
نظرسنجی بخش خصوصی امروز سه شنبه نشان 
داد که فعالیت کارخانه های چین در ماه دسامبر 
با ســرعت بیشــتری کاهش یافت زیرا افزایش 
آلودگی های کووید-۱۹ تولیــد را مختل کرد و 
پس از اینکه پکن تا حــد زیادی محدودیت های 
ضدکرونایی را حذف کرد، بر تقاضا تاثیر گذاشت. 
شــاخص مدیران خرید از ۴۹.۴ در مــاه نوامبر 
به ۴۹ در دســامبر کاهش یافت. این شــاخص 
برای پنج ماه متوالی زیر ۵۰ باقی مانده اســت. 
این میزان پایین ترین میزان از ســپتامبر بود اما 
پیش بینی ۴۸.۸ تحلیلگران در نظرسنجی رویترز 
را پشت سر گذاشت. نظرسنجی رسمی بزرگ تر، 
شاخص مدیران خرید چین در روز شنبه کاهش 

بسیار شدیدتری را نشان داد و شاخص فعالیت به 
پایین ترین حد در سه سال اخیر رسید. این ارقام 
تصویری از چالش های پیش روی تولیدکنندگان 
چینی را ارائه می کنــد که اکنــون باید پس از 
چرخش ناگهانی سیاســت کووید در این کشور 
در اوایل دسامبر، با افزایش عفونت ها مقابله کنند.

 Caixin وانــگ ژ، اقتصاددان ارشــد در گــروه
Insight گفت: عرضه کاهش یافت، تقاضای کل 
ضعیف باقی ماند، تقاضای خارج از کشور کاهش 
یافت، اشــتغال رو به وخامت رفت، لجســتیک 
ضعیف بود، تولیدکنندگان با فشــار فزاینده ای 
بر سودآوری خود مواجه شــدند و مقدار خرید و 
همچنین موجودی انبارهــا پایین ماند. تضعیف 

تقاضای خارجی در بحبوحه کندی رشد جهانی، 
همچنان بر سفارشــات بــرای تولیدکنندگان 
صادرات محــور تأثیــر می گذارد. مشــکالت 
لجستیکی زمان تحویل تامین کنندگان را برای 
ششــمین ماه متوالی طوالنی کرد، در حالی که 
اشتغال در بخش تولید برای نهمین ماه متوالی به 
دلیل کاهش سطح تولید و مشکالت تامین نیروی 

کار در بحبوحه شیوع ویروس کاهش یافت.
بر اســاس گزارش رویترز، دومین اقتصاد بزرگ 
جهان در ۹ ماه اول سال ۲۰۲۲ رشد سه درصدی 
داشته است و انتظار می رود که برای کل سال که 
یکی از بدترین ســال های تقریباً نیم قرن اخیر 

است، در این نرخ باقی بماند.

کارشــناس اقتصــادی گفت: در طــرح مالیات 
بــر عایــدی ســرمایه به قــدری بــه تقاضای 
مصرفــی معافیت داده شــده اســت کــه اکثر 
مــردم مشــمول ایــن مالیــات نمی شــوند 
 و تنها تعدادی ســوداگر مشــمول این مالیات 

هستند.
ملک زاده گفت: طرح مالیات بر عایدی ســرمایه 
در مجلس این روز ها در حال پیگیری است این 
مالیات به دو هدف مهم می پردازد هدف اولیه این 
است که تقاضای مصرفی در بازار های مهم مانند 
مســکن، طال، ارز وبازار خودرو حفظ و تقاضای 
غیر مصرفی و به اصطالح سودگرانه از این بازار ها 

کنار رود.

او در ادامــه افزود: هــدف دوم این طــرح این 
اســت که با حــذف این نــوع تقاضا هــای غیر 
مصرفــی و ســوداگرانه منابع مالی به ســمت 
فعالیت های مولــد هدایت شــود طبیعتا چند 
ویژگــی اصلی باید این طرح داشــته باشــد به 
طور مثال معافیت هــا و شــمولیت در این نوع 
مالیات باید به شــکلی باشــد که اکثر بازار های 
غیر مولد را پوشــش دهد که البته بازار ســهام 
 در ایــن طرح نیســت که یک نقض محســوب

 می شود.
ملک زاده می گوید: ویژگی دیگری که این طرح 
باید داشــته باشــد بازدارنده بودن است یعنی 
نرخ مالیات به گونه ای تدوین شــده باشــد که 

دیگر برای تقاضا های غیر مولد به صرفه نباشــد. 
متاسفانه در طرحی که وجود دارد بیشترین نرخ 
 حدود ۳۵ درصد اســت که آن چنــان بازدارنده 

نخواهد بود.
او افــزود: خوبــی این طــرح این اســت که به 
قدری بــه تقاضای مصرفی معافیت داده شــده 
اســت که اکثر مــردم مشــمول ایــن مالیات 
نمی شوند و تنها تعدادی ســوداگر مشمول این 
مالیات هســتند. از مجلس درخواست می شود 
در فرآیند بررســی و پیگیری این طــرح به این 
دو مورد مهم توجه شــود تــا بازار های کاال های 
 اساســی از فعالیت هــای غیر مولد پاکســازی 

شوند.

رئیس مرکــز راهبری گاز کشــور گفت: مصرف 
گاز طی ۲۴ ساعت گذشته به ۸۴۳ میلیون متر 
مکعب رسید که ۶۲۵ میلیون متر مکعب آن در 
بخش تجاری و خانگی بوده است. ییالقی افزود 
:طی شبانه روز گذشته ۸۴۳میلیون متر مکعب 
گاز تحویلی به خطوط سراســری بوده است این 
در حالی است که 7۴درصد از کل گاز تحویلی در 
بخش خانگی و تجاری و صنایع غیر عمده مصرف 

شده است .
وی تصریح کرد : طی ۲۴ســاعت گذشته استان 

تهران با ۱۱۵ میلیون متر مکعب بیشــترین گاز 
مصرفی را به خود اختصاص داده اســت و سپس 
استان خراســان رضوی با ۵۳میلیون مترمکعب 
و اســتان اصفهان با ۴۵میلیون متــر مکعب و 
مازندران با ۳۵میلیون متر مکعب باالترین مصرف 
را در بخش خانگی ، تجاری و صنعتی را از آن خود 

کرده اند.
هم اکنون شــرکت ملی نفت ایران از ۲۳ میدان 
گازی در کشور به میزان یک میلیارد و ۴۰ میلیون 
مترمکعب گاز تولید می کند که با این حســاب 

حدود ۲۰۰ میلیون متر مکعب روز گذشته مازاد 
داشته ایم. 

این در حالی است که طی یک ماه گذشته مصرف 
روزانه گاز در روزهای خیلی ســرد به مرز ۱۰۰۰ 
میلیون متر مکعب هم رسیده بود که نشان می 
دهد، در روزهای پیش رو از فصل زمســتان در 
صورتی که دمای هوا ســردتر شــود، در صورت 
عدم صرفه جویی در مصرف گاز به ویژه در بخش 
خانگی و تجاری ، دچار مشــکل افت فشــار و یا 

قطعی گاز صنایع عمده خواهیم شد.

با اجرای برنامه های تهیه کاالهای اساســی مورد 
نیاز و تأمین امنیت غذایی کشور طی ۹ ماه ابتدایی 
سال جاری، به طور متوســط هر هفته ۶ کشتی 
حامل انــواع کاالهای اساســی از مبادی ورودی 
وارد کشورشــده اســت. وزارت جهاد کشاورزی 
که مسئول تولیدو تامین امنیت غذایی د رکشور 
است، از ذخایر کافی کاالهای اساسی خبر می دهد 

که هیچ نگرانی برای تامین وجود ندارد.
در همین رابطه شــرکت بازرگانی دولتی ایران از 
شرکت های وابســته به وزارت جهاد کشاورزی 

با صــدور اطالعیه ای اعالم کرد: از ابتدای ســال 
جاری تا پایان آذر با ورود هفتگی ۶ کشتی حامل 
کاالهای اساسی به بنادر ایران و تخلیه، بارگیری 
و ارسال محموله های آن ها به اقصی نقاط کشور، 
تاکنــون ۵ میلیــون و ۲۱۳ هزار تــن کاال برای 
نگهداری در مراکــز ذخیره ســازی و عرضه در 
شبکه های توزیع وارد کشور شده است. بر اساس 
این گزارش، کاالهای اساســی یاد شده در قالب 
۲۳۴ فروند کشــتی و ۱۱ هزار و ۵۰۰ کانتینر که 
محموله های آن ها شامل بیش از ۴ میلیون و ۱۶7 

هزار تن گندم، ۶۱۳ هزار تــن روغن خام، ۳۶۶ 
هزار تن برنج و ۶7 هزار تن شــکر است، در بنادر 
ایران تخلیه شده اســت. بندر امام خمینی )ره(، 
بندر بوشهر، بندر عباس و بندر چابهار در جنوب 
و بنادر امیرآباد و انزلی در شــمال کشور، مبادی 
اصلی ورود کاالهای اساسی به کشورمان شناخته 
می شوند که در این میان، بندر امام خمینی )ره( 
از بیشــترین ســهم در ورود کاالهای اساسی و 
انتقال آن به مبادی مصرف و مراکز ذخیره سازی 

برخوردار است.

مهدی زاده گفت: با نصب سیســتم پایش سوخت به صورت 
آزمایشــی روی یکی از شناورهای اســتیجاری، سامان دهی 
سوخت مصرفی و آب تحویلی به شناورهای این شرکت برای 
نخستین بار در صنعت نفت اجرایی شــد. علیرضا مهدی زاده 
اظهار کرد: با نصب سیستم پایش سوخت به صورت آزمایشی 
روی یکی از شناورهای اســتیجاری افزون بر کنترل بهنگام 
سوخت مصرفی شــناورها و عملکرد آنها از سوء استفاده ها و 

قاچاق سوخت توسط این شناورها جلوگیری خواهد شد.

وی ادامه داد: این موضوع افزون بر اندازه گیری مصرف سوخت، 
امکان مدیریت صحیح راهبری شناورها، سنجش موقعیت و 
کارکرد عملیاتی آنها را نیز با استفاده از این سامانه میسر خواهد 
کرد و از سوءاستفاده های احتمالی یا قاچاق سوخت جلوگیری 
می شود. به گفته مدیرعامل شــرکت نفت فالت قاره ایران، با 
توجه به اهمیت آب شیرین تحویلی به شناورها کنترل مقدار 
آب تحویلی نیز هم زمان با کنترل سوخت در دستور اقدام قرار 

گرفته است.

مهدی زاده افزود: افزون بر کاهش تعداد شــناور به ۶۰ فروند، 
کنترل و راهبری بهینه آنها به منظور حفظ نیازهای عملیاتی 
پشتیبانی و ایمنی سازه ها و ســکوهای دریایی، خطوط لوله 
جریانی و پایانه های صادراتی شرکت نفت فالت قاره ایران در 

دستور کار قرار گرفت.
وی اظهار کرد: با تشکیل کارگروه راهبری شناورها و پیگیری 
اقدام هــای مرتبط به صــورت تخصصی برای بهینه ســازی 
لجستیک دریایی ضمن استفاده حداکثری از توان و شناورهای 

ساخت داخل، کنترل بهینه ســوخت مصرفی شناورها که تا 
ســال ها بدون تکلیف و اقدام مؤثر مانده بود با اقدام های اخیر 
و استفاده از شرکت های دانش بنیان داخلی برای نخستین بار 
در سطح شرکت انجام شــد و با این اقدام، اندازه گیری بهنگام 
سوخت مصرفی شناورها با استفاده از سامانه سخت افزاری و 
نرم افزاری مورد تأیید از مرحله آزمایشی پایان یافت و با تأیید 
نتایج عملکردی، در همه شناورهای استیجاری پیش از ورود به 

سرویس اجرا خواهد شد.

مدیرعامل شــرکت نفت فالت قاره گفت: با توجــه به اینکه 
این شــرکت به دلیل گســتره عملیاتی در خلیج فارس دارای 
بزرگ ترین ناوگان شــناورهای دریایی اســت، سامان دهی 
شناورهای عملیاتی و خدماتی به لحاظ ارتباط مستقیم آن با 
تولید اهمیتی ویژه دارد. کنترل مقدار سوخت واقعی مصرفی 
و آب تحویلی به شناورها کمک شایانی به کاهش هزینه های 
جاری مرتبط با لجســتیک دریایی و عملیاتی شرکت خواهد 

کرد.

سال گذشته )۲۰۲۲(، سالی نزولی برای ارزهای دیجیتال بود؛ 
بازار رمزارزهای دیجیتال حدود 7۵ درصد از دست داد و بسیاری 
از تحلیلگران امیدوارند که در ســال ۲۰۲۳ قیمت بهتری برای 
ارزهای دیجیتال وجود داشته باشد. سال گذشته بیت کوین از 
باالترین قیمت خود یعنی حدود 7۰هزار دالر سقوط کرد اما روند 

قیمت بیت کوین در سال جدید چگونه خواهد بود؟
زمانی که بیت کوین برای اولین بار در سال ۲۰۱۸ به قیمت باالی 
تاریخ خود یعنی حدود ۲۰هزار دالر رسید، بالفاصله پس از آن 
حدود ۸۰ درصد سقوط کرد. پس از آن، حدود یک سال قیمت 

بیت کوین بین ۵۰۰۰ تا ۱۲ هزار دالر در نوسان بود سپس به یک 
روند صعودی قوی بازگشت. اما بیت کوین همچنان روند نزولی 
خود را طی می کند، تا به امروز، این روند نزولی به حدود منفی 
77 درصد از قیمت باالترین تاریخ خود رسیده است. تحلیلگران 
انتظار دارند قیمت بیت کوین بیشتر به ســمت ۱۲ تا ۱۵ هزار 
کاهش یابد. اگر فرض باال درست باشد و بیت کوین به پایین ترین 
سطح حدود ۱۲ هزار برسد، ممکن است بیت کوین از آن سطح 
به قیمت باالتر برگردد. با نگاهی به چگونگی بهبود بیت کوین در 
گذشته، درمی یابیم که قیمت بیت کوین از ۱۰هزار دالر به ۶۰ 

هزار دالر طی ۶ ماه افزایش یافته است. این فرض نشان می دهد 
که سه ماهه سوم سال ۲۰۲۳ باید روند نزولی را تایید کند و یک 
بازار ارزهای رمزنگاری گاوی جدید باز کند. تا آن زمان، بیت کوین 

می تواند حداقل به 7۰ درصد از اوج قیمت قبلی خود برسد.
مجموع ارزش بــازار جهانی ارزهای دیجیتالــی در حال حاضر 
۸۰۶.۲۲ میلیارد دالر برآورد می شود که این رقم نسبت به روز 
قبل ۰.۹۲ درصد بیشتر شده است. در حال حاضر ۳۹.۸7 درصد 
کل بازار ارزهای دیجیتال در اختیار بیت کوین بوده که در یک 

روز ۰.۲7 درصد کاهش داشته است.

سرپرست دفتر توسعه صادرات معاونت بازرگانی وزارت جهاد 
کشاورزی، از افزایش ۱۰۰ درصدی عوارض صادرات پیاز به 
منظور تنظیم بازار داخلی و حمایــت از مصرف کننده خبر 
داد. محرم سلطانی سرپرســت دفتر توسعه صادرات معاونت 
بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در رابطه با عوارض صادراتی 
پیاز اظهار کــرد: معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشــاورزی 
عوارض صادراتی پیــاز را از ۵۰ درصد به ۱۰۰ درصد افزایش 
داده است. وی در زمینه ارزش پایه صادراتی پیاز تصریح کرد: 
ارزش پایه صادراتی پیاز هم از ۱۳ سنت به ۴۰ سنت افزایش 

یافته که این امر بر مبنــای تنظیم بازار داخلی صورت گرفته 
است. سلطانی ادامه داد: میزان تولید داخلی پیاز در زمستان 
7۳۰ هزار تن بوده و میزان مصرف داخلی این محصول در ماه 
۵۵۰ هزار تن است اما نوســانات قیمت باعث تداخل در بازار 
شده است. سرپرست دفتر توسعه صادرات معاونت بازرگانی 
وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: وزارت جهادکشاورزی 
برای تنظیــم بازار داخلی عــوارض صادراتــی و ارزش پایه 
 صادراتی پیاز را افزایش داده است تا مشکلی در بازار داخلی

 ایجاد نشود. 

تمام مردم مشمول طرح مالیات بر عایدی نمی شونددومین اقتصاد بزرگ جهان زمستانی شد

ذخایر استراتژیک کشور تکمیل استمصرف روانه گاز در آستانه ۸۵۰ میلیون متر مکعب

تجهیز بزرگ ترین ناوگان شناوری صنعت نفت به سامانه پایش 

عوارض صادرات پیاز به ۱۰۰ درصد افزایش یافتپیش بینی قیمت بیت کوین در سال ۲۰۲۳
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درآمدهای ارزی کشور 
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سرمقاله

پیام رسان های داخلی 
در مسیر جهانی شدن 

در تمــام دنیا مســیر ارایه 
خدمات بــه مخاطبین از 
طریق تجمیــع خدمت در 
ســطح خدمت دهنده ها 
انجام می شود. این کار در اپراتورهای تلفن همراه 
نیز انجام شده است. تمامی مشترکان اپراتورها با 
هم در تماس هستند. شبکه بانکی و کیف پول ها 
در پلتفرم های داخلی هم به یکدیگر متصل شده 
اند. در تمامی دنیا اتصال پیام رسان ها و خدمات 
دهنده ها به یکدیگر یک الزام است.  در دنیا اتصال 
تمام پلتفرم فرها و خدمات دهنــده ها یک الزام 

است. این الزام به...

  مهدی انجیدنی، بنیان گذار 
پیام رسان گپ 

متن کامل  د ر صفحه 4
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واردات برنج 
کالً ممنوع شد

عرضه  ۸ هزار خودرو 
در بورس کاال

فضای باز و امن برای کاربران ایرانی ایجاد می شود 

تحقق  رویای  پلتفرم  یکپارچه  ملی
صفحه4

صفحه2

افزایش  دوباره  قیمت  لوازم  خانگی 
۳ شرکت   افزایش   قیمت   را   اعمال  کردند

فروش  در  بازار لوازم خانگی ۸۰ درصد  افت کرده است

رئیس انجمن واردکنندگان برنــج ایران گفت: 
واردات انواع برنج از نیمه آبان ماه سال جاری ممنوع 
و متوقف شده است و عماًل هیچ نوع برنج خارجی 
از گمرک ترخیص نمی شود. اخوان اکبری رئیس 
انجمن واردکنندگان برنج ایران اظهار داشــت: 
واردات برنج از نیمه آبان ماه سال جاری ممنوع و 
متوقف شده است و عمالً هیچ نوع برنج خارجی از 
گمرک ترخیص نمی شود. وی افزود: درباره دالیل 
توقف واردات برنج به کشور تنها متعادل نبودن تراز 
تجاری کشورمان با این کشورها اعالم شده است. 
رئیس انجمن واردکنندگان برنج ایران هشدار داد: 
ممنوعیت یا توقف واردات برنج توسط وزارت جهاد 
کشاورزی می تواند منجر به کوچک شدن سفره 

مصرف کنندگان شود...

ایران خودرو روز یکشــنبه ۱۸ دی، ۸ هزار دستگاه 
خودرو شــامل ۴ هزار دســتگاه پژو ۲۰7 دستی 
سفید، ۲ هزار دستگاه پژو ۲۰7 اتوماتیک سفید و 
۲ هزار دستگاه تارا دستی سفید را روانه تابلو بورس 
کاال می کند. به گزارش ایرنا از بورس کاال، شرکت 
خودروسازی ایران خودرو قرار است پژو ۲۰7 دستی 
سفید را با قیمت پایه ۱۸۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان 
و پژو ۲۰7 اتوماتیک ســفید را با قیمت پایه ۲۸۰ 
میلیون تومان عرضه کند. قیمت پایه تارا دســتی 
ســفید نیز ۲۵۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعالم 
شده است. میزان پیش پرداخت کلیه خودروهای 
عرضه شــده ۱۰۰ درصد در نظر گرفته شده است. 
در خصوص عرضه های روز ۱۸ دی گفتنی است: هر 

کدملی مجاز به ثبت سفارش...



اقتصاد2
ایران

طرح جدید مجلس برای بازار 
ارز و خودرو

اطالعات منتشر شــده از مجلس نشان می دهد 
بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه در دستور 
کار صحن علنی مجلس قرار دارد و تا کنون پنج 
ماده این طرح در مجلس بررسی و تصویب شده و 
تا پایان هفته جاری تصویب این طرح در مجلس به 
پایان می رسد در این ارتباط یک نماینده مجلس 
گفت  تصویب نهایی و اجرای طرح مالیات بر عایدی 
سرمایه می تواند مانع داللی و سفته بازی در برخی 
بازارها مانند مسکن، ارز، سکه، خودرو شود چرا 
که دارندگان این سرمایه ها باید متناسب با میزان 
عایدی ناشی از آن مالیات پیش بینی شده در این 
طرح را پرداخت کنند. آن طور که علی جدی می 
گوید طرح مالیات بر عایدی سرمایه به دنبال این 
است تا جلوی ســفته بازی و هجوم سرمایه های 
سرگردان به بازارهای عمومی کشور از جمله بازار 
خودرو را بگیرد. نماینده شــیروان ادامه می دهد 
نقدینگی سرگردان بالی جان تولید شده و دالالن 
با هدایت سرمایه های سرگردان به سمت بازارهای 
عمومی سود سرشاری به جیب می زنند این در 
حالیست که این نقدینگی سرگردان باید به سمت 

تولید هدایت شود.

