
مدیرعامل شرکت حمل کانتینری گروه کشتیرانی جمهوری 
اسالمی ایران گفت: از این پس هر دو هفته یکبار کشتی های 
کانتینری با ظرفیت باال به صورت مستقیم از خاور دور به بندر 
چابهار تردد خواهند داشت. به گزارش کشتیرانی جمهوری 
اسالمی، کاپیتان مجید ســجده با اعالم اینکه شرکت حمل 
کانتینری گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران امسال نیز 
در تداوم رویکرد ارزش آفرینی سال قبل رکورد حمل کانتینر 
را شکسته اســت، تصریح کرد: برآورد ما در بخش حمل بار 
کانتینری آن است که تا پایان ســال جاری رکورد سال قبل 
خود را در عملیات حمل کانتینر به مقدار ۱۵ درصد افزایش 

دهیم. وی با تأکید بر اینکه در حال راه اندازی خطوط جدید 
حمل بار کانتینری به بنادر مختلف هستیم، به ورود نخستین 
شناور کانتینری این شرکت با ظرفیت TEU ۶۵۰۰ کانتینر 
به بندر چابهار اشاره کرد و گفت: ایجاد خط منظم کانتینری 
از/به چابهار-شرق دور، دستاوردی ملی برای گروه کشتیرانی 
جمهوری اســالمی ایران به خصوص حمل ونقل کانتینری 
این گروه است. کاپیتان سجده درخصوص فعالیت این خط 
منظم کانتینری تصریح کرد: از این پــس هر دو هفته یکبار 
کشــتی های کانتینری با ظرفیت باال به صورت مستقیم از 
خاور دور به بنــدر چابهار تردد خواهند داشــت و این اقدام 

استمرار می یابد. وی با تأکید بر اینکه ســازمان منطقه آزاد 
چابهار و سازمان بنادر و دریانوردی در زمینه راه اندازی خط 
کانتینری به بندر چابهار، همکاری خوبی با گروه کشتیرانی 
جمهوری اســالمی ایران داشــته اند، ابراز امیدواری کرد با 
برنامه ریزی های صورت گرفته در زمینه توســعه ترانزیت و 
 رونق کریدور شــمال-جنوب توفیقات بیشتری نصیب گروه 

کشتیرانی شود.
مدیرعامل شرکت حمل کانتینری گروه کشتیرانی جمهوری 
اســالمی ایران در ادامه اظهارات خود با یــادآوری اینکه در 
حال حاضر کشــتی های بزرگ تر کانتینری این شــرکت با 

ظرفیت ۱۴ هزار و ۵۰۰ تی ای یو به دلیــل امکانات محدود 
بندر چابهار، امکان پهلوگیری در این بندر را ندارند، افزود: در 
صورت نصب گنتری کرین ها در بندر چابهار این محدودیت 
نیز تا حد زیادی رفــع خواهد شــد. وی در عین حال تأکید 
کرد: مهم ترین عوامل برای توســعه ترانزیت از بندر چابهار، 
 توســعه پســکرانه این بندر در بخش های مختلف جاده ای 

و ریلی است.
ســجده در پایان اظهارات خود از دیگر موانع عدم توســعه 
ترانزیت از بندر چابهار به باال بودن کرایۀ حمل زمینی از این 
بندر اشاره کرد و گفت: حمل جاده ای کانتینر از این بندر به 

اصطالح دوسر بار نیســت؛ اما اگر کانتینرها دوسر بار شوند 
مطمئناً امکان توســعه فعالیت ها بیش از پیش وجود دارد و 
بندر چابهار می تواند شانه به شــانه بندر عباس توسعه یابد. 
البته ترانزیت منطقه از چند مسیر در حال رخ دادن است. از 
سمت شرق پاکستان بسیار فعال است، بندر کراچی و گوادر 
زیرساخت های بسیار مناسبی را فراهم کرده اند. از سوی دیگر 
بندر ام القصر عراق در حال توسعه است که در این میان بندر 
چابهار می تواند نقش بسیار مهمی را ایفا نماید و بر این اساس 
در صورتیکه پسکرانه، خط راه آهن و جاده توسعه یابد مطمئناً 

بندر چابهار بیش از این فعال خواهد شد.

جورجیوا، رئیس صندوق بین المللی پول، انتظار 
دارد که یک سوم اقتصاد جهان در سال جاری در 
رکود باشد و این می تواند طال را تقویت کند. طال 
اخیراً به باالترین قیمت خود در نزدیک به هفت 
ماه گذشته رسیده اســت و انتظارات را تقویت 
می کند که این فلز گرانبها در مسیر رسیدن به 
باالترین رکورد در سال جاری است. ادموند موی 
در ایاالت متحده اظهار کرد: طال از نوامبر تا پایان 
سال گذشته به میزان قابل توجهی حدود ۲۰۰ 
دالر در هر اونس افزایش یافت و این روند در چند 

روز اول ژانویه ۲۰۲۳ ادامه یافت.
قیمت  طال در نوامبر ۷.۳ درصد و در دسامبر ۳.۸ 
درصد افزایش داشتند. قدرت نسبی دالر آمریکا 
و نرخ های بهره باالتر طال را تحت فشار قرار داده 
است. موی افزود: دالر از ماه نوامبر ضعیف شده 
و افزایش نرخ بهره فدرال رزرو به سمت تعدیل 
آغاز شده است که باعث شد طال حرکت صعودی 

خود را آغاز کند.

او می گوید چه یک فرود نرم یا سخت برای اقتصاد 
ایاالت متحده در سال جاری وجود داشته باشد، 
اقتصاد جهانی در حال شــکل گیری اســت که 
سال بدتری نسبت به سال گذشته داشته باشد 
و طال معمــوالً در زمان رکود، تــورم باال یا عدم 
اطمینان اقتصادی افزایش می یابد. بر اســاس 
گزارش مارکت واچ، کریستالینا جورجیوا، رئیس 
صندوق بین المللی پول، در مصاحبه اخیرگفت 
که صندوق بین المللی پول انتظار دارد امســال 

یک سوم اقتصاد جهان در رکود باشد.
موی بر اســاس تجربه خــود به عنــوان مدیر 
ضرابخانه ایاالت متحده در طــول بحران مالی 
۲۰۰۸ تا۲۰۰۹، معتقد است که نشانه ها حاکی 
از افزایش قیمت طال در ســال جاری است و او 
تعجب نخواهد کرد اگر طال رکوردهای جدیدی 
را ثبت کند و به باالی ۲۱۰۰ دالر یا بیشتر برسد. 
برخی از پیش بینی های بــازار، قیمت هایی را تا 

۳۰۰۰ دالر در هر اونس ذکر می کنند.

وزیر جهاد کشــاورزی گفت: در توزیع گوشت در 
سامانه ســتکاوا شفافیت قیمت داشــته باشید و 
از رسانه برای اطالع رســانی در این زمینه کمک 
بگیرید. بــه گــزارش وزارت جهاد کشــاورزی، 
جلســه قرارگاه امنیت غذایی به ریاســت سید 
جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی و با حضور 
معاونین وزیر، رؤســای ســازمان ها و مسؤوالن 
ذی ربط در وزارت جهاد کشــاورزی برگزار شــد. 
در این جلسه، سیدجواد ســاداتی نژاد وزیر جهاد 
کشاورزی، بر تولید قراردادی گوشت قرمز تاکید 
کرد. وی افــزود: وظیفه قــرارگاه امنیت غذایی 
هماهنگی دســتگاه های متولی امــر تنظیم بازار 

محصوالت کشاورزی است.
ســاداتی نژاد، شرکت پشــتیبانی امور دام کشور 
را موظف بــه حمایت از تولید قراردادی گوشــت 
قرمز در کشور دانســت و گفت: این شرکت باید 
از تولید قراردادی گوشــت قرمــز حمایت کرده 
و در تأمین تســهیالت و اجرای طــرح با معاونت 

امور دام وزارتخانه همکاری کند. وی در خصوص 
صحبت های مطرح شده مبنی بر معدوم سازی ۱۵ 
میلیون قطعه جوجه یک روزه تاکید کرد: هیچ گونه 
جوجه کشی و معدوم سازی در چند وقت گذشته 
نداشــته ایم. وزیر جهاد کشــاورزی عنوان کرد: 
بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی باید تسلط 
کامل بر بازار و تولید داشــته باشد تا کشور دچار 
کمبود و بیش بود نشود لذا تنظیم بازار داخلی بر 

عهده این بخش است. 
وی در رابطه با توزیع گوشت قرمز در سامانه ستکاوا 
گفت: در توزیع گوشت در سامانه ستکاوا شفافیت 
قیمت داشته باشید و از رسانه برای اطالع رسانی 
در این زمینه کمک بگیرید. ساداتی نژاد در پایان 
تصریح کرد: تنظیم بازار گوشــت قرمز و مرغ به 
اتحادیه ها واگذار شده است و امیدواریم اتحادیه ها 
و تشــکل ها با حمایت وزارت جهاد کشاورزی در 
زمینه خرید، ذخیره سازی و صادرات گوشت مرغ 

موفق عمل کنند.

مجری طرح پنبه کشور اعالم کرد: تاکنون حدود 
۱۰۰ هزار هکتار از مزارع پنبه معادل ۸۸ درصد 
برداشت شده و پیش بینی رشــد ۲۰ درصدی 
تولید این محصول قابل تحقق اســت. ابراهیم 
هزارجریبی افزود: پیش بینــی تولید وش پنبه 

برای سال جاری حدود ۳۰۰ هزار تن بود.
وی برآورد کرد از ۳۰۰ هزار تن وش پنبه تولیدی 
از مزارع کشــور حدود ۹۰ هزار تن پنبه محلوج 
و نزدیک به ۱۵۰ هزار تن پنبه دانه برای مصرف 
خوراک دام تهیه شود. هزارجریبی اظهار داشت: 
برداشت وش پنبه در استان های فارس، اصفهان، 

خراسان جنوبی و سمنان ادامه دارد.
وی با اشــاره به افزایش ۱۷ درصدی سطح زیر 
کشت پنبه در سال جاری نسبت به سال گذشته 
در اغلب استان ها خاطرنشان کرد: سال ۱۴۰۰ 
نزدیک به ۹۷ هزار و ۵۰۰ هکتار پنبه در کشور 
کشت شد. هزارجریبی عملکرد تولید وش پنبه 
را در سال جاری ۲۶۳۰ کیلوگرم در هکتار عنوان 

کرد و اظهار داشت: عملکرد تولید وش پنبه در 
واحد سطح در سال گذشــته نزدیک به ۲۵۰۰ 

کیلوگرم بود.
مجری طرح پنبه کشور درباره پرداخت مطالبات 
کشاورزان نیز گفت: به علت رکود بازار بین المللی 
پنبه و عدم نقدینگی کارخانجات پنبه پاک کنی 
و صنایع ریســندگی، پرداخت بخشــی از پول 
کشاورزان با تاخیر مواجه شــده که بیشتر آن 
مربوط به بخش خصوصی و حدود ۷۰۰ میلیارد 

تومان نیز مربوط به خریدهای دولتی می باشد.
وی از تخصیــص ۹۰ میلیــارد تومــان یارانه 
تسهیالت با کارمزد ۴ درصد برای خرید کمباین 
پنبه خبــر داد و تصریح کرد: پرداخــت یارانه 
تســهیالت خرید کمباین پنبه از ســوی مرکز 
توسعه مکانیزاسیون کشاورزی به متقاضیان آغاز 
شده است. هزارجریبی در مورد تامین بذر پنبه 
گفت: امسال ۱۶۰۰ تن بذر از محل تولید داخل 

تامین و مابقی از طریق واردات تامین شد.

وزیر کار از ساخت ۲۰ هزار مسکن کارگری خبر داد 
و گفت:تا آخر سال قرار است یک هزار واحد مسکونی 
برای کارگران در سیستان و بلوچستان به بهره برداری 
برسد.  تامین مسکن در قالب اصل ۳۱ قانون اساسی 
جمهوری اسالمی ایران به عنوان حق هر فرد و خانواده 
ایرانی اشاره شــده و این مهم با رعایت اولویت برای 
افرادی که نیازمندی بیشتری در جامعه دارند و به طور 

خاص ، اقشار کارگری مورد تاکید قرار گرفته است.
و  اقدامــات  برآوردهــای  مجمــوع  البتــه 
سیاســت گذاری های اجرا شــده در بخش مسکن 
در قالب برنامه ها و طرح هــای دولتی و خصوصی در 
دهه های اخیر نشان می دهد که اثرگذاری و کارآمدی 
اثبات شده ای را نمی توان مورد تاکید قرار داد و با تکیه 
بر توان داخلی و جذب سرمایه های الزم و همچنین 
حمایت از ظرفیت بخش خصوصی در ساخت مسکن 

ارزان قیمت و در دســترس، می تــوان در برنامه ای 
بلندمدت با حمایت همه دستگاه های مرتبط در این 

حوزه، نتایج مثبتی را شاهد بود.
سید صولت مرتضوی, وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
درباره مسکن کارگران می گوید: اولین گام مسکن 
کارگری از مشهد مقدس در شــهر جدید گلبهار با 
 عملیات اجرایی حدود ۲ هزار واحد مســکونی برای 
کارگران، آغاز شد، در کل کشور ساخت ۲۰ هزار واحد 
مسکونی برای کارگران آغاز شده است. در سیستان 
و بلوچستان هم ســاخت واحد های مسکونی آغاز 
شده است و تالش می کنیم ساخت تعداد بیشتری از 
واحدهای مسکونی کارگری در دستور کار قرار گیرد.

مرتضــوی همچنیــن با اشــاره بــه تفاهم نامه ای 
که اخیراً با دانشــگاه آزاد اســالمی برای ســاخت 
مســکن امضا شــده اســت، گفت: براســاس این 

تفاهم نامه قرار اســت در  برنامه ای ۲,۵ ساله تعداد 
یکصدهزار واحد مســکونی به وســیله تعاونی های 
 مســکن بــرای کارکنــان و دانشــگاه آزاد احداث 

و تحویل شود.
وی همچنین در مورد تفاهم نامه ای که برای ساخت 
۲۰۰ هزار واحد مسکن کارگران قبال امضاً شده بود، 
گفت: تفاهم نامه ای در زمان وزیر سابق با وزارت راه 
و شهرسازی امضا شد که طی آن مقرر شد ۲۰۰ هزار 
واحد مســکونی برای کارگران توسط شرکت های 
تعاونی مسکن  احداث شود؛ همچنین در تفاهم نامه ای 
با شهرداری تهران ۵ هزار واحد مسکونی در بافت های 
فرسوده، نوسازی و تحویل مردم می شود.  وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: تا آخر سال قرار است 
یک هزار واحد مسکونی برای کارگران در سیستان و 

بلوچستان به بهره برداری برسد. 

مرکز تحقیقات اقتصاد و بازرگانی مستقر در بریتانیا 
)CEBR( در آخرین گزارش خود پیش بینی کرده 
اســت که اقتصاد جهان در ســال آینده به سمت 
رکود پیش خواهد رفت زیــرا تعدادی از اقتصادها 
به دلیل افزایش هزینه های استقراض برای مبارزه 
با تورم، منقبض خواهند شد. این موسسه مشاوره 
در جدول ساالنه گروه جهانی اقتصاد اعالم کرد که 
اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۲ برای اولین بار از ۱۰۰ 
تریلیون دالر گذشت اما در ســال ۲۰۲۳ متوقف 
خواهد شــد زیرا در نبرد با تورم هنوز پیروز نشده 
اســت و تنظیم کننده ها به افزایش نرخ بهره ادامه 

خواهند داد. 
ما انتظار داریم در سال ۲۰۲۳، بانک های مرکزی 
با وجود هزینه های اقتصادی، به روش خود پایبند 
باشند. کای دانیل نوفلد، مدیر و رئیس پیش بینی 

مرکز تحقیقات اقتصــاد و بازرگانی اظهار کرد که 
هزینــه پایین آوردن تــورم به ســطوح راحت تر، 
چشــم انداز ضعیفی در رشــد اقتصادی طی چند 
سال آینده اســت. نتایج این گزارش بدبینانه تر از 
 )IMF( آخرین پیش بینی صندوق بین المللی پول
اســت که در ماه اکتبــر پیش بینی کــرد بیش از 
 یک سوم اقتصاد جهان در ســال ۲۰۲۳ منقبض 

خواهد شد.
مرکز تحقیقات اقتصاد و بازرگانی که پیش بینی های 
رشــد، تورم و نرخ ارز خود را بر اســاس داده های 
صندوق بین المللی پول و یک مدل داخلی استوار 
کرده اســت در مورد اقتصاد ســال گذشته گفت 
که تورم به داســتان اصلی اقتصادی سال گذشته 
تبدیل شد. تحلیلگران هشــدار دادند که »اگرچه 
شــاهد کاهش رشــد قیمت در برخی اقتصادها 

هســتیم اما نوســانات در بازارهای انرژی جهانی 
و تورم اصلی ریشه دار نشــان می دهد که در سال 
 ۲۰۲۳ نیز ایــن مــوارد در مرکز و پیشــرو باقی 

خواهند ماند.«
این موسسه مشــاوره همچنین پیش بینی کرد که 
چین تا سال ۲۰۳۶ عملکرد بهتری از ایاالت متحده 
خواهد داشت و به بزرگ ترین اقتصاد جهان تبدیل 
می شــود البته ۶ ســال دیرتر از آنچه قبال انتظار 
می رفت بــه این جایگاه دســت می یابد و علت آن 
سیاست های این کشور در برابر کووید صفر و تشدید 
تنش های تجاری با غرب عنوان می شــود که رشد 

اقتصادی آن را کند کرده است.
بر پایه این مطالعه، اقتصاد هند تا ســال ۲۰۳۲ به 
سومین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل خواهد شد و تا 

سال ۲۰۳۵ به مرز ۱۰ تریلیون دالر خواهد رسید.

