
شرکت ملی گاز اعالم کرد: با وجود مشکالت موجود در زمینه 
میزان مصرف گاز در کشور، پیش بینی های الزم انجام شده، 
به طوری که تاکنون با وجود مشکالت در زمینه تولید، انتقال و 
توزیع گاز، نه تنها در استان های شمالی بلکه در هیچ نقطه ای 
از کشور افت فشار گاز نداشته ایم و گاز هیچ مشترک خانگی 

قطع نشده است.
شــرکت ملی گاز در واکنش گزارش »زمســتان ســخت«، 
اعالم کرد: کشور از چند ســال گذشته با کسری گاز به دلیل 
عدم ســرمایه گذاری الزم در پروژه های مربــوط به افزایش 
و ازدیــاد گاز، وجود پروژه هــای ناتمام متعــدد، عدم توجه 
الزم به مشــکل افت فشــار در میادیــن گازی مختلف طی 
سال های گذشته، مواجه بوده است و بدون تردید در سال های 

آینده نیز ادامه خواهد یافت؛ چراکه عالوه بر هزینه ســنگین 
ســرمایه گذاری مورد نیاز زمان قابل توجهی از آغاز توســعه 

میادین تا بهره برداری از آنها صرف خواهد شد.
در بخشی از مطلب منتشرشده که به مسئله محدودیت گاز 
صنایع اشــاره شده بود، تاکید می شــود ترکیب مصارف گاز 
طبیعی در ماه های سرد سال به دلیل رشد شدید مصرف بخش 
خانگی، تجاری و صنایع غیرعمد در ماه های مزبور، با تغییرات 
شدیدی مواجه است و این موضوع از ویژگی های مهم و الزامات 
ساختاری مدیریت شبکه تامین و عرضه گاز در ایران و سایر 

کشورهای دنیاست.
با توجه به رشد شــدید مصارف به خصوص در بخش خانگی 
و تجاری در ماه های ســرد ســال، مدیریت شبکه عرضه گاز 

در ماه های مزبور از طریق تخصیص احجام گاز به بخش های 
مصرف کننده بر اســاس اولویت تعیین شده در شبکه صورت 
می گیرد و در قراردادهای فروش گاز مشترکان عمده بر لزوم 
تامین ســوخت جایگزین دوم در دوره سرد سال تاکید شده 
و مشــترک مکلف به انجام تمهیــدات الزم در این خصوص 

می باشد.
الزم به توضیح است که وزارت نفت سوخت جایگزین را به رغم 
ارزآوری و ارزش صادراتــی باال با هدف حمایت مشــترکین 
عمده، با قیمت گاز طبیعی محاســبه و در اختیــار آنها قرار 
می دهد. هرچند با وجود تمهیدات الزم برای تولید حداکثری 
گاز و استفاده از مخازن ذخیره گازی و همچون ذخایر سوخت 
جایگزین در صنایع عمده و نیروگاه ها، به ناچار جهت جبران 

کســری گاز و تامیــن گاز در بخش خانگــی و تجاری )که 
اولویت اصلی وزارت نفت و شــرکت ملی گاز ایران می باشد( 
محدودیت هایی در صنایع مختلف و نیروگاهی اعمال می شود 
که مطابق با مصوبه و ابالغیه دستگاه های حاکمیتی و نظارتی 
بوده و اجرای آن الزم االجرا می باشــد و قطعاً تمامی جوانب 
موضوع )و نه فقط بخش اقتصادی( ناترازی گاز و انرژی را در 

نظر می گیرند.
در بخش دیگری از گزارش به تعطیلی ادارات اســتان گیالن 
به دلیل افت فشــار گاز اشاره شــده بود که ضمن تکذیب، 
تاکید می شــود اســتان گیالن از نظــر کیفیــت اتصال به 
شــبکه انتقال گاز در شــرایط مناســب و پایداری قرار دارد 
به طوری که در روزهای سرد ســال های گذشته که آب و برق 

در این استان قطع شــده بود، گاز قطع نشــد و از روشنایی 
 آن به جای بــرق و از گرمــای آن برای تبدیل بــرف به آب 

استفاده شد.
در پایان یادآور می شود که وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران 
با وجود تنگناها و مشــکالت موجود در زمینه میزان مصرف 
گاز طبیعی در کشور، پیش بینی های الزم را به منظر مدیریت 
چالش پیش رو به عمل آورده و تدابیر مورد نیاز را برای عبور از 
فصل سرما اتخاذ کرده است، به طوری که تاکنون نیز با وجود 
مشکالت متعدد در زمینه تولید، انتقال و توزیع گاز طبیعی، 
نه تنها در استان های شمالی بلکه در هیچ نقطه ای از کشور افت 
فشار گاز نداشته ایم و تاکنون گاز هیچ مشترک خانگی قطع 

نشده است.

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان تهران 
گفت: ۴۰ هزار قبض )معادل سه درصد مشترکان( 
از یک میلیون و ۱۰۰ هزار قبض صادر شده، خوش 

مصرف شده و پاداش دریافت خواهند کرد.
به گزارش وزارت نیرو، محمدرضا بختیاری افزود: 
مشترکان پرمصرفی که مصارفشان را به خط الگو 
و یا زیر الگو رسانده باشــند به ازای هر مترمکعب 
۳ هزار و ۶۶۲ تومان پــاداش دریافت می کنند و 
این پاداش خوش مصرفی در قبض ماه آینده شان 
اعمال خواهد شــد. وی ادامــه داد: طرح پاداش 
مشترکان خوش مصرف آب به دستور وزیر نیرو 

اجرا شده است.

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان تهران 
گفت: آب بهــای مشــترکانی که کمتــر از پنج 
مترمکعب در ماه مصرف آب داشته باشند رایگان 
خواهد بود. بختیاری افزود: الگوی مصرف ماهانه 
آب در تهران ۱۴ مترمکعب برای هر خانوار )سه 

ونیم نفر( تعیین شده است.
وی ادامه داد: مشترکانی که ماهانه ۱۴ مترمکعب 
و کمتر آب مصرف کنند »خــوش مصرف«، آن 
دسته از مشــترکان که بین ۱۴ تا ۲۸ مترمکعب 
یعنی تا دوبرابر الگو مصــرف کنند، »پرمصرف« 
و مشترکانی که بیش از دوبرابر الگو مصرف کنند 

»بد مصرف« هستند.

مدیرعامل شرکت مهندســی آب و فاضالب کشور 
با اشاره به بحران آب در استان های مختلف کشور، 
گفت: اگر برنامه ریزی نشود ۲۶۰ شهر می تواند دچار 
بحران شود، ولی علیرغم تمام مشکالت، تغییر اقلیم، 
افزایش هزینه های تامین آب سعی بر این است که 

کمترین مشکل را در استان ها داشته باشیم.
 اتابک جعفری با اشــاره به آخرین وضعیت شیرین 
سازی آب در یا در کشور، اظهار کرد: در حال حاضر 
۶۳۵ هزار متر مکعب در شبانه روز شیرین سازی آب 
در کشور انجام می شود، با توجه به نیازی که ساحل 
دارد و نمی خواهیم پروژه انتقال آب اجرایی کنیم، 
یکی از بحث های جدی در حوزه آب موضوع شیرین 

سازی آب دریا است. وی با بیان اینکه در حال حاضر 
دو درصد جمعیت کشــور معادل تقریبا یک و نیم 
میلیون نفر از آب دریا استفاده می کنند، گفت: پیش 
بینی ما این است که مطابق برنامه ریزی های صورت 
گرفته در طول برنامه بتوانیم ۵۰۰ هزار مترمکعب 

دیگر را به این مجموعه اضافه کنیم.
مدیرعامــل شــرکت مهندســی آب و فاضالب 
کشور با اشاره به هزینه شیرین ســازی آب دریا در 
کشــور، گفت: بر اســاس آخرین قراردادهایی که 
به امضا رســیده هزینه هر متر مکعب آب از طریق 
 شیرین سازی آب دریا حدود ۱۲  تا ۱۵ هزار تومان 

تمام می شود.

میزان صادرات برق آلمان به همسایگانش در سال 
۲۰۲۲، با وجود بحران انرژی داخلی، در مقایســه 
با میزان واردات این کشــور افزایش یافت. اگرچه 
سوئیس و اتریش مقصدهای اصلی برای صادرات 
برق آلمان بودند اما در یک تغییر قابل توجه، صادرات 
برق آلمان به فرانسه بیشتر از میزان واردات برق از 
این کشور بود. آمار بازرگانی نشان داد همسایگان 
آلمان اگر در تولید برق با کمبود روبرو شــوند، به 
مازاد برق بزرگترین اقتصاد اروپا وابسته خواهند بود. 
مازاد صادرات برق آلمان در سال ۲۰۲۲، به ۲۷.۵ 
تراوات ساعت در مقایسه با ۲۰.۸ تراوات ساعت در 
سال ۲۰۲۱ رشــد کرد. واردات برق آلمان در سال 

۲۰۲۲، به ۵۱ تراوات ساعت رسید که ۲.۶ درصد 
در مقایسه با سال ۲۰۲۱ کاهش داشت و در مقابل، 
صادرات برق این کشور بر مبنای سال به سال، ۷.۳ 
درصد افزایش یافت و به ۷۸.۵ تراوات ساعت رسید 
و این کشور را به صادرکننده بزرگ برق تبدیل کرد. 
رگوالتور انرژی آلمان اعالم کرد تولید تجدیدپذیر 
آلمان در سال ۲۰۲۲، به میزان ۸.۵ درصد رشد کرد 
و به ۲۳۳.۹ تراوات ساعت رسید. تولید نیروی بادی 
در خشکی ۱۲.۴ درصد و نیروی بادی فراساحلی ۲.۹ 
درصد افزایش یافت. تولید فتوولتائیک خورشیدی، 
به میزان ۱۸.۷ درصد افزایش یافت و به ۴۶.۶ تراوات 

ساعت رسید.

رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون 
گفت: سیستم معیوب توزیع و حضور مافیا و دالل ها 
قیمت گوشت قرمز را برای مصرف کننده افزایش داده 
است. ارسالن قاسمی، رئیس کمیسیون کشاورزی 
و صنایع غذایی اتاق تعاون در پاســخ به اینکه آیا با 
صادرات خوراک دام، طیور و آبزیان و سود حاصل شده 
از این بستر، تولیدکننده می تواند این اقالم را ارزان تر 
در بازار داخل توزیع کند، گفت: هنگامی که بهای تمام 
شده کاال برای تولیدکننده بسیار باال می رود و این امر 
منجر به افت بازار تقاضا می شود باید تدبیری اندیشید 

که حیات کارخانجات تضمین شود.
وی ادامه داد: دامدار دام زنده را در بهترین شــرایط 
بین ۱۰۰ تا ۱۰۵ هزار تومان به فروش می رســاند. 
پس از کشتار نرخ گوشت به ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار تومان 
می رسد اما در بازار قیمت گوشــت قرمز به ۲۵۰ تا 
۳۰۰ هزار تومان در هر کیلو می رسد. وی به سیستم 
معیوب توزیع گوشت قرمز اشاره و عنوان کرد: دالل ها 
هزینه های این بازار را بسیار افزایش داده اند. قاسمی 
تصریح کرد: هنگامی که در ســازمان میادین و تره 

بار هزینه اجاره غرفه چند صد میلیون تومان اســت 
قیمت ها نامعقول برای مصرف کننده افزایش می یابد. 
قاسمی تاکید کرد: اگر سیستم بیمار توزیع اصالح شود 
به طور قطع بازار تقاضا را تحریک کرده و مردم با قدرت 
خرید فعلی می توانند خرید گوشت قرمز داشته باشند.

این مقام مســئول با بیان اینکه در تولید نهاده های 
کشاورزی و محصوالت نهایی مشکلی در کشور وجود 
ندارد اضافه کرد: امســال تولیدات بخش کشاورزی 
بیش از ۱۲۰ تن بود که نه تنها نیاز کشــور را تأمین 
می کند که می تواند نیازمندی های کشورهای همسایه 

را نیز پوشش دهد.
در ادامه مجید جعفری، مدیرعامل اتحادیه خوراک 
دام دربــاره احتمال کاهش قیمــت نهادهای دام با 
صادرات به مهر گفت: نرخ تمام شــده گوشت دام و 
طیور تا حدود ۷۰ درصد مربوط به خوراک می شود 
که قیمت آن از اردیبهشت امسال با حذف ارز دولتی 
تا امروز حدود ۷ برابر شده است. در کنار این موضوع 
هزینه های انرژی، دستمزد و سایر موارد نیز دستخوش 
تغییر بوده اند. از این رو بهای تمام شده دام در کشور 

باال رفته اســت. مدیرعامل اتحادیه خــوراک دام با 
بیان اینکه دامداران و مرغداران با هزینه های فعلی 
نمی توانند خوراک دام ها را تأمین کنند، عنوان کرد: 
کشــتار دام ماده و مولد و نیز مرغ های مادر افزایش 
یافته زیرا بار خوراکی که ســال گذشته با مبلغ ۲۵ 
میلیون تومان قابــل تأمین بود در حــال حاضر به 
۲۵۰ میلیون تومان رســیده اســت. عالوه بر اینکه 
کارخانجات خوراک باید ۲۵ درصــد درامد خود را 
مالیات بدهند. در این بــاره در بخش طیور این گونه 
نیست. دولت باید در سیاســت های خود در بخش 
 دام و طیور بازنگری داشته باشد تا قیمت تمام شده 

کاهش پیدا کند.
جعفری در پایان تاکید کرد: هر چقدر تولید از عددی 
باالتر برود حاشیه سود بیشــتر می شود و در نهایت 
قیمت تمام شده را کاهش می دهد. مشکل فعلی تهیه 
کنندگان نهادهای دامــی فعالیت فقط با ۳۰ درصد 
ظرفیت اسمی است و اگر این مشکل با صادرات حل 
شود به طور قطع گوشــت قرمز با قیمت کمتری به 

دست مردم می رسد.

قیمت طال بر اساس داده های ترکیبی ایاالت متحده به 
باالترین حد در ۶ ماه گذشته بازگشت. آخرین داده های 
کالن از ایاالت متحده پس از اینکه اقتصاد و اشــتغال 
ایاالت متحده نشانه هایی از سرد شدن را نشان دادند، طال 
را به باالترین سطح ۶ ماهه رساند. بازار طال در زمانی از 
روز جمعه تنها ۲۵ دالر از سطح اصلی ۱۹۰۰ دالر در هر 
 Comex اونس فاصله داشت، در حالی که قیمت طالی
فوریه ۱۸۷۳ دالر و ۴۰ سنت بود که ۲.۴ درصد در هفته 

افزایش داشت.
بزرگ ترین رویداد کالن هفته نشان داد که رشد شغلی 
در ایاالت متحده در ماه گذشــته کاهش یافت. یکی از 
محرک های مثبت طال در این گزارش، کاهش فشــار 
دستمزدها بود که نشانه ای از کاهش تورم است. میانگین 
درآمد ساعتی ساالنه در ماه گذشته ۴.۶ درصد افزایش 
یافت و این پایین تر از انتظارات پنج درصدی بازار و به 
دنبال افزایش ۴.۸ درصدی در نوامبر بود. گزارش نشان 
داد که اقتصاد به آرامی در حال تعدیل و تورم در حال 
کاهش و بازار کار همچنان قوی است. همچنین، بخش 
خدمات ایاالت متحده برای اولین بار در ماه دســامبر با 

۴۹.۶ درصد کاهش یافت. کاهش ۶.۹ درصدی باعث 
نزولی شد زیرا اجماع بازار به دنبال رسیدن این شاخص 

به ۵۵ درصد بود.
اندرو گرانتام، اقتصاددان ارشد بازار سرمایه CIBC اظهار 
کرد: بررسی اخیر نشان می دهد که رشد تولید ناخالص 
داخلی در سه ماهه چهارم سال گذشته بسیار بهتر از 
حد انتظار بود. کاهش شــدید فعالیت های تجاری و 
ســفارش هایی که در صورت تداوم، نگرانی هایی را در 
مورد چشــم انداز تقاضا ایجاد می کند. عملکرد طال در 
هفته آینده برای تعیین اینکه آیا این فلز گرانبها می تواند 

رشد خود را حفظ کند، حیاتی خواهد بود.
طال در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۲ نشانه هایی از الگوی 
صعودی را با توجه به انتظارات برای چرخش فدرال رزرو 
نشان داد. مارک چندلر، مدیر عامل بانک جهانی فارکس 
به کیتکو نیوز گفت: هدف بعدی که طال باید از آن عبور 
کند، حدود ۱۸۹۶ دالر و ۵۰ ســنت است که معادل 
۶۱.۸ درصد کاهش زیان از اوج مارس گذشته نزدیک 

به ۲۰۷۰ دالر است.
تورم یکی از گزارش های کلیدی است که طال در هفته 

آینده به آن توجه زیادی خواهد کرد، به ویژه پس از آن 
که صورتجلسه فدرال رزرو از نشست دسامبر نشان داد 
که مقامات بانک مرکزی ایاالت متحده احساس می کنند 
که باید کارهای بیشتری برای مقابله با فشارهای قیمتی 
انجام شود. گفته می شود، تا زمانی که فلز زرد در باالی 
منطقه ۱۸۲۵ تا ۱۸۳۰ دالر باقی بماند، روند صعودی 

مطلوب به نظر می رسد.
هر گونه بهبود پایدار قیمت ها در بازار طال، بیش از هر 
 ETF چیز، نیازمند تغییر در احساسات سرمایه گذاران
است که همچنان محتاط هستند. به نظر می رسد آنها 
منتظر پایان چرخه افزایش نرخ بهره در ایاالت متحده 
هســتند. بر اســاس گزارش کیتکو، جیمــز نایتلی، 
اقتصاددان ارشد بین المللی ING گفت: مقامات فدرال 
رزرو همچنان نگران هستند که سیاست باید محدودتر 
باشد و برای مدت طوالنی محدودکننده بماند تا اطمینان 
حاصل شود که تقاضا با ظرفیت عرضه اقتصاد و فشارهای 
قیمت کاهش می یابد. فراخوان های اجماع بازار به دنبال 
کاهش نرخ تورم ساالنه به ۶.۵ درصد در دسامبر از ۷.۱ 

درصد چاپ نوامبر هستند.

گاز هیچ مشترک خانگی قطع نشده است

صادراتبرقآلمانازوارداتبیشترشدشیرینسازیآبدریاافزایشمییابد۴۰ هزار مشترک تهرانی پاداش خوش مصرفی می گیرند

قیمت طالی جهانی در اوج خواهد ماند؟مافیا قیمت گوشت قرمز را افزایش داد
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سرمقاله
ضرورت راه اندازی 

فیبر نوری 

کندی اینترنت در این روزها در حالی به مشــکل 
بســیاری از کاربران تبدیل شــده که بسیاری از 
کاربــران از دالیــل مهــم و اصلی ایــن کندی 
ها اطالعــی ندارند. یکــی از مهــم ترین دالیل 
کنــدی اینترنــت عدم همــکاری شــهرداری 
برای صــدور مجوزهای نصب آنتــن در مناطق 
 مختلــف اســت. شــهرداری بــرای نصــب و 
راه اندازی آنتن های BTS  مجوز نمی دهد.  برای 
ایجاد سایت مجوز نمی دهد. به گفته اپراتور همراه 
اول در یک سال گذشته هیچ مجوزی برای نصب 
 ســایت جدید به این شــرکت داده نشده است. 

این در حالی است...

حمیدقیومی،معاونرگوالتوری

3متنکاملدرصفحه۴
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رتبه ۱ تا ۲۰ ایران 
در صادرات ۲۵ محصول

مخالف فعالیت تاکسي هاي 
اینترنتي نیستیم

ورود پول به نماد های خودرویی و بانکی افزایش یافت

رشد  پرقدرت و همه جانبه بورس
صفحه۲

صفحه۴

طعم  شیرین دسترسی  
به  اینترنت  پر سرعت

2۰ میلیون  خانوار ایرانی  به  فیبر  نوری  متصل  می شوند 

آمارهای فائو از نقش مهم ایران در تأمین مواد غذایی 
جهان خبر می دهد به طوری که ایران در صادرات ۲۵ 
محصول کشــاورزی جزو ۲۰ کشور نخست جهان 
قرار گرفته است. به گزارش ایرنا، آمارهای سازمان 
جهانی خواروبار و کشاورزی ملل متحد )فائو( نشان 
می دهد ایران از نقش مهمی در تأمین مواد غذایی 
جهان برخوردار اســت و در میان صادرکنندگان 
بزرگ محصوالت غذایی در جهان قرار گرفته است. 
بر اساس آمار فائو از سال ۲۰۲۱ ایران در صادرات ۲۵ 
محصول کشاورزی جزو ۲۰ کشور نخست جهان قرار 
داشته و رتبه هایی از ۱ تا ۲۰ را در این زمینه به خود 
اختصاص داده است. دراین بین، ایران در صادرات 
 ۱۲ محصول رتبه هــای تک رقمی از ۱ تــا ۹ را به 

خود اختصاص داده است...

رئیس اتحادیه اتومبیل کرایه و مؤسسات توریستي 
تهران در ارتباط با وضعیت آژانس  هاي محلي با روي 
کار آمدن تاکســي هاي اینترنتي گفت: مؤسسات 
ســرویس  دهي محلي حذف نشده است و هنوز در 
حال فعالیت هستند؛ شاید کمي مراجعه کنندگان 
شان کاهش داشته است، اما مشــتري هاي ثابت 
خودشان را دارند. سید حسن هاشمي، رئیس اتحادیه 
اتومبیل کرایه و مؤسسات توریستي تهران گفت: 
کســب و کار اینترنتي فعالیت به روز دنیاست و در 
تمامي زمینه ها از جمله مسکن، ارز، طال و خودرو 
فعالیت دارنــد و در حال انجام آن هســتند. ما هم 
مخالف فعالیت با تاکسي هاي اینترنتي نداریم. رئیس 
اتحادیه اتومبیل کرایه و مؤسسات توریستي پیرامون 

چالش هاي موجود در آژانس...