عرضه  ۸ هزار خودرو در بورس کاال
ایران خودرو روز یکشنبه ۱۸ دی، ۸ هزار دستگاه 
خودرو شامل ۴ هزار دســتگاه پژو ۲۰۷ دستی 
سفید، ۲ هزار دستگاه پژو ۲۰۷ اتوماتیک سفید و 
۲ هزار دستگاه تارا دستی سفید را روانه تابلو بورس 
کاال می کند. به گزارش ایرنا از بورس کاال، شرکت 
خودروســازی ایران خودرو قرار است پژو ۲۰۷ 
دستی سفید را با قیمت پایه ۱۸۵ میلیون و ۵۰۰ 
هزار تومان و پژو ۲۰۷ اتوماتیک سفید را با قیمت 

پایه ۲۸۰ میلیون تومان عرضه کند.
قیمت پایه تارا دستی ســفید نیز ۲۵۶ میلیون و 
۵۰۰ هزار تومان اعالم شــده است. میزان پیش 
پرداخت کلیه خودروهای عرضه شده ۱۰۰ درصد 
در نظر گرفته شده است. در خصوص عرضه های 
روز ۱۸ دی گفتنی است: هر کدملی مجاز به ثبت 
ســفارش بر روی یکی از کدهای عرضه شده در 
تاریخ عرضه و برای یک خودرو بوده و خریداران 
باید ۱۸ سال تمام را داشته باشند. از سوی دیگر 
اشخاصی که در عرضه های قبلی و از ابتدای سال 
۱۳۹۸ از شرکت های خودروسازی موفق به خرید 
شدند امکان ثبت سفارش ندارند. خریداران جهت 
ادامه مراحل خرید هم زمان با تسویه مبلغ معامله 
در بورس )حداکثر تا پایان مهلت مجاز تســویه 
در بورس( با مراجعه به ســایت فروش اینترنتی 
esale.( محصوالت ایران خودرو به آدرس اینجا

ikco.ir( نسبت به ایجاد و تکمیل پروفایل شخصی 
اقدام و در زمان مقرر که طی پیامک )تکمیل وجه 
هزینه متعلقات قانونی( اطالع رســانی می شود، 
عالوه بر انتخاب نمایندگــی مجاز، بیمه گر مورد 
نظر خود را انتخاب و اقدام به واریز وجه هزینه بیمه 
و شماره گذاری و هزینه ثابت به مبلغ ۴ میلیون و 
۳۷۱ هزار و ۳۱۰ تومان به عالوه ۱۳ درصد بابت 
مالیات و عوارض قانونی برای خودروهای پژو ۲۰۷ 
دستی و تارا دستی و ۱۲ درصد برای خودروهای 
پــژو ۲۰۷ اتوماتیک که بر اســاس مبلغ معامله 

خریدار باید پرداخت شود، کنند.

شرایط واگذاری ۵۱ درصد سهام 
استقالل و پرسپولیس تصویب شد

شــرایط واگذاری ۵۱ درصد ســهام باشگاه های 
استقالل و پرســپولیس در هیئت عالی واگذاری 
تصویب شد. حسین قربانزاده رئیس کل سازمان 
خصوصی سازی با اعالم این خبر گفت: در جلسه 
دیروز هیئت عالی واگذاری، شرایط واگذاری ۵۱ 
درصد سهام باشگاه های استقالل و پرسپولیس به 
صورت یک جا و یا سه بلوک ۱۷ درصدی همزمان 
به تشخیص سازمان خصوصی سازی مصوب شد. 
وی افزود: مصوب شد با بیست درصد حصه نقدی، 
یک سال تنفس و اقســاط در شش قسط ساالنه 
عرضه انجام شود. قربانزاده درباره قیمت معامله 
نیز گفــت: مبنای قیمت گــذاری همان قیمت 
کارشناسی رسمی دادگســتری با اضافه ارزش 
بلوکی خواهد بود. رئیس کل سازمان خصوصی 
ســازی افزود: قیمت پایه بلــوک ۱۷ درصدی 
استقالل، ۵۰۳ میلیارد تومان و پرسپولیس ۵۱۶ 
میلیارد تومان و همچنین قیمت پایه بلوک ۵۱ 
درصدی برای اســتقالل ۲۱۳۷ میلیارد تومان و 

پرسپولیس ۲۱۹۴ میلیارد تومان مصوب شد.
وی تاکید کرد که تاریخ مزایده عرضه بلوکی این 
دو باشگاه بزودی اعالم می شود و همچنین از همه 
متقاضیان دعوت کرد برای مذاکره پیش از مزایده 

به سازمان خصوصی سازی مراجعه کنند.

خبر

رئیس اتحادیه فروشندگان 
لوازم خانگي تهران گفت: به 
نظر مي  رسد نباید مجوز هاي 
جدید براي تولید لوازم خانگي 
صادر شود و باید به آنچه تولید 
مي  کنیم بهاء بدهیم و کیفیت تولیدات خود را افزایش 
بدهیم. اکبر پازوکي، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم 
خانگي تهران بیان کرد: بایــد در قیمت رقابت را حفظ 
کنیم و فقط به فکر تولید و فروش در داخل کشور نباشیم؛ 
بلکه بازارهاي جدید صادارتي براي خود تعریف کنیم. 
لوازم خانگي مي تواند ارزآوري قابل توجهي براي ایران 

ایجاد کند.
وي با اشاره به ضعف قطعه سازي در صنعت لوازم خانگي، 
گفت: اقدامات بنیادي براي توسعه صنعت لوازم خانگي 
انجام نشده است. برخي از تولیدکنندگان به این نتیجه 
رسیدند که بهتر است اقدام به تولید قطعات پالستیکي 
کنند به عنوان مثال براي تولید یخچال ساید باي ساید 
حدود ۷۶۰ قطعه پالستیکي نیاز است متاسفانه تمام 

تولیدکنندگان توان تولید همه این قطعات را ندارند.
پازوکي با بیان اینکه شرکت هاي دانش بنیان در زمینه 
تولید برد فعال نشدند، گفت: برد از چین وارد مي شود این 
در حالي است که در گذشته نمونه موتورهاي ایتالیایي را 
در ایران تولید مي کردیم، اما امروز از چین وارد مي کنیم. 
پمپ ورودي و خروجي ماشــین لباسشویي و ماشین 
ظرفشویي وارداتي است از این رو براي تولید این قطعات 
باید وزارت صمت از تولیدکنندگان داخلي حمایت کند.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگي تهران بازار را 
آرام توصیف کرد و گفت: افت قدرت خرید مردم در تقاضا 
تاثیر مستقیم گذاشــته و فروش حدود ۸۰ درصد افت 
کرده است. از سوي دیگر فروش اینترنتي لوازم خانگي و 
عرضه این محصوالت در فروشگاه هاي زنجیره اي بر روند 
فعالیت کاسبان این صنف تاثیر مستقیم گذاشته است. 
پازوکي با اشاره به افزایش نرخ تعداد محدودي از تولیدات 
لوازم خانگي، تصریح کرد: سه شرکت افزایش قیمت را 
اعمال کردند، اما هنوز لیســت این شرکت ها بهدست 

اتحادیه نرسیده است.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگي تهران با اشاره 

به شوک هاي رواني ایجاد شده در بازار لوازم خانگي بعد 
از نوسان هاي نرخ ارز، گفت: شرکت ها به شکل رسمي 
هیچ گونه افزایش نرخي را اعمال نکردند و نتوانستند 
مجوز افزایش قیمت لوازم خانگي را از سازمان حمایت و 
سازمان صمت دریافت کنند. وي اظهار داشت: تعدادي از 
شرکت ها فروش را متوقف کردند و کاالها را نگه داشتند. 
برخي شنیده ها حاکي از این مهم است که چند نمایشگاه 
فروش لوازم خانگي در شیراز و تبریز از تحویل کاال پس 
از فروش امتناع کردند. پازوکي کاالهاي عرضه شده در 
فروشگاه هاي اینترنتي را کاالهاي قاچاق دانست و افزود: 
۹۹ درصد از کاالهایي قاچاق و فیک در این فروشگاه ها 
عرضه مي شــوند و هیچ نهادي بر عملکرد آنها نظارت 
ندارد؛ در این شرایط اقتصادي دولت از کاسبان ۱۵ روزه 

مالیات را مطالبه مي کند.
به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگي تهران 
مردم براي خرید کاال از سامانه جامع گارانتي، کد شناسانه 
و کد رهگیري استعالم دریافت کنند اگر کاالهاي در این 
سامانه ها تعریف نشده باشد کاالي قاچاق محسوب مي 
شود. پازوکي در پاسخ به این پرسش که نوسان هاي نرخ 
 ارز تا چه میزان در قیمت کاالهــاي تولید داخل تاثیر 
مي گذارد؟ گفت: مطابق با آمار انجمن لوازم خانگي از 
۱۰۰ درصد کاالهاي تولید داخلي ۳۰ درصد از قطعات 

آن در داخل کشــور تولید مي شــود. رئیس اتحادیه 
فروشندگان لوازم خانگی همچنین با اشاره به افزایش 
نرخ تعداد محــدودی از تولیدات لوازم خانگی، تصریح 
کرد: ۳ شرکت افزایش قیمت را اعمال کردند اما هنوز 
لیست این شرکت ها به دست اتحادیه نرسیده است. اکبر 
پازوکی با اشاره به شوک های روانی ایجاد شده در بازار 
لوازم خانگی بعد از نوسان های نرخ ارز، گفت: شرکت ها به 
شکل رسمی هیچ گونه افزایش نرخی را اعمال نکردند و 
نتوانستند مجوز افزایش قیمت لوازم خانگی را از سازمان 
حمایت و ســازمان صمت دریافت کنند. به گفته وی؛ 
تعدادی از شرکت ها فروش را متوقف کردند و کاالها را نگه 
داشتند برخی شنیده ها حاکی از این مهم است که چند 
نمایشگاه فروش لوازم خانگی در شیراز و تبریز از تحویل 

کاال پس از فروش امتناع کردند.
این فعال صنفی با اشاره به افزایش نرخ تعداد محدودی 
از تولیدات لوازم خانگی، تصریح کرد: ۳ شرکت افزایش 
قیمت را اعمال کردند اما هنوز لیســت این شرکت ها 
به دســت اتحادیه نرســیده اســت. رئیــس اتحادیه 
فروشندگان لوازم خانگی بازار را آرام توصیف کرد و افزود: 
افت قدرت خرید مردم در تقاضا تاثیر مستقیم گذاشته و 
فروش حدود ۸۰ درصد افت کرده است. از سوی دیگر 
فروش اینترنتی لوازم خانگــی و عرضه این محصوالت 

در فروشگاه های زنجیره ای بر روند فعالیت کاسبان این 
صنف تاثیر مستقیم گذاشته است.

وی کاالهای عرضه شــده در فروشگاه های اینترنتی را 
کاالهای قاچاق دانست و افزود: ۹۹ درصد از کاالهایی 
قاچاق و فیک در این فروشگاه ها عرضه می شوند و هیچ 
نهادی بر عملکــرد آنها نظارت ندارد؛ در این شــرایط 
اقتصادی دولت از کاســبان ۱۵ روزه مالیات را مطالبه 
می کند. به گفته این فعال صنفی؛ مردم برای خرید کاال 
از سامانه جامع گارانتی، کد شناســانه و کد رهگیری 
اســتعالم دریافت کنند اگر کاالهای در این سامانه ها 

تعریف نشده باشد کاالی قاچاق محسوب می شود. 
پازوکی در پاســخ به این پرســش که نوسان های نرخ 
ارز تا چه میزان در قیمت کاالهــای تولید داخل تاثیر 
می گذارد؟ گفت: مطابق با آمار انجمن لوازم خانگی از 
۱۰۰ درصد کاالهای تولید داخلی ۳۰ درصد از قطعات 

آن در داخل کشور تولید می شود.
وی با اشاره به ضعف قطعه سازی در صنعت لوازم خانگی، 
گفت: اقدامات بنیادی برای توسعه صنعت لوازم خانگی 
انجام نشده است برخی از تولیدکنندگان به این نتیجه 
رسیدند که بهتر است اقدام به تولید قطعات پالستیکی 
کنند به عنوان مثــال برای تولید یخچال ســاید بای 
ساید حدود ۷۶۰ قطعه پالستیکی نیاز است متاسفانه 
 تمــام تولیدکنندگان تــوان تولید همــه این قطعات 

را ندارند.
این فعال صنفی با بیان اینکه شرکت های دانش بنیان 
در زمینه تولید برد فعال نشــدند، گفــت: برد از چین 
وارد می شــود این در حالیســت که در گذشته نمونه 
موتورهای ایتالیایی را در ایران تولید می کردیم اما امروز 
از چین وارد می کنیم. پمپ ورودی و خروجی ماشین 
لباسشویی و ماشین ظرف شویی وارداتی است از این رو 
برای تولید این قطعات باید وزارت صمت از تولیدکنندگان 
داخلی حمایت کند. وی ادامه داد: به نظر می رسد نباید 
مجوزهای جدید برای تولید لوازم خانگی صادر شود و 
باید به آنچه تولید می کنیم بهاء بدهیم و کیفیت تولیدات 
خود را افزایش بدهیم. همچنین در قیمت باید رقابت را 
حفظ کنیم و فقط به فکر تولید و فروش در داخل کشور 
نباشــیم؛ بازارهای جدید صادارتی برای خود تعریف 
کنیم لوازم خانگی می تواند ارزآوری قابل توجهی برای 

ایران ایجاد کند.

فروش در بازار لوازم خانگی ۸۰ درصد افت کرده است

افزایش دوباره قیمت لوازم خانگی 
۳ شرکت افزایش قیمت را اعمال کردند

وام مســکن برای خرید 10 متر خانه در 
پایتخت کفاف می دهد  

عقــب افتادگی ۱۰ ســاله در 
بخش  مسکن 

طبق آمار اعالم شــده از ســوی بانک مرکزی در 
آذرماه متوسط یک متر مســکن در پایتخت ۴۸ 
میلیون و ۷۳ هزار تومان بوده است و معامالت بازار 
مســکن در آذر ماه به بیش از ۱۰ هزار فقره واحد 
مسکونی رسید. به گزارش مهر، با توجه به اینکه در 
مهر ماه برای دومین بار به کمترین میزان رسیده 
است و در آبان ماه بازار مسکن دوباره جان گرفت 
و بیش از ۸ هزار فقره معامله در آبان ماه انجام شد. 
حاال گزارش بانک مرکزی از بازار مسکن آذر ماه از 

رشد دوباره معامالت خبر می دهد. 
تعداد معامالت در ماه گذشته به بیش از ۱۰ هزار 
واحد مسکونی رسیده که نسبت به ماه قبل ۲۷.۲ 
درصد افزایش داشته است و این نشان می دهد که 
این بازار روند صعودی پیدا کرده است و این موضوع 
به دو دلیل می باشد. اول اینکه بازار مسکن در آذر 
و دی فصل رشــد معامالت می باشد البته بیشتر 
رونق بازار در این مقطع بــه دلیل حضور خریدار 
مصرفی نیست. بلکه حجم خریدهای سرمایه ای 
افزایش می یابد. این خریداران به امید کسب سود 
در بازار شب عید دست به خرید می زنند.دلیل دوم 
اینکه نوســانات ارز در ماه های اخیر باعث خرید 
و فروش های هیجانی شــده است. طی دهه های 
گذشته تقریباً همیشه به طور سنتی بازار مسکن 
در بهمن و اسفند ماه رونق بیشتری نسبت به سایر 
ماه های نیمه دوم سال داشــته و پس از تابستان 
دومین مقطع پر معامله سال به شمار می آید، چراکه 
برخی تالش می کنند برای ایام عید نوروز پرونده 
جا به جایی ملکی خود را به نتیجه برسانند. این 
خریداران از دسته مشتریان سال ۹۸ بازار مسکن 

هستند که در آن مقطع زمانی پرتعداد بودند.
البته پیش بینی ها برای دی ماه ممکن است تغییر 
کند. چرا که از یک ســو افزایش معامالت امسال از 
آبان ماه آغاز شد و در آذر ماه ادامه داشت. بنابراین 
احتماالً در دی ماه معامالت همانند پارسال نباشد. 
از سوی دیگر طی ۲ روز گذشته بازار ارز آرام گرفته و 
قیمت دالر چندین کانال افت کرده است. اگر قرار باید 
نوسانات بازار ارز کم تحرک باشد، احتماالً سوخت 
رسانی بازار مسکن از ســوی بازار ارز ضعیف شود. 
بنابراین بخشی از هیجانات بازار برای خرید ملک 
کنترل شود. اما احتمال رشد قیمت دالر وجود دارد 
و این موضوع پیش بینی ها را تحت تاثیر می گذارد. 
با این متوسط قیمت مسکن تهران، زوج های تهرانی 
با گرفتن وام مســکن فقط ۱۰ متر خانه می توانند 
بخرند. در حال حاضر هر ورق تســه مسکن که در 
تاریخ خرداد پارسال منتشر شده حدود ۱۲۴ هزار 
تومان قیمت دارد. برای دریافت وام مسکن زوج ها 
باید ۹۶۰ ورق اوراق خریداری کنند که در مجموع 
قیمت این اوراق حدود ۱۲۰ میلیون تومان برآورد 
می شود. یعنی عمالً متقاضیان خرید خانه فقط ۳۶۰ 
میلیون تومان وام می گیرند. یعنی با پول وام فقط ۷.۵ 

متر خانه می توان خرید.
وحید شقاقی شــهری، کارشــناس اقتصادی در 
خصوص اینکه با وام مســکن فقط ۱۰ متر خانه 
می توان در پایتخت خریــد به خبرنگار مهر گفت: 
مسئله مسکن یک مسئله کاماًل پیچیده می باشد 
چرا که مســکن در حــال حاضر جــزو دارایی ها 
محسوب می شود و با نوســانات ارزی این دارایی 
ارزش بیشــتری پیدا خواهد کرد و اما مســکن با 
۵۰۰ میلیون که نه با یک میلیارد وام هم نمی توان 
خریداری کرد با توجه به اینکه بازپرداخت وام هم 
باید درنظر گرفته شود چرا که مردم در جال توان 
بازپرداخت اقساط را ندارند و این وام هرچقدر بیشتر 
شود مبلغ اقساط بیشتر خواهد شد بنابراین بحث 
۱۰ متر و ۲۰ متر خانه نیست. وی در ادامه بیان کرد: 
از سوی دیگر مسکن کاالیی مانند خودرو، طال و… 
نیست که اگر کبودی ایجاد شد با واردات آن کمبود 
را پوشاند و حتی ساخت یک واحد مسکن هم حدود 
۸ ماه طول خواهد کشید بنابراین این بازار همانند 
دیگر بازارهای ســرمایه عمل نخواهد کرد و غیر 
وارداتی می باشد باتوجه به اینکه بازار مسکن نیاز به 
سرمایه گذار دارد تا تولید آن رونق گیرد وزارت راه 
و شهرسازی بهتر است که به این موضوع نگاه ویژه 
ای داشته باشد. این کارشناس اقتصادی در ادامه 
بیان کرد: در دهه ۹۰ متأسفانه یک عقب افتادگی 
در تولید مسکن ایجاد شده است که تنها راه ان تولید 
مسکن با سرمایه گذاری می باشد با توجه به انیکه 
در ده سال گذشته این عقب افتادگی مسکن عرضه 
و تقاضای این بازار را برهم زده اســت و تا وقتی که 
زمین مناسب و سرمایه گذاری در این بخش صورت 
نگیرد این بخش ساماندهی نخواهد شد وزارت راه 
و شهرسازی باید به این نکته توجه کند که این بازار 
تا وقتی که عرضه با تقاضا همخوانی نداشته باشد 

مشکالت برطرف نخواهد شد.
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سخنگوی دولت گفت: در ماه گذشته شاهد افزایش 
مداوم و مســتمر صادرات نفت و میعانات گازی از 
آغاز سری جدید تحریم ها بودیم که رکورد صادرات 

میعانات گازی شکسته شد.
به گزارش تسنیم، علی بهادری جهرمی سخنگوی 
دولت در نشســت خبری، با بیان اینکه بیش از ۳۵ 
میلیارد دالر در ده ماه ابتدایی سال ارز عرضه شده در 
حالی که در مدت مشابه سال قبل ۲۲ میلیارد دالر 
بوده است، گفت: این نشــانگر افزایش درآمدهای 
ارزی کشور اســت که ۶۰ درصد افزایش را شاهد 
هستیم. در روزهای مختلفی که عرضه ارز در سامانه 
نیما بوده، عرضه ارز بیش از تقاضا بوده است و تقریباً 
بیش از سه برابر بوده که نشــان دهنده تراز تجاری 

مقبول است.
وی افزود: در ماه گذشــته شــاهد افزایش مداوم و 
مستمر صادرات نفت و میعانات گازی از آغاز سری 
جدید تحریم ها بودیم که رکورد صادرات میعانات 
گازی شکسته شد؛ صادرات و درآمدهای مالیاتی 
رکوردشکنی داشته است و در حوزه خدمات فنی و 

مهندسی نیز آمار خوبی داشتیم.
بهادری ادامه داد: درخصوص گازهای مشعل کاهش 

۳۰درصدی را داشتیم و رشد ۲۰درصدی کاهش 
گازهای همراه نفت که بر اثر افزایش بهره روی بوده 
اســت، در گذر زمان آثار زیست محیطی دارد؛ نرخ 
رشد نقدینگی در ابتدای دولت ۴۳ درصد بود اما در 
پایان پاییز ۳۲ درصد شد که نشان دهنده در مسیر 
کنترل بودن نرخ رشد اســت. سخنگوی دولت به 
تحقق ۱۰۰درصدی درآمدهای مالیاتی اشاره کرد 
و گفت: پایه مالیاتی ۵ درصد کاهش یافته اســت. 
با وجود فشــار مالیاتی، با جلوگیری از فرار مالیاتی 
شــاهد وصول ۱۰۰درصدی درآمدهــای مالیاتی 
هستیم که وابستگی بودجه را به درآمدهای نفتی 

کاهش می دهد.
بهادری در پاسخ به سوالی علت افزایش نرخ ارز، بیان 
کرد: در ایام اخیر شــاهد جنگ ترکیبی بودیم، این 
جنگ در عرصه های مختلف انجام گرفت و وارد عرصه 
اقتصادی کشور هم شد تا ضرباتی را وارد کند. در این 
جنگ ترکیبی از نظر امنیتی که دشمن قصد وارد 
کردن ضرباتی را داشت، به ثبات رسیده ایم و موضوع 
اقتصاد هم مورد هجمه دشمن قرار گرفت و دولت در 
این حوزه هم با جدیت کار را دنبال می کند تا شرایط 
را به ثبات برساند. در این حوزه هم مانند سایز حوزه ها 

شــاهد ثبات خواهیم بود. وی در ادامه در پاسخ به 
سوالی مبنی بر انجام برخی تغییرات در تیم اقتصادی 
و سیاســت خارجی دولت گفت: سیاست خارجی 
دولت با اولویت حل مسائل اقتصادی است و نتایج آن 
در طول عمر دولت سیزدهم نمایان است؛ مثال تسریع 
واردات مســکن که نتیجه آن را در فروکش کردن 
کرونا می بینیم. هم چنین افزایش در حوزه ترانزیت را 
می بینیم و توسعه روابط اقتصادی با همسایگان نتیجه 
این سیاست بوده است. عضویت در پیمان شانگهای و 
این دستاوردها از نتایج سیاست خارجی دولت است.

