی از خریداران ارز و طال
 طرح مالیات بر عایدی سرمایه امروز به صحن علنی 
مجلس شورای اسالمی رسید. مجلس در حالی به 
بررسی این طرح می پردازد که پیش از این کلیات 
آن تصویب شده و دولت رئیسی نیز موافق این طرح 
است. گزارش شــور دوم کمیسیون اقتصادی در 
مورد تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه امروز 
به صحن علنی مجلس آمــد، در حالی که طرح 
مالیات بر عایدی سرمایه حدود دو سال است که 
در مجلس مطرح است. کلیات این طرح پیش از 
این تصویب شده بود. نمایندگان معتقدند تصویب 
و اجرای این طرح می تواند تقاضای سفته بازی و 
سوداگری در بازارهای غیرمولد مانند خودرو، ارز 
و طال را به شدت کاهش دهد. بررسی طرح مالیات 
بر عایدی ســرمایه در تیرماه ۱۳۹۹ اعالم وصول 
شد، سپس در کمیسیون فرعی صنایع و معادن 
و مورد بررسی و اصالح قرار گرفت و در تاریخ ۱۶ 
شهریور همان سال تصویب شد. در ادامه طرح یاد 
شده به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع داده 
شد. این کمیسیون نیز پس از بحث وبررسی و انجام 
اصالحاتی گزارش شور اول را در تاریخ ۲۹ مهرماه 
سال ۱۳۹۹ به تصویب رساند و در نهایت گزارش 
شــور دوم در ۲۱ فروردین ماه امسال به تصویب 
رســید. در صورت تصویب نهایی طرح مالیات بر 
عایدی سرمایه، مطابق مدت تملک دارایی مانند 
مسکن، خودرو، طال و ارز، اشخاص باید از محل 
سود حاصل شده، بخشــی را به عنوان مالیات بر 

عایدی سرمایه پرداخت کنند.
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در حالیکه بررسی ها از وضعیت تولید، حکایت 
از کمبود نقدینگی و ســرمایه در گردش در این 
بخش دارد بانکها نیز نسبت به پرداخت تسهیالت 
به این بخش در ماه های پایانی ســال کم کاری 

می کنند.
به گزارش خبرنگار مهر، اواخر ســال گذشــته 
رهبری در جلســه ای کــه بــا تولیدکنندگان 
داشــتند بر ضرورت هدایت اعتبــارات بانکی 
به ســمت تولید تاکیــد کردنــد؛ موضوعی که 
طی سنوات گذشــته بارها از ســوی مسئوالن 
مختلف از وزیر تا نماینــدگان مجلس نیز مورد 
 تاکید قرار گرفته اما هیــچ گاه به نقطه مطلوب 

نرسیده است.
همچنین نوع رابطه نظــام بانکی با بخش تولید 
نیز از دیگــر انتقاداتــی بوده که همــواره پای 
ثابت اخبــار اقتصادی قرار داشــته، به گونه ای 
کــه منتقــدان معتقــد بوده اند نظــام بانکی 
تمایلی به انجــام وظایف واقعی خود نداشــته 
 و بیشــتر به دنبال بنگاه داری و روابط ناســالم 

است.
از جمله روابط ناسالم نظام بانکی با بخش تولید 
مربوط به نحوه ارائه تسهیالت و کم کاری بانک ها 
در این بخش می شود؛ این در حالیست که طبق 
قانون برنامه ششم توسعه، بانک مرکزی )شورای 
پول و اعتبار( مکلف است سیاست های پرداخت 
تســهیالت بانکی را به گونه ای تنظیم کند که 
سهم بخش صنعت و معدن از تسهیالت پرداختی 
ساالنه طی اجرای قانون برنامه حداقل ۴۰ درصد 

باشد.

بی مهری بانک ها بــه بخش تولید در 
پایان سال

در این رابطه علی حدادی سخنگوی کمیسیون 
امور داخلی کشور و شــوراها در مجلس به مهر 
گفت: حمایت از تولید متأســفانه در عمل دیده 
نمی شود و بانک ها نیز بیشترین تقصیر را در عدم 

همکاری با این بخش مولد دارند.

وی با تاکید بر اینکه بانک ها با تبدیل شــدن به 
بنگاه های اقتصادی از انجام تکالیف خود در قبال 
بخش تولید شــانه خالی می کنند، افزود: انتظار 
می رود بانک مرکــزی و وزارت امور اقتصادی و 
دارایی به موضوع عدم همکاری بانک ها با بخش 
تولید و همچنین بنــگاه داری آنها ورود جدی 

داشته باشند.
حدادی ادامه داد: تداوم بــی توجهی به تولید، 
منجر به ورود آســیب های جدی به این بخش 
می شــود کــه در نهایت بــه اقتصاد کشــور و 
همچنین آمار اشــتغال ضربه وارد خواهد شد. 
باید توجه شــود که بخــش پیشــران اقتصاد 
نیازمند توجه برای پویایی و حرکت در مســیر 
پیشرفت اســت، بنابراین باید تصمیمات جدی 
 در خصوص عملکرد شبکه بانکی در قبال تولید 

صورت بگیرد.
وی گفــت: در حال حاضــر بانک هــا در حالی 
که نزدیک به پایان سال هســتیم تسهیالت را 
پرداخت نمی کنند و واحدهای تولیدی با مشکل 
سرمایه در گردش مواجه هستند از این رو الزم 
اســت تدبیری برای تســریع در این امر صورت 

بگیرد.

پیگیری از وزیر اقتصاد
حدادی با بیــان اینکه نقدینگی اگر به ســمت 
تولید هدایت شود مثمر ثمر خواهد بود، افزود: 
برای تحقق شعارهای سال که همه در خصوص 
تولید بوده بایــد به توانمندی هــای داخلی در 
حوزه تولید توجه کنیــم. مجلس حامی بخش 
مولد کشــور بوده و در این راستا در صورت لزوم 
از وزیر اقتصــاد و همچنین رئیــس کل بانک 
 مرکزی موضوع را در صحــن مجلس پیگیری 

خواهیم کرد.
وی تاکید کرد: یکــی از اصلی ترین دغدغه های 
بخش تولید کشــور، هدایت تسهیالت بانکی به 
سمت تولید اســت؛ البته در این بخش نیازمند 

تسهیالت ارزان قیمت هستیم.

بازار مسکن شهر تهران، آذر را با نوسان ۲.۹ درصدی 
قیمت سپری کرد که نشان می دهد نرخ رشد آن در 
مقایســه با آبان به کمتر از نصف رسیده و واحدهای 

کوچک و قدیمی نمایه غالب در این بازار است.
بازار مسکن شهر تهران آخرین ماه پاییز را با نوسان 
۲.۹ درصدی قیمت سپری کرد که نشان می دهد نرخ 
رشد آن در مقایسه با ماه قبل به کمتر از نصف رسیده 
اما تحت تاثیر نوسانات قیمت ارز متوقف نشده است؛ 
فشار تقاضا برای واحدهای کوچک متراژ و قدیمی 

نمایه غالب در این بازار است.
آذرماه ۱۴۰۱ مطابق انتظارات با رشد هر دو شاخص 
قیمت و تعداد معامالت مسکن در پایتخت سپری 
شد؛ اگرچه نرخ تورم ملکی نسبت به ماه قبل تقریبا 
نصف شد و از ۶.۸ درصد در آبان به ۲.۹ درصد در آذر 
رسید. در حال حاضر قیمت هر متر خانه در تهران به 
طور متوسط  ۴۸ میلیون تومان است. تعداد معامالت 
نیز از سطح ۱۰ هزار فقره گذشت که از شرایطی نسبتا 
نرمال حکایت دارد. بررســی ها نشان می دهد بجز 
مناطــق ۴، ۱۶، ۱۹ و ۲۲ که با کاهش جزئی قیمت 
مسکن در آذرماه نسبت به آبان مواجه شدند، در سایر 
مناطق ۲۲ گانه شهر تهران نرخ ها افزایشی بوده است.
در منطقه یک متوسط قیمت از ۹۵.۱ میلیون تومان 
به ۹۹.۴ میلیون تومان در هر متر مربع رســید که 
افزایش ۴.۵ درصد را نشــان می دهد. قیمت هر متر 
خانه در منطقه ۵ به عنوان پرمعامله ترین منطقه ی 
تهران با رشــد ۴.۹ درصد از ۵۶.۳ میلیون به ۵۹.۱ 
میلیون تومان افزایش پیدا کرد. در منطقه ۴ اما شاهد 
کاهش حدود ۰.۴ درصدی قیمت بودیم که از ۵۲.۶ 

میلیون به ۵۲.۴ میلیون تومان رسید.
کاهــش ۶.۶ درصدی ماهیانه قیمــت آپارتمان در 
منطقه ۲۲ هم از دیگر اتفاقات بازار مسکن شهر تهران 
در آذرماه محسوب می شود. متوسط قیمت هر متر 
مربع مســکن در منطقه ۲۲ از ۴۶.۷ میلیون تومان 
در آبان به ۴۳.۶ میلیون تومان در آبان رسید. این افت 
ممکن است از حجم باالی واحدهای خالی این منطقه 
در مقایسه با سهم معامالت نســبتا پایین آن از کل 
معامالت شهر تهران نشأت گرفته باشد. هم چنین 

با توجه به ویژگی نوساز بودن منطقه ۲۲ بعضا فروش 
یکباره تعداد قابل توجهی واحد در یک یا چند بلوک 
می تواند شاخص ماهیانه قیمت در این منطقه را دچار 

نوسان کند.
به هر ترتیب در نمایه کلی بازار مسکن شهر تهران با 
رشد ۹.۷ درصدی قیمت طی دو ماه اخیر مواجه شده 
که کارشناسان مهمترین عامل این رشد را تاثیرپذیری 
از بازارهای موازی بخصوص رشــد نرخ ارز می دانند. 
بنابراین کنترل قیمت ارز می توانــد در آرامش بازار 

ملک تاثیرگذار باشد.
گزارش های میدانی حاکی از آن است که بخش قابل 
توجهی از خرید و فروش ها در بازار ملک را سفته بازان 
و سرمایه گذاران به خود اختصاص می دهند. معامالت 
مصرفی هم عمدتا از نوع تبدیل است و خریداران خانه 
اولی حضور پررنگی در بازار ندارند. در حال حاضر ۸۰ 
درصد واحدهای عرضه شده به بازار مسکن بیش از 
۱۰۰ متر مربع مساحت دارند در حالی که سهم این 
گروه متراژی از معامالت آذرماه فقط ۲۵.۹ درصد بود. 
در واقع تناسبی بین عرضه و تقاضا به لحاظ متراژ وجود 
ندارد. البته این شرایط در یک دهه گذشته معموال 

وضعیت غالب بازار مسکن بوده است.
بررسی معامالت از نظر عمر بنا هم حکایت از آن دارد 
که آپارتمان های باالی ۱۶ ســال ۳۷ درصد از کل 
معامالت را در بر می گیرند؛ در حالی که آذر سال قبل 
سهم این نوع واحدها ۳۱.۷ درصد بود و هشت سال 
قبل یعنی آذر ۱۳۹۳ فقط ۱۲ درصد معامالت را به 

خود اختصاص دادند.
درخصوص نرخ رشــد مناطق در یک سال اخیر نیز 
آمارها نشــان می دهد منطقه ۱۰ با افزایش ۵۹.۷ 
درصد باالترین افزایش سالیانه قیمت مسکن را در 
بین مناطق ۲۲ گانه تهران بــه خود اختصاص  داده 
است. عمده واحدهای این منطقه از نوع کوچک متراژ 
هستند و تراکم باالیی در این محدوده وجود دارد. با 
وجود مساحت پایین، این منطقه رتبه ی دوم را از نظر  
تعداد معامالت شهر تهران به خود اختصاص می دهد. 
هم اکنون قیمت هر متر خانه در منطقه ۱۰ معادل 

۳۴.۴۵ میلیون تومان است.

بر اساس اظهارات معاون بانک مرکزی، ذینفع چک امن دیجیتال می تواند به صورت غیرحضوری 
هم آن را نقد کند؛ ضمن اینکه با ورود چک های الکترونیک، قرار نیست چک های کاغذی و صیادی 
حذف شوند. ، »چک امن دیجیتال« با عنوان »چکنو« در مراسمی با حضور معاون وزیر اقتصاد، 
معاون رئیس کل بانک مرکزی و مدیران ارشــد بانک صادرات رونمایی و برای اولین بار در نظام 

بانکی عملیاتی شد.
مهران محرمیان، معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفته همزمان با اجرای قانون جدید چک، 
آمار چک های برگشتی کاهش چشمگیر داشته و به هفت درصد رسیده است. به گفته او، یک 
مرحله از قانون چک باقی مانده که نیازمند مقررات گذاری است و بانک مرکزی پیاده سازی فنی را 
انجام داده تا به محض تکمیل مقررات گذاری، این مرحله هم عملیاتی شود. برای اختصاص چک 
الکترونیک، در مرحله فعلی به هر فرد یک رنگ اختصاص داده می شود که تا حدودی از وضعیت 
اعتباری خود در حوزه چک مطلع شود و پس از بررسی بیشتر یک عدد به عنوان اعتبار فرد در 

حوزه چک اختصاص خواهد یافت.
به گفته معاون فناوری های نوین بانک مرکزی، پیش از این سامانه محچک تجربه شده که مربوط 

به مسدودسازی حساب صادرکنندگان چک های برگشــتی بود و با این اقدام زمان رفع سوءاثر 
چک های برگشتی بین ۹۰ تا ۹۵ درصد کاهش یافت.

براساس اظهارات محرمیان، در ســال ۹۶ روزانه حدود ۱۰ نفر برای چک برگشتی راهی زندان 
می شدند که مشکالت بسیاری به همراه داشت، اما هم اکنون این آمار به یک نفر در دو روز کاهش 

یافته است.
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی تاکید کرده که دسته چک های کاغذی همچنان معتبر 
است و امروز یک زیست بوم جدید به وجود آمده تا بازار به سمت چک های دیجیتال حرکت کند؛ 

بنابراین فعال قرار نیست تغییر ی برای چک های صیادی صورت بگیرد.
کســی که چک دیجیتال را قبول می کند نیاز نیســت حتما دســته چک دیجیتال داشــته 
باشــد و دریافت کننــده می تواند بــه شــعبه مراجعه و چــک را نقد کنــد و بــا این روش 
دیگــر نگرانی دربــاره نقد نشــدن چک نخواهــد داشــت. معاون بانــک مرکــزی درباره 
قابلیت هــای جدیــد ایــن چک هــا اظهار کــرده که ذینفــع چــک می تواند بــه صورت 
غیر حضوری هــم این چک را نقد کند. طبق بخشــنامه ای که به شــبکه بانکی ابالغ شــده، 

 دارندگان چک الکترونیــک می توانند با ارائه به شــماره چک به کل شــبکه بانکی این چک
 را نقد کنند. بر این اساس مشتریان، فعاالن اقتصادی و بازرگانان می توانند با استفاده از چک امن 
دیجیتال برای به حداقل رساندن ریسک ها و نگرانی های موجود در مورد چک های کاغذی به 

صورت غیرحضوری و بدون مراجعه به شعب، از این فناوری نوین استفاده کنند.
درخواست و صدور دسته چک دیجیتال، صدور، دریافت، انتقال و وصول درون بانکی و بین بانکی 
چک دیجیتال، ضمانت آن توسط شخص ثالث، ابطال و مسدودی، دریافت گواهی عدم پرداخت، 
استعالم و مشاهده کارتابل چک های دریافتی از جمله مهمترین قابلیت و مزیت های راه اندازی 
چک امن دیجیتال است. ضمن اینکه در زمان انتقال مبلغ چک امن دیجیتال به حساب ذی نفع، 

امکان انتقال آن به دیگری نیز وجود دارد.
تمام قوانین و مقررات چک کاغذی در مورد این خدمــت نوین صدق می کند، اما در چک امن 
دیجیتال، چک کاغذی حذف و با استفاده از امضای دیجیتال معتبر می شود. به گفته مسئوالن 
بانکی، چک دیجیتال سرعت، دقت و امنیت بیشتری در عملکرد و نقدشوندگی نسبت به چک های 

کاغذی دارد.

رشد تقاضای واحدهای کوچک و قدیمی در بازار مسکنبی مهری  بانک ها  به  تولید

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

چک الکترونیک به بازار آمد 

سرنوشت چک های کاغذی چه می شود؟
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مدیرعامل آبفای اســتان تهران گفــت: میانگین 
کشوری مصرف آب در حوزه شــرب حدود ۷ تا ۸ 
درصد اســت و حدود ۹۰ درصد آب کشور در حوزه 
کشاورزی مصرف می شود. “محمدرضا بختیاری« 
مدیرعامل آبفای اســتان تهران در نشست خبری 
هجدهمین نمایشــگاه بین المللــی صنعت آب و 
تأسیســات آبفا گفت : با وجودی که ۱۰ روز از آغاز 

فصل زمستان گذشته، تا این لحظه برخالف سایر 
نقاط کشور، میزان بارش ها در تهران مناسب نبوده و 

این امر تقریباً در ۵۰ سال اخیر بی سابقه است.
بختیاری گفت: حجم آب ســدهای تهــران ۲۳۸ 
میلیون متر مکعب اســت در حالی که نســبت به 
پارســال که ۳۴۵ میلیون مترمکعب بود حدود ۷۷ 
میلیون مترمکعــب کاهش یافته اســت؛ این رقم 

در شــرایط نرمال باید به ۵۹۰ میلیون مترمکعب 
برســد. به گفته مدیرعامل آبفای استان تهران در 
این استان ســاالنه یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون متر 
مکعب آب مصرف می شــود که حدود یک میلیارد 
و ۲۰۰ میلیون مترمکعب آن در شهر تهران و ۵۰۰ 
میلیون مترمکعب در سایر شــهرهای این استان 

مصرف می شود.

به گزارش روابط عمومــی اتحادیه واردکنندگان 
نهاده های دام وطیور ایران، ارزش واردات نهاده 
های دامی تا پایان پائیــز ۱۴۰۱، چهار میلیارد و 
۸۱۴ میلیون و6۷۱ هزار و ۷۳۴ دالر بوده اســت 
که در مقایسه با ارزش ۵ میلیارد و ۴66 میلیون و 
۲۲۳ هزار و ۳۷۳ دالری واردات نهاده های دامی 
تا پایان آذر ســال گذشــته کاهش ۱۲ درصدی 

را تجربه کرده است. گفتنی اســت؛ تا پایان آذر 
ســالجاری 6 میلیون و ۴۵ هزار و ۹۱ تن ذرت، 
یک میلیــون و ۲۷6 هزار و ۱۵۷ تــن جو، ۷۳۴ 
هزار و ۵۳۲ تن کنجاله ســویا و یــک میلیون و 
۸۵۵ هزار و 6۴6 تن دانه ســویا وارد کشور شده 
است که در مقایســه با دوره مشابه سال گذشته 
به لحاظ وزنی به ترتیــب ۱۲ درصد، ۵۲ درصد،  

 6۳ درصــد و یک درصد کاهــش را تجربه کرده 
است.