اقتصاد2
ایران

۶۹ میلیارد تراکنش بانکی ثبت شد
اقتصادنیوز: سخنگوی بانک مرکزی اعالم کرد: 
طی ۹ ماه اول امسال ۶۹ میلیارد تراکنش بانکی 
در شاپرک ثبت شده است که افزایش ۱۵ درصدی 
نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان می دهد. 
سخنگوی بانک مرکزی گفت: در ۹ ماه اول امسال 
۶۹ میلیارد تراکنش بانکی در شاپرک ثبت شده 
اســت که افزایش ۱۵ درصدی نســبت به مدت 
مشــابه ســال قبل دارد. مصطفی قمری وفا در 
صفحه شــخصی خود در فضای مجازی نوشت: 
آمار تراکنش های بانکی در شــاپرک در ۹ ماهه 
اول سال گذشته ۵۸ میلیارد تراکنش بود و طی ۹ 
ماهه اول امسال به ۶۹ میلیارد تراکنش رسیده که 
۱۵ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه پارسال را 
نشان می دهد. او افزود: روزانه بیش از ۴۰۰ میلیون 

تراکنش بانکی انجام می شود.
سخنگوی بانک مرکزی ادامه داد: ساالنه حدود ۵۰ 
هزار میلیارد تومان فقط در سامانه های بین بانکی 
جابه جا می شود و اگر سامانه های درون بانکی را نیز 

اضافه کنیم این عدد افزایش پیدا می کند.

احیای  ۴۰۰۰ واحد اقتصادی 
راکد و نیمه فعال تا پایان سال

در راستای اجرای سیاســت فعال سازی واحدها 
و کارخانه های تعطیل شــده و راه اندازی مجدد 
خطوط تولید، ۲۷۰۰ واحد اقتصادی در کشــور 
احیا شده و ۴۰۰۰ واحد اقتصادی راکد و نیمه فعال 
تا پایان سال احیا خواهند شد. تقویت و حمایت از 
بنگاه های کوچک و متوسط از جمله راهکارهای 
حمایت از تولید ملی و رشد و رونق اقتصادی است، 
بر همین اســاس موضوع پرداختن به بنگاه های 
اقتصادی و احیای واحدهــای راکد و نیمه فعال 
همواره مورد توجه مقام معظم رهبری بوده و ایشان 
بر لزوم احیای صنایع کوچک و متوسط به عنوان 

یکی از برنامه های اساسی دولت تاکید فرموده اند.
دولت سیزدهم با درک اهمیت احیای واحدهای 
نیمه فعال و راکد اقتصادی بر فعال سازی مجدد 
کارخانه های راکد و تعطیل و بازگرداندن کارگران 
به کارخانه ها اهتمام ورزید تا آنجا که طرح نهضت 
احیای واحدهــای اقتصادی را به اجــرا در آورد. 
خردادماه امسال احیا و بازگرداندن ۵۴۶ طرح راکد 
و نیمه فعال به چرخه اقتصادی کشور با سرمایه 
گذاری ۶۰۰۰ میلیارد تومان و اشتغالزایی بیش 
از ۸۰۰۰ نفر با حضور معاون اول رئیس جمهوری 

و تنها در ۸ ماهه روی کار آمدن دولت انجام شد.
به گفته محمد مخبر - معاون اول رئیس جمهور اگر 
به دنبال احیای این واحدها جز از مسیر طرح نهضت 
احیا بودیم حداقل سه ســال زمان نیاز بود تا این 
واحدها به چرخه اقتصاد کشور برگردند. بسیاری 
از کارشناسان بازار کار احیای کارخانه های تعطیل 
شده از سوی دولت ســیزدهم را از جمله اقدامات 
موثر در ایجاد اشتغال پایدار می دانند. ناصر چمنی، 
فعال حوزه کار معتقد است: احیای کارخانه های 
تعطیل و واحدهای راکد و نیمه فعال بر بازار اشتغال 
اثرگذار است چراکه یکی از ظرفیت های اشتغال،  
بنگاه هایی هستند که دچار رکود و تعطیلی شده 
و عمال از چرخه اشتغال و فعالیت اقتصادی خارج 
شده اند. به گفته وی، بازگشت کارگران به کارخانه ها 
موجب فعال شدن مجدد خطوط تولید می شود 
و این امر در رونق تولید داخلی و امنیت شــغلی و 
معیشتی کارگران موثر است. بر اساس تازه ترین 
آمارها، ۲۷۰۰ واحد اقتصادی در کشور احیا شده 
و ۴۰۰۰ واحد اقتصادی راکد و نیمه فعال تا پایان 

سال احیا خواهند شد. 
برابر اعالم معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم 
ریاست جمهوری، از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون 
با راه اندازی نهضت احیا و فعال سازی واحدهای 
راکد و نیمه فعال ۸۰ هزار شــغل در کشور ایجاد 
شده و طی این بازه زمانی بیش از ۵۰ هزار میلیارد 
تومان اعتبار برای احیای این واحدها پرداخت شده 
است. صندوق کارآفرینی امید نیز به عنوان یکی از 
متولیان امر اجرای نهضت احیا در کشور از ابتدای 
امسال تاکنون بیش از ۳۵۷ واحد اقتصادی را مورد 
حمایت قرار داده و بیــش از ۶۰۰ میلیارد تومان 

تسهیالت به این بنگاه ها پرداخت کرده است.
با حمایت صنــدوق کارآفرینی امیــد در احیای 
واحدهای راکد، نیمه تمــام و نیمه فعال، ۲۷۰۰ 
میلیارد تومان ســرمایه راکد در کشور به چرخه 
تولید بازگشــته و ۷۹۶۰ مورد اشتغال جدید به 
وجود آمده اســت. موضوع صیانــت از نیروهای 
کار و حمایــت از کارفرمایــان از جمله وظایف 
ذاتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شــمار 
می رود و بر این اســاس رویکرد حفظ اشــتغال 
موجود و بقای بنگاه های اقتصــادی، حمایت از 
تولید و سرمایه گذاری،  بهبود فضای کسب و کار 
 و  رفع موانــع چرخه تولیــد را از اولویتهای خود 

قرار داده است.

اخبار

شــاخص کل بــورس در 
شروع معامالت اولین روز 
هفته سراسر ســبز پوش 
آغاز شد، به طوری که ورود 
پول به نماد های خودرو و 

بانک چشم گیر بود.
در جریان معامالت امروز شاخص کل بازار سرمایه 
به یک میلیون و ۵۹۸ هزار واحد رسید درحالیکه 
دادوستدها با ثبت رقم شاخص در کانال یک میلیون 
و۵۸۴ هزارواحد آغاز شــده بود. شاخص کل بازار 
سرمایه در یک ماه گذشته بیش از ۲۰۰ هزار واحد 
رشد کرده و به کانال یک میلیون و ۶۴۰ هزار واحد 
صعود کرده است. با وجود افت شاخص کل در هفته 
گذشته، در جریان معامالت، با تسلط خریداران بر 
فروشــندگان، بازدهی بازار به بیش از یک درصد 
رسیده است. در جریان معامالت شاخص کل بازار 
ســرمایه به یک میلیون و ۵۹۸ هزار واحد رســید 
درحالی که داد و ستدها با ثبت رقم شاخص در کانال 

یک میلیون و۵۸۴ هزارواحد آغاز شده بود.   
عالوه بر ثبت بازدهی ۱.۲۰ درصدی برای شاخص 
کل بازار سرمایه، برای شــاخص کل هم وزن هم 
بازدهــی ۱.۸۹ درصدی و برای شــاخص قیمت 
بازدهی ۱.۲۰ درصدی گزارش شــده است. به این 
ترتیب شاخص کل هم وزن با رشــد ۸ هزار ۹۲۴ 
واحدی به کانال ۴۸۲ هزار واحد رســید و شاخص 
قیمت پس از صعود ۴ هزار و ۳۰۵ واحدی در کانال 

۳۶۳ هزار واحد آرام گرفت.
نقشه بازار نشــان می دهد نمادهای دسته خودرو 
و قطعات در کنــار بانک ها و موسســات اعتباری 
از نمادهای موثر بر رشد امروز شــاخص کل بازار 
سرمایه بوده اند. از جمله های نمادهای پرتراکنش 
در دادوستدهای نخستین روز کاری از هفته جاری 
خودرو، خســاپا، خگستر در کنار شســتا، وپاسار 
و بملت بوده اســت که همگی از نمادهای متعلق 

به خودروســازی ها و بانک ها و موسسات مالی و 
اعتباری اند. با این وجود بیشــترین اثربخشــی بر 
شاخص کل به معامله  نماد فوالد تعلق دارد که یک 
هزار و ۴۳۵ واحد بر رشــد شاخص کل اثرگذاشته 
اســت. هم چنین نماد فملی با اثر بخشی ۱۳۰۰ 

واحدی شاخص کل را به باال رانده است.
روند رشد شاخص کل بازار سرمایه با کاهش قیمت 
در بازار سکه و دالر پس از روی کار آمدن رییس کل 
تازه در بانک مرکزی همراه شده است. هرچند اخبار 
از بازار ســکه و طال از بی تقاضایی و کاهش نسبی 
حباب ســکه می گوید اما انتظارها از رشد بیشتر 
قیمت در بازارهایی از این دســت ممکن است به 
خروج هیجانی سرمایه گذاران از بورس و فرابورس 

بینجامد.
روند رشدی که در بورس گزارش شده، در فرابورس 
هم در جریان است.  شاخص کل فرابورس به کانال 
۲۰ هزار و ۲۶۷ واحدی رســیده اســت. در هفته 
گذشــته ورود بیشــترین میزان از پول حقیقی به 

فرابورس ثبت شــده اســت. انتظار توقف بازار در 
شاخص ۱.۶ میلیون واحدی از مدت ها پیش وجود 
داشت. اما حاال به نظر می رســد نسبت به دفعات 
قبل، تالش بیشــتری برای شکستن این مقاومت 

مستحکم انجام می شود.
به گزارش اقتصادنیــوز، بورس تهــران دوباره به 
مقاومت مســتحکم ۱.۶ میلیون واحدی رسیده و 
برای چندمین بار تالش می کنــد تا این مقاومت 
را بشــکند. از مدت ها پیش که شاخص کل بیش 
از ۲۰۰ هزار واحد پایین تر از ارقام فعلی بود، همه 
انتظار داشتند که بورس در واکنش  به این محدوده، 
کمی افت کند و درجا بزند. اما حاال که قیمت دالر 
نســبت به آن زمان باالتر رفته و ســود شرکت ها 
دستخوش تغییر قرار گرفته است، انتظار اول این 
است که بازار ســرانجام این محدوده مقاومتی را با 
موفقیت بشکند و به سمت باال برود. البته احتمال 
دیگری هم وجود دارد که عدم توانایی شکست این 
مقاومت است اما فعال تحلیلگران بازار برای احتمال 

دوم، شانس کمتری قائل هستند. بورس در سال ۹۹ 
بیش از آنچه که انتظار می رفت صعود کرد و پس از 
آن هم بیش از آنچه که تصور می شد سقوط کرد. 
هر بار که شاخص تالش کرد تا مقاومت ۱.۶ میلیون 
واحد را بشکند، به دلیل عدم اعتماد سرمایه گذاران 
و خروج های مکرر پول توسط آن ها، در انجام این 
کار ناموفق بود. اما حاال اعتماد به بورس بیشتر شده 
و مهم تر از آن، تحوالت بنیادی در صورت های مالی 
شــرکت ها رخ خواهد داد که این تحوالت، نتیجه 
رشد قیمت دالر است. با این حساب عجیب نیست 
که تحلیلگران شانس شکسته شدن مقاومت ۱.۶ 
میلیون واحد را بیشــتر از شانس عدم شکست آن 

می دانند.
حاال هم بازار چند روزی اســت که به این محدوده 
رسیده و در تالش برای عبور از آن است. شاید اگر 
تغییر رئیس بانک مرکزی اتفاق نمی افتاد، تا حاال 
شــاخص هم این مقاومت مهم را رد کرده بود اما 
برکناری صالح آبادی، ابهاماتی برای فعاالن بورس 
ایجاد کرده که ابتدا باید این ابهامات کمی شفاف تر 
شوند. از جمله این ابهامات می توان به تغییرات نرخ 
سود سپرده و تغییرات نرخ دالر اشاره کرد که فعال 

ابهاماتی در این زمینه وجود دارد.
بورس در روز چهارشنبه هفته گذشته با سیگنال 
های متناقضی مواجه شــد که این سیگنال های 
متناقض را می توان نتیجه همین ابهامات موجود 
دانســت. از طرفی ســرمایه گذاران حقیقی پول 
جدید به بازار تزریق کردند و از طرف دیگر شاخص 
قدرت خریداران حقیقی به کمتر از عدد یک رسید 
و ارزش معامالت هم کاهشی قابل توجه داشت. با 
توجه به این رویدادها، می توان فعال گفت که فعال 
کفه ترازو به ســمت فروش ها سنگینی می کند و 
با این حســاب در ابتدای معامالت امروز می توان 
انتظار افت نسبی شاخص ها را داشت. اما درصورتی 
که ارزش معامالت خرد رشد داشته باشد، در نیمه 
 دوم زمان بــازار، معامالت متعادل تری را شــاهد 

خواهیم بود.

ورود پول به نماد های خودرویی و بانکی افزایش یافت

رشد پرقدرت و همه جانبه بورس 

قیمت طال و سکه خیز برداشت
قیمت دالر شنبه ۱۷ دی ماه در بازار ارز هرات 
با گپ مثبت باز شد. گفته می شود اسکناس 
آمریکایی در شروع معامالت نقدی بازار مذکور 
۶۰۰ تومان باالتر از دو روز قبل بوده اســت. 
معامله گــران امروز  مدعی بودنــد نرخ دالر 
هرات وارد کانال جدید شده است. قیمت دالر 
در سلیمانیه هم با گپ نزدیک به ۷۰۰ تومانی 
روانه بازار شــد.نرخ دالر در بازار ســلیمانیه 
ظهر امروز بیش از ۱ هزار تومــان گران تر از 
روز پنجشنبه گذشته معامله شد. نرخ حواله 
درهم نیز باال رفت. شماری از بازیگران ارزی 
عنوان می کردند که در بازار پشــت خطی به 
مقداری میزان خرید باال رفته بود همین امر 
موجب شــد بازیگران ارزی امــروز با آرایش 
صعودی روانه بازار شوند. مجموع عوامل یاد 
شده باعث شــد به نرخ دالر در تهران شوک 

صعودی وارد شود.
عده ای از معامله گران می گفتند ممکن است 
بازارســاز در روزهای اول هفته جاری سطح 
عرضه خود را باال ببــرد و قدرت خود را یکبار 
دیگر به رخ معامله گران بکشد. در واقع ممکن 
است تحرکات پشــت خطی معامله گران در 

ابتدای هفته توسط بازارساز خنثی شود.
به نظر می رسد برخی از معامله گران به دنبال 
این هستند که بازار در هفته جاری کف قیمت 
خود را تجربه کند. برخی از معامله گران با اشاره 
به ادعای وال استریت ژورنال از نزدیکی آمریکا 
و عربستان برای مقابله با ایران و ادعای المانیتور 
ازحرکت برجام به سمت گورستان  و تحریم های 
جدید آمریکا علیه ایران مدعی بودند مذاکرات 
برجام همچنان نقش اول بــازار ارز را بازی می 
کند. فعاالن بازار  مدعــی بودند در صورتی که 
مسائل هسته ای حل نشود احتمال صعود دالر 
در بلند مدت وجود خواهد داشت. نرخ دالر در 
بازار رســمی هم امروز رشد کرد. بازار متشکل 
ارزی شاهد پیشروی قیمت دالر بود. نرخ دالر 
متشــکل امروز ۳۷ هزار و ۸۰۰ تومان بود. دو 
روز قبل قیمت دالر متشــکل  ۳۷ هزار و ۴۷۶ 
تومان بود. روند صعودی قیمت طالی جهانی 
در بازار ادامه پیدا کرد. قیمــت اونس طال در 
محدوده ۱۸۶۱ دالر معامله شد. فلز گران بهای 
جهانی امروز در محدوده ۱۸۶۶ دالر به فروش 
رسید.  در بازار داخلی ایران هم قیمت هر گرم 
طال ۱۸ عیار هم  امروز تا ۱ میلیون و ۸۷۲ هزار 
و ۶۰۰ تومان باال رفت اما ظهر امروز در محدوده 
۱میلیون و ۸۶۴ هــزار و ۲۰۰ تومان به فروش 
رسید. این قیمتع در مقایسه با دو روز قبل ۵۹ 
هزار و ۳۰۰ تومان افزایش را نشــان می دهد.
قیمت سکه امامی در بازار رسمی با ۲۰ میلیون 
و ۴۴۸  هزار تومان معامله شــد.این قیمت در 
مقایسه با روز پنجشنبه گذشته ۱۳۲ هزار تومان 
گران تر بود. فلز زرد رنگ داخلی ظهر امروز در 
محدوده ۲۰ میلیون و ۷۴۸ هزار تومان بود که 
در مقایسه با دو روز قبل ۴۳۲ هزار تومان افزایش 

را نشان می دهد . 

رشد ۶۶ درصدی پروازهای خارجی
سرپرســت شــرکت شــهر فرودگاهی امام 
خمینی)ره( جزئیات آمار جابجایی مسافران 
در ۹ ماهه سال ۱۴۰۱ را بیان کرد و از افزایش 
۸۸ درصدی تعداد مســافر خبر داد. ســعید 
چلندری سرپرســت شــهر فرودگاهی امام 
خمینی )ره( از افزایــش ۸۸ درصدی تعداد 
مســافر در ۹ ماهه ســال ۱۴۰۱ نســبت به 
ســال قبل خبر داد. چلندری افزود: بیش از 
۵ میلیون و ۳۰۰ هزار مســافر در ۹ ماهه اول 
سال ۱۴۰۱ از ۴۷ مقصد و به ۲۶ کشور اعزام 
و پذیرش شــده اند که از این تعداد حدود ۲ 
میلیون و ۶۱۷ هزار مسافر ورودی و ۲ میلیون 
و ۶۹۰ هزار مسافر خروجی بوده اند. وی تعداد 
پروازهای ۹ ماهه ۱۴۰۱ را بیش از ۳۵ هزار و 
۴۰۰ پرواز عنوان کرد و گفت: تعداد پروازها 
به نسبت سال قبل ۶۶ درصد افزایش داشته 
است که از این تعداد ۱۷۷۰۴ پرواز ورودی و 

۱۷۷۰۵ پرواز خروجی بوده اند.
به گــزارش دفتر ارتباطات، اطالع رســانی و 
امور بین المللی خاطرنشــان کرد: مقدار بار 
همراه مسافر در ۹ ماهه ســال ۱۴۰۱ برابر با 
۳۷۵ تن بوده است که این میزان در مقایسه 
با ســال قبل ۶۱ درصد افزایش داشته است. 
گفتنی اســت چلندری در پایان خاطرنشان 
کرد: شرکت های هواپیمایی ماهان، ایران ایر 
و ترکیش بیشترین حجم پروازها را میان ۳۳ 
شــرکت داخلی و خارجی انجام داده اند که 
بیشترین مسافر به مقاصد استانبول، نجف و 

دبی جابجا شده است.

اخبار
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واردات خودرو ســرانجام به مرحله اجرا رسید و 
نخستین محموله خودروهای وارداتی، سوم دی ماه 
در بندر لنگه تخلیه شــد. حال بعد از گذشت دو 
هفته از اجرای نهایی واردات، زمزمه هایی مبنی بر 
کاهش تعرفه و تغییر چندباره در آیین نامه واردات 
خودرو به گوش می رســد. آیا این اقدام منجر به 

کاهش قیمت خودروهای وارداتی می شود؟
طرح واردات خودرو پس از پنج سال کش و قوس، 
گرچه به تعداد محدود، اما سرانجام اجرا شد. حال 
پس از ورود نخستین محموله خودروهای وارداتی 
زمزمه هایــی در رابطه با احتمــال بازبینی برای 
آیین نامه واردات خودرو به کشور شنیده می شود. 
در حالی که خــود وزارت صمت نیــز قبول دارد 
خودروهای وارداتی با قیمت پایینی در بورس کاال 
عرضه نخواهد شد و به عبارتی دیگر، خودروهای 
اقتصادی خارجی با قیمــت خودروهای لوکس 
در بازار ایــران به فروش می رســند، اما حاضر به 
جایگزینی طرح دیگری برای فروش خودروهای 

وارداتی نیست.
در همیــن زمینه، یک مســئول وزارت صمت به 
گفت: نخستین عرضه خودروهای وارداتی به بورس 
کاال با قیمت باالیی معامله خواهد شد. به همین 
دلیل درصدد آن هستیم که تغییرات تعرفه ای را 
دنبال کنیم. چراکه کاهش تعرفه واردات خودرو 
بر قیمت نهایی کاال بسیار اثر می گذارد و می تواند 
کمک کننده باشــد.البته علی بهادری جهرمی، 
سخنگوی دولت، در نشســت خبری اعالم کرد 

که دولت تعرفه واردات خــودرو را از ۱۰۰ درصد 
به ۳۵ تا ۹۰ درصد بر حسب قدرت موتور کاهش 
داد. حال این پرسش مطرح می شود که آیا با وجود 
اجرا شدن آیین نامه واردات خودرو، ممکن است 

آیین نامه دوباره اصالح شود؟
بابک صدرایی، کارشناس صنعت خودرو، گفت: در 
حال حاضر، تعرفه ای مشخص اعالم نشده است. به 
عبارتی دیگر، این تعرفه شناور است و بعد از اینکه 
سود ۱۵ درصدی به شرکت واردکننده اختصاص 
داده شد، مابقی آن سود به جیب دولت می رود. او 
افزود: به نظر می رسد تعرفه ها کاهش نیابند. چراکه 
تالش دولت نیز در شناور نگه داشتن تعرفه ها است 
تا بتواند با توجه به شرایط و هزینه ها سود کسب 
کند. از طرفی دیگر، سازوکار تغییر درصد تعرفه ها 
نیز مشــخص نیســت و وزارت صمت و دولت در 
تغییر بندهای آیین نامه با مشکالت زیادی همراه 

خواهند شد.
او اظهار کرد: دولت سیســتم کنترل بــازار و به 
تعادل رســاندن عرضه و تقاضا را بــر پایه بورس 
کاال مهندسی کرده است. اگر عرضه خودروهای 
وارداتی در این بازار ســرمایه کم باشــد، قیمت 
خودروهای وارداتی افزایش می یابد. اما اگر خودرو 
به تعداد زیــاد در بورس کاال عرضه شــوند، فضا 
رقابتی می شود و کاهش قیمت صورت می گیرد. 
درنهایت می توان گفت که تعرفه نقش پررنگی را 
در رابطه با تعیین قیمت خودروهای وارداتی ایفا 

نمی کند.