سخنگوی دولت هم چنین در پاسخ به سوال دیگری 
درخصوص سرانجام بررســی بودجه در مجلس و 
اینکه مجلس اعالم کرده که دولت باید برنامه هفتم 
توسعه را به مجلس بدهد، تصریح کرد: دولت مجری 
قانون است و عمل به قانون تکلیف ماست؛ در حوزه 
برنامه و بودجه، مطابق قانــون دولت موعد زمانی 
مشــخصی برای تقدیم بودجه به مجلــس دارد و 
فرایند تدوین بودجه منظم هرسال از فروردین ماه 
آغاز می شود. امسال مانند سال های قبل این فرایند 
از فروردین ماه آغاز شد و شهریورماه سیاست های 
کلی برنامه هفتم ابالغ شده است؛ دولت بودجه سال 

۱۴۰۲ که تدوینش از فروردین آغاز شده بود را طبق 
سیاست های برنامه هفتم تدوین کرد و از شهریورماه 

به تدوین قانون برنامه هفتم توسعه پرداخت.
بهادری جهرمی ادامــه داد: همزمان تدوین برنامه 
هفتم از شهریورماه آغاز شده و در حال پیگیری است؛ 
هیچ کارشناســی عالقه ندارد برنامه پنج ساله آتی 
کشور را با عجله تدوین کند و باید با اتقان الزم انجام 
بگیرد و این مهم دنبال می شود و به محض اتمام، به 

مجلس تقدیم خواهد شد.
وی اضافه کرد: بودجه سال جاری طبق سیاست های 
برنامه هفتم تدوین شده است؛ در این فرایند سعی 
شده حکمی که مغایر برنامه ششم نباشد و منطبق 

سیاست های برنامه هفتم هم باشد.
وی در ادامه نشست خبری درباره برخی گمانه زنی ها 
درباره حضور شــرکت های خودروسازی فرانسوی 
و چینی در کشــورمان اظهار داشــت: بدعهدی 
فرانسوی ها در حضور شرکت هایشان در کشورمان 
را به یاد داریم و به همین دلیــل واردات خودروی 
فرانسوی اصال در دستورکار این دولت نیست اما ثبت 
سفارش واردات خودرو از سایر کشور با آیین نامه های 

وزارت صمت، می تواند انجام بگیرد.

وزارت صمت وعده تولید حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار 
دستگاه خودروی سواری در سال جاری را داده بود اما تا 
پایان آذر ماه ۷۶۰ هزار دستگاه تولید شده که حکایت از 

فاصله ۳۰ درصدی با برنامه ها دارد.
به گزارش مهر، بر اساس آمار منتشر شده از سوی وزارت 
صمت طی ۹ ماهه سال جاری ۸۷۶ هزار دستگاه خودرو 
تولید شده که نســبت به مدت مشابه پارسال رشد ۱۸ 
درصدی را نشان می دهد؛ از این میزان سهم خودروهای 
سواری ۷۶۰ هزار دستگاه بوده که در مقایسه با ۹ ماهه 
سال ۱۴۰۰ افزایش ۱۳ درصدی یافته است. همچنین 
در این مدت ۸۹ هزار دستگاه وانت تولید شد که در هم 
سنجی با سال گذشته رشد ۵۱ درصدی را نشان می دهد.
در ۹ ماهه امسال ۲۳ هزار دستگاه خودروهای سنگین 
)کامیونت، کامیون و کشنده( تولید شده که حکایت از 
افزایش ۱۶۶ درصدی تولید نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته دارد. همچنین باالترین رشد تولید خودروسازان 
در بخش ون با ۳۶۰ درصد ثبت شد. در این بخش امسال 
۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه تولید به ثبت رسید، در حالی که 
این رقم در مدت مشابه سال گذشته فقط ۵۵۰ دستگاه 
بود. تا پایان آذر ماه یک هزار و ۷۶۰ دســتگاه اتوبوس 

و مینی بوس در کشور تولید شــد که حاکی از رشد ۴۹ 
درصدی است. از ابتدای ســال جاری مسئوالن وزارت 
صمت از جمله وزیر صمت وعده تولید حدود یک میلیون 
و ۴۰۰ هزار دستگاه خودروی سواری و در مجموع تولید 
یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو را تا پایان سال 
دادند. بر همین اساس نیز امسال باید به طور میانگین 
ماهانه حدود ۱۱۴ تا ۱۱۵ هزار دستگاه خودروی سواری 
تولید می شد تا در پایان سال بتوان به تولید یک میلیون 
و ۴۰۰ هزار دستگاه رسید؛ بنابراین اگر خودروسازان در 
راستای تحقق این وعده حرکت می کردند تاکنون باید 
یک میلیون و ۳۱ هزار دستگاه خودروی سواری تولید 
می شد اما آمار رسمی وزارت صمت نشان می دهد که 
تولید خودرو حدود ۲۷۲ هزار دستگاه یعنی تقریباً ۳۰ 

درصد با برنامه های پیش بینی شده فاصله دارد.
در این بین کارشناسان معتقدند که تأمین مالی برای 
خرید قطعات و سرمایه در گردش ابزارهای اصلی برای 
رشد ۵۰ درصدی تولید خودرو است و اگر وزارت صمت 
به دنبال افزایش تولید در این بخش است باید به صورت 
اصولی در مــورد وضعیت تأمین مالی خودروســازان 

چاره ای بیاندیشد.

بانک مرکزی در بخشــنامه ای به شــبکه بانکی با 
تاکید بر لزوم پایبندی بانک هــا در خصوص نرخ 
مصوب سپرده های بانکی از اعمال اقدمات تنبیهی 
برای بانک ها و موسسات اعتباری متخلف خبر داد. 
این بانک اعالم کرد با وجود تأکیدات بانک مرکزی 
مبنی بر لزوم رعایت نرخ ســودهای بانکی، حسب 
بازرسی های انجام شــده و همچنین گزارش های 
واصله، برخــی از بانک ها و مؤسســات اعتباری، 
همچنان با توسل به روش ها و شیوه های مختلف، 

از نرخ های سود مصوب این بانک تخطی می کنند.
ادامه روند نقض ضوابط ابالغی در خصوص نرخ های 
سود یادشــده بدون توجه به پیامدهای آن، ضمن 
افزایش بهای تمام شده پول در شبکه بانکی کشور، 
موجبات تضییع حقوق سایر ذی نفعان و همچنین 
تهدید ثبات، سالمت و اســتحکام مالی بانک ها و 
مؤسسات اعتباری را فراهم می آورد. بر این اساس 
ضمن ابالغ اخطار و تذکر به بانک ها و مؤسســات 
اعتباری ناقض نرخ های ســود موصوف و برخورد 
با آن ها از طریق هیــأت انتظامی بانک ها، اقدامات 
زیر نیز در خصوص بانک ها و مؤسســات اعتباری 

متخلف در دســتور کار این بانک قــرار می گیرد:  
تعطیلی یا غیرفعــال کردن شناســه اختصاصی 
شــعب متخلف؛مدنظر قرار دادن تخلفات مذکور 
به عنوان تخلفات حایز اهمیــت در تصمیم گیری 
برای صدور تأییدیه صالحیت مدیــران بانک ها و 
مؤسســات اعتباری. بازنگری در حدود رشد مجاز 
مقرر در ضوابط ناظر بر کنتــرل مقداری ترازنامه. 
بازنگری در تعداد شــعبه و باجه.  مدنظر قرار دادن 
تخلفات موصوف در بررســی های مربوط به صدور 
مجوزهای موردنیاز بانک و مؤسسه اعتباری از جمله 
مجوزهای برگزاری مجامع، افزایش سرمایه، ارایه 

خدمات ارزی و ...
همچنین بانک و مؤسسه اعتباری، رؤسای شعبی 
که در رعایت ضوابط نرخ های سود مرتکب تخلف 
شده اند را از ســمت خود عزل کنند. در پایان این 
بخشــنامه آمده اســت، مراتب به قید تسریع و با 
لحاظ مفاد بخشنامه شــماره ۹۶/۱۴۹۱۵۳ مورخ 
۵/۱۶/ ۱۳۹۶ به تمامی واحدهای ذی ربط بانک ها و 
مؤسسات اعتباری ابالغ و بر حسن اجرای آن نظارت 

دقیق به عمل آید.

درآمدهای مالیاتی ۱۰۰درصد محقق شد

درآمدهای ارزی کشور ۶0 درصد افزایش یافت

جزئیات تولید خودرو در ۹ ماهه

فاصله ۳۰ درصدی تولید با وعده ها
نرخ سود بانکی را افزایش ندهید

۶ جریمه و مجازات بانک مرکزی برای بانکهای متخلف

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com



3 بازار

رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: برآوردها حاکی از آن اســت که 
ســال آینده برای تامین آرد واحدهای خبازی، نیــازی به واردات 
گندم نداشته باشیم. عطااله هاشمی گفت: با توجه به بارندگی استان 
های جنوبی، وضعیت سبزینگی مزارع آبی مناسب است و در برخی 
استان های غربی و جنوب غرب به سبب بارش وضعیت مزارع دیم  

خوب است.

به گفته او، علی رغم کم بارشی مزارع دیم در استان های کردستان، 
کرمانشاه، آذربایجان غربی و شرقی انتظار می رود با وضعیت مساعد 
بارش در فصل زمستان و بهار، مشکلی در بحث تامین  آرد واحدهای 
خبازی نخواهیم داشت. هاشمی می گوید: بنابر آخرین آمار اعالمی 
مجری کشــت قراردادی، تاکنون حدود یک میلیون هکتار کشت 

قراردادی انجام شده و مابقی در حال انعقاد قرارداد هستیم.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران ادامه داد: برآوردها حاکی از آن است که 
سطح زیرکشت گندم آبی به یک میلیون و ۸۰۰ هزارهکتار و کشت 
دیم به ۴ میلیون و ۳۰۰ تا ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار رسیده است. 
او گفت: با شرایط مساعد بارش پیش بینی می شود که در سال زراعی 
آینده تولیدگندم به ۱۰ میلیون تن برســد که در این صورت برای 

تامین نان کشور نیازی به واردات گندم نخواهیم داشت.

رئیس کمیســیون عمران مجلس گفت: ناوگان 
هوایی فعال در کشــور ۱۴۰ تا ۱۵۰ فروند است 
که این تعداد ۵۰ درصد کمتر از نیاز واقعی کشور 
در حوزه هوایی اســت. رضایی کوچی گفت: در 
حال حاضر جامعــه ظرفیت و تحمــل افزایش 
قیمت بلیت هواپیمــا را ندارد و بایــد با کنترل 
و نوســازی حمایت از  شــرکت های هواپیمایی 
 اجازه افزایــش قیمت بلیــت هواپیمــا در این 

بخش را ندهیم.

 رئیس کمیســیون عمران مجلس بــا تاکید بر 
حمایــت دولــت گفت: دســتگاه دیپلماســی 
و وزارت امــور خارجــه همــکاری الزم بــرای 
تامیــن و ورود نــاوگان جدیــد هواپیمــا بــه 
 کشــور  را  بایــد در دســتور کار خــود قــرار 

دهند .
 او گفت: هم اکنون ناوگان هوایی فعال و موجود 
در کشور حدود ۱۴۰ تا ۱۵۰ ناوگان است،  این در 
حالی است که برای  تامین  نیاز هوایی کشور باید 

۴۰۰ تا ۵۰۰ ناوگان وجود داشته باشد. به گفته 
رضایی کوچی، هم اکنون کمتر از ۵۰ درصد از نیاز 
کشور را برای بخش هوایی کشور تامین کرده ایم.

رئیس کمیســیون عمــران گفت: ایــن کمبود 
ناوگان برای تامین نیاز کشــور خود زمینه ساز 
افزایش قیمت بلیت هواپیما می شــود و همواره 
دولت با پرداخت تســهیالت بایــد برنامه ریزی 
 الزم بــرای کنتــرل قیمت هــا را در دســتور 

کار خود قرار دهد.

رئیس انجمن واردکنندگان برنج ایران گفت: واردات 
انواع برنج از نیمه آبان ماه سال جاری ممنوع و متوقف 
شده است و عماًل هیچ نوع برنج خارجی از گمرک 

ترخیص نمی شود.
اخوان اکبری رئیس انجمــن واردکنندگان برنج 
ایران اظهار داشت: واردات برنج از نیمه آبان ماه سال 
جاری ممنوع و متوقف شده است و عماًل هیچ نوع 
برنج خارجــی از گمرک ترخیص نمی شــود. وی 
افزود: درباره دالیل توقف واردات برنج به کشور تنها 

متعادل نبودن تراز تجاری کشورمان با این کشورها 
اعالم شده است. رئیس انجمن واردکنندگان برنج 
ایران هشــدار داد: ممنوعیت یا توقف واردات برنج 
توسط وزارت جهاد کشــاورزی می تواند منجر به 
کوچک شــدن ســفره مصرف کنندگان شود. وی 
تصریح کرد: تولید محصول برنج داخلی پاسخگوی 
همه نیاز بازار نیست، مضاف بر اینکه باید توان خرید 
مصرف کنندگان را در نظر داشت.وی با یادآوری این 
مهم که در ایام پایانی سال و هم زمان شدن عید نوروز 

و حلول ماه مبارک رمضان تقاضا برای برنج تشدید 
می شود، اظهار داشت: براساس آمار گمرک از ابتدای 
سال تا کنون حدود یک میلیون و 27۴ هزار تن برنج 
وارد شده  است، در حالی که نیاز کشور به واردات ۱.۵ 
میلیون تن است و تا پایان سال باید 2۵۰ هزار تن برنج 
وارد کشور شــود. وی ادامه داد: سفره حداقل شش 
دهک اول کشور، معادل نیمی از مصرف کنندگان 
برنج، وابســته به برنج های وارداتی است که قیمت 

به مراتب کمتر از تولیدات داخلی دارند.

ظرف 2۰ روز گذشــته، ۱۳ هزار تن مــرغ مازاد نژاد آریــن از بازار 
جمع آوری و ذخیره شــده تا قیمت در بازار بــرای تولید کننده هم 
مناسب باشــد. یکی از مشــکالتی که در هفته های گذشته تولید 
کنندگان مطرح می کردند، کاهش بیش از انــدازه قیمت مرغ بود 
که آنها می گفتند با این قیمت ها ضرر می کنند، آنها خواستار جمع 
آوری مرغ ما زاد و صادرات بودنــد که قیمت برای آنها هم مقرون به 

صرفه باشد.
قیمت مرغ به کیلویی ۴۳ هزار تومان هم رســیده بــود که حدود 
2۰ هزار تومان کمتر از نرخ مصوب ســتاد تنظیم بازار است، نرخی 
که ستاد تعیین می کند طوری اســت که برای تولید کننده و صادر 
کننده مطلوب باشــد به عبارتی نه ســیخ بســوزد نه کباب. وقتی 
قیمت از این رقــم پایین تر بیایــد تولید کننده و اگــر باالتر برود 
مصرف کننده ضرر می کند. حال دولت هر دو خواســته مرغداران 

 را عملی کرده اســت تا قیمت در بــازار را به نفع تولیــد کننده ت
نظیم کند. 

مدیرعامــل شــرکت پشــتیبانی امــور دام کشــور در یــک 
گفت وگــوی تلویزیونــی گفت: »طــی 2۰ روز گذشــته ۱۳ هزار 
 تن مرغ مــازاد از نژاد »آرین« از ســطح بازار جمــع آوری و ذخیره 

شده است«.
آریــن نژادمرغ ایرانی اســت کــه دولت مــی خواهد بــا حمایت 
از این نژاد آن را در کشــور احیــا کند و وابســتگی 9۰ درصدی به 
نژادهــای خارجــی را بکاهد ایــن کار هم بــرای افزایــش تولید 
داخل اســت و هم برای مقابله بــا تهدیدات امنیت غذایی ســایر 
کشــورها. به همین دلیــل ۱2 درصد بیشــتر از قیمــت مصوبی 
 کــه از ســوی کمیته های اســتانی تعییــن می شــود، خریداری 

می شود.

ســالمی گفت: جمــع آوری ســایر ســویه ها به عهده تشــکل ها 
و اتحادیه هاســت تــا بــا تســهیالتی کــه در اختیارشــان 
 گذاشــته شــده اســت، مرغ مازاد بر نیاز بــازار را جمــع آوری و 

ذخیره کنند. 
خبر صادرات را هم معاون توســعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی 
خبر داد و گفت:  امکان صــادرات مرغ با عوارض صفــر وجود دارد 
و براســاس برآوردها تا پایان سال هیچ مشــکلی در حوزه تولید و 
مصرف مرغ نخواهیم داشــت. تولید مرغ در کشور 2.۵ میلیون تن 
در سال است که بیش از نیاز کشــور بوده و در مقطعی هم صادر می 
شود، وزارت جهاد کشــاورزی می تواند با »ذخیره سازی به موقع و 
عرضه در زمان نیاز«، »صادرات به موقع« و»حمایت از تولید کننده« 
 قیمت در بازار را به نحوی تنظیم کند کــه نیاز مردم و تولید کننده 

فراهم شود.

با وجود وفور مواد غذايي قيمت  ها افزايشي نداشته است

رکود در بازار مواد غذايي

جمع آوری ۱۳ هزار تن مرغ مازاد از بازار

3 عاملی که می تواند قیمت را تثبیت کند

تامین نان واحدهای خبازی نیازی به واردات گندم ندارد

واردات برنج کاًل ممنوع شدبلیت هواپیما نبايد گران شود
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رئیس اتحادیه بنکــداران مــواد غذایي تهران 
در مورد وضعیت بازار مــواد غذایي گفت: هیچ 
کمبودي نه در بازار برنج، نه روغن و نه حبوبات 
و کاالهاي دیگــر نداریم و قیمت  ها افزایشــي 
 نداشــته اســت که دلیــل آن صرفا بــه خاطر 

وفور کاالست. 
رضا کنگري، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایي 
تهران با بیان مطلب فوق افزود: مشکل حال حاضر 
این است که بازار راکد است. اگر افزایش قیمتي 
بخواهد اتفاق بیفتد زماني رخ مي دهد که بازار 
داغ باشد که در شــرایط کنوني اینگونه نیست. 
وي افزود: یکي از دلیل اصلي رکود امســال بازار 
مواد غذایي به وفور کاالیي برمي گردد. امســال 
خوشــبختانه انبارهاي ما پر از کاالست و هیچ 

کمبودي در بازار نداریم.
رئیس اتحادیه بنکــداران مواد غذایي همچنین 
ادامه داد: با وجود وفور مــواد غذایي در بازار اما 
عامل دیگري که باعث کسادي بازار شده است 
کاهش قدرت و توان خرید مردم است. در واقع 
همانطور که گفتم عرضه کاال در بازار زیاد است؛ 
اما متاسفانه در کشــور ما کاالیي که عرضه اش 
کمتر مي شــود تقاضا براي آن دو تا ســه برابر 

مي شود. 
از طرف دیگر گراني هاي امسال سبب شده است 
وســع مردم براي خرید مواد غذایي کمتر شود. 
چنانچه ما قبال خانوارهایي را داشتیم که از بازار 
بنکداران و مواد غذایــي کاالي موردنیاز خود را 
در قالب چند کارتن و چند کیسه برنج تهیه مي 

کردند اما االن یک کیسه برنج یا سه چهار بسته 
خریداري مي کنند.

رئیس اتحادیه بنکداران مــواد غذایي تهران در 
مورد قیمت کاالهاي اساسي مانند برنج، روغن و 
حبوبات هم گفت: قیمت روغن و حبوبات تغییري 
نداشــته و تنها در برنج آن هم برنج پاکستاني و 
هندي حدود 2تا ۳ هــزار تومان افزایش قیمت 
داشــته ایم. کنگري در مورد قیمت انواع برنج با 
تاکید بر اینکه قیمت هایي کــه اعالم مي کنم 
قیمت بنکداري و عمده اســت«، افزود: در حال 
حاضر به دلیل ممنوعیت واردات، برنج پاکستاني 
هر کیلویي 2-۳ هزار تومان گران شــده است و 
این نوع برنج در کیفیت خوبش حدود ۴۵ تا ۴۸ 
هزار تومان توزیع مي شــود. برنج هندي نیز در 
هر کیلو حدود ۳ تا ۴ هزار تومان افزایش قیمت 

داشته است.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایي تهران درباره 
قیمت برنج ایراني هم بیان کرد: برنج ایراني گران 
نشده اســت و انواع برنج ایراني در بازار از ۵۵ تا 
۱۳۵ هزار تومان موجود است که نوع پرمحصول 
و درجه یک آن که هاشمي است کیلویي ۱۱۵ تا 
۱۳۵ هزار تومان به فروش مي رود. کنگري درباره 
تاثیر افزایش اخیر قیمت دالر بر بازار مواد غذایي 
گفت: گراني دالر هنوز بر مواد غذایي اثر نگذاشته 
و ما افزایش قیمتي نداشــته ایم. چون واردات 
جدید ما هم با نرخ دالر قبلي انجام شــده است 
و چون بازار کساد است هنوز افزایش قیمتي در 

بازار اعمال نشده است.