براساس این گزارش، واردات ذرت، جو، کنجاله 
سویا و دانه ســویا به لحاظ ارزشی نسبت به دوره 
مشابه سال گذشــته به ترتیب مثبت سه درصد، 
منفی ۳۵ درصد، منفــی ۵۹ درصد و مثبت ۱6 

درصد بوده است.

رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو 
کشور خاطر نشــان کرد: ۷۰ درصد قطعات خودرو در داخل 
کشور تهیه و تولید می شود اما بازار با نرخ دالر قیمت های خود 

را تنظیم می کند.
محمدرضا نجفی منــش در گفت وگو با ایلنا، بــا بیان اینکه 
قطعه ســازان عمده با ارز نیمایی اقدام بــه واردات می کند، 
گفت: نوسان های نرخ ارز بر قیمت قطعات خودرو در بازار تاثیر 
روانی می گذارد از این رو شاهد افزایش نرخ این قطعات در بازار 
لوازم یدکی هستیم این در حالیست که قیمت قطعات برای 
مصرف کننده عمده که خودروسازان هستند چندان ملموس 

نیست و در کوتاه مدت خود را نشــان نمی دهد. به گفته وی؛ 
بازار لــوازم یدکی به صورت آنی از نوســان های نرخ ارز تاثیر 
 می پذیرد اما از ســوی دیگر روند کاهشــی شدن قیمت آنها 

کند است.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو 
با بیان اینکه نرخ ماهی صید شده از دریا نیز از نوسان های نرخ 
ارز تبعیت می کند، تصریح کــرد: ۷۰ درصد قطعات خودرو 
در داخل کشــور تهیه و تولید می شــود اما بازار با نرخ دالر 

قیمت های خود را تنظیم می کند.
نجفی منش عرضه خــودرو در بورس را راهــکار برون رفت 

خودروســازان از شــرایط ضرر و زیان عنوان کــرد و افزود: 
خودروهای داخلی باید در بورس عرضه شــوند تا قیمت آنها 
واقعی شود؛ به نظر می رسد اگر تمام خودروهایی تولیدی در 

بورس شوند بازار خودرو به تعادل برسد.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه دولت امکان افزایش قیمت 
خودرو را ندارند، گفت: هرگونه افزایش نرخ خودرو از ســوی 
دولت با مخالفت های شدید همراه خواهد شد از این رو برای از 
بین بردن فاصله قیمتی از کارخانه تا بازار تنها راهکار عرضه 

خودروهای داخلی در بورس است.
به گفته نجفی منش؛ اگر اختالف قیمت بین کارخانه و بازار از 

بین برود تردید نداشته باشید که دیگر شاهد صف های طوالنی 
برای خرید خودرو در بازار نخواهیم بود.

وی نسبتی بین واردات خودرو و ایجاد تعادل در بازار خودرو در 
داخل کشور برقرار نکرد و افزود: عده ای در کشور عالقه دارند 
که خودرو خارجی سوار شوند و به نظر می رسد عرضه اینگونه 
خودروها نیاز بخشــی از بازار را تامین کند. اگر زیان از تولید 
داخلی از بین برود خودروساز داخلی می تواند به میزان کافی 

تولید و محصوالت خود را در بازار عرضه کند.
همچنین در این رابطه عبدالرضا محمــدی رئیس اتحادیه 
دارندگان تعمیرگاه ها در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، 

با اشاره به افزایش نرخ لوازم یدکی در بازار، گفت: فروش لوازم 
یدکی کاهش پیدا کرده اســت و شاید مغازه داران برای پاس 
کردن چکی که از روزهای گذشته کشیده اند و برای پر کردن 
حساب بانکی اقدام به فروش کند اما در مجموع فروش لوازم 

یدکی در بازار ریزش کرده است.
وی با اشــاره به افزایش روزانه نرخ لوازم یدکی، گفت: قیمت 
قطعات خــودرو در ۲ هفته اخیر حــدود ۲۰ درصد افزایش 

داشته اند.
این فعال صنفی در پایان بیان کرد: اتحادیه نرخ نامه مصوب 

برای دستمزد مکانیکی ها اعالم نکرده است.

گزارش مرکــز پژوهش های مجلس نشــان می دهد 
شــاخص باز بودن تجاری ایران از میان۱۷۸کشــور 
جهان۱6۸بوده و باالترین میزان پتانسیل تجاری ایران 
در صادرات به کشورهای چین،کره جنوبی و ترکیه بوده 

و عراق و روسیه در رتبه های بعدی قرار دارند.
دفتر مطالعات اقتصــادی مرکز پژوهش های مجلس در گزارش پژوهشــی به 
معرفی و تحلیل برخی شــاخص های حوزه بازرگانی خارجــی ایران پرداخته 
است. گزینش شاخص های مربوط به بازرگانی خارجی در این گزارش براساس 
چارچوب ارائه شــده از ســوی بانک جهانی برای تحلیل رقابت پذیری صورت 
گرفته است. این شاخص ها عبارت اند از: ۱. شاخص باز بودن تجاری ۲. شاخص 
اکمال تجاری ۳. شاخص پتانسیل تجاری، ۴. شاخص شدت تجاری، ۵. شاخص 

 تمرکز صادرات، 6. شاخص نفوذ بازار، ۷. مهارت فناورانه در صادرات و ۸. شاخص 
ماندگاری صادرات.

نتایج به دست آمده از محاسبه و تحلیل شــاخص های بازرگانی با پنج شریک 
عمده تجاری نشان می دهد شاخص باز بودن تجاری ایران از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۱ 
بین ۳۹.۰۲ تا 6۵.۰۵ درصد در نوسان بوده است. در باالترین وضعیت، شاخص 
باز بودن تجاری برابر با 6۵ درصد در ســال ۲۰۱۸ و در پایین ترین وضعیت نیز 
مربوط به سال ۲۰۱۵ بوده است. شاخص باز بودن تجاری عبارت است از میزان 
تبادل کاال و خدمات در یک اقتصاد با دنیای خارج در مقایسه با تولید ناخالص 

داخلی کشور است.
به عالوه شــاخص اکمال تجاری نشــان می دهد تا چه اندازه ترکیب کاالهای 
صادراتی یک کشــور با ترکیب کاالهای وارداتی کشور شریک تجاری مطابقت 
دارد یا مکمل آن است. مقادیر باال برای این شاخص، نشان دهنده ظرفیت باالی 
همکاری تجاری میان دو کشور است. باالترین اکمال تجاری در صادرات ایران 

طی سال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۲۰ به ترتیب با کشورهای کره جنوبی، عراق و چین 
بوده و کشورهای ترکیه و روسیه در رتبه های بعدی قرار دارند. نتیجه به دست 
آمده نشان می دهد روند مناسب و رضایت بخشی در جهت افزایش میزان تطابق 
کاالهای متنوع صادراتی ایران با نیازهای متنوع وارداتی طرف های عمده تجاری 
طی سال های مورد بررسی شکل نگرفته است. هرچند این موضوع می تواند به 

روابط تجاری کشور مقابل نیز وابسته باشد.
باالترین میزان پتانسیل تجاری ایران طی سال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۲۰ به ترتیب 
در صادرات به کشــورهای چین، کره جنوبی و ترکیه بوده و کشــورهای عراق 
و روســیه در رتبه های بعدی قرار دارند. این شــاخص مجموع حداقل ارزش 
صادرات یک کشــور به جهان و ارزش واردات کشور شــریک تجاری از جهان 
 را برای همه کاالهای صادراتی یک کشــور به عنوان پتانســیل بالقوه تجاری 

محاسبه می کند.
همچنین در ســال ۲۰۱۸ میالدی، بیشترین شــدت تجاری ایران در زمینه 

میوه هــای خوراکی بــه عنوان نمونــه، به ترتیب با کشــورهای قزاقســتان، 
بحرین، قطر، ترکمنســتان و قرقیزستان بوده است. شــدت تجاری صادرات 
 میوه هــای خوراکی ایران در ســال ۲۰۱۸ در ســطح جهــان نزدیک به صفر

 بوده است.
بر اساس این گزارش، نتایج بررسی شــاخص تنوع و تمرکز کاالهای صادراتی 
حاکی از آن است که علیرغم متنوع تر شدن سبد صادراتی کشور طی ۱۷ سال 
مورد بررسی، متوسط رشد سالیانه این سبد حدود ۱.۸ درصد رشد بوده است. 
به اضافه اینکه با وجود چهار هزار و 6۲ نوع محصول صادراتی در ســال ۱۳۹۹، 
ارزش صادرات اغلب کاالهــا ناچیز و زیر ۱۰ هزار دالر بوده اســت. لذا در کنار 
 تنوع بخشــی به محصوالت صادراتی باید مقیاس صادرات این محصوالت نیز

 افزایش یابد.
این گزارش بیانگر این است که تمرکز صادرات کاالیی ایران طی سال های ۱۳۸۳ 
تا ۱۳۹۹ علیرغم وجود نوسان، روندی کاهشی داشته است. به عبارت دیگر بخش 
صادرات کشور از تمرکز بر تعداد معدودی کاال به سمت صادرات تعداد بیشتری 

از کاالهای جدید متمایل شده است.
همچنین نتایج محاســبه شــاخص نفوذ در برخی از بازارهای صادراتی طی 
سال های ۲۰۱۸-۲۰۱۳، حاکی از ســطح پایین تر این شاخص برای ایران در 
مقایسه با کشــورهایی مانند چین، کره جنوبی، ترکیه و روســیه است، اما در 

مقایسه با عراق، ایران وضعیت بهتری در این شاخص داشته است.
نتایج محاسبات و تحلیل های این گزارش نشان می دهد بیش از نیمی از ارزش 
صادرات ایران مربوط به کاالهای بدون فناوری و فاقد پیچیدگی باال بوده است. به 
عالوه کاالهای برخوردار از فناوری باال کمترین سهم از صادرات کاالهای کشور 

را طی سال های مورد بررسی به خود اختصاص داده اند.
نتایج محاسبات این گزارش طی دوره ۱۴۰۰-۱۳۹۰ حاکی از آن است که از بین 
کل کدهای صادراتی کاالیی طبقه بندی HS در سطح هشت رقمی، در تمامی 
سال ها حدود ۱۹ درصد از کاالها در سبد صادراتی کشور به میزان ۱۰۰ درصد 

ماندگار بوده اند؛ )حدود ۹6۷ کد کاالیی از مجموع ۵۱۷6 کد کاالیی(
در این گزارش پیشنهاد شده در راســتای افزایش اثربخشی موافقت نامه های 
تجارت ترجیحی، بازرگانی و گمرکی، دستگاه های مسئول ملزم به ارائه گزارش 
عملکرد مکتوب و دوره ای از اثربخشی عملکرد خود در زمینه بازرگانی خارجی 
به مجلس باشــند، در انعقاد موافقت نامه های تجارت ترجیحی، پوشش طیف 
وسیع تری از کاالها براساس شــاخص های معرفی شده در گزارش حاضر مورد 
توجه قرار گیرد، دیپلماسی فعال شرق محور در کنار سایر استراتژی ها باید یکی 
از دستور کارهای بخش های اقتصادی و بازرگانی وزارت امور خارجه کشور باشد. 
)با توجه به اینکه برآورد پتانسیل صادراتی بین ایران و کشور چین با احتساب 
نفت و میعانات در سال ۲۰۲۰ باالی 6 میلیارد دالر و پتانسیل بالقوه صادراتی 

باالی ۲۰ میلیارد دالر بوده است(.
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مرکز پژوهش های مجلس گزارش داد

شاخص باز بودن تجاری ایران از میان 178 کشور جهان 168 است 

کاهش وزنی واردات نهاده های دامی به ۲۶ درصد رسیدحجم آب سدهای تهران نسبت به پارسال ۷۷ میلیون مترمکعب کاهش یافت

افزایش ۲۰ درصدی نرخ قطعات خودرو

وزارت صمت ضمن اشاره به رشد 6 درصدی تولید 
ســیمان در ۹ ماهه ۱۴۰۱ اعالم کرد که حاشــیه 
ســازان به  دنبال افزایش قیمت هــا در بورس کاال 

هستند.
بــه گــزارش وزارت صمــت، بررســی آمارهای 
شرکت های سیمانی بورسی نیز نشان می دهد در 
۹ ماهه امسال تولیدات ۲۵ شــرکتی که آمارهای 

خود را در کدال ارائه کرده اند رشــد ۵.۷ درصدی 
داشته اســت. طبق این آمار، تولید این ۲۵ شرکت 
در ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ در حالی ۳۲ میلیون و ۱۰۹ 
هزار تن بوده که در ۹ ماهه امسال این مقدار به ۳۳ 

میلیون و ۹۴۳ هزار تن رسیده است.
طبق این آمارهــا، عمده کاهش تولیــد در برخی 
شــرکت ها مربوط به تولید صادراتی است و تولید 

برای فروش داخل نســبت به ۹ ماه سال گذشته با 
رشد همراه بوده است. قابل ذکر است فعاالن صنعت 
سیمان می گویند انجمن ســیمان با طرح اخباری 
همچون تعطیلی صنایع سیمان، به دنبال افزایش 
قیمت ها در بورس کاالست وگرنه این بخش به دلیل 
کاهش ساخت وساز با مازاد عرضه روبرو شده و مازاد 
عرضه در کاهش فعالیت شرکت ها مؤثر بوده است.

  یوسف کاووسی، کارشناس اقتصادی 
نرخ بهره بانکی همواره یکی از ابزارهای سیاست گذار پولی است. با این 
ابزار می تواند نرخ تورم را کنترل کند. به عبارتی این ابزار، بانک مرکزی 
در بیشتر کشورها در زمان شروع بحران استفاده می کنند. نمونه های 
آن را در ماه های اخیر بسیار مشاهده شده است. بعد از جنگ روسیه و 
اوکراین ضربه شدیدی به روبل وارد شد. همچنین اقتصاد روسیه نیز 
ضربه خورد. در این بین سپرده گذاران تالش فراوانی برای خارج کردن 

پول های خود به دلیل کاهش ارزش روبل کردند.
دولت روسیه تصمیم گرفت در یک روز نرخ بهره را دو برابر کند. در این 
اقدام نرخ بهره بانکی به ۲۰ درصد رسید. این اقدام موجب شد خروج 
پول از بانکهای روسیه کمتر و یا متوقف شود. بعد از مدتی نیز آرام آرام 
نرخ بهره را کاهش داده و به نرخ های قبلی که رقمی نزدیک به ۱۴ 

درصد بود نزدیک تر کرد. 
در کشورهای غربی هم همین اقدام اجرایی شد. حدود ۹۰ کشور این 
سیاست را اجرایی کردند.حتی در آمریکا نیز طی کمتر از یک سال 
شاید بیشتر از ۵ بار نرخ بهره بانکی افزایش پیدا کرد. دلیل آن را هم 

مقابله با نرخ تورم اعالم کردند. اروپا نیز همین رویه را دنبال کرد. این 
اقدام در اقتصاد تعریف دارد و تعریف آن استفاده از آن برای کنترل 

نرخ تورم است. 
ایران هم یک کشور دارای تورم باال است. در مقطعی نرخ تورم در ایران 
6۰ درصد اعالم شــد. اما همچنان نرخ بهره بانکی ۱۸ درصد و نرخ 
تسهیالت هم ۱۸ درصد اجرا و بر ادامه آن اصرار شد. این اتفاق سود 
را نصیب کسانی می کند که دست شان برای دریافت تسهیالت باز 
است. وقتی تورم باالی ۴۰، ۵۰ و یا 6۰ درصد است و سود بانکی ۱۸ 
تا ۲۰ درصد در نظر گرفته شده، هر فردی بخواهد از تسهیالت بانکی 
استفاده کند صرفه فراوانی خواهد داشت. این افراد با این تسهیالت 
هر کاالیی خریداری کنند قیمت آن در ماه آینده و یا شش ماه بعد 

چندین برابر خواهد شد. 
این افراد اگر قصد برگرداندن پول به بانک را نیز داشته باشد چند برابر 
سود کرده اند. این در حالی است که بسیاری از این افراد  پول را دریافت 

کرده و به بانکها بازنمی گردانند. 
بنابراین افزایش نرخ بهره یکی از ابزارهای سیاست پولی بوده که تا 

به امروز مغفول مانده و بارها و بارها کارشناسان در مجامع مختلف بر 
اجرای آن تاکید داشتند. همواره افزایش نرخ بهره بانکی مورد تایید 

کارشناسان با توجه به شرایط تورمی کشور بوده است. 
اما به دلیل فشار بورسی ها تا به امروز این اقدام مغفول ماند. بورسی ها 
اجازه اجرای این ابزار را ندادند. هرگاه نرخ بازار بین بانکی ذره ای از ۲۰ 
درصد فراتر می رفت صدای اعتراض بورسی ها شنیده می شد. این 
افراد معتقدند علت ریزش بورس افزایش نرخ بهره و نرخ بازار بین بانکی 
است. تمامی مقامات بانک مرکزی و کارشناسان آن به این موضوع 
اعتقاد و اعتماد داشتند اما از آنجایی که بانک مرکزی استقالل ندارد 

نتوانست این اقدام را اجرایی کند. 
با عدم اجرای این ابزار یعنی افزایش نرخ بهره، کاهش ارزش پول به 
اندازه زیادی اتفاق افتاد. نرخ دالر افزایش بی سابقه ای پیدا کرد. چند 
ده میلیارد دالر پول از کشور خارج شد. تازه در شرایط فعلی اجازه داده 

شد اوراق گواهی با ۲۳ درصد اجرایی شود. 
بعد از این همه مدت اجازه انتشــار این اوراق آن هم با شرایط بسیار 
نامطلوب داده شد. چراکه باز خرید این اوراق با نرخ ۱۰ درصد است. 