این کارشــناس صنعت خودرو در ادامه توضیح 
داد: انتقادی که در عرضــه و قیمت خودروهای 
وارداتی وجود دارد این اســت کــه وزارت صمت 
قصد عرضه این خودروها در بــورس کاال را دارد. 
تجربه عرضه خودروهای پژو ۲۰۷، الماری، هایما، 
فیدلیتی، دیگنیتی و شــاهین که باالتر از قیمت 
کارخانه معامله شدند، نشان دهنده این است که 
خودروهای وارداتی نیز هنــگام ورود به این بازار 
ســرمایه با افزایش قیمت قابــل توجهی همراه 

می شوند.
صدرایی ادامــه داد: با این اقــدام وزارت صمت، 
خودرویی که ارزش آن بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون 
تومان اســت، هنگام عرضه در بورس کاال به یک 
میلیارد و ۶۰۰ میلیون تا ۷۰۰ میلیون تومان نیز 
می رسد. پس از آن نیز این خودرو در بازه قیمتی 
دو میلیارد تومان خرید و فروش خواهد شد. حال 
با توجه به این سازوکار، قیمت خودرو وارداتی از 
خوردو مونتاژی در کشور باالتر خواهد بود و برای 

قشر متوسط جامعه کاربردی نخواهد داشت.
او توضیح داد: دولت هیچ مصوبه مشخصی را برای 
واردات خودرو اعالم نکرده است. تعداد خودروهای 
موجود در نخستین محموله خودروهای وارداتی 
نیز نشان دهنده همین امر است و به نظر می رسد 
شــرکت های واردکننده نتوانند خودرو زیادی را 

وارد بازار ایران کنند.
این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: سدهای 
زیادی برای واردات خودرو وجود دارد. باید یادآور 

شد که این کمبود خودرو مختص بازار خودرو ایران 
نیســت. خودرو در بازارهای جهانی نیز کم یافت 
می شود و این برای نخستین بار است که متقاضیان 
برای تحویل خودرو ماه ها در صف انتظار می مانند.

او ادامــه داد: از طرفی دیگر، بــه دلیل تحریم ها 
شرکت های واردکننده مجبورند از بازار کشورهای 
همســایه خودرو خریداری کنند. در این بازارها 
نیز خــودرو به میــزان کمی عرضه می شــود و 
واردکنندگان بایــد مبلغ زیــادی را برای خرید 
خودرو پرداخت کنند. به همیــن دالیل، قیمت 
خودروهای وارداتــی در بهتریــن حالت به یک 
میلیارد تومان می رسد. صدرایی گفت: به همین 
دالیل، وزارت صمت و شــرکت های واردکننده 
بــرای واردات خودرو با مشــکالت جدی مواجه 
هســتند. با ورود چند خودرو محــدود، آن هم با 
کف قیمت یک میلیارد تومــان نمی تواند بازار را 
 تحت تاثیر خود قرار بدهد و قیمت ها را با کاهش 

همراه کند.
او اظهار کرد: دولت سیســتم کنترل بــازار و به 
تعادل رســاندن عرضه و تقاضا را بــر پایه بورس 
کاال مهندسی کرده است. اگر عرضه خودروهای 
وارداتی در این بازار ســرمایه کم باشــد، قیمت 
خودرو افزایش می یابد. اما اگر خودرو به تعداد زیاد 
در بورس کاال عرضه شــود، فضا رقابتی می شود 
و کاهش قیمت صورت می گیــرد. در این میان، 
تعرفه نقش پررنگــی را در رابطه با تعیین قیمت 

خودروهای وارداتی ایفا نمی کند.

شورای هماهنگی بانک ها و کانون بانک ها و موسسات اعتباری 
خصوصی با صدور اطالعیه ای مشــترک بر ضرورت رعایت نرخ 
سود تأکید و اعالم کردند: از روز شنبه اوراق گواهی سپرده با سود 

۲۳ درصدی در تمام بانک ها اجرایی می شود.
بعد از ابالغ مجوز انتشار اوراق گواهی سپرده با سود ۲۳ درصدی، 
برخی بانک ها به خصوص بانک های دولتی نرخ سود سپرده های 
بانکی را افزایش دادند. عدم رعایت نرخ سود مصوب بانک مرکزی 
در بانک های دولتی و خصوصی و افزایش نرخ ســود ســپرده و 
تسهیالت تا ۲۵ درصد در این بانک ها باعث شده تا بانک مرکزی، 

مدیران عامل بانک ها را به ساختمان میرداماد فرابخواند.
البته بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی با تاکید بر لزوم 
پایبندی بانک ها در خصوص نرخ مصوب ســپرده های بانکی از 
اعمال اقدامات تنبیهی و انتظامی برای بانک ها و موسسات اعتباری 
متخلف خبر داده است. برهمین اساس جلسه ویژه ای با حضور 
اعضای شورای هماهنگی بانک ها و کانون بانک های خصوصی روز 
گذشته در بانک مرکزی برگزار شد. شورای هماهنگی بانک ها و 
کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی در همین ارتباط با 
صدور اطالعیه ای مشترک از به توافقات به عمل آمده بین بانک ها 
در جلسه مورخ ۱۴/۱۰/۱۴۰۱ در بانک مرکزی با حضور معاونت 
نظارتی بانک مرکزی ج.ا.ا و تعدادی از مدیران عامل نظام بانکی 
کشور خبر دادند. برهمین اســاس نیز از روز شنبه ۱۷ دی ماه، 

بازرسان بانک مرکزی و بانک ها برای نظارت بر نرخ سود به شعب 
بانک های دولتی و خصوصی خواهند رفت.در این اطالعیه آمده: 
از روز شنبه مورخ ۱۷/۱۰/۱۴۰۱ اوراق گواهی سپرده مدت دار 
ویژه سرمایه گذاری )عام( با نرخ سود ۲۳ درصد در تمام بانک ها 
طبق سهمیه ابالغی اجرایی شود. پرداخت سود علی الحساب 
اوراق مذکور به صورت ماهانه و معاف از مالیات است و بازخرید 
قبل از سررسید آن در شــعب بانک ها با نرخ ۱۰ درصد ساالنه 
خواهد بود. الزم به ذکر است پرداخت ســود سپرده در ابتدای 
دوره سپرده گذاری به منظور جذب مشتری ممنوع می باشد. نرخ 
سود سپرده های سرمایه گذاری ۳ ماهه و ۶ ماهه طبق نرخ های 
اعالمی در بخشنامه های قبلی بانک مرکزی می باشد. مقرر گردید 
سپرده های بلند مدت طبق دستورالعمل های بانک مرکزی حداقل 
یک ساله افتتاح گردد. نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه 
گذاری مدت دار که قبل از سررسید برداشت شود معادل نرخ سود 
علی الحساب سپرده سرمایه گذاری متناظر با دوره ماندگاری آن 
با کسر نیم درصد خواهد بود. نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری 
کوتاه مدت کمترین مانده در مــاه در حال حاضر ۱۰ درصد ماه 
شمار می باشد که به صورت علی الحساب محاسبه و به حساب 
ســپرده گذار واریز می گردد. با عنایت به بخشنامه اخیر بانک 
مرکزی به شماره ۲۵۵۶۶۹ مورخ ۱۳/۱۰/۱۴۰۱ کلیه بانک ها 

موظف به رعایت دقیق نرخ های مصوب می باشند.

ولی اسماعیلی نائب رئیس کمیسیون اجتماعی 
مجلس گفت: براساس آنچه در بودجه سال آینده 
آمده، دولت عالوه بر اینکه به دنبال افزایش ۲۰ 
درصدی حقوق و دستمزد کارکنان است، افزایش 
۱۰ درصدی یارانه ها را نیز در دســتور کار دارد. 
ولی اسماعیلی نائب رئیس کمیسیون اجتماعی 
مجلس شورای اسالمی با اشاره به پیشنهادهای 
دولت درباره حقوق و دستمزد در الیحه بودجه 
۱۴۰۲ کل کشور گفت: براساس آنچه در بودجه 
ســال آینده آمده، دولت به دنبــال افزایش ۲۰ 

درصدی حقوق و دستمزد کارکنان است.  
وی افزود: عالوه بر این پیش بینی شده است که 
۱۰ درصد بر میزان یارانه ها به نسبت سال جاری 
اضافه شود. البته این اعداد و ارقام پیشنهادات 
دولت است و بودجه باید در مجلس نهایی شود. 
به همین دلیل با توجه به اینکه هنوز به شــکل 
رسمی بودجه به مجلس ارسال نشده و متعاقب 
آن کمیســیون تلفیق برای بررسی بودجه نیز 
تشکیل نشــده، نمی توان راجع به اعداد و ارقام 

دقیق بودجه اظهارنظر دقیقی کرد.
نائب رئیس کمیسیون اجتماعی همچنین درباره 

جلسات شورای حقوق و دستمزد کارگران گفت: 
آقای صالح آبادی در یکی از آخرین اظهارنظرات 
خود به عنوان رئیــس کل بانک مرکزی گفته 
بود کــه افزایش حقوق ۵۷ درصــدی که برای 
کارگران در ســال جاری اعمال شد کفاف سال 
آینده کارگران را هم می دهد و بانک مرکزی به 
دلیل تبعات تورمی افزایش حقوق کارگران اجازه 
این کار در سال آینده را نمی دهد. البته بالفاصله 
ما پاسخ ایشان را دادیم و تصریح کردیم که بانک 
مرکزی اختیاری در تعیین میزان افزایش حقوق 
کارگران ندارد و شورای حقوق و دستمزد است 

که باید در این رابطه تصمیم گیری کند.  
اسماعیلی خاطرنشان کرد: در همین زمینه قرار 
اســت که در روز های آتی جلسات مقدماتی با 
حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و نماینده 
دولت برگزار شــود. اما کمیسیون اجتماعی به 
عنوان متولی پیگیری حقوق کارگران نســبت 
به افزایش حقوق ۲۰ درصدی که از سوی دولت 
پیشنهاد داده شده، بحث دارد و از نظر ما با توجه 
به تورم فعلی، این افزایش حقوق نمی تواند تامین 

کننده نیاز های جامعه کارگری کشور باشد.  

تعرفه گمرکی کاهش می یابد؟

احتمال تغییر چندباره آیین نامه واردات خودرو

احتمال افزایش ۱۰ درصدی یارانه ها در سال ۱۴۰۲توافق بانک ها برای رعایت نرخ سود
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3 بازار

رئيس اتحاديه اتومبيل کرايه و مؤسسات توريستي تهران در ارتباط با وضعيت 
آژانس  هاي محلي با روي کار آمدن تاکسي هاي اينترنتي گفت: مؤسسات سرويس  
دهي محلي حذف نشده است و هنوز در حال فعاليت هستند؛ شايد کمي مراجعه 

کنندگان شان کاهش داشته است، اما مشتري هاي ثابت خودشان را دارند.
سيد حســن هاشــمي، رئيس اتحاديه اتومبيل کرايه و مؤسســات توريستي 
تهران گفت: کســب و کار اينترنتي فعاليت به روز دنياســت و در تمامي زمينه 
ها از جمله مســکن، ارز، طال و خودرو فعاليت دارند و در حال انجام آن هستند. 
ما هم مخالف فعاليت با تاکســي هاي اينترنتي نداريم. رئيس اتحاديه اتومبيل 
کرايه و مؤسسات توريستي پيرامون چالش هاي موجود در آژانس ها ادامه داد: 
نبود راننده مشکل اصلي اين صنف اســت؛ دليل را هم مي توان گراني خودرو 
دانست. جوانان و بازنشســته اي که مي خواهد از اين شغل کمک هزينه خود و 

 خانواده را در بياورند ديگر به راحتي نمي توانند خودرو خريداري کنند و حداقل 
با آن کار کنند. رئيس اتحاديه اتومبيل کرايه و مؤسسات توريستي تهران خاطر 
نشان کرد: در ابتدا تاکسي هاي اينترنتي براي مردم تازگي داشت که در اين مرحله 
ضربه ۷۰ درصدي به صنف ما وارد شد؛ اما بعد از اتفاقاتي که براي تاکسي هاي 
اينترنتي افتاد تعدادي از مسافران ما دوباره بازگشتند. حتي مسافراني هستند که 
نيم ساعت در انتظار مي مانند تا سرويس براي آنها فرستاده شود. البته نسبت به 
گذشته کاهش مسافر خود را داشته است. هاشمي در رابطه با تعيين کرايه و نرخ 
آژانس ها توسط اتحاديه گفت: نرخ مصوب براي آژانس ها وجود ندارد و فضا رقابتي 

است. به طور مثال از ساعت ۲ تا ۸ شب قيمت ها کمتر ميشود.
وي افزود: اصل کار آژانسها در سال ۱۳۴۲ اجاره ماشين بدون راننده بود. مؤسسات 
توريستي و اتومبيل در اين حيطه کار ميکردند و ماشين کرايه ميدادند اما بعدها 

اين موضوع حذف شد. از ۲ سال گذشته در تهران و تعدادي از شهرهاي ديگر اين 
اتفاق دوباره افتاده است. نهادهاي نظارتي و اتاق اصناف پيشنهاد دادند دوباره اين 

کار انجام شود و زير نظر اتحاديه اتومبيل کرايه و مؤسسات توريستي انجام شود.
هاشمي در پايان گفت: افزايش قيمت خودرو باعث شد، قيمت اجاره خودرو هم 
تغيير کند و هيچ گاه نمي شود براي آن نرخ مصوب لحاظ کرد و قيمت ها توافقي 
است. هيئت عالي نظارت به صورت گروهي مثالً براي ۱۰۰ خودرو سمند موجود 
يک مبلغي را اعالم مي کند؛ اما براي يک خودرو تک در کشور يا خودرويي که تنها 
۱۰ عدد از آن در تهران است، نمي تواند به صورت تک نرخ تعيين کند. خودروهاي 
لوکسي که در سايت هاي مختلف کرايه داده مي شود زير نظر اتحاديه ما نيست. 
خودروهاي ما محصوالتي مثل پرشيا، پژو و سمند هستند. بيشترين آمار کرايه 

خودرو مربوط به وزارتخانه ها و اداره هاي خصوصي است.

مخالف فعاليت تاکسي هاي اينترنتي نيستيم
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رئيس اتحاديه بارفروشان خاطر نشان 
کرد: در قبال صادرات سيب و پرتقال، 
موز وارد کشــور می شــود اما به وزير 
کشــاورزی پيشــنهاد داديم که مجوز 
واردات مــوز در قبال صــادرات کليه 
محصوالت کشاورزی داده شود؛ چراکه 
اين موضوع برای حدود ۸ نفر رانت ايجاد 
کرده بود به اين معنا افرادی که ســيب 
صادر کردند نمی توانند موز وارد کنند 
از اين رو حواله خــود را کانتينری ۱۰۰ 
ميليــون تومان به واردکننــدگان موز 
می فروشــند و اينگونه کيلويی 5 هزار 

تومان به قيمت موز اضافه می شود.
مصطفــی دارايی نــژاد بــا اشــاره به 
تالش های بخش خصوصــی در زمينه 
کاهش قيمــت پيــاز، گفــت: بعد از 
اينکه تنظيم بازار پياز از ســوی وزارت 
کشــاورزی به بخش خصوصی واگذار 
شد قيمت اين محصول از کيلويی ۳۰ 
هزار تومان به کيلويــی ۱5 هزار تومان 
رسيد و اميدواريم که در ۲ هفته آينده 
قيمت ها همچنان روند کاهشی داشته 
باشند تا در نهايت قيمت آن مانند سابق 
شود؛ ما تالش داريم که دست دالل ها و 

واسطه ها را در بازار حذف کنيم.
به گفته اين فعال صنفی؛ اختيار تنظيم 
بازار 66 قلم ميوه و صيفی جات به بخش 
خصوصی واگذار شــده اســت و بخش 
خصوصی نيز  هم قســم شــده اند که 
امسال شــب عيد آرامی با قيمت های 
متعادل و توزيع فراوان رقم بزند. ما اجازه 
نخواهيم داد که قيمت ها در آستانه عيد 

افزايش پيدا کنند.
وی با بيان اينکه تجربه سال گذشته در 
ذخيره سازی ميوه شب عيد دولت را به 
اين نتيجه رساند که اين مهم را به بخش 
خصوصی واگذار کند، گفت: تخلف های 
انجام شــده در ذخيره سازی ميوه شب 
عيد در سال گذشــته باعث شد عده ای 
بازداشــت و عده ای ديگر از سمتی که 
داشتند برکنار شــوند اما اميدواريم که 
در سال جاری آن تجربيات تکرار نشود.

دارايی نژاد با اشاره به طرح تنظيم بازار 
موز، گفت: در قبال صادرات ســيب و 
پرتقال موز وارد کشــور می شود اما به 
وزير کشاورزی پيشنهاد داديم که مجوز 
واردات مــوز در قبال صــادرات کليه 
محصوالت کشاورزی داده شود؛ چراکه 
اين موضوع برای حدود ۸ نفر رانت ايجاد 

کرده بود به اين معنا افرادی که ســيب 
صادر کردند نمی توانند موز وارد کنند 
از اين رو حواله خــود را کانتينری ۱۰۰ 
ميليــون تومان به واردکننــدگان موز 
می فروشــند و اينگونه کيلويی 5 هزار 

تومان به قيمت موز اضافه می شود.
رئيس اتحاديه بارفروشــان ادامه داد: 
تقاضا بــرای موز 5۰ درصد نســبت به 
تابســتان در بازارهای جهانی افزايش 
پيدا کرده است و همين موضوع قيمت  
جهانی ايــن محصــول را افزايش داده 
اســت. ما برای اينکه از خروج 6۰۰ تا 
۷۰۰ ميليون دالر ارز برای واردات موز 
جلوگيــری کنيم طرح کشــت موز را 
سيستان و بلوچستان به صورت گلخانه 
و فضای باز پيشــنهاد داده ايم از اين  رو 

وارياته موز را از اکوادور وارد کرده ايم.
اين فعال صنفی با اشاره به دنبال کردن 
سياست کشت فراسرزمينی برای کشت 
هندوانه، افزود: امکان کشت هندوانه در 
افغانستان، ازبکســتان و تاجيکستان 
برای کشاورزان فراسرزمينی وجود دارد 
و در اين شــرايط آبی مصرف نکرديم و 
اينگونه عالوه بر اينکه می توانيم محصول 
را داشته باشــيم آب زيادی هم در اين 
تنش های آبی که با آن درگيرم را مصرف 

نکرده ايم.
دارايی نــژاد با بيان اينکــه هزينه های 
کشاورزی ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصد افزايش 
پيدا کرده است، گفت: به نظر می رسد 
بهترين راهکار برای توســعه صادرات و 
کاهش ضايعات بخش کشــاورزی اين 
است که دولت سم و کود را از کشوری 
که می خواهــد محصــول را در نهايت 
به آنجا صادر کنــد وارد کند به عنوان 
مثال اگــر می خواهيم فلفــل دلمه ای 
به روسيه صادر کنيم ســم، بذر و کود 
اين محصــول را از روســيه وارد کنيم 
در اين شــرايط ديگر روسيه نمی تواند 
 نســبت بــه ســالمت آنهــا ادعايی 

را طرح کند.
وی ادامه داد: دولت نيز ســم و کود را 
مجانی در اختيار کشــاورز قرار بدهد 
اما از ســوی ديگر ۱5 درصد از عايدی 
صادرات نصيب دولت شــود اين اقدام 
از ســوی ترکيه و اروپا دنبال می شود 
و اينگونــه عالوه بــر ارزآوری محصول 
توليدی جايگاه خود را در بازار خارجی 

تصاحب خواهد کرد.

آمارهای فائو از نقش مهــم ايران در 
تأمين مواد غذايی جهان خبر می دهد 
به طوری کــه ايران در صــادرات ۲5 
محصول کشــاورزی جزو ۲۰ کشور 
نخســت جهان قرار گرفته اســت. به 
گزارش ايرنا، آمارهای سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی ملل 
متحد )فائو( نشان می دهد ايران از نقش مهمی در تأمين مواد 
غذايی جهان برخوردار است و در ميان صادرکنندگان بزرگ 

محصوالت غذايی در جهان قرار گرفته است.
بر اســاس آمار فائــو از ســال ۲۰۲۱ ايران در صــادرات ۲5 
محصول کشاورزی جزو ۲۰ کشــور نخست جهان قرار داشته 
و رتبه هايــی از ۱ تــا ۲۰ را در اين زمينه به خــود اختصاص 
داده اســت. دراين بيــن، ايــران در صــادرات ۱۲ محصول 
رتبه های تک رقمی از ۱ تا ۹ را به خود اختصاص داده اســت. 
اين در حالی اســت که ايران در ســال ۲۰۲۱ با خشکسالی 
 مواجه بوده و توليدات کشــاورزی ايران در اين ســال کاهش 

يافته بود.