رئیس اتحادیه نمایشــگاه  داران و فروشندگان 
خودرو تهران تصریح کرد: عــدم ثبات نرخ ارز و 
نگراني مردم از کاهش ارزش سرمایه  هاي خود 
باعث ایجاد تقاضاي کاذب و افزایش قیمت خودرو 
در بازار شده است. سعید موتمني، رئیس اتحادیه 
نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران بیان 
کرد: شرکت هاي خودروســاز با تمام مشکالت 
و ســختي روند خوبي در افزایش تولید و عرضه 
خودرو به بازار داشــته اند، اما به علت عدم ثبات 
نرخ ارز در چند ماه اخیر، شــاهد افزایش خارج 
از تصور قیمت خودرو در بــازار بودیم در حالي 
که افزایش قیمتي توســط خودروســاز صورت 

نگرفته است.
وي به نیاز بازار خودرو در ایران اشاره کرد و ادامه 
داد: در شــرایط عادي نیاز واقعي خودرو در بازار 
ساالنه حدود یک میلیون ۶۰۰ هزار دستگاه است 
که امکان دستیابي به این عدد با توجه به اقدامات 
خودروسازان وجود دارد. رئیس اتحادیه نمایشگاه 
داران و فروشندگان خودرو تهران با مثبت ارزیابي 
کردن افزایش تولید افزود: ایران خودرو موفق شد 
تا پایان آذر ماه از مجموع تولید سال گذشته عبور 
کند و این نشانه خوبي براي پاسخ گویي به نیاز 
مشتریان و کنترل بهتر بازار است، البته تا زماني 
که نرخ ارز توسط دولت کنترل نشود شاهد هجوم 

مردم براي خرید خودرو به بازار خواهیم بود.
موتمني فروش خودرو بــه قیمت اقتصادي را از 
حقوق تولیدکننده دانســت و گفت: در شرایط 
فعلي که شاهد افزایش هزینه تولید، مواد اولیه، 
هزینه نیروي انساني و دیگر هزینه هاي مرتبط 
با تولید هســتیم تاکید دولت بر قیمت گذاري 
و دســتوري بودن آن فقط باعث زیان خودرو و 
در آینــده نزدیک کاهش تولید و عدم توســعه 
در شرکت هاي خودروســاز خواهیم بود. وي به 
عرضه خودرو در بورس اشاره کرد و گفت: عرضه 
خودرو در بورس شــرایطي را فراهم خواهد کرد 
که مشتري واقعي اقدام به خرید کند و دالل بازي 

کمتر خواهد شــد، اما اگر مي خواهیم به نتیجه 
بهتر در کنترل قیمت خودرو برسیم باید تعداد 

عرضه و تنوع محصول زیاد باشد.
رئیس اتحادیه نمایشــگاه داران و فروشندگان 
خودرو تهران ادامه داد: با توجه به شروع تحریم 
ها بر صنعت خودرو در ســال هــاي ۱۳97 تا 
۱۴۰۰، شــاهد بودیم که میــزان تولید خودرو 
در کشور حدود دو میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه 
بود، در حالي که نیاز به خودرو به چهار میلیون 
دستگاه مي رسید و باعث انباشت تقاضا و افزایش 
قیمت خودرو شــد ولي در ســال جاري شاهد 
همت خودروسازان براي افزایش تولید هستیم 
و امیدوارم دولت اقدام عاجلي براي کنترل نرخ 
ارز انجام دهد تا از افزایش قیمت خودرو در سطح 

کشور جلوگیري کند.
موتمني ارتباط قیمت ارز و خودرو یادآور شــد 
و افزود: تا زماني که این نوســانات وجود داشت 
باشــد ثبات قیمت بي معني است، االن قیمت 
دالر کاهش پیدا کرد و قیمت محصوالت سایپا 
تا ۶۰ میلیون و سمند و 2۰۶ حدود ۱۰۰ میلیون 
کاهش داشت اگر این روند نزولي قیمت ها ادامه 
دار باشــد با افزایش تولید و عرضه خودرو شاهد 
کاهش بیشــتر محصوالت خواهیم بود. وي به 
عرضه خودرو در نمایندگي هاي مجاز اشاره کرد 
و ادامه داد: ایران خودرو شــبکه گسترده اي در 
سراسر کشور دارد و الزم است که در کنار عرضه 
خودرو در بورس و قرعه کشــي، از این ظرفیت 
براي معرفي بهتر محصول و فــروش خودرو به 

صورت مستقیم به مردم استفاده کنند.
موتمني در پایان گفت: براي رســیدن به تعادل 
باید سه مســاله مورد توجه قرار گیرد که شامل 
کنترل نرخ ارز، افزایش تولید و عرضه که توسط 
خودروسازان در این شــرایط سخت قابل تقدیر 
است مي شــود. موضوع دیگري که مي تواند در 
این زمینه نقشي داشته باشد واردات خودرو به 

کشور است.

از  بیشــتر  پردیــس،  در 
سوپرمارکت، بنگاه وجود دارد. 
انگار آنجا همه ی مناسبات بر 
روی بازار مسکن شکل گرفته 
است. ساندویچی و دستفروش 
و بقال هم در پردیس شغل دومشان واسطه گری امالک 
اســت و این روزها با نوســان قیمت ارز بر طبل گرانی 
می کوبند؛ یکی از باانصاف هایشــان امــا گفت که دالر 
مقداری شل کرده و توصیه کرد برای خرید دست نگه 

دارم؛ پردیس از این باال و پایین ها زیاد دیده است.
به گزارش ایسنا، هیجانات مقطعی بازارهای موازی به 
شکل روزانه بر قیمت مسکن در شهر جدید پردیس تاثیر 
می گذارد. واسطه های ملکی در پردیس می گویند که 
دالالن قیمت آپارتمانهای خود را با نوسانات بازارهای 
دیگر به روز می کنند و دائمــا چرتکه می اندازند. یکی از 
مشــاوران امالک که در فاز ۸ پردیس فعالیت می کند 
درباره آخرین وضعیت این بازار به ایسنا گفت: با وجود 
رکودی که در بازار ملک وجــود دارد قیمت خانه ها با 
نوسانات بازارهای دیگر مرتبا تغییر می کند. برخی مالکاِن 

پیگیر، روزانه به ما قیمت می دهند. بعضی بخر و بفروش ها 
از نوسانات دیگر بازارها برای تحریک متقاضیان استفاده 
می کنند و از انواع و اقسام شگردها برای ایجاد هیجان 
به مشتری ها بهره می برند. اغلب مراجعه کنندگان این 
روزهای بنگاههای معامــالت ملکی با تنش های ایجاد 

شده توسط دالالن آشنا هستند.
مالکان و بخر و بفروش ها بعضا از این آب گل آلود ماهی 
می گیرند. القای چشــم انداز تورمی و تولید اضطراب 
مهمترین اهرم برای مجاب کردن مشتری ها به خرید 
است. کســانی که برای خرید آپارتمان به شهر جدید 
پردیس مراجعه می کنند به وضوح فضای داللی را در این 
شهر می بینند. برخی کارشناسان و فعاالن بازار ملک در 
پردیس می گویند که در هیچ جای ایران حتی مناطق 
شــمالی تهران به اندازه پردیس، فضای داللی مسکن 

وجود ندارد.
قیمت های پیشنهادی در فاز ۱۱ از یک میلیارد و ۳۰۰ 
میلیون تومان برای واحدهای همکف تحویل آینده شروع 
می شود و به باالی 2 میلیارد تومان برای واحدهای آماده 
می رسد. در فاز ۸ هم نرخ ها بین ۱.۳ تا 2 میلیارد تومان 
متغیر است. در پردیس، بیشتر از سوپرمارکت، بنگاه دیده 
می شود. انگار آنجا همه ی مناسبات بر روی بازار مسکن 

شکل گرفته است. ساندویچی و دستفروش و بقال هم در 
پردیس شغل دومشان واسطه گری امالک است. اغلب هم 
با آب و تاب از هوای پاک پردیس و نزدیکی اش به تهران 

سخن می گویند.
گشتی در شهر می زنم. خبری از همهمه و شلوغی و رفت 
و آمدی که در تهران می بینیم نیست. کمبود مدرسه و 
درمانگاه و پارک و پاساژ و دیگر زیرساخت های زندگی 
شهری هم محسوس است. اما رونق معمول شب عید 
بازار مســکن در اینجا زودتر از تهران آغاز شــده است. 
هزاران واحــد خالی در پردیس وجــود دارد که بعضی 
واسطه ها برای یافتن مشتری به قول معروف سر و دست 
می شکنند. مشتری نیســت، آپارتمان هست، زیاد هم 
هست و بسیاری از بلوک ها سالهاست نیمه کاره رها شده. 
بنابراین برای خرید واحدهــای نیمه کاره باید مقداری 

احتیاط کرد.
خودم را به عنوان مشــتری معرفی می کنم و با یکی از 
مشــاوران امالک منصف درباره وضعیت این روزهای 
بازار مسکن پردیس و چشم انداز آینده آن به گفت و گو 
می نشینم. از کسادی معامالت گالیه می کند و می گوید 
که در عین حال ظرف ۱۰ روز اخیــر قیمت ها تا ۳۰۰ 
میلیون تومان باال رفته که به نظر من حباب است. توصیه 

کرد فعال دست نگه دارم و خرید نکنم چون پردیس از این 
باال و پایین ها زیاد به خود دیده است.

سبقت تورم مســکن حومه جدید تهران از تورم ملکی 
پایتخت، افت محســوس قیمت مســکن در حومه در 
ماه ریزش بازارهــا، تداوم حضور تقاضای ســرمایه  ای 
در شــهرهای جدید و جنس اقلیمی و آبی گروهی از 
خریداران مسکن در پردیس و به ویژه پرند، چهار رویداد 
ملکی این بازار در ۵ ماه گذشته از سال جاری هستند. 
این در حالی است که مهم ترین مشخصه بازار معامالت 
مســکن حومه جدید تهران )پرند و پردیس(، در میانه 

تابستان، قرار گرفتن بازار در مسیر ریزش قیمت است.
بررسی  ها نشان می دهد عالوه بر این چهار رویداد مهم 
ملکی در شــهرهای جدید اطراف تهران، واســطه ها و 
فروشنده های ملکی، اخیرا دو پلیتیک تازه را برای فروش 
ســریع تر واحدها، کسب سود بیشــتر، دور زدن تورم 
ســاختمانی و جلوگیری از رکود و ریزش بیشتر سطح 
قیمت  ها به کار گرفته  اند. »رواج خام  فروشی واحدها« و 
»انتشار آگهی  های فیک با قیمت  های باالتر از نرخ  های 
واقعی«، این دو اقدام تازه در حومه جدید پایتخت است.

بررســی  ها از وضعیت بازار معامالت مسکن در حومه 
جدید شهر تهران – پرند و پردیس –  نشان می دهد از 
ابتدای امسال تاکنون، این شهرها با تورم ملکی تقریبا 
دو برابری در مقایسه با تورم مســکن پایتخت مواجه 
شده  اند. بررسی مشخصات فایل  های فروش مسکن در 
این شــهرهای جدید و همچنین تحقیقات میدانی به 
عمل آمده نشان می دهد، برمبنای آمارهای غیررسمی، 
متوسط قیمت آپارتمان در این دو شهر جدید از ابتدای 
امسال تاکنون حول و حوش 2۰ درصد رشد کرده است.

این در حالی است که متوسط قیمت مسکن شهر تهران 
در ۴ ماه اول امسال، )براســاس آمار رسمی اعالم شده 
از ســوی بانک مرکزی(، ۱2 درصد افزایش یافته است. 
این موضوع به معنای ســرعت نزدیک به دو برابر رشد 
قیمت شــهرهای جدید اطراف تهران نسبت به تورم 
ملکی پایتخت اســت. این روند در ادامه سرعت باالی 
رشد قیمت مسکن در سال گذشته، در شهرهای جدید 
رقم خورده است. سال گذشته نیز در شرایطی که بازار 
معامالت مســکن شــهر تهران در فاز پساجهش قرار 
داشت و التهاب ملکی در این بازار فروکش کرد، نبض تند 
معامالت ملکی و رشد قیمت در شهرهای جدید رصد شد. 
در ادامه شرایطی که از سال گذشته منجر به افزایش نبض 
معامالت ملکی در این دو شهر جدید شده بود، در ۴ ماه 
اول امسال نیز، رشد محسوس قیمت  ها در بازار امالک 

این مناطق ادامه یافت.
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خام  فروشی واحدهای مسکونی در حاشيه پايتخت رواج يافته است

پشت پرده بازار مسکن در پردیس
با وجود وفور مواد غذايي قيمت  ها افزايشي نداشته است

رکود در بازار مواد غذايي

نیاز بازار به يک میلیون و 600 هزار خودرو در سال

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایي تهران در مورد وضعیت بازار 
مواد غذایي گفت: هیچ کمبودي نه در بازار برنج، نه روغن و نه 
حبوبات و کاالهاي دیگر نداریم و قیمت  ها افزایشي نداشته است 

که دلیل آن صرفا به خاطر وفور کاالست. 
رضا کنگري، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایي تهران با بیان 
مطلب فوق افزود: مشــکل حال حاضر این است که بازار راکد 
است. اگر افزایش قیمتي بخواهد اتفاق بیفتد زماني رخ مي دهد 
که بازار داغ باشد که در شرایط کنوني اینگونه نیست. وي افزود: 

یکي از دلیل اصلي رکود امسال بازار مواد غذایي به وفور کاالیي 
برمي گردد. امسال خوشبختانه انبارهاي ما پر از کاالست و هیچ 
کمبودي در بازار نداریم. رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایي 
همچنین ادامه داد: با وجود وفور مواد غذایي در بازار اما عامل 
دیگري که باعث کسادي بازار شده است کاهش قدرت و توان 
خرید مردم است. در واقع همانطور که گفتم عرضه کاال در بازار 
زیاد است؛ اما متاسفانه در کشور ما کاالیي که عرضه اش کمتر 

مي شود تقاضا براي آن دو تا سه برابر مي شود. 

از طرف دیگر گراني هاي امسال ســبب شده است وسع مردم 
براي خرید مواد غذایي کمتر شود. چنانچه ما قبال خانوارهایي 
را داشتیم که از بازار بنکداران و مواد غذایي کاالي موردنیاز خود 
را در قالب چند کارتن و چند کیسه برنج تهیه مي کردند اما االن 
یک کیسه برنج یا سه چهار بســته خریداري مي کنند. رئیس 
اتحادیه بنکداران مواد غذایي تهــران در مورد قیمت کاالهاي 
اساســي مانند برنج، روغن و حبوبات هم گفت: قیمت روغن و 
حبوبات تغییري نداشته و تنها در برنج آن هم برنج پاکستاني و 

هندي حدود 2تا ۳ هزار تومان افزایش قیمت داشته ایم. کنگري 
در مورد قیمت انواع برنج با تاکید بر اینکه قیمت هایي که اعالم 
مي کنم قیمت بنکداري و عمده است«، افزود: در حال حاضر به 
دلیل ممنوعیت واردات، برنج پاکستاني هر کیلویي 2-۳ هزار 
تومان گران شده است و این نوع برنج در کیفیت خوبش حدود 
۴۵ تا ۴۸ هزار تومان توزیع مي شــود. برنــج هندي نیز در هر 
کیلو حدود ۳ تا ۴ هزار تومان افزایش قیمت داشته است. رئیس 
اتحادیه بنکداران مواد غذایي تهران درباره قیمت برنج ایراني 

هم بیان کرد: برنج ایراني گران نشده است و انواع برنج ایراني در 
بازار از ۵۵ تا ۱۳۵ هزار تومان موجود است که نوع پرمحصول و 
درجه یک آن که هاشمي است کیلویي ۱۱۵ تا ۱۳۵ هزار تومان 
به فروش مي رود. کنگري درباره تاثیر افزایش اخیر قیمت دالر 
بر بازار مواد غذایي گفت: گراني دالر هنــوز بر مواد غذایي اثر 
نگذاشته و ما افزایش قیمتي نداشته ایم. چون واردات جدید ما 
هم با نرخ دالر قبلي انجام شده اســت و چون بازار کساد است 

هنوز افزایش قیمتي در بازار اعمال نشده است.
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تامیننیازمندیهایپارسجنوبیتوسطشرکتهایدانشبنیان
رییس سازمان فناوری اطالعات ایران گفت: تامین بیش از نیمی از نیازمندی های فناوری 
اطالعات پارس جنوبی توسط شرکت های توانمند دانش بنیان، نشانه عزم جدی مسووالن 

این منطقه به منظور رونق، رشد و بهره وری تولید داخلی است.
محمد خوانساری با حضور در »چهارمین نمایشگاه تخصصی فناوری اطالعات، ارتباطات، 
امنیت و حراست در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی«، اقدامات انجام گرفته در مجموعه پارس 
جنوبی که در راستای حمایت از شرکت های دانش بنیان در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی 
صورت گرفته است را الگویی برای کل کشور دانست و تامین بیش از نیمی از نیازمندی های 
فناوری اطالعات پارس جنوبی توسط شرکت های توانمند دانش بنیان را نشانه عزم جدی 

مسوالن این منطقه به منظور رونق، رشد و بهره وری تولید داخلی بیان کرد.
رییس سازمان فناوری اطالعات ایران با اشاره به نقش کلیدی شورای راهبردی شرکت های 
پتروشیمی در این منطقه بیان داشت: برخی کارفرمایان و پیمانکاران، هنوز آشنایی نزدیکی 
با نیازمندی ها و خدمات قابل ارایه ندارند. در این میان، شورای راهبردی می تواند نقش 
تولیتی رابه عهده بگیرد تا مجموعه مدیران فناوری اطالعات شرکت ها، ضمن برگزاری 
نشست های متعدد با یکدیگر بتوانند با نیازها و خدمات موجود بیشتر آشنا شوند و به رفع 
آنها بپردازند. خوانساری در این رویداد، تکالیفی که مجموعه پارک فناوری این حوزه به 
عهده دارد را مهم و تاثیرگذار ارزیابی کرد و اظهار داشت: پارک فناوری در ایفای نقش خود 
باید بتواند از طرفی زمینه رشد و گسترش شرکت های دانش بنیان را فراهم کند و از طرف 
دیگر، جهت گیری آنها برای رفع نیازهای شرکت هایی که در مجموعه پارس هستند را 
ترسیم و تنظیم کند. نیل به این هدف، نیازمند استفاده از فناوری هایی است که قطعا در 
آینده نزدیک با توجه به رشد و سرعت توسعه فناوری در کشور با فناوری های جدیدتری 
جایگزین خواهد شد. بخشی دیگر از این فناوری ها را نیز فناوری های برافکن تشکیل می 
دهند که عملکرد کسب و کارها را تغییر خواهند داد. اگر این تغییر را جدی ببینیم، بازار 

جدیدی نیز با توجه به تغییرات فناورانه پیش رو خواهیم داشت.
معاون سازمان فناوری اطالعات ایران، توجه به فناوری مبتنی بر داده را موضوع ویژه ای 
دانست که در این حوزه مورد غفلت قرارگرفته است و تصریح داشت: روزانه حجم باالیی از 
داده ها در پاالیشگاه ها، مراکز استحصال گاز، سکوها و سایر مراکز تولید می شوند که می 
توانند در تصمیم گیری ها خرد و کالن اداره های عملیات و برنامه ریزی مجموعه ها مورد 
استفاده قرار گیرند. وی تاکید کرد، داده الزاما یک داشبورد عملیات تولید نیست و منظور ، 
داده های جزیی است که به واسطه عناصر حسگرهای صنعتی در نقاط مختلف پاالیشگاه 
به میزان بسیار زیادی تولید می شوند. بنابراین جمع آوری این داده ها و استفاده از آنها در 
صنعت نسل چهار یا صنعت مبتنی بر فناوری برافکن که در آینده پدید خواهد آمد، بسیار 
مهم و تاثیرگذار است. خوانساری با یادآوری این که آینده خیلی دور نیست و بازار پیش رو 
مبتنی بر هوش مصنوعی، داده کاوی و پردازش داده است، گفت: در حال حاضر، سرمایه 
گذاری عظیمی حدود 150 میلیارد دالر در این منطقه انجام شده است. بنابراین برای داده 
هایی که این سرمایه گذاری آن را تولید می کند، نیازمند زیرساخت هستیم. بخشی از این 
زیرساخت اقتصادی است که به کمک بخش خصوصی می توان آن را فراهم کرد و سایر 
بخش های آن نیازمند حمایت دولت است. ضرورت ایجاب می کند در این منطقه امکان 
سنجی و برنامه ریزی الزم برای راه اندازی یک مرکز داده انجام شود تا در آینده از داده هایی 
که در این منطقه تولید می شود، توسط شرکت های دانش بنیان برای منطقه ارزش افزوده 
ایجاد کند. وی در خاتمه با ارایه آماری از شرکت های دارای پروانه امنیتی در استان بوشهر 
گفت: در حال حاضر حداقل هشت شرکت وجود دارند که دارای پروانه امنیتی از سازمان 
فناوری اطالعات ایران هستند که در سه حوزه نصب و پشتیبانی محصوالت افتا، امن سازی 
و مقاوم سازی سامانه ها و زیرساخت های سرویس ها و پیاده سازی امنیت فیزیکی محیط 
پیرامونی فعالیت می کنند و این شرکت ها، می توانند مجریان برخی نیازمندی های منطقه 

اقتصادی پارس باشند.

وصلآنیتلفنثابتباپرداختصورتحساببهروز
مشتریان تلفن ثابت که به دلیل اتمام اعتبار تلفن آنان قطع شده برای وصل آنی تلفن باید 
صورتحساب" به روز " خود را تنها طریق سامانه ۲000 یا پرتال شرکت مخابرات ایران 
وکد دستوری# ۲0۲0* پرداخت کنند. در راستای رضایت مندی مشتریان گزینه  به روز 
در صورتحساب تلفن ثابت لحاظ شده است تا مشتریان اگر به هر دلیلی نتوانستند قبض 
پایان دوره را پرداخت نمایند وتلفن آنان قطع شده با پرداخت از درگاه های یاد شده وصل 
آنی صورت گیرد . با توجه به اینکه صورت حساب تلفن ثابت در دوره های یک ماهه صادر 
می شود، ضروری است برای جلوگیری از یک طرفه شدن خطوط تلفن، مبالغ صورتحساب 
به صورت ماهانه و در مهلت زمانی تعیین شــده پرداخت شود. شرکت مخابرات ایران، با 
تاکید بر پرداخت به روز برای جلوگیری از قطع تلفن در تشریح آیتم های نوع پرداخت می 
افزاید: قبض "به روز" شامل مبلغ صورتحساب مشترک تا زمان دریافت قبض می باشد و 
برای مشتریانی است که با توجه به پرداخت پایان دوره اعتبارکافی ندارند و تلفن آنان قطع 
می شود. قبض میان دوره کل هزینه کارکرد تلفن ثابت را تا لحظه استعالم شامل می شود. 
مشتریان شرکت مخابرات ایران می توانند برای دریافت صورت حساب " به روز " ، میان دوره 
و پایان دوره تلفن ثابت خود به نشانی tci.ir مراجعه کرده و در قسمت مخابرات من ثبت نام 
کنند. با توجه به اینکه صورت حســاب تلفن ثابت در دوره های یک ماهه صادر می شود، 
ضروری است برای جلوگیری از یک طرفه شدن خطوط تلفن، مبالغ صورتحساب به صورت 
ماهانه و در مهلت زمانی تعیین شده از طریق ســامانه تلفنی ۲000 و یا سایت شرکت 
مخابرات ایران و یا همچنین از طریق تلفن همراه با کد دستوری# ۲0۲0* پرداخت شود.