رکورد عملیات کانتینری شکسته شد

پیش بینی رشد 20 درصدی تولید طالی سفیدلزوم شفافیت قیمت در توزیع گوشت قرمزپیش بینی بازار طالی جهانی

چین با تاخیر اولین قدرت اقتصادی جهان می شودآغاز ساخت 20 هزار مسکن کارگری در کشور
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افزایش 20 درصدی 
حقوق در سال آینده

سال بعد یارانه ها 
تغییر نمی کند

شاهین های 
۳۰۴ میلیون تومانی 

در بورس فروش نرفت
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سرمقاله

افزایش تقاضای 
سرمایه ای در بازار مسکن

افزایــش قیمــت زمین به 
عنــوان مهم تریــن عامل 
تاثیرگذار به گرانی ساخت و 
ساز منجر شده است. مصالح 
ساختمانی نیز به دالیل مختلف نوسانات قیمتی 
بسیاری در مدت اخیر داشته اند. در مجموع این 
عوامل دســت به دســت هم داده اند تا ساخت و 
ساز گران تر شــود. تورم موجود در اقتصاد بر بازار 
مسکن و مصالح ساختمانی نیز تاثیر گذاشته است. 
 تورم بخش مســکن متاثر از تورم عمومی کشور 

افزایش یافته است...

  حسن محتشم، کارشناس 
مسکن 

2متن کامل  د ر صفحه2
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 آغاز  عزل  روسای 
شعب    متخلف  بانکی 

گاز ۵۴ کارخانه 
سیمانی قطع شد

افزایش 5 برابری قیمت مصالح ساختمانی و تغییر روزانه قیمت مسکن 

ساخت وساز گران تر  شد 
صفحه2

؟ صفحه

 پیشرفت ۶۰ درصدی
شبکه  ملی  اطالعات

وزیر  ارتباطات  خبر  داد:

بازرسی های میدانی بانک مرکزی از شعب بانکی 
در زمینه رعایت ضوابط این بانک در مورد نرخ سود 
سپرده های بانکی از روز گذشــته آغاز و اقدامات 
تنبیهی الزم در مورد بانکها و شعبه های متخلف 
انجام شد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، 
بر این اساس و با محرز شدن تخلف چندین شعبه 
بانکی در این زمینه، اقدامات الزم در خصوص عزل 
روسای شعب مذکور اجرایی شد و برخی از شعبه ها 
نیز مشمول سایر اقدامات تنبیهی شدند. همچنین 
بر اساس این بازرســی ها، اکثر شعبه های بانکی 
نســبت به رعایت نرخ ســود قانونی اقدام کرده و 
 به ضوابط ابالغی مربوطه از ســوی بانک مرکزی 
پایبند بودند. بازرسی های میدانی بانکی مرکزی از 

شعبه های شبکه بانکی در...

رئیس انجمن ســیمان با بیان اینکه سیمان گران 
نشــده و عرضه هم کم نیســت، گفت: ما نگفتیم 
کارخانجات سیمان تعطیل شــده اند بلکه گفتیم 
گاز ۵۴ شرکت قطع شده و تولید با استفاده از مازوت 
انجام می شــود. حمید فرمانــی در مورد وضعیت 
عرضه ســیمان، اظهار کرد: در حــال حاضر تولید 
انجام می شــود و کمبودی در حوزه سیمان وجود 
ندارد و احیاناً شــاید در برخی از مناطق عرضه کم 
باشد اما در مجموع عرضه ها مازاد بر نیاز است و اتفاقاً 
سیمان های عرضه شده در بورس هم گاهاً به صورت 
کامل خریداری نمی شوند. رئیس انجمن سیمان به 
قیمت سیمان نیز اشاره کرد و افزود: قیمت سیمان 
تفاوتی نکرده است و ممکن است در برخی از بازارها 

در مناطق گرمسیری به...



اقتصاد2
ایران

افزایش ۲۰ درصدی حقوق در 
سال آینده

در الیحه بودجــه ۱۴۰۲، دولت برای حقوق 
کارکنان افزایش ۲۰ درصدی را نســبت به 
سال گذشته به صورت متوسط در نظر گرفته 
اســت که در صورت تصویب مجلس شورای 
اسالمی این میزان افزایش، سال آینده اعمال 

خواهد شد.
به گزارش ایسنا، پیگیری ها از الیحه مصوب 
دولت که پنجــم دی ماه طی نامه رســمی 
رییس جمهوری به مجلس ارائه شــد، نشان 
می دهد که میزان افزایش حقوق کارکنان در 
الیحه بودجه سال آینده، به صورت متوسط 
۲۰ درصد در نظر گرفته شــده اســت و حق 
عائله مندی و اوالد نیز بــه ترتیب ۵۰ و ۱۰۰ 

درصد افزایش پیدا خواهد کرد.
در الیحه بودجه امســال، متوســط افزایش 
حقوق کارکنان ۱۰ درصد تعیین شد که البته 
دولت برای حقــوق کارکنان، افزایش پلکانی 
را پیش بینی کرده بود؛ بــه گونه ای که مقرر 
شــد افزایش حقوق بین پنج تــا  ۲۹ درصد 
متغیر باشد. بر همین اساس، حداقل حقوق 
کارکنان چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در 
الیحه بودجه امسال در نظر گرفته شده بود که 
در قانون بودجه حداقل حقوق به پنج میلیون 

و ۶۰۰ هزار تومان رسید.

سهامداران ۵۴۰۰ میلیارد تومان 
از طریق سجام سود گرفتند

پرداخت سود ســنواتی از ابتدای سال جاری 
تا نیمــه اول دی ماه از طریق ســامانه جامع 
اطالعات مشتریان )سجام( از ۵۴۰۰ میلیارد 

تومان عبور کرد.
اطالعات منتشر شــده در خصوص جزییات 
واریز مطالبات ســنواتی ســهامداران نشان 
می دهد که تا نیمه اول دی ماه، ۲7۲ ناشــر، 
سود سنواتی 3۰ میلیون و ۶۴3 هزار و ۲87 
سهامدار که شــامل ۵ هزار و ۴۴۹ میلیارد و 
۵87 میلیون و ۴۶۲ هزار تومان می شود را از 

طریق سامانه سجام واریز کرده اند.
از سوی دیگر، از ابتدای امســال تا نیمه دی 
ماه ۴۰۰ ناشــر، ســود جاری ۵۲ میلیون و 
۴73 هزار و ۹۰۹ ســهامدار را که شامل ۵۴ 
هزار و ۶3۱ میلیــارد و 37۵ میلیون و 78۹ 
هزار و ۶۶۶ تومان می شــود را با استفاده از 
 ســامانه جامع اطالعات مشــتریان )سجام( 

پرداخت کرده اند.

شاهین های ۳۰۴ میلیون تومانی 
در بورس فروش نرفت

در فروش امــروز بورس کاال تعــداد ۴ هزار 
دستگاه خودروی شاهین عرضه شده که در 
نهایت فقط ۱۵۴۵ نفــر متقاضی خرید این 
خودرو بودند بنابراین بیش از ۲۴۰۰ خودرو 

بدون مشتری ماند.
به گزارش تســنیم، بنا بر اعالم شرکت سایپا 
خودروی شــاهین در بورس کاال عرضه شد. 
در این طرح فروش ۴ هزار خودروی شاهین 
راهی بورس کاال شــد که در نهایت برای این 
خودرو تعــداد ۱۵۴۵ تقاضا بــه وجود آمد. 
قیمت پایه این محصول 3۰۴ میلیون تومان 
در نظر گرفته شده بود. متقاضیان می بایست 
۱۰۰ درصد قیمت پایه را در حساب کاربری 

خود واریز می کردند.
در معامــالت خودروی شــاهین بــا قیمت 
3۰۴ میلیون تومــان فروخته شــد که این 
رقم با محاســبه معامالت و عــوارض ارزش 
افزوده به همراه شــماره گذاری، بیمه، کارت 
هوشــمند و ســایر هزینه ها 3۴۴ میلیون و 
 8۵۱ هزار و 3۰۶ تومان به ۱۵۴۵ نفر فروخته 

شده است. 
درحالی بیش از ۲۴۰۰ دســتگاه شاهین در 
معامالت امروز با قیمت 3۰۴ میلیون تومان 
بدون مشتری مانده است که قیمت هیجانی 
این خودرو در بازار آزاد بیش از ۵۰۰ میلیون 

تومان شده است.

خبر

گرانی مصالح ساختمانی 
در ماههای اخیر به گرانی 
ساخت و ســاز و در نهایت 
افزایــش قیمت مســکن 
منجر شــده اســت. این 
تغییرات قیمتی اخیرا به صــورت روزانه اتفاق می 
افتد و کمتر کسی می تواند قیمت مسکن را حتی تا 
چند روز آینده پیش بینی کند. مصالح ساختمانی 
روزانه تغییر قیمت دارند و شــیب افزایش قیمتها 
نیز بسیار تند است. بسیاری از پروژه های عمرانی 
و ساخت و ساز خوابیده و انبوه ســازان از ورود به 
بازار ساخت و ساز امتناع می کنند. درحال حاضر 
بسیاری از سازندگان از گرانی مصالح ناراحتی دارند 
و این موضوع را دلیل رشد قیمت مسکن می دانند 
در این میان مسئولین براین باورند که به زودی بازار 

مصالح به قیمت سابق باز می گردد.
براســاس این گزارش در این نوسانات قیمتی بازار 
مصالح ســاختمانی تنها مصرف کنندگان هستند 
که به دلیل رشد قیمت مصالح و قیمت تمام شده 
ساخت مسکن با مشــکل خرید روبرو خواهند شد 
بنابراین در این شرایط باید دولت با ارائه راهکارهای 

مناسب بازار مسکن را به سمت ثبات هدایت کند.
در همین رابطه عضو کانون انبوه سازان گفت: گرانی 
مصالح ساختمانی می تواند پروژه های حمایتی را 
متوقف می کند. در چند روز گذشته خبر افزایش 
یونولیت و دیگر مصالح ساختمانی به گوش رسید 

با توجه به اینکه این افزایش ها می تواند ســاخت و 
سازها را با سختی همراه کند از سوی دیگر قیمت 
مســکن نیز افزایش می کند در این خصوص ایرج 

رهبر، عضو کانون انبوه سازان گفت.
ایرج رهبر؛ عضــو کانون انبوه ســازان در خصوص 

افزایش قیمت مصالح ساختمانی گفت: هر مصالحی 
گران شود بر بازار مسکن تأثیر مستقیم دارد و حتی 
روی ساخت و سازها تأثیر می گذارد. وی در ادامه از 
افزایش قیمت یونولیت گفت: یونولیت یک نوع سقف 
است که بین طبقات اســتفاده می شود و بتن ریزی 
ها بر روی یونولیت صورت می گیرد از هفته گذشته 
قیمت یونولیت ۵ برابر شده است از سوی دیگر از اول 
سال که 7۰ تومان بوده ۴۰۰ هزار تومان شده است.

این عضو کانون انبوه ســازان در ادامــه گرانی ها 
گفت: فوالد و ســیمان هم از مصالحی هستند که 
گران شده اســت با توجه به اینکه مسئوالن آالرم 
اشــتباه می دهند و این اعــالم می کنند که گرانی 
صورت نگرفته و ارزان شده است اما قیمت های بازار 
اتفاقات دیگری را می گوید با این وضع گرانی مصالح 

مشکالت ساخت و ساز ادامه خواهد داشت.
ایرج رهبر در پایان از احتمال توقف ساخت سازهای 
حمایتی گفت: با این وضع گرانی ســاختمان های 
خود مالکی که تکلیفشان مشــخص است هرچه 
مصالح گران بخرند گران می فروشند اما مسکن های 
حمایتــی مثل مهــر، ملــی و… کــه قراردادها 
بسته شده اســت و انبوه ســاز با گرانی نمی تواند 
 بسازد اعالم ورشکســتگی می کند یا اینکه پروژه 

را متوقف می کند.

افزایش ۵ برابری قیمت مصالح ساختمانی و تغییر روزانه قیمت مسکن 

ساخت وساز گران تر شد 
فرار سرمایه از بازار مسکن

افزایش سرمایه بانک مرکزی به 
۹۸۰۰میلیارد تومان ابالغ شد

معاون اول رئیس جمهور افزایش ســرمایه بانک 
مرکزی از محل اندوخته احتیاطــی این بانک را 
ابالغ کرد و به این ترتیب سرمایه بانک مرکزی به 
بیش از ۹8هزار میلیارد ریال رسید. محمد مخبر 
مصوبه هیئت وزیران مبنی بر افزایش سرمایه بانک 
مرکزی، از محل اندوخته احتیاطی بانک مرکزی 
به جهت تسریع در پیشبرد امور کشور را ابالغ کرد.

بر اســاس این مصوبه و به پیشنهاد بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران، به استناد بند )هــ( ماده 
)۱۰( قانون پولی و بانکی کشورـ  مصوب ۱3۵۱ 
ـ ســرمایه بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
از محــل اندوخته احتیاطی، از مبلــغ ۶۹ هزار و 
3۹۵ میلیــارد )۶۹.3۹۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰( 
ریــال بــه مبلــغ ۹8 هــزار و ۱۴3 میلیــارد 
)۹8.۱۴3.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰( ریال افزایش می یابد.
بر اساس این گزارش اندوخته احتیاطی که در این 
مصوبه به عنوان منبع افزایش سرمایه بانک مرکزی 
قید شده، مجموع مبالغی است که از سود خالص 
ساالنه، به این عنوان برداشــت می شود. افزایش 
سرمایه بانک مرکزی به صورت سالیانه در مجمع 
عمومی این بانک که به ریاست رئیس جمهور برگزار 
می شود، مورد بررســی و تصویب قرار می گیرد و 
میزان آن برای طی تشــریفات قانونی به هیئت 

وزیران پیشنهاد می شود.
شصت و دومین اجالس مجمع عادی و فوق العاده 
بانک مرکزی ۲۹ آبان ماه با حضور آیت اهلل ســید 
ابراهیم رئیسی رئیس جمهور برگزار شد؛ در این 
جلســه علی صالح آبادی رئیــس کل وقت بانک 
مرکزی گزارشــی از عملکرد مالی سال ۱۴۰۰ و 
همچنین شاخص های مالی سال ۱۴۰۱ ارائه کرد.