ایران بزرگ ترین صادرکننده انجیر جهان
عنوان بزرگ ترين صادرکننده انجير جهان در سال ۲۰۲۱ به 
ايران اختصاص داشته است. ايران در اين سال ۸۷6۳ تن انجير 
صادر کرده است که بيش از هر کشور ديگر بوده است. دو کشور 
اروپايی اتريش و اســپانيا بعد از ايران و به ترتيب در رتبه های 
دوم و سوم از اين نظر قرار گرفته اند. اتريش در اين سال ۷۳۷۴ 

تن انجير و اسپانيا 5۴۷۲ تن انجير صادر کرده اند.
رتبه دومی جهان در صادرات ۳ محصول به ايران اختصاص دارد
رتبه دومی صادرات سه محصول پسته، کشمش و بادمجان در 
سال ۲۰۲۱ نيز متعلق به ايران بوده است. ايران پس از آمريکا 
دومين صادرکننده پســته جهان بوده و بيش از ۱۳6 هزار تن 
پسته در اين سال صادر کرده اســت. آمريکا با صادرات ۲۲۱ 
هزارتنی در رتبه اول و ترکيه با ۲۳ هزار تن در رتبه سوم قرار 

داشته اند.
ايران همچنين ۱۰6 هزار تن کشــمش صــادر کرده و پس از 
ترکيه در رتبــه دوم صادرات اين محصول قرار گرفته اســت. 
ترکيه در اين سال ۲5۷ هزار تن کشــمش صادر کرده است. 
آمريکا با صادرات ۷۷ هزارتنی، يک پلــه پايين تر از ايران، در 

رتبه سوم قرار گرفته است.

اسپانيا در سال ۲۰۲۱ بالغ بر ۱6۸ هزار تن بادمجان صادر کرده 
و بزرگ ترين صادرکننده اين محصول شناخته شده است. ايران 
بافاصله کمی و با صادرات ۱65 هزارتنی در رتبه دوم قرار گرفته 
است. مکزيک نيز با صادرات ۸۹ هزارتنی سومين صادرکننده 

بزرگ بادمجان بوده است.

سبقت اســپانیا و آمریکا از دیگران در صادرات 
محصول آب بر

ايران در صادرات دو محصول هندوانه و انگور فرنگی رتبه سوم 
جهان را در اختيار دارد. در فضای رســانه ای انتقادات زيادی 
به صادرات هندوانه ايران به عنوان يکــی از محصوالت آب بر 
مطرح شده است. اما آمار فائو نشان می دهد حتی کشورهای 
صنعتی جزو بزرگ ترين صادرکنندگان اين محصول در جهان 
هســتند. اســپانيا بزرگ ترين صادرکننده هندوانه در جهان 
است. اين کشور در سال ۲۰۲۱ بيش از ۹۰۴ هزار تن هندوانه به 
کشورهای ديگر صادر کرده است. دو کشور صنعتی ديگر يعنی 
ايتاليا و بزرگ ترين اقتصاد صنعتی جهان يعنی آمريکا نيز به 
ترتيب چهارمين و پنجمين صادرکنندگان بزرگ هندوانه در 

جهان بوده اند.

مکزيک با صــادرات ۷۷5 هزارتنــی در رتبــه دوم و ايران با 
صادرات ۳۴۹ هزارتنی در رتبه سوم بزرگ ترين صادرکنندگان 
هندوانه جهان قرار گرفته اند. ايتاليا ۲۸۴ هــزار تن و آمريکا 
۲5۳ هزار تــن هندوانه صادر کرده اند. ايــران همچنين رتبه 
ســوم جهان در صادرات انگور فرنگی را داشته و ۷۲ تن از اين 
محصول را صادر کرده است. لهستان با صادرات ۹۳۱ تنی در 
 رتبه نخســت و ميانمار با ۷۹ هزار تن در رتبه دوم از اين نظر 

قرار داشته اند.

ایران رتبه چهارمی صادرات خرما در جهان
ايران در صادرات محصول مهم خرما نيز جايگاه مهمی در جهان 
دارد. ايران در ســال ۲۰۲۱ بيش از ۲۴5 هزار تن خرما صادر 
کرده که تنها از صادرات سه کشور کمتر بوده است. عربستان با 
صادرات ۳۱۸ هزارتنی در رتبه نخست از اين نظر قرار داشته و 

عراق و امارات دوم و سوم شده اند.

رتبه ایران در صادرات خیار ۵، کیوی و پیاز ۶
رتبه پنجمی صادرات خيار نيز بــه ايران اختصاص دارد. ايران 
۱66 هزار تن خيار در سال ۲۰۲۱ صادر کرده است که تنها از 
صادرات چهار کشور کمتر بوده است. مکزيک با صادرات ۸۴۰ 

هزارتنی خيار در تبه نخست جهان قرار داشته است.
ايران در صادرات کيوی و پياز رتبه ششم جهان را دارد. ايران 
بيش از 6۹ هزار تن کيوی در ســال ۲۰۲۱ صادر کرده است. 
نيوزيلند با صادرات ۸5 هزارتنی در رتبه نخســت جهان قرار 
داشته اســت. هلند با صادرات ۱.6۹ ميليون تنی بزرگ ترين 
صادرکننده پياز در جهان بوده است و ايران نيز با صادرات ۳۷۲ 
هزارتنی به عنوان ششــمين صادرکننده بزرگ اين محصول 

شناخته شده است.

ایران هشتمین صادرکننده بزرگ گوجه فرنگی
رتبه هفتم صادرات کاهو و رتبه هشتم صادرات گوجه فرنگی 
نيز به ايران اختصاص داشته است. ايران در اين سال بيش از 65 
هزار تن کاهو و ۲.۹ ميليون تن گوجه فرنگی صادر کرده است. 
اسپانيا با صادرات ۸6۴ هزارتنی بزرگ ترين صادرکننده کاهو 
و مکزيک با صادرات ۱۹ ميليون تنی بزرگ ترين صادرکننده 

گوجه فرنگی بوده اند.

رتبه دهمــی ایران در صــادرات مغــز بادام، 
سیب زمینی و کدو

ايران در صادرات ســه محصول مغز بادام، سيب زمينی و کدو 
در رتبه دهــم جهان قرار گرفته اســت. آمريــکا بزرگ ترين 
صادرکننده مغز بادام بوده است و ايران با صادرات ۸۴۱6 تنی 
در رتبه دهم قرار داشته است. فرانسه در صادرات سيب زمينی با 

صادرات ۲.۴ ميليون تنی رتبه نخست جهان را داشته و ايران نيز 
۳5۰ هزار تن از اين محصول را صادر کرده است. ايران همچنين 
بيش از ۳۴ هزار تن کدو صادر کرده است. مکزيک با صادرات 

5۴۸ هزارتنی در رتبه نخست قرار داشته است.

رتبه ۱۱ کلم و ملون در اختیار ایران
کلم و ملون دو محصولــی بوده اند که ايران رتبــه يازدهم را 
در صادرات آن ها کســب کرده اســت. ايران 6۹ هزار تن کلم 
در ســال ۲۰۲۱ صادر کرده اســت. چين با صــادرات ۹۰۴ 
 هزارتنی رتبه نخســت جهان را از اين نظر به خود اختصاص 

داده است.
ملون نيز يکی ديگر از محصوالت به اصطالح آب بر اســت که 
ايران با صــادرات ۴۸ هزارتنی در رتبه يازدهــم جهان از اين 
نظر قرار گرفته است. اسپانيا بيش از ۸ برابر ايران ملون صادر 
کرده و در رتبه نخســت جهان از اين نظر قرار گرفته اســت. 
هلند و آمريکا رتبه های پنجم و ششم جهان را در صادرات اين 

محصول داشته اند.

ایران رتبه ۱۲ صادرات سیب درختی
جايگاه دوازدهمين صادرکننده بزرگ سيب درختی به ايران 
اختصاص دارد. ايران ۱۸۱ هزار تن سيب در سال ۲۰۲۱ صادر 
کرده اســت. چين با صادرات ۱.۰۷ ميليون تنی رتبه نخست 
جهان را به خود اختصاص داده است. رتبه سيزدهم سير سبز 
و فلفل سبز نيز متعلق به ايران بوده است. ايران 5۷5۸ تن سير 
سبز و ۴۴۷۲۰ تن فلفل سبز در سال ۲۰۲۱ صادر کرده است. 
چين با صادرات ۱.۹ ميليون تنی ســير ســبز در رتبه نخست 

صادرات اين محصول قرار داشته است.

ایران در صادرات گردو رتبه ۱۵ جهان
رتبه چهاردهم صادرات هويج و زردآلو خشک در سال ۲۰۲۱ 
متعلق به ايران بوده است. ايران 6۷ هزار تن هويج و ۸5۸ تن 
زردآلو خشک صادر کرده اســت. ايران در صادرات گردو نيز 
جزو بيست کشور نخست جهان بوده و با صادرات ۲۱۳۰ تنی 
به عنوان پانزدهمين صادرکننده بزرگ اين محصول شناخته 
شــده اســت. آمريکا با صادرات ۱۱6 هزارتنــی بزرگ ترين 

صادرکننده گردو جهان بوده است.
ارزن و به نيز دو محصول ديگری هســتند که ايــران از نظر 
صادرات آن ها در ميان بيســت کشــور نخســت جهان قرار 
داشته است. صادرات ارزن ايران ۲۴۷۷ هزار تن اعالم شده و 
ايران شــانزدهمين صادرکننده بزرگ اين محصول در جهان 
شــناخته شــده اســت. صادرات به ايران نيز ۱۲۴ تن بوده و 
 ايران در صادرات اين محصول رتبــه ۲۰ را به خود اختصاص 

داده است.
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رتبه های ۱ تا ۲۰ در صادرات ۲۵ محصول به ایران اختصاص یافت 

نقش مهم ایران در تأمین غذای جهان

ریزش قیمت پیاز ادامه دارد

رانت بزرگ در واردات موز

رييس کميسيون کشاورزی و صنايع غذايی اتاق تعاون 
گفت: سيســتم معيوب توزيع و حضور مافيا و دالل ها 
قيمت گوشــت قرمز را برای مصرف کننده افزايش داده 
است. ارسالن قاسمی، رئيس کميسيون کشاورزی و صنايع 
غذايی اتاق تعاون در پاسخ به پرسش مهر مبنی بر اينکه آيا 

با صادرات خوراک دام، طيور و آبزيان و سود حاصل شده 
از اين بستر، توليدکننده می تواند اين اقالم را ارزان تر در 
بازار داخل توزيع کند، گفت: هنگامی که بهای تمام شده 
کاال برای توليدکننده بسيار باال می رود و اين امر منجر به 
افت بازار تقاضا می شود بايد تدبيری انديشيد که حيات 

کارخانجات تضمين شود. وی ادامه داد: دامدار دام زنده را 
در بهترين شرايط بين ۱۰۰ تا ۱۰5 هزار تومان به فروش 
می رساند. پس از کشتار نرخ گوشت به ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار 
تومان می رسد اما در بازار قيمت گوشت قرمز به ۲5۰ تا 
۳۰۰ هزار تومان در هر کيلو می رسد. وی به سيستم معيوب 

توزيع گوشت قرمز اشاره و عنوان کرد: دالل ها هزينه های 
اين بازار را بســيار افزايش داده اند. قاسمی تصريح کرد: 
هنگامی که در سازمان ميادين و تره بار هزينه اجاره غرفه 
چند صد ميليون تومان است قيمت ها نامعقول برای مصرف 

کننده افزايش می يابد.

مافيا قيمت گوشت قرمز را افزايش داد
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 مديره شرکت  ۲- آگهی آخرين تغييرات آن در روزنامه رسمی کشور  ۳- فرم شرايط شــرکت درمزايده با امضاء مجاز و مهر ۴- ارائه گواهينامه اقتصادی و ماليات بر ارزش افزوده )در صورت شامل بودن( قبل از انعقاد قراردادالزامی 

می باشد.  5- داشتن کد اقتصادی در زمان انجام مزايده برای اشخاصی حقوقی الزامی است.
۲-سپرده شرکت درمزايده به ۱/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰   ريال به يکی از روشهای ذيل ارائه گردد:

- ضمانتنامه بانکی معادل مبلغ فوق ، که به مدت سه ماه اعتبار داشته و قابل تمديد باشد
 ) شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۸۷۹۴۲ ، کد اقتصادی ۴۱۱۳6۷۷5۹۹۱۷  ، کد پستی ۳۱۳۴۸5۱۹65 (.

- واريز فيش نقدی به مبلغ فوق به حساب شماره ۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۲۱ بانک شهر .
۳-برندگان نفر اول و دوم مزايده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد .

۴-سازمان سيما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.
5-مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ريال بابت هزينه خريد هر يک از اسناد مزايده به حساب شماره ۷۰۰۸۲۴۱۲6۳۹۸ بانک شهر 

6-برندگان نفر اول و دوم مزايده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد .
۷-مبلغ 5۰ درصد کل پيشنهادی وجه نقد يا ضمانت نامه بانکی به عنوان سپرده حسن انجام تعهدات از برنده اخذ خواهد شد .

۸- ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مزايده مندرج شده است .
۹-ماليات بر ارزش افزوده مطابق قوانين جاری کشور انجام خواهد شد.

۱۰- هزينـه چاپ  دو آگهـی  توامان و کارشناسی رسمی دادگستـری به عهده برنـده مزايـده مي باشد .
۱۱- تاريخ انتشار در سامانه از مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ .

۱۲- مهلت زمانی دريافت اسناد در سايت تا ساعت ۱۴:۳۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ .
۱۳-مهلت زمانی بارگذاری مستندات تا ساعت ۱۴:۳۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ .

۱۴- زمان بازگشايی در سايت ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ .
امور قراردادها و روابط عمومی سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج
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معاون علمی:
از هر روشی برای همکاری با نخبگان ایرانی خارج از کشور 

بهره می بریم
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان گفت: وطن پرست بودن نخبگان خارج کشور 
منوط به بازگشت آنها نیست و الزم است از هر روشی برای همکاری با آنها برای حل مسائل 
کشور بهره ببریم. دکتر روح اهلل دهقانی فیروزآبادی امرز در نشست مربوط به ایرانیان خارج 
از کشور که در محل معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان برگزار شد، گفت: ما مسائل 
نخبگان را شنیدیم و باید به جرأت بگویم صددرصد مسائل این نخبگان و استعدادهای برتر را 
در جلسات مختلف مطرح می کنم. وی با بیان اینکه نگرانی های این نخبگان بعد از بازگشت 
زوایای مختلفی دارد، گفت: بزرگترین مسئله ما در دستگاه های اجرایی است و مخاطب ما 
مسئوالن کشور هستند. وی با تاکید بر اینکه باید بنیاد نخبگان به یک نهاد ملی تبدیل شود، 
ادامه داد: نخبگان باید بنیاد ملی نخبگان را بچرخانند. وی با تاکید بر اینکه باید در وزارت 
امورخارجه یک فرد مرتبط یا رایزن فناوری کم داریم، افزود: سامانه جذب ایرانیان مقیم خارج 
در مرکز تعامالت بین المللی معاونت علمی به خوبی فعالیت می کند اما اگر فردی در وزارت 

امور خارجه یا سفارتخانه ها حضور نداشته باشد برنامه های ما مغفول می ماند.
به گفته دهقانی فیروز آبادی، ما باید بتوانیم با عملیات جدی تری با ایرانیان خارج از کشور 
تعامل داشته باشیم؛ البته که برخی از این افراد می توانند در همان کشور بازاریابی یا انتقال 
تکنولوژی را انجام دهند. وی با تاکید بر اینکه عشق به وطن منوط به بازگشت به کشور نکنیم، 
گفت: کار معاونت علمی، توسعه بازار است و برای این مهم با دولت در شوراها، کمیسیون ها 
و… رایزنی می کند. معــاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیــان گفت: قبول داریم که 
رشته هایی در دانشگاه ها تدریس می شود که از صد ســال پیش تدریس کردیم ولی باید 
رشته هایی تدریس شود که فرصت های اقتصادی کشور در همان رشته هاست؛ به نظر می رسد 
این یکی از آسیب های توسعه علم در کشور ما بوده است. وی تاکید کرد: تحریم برای کشور 
ما وجود دارد اما عوامل درونی هم هستند که عامل شکست شرکت ها می شوند؛ باید برای 
این اقدام آموزش بیزنس، آموزش استارت اپی و… داشته باشیم. وی با بیان اینکه این جلسه 
شروع یک سلسله جلسات برای افرادی است که به کشور بازگشتند، گفت: این نشست ها 
می تواند به آنها کمک کند ضمن اینکه از آنها حمایت می کنیم تا برای ارتقا کشور فعالیت 
کنند. معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان تأکید کرد: این افراد نکاتی را ارائه می دهند و 
که ما در معاونت علمی بر مبنای خواسته های آنها تصمیماتی می گیریم؛ این موضوع کاربردی 
است. به گفته دهقانی، بخش زیادی از افرادی که خواهان برگشت به کشور هستند دغدغه 
اقتصادی ندارند؛ عموماً دغدغه آنها تأثیرگذاری است که این کلید طالیی در کشور است. 
دهقانی ادامه داد: باور داریم با این حمایت ها در مقایسه با اعداد و ارقامی که برای حقوق آنها 
وجود دارد نمی توان انتظار بازگشت داشت اما فرصت تأثیرگذاری را در قالب فردی و گروهی 
در قالب استخدام و جذب در دستگاه های دولتی و تأثیرگذاری جمعی مانند ایجاد استارتاپ 
و شرکتهای دانش بنیان ها فراهم می کنیم. معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان گفت: 
در ایران نیروی انسانی ارزان است و رقبا کمتر و این می تواند برای کسب و کارهای این افراد 
خوب باشد. لذا عمده مأموریت ایجاد تأثیرگذاری در کشور و موانع را هدف گذاری کردیم. 
دهقانی فیروزآبادی ادامه داد: ما در زمینه نخبگان واژه ای با عنوان نخبه تعریف کردیم ولی در 
بسیاری از مواقع این کلمه آسیب رسان شده است. به نظرم نخبه کسی است که کلیه صفات 
انسانی را داشته باشد. وی افزود: از این رو نخبگی محدود به نخبگان فارغ التحصیل دانشگاهی 
نیستند بلکه همه حوزه ها را در بر می گیرد. در واقع نخبه کسی است که ایده و فکر و حس 
تعهد نسبت به کشور دارد و خسته نشدن و اصرار در اجرای کار، جز ویژگی آن به شمار می رود.
معاون علمی و فناوری ریاســت جمهوری با بیان اینکه نخبگان ایرانی خارج از کشور را 
سفیران کشور توصیف کرد و یادآور شد: این افراد ضد ایران و گریخته از کشور نیستند و 
منظور از بازگشت آنها به کشور، بازگشت فیزیکی نیست بلکه کمک آنها در حل مسائل 
کشور است. وی اضافه کرد: وطن پرست بودن نخبگان خارج کشور منوط به بازگشت آنها 
نیست و الزم است از هر روشی برای همکاری با آنها برای مسائل کشور بهره ببریم. وی با 
بیان اینکه اگر صنایع می خواهند حرفی در دنیا داشته باشند باید نوآور باشند، افزود: از این 
رو یکی از مأموریت های معاونت علمی، توسعه بازار است و به عنوان نمایندگان نخبگان 
در کمیسیون های دولت، نظرات شما را برای حل مسائل ارائه می دهیم. دهقانی حمایت 
"هل دادنی" برای حمایت از شرکت های دانش بنیان و نخبگان را مناسب ندانست و اظهار 
کرد: معتقدم بهترین راه حل در این زمینه ایجاد اقتصاد دانش بنیان و ایجاد ابرشرکت های 
فناور و دانش بنیان است. معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری در خصوص رشته های 
تحصیلی در دانشگاه ها گفت: متأسفانه در بسیاری از حوزه های فناوری نوظهور رشته نداریم 
و رشته های قدیمی ارائه می شود. وی ادامه داد: مزیت کشور ما در همه حوزه ها نیست و 

توسعه رشته های دانشگاهی باید بر اساس مزیت های کشور باشد.