ایجادبازارهایجدیدوحمایتازشرکتهایدانشبنیان
دبیر گروه سیاست گذاری و ارزیابی ستاد فناوری نانو، گفت: بر اساس آمارها، ۲5 درصد از 
شرکت های نوپا در سال های ابتدایی شکست می خورند و از بین می روند و تا پایان سال 
دهم ۷0 درصد از شرکت های نوپا از بین می روند. به گزارش سیتنا، دکتر مجید صاحبی نژاد 
در وبینار فرصت ها و چالش های شرکت های دانش بنیان در توسعه اقتصاد دانش بنیان که 
در محل فرهنگستان علوم برگزار شد، گفت: در فضای نوآوری به دلیل پیچیدگی با دو 

جهان متفاوت مواجهیم که شامل قوانین علمی و قوانین تجارت هستند.
وی از شرکت های دانش بنیان با عنوان پلی میان این دو جهان یاد و تاکید کرد: اقتصاد 
کشور نیز باید بر پایه پل زدن میان دانشگاه به سمت نوآوری و خلق ارزش افزوده، به پیش 
برده شود. صاحبی نژاد با اشاره به ظرفیت های حمایتی از شرکت های دانش بنیان، اظهار 
کرد: از سال 1۳۸۹ حمایت از شرکت های دانش بنیان با تدوین اساسنامه صندوق نوآوری، 
تدوین آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان، سیاست های کلی علم و 
فناوری آغاز شد و با تصویب قانون جهش تولید دانش بنیان در سال 1۴01 خاتمه یافت و 
هدف همه این اقدامات، ایجاد زمینه های اثرگذاری شرکت های برآمده از دل دانشگاه ها در 
صنایع بوده است. دبیر گروه سیاست گذاری و ارزیابی فناوری نانو، عمده صنایع موجود در 
کشور را کارخانجاتی دانست که با واردکردن ماشین آالت از خارج اقدام به راه اندازی خط 
تولید کرده اند و افزود: بر این اساس ایجاد شرکت های دانش بنیان در دستور کار کشور 
قرار گرفت و از کل ۷۸۸۲ شرکت دانش بنیانی که شــکل گرفته اند، ۲۴.۷ درصد از نوع 
شرکت های تولیدی نوع ۲ هستند. صاحبی نژاد با بیان اینکه میزان اثرگذاری این شرکت ها 
در تولید ناخالص داخلی بسیار پایین است، گفت: برای رفع این مشکل می توان راهکارهایی 
چون توانمندسازی شرکت ها، ایجاد بازارهای جدید و حمایت از این شرکت ها را بر اساس 

ظرفیت های قانونی پیشنهاد داد.
وی به وضعیت چرخه عمر شرکت های نوپا اشاره کرد و توضیح داد:50 درصد از شرکت های 
نوپا بعد از ۴ سال از زمان تشــکیل، از بین می روند. دبیر گروه سیاست گذاری و ارزیابی 
فناوری نانو ستاد نانو ادامه داد: بر اساس آمارها، ۲5 درصد از شرکت های نوپا در سال های 
ابتدایی شکست می خورند و از بین می روند و تا پایان سال دهم ۷0 درصد از شرکت های 
نوپا از بین می روند. وی، بازار، مدل کسب و کار، سیستم مدیریتی ضعیف، منابع مالی و 
مشکالت موجود در محصول را از مهترین دالیل شکست و نابودی شرکت های نوپا نام برد.

اخبار

اتصال پیام رسان های داخلی به 
هم تا دهه فجر یا نهایت تا پایان 
سال تحقق خواهد یافت. این اقدام 
می تواند گام مثبتی در راستای 
تشویق کاربران برای ورود به پیام 
رسان های داخلی باشد. وزیر ارتباطات با اعتقاد به اینکه تعدد 
پیام رسان های داخلی هم فرصت است و هم تهدید و تهدیدش 
این است که همه مردم نمی توانند در همه آنها حضور داشته 
که بتوانند با همه ارتباط داشته باشــند، گفت: برای حل این 
مشکل کار ویژه ای در حال انجام است که در تالشیم تا همه 
پیام رســان ها تا دهه فجر یا نهایت تا پایان سال به هم متصل 
شوند. عیسی زارع پور با تاکید بر اینکه نیاز مردم را باید برطرف 
می کردیم، افزود: در این ســه ماه با تالش شبانه روزی اجازه 
ندادیم مشکلی داشته باشند بطوریکه خودم شخصا پیگیر رفع 
مشکالت و ارائه زیرساخت مناسب برای فعالیت پلتفرم های 
داخلی بودم و یک روز در میان برای پیگیری و رفع مشکالت 
حتی در ایام تعطیل جلسه می گذاشتم. ما دنبال این هستیم 
که هر شخص در هر پیام رسان ایرانی که حضور دارد، بتواند به 
کسی که در آن پیام رسان نیست و در پیام رسان ایرانی دیگری 
حضور دارد، در قدم اول پیام مستقیم بدهد و سپس گروه ها و 

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

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

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

همه مردم در پیام رسان های دیگر ارتباط باشند.

فضایبازوامنبرایکاربرانایرانیایجادمیشود

تحقق رویای پلتفرم یکپارچه ملی

پیام رسان های داخلی در مسیر جهانی شدن 
مهدی انجیدنی، بنیان گذار پیام رسان گپ 

در تمام دنیا مسیر ارایه خدمات به مخاطبین از طریق تجمیع خدمت در سطح خدمت دهنده ها انجام می شود. این کار در اپراتورهای تلفن همراه نیز انجام شده است. تمامی مشترکان اپراتورها 
با هم در تماس هستند. شبکه بانکی و کیف پول ها در پلتفرم های داخلی هم به یکدیگر متصل شده اند. در تمامی دنیا اتصال پیام رسان ها و خدمات دهنده ها به یکدیگر یک الزام است.  در دنیا 
اتصال تمام پلتفرم فرها و خدمات دهنده ها یک الزام است. این الزام به منظور رفاه حال مشتریان، کاربران و خدمات گیرندگان انجام می شود. سرویس دهنده ها باید در سطح سرویس ها باهم 
در ارتباط باشند. در اتحادیه اروپا از سه سال قبل به صورت اجبار اعالم شد تمامی پیام رسان های فعال باید به یکدیگر متصل و یکپارچه شوند. این زیرساخت در دنیا به شدت فراگیر شده است. 
مرکز تبادل پیام بین چند پلتفرم یک مدل شبیه ستاره ای ارتباط را برقرار می کند و خودش از چند زیرسیستم همگام سازی، کانتکت های تبادل پیام و… تشکیل می شود. در سالهای اول این 
قانون اختیاری بوده و در سطح پیشنهاد اعمال شده اما در حال حاضر اجبار است. قوانین از سوی سازمان تنظیم مقررات اروپا اعمال شده است. در کشور ما نیز این اقدام اتفاق خوبی است. دولت 
تصمیم دارد پیام رسان های داخلی را به هم متصل و یکپارچه کند. با این حرکت کاربران در پیام رسان ها با یکدیگر در ارتباط خواهند بود. دست کاربر باز است تا بر اساس سلیقه و تمایل خود 
از پیام رسان ها بهره برداری کند. همچنین کاربران می توانند با کل مخاطبان در تمامی کشور در ارتباط باشند. حتی این اقدام در آینده می تواند زمینه اتصال به پیام رسان های خارجی را هم 
ایجاد کند. این موضوع برای پیام رسان های ایرانی می تواند یک ایده خوب باشد که بتوانند وارد همکاری با کشورهای همسایه و حتی کشورهای اروپایی شده ضمن صادرات فناوری به کشورهای 
دیگر از ایجاد اکوسیستم های اقتصادی غیرمستقیم بهره مند شده و سودآوری داشته باشند. از طرفی دیگر کاربران دیگر در یک پلتفرم محدود نمی شوند و حضور مردم از حالت جزیره ای در 
یک پیام رسان نخواهد بود. حضور به صورت جزیره ای در تمام دنیا منسوخ شده است.  این اقدام منجر به فراهم سازی فضای باز و امن برای کاربران ایرانی خواهد شد. امنیت باال یکی دیگر از 
دستاوردهای یکپارچه سازی پلتفرم های داخلی خواهد شد. این اقدام همچنین ریسک هک شدن پلتفرم های داخلی را نیز کاهش می دهد. از سوی دیگر بسترهایی فراهم می شود تا کسب و 
کارهای خارجی و مشکالت بین المللی کمتر بر عملکرد کاربران تاثیرگذار باشد. امیدواریم با تالش های سازمان فناوری اطالعات و مجموعه وزارت ارتباطات بتوانیم شاهد ارتباط یکپارچه بین 

پیام رسان های ایرانی باشیم و رؤیای پلتفرم یکپارچه ملی محقق شود و اکنون به تحقق این رؤیا بسیار نزدیک هستیم.

شایلی قرائی 
News kasbokar@gmail.com

توســعه بازار بومی تجهیزات و ماشین آالت کاربردی 
در خطــوط تولیــد یکــی از ماموریت هایی اســت 
که معاونــت علمی، فنــاوری و اقتصــاد دانش بنیان 
بر تحقق آن اهتمــام جدی دارد. چــون این صنعت 
زیربنایی در دنیا به عنوان یکــی از نمادهای اصلی و 
شاخص مهمی برای توسعه یافتگی صنعتی شناخته 
می شــود؛ به همین دلیــل همه کشــورها در تالش 
هستند تا با خوداتکایی در این حوزه؛ توانمندی های 
 بومــی و داخلــی خــود را در ایــن عرصــه ارتقــا 

دهند.
این کار ضمــن تامین نیــاز داخلی کشــورها، توان 
رقابتــی شــرکت ها و بنگاه هــای تخصصــی و فنی 
تولید این دســتگاه های گــران قیمــت و پرهزینه 
وارداتی را هــم افزایــش می دهد و آنهــا می توانند 

با عــرض اندام درســت در بازارهــای جهانی؛ ارزش 
 افــزوده خــوب و قابــل توجهــی را به کشورشــان 

تزریق کنند.
در ایران هم روند توسعه خطوط تولید این دستگاه ها با 
شکل گیری زیست بوم فناوری و نوآوری جدی تر شد 
و امروز 16۹۴ مجموعه دانش بنیان ثبت شده به دنبال 
تولید این محصوالت و فروش و عرضه آنها به بازارهای 
داخلی و جهانی هســتند. تجهیزات و ماشــین آالت 
پیشرفته ای که در جهش تولید نقش آفرینی می کنند 
و در صنایع مختلف به عنــوان ابزارهایی کاربردی به 

کار می روند.
مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی، 
فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاســت جمهوری نیز 
با حمایت از این مجموعه ها در ثبت شــرکت، تولید 

محصول و ارائه خدمات برای تســهیل تجاری سازی 
تولیــدات؛ بــه رونــد بومی ســازی ایــن تجهیزات 
سرعت و وجهه بیشتری داده اســت تا صنایع و بازار 
 هدف برای تامیــن نیازهای خود به این شــرکت ها 

مراجعه کنند.
»تولیــد کاال در حوزه فناوری های باال یا متوســط به 
باال«، در حال تولید بودن یــا حداقل عرضه محصول 
در حد نمونه آزمایشــگاهی )با قابلیت بررسی فنی( « 
و »ارائه مســتندات برای انجام تحقیق و توسعه تولید 
محصــول«؛ مهم تریــن معیارهایی اســت که برای 
 ارزیابی فناورانه بودن محصوالت از سوی مرکز مدنظر 

قرار دارد.
در حال حاضر با اعمال این معیارها و انجام بررســی 
های تخصصی، تاکنون 16۹۴ محصــول فناورانه در 

حوزه هایی چون »تجهیزات ســاخت و تولید مواد و 
قطعات فلزی، ســرامیکی، پلمیــری و کامپوزیتی«، 
»تجهیزات اختصاصی تولید نانومواد«، »ماشین های 
دوار و تجهیزات وابســته«، »ماشین آالت و تجهیزات 
پیشــرفته صنعت نفت و گاز«، »تجهیزات پیشرفته 
حــوزه انــرژی هــای تجدیدپذیــر«، »تجهیــزات 
پیشــرفته هســته ای«، »هواگردهــا، تجهیــزات 
و ســازه های هوافضــا«، »ســامانه ها، تجهیــزات و 
عملگرهای پیشــرفته هیدرولیکــی و پنوماتیکی«، 
»شبیه ســازهای پیشــرفته«، »تجهیزات پیشرفته 
ســایز حوزه ها«، »خدمات آزمایشــگاهی و طراحی 
مهندسی« و  »تجهیزات آزمایشــگاهی و تجهیزات 
 تســت و آزمون )کنترل کیفی(« تولید شده و به ثبت

 رسیده است.

کارخانه کرونازده شرکت فاکســکان در شهر ژنگژوی 
چین، تقریبا به تولید کامل بازگشته است و تولیدش در 
دسامبر به حدود ۹0 درصد برنامه اولیه رسید. به گزارش 
ایسنا، تولید این کارخانه که بزرگترین کارخانه آیفون در 
جهان به شمار می رود و به آیفون سیتی معروف است، 
سال میالدی گذشته تحت تاثیر شیوع کووید و تدابیر 
قرنطینه که باعث فرار هزاران کارگر شد، مختل شده 
بود. این کارخانه همچنین شاهد بروز اعتراض کارکنان 

بر سر دستمزد بود.
فاکسکان برای جذب کارکنان جدید و متقاعد کردن 
کارکنان برای ماندن، پاداش هایی را عرضه کرده است. 
یک منبع آگاه در این شرکت تایوانی ماه گذشته به رویترز 
گفته بود: فاکسکان ازسرگیری تولید کامل این کارخانه 
در اواخر دسامبر تا اوایل ژانویه را هدف گذاری کرده است.

یک منبــع آگاه گفت: تولیــد تقریبا به طــور کامل 

ازسرگرفته شده است. منبع دیگری اظهار کرد: تولید 
تقریبا به سطح عادی برگشــته اما مدیران شرکت به 
دلیل افزایش مــوارد ابتال به کووید در چین، نســبت 
به دورنمای تولید، محتاط مانده انــد. ما پیک ابتال به 
 کووید قبل یــا بعد از تعطیالت ســال نــوی چینی 

را پیش بینی می کنیم.
رسانه دولتی اســتان هنان که این کارخانه در آن واقع 
شده است، به نقل از یک مدیر شرکت فاکسکان گزارش 
کرد شمار کارکنان این کارخانه در حال حاضر در ۲00 
هزار نفر ثابت مانده و زنجیره تامین این کارخانه تثبیت 
شده و بهبود ظرفیت تولید را امکان پذیر کرده است.این 

کارخانه تا ۳00 هزار نفر گنجایش دارد.
بر اســاس گزارش رویترز، مشــکالت کارخانه ژنگژو 
مشکالتی است که شرکت ها و کارکنان آنها در رعایت 

سیاست کووید صفر چین داشته اند.

سرپرست دفتر توسعه فناوری ســالمت وزارت بهداشت 
از ارائــه ۸۴0 محصول فناورانه در هفتمیــن فن بازار ملی 
ســالمت خبر داد و گفت: ۳ قرارداد ســرمایه گذاری برای 
پنج محصول دانش بنیان منعقد شد. حمیدرضا بنفشه با 
اعالم این خبر افزود: هدف از برگزاری هفتمین فن بازار ملی 
ســالمت، ارائه محصوالت فناورانه و عرضه دستاوردهای 
حوزه پژوهش و فناوری اســت. وی با بیان این مطلب که 
۸۴0 محصول فناورانه ســالمت محور با تالش دانشــگاه 
های علوم پزشــکی کشــور و نهادهای فعال در هفتمین 
فن بازار ملی ســالمت ارائه شــده اســت، افــزود: در این 
رویداد، ۷۸ غرفه در زمینه تولید دارو، تجهیزات پزشــکی، 
کیت های تشخیصی و شبیه سازهای پزشــکی برپا بود. 
بنفشه گفت: در کنار نمایشگاه، نشست همتایابی تجاری 
 با حضور نمایندگان صنــدوق های پژوهــش و فناوری، 
سازمان های سرمایه گذار و کارفرما، فناوران و تولید کنندگان 

محصوالت دانش بنیان برگزار و ۳ قرارداد ســرمایه گذاری 
برای پنج محصول در حوزه تولید دارو، تجهیزات پزشکی 
 و غذاهای فرا ســودمند )غذاهای غنی شــده برای درمان 
بیماری ها( منعقد شدند. سرپرســت دفتر توسعه فناوری 
ســالمت وزارت بهداشــت با اشــاره به برگزاری مسابقه 
دانشــجویی در هفتمین رویداد فن بازار ملی ســالمت، 
خاطرنشان کرد: نشســت هم اندیشی معاونان تحقیقات و 
فناوری دانشگاه های علوم پزشکی کشور با حضور رئیس 
ســازمان غذا و دارو به منظور رفع موانــع مجوزهای تولید 
محصوالت دانش بنیان دراین رویداد برگزار شد. وی ترویج 
و آموزش فرهنگ کارآفرینی و فناوری را از دیگر اهداف این 
فن بازار معرفی کرد و افزود: در این برنامه، سه پنل تخصصی 
با موضوع فناوری های نوین پزشکی، مالکیت فکری در حوزه 
ســالمت و حکمرانی موثر در حوزه فناوری های سالمت با 

هدف رفع موانع توسعه فناوری ارائه شد. 

معــاون علمــی، فنــاوری و اقتصــاد دانش بنیــان 
از جــذب گســترده جــذب  رئیــس جمهــور 
نخبــگان در دســتگاه های دولتــی بــا مزایــا ویژه 
طی ســال آینده خبــر داد و گفت: اکنــون ۳5 نخبه 
 بــرای جــذب بــه دســتگاه هــای دولتــی معرفی 

شدند.
روح اهلل دهقانی درباره نحــوه فرایند جذب نخبگان در 
دولت سیزدهم گفت: طرح شهید موسوی در راستای 
تاکید مقام  معظــم رهبری و برای اجــرای وعده های 
دولت مردمی ســیزدهم، بــرای جذب و اســتفاده از 
نخبــگان در دولت اجرا شــده اســت که نخســتین 
دوره ایــن طرح به طور آزمایشــی از امســال و حدود 

دو هفتــه پیش آغاز شــد کــه نخبگان بــا گذراندن 
 دوره هــای آزمایشــی تاکنــون ۳5 نفر بــرای جذب 

معرفی شدند.
وی ادامــه داد: برنامــه جــذب آنهــا در حــال 
پیگیــری اســت و تــالش داریــم تــا امســال این 
تعداد را بــه یک هــزار نفــر افزایش دهیــم و برای 
 ســال آینده جذب پنج هــزار نخبه را هــدف گذاری 

کردیم. 
معاون علمی، فنــاوری و اقتصــاد دانش بنیان رئیس 
جمهور یــادآوری می کند بــا توجه به اینکه بیشــتر 
دستگاه های اجرایی کشور بین ۴0 تا ۳5 سال فعالیت 
داشتند و بیشتر آنها در آستانه بازنشستگی قرار دارند، 

به همین منظور دولت در یــک بازبینی قصد دارد تا از 
ظرفیت نیروهای نخبه و توانمند در دستگاه های مختلف 
اجرایی کشور اســتفاده کنند. الزمه اســتفاده از این 
 ظرفیت، حضور نخبگان در دوره های آماده سازی برای 

کار است.
دهقانی طول مدت برگزاری دوره هــا را چهار الی پنج 
ماهه عنوان کرد و این را هم گفت که ممکن است زمان 

دوره ها در آینده متفاوت باشد. 
همچنیــن ســازمان ادارای اســتخدامی کشــور در 
همکاری بــا معاونت علمــی و بنیاد نخبــگان فرایند 
جذب را فراهم و تســهیل کرده و اکنون بــا وزیر نیرو 
توافــق خوبی برای جــذب نخبگان انجــام گرفته که 

این دســتگاه اجرایی عالقه مند اســت طی فرایندی 
یک هزار نیرو نخبه در حــوزه آب و انرژی و برق جذب 
 کند. البته این اتفاق در ســال آینده شــتاب بیشتری 

می گیرد.
معاون علمی، فنــاوری و اقتصــاد دانش بنیان رئیس 
جمهــور درباره جــذب گســترده نخبــگان در تمام 
دســتگاه های اجرایی کشــور گفت که ایــن جذب با 
مزایا ویژه اســت که در حین ورود به دســتگاه ها با دو 
الی ســه مرتبه ارتقا جذب می شــوند و از دیگر مزایا 
ویژه هــم برخــوردار خواهند شــد و اگر اثربخشــی 
 نخبــگان در دســتگاه ها محرز شــود، مســیر ارتقا 

هموارتر می شود.