بورسکاال،تولیدخودروراافزایشمیدهد؟
عقب ماندگــی ۲۴ درصدی 

خودروسازان از برنامه تولید
آمار منتشر شــده از تولید خودرو در سه شرکت 
خودروسازی اصلی کشور، یعنی ایران خودرو، سایپا 
و پارس خودرو نشــان می دهد که رشد تولیدات 
آن ها به 7۹۲ هزار و 73۵ دستگاه رسیده است. این 
یعنی عقب ماندگی حداقل ۲۴ درصدی از برنامه 
تولید. اما آیا خودروسازان می توانند تا پایان سال به 

برنامه جدید وزارت صمت برسند؟
به گزارش تجارت نیوز، سامانه کدال این ماه نیز آمار 
تولید محصوالت سه خودروساز بزرگ کشور، یعنی 
ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو در ۹ ماه سال را 
منتشر کرد. بر اساس این آمار تولید خودروسازان 
نسبت به سال گذشته ۱۹ درصد افزایش یافت. اما 
این شــرکت ها همچنان ۲۴ درصد از برنامه وزیر 
صمت، یعنی تولید ساالنه یک میلیون و ۶۰۰ هزار 
دستگاه خودرو عقب هستند.سامانه کدال این ماه 
نیز آمار تولید محصوالت ســه خودروساز بزرگ 
کشور، یعنی ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو در 

۹ ماه سال را منتشر کرد.
در این میان، باید یادآور شــد که چندی پیش، 
ابراهیم رئیسی، رئیس دولت ســیزدهم فرمان 
افزایش ۵۰ درصدی تولید خودرو را به خودروسازان 
صادر کرده بود. اما همانطور که مشاهده می شود، 
این بار نیز خودروسازان از برنامه  مقررشده عقب 
ماندند و بار دیگر نیز ثابت شــد که سیاســیت 
دستوری دولت و وزارت صمت، به بهبود وضعیت 

صنعت خودروسازی کشور کمکی نمی کند.
شرکت خودروساز ایران خودرو در ۹ ماهه نخست 
سال ۴3۵ هزار و ۹۹۴ دستگاه خودرو تولید کرد. 
این در حالیست که سایپا تولید ۲87 هزار و ۴۵3 
دســتگاه خودرو را در کارنامه تیــراژ خود به ثبت 
رسانده اســت. همچنین، پارس خودرو از ابتدای 
سال جاری تا پایان آذرماه، توانست ۹۹ هزار و ۲۲8 
خودرو تولید کند که نسبت به دو خودروساز دیگر، 
کمترین میزان تولید را به خود اختصاص داده است. 
گرچه سه خودروساز بزرگ کشور رشد تولید را در 
کارنامه خود ثبت کرده اند، اما همچنان از برنامه وزیر 
مبنی بر تولید یک میلیارد و ۶۰۰ هزار دستگاهی در 
سال ۱۴۰۱ عقب هستند. در میان عقب ماندگی 
خودروســازان از برنامه تولید قبلی وزارت صمت، 
برنامه جدیدی از عرضه خودرو به بازار ابالغ شــده 
اســت.  در همین رابطه، امید قالیباف، سخنگوی 
وزارت صمت در صفجه توییتر خود نوشــت: یک 
میلیون خودرو طی شش ماه آینده وارد بازار می شود 
و عطش بازار را برطرف می کند. از بازار آزاد خرید 

نکنید و خودرو را برای ارزش پول انتخاب نکنید.
با توجه به صحبت های قالیباف، تا شش ماه آینده 
قرار است ۲۰۰ هزار دســتگاه خودرو خارجی به 
کشور برسد. در نتیجه وزارت صمت نمی تواند به 
تنهایی وعده عرضه یک میلیون خودرو تا شش ماه 
آینده را محقق کند. پس خودروسازان نیز باید به 

کمک وزارت صمت بیایند.

اخبار
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بازرسی های میدانی بانک مرکزی از شعب بانکی در زمینه رعایت ضوابط این بانک در 
مورد نرخ سود سپرده های بانکی از روز گذشــته آغاز و اقدامات تنبیهی الزم در مورد 

بانکها و شعبه های متخلف انجام شد. 
به گــزارش روابط عمومــی بانک مرکزی، بــر این اســاس و با محرز شــدن تخلف 
چندین شــعبه بانکی در این زمینه، اقدامات الزم در خصوص عزل روســای شــعب 
مذکور اجرایی شــد و برخی از شــعبه ها نیز مشمول ســایر اقدامات تنبیهی شدند. 

همچنین بر اســاس این بازرســی ها، اکثر شــعبه های بانکی نســبت بــه رعایت 
 نرخ ســود قانونی اقــدام کرده و بــه ضوابط ابالغــی مربوطه از ســوی بانک مرکزی 

پایبند بودند.
بازرسی های میدانی بانکی مرکزی از شعبه های شــبکه بانکی در تهران و استان های 
مختلف در قبال لزوم رعایت نرخ ســود ســپرده های بانکی، امروز و روزهای آینده نیز 

ادامه دارد.

گفتنی است بانک مرکزی روز ۱3 دی ماه سال جاری در بخشنامه ای خطاب به شبکه 
بانکی با تاکید بر لزوم پایبندی بانک ها در خصوص نرخ مصوب ســپرده های بانکی از 
اعمال اقدمات تنبیهی برای بانک ها و موسسات اعتباری متخلف خبر داد و تاکید کرد 
ضمن ابالغ اخطار و تذکر به بانک ها و مؤسسات اعتباری ناقض نرخ های سود موصوف و 
برخورد با آن ها از طریق هیأت انتظامی بانک ها اقدامات دیگری نیز در خصوص بانک ها 

و مؤسسات اعتباری متخلف در دستور کار این بانک قرار می گیرد.

آغاز عزل روسای شعب متخلف از نرخ رسمی سود بانکی
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مدیرکل دفتــر خدمات فنی و مهندســی وزارت 
صنعت، معــدن و تجارت گفت: تاکنــون بیش از 
۲7۰ هزار قطعه یدکی خودرو دارای شناسه کاال و 
بیش از ۴۰۰ میلیون کد رهگیری نیز برای این کاالها 
صادر شده است. به گزارش وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، با هدف مبارزه با کاالی قاچاق و تقلبی )لوازم 
یدکی خودرو(، اجرای طرح شناسه دار کردن این 
قطعات در دستورکار قرار گرفت؛ طرحی که از سال 

۱3۹7 تا ابتدای امسال، مسکوت مانده بود.
البته این طرح قرار بود از ۱۵ مردادماه امسال اجرایی 
شــود، اما ابتدا تا ۱۵ مهرماه ســپس تا ۱۵ آذرماه 
به تولیدکنندگان و عرضه کننــدگان مهلت داده 
شد تا برای شناســه دار کردن کاالهای خود اقدام 
کنند. در نهایت مشکالتی از جمله کم کاری برخی 
فروشــندگان در تعیین تکلیــف قطعات قدیمی 
باقی مانده در فروشگاه ها، باعث شد این طرح تا پایان 
سال ۱۴۰۱ تمدید شود. »حمید محله ای« مدیرکل 
دفتر خدمات فنی و مهندســی وزارت صمت در 
گفت وگویی در این زمینه خاطرنشان کرد: تاکنون 

بیش از ۲7۰ هزار قطعه یدکی خودرو دارای شناسه 
کاال و بیش از ۴۰۰ میلیون کد رهگیری نیز برای این 

کاالها صادر شده است.
وی با اشاره به افزایش تعداد قطعات دارای شناسه 
در ماه های اخیر، ابراز امیدواری کرد: با تمدید مهلت 
طرح شناســه دار کردن لوازم خودرو تا پایان سال، 
شــاهد تعیین تکلیف این کاالها در سطح عرضه 
باشیم. مدیرکل دفتر خدمات فنی و مهندسی وزارت 
صمت همچنین گفت: با توجه به تقاضای اتحادیه ها 
این طرح تا پایان سال تمدید شد، اما از ابتدای سال 
آینده اگر کاالیی دارای شناسه رهگیری نباشد، به 

عنوان کاالی قاچاق جمع آوری خواهد شد.
در این زمینه، »سیداحمد حسینی« رئیس اتحادیه 
فروشندگان لوازم یدکی خودرو نیز اظهار داشت: 
موضوعات متعدد و موانعی سد راه اجرای این طرح و 
قانون بود که آنها را با وزارت صمت مطرح کردیم. در 
این زمینه مقرر شد برای برطرف شدن این موانع، تا 
پایان سال ۱۴۰۱، به عرضه کنندگان )فروشندگان( 
برای شناسه دار کردن لوازم خودرو، مهلت داده شد.

رئیس انجمن سیمان با بیان اینکه سیمان گران 
نشده و عرضه هم کم نیســت، گفت: ما نگفتیم 
کارخانجات سیمان تعطیل شده اند بلکه گفتیم 
گاز ۵۴ شرکت قطع شــده و تولید با استفاده از 
مازوت انجام می شــود. حمید فرمانی در مورد 
وضعیت عرضه ســیمان، اظهار کــرد: در حال 
حاضر تولید انجام می شود و کمبودی در حوزه 
سیمان وجود ندارد و احیاناً شــاید در برخی از 
مناطق عرضه کم باشــد اما در مجموع عرضه ها 
مازاد بر نیاز است و اتفاقاً سیمان های عرضه شده 
در بورس هم گاهاً به صــورت کامل خریداری 
نمی شــوند. رئیس انجمن ســیمان به قیمت 
سیمان نیز اشــاره کرد و افزود: قیمت سیمان 
تفاوتی نکرده اســت و ممکن است در برخی از 
بازارها در مناطق گرمســیری به دلیل داشتن 
موقعیــت کاری خوب و تقاضــای زیاد، قیمت 
 کیســه های ســیمان مقداری متفاوت از سایر 

مناطق باشد.
وی ادامــه داد: در حال حاضــر میانگین قیمت 

ســیمان کیســه ای )۵۰ کیلوگرمی( در بورس 
کاال بین 3۲ تــا 33 هــزار تومان اســت و در 
 بــازار آزاد تقریباً بیــن ۴۵ تا ۵۰ هــزار تومان 

مبادله می شود.
فرمانی در مورد اظهارات متولیان وزارت صمت 
در مورد کذب بودن تعطیلی کارخانجات سیمان 
نیز گفت: ما هرگز اعالم نکردیم که کارخانجات 
سیمان تعطیل هستند، به نظر می رسد وزارت 
صمت دشمن فرضی درست کرده و با آن دشمن 
فرضی در حال جنگ اســت. وی تصریح کرد: 
ما اعالم کردیم که گاز ۵۴ شــرکت تولیدکننده 
سیمان به طور کامل قطع شده و این کارخانجات 
با اســتفاده از مازوت در حال تولید هستند که 
موجب شده تولید اقتصادی نباشدو با هزینه های 
بیشــتری ســیمان تولید کنیم. رئیس انجمن 
سیمان تاکید کرد: ما نگفتیم که تولید متوقف 
شده بلکه گفتیم گاز شرکتها قطع شده و تولید 
در این شــرکتها با هزینه های بیشــتری انجام 

می شود.

شــاخص کل بورس اوراق بهادار تهــران در پایان 
معامالت در یک روند رو به رشد با افزایش 37 هزار 
و ۱۶۵ واحد همراه شــد. بورس اوراق بهادار تهران 
امروز در یک روند کامال رو به رشــد قرار گرفته و 
شاخص کل در پایان معامالت به رقم یک میلیون 
و ۶3۵ هزار و ۲۲۶ واحد رسید. همچنین شاخص 
کل با معیار هم وزن با افزایش ۱۰ هزار و 3۱۵ واحد 
به رقم ۴۹۲ هزار و ۴3۹ واحد رسید. ارزش بازار در 
بورس تهران به بیش از ۶ میلیون و 37 هزار میلیارد 
تومان رســید. معامله گران بیش از ۱8.۱ میلیارد 
ســهام حق  تقدم و اوراق مالی در قالب 77۵ هزار 
فقره معامله و به ارزش ۹ هزار و ۴۹۱ میلیارد تومان 

معامله کردند.
همه شــاخص های بورس سبز شــدند و نسبت به 
روز قبل ۲ درصد افزایش یافتنــد، به گونه ای که 

شاخص کل و شاخص قیمت با معیار وزنی ـ  ارزشی 
۲.3 درصد رشد کردند. این دو شــاخص با معیار 
هموزن ۲.۱ درصد رشد کردند. شاخص آزاد شناور 
۲.۱ درصد افزایش یافت، شاخص بازار اول بورس 
۲.3 درصد رشد کرد و شاخص بازار دوم بورس ۲.۲ 

درصد افزایش یافت.
نمادهای فوالد مبارکه، گل گهر، شستا، پتروشیمی 
خلیج فارس، بانک پاسارگاد، پاالیش نفت اصفهان 
و پتروشیمی نوری به ترتیب بیشترین اثر افزایشی 
در شاخص بورس را داشته اند. در فرابورس ایران هم 
شــاخص کل با ۴8۹ واحد افزایش به رقم ۲۰ هزار 
و 7۵7 واحد رسید. ارزش بازار اول و دوم فرابورس 
ایران به بیش از یک میلیــون و ۱۲8 هزار میلیارد 
تومان رســید. ارزش بازار پایه فرابورس هم 3۹3 
هزار میلیارد تومان شد. معامله گران امروز بیش از 

۵.8 میلیارد سهام حق تقدم و اوراق مالی در قالب 
3۴۵ هزار فقره معامله و بــه ارزش ۵ هزار و ۱77 
میلیارد تومان داد و ستد کردند.با این حساب ارزش 
معامالت امروز بورس و فرابورس به بیش از ۱۴.7 

هزار میلیارد تومان رسید.
نمادهای آریاساسول، بیمه پاســارگاد، پتروشیمی 
زاگرس، صبا تأمین، فــوالد غدیر ایرانیان و فرابورس 
ایران بیشترین اثر افزایشــی در شاخص فرابورس را 
داشــته اند. برخی کارشناســان مانند عبده تبریزی 
می گویند با توجه به رکود صنعت ساختمان در حال 
حاضر بازار بورس رقیبی در اقتصاد کشور ندارد، اما در 
عین حال کارشناســان می گویند سرمایه گذاری در 
بورس همواره همراه با ریســک و نوسان است و قبل 

از معامله، مطالعه، تحلیل و مشورت فراموش نشود.
همچنین فعاالن بازار ســرمایه منتظر مشــخص 

شــدن تکلیف الیحه بودجه ۱۴۰۲ هســتند تا به 
این طریق بتواننــد پیش بینی بنگاه های اقتصادی 
برای ســال آینده را داشته باشــند، چون بودجه 
دولت موارد مهمی از جمله پیش بینی نرخ تورم در 
سال آینده، پیش بینی قیمت نفت، بودجه عمرانی 
دولت و همچنین پیش بینی پرداخت بدهی دولت 
به پیمانکاران موضوعی را شــامل می شود و الیحه 
بودجه دولت با توجه به سهم 8۰ درصدی دولت در 
اقتصاد یکی از مؤلفه های مهم برای تصمیم گیران 
اقتصادی است و بودجه شــرکت های بورسی هم 
معموالً با توجه به مؤلفه های بودجه دولت تدوین 
می شــود و بنابراین در یک هماهنگی بین دولت 
و مجلس باید ســریع تر در مدت دو مــاه و ۱۲ روز 
از پایان ســال تکلیف الیحه بودجه ۱۴۰۲ هر چه 

سریع تر روشن شود.

گاز ۵۴ کارخانه سیمانی قطع شدبیش از ۲۷۰ هزار قطعه یدکی خودرو شناسه دار شد

شاخص کل کانال 1.6میلیون واحدی را پس گرفت

شایلیقرائی
Newskasbokar@gmail.com

افزایشتقاضایسرمایهایدربازارمسکن
حسنمحتشم،کارشناسمسکن

افزایش قیمت زمین به عنوان مهم ترین عامل تاثیرگذار به گرانی ساخت و ساز منجر شده است. مصالح ساختمانی نیز به دالیل مختلف نوسانات قیمتی بسیاری در مدت اخیر داشته اند. در مجموع این عوامل دست 
به دست هم داده اند تا ساخت و ساز گران تر شود. تورم موجود در اقتصاد بر بازار مسکن و مصالح ساختمانی نیز تاثیر گذاشته است. تورم بخش مسکن متاثر از تورم عمومی کشور افزایش یافته است. بسیاری از مصالح 
ساختمانی روزانه تغییر قیمت دارند. این مهم توانسته بخش مسکن و ساخت و ساز را وارد رکود کند. تعمیق رکود در بازار مسکن به ضرر سازنده و مصرف کننده تمام می شود. تورم باید در کشور کنترل شود. تا زمانی 
که تورم باال در اقتصاد داریم بخش مسکن هم به تورم خود ادامه می دهد. باید افزایش قیمتها در بازارهای موازی با بازار مسکن کنترل شود. ثبات قیمتی باید بر بازارهای موازی حاکم شود. در غیر این صورت افزایش 
قیمت مسکن غیرقابل اجتناب است. گرانی ارز، افزایش نرخ تولید، گرانی نهاده های ساختمانی، تورم در سایر بازارها، کاهش قدرت خرید مردم همه این ها عواملی برای تقویت تورم در بازار مسکن محسوب می شود. در 

این شرایط بدیهی است که قطعاً نرخ اجاره بها نیز به تبعیت از این افزایش ها تغییر و باز به مسیر گرانی و تورم خود ادامه دهد. 
در حال حاضر سرعت افزایش قیمت خانه نسبت به سال گذشته بیشتر شده تا جایی که توان مالی اجازه خرید ملک را به مردم و خریداران کمتری می دهد. این وضعیت نشان می دهد که افزایش نرخ نهاده های ساختمانی 

در کنار نرخ ارز، دستمزد ها و سایر ضروریات تولید باعث گرانی خانه های کوچک متراژ و نوساز شده است.
به دلیل رشد قیمت مسکن از حدود ده سال قبل تقاضای واقعی امکان ورود به بازار نداشته و هم اکنون نیز ندارد. عموما تقاضاهایی که در هر مقطعی ایجاد شده سرمایه ای بوده است. این سرمایه ی کاذب به هر حال 

وجود دارد و تعیین کننده  قیمت است. اگر تقاضای واقعی هم به بازار بیاید افزایش قیمت تشدید می شود.
دولت باید هرچه سریعتر برای سامان بخشی به وضعیت بازار مسکن برنامه ارائه دهد نه اینکه با طرح وعده هایی که خود می داند غیر عملی است تنها برای مدت زمان کوتاه بازار را تسکین و بعد از آن دوباره وارد تنش 
جدید قیمتی کند. اگر وضعیت قیمت ها به ثبات نرسد، تورم در این بازار تا پایان سال به حدی افزایش می یابد که از قدرت خرید دهک های مختلف جامعه خارج می شود و تنها عده خاص متقاضی خرید ملک خواهد 

شد. این انحصار وضعیت قیمت ها را بشدت به سمت گران تر شدن مسکن هدایت خواهد کرد.