از ترس از دست دادن سرمایه
فروش موبایل توسط مغازه داران متوقف شده است

افزایش نرخ دالر و بی ثباتی قیمت ها عالوه بر اینکه باعث توقف خرید و فروش گوشی های 
موبایل شده بسیاری از مغازه های شیراز را در حال رکود قرار داده است و این در حالیست 
که از اوایل سال جاری تاکنون حدود 50 مغازه در شیراز فعالیت شان را متوقف و از این 
حرفه کوچ کرده اند. با گذری در بازار موبایل شیراز به راحتی متوجه می شوید که مردم به 
دلیل نداشتن تمکن مالی قدرت خرید گوشی را از دست داده اند و تنها مغازه های موبایل 
فروشی فعالیتشان را به فروش قاب و تعمیرات معطوف کرده اند. این روزها قیمت دالر به 

حدی در نوسان است که برخی فروشندگان، محصوالت را با نرخ دالری معامله می کنند.
در همین رابطه رئیس اتحادیه تعمیرکاران و فروشــندگان تلفن و لوازم جانبی شــیراز با 
بیان اینکه تعطیلی بازار موبایل تهران از روز چهارشنبه گذشته در تهران باعث شد کاالها 
و گوشی های موبایل وارد دیگر شهرها نشــود، می گوید: افزایش نرخ دالر و ارز باعث شد تا 
فروش گوشی تلفن همراه در بازار تهران متوقف شود و مغازه داران از ترس از دست ندادن 
سرمایه هایشان فروش موبایل را متوقف کردند. سید علی دستغیب با اشاره به اینکه امید 
داریم که تعیین نرخ ارز 28 هزار و 500 تومانی قیمت تلفن همراه ارزان شود، می افزاید: قطعا 
عملیاتی شدن این مهم باعث کاهش قیمت موبایل در بازار می شود. رئیس اتحادیه تعمیرکاران 
و فروشندگان تلفن و لوازم جانبی شیراز با بیان اینکه بازار خرید و فروش موبایل در شیراز 
متوقف شده است و خریداران و فروشندگان جرات خرید و فروش گوشی همراه را ندارند، 
می گوید: متاسفانه قیمت موبایل آیفون 13 پرومکس 256 از 56 میلیون تومان به 85 میلیون 
تومان افزایش یافته است که این شرایط باعث شده نه خریداری و نه فروشنده ای در بازار وجود 
نداشته باشد. دستغیب با بیان اینکه همواره امیدورایم که ثبات نرخ دالر رونق را به بازار موبایل 
بازگرداند، بیان می کند: قطعا کاهش نرخ دالر باعث افزایش خریداران و رونق بازار می شود و 
بی شک گران شدن محصوالت تعداد خریداران موبایل را کاهش می دهد. وی با بیان اینکه 
در حال حاضر مردم از خرید گوشی موبایل در شیراز استقبال نمی کنند، می گوید: در شرایط 
فعلی تنها مردم جهت انجام تعمیرات و لوازم جانبی به مغازه های موبایل فروشی مراجعه می 
کنند. رئیس اتحادیه تعمیرکاران و فروشندگان تلفن و لوازم جانبی شیراز با اشاره به اینکه بازار 
موبایل شیراز متوقف است و مردم به هیچ وجه جنس خزیداری نمی کنند، خاطر نشان می 
کند: از اوایل سال جاری تاکنون حدود 50 مغازه در شیراز به دلیل مشکالت زیاد پروانه هایشان 
را باطل کرده اند و از این حرفه کوچ کرده اند. دستغیب در ادامه با بیان اینکه تعداد کمی از مردم 
گوشی های آیفون و گران قیمت خریداری می کنند، می افزاید: در حال حاضر مشکالت باعث 
شده تا مردم از خرید گوشی های با قیمت پائین تر استقبال کنند. پاک فطرت نماینده شیراز 
و زرقان هم در ادامه با بیان اینکه هنوز اطالع دقیقی از فعالیت دولتمردان جهت افزایش نرخ 
دالر وجود ندارد، می گوید: قطعا موضوعاتی مانند افزایش نرخ دالر و... به هیچ وجه مورد قبول 
نمایندگان نیست. علی رضا پاک فطرت با بیان اینکه بی ثباتی نرخ محصوالت ضربات زیادی 
را به تمام افراد و تولید کنندگان وارد می کند: متاسفانه در شرایط فعلی بسیاری از مغازه داران 
کاالها و محصوالتشان را از ترس گرانی ها به مردم نمی فروشند.وی با بیان اینکه گردش ریال 
و پول در جامعه کاهش یافته است، می گوید: متاسفانه این اتفاق به شدت نگران کننده است 

و وجود ثابت اقتصادی در کشور از موضوعات بسیار مهم است.

اخبار

زمانی کــه از دالیــل کندی 
اینترنــت و برخی مقاومت ها 
در راستای توسعه این شبکه 
مطلع می شویم، اصرار و تالش 
وزیر ارتباطات برای گسترش 
شبکه فیبر نوری بیشتر قابل لمس می شود. شاید ارائه 
فیبر نوری با فراهم کردن سرعتی فراتر از مگابیت برثانیه 
پیش از این تزئینی و لوکس به نظر می رسید، اما اکنون 
و با نقص کابل های مسی در انتقال داده های اینترنتی با 
سرعت باال، این موضوع به یک ضرورت تبدیل شده است.  
دالیل بسیاری برای کندی سرعت اینترنت وجود دارد. از 
مقاومت مردم برای نصب BTS ها گرفته تا عدم همکاری 
شــهرداری برای صدور مجوز نصب این آنتن ها. به هر 

ترتیب وزارت ارتباطات و شخص وزیر ارتباطات با تالش 
شبانه روزی سعی در راه اندازی 20 میلیون پورت فیبر 
نوری دارند. عیســی زارع پور در این رابطه اعالم کرده 
است گسترش شبکه فیبر نوری برای 20 میلیون خانوار 

ایرانی در دستور کار قرار دارد.
زارع پور گفته است: برنامه ما گسترش شبکه اینترنت 
خانگی از طریق فیبر نوری اســت که همان طور که در 
پرسش دوستان بود در حال حاضر در جایگاه های پایین 
در دنیا هستیم که این عقب ماندن یک سری دالیل ده 
ساله دارد اما االن نمی خواهم در این باره چیزی بگویم. 
ولی در حال حاضر 2 میلیون انشعاب خانگی فیبر نوری 
داریم که ما در همین مدت کوتاه آن را محقق کرده ایم و 
انشاهلل در پایان سال به ۴ میلیون خواهد رسید. در پایان 
سال 1۴02 انشاهلل ۷ میلیون انشــعاب و در پایان سال 
1۴03 هم 8 میلیون انشعاب جدید محقق می شود تا به 

عدد 20 میلیون انشعاب وعده داده شده برسیم.

۲۰ میلیون خانوار ایرانی به فیبر نوری متصل می شوند 

طعم شیرین دسترسی به اینترنت پر سرعت

ضرورت راه اندازی فیبر نوری 
حمید قیومی، معاون رگوالتوری 

کندی اینترنت در این روزها در حالی به مشکل بسیاری از کاربران تبدیل شده که بسیاری از کاربران از دالیل مهم و اصلی این کندی ها اطالعی ندارند. یکی از مهم ترین دالیل کندی اینترنت عدم همکاری شهرداری برای صدور مجوزهای 
نصب آنتن در مناطق مختلف است. شهرداری برای نصب و راه اندازی آنتن های BTS  مجوز نمی دهد. 

برای ایجاد سایت مجوز نمی دهد. به گفته اپراتور همراه اول در یک سال گذشته هیچ مجوزی برای نصب سایت جدید به این شرکت داده نشده است. این در حالی است که نقاط نصب BTS  ها به طور کامل شناسایی شده است. در حالی 
شاهد شناسایی نقاط مورد نذر نصب آنتن ها هستیم که ممانعت های مردمی نیز مزید بر علت شده است.

به گفته مردم این آنتن ها برای سالمت ضرر داشته و تشعشعاتی منتشر می کنند که زیان بار است. بنا بر استاندارد های اعالم شده میزان تشعشعات BTS ها در سوئد ۴00 وات بوده و این میزان در کشور ما ۴ وات است. این میزان تشعشع 
بسیار ناچیز است اما مردم همین مقدار را نیز زیان بار تصور می کنند.  

به هرترتیب روال این است که اگر شکایتی در رابطه با آنتن ها و تشعشعات احتمالی آن به سازمان تنظیم برسد، این سازمان با ارسال متخصص و انجام تست های معمول میزان تشعشعات را اندازه گیری می کند. بعید است در این مرحله 
مشکلی در رابطه با آنتن ها وجود داشته باشد. به هر خال در صورت ادامه نارضایتی و اصرار مردم و مشترکان مامور اجرای تست با مراجعه مجدد به محل، تست های مربوطه را انجام خواهد داد. 

اگر توان تست شده از سایت مورد نظر بیشتر باشد، که چنین اتفاقی بعید است، به اپراتور مربوطه تذکر داده می شود تا مورد مذکور را اصالح کند. اما در صورت ادامه ماجرا و اصرار مشترکان در رابطه با زیان بار بودن میزان تشعشعات، ادامه 
فرآیند به سازمان انرژی اتمی سپرده می شود. در این مرحله سازمان انرژی اتمی موظف است که میزان تشعشعات را اندازه گیری و به مشترکان اعالم کند.

در سال های اخیر بر اساس آزمایش هایی که از سوی این سارمان هم انجام شده تاکنون موردی یافته نشده که میزان تشعشعات آن بیشتر از میزان استاندارد بوده باشد. ولی مردم در این باره باز هم مقاومت دارند. دلیل دیگر کندی اینترنت 
در برخی زمان ها، تخریب آنتن ها و صدمه رساندن به سایت ها با ابزارهای مختلف است. در بازه های زمانی مختلف دیده شده برخی دکل ها و آنتن ها تخریب و به آنها آسیب رسانده اند. این اتفاق بر عملکرد و خدمات رسانی تاثیرگذار است. 
از سوی دیگر یکی از دالیل کندی اینترنت عدم تطابق سایت ها و آنتن ها با دستگاه های مرود استفاده کاربران است. باید توقع بر اساس تطابق فرکانس ها با تجهیزات باشد. سایت GSMArena که مرجع بین المللی معرفی گوشی های 

موبایل است در قسمت فرکانس های گوشی ها اعالم می کند هر گوشی چقدر توان و کشش تطابق و بازدهی دارد. 
نقاط کور که در شرایط حال حاضر به نقاطی گفته می شود که تلفن همراه در آن امکان فعالیت ندارد، به همین دالیل است که عنوان شد. این نقاط عمال نقاط کور نیستند و به دالیل به نقاطی تبدیل شده اند که تلفن همراه کارایی خود را 

از دست می دهد. تمامی این نقاط به دالیلی که اعالم شد توان سرویس دهی ندارند. بسیاری از واحدهای مسکونی در این مناطق اجازه نصب آنتن را نمی دهند.
دلیل دیگری که می توان برای کندی اینترنت اعالم کرد استفاده از فیلترشکن ها است. شورای عالی امنیت ملی استفاده از فیلترشــکن ها را ممنوع اعالم کرده است.اما کاربران برای دسترسی به برخی پلتفرم ها که مسدود هستند بر 
استفاده از فیلترشکن ها اصرار دارند. این در حالی است که وزارت ارتباطات جایگزین های این پلتفرم ها را در داخل اعالم کرده است. هر روز هم توسط شرکت زیرساخت توسعه یافته و سرویس دهی و خدمات رسانی آنها روان تر می شود. 
فیلترشکن سرعت اینترنت را به یک دهم کاهش می دهد. یک سری عوامل در فیلترشکن ها در اختیار وزارت ارتباطات نیست. چند سرور با راه اندازی فیلتر شکن ها تغییر می کند. هزاران دلیل و افزایش تعداد مشترکانی که از فیلتر شکن 

استفاده می کنند قدرت سرویس دهی را کاهش می دهد. 
در بحث اینترنــت خانگی هم ایــن تکنولوژی توانایی ســرویس دهی تــا 16 مــگ را دارد. افت کیفیت کابل در ســالهای اســتفاده از این ســرویس هم در ســرعت اینترنت موثر اســت. بر اثر اســتفاده طوالنی از ایــن کابل ها 
در ســالهای متمادی کیفیت ســرویس دهی کاهش پیدا مــی کند. وزیــر ارتباطات به همیــن دلیل در تالش برای توســعه فیبر نــوری جهت افزایــش کیفیت خدمات اینترنت اســت. کابــل های داخل واحدهای مســکونی 
 نیز ممکن اســت به دلیــل فرســودگی و ایــرادات دیگــر انتظــار مشــترکان را از اینترنت بــرآورده نکند. مــودم مشــترکان ممکن اســت توانایــی و ظرفیــت الزم را نداشــته باشــد. فیبر نوری بــه این مشــکالت خاتمه 

می دهد.

شایلی قرائی 
News kasbokar@gmail.com

مدیر مخابرات منطقه خوزســتان از راه اندازی مجدد 
ســایت های مخابراتی ســرقتی در شهرســتان های 
رامهرمز و مسجدســلیمان خبر داد و گفت: ســرقت 
تجهیزات مخابرات به یکی از مشکالت جدی مخابرات 
تبدیل شده اســت. رحیم فالح زاده اظهار کرد: سایت 
جاده ای روستایی طریفه رامهرمز که پیش تر به دلیل 
سرقت های مکرر و تخریب از کار افتاده بود با پیگیری 
مخابرات منطقه خوزستان و پس از مکانیابی و تامین 
تجهیزات، در نقطه ای ایمن تر بر روی دکل جدید ۴8 
متری و همچنین با ایمن سازی، مجددا احیا و نصب و 

راه اندازی شد. وی افزود: با وارد مدار شدن مجدد این 
سایت با تکنولوژی 2G، مســیرهای روستایی طریفه 
رامهرمز به روستای نمره یک و نقاط اطراف زیر پوشش 
آنتن شــبکه همراه اول قرار گرفت و مشترکان در آن 
محدوده پس از سه سال دوباره از نعمت شبکه ارتباطی 
همراه اول برخوردار شــدند. مدیــر مخابرات منطقه 
خوزستان همچنین از راه اندازی مجدد سایت جاده ای 
دوراهی مسجدســلیمان به اللی خبر داد و گفت: این 
سایت جاده ای که پیش تر مورد سرقت قرار گرفته بود، 

مجددا نصب و راه اندازی شد.

فالح زاده عنوان کرد: به منظور توسعه شبکه همراه و 
ارائه خدمات ارتباطی، با تالش کارشناسان ارتباطات 
ســیار و با پیگیری های مداوم و پــس از تأمین مجدد 
تجهیزات و مکانیابــی جدید در نقطه ایمن، ســایت 
جاده ای دوراهی مسجد سلیمان به اللی راه اندازی شد. 
وی ادامه داد: با وارد مدار شدن مجدد این سایت بخشی 
از جاده حد فاصل اللی به مسجدســلیمان و دو راهی 
اللی به سمت اهواز و مناطق اطراف زیر پوشش شبکه 
گستره همراه اول قرار گرفت و مشترکین همراه اول در 

آن نقاط از شبکه همراه اول بهره مند شدند.

مدیر مخابــرات منطقه خوزســتان ادامــه داد: این 
ســایت پس از تامین و نصب تجهیزات فنی از جمله 
BTS، نصب کنتور و شبکه ســازی برق و تهیه و نصب 
ترانس و همچنین انجــام ایمن ســازی کامل طبق 
استاندارد پس از گذشت یک سال و 5 ماه دوباره نصب 
و راه اندازی شد. فالح زاده بیان کرد: سرقت تجهیزات 
مخابــرات به یکی از مشــکالت این دســتگاه تبدیل 
شده است و به دلیل ســرقت تجهیزات مخابراتی در 
 بســیاری موارد مشــترکان از ارائه خدمات مخابرات 

محروم می شوند.

شــرکت آمریکایی توییتر کــه اخیراً توســط ایالن 
ماســک خریداری شــده اســت، متهم به پرداخت 
نکردن اجاره بهای یکی از دفاتر این رســانه اجتماعی 
در کالیفرنیــا شــد. شــرکت آمریکایــی توییتر در 
شــکایتی که روز پایانی ماه دســامبر در دادگاه عالی 
سانفرانسیســکو ثبت شــد، متهم به پرداخت نکردن 
 اجاره بهــای یکــی از دفاتر ایــن رســانه اجتماعی 

در کالیفرنیا شد.
این شــکایت که توسط شــرکت امالک کلمبیا ریت 
REIT– 650 کالیفرنیا ثبت شــده اســت، از دادگاه 
می خواهد که توییتــر را مجبور کند کــه 136250 

دالر اجاره بهای پرداخت نشــده، به اضافه بهره، همراه 
بــا هزینه های وکیــل را بپــردازد. ایــن صاحبخانه 
همچنین ادعا می کنــد که در تاریخ 16 دســامبر به 
غول رسانه های اجتماعی یعنی توییتر اطالع داده شد 
که به دلیل عدم پرداخت اجاره طبقه 30 ســاختمان 
هارتفورد، واقع در منطقه مالی سانفرانسیســکو، طی 
 5 روز اعالم نکــول خواهد کرد، مگر اینکــه اجاره بها 

پرداخت شود.
در ماه دسامبر، گزارش هایی منتشر شد مبنی بر اینکه 
توییتر، که توسط ایالن ماســک به مبلغ ۴۴ میلیارد 
دالر خریداری شــده اســت، طی هفته ها اجاره بهای 

دفتر مرکزی خود یا سایر دفاتر جهانی خود را پرداخت 
نکرده است. این شــرکت همچنین به دلیل امتناع از 
پرداخت هزینــه پروازهای چارتر مورد شــکایت قرار 
گرفته اســت. گروه خدمات جت خصوصی در دادگاه 
ناحیه نیوهمپشایر شکایت کرده اســت که توئیتر از 
پرداخت 19۷۷25 دالر برای دو پــرواز چارتر در ماه 

اکتبر خودداری کرده است.
در ماه نوامبر، ایالن ماسک اعالم کرد که ورشکستگی 
برای این غول رسانه های اجتماعی در صورتی که شروع 
به تولید پول نقد بیشتر نکند، یک احتمال است. گفته 
می شــود که این اظهارات در اولین سخنرانی ماسک 

خطاب به کارمندان توییتر صورت گرفته است.
این میلیاردر معــروف به منظور کاهــش هزینه های 
توییتر نیمــی از کارکنــان خــود را اخــراج کرد و 
اکثر مدیران ارشــد را کنار گذاشــت و به کارمندان 
باقی مانده دســتور داد از خانه کار نکنند. در مجموع، 
گزارش شده اســت که ســه چهارم از کارمندان این 
شــرکت به دلیل مرخصی اجباری، اخراج یا اســتعفا 
این شــرکت را ترک کرده اند. این در حالی اســت که 
توییتر قصد دارد در اواســط ماه ژانویه مبلمان اداری 
 و تجهیــزات گران قیمــت آبدارخانه های خــود را به 

حراج بگذارد.

در راســتای مصوبه دولت بیمه شــدن شــاغالن آزاد 
در حــوزه اقتصاد "دیجیتــال" بــه وزارت کار محول 
شــد. اواخــر مهرمــاه1۴01 در ششــمین جلســه 
کارگروه ویژه اقتصــاد دیجیتال »عیســی زارع پور«، 
وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعات، بــه اهمیت 
فعالیت کســب وکارها و تولید کنندگان محتوا فضای 
مجازی اشــاره کرد و عنوان کرده بود که پیش نویس 
آیین نامه حمایت از ســکوها و کسب وکارهای مجازی 
کشــور طی چندین جلســه با حضور نمایندگان تام 
االختیار دســتگاه های عضــو کارگروه نهایی شــده 
اســت که می تواند بســتر مناســبی را برای رشــد و 
 توســعه فضــای کســب وکارهای دیجیتال کشــور 

فراهم کند.
در همین راســتا 10 آبان ماه وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات و »احســان خاندوزی«، وزیر امــور اقتصاد 

و دارایی، طرح حمایت از کســب و کارهــای اقتصاد 
دیجیتال کشور که در ششمین جلســه کارگروه ویژه 
اقتصاد دیجیتال، بــرای حمایت از کســب و کارهای 
فضای مجــازی تدوین و بــه تصویب رســیده بود، را 

رونمایی کردند.
در این آییــن نامه کــه در قالب 1۴ مــاده به تصویب 
رســیده اســت، حدود بیســت نوع امکان و حمایت 
قانونی جدید برای سکوها و کسب و کارهای اینترنتی 
پیش بینی شــده اســت که در قالــب تکالیفی برای 
دســتگاههای مختلف در قالب این آییــن نامه متبلور 
شده اســت. در این آیین نامه برای سکوهای کسب و 
کاری مشــمول، تســهیالتی همچون امکانات متنوع 
پرداخت، فراهم کردن زیرســاختهای سخت افزاری، 
برخــورداری از مزایای اســتقرار در پارکهــای علم و 
 فناوری، تبلیغ در سازمان صدا و سیما و ... پیش بینی 

شده است. حمایت از کسب و کارهای دیجیتال در حالی 
در دولت ادامه دارد که طبق مصوبه چند روز گذشــته 
هیأت دولت وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف 
شد با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدامات 
الزم را برای برخورداری آزادکاران فعال در حوزه اقتصاد 
رقومی )دیجیتال(، از بیمه تأمین اجتماعی در چارچوب 
قوانین و مقررات مربوط انجام دهد. ابراهیم رئیســی، 
رئیس جمهوردر جلســه هیأت دولت به منظور تأمین 
نظر هیات بررســی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و 
رفع مغایرت اعالم شده درخصوص دو آیین نامه مربوط 
به حمایت از آزادکاران فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال 
کشور و نیز حمایت از سکوها و کسب و کارهای اقتصاد 
دیجیتال با پیشــنهاد اصالح آییــن نامه های مذکور 
موافقت کرد. بر این اســاس، واژه »رقومی« به عنوان 
معادل فارسی عبارت »دیجیتال« و پیش از این عبارت 

در آیین نامه های یاد شــده درج شد. همچنین وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف اســت با هماهنگی 
وزارت امور اقتصادی و دارایی، اقدامــات الزم را برای 
برخورداری آزادکاران فعال در حــوزه اقتصاد رقومی 
)دیجیتال(، از بیمه تأمین اجتماعی در چارچوب قوانین 
و مقررات مربوط انجام دهــد. وزارت امور اقتصادی و 
دارایی نیز مکلف شــد پیشــنهاد اصالح دستورالعمل 
اجرایی جزء )9( بند )الــف( تبصره )18( قانون بودجه 
سال 1۴01کل کشور جهت تصویب در مرجع ذی صالح 
را به نحوی تهیه کند که با رعایــت جزء )۷( بند )الف( 
تبصره مذکور، تا سقف 10درصد از منابع بند )الف( آن 
برای حمایت از کسب و کارهایی که فعالیت خود را به 
یکی از سکوهای مشمول آیین نامه حمایت در سکوها 
و و کســب و کارهای حوزه اقتصاد رقومی )دیجیتال( 

منتقل می کند، صرف شود.