تالش 1694 مجموعه دانش بنیان در حوزه ماشین آالت و تجهیزات پیشرفته

ارائه ۸4۰ محصول فناورانه در هفتمین فن بازار ملی سالمتآیفون سیتی به یک قدمی ظرفیت کامل رسید

آغاز جذب گسترده نخبگان در دستگاه های دولتی از سال آینده

فناوری و 
اطالعات

آخرینآماراستقبالکاربران
ازپیامرسانهایبومی

وزارت ارتباطات و فنــاوری اطالعات در آخرین به 
روزرسانی خود آمار استقبال کاربران از پیام رسانهای 
بومی را به تفکیک فعالیت روزانه و ماهانه اعالم کرد. 
بنا بر اعالم وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات پس 
از اعمال محدودیت بــر روی ۲ پلتفرم  خارجی به 
دنبال اتفاقات اخیر در کشور، کوچ کاربران به سمت 
 پیامرسان ها و شبکه های اجتماعی داخلی افزایش 
یافته اســت. عیســی زارع پور، وزیــر ارتباطات و 
فنــاوری ارتباطات پیش از این با اشــاره به رشــد 
کاربران پیام رســان های داخلی گفتــه بود: روبیکا 
بــا ۳5 میلیون کاربر فعــال ماهانــه و 15 میلیون 
مراجعــه روزانــه پرترافیک ترین ســکوی داخلی 
محسوب می شــود. وی روبیکا را پرمخاطب ترین 
سکوی پیام رســان داخلی عنوان کرد و گفت: ایتا، 
 بله و ســروش پالس به ترتیــب در رتبه های بعدی 

قرار دارند.
این وزارتخانه در آخرین به روزرسانی آمار استقبال 
کاربران از پیام رسانهای بومی را اعالم کرده که به 

شرح زیر آمده است:

فعالیت ماهانه کاربران در روز منتهی به سوم دی 
)میلیون(

بله: 10.۴۲
ایتا: 16.۴5

روبیکا: ۳۲.6

فعالیت روزانه کاربران در روز سوم دی )میلیون(
بله: حدود ۴

ایتا: 10,۳
روبیکا: 1۷,۷

آخرین آمار کاربر فعال ماهانه تا 15 آذر :
روبیکا ۳5 میلیون نفر
ایتا 15.5 میلیون نفر

بله 10 میلیون نفر
سروش پالس ۸ میلیون نفر
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ديپلمش را كه گرفــت دغدغه كار و 
تامين مخارج خانــواده او را از ادامه 
تحصيل بازداشــت. اكنون 10 سال 
است براي مادر و سه خواهرش پدري 
مي كند و هزينه هاي زندگيش را با كار 
در يك كارگاه توليدي تامين مي كند. ســارا 28 سال دارد. از 
17 ســالگي تاكنون تمام هم و غمش خانواده اش بوده است. 
امثال سارا كم نيستند. آنها وظيفه خود مي دانند بار هزينه هاي 
زندگي را بر دوش بگيرند و از عاليق، تحصيالت و تمام آنچه كه 

آرزويش را دارند، بگذرند. 

افزايش دو برابري زنان سرپرست
بر اســاس گزارش مركز آمــار تعداد خانوارهايــي كه داراي 
سرپرست زن هســتند از سال 1355 تا ســال 1390 به طور 
حدودی دو برابــر )از 3.23 درصد در ســال 1355 به 5.96 

درصد در سال 1390( شده است. 
بنابراين از آنجايي كه آمار زنان بي سرپرســت در ســال هاي 
اخير به داليل مختلف به شــدت افزايش پيدا كرده اســت و 
عواملي همچون افزايش آمار طالق، مشكالت و نابساماني هاي 
اجتماعي به ايــن موضوع دامــن زده و خانواده هــاي فاقد 
سرپرســت يا فاقد سرپرســت كارآمد و موثر را افزايش داده 
 اســت، بر تعداد ايــن دختران كه سرپرســتي خانــواده را

 بــر عهــده دارند، هــم بــه مــرور افــزوده مي شــود. از 
طــرف ديگــر آمارهــا نشــان مي دهــد كــه متاســفانه 
 بيشــترين تراكم جمعيتي زنان سرپرســت خانــوار باالي

 50 سال است و معموال فرزندان آنها نيز به كمك آنها مي آيند. 
بنابراين دغدغه پيدا كردن يك شغل، تامين مخارج زندگي، 
عدم داشتن يك پشــتوانه قوي و... مسائلي است كه هم براي 

زنان سرپرست و هم براي فرزندان آنها دغدغه آفرين است.
 بنابرايــن اكنــون ديگــر عنوان زنان سرپرســت نيســت 
كه براي همه آشناســت، دختــران سرپرســت خانوار هم 
اصطالحي اســت كه در شــرايط موجود مطرح است. از نظر 
تاريخي با تشــكيل نخســتين مجلــس قانونگذار شــوراي 
اســالمي، قانــون تاميــن زنان و كــودكان بي سرپرســت، 
آبان 1362 به تصويب رســيد كــه البته رونــد قانونگذاري 
 در ايــن زمينــه طــي ســال هاي 1371، 1374، 1383 و 

1387 ادامــه يافت و وظايــف و حدود كاري ســازمان هاي 
حمايتگر مثل وزارت رفاه، بهزيستي و كميته امداد مشخص 
شد. طبق قانون جامع رفاه و تامين اجتماعي كه در سال 83 
به تصويب رسيد، دولت به عنوان متولي رفاه اجتماعي وظيفه 
دارد برنامه ريزي و سياســت گذاري را در حوزه هاي رفاهي، 
حمايتي و بيمه اي براي رفاه عموم انجام دهد و بهزيســتي و 
كميته امــداد نيز همكاري هاي الزم را در اين زمينه داشــته 
باشند. يكي از زنان سرپرست خانوار درگفتگو با »كسب وكار« 
گفت: سرپرستي خانواده را از نظر درآمدي و مخارج بر عهده 
دارم. مادرم نمي تواند كار كند و نهادهــاي حمايت كننده از 
 زنان سرپرســت خانوار به گونه اي نيســتند كه من بي نياز از 

كار كردن باشم. 

امنيت شغلي بزرگ ترين دغدغه
وي گفت: بزرگ ترين مشكلي كه دارم، عدم امنيت شغلي است 
يعنی زماني كه در يك شغل مشغول به كار هستم نمي دانم تا 
چه وقت اين شغل براي من ماندگار خواهد بود.  بسياري از مواقع 
مشكالت اقتصادي منجر به ورشكسته شدن يك كارگاه مثال 
توليدي مي شود و آن كارگاه هم مجبور مي شود كارگران خود 
را اخراج كند. اين وضعيت در چند سال اخير به شدت گريبانگير 
كشور بود. وي افزود: نهادهايي چون بهزيستي يا كميته امداد از 
نظر پوشش مادي به گونه اي نيستند كه بتوان خودكفا و بي نياز 
از شغل بود؛ تنها انتظار من اين است كه اين نهاد ها براي امثال 

ما پشتوانه شغلي باشند يا حداقل ضمانت شغلي ايجاد كنند. 

سه شاخص مهمي كه نهادهاي حمايتي بايد در نظر 
بگيرند

احمد لطفي نــژاد، مديركل تعــاون، كار و رفاه 
اجتماعــي اســتان تهــران در ايــن رابطه به 
»كســب وكار« گفت: ما نبايد تصــور كنيم كه 
نهادهاي حمايتي چون بهزيستي و كميته امداد 
از طريق كمك هــاي بالعوض به اين قشــر از 

جامعه مي توانند كمك رسان باشند.
متكي بودن به اين نوع كمك ها به فراموشــي سپردن و عقب 
نگه داشــتن اين افراد از تالش براي شــكوفايي استعداد ها و 

مهارت هاي شان است. 

وي در رابطه با اين موضوع كه چگونه مي توان امنيت شغلي براي 
اين افراد ايجاد كرد، گفت: چند شاخص براي كمك به اين افراد 
وجود دارد: 1. مهارت آموزي آنها بر اســاس نياز بازار كار يعني 

مهارتي به آنها آموزش داده شود كه مورد تقاضاي بازار باشد.
 2. دلبســتگي و اعتقاد به فرهنگ كار يعني انضباط كاري و 

رعايت شئونات شغلي.

 3. باال بردن بهره وري كار در آنها به طوري كه اين افراد از تمام 
توانايي ها و استعداد هاي خود در توليد كاال و خدمات استفاده 
كنند. اين سه مورد مهم ترين عواملي است كه به امنيت شغلي 

افراد كمك مي كند. 
وي توضيح مي دهد: البته از نظــر قانوني نمي توان به راحتي 

اين كار را انجام داد و مسير طوالني اي براي طي شدن دارد. 

اما در كل تالش براي دسترســي به اين ســه شاخص مهم 
چيز دست نيافتني اي نيســت. اين كار موجب مي شود افراد 
تحت حمايت از ســختي هاي تامين مخارج زندگي خالصي 
پيــدا كنند و مســير طبيعي زندگــي خود را كــه مي تواند 
 بخشــي از آن ادامه تحصيل باشــد در كنار تامين نياز هاي 

خانواده طي كنند. 

»كسبوكار«گزارشميدهد

 نگراني هاي شغلي زنان سرپرست خانوار

کار و
کارآفرینی 

فرمانده انتظامي غرب استان تهران از پلمب 712 قليان سراي غيرمجاز خبر داد. سردار محسن خانچرلي 
اظهار داشت: در 10 ماهه گذشته بيش از 297 گزارش مردمي به مركز فوريت هاي پليسي 110 ارسال شد 

كه از اين ميان ماموران پليس اقدام به انجام 224 هزار ماموريت عملياتي كردند.
وي با بيان اينكه در 10 ماهه ســال 94 بيش از 1300 پرونده تكميل شــده منجر به صلح و سازش شده 

اســت، افزود: در طول اين مدت 128 هزار پرونده رســيدگي شــد و از اين ميان 2 هزار پرونده به دواير 
 مددكاري ارجاع شده كه خوشبختانه بيش از 1300 پرونده به صلح و سازش منجر شد و به مراكز قضايي

 ارسال نشد. 
فرمانده انتظامي غرب اســتان تهران همچنين با اعالم اجراي 228 طــرح امنيت محله محور در تمامي 

شهرستان هاي غرب استان تهران از دستگيري 130 اراذل و اوباش ســطح يك و دو خبر داد. وي افزود: 
همچنين در طول مدت مذكور 2350 واحد قليان ســرا نيز مورد كنترل پليس قرار گرفت كه با توجه به 
 تخلفات رخ داده در برخي از اين واحدها اخطارهاي الزم به اين مراكز داده شــده و 712 واحد صنفي نيز

 پلمب شد. 

پلمب ۷۱۲  قليان سراي غيرمجاز

توسعه شــهري و الكترونيكي شدن 
بليت هــاي اتوبــوس منجر شــده تا 
شغلي به نام مامور كنترل بليت هاي 

الكترونيك شكل بگيرد. 
كار ايــن مامورها نظــارت بر كارت 
الكترونيكــي افراد و نظــارت بر زدن 
كارت اســت. تا زماني كه فردي كارت بليت نداشته باشد يا 
شارژ كافي براي سبز شــدن چراغ دستگاه هاي كنترل بليت، 
نمي تواند از اتوبوس هاي بي آرتي استفاده كند. بيشتر مواقع 
افراد شاغل در اين شــغل مامور بازگرداندن كساني هستند 
كه از قوانين كارت الكترونيكــي اتوبوس خودداري مي كنند 
يا به داليلي از آن سرباز مي زنند. آنها در غير اين صورت مبالغ 
ســنگيني جريمه مي شــوند كه اين جريمه براي آنها كمتر 
از 100 هزار تومان نيســت. آنها گاهــي به دليل تخطي افراد 
از قانون مجبور به رفتارهايي مي شــوند كه خود نيز از انجام 
آن كراهــت دارند. به هرحال مامور و موظف هســتند در غير 
اين صورت به ضررشان تمام مي شــود. 8 ساعت كار مي كنند 
اما نه بيمه اي دارند و نه از حق عيدي برخوردارند. يك مامور 
كنترل بليت در اين رابطه به »كسب وكار« گفت: من به صورت 
شــيفتي كار مي كنم. نوبت صبح در يك اداره مشغول به كار 
هستم و بعدازظهر تا ساعات پاياني شب در اين شغل فعاليت 
دارم. من و تمام كساني كه در اين شــغل مشغوليم روزانه 8 
ساعت كار مي كنيم و حقوق مان ماهي 800 هزار تومان است. 

دردسر هاي كنترل بليت
وي به ســختي اين كار اشــاره كرد و گفت: يكي از مشكالت 
موجود در اين شغل جريمه هاي سنگيني است كه درصورت 
ناآگاهي يا غفلت از ما گرفته مي شود. بسياري از مواقع كنترل 
برخي از مردم دشوار اســت مثال ممكن است فردي كه قانون 
را زير پا مي گذارد، يك كودك باشــد يا يك فرد مســن كه 
نمي توان اين دو گروه سني را وادار به ارائه بليت كرد. برخي از 
آنها كودكان كار هستند و توانايي مالي براي ارائه كارت بليت 
ندارند يا گاهي هم فرد متخطي پيرمرد يا پيرزني اســت كه 
مراعات سن و ســال آنها به آدم اجازه نمي دهد رفتاري عليه 
اين تخلف آنها كرد. وي ادامه داد: البته خيلي از مردم پرداخت 
بليت را وظيفه خود مي دانند و از آن سر باز نمي زنند اما براي 
برخي هنوز اين كار به عنوان يك هنجار و رفتار اجتماعي جا 
نيفتاده است. برخي مواقع هم فرد واقعا پول خريد يك بليت 
را ندارد. در اين مواقع كه او اصــرار بر رفتن بدون بليت دارد و 
بدون اجازه عبور مي كند، واقعا كنترل آن سخت مي شود. اين 

 كار براي مــا در برخي موارد منجر به درگيــري و دعوا با فرد 
خواهد شد.

 جريمه هاي بيش از 100 هزار توماني ماموران بليت
وي توضيح داد: چگونه مي تــوان فردي كه حاضر به پرداخت 
500 تومان براي بليت نيست را وادار به ارائه كارت كرد؟ گاهي 
مواقع آنها از دســت ما فرار يا با دعوا و رفتار ناشايســت با ما 
برخورد مي كنند. وي گفت: در چنين مواقعي باز ما در معرض 

جريمه هســتيم. مثال چند وقت پيش به خاطر اينكه يكي از 
كودكان كار از كنار من گذشــت و بليت خود را تحويل نداد، 
120 هزار تومان جريمه شدم. اين درحاليست كه در اين شغل 

نه بيمه اي دارم و نه عيدي. 

بين پيمانكار و كارگر قرارداد قانوني باشد
 رحيم عباسي، مسئول اتحاديه كارگران شهرداري در رابطه 
با عدم پرداخت عيدي و بيمه به كارگــران اين بخش گفت: 

دريافت بيمه و عيدي حق همه كارگران اســت. پيمانكاران 
اين بخش موظف به پرداخت حق عيــدي و بيمه به كارگران 
هســتند. عباســي توضيح داد: حتــي اگر در ايــن صورت 
كوتاهي اي صورت گيرد، كارگــران مي توانند اعتراض خود 
را به گوش مســئوالن برســانند. معموال در هنگام شــروع 
هر كاري ميان دوطرف قراردادي نوشــته مي شــود كه اين 
قرارداد بايد به همه سازمان هاي مربوطه برده شود و به اطالع 
همه آنها برســد. در اين بخش نيز الزم اســت قراردادهايي 

تحت قوانين مشخص نوشته شــود و ميزان جريمه و قوانين 
به صورت روشن مشــخص شــود. از جمله ويژگي هايي كه 
براي شــاغالن اين شــغل مي توان نام برد: قــدرت و روابط 
اجتماعي باال، راهنمايي مردم در شــارژ كارت بليت و نحوه 
اســتفاده از آن، آگاهــي از مســيرهاي اتوبــوس، برخورد 
آگاهانه و منطقي با مردم، شــناخت كلي از روحيات مردم و 
 آگاهي از نحوه برخورد با گروه هاي ســني و مــواردي از اين

 قبيل است. 

»كسبوكار«گزارشميدهد

 دردسرهاي شغلي مامور کنترل بليت 
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يك كارشناس كشاورزي گفت: صادرات عسل در سال جاري 
به دليل كاهش كيفيت و نبودن استانداردها به شدت تقليل 
يافته اســت.  كيانوش شيرمحمدي، كارشــناس كشاورزي 

گفت: صادرات عســل نسبت به ســال هاي گذشته به سبب 
برداشته شدن استانداردهاي اجباري و تبديل آن به تشويقي 
كاهش چشمگيري يافته است.  به گزارش باشگاه خبرنگاران 

، وي افزود: مشــتريان عمده عســل ايران بــه داليلي نظير 
نامطلوب و استاندارد نبودن عسل تمايلي به خريد آن ندارند.  
شيرمحمدي اظهار كرد: متاســفانه ميزان صادرات عسل به 

خارج از كشور به سبب سودجويي دالالن و توليد عسل هاي 
غيرطبيعي و استفاده زياد از شــكر، تقليل يافته است.  اين 
كارشناس كشــاورزي تصريح كرد: واردات نژاد ملكه نيز در 

اين كاهش كيفيت بي تاثير نبوده است و در اين باره نيز بايد 
 تصميمات جدي گرفته شود چراكه اين صنعت به اين واردات

 نياز ندارد. 

كاهش صادرات عسل 

به عقيده كارشناسان صنعت مرغداري، 
توليد مرغ در كشــور ما از لحاظ كيفيت 
قابليت رقابت با كشــورهاي پيشرفته را 
دارد اما آنچه اجازه پيشــرفت در زمينه 
 صــادرات را از ما گرفته اســت، قيمت 
تمام شده باال در توليد مرغ است و علت اصلي باال بودن اين قيمت ها 
اين است كه سيســتم هاي توليد هنوز به صورت زنجيره اي عمل 
نمي كنند و هر كــدام به صورت جداگانه براي خــود برنامه ريزي 
مي كنند. اين سيســتم زنجيره اي مي تواند هزينه هاي توليد را تا 
حد زيادي كاهش دهد و درنتيجه براي صادرات، قيمت هاي شان 
مناسب تر خواهد بود و مشتريان بيشتري خواهند داشت. به همين 
صورت اگر هزينه هاي توليد بــاال رود، قيمت صادراتي آن نيز بايد 
باالتر باشد و اين مساله بازار محصول را با مشكل روبه رو خواهد كرد. 
به همين دليل حدود 2 سال است كه توليدكنندگان ما به سمت 

تشكيل زنجيره هاي توليد رفته اند. 

قيمتباالمانعصادراتميشود
سعيد اصغري فرد، دبير انجمن ملي طيور ايران 
درباره علت هاي اصلي كم بــودن صادرات مرغ 
ايران به »كسب وكار« گفت: 2 دليل عمده براي 
اين مساله وجود دارد. يكي از علت هاي مقطعي 
اين امر، شــيوع بيماري حاد تنفســي طيور در 
استان هاي شمالي بود كه ميزان توليد را تا حد زيادي كاهش داد و 
درنتيجه باعث كم شدن صادرات كشور شد اما علت اصلي كم بودن 
صادرات مرغ در كشــور ما باال بــودن هزينه هاي توليد اســت. 
صادركنندگان ناچار هستند براي جبران هزينه هاي خود مرغ را با 
قيمتی باالتر از هزينه تمام شده بفروشند و وقتي هزينه تمام شده 
در هر كيلوگرم مرغ باال باشد، قيمت هر كيلوگرم آن براي صادرات 
نيز باال خواهد رفت. درنتيجه توانايي رقابت با كشــورهاي ديگر را 
نخواهد داشت زيرا آنان قيمت هايي به مراتب كمتر از قيمت ما را به 

بازار پيشنهاد مي دهند. 

روسيهبازارمناسبيبرايطيورايراننيست
اين توليد كننده مرغ در ادامه گفت: من برخالف مسئوالني كه بر 
بازار روســيه براي طيور ايران تاكيد فراوان دارند، معتقدم روسيه 
براي صادرات مرغ مناســب نيســت زيرا به  دليل  بعد مسافت و 
هزينه هاي حمــل و نقل، براي ما به صرفه نخواهد بود. بر حســب 
محاســبات ما در هر كيلوگرم مــرغ صادراتي به روســيه حدود 
600 تا 700 تومان اضافه خواهد شــد كه هزينه ها را به شدت باال 
مي برد اما دربازارهاي منطقه اي و به ويژه كشورهاي همسايه بازار 
بسيار خوبي براي محصوالت ما وجود دارد. تا همين لحظه حدود 
60 هزار تن صادرات به كشــورهاي عراق و افغانستان داشته ايم. 
وي تشكيل شــركت هاي زنجيره اي را راهكار خوبي براي كاهش 
هزينه هاي توليد دانســت و افزود: حلقه هــاي مختلفي كه نهايتا 
منجر به توليد محصول نهايي گوشت مرغ مي شود، يكجا متمركز 
شده اند و تعدادي شــركت زنجيره اي كار توليد را انجام مي دهند. 
به طور مثال در كشــور تركيه 11 شــركت زنجيره اي 70 درصد 
توليدشــان را بر عهده دارند. به همين دليل باعث می شود قيمت 
تمام شده محصول در آن كشورها كاهش چشمگيري داشته باشد 
و بتوانند رقابت كنند. در كشــور ما نيز از دو سال پيش اين روند 
شروع شده ولي هنوز كامل نشــده است. گرايشي در صنعت براي 
 شركت هاي زنجيره اي ايجاد شده است كه نياز به كمك هاي جدي 

دولت دارد. 

وضعمشوقهايصادراتيتوسطدولت
 دبير انجمن ملي طيور ايران درباره نقش دولت در اين صنعت بيان 
كرد: در تحليل كارشناســي ما دولت به لحاظ وضع قوانين خوب 
و رفع قوانين مزاحم، اصلي ترين كمك را مي تواند به صنعت ارائه 
دهد. به نظر من صنعت طيور بايد توليد و صادرات را بر پايه خودش 
سازمان دهي كند اما به هرحال كمك هاي دولت هم مي تواند راهگشا 
باشد. حتي در كشورهاي پيشرفته نيز گاهي دولت براي جلوگيري 
از ضرر صنعت مرغ، وارد عمل مي شود. در شرايط فعلي نيز كه ما با 
كاهش صادرات روبه رو شده ايم، دولت مي تواند با اختصاص يارانه 

صادراتي به توليد كنندگان كمك دهد. وي در ادامه گفت: مساله 
ديگر اين است كه قوانين وضع شــده در صنعت طيور بايد پايدار 
باشد و دائما در حال تغيير نباشــد كه البته مستلزم اين است كه 

شركت هاي زنجيره اي عمده توليد مرغ را در دست بگيرند و متعاقب 
آن، تنظيم بازار را نيز عهده دار شوند. يعني اگر مصرف كننده داخلي 
با افزايش قيمت مواجه شــد، صادرات به عنوان يك عامل كنترل 

قيمت باشد. دولت در شرايط فعلي بايد با وضع مشوق هاي صادراتي، 
اين صنعت را از ركود خارج كند تا كم كم شركت هاي زنجيره اي، اين 

صنعت را به طور كامل تحت كنترل خود درآورند. 