3 بازار

رئیس اتاق اصناف مرکز اســتان فارس از کاهش سرمایه اصناف به 
یک سوم خبر داد و گفت: در ایام اخیر به دلیل افزایش قیمت کاالها 
سرمایه اصناف به شدت کاهش یافته و یک کاسب کاالیی را که می 
فروشــد، مجدد باید با افزایش قیمت خریداری کند وسودی برای 

اصناف وجود ندارد.
علیرضــا رعنایــی اظهــار کــرد: ســامانه تجــارت الکترونیک 
دولت با مشــکالتی همراه اســت و کاالیی که با قیمــت قبل در 
ســامانه ثبت شــده ولی مجــدد افزایــش قیمت داشــته باید با 
همان قیمت قبل بــه فروش برســد در حالی که فروشــنده باید 

با نــرخ جدیــد کاال را خریداری کنــد و همه این مســائل منجر 
 بــه کاهــش ســرمایه اصنــاف و کاهــش نقدینگــی در بــازار 

می شود.
وی تصریح کرد: ثبات قیمت ارز تنها راه حل مشکل نوسان قیمت ها 
در بازار است و برخی از کاالهایی که در بازار هستند، تولید داخلی 
ندارند به همین دلیل با هر افزایش نرخ ارز شــاهد افزایش قیمت 

کاالها هستیم.
رعنایی اظهار کــرد: در حال حاضر یکی دیگر از مشــکالت اصلی 
بازار بحث کار موازی بازرســی و نظارت اســت که الزم می باشد 

متولی بازرســی و نظارت تنها یک ارگان باشد و امروز شاهد انجام 
فعالیت بازرسی توسط تعزیرات، وزارت صمت، بسیج اصناف و جهاد 
کشاورزی عالوه بر اتاق های اصناف هستیم و ادامه این روند نتیجه 

مطلوبی بر بازار ندارد.
رئیــس اتاق اصناف شــیراز افزود: بازرســی هــای چندگانه باید 
جمع شــوند و به صورت متمرکــز زیر نظر یک ســازمان و ارگان 
فعالیت داشــته باشــند و نمــی شــود روزی 4 بــازرس به یک 
 واحدصنفی که در شــرایط مســاعد اقتصادی نیســت سرکشی 

داشته باشد.

در الیحه بودجه سال ۱4۰۲، میزان یارانه نقدی برای سال آینده 
تغییری نخواهد کرد و یارانه های ۳۰۰ هزار تومانی و 4۰۰ هزار 

تومانی ادامه دارد.
طبق پیگیری ها از الیحه مصوب دولت که اوایل دی ماه طی نامه 
رســمی رییس جمهوری به مجلس ارائه شد، نشان می دهد که 
میزان یارانه های نقدی در ســال آینده نسبت به امسال تغییری 

نخواهد کرد؛ بنابراین یارانه هــای ۳۰۰ هزار تومانی و 4۰۰ هزار 
تومانی که از ماه های ابتدایی امسال کلید خورد، در صورت تصویب 

مجلس شورای اسالمی، سال آینده هم ادامه پیدا خواهد کرد.
البته در بودجه ۱4۰۱ بیش از ۷۳ هزار میلیارد تومان برای یارانه 
نقدی 4۵ هزار و ۵۰۰ تومانی و همچنین یارانه معیشتی مربوط 
به بنزین پیش بینی شد که تغییری نسبت به گذشته نداشت اما 

نهایتا دولت تصمیم گرفت مبلغ یارانه ها را برای مشموالن به ۳۰۰ 
هزار تومان و 4۰۰ هزار تومان افزایش دهد.

از سوی دیگر طرح کاالبرگ الکترونیکی که در استان هرمزگان 
اجرایی شــده، در ســال آینده هم ادامه پیدا خواهد کرد. بر این 
اساس مردم می توانند انتخاب کنند که یارانه نقدی می خواهند 

یا کاالبرگ الکترونیکی.

رئیس اتحادیه دام سبک خاطر نشــان کرد: بناست که ارز نیمایی 
روی ۲8 هزار تومان تثبیت شود و این موضوع به معنی افزایش نرخ 
نهاده های وارداتی است که بدون تردید در قیمت تمام شده دام زنده 
تاثیر خواهد گذاشت و اگر مسئوالن نخواهند به وعده های خود عمل 

کنند مشکالت در آینده بیش از امروز خواهد شد.
افشین صدردادرس با اشــاره به دالیل افزایش نرخ دام زنده، گفت: 
همواره در 6 ماه دوم سال مصرف مواد پروتئینی و گوشت افزایش پیدا 
می کند این در حالیست که این بازه زمانی تولید دام سبک نداریم از 
این رو قیمت  دام زنده افزایشی می شود و به نظر می رسد که این روند 

افزایش قیمت طبیعی باشد.
وی ادامه داد: در سال جاری قیمت نهاده های دامی بعد از حذف ارز 
ترجیحی افزایش پیدا کرد و از سوی دیگر دولت نتوانست به وعده های 
حمایتی خود برای حمایت از دامداران در ادامه روند تولید عمل کند و 
در نتیجه شاهد افزایش قیمت ها در بازار بودیم. البته در این شرایط هم 
ارتباط و نسبت تنگاتنگی بین قیمت دام زنده و گوشت در بازار وجود 
ندارد چراکه تاثیر عوامل بازار گوشت در قیمت گوشت بیشتر از دام 
زنده است که متاسفانه کنترلی بر روی این عوامل صورت نمی گیرد. 
رئیس اتحادیه دام سبک میانگین قیمت دام زنده در هفته گذشته را 
حدود ۱۱۰ هزار تومان اعالم کرد و افزود: قیمت گوشــت با این نرخ 
دام زنده باید در بازار حداقل کیلویی ۲6۰ تا ۲8۰ هزار تومان باشد. 

صدردادرس با اشاره به تاثیرات نرخ ارز نیمایی بر دام زنده، تصریح کرد: 
بناست که ارز نیمایی روی ۲8 هزار تومان تثبیت شود و این موضوع به 
معنی افزایش نرخ نهاده های وارداتی است که بدون تردید در قیمت 
تمام شده دام زنده تاثیر خواهد گذاشت و اگر مسئوالن نخواهند به 
وعده های خود عمل کنند مشکالت در آینده بیش از امروز خواهد شد.

وی با بیان اینکه آمار کشــتارهای دام سبک نسبت به دام سنگین 
افزایش پیدا کرده اســت، گفت: میانگین وزن الشه باتوجه به اینکه 
انباشت دام داریم و نگهداری دام پروار در دامداری به  صرفه نیست 
افزایش پیدا کرده است و این نشان می دهد دام دامدار خریدار ندارد 
و پرواربندهای دام سنگین دیگر اقدام به پروار نمی کنند و دامدارهای 
دام سبک نیز به سرعت دام خود را کشتار می کنند و این آمار به خوبی 
نشان می دهد که مســئوالن باید از خواب بیدار شوند و برای برون 
رفت مشکالتی که پیشروی صنعت دامداری در کشور است راهکار 

بیاندیشند.
همچنین در این رابطه نیما حبیب فر عضو هیــات مدیره اتحادیه 
فروشندگان گوشت گاوی میان افزایش نرخ یک محصول و کاهش 
مصرف آن نسبت برقرار کرد و افزود: الشه گوشت گوسفندی کیلویی 
۲8۰ هزار تومان، و ران گوسفندی کیلویی ۳۳۰ تا ۳48 هزار تومان 
و الشه گوشــت گاوی ۲8۰ هزار تومان شده است. وی با بیان اینکه 
آمادگی افزایش نرخ گوشت را داشتیم، افزود: تورم در کشور حاکم 

است و قیمت دام و گوشت نیز از این اصل مستثنی نیست. این فعال 
صنفی با بیان اینکه همواره قیمت آن قسمت گوشت که گران شده 
است مد نظر قرار می گیرد، گفت: زمانی که ضایعات گوشت برداشته 
می شود قیمت گوشــت باال می رود. پیش بینی می شود که باتوجه 
به عملکردی که شرکت پشتیبانی امور دام انجام می دهد قیمت را 
بتوانیم ثابت نگه داریم و افزایشی نشوند، کشش بازار به گونه ای نیست 
که در ایام پرمصرف مانند ایام نوروز یک افزایش ۵ هزار تومانی دیگر 

داشته باشیم.
عضو هیات مدیره اتحادیه فروشندگان گوشت گاوی با اشاره به کاهش 
مصرف گوشــت، گفت: هنوز خریدها ادامه دارد اما کاهش مصرف  
چشم گیری است. اتحادیه آماری دقیقی از کاهش مصرف ندارد اما 
فرمول اثبات کاهش مصرف مشخص است عمده مصرف کنندگان ما 
حقوق ثابت دارند و کارمندان برای خرید پروتئین مبلغ ثابتی در نظر 

می گیرند و هر چه گرانی شود مصرف کاهش پیدا می کند.
همچنین بنا به گفته یک منبع آگاه به ایلنا وزارت کشاورزی در هفته 
جاری حدود 4۰ درصد قیمت گوشت منجمد قابل عرضه در میادین 
میوه و تره بار را افزایش داد و قیمت دام زنده در میادین عرضه دام زنده 
به کیلویی ۱۲۵ هزار تومان رسید. بعد از اینکه گوشت گرم منجمد 
می شود ۳۰ درصد قیمت آن افت می کند این در حالیست که وزارت 

کشاورزی 4۰ درصد قیمت گوشت منجمد را افزایش داد.

نشست هم اندیشــی اصناف با کمیته اقدام مشترک 
تنظیم بازار با حضور محمد صادق مفتح قائم مقام وزیر 
صمت در امور بازرگانی، محســن کوشش تبار معاون 
هماهنگی امور اقتصادی و توســعه منطقه ای وزارت 
کشــور، رضا همایونی فر مدیرکل دفتر برنامه ریزی 
امور اقتصادی و توسعه منطقه ای، قاسم نوده فراهانی، 
رئیس و هیات رئیســه اتاق اصناف ایران و روســای 
اتاق های اصناف مراکز استان با موضوع »هم اندیشی 
و بحث و بررسی پیرامون مسائل مهم اصناف« برگزار 

شد. 
در این نشســت، محمدعلی اسفنانی معاون تعزیرات 
حکومتی، محسن شــیراوند معاون جهاد کشاورزی، 
حسین فرهیدزاده سرپرست سازمان حمایت مصرف 
کنندگان و تولیدکننــدگان و نمایندگانی از وزارت 
جهاد کشــاورزی، وزارت دادگستری و بسیج اصناف 
کشــور حضور یافتند.  به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
اتاق اصناف ایران، قاسم نوده فراهانی در این نشست 
اظهار کرد: ایــران در حال حاضــر از ۳ میلیون واحد 
صنفی، نزدیک به 4۰۰ اتاق اصناف شهرستان و ۷6۳۰    
اتحادیه صنفی برخوردار است و به بیان دیگر اصناف 
حدود یک سوم جمعیت کشور را در بر    می گیرند که 
ایشــان هرجا دولت نوعی همکاری از ایشان خواسته 
است، پای کار بوده اند و نهایت همکاری را داشته اند. 

 رئیس اتاق اصناف ایران افــزود: اصناف چه در زمان 
انقالب و دفاع مقدس و دوران سازندگی و چه در زمان 
مواجهه کشور با کرونا و نیز تنظیم بازار با تمام توان و 
بدون هیچ توقعی نهایت همکاری را با دولت داشته اند. 
ایجاد اشتغال بدون تحمل هزینه ای به دولت نیز دیگر 

از افتخارات و قدرت اصناف است. 
 وی تصریح کرد: در حوزه تنظیم بازار، آنچه دســت 

اصناف است را انجام داده اند. همه    می دانیم که مقوله 
گرانی با گران فروشی متفاوت است و گرانی به دلیل 
افزایش هزینه تولید بــرای کارخانه   ها پیش    می آید 
و اصناف نقشــی در گرانی ندارند. اگر گران فروشی 
و تخلفی نیز در اصناف باشــد بازرســان ما رسیدگی    
می کنند. اما آنچه در امر بازرســی مخل کسب و کار 
شده است، بازرسی   های موازی و متنوع است. به طوری 
که گاها یک واحد صنفی مورد بازرسی   های متعدد از 
نهادهای مختلف قرار    می گیرد. لذا الزم است تا نظام 
بازرسی یکپارچه شود تا اثرگذاری بیشتری داشته و 
هزینه   ها را نیز کاهش    دهد.        نوده فراهانی با اشــاره به 
افزایش بی رویه اجاره بهای واحدهای صنفی نیز گفت: 
هیچ قانونی برای ممانعت از افزایــش بی رویه اجاره 
بها در کشور نداریم و مالکان هر قیمتی که بخواهند    
می توانند بــر روی ملک بگذارند که الزم اســت این 

مسئله مورد ساماندهی دستگاه   ها قرار گیرد. 
 رئیس اتاق اصناف ایران همچنین تاکید کرد: در قانون 
برنامه هفتم توسعه باید نقش اصناف به درستی دیده 
شود. در این راستا پیشــنهاداتی داریم که به صورت 
مکتوب به دولت ارائه    می شود و انتظار داریم این موارد 
در قانون فوق الذکر دیده شوند. وی اظهار کرد: حدود 
صنفی و سقف صنفی نیز در قانون نظام صنفی برداشته 
شده است. این کار در دوره مواجهه با جنگ تحمیلی، 
اقدام مناسبی بود اما امروز تعداد واحدهای صنفی آن 
چنان زیاد شده است که از اشباع نیز فراتر رفته است. 
این امر خود اگرچه منجر به ایجاد اشتغال شده است اما 
ورشکستگی   ها را در پی دارد. یعنی از یک سو هر تعداد 
افرادی که بخواهند    می توانند واحد صنفی ایجاد کنند 
اما بازار کشــش این تعداد را نداشته و کسب و کارها 

گاها ضرر ده    می شوند.  