سرقت تجهیزات یکی از مشکالت جدی مخابرات است

احتمال ورشکستگی شرکت جدید ماسک

وزارت کار مکلف به بیمه شاغالن آزاد اقتصاد دیجیتال شد

فناوری و 
اطالعات
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کار و
کارآفرینی 

استارتاپ يك شیوه نوپاست كه راه حلي 
نوين را براي يك مســاله ارائه مي كند؛ 
درحالي كه تضمیني بــراي موفقیت 
شركت از طريق راه حل ارائه شده وجود 
ندارد. به عبارتي استارتاپ فرهنگ نويني 
براي انديشــه هاي نو و خالقیت بر فراز ايده هاي موجود اســت 
كه هدف آن برطرف كردن مشــكالت موجود در نقاط كلیدي 
اســت. از جمله ويژگي هاي مثبت و منحصربه فرد استارتاپ ها 
ايجاد تغییرات و رشد سريع در يك برهه زماني كوتاه مدت است. 
ايده هايي كه در استارتاپ ها مطرح مي شود، بسیاري مواقع منشا 
ايجاد سرمايه گذاري ها و ايجاد طرح هاي سودآور است و از آنجا كه 
اين ايده ها با يك نگاه كارشناسانه و از پیش بررسي شده صورت 
مي گیرد، خالقیت، ابتكار و نوآوري زيادي براي كســاني كه در 

جهت اهداف كارآفريني و اقتصادي بزرگ هستند، دارد.
دكتر علي معتمدزادگان، رئیس پارك علمي 
و فنــاوري مازنــدران كه حضــور فعالي در 
استارتاپ ويكند داشته درباره استارتاپ ها به 
»كسب و كار« مي گويد: يك استارتاپ  درواقع 
مدلي از شروع يك كسب وكار است كه مبدع 
آن نیز شركت های گوگل و كوكاكوالهســتند. وی در مورد 
طرح مربوط به استارتاپ ها در پارك علمی و فناوری مازندران 
می گويد.شــروع يك اســتارتاپ بدين صورت اســت كه از 
بعدازظهر چهارشــنبه تا غــروب جمعه بر مبنــاي فناوري 
اطالعات، تمام كساني كه در اين حوزه مهارت دارند، ايده هاي 
خود را مطرح مي ســازند. از بین اين ايده ها 10 نفر برتري كه 
ايده هاي بهتري مطرح كرده اند انتخاب مي شوند. هر كدام از 
اين افراد مي توانند 80 تا100 ايده را مطرح سازند. هر يك از 
آنها به مدت يك دقیقه خود را معرفي مي كند تا اينكه هر كسی 
كه راي بیشــتري آورد، درنهايت انتخاب مي شود. كساني كه 
انتخاب مي شوند يك تیم و يك شركت ايجاد مي كنند. تا روز 
جمعه اين افراد نتیجه اي از كار خــود را ارائه داده تا هم مورد 
بررســي داوران قرار گیرد و هم اينكه براي سرمايه گذار اين 
نتیجه تعريف شــود كه اگر از آن استقبال شــد، در آن حوزه 

سرمايه گذاري صورت گیرد. 

قابل اجرا تنها در 3 روز
وي درباره ويژگي مثبت اســتارتاپ ها مي گويــد: خوبي كار 

استارتاپ ها در اين اســت كه زمان بر نیستند و طي يك زمان 
3 روزه قابــل اجرا هســتند. از طرف ديگــر ايده هايي كه در 
استارتاپ ها مطرح مي شــوند با بررسي داوران و كارشناسان، 

مطلوب و مناسب هستند. 

انعطاف پذيري اســتارتاپ ها ديگر ويژگي مثبت 
آنهاست

رئیس پارك علمي و فناوري مازنــدران توضیح مي دهد: كار 
عمده اي كه ما در اين رشــته پیش گرفته ايم و تا حدودي با 
كارهاي قبل از خود هم متفاوت اســت، اين اســت كه ما كار 
اســتارتاپ ها را به صنعت طیور در اســتان مازندران با توجه 
به ظرفیت هاي اين اســتان در اين حــوزه وارد و از مجموعه 
ايده هايي اســتفاده كرديم كــه كامال پخته و مناســب بود. 
معتمدزادگان ادامه مي دهد: از آنجايي كه استارتاپ ها كه در 
يك روز تشكیل مي شــوند، ممكن است دوام نیاورده و پايدار 
نباشند، بنابراين همیشه سعي مي شود در يك فرصت مطلوب 
آنها را كنار هم گذاشت. ما قصد داريم اين كار را انجام دهیم و 
طرح هاي آن را براي سرمايه گذاري در اختیار سرمايه گذاران 

قرار دهیم. 

تكنيك مسيريابي استارتاپ ها
با توجه به تعداد زياد فارغ التحصیالن رشته فني و مهندسي 
و آمار بیكاري آنها در كشــور، اســتارتاپ ها فرصت مناسبي 
در اختیار اين قشــر براي به كارگیري مهارت هاي شــان قرار 
مي دهند تا بتوانند اســتعدادهاي خود را شــكوفا ســازند. 
استارتاپ ها درواقع مســیر و راه و مشكالت و ناهمواري هاي 
آن را مشــخص كرده و تكنیك هاي دســتیابي به مسیر هاي 
راحت را به كارآفرينان و ســرمايه گذاران نشــان مي دهند. 
متاسفانه در اســتارتاپ هاي ايراني مشكل عمده اي كه وجود 
دارد، بحث فرهنگ ســازي بــراي پذيرش اســتارتاپ ها در 
جامعــه و ترويج آن بین گروه هاي فعال اســت. بــا توجه به 
اينكه اين كار كامال وابســته به تكنولوژي و فناوري اســت و 
در كشور ما در مقايسه با ســاير كشورهاي پیشرفته، امكانات 
تكنولوژي محدود بوده ، به ما امكان اســتفاده بهینه و كامل 
از اســتارتاپ ها را نمي دهــد اما همین شــوق و رغبت براي 
 استارتاپ ها جرقه مناسبي اســت تا به رونق كار و كارآفرينی 

منجر شود.

»كسبوكار«ازفرآیندشروعاستارتاپهاگزارشميدهد

ایده هاي سرمایه گذاري استارتاپ ها

طرح و مد لبــاس مهم تريــن عامل 
جذب مشــتري براي خريد است اما 
اين طراحي بسته به فرهنگ، سلیقه 
و نــوع تفكر مــردم در كشــورهاي 
مختلــف، متفاوت خواهــد بود. جدا 
از عوامــل تاثیرگذار ديگــري چون قیمــت و كیفیت، مد و 
نوع طراحي لباس و پوشــاك گاهي موجب مي شــود برخي 
 فروشندگان بازار فروش بســیار خوبي نسبت به رقیبان خود 

داشته باشند.
 بــراي همیــن بســیاري ســعي مي كننــد بــا درنظــر 
گرفتــن مدهــاي پرطرفــدار و طراحي هايــي كــه 
 درصــد عالقه منــدان بیشــتري دارنــد، ســود بســیاري 

حاصل كنند. 
يكي از برنامه هــاي دولت نیز در رابطه گســترش مد و طرح 
لباس ايراني براي حمايت از تولیدكنندگان پوشاك در داخل 

كشور است.
 از ايــن رو معمــوال در قالــب نمايشــگاه هايي بهترين هاي 
طراحان لباس معرفي مي شــود تا به تدريــج زمینه رونق آن 
فراهم شــود و اين كار به صورت هدفمند و براي به كارگیري 
 انديشــه هاي نــو و خالقیــت در طراحي هاي لبــاس ادامه 

پیدا كند. 
مدير يك مركز تولیدي پوشــاك در اين باره به »كسب وكار« 
مي گويد: ايجاد خالقیت و نــوآوري در طراحي لباس و انواع 
پوشاك تنوع كار را باال برده و همین تنوع به تدريج زمینه ساز 

ايجاد برند و مطرح شدن آن مي شود.
 وي ادامه مي دهد با گذشــت زمان تغییرات فراواني در طرز 
پوشش مردم به وجود مي آيد و بسیاري از مردم ديگر مايل به 

استفاده از مدل هاي قديمي نیستند. 
شــايد آنها تحت تاثیر ســبك هاي پوششــي در خــارج از 
كشــور و ديگر طرح هاي خارجي باشــند امــا در هرصورت 
اگر مدل هاي داخلي توان پیشــروي همگام با ســاير مدل ها 
را داشــته باشــند، ما مي توانیــم در عرصه تولید پوشــاك 
بسیار بهتر از ســاير كشــور ها عمل كنیم. اين تولید كننده 
مي گويد: ظرفیت هاي كشــور در زمینه تولید لباس باالست 
و از طرفي میــزان مصرف مــردم و خريد آنها بــه اندازه اي 
 اســت كــه بتــوان در صنعــت تولید پوشــاك در كشــور 

سرمايه گذاري كرد. 
وي ادامه مي دهد: مشــتري معموال يك مدل در ذهن خود 
طراحي مي كند و سپس به دنبال پیدا كردن لباسي مطابق با 
آن است. بعضي مواقع هم با يك جستجوي اينترنتي مد لباس 

خود را به فروشنده سفارش مي دهد.
 البتــه اين امر براي كســاني صــدق مي كند كــه در خريد 
ريسك پذير هســتند اما كساني كه سخت ســلیقه هستند يا 
ضعف مالي به آنها اجازه ريسك كردن نمي دهد، شايد كمتر 
متمايل به خريد اينترنتي باشند. در هرحال مشتريان عالقه 
 دارند لباســي را خريداري كنند كه از نظر طراحي در سطح

 بهتري باشد. 

طراح لباس وجهه اجتماعي مي خواهد
يكی از طراحان لباس هاي زنانه دربــاره میزان درآمدزايي از 
طراحي لباس، مي گويد: میزان درآمد در هر شغل و حرفه اي 
بستگي به میزان به كارگیري پشــتكار و توان و مهارت در آن 
شغل دارد. كســاني كه از مهارت ها و تخصص خود بیشترين 
استفاده را مي كنند، كار بیشــتر و درنتیجه مشتري بیشتري 
پیدا خواهند كرد. وقتي تعداد مشتري زياد شود به تدريج آن 
 فرد صاحب نام شده و در آن شغل جايگاه و يك وجهه اجتماعي 

پیدا مي كند.
 همین امر به مرور زمان بر گســترش دامنه كار او مي افزايد. 
به عنوان نمونه يك خیاطي كه در خانــه كار مي كند، ممكن 
اســت طراح لباس هايــي كه مــي دوزد، خودش باشــد، از 
آنجايي كه دايره كار و مشــتريان وي اندك است، طرح هاي 
وي هم محدود خواهد بــود اما اگر خیاطي خــود را در يك 
كارگاه ادامــه دهد، نیاز بــه طرح هاي بیشــتر و متنوع تري 
 دارد تا آنجــا كه شــايد حتي يك همــكار بــراي طراحي

 استخدام كند. 
وي ادامه مي دهد: متاســفانه در كشــور ما آنطــور كه بايد 
از طراح لبــاس حمايت نمي شــود. گرچه بیشــترين عامل 
تعیین كننــده قیمت نهايي يــك لباس را در كنــار كیفیت 
آن مــد آن لبــاس تعییــن مي كنــد امــا درنهايت ســود 
 اين كار به جیــب تولید كننده يا فروشــنده لبــاس مي رود 

تا طراح آن. 
شــیرين رزاقي، طراح لبــاس مي گويد: در گذشــته به كار 
طراحي لبــاس و مد آن توجهي نمي شــد. اما خوشــبختانه 
در چند ســال اخیــر توجه به ايــن موضوع جدي تر شــده 
اســت به طوري كه در قالب جشــنواره ها و نمايشــگاه هايي 
طراحان لبــاس و همچنین مد و ســبك پوشــاك به مردم 
معرفي مي شــوند. همچنین كارگروهايي نیــز براي حمايت 
از طراحي و مد لباس تشكیل شــده كه اگر همینگونه ادامه 
 پیدا كند، مي توانیم به پیشرفت روزافزون اين حرفه در كشور

 امیدوار باشیم.
 

وظايف طراح مد و لباس
مهم ترين وظايف طراحان مد و لباس به اين شــرح اســت: 
تحلیل و پیش بیني عاليق و ساليق آينده مردم در حوزه نوع 
پارچه ها، رنگ ها و اشكال، كشیدن طرح هاي لباس ها، كفش ها 
و... به صورت دســتي يا با كمك نرم افزارهــاي كامپیوتري، 
انتخاب رنگ، پارچه، لوازم تزئیني و ســبك مناسب براي هر 
طرح، تهیه نمونه هــاي اولیه، تخمین هزينه مــواد و تولید، 
يافتن تامین كنندگان مواد اولیه، نظــارت بر تولید طرح ها و 
 ارائه نمونه ها بــه افراد و مراكز مرتبط مانند ســرمايه گذاران

 و تولید كنندگان. 
يك طــراح مــد لبــاس مي توانــد به صــورت مســتقل يا 
در كارگاه هــا و شــركت هاي تولیــدي فعالیــت كنــد 
 كه ايــن البتــه بســتگي به میــزان مهــارت و اســتعداد 
وي دارد. ديد مناسب نســبت به رنگ ها، زمینه ها و اشكال، 

اطالع از ويژگي هاي مــواد، پارچه ها، چگونگــي كاربرد آنها 
و فراينــد تولید انواع پوشــاك، مهارت هــاي طراحي و فني 
مانند دوخت و برش، مهارت هاي ارتباطي مناســب و توانايي 

بررســي گرايش ها و تمايالت مشــتريان، توانايي اســتفاده 
از برنامه هاي طراحــي كامپیوتري، توانايــي كار تیمي براي 
همكاري با تولید كنندگان، مشــتريان و شــم تجاري به ويژه 

براي طراحاني كه به صورت آزاد و مســتقل كار مي كنند، از 
مهم ترين ويژگي هايي است كه يك طراح ماهر مد لباس بايد 

از آن برخوردار باشد.

»كسبوكار«ازوضعیتصنعتمدولباسگزارشميدهد

از طراحان لباس حمایت نمی شود
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ديده بــان امنيت غذايي روســيه از ســفر هيــات روســي در 22 الــي 24 دســامبر )اول تا ســوم 
 دي مــاه( بــه تهــران بــراي مذاكــره دربــاره »تاميــن دوجانبــه گوشــت و محصــوالت لبني« 

خبر داد. 
ديده بان امنيت غذايي روسيه اعالم كرد: از آنجايي كه روسيه در تالش براي يافتن منابع جديد تامين مواد 
غذايي در ميانه رويارويي با غرب است، مســكو و تهران درنظر دارند تا درباره تجارت در زمينه گوشت و 

محصوالت لبني طي هفته آينده گفتگو كنند. 

به گزارش فارس، سرگئي دانكورت، رئيس روسلخوزنادزور، ديده بان امنيت غذايي روسيه گفت: در 22 
الي 24 دسامبر به ايران سفر خواهد كرد و با رئيس سازمان دامپزشكي ايران براي گفتگو درباره »تامين 

دوجانبه گوشت و محصوالت لبني« مالقات خواهد كرد. 
روسيه از آگوســت 2014 به تالفي تحريم هاي آمريكا و اتحاديه اروپا بر سر مساله اوكراين، واردات انواع 

گوشت از غرب را متوقف كرد. 
مسكو از آن زمان در تالش است تا منابع خريد گوشت خود را متنوع سازد. 

روسهابرايوارداتگوشتوموادلبنيبهتهرانميآيند

اگر در يك بررســي ميداني روي اين 
مســاله كار شــود كه چند درصد از 
كساني كه شغل پدران شان كشاورزي 
اســت، خودشــان نيز به كشاورزي 
مشغول هستند، نتايج جالبي به دست 
خواهد آمد. تقريبا مي توان گفت به نــدرت اين فرزندان راه 
پدران شــان را ادامه مي دهند. كشــاورزي در هر كشــوري 
تامين  كننده امنيت غذايي آن كشور است. به همين دليل در 
گذشته براي تصرف يك منطقه اجازه ورود محصوالت را به آن 
نمي دادند تا پس از مدتي خودبه خود تسليم شوند. در كشور ما 
نيز متاسفانه در بخش كشاورزي چالش هاي زيادي وجود دارد 
كه براي بررسي اين چالش ها پاي صحبت يك كشاورز نمونه 
نشستيم تا آنچه خود در طول 20 سال كار كشاورزي تجربه 

كرده است را در اختيار ما قرار دهد. 

تنها يك لوح تقدير و ديگر هيچ
فاطمه ابراهيمي نژاد از كشاورزان نمونه استان تهران، در گفتگو 
با »كسب وكار« درباره شروع كار خود گفت: من با شرايط مالي 
بسيار سختي شروع كردم. يك زمين كشاورزي كوچك را در 
اطراف ســاوه خريدم. در ابتدا فقط انار برداشت مي كردم اما 
رفته رفته ميوه هاي متنوعي را به باغ خود افزودم. وي درباره 
علت نمونه شدن خود گفت:  يكي از داليل اين بود كه قبل از 
آبياري درختان، كف جوي ها را با كاه مي پوشانديم. در هنگام 
آبياري اين كاه ها به داخل خاك نفوذ مي كند و به عنوان يك 
بستر مناســب و يك كود كامال طبيعي به حساب مي آيد. در 
زمينه گياهان ديگــر نيز نوآوري هايي داشــتيم كه منجر به 
نمونه شدن ما شد. اين كشــاورز در پاسخ به اين سوال كه آيا 

از طرف دولت امتيازي به خاطر نمونه شدن دريافت كرديد يا 
نه، گفت: تنها چيزي كه من دريافت كردم يك لوح تقدير بوده 
است و ديگر هيچ. وي در ادامه گفت:  اين در حالي بود كه من 
به شدت درآن زمان از نظر مالي در مضيقه بودم و تنها آرزويم 
داشتن يك تراكتور بود. وي افزود: در كشور ما به هيچ عنوان 
به كشاورزان اهميت داده نمي شود. ما بارها و بارها به وزارت 
جهاد كشاورزي نامه نوشتيم كه از ما حمايت شود اما هيچ وقت 

پاسخي دريافت نكرديم. 

روستاها قلب هر كشوري به حساب مي آيند
وي دربــاره عوامل ضعــف كشــاورزي در ايــران گفت: در 
هر كشــوري روســتا ها به عنوان مهم ترين محــل توليدات 
كشــاورزي اند. توجه به روستا و روســتايي است كه موجب 
گسترش كشاورزي و توليد در كشــور مي شود. در چند سال 
اخير ما با ســيل عظيمي از مهاجرت روســتاييان به شهرها 
مواجه بوديم. همه از كشاورزي فرار مي كردند. زيرا جز زحمت 
و استرس و ضرر چيزي عايد كشاورزان نمي شد. عالوه بر اين 
كمبود امكانات در روستاها مزيد علت بوده است. در حال حاضر 
باوجود اين همه عمران و آباداني كه در روستاها صورت گرفته، 
باز هم عقب هستند. اكثر مدارس در روستاها تعطيل هستند 
يا با كيفيت هاي بسيار پايين اداره مي شوند. مسلما در چنين 
شرايطي يك خانواده كشــاورز نمي تواند در روستا بماند و به 

كشاورزي ادامه دهد. 

ضرورت كشاورزي علمي و پيشرفته در ايران 
ابراهيمي نژاد در ادامه يكي ديگر از مشــكالت كشــاورزي را 
مشكل در نظام ترويج كشاورزي دانســت و افزود: بايد در هر 

منطقه اي خاك را مورد آزمايش قرار داد تا مشخص شود اين 
خاك براي چه محصوالتي مناسب است. در ايران كشاورزي 
كامال سنتي است، كشاورزان اكثرا بي سواد يا كم سواد در زمينه 
كشاورزي هســتند حتي يك بار پس از آزمايش خاك زمينم 

متوجه شدم كه براي كشت ســيب گالب مناسب نيست و به 
همين دليل من نهال هاي سيب گالب را كه قبال كاشته بودم 
از زمين جمع آوري كردم زيرا مي دانســتم باوجود ضرر فعلي 
در آينده به نفع من خواهد بود و ســود بيشتري خواهم كرد. 

اين كشاورز گفت: من هميشه در كالس هاي بهبود كشاورزي 
شــركت و در اين زمينه مطالعه مي كردم. به همين دليل هم 
توانستم در كار خود پيشرفت كنم. هرچند در عمل براي من 

هيچ امتيازي قائل نشدند. 

 »كسب وكار« راه هاي بهبود كشاورزي در ايران را بررسي مي كند 

کشاورز نمونه در آرزوی تراکتور

کشاورزي

كشاورزان شهرستان ازنا در اســتان لرستان امســال بخش عمده اي از زمين هاي زراعي خود را به كشت 
سيب زميني اختصاص دادند كه پس از برداشت محصوالت شان با عدم خريد محصوالت مواجه شدند. 

اسد عبدالهي، فرماندار ازنا اظهار داشت: سطح زيركشت محصول سيب زميني در شهرستان ازنا هزار و 570 
هكتار بوده كه 60 هزار تن سيب زميني برداشت  شده است. 

به گــزارش تســنيم، وي بــا اشــاره به اينكــه هــر كيلو ســيب زميني بــا قيمــت 360 تومــان از 
كشــاورزان خريــداري مي شــود، افــزود: بخــش عمــده اي از ايــن محصــول بــه فروش رســيده 
 در حــال حاضــر نيــز ســازمان تعــاون روســتايي اســتان در حــال خريــداري محصــوالت 

باقيمانده است. 

فرماندار ازنا با بيان اينكه كميسيوني با همكاري تعاون روستايي و جهاد كشاورزي براي خريد محصوالت 
سيب زميني تشكيل  شده است، عنوان كرد: بنا بود محصوالت پنج اســتان خريداري شود كه االن استان 
لرستان نيز اضافه  شده و محصوالت شش استان خريداري مي شود كه در حال حاضر محصوالت باقيمانده 

لرستان به فروش مي رسد. 