دبیر انجمن ملي طیور ايران در گفتگو با »كسب وكار« بر وضع مشوق های صادراتی تاكید كرد 

توسعه شركت هاي   زنجيره اي  در صنعت مرغداري

كشاورزي

يكي از اصلي ترين بخش هاي كشاورزي، 
شــبكه توزيــع محصوالت اســت. به 
اين معنــا كه حتي اگر مــا 100 درصد 
ظرفيت هاي كشــاورزي خود را شكوفا 
كنيم، در صورت نبود سيستم هاي عرضه 
كاال و معرفي آنها باز هم دچار مشكل خواهيم بود. به همين دليل 
تجارت به عنوان موتور محركه رشد توليد در بخش كشاورزي به 
حساب مي آيد. برگزاري نمايشگاه هاي مختلف در زمينه كشاورزي 
يكي از راه هاي مفيد در زمينه شناخت نيازهاي توليدكنندگان و 
مصرف كنندگان است. در همين راستا نخستين نمايشگاه نهال، 
نشا و صنايع وابسته در استان البرز افتتاح شد. مديرعامل شركت 
خدمات حمايتي كشــاورزي در افتتاحيه اين نمايشگاه، ارتباط 
با مشــتري و كارگزاري هاي فروش را در رونق كشاورزي بسيار 

ضروري دانست. 

استانالبرزســاالنه13ميليونقطعهنهالتوليد
ميكند

نخستين نمايشگاه نهال، نشــا و صنايع وابسته روز سه شنبه 
با حضور يزدان سيف، مديرعامل شــركت خدمات حمايتي و 
جمعي از مسئوالن سازمان جهاد كشاورزي استان البرز آغاز 
به كار كرد و تا 19 بهمن ادامه دارد. هدف از برگزاري نمايشگاه 
اين است كه توليد كنندگان و باغداران كشــور به استفاده از 
نهال اســتاندارد و شناسه دار ترغيب شــوند. علي اكبر ندرلو، 
مدير شركت خدمات حمايتي البرز در اين زمينه گفت: كرج 
به عنوان قطب توليد نهال كشور به شــمار مي رود. وي درباره 
اهميت نهال در كشــاورزي گفت: آب، خاك و هزينه هايي كه 
صرف كشت يك نهال مي شود، در صورت نامرغوب بودن نوع 
نهال به باد خواهد رفت. به همين دليل توليد نهال استاندارد 
يكي از مهم تريــن مراحل ايجاد يك باغ يا مزرعه اســت. 24 
نهالستاني كه در سطح اســتان البرز درحال فعاليت هستند، 
ســاالنه 13 ميليون قطعه نهال توليد مي كنند. با اســتفاده 
از نهال هاي باكيفيت و شــيوه هاي جديد كشــاورزي، استان 
البرز توانسته اســت مصرف آب در كشــاورزي را به ميانگين 
كشورهاي پيشرفته برساند. درحال حاضر ميانگين كشوري، 
اســتفاده از حدود 80 تا 90 درصد آب در بخش كشــاورزي 
 اســت اما در اســتان البرز اين مقدار بــه 70 درصد كاهش 

يافته است. 

نهالبهعنوانسنگبنايكشاورزي
موسوي، رئيس سازمان جهاد كشاورزي البرز 
نيــز در ادامه بيان كرد: ســطح زير كشــت 
محصوالت كشاورزي در اســتان حدود 75 
هزار هكتار اســت كه ســاالنه 750 ميليون 
مترمكعب آب استان را استفاده مي كند. وي 
با اشاره به سطح زير كشت باغات كشور گفت: در استان البرز 
2 ميليون و 500 هزار هكتــار محصوالت باغي وجود دارد كه 
ســاالنه 16 ميليون تن توليد دارد و اين نشان دهنده عملكرد 

متفاوت مــا در اين بخش اســت. ميانگين كشــوري توليد 
محصوالت باغــي 10 تن در هر هكتار اســت درحالي كه در 
اســتان البرز 25 تن در هكتار توليد محصول داريم. درواقع 
راندمان ما در بخش كشاورزي بسيار متفاوت با كشاورزي كل 

كشور است.
 يكي از علت هاي اين افزايش راندمان توليد، اســتفاده از نهال 
و بذر هايي است كه كنترل گواهي شده اند. زيرا نهال به عنوان 
سنگ بناي كشاورزي اســت و مي تواند در برخي شرايط يك 
تهديد جدي باشــد زيرا بســياري از بيماري ها نيز با همين 

اندام هاي تكثيري منتقل مي شود.
 آنچه كه ما در هرمــزگان به صورت يك فاجعــه با آن روبه رو 

بوديم، به خاطر هميــن نهال هاي آلوده بوده اســت. بيماري 
 جاروك ليمو ترش در اين استان تقريبا تمام باغات را به ويراني 

كشانده است. 

پتانســيل40ميليارددالرصادراتمحصوالت
كشاورزيراداريم

در پايان اين مراســم يزدان سيف، مديرعامل شركت خدمات 
حمايتي به ملزومات توسعه كشاورزي كشور اشاره كرد و گفت: 
كشاورزي يك صنعت و بيزينس دانش بنيان است اما هنوز در 
افكار عمومي سهم دانش اين رشته مشخص نشده است. وي در 
ادامه بيان كرد: سهم هزينه هاي پژوهشي در بخش كشاورزي 

نسبت به ديگر بخش ها بسيار اندك است. ما بايد در اين زمينه 
 به دنبال راهكار باشــيم. يكي از اين راهكارها، بزرگ شــدن 

بنگاه هاست.
 بنگاه هــاي كشــاورزي بايــد توســعه يابنــد طــوري 
بنگاه هــا  ايــن  نيــز خــود  پژوهــش  متولــي  كــه 
 باشــند. كشــور مــا ايــن ظرفيــت را دارد كــه ســاالنه 
40 ميليــارد دالر صــادرات محصــوالت كشــاورزي 
بزارهــاي تحقــق ايــن  داشــته باشــيم. يكــي از ا
افــق، شــبكه گســترده نمايندگي هاســت. بــه ايــن 
 معنــا كــه مــا زمينــه   توزيــع نياز هــاي كشــاورزان را

 فراهم كنيم. يك كشاورز نبايد براي تهيه نهال به استان هاي ديگر 

 مراجعه كند. ما بايد بدانيم هر استان به چه بذر و نهالي و به چه مقدار
 نيازمند است. 

وي در ادامه گفت: ارتباط با كشــاورزان بايد همــراه با اعتمادآفريني 
باشــد. اگر اعتماد كشــاورزان به توليد كنندگان بذر و نهال و ســاير 
 خدمــات كشــاورزي جلب شــود، ديگر ســراغ هر فروشــنده اي 

نخواهند رفت.
 عالوه بر اين بايد برگشت هزينه هاي كشــاورزان نيز تضمين شود تا 
آنها به خدمات ما روي بياورند. برگزاري اين دســت از نمايشگاه ها تا 
حد زيادي سبب آگاه شدن كشاورزان خواهد شد. شركت هاي دولتي 
 و خصوصي نيز بايد نمايشــگاه ها را منحصر به چند اســتان نكنند و

 استان به استان نمايشگاه كشاورزي برگزار كنند. 

»كسب وكار« از نخستین نمايشگاه نهال، نشا و صنايع وابسته گزارش مي دهد

تجارت موتور محر ک  رشد  توليد كشاورزي 
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اصناف

۳۵۰ هــزار فقره بازرســي از 
واحدهاي صنفي كشور انجام شد

تعداد كل بازرسي ها از صنوف در دي ماه گذشته 
۳۵۱ هــزار و ۳۷۳ فقره بود كه بــراي ۱۹ هزار و 
۱۲۹ فقره پرونده با برآورد جريمه پيشنهادي به 
ارزش۴۴ ميليارد و ۲۱۱ ميليــون و ۸۳۸ هزار و 
۸۵۴ ريال تشكيل شده كه پرونده هاي متشكله 
همگي به تعزيرات حكومتي يا سازمان ها و ادارات 
صنعت، معدن و تجارت براي رسيدگي ارجاع داده 

شده است. 
به گزارش پايگاه اطالع رساني اتاق اصناف ايران، 
طي دي ماه گذشته ۱۱ هزار و ۳۶۹ فقره شكايت 
توسط واحدهاي بازرســي اصناف دريافت شده 
كه ۵۹ درصد در بخش كاال و ۴۱ درصد در بخش 
خدمات  بوده است. از مجموع شكايات دريافتي ۲۲ 
درصد به صورت حضــوري، ۵۷ درصد به صورت 
تلفني و ۲۱ درصد به صورت كتبي دريافت و مورد 

رسيدگي واقع شده است. 
براســاس اعالم معاونت بازرســي و نظارت اتاق 
اصناف ايران در دي ماه ســال جاري، در بررسي و 
ارزيابي كارشناسان ۱۰ هزار و ۹۱۴ فقره شكايت 
قابل پيگيري تشخيص داده شد كه براي رسيدگي 
و برخورد قانوني به ادارات و مراجع ذي ربط ارسال 
شده است. از كل شكايات قابل پيگيري، ۱۸ درصد 
 منجر به رضايت شــاكي، ۳۱ درصــد متخلف،

 ۳۶ درصد غيرمتخلف و ۱۵ درصد در دست بررسي 
است. 

در ادامه گزارش تحليلي معاونت بازرسي و نظارت 
اتاق اصناف ايران آمده است: گزارش هاي رسيده 
درباره برخي اقالم از سراسر كشور حاكي از آن است 
كه در دي ماه در بخش كاال پودرشوينده، الستيك 
 خودرو، صيفي جات و تخم مرغ به طور ميانگين از 

۵ تا ۱۷ درصد افزايش قيمت داشته اند. 
بيشــترين تخلفات به وقوع پيوســته در دي ماه 
امسال در بخش كاال مربوط به ميوه و مركبات، نان، 
تخم مرغ و گوشت مرغ و در بخش خدمات مربوط به 

مشاوران امالك و آرايشگران است. 
بيشترين عناوين تخلف نيز مربوط به درج نكردن 
قيمت، گران فروشــي و عدم صدور صورتحساب 

است. 

رييس اتاق اصناف زنجان:
 نسخه خروج از ركود اعتماد به 

بخش خصوصي است
رئيس اتاق اصناف استان زنجان گفت: تنها نسخه 
منحصر به فرد و شفابخش خروج از ركود اقتصادي 

در كشورمان اعتماد به بخش خصوصي است. 
رحيــم حاج  نايبي اظهــار كرد: اصنــاف يكي از 
قديمي تريــن نهادهــاي مدني در كشــورمان 
 محسوب مي شود كه به صورت خودجوش شكل

 گرفته است. 
وي تصريح كرد: اصناف در چهار بخش توليدي، 
توزيعي، خدمات و خدمات رســاني بــه مردم و 
شــهروندان ارائه خدمت كرده و با فعاليت هايي 
همچون اجازه تاســيس كســب وكار، مشاركت 
در تعيين قيمت ها، نظــارت بر كيفيت كاالهاي 
توليدي و ايجاد شــهرك هاي صنفــي و… در 
راســتاي تحقق سياســت هاي اقتصادي دولت 
همواره كمك كننده بوده است. رئيس اتاق اصناف 
اســتان زنجان با بيان اينكه هم اكنون ۹۰ درصد 
نظام توزيع كشــورمان در بخش صنفي صورت 
مي گيرد، خاطرنشان كرد: حدود ۳ ميليون واحد 
صنفي در كشــورمان وجود دارد كه از اين تعداد 
۳۵ هزار و ۷۲۲ واحد در استان زنجان مستقرند. 
حاج نايبي از وجود ۲۵ هزار و ۶۳۲ واحد صنفي 
در شهرســتان زنجان خبر داد و عنوان كرد: اين 
تعداد واحد صنفي در قالب ۱۲۶ اتحاديه صنفي 
مشغول ارائه خدمت هستند. اين مسئول افزود: 
در حال حاضــر ۱۷ درصد GDP كشــورمان 
متعلق به بخش صنوف بــوده و حدود ۴۶ درصد 
اشتغال كشــورمان به بخش خدمات اختصاص 
دارد. وي تصريح كرد: اعتقاد بر اين است كه تنها 
نسخه منحصر به فرد و شفابخش خروج از ركود 
 اقتصادي در كشورمان اعتماد به بخش خصوصي

 است. رئيس اتاق اصناف استان زنجان به انتظارات 
اصناف از دولت اشاره كرد و بيان داشت:بايد امكان 
و زمينــه نقش آفريني اصنــاف در بهبود فضاي 
كسب وكار و خروج از وضعيت ركود تورمي فراهم 
شود. حاج نايبي افزود: با توجه به سهم اصناف در 
ايجاد و توسعه اشتغال در كشورمان تقاضا مي شود 
اين بخش در ارائه تسهيالت در اولويت قرار گيرد. 
اين مسئول خواســتار فراهم كردن زمينه حضور 
اصناف و بخش خدمات در سياســت گذاري ها، 
تصميم گيري ها و تصميم سازي هاي بخش كالن 
اقتصادي شد و خاطرنشــان كرد: امكان استفاده 
از صندوق توســعه ملي براي نوسازي و گسترش 

صنوف فراهم شود. 

اخبار

فرش ماشــيني در كشورمان ســابقه اي 
حــدود۴۰ ســاله دارد. در ابتــداي دهه 
ماشــيني  فرش هــاي  نخســتين   ۵۰
توليــد داخــل با اليــاف مصنوعــي براق 
و پرز نســبتا كوتــاه و وزن ســبك، بافته 
و روانه بازار شــدند. همزمان بــا آن، عده اي از تجــار، فرش هايي با 
همين مشــخصات و تا حدودي مرغوب تــر از كشــور بلژيك وارد 
 بازار ايــران كرده و شــهروندان ايرانــي را با پديده فرش ماشــيني

 آشــنا كردند. بعدهــا تعــدادي از متخصصان صنعت نســاجي و 
دســت اندركاران صنعت فرش ماشــيني و همچنين كارخانه داران 
كــه در رشــته هاي ديگر نســاجي فعــال بودنــد، به فكــر ايجاد 
واحدهــاي توليــد فــرش ماشــيني افتادنــد و كارخانه هــای 
 تازه اي در گوشــه و كنار كشــور راه انــدازي كردند و مشــغول كار

 شــدند. از همين جا دوران تحول فرش ماشــيني آغاز شد. با انتقال 
تدريجي متخصصان شــاغل در كارخانه هاي بزرگ به كارخانه هاي 
نوپا، رقابت جديدي در زمينه توليد فرش ماشيني در ميان واحدهاي 
بخش خصوصي ايجاد شد اما تحول بزرگ تر در صنعت فرش ماشيني 
در كشور از سال ۶۵ شروع شــد كه به گفته فعاالن اين صنعت باعث 

ايجاد بيش از ۱۶۰۰ واحد كوچك و بزرگ توليدكننده فرش شد. 
رئيس اتحاديه صنف فروشــندگان فرش ماشيني و موكت تهران در 
گفتگو با »كسب وكار« گفت: در ركود اقتصادي كه جهان با آن مواجه 
است و به تبع آن ايران نيز از اين قاعده مستثنا نيست، فرش البته كم و 
بيش خريدار خارجي دارد و تعدادي از توليدكنندگان ايراني مبادرت 
به صادرات مي كنند. هادي كماليان افزود: مهم ترين وظيفه اتحاديه 
خدمت رساني و جلب رضايت مشــتريان نهايي و مردم است، چراكه 
حيات زنجيره توليد و فروش فرش وابســته به همين قشر ارزشمند 
است. كماليان اظهار داشت: عالوه بر اجراي قوانين نظام صنفي كه بر 
عهده اتحاديه هاست، اجراي مصوبات وزارت صنعت، معدن و تجارت 
و مجمع امور صنفي را در دستور كار داريم. همچنين رفع مشكالت 
اعضا، پيگيري مسائل واحدهاي صنفي فاقد پروانه كسب، جلوگيري 
از سوءاستفاده و فروش كاالهاي بي كيفيت از مهم ترين كاركردهاي 

اتحاديه است. 

ورود فرش هاي بي كيفيت به بازار
رئيس اتحاديه صنف فروشندگان فرش ماشيني و موكت تهران تصريح 

كرد: مد نظر داريم براي جلوگيري از ارائه اجناس بي كيفيت در محل 
اتحاديه يك آزمايشــگاه مجهز براي بررســي مشخصات فرش هاي 
ماشيني توليدي و مطابقت آن با اظهارات توليدكننده در ليبل پشت 

فرش راه اندازي كنيم. 
متاسفانه با گران شدن مواد اوليه، افزايش قيمت تمام شده و افزايش 
قيمت فروش، برخي از واحدهاي توليدي به سمت كاهش كيفيت مواد 
اوليه مي روند. متاسفانه اين معضل باعث ورود فرش هاي بي كيفيت به 
بازار شده است. در اين آزمايشگاه از واحد هاي صنفي به طور موردي 
نمونه فرش هايي به اتحاديه منتقل و آزمايش مي شــود و اگر ليبل با 
مشخصات واقعي مطابقت نداشته باشد با توليدكننده يا واحد صنفي 

برخورد خواهد شد. 
رئيــس اتحاديه صنــف فروشــندگان فــرش ماشــيني و موكت 
تهــران در واكنش به فهرســت منتشرشــده از اســامي برندهاي 
منتخــب وزارت صنعت براي عرضــه كاال در قالب بســته خروج از 
ركود دولت بيان داشــت: وزارت صنعــت در رابطه با انتخاب ســه 
واحد توليدي فرش ماشيني هيچ گونه مشــورتي با اتحاديه نداشته 
اســت، به همين دليل بنــده و ديگــر همكارانم اصــال نمي دانيم 
 معيار ايــن انتخاب چه بوده اســت، در كل اين نــوع گزينش ها كار 

مناسبي نيست. 
كماليان ادامه داد: با وجود ۴۰۰ برند توليدي فرش ماشيني اگر قصد 
دولت خارج كردن بازار از ركود است، بايد بداند تمامي بازار دچار اين 
ركود هستند، نه فقط چند برند. عالوه بر آن با اين روش، حق انتخاب 

نيز از مردم گرفته مي شود. 
وي گفت: در كل در رابطه با اجرايي شدن اين طرح هيچ گونه صحبتي 
با اتحاديه صورت نگرفته است، البته بايد منتظر ماند و ديد كه آيا اصال 
اين طرح با موفقيت همراه خواهد بود يا خير؟ اگر موفق نباشد كه هيچ 
اما اگر طرح مثبتي ارزيابي شود، بايد در نوع انتخاب واحدها تجديد 

نظر كرده و همه را با يك چشم ببينند. 

طرح ويژه اتحاديه براي فروش اقساطي
رئيس اتحاديه صنف فروشــندگان فرش ماشــيني و موكت تهران 
همچنين از اجراي طرح ويژه از سوي اتحاديه خبر داد و گفت: اتحاديه 
فرش ماشيني با همكاري تمام اعضاي خود اقدام به اجراي طرح ويژه 
فروش اقساطي كرده است كه اين طرح ربطي به طرح فروش اقساطي 

وزارت صنعت ندارد. 

به گفته كماليان در اين طرح از كاغذبازي اداري خبري نيست و سود 
۱۰ تا ۱۲ درصدي بانكي هم شامل آن نمي شــود. خريداران با ارائه 
فيش حقوقي شركت يا سازماني كه درآن اشتغال دارند، مي توانند از 
طرح خريد اقساطي اتحاديه و اصناف در حوزه فروش فرش ماشيني 

بهره مند شوند. 
وي اضافه كرد: اين طرح بدون بهره و ســود و تنها با ارائه معرفي نامه 
و فيش حقوقي از ســوي خريــداران قابــل انجام اســت. اتحاديه 
 لوازم خانگــي نيز همين طــرح را براي صنف متبوع خــود اجرايي 

كرده است. 
وي رفع موانع توليد و افزايش صادرات را از جمله راهكارهاي خروج 
بازار از ركود عنوان كــرد و افزود: در ارتباط با ظهور فروشــگاه هاي 
بزرگ و زنجيره اي و تبليغات گســترده آنان بايد گفت: متاســفانه 
ايجاد اين فروشــگاه هاي بزرگ منجر به كســادي بيشتر واحدهاي 
صنفي در سطح شهر مي شــود، ازاين رو به مصرف كنندگان توصيه 
 مي كنم بــراي تهيه فــرش از واحدهــاي صنفي نزديــك به خود 

خريد كنند. 
وي ادامه داد: اگر چه تبليغات اين فروشگاه هاي بزرگ گسترده است اما 

با توجه به اينكه بازار اشباع شده در همه سطح شهر، قيمت ها يكسان 
است و تفاوت چشمگيري ندارد. 

كماليان در بخشي ديگر از سخنان خود با اشــاره به تبليغات وسيع 
در حوزه فرش ماشيني اظهار داشــت: در نظر گرفتن جوايز و قرعه 
كشي هاي بزرگ مانند ماشين هاي مدل باال و مسكن و آپارتمان براي 

فرش ماشيني غيرواقعي است. 
وي گفت: مگر حاشيه سود فروش فرش ماشيني چقدر است كه بتوان 
اين جوايز را براي آنها در نظر گرفت؟ پس يا اين جوايز غيرواقعي است 

يا قيمت فرش ماشيني غيرواقعي است. 
وي تصريح كرد: چندين بار گفته ام و مجدد تاكيد مي كنم كه هزينه 
اين تبليغات از جيب مصرف كننده و مشــتريان و خريداران هزينه 
مي شود و به دور از انصاف اســت كه بخواهيم حقوق مصرف كننده را 

پايمال كنيم. 
وي ادامه داد: بيشترين واردات ما در بخش فرش ماشيني مربوط به 
قاليچه هاي فانتزي است كه در سال هاي گذشته توليدكنندگان در 
اين بخش ضعيف عمل مي كردند اما هم اكنون توليدات داخلي قدرت 

رقابت با توليدات را خارجي دارند. 