رئیس اتحادیه تعمیــرکاران خودرو تهران بــا اعالم اینکه قیمت 
قطعات یدکي گران شده؛ اما قیمت دستمزد تعمیرکاران خودرو 
تغییر نکرده است، گفت: در حال حاضر قیمت قطعات یدکي خودرو 
بسیار باالست و هیچ نظارتي در این رابطه انجام نمي شود. علیرضا 

نیک آئین، رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو تهران با اشــاره به 
افزایش غیر منطقي قیمت قطعات یدکــي در بازار، گفت: با وجود 
ثبات قیمت ارز فروشــندگان قطعات یدکي قیمت هاي باالیي را 
براي انواع قطعات اعالم مي کنند کــه همین امر باعث عدم خرید 

قطعات از سوي مردم شده است. وي افزود: با رشد قیمت ها مردم 
ترجیح مي دهند خودروهاي خود را تعمیر نکرده و با همان ایرادات 
استفاده کنند که همین امر بروز تصادفات را در جاده ها افزایش داده 
است. رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو با اعالم اینکه قیمت قطعات 

یدکي گران شده اما قیمت دستمزد تعمیرکاران خودرو تغییر نکرده 
است، گفت: اگر مردم شــاهد دریافت هزینه هاي باال براي تعمیر 
خودروهاي خود بودند حتما این موضوع را به اتحادیه اعالم نمایند 
تا با متخلفین برخورد الزم صورت گیرد. نیک آئین با اشاره به اینکه 

هنوز خرید قطعات خودروهاي چیني در بازار با مشکالتي همراه 
اســت، افزود: در حال حاضر در محصوالت داخلي کسري قطعات 
 در بازار نیست؛ اما باید بگویم قیمت ها بسیار باالست و هیچ نظارتي 

در این رابطه انجام نمي شود

سرمایه اصناف به یک سوم کاهش یافته است

سال بعد یارانه ها تغییر نمی کند

افزایش ۴۰ درصدی قیمت گوشت منجمد

اصناف نقشی در گرانی ندارند

قیمت هاي سلیقه اي قطعات یدکي در بازار
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مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گفت: افت 
توان خرید مصرف کنندگان در میزان خرید قابل 
پیش بینی بــود، در حالی که قیمت مرغ افزایش 
قابل توجهی نکرد و هم اکنون مرغ گرم کمتر از 
نرخ مصوب یعنی کیلویی ۵۰ تا ۵۲ هزار تومان 
در میادین میوه و تره بار عرضه می شود. حبیب اهلل 
اسداهلل  نژاد با اشاره به آخرین آمار جوجه ریزی از 
سوی تولیدکنندگان گفت: ۱۱۰ میلیون قطعه 
در آذر ســال جاری جوجه ریــزی انجام گرفت 
و در دی تــا به امروز ۵۳ میلیــون و ۵۰۰ قطعه 
جوجه ریزی انجام شده اســت و به نظر می رسد 
که تا پایان ماه ۱۱4 تا ۱۱۵ میلیون جوجه ریزی 

انجام شود.
وی ضــرر روزانــه تولیدکننــدگان را حــدود 
۱۲۰ میلیارد تومــان اعالم کــرد و افزود: ضرر 
تولیدکننــدگان در ماه بیــش از ۳ هزار و ۵۰۰ 
میلیارد تومان است از این رو از وزارت کشاورزی 
انتظار داریم یا از طریق شــرکت پشتیبانی امور 
دام از وظایف قانونی خود اقــدام به جمع آوری 
مرغ مازاد کند یا اینکــه دغدغه تولیدکنندگان 
را در خصوص تامین منابــع مالی و جبران ضرر 
و زیان احتمالی انجام بدهند و تشکل ها اقدام به 

جمع آوری مرغ مازاد کنند.
مدیرعامل اتحادیه سراســری مرغداران با بیان 
اینکه تولید باید متناســب با نیاز بازار مدیریت 
شود اما در این زمینه اقدامی انجام نشده است، 
گفت: ۳۰ درصد ســرمایه در گردش مورد نیاز 
بخشی از واحدهای مرغداری در غالب تسهیالت 

کم بهره به مرغداران پرداخت شده است.
اســدا هلل نژاد از کاهــش ۲۵ تــا ۳۰ درصدی 
مصرف مــرغ خبر داد و افزود: افــت توان خرید 

مصرف کنندگان در میزان خرید قابل پیش بینی 
بود در حالی که قیمت مرغ افزایش قابل توجهی 
نکرد و هم اکنون مرغ گــرم کمتر از نرخ مصوب 
یعنی کیلویی ۵۰ تا ۵۲ هــزار تومان در میادین 
میــوه و تره بار عرضه می شــود. مــرغ گرم در 
واحدهای صنفی نیز کیلویی ۵۷ تا 6۰ هزار تومان 
است. به گفته این فعال اقتصادی؛ تولیدکنندگان 
در هر کیلو مرغ حدود ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان ضرر 
متحمل می شــوند. وی در پاسخ به این پرسش 
که آیا به نظر شما دولت راهکاری برای مدیریت 
بازار در عید نوروز دارد؟ گفت: امیدواریم دولت 
صدای شکسته شدن استخوان های مرغداران را 
بشنود و متوجه شود که مازاد مرغ را مدیریت کند 
تا تولید و مزیت تولید دچار چالش نشود و تا به 
واسطه عدم امکان جوجه ریزی مرغداران به دلیل 
زیان هایی که متحمل می شــوند شاهد کمبود 
وافزایش افسار گریخته قیمت در ماه های آینده 
نباشیم. مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران 
ادامه داد: اگر الزام بازگشــت ارز برای صادرات 
مرغ گوشتی برداشته شود در این شرایط امکان 
صادرات وجود ندارد چراکه قیمت ها همخوانی 

نخواهد داشت.
همچنین در این رابطه مهدی یوسفخانی با تایید 
کاهــش ۳۰ درصدی نرخ مرغ گوشــتی گفت: 
با کاهش تقاضا قیمت مرغ گوشــتی به زیر نرخ 
مصوب رسید و در واحدهای صنفی مرغ کیلویی 
۵۰ تا ۵۷ هزار تومان بفروش می رسد در حالی که 
نرخ مصوب مرغ کیلویی 6۲ هزار تومان است. به 
گفته وی؛ عرضه زیاد و تقاضا کم است. مرغ گرم 
در میادین میوه و تره بار کیلویی 4۹ هزار و ۹۰۰ 

تومان بفروش می رسد.

قیمت پیاز که در روزهای گذشته تا کیلویی 4۰ 
هزار تومان رسیده بود اکنون کاهش یافته و پیش 
بینی می شود در روزهای آینده کاهش بیشتری 

داشته باشد.
قیمت پیاز در یکی دو هفته گذشته تا کیلویی 4۰ 
هزار تومان هم باال رفت، اما اکنون قیمت کاهش 
یافته و پیش بینی می شود که در روزهای آینده 
هم شــاهد کاهش بیشــتر قیمت این محصول 
باشــیم. گزارش میدانی حاکی است که قیمت 
هر کیلو پیاز با کیفیت در بازار تهران به ۲۵ هزار 
تومان رســیده و این محصول در میدان مرکزی 
میوه و تره بــار تهران کیلویــی ۱۳ هزار تومان 

فروخته می شود.
افزایش تعرفه صادرات پیاز مهمترین عامل این 
کاهش قیمت بوده است. وزارت جهاد کشاورزی 
تعرفه صادرات پیاز را از ۵۰ به ۱۰۰ درصد افزایش 
داد و این موضوع روند صــادرات را کندتر کرد و 
روی قیمت بازار تاثیر گذاشــت. بخشی از پیاز 
تولیدی به کشورهای پاکســتان و عراق صادر 

می شــد. در روزهای آتی پیاز جنــوب به بازار 
می آید، عالوه بر آن با رســیدن فصل برداشــت 
پیاز پاکستان، این کشــور واردات پیاز خود را از 
ایران متوقف می کند به این دلیل روزهای آینده 
شاهد کاهش بیشتر قیمت در بازار خواهیم شد. 
رئیس اتحادیه بارفروشان تهران گفته است که 
ظرف دو هفته آینده با به بــازار آمدن پیاز بندر 
 عباس و جیرفت شــاهد کاهــش دوبار ه قیمت 

خواهیم بود.
رئیس اتحادیه بارفروشان تهران همچنین گفت: 
با رســیدن موعد برداشــت پیاز در پاکستان به 
عنوان یکــی از واردکنندگان اصلــی از ایران، 
دیگر این کشــور و حتی عراق هم دیگر واردات 
پیاز نخواهند داشــت که این امر هم به تعدیل 
دوباره قیمت منجر خواهد شــد. تولید پیاز در 
کشــور حدود ۳ میلیــون تن ومیــزان مصرف 
داخلی ۲ میلیون تن اســت. پیش بینی شــده 
 اســت که قیمت پیاز تا کیلویی ۱۱ هزار تومان 

هم کاهش یابد.

افزایــش ســرمایه گذاری 
خارجی به ۵ میلیارد دالر

وزیر امور اقتصادی و دارایی 
با تاکید بر اینکه بنای دولت 
و بانک مرکزی این است که 
تقاضاهای ارز را مدیریت کند، گفت: برنامه دولت تثبیت 
به معنای میخکوب کردن نرخ ارز نیست، بلکه به دنبال 
ثبات بخشی به بازار و مدیریت نرخ سامانه نیما است. سید 
احسان خاندوزی اظهار داشت: با توجه به اینکه کشور از 
سال ۹۷ تا ۱4۰۱ یک دوره تورمی چهار ساله را پشت سر 
گذاشته است، مهم ترین اولویت ستاد اقتصادی دولت این 

است که همه ابزارها برای مهار تورم را در دست بگیرد.
وی با بیان اینکه دولت ســعی کرد کسری های بودجه 
خود را مدیریت کند، افزود: ســپس نظام بانکی و مهار 
خلق پول بی ضابطه در این نظام را بــرای مهار تورم را 
مدیریت کرد. سخنگوی اقتصادی دولت با تاکید بر اینکه 

ســومین اقدام مدیریت انتظارات تورمی مانند موضوع 
ارز بود، گفت: سیاست دولت ایجاد ثبات در بازار ارز بوده 
است که متاسفانه برخی با تفسیرهای غلط تصور کردند 
منظور دولت تثبیت نرخ ارز در یک نرخ خاص است اما 
در واقع آنچه دولت بر آن تاکید دارد ثبــات بازار ارز در 

سامانه نیما است.
خاندوزی ادامه داد: باید بتوانیم بیشــتر واردات کشور 
یعنی واردات رسمی را در ســامانه نیما و با نرخ نیمایی 
که ممکن است به طور متوسط ۲8 هزار و ۵۰۰ تومان 
باشد، انجام دهیم که عمده نیاز رسمی کشور از این مسیر 
انجام می شود که 8۵ درصد نیازهای ارزی مانند واردات 
کاالهای اساسی و کاالهای مختلف، نیاز اسکناس ارزی 

مردم مانند سفر و… از بازار رسمی تامین می شود.
وی بیان کرد: بخــش دیگری از نیــاز ارزی مربوط به 
واردات غیررسمی و قاچاق است که از خرید و فروش ها 
در کانال های فردایی تامین می شــود کــه حدود ۱۵ 
درصد بازار ارز اســت، البته به طور غیــر واقعی بر نرخ 
فروش کاالهای وارداتی تاثیر می گــذارد. وزیر اقتصاد 

در پاســخ به این ســوال که آیا با تغییر مدیریت بانک 
مرکزی سیاست های ارزی نیز تغییر کرده است، گفت: 
دستور کار جدیدی که در دولت و بانک مرکزی در پیش 
گرفته شــده اجرای تدابیر جدید با تیم جدید است و 
 بنای دولت و بانک مرکزی این اســت که تقاضاهای ارز 

را مدیریت کند.
خاندوزی با اشاره به اینکه بخشی از نوسانات ارزی ناشی از 
انتظارات تورمی بود، تاکید کرد: بخش کوچکی از مشکلی 
که در آبان و آذر ایجاد شد ناشی از اشتباه تخصیص در 
زیرمجموعه های بانک مرکزی بود و موجب شد در مدت 
کوتاهی درباره تقاضای کاالهایی که باید با درهم وارد 
می کردند، دچار مشکل شود، زیرا در آن ایام درهم کم 
بود و تصور شده بود که کشور ارز کم دارد و برای تامین 

آن هجوم آورده شود.
سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به وضعیت کانال های 
فردایی و تعیین نرخ های عجیب ارز در ساعت غیرمتعارف 
و تعطیل بازار، گفت: این کانال ها نه در ایام کاری که خرید 
و فروش و تجارت انجام می شود بلکه در روزهای تعطیل 

و ساعات شب قیمت را باال و پایین می کردند و در خارج 
از کشور هستند.

خاندوزی اضافه کرد: امیدواریم با سیاست جدید و اجماع 
نظری که شکل گرفته ثبات در بازار ارز ایجاد شود. وزیر 
اقتصاد درباره گالیه ها از وضعیت اقتصادی با بیان اینکه 
باید بین گالیه های مردم از شرایط اقتصادی و هجمه های 
غیرمنصفانه تمایز قائل شویم، گفت: گالیه مردم کامالً به 
حق درست و منطقی است و دولت در تالش است تا این 
مسائل را مدیریت کند اما در کنار این مسئله هجمه های 
غیرمنصفانه وجود دارد که حســاب آنها از گالیه های 

مردم جداست.
وی تصریح کرد: ما یک باله تورمی ۵۰ درصدی در بهمن 
ماه سال ۷4 و یک قله تورمی دیگر در شهریور ماه ۱4۰۰ 
با عدد ۵۹.۳ درصد داشتیم. امروز وضعیت تورم ما نسبت 
به هر دو قله تورمی وضعیت بهتری اســت، هرچند که 
برای دولت تورم 4۰ درصدی مطلوب نیســت و تمام 
سیاست های این است که در سال ۱4۰۲ و ۱4۰۳ این 

تورم کاهش پیدا کند.
خاندوزی در مرد این ســوال کــه در دوران نمایندگی 
مجلس گفته بودید اگر هر دولتی بر سرکار بیاید تورم 
بین ۱۰ تا ۱۵ درصــد پایین خواهد آمد، پاســخ داد: 
در همان 6 ماه نخســت شــروع به کار دولت سیزدهم 
تورم نقطه به نقطــه ۲۵ درصد کاهش پیــدا کرد که 
بیشــتر از آن ۱۵ درصــدی کــه در دوره نمایندگی 
پیش بینی کرده بــودم، البته امــا در آغــاز ۱4۰۱ از 
مسائل خارجی تا سیاســت های داخلی موجب شد تا 
 تورم افزایشی شــود که این اتفاق در اکثر کشورها رخ 

داده است.
وی در پاســخ به ادعای بی برنامگی دولت گفت: دولتی 
که در اقتصاد برنامه ای نداشــته باشد آیا می تواند برای 
نخستین بار قریب به ۲۰۰ هزار مجوز کسب و کار برای 
مردم را بدون یک کاغذ، رفت و آمد و پرداخت رشوه و… 
صادر کند؟ ســرمایه گذاری خارجی را از ۲.۵ میلیارد 
دالر به نزدیک ۵ میلیارد دالر رساند، نرخ بیکاری را به 
۹/8 درصد در تابستان امسال کاهش داد؟ و رشد تولید 
بنگاه های بزرگ صنعتی را از منفی به بیش از مثبت یک 
درصد رسیده است. سخنگوی اقتصادی دولت با بیان 
اینکه تورم پیش رو کاهش یافته که نشان می دهد مسیر 
رو به بهبود اســت، گفت: در حالی که درباره ونزوئالیی 
شدن اقتصاد ایران هشدار می دادند، تورم تولیدکننده 
که از 8۳ درصد به 4۰ درصد کاهش یافته است، هرچند 
هنوز خوب نیست، اما امیدوارکننده است، آیا اینها ناشی 

از بی برنامگی است؟

News kasbokar@gmail.com

وزیر اقتصاد:

سیاست دولت ایجاد ثبات در بازار ارز است
کاهش ۲۵ تا ۳۰ درصدی مصرف مرغ

قیمت پیاز کاهشی شد
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فناوری و 
اطالعات

پست ویژه شهری راه اندازی می شود
عضو هیات مدیره شرکت ملی پست از نهایی شدن قرارداد پست ویژه شهری خبر داد و 
گفت: حدود 40 شرکت شتاپ دهنده برای اخذ مجوز به مرکز نوآوری شرکت ملی پست 
معرفی شده اند و 53 استارتاپ نیز به صورت مستقل در حال فعالیت هستند. به گزارش 
مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و به نقل از دفتر 
ارتباطات و اموربین الملل شرکت ملی پست، محمدرضا قادری عضو هیات مدیره شرکت 
ملی پست در همایش فناوری های نوین در حوزه پســت و تجارت الکترونیک که روز 
یکشنبه برگزار شد، گفت: شرکت ملی پست در جایگاه تضمین کننده بازار و مرکز نوآوری 
به عنوان اکوسیستم ساز و هماهنگ کننده کسب و کارهای نوآورانه، نیازمند فرهنگ سازی 
در درون و بیرون سازمان است. وی با اشاره به شروع فعالیت مرکز نوآوری شرکت ملی 
پست در 17 مهر سال گذشته افزود: تاکنون 12 شعبه مرکز نوآوری دایر شده و 4 شعبه 

دیگر هم در شهرهای تبریز، ارومیه، رشت و کرمانشاه در حال راه اندازی است.
رئیس مرکز نوآوری شرکت ملی پست با بیان اینکه حدود 40 شرکت شتاپ دهنده برای 
اخذ مجوز به این مرکز معرفی شده اند و 53 استارتاپ نیز به صورت مستقل در حال فعالیت 
هستند، تصریح کرد: با حکم مدیرعامل شرکت ملی پست، کارگروه ویژه ای تشکیل شده 
است و تاکنون ۸0 طرح ارسالی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته اند که از این میان 22 
طرح که عمده آنها در زمینه تجارت الکترونیک و فروش اینترنتی بوده به قرارداد رسیده 
است. قادری همچنین به طرح  های پســت ویژه شهری، پست اتوبوسی، سیستم های 
جمع آوری، سیســتم های توزیع خاص، نرم افزارهای پردازش متن و استخراج نشانی، 
سیستم های جغرافیایی و سرویس های نقشه و نرم افزارهای بهینه ساز مسیر و سیستم 
های سورتینگ پیشرفته اشاره و از نهایی شدن قرارداد پست ویژه شهری خبر داد. وی در 
تشریح فعالیت های مرکز نوآوری پســت، ادامه داد: در آغاز تمرکز مرکز نوآوری بر روی 
اصل همکاری، پیشنهاد و بررسی طرح ها و جذب شرکت ها بود و پس از یک سال، شروع 
به مذاکره با نهادهایی جهت جذب حمایت مالی شد که در راس آنها می توان به معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی و اعتبارات تبصره 1۸ وزارت 

ارتباطات و فناوری اطالعات است اشاره کرد.
عضو هیات مدیره شرکت ملی پست از معرفی شرکت های دانش بنیان به صندوق نوآوری 
و شکوفایی برای اخذ تســهیالت و حمایت های مالی خبر داد و گفت: شرکت هایی که 
دانش بنیان نیستند نیز از طریق صندوق های طرف قرارداد با صندوق نوآوری و شکوفایی 

حمایت می شوند.