تعیین نرخ باز خرید بر چه مبنایی است. باید نرخ باز خرید باز گذاشته 
شود تا اگر فردی پول خود را برای خرید این اوراق گذاشت و زمانی 
خواستار باز خرید آن شد امکان انجام آن وجود داشته باشد. با این 
اقدام افراد می توانستند به دولت اعتماد کند. در گواهی اوراق ارزی و 

اوراق سکه شاهد بودیم اعتماد به دولت وجود نداشت. 
به هر ترتیب در مورد اوراق گواهی نرخ ۲۳ درصد هم جایگاهی ندارد. 
هر روز شــاهد افزایش نرخ ها هســتیم. ارزش پول ملی هم هر روز 
کمتر می شود. دیگر عقل حکم نمی کند کسی پول خود را در بانک 
نگهداری کرده و ۱۸ ، ۲۰ یا ۲۳ درصد سود بگیرد. آن هم در شرایطی 

که تورم باالی ۵۰ درصد است. 
این حالت بدین معناست که  اگر کسی یک میلیون تومان در بانک 
گذاشته باشد،در پایان دوره ۲۰۰ هزار تومان سود می گیرد. ولی ارزش 
پول ۵۰۰ هزار تومان شده است. بنابراین این تصمیم عقالنی نیست. 
اگر قصد اجرای این طرح وجود داشت باید در شرایطی دیگر، به جا و 

به موقع انجام می شد. 
بســیار دیر برای افزایش نرخ بهره تصمیم گیری شد. ضرر و زیان 

هنگفتی از بابت تاخیــر در اجرای ایــن طرح وارد شــد. اتفاقات 
وحشتناک بسیاری در اقتصاد افتاد. با مشــاهده صعود چند روزه 
 بورس این جســارت ایجاد شــد تا اوراق گواهی با نــرخ ۲۳ درصد

 اجرایی شود. 
این عوامل در مجموع نشان دهنده این است که بانک مرکزی مستقل 
نیست. سیاست گذار پولی زیر نظر سیاست گذار مالی قرا گرفته است. 
دولت حاکمیت می کند. به هیچ عنوان کار کارشناســی در بانک 

مرکزی و سیاست گذار پولی انجام نمی شود. 
تصیمم گرفته شده بسیار دیر است و تنها اتفاقی که در حال حاضر 
خواهد افتاد این است که افرادی که سپرده ۱۸ درصد داشتند آن را 
تبدیل خواهند کرد. اما سپرده گذاران جدید وارد نخواهند شد. پول 
زیادی جذب سیستم نخواهد شد. به عبارتی اجرای این طرح آنقدر با 
تاخیر انجام شد که امیدی به جمع آوری نقدینگی نیست. یعنی امید 
به جمع آوری نقدینگی برای عدم ورود به بازارهای موازی از بین رفته 
است. با عبور دالر از کانال ۴۰ هزار تومان و با سکه ۲۰ میلیون تومانی 

اجرای این اقدام و سیاست هم دیر است و هم ناکارآمد.

رصد بازار نشــان می دهد هفته دوم دی ماه ، قیمت 
گوشت قرمز و برخی انواع ماهی افزایش یافته اما در 

بازار تخم مرغ شاهد عقب نشینی قیمت ها هستیم.
به گزارش خبرنگار مهر، گشــت و گذار در بازارهای 
کاالهای اساســی حکایــت از باال و پایین شــدن 
قیمت هایی دارد که پشــت آن منطقی وجود ندارد. 
هفته گذشته گوشت گوسفند از هر کیلو ۲۹۰ هزار 

تومان در آذر به ۲۳۰ هزار تومان به ۲۳۰ هزار تومان 
در ابتدای دی رسید. اما در ادامه پس از گذشت چند 
روز این قیمت دوباره دچار نوسان شده و شقه گوسفند 
بین ۲۵۵ تا ۲۸۰ هزار تومان در فروشگاه ها و. قصابی ها 
متغیر است. یکی از دالیل کاهش و افزایش قیمت مواد 
خوراکی به دلیل فسادپذیری آنها بوده و هر زمان تاریخ 
انقضا آنها نزدیک شود فروشگاه داران ناگزیر به کاهش 

قیمت ها هستند؛ تخم مرغ از آن جمله است. در بازار 
حبوبات در حالی که لوبیا سفید در هفته اول دی ۵۱ 
هزار تومان در هر کیلو قیمت گذاری شده بود در این 
هفته به ۴6 هزار تومان کاهش یافته است. ولی در بازار 
لوبیا قرمز شــاهد افزایش قیمت هستیم و این ماده 
پروتئینی از هر کیلو ۴۲ هزار تومان به ۴۷ هزار تومان 

در هفته دوم دی رسیده است.

وزارت صمت اعالم کرد؛

رشد ۶ درصدی تولید سیمان در ۹ ماه ۱۴۰۱

ضرورت استقالل بانک مرکزی

نوسان قیمتی در بازار گوشت قرمز و ماهی

تخم مرغ عقب نشست
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مدیر عامل پست بانک ایران اعالم کرد:
پرداخت 273 هزار میلیارد ریال تسهیالت در 9 ماهه 

سال جاری 
مدیر عامل پست بانک ایران به مناسبت بیست و هفتمین سالروز تاسیس این بانک 
با ارائه گزارشی از عملکرد 9 ماهه نخست سال جاری از افزایش میزان تسهیالت 
پرداختی و جذب منابع ســپرده ای بانک خبر داد.بهزاد شیری مدیر عامل پست 
بانک ایران در گفت و گو با خبرنگار مرکز روابط عمومی و اطالع رســانی وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات درباره عملکرد 9 ماهه این بانک به تسهیالت پرداخت 
شده در 9 ماهه گذشته اشاره کرد و گفت: 273 هزار میلیارد ریال تسهیالت برای 
271 هزار شــخص حقیقی و حقوقی پرداخت شده است که این رقم نسبت به 9 
ماهه سال گذشته 90 درصد رشــد مبلغ پرداخت شده داشته است. وی با اشاره 
به محدودیت های موجود برای پرداخت تسهیالت از افزایش صدور ضمانت نامه  
و اعتبار اســنادی داخلی در بانک خبر داد و افزود: به دلیل اینکه محدودیت های 
پرداخت تسهیالت از طرف بانک مرکزی شــامل اقالم تعهدی نیست بر همین 
اساس صدور ضمانت نامه 2۴۵ درصد و اعتبار اسناد داخلی 320 درصد در 9 ماهه 

سال جاری رشد داشته است.
شیری با اشاره به اینکه پســت بانک ایران ۴9 درصد سهامدار بخش غیر دولتی 
دارد، تصریح کرد: 3۴,۵ درصد سهامدارن پست بانک نیز سهامدارن خرد )مردم( 
هستند که بر اساس آمار 30 آذرماه سال جاری،بالغ بر 1۴ هزار شخص می شوند.

وی رشد منابع داخلی بانک در 9 ماهه گذشــته را 60 درصد اعالم کرد و افزود: 
در بانک ثبات و رشد قیمت سهام خود یک موفقیت است که از ابتدای سال ۴9 
درصد افزایش قیمت سهام داشته ایم و سود شش ماهه ابتدای امسال هر سهم نیز 

63 تومان بوده است که این سود در تمام بانک های بورسی رتبه نخست را دارد.
مدیرعامل پست بانک ایران درباره رشــد بیش از سقف اعالم شده بانک مرکزی 
برای اعطای تســهیالت نیز گفت: بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی در 
جامعه به بانک ها اجازه می دهد تا یک مقدار مشــخصی تسهیالت نسبت به ماه 
 قبل پرداخت کنند که این رقم برای پست بانک کمتر از دو درصد رشد تسهیالت 

در ماه است.
وی افزود: پست بانک ایران در یک دوره دو ســاله از آذرماه 99 تا آذرماه 1۴01 
رشدی حدود چهار درصدی در پرداخت تسهیالت در ماه داشته و از سقف مقرر 
بانک مرکزی عبور کرده اســت در حالــی که هیچ اســتقراضی از بانک مرکزی 
نداشته و توانســته از طریق رشد سپرده ها این تســهیالت را برای رفع نیازهای 
مردم و واحدهای تولیدی پرداخت کند. شــیری با تاکید به پرداخت تسهیالت 
به واحدهای تولیدی و تبصــره 18 وزارت ارتباطات، گفــت: بیش از ۵0 درصد 
این تسهیالت در حوزه روستایی و خرد اســت و 2۵ درصد تسهیالت پرداختی 
 نیز تکلیفی اســت و بخش عمــده ای هم فعاالن حــوزه ارتباطــات و فناوری

 اطالعات هستند.
وی رشد سپرده ها در پست بانک ایران را بر مبنای سند راهبردی و برنامه عملیاتی 
و شاخص های که تعریف شده است عنوان کرد و افزود: بر اساس این برنامه عملکرد 
شعبه ها در تمام ایران به صورت ماهانه ارزیابی می شود و در برابر عملکرد افراد و 
شعبه ها در جذب و رشد سپرده ها و سایر شاخص های عملکردی کارانه پرداخت 
می شود و این موضوع از ابتدای سال 98 در پست بانک نهادینه شده است و باعث 
شده که ما در تمام ارزیابی ها رتبه اول کسب کنیم. بنابه این گزارش، اول دی ماه 

بیست  و هفتمین سالروز تاسیس پست بانک ایران بود.

ترفند جدید کالهبرداران تلفنی برای جلب اعتماد مردم
یکی از روش های جدیدی که این روزها توســط کالهبرداران برای جلب اعتماد 
کاربران به کار گرفته می شود این است که کالهبردار پس از برقراری تماس اولیه و 
مطرح کردن درخواست خود از کاربر درخواست می کند که برای کسب اطمینان 

از صحت ادعاهایش، مجددا با او تماس بگیرد.
به گزارش تسنیم، کالهبرداران همیشه در کمین نشســته اند. آنها مدام تالش 
می کنند با پیاده سازی ترفندهای جدید و پهن کردن دام برای کاربران از غفلت آنها 
سواستفاده کنند. یکی از این ترفندهای قدیمی که با شیوه و سناریوهای متفاوتی 
به کار گرفته می شود، کالهبرداری تلفنی است. در این روش کالهبرداران سعی 
می کنند با طرح موضوعاتی همچون برنده شــدن در قرعه کشی و جشنواره ها یا 
جعل عناوین ســازمانی و دولتی، توجه کاربران را جلب کرده و سپس اطالعات 
کارت بانکی آنها را به دست آورند یا در ترفندی دیگر پس از برقراری تماس با کاربر، 
از پیش آمدن اشتباه یا موقعیتی می گویند که به موجب آن ممکن است حساب 
کاربر مسدود یا خالی  شــود؛ قرار گرفتن در موقعیت هایی این چنین دردسرساز 
باعث می شود که کاربران سریع تر و بدون درنظر گرفتن موارد احتیاطی، اطالعات 

کارت بانکی خود را در اختیار کاله برداران قرار دهند.

روش جدید کالهبرداری تلفنی
یکی از روش های جدیدی که این روزها توســط کالهبرداران برای جلب اعتماد 
کاربران به کار گرفته می شــود این اســت که کالهبردار پس از برقراری تماس 
اولیه و مطرح کردن درخواســت خود از کاربر درخواست می کند که برای کسب 
اطمینان از صحت ادعاهایش، مجددا با او تماس بگیرد. در همین زمان شــخص 
کالهبردار شماره ی خود را بر مبنای جزئیات ســناریویی که به کاربر ارائه کرده 
به یکی از سازمان ها یا نهادهای رســمی یا مرکز تماس آنها دایورت می کند. به 
این صورت اعتماد کاربر پس از برقراری تماس و شــنیدن نام آن سازمان یا نهاد 
 رسمی از زبان اپراتور، جلب شــده و در دامی می افتد که کالهبردار برای او پهن 

کرده است.

ترفند ارائه اطالعات شخصی توسط کالهبردار
مورد دیگری که باید به آن توجه کرد این اســت که در برخی مواقع کالهبردار با 
ارائه ی پاره ای از اطالعات شخصی همچون نام، نام خانوادگی، کد ملی، محل کار و... 
که به طور معمول در اختیار همگان نیست، سعی می کند اعتماد کاربر را جلب کند. 
با وجود گمانه زنی هایی که درباره نحوه ی دستیابی کالهبرداران به چنین اطالعاتی 
وجود دارد، به طور کلی مشخص نیســت که آنها از چه طریقی چنین اطالعاتی 
را به دســت می آورند. به همین خاطر ضروری اســت که کاربران نسبت به انواع 
کالهبرداری های تلفنی آگاه باشند و در صورت ارائه پاره ای اطالعات شخصی شان 

از سوی فردی دیگر، دستپاچه نشده و خیلی ساده و سریع به وی اعتماد نکنند.

اعالم کالهبرداری تلفنی به پلیس فتا
همانطور که پیشــتر به آن اشاره کردیم کاربران باید نســبت به انواع شیوه های 
کالهبرداری، از جمله کالهبرداری تلفنی، آگاه باشند. پلیس فتا به عنوان یکی از 
متولیان این امر می کوشد تا با استفاده از قالب های متنوعی همچون ارسال پیامک، 
فعالیت های رسانه ای در فضای مجازی و خبررســانی در صدا و سیما، مردم را با 
انواع شیوه های کالهبرداری آشنا کند. شما می توانید با مراجعه به سایت پلیس 
فتا و با جستجوی کلید واژه های »کارت بانکی« و »کالهبرداری تلفنی« با انواع 
روش هایی که کالهبرداران به کار می گیرند آشنا شوید. باید اضافه کرد که در مقام 
مبارزه با جرایم، پلیس فتا به سرعت پیگیر شــکایت مردم بوده و در صورتی که 
مبلغی به خاطر کالهبرداری تلفنی جابه جا شده باشد، حساب دریافت کننده مبلغ 
را جهت انجام روند دادرسی مســدود می کند. بنابراین در صورت مواجهه، موارد 

کالهبرداری اینترنتی را به سرعت به پلیس فتا گزارش کنید.

اخبار

گــزارش نظارتــی ارزیابــی 
عملکــرد قانــون حمایت از 
شــرکت های دانــش بنیان 
نشان می دهد که نرخ تأسیس 
شرکت های نوپا کاهش یافته 
و از نظر مؤلفــه های نهادی کســب و کارهای فناورانه 

وضعیت مساعدی حکمفرما نیست.
دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن )گروه فناوری های 
نوین( مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی، گزارش 
نظارتی ارزیابی عملکرد قانون حمایت از شــرکت ها و 
مؤسســات و تجاری ســازی اختراعات و نوآوری ها را 
با نگاهی به روند توســعه فعالیت هــای دانش بنیان در 
کشور در آســتانه تدوین برنامه هفتم توسعه را منتشر 

کرده است.
در بخشی از این گزارش نظارتی آمده است: یافته های 
موجود درباره نحوه فعالیت شرکت های دانشبنیان طی 

دوره تقریباً 10 ساله حاکی از آن است که:
+ تعداد شــرکت های دانشــبنیان )نوپای نــوع 1 و 2، 
تولیدی نــوع 1 و 2( طی دوره 1390 تــا 1۴00 از ۵۵ 

شرکت به حدود 7 هزار شرکت رسیده است.
+ تعداد شرکت های دانشــبنیان تولیدی نوع 2 بر سایر 
انواع شرکت های زیست بوم نوآوری غالب است )حدود 

۵6 درصد کل شرکت ها(
+ شــرکت هایی که در چهار حوزه فنــاوری اطالعات و 
ارتباطات )23 درصد(، برق و الکترونیک )22 درصد(، 
ماشین آالت و تجهیزات پیشــرفته )22 درصد( و نیز 
صنایع شیمیایی )1۴ درصد( فعالیت دارند، بخش اعظم 

شرکت های دانشبنیان را به خود اختصاص می دهند.
+ نزدیک بــه ۵0 درصد کل شــرکت های دانش بنیان 
در تهران و مابقی در سایر اســتان ها از جمله اصفهان، 
البرز، خراســان رضــوی، آذربایجان شــرقی و فارس 
مستقر هستند. عمده استان ها نیز در سه حوزه ساخت 
ماشین آالت و تجهیزات پیشرفته، محصوالت مبتنی بر 
فناوری های شیمیایی و سخت افزارهای برق، الکترونیک 

و لیزر و فوتونیک فعالند. + به طور متوسط تنها 17 درصد 
شرکتها و واحدهای فناور مستقر در پارک ها از نوع دانش 
بنیان هســتند. + میزان درآمد محصوالت دانش بنیان 
و اشــتغالزایی این حوزه برمبنای درآمد کل و اشتغال 
شرکت های دانش بنیانی که تأییده های الزم را دریافت 

کرده اند، گزارش می شود.

کاهش نرخ تأسیس شرکت های نوپا و تبدیل 
آنها به شرکت های تولیدی

تحلیل یافته ها و اطالعات با توجه به توزیع شرکت های 
دانش بنیان براســاس نوع و ســطح و زمینه فعالیت، 
همچنین روند تأســیس شــرکت های جدیــد و نوپا، 
نحوه پراکنش شــرکت های دانش بنیان در اســتان ها 
و اســتقرار آنها در پارک های علم و فنــاوری و ارزیابی 
مواردی همچــون اشــتغال، درآمد، صــادرات، نحوه 
تأمین مالــی فنــاوری و مؤلفه های شــاخص جهانی 
نوآوری نشــان می دهد نرخ تأسیس شــرکت های نوپا 
 و تبدیل آنها به شــرکت های تولیدی نیز بسیار پایین 

آمده است.

روند کند رشد و بلوغ شرکت های دانش بنیان 
و هسته های فناور مستقر در پارک ها

میزان فعالیت و درآمد پارک هــا نیز بیانگر این واقعیت 
است که روند رشــد و بلوغ شــرکت های دانش بنیان 
و هســته های فناور مســتقر در پارک ها کند اســت و 
ممکن است ظرفیت زیست بوم نوآوری کشور از منظر 
شرکت های دانش بنیان به عنوان بازیگران کلیدی این 

عرصه در آینده با چالش جدی مواجه شود.

عدم موفقیت نظام علمی به هدایت نتایج تحقیقات 
به سمت توسعه کسب و کارهای نوآورانه

این درحالی است که عمده تمرکز نظام علم و فناوری و 
نوآوری کشور بر آموزش عالی و خلق دانش بوده و هرچند 
تاکنون در تربیت نیروی دانشگاهی و محتوای علمی بهتر 
از سایر مؤلفه های نوآوری عمل کرده، اما در هدایت نتایج 
تحقیقات و نیروی متخصص به ســمت ایجاد و توسعه 
کســب و کارهای نوآورانه موفقیت قابل قبولی نداشته 
اســت. محیط نهادی )اعم از محیط سیاســی، قانونی 
و کسب و کار( هنوز بعد از گذشــت 10 سال از اجرای 

قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان برای 
توسعه این فعالیت ها مساعد نشده و جذب دانش و انتشار 
فناوری و تأمین مالی به کمــک بخش خصوصی نیز به 
دلیل ضعف ها و نقص های موجود در تقویت پیوندها از 
قبیل ارتباط دانشــگاه و صنعت، خوشه سازی و شبکه 
سازی، ارتباطات بین المللی و تربیت نیروی کار دانشی 
و رفع انحصار و رقابت غیرعادالنه با مشکل مواجه است.

در این میان نحوه ارائه آمــار فعالیت های دانش بنیان 
نیز معموالً براســاس درآمد و اشتغال کل شرکتهاست 
که لزوماً معادل با درآمد واقعــی حاصل از فعالیت های 
دانش بنیان نیست و باید مالحظاتی از قبیل هزینه کرد 
تحقیق و توسعه به درآمد این شرکتها را در هنگام ارائه 
آمار و داده ها در نظر گرفت. از طرفی، برنامه های دوره ای 
پیمایش عملکرد نوآورانه شرکتها در مسیر سیاستگذاری 
نیز با جدیت دنبال نشده و به روز نمی شوند و برنامه های 
راهبردی شــفافی برای بهره مندی از ظرفیت شرکتها 
و فعالیت های دانش بنیان در ســطح استانی و کاهش 
تمرکز و تجمع آنها در استان هایی نظیر تهران تاکنون 

ارائه نشده است.