 رئيس سابق اتحاديه صنف فروشندگان فرش ماشيني و موكت در گفتگو با »كسب وكار« : 

قاليچه هاي فانتزي وارد کرديم
هزينه جوايز پر زرق و برق از جيب مصرف كننده است

پس از توافقات انجام شــده ميان ايران و 
گروه ۱+۵ و اجرايي شــدن برجام انتظار 
مــي رود ايــران يكــي از پربازديدترين 

كشورها در سال ۲۰۱۶ باشد. 
جاذبه هاي گردشــگري ايران از سواحل 
تا پيست هاي اســكي، معماري هاي اســالمي جذاب و غذاهاي 
خارق العاده و مكان هاي باســتاني مقصد گردشگران اقصي نقاط 

جهان خواهد بود. 
با آب شدن يخ روابط ميان ايران و غرب پس از انتخاب روحاني به 
عنوان رئيس جمهوری، پيش بيني  مي شود گردشگران دوباره ايران 
را به عنوان يك مقصد جذاب براي بازديد در نظر بگيرند يعني بايد 
از فرصت مناسب به وجود آمده و به تعبيري پسابرجام در جذب 
گردشگران خارجي اســتفاده كرد و در اين راستا بايد زمينه اي 
ايجاد شود تا گردشگران خارجي در كشور حضور پيدا كنند. رئيس 
اتحاديه هتل ها و هتل آپارتمان هاي تهران با اشاره به خالي بودن 
۵۰ درصدي ظرفيت هتل ها به »كسب وكار« گفت: خوشبختانه 
در تهران زيرساخت هايي براي پذيرش  مهمان هاي خارجي فراهم 
است اما با وجود سفر هيات هاي تجاري هنوز بسياري از هتل ها 
خالي اســت. محمدعلي فرخ مهر اظهار داشت: با سفر هيات هاي 
تجاري خارجي به ايران در پسابرجام و ورود گردشگران خارجي به 
كشور هتل ها آمادگي پذيرايي و ميزباني را دارند. محمدعلي فرخ 
مهر، با اشاره به ثبات قيمت هتل هاي تهران در ماه هاي پاياني سال 
گفت: هيچ افزايش قيمتي در راه نيست و در ايام نوروز نيز همانند 
سال هاي گذشته هتل هاي تهران با تخفيف به مردم خدمات ارائه 

مي دهند. 
وي با تاكيد بر اينكه ما با هر نوع افزايش قيمت مخالف هســتيم، 
گفت: با ثبات قيمت، متقاضي بيشــتر مي شــود و در اين راستا 

اميدواريم در سال آينده نيز شاهد افزايش قيمت نباشيم. 
فرخ مهر با اشاره به ركود سال ۹۴ گفت: قيمت هتل نيز تابع تقاضاست و 
به غير از ايام پيك در بقيه اوقات هتل ها حتي با ۵۰ درصد كاهش قيمت 
به مشتريان خدمات ارائه دادند. وي به سفر هيات هاي تجاري خارجي 
به ايران اشاره كرد و گفت: خوشبختانه در تهران زيرساخت هايي براي 
پذيرش  مهمان هاي خارجي و گردشگران فراهم است و اميدواريم با 
اين موضوع رونق به صنعت هتلداري برگردد. به گفته رئيس اتحاديه 
هتل ها و هتل آپارتمان هاي تهران با توجه به اينكه هتل ها تابع قوانين و 
مقررات هستند، بسياري از  مهمان هاي خارجي براي اقامت واحدهاي 
اقامتي كه تابع قوانين نيستند را ترجيح مي دهند و همين امر موجب 
شده تا بيش از ۵۰ درصد ظرفيت هتل ها در شرايط كنوني خالي باشد. 
وي تصريح كرد: قيمت هتل هاي تهران در ايام نوروز افزايش نمي يابد 
و در ارديبهشت ماه بررسي مي شود كه قيمت هتل ها به چه ميزان در 

سال آينده افزايش بيابد. 

اهميت نيروي آموزش ديده و مجرب در اداره هتل ها
رئيس اتحاديه هتل هــا و هتل آپارتمان هاي اســتان تهــران، نبود 
نيروي انســاني آموزش ديــده را مهم ترين معضل هتل ها در كشــور 
دانســت و افزود: مشــكل گردشــگر و حتي مشــكل تعداد هتل در 

كشــور نداريم، بلكه آنچه بــراي ما بــه عنوان يك معضــل تعريف 
شــده، اين اســت كه نيروي انســاني آموزش ديده در سطح هتل ها 
 نداريم تــا اين نيروها بتواننــد در هتل ها فعاليــت و خدمات مطلوب 

ارائه كنند.
فرخ مهر با اشــاره به اين موضــوع كه هر اســتاني ظرفيت هاي 
گردشگري ويژه خود را دارد، گفت: در صورتي كه تعداد گردشگران 
در كشور بيشتر شود، نيازمند ساخت هتل هاي بيشتر و همچنين 
نيروي انساني آموزش ديده در اين هتل ها هستيم. وي با بيان اينكه 
كمتر كســي به اين حرفه روي مي آورد، دليل اين امر را مشاغل كاذب 
دانست و گفت: ما در اين حرفه آشــپز، كمك آشپز، ميزبان و بسياري 
افراد ديگر كه زبان خارجي بدانند، نداريم و دانشگاه ها نيز نيروي انساني 
آموزش ديده به هتل ها نمي دهند و تصور دانشگاهيان از اين حرفه، پشت 

ميزنشيني است كه هتلداران به اينگونه نيروها نيازي ندارند. 

به ازاي هر ۱۰ نفر نيروي ايراني يك نفر نيروي خارجي
فرخ مهر خاطرنشــان كرد: دولت بايد براي اين مســاله راهكاري 
بينديشــد كه يكي از اين راهكارها اســتفاده از توانمندي بخش 
خصوصي است تا خودشــان در اين زمينه اقداماتي انجام دهند، 

به اين ترتيب دولت بايد نقش تســهيل گر داشته باشد، نه نقش 
مداخله كننده. به گفته وي، اتحاديه هتلداران آموزشگاه دارد و به 
نيروها آموزش مي دهد اما كمتر كسي به اين حرفه روي مي آورد و 

با اين حرفه آشنايي دارد.
 بــه اين ترتيــب و در صورتــي  كه تعداد گردشــگر در كشــور 
بيشــتر شــود و به موازات آن تعــداد هتل ها نيــز افزايش يابد، 
اداره اين هتل ها بايد به دســت نيــروي انســاني آموزش ديده 
 باشــد، ايــن در حاليســت كــه هتلــداران بــا كمبــود نيرو

 مواجه هستند. 
 رئيس اتحاديه هتلداران تهران در ادامه با ارائه پيشنهادي درباره

 به كارگيــری نيروي خارجي حرفــه اي و نيرويي كــه بتواند به 
نيروهاي ايراني آمــوزش دهد، گفت: به اين ترتيــب به ازاي هر 
۱۰ نفر نيروي ايراني مي توان يك نفر نيروي خارجي داشــت كه 
 به نيروهاي ايراني آموزش مي دهد و با اين روش، ســطح خدمات

 باال مي رود. 

شاهد افزايش گردشگران بين المللي هستيم
فرخ مهر خاطرنشان كرد: كشــور با زياد شدن تعداد گردشگر مشكلي 

ندارد اما اين در صورتي اســت كه زيرســاخت ها فراهم باشد و نيروي 
انســاني كارآمد يكي از اين زيرساخت هاســت. به اين ترتيب دولت 
موظف اســت در اين زمينه هزينه كنــد و نيروها را آمــوزش دهد، 
اگرچه خود اتحاديه نيز به عنوان بخش خصوصــي به نيروها آموزش 
 مي دهد اما اين آموزش بهتر اســت از ســوي دولت هم تقويت شود.

  وي همچنين تصريح كرد: اين روزها شاهد افزايش  تعداد گردشگران 
بين المللي هستيم. گردشگراني كه در كشورهاي مختلف در حال  گذار 
بوده و از اماكن تاريخي كشــورها بازديد مي كنند. اين امر باعث شده 
كه صنعت گردشــگري را به عنوان يكي از ســريع ترين صنايع جهان 
در رشد اقتصادي بشناســند، چراكه اين صنعت در عين سريع بودن، 
تاثيري بســزا در حوزه هاي اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي 
و حتي محيط زيستي كشــورهاي مبدا و مقصد دارد؛ بنابراين توجه 
 به اين صنعت و فراهم كردن زيرســاخت ها در اين حوزه يك ضرورت

 تلقي مي شود. 
به گفته رئيس اتحاديه هتل ها و هتل آپارتمان هاي استان تهران، 
۲ بخش دولتي و خصوصي بايد به طــور هماهنگ و تاثيرگذار در 
كنار يكديگر به توسعه و بهبود زيرساخت هاي صنعت گردشگري 

بپردازند. 

رئيس سابق اتحاديه هتل ها و هتل آپارتمان ها در گفتگو با »كسب وكار« مطرح كرد 

آمادگي هتل ها براي ورود  گردشگران بين المللي 
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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

ويتامين ب ۱2 در رژيم گياهخواري
نسرينمرادي-فعالمحيطزيست

ويتامين ب۱۲ ويتاميني است كه توسط 
حيوانات يا گياهان ساخته نمی شود بلكه 
توسط باكتري ها ســاخته شده و سپس 
در چرخه طبيعي غذا به بــدن حيوانات 
و همچنين انســان ها منتقل مي شــود. 
باكتري هاي ســازنده ويتامين ب۱۲ در 
طول دستگاه گوارش انسان از دهان تا مقعد قرار دارند. وجود اين باكتری ها 
عامل مهمي در فراهم آوردن نياز بدن به ويتامين ب۱۲ اســت. به همين 
دليل كمبود اين ويتامين در گياهخواران كامل يا وگان بســيار به ندرت 

ديده مي شود. 
ويتامين ب۱۲ در بدن انســان به طور عمده در كبد ذخيره مي شود. گفته 
مي شود در كبد ذخيره اي براي حدود 7 سال نياز بدن به اين ويتامين وجود 
دارد. عالوه بر اين، سيستم دقيق و كارايي براي جذب دوباره ب۱۲ ترشح 
شده از كبد توســط صفرا وجود دارد ، به طوري كه اين سيستم قادر است 
تقريبا به طور كامل اين ويتامين را توسط قسمت انتهايي روده كوچك يعني 

ايليوم بازيابي و جذب دوباره كند. 
همه اين عوامل به عالوه ميزان اندك مورد نياز روزمره بدن به اين ويتامين باعث 
مي شود كمبود ويتامين ب۱۲ به ندرت ديده شــود. اگر چه در تئوري مي توان 
نتيجه گرفت كه كمبود اين ويتامين بايد در گياهخواران ديده شود ولي در واقعيت 
 كمبود اين ويتامين در افراد غير گياهخوار بيشتر ديده شده است. دليل اين مساله

 چند اليه است. 
 محيط غيــر طبيعــي روده انســان و حيوانات بــه دليــل اضافه كردن 
آنتي بيوتيك هاي مختلف به غذاي دام ها كه به طور غيرمستقيم وارد بدن 
انسان نيز مي شود، مصرف همه گير داروهاي مختلف از جمله آنتي اسيدها، 
شيفتگي روزافزون به اســترليزه كردن و از بين بردن باكتري ها و باالخره 
طريقه فوق العاده ناســالم تهيه و عرضه مواد حيواني از جمله اين عوامل 
هســتند. گياهخواران به طور عمده به دليل عدم مصــرف مواد حيواني 
كمتر از گوشتخواران يا همه چيزخواران دچار اختالالت هضمي، جذبي، 
ترشــي معده و تغييرات محيط داخلي دســتگاه گوارش بوده و كمتر در 
معرض خطرات ســالمتي ناشــي از مصرف هورمون ها، آنتي بيوتيك ها 
و ســاير آلودگي هاي موجود در مــواد حيواني قرار دارنــد. مصرف مواد 
گياهي كه به روش ارگانيك تهيه شــده باشــند محيط داخلي ســالم را 
 براي رشد باكتري هاي مفيد ســازنده ويتامين ب۱۲ در بدن گياهخواران 

فراهم مي سازد.
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فيسبوك باتري گوشي را مي خورد
خبر

جواني و كسب و كار
پيش از آنكه با ايجاد يك شــغل جديد خود را به 
مخاطره بيندازيد، وقت خود را براي لذت بردن از 
آنچه تاكنون انجام داده ايــد، صرف كنيد و بدانيد 
آنچه كه انجام مي دهيــد به طور كامل به موفقيت 
منتج نمي شود و چيزي كه در اين بين مهم است 

تجربياتي است كه به دست خواهيد آورد. 
نگاه بهتري به افراد جواني كه روزانه با آنها ارتباط 
داريد، بيندازيد و تالش هايي كه براي متمايز ساختن 
خود از آنها انجام مي دهيد و نتايجــي را كه از اين 
تالش ها به دست مي آوريد، در نظر بگيريد و بدانيد 
كه تنها با سعي و تالش است كه شما از افراد همسان 

موفق تر شده ايد. 
شما به عنوان يك كارآفرين جوان، با موانع شخصي 
و شغلي زيادي روبه رو خواهيد شد كه براي رسيدن 
به موفقيت بايد آنها را متحمل شويد. بعضي از اين 
فاكتورها، موانع واقعي هستند، مثل اينكه چگونه و 
از چه طريقي براي شغل خود پشتوانه مالي تهيه 
كنيد و اينكه چگونه خانواده، مدرسه و شغل خود 
را به طور همزمان مديريت كنيد. بقيه فاكتورهايي 
كه درباره شان بحث مي كنيم، چيزي جز موانعي 
كه خودمان براي خود ايجاد مي كنيم، نيستند. مثال 
نگراني درباره سن و سطح تجربيات مان در برخورد 
با مشتري. اينها چيزي جز يكسري بازي هاي فكري 
كه سبب عقب افتادن موفقيت مي شوند، نيستند. 
به عنوان يك كارآفرين جوان شما بايد بر اين موانع 

غلبه كنيد، تا به موفقيت دست يابيد. 
در نخستين تالش براي ايجاد يك شغل موفق، بدون 
شك شما به دفعات با مشكل روبه رو خواهيد شد. 
براي جلوگيري از ايجاد حس شكست در اين شرايط 
غيرقابل اجتناب، نگاهي به اطراف خود بيندازيد. 
افراد زيادي را خواهيد يافت كه مشغول به  كارهايي 
هســتند كه از آنها لذت نمي برنــد. انجام اينگونه 
شــغل ها هيچ هدفي جز تامين هزينه هاي جاري 

زندگي را براي آنها تامين نخواهد كرد. 
همچنين افراد مســن تري را خواهيد يافت كه به 
شغل هاي بي جنب و جوش مشغول هستند. آنها 
هيچ كنترلي بر موفقيت آينده خود ندارند. صبح 
از خواب بلند مي شــوند، ســركار خود مي روند، 
برمي گردند، مي خوابند و دوباره صبح روز بعد را به 

همين ترتيب شروع مي كنند.

حقوق کسب و کار  مهارت

وقتي خواســته هاي مشتريان شناســايي شدند، بايد مشــخص كنيم كه 
مي خواهيم چه چيزي به مشتريان بفروشيم تا به آن خواسته ها پاسخ بدهيم. 
فرض كنيد من مي خواهم خدمات مشاوره حسابداري بدهم. براي اين منظور 

الزم است چند قدم را طي كنم: 
فهرســتي از منافع و مزايايي كه محصول يا خدمت 

شــما دارد را تهيه كنم )اين كار باعث مي شود تا 
هزينه هاي رســيدگي به مســائل حسابداري و 
مالياتي شــركت بدون كاهش كيفيت به شدت 

كاهش يابد.( 
هر يك از اين منافع به چه خواســته اي از كدام 
گروه مشتريان پاسخ مي دهد )مثال اين خدمات 
براي شركت هاي كوچكي كه براي شان داشتن 
يك حســابدار تمام وقت نمي صرفد، مناسب 

است. در عين حال بعضي از شركت ها هم حسابدار حرفه اي در زمينه مسائل 
مالياتي ندارند و من مي توانم به آنها خدمات خودم را ارائه كنم.( 

در مرحله بعد بايد ببينم كه محصول يا خدمتــم را با چه قيمتي مي توان به 
مشتريان ارائه كنم. تعيين قيمت براي محصوالت نسبتا آسان تر است؛ چرا كه 
مي شود براساس قيمت تمام شده هر محصول و سود تصميم گرفت. درباره 
خدمات خيلي اين كار را نمي شود كرد. براي محاسبه قيمت 
خدمات از بررســي قيمت خدمات كسب و كارهاي مشابه 
شروع كنيد و با شهودتان تصميم بگيريد كه خدمات تان 
را با چه قيمتي بفروشيد )مي توانيد قيمت فروش كاالها را 
هم از همين روش استخراج كنيد.( در واقع بايد ببينم 
فروش يك واحد محصول يا خدمت با چه حداقل 
قيمتي براي من مي صرفد و آيا مشــتري حاضر 

است اين قيمت را بپردازد يا خير؟

چگونه محصول يا خدمت مان را بفروشيم؟

درس هايي از فوتبال براي كسب وكار
»اين سومين سالي اســت كه ما در رقابت 
هستيم. ما هميشه صحبت هايي راجع به 
داوران مي شنويم. انگار هميشه همه منتظر 
كوچك ترين فرصتي هســتند كه بگويند 
كار يوونتوس تمام شده يا اين تيم به اندازه 
قبل خوب نيست و چنين حرف هايي ولي 
ما هنوز هم مثل قبل هســتيم. اصال آسان 
نيست كه در نزديكي صدر جدول باشيد. يك سرمربي بايد يك روانشناس خوب 
باشد و مثل بازيكنانش فكر كند. من گفته بودم كه امسال كار سختي داريم. 
چون تيم هاي ديگر جام هاي زيادي براي فتح كردن دارند و ما جام هاي زيادي 
براي از دست دادن. به همين خاطر هم گفته بودم كه كسي كه به پيروزي نرسد، 

ناكام مانده است. « )آنتونيو كونتهـ  سرمربي يوونتوس( 
برنده شدن و ستاره شدن، سخت ترين كار دنياست. خيلي از ما در همين مسير 
از راه باز مي مانيم. خيلي از ما تمام همت و آرزوي مان را در رسيدن به آن قله 
دوردست گذاشته ايم  اما چيزي كه در اين ميان فراموش مي شود اين است كه 
خيلي وقت ها موفق شدن، در رقابت است كه معنادار می شود و بردن يكي، 
به معناي باخت آن ديگري است  اما ما عادت داريم باخت را در زمان باختن 
ببينيم نه در زمان رقابت. حرف هاي جالب كونته روي همين نكته دســت 
گذاشته اســت: اينكه همان قدر كه تو مي تواني ببري، ديگران هم مي توانند 
ببازند و همان قدر كه ديگران مي توانند ببرند، تو هم مي تواني ببازي اما كونته 
نكته مهم ديگري را هم گفته است كه به جنبه  معموال ناديده انگاشته  شده 
»برندينگ« در ارتباط اشاره دارد: حفظ »برند« از ساختن آن سخت تر و مهم تر 
است. برندها با ۲ عنصر بسيار مهم گره خورده اند: انتظار و احساس. هر ۲ عنصر 

در فوتبال به خوبي نمايان هستند. 
عنصر انتظار با پيشــنهاد ارزش يك برند در ارتباط اســت؛ اينكه اين برند 
چه منفعتي را براي مشــتري مي آفريند. بياييد به فوتبال نگاه كنيم. اغلب 
»برند«هاي بزرگ فوتبال داراي ســبكي خاص هســتند كه با آن شناخته 
مي شــوند و به همين دليل مورد عالقه هواداران شان هستند: توتال فوتبال 
بارسا، بازي فيزيكي تيم هاي ايتاليايي، بازي فانتزي تيم ملي برزيل و سبك بازي 
شناور فوتبال هلندي را به ياد بياوريد. كونته به همين موضوع اشاره مي كند. يك 
نكته مهم در اين ميان اين است كه پيشنهاد ارزش بايد حداقلي از ويژگي ها و 
انتظارات را محقق كند تا همچنان مورد رضايت هواداران و مشتريان باشد. اين 

يعني ثبات رفتار و عملكرد كه سخت ترين كار دنياست.
تجربه احساسي برند اما وجه ديگري از ماجرا را نمايان مي كند. وجهي كه در 
دنياي فوتبال به شدت معنادار است. اگر فوتبالي باشيد، حتما مي دانيد از چه 
سخن مي گويم: غرور و شــادي پيروزي ها و اشك و درد ناشي از شكست ها. 
ما تيم هاي مورد عالقه مان را با تجربه احساســي كه با آنها داشته ايم، به ياد 
مي ســپاريم. خاطره عنصري از ذهن ما انسان هاست كه با احساس پيوندي 
ويژه دارد و به همين دليل جزئي مهم از مسير زندگي ما ست. ما عاشق تيم مان 
مي شويم چون احساس خوبي در ما مي آفريند، به ما غرور و هويت مي دهد و در 
ما شادي و شور و هيجان مي آفريند  و باز همين جاست كه يك برند الزم است 

به ساختن و ثبات اين تجربه احساسي فكر كند.
به گمانم يكي از بزرگ ترين عوامل شكست بزرگ ترين برندهاي دنيا، نداشتن 

ثبات در ارزش و احساس است. فراموش شان نكنيم.

يادداشت  كارشناس

حذف اپليكيشــن فيســبوك ۲0 درصد از عمر 
باتري شما را حفظ مي كند.  اپليكيشن اندرويدي 
فيسبوك روي عملكرد و عمر باتري گوشي هوشمند 
تاثير مي گذارد.  كاربران اپليكيشن فيسبوك همواره 
از مسائل عملكردي مربوط به باتري شكايت داشته اند 

و اخيرا مديران محصوالت فيسبوك از راسل هولي كه 
نويسنده حوزه تكنولوژي است خواستند اپليكيشن 
فيســبوك خود را غيرفعال كرده و اثراتش را بازگو 
كند. اين اقدام به يكسري واكنش منجر شد كه نكات 
جالبي را درباره اپليكيشن فيســبوك آشكار كرد. 

هولي عنوان كرد كه عمر باتري هاي اندرويدي بدون 
اپليكيشن فيسبوك بهتر عمل مي كند.  آنها همچنين 
دريافتند كه وقتي اپليكيشن هاي فيسبوك و مسنجر 
فيسبوك نصب نيست، ساير اپليكيشن ها در گوشي 
هوشمند ۱5 درصد سريع تر عمل مي كنند.  با وجود 

اينكه اپليكيشن فيســبوك در ارقام مربوط به عمر 
باتري اندرويد، مقدار قابــل توجهي از توان و قدرت 
گوشــي را نمي طلبد اما بر اساس شــواهد بيش از 
چيزي كه ظاهرا نياز دارد، باتري و انرژي گوشي را در 

پس زمينه مصرف مي كند. 