فعالیت 335  شرکت تولیدکننده تجهیزات برای رونق بازار نانو 
271  شرکت تولیدکننده محصول نانو و 64 شرکت سازنده تجهیزات نانو در کشور فعالیت و 
به بازار این صنعت رونق بخشیده اند. بر اساس اعالم ستاد توسعه فناوری نانو معاونت علمی، 
فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، شرکت های تولیدی در حوزه فناوری نانو، 
شامل دو دسته شرکت های تولیدکننده محصوالت و سازنده تجهیزات نانو می شوند که در 
سال گذشته، 263 شرکت تولیدکننده محصول نانو و 61 شرکت سازنده تجهیزات نانو فعالیت 
داشتند. تا پایان آذرماه سال 1401 نیز 271 شرکت تولیدکننده محصول نانو و 64 شرکت 
سازنده تجهیزات نانو در حال فعالیت بودند. در کشور 1376 محصول نانو )شامل محصوالت 
نانویی و دستگاه یا تجهیزات نانو( تولید می شود. گزارش ها از این امر حکایت دارد که مجموع 
محصوالت و تجهیزات نانو از سال 1392 تا پایان سال 1400 بیش از 6 برابر شده است. در سال 
1400 شرکت های فناوری نانو موفق به صادرات محصوالت این فناوری به ارزش 62 میلیون 
دالر شده اند. پس از سال 9۸ که کمترین مقدار و سهم صادرات محصوالت نانو ساخت ایران 
ثبت شد، حجم صادرات روند صعودی گرفته است و در سال 1400 نسبت به سال قبل 53 

درصد رشد داشت ولی سهم 7 درصدی صادرات از کل بازار نانو تغییر چندانی نکرده است.

نمایش دستاوردهای فناورانه حوزه انرژی های تجدیدپذیر 
هفتمین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی و چهارمین دوره جایزه ملی انرژی های تجدیدپذیر 
ایران با مشــارکت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری؛ ۸ و 9 
بهمن ماه 1401 برگزار می شود. این رویداد که از حمایت و همراهی وزارت نیرو و ساتبا و 
اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان 
ریاست جمهوری برخوردار است توسط انجمن انرژی های تجدیدپذیر ایران با هدف بررسی 
چالش ها پیشرو توسعه انرژی های تجدیدپذیر و ارائه راه کارهای بهبود فضای کسب و کار این 
حوزه برگزار خواهد شد. محورهای مدنظر برای هفتمین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی و 
چهارمین دوره جایزه ملی انرژی های تجدیدپذیر ایران شامل »بررسی اثربخشی مناقصات 
نیروگاه های تجدیدپذیر«، »بررسی مکانیزم های توسعه نیروگاه های خورشیدی کوچک 
مقیاس«، »بررسی چرایی عدم توسعه انرژی حرارت و سوخت تجدیدپذیر«، »برنامه هفتم 
توسعه کشور و آسیب شناسی عدم تحقق برنامه های پیشــین«، »بررسی سیاست های 
بومی سازی و شکل دهی به صنعت«، »بررسی تحوالت و روندهای توسعه فناوری و بازار 
انرژی های تجدیدپذیر دنیا« و »توسعه انرژی هیدروژن در کشور و منطقه و چشم  انداز این 
انرژی در آینده« می شود. در این رویداد از  پروژه برتر انرژی های تجدیدپذیر،  تولیدکنندگان 
برتر تجهیزات انرژی های تجدیدپذیر،  شــرکت های توانمند برتر EPC)کوچک مقیاس 
و بزرگ مقیاس(،  شرکت های برق منطقه ای و شرکت های توزیع برق برتر، سازمان های 
عمومی و دولتی فعال، شخصیت های علمی تأثیرگذار و پژوهشگران جوان برتر نیز تقدیر 

خواهد شد. عالقه مندان برای مشارکت در این رویداد به این آدرس مراجعه کنند.

اقتصاد دانش بنیان در بیانات مقام معظم رهبری
ایجاد بازارهای بین المللی جدید را جدی بگیرید

سال ۸2 را می توان مطلع سخنان مقام معظم رهبری در آغاز نهضت اقتصاد دانش بنیان در 
کشور دانست. زمانی که ایشان در ابالغ سیاست های کالن بابت تهیه  برنامه  چهارم توسعه به 
موضوع اقتصاد دانش بنیان به صورت غیرمستقیم اشاره کردند. این گفتمان سازی از همان 
سال آغاز شد و با نام گذاری سال های مختلف به نام هایی مرتبط به حوزه سیاست های 
اقتصاد مقاومتی و تحقق اقتصاد دانش بنیان و دستیابی به اقتصاد مبتنی بر علم و فناوری 
تقویت و تاکید شد. ایشان در سخنرانی های مختلف در جمع گروه ها و اصناف هم بر این 
موضوع تاکید ویژه داشتند و دارند. این گزارش به بخشــی از سخنان ایشان در دیدار با 
جمعی از تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی که به اهمیت توسعه اقتصاد دانش بنیان نظر 
ویژه ای دارد؛ می پردازد. حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی بهمن ماه 
سال 1400 در دیدار با تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی گفتند: در باب بهبود فضای کسب 
و کار، حذف مقّررات غیر ضرور و مزاحم، آسان سازی دریافت مجّوزهای اشتغال، ایجاد 
پنجره  واحد برای اخذ مجّوز که حاال یک مقداری، تا یک حدودی اینها انجام گرفته لکن آن 
 جور که باید و شاید انجام نشده یا ثبات قوانین، قابل پیش بینی کردن اقتصاد جوری بشود 

که فّعال اقتصادی بتواند محاسبه کند، بتواند پیش بینی کند.
ایشان تاکید کردند: امنّیت سرمایه گذاری، تأکید بر سیاست   های تشویقی برای فّعالّیت های 
مولّد، تأکید مکّرر بر دانش بنیان کردن زنجیره ی تولید در کشور، مبارزه با فساد، حمایت 
از صنایع داخلی، جلوگیری قاطع از قاچاق که این یکی از آن کارهای الزم است که من به 
مسئولین تأکید می کنم، جّدی بگیرید این قضّیه را؛ جّدی بگیرید؛ مبارزه  با قاچاق باید 

کامالً قاطع و بی رحمانه باشد.
آیت اهلل خامنه ای تاکید کردند: مالحظه کنید که حاال این جنس فالن اســت، بیاوریم 
استفاده کنیم؛ نه، من گفتم جنس لوکس وارد شــده را که به صورت قاچاق وارد کرده، 
بیندازید زیر دستگاه خردکننده، خردش کنید! وااّل اگر چنانچه آن را به صورت دیگری وارد 
بازار کردید، همان می شود؛ صنعت داخلی لطمه می خورد؛ و از این قبیل. ایجاد بازارهای 
بین المللی جدید برای تولیدات خودمان، و بحث کسر بودجه، انضباط مالی دولت؛ این 
حرفهایی که همیشه تکرار کرده ایم. خب برخی از این توصیه ها مورد عمل قرار گرفته و 
نتایجی هم داشته، بعضی هم نه، مورد توّجه قرار نگرفته. بحث کاهش مقّررات و مانند اینها 

واقعاً مورد توّجه قرار نگرفته است.

اخبار

راه اندازی شبکه ملی اطالعات 
یکی از مهم ترین اولویت های 
کشور است که بایستی هرچه 
زودتر به نتیجه برسد؛ چرا که 
ایجاد و توســعه مراکز متعدد 
تبادل ترافیک شبکه ملی اطالعات باعث بهبود گردش 
اطالعات در داخل کشور شده و با اختالل در یک مرکز، 
سایر مراکز به فعالیت خود ادامه می دهند و در عین حال 
در صورت قطع ارتباط بین المللی مشــکلی در شــبکه 
داخلی کشــور ایجاد نخواهد کرد. شبکه ملی اطالعات 
با عناوین اینترنت ملی و شــبکه ملی اینترنت در کشور 
مطرح شده است و به گفته مسئوالن این شبکه پروژه ای 
برای توسعه زیرســاخت اطالعاتی امن و پایدار ملی در 

ایران شکل گرفته و در حال تکمیل است. 
در همین رابطه وزیر ارتباطات از راه اندازی 400 سایت 
نسل پنجم تلفن همراه در دهه فجر امسال خبر داد و از 
رسیدن میزان پیشرفت احداث شــبکه ملی اطالعات 
به 60 درصد خبر داد. به گزارش مرکز روابط عمومی و 
اطالع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، عیسی 
زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، در نشست 
تخصصی شبکه ملی اطالعات و فضای مجازی در جمع 
اساتید دانشگاه علم و صنعت با بیان اینکه راهبرد وزارت 
ارتباطات در دولت سیزدهم اســتفاده از فناوری برای 
راحت تر کردن زندگی مردم و افزایش بهره وری است، 
گفت: یکی از جلوه های این راهبــرد راه اندازی پنجره 
ملی خدمات دولت هوشمند است که اتفاق بزرگی بود 
و راه اندازی آن درگذشته به یک آرزو تبدیل شده بود تا 
مردم با یک بار احراز هویت بدون مراجعه حضوری و بدون 

ارائه مدرک، خدمات را از دستگاه های اجرایی، عمومی 
و حاکمیتی دریافت کنند.

وی با اشاره به تشــکیل کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال 
در سال گذشــته، افزود: کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال 
با حضــور ده نفر از اعضای هیئت دولــت و با اختیارات 
رئیس جمهوری و هیئت وزیران تشــکیل شد تا موانع 
پیش روی اقتصاد دیجیتال را کنار بزنند. زارع پور با بیان 
اینکه اقتصاد دیجیتال به زبان ســاده کاربرد ارتباطات 
و فناوری اطالعات در همه بخش هاســت، تصریح کرد: 
شبکه ملی اطالعات، یک شــبکه پرسرعت، باکیفیت و 
امن در گسترده جغرافیای جمهوری اسالمی ایران است 
که بر اســاس ارزیابی هایی که طبق شاخص های مورد 
توافق با مرکز ملی فضای مجازی انجام شــده، باوجود 
همه تالش های صورت گرفته در سال های قبل، تا قبل 

استقرار دولت سیزدهم 30 درصد پیشرفت داشت.
وزیر ارتباطات با بیان اینکه با تالش شبانه روزی بخش 
ارتباطات و فناوری اطالعات کشــور و همکاران ما در 
وزارت ارتباطات، شبکه ملی اطالعات امروز نزدیک به 
60 درصد پیشرفت داشته است، گفت: برای تحقق شبکه 
ملی اطالعات در وزارت ارتباطــات هفت کالن پروژه و 
200 پروژه ریز و درشت تعریف شده است. وی با اشاره به 
مصوبه شهریور سال 1399 شورای عالی فضای مجازی 
با عنوان طــرح کالن و معماری شــبکه ملی اطالعات، 
افزود: در این طرح کالن وظایف دســتگاه ها مخصوصا 
وزارت ارتباطــات برای تحقق شــبکه ملــی اطالعات 

مشخص شده است.
زارع پور با بیان اینکه در الیه زیرساخت ارتباطی کشور 
بزرگ پروژه فیبر نوری منازل و کسب وکارها در دستور 
کار دولت قرار گرفته است، خاطرنشان کرد:: این پروژه 
یک پروژه راهبردی برای کشــور به حســاب می آید و 
حداقل تا سه دهه آینده، کشور را بیمه خواهد کرد و به 

همین منظور برای ایجاد پوشش 20 میلیون فیبر نوری 
منازل و کسب وکارها برنامه ریزی کرده ایم

وزیر ارتباطات با اشــاره به اینکه اوایل شروع به کار این 
پروژه، عده ای تالش می کردند آن را زیر ســؤال ببرند 
و به نوعی آن را نشــدنی جلوه دهند، گفت: با این حال 
خوشبختانه مقدمات تحقق این وعده فراهم شده است 
و به سرعت در سراسر کشــور پروژه فیبر نوری در حال 
پیشــرفت اســت و در حال حاضر بیش از سه میلیون 
پوشش ایجاد شــده اســت و تا پایان دولت این عدد به 
همان 20 میلیون پوشش خواهد رســید. البته تحقق 
آن قطعاً نیازمند یک نیازمند عزم ملی و همراهی همه 

دستگاه های اجرایی و دخیل در این پروژه است.
وی همچنین با بیان اینکه در حوزه توســعه ارتباطات 
روستایی در چهارده ماه اخیر نزدیک به 2500 روستای 
جدید به شبکه ملی اطالعات متصل شــده اند، افزود: 
در حوزه افزایش ســرعت اینترنت همراه نیز اقدامات 

خوبی انجام شده است و عالوه بر واگذاری فرکانس های 
جدید به اپراتورهــا در دهه مبارک فجر 400 ســایت 
5G در سراســر کشــور راه اندازی خواهد شد. در ادامه 
این جلسه، وزیر ارتباطات به ســواالت اساتید دانشگاه 
پاسخ داد و در مورد مســایل روز بحث و بررسی صورت 
گرفت. پیش از این جلسه نیز تفاهمنامه همکاری میان 
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات و دانشگاه علم 
و صنعت به امضا رســید. بر اســاس این تفاهمنامه دو 
طرف در موضوعاتی چون اجرای پروژه های پژوهشــی 
و صنعتی، تاســیس و بهره برداری از انستیتوها و مراکز 
رشــد و نوآوری در حوزه  فناوری های نوین ارتباطی و 
اطالعاتی مانند هوش مصنوعــی و همچنین طراحی 
و اجرای دوره ها و کارگاه های آموزشــی، ســمینارها، 
نشست ها و همایش های علمی مشترک با تاکید بر حوزه 
 های اولویت دار کشور در بخش فاوا، همکاری و مشارکت 

خواهند داشت.

وزیر ارتباطات:

پیشرفت شبکه ملی اطالعات به ۶۰ درصد رسیده است
احداث ۴۰۰ سایت 5G  در دهه فجر 
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توئیتر تعداد بیشتری از کارمندان تیم اعتماد و ایمنی 
که نظارت بر محتوای جهانــی را مدیریت می کنند و 
بخش نفرت پراکنی و آزار را اخراج کرده است. به گفته 
منابع آگاه از امر حداقل 12 کارمند در دفاتر دوبلین و 

سنگاپور اخراج شده اند.
یکی کارمنــدان اخراجــی پلتفــرم اجتماعی ایالن 

 Nur Azhar Bin(ماســک، نور ازهر بــن عیــوب
Ayob( اســت که به تازگی به عنــوان رئیس بخش 
یکپارچگی منطقه آسیا-اقیانوســیه انتخاب شــده 
بود. دیگری آنالوییزا دومینگز مدیر ارشــد سیاســت 
گذاری درآمد اســت. »اال اروین« نائب رییس بخش 
اعتماد و ایمنــی توئیتر نیز اخراج برخــی کارمندان 

این بخش را تایید کــرد اما جزییــات آن را نگفت. او 
در یک بیانیه ایمیلی نوشته اســت: ما هزاران کارمند 
در بخــش اعتماد و ایمنــی داریم کــه روی بازبینی 
محتوا فعالیت می کنند. همچنیــن در تیم هایی که 
 به طور روزانه در شرکت فعالیت دارند، نیرویی اخراج 

نشده است.

توئیتر برای کاهش هزینه هــا در اوایل نوامبر 2022 
میالدی حدود 3700 کارمند را اخراج کرد و پس از آن 
نیز صدها نفر از شغل خود استعفا دادند. همچنین عده 
ای از کارمندان توئیتر شــکایت کرده و مدعی هستند 
این شرکت به طور ناعادالنه کارمندان زن را برای اخراج 

هدف گرفته است.