مرکز پژوهش های مجلس منتشر کرد؛

کاهش نرخ تأسیس شرکت های نوپا 
News kasbokar@gmail.com

مدیرعامل تاکسی اینترنتی تپسی گفت: حد فاصل دو 
روز، تصمیم گرفته شد ورود تاکســی های اینترنتی به 
فرودگاه امام و سفر بین شهری با تاکسی اینترنتی ممنوع 
شود. به گزارش سیتنا، طی روزهای اخیر خبری مبنی 
بر ممنوعیت ورود تاکسی اینترنتی های به فرودگاه امام 
منتشر شد و هفتم دی ماه نیز تصویر نامه ای در فضای 
مجازی منتشر شد که حاکی از ممنوع شدن جابجایی 

مسافر بین شهری توسط تاکسی های اینترنتی بود.
در همین راستا، سرپرست شهر فرودگاهی امام خمینی 
)ره( در پی انتشــار خبر مبنی بر دستور دادستانی برای 
ممنوعیت ورود تاکسی های اینترنتی تپسی و اسنپ به 

شعاع 800 متری این فرودگاه، طی گفت وگویی اعالم کرد 
که تاکســی های اینترنتی در صورت درخواست جذب 
مسافر در فرودگاه امام )ره( می توانند فعالیت خود را در 

پارکینگ سه انجام دهند.
از طرفی، سردار حسن مومنی رئیس پلیس راه کشور نیز 
در این خصوص اظهار کرد: براســاس قوانین و مقررات، 
هر خودرویی که قصد حمل مسافر در جاده ها را داشته 
باشد باید تحت نظارت ســازمان راهداری و پلیس باشد 
همچنین دارای پروانه فعالیت، کارت هوشمند رانندگی، 
کارت سالمت راننده، دفترچه ثبت ساعت، گواهی معاینه 
فنی معتبر و... هم باشد. وی در ادامه بیان کرد: براساس 

ماده 203 آئین نامــه راهنمایی و رانندگــی، تردد این 
خودروها برای جا به جایی مسافر در برون شهر ممنوع 
است و خودرو های با پالک شخصی حق جابجایی مسافر 

در برون شهر را ندارند.
سردار مومنی گفت: ما مخالف کسب و کار تاکسی های 
اینترنتی نیســتیم فقط مشکل این اســت که آن ها در 
چارچوب نیستند. و باید مجوزهای الزم را کسب کنند اگر 
تاکسی های اینترنتی بدون مجوز، اقدام به جابجایی مسافر 
در جاده های برون شهری داشته باشند تخلف کرده اند؛ 
تاکسی های اینترنتی باید زیرنظر سازمان راهداری بروند 
و مجوزهای الزم را دریافت کنند. اگر توانستند مجوزهای 

الزم را دریافت کنند ما مخالفتی با تردد آنها نداریم. وی 
یادآور شد: همچنین سازمان راهداری با استنادات قانونی 
و طی چند نامه رسمی از ما خواست تا از تردد این خودرو ها 
جلوگیری کنیم. به دنبال این اخبار، میالد منشــی پور 
مدیرعامل تاکسی اینترنتی تپسی در توئیتی نوشت: حد 
فاصل دو روز، تصمیم گرفته شد ورود تاکسی اینترنتی 
به فرودگاه امام و سفر بین شــهری با تاکسی اینترنتی 
ممنوع شود. گویا شاخص این تصمیم  ها، متضرر شدن 
مردم اســت، تا مصرف کننده با قیمــت باالتر، کیفیت 
 پایین تر و بدون حق انتخاب، ناچار به استفاده از خدمات 

موجود شود.

افرادی که مدل های قدیمی تر آیفون و اندروید را دارند پس 
از 31 دسامبر بدون ارتقا دادن آن ها، نمی توانند از اپلیکیشن 

واتس اپ استفاده کنند.
واتس اپ روی ۴9 مدل گوشی از جمله آیفون پنج و ۵ سی 
و نیز چند مدل اندروید سامسونگ، هوآوی و ال جی، کار 

نخواهد کرد. کاربران پیش از اینکه اپلیکیشن از کار بیفتد، 
با یک پیام هشدار، مطلع خواهند شد.

در بیانیه واتس اپ ایــن اقدام چنین توضیح داده شــده 
اســت: دســتگاه ها و نرم افزارها اغلب تغییر می کنند. از 
این رو، ما سیســتم عامل هایی را که پشتیبانی می کنیم 

مرتب بررسی و به روزرسانی  می کنیم. همچنین ممکن 
است این دســتگاه ها آخرین به روزرسانی های امنیتی را 
نداشته باشــند یا فاقد قابلیت و کارایی الزم برای اجرای 

برنامه واتس اپ باشند.
ما، مانند سایر شــرکت های فناوری، هر سال برای اینکه 

انتخاب کنیم از چه پشتیبانی نکنیم، بررسی می کنیم که 
کدام دستگاه ها و نرم افزارها قدیمی ترین اند و کمترین تعداد 
افرادی را داریم که همچنان از آن ها استفاده می کنند. برای 
به روزرسانی سیســتم عامل خود در آیفون، به تنظیمات 

عمومی بروید و به روزرسانی نرم افزار را انتخاب کنید.

انتقاد از تصمیم های اخیر در حوزه تاکسی های اینترنتی

واتس اپ به زودی روی میلیون ها گوشی کار نخواهد کرد

با یکپارچه ســازی فرایندهــای پنجره واحــد تجارت 
my.( و درگاه خدمات مالیاتی )ecsw.ir( الکترونیکی

tax.gov.ir(، پیش نیازهای دریافــت درگاه پرداخت 
اینترنتی برای کسب وکارهای اینترنتی شامل اینماد و 
کد رهگیری مالیاتی به صــورت همزمان و بدون نیاز به 

ورود و ثبت مجدد اطالعات امکان پذیر شد.
به گزارش ســیتنا، روابط عمومی مرکز توسعه تجارت 
الکترونیکی )مرکــز تتا(، اعالم کرد: کســب وکارهای 
اینترنتی برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی و فعالیت 
خود طبق قوانیــن و مقررات نیازمنــد دریافت اینماد 
و کد رهگیری مالیاتی هســتند. در ایــن زمینه طبق 
ماده 11 قانون پایانه های فروشــگاهی و سامانه مؤدیان 
مصوب 1398 »بانک مرکزی موظف اســت با همکاری 
سازمان ]امور مالیاتی کشور[ ظرف مدت یک سال پس 
از ابالغ این قانون، نســبت به ســاماندهی دستگاه های 
کارتخوان بانکی و یا درگاه هــای پرداخت الکترونیکی 
اقدام نموده و با ایجاد تناظــر بین آن ها با مجوز فعالیت 
و شــماره اقتصادی بنگاه های اقتصادی بــه هر یک از 
پایانه های فروش، شناســه یکتا اختصــاص دهد« که 
مراتب توسط ســازمان امور مالیاتی کشــور به عنوان 
متولی اجرای قانــون مذکور طی نامه هــای مورخ 21 
 اردیبهشت و ۴ مهرماه سال 1۴00به بانک مرکزی ابالغ 

شده است.
انجام این الزامات قباًل نیازمنــد ثبت نام و ورود مجزای 
متقاضی به ســامانه اینماد متعلق به مرکز تتا و درگاه 
خدمات مالیاتی متعلق به ســازمان امور مالیاتی کشور 
و بعضاً ثبت مجــدد اطالعــات در آن ها بود. از ســال 
گذشــته همزمان با الزام کد رهگیــری مالیاتی برای 

دریافــت درگاه پرداخــت اینترنتی، با اتصال ســامانه 
اینماد به سامانه های ســازمان امور مالیاتی طبق ماده 
16 قانــون پایانه های فروشــگاهی و ســامانه مؤدیان، 
تشکیل پرونده و صدور کد رهگیری مالیاتی همزمان با 
دریافت اینماد اجرایی شد ولی به دلیل وجود دو درگاه 
عملیاتی، همچنان نیازمنــد ورود مجدد متقاضی برای 
 تکمیل برخــی مراحل جهت دریافــت درگاه پرداخت

 اینترنتی بود.
با ایجاد پنجره واحد تجارت الکترونیکی توســط مرکز 
تتا از سال جاری و اقدامات فنی انجام شده طی ماه های 
اخیر توسط دو دستگاه با رعایت کامل مالحظات امنیتی 
طرفین، یکپارچه ســازی فرایندهای مربوط به اینماد و 
 )SSO( تکمیل پرونده مالیاتــی در قالب ورود یکپارچه
انجام و تســهیل حداکثــری دریافــت درگاه پرداخت 
اینترنتی توسط کسب وکارهای اینترنتی فراهم شد. به 
این ترتیب کسب وکارهای اینترنتی از طریق پنجره واحد 
تجارت الکترونیکی به نشانی ecsw.ir عالوه بر دریافت 
اینماد، درخواست پرداخت اینترنتی و ...، امکان انتقال 
به درگاه خدمات مالیاتی و تکمیل پرونده مالیاتی خود را 

نیز به سادگی خواهند داشت.
الزم به ذکر اســت پیش از این یکپارچه ســازی فرایند 
اعطای اینماد و درخواســت درگاه پرداخت اینترنتی از 
طریق پنجره واحد تجارت الکترونیکی اجرایی و تاکنون 
بیش از 1۵ شرکت خدمات پرداخت )PSP( و پرداختیار 
با اتصال به پنجــره واحد تجــارت الکترونیکی، امکان 
دریافت همزمــان اینماد و درگاه پرداخــت را از طریق 
پنجره واحد تجارت الکترونیکی حسب انتخاب متقاضی 

ایجاد کرده اند.

با تشکیل کارگروه توسعه زیست بوم، برنامه حمایت از 
توسعه کسب و کار و تجاری سازی محصوالت و خدمات 
حوزه علوم و فناوری های شــناختی در دستور کار قرار 
گرفت. به گزارش معاونت علمی، با هدف تجاری سازی 
محصوالت و فناوری های شناختی و کمک به امر توسعه 
بازار کســب و کار در این حوزه، ستاد توســعه علوم و 
فناوری های شناختی در چارچوب سیاست های راهبردی 
خود، از شرکت های دانش بنیان و فناور این حوزه حمایت 
می کند. در راستای تحقق این اهداف، با تشکیل کارگروه 
توسعه زیست بوم، برنامه حمایت از توسعه کسب و کار و 
تجاری سازی محصوالت و خدمات حوزه علوم و فناوری 

های شناختی در دستور کار قرار گرفت.
ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی در این برنامه 
حمایتی تالش می کند تا شرکت های خالق و فن آور، 
دانش بنیان و تیم های پژوهشی بتوانند با توسعه فعالیت 
های خود محصوالت و خدمات شناختی را به بازار مصرف 
عرضه نمایند. این حمایت ها، متناســب با چرخه عمر 
محصول و سطح بلوغ فن آوری، از خدمات توانمندسازی 
شامل مشاوره فنی، مطالعات بازار، طرح کسب و کار، اخذ 
مجوزها و... تا تامین مالی از طریق تســهیالت متنوع را 
در بر می گیرد. در سال جاری، سقف حمایت های ستاد 
در حوزه توانمندســازی برای تدوین گزارش های پیش 
امکان  سنجی 7 میلیون تومان، امکان سنجی 1۵ میلیون 
تومان، تحقیقات بازار 20 میلیون تومان و طرح کسب و 
کار 2۵ میلیون تومان تعیین شده است که هفتاد درصد 

هزینه ها توسط این ستاد تامین می شود.
ستاد در بخش توســعه بازار محصوالت نیز دو نوع بسته 
حمایتی در قالــب یارانه فروش تا ســقف 200 میلیون 

تومان و 60 درصد فاکتور یا قرارداد برای اولین ســال و 
30 درصد فاکتور یا قرارداد برای ســال دوم و همچنین 
تســهیالت لیزینگ تا ســقف 70 درصد مبلغ فاکتور یا 
قرارداد برای محصوالت مورد تایید ستاد را مد نظر قرار 
داده است. حمایت از توسعه شتابدهنده ها از طریق کمک 
به برگزاری برنامه های پیش شتابدهی و اعطای سرمایه 
بذری به تیم های اســتارتاپی نیز از خدمات دیگر ستاد 
است. بر این اساس برای برنامه  پیش شتابدهی تا سقف 
200 میلیون تومان جهت هزینه هــای اجرایی رویداد، 
فراخــوان، داوری و منتورینگ اولیه تیــم ها در اختیار 
شتابدهنده قرار می گیرد. برای حمایت از تامین سرمایه 
بذری تیم های اســتارتاپی نیز تسهیالت قابل تبدیل به 
حمایت بالعوض به شتابدهنده اعطا می شود. سقف این 
تسهیالت برای هرتیم 1۵0 میلیون تومان و میزان اعتبار 
هر شــتابدهنده 600 میلیون تومان تعیین شده است. 
بسته های حمایتی در این بخش درصورتی به شتابدهنده 
اختصاص می یابد که موضوع فعالیت استارتاپ به تایید 
ستاد رسیده و شتابدهنده حداقل 20 درصد مبلغ قرارداد 

شتابدهی را به تیم پرداخت کرده باشد.
ستاد به منظور تامین مالی شرکت ها در مراحل مختلف 
نیز تسهیالت متنوعی پیش بینی کرده است که بر اساس 
پیشرفت کار، پس از ارزیابی و تعیین شــرایط، در قالب 
نمونه سازی، ســرمایه در گردش یا انواع دیگر، در اختیار 
شرکت قرار خواهد گرفت. شرکت های فن آور ، دانش بنیان 
و شتابدهنده های فعال در حوزه علوم شناختی متقاضی 
بهره مندی از حمایت های فوق می توانند درخواست های 
خود را به ایمیل ستاد ارسال و یا با کارگروه توسعه زیست 

بوم این ستاد تماس حاصل کنند.

حمایت از توسعه کسب و کار و تجاری سازی محصوالت تسهیل اعطای اینماد و دریافت کد رهگیری مالیاتی

فناوری 
واطالعات
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صدور پروانه كار سه ساله براي 
سرمايه گذاران خارجي

مديركل اشتغال اتباع خارجي گفت: اداره كل 
اشــتغال اتباع خارجي براي ســرمايه گذاران 
خارجي كه حداقل 300هزار دالر ســرمايه به 
ثبت رسانده باشند پروانه كار و اقامت سه ساله 

صادر مي كند.
علي اقبالي افــزود: اين اداره كل در 30 ســال 
گذشته تمام مسائل و مشــكالت اتباع افغان و 
پناهندگان را رصد كرده و به بســياري از آنها 

رسيدگي كرده است. 
 وي تصريح كرد: همه تالش هاي اين اداره كل 
براي ساماندهي اشتغال اتباع خارجي است و 
اين اداره سعي خود را براي بهبود اشتغال اتباع 

خواهد كرد. 
وي گفت: اين اداره كل بــه دنبال راهكارهاي 
جديدي است كه از طريق ابزار قانوني بين تجار، 
توليدكنندگان، صنعتگران و كارگران تفكيك 
ايجاد كرده و سرمايه گذاران و تجار بتوانند در 
كل كشور و نه در يك استان به فعاليت اقتصادي 
ادامــه داده و اين اداره بتوانــد خدمات قانوني 
بيشتري ارائه كند. اقبالي گفت: براساس مواد 
18، 17و 19 كنوانســيون امور پناهندگان، ما 
موظف به درج51 رشته شغلي دركارت هاي كار 
پناهندگان هستيم و تعهداتي به سازمان هاي 
بين المللي داريم كه بايد صورت پذيرد. به گزارش 
ايرنا از اداره كل اشــتغال اتباع خارجي وزارت 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي، همچنين اين اداره 
 كل براي ســرمايه گذاران خارجي كه حداقل 
300 هزار دالر ســرمايه به ثبت رسانده باشند 

پروانه كار و اقامت سه ساله صادر مي كند.

خبر

رئيس سازمان امداد و نجات: 
برف و كوالك در ۱۷ استان بيش 

از ۱۰ هزار نفر را زمين گير كرد
رئيس ســازمان امداد و نجات هالل احمر با 
اشاره به بارش برف در 17 استان كشور گفت: 
در اين مدت امدادگران به بيش از 10 هزار نفر 
 امدادرساني كرده، ۶50 نفر را اسكان داده و

 7 مادر بــاردار را از مــرگ و يخ زدگي نجات 
دادند. 

 وي گفت: اســتان هاي آذربايجان شــرقي و 
غربي، اردبيل، البرز، تهران، خراسان شمالي، 
چهارمحــال و بختياري، زنجان، ســمنان، 
قزوين، كردستان، گلستان، گيالن، لرستان، 
مازنــدران، مركزي و همدان بــا بارش برف 

سنگين روبه رو شدند.
 رئيــس ســازمان امــداد و نجــات هالل 
احمر، ادامــه داد: در اين مــدت امدادگران 
در قالــب 119 تيم امــدادي بــه 10 هزار 
و ۶17 نفــر امدادرســاني كــرده و ۶50 
 نفر آنهــا را به صــورت اضطراري اســكان 

دادند.
وي به امدادرساني در 54 محور اصلي كشور 
اشــاره كرد و گفت: در اين جاده هــا 7 نفر از 
مادران بارداري كه در برف گير افتاده بودند، 
از يخ زدگي نجات پيدا كرده و به مراكز درماني 

انتقال يافتند. 
به گفتــه وي، تــا ســاعت ۶ صبــح ديروز 
جاده هاي كندوان در استان البرز و مازندران، 
ســمنان، فيروزكوه در اســتان ســمنان و 
تهران، مياميـ  گرمهـ  چمن بيد در اســتان 
خراســان شــمالي، زنجان ـ  طارم در استان 
زنجان، شمشــكـ  ديزين در اســتان هاي 
البرز و تهران، پونلـ  خلخال در اســتان هاي 
گيالن و اردبيل، ســروآباد ـ  پاوه در اســتان 
كردســتان و گنجنامــهـ  تويســركان در 
 اســتان همدان به علت بارش برف مســدود

 شده بودند. 