60هزارتنسيبزمينيانبارشدهدرانتظارفروش

 توليد و تامين مواد غذايي مورد نياز 
مردم در كشور ما در طول چند دهه 
اخير با مشكالت زيادي روبه رو بوده 
است. از يك طرف به خاطر تحريم ها 
و از يك طرف به دليل سوءمديريت 
داخلي، بخش كشــاورزي دچار صدماتي شــد و ما گاهي 
مجبور شــديم به خاطر تاميــن غذاي مردم بســياري از 
ســختگيري ها و نظارت ها را كم يا ناديده بگيريم و به مواد 
غذايي مشــكوك به آلودگي و ســموم شــيميايي، بدون 
آزمايــش و اطمينان از ســالمت آن، اجــازه ورود دهيم. 
برنج يكي از محصوالتي است كه باوجود نياز بسيار كم به 
واردات، هر ساله به صورت گسترده به كشور وارد مي شود 
و در موارد زيادي هيچ آزمايشــگاهي هم ســالمت آنها را 
بررسي نمي كند. به عقيده كارشناسان نه تنها در بخش برنج 
بلكه در ديگر محصوالت كشــاورزي نيز بايد سيستم هاي 
كنترلي ما دقيق تر باشــند تا اگــر نمي توانيم به هر دليلي 
محصوالت داخلي را بدون آلودگي توليــد كنيم، حداقل 
ارز كشور را براي واردات محصوالت آلوده به هدر ندهيم و 
مثل كشــورهاي عقب افتاده فقط به فكر غذاي ارزان براي 

مردم نباشيم. 
دكتر بهاءالدين نجفي، اســتاد دانشگاه در 
رشته كشاورزي در گفتگو با »كسب وكار«، 
درباره واردات برنج آلوده به كشــور گفت: 
صحبت هاي زيادي درباره واردات برنج هاي 
آلوده به كشور شنيده مي شود. اگرچه هنوز 
به طور قانوني ثابت نشده كه چنين اتفاقي افتاده است اما 
به هرحال بايد اين مساله را بپذيريم كه سيستم هاي نظارتي 
ما در بحــث واردات به ويژه در زمينــه واردات محصوالت 
كشاورزي بسيار ضعيف عمل مي كنند. وي در ادامه گفت: 
فارغ از اينكه ســاالنه چقدر مواد غذايي و مخصوصا برنج 
به صورت قاچاق وارد كشور مي شود كه هيچ نظارتي بر آنها 
نيســت، درباره واردات از مجاري قانوني نيز ما با مشــكل 
نظارت روبه رو هستيم. اين استاد دانشگاه اضافه كرد: به طور 
مثال كشور هند كه صادر كننده بزرگ برنج و چاي در جهان 
است، هم به كشورهاي اروپايي صادرات دارد و هم به كشور 
ما اما درعمل مي بينيم كه محصوالت صادر شــده به اروپا 

بسيار متفاوت است زيرا آنها استانداردهاي سختگيرانه تري 
دارند. در كشــور ما به خاطر مشــكالت بعــد از جنگ و 
همچنين تحريم ها و مشــكالت اقتصادي ما مجبور شديم 
كيفيت و سالمت را فداي تامين غذاي مردم كنيم اما اين 
مساله ديگر براي ما تبديل به يك فرهنگ شد. ما در حال 
حاضر در شرايط بسيار خوبي هستيم و نبايد مثل كشور هاي 
عقب افتاده از نظر اقتصادي فقط به فكر غذاي ارزان براي 
مردم باشيم. نجفي در ادامه بيان كرد: توليد مواد غذاي در 
داخل نيز كامال پاك نيســت. كشــاورزان بدون نظارت و 
آگاهي از خطرات احتمالي از كود ها و ســموم شــيمياي 
اســتفاده مي كنند. ما بايد كم كم سياســت هاي خود را از 
تامين غذاي مردم بر سالمت غذاي مردم متمركز كنيم و با 
تقويت سيستم هاي نظارتي اجازه ورود اين قبيل محصوالت 
آلوده را به كشور ندهيم. مردم ما با اعتماد به سيستم هاي 
دولتي، از مواد غذايي استفاده مي كنند. ما نبايد اجازه دهيم 
با پخش چنين اخباري زمينه بي اعتمادي را فراهم كنيم. 

بررسي توزيع برنج آلوده در صحن مجلس  
علي ايران پور، عضو كميســيون كشاورزي 
مجلس شوراي اسالمي نيز اعالم كرد: موضوع 
توزيع برنج آلوده و تاريخ گذشته بين مردم در 
صحن مجلــس بــه دولــت و وزارت جهاد 
كشاورزي تذكر داده مي شود. وي اضافه كرد: 
مسئوالن وزارتخانه هاي كشاورزي و بهداشت در اين ارتباط 
بايد به مجلس پاسخ بدهند. وي با بيان اين مطلب اظهار كرد: 
درحالي كه در كشور ما برنجي با كيفيت باال توليد مي كنيم 
ساالنه شاهد واردات بيش از نياز اين محصول به كشور هستيم. 

واردات برنج بيــش از اندازه باعث شــد اين 
محصول روي دست دولت بماند

به گزارش تسنيم، وي خاطرنشان كرد: اين اتفاق ها ناشي 
از سوءتدبيرهاست و باعث شده كه عالوه بر واردات بيشتر 
از نياز برنج به كشور در مقاطعي، شاهد اين باشيم كه برنج 
آلوده و تاريخ مصرف گذشته بين مردم توزيع شود. ايران پور 
تصريح كرد: واردات برنج بيشــتر از اندازه باعث شــد اين 
محصول روي دست دولت بماند. وي گفت: براساس اسناد 

جديدي كه به دست ما رسيده است، توزيع و فروش چندين 
محموله برنج تاريخ مصرف گذشــته و آلــوده از انبارهاي 

شركت بازرگاني دولتي در سال جاري به ويژه در ايام محرم 
و صفر صورت گرفته اســت و همچنين اين اسناد از عدم 

 وصول بيش از 108 ميليارد تومانی چك هاي فروش نسيه 
برنج خبر مي دهد. 

 »كسب وكار« از نظارت  نامناسب بر واردات محصوالت كشاورزي گزارش مي دهد 

سالمت فدای ارزانی
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اصناف

ورود بي رويــه ميوه هــاي خارجي، 
بــازار ميوه داخــل را با مشــكالتي 
كــه  به طــوري  كــرده  مواجــه 
 هم اكنــون با توجــه به توليــد انبوه 
سيب در كشــور، اين محصول روي 
دســت توليدكنندگان ما باقي مانده 

است. 
دروازه هيچ كشوري به اندازه ايران به سوي واردات باز نيست 
و اين درحاليست كه كشاورزان ما محصوالت خود را با ريسك 
و سختي فراوان توليد مي كنند اما به راحتي از مرزهاي كشور 

انواع ميوه قاچاق وارد مي شود كه منصفانه نيست. 
به طور مثال عراق نيز با همه مشكالتي كه دارد، براي واردات 
محصوالت كشاورزي همه ضوابط و پروتكل هاي بهداشتي را 

رعايت مي كند. 
رئيس اتحاديه ميوه و تره بار با بيان اينكه اكثر ميوه ها و مركبات 
وارداتي كيفيت خوبي ندارند، به »كسب وكار« گفت:به دليل 
نظارت هاي كم رنگ،امسال براي چند ماه محصوالت وارداتي 
بازار را اشــباع كردند و در اين راســتا توليد داخلي در مسير 

عرضه با مشكالت زيادي مواجه شد. 

بازار ميوه و تره بار فصل رونق خوبي را ســپري 
مي كند

حســين مهاجــران، رئيــس اتحاديــه ميــوه و تره بــار، 
بــا اشــاره بــه وضعيــت بــازار ميــوه و تره بــار اظهــار 
كــرد: بــازار ميــوه و تره بــار در شــرايط فعلــي فصــل 
 رونــق خوبــي را ســپري مي كنــد و شــرايط بــا اعمال

بــازار  مختلــف  شــاخه هاي  در  نظارت هــا    
فعاليــت  بــا  ديگــر  ســوي  از  و  اســت   مســاعد 
قيمــت نوســان  متعــدد،  بازرســان  و   ناظــران 
كنتــرل به خوبــي  تره بــار  و  ميــوه  بــازار  در    

 مي شود. 
وي با بيان اينكه واردات بي رويه ميوه و مركبات در گذشته و 
تا حدودي هم در شرايط فعلي بدنه بازار ميوه و تره بار كشور 
را زخمي كرده اســت، گفت: اكثر ميوه هــا و مركباتي كه به 
داخل كشــور وارد مي شــود، كيفيت خوبي ندارد و توليدات 
مشابه اين محصوالت در كشــور از وضعيت خوب و مطلوبي 

برخوردار است. 

رئيس اتحاديه ميوه و تره بار در تشريح فضاي ميوه هاي وارداتي 
به كشــور، اضافه كرد: ميوه هايي نظير سيب ســبز فرانسه، 
شبرنگ شيلي و ســاير ميوه ها كه با برند خارجي وارد كشور 
مي شــوند، در مجرايي با نظارت هاي كم رنگ وارد شــده اند؛ 
متاسفانه امسال در يك مقطع زماني خاص در قياس با ساير 
ماه ها بازار را اشباع كردند و در اين راستا توليد داخلي در مسير 

عرضه با مشكالت زيادي مواجه شد. 

فلكه ورود محصوالت كشاورزي بسته شود
مهاجران با تاكيد بر اينكه وزارت صنعت، معدن و تجارت بايد 
فلكه ورود محصوالت كشاورزي كه نظير آنها در داخل كشور 
 توليد مي شود را ببندد، ابراز كرد: واردات بي رويه محصوالت 
در حوزه كشــاورزي كه محصوالت مشابه آن در داخل كشور 

توليد مي شود، به ضرر توليدات داخلي است. 
 وي در واكنــش بــه برخــي اخبــار پيرامــون ايــن

 موضوع كــه حجم قابــل توجهي از محصوالت كشــاورزي 
خــوراك دام مي شــود، اظهــار كــرد: كشــاورزان و 
افــرادي كــه مي گوينــد محصــوالت آنهــا از بيــن رفته 
و خــوراك دام شــده، در برخــي مــوارد بــه كيفيــت 
 نامرغوب توليــدات آنها بــر مي گردد كــه درنهايت خوراك 
دام شده است زيرا بازار متقاضي محصوالت باكيفيت و مرغوب 

براي عرضه به مردم است. 
رئيس اتحاديه ميوه و تره بار با بيان اينكه تاكنون قيمت پرتقال 
جنوب كشــور به خوبي شــرايط فعلي در بازار ميوه و تره بار 
نبوده است و توليد كنندگان در اين رابطه كمتر ضرر كرده اند، 
افزود: درمجموع با افزايش توليد محصوالت كشــاورزي در 
قياس با سال مشــابه در حد خوب و قابل توجهي بوده است 
و توليدكنندگان و كشاورزان با ضرر و آسيب كمتري مواجه 

شده اند. 

گرايش مردم به ميوه هاي وارداتي
مهاجــران داليــل گرايش مــردم بــه مصــرف ميوه هاي 
 وارداتــي را برشــمرد و گفــت: خالــص و يكدســت 
در  گرفتــن  قــرار  و  وارداتــي  ميوه هــاي  بــودن 
بســته بندي هاي زيبــا و شــكيل موجــب گرايــش 
 مــردم بــه خريــد ميوه هــاي قاچــاق مي شــود و

 متاسفانه سيب هاي داخلي با سايز و اندازه هاي مختلف و گاها 

حتي وجود سيب هاي نامرغوب و غيرقابل مصرف در يك جعبه 
سيب، بازارپسندي خود را از دست مي دهند چون مردم پول 
زيادي بابت خريد ميوه هزينه مي كنند و انتظار دارند كاالي 

مرغوب به منزل بياورند. 

قسمت عمده قاچاق از گمرك، به صورت غيرقانوني 
انجام مي شود

رئيس اتحاديه ميوه و تره بار همچنين بيان داشت: باوجود زياد 
بودن محصول داخلي و زياد بودن ميوه هايي مانند پرتقال اما 
همچنان اين ميوه، نارنگي و سيب به صورت قاچاق وارد كشور 
 مي شود و مقدارش هم اينقدر زياد اســت كه سرتاسر بازار را 

فرا گرفته است. 
وي تصريــح كرد: ايــن ســهميه هاي اندك مــرزي تبديل 

 بــه كانتينر ميوه  شــده اســت، ســهم پيلــه وري بهانه اي 
شده دردست كساني كه مي خواهند ميوه را به صورت قاچاق 
واردكشــور كنند،  به نظربنده خيال همه را راحت و اين سهم 
 پيله وري را قطع كنند تا ديگر اين بهانه براي سودجويان از بين

 برود.  مهاجران گفت: پرتقال قاچاق 8 هزار توماني و ســيب 
فرانســوي 12 هزار توماني ميوه هاي قاچاقي هســتند كه با 
قيمتي بيشتر از قيمت واقعي به دست مشتري داده مي شوند. 
وي در پاسخ به اينكه چگونه ممكن است چنين محموله هاي 
زيادي از قاچاق به راحتي وارد كشــور شــود؟ گفت: اين را از 
گمرك بپرسيد زيرا قسمت عمده اين قاچاق از گمرك كشور 
اما به صورت غيرقانوني وارد مي شــود.  رئيس اتحاديه ميوه و 
تره بار گفت: بي توجهي در گمرك باعث شده تا ميزان قاچاق 

زياد شود. 

جلوگيري از واردات سيب الزامي است
 وي بــا اظهــار تاســف از اينكــه ميوهــاي وارداتــي

در  همچنــان  واردات،  ممنوعيــت  باوجــود 
مياديــن ميــوه و تره بــار جــوالن مي دهنــد، تصريــح 
 كــرد: ايــن امــر درنهايــت منجــر بــه آســيب زدن 
 بــه ميوه هــاي داخلــي خواهــد شــد و بايــد در ايــن 
راستا با اقدامي ســريع جلوي ورود ميوه هاي قاچاق به كشور 
گرفته شود، به خصوص زماني كه توليد داخل نيازمند حمايت 
جدي براي صادرات نيز هست.  وي در پايان خاطرنشان كرد: 
30 سال است ما منتظريم مسئولي دلسوز بر سر كار بيايد تا 
به اين وضعيت قاچاق پايان دهد اما هر كس مي آيد بعد از آن 
شاهد هستيم كه اقدام خاصي در اين رابطه صورت نمي گيرد 

و اين موضوع همچنان باقي مي ماند. 

رئيس اتحاديه ميوه و تره بار در گفتگو با »كسب وكار« مطرح كرد 

 ميوه هاي قاچاق با  بسته بندي هاي شكيل در بازار

ساالنه بر تعداد خطوط ويژه دوچرخه 
و البتــه تعــداد دوچرخه هايــي كه 
شــهرداري تهــران براي اســتفاده 
شهروندان تدارك ديده است، افزوده 
مي شود. اما  وقتي پاي مردم و استقبال 
از اين مكمل پاك براي حمل ونقل عمومــي به ميان مي آيد، 
مردم تهــران حاضر به پــارك خودروهاي شــخصي خود در 
پاركينگ خانه ها و استفاده از دوچرخه، مترو و اتوبوس نيستند. 

فرهنگ اســتفاده صحيح از موتورسيكلت بايد 
نهادينه شود

رئيس اتحاديه فروشــندگان دوچرخه و موتورسيكلت تهران 
در گفتگو با »كسب وكار« گفت: اتحاديه آمادگي دارد با كمك 

پليس راهور استفاده صحيح از موتورسيلكت را نهادينه كند. 
محمد خادم منصوري افزود: براي رسيدن به اين مهم ابتدا بايد 
استانداردسازي وسايل نقليه را در دستور كار قرار داد و سپس 
شرايطي فراهم كرد كه با آموزش هاي الزم، نگاه مردم را نسبت 

به موتورسيكلت تغيير داد. 
وي با اعالم اينكه تا به امروز نحوه همكاري اين اتحاديه با نيروي 
انتظامي مقطعي بوده اســت، تصريح كرد: استفاده صحيح از 
وسايل نقليه نياز به فرهنگ سازي و تعامل هرچه بهتر و بيشتر 
نيروي انتظامي با اتحاديه ها و سازمان هاي ذيربط دارد اين در 
حاليست كه برخي از مردم و ســازمان ها، عدم رعايت قوانين 
رانندگي را از چشم اتحاديه مي بينند كه اين موضوع منطقي 

نيست. 
رئيس اتحاديه فروشــندگان دوچرخه و موتورسيكلت تهران، 
تعداد اعضــاي اين اتحاديــه را 1200 عضو اعــالم كرد و در 
تشــريح وضعيت بازار اين صنف، گفت: متاســفانه ۹0 درصد 
دوچرخه هــاي موجود در بازار، توليد كشــور چين اســت و 
توليدات كشورهاي مالزي، تايوان و اندونزي، 10درصد ديگر 

را تشكيل مي دهند. 
منصوري با بيان اينكه واردات محصوالت چيني درجه ســه 
توسط تجار به دليل افزايش رقابت بين واحدهاي صنفي است، 
عنوان كرد: با شرايط فعلي اقتصاد و قدرت خريد مردم، واردات 
محصوالت درجه 1 و 2 دوچرخه و موتورسيكلت ديگر صرفه 
اقتصادي ندارد و تجار به دنبــال وارد كردن محصوالت درجه 

3 هستند. 
وي با ابراز گله از محدود بودن قدرت اجرايي اتحاديه ها، گفت: 
اعتقاد داريم كه در اصالحيه قانــون نظام صنفي مواردي بايد 
لحاظ شــود كــه اتحاديه هــا را در تصميم گيري هاي صنفي 

مشاركت دهد. 
خادم منصــوري گفت: قوانين مالياتي از ديگر مواردي اســت 
كه نياز به بازنگري دارد؛ چراكه شــرايط بازار آنقدر كشــش 
ندارد كه ماليات ها افزايش يابد. رئيس اتحاديه فروشــندگان 
دوچرخه و موتورسيكلت در پاســخ به اينكه نوع كار اتحاديه 
چه تاثيري بر همدلــي و همزباني ملت با دولــت دارد، اظهار 
داشت: اين اتحاديه حافظ منافع اعضاي خود و دولت است و از 

هر كوششي كه موجبات توسعه و آباداني كشور را فراهم كند، 
دريغ نخواهد كرد. 

افــت ۴۰ درصــدي خريدوفــروش در صنعت 
موتورسيكلت

رئيس اتحاديه فروشندگان موتورسيكلت و دوچرخه همچنين 
در ادامه گفت: بازار موتورسيكلت در 2 سال اخير نسبت به سال 
۹2 با افت مواجه شده و خريدوفروش در اين صنعت حدود ۴0 

درصد كاهش يافته است. 
محمد خادم منصوري اظهار داشت: شــرايط اقتصادي كشور 

بر اين صنعت نيز تاثير گذاشته و هم اكنون اوضاع مساعدي را 
شاهد نيستيم چنانچه عرضه در اين صنعت افزايش يافته اما 
تقاضا در بازار موتورسيكلت با كاهش جدي مواجه شده است. 
وي افزود: اوضاع نابسامان اين صنعت منجر به تعديل نيروي 
انســاني در كارخانه ها و تعطيلي برخي از آنها شــده، در حال 
حاضر ۴0 كارخانه موتورسيكلت در كشور مشغول به فعاليت 
بوده كه متاسفانه فروش مناســبي نداشته و افت چشمگيري 

داشته اند. 
وي تصريح كرد: عرضه زيــاد و كاهش تقاضا، فروشــندگان 
موتورسيكلت را به فروش اقســاطي محصوالت مجبور كرده 

تا به بازار اين صنعت جــان تازه اي دهند.  منصــوري با بيان 
اينكه صنعت موتورســازي و دوچرخه نياز به نظارت بيشتر از 
ســوي دولت دارد، تصريح كرد: بايد نظارت دستگاه هاي ناظر 
بر اين صنعت وجود داشته باشــد ضمن اينكه بايد با اتحاديه 
موتورســيكلت مشــورت هاي الزم صورت گرفته و بر واردات 
و توليد اين صنعت نظــارت وتوجه شــود.  وي افزود: در اين 
صنف خدمات دهي بســيار مناســب بوده و به ســهولت در 
دسترس مشتريان قرار مي گيرد و حتي كشورهاي وارد كننده 
محصوالت چيني و هنــدي نيز قبــل از واردات محصوالت 
دفاتر خدمات پس از فروش را براي ارائه بهتر خدمات ايجاد 

مي كنند.  وي اظهار داشت: وضعيت صنعت موتور سازي بعد 
از رفع تحريم ها در حال شــكوفايي است و شركت هاي ژاپني 
كه قبال در كشــور موتورهاي خــود را وارد مي كردند، براي 
 مذاكرات جديد وارد عمل شــده و به زودي شروع به فعاليت 
خواهند كرد.  وي خاطرنشــان كرد: با نظارت بيشــتر بر اين 
صنعت و برگزاري جلسات مشترك بين وزارت صنعت، معدن 
وتجارت و انجمــن توليد كنندگان موتورســيكلت، مي توان 
تكنولوژي هــاي روز را در اين صنعت به كار گرفــت البته در 
 اين جريــان ارگان هاي دولتــي و خصوصي نيــز بايد با هم 

همكاري كنند. 