در طول ســال 2022، بیش از 200 ســازمان دولتی 
در آمریکا هدف حمالت بــاج افزاری قــرار گرفتند. 
کارشناسان امنیت سایبری شرکت "امسی سافت" با 
بررسی گزارش های عمومی، افشاگری ها و همچنین 
جست و جوی دارک وب و اطالعات شرکت های دیگر، 
مدعی شــدند شــرکت ها در بخش دولت، آموزش و 
بهداشت و درمان، بیشترین اهداف حمالت باج افزاری 

بوده اند.
در حــدود نیمی از ایــن وقایع، عوامــل تهدید موفق 
شــدند اطالعات حســاس را بــه ســرقت ببرند. در 

حمالتی که سال میالدی گذشته رخ داد، مجوعا 105 
کشور، 44 دانشگاه و کالج، 45 مدرســه و 24 فراهم 
 کننده خدمــات درمانی، هدف حمالت بــاج افزاری 

قرار گرفتند.
با وجود تحقیقات گسترده، شــرکت "امسی سافت" 
می گویــد این آمار احتمــاال کامل نیســت زیرا همه 
سازمان ها تمایلی ندارند وقایع امنیت سایبری را فاش 
کنند. در مقایسه با شرکت های خصوصی، سازمان های 
دولتی تمایل بیشتری برای افشــای جزئیات چنین 
وقایعی دارند اما همچنــان این احتمال وجود دارد که 

وقایع مذکور مخفی نگه داشته شود. در گزارش  "امسی 
سافت" آمده است: واقعیت این اســت که هیچ کس 
نمی داند شمار حمالت ثابت شده، یا روند رو به افزایش 

یا کاهشی پیدا کرده است.
عالوه بر وقایع فاش نشده و پنهان مانده، وقایعی هستند 
که ممکن است به تازگی اتفاق افتاده اند مانند حمله به 
مرکز پزشکی سنترا استیت که ظاهرا در 30 دسامبر 
اتفاق افتاده است. این سازمان در آن زمان اعالم کرده 
بود پذیرش بیماران را به دلیل مسئله امنیت سایبری، 

متوقف کرده است.

بر اساس گزارش وب ســایت تِک رادار، هکرها معموال 
برای حمله به مراکز درمانی بــه دلیل نتایج مرگباری 
که می تواند داشته باشد و ممکن است به قیمت پایان 
عملیــات و آزادی آنها تمام شــود، تردیــد دارند. در 
تعطیالت آخر هفته گذشــته، گرداننــدگان باج افزار 
"الک بیت" اعالم کردند با شاخه ای که یک بیمارستان 
کودکان را هدف گرفته است، ارتباطی ندارند و مدعی 
شدند این شاخه، با حمله به یک مرکز درمانی، مقررات 
آنها را نقض کرده اســت. این گروه بــرای این حمله 

عذرخواهی کرد و یک رمزگشا داد.

سازمان فضایی ایران در اولین روز کاری پس از تصویب 
برنامه 10 ساله فضایی، روند اجرای این برنامه را آغاز 
کرد. به گزارش سازمان فضایی ایران، پس از برگزاری 
دومین جلسه شورای عالی فضایی در دولت سیزدهم 
که روز چهارشنبه هفته گذشته برگزار و منجر به تایید 
و تصویب برنامه 10 ســاله فضایی کشور شد، سازمان 
فضایی ایران در اولین روز کاری پس از تصویب برنامه 
10 ســاله فضایی، روند اجرای این برنامه را با تشکیل 

اولین جلسه اجرایی آن، آغاز کرد.

در این جلسه که به ریاست دکتر حسن ساالریه رئیس 
سازمان فضایی ایران برگزار شد، دکتر ساالریه با تاکید 
بر اینکه برنامه فضایی یک سند مهم تلقی می شود که 
تحقق آن برای کشور از ضریب اهمیت باالیی برخوردار 
اســت، تاکید کرد: ســازمان فضایی ایران و دبیرخانه 
شــورای عالی فضایی عزم جدی برای اجرای این سند 

دارند.
توسعه زیرســاخت های پرتاب و ایستگاه های زمینی، 
سرعت بخشیدن به روند طراحی و ساخت ماهواره های 

مخابراتی، پرتاب ماهواره های سنجشــی با دقت یک 
متر و کمتر، حرکت در مســیر تعامــالت بین المللی 
و اجــرای پروژه های مشــترک، اجــرای طرح های 
اکتشــافاتی با تمرکز بر توسعه زیرســاخت ها، برنامه 
ریزی جهت رسیدن به پرتاب محموله هایی با وزن باال 
 و... از جمله دیگر سرفصل های برنامه 10 ساله فضایی 

کشور است.
طبق ایــن برنامه، جمهوری اســالمی ایــران در 10 
ســال آینده تبدیل به یک قطب منطقه ای در توسعه 

فناوری های فضایی و ارائه خدمات پرتاب های فضایی 
خواهد شد که این هدف گذاری، با تکیه بر توانمندی 
داخلی و دانش متخصصان کشورمان باید محقق شود.

ناگفته نماند که اجرای بخش هایی از برنامه 10 ســاله 
فضایی در قالب برنامه قبلی بــا هماهنگی و همراهی 
تمام بازیگران و نهادهای متولی در حوزه فضایی از قبل 
آغاز شده و با آغاز رسمی اجرای برنامه 10 ساله فضایی 
از امروز، عماًل مقدمات برخــی بخش ها از قبل فراهم 

شده است.

نخســتین رویــداد ایده پــردازی حوزه 
بازی و ســرگرمی رســانه ای با حمایت 
ســتاد فناوری های نرم و توسعه صنایع 
خالق معاونت علمی، فنــاوری و اقتصاد 
دانش بنیان ریاســت جمهــوری برگزار 
می شــود. به گــزارش معاونــت علمی، 
فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاســت 
جمهــوری، رقابتی میان ایــده پردازان 
در حوزه »توســعه بازی های موبایلی« و 
»پلت فرم های مبتنی بر بازی و سرگرمی 
رســانه ای« که در نهایت به توسعه بازار 
بومی این عرصــه می انجامد و تولیدات و 
محصوالت فناوران در حــوزه بازی های 

موبایلی را گسترش می دهد.
مشــارکت در این رقابت ملــی مزایایی 
چون »امکان انتشــار بــازی در بازارهای 
بین المللی«، »امــکان انتشــار بازی در 
پلت فرم های داخلی ذیل همراه اول مانند 
اوانو و غیره«، »امکان ســرمایه گذاری یا 
معرفی به ســرمایه گذار«، »امکان تامین 

زیرساخت و خدمات فنی مورد نیاز تیم های 
گیمینگ«، »بهره مندی از خدمات مشاوره 
تخصصی و منتورینگ« را برای شرکت ها و 

تیم های دارای ایده های برتر دارد.
صنعت بازی و ســرگرمی، یکی از صنایع 
پولساز در دنیا اســت و توانسته در نقش 
توانمندساز زیست بوم دیجیتال در شاخه 
های دیگــر همچون آمــوزش هم نقش 
پررنگی ایفــا کند. اما در ایــران با وجود 
حضور تیم های بســیار خالق بازی ساز، 
این صنعت درآمدزا و پرسود هنوز مورد 
توجه جدی مدیران قرار نگرفته اســت 
این رویداد با حمایت نهادهای تاثیرگذار 
در کشور زمینه ســاز ورود جدی ایران 
در این صنعت و هم افزایی بیشــتر بین 
بازیگران زیســت بوم بازی و ســرگرمی 
در کشور خواهد شــد. عالقه مندان برای 
ثبت نام در این رویداد تا 2۸ دی ماه سال 
1401 فرصت دارند به آدرس در پوستر 

مراجعه کنند.

از ابتدای سال جدید میالدی، قیمت بیت کوین 
)BTC( شاهد افزایش هایی در کوتاه مدت بوده 
است، با این حال، ارزش بازار این ارز دیجیتال 
پرچم دار همچنان زیر سطوح حمایتی مهم قرار 
دارد. بیت کوین چند هفته است که برای باقی 
ماندن باالی 17هزار دالر مبارزه کرده است اما 
نتوانسته مقاومت را بشکند و اخیرا برای اولین 
بار در دو ماه اخیر به زیــر 16هزار و 900 دالر 
سقوط کرد. این مبارزه به اینجا ختم نمی شود 
زیرا بیت کوین ممکن است همچنان بتواند در 
آینده به قیمت های بســیار پایین تری برسد. 
 )CryptoQuant( داده های کریپتو کوانت
نشــان می دهد که قیمت هنوز آن طوری که 

بسیاری انتظار داشتند نزول نکرده است.
قیمت معموال در طول چرخه های مثبت بازار 
کریپتو، باالتر از قیمت واقعی باقی می ماند. از 
سوی دیگر، از آنجایی که بازار نزولی در حال 
نزدیک شدن به مرحله نهایی کاپیتوالسیون 
خود است، قیمت به زیر قیمت واقعی سقوط 

می کند و باعث وحشت گسترده می شود.

قیمت واقعی معیار میانگین قیمتی است که با 
عرضه آن چیزی که کل شرکت کنندگان بازار 
برای سکه های خود پرداخته اند اندازه گیری 
می شــود و می توان آن را به عنــوان قیمت 
حمایت یا مقاومت روی زنجیره تفســیر کرد 
و به عنوان ســقف تحقق یافته تقسیم بر کل 
عرضه سکه محاسبه می شود. عالوه بر این، در 
این دوره، بازیگران بازار تحت استرس زیادی 
قرار دارند و در نتیجــه، دارایی های خود را به 
منظور جلوگیری از ضرر بیشــتر و کنترل در 
زمان تغییرات بیشــتر بازار کریپتو، به فروش 
می رســانند. اکنون، با نگاهی به چرخه های 
قبلی، شــروع یک بازار صعودی را می توان با 
پیشی گرفتن قیمت بیت کوین از قیمت واقعی 
پیش بینی کرد اما این مورد هنــوز رخ نداده 
زیرا قیمت نتوانسته است از یک نقطه قیمتی 
خاص عبور کند و به تازگی با حرکت نزولی قابل 

توجهی به سمت نزولی رد شده است.
در نتیجه، هنوز فضا برای ســقوط بیت کوین 
وجود دارد و تا زمانی که قیمت از قیمت واقعی 

که در حال حاضر 19.7 هزار دالر اســت فراتر 
نرود، انتظار پایان بازار نزولــی کنونی وجود 
نخواهد داشت، تا آن زمان، انتظار می رود روند 

منفی ادامه یابد.
مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی 
در حال حاضر ۸23.60 میلیــارد دالر برآورد 
می شود که این رقم نســبت به روز قبل 0.09 
درصد کمتر شده است. در حال حاضر 39.62 
درصد کل بازار ارزهای دیجیتــال در اختیار 
بیت کوین بوده که در یــک روز 0.04 درصد 

افزایش داشته است.
حجم کل بازار ارزهای دیجیتال در 24 ساعت 
گذشته 16.۸5 میلیارد دالر است که 41.77 
درصد کاهش داشته است. حجم کل در امور 
مالی غیر متمرکز در حال حاضر 1.40 میلیارد 
دالر اســت که ۸.2۸ درصد از کل حجم 24 
ساعته بازار ارزهای دیجیتال است. حجم تمام 
ســکه های پایدار اکنون 15.09 میلیارد دالر 
است که ۸9.57 درصد از کل حجم 24 ساعته 

بازار ارزهای دیجیتال است.

اخراج کارمندان توئیتر ادامه دارد

حمله باج افزاری به ۲۰۰ سازمان دولتی آمریکا

روند اجرای برنامه ۱۰ ساله فضایی آغاز شد

سقوط ارز دیجیتال پرچم دارایده های نو به حوزه بازی جان تازه ای می دهند
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معافيت دوساله از پرداخت حق بيمه، 
پيشنهادي اســت كه در برنامه ششم 
توســعه براي حمايــت از كارفرمايان 
براي جذب نيــروي تحصيلكرده بيكار 
درنظر گرفته شده است. به گفته برخي 
كارشناسان اين تنها مزيتي است كه در برنامه ششم به يك كارفرما 
داده شده تا يك تحصيلكرده بيكار را جذب كار كند البته آن هم 
تحصيلكرده اي كه باالتر از مقطع كارشناسي باشد. بايد پرسيد واقعا 
اين كار تا چه اندازه به يك كارفرما كمك مي كند؟ آيا اين اقدام در 
يك كارفرما انگيزه كافي براي جذب فارغ التحصيالن بيكار ايجاد 
خواهد؟ به نظر مي رسد دغدغه كارفرمايان چيزي فراتر از پرداخت 
حقوق و حق بيمه به يك كارمند ساده باشد به طوري كه از نظر 
بسياري از كارفرمايان اين قانون از اين نظر كه كمك گسترده يا 
حمايت ويژه اي به يك كارفرما كرده باشد، به چشم نمي آيد. بايد 

دنبال قوانين و مقررات بسيار دقيق تر و اصولي تر بود. 

كارفرمايان براي جذب فارغ التحصیالن پشتوانه 
مي خواهند

جذب و به كارگيري فارغ التحصيالن بيكار و استفاده از مهارت 
و تجربه علمي آنهــا در بازار كار، هم پيوندي ميان دانشــگاه 
با بازار كار ايجــاد مي كند و هم اگر به صورت يك ســنت در 
جامعه باب شــود، كم كم موجب كاهش نــرخ بيكاري فارغ 
التحصيالن دانشگاهي خواهد شــد. در اين راستا تالش بازار 
كار، كارفرمايان و صاحبان صنايــع هم به كارگيري اين افراد 
تحصيلكرده به ويژه افراد متخصص و ماهر از بين آنهاست اما 
مشخصا كارفرمايان خواسته ها و انتظاراتي دارند كه تا برآورده 
نشود نمي توانند براي اين نيروي فارغ التحصيل هزينه كرده 
يا خود را در خطر ضــرر و زيان بيهوده قــرار دهند مثال آنها 
نمي توانند بدون هيچ تضمين يا پشــتوانه اي مانند مشــاغل 
دولتي كه در آن كارمندان متناسب با ارتقاي تحصيالت شان 
حقوق باالتري دريافت مي كنند، براي فارغ التحصيالن مزايا 
يا حقوق ويژه اي در نظر بگيرنــد. از طرفي براي آنها به صرفه 
نيســت با وجودي كه مي توانند از يك نيروي غيردانشگاهي 
اما باتجربه كار خود را بهتر پيــش ببرند، صرفا به دليل اينكه 
 يك نفــر مــدرك دانشــگاهي دارد او را جــذب كار كنند و

 در نهايت هم متحمل ضرر و زيان شده و در كار خود با شكست 
مواجه شوند. 

ايجاد مراكز مهارت آموزي براي فارغ التحصیالن 
احمد لطفي نــژاد، مديركل تعــاون، كار و رفاه 
اجتماعي تهران با اشاره به اينكه معافيت كارفرما 
از حق بيمه هنوز در حد يك پيشــنهاد است نه 
قانون براي اجرا، به »كسب وكار« مي گويد: وزارت 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي بــراي ايجاد فضاي 
كسب وكار تالش هاي زيادي كرده است مانند اجرای قوانين كار، 
تسهيل كسب و كار، تشويق سرمايه گذاران داخلي و خارجي. وي 
مي گويد: از آن جايي كه عمده مشكل كارفرمايان با فارغ التحصيالن 
دانشگاهي و جذب آنها عدم تخصص و مهارت هاي الزم در آنهاست، 
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مراكز آموزش فني حرفه اي و ساير 
مراكز آموزشي براي مهارت آموزي فارغ التحصيالن را ترتيب داده 
است و همچنين طرحي به نام كارورزي فارغ التحصيالن دانشگاهي 
دارد كه اگر اين طرح به تصويب برســد، اعتبــارات آن مي تواند 
زمينه اي شود تا فارغ التحصيالن دانشگاهي به لحاظ رفتار شغلي و 

كاري مورد توجه مديران بنگاه هاي اقتصادي قرار گيرند. 

طرح طبقه بندي مشاغل در بخش خصوصي هم اجرا 
مي شود

مديركل تعاون، كار و رفــاه اجتماعي تهــران در رابطه با طرح 
طبقه بندي مشاغل كه در دســتگاه هاي دولتي به اجرا درآمده، 
مي گويد: وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي براي طرح طبقه بندي 
مشــاغل در بخش غيردولتي نيز دستورالعمل هايي صادر كرده 
است اما بايد دانست كه اجرا سازي اين طرح در بخش خصوصي 
حتما مستلزم حمايت مالي از كارفرمايان نيست. بلكه حمايت هاي 
كاري و قانوني به مراتب مهم تر از هر نوع حمايتي است. قوانيني 
مثل حذف بروكراسي اداري، تســهيل صدور مجوزها و اصالح 
زيرساخت هاي قوانين كســب و ... از جمله مهم ترين اقدامات 

حمايتي هستند. 