كاريابي ها هــم دچار معضل 
بيكاري شده اند

عضــو هيات مديــره كانــون كارفرمايــي 
انجمن هاي صنفي دفاتر مشــاوره شــغلي 
و كاريابي هــاي غيردولتــي وضعيت مراكز 
كاريابــي را بحرانــي توصيف كــرد و گفت: 
اشتغال كم اســت و كاريابي ها دچار معضل 

بيكاري شده اند. 
ليلي دانشــمند افزود: مراجعه نيروي كار به 
كاريابي ها به دليل پايين بودن دستمزدهاي 
پيشــنهادي و نامتناســب بودن آن با سبد 
هزينــه خانوار كم شــده اســت. وي درباره 
وضعيــت فعلــي بــازار كار گفت: بــرآورد 
مراكزي نظير مراكز اشــتغال يا موسســات 
 كاريابي از بازار كار با آمارهاي اعالمي بسيار 

متفاوت است.
بيــكاري از مســائلي اســت كــه در زمره 
آسيب هاي اجتماعي قرار مي گيرد. دانشمند 
ادامــه داد: در صورتــي كه افراد وارد شــده 
به بازار هدف نتوانند وارد بازار كار شــوند و 
انگيزه خود را براي اين امر از دســت بدهند، 
به طور يقين ناخودآگاه در مسير آسيب هاي 
اجتماعي قــرار مي گيرنــد. در تمــام دنيا 
دولت ها براي جبران خســارت ناشي از اين 
فرايند و بازگرداندن افراد از مســير انحراف 
 اجتماعي هزينه هــاي هنگفتــي پرداخت 

مي كنند. 
به گفته اين فعــال بخش خصوصي، عملكرد 
امروز بــازار كار حاكي از آن اســت كه اين 
بازار به دليل سياســت هاي ناكارآمد گذشته 
قفل شده اســت. آمارها هم از كاهش تعداد 
 واحدهــا و كارخانه هــاي فعــال توليــدي 

حكايت دارد. 
وي يــادآور شــد: بســياري از شــركت ها 
كه شــايد تــا چند ســال گذشــته از رونق 
40 تــا 50 درصدي برخــوردار بودند، امروز 
نه تنها تــوان جذب و اســتخدام نيروي كار 
 ندارند، بلكــه نيروهاي خــود را نيز تعديل 

مي كنند.

خبر

درآمدزايي از طريق ترجمه 
يكي از راه هــاي پيش روي 
فارغ التحصيالن دانشگاهي يا 
افراد تحصيلكرده براي كسب 
درآمد است. برخي در دانشگاه 
و همزمان با تحصيل از كار مترجمي به صورت پاره وقت 
براي تامين مخارج دانشگاهي خود استفاده مي كنند. 
برخي ديگر نيز در مراكز ترجمه مشغول به كار مي شوند. 
بر اساس آمار جهاني، از طريق شغل مترجمي در صورتي 
كه مهارت و تخصص الزم وجود داشته باشد، مي توان 
به درآمدهاي بااليي دست يافت، به طوري كه از شغل 
مترجمي به عنوان شغلي با درآمد زياد ياد مي شود اما در 
كشور ما درآمد مترجمي به گونه اي نيست كه آنها بي نياز 
از شغل ديگري باشند. جدا از مترجمان رسمي كه حقوق 
و مزاياي خاص خود را دارند مترجمان ديگر در كشور از 

اين حقوق و مزايا برخوردار نيستند. 

كاربرد مهارت هــاي دانشــگاهي براي 
درآمدزايي

در كشور ما بسياري با قبول تعداد ترجمه هاي باال سعي 
مي كنند درآمد بااليي كسب كنند. گرچه براي ترجمه 
بايد مدرك مترجمي و به زبان مورد نظر نيز تسلط داشت 
اما برخي نيز فارغ از اين موضوع خود آموزش هاي الزم 
براي يك زبان را فرامي گيرنــد و پس از مدتي براي كار 
مترجمي آماده مي شوند. قصد آنها در واقع درآمدزايي 
و به دست آوردن پول است. البته درباره زبان انگليسي 
بسياري از دانشــجويان مهارت هاي الزم را در دانشگاه 
در هر رشته اي كه به آن مشغولند، فرامي گيرند و پس 
از آن با گذراندن دوراني موقت از مترجمي در اين زبان، 
به ترجمه مي پردازند. بسياري نيز كار ترجمه را در منزل 
انجام مي دهند كه به نظر مي رسد هزينه و خرج كمتري 
براي آنها داشته باشد يا از اين نظر كه به طور مستقيم و 
بدون داشتن واسطه اي ترجمه مي كنند، سود بيشتري 
براي آنها داشته باشد. مثال در مراكز ترجمه به صورت 
توافقي سود ترجمه بين مترجم و مركز تقسيم مي شود 
كه البته اين مراكز هم از اين لحاظ كه ترجمه معتبرتري 
ارائه مي دهند يا هم از اين نظر كه مجوز اين كار را دارند، 

ممكن است مراجعه كننده بيشتري داشته باشند كه البته 
رفتن در زيرمجموعه اين مراكز براي كســاني كه فاقد 

شرايط الزم براي آن هستند، دشوار است. 

فرصت هاي شغلي مترجمي
 بر اســاس آمار هاي موجود از ميزان اشتغال و بيكاري 
رشته هاي دانشگاهي، گروه علوم انساني 15/2 درصد 
بيكاري در كشور را شامل می شود و از آنجايي كه رشته 
مترجمي زيرمجموعه اين گروه اســت، مي توان ميزان 
بيكاري اين گروه را با توجه به ساير رشته هاي زيرمجموعه 
آن سنجيد. بنابراين اين رشته در سطح كشور به دليل 

يك سري محدوديت ها آنطور كه بايد بازار كار ندارد. 

تاثير گسترش روابط خارجي بر بازار ترجمه
به اعتقاد كارشناسان بازار كار اين رشته در كشور بستگي 
به ارتباطــات خارجي و ميزان اين ارتبــاط دارد يعني 
هرچقدر اين ارتباطات بيشتر باشد، زمينه فعاليت براي 
فارغ التحصيالن اين رشته بيشتر مي شود. مثال در بخش 
صنعت، معدن و تجارت و در بحــث مربوط به صادرات 

و واردات كشور لزوم اســتفاده از دانش يك مترجم در 
سازمان ها و مراكز اين بخش ها احساس مي شود. 

مترجمان كشور به دنبال شغل دوم 
به اعتقاد برخي از مترجمان شــغل مترجمي در كشور 
به تنهايي براي گذران مخارج زندگي كفايت نمي كند و 
درآمد آن هم به گونه اي نيست كه بتوان به آن تكيه كرد. 
از نظر آنها البته شغل مترجمي گونه هاي مختلفي دارد 
مانند مترجمان دارالترجمه ها يا همان مترجمان رسمي، 

مترجم شفاهي، مترجمان سازمان ها و ادارات و... 
يكی از مترجمان گفت: آنها كه به صورت رســمي در 
دارالترجمه ها يا اداره ها مشغول هستند از آنجا كه امنيت 
شغلي دارند و حقوق و درآمد آنها تعريف شده و مشخص 
اســت و متقاضي خاص خود را دارنــد، درآمد بهتري 
خواهند داشت و مانند ساير كارمندان از حقوق ويژه خود 
برخوردار هستند اما در هر صورت بسياري از مترجمان 
در كنار شغل ثابت به اين كار مي پردازند چرا كه بازار كار 
آن آنطور كه بايد متقاضي ندارد. بسياري از بازنشستگان 
يا اساتيد دانشگاه در دوران بازنشستگي به ترجمه هم 

مي پردازند تا جبران كمي درآمدشان باشد. آنها از مزيت 
شغلي يا حقوق و درآمد كافي برخوردار نيستند و جايگاه 

شغلي و صنفي آنها آنطور كه بايد نيست. 

مترجمي از جمله مشاغل پردرآمد 
نويسندگي، عكاسي، بهينه سازي موتورهاي جستجو، 
رسانه هاي اجتماعي توسعه تلفن همراه، پردرآمدترين 
مشاغل دنيا شــناخته شــده اند.  بر اين اساس شغل 
مترجمي از جمله اين شــغل هاي پردرآمد اســت كه 
البته براي برخي شغل دوم يا سوم محسوب مي شود. بر 
اساس آمارها مترجمي كه گواهينامه ترجمه از »انجمن 
مترجمان آمريكا« كسب كند مي تواند به طور متوسط 
ســاالنه درآمدي بالغ بر 72 هزار دالر به دست بياورد. 
برآوردها نشان مي دهد مترجمي كه از اين انجمن گواهي 
نداشته باشد نيز در سال به طور ميانگين مبلغي بالغ بر 53 
هزار دالر به جيب مي زند. البته اين رقم باتوجه به زباني كه 
شما به آن مسلط هستيد مي تواند متغير باشد. تقاضاي 
مترجم در برخي از زبان ها از جمله اسپانيايي بسيار بيشتر 

از ديگر زبان هاست. 

 »كسب وكار« از وضعيت بازار كار گزارش مي دهد

  مترجمان در جستجوي شغل دوم

کار و
کارآفرینی 

اخيرا كليــات اليحه كاهش 
ساعت كاري زنان در مجلس 
به تصويب رســيده اســت. 
براســاس اين اليحه ساعت 
كاري خانم ها كه 44 ساعت 
در هفته است، به 3۶ ساعت در هفته كاهش پيدا مي كند. 
در اين صورت خانم ها مي توانند يك روز در طول هفته در 
محل كار خود حضور نداشته باشند يا اينكه در طول هفته 
ساعت كاري كمتري داشته باشند. اين اليحه موافقان و 
مخالفاني دارد كه در واقع مي توان از آن به موج مثبت يا 

منفي كاهش ساعت كاري زنان تعبير كرد.
 از نظر برخي اين اليحه متناسب با روحيه زنان و توان 
و قدرت كاري آنهاست و از آنجايي كه نقش هاي ديگر 
زنان چون خانه داري، همســرداري و وظايف ديگر بار 
مسئوليت هاي آنها را بيشتر مي كند، تصويب اين اليحه 
كمكي به حفظ حقوق زن و كنارگذاشــتن انتظارات 
غيرمنطقي از او است. كاهش ساعت كاري زنان موجب 
افزايش بهره وري زنان در كار شده و اثر مثبتي بر بازدهي 
شــغلي آنها دارد. در رابطه با اين اليحه براي برخي اين 
تصور وجود دارد كه اين قانــون به نوعي محدود كردن 
زن يا گرفتن فرصت هاي كاري و شــغلي از او اســت. 
نگراني هاي آنها از اين اســت كه با اين كار توانايي هاي 
زنان را در دستيابي به موقيعت هاي ويژه شغلي يا تسلط 
بر سختي هاي كاري ناديده مي گيريم و او را به يكسري 
وظايف سنتي چون خانه داري، تربيت فرزند و... محدود 
مي كنيم. به گفته آنها كاهش ساعات كاري زنان درصد 
مشــاركت زنان در جامعه را كاهش داده و انگيزه آنها 
را براي كار كردن از بين خواهــد برد. در نتيجه اين كار 
سرمايه گذاري هاي عظيمي كه در طول سال هاي گذشته 
و نيز در زمان حاضر براي آموزش و مهارت يابي زنان در 
جامعه ما صرف شده است، در پرتو اين نوع قانونگذاري به 
هدر مي رود و در واقع جامعه از يك ظرفيت عظيم نيروي 
انساني خود براساس يك نگاه محدود و كم عمق محروم 

خواهد شد. 

تصويب اليحه برای زنان با شرايط خاص
فاطمه آليا، نماينــده مردم تهران در 
مجلس در رابطه با اين اليحه گفت: اين 
اليحه موافقان و مخالفاني داشــت. 
موافقان كاهش ساعت كاري را به نفع 
زنان دانسته و مخالفان با اين نگرش كه 
اين كار منجر به حاشيه اي كردن نقش زنان و دور كردن 
آنها از اجتماع مي شود، با آن مخالفت كردند. براي همين 
كارگروهي در مجلس تشكيل شد كه قيد كلمه زن از اين 
اليحه برداشته شود و از آنجايي كه اين اليحه براي زنان 
دارای شرايط خاص است و مرداني هم هستند كه شرايط 
خاص داشته باشــند، به كاهش ساعت كاري كاركنان 

داراي شرايط خاص تغيير پيدا كرد تا مشمول مردهاي با 
شرايط خاص نيز باشد. 

به گفته ايــن نماينده مجلس اين اليحــه راي نياورد؛ 
بنابراين نهايتا آنچه اصالح شده و به تصويب رسيد در 
صورت تصويب نهايي و قانونی شدن، قانون كاهش ساعت 
كار ي بانوان شاغل داراي شرايط خاص است كه نهايتا در 

كميسيون اجتماعي به تصويب رسيد. 

دور كردن زنان از بازار كار رقابتی
فاطمه مقيمــي، رئيس هيات مديره 
كانون زنان بازرگان تهران و ايران در 
مخالفت با اين اليحه به »كسب وكار« 
گفت: منظور از كاهش ساعت كاري 
زنان كاهش ســاعت كاري و اداري 
آنهاســت، نه ســاعات كار آنها در منزل كه نه براي آن 

ساعتي تعيين مي شود و نه درآمدي. 
وي توضيح داد: واقعيت اين اســت كه كاهش ساعت 
كاري زنان به صورت مداوم منجر به دور شــدن آنها از 
بازار كار و كاهش كيفيت و بازده كاري آنها نســبت به 

مردان مي شــود. اين كار هم به لحاظ منطقي و هم از 
نظر اجرايي مغفول گذاشــتن نقش مهم زنان در بازار 
كار است. مقيمي ادامه داد: زماني كه يك زن مسئوليت 
يك كار را بر عهده مي گيرد، مشخصا براي آن كار آماده 
مي شود يا اينكه براساس توانايي هاي وي شغلي بر عهده 
وي گذاشته مي شود؛ بنابراين اين باور كه كاهش ساعت 
كاري به افزايش بهره وري كار زنــان و عملكرد مثبت 
 آنها در بازار كار منجر مي شــود، باوري غلــط و دور از 
منطق اســت. رئيس هيات مديره كانون زنان بازرگان 
تهران و ايــران در جواب كســاني كــه معتقدند زن 
به اين دليل كــه تفاوت هاي جســمي و روحي با مرد 
دارد و اين تفــاوت بايد در عرصه كاري با دادن ســهم 
و امتيــازي به زن مشــخص شــود، گفت: مگــر قرار 
اســت كه زنان كار ســنگين جســماني انجام دهند 
 يا به آنها مســئوليت هاي مردانه واگذار شود كه دم از

 تفاوت ها بزنيم؟
زنان بر حســب توانايي هــاي خود شــغلي را انتخاب 
مي كنند و قرار هم نيست كار آنها جسمي باشد. اكنون 
هم كه بســياري از كارها فكري است؛ بنابراين دغدغه 

زنان بيش از آنكه ســاعت كاري باشــد، توجه جامعه 
 و اهميت قائل شــدن آن براي موقعيت كاري شــان و

 حفظ آن اســت.مقيمي ادامه داد: يكي ديگر از اثرات 
منفي كاهش ســاعت كاري زنان اين است كه به مرور 
بازدهي كاري آنها كاهش پيــدا مي كند و از آنجايي كه 
جنس مخالف آنها هيچ محدوديتي براي كار ندارد، براي 
كارفرما به نحو مطلوب تري مســئوليت كاري را انجام 
مي دهد و همين منجر به دلسردي و بي انگيزگي كارفرما 
از استخدام زنان شده و به تدريج با پركردن نقش شغلي 
زنان در جامعه توسط مردان، زنان از بازار كاري خصوصا 

بازار كار رقابتيحذف مي شوند. 

اين اليحه به ضرر زنان است
 سيدناصر موســوي الرگاني در اين 
رابطه گفت: ايــن اليحه براي زناني 
است كه دارای معلوليت هستند يا 
همســر و فرزندان معلول دارند، نه 
همه زنان و از طرفي مربوط به بخش 
دولتي است نه خصوصي كه از نظر قانوني هم كسي 

براي آن حق تعيين تكليف در اين باره را ندارد.  وي 
توضيح داد: مشــخصا كمك به اين قشر كار مثبت و 
پسنديده اي است و بايد مد نظر مسئوالن دولتي باشد 
اما كاهش ساعت كاري كمكي به آنها نمي كند و حتي 
به ضرر آنها هم است، چراكه مشــخصا آنكه ساعت 
كاري كمتري دارد، راندمان كاري كمتري نيز خواهد 
داشت و جايگاه كاري وي در سازمان يا اداره اي كه در 
آن مشغول است، آسيب مي بيند. در چنين شرايطي 
اداره ها هم معموال دقت مي كنند كه از استخدام زنان 
خودداري كنند. الرگاني گفت: برخي از بندهاي اين 
 اليحــه و تبصره هــاي آن حتــي خــالف قانــون 

و شرع است. 
مثــال در يكــي از تبصره هــاي آن آمــده اســت كه 
هيچ ســازماني حق اخراج يــا جابه جايــي اين زنان 
را ندارد يعني حتــي اگر خانمــي كاري خالف قانون 
انجام دهد يــا هيچ كارايي ای نداشــته باشــد، نبايد 
اخراج شــود. اين اتفــاق كمك به زنان نيســت، بلكه 
 ســوق دادن آنها در مســير غلط و دور كــردن آنها از 

مسئوليت هاي شان است. 

»كسب وكار« گزارش مي دهد

موج مثبت و منفي کاهش ساعت کاري زنان
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قــــزاقستان از جمـــله 
كشــورهايي اســت كــه 
به شــدت خواهان برقراري 
روابط تجــاري و بازرگاني 
 بــا ايــران اســت. ظرف 
دو سال گذشــته ده ها هيات تجاري از قزاقستان براي 
توسعه روابط اقتصادي به ايران سفر كرده اند. در همين 
راستا طي چند روز گذشته وزير كشاورزي كشورمان و 
وزير توسعه قزاقستان توافقاتي را در زمينه محصوالت 
دامي و كشاورزي امضا كردند. محمود حجتي در ديدار با 
وزير توسعه و تجارت قزاقستان با اشاره به اينكه دو كشور 
قابليت ها و ظرفيت هاي زيادي در بخش كشــاورزي 
دارند، افزود: بعد از انعقاد توافق جامع هسته اي بين ايران 
و قدرت هاي جهاني در ماه جوالي، تحريم ها عليه تهران 
در ماه گذشته لغو شد تا تهران بتواند مبادالت اقتصادي 

خود با شركت هاي خارجي را از سر بگيرد. 