رئيس اتحاديه فروشندگان دوچرخه و موتور سيكلت در گفتگو با »كسب وكار« مطرح كرد 

مذاكره با  شركت هاي مطرح سازنده موتورسيكلت
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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

آيا كساني كه گوشت مي خورند زندگي ناسالمي دارند؟
چرا برخي از افراد كه عمري همه چيزخواري 
كرده اند، ســالم بوده و طول عمر زيادي نيز 
دارند؟ آيا به نظر شــما گياهخــواري باعث 

افسردگي و سستي نمي شود؟
خانم دكتر زرين آذر، فوق تخصص بيماري هاي 
گوارشي از دانشگاه كاليفرنياي جنوبي پاسخ به 

اين سوال را اينگونه مي دهد: 
بله، افرادي كه گوشت مي خورند، زندگي ناسالمي دارند، چراكه امروزه مي دانيم كه 
مصرف گوشت نه تنها براي بدن بلكه براي محيط زيست نيز ناسالم است. اين مساله 
در تجربه به انسان ثابت شده است كه نه تنها محيط دروني بدن ما، بلكه محيط 
بيروني يعني ســياره اي كه در آن زندگي مي كنيم و خوب مي دانيم كه درخطر 
نابودي به واسطه آلودگي هاي مختلف شيميايي و همچنين گاز هاي گلخانه اي 

است، با گياهخواري پاكيزه تر و سالم تر خواهد بود. 
در اينكه چه رژيم غذايي ای باعث سالمتي و طول عمر بشر مي شود، به تك تك افراد 

نگاه نمي كنيم؛ بلكه كل جامعه را به طور عمومی درنظر مي گيريم. 
گياهخواران به طور كلي و عمومي نسبت به گوشتخواران و همه چيزخواران سالم تر 
بوده و از طول عمر بيشتري برخوردارند. حال ممكن است شخص همه چيزخواري 
از فرد گياهخواري بيشتر عمر كرده يا سالم تر باشد، چراكه سالمت و طول عمر به 
فاكتور هاي مختلف و فراواني از جمله عادت هاي فردي، آلودگي هاي محيط زيستي، 
ميزان استرس و فشــار هاي روحي و رواني، فعاليت بدني و البته عوامل ژنتيكي 
بستگي دارد.خير، به نظر من گياهخواري نه تنها باعث افسردگي و سستي نمي شود، 
بلكه برعكس، يك رژيم صحيح گياهخواري باعث سالمت بيشتر جسمي و روحي 
مي شود و من اين را براساس تجربه شخصي خودم و بيماران مختلفي كه در طول 

كار و زندگي حرفه ای خود با آنان سرو كار داشته ام، بيان مي كنم. 
من بيش از 2۰ سال است كه گياهخوارم و افسردگي و سستي 2 لغت يا معنايي 
هستند كه بسيار بسيار با من و جسم و جانم فاصله دارند. همه بيماراني كه با آنها 
در تماس بوده ام، بدون استثنا پس از گياهخوارشدن )گياهخواري به روش صحيح 

يعني حذف غذاهاي ناسالم( احساس سالمت، انرژي و نشاط بيشتري كرده اند. 
اما به شــما توصيه مي كنم كه به حرف من توجه نكرده و خود وارد تجربه و عمل 

شده و امتحان كنيد. 

20 كاري كه نبايد اجازه بدهيد كسي شما را وادار 
به آنها كند

در وب گردي هايم به فهرست بسيار جالبي برخوردم ؛ چيزهايي كه در حين تعامل 
با مردم و اطرافيان، نبايد اجازه بدهيد ديگران بر ســر شما بياورند يا شما را وادار به 

آنها كنند. 
فهرست كردن و تاييد اين نبايدها ساده است اما در مقام عمل، اجراي آنها محتاج 

تجربه و تيزهوشي است: 
۱- نگذاريد ديگران شما را به بحث هاي غيرضروري بكشانند. 

2- نگذاريد ديگران منفي بافي خود را به شما منتقل كنند. 
۳- نگذاريد ديگران نقاط تاريك و زخم هاي زندگي شما را مدام به ياد شما بياورند و 

شما را خجالت زده كنند. 
۴- نگذاريد ديگران مدام اشتباهات شما را فهرست و اعتماد به نفس شما را مختل 

كنند. هيچ كس بدون اشتباه كردن، بزرگ نمي شود. 
۵- نگذاريد ديگران راستي هاي حقيقي را در پيش شما كژ جلوه دهند. 

۶- نگذاريد كسي به شما زور بگويد. 
۷- با دوستاني كه صادق نيستند، دمخور نشويد. 

۸- با كساني كه كارشان دروغگويي است، محشور نشويد. 
۹- با كساني كه تنها هدف شان از معاشرت با شما، سود جستن از توانايي ها و امكانات 

شماست، نگرديد. 
۱۰- كساني را كه تنها به خاطر سرگرمي يا ناچاري با شما طرح دوستي مي ريزند، 

جدي نگيريد. 
۱۱- نگذاريد كسي بين شما و افراد شايسته و صادق قرار بگيريد. 

۱2- نگذاريد كساني كه از شما متنفرند، شما را به وادي نفرت بكشانند. 
۱۳- نگذاريد مردم تخم كينه را در دل شما بكارند. 

۱۴- نگذاريد كسي با آگاهي از گذشته شما، حاالي شما را تباه كند. 
۱۵- نگذاريد ترسوها شما را متقاعد كنند كه تغيير چيز بدي است. 

۱۶- نگذاريد شما را از تعقيب اهداف تان دور كنند. 
۱۷- نگذاريد كسي روياهاي تان را مسخره كند. 

۱۸- نگذاريد كسي شما را از تالش بيشتر، دلسرد كند. 
۱۹- نگذاريد كسي شما را به چيزهاي سطح پايين قانع كند. 

2۰- نگذاريد كسي بهانه شادي را حتي به خاطر خوشي هاي كوچك از شما دريغ كند. 
منبع : وبالگ يك پزشك

سالمت

يادداشت وبالگي

كاركردن بــا افرادي كه بتوانيــد به راحتي رابطه دوســتانه اي با آنها داشــته باشــيد، آرزوي هر كارمندي 
است. مطمئنم همه شــما اكنون سرتان را به نشــانه تاييد تكان مي دهيد ولي متاســفانه هميشه وضعيت 
اينگونه نيســت زيرا شــما مي توانيد دوســتان تان را خودتان انتخاب كنيد ولي دربــاره همكاران تان اين 
توانايي وجود ندارد و با وجود اينكه شــايد برخي  همكاران تان آنقدر خوب باشــند كه تبديل به دوســتان 
هميشــگي تان شــوند، افرادي هم هســتند كه آنقدر وحشــتناكند كه ديوانه تان مي كنند. به من اعتماد 
كنيد، مطمئن هســتم شــما هم حداقل يكي دو نفر از اين آدم ها را در محل كارتان داريد؛ به خاطر همين 
 روش هاي بي عيب و نقصي بــراي رويارويی با چندگونه رايج همكاران آزاردهنده پيــدا كرده ام كه آنها را در

 اختيارتان مي گذارم. 

كسانيكهمدامحرفهايتانراقطعميكنند
اگر گاهی از روي هيجان حرف كســي را قطع و شــروع به حرف زدن كنيم، عيبي ندارد ولي برخي ها دائما 
يك راست وسط كالم بقيه شــيرجه مي روند و براي شــان هم فرقي نمي كند و اين كار را در جلسه، گپ هاي 
خودماني و پشت تلفن مدام تكرار مي كنند. نه تنها اين كار باعث به هم ريختن اعصاب تان مي شود، بلكه چنين 

همكاراني تاثير منفي بر قابليت هاي كاري تان مي گذارند. 

راه حل
دفعه بعدي كه با چنين همكاري صحبت مي كنيد )چه به صورت گروهي و چه رويارو(، نخســتين باري كه 
ميان كالم تان پريد، عكس العملي از خود نشان ندهيد. وقتي بار ديگر اين كار را تكرار كرد، خيلي محكم ولي 
مودبانه بگوييد: »لطفا اجازه دهيد، حرف هايم تمام شود. بعد از آن خوشحال مي شوم نظرات تان را بشنوم« و 

بعد حرف تان را ادامه دهيد. 
و اگر دقيقا بعد از گفتن جمله باال، رو به بقيه افراد كنيد و به حرف هاي تان ادامه دهيد، مي تواند تاثير بيشتري 
داشته باشد. سپس وقتي حرف هاي تان تمام شد، رو به آن شخص كنيد و با اشاره به وي نشان دهيد مي تواند 

حرفش را بزند. 

افرادفضول
با وجود اينكه در هفته بيش از ۴۰ ساعت كار در كنار همكاران تان باعث ايجاد حس صميميت مي شود ولي 
اين حق را داريد كه جزئيات محرمانه زندگي تان را محرمانه براي خودتان نگه داريد. متاســفانه، افراد فضول 
نمي توانند اين حد و مرز را رعايت كنند و مدام سوال هاي نامربوطي درباره زندگي عاطفي تان، وزن و وضعيت 
سالمتي تان، ميزان دستمزد، تصميم نهايي تان براي بچه دار شــدن و هزار و يك موضوع ديگر مي پرسند كه 

اصال عالقه اي به بحث كردن درباره شان نداريد. 

راهحل
اگر دوست نداريد دل چنين افرادي را بشكنيد، درمقابل اين قبيل فضولي ها لبخند بزنيد و اين چنين پاسخ 

دهيد: »اگر بخواهيد اين موضوع محرمانه را بدانيد، ديگر نبايد زنده بمانيد.« يا »اين فقط مربوط 
به من و روان شناسم مي شود.« 

ولي شايد دفعات بعد نياز باشــد كمي صريح تر باشــيد. مثال مي توانيد از اين جمالت 
استفاده كنيد: »حقيقتا دوست ندارم در اين مورد چيزي به شما بگويم.« يا »اين يك 
مساله كامال شخصي است. ترجيح مي دهم درباره چيز ديگري با شما صحبت كنم...« 

و بعد از آن، موضوع بحث را عوض كنيد. 

دلقككالس
شوخ طبعي در محل كار چيز بسيار خوبي است؛ مگر اينكه در بهره وري تان اختالل ايجاد 

كند. دلقك هاي كالس دائما مزه پراكني مي كنند و حتي جك هاي بدي مي گويند و به نظر 
مي رسد هيچ چيزي را جدي نمي گيرند و براي شان فرقي نمي كند شرايط چقدر بحراني 

يا دشوار باشد. شايد اين رفتارشان در ابتدا سرگرم كننده به نظر برسد ولي پس از 
مدتي هر چيزي ممكن است، اتفاق بيفتد. 

راهحل
براي سرد كردن حس شوخ طبعي بيش از حدشان، به سادگي 
مي توانيد ديگر جواب شان را ندهيد. وقتي باز هم مزه پراكني 

كردند، لبخند مختصري بزنيد و مسير صحبت را به سمت موضوعات جدي و توليدي بكشانيد. يا وقتي از طريق 
رايانامه يا گفتگوي برخط )چت( با وي صحبت مي كنيد و باز هم مشغول لودگي شد، به راحتي هيچ توجهي 

به حرف هاي نامربوطش نكنيد و فقط به حرف هاي مربوط به كار پاسخ دهيد. 

فرديكهاحساسميكندمديراست
اين قبيل افراد با وجود اينكه از لحاظ سلسله مراتبي، با شما هم تراز هستند ولي مانند مافوق تان با شما برخورد 
مي كنند. هميشه با دستورات جديد، دخالت هاي بيجا و انتقادهاي »سازنده«شان مواجه هستيد. آنها با اين 
كارشان نه تنها در سطوح شخصي دچار ســرخوردگي تان مي كنند، بلكه اختيارات تان را در گروه و حتي در 

مقابل افراد زيردست تان هم تحت تاثير قرار مي دهند. 

راهحل
بايد در فضايي كامال آرام و به شيوه اي زيركانه با وي صحبت كنيد و پيشنهاد مي كنم اين كار را دور از چشمان 
ديگر همكاران تان انجام دهيد. مثال كافي شــاپ نزديك محل كارتان، به عنوان يك محل بي طرف و خنثي 

جاي مناسبي است. 
وقتي تنها شــديد، بايد حرف هاي تان را اينگونه آغاز كنيد: »كامال واضح اســت چقدر به شــركت احساس 
تعهــد مي كنيم و تمايل داريــد با تالش فوق العــاده، آن را به موفقيت برســانيد و من اين احســاس تان را 
 واقعا تحســين مي كنم.« اگر مكالمه تان را اينگونه محترمانه شــروع كنيد، آن فــرد پذيراي حرف هاي تان 

خواهد بود. 
سپس، اينگونه ادامه دهيد: »با وجود اين، احساس مي كنم انتقادات سازنده تان روي بهره وري من تاثير منفي 
مي گذارند و در اهدافي كه رئيس برايم تعيين كرده است، مداخله مي كنند« و به همراه آن، يك نمونه خاص از 
رفتارهاي اخيرش را مثال بزنيد. حرف هاي تان را با اين جمله به پايان برسانيد: »با وجود اينكه براي نظرات تان 
ارزش قائل هستم، از شما ممنون مي شوم اگر اظهار نظرات تان را فقط محدود به مسائلي كنيد كه مستقيما 

مربوط به شما مي شوند.« 

قلدر
تا اكنون فكر مي كرديد اين قبيل افراد فقط براي دوره دبيرستان تان بودند ولي متاسفانه، چنين افراد قلدري 
را مي توانيد تقريبا در هر محل كاري پيدا كنيد: كساني كه اظهارنظرهاي توهين آميز مي كنند، مرتبا از كارتان 

ايراد مي گيرند، قضاوت تان را زير سوال مي برند و .... 

راهحل
نحوه واكنش تان بايد بستگي به ميزان شدت رفتار قلدرانه آنها داشته باشد. اگر اين رفتارها صرفا محدود به 
اظهارات آزارنده و رايانامه هاي تهاجمي ولي منفعالنه مي شوند، مي توانيد ناديده شان بگيريد يا به آرامي اينگونه 
پاسخ دهيد: »اصال اين اظهارنظرتان را درك نمي كنم.« يا »ترجيح مي دهم درباره اين مسائل حضورا بحث 

كنيم زيرا به نظر مي رسد ايده هاي مان مخالف هم هستند.«
با وجود اين، اگر اين قلدري ها به آزارهاي زباني، تهديد، تحقير يا ارعاب منجر شــدند، بايد آن را به 
عنوان شرايط اضطراري محسوب كنيد و اين مساله را با مدير تان )و يا در صورت لزوم، با مدير منابع 

انساني شركت( در ميان بگذاريد. 
فرقي ندارد كجا كار مي كنيد، حتما حداقل يك نفر وجود دارد كه با كارهايش عصباني و ديوانه تان 
كند، بنابراين نفس عميقي بكشيد و پيش از اينكه در محل كارتان از پا درآييد، اين توصيه ها را 

انجام دهيد. 
كاركردن با افرادي كه بتوانيد به راحتي رابطه دوستانه اي با آنها داشته باشيد، آرزوي هر كارمندي 
است. مطمئنم همه شما اكنون ســرتان را به نشــانه تاييد تكان مي دهيد ولي متاسفانه هميشه 
وضعيت اينگونه نيست زيرا شما مي توانيد دوستان تان را خودتان انتخاب كنيد 
ولي درباره همكاران تان اين توانايي وجود ندارد و با وجود اينكه شــايد برخي  
همكاران تان آنقدر خوب باشند كه تبديل به دوستان هميشگي تان شوند، 
افرادي هم هستند كه آنقدر وحشتناكند كه ديوانه تان مي كنند. به 
من اعتماد كنيد، مطمئن هستم شما هم حداقل يكي دو نفر از اين 
آدم ها را در محل كارتان داريد؛ به خاطر همين روش هاي بي عيب 
و نقصي براي رويارويی با چندگونه رايج همكاران آزاردهنده 

پيدا كرده ام كه آنها را در اختيارتان مي گذارم. 

آزاردهندهترينآدمهايمحلكارتان

ارزش ادراكي محصول 
به عنوان يك مزيت رقابتي

وقتــي از ارزش محصول يا خدمت ســخن به 
ميان مي آيد، معموال همه به ياد قيمت و ارزش 
پولي محصول مي افتند. اين كه در نهايت همه 
 چيز با »پول« ســنجيده مي شود، درست است 
اما تمامي ارزش محصــول يا خدمت با اين نگاه 
نمايان نمي شود. چه بســيارند محصوالتي كه 
حتي با قيمت بسيار پايين خريداري نمي يابند 
و چه اندك  هســتند محصوالتي كه هر قيمتي 
داشــته باشــند، صفي طوالني براي خريد آنها 
ايجاد مي شود. به نظر مي رسد در اين ميان حلقه 

مفقودی وجود دارد. 
پاســخ اين است  كه مشــتري براي محصول يا 
خدمت ما جــدا از ارزش پولــي آن ارزش هاي 
ديگري نيز قائل است. درحقيقت مشتري براي 
خريد كردن، تنها براســاس قيمــت يا ارزش 
پولي تصميم نمي گيرد؛ اگرچــه اين عامل، در 
تصميم نهايي مشتري بسيار كليدي است اما چه 
عوامل ديگري در تصميم نهايي مشتري درباره 

ارزشمندي محصول يا خدمت موثرند؟
نگاه سيستماتيك به تصميم مشتري براي خريد 
مي تواند ما را به ســوي پاســخ صحيح هدايت 
كند. انســان ها داراي ويژگي هاي شــخصيتي، 
تجربيات، اولويت ها و نيازهاي متفاوتي هستند. 
اين تفاوت هاي فردي همگــيـ  چه به صورت 
آگاهانه و چه به صورت ناآگاهانهـ  روي تصميم 

نهايي مشتري براي خريد تاثيرگذارند. 
اما تمام ماجرا هم اين نيست. تصميم گيري تنها 
براســاس اطالعات دروني صورت نمي گيرد و 
نيازمند داده هايي اســت كه از محيط به انسان 
منتقل مي شوند. به دليل محدوديت هاي حواس 
ادراكي بشر، هر فردي در مواجهه با يك پديده 
)كــه در اينجا يك محصول يا خدمت اســت(، 
برداشت متفاوتي با ديگري خواهد داشت. البته 
۸۰ درصد اين برداشــت ها با يكديگر يكســان  

هستند. 
از نگاه استراتژيك،  برداشت مشتري از »ارزش« 
محصول يا خدمت را »ارزش ادراكي« مي گوييم. 
ارزش ادراكي از هر 2 عامل منطق و احســاس 

تشكيل شده است.

كالبدشكافي كسب وكار  مهارت 

يكي از بخش هاي معموال ثابت تمام مصاحبه ها زماني است كه در آخر مصاحبه به ما 
براي بيان نكات تكميلي يا پرسيدن سواالت مان داده مي شود. پيشنهاد شده در اين 
بخش سواالتي پرسيده شود كه مصاحبه گر متوجه  اطالعات و عالقه ما به سازمان آنها 

سواالت كليدي را با هم مرور مي كنيم: شود. در اينجا اين 
۱- چرا فالن كار را كرديد؟ قبال درباره سازمان آنقدر 
خوب تحقيق كرده باشيد كه بتوانيد درباره برخي 
اقدامات كالن سازمان سوال بپرسيد. مثال: 
من جايي رفته بــودم در مصاحبه  از آنها 
درباره پروژه بسيار بزرگي كه يك شركت 
زيرمجموعه شان گرفته بود سوال كردم، آنها 
هم تعجب كردند و متعاقبش كلي بحث جالب 

پيش آمد.
2- شــما خودتان چه تجربه اي در اين 

سازمان داشتيد؟ چه چيزي در كاركردن براي اين سازمان شما را خشنود كرده است؟ 
اين سوال باعث ايجاد صميميت مي شود. ديدم كه مي گويم.

۳- من در محل كار قبلي ام فالن تجربه را داشــته ام يا به همان مفهوم ابزاری را ياد 
گرفته ام يا چيزي شبيه به اين ها. دوست داريد براي شما هم تعريفش كنم؟

۴- كار من اينجا چيست؟ قرار است روي چه نوع پروژه هايي كار كنم؟ مي توانيد براي 
من مثال هايي بزنيد؟

۵- اين موقعيت شــغلي چگونه ايجاد شــده است؟ آيا ســازمان درحال توسعه و 
بزرگ شدن است؟ يا متصدي اين شغل سازمان را ترك كرده است؟ 

۶- آينده اين سازمان چگونه است؟ 2 سال آينده اين سازمان قرار است كجا باشد؟ چه 
محصولي به بازار بدهد؟ به چه حوزه هاي جديدي وارد شود؟ و مانند اين ها. 

۷- معيار انتخاب مصاحبه  گر چيست؟ كانديداي ايده آل از نظر شما چه ويژگي هايي 
دارد؟ فرض كنيد 2 كانديدا داريم با ســطح دانش و مهارت و تجربه يكسان. بر چه 

اساسي يكي را انتخاب مي كنيد؟

سواالتي كه بايد در مصاحبه شغلي بپرسيم

عوامل دروني موثر بر كارآفرين شدن
وقتی كه زمان انتخاب شغل فرا مي رســد، معموال و عموما نخستين و آخرين 
انتخاب همه ما كاركردن براي ديگران است. در بهترين حالت به هر دري مي زنيم 
تا بتوانيم جايي مشغول كار شــويم و در بدترين حالت گوشه اي مي نشينيم تا 
كسي براي مان كاري كند و به جايي معرفي شويم. گزينه انتخاب راه انداختن 
يك كسب وكار براي خودمان گزينه اي نيست كه به اين راحتي ها به ذهن مان 
برسد. »ما كه پول و سرمايه و ارتباطات نداريم. هيچ كس هم كه ما را نمي شناسد؛ 
بنابراين هر چقدر هم ايده مان عالي باشد، به هيچ نتيجه اي نخواهيم رسيد.« و 
طبيعتا چنين تفكري اين نكته كليدي را از ياد ما مي برد كه تقريبا هيچ كدام از 
صاحبان برندهاي بزرگ خارجي و حتی داخلي هم از ابتدا سرمايه و ارتباطات و 
شهرت نداشتند، بلكه با ايده عالي شان و البته تالش و ريسك پذيري  توانستند 
»نداشته ها« را تبديل به »داشته ها« كنند. اين نكته كليدي، اصلي ترين تفاوت 
تمامي كارآفرينان موفق با افرادي اســت كه به كارمنــدي براي ديگران اكتفا 
كرده اند. جالب است كه تمام اين عوامل نيروهايي دروني هستند كه بايد توسط 

خود فرد كشف شوند. 

نگاه سوم