قزاقستان نيازمند مسيرهاي تجاري ايران 
است 

قزاقستان يكي از كشورهاي آسياي ميانه است كه به 
داليل متعددي خواهان توسعه روابط تجاري خود با 
ايران است. اين كشــور به دليل دسترسي نداشتن به 
آب هاي آزاد، براي صادرات كاالهاي نفتي و غيرنفتي 
خود به مســيرهاي صادراتي ايران نيازمند اســت. 
قزاقستان در زمينه غالت به ويژه گندم و جو توانايي 

صادرات بااليي دارد. 
در زمينه توليد گوشــت قرمز نيز اين كشور مي تواند 
تامين  كننده بخشــي از نياز ما باشــد. سيد حميد 
حســيني، عضو اتاق بازرگاني ايران و عــراق در اين 
رابطه به »كســب وكار« گفت: ما ســاالنه به واردات 
100هزار تن گوشــت قرمز نياز داريم. قزاقســتان 
مي تواند به عنوان كشوري كه از نظر جغرافيايي به ايران 
نزديك است، تامين كننده كمبود گوشت ايران باشد. 
وي در ادامه گفت: اين كشوردر زمينه غالت عالوه بر 
نياز به مســير هاي صادراتي ايران مي تواند بخشي از 
گندم مورد نياز ما را تامين كند. صادركنندگان قزاق 

قراردادي بلندمدت براي ارسال گوشت گاو و گوسفند 
به ايران به ارزش 30 ميليــون دالر منعقد كرده اند. 
اين قرارداد در جريان ســفر هيات قــزاق به تهران 
 منعقد شده است و نخستين قرارداد منعقد شده بين

 دو كشــور پس از لغو تحريم هاي غــرب عليه ايران 
است. براســاس آمارهاي كميته آمار وزارت اقتصاد 
ملي قزاقستان، حجم صادرات گوشت قزاقستان در 
ســال 2015 به 16 هزار و 130 تن رسيده است كه 
 هزار و 500 تن از اين ميزان گوشــت گاو و 5 هزار و 

310 تن گوشت گوسفند بوده است. 

كشت فراسرزميني ايران در آسياي ميانه 
محمود حجتي در ديــدار با وزير توســعه و تجارت 
قزاقستان با اشــاره به اينكه دو كشــور قابليت ها و 
ظرفيت هاي زيادي در بخش كشاورزي دارند، افزود: 
يكي از زمينه هاي همكاري دو كشور در زمينه توليد 
سيب درختي است و از آنجا كه ايران با توليد 3 ميليون 
و ۴00 هزار تن ســيب بزرگ تريــن توليدكننده و 
صادركننده در جهان اســت، در بخش صادرات اين 
محصول و توسعه باغات سيب در قزاقستان همكاري 
مي كند و اميد داريم امسال بتوانيم نهال هاي سيب را 
در اطراف آلماتي غرس كنيم. وزير كشاورزي گفت: 
ايران براي تبادل تجربيات و دستاوردهاي علمي در 
بخش كشاورزي با قزاقستان آمادگي دارد. وي، كشت 
فراسرزميني را از ديگر زمينه هاي همكاري دو كشور 
در بخش مبادالت كشــاورزي دانســت و افزود: اين 
طرح را قطعا دنبال مي كنيم و در چند ماه گذشــته 
نيز شركت هاي كشاورزي در بخش خصوصي موفق 
شدند در زمينه كشت فراسرزميني سرمايه گذاري هاي 
خوبي داشته باشند. حجتي به ديدار دو سال پيش خود 
با وزير كشاورزي قزاقستان اشاره كرد و افزود: در اين 
ديدار كارگروه مشترك دو كشــور در زمينه توسعه 
همكاري هاي كشاورزي ايجاد شد و نمايندگان اين 
كارگروه نيز با يكديگر در ارتباط هستند و زمينه هاي 
متنوع همكاري را تعريف كرده اند. وي درباره مبادالت 
تجاري دو كشور در بخش كشــاورزي گفت: غالت 

جزو اقالم مورد نياز كشور است و در گروه محصوالت 
وارداتي قرار دارد و بخشــي از روغن مورد نياز را هم 
بايد از خارج تامين كنيم؛ بنابراين واردات محصوالت 
به صورت موردي خواهد بــود و راهكارهاي همكاري 
براســاس محصوالتي كه در بلندمدت نياز به واردات 

هست، بررسي خواهد شد. 
وزير كشــاورزي افزود: تا دو ســال پيــش يكي از 
بزرگ ترين واردكنندگان گندم در جهان بوديم اما به 
سرعت منحني واردات گندم كاهش يافت، به طوري 
كه ميزان واردات شــايد به صفر هم برسد؛ بنابراين 
در بخش واردات فقــط روي محصوالتي همكاري 

مي كنيم كه در بلندمدت به آنها نياز داريم. حجتي 
ادامه داد: جمهوري اسالمي ايران مي تواند به عنوان 
پل ارتباطي و صادراتي براي كشور قزاقستان باشد و 
از توسعه روابط در اين زمينه استقبال مي كنيم. آست 
ايسكشف، وزير توسعه و ســرمايه گذاري قزاقستان 
ايران را به عنوان منطقه ويــژه اقتصادي و صادراتي 
دانست و افزود: براي صادرات غالت و گوشت قرمز 
به ايران پيشــنهادهاي خوبي از طرف شركت هاي 
قزاقي دارم. وزير توسعه و سرمايه گذاري قزاقستان 
گفت: اين كشــور براي توليد گوشــت قرمز حالل 
برنامه هايــي دارد و اگر ايران و شــركت هاي ايراني 

عالقه مند باشــند، آماده همكاري با آنها هســتيم. 
آســت ايسكشــف افزود: در بخش توليد گوشــت 
بوقلمون و توليد علوفــه ظرفيت هاي خوبي داريم و 
براي صادرات اين محصوالت آماده همكاري هستيم. 
وي همكاري دو كشــور را در بخش هاي متالوژي، 
معادن، ماشين سازي، حمل ونقل، انرژي، صادرات 
خدمــات فني مهندســي، گردشــگري، مبادالت 
 بانكي و سرمايه گذاري برشــمرد و گفت: دو كشور 
همــكاري خوبــي در اســتخراج از معــادن طال 
 در اســتان كردســتان دارنــد و 100 ميليون دالر 

سرمايه گذاري كرده اند. 

»كسبوكار«ازتمايلكشورهايآسيايميانهبرايهمكاريباايرانگزارشميدهد

قزاقستان به دنبال مسيرهاي تجاري ايران

پيشنهادوارداتنارنگيبهازاي
صادراتسيب

رئيس اتحاديه محصوالت كشاورزي با اشاره 
بــه واردات نارنگي قاچاق گفت: پيشــنهاد 
مي شــود دولت شــرايطي فراهــم كند كه 
صادركنندگان به ازاي صادرات سيب و كيوي 
 محصوالت مورد نياز مانند نارنگي را به كشور 

وارد كنند. 
 ســيد رضا نورانــي، رئيــس اتحاديه ملي 
محصوالت كشاورزي ايران از قاچاق نارنگي 
انتقاد كرد و گفت: نارنگي قاچاق در بازار زياد 
شــده اســت، به طوري كه در محافل دولتي 
پذيرايي از مهمانــان با اين ميــوه قاچاق و 

وارداتي صورت مي گيرد. 
به گزارش فارس، وي با انتقاد از واردات قاچاق 
ميوه و نارنگي گفت: فصل برداشــت نارنگي 
شمال به پايان رسيده و نارنگي مناطق جنوب 
هم محدود اســت و همين موضوع شرايط را 
بــراي واردات قاچاق اين ميــوه فراهم كرده 

است. 
رئيس اتحاديه ملي محصوالت كشــاورزي 
تصريح كرد: با اين شرايط بايد به فكر راه حلي 
بود تا جلوي واردات قاچــاق اين ميوه گرفته 

شود. 
نوراني با اشــاره به مازاد ســيب و كيوي در 
ســردخانه ها به علت كند شدن صادرات اين 
محصوالت، افزود: بنابراين بهتر است به جاي 
ممنوعيت واردات نارنگي، دولت شرايطي را 
فراهم كند تا ضمن صادرات ســيب و كيوي، 
نارنگي يا محصوالت مورد نياز وارداتي از راه 
قانوني به كشــور وارد شــود. رئيس اتحاديه 
ملي محصوالت كشــاورزي تصريــح كرد: 
با اين اقدام هــم جلوي خروج ارز از كشــور 
گرفته مي شــود و عالوه بر اين در كنار رونق 
 صــادرات جلــوي واردات قاچــاق ميوه هم 

گرفته مي شود. 

تحوالتبازارميوهوسبزي

يك مقام مســئول در ميــدان مركزي ميوه 
و تره بــار، نرخ جديــد انواع ميوه، ســبزي و 
صيفي جات را در اين ميدان اعالم كرد و گفت: 
دليل افزايش قيمت پياز، صادرات زياد آن بوده 
اســت.  هادي بختياري اظهار داشت: هر چه 
هوا رو به گرم شدن مي رود، با كاهش قيمت 
صيفي جات در بازار مواجه خواهيم بود، چرا 

كه برداشت و عرضه آنها به بازار زياد مي شود.
به گزارش مهــر، وي با بيان اينكــه در حال 
حاضر در نقاط مختلفي در كشور مانند شيراز، 
بندرعباس، چابهار و... برداشــت محصوالت 
صيفي انجام مي شــود، گفت: اين برداشــت 
در ماه هــاي فروردين و ارديبهشــت ســال 
 آينده ادامه دارد و بنابراين ما مشكلي در اين 

زمينه نداريم. 
اين مقام مســئول افزود: البته مــا با اين امر 
موافق هستيم، چراكه اگر پياز صادر نمي شد، 
ماجرايي مانند داستان سيب زميني كاران براي 
توليدكنندگان اين محصول نيز اتفاق مي افتاد 

و آنان را به شدت دچار مشكل مي كرد. 

50هزارتنچايسنواتيمبدلبه
كمپوستميشود

به گــزارش ايانا، ايرج هوســمي، مديرعامل 
اتحاديه چايــكاران با اعالم ايــن خبر گفت: 
50 هزار تــن از چاي ســنواتي ســال هاي 
گذشــته در انبــار كارخانه هاي چايســازي 
مانده اســت كه براســاس مصوبه ابالغ شده 
 بايــد به صــورت كمپوســت وارد چرخــه 

مصرف شود. 
وی افزود: بيش از 200 هزار تن چاي سنواتي 
طي 10 سال گذشته در انبار كارخانه ها باقي 
مانده كه تبديل به معضلي براي فعاالن حوزه 
چاي شده بود و البته هزينه زيادي را به دولت 
و بخش خصوصي تحميل مي كرد اما با ابالغ 
مصوبه تبديل چاي هاي سنواتي به كمپوست 
يا محصوالت آرايشــي و بهداشــتي از حجم 
چاي هاي سنواتي تاريخ گذشته به مرور كاسته 

شد.

خبر

کشاورزي

حسن صالحي، رئيس سازمان 
شيالت ايران در نشستي كه 
به مناســبت دهــه فجر در 
سازمان شيالت برگزار شد،  
گفت: كشــورهاي خارجي 
به ويــژه نروژ تمايل زيــادي براي ســرمايه گذاري در 
شيالت ايران دارند. در 2 ســال اخير بستر الزم براي 
سرمايه گذاري خارجي در بخش شيالت فراهم شده كه 
 از جمله مي توان به مشاركت شركت هاي چيني در صيد

 فانــوس ماهيان، فرانســوي ها در پــرورش ماهي در 
 قفــس در منطقه قشــم و همچنين مشــاركت نروژ 

اشاره كرد. 

افزايش صيد در آب هاي بين المللي
سومين نشست خبري رئيس سازمان شيالت ديروز، 
دوشنبه برگزار شد. حسن صالحي با اشاره به كاهش 
ذخاير دريايي گفت: بايد فشار صيد را از خليج فارس 
دور كرد. در همين راستا 60 فروند شناور براي صيد 
فانوس ماهيان در درياي عمان در نظر گرفته شده اند 
كه 30 فروند از آنها تا پايان سال براي صيد خواهند 
رفت. وي در ادامه افزود: اين فانوس ماهي ها از اعماق 
200 تا 300 متري صيد خواهند شــد. عالوه بر اين 
در حال مذاكره با كشورهاي آفريقايي براي صيد در 
آب هاي بين المللي هســتيم. وي در پاسخ به سوال 
»كســب وكار« درباره تاثير آلودگي هاي صنعتي و 
شهري بر كاهش ذخاير خليج فارس گفت: كاهش 
ذخاير داليل متعددي داشــته و يكــي از عوامل آن 
آلودگي است. با اين وجود ما جلســات متعددي با 
سازمان محيط زيست داشته ايم. همچنين اقداماتي را 
در مناطق حساس و نوزاد پرور انجام داده ايم. ازجمله 
اين اقدامات رهاسازي ۴00 ميليون بچه ماهي در اين 
مناطق بوده اســت. صالحي در ادامه درباره اهميت 
صيد ماهي در قفس توضيحاتي داد و گفت: با توجه 
به شرايط پسابرجام و مشاركت شركت هاي خارجي 
در شــيالت ايران، مهم ترين برنامه ما پرورش ماهي 
در قفس است. به گفته رئيس سازمان شيالت ايران 
130 قفس تا امروز در دريا نصب شده است كه اكثرا 
در استان هاي گيالن، مازندران و هرمزگان قرار دارند. 
در بندر بوشهر نيز قفس ها ساخته شده اند و در سال 
آينده به بهره برداري خواهند رسيد. در برخي سدهاي 

كشاورزي نيز پايلوت هايي را در دستور كار داريم. 

بزرگ ترين پروژه خاويار دنيا در ايران به 
بهره برداري رسيد 

حســن صالحي در ادامه گفت: پايان دهــه فجر پروژه 
پرورش ماهي در استان هرمزگان به بهره برداري خواهد 
رسيد. اين طرح كه با مشاركت نروژي ها در بندر چارك 

ايجاد شده اســت كه با حضور وزير كشــاورزي افتتاح 
خواهد شد. اين طرح ۴50 شغل مستقيم و غيرمستقيم 
ايجاد مي كند و 300 تن ماهی توليد خواهد داشــت. 
ميزان سرمايه گذاري در اين طرح، ۴0ميليارد تومان بوده 
است. در شهريور ماه سال جاری نيز در جوانرود ساري 
يك مجتمع پرورش ماهي افتتاح شــد كه بزرگ ترين 
پروژه خاويار دنياست. در اين مجتمع براي توليد2000 
تن گوشت ماهي خاوياري و 30 تن خاويار برنامه ريزي 

شده است. 

در سال جاری 682  هزار دالر صادرات 
ماهيان زينتي داشته ايم

صالحي در ادامه درباره توليد ماهي هاي زينتي كشور 

گفت: سال گذشــته 150ميليون قطعه ماهي زينتي 
توليدكرديم. در ده ماهه نخست سال جاري نيز حدود 
682 هزار دالر صادرات ماهيان زينتي داشــته ايم كه 
اميدواريم در سال آينده اين مقدار افزايش يابد. وي درباره 
جبران خسارت هاي پرورش دهندگان ميگو در بوشهر 
 و خوزستان گفت: ما پس از شيوع بيماري و خسارات

 وارد آمده، طرحي را با نام طرح جامع ميگو تدوين و برای 
جبران بدهي ها 100ميليارد تومان پرداخت كرديم كه 
با توجه به حجم بيماري درخواست 80 ميليارد تومان 
ديگر را نيز مطرح كرده ايم. با برداشته شدن تحريم ها 
زمينه هاي بسيار مناسبي در زمينه آبزيان براي كشورمان 
فراهم شده است، چه در بخش بازار هاي صادراتي و چه در 
بخش جذب سرمايه گذاري هاي خارجي در شيالت ايران 

فرصت هاي مناسبي پيش روي ماست كه مي توان از آنها 
براي بهبود شرايط اقتصادي كشورمان استفاده كرد. 

پرورش ماهي تيالپيا در دستور كار قرار 
دارد

عيسي گلشــاهي، مديركل دفتر 
بهبود كيفيت فرآوري و توســعه 
آبزيان ســازمان شيالت كشور به 
پرورش ماهي تيالپيا اشاره كرد و 
گفت: اين ماهي به دليل مزايايي 
كه دارد براي پرورش بسيار به صرفه است. وي در 
ادامه درباره مزيت هاي ماهي تيالپيا گفت: تغذيه 
اينگونه از ماهي منحصر در گياهان است، به همين 

دليل خوراك ارزاني دارد. ضمــن اينكه در واحد 
سطح نيز بسيار بيشتر از ماهيان ديگر پرورش داده 
مي شــود و از اين نظر پرورش آن كامال اقتصادي 

است. 
 وي دربــاره برخــي مخالفت هــاي ســازمان 
محيط زيســت با پــرورش اين ماهــي گفت: به 
دليل تكثير ســريع اين ماهي برخي كارشناسان 
معتقدند اگر تيالپيــا به آب هاي طبيعــي ما راه 
پيدا كند، به ســرعت جايگزيــن گونه هاي بومي 
خواهد شــد كه البتــه ايــن نگراني قابــل رفع 
شــدن اســت و مي توان بــا جلوگيــري از ورود 
 تيالپيا بــه آب هاي طبيعــي، شــرايط را تحت

 كنترل درآورد. 

رئيسسازمانشيالتبرلزومصيدهايفرامنطقهايتاكيدكرد

تمايل نروژی ها برای سرمايه گذاری در شيالت 
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عطاري يا همان داروخانه سنتي 
جايي بود بــراي تهيه عرقيجات 
و دمنوش ها و خشكبار و ... ؛ حاال 
بسياري از اين اماكن كه به صورت 
قارچ گونه در تهران تكثير شده اند، 
چند قلم ديگر به اجناس خود اضافه كرده اند و فروش داروهاي 
سنتي در بعضي از اين اماكن بهانه اي شده براي كسب درآمد 
از راه فروش قرص هاي ترك اعتياد در كنار عرضه غيرقانوني 
مسكن هايي مانند ترامادول و متادون. قرص هايي دست ساز 
نيز تحت عنوان قرص ترك اعتياد توســط مغازه داران تهيه 
می شود و به دســت مصرف كنندگان مي رسد؛ قرص هايي با 
نام گول زننده گياهي كه حاال به شاخه مهمي از اعتياد تبديل 
شده اند. اين مواد به صورت آزاد به فروش مي رسند و بسياري از 
مصرف كنندگان با اين خيال كه درحال مصرف مسكني بدون 
عوارض داروهاي شيميايي هســتند، با مراجعه به عطاري ها 
جنس خود را تهيه مي كنند.  در حــال حاضر حدود 15 هزار 
عطاري در سطح كشــور فعال هستند كه حدود يك سوم اين 
تعداد مجوز كار دارند و دو سوم ديگر پروانه كار ندارند. از سوي 
ديگر در تهران 550 عطاري مجاز فعال هستند  حدود 300 
عطاري نيز پلمب شده اند و دركل 1500 عطاري در پايتخت 
فعال هستند.  رئيس اتحاديه عطاران و سقط فروشان در گفتگو 
با »كسب وكار« گفت: در برخي از لغت نامه ها عطاري به معني 
مكاني براي عطرفروشي و فرآورده هاي معتبر است اما در برخي 

نيز از عطاري به معني داروفروش ياد شده است. 

عطاري ها حق فروش دارو در واحدهاي صنفي را 
ندارند

عليرضا رضايي قهرودي با اشاره به اينكه عطاري ها حق فروش 
دارو در واحدهاي صنفي خود را ندارند، بيان كرد: در اتحاديه 
نخســتين كاري كه براي عضويت در صنف عطــاران انجام 
مي شود، گرفتن تعهد محضري است. در اين تعهد اعالم شده 

است كه فرد كاسب حق فروش دارو را ندارد. 
رضايي قهــرودي افزود: علــت اينكه برخي از ايــن واحدها 
وارد اين مقوله شده اند، اين اســت كه جلوي سرچشمه هاي 
توزيع اين داروها در بين عطاري ها از ســوي وزارت بهداشت 
گرفته نمي شود، توليد اين داروها اكنون از سوي شركت هاي 
توليد كننده داروهاي گياهي كه داراي مجوز از وزارت بهداشت 

و ســازمان غذا و دارو هستند، انجام مي شــود. اين شركت ها 
موظف هســتند داروها را در اختيار داروخانه ها قرار دهند اما 
شركت هاي پخش كننده داروهاي گياهي هر نوع داروي گياهي 
را با فاكتور رسمي در اختيار عطاري ها قرار مي دهند و اينطور 
نيست كه عطاري ها خودشــان به صورت آزاد اين داروها را از 
بازار تهيه كنند.  عليرضا رضايي قهرودي افزود: داروهاي گياهي 
تحت نظر وزارت بهداشت توليد مي شــوند اما كارخانه هاي 
توليدي، اين قبيل داروها را به صورت غيرقانوني به عطاري ها 
مي فروشند كه بيشــتر تاكيد معاونت غذا و دارو بر ممنوعيت 
فروش داروهاي گياهي خطرســاز همچون داروهاي جنسي، 

ترك اعتياد، الغري و چاقي در عطاري هاست. 
وي اظهار كرد: بنده بــه عنوان يك واحد عطــاري با يكي از 
كارخانه هاي توليد داروهاي گياهي به قصد خريد وارد مذاكره 
شدم و اين كارخانه قبول كرد كه هر چقدر دارو بخواهم، به من 
تحويل بدهد؛ حال اين سوال مطرح مي شود مسئوالني كه دم 
از قانون مي زنند، چرا نمي روند سرچشمه آب را ببندند و فقط 

مي توانند عطاري ها را تحت فشار قرار دهند؟
رضايي افزود: همه روزه شاهديم كه داروهاي تقلبي چيني و 
تاريخ مصرف گذشته در ناصرخسرو و كوچه مروي به فروش 
مي رسد، چرا ماموران و بازرسان مربوطه جلوي آنها را كه جان 

انسان ها را به خطر مي اندازند، نمي گيرند؟
وي از مردم درخواست كرد كه هر زمان تخلفي را مشاهده كردند، 
با مدارك و مستندات گزارش دهند تا طبق قانون با واحد متخلف 
برخورد و مغــازه آنها حداقل 15 روز پملب شــود. رئيس اتحاديه 
عطاران و سقط فروشــان همچنين اظهار كرد: پروانه اي كه براي 
عطاري ها صادر مي شود، پروانه فروش گياهان دارويي است و تعهد 
محضري از آنها مي گيريم كه دخالت در امور پزشــكي نكنند. وي 
گفت: با معاونت غذا و دارو جلساتي داشتيم و بيشتر تاكيد آنها بر عدم 
فروش داروهاي گياهي خطرساز مثل ترك اعتياد، الغري، چاقي، 
داروهاي جنســي و ديگر داروهاي خطرساز در عطاري هاست كه 
بايد از فروش آنها ممانعت شود. رضايي همچنين اظهار كرد: بيشتر 
تخلفاتي كه شــاهديم، در عطاري هاي فاقد پروانه كسب صورت 
مي گيرد، اين عطاري ها تحت پوشش اتحاديه نيستند و تخلفاتي 
كه بعضا شاهديم، توسط اين واحدها صورت مي گيرد. وي درباره 
راهكار اتحاديه عطاران براي برخورد با متخلفان گفت: ما در تالشيم 
تا به جوانان پروانه و مجوز فعاليت ندهيم اما درمقابل مجوز و پروانه 
كار عطاري را به ســرقفلي مغازه مي دهيم تا درصورت بروز تخلف 

به راحتي بتوانيم موضوع را پيگيري كنيم. رضايي با اشــاره به كم 
بودن ميزان مجازات براي برخورد با عطاران متخلف گفت: بازرسان 
اصناف، اتحاديه و نيز ســازمان غــذا و دارو درحال رصد عملكرد 
عطاريان در سطح كشور هستند اما واقعيت اين است كه حربه هاي 
قانوني براي برخورد با عطاران متخلف بسيار ضعيف است زيرا در 
 بدترين حالت عطاران متخلف با پلمب 7 تا 10 روزه عطاري شان

 مواجه مي شوند. 

تكذيب فروش مواد مخدر در عطاري ها
رضايي قهرودي با تكذيب فروش مواد مخدر در عطاري ها اظهار 
داشــت: هرگونه فروش مواد ترك اعتياد و داروهاي گياهي در 

عطاري ها ممنوع است و به شدت با آنها برخورد مي كنيم، اتحاديه 
عطاران به صورت مستمر بر مغازه هاي عطاري نظارت مي كند. وي 
افزود: مغازه هاي عطاري به هيچ عنوان حق ندارند مواد ترك اعتياد 
و داروي گياهي بفروشند و بايد به عرضه گياهان دارويي بپردازند. 
رضايي قهرودي در پاسخ به اينكه براساس مشاهدات و گزارشات 
مشاهده مي شود كه بسياري از مغازه هاي عطاري به فروش مواد 
ترك  اعتياد و داروهاي گياهــي روي آورده اند، عنوان كرد: ما 
به شــدت با اين مغازه ها برخورد مي كنيم و براساس شكايات و 
اطالعات مردمي نيز به سراغ اين مغازه ها رفته و در صورتي كه 
پروانه كسب نداشته باشند يا اينكه دارويي گياهي و مواد ترك 
اعتياد بفروشند، برخورد با آنان صورت مي پذيرد البته يكي از 

مهم ترين مشــكالت ما نيز اجاره دادن مغازه هاي بدون پروانه 
كسب است كه بايد متولي اين امر با ما همكاري بيشتري داشته 
باشد. وي ادامه داد: در بسياري از مواقع كه اينگونه مغازه ها را 
پلمب مي كنيم، مشاهده مي شود كه صاحب مغازه ها كه اكثرا 
هم جوان هستند، مي خواهند كه با آنان برخورد قضايي نشود و 
مواردي هم داشتيم كه فرد با تهيه مجوز فعاليت و رعايت قوانين 
اتحاديه عطاران بار ديگر پلمب مغازه اش باز شــده و به كسب 
سالم خود پرداخته است.  به هرحال در هر صنفي شايد متخلف 
وجود داشته باشد و مسئوالن اتحاديه عطاران و سقط فروشان 
 نيز بيكار ننشســته اند و حتما با متخلفان اين صنف برخورد

 مي كنند. 

 رئيس اتحاديه عطاران و سقط فروشان در گفتگو با »كسب وكار« : 

فروش دارو در عطاري ها غيرقانوني است

اصناف

دبيركل اتاق اصناف ايران با اشــاره به 
منتفي بودن برگزاري نمايشگاه هاي 
بهاره در ايام پاياني سال گفت: اصناف 
براي برگزاري فروش فوق العاده اقالم 
پرمصــرف در واحدهــاي صنفي در 

چارچوب قانون نظام صنفي اعالم آمادگي كردند. 
به گزارش پايگاه اطالع رساني اتاق اصناف ايران، علي عوض پور 
درباره برگزاري نمايشگاه هاي بهاره در ايام پاياني سال اظهار 
داشت: در سنوات گذشته شــرايط تحريمي، افزايش بي رويه 
قيمت كاالها، محدوديت تخصيص ارز، عدم ثبات اقتصادي، 
كمبود كاال و عدم تعادل در عرضه و تقاضاي كاالهاي پرمصرف 
از مباحثي بود كه موجبات برگزاري فروشگاه هاي بهاره و عرضه 

مستقيم كاال را فراهم مي كرد. 

انتقاد از نبود زيرســاخت هاي الزم براي برگزاري 
نمايشگاه هاي بهاره

وي در ادامه با انتقاد از نبود زيرساخت هاي الزم براي برگزاري 
نمايشــگاه هاي بهاره گفت: با توجه به آنكه امســال شرايط 
اقتصادي مناسب اســت و بحث كمبود كاال در ميان نيست؛ 
بنابراين نيازي به برگزاري فروشــگاه هاي بهاره در ايام پاياني 

سال نداريم. 
دبيركل اتاق اصناف ايران همچنين به اين نكته اشاره كرد كه 
اتاق اصناف ايران متولي برگزاري نمايشگاه بهاره نيست و در 
قانون نيز وظيفه اي به اتاق اصناف ايران براي ايجاد مراكز عرضه 

مستقيم كاال داده نشده است. 
وي با بيــان اينكه هم اكنــون اصناف براي برگــزاري فروش 
فوق العاده اقالم پرمصــرف در واحدهاي صنفي اعالم آمادگي 
كرده اند، افزود: با ايــن وجود در صــورت صالحديد و توافق 
استاندار تهران، رئيس اتاق اصناف ايران و وزارت صنعت، معدن 
و تجارت ممكن است نمايشــگاه هاي محدودی برای عرضه 
مستقيم كاال در نقاط محروم استان و با رعايت استانداردهاي 
الزم برگزار شود. عوض پور در عين حال به تبعات و آسيب هاي 
برگزاري نمايشــگاه هاي بهاره در كشور اشــاره كرد و گفت: 
در ســنوات گذشــته همواره پس از برگزاري نمايشگاه هاي 
بهاره با درخواســت و شــكايات مردم در واحدهاي رسيدگي 
 به تخلفــات صنفي از عرضــه برخي كاالها در نمايشــگاه ها 

مواجه مي شديم. 

اصناف بزرگ ترين چرخه اقتصادي كشور را دارند
وي درباره بزرگ ترين مشكل اصناف توضيح داد: بحث ماليات 
بر ارزش افزوده، قانون خاصي است كه ابهامات خاصي دارد كه 
تاكنون بسياري از ابهامات آن برطرف شده  است و اميدواريم 
ديگر ابهامات نيز برطرف شود. همان گونه كه مي دانيد با توجه 
به ركود در اقتصاد كشــور بخش خصوصي ضــرر و زياني را 
متحمل شده است و اصناف كشور ماليات بسياري را پرداخت 

كردند.  وي گفت: اميدواريم با توجه به اينكه اصناف كشــور 
بزرگ ترين چرخــه اقتصادي را دارند، ســازمان امور مالياتي 

مشكالت مبني بر ماليات اصناف كشور را برطرف كند. 
وي همچنين درباره طرح تجهيز رايــگان اصناف به صندوق 
مكانيزه فروش گفت: تجهيز رايگان اصناف به صندوق مكانيزه 
فروش از دهه فجر امسال و با بهره گيري از توان توليدات داخلي 
شروع مي شود.  به گفته دبيركل اتاق اصناف ايران، هم اكنون 
برخي از رسته هاي صنفي از صندوق مكانيزه فروش استفاده 
مي كنند.  دبيركل اتاق اصناف ايران دربــاره اجراي توافق ها 
ومذاكرات انجام گرفته، اظهار كرد: يك دبيرخانه مشترك با اتاق 
بازرگاني و تعاون تشكيل داديم و سياست گذاري هاي مشتركي 
نيز در اين باره به نگارش درآورديم. يكي از اين مباحث موضوع 
مالقات با هيات هاي تجاري است كه با نگرش دولتي و شناخت 

از آن كشور است. 
وی تصريح كرد: اين هيات ها هنوز با بخش خصوصي ايران به 
طور جدي وارد بحث نشده اند اما اگر اين روند ادامه يابد، بسيار 
اثرگذار اســت و اصناف مي توانند بيش از گذشته در بازارهاي 

صادراتي منطقه و دنيا بدرخشند. 

دولت و اتاق اصناف كشور هماهنگي بي سابقه اي 
دارند

عوض پــور گفت: دولــت و اتــاق اصناف كشــور هماهنگي 
بي ســابقه اي دارند. بخش خصوصي وظيفه خود را به عنوان 
مشاور دولت انجام مي دهد. نظرات و مشكالت اصناف را به دولت 
منتقل مي كند و تاكنون جلسات متعددي نيز در همين رابطه 
تشكيل شده است. مباحث كليدي در بحث اقتصاد مقاومتي 

براي اصناف كشور در حال پياده سازي است. 
به گفته وي، در كشور حدود 8800 اتحاديه صنفي داريم و 3 
ميليون و 200 واحد صنفي در كشور مشغول فعاليت هستند. 
اين ميزان واحد صنفي با حضور 375 اتاق اصناف آمادگي دارند 
كه به مسائل درون صنفي خود نظارت شايسته اي با توجه به 

فرمايشات مقام معظم رهبري داشته باشند. 

احتمال افزايش تعداد كميسيون هاي تخصصي اتاق 
اصناف ايران

دبيركل اتــاق اصناف ايران همچنين با ارائه گزارشــي درباره 
نحــوه ثبت نام اعضاي كميســيون هاي داخلــي اتاق اصناف 

ايران گفت: 7۹ نفر از اعضاي هيات نمايندگان براي شــركت 
 در كميســيون ها مشــاركت كردند كه 5۶ درصــد كل اعضا 

را تشكيل مي دهد. 
علي عوض پور ادامه داد: در هيات رئيســه، كميســيون هايي 
كه اولويت دار بود، مشخص و مصوب شــد و در مرحله اول با 
شكل گيري ۶ كميسيون موافقت به عمل آمد اما اعتقاد بر اين 
است كه در صورتي كه كميسيون ها موفق عمل كنند، احتمال 

افزايش تعداد كميسيون هاي ديگر وجود دارد. 
دبيــركل اتــاق اصنــاف ايــران بــر فعــال بــودن اعضاي 
 هيات رئيســه كميســيون هاي تخصصي اتاق اصنــاف ايران 

تاكيد كرد. 
وي با اشــاره به اينكه داوطلبان از 2۹ استان براي عضويت در 
كميســيون ها مشاركت داشتند، گفت: كميســيون قوانين و 
مقررات 15 نفر از 10 استان، كميسيون بيمه و ماليات 13 نفر 
از 11 اســتان، توليد و صادرات 13 نفر از 11 استان، تشكل ها 
و واحدهاي صنفي 11 نفر از ۹ اســتان، بازرسي و نظارت 1۴ 
نفر از 12 اســتان و برنامه و بودجه 11 نفر از 5 استان شركت 

خواهند داشت. 

ايجاد انضباط در سياســت هاي پولي و پرداخت 
تسهيالت بانكي

عوض پور اظهار كرد: ايجاد انضباط در سياست هاي پولي، پرداخت 
تسهيالت بانكي و حمايت صحيح و منطقي از بنگاه هاي توليدي، 
بازرگاني و خدماتي، ضرورت برخورد جدي و صحيح با قاچاق در 
مبادي ورودي كشور، برنامه ريزي صحيح و تدوين سياست هاي 
تجاري منطبق با شرايط جاري و آتي اقتصادي كشور، حل مسائل 
بازرسي و حمايت اثربخش دولت از بازرسي بنگاه ها اعم توليدي و 
خدماتي و صنفي، ساماندهي وصول عادالنه ماليات، بازنگري در 
شيوه اجراي سياست هاي تامين اجتماعي و بيمه شاغالن صنوف 

نيز در دستوركار قرار دارد. 
وي تصريح كرد: توسعه صادرات صنفي در بازارهاي پيراموني 
در كشــورهاي هدف مدنظر قرار داده شــده كه با همكاري و 
همراهي تشــكل هاي مرتبط و اتحاديه هاي صنفي مي توانيم 
نقش بيشتري در افزايش صادرات كاال و خدمات داشته باشيم 
و با تغييرات ايجاد شــده در كاهش نرخ تورم و خروج نسبي از 
ركود اصناف مي توانند نقــش موثرتري در مجموعه اقتصادي 

كشور داشته باشند. 

دبيركل اتاق اصناف ايران مطرح كرد 

فروش فوق العاده اقالم پرمصرف در ايام پاياني سال
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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

درسهاي آنتوني رابينز
مي توانيد از اين 4 گام ساده زير استفاده 
كنيد تا بــه هر چه مي خواهيد برســيد. 

فرمول نهايي موفقيت اين است: 
 ۱- تصميم بگيريد كــه چه مي خواهيد، 
دقيق باشيد.شــفاف بودن خودش نوعي 

قدرت است. 
۲- اقدام كنيد چون خواستن به تنهايي 

كافي نيست. 
۳- مشخص كنيد كه چه چيزهايي براي تان كارساز هستند و چه چيزهايي 

نيستند، چرا كه نمي خواهيد انرژي خود را صرف كار بي ارزشي كنيد. 
4- نگرش خود را آنقــدر تغيير دهيد كه بفهميد واقعــا چه مي خواهيد. 
انعطاف پذيري به شــما نيروي آفرينش بينش هاي تازه و نتايج جديد را 
مي دهد. يكي از رازهاي موفقيت پتريلي، مربي افسانه اي بسكتبال اعتقاد 
او به پيشرفت تدريجي و مداوم است. او در ســال ۱۹۸۶ با چالشي جدي 
مواجه شد: تيم او فكر مي كرد كه نهايت تالش خود را كرده است  اما با اين 
وجود آنها قهرماني را از دســت داده بودند. او براي ايجاد انگيزه در اعضاي 
تيم به آنها گفت كه اگر عملكردشــان را به ميزان يک درصد در 5 منطقه 
كليدي زمين افزايش دهند، تفاوت زيادي در تيــم به وجود خواهد آمد. 
نبوغ نهفته در اين طرح، ســادگي آن بود، چراكه همه يقين داشــتند كه 
مي توانند آن را انجام دهند. هر كدام از بازيكنان فقط 5 درصد پيشــرفت 
از خود نشــان دادند اما همين ميزان وقتي در عدد ۱۲ كه تعداد بازيكنان 
 بود ضرب شــد، نتيجه اي ۶۰ درصدي بــه بار آورد و ايــن يعني بهترين

 فصل بازي آنها. 

تفاوت هاي برند، آرم و لوگو
همه بر اين باورند كه برنــد، آرم و لوگو يا 
عالمت و نشان بوده اما در واقع يک تصوير 
ذهني و مفهومي است كه از يک محصول، 
كاال، سازمان، شهر، كشــور يا حتي يک 
شخص در ذهن مخاطب ايجاد شده و اين 
تصوير ممكن است يک حس خوب يا بد را 

به مخاطب القا كند. 
۱۸7 تعريف از برند وجود دارد و در تمام تعاريف بر اينكه برند تصوير ذهني 

مخاطب است، اتفاق نظر وجود دارد. 
 هزينه هاي تبليغاتي كشــورها در برندســازي كه رقمــي معادل حداقل

 4۰ ميليون دالر در سال ۲۰۰۲ ميالدي اســت، با اين اوصاف كشور هند 
در سال ۲۰۰۳ با ۲5درصد افزايش آمار گردشگران با حدود ۲ ميليون نفر 
در سال را تجربه كرد و در ســال ۲۰۰4 اين رقم به 5 ميليون نفر در سال 
افزايش يافت و در ايــران نيز يک اقدام جدي براي برندســازي به چنين 

اعتباري نياز دارد. 
رسانه ها و ابزارهاي تبليغي و به ويژه سينما ، عامل مهمي در شكل گيري 

تصوير ذهني مخاطب و از عوامل موثر برندسازي است. 
وقتي درباره هر شــركت يا كمپانــي بزرگ فكر مي كنيــم، مثل ديزني، 
اســتارباكس يا مايكروســافت، يک تصوير خاص به ذهن مــان مي آيد. 
اين تصوير، معموال و مســتقيما با محصولي كه توســط ايــن كمپاني ها 
 توليد مي شــود، در ارتباط اســت. حروف بــزرگ و بامزه اســم ديزني

 نه  تنهــا درباره اينكه ايــن كمپاني چيســت به ما اطالعــات مي دهند 
بلكه يک حس خاص دربــاره بامزه بــودن ذات آن و كيفيــت كودكانه 
آن ايجاد مي كنند. هر چيزي كــه از ديزني ببينيد آن لوگــو را به همراه 
 دارد و ايــن مي تواند نمونه بســيار خوبي از برندينگ يــا عالمت  گذاري

 تجاري باشد. اهميت برندســازي فقط مختص كمپاني هاي خيلي بزرگ 
نيست. برندسازي خصوصي براي تجارت هاي كوچک هم به همان اندازه 
مهم است. تنها فرق كمپاني  هاي بزرگ با شركت هاي كوچک شخصي اين 
است كه شما خودتان را برند مي كنيد، نه محصوالت يا خدمات تان را چون 

اگر به آن نگاه كنيد آن محصول يا خدمات خود شما هستيد.

2 نكته براي كسب درآمد در نخستين تجربه
در نظر گرفتن نكات زيــر مي تواند براي 
يک دانشجو مفيد باشــد تا پس از اتمام 
دانشگاه بتواند با شرايط مناسبي كار خود 

را شروع كند: 
1- گســترش توانايي هاي تكميلي: 
هميشــه اين نكتــه را ذكر كــرده ام كه 
تخصص كاري يک بحث است و آگاهي از 
چگونه كار كردن يک بحث ديگر. شما ممكن است تخصص خوبي در كار 
داشته باشيد اما بلد نباشيد چگونه بايد كار كنيد. به همين دليل نمي توانيد 
تخصص خود را به خوبي نشــان دهيد. تخصص در كنار توانايي هاي ديگر 
است كه نمود پيدا مي كند. مثال درك ارزش هاي كار تيمي، درك مشاركت 
در كار، درك ارزش فكــر كردن و توان حل مســاله، حتــي توانايي هايي 
مثل درســت كار كردن با كامپيوتر، نوشــتن، ســخنراني كردن و موارد 
اين چنيني مي تواند ارزش دوچنداني به شما ببخشد. به همين دليل بايد 
 به فراخور نوع رشــته و نوع كار اين توانايي هاي جانبي را شناسايي و آنها 

را تقويت كرد. 
2- جدي گرفتن پايان نامه: يكي از مشكالتي كه در دانشگاه وجود دارد 
جدي گرفته نشدن پايان نامه است. يک پايان نامه قوي مي تواند به دريافت 
حقوق باالتر منجر شود؛ پايان نامه اي كه نشان دهد توسط شخص ديگري 
تكميل نشده يا فقط براي گرفتن مدرك ارائه نشده. پايان نامه هاي خوب 

سرعت رشد شما را افزايش مي دهند. 

راهکار

نکته

يادداشت مدير

اعتماد به نفس انواع گوناگونــي دارد، از حالت تكبر 
شــديد گرفته تا اعتماد به نفســي شايسته. اعتماد 
به نفس واقعــي – برخالف اعتماد بــه نفس كاذب 
كه سرپوشي اســت براي پنهان كردن عدم اعتماد 
به نفس- منحصر به فرد اســت. در اين جا به كشف 
۱۲ عادت اصلي از افرادي بــا اعتماد به نفس واقعي 
مي پردازيم به طوري كه شما مي توانيد از اين رفتارها 

الگو بگيريد. 

1. شــادماني آنان از عمق وجودشــان 
سرچشمه مي گيرد

شادي يكي از عناصر حياتي در ايجاد اعتماد به نفس 
است، زيرا براي كســب اعتماد به نفس در آنچه انجام 
مي دهيد بايد انجام آن كار براي تان شادي آفرين باشد. 
افرادي كه اعتماد به نفس بــاال دارند، از موفقيت هاي 
خود احساس خوشــنودي و رضايتمندي مي كنند  و 
كاري با اين ندارند كه ديگران دســتاوردهاي آنان را 
چگونه ارزيابي مي كنند. آنان مي دانند كه حرف سايرين 
اهميت چنداني ندارد، زيرا شما هيچ گاه به همان خوبي 

يا بدي ای نيستيد كه ديگران قضاوت مي كنند. 

 2. آنان درباره ديگــران قضاوت قطعي 
نمي كنند

افراد با اعتماد به نفس هيچ گاه درباره ديگران قاطعانه 
قضاوت نمي كنند. آنان مي داننــد كه هر فردي نقاط 
قوتي دارد. اين افراد براي كسب احساس خوشايند از 
خودشان نيازي به سركوب ديگران ندارند. مقايسه خود 
با ديگران مي تواند عاملي محدودكننده باشد. افراد با 
اعتماد به نفس وقت خود را با كنكاش در زندگي سايرين 
به هدر نمي دهند و هرگز نگران اين موضوع نيستند كه 

با اطرافيان خود مقايسه شوند. 

 ۳. آنان بــه كاري »آري« نمي گويند، مگر 
اينكه واقعا بخواهند آن را انجام دهند

پژوهش هاي انجام شــده در دانشــگاه كاليفرنياي 
سانفرانسيســكو نشــان داد كه »نه« گفتن بســيار 
مشكل اســت و اين احتمال وجود دارد كه براي شما 
تجربه استرس، فرسودگي و افســردگي را به همراه 
داشته باشد. افراد با اعتماد به نفس مي دانند كه »نه« 

گفتن نشــان دهنده سالمت اســت و آنها براي بيان 
صريح »نه« عزت نفس دارند. هنــگام »نه« گفتن از 
به كار بردن عبارت هايي مثل »فكر نمي كنم بتوانم« 
يا »كامال مطمئن نيســتم« اجتناب مي كنند. آنان 
با اعتماد بــه نفس »نــه« مي گوينــد، مي دانند كه 
نپذيرفتن مســئوليت جديد باعث مي شــود تا زمان 
 كافي براي انجام مســئوليت هاي فعـــلي خــــود 

داشته باشند. 

 ۴. آنان بيشتر گوش مي دهند تا صحبت 
كنند

افراد با اعتماد به نفس بيشــتر از اينكه صحبت كنند 
گوش مي دهند، چــرا كه نمي خواهنــد همه چيز را 
به همه ثابت كنند. آنان مي دانند كه گوش ســپاري 
فعاالنــه و بــذل توجــه كافــي بــه گفته هــاي 
 ديگــران منجــر بــه رشــد و يادگيري بيشــتري
 براي شان مي شود. در گفتگو با ديگران به جاي تالش 
براي به كرسي نشاندن گفته هاي خود، روي صحبت ها 
تمركز مي كنند چون مي دانند كه ايـن كار براي مـردم 

لذت بخش ترو سازنده تر است. 

 ۵. آنان با يقين صحبت مي كنند
به ندرت پيش مي آيد كه شما از افراد با اعتماد به نفس 
 عبارت هايي مانند »مطمئن نيستم« و »فكر مي كنم« را 
شنيده باشيد. آنان با اطمينان كامل صحبت مي كنند، 
چرا كــه مي دانند در غيــر اين صــورت نمي توانند 
 اعتماد ديگران را جلب كنند و ســايرين عقايد آنان را

 نمي پذيرند. 
ادامه دارد...اعتماد به نفس انواع گوناگوني دارد، از حالت 
تكبر شديد گرفته تا اعتماد به نفسي شايسته. اعتماد 
به نفس واقعي – برخالف اعتمــاد به نفس كاذب كه 
سرپوشي است براي پنهان كردن عدم اعتماد به نفس- 
منحصر به فرد است. در اين جا به كشف ۱۲ عادت اصلي 
از افرادي با اعتماد به نفس واقعي مي پردازيم، به طوري 

كه شما مي توانيد از اين رفتارها الگو بگيريد. 

 ۶. در جســتجوي موفقيت هاي كوچك 
هستند 

افراد با اعتماد به نفس دوست دارند هميشه با چالش  

و رقابت هايي مواجهه شوند، حتي اگر تالش هاي شان 
منجر به دســتيابي به موفقيت هاي كوچک شــود. 
موفقيت هاي كوچک باعث ايجاد گيرنده هاي آندروژن 
در مناطق مغزي مي شــود كه مسئول انگيزه دهي و 
پاداش دهي هســتند. افزايش گيرنده هاي آندروژن 
باعث افزايش تاثير تستوســترون و در پي آن ايجاد 
اعتماد به نفس و اشــتياق براي غلبــه بر چالش ها 
مي شوند. وقتي شــما چند موفقيت كوچک متوالي 
داشته باشــيد، اعتماد به نفس ايجاد شده تا يک ماه 

مي تواند بر شما تاثير داشته باشد. 

 ۷. به فعاليت هاي ورزشي مي پردازند 
بررسي هاي موسسه پژوهش هاي انتاريو شرقي نشان 
داد افرادي كه دو بار در طول هفته به مدت ۱۰ دقيقه 
ورزش مي كنند از نظر اجتماعي، تحصيلي و جسمي 
احساس شايستگي بيشتري خواهند داشت. همچنين 
آنها در ســطح باالتري به عزت نفس و تصويرشان از 
بدن خودشان امتياز مي دهند  و از همه مهم تر اينكه، 
تغييرات جسمي در بدنشان باعث افزايش اعتماد به 
نفس مي شــود  و اندروفين ايجاد شده از فعاليت هاي 

ورزشي عامل اين تفاوت ها ست. 

 ۸. در پي جلب توجه ديگران نيستند 
مردم هميشه در پي جلب توجه سايرين هستند. افراد با 
اعتماد به نفس مي دانند كه »خود« واقعي بودن بسيار 
موثرتر از تالش براي مهم جلوه دادن خويشتن است. 
آنها در تالش هستند تا هميشه نگرش واقعي خود را 
ارائه دهند. آنان در پي تاييد و ستايش ديگران نيستند 

چون عزت نفس خود را از درون دريافت مي كنند. 

 ۹. آنها از اشتباه كردن نمي هراسند 
افراد با اعتماد به نفس از ارتكاب خطا نمي هراسند. آنها 
دوست دارند خودشان را در معرض دريافت ديدگاه هاي 

ديگران قرار دهند، چرا كه از اشتباهات خود 
درس هاي بسياري مي آموزند 

از  هــم  ديگــران  و 
موفقيت هاي آنها درس 
مي گيرند. افراد با اعتماد 
به نفــس مي دانند كه 
بسيار توانا هستند و 
از خطا كردن گريزي 

ندارند. 

1۰. آنها ريسك مي كنند 
زماني كه افراد با اعتماد بــه نفس با فرصتي مواجه 
مي شوند، نهايت اســتفاده را از آن مي برند. به جاي 
نگراني از مشكالتي كه ممكن است پيش بيايند، از 
خود مي پرسند »چه چيزي من را متوقف مي كند؟« 
يا »چرا نمي توانم آن را انجــام دهم؟« بعد هم براي 
انجام آن اقدام مي كنند. ترس هيچ گاه عامل بازدارنده 
آنها نيست زيرا مي دانند بدون تالش به هيچ موفقيتي 
دست نخواهند يافت و شكست فقط يک راه موثر براي 

يادگيري است. 

 11. آنها ديگران را تحسين مي كنند 
معموال افراد ضعيف النفس بــه توانايي هاي خود 
شــک دارند و به همين دليل ســعي مي كنند تا 
خودشــان را در كانون توجه نگه دارند و با انتقاد 
از ديگــران خود را ثابــت كنند. از ســوي ديگر، 
افراد با اعتماد به نفس نگران اين مســاله نيستند 
زيرا عوامل دروني ميزان موفقيــت آنها را تعيين 
مي كند. افراد با اعتماد به نفس روي موفقيت هاي 
ساير افراد تمركز و آنان را به خاطر دستاوردهاي 

مثبت شان تحسين مي كنند. 

 12. آنها هراســي بابت كمك خواهي از 
سايرين ندارند 

افراد با اعتماد به نفــس مي دانند كه كمک خواهي از 
ديگران نشان دهنده ضعف و بي اســتعداد بودن آنها 
نيست. آنان نقاط ضعف و قوت خود را مي شناسند و 
در تالش هســتند تا از ديگران براي رفع نقاط ضعف 
خود مدد بجويند. همچنين آنها مي دانند كه فراگيري 

از افراد متخصص راهي بسيار موثر 
 براي رشــد و تعالي 

است.

12 ويژگي متفاوت افراد با اعتماد به نفس واقعي

»سلفي« تاريخ صد ساله دارد
خبر کوتاه

مديريت كارآمد و نيروي 
انساني

از الزامــات مديريــت كارآمــد و اثربخش 
در عصر جديــد، توجــه به مفاهيــم نوين 
 مديريتــي و به كارگيــري موثــر آنهــا در

 سازمان هاســت. بــه عنوان مثــال در عصر 
شكوفايي و توسعه روزافزون فناوري اطالعات 
و ارتباطات بهره گيري از ايــن فناوري ها، به 
عنوان ابزار توســعه بانكداري الكترونيک از 
يک سو و ايجاد و توســعه سازمان هاي چابک 
از ســوي ديگر يک ضرورت اســت تا ضمن 
تســهيل چرخه اقتصادي، در بازارهاي پولي 
و ســرمايه اي نيز تحقق يابند كه با سرعت، 
دقت و كارايــي الزم بــه تحــوالت دم افزا 
پاسخگو باشــند. تعريف آرماني و چشم انداز 
اقتصــادي ملي/ســازماني ابعــاد مختلف و 
تمهيد الزامــات رســيدن به آنهــا از ديگر 
مفاهيم نوين مديريت عصر حاضر اســت كه 
 ســازمان ها بايد به خلق و تحقق همزمان آن

 مبادرت كنند. 
منابع انســاني به عنوان ركن مهم پيشــبرد 
اهداف ســازمان ها توجه خاصــي را به خود 

اختصاص داده است. 
سازمان هاي نوين براي حفظ موجوديت خود 
و غلبه بــر چالش هاي ناشــي از هنجارها به 
خصايلي چون خالقيت و نوآوري وابســته اند 
و فرايندهاي كارآفرينانه رمــز موفقيت آنها 
به حساب مي آيد. تفكر محوري منابع انساني 
كارآفرين نيز مستلزم بســته هاي ساختاري 
و تشــكيالتي خاص خــود اســت، از اين رو 
اثرپذيري كارآفريني از ســاختار ســازماني 
 يكي از مقوالتي اســت كه بايــد مورد توجه

 قرار گيرد. 
از ديگر رموز موفقيت ســازمان ها بهره گيري 
درست از قابليت هاي نيروي انساني سازمان 
در عرصه فعاليت هاي اساسي تر و آزادسازي 
پتانســيل ها در اين راستاســت كــه يكي 
از رويكردهاي مــورد نياز بــراي تحقق اين 
نياز سازمان ها، اســتفاده از روش هاي موثر 
برون سپاري به عنوان يک پديده نسبتا جديد 

است.

اورژانس کسب و کار  برند

يک تصوير، گوياي هزاران عبارت است اما براي برندهايي كه تالش مي كنند 
به مشتريان جديد دست پيدا كنند يا مشتريان فعلي خود را راضي نگه دارند، 
زبان گفتاري و نوشــتاري نيز به اندازه هويت بصري در روابط بازاريابي مهم 
است. شركت مخابراتي O2 معتقد اســت لحن درست، سالح برندسازي 
اســت، در حالي كه موسســه مالي Nationwide و شــركت سيسكو 

نيز با انتخــاب زباني خاص براي برند خــود قصد دارند 
 تجربه مشتري را توســعه داده و تفاوت ايجاد كنند. 

كت وارد اســميت، رئيس كمپين و تجربه 
برند شــركت O2 مي گويد: درست است 
كه ما لوگو، تفكر و رنگ هاي مخصوص به 
خودمان را داريم اما از نظر من زبان يكي از 

بزرگ ترين سالح هاي برندسازي است. ما ۲۳ 
ميليون مشتري و ۱۰ هزار كارمند داريم و هر 

دقيقه از روز در حال گفتگو با اين مشتريان يا تالش براي پيدا كردن مشتريان 
جديد هستيم. ما مي توانيم آگهي هاي تلويزيوني زيبايي بسازيم و بيلبورد هاي 
بزرگي درست كنيم اما مكالمات روزانه رودررو هم به 

همان اندازه مهم هستند. 
آمارها نشــان مي دهند برندهاي جهاني 
حدود ۱۳ ميليارد دالر در ســال براي 
هويت بصري خود هزينــه مي كنند و 
فقط ۲ ميليارد دالر صرف هويت كالمي 
آنها مي شــود. اين اختالف شايد 
ناشــي از اين حقيقت است كه 
آن ميزان كه يک برند با افراد گفتگو 
مي كند، معمــوال از آنهــا بازخوردي 

نمي گيرد.

برندشماباچهزبانيحرفميزند؟

يک سايت تخصصي عكس با انتشــار تصاويري 
قديمي اعالم كرد »عكس از خود« يا به اصطالح 
رايج عكس »سلفي« امر بي سابقه اي نيست و در 

قرن گذشته هم وجود داشته است. 
پايــگاه اينترنتــي »فتوگــراف« معتقد اســت 
كــه »عكــس از خــود« يــا »ســلفي« پديده 

 باسابقه اي اســت كه در قرن گذشــته هم وجود 
داشته است. 

ســايت فتوگراف با انتشــار تصاويري، اعالم كرد 
كه تاريــخ گرفتن اين عكس به ســال ۱۹۲۰ باز 

مي گردد. 
همچنين روزنامه ديلي ميل انگليس نيز با انتشار 

تصوير خانمي كه به وســيله آينه عكس ســلفي 
گرفته است، اعالم كرد كه تاريخ عكس متعلق به 

سال ۱۹۰۰ است. 
همچنيــن پايــگاه خبري »نــردو تايــم« نيز 
عكس هايي ســلفي منتشــر كرد و نوشــت كه 
 تاريخ عكس هــا به ســال هاي ميــان ۱۸۰۰ تا

 ۱۹۰۰ بازمي گردد كه صاحبان عكس ها با كمک 
آينه و ديگر امكانات آن روزگار سلفي مي گرفتند. 
گفته مي شــود كــه يكــي از قديمي ترين اين 
عكس ها، عكسي است كه فردي موسوم به »رابرت 
كورنليوس«، شيميدان جوان مقيم فيالدلفيا در 

سال ۱۸۳۹ گرفت.