دادن امتیاز به كارفرمايان و معافیت هاي مالیاتي
احمد روستا، استاد دانشگاه در رابطه با اين موضوع 
مي گويد: ارتباط دانشگاه و صنعت مي تواند در 
آينده اي نزديك ارتباطي منطقي ميان صنعت با 
نيروي كار فارغ التحصيل براساس نيازهاي اين دو 
بخش را رقم بزند و خود به خود موجب هدايت 
كارفرمايان و بخش خصوصي به سمت جذب نيروي فارغ التحصيل 

دانشگاهي باشد اما متاسفانه در شرايط فعلي اين ارتباط وجود 
ندارد.  اين كارشــناس اقتصادي توضيح مي دهد: معافيت هاي 
مالياتي يا امتيازات ويژه به كارفرمايان براي جذب فارغ التحصيالن، 
انگيزه بخش اســت. از طرفي اين كار بر انگيزه فارغ التحصيالن 
دانشگاهي كه اميدواري آنها را براي وارد شــدن به بازار كار باال 

مي برد، مي افزايد. 

افزايش بهره وري با جذب فارغ  التحصیالن دانشگاهي 
روســتا مي گويد: گرچه مشــكل عمده اي كــه كارفرمايان با 
فارغ التحصيالن دانشــگاهي دارند، عدم مهارت آنهاست اما اگر 
همين تحصيلكرده ها در شرايط كار قرار بگيرند، مشاهده خواهيم 
كرد در كمتر از يك سال بهره وري و كارايي بسيار بيشتري از ساير 

نيروها خواهند داشت. 

انتظارات نابه جا از كارفرما
يكي از كارفرمايان در اين زمينــه مي گويد: از جمله موضوعات 

كوچكي كه مي تــوان در اين زمينه به آن اشــاره كرد، آموزش 
است. بسياري از افرادي كه به كار ما وارد مي شوند آموزش الزم 
در اين زمينــه را نديده اند. گرچه ممكن اســت فارغ التحصيل 
دانشگاهي باشند اما يا رشته آنها مرتبط با كار ما نيست يا اينكه 
مهارت و تخصص آنها به اندازه الزم نيســت. وي ادامه مي دهد: 
بسياري مواقع ما از پول و سرمايه خود هزينه مي كنيم و به آنها 
آموزش مي دهيم بدون اينكه كمترين مبلغــي از آنها بابت اين 
آموزش بگيريم. جالب اينجاســت كه سازمان تامين اجتماعي 
و وزارت كار هم به جاي كمك در اين موضوع مدام به ما فشــار 
وارد مي كنند كــه در زمان ها و دوره هاي آموزشــي هم به اين 
كارمندان حقوق بدهيم و حق بيمه آنهــا را پرداخت كنيم. وي 
مي گويد: متاســفانه مســئوالن به جاي اينكه قدردان بخش 
خصوصي در كمك به اقتصاد در اشتغالزايي باشند، مدام سعي 
مي كنند بر كارفرمايان قوانين ســنگيني تحميل كنند كه اين 
 سخت گيري ها به اضافه شــرايط بد اقتصادي ، موجب مي شود

 در نهايت بسياري از كارفرمايان كار خود را تعطيل كنند.

بیكاري در جهان بیشتر مي شود  
ســازمان جهاني كار با اعالم ادامه افزايش تعداد بيكاران تا سال 
۲۰۱۷ ميالدي، تعداد بيكاران ســال ۲۰۱۶ را ۱۹۹ ميليون و 
۴۰۰ هزار نفر پيش بيني كرد. ســازمان جهاني كار در تازه ترين 
گزارش خود درباره اشتغال و چشــم انداز اجتماعي آن در سال 
۲۰۱۶ ميالدي اعالم كرد: اين گزارش با ارائه پيش بيني هايي از 
وضعيت بيكاري در جهان، همچنين اوضاع بازار كار كشورهاي در 
حال ظهور و در حال توسعه، به موضوع لزوم اتخاذ سياست هايي 
براي افزايش فرصت هاي كار در سراســر جهــان توجه دارد. با 
وجود كاهش سطح بيكاري در برخي از اقتصادهاي توسعه يافته، 
تجزيه و تحليل هاي جديد نشــان مي دهد بحران كار جهاني به 
ويژه در اقتصادهاي در حال ظهور ادامه خواهد يافت. رقم نهايي 
تخميني از تعداد بيكاران جهان در سال گذشته ميالدي ۱۹۷ 
ميليون و ۱۰۰ هــزار نفر بوده كه اين تعداد بــا ۲/3 ميليون نفر 
 افزايش به ۱۹۹ ميليون و ۴۰۰ هزارنفر در ســال جاري ميالدي 

خواهد رسيد. 

»كسبوكار«ازپیشنهاداتبرنامهششمتوسعهبرایحلمعضلبیکاریگزارشميدهد

ترغيب كارفرمايان براي جذب فارغ التحصيالن بيكار

كار و
كارآفرينی 

    ثريا حكیمي- كارشناسی ارشد مديريت بازرگانی بین الملل

امروزه بنگاه هاي كوچك و متوســط 
قلب اقتصاد جهان و عامل عمده رشد 
ســاختار صنعتي بســياري كشورها 
محسوب مي شوند و اينگونه از صنايع 
براي بسياري از كشــورهاي درحال 
توسعه كه درصدد احياي ساختار اقتصادي خود هستند، بسيار 
حائزاهميت اســت اما از آنجا كه اكثر موسسان اين شركت ها 
افرادي با تخصص هاي فني و فاقد تخصص مديريتي هستند، 
بنابراين نمي توانند »بنگاه را درست مديريت كنند، استراتژي 
و برنامه كسب وكار مناسبي براي اداره بنگاه خود انتخاب كنند 
و حتي بعضا حيطه كاري مناسبي را نيز با توجه به شرايط بازار 
انتخاب كنند«؛ بنابراين خيلي زود از صحنه بازار و رقابت خارج 
مي شوند )طبق آمار رسيده از بانك مركزي جمهوري اسالمي 
ايران، طول عمر بيش  از 5۰ درصد اين بنگاه ها به طور متوسط 
۲ تا 5  سال است( كه همه اين موارد باعث اتالف سرمايه هاي 
انساني و ملي شده و جلوگيري از آنها باعث ايجاد ثروت ملي و 

رشد اقتصادي مي شود. 
ازاين رو با توجه به اهميت اين بنگاه ها براي موسسان و مديران 
آنها و تاثيري كه روي رشد اقتصادي كشور مي گذارند، درصدد 

برآمديم تا به بررسي رموز موفقيت در اين بنگاه ها بپردازيم. 

چیستي بنگاه هاي كوچك و متوسط 
بنگاه هاي كوچك و متوســط واحدهــاي توليدي– تجاري 
هستند كه در طبقه بندي شركت ها به لحاظ اندازه در مراتب 
پايين تري نسبت به شركت هاي بزرگ قرار مي گيرند. معموال 
دســته بندي اينگونه بنگاه ها مبتني بر ۴ شاخص عمده ذيل 

است: 
۱( تعداد شاغالن بنگاه

۲( مجموع دارايي هاي خالص بنگاه
3( ميزان سطح فروش بنگاه

۴( ميزان سرمايه گذاري بنگاه
مهم ترين و معمول ترين شاخص جهت تعريف  اندازه بنگاه هاي 
كوچك و متوســط تعداد كاركنان بنگاه اســت. اگرچه اين 
شاخص در كشــورهاي مختلف دنيا به لحاظ تعداد متفاوت 
است اما بيشــتر كشــورها بنگاه هاي كوچك و متوسط را به 
لحاظ تعداد شــاغالن در طيف معيني از يك تا ۲5۰  كارگر 
تعريف مي كنند. در ايران نيز با توجه به تعريف بانك مركزي، 
بنگاه هايي كه كمتــر از ۱۰۰ نفــر نيــروي كار دارند، جزو 

بنگاه هاي كوچك و متوسط محسوب مي شوند. 
رموز موفقیت

۱( كسب مهارت هاي مديريتي: يكي از شايع ترين علل شكست 
كسب وكارهاي كوچك و متوسط، مهارت هاي مديريتي ناكافي 
موسسان و كارآفرينان اين بنگاه هاســت. مهارت هاي اصلي 
مديريتي عبارتند از: مهارت هاي فنــي )توانايي به كار بردن 
فنون، وســايل و ابزار موردنياز براي انجام وظايف خاصي كه 
از راه تجربه و آموزش به دست آمده باشد، شامل كاركردن با 

تجهيزات، نگهداري از ابزار، حسابداري، كار با رايانه، بهره گيري 
از فنون، بازاريابي و تبليغات(، مهارت هاي انســاني )داشتن 
توانايي و قدرت تشــخيص در زمينه ايجــاد محيط تفاهم، 
همكاري و انجام دادن كار  به وســيله ديگران، فعاليت موثر 
به عنوان عضو گروه، درك انگيزه هــاي افراد و تاثيرگذاري بر 
رفتار آنها، شامل روحيه كار گروهي، انگيزش و اعتمادسازي(، 
مهارت هاي ادراكي )توانايي ذهني براي درك، تجزيه و تحليل 
پيچيدگي هاي ســازمان و فهم  همه عناصر و اجزاي تشكيل 
دهنده كار و فعاليت سازماني بهصورت يك كل واحد، شامل 
تفكر نظام مند، ادراك و تصميم گيري( و مهارت هاي سياسي 
)مجموعه اقداماتي است كه مديران براي توسعه سودمندي 
و جلوگيري از هرگونه ضرر و زيان در موسســه خود آنها را به 
كار مي گيرند(. بنابراين بهتر اســت موسسان اين بنگاه ها كه 
اكثرا  افرادي فني و تحصيلكرده در رشــته هاي غيرمديريتي 
هستند با شركت در دوره هاي تخصصي مديريتي، مهارت هاي 
مديريتي خود را  ارتقا بخشــند. همچنين آنهــا مي توانند از 
تجارب و مشاوره مديران با ســابقه براي مديريت بنگاه خود 

استفاده كنند. 
۲( عدم پايبندي به برنامه ريزي استراتژيك: بازار دنياي امروز، 
بازاري است كه مدام در حال تغيير است و مزيت كوچك بودن، 
منعطف بودن اســت؛ بنابراين مي تواند سوار بر موج تغييرات 
شــود و خود را با تغييرات تطبيق دهد. ازاين رو هرچيزي كه 
مزيت كوچك بودن بنگاه هاي كوچك و متوســط را محدود 
كند، مانعي براي رشــد و موفقيت آنها محســوب مي شود. 
پايبندي به برنامه ريزي اســتراتژيك كه براي ســازمان هاي 
بزرگ طراحي شده است نيز مانعي براي تغييرات آنها در مقابل 

تغييرات بازار است. 
3( بازاريابي شــبكه اي: بازاريابي يكي از عناصــر مهم براي 
موفقيت هر نوع كســب وكاري اســت و بنگاه هاي كوچك و 
متوسط نيز از اين امر مستثنا نيستند اما همانطور كه مي دانيم، 
بنگاه هاي كوچك و متوسط به دليل كمبود منابع )مالي، دانش 
بازاريابي و...( و كمبود نيروي متخصص نمي توانند  بازاريابي 
را به صورت اثربخش انجام دهند؛ بنابراين پيشنهاد مي شود 
اين بنگاه ها از  روش شبكه ســازي در فعاليت هاي بازاريابي 

خود اســتفاده كنند. شبكه ســازي در فعاليت هاي بازاريابي 
يكي از روش هاي بازاريابي كم هزينه و مناسب براي ساختار 
بنگاه هاي كوچك و متوسط است. شبكه سازي در فعاليت هاي 
بازاريابي بنگاه هاي اقتصادي به معناي استفاده از شبكه هاي 
متنوعي اســت كه پيرامون تعامــالت و فعاليت هاي عادي 
ساخته مي شود، مانند شبكه هاي ارتباط شخصي، شبكه هاي 
اجتماعي، شــبكه هاي كســب وكار، شــبكه هاي صنعتي و 

شبكه هاي بازاريابي. 
۴( توجه به فرهنگ ســازماني: منظور از فرهنگ، انديشــه 
مشترك اعضاي يك گروه يا يك طبقه است كه آنها را از ديگر 
گروه ها مجزا مي كند و منظور از فرهنگ سازماني، مجموعه اي 
از ارزش هاي كليدي، باورها و تفاوت هايي است كه در اعضاي 

يك سازمان مشترك است. 
جهت شناخت سازمان و بررسي رفتار و عملكرد اعضاي يك 
سازمان، آگاهي از فرهنگ ســازماني گامي بنيادي و مهم به 
حساب مي آيد. ازاين رو  براي انجام هرگونه اقدام جديدي در 
سازمان توجه به فرهنگ آن مجموعه امري ضروري است زيرا 

با اهرم فرهنگ به سادگي مي توان انجام تغييرات را تسهيل  و 
جهت گيري هاي جديد را در سازمان پايدار  كرد. درحقيقت  
هرگونه تغيير در ســازمان بــدون توجه كافي بــه فرهنگ 
سازماني موثر واقع نخواهد شد. همچنين اگر مديران درصدد 
افزايش بهره وري و عملكرد ســازماني هستند، بايد به عوامل 
تشكيل دهنده فرهنگ ســازماني توجه داشته باشند. صنايع 
كوچك و متوسط محل رشد و توســعه، كارآفريني، نوآوري 
و ريسك پذيري هستند كه خود پايه اي براي رشد بلندمدت 
شركت هاست؛ از همين رو شناخت و توجه به  ابعاد و فرهنگ 
سازماني حاكم بر صنايع كوچك و متوسط در جهت بالندگي 
و رشد اقتصادي كشــور امري اجتناب ناپذير به نظر مي رسد. 
ازاين رو  براي رسيدن به فرهنگ سازماني مطلوب، بهتر است 

مديران اين بنگاه ها به عوامل زير توجه كنند: 
- تشويق اعضاي سازمان به انجام كارهاي تيمي

- افزايش مهارت ها و توانمندي هاي كاركنان
- ايجاد ارزش هاي مشترك براي اعضا

- تشويق كارمندان به يادگيري

دریکمقالهدانشگاهیبررسیشد

رموز موفقيت بنگاه هاي كوچك و متوسط



6

I N FO@biznews. ir

info@kASBOKARNEWS.irروزنامه كسب و كار| سال هشتم،شماره 2675| دوشنبه 19 دی ماه1401

کشاورزي

رئيس هيات مديره اتحاديه مرغ تخم گذار اســتان تهران يكــي از راه هاي برون رفت 
از مشــكالت ناشــي از مازاد توليد تخم مرغ را كنترل توليد از طرف توليدكنندگان و 

مصرف درست اين محصول از طرف مصرف كنندگان عنوان كرد. ناصر نبي  پور، رئيس 
هيات مديره اتحاديه مرغ تخم گذار استان تهران بيان داشت: تخم مرغ جزو محصوالتي 
است كه نمي توان روي صادرات آن حساب باز كرد؛ زيرا تخم مرغ محصول صادراتي بين 
مرزي است و از طرفي هزينه صادرات اين محصول به گونه اي نيست كه صادركننده را 

ترغيب به اين كار كند. 
به گزارش ايلنا، وي افزود: كشــورهايي كه تا پيش از اين بازار صادراتي ايران بودند در 
حال حاضر به توليد اين محصول روي آورده اند و همين امر موجب كاهش صادرات اين 
محصول شده است؛ ايران تنها عراق را به عنوان بازار صادراتي دارد كه اين كشور هم اگر 
مسائل و مشكالت حضور داعش را نداشت اين محصول را توليد مي كرد؛ بنابراين از طرفي 

توليدكنندگان بايد در توليد تخم مرغ توازن را رعايت كنند و از طرفي مصرف كنندگان 
داخلي نيز به اندازه اي كه بايد از اين محصول مصرف كنند تا مشكل مازاد اين محصول 

در بازار حل شود. 
نبي پــور با اشــاره به كاهــش ميزان صــادرات تخــم مرغ بــه دليل تنظيــم بازار 
و مهــار قيمت بيــان داشــت: صــادرات ايــن محصــول طــي 20 تــا 25 روز از 
800 تــن در روز بــه 300 تــن رســيد كه ايــن كار بــراي كنتــرل بــازار داخلي 
 انجام گرفته اســت؛ از ديگــر داليل كاهش صــادرات هم مي توان بــه كاهش توليد 
تخم مرغ به دليل فصل سرما و بروز برخي بيماري ها كه مختص اين فصل است ، اشاره 

كرد كه همه اين مسائل صادرات را تحت تاثير قرار داده است. 

صادرات تخم مرغ به 300 تن كاهش يافت

با ســفر رئيس جمهوری 
چين به ايــران، مرغداران 
ايراني به تكاپــو افتاده اند 
تا بلكه بتوانند بازار بســته 
چيــن را براي پــاي مرغ 
ايراني بــاز كنند. چيني ها بزرگ ترين مشــتريان 
پاي مرغ در جهان هســتند واز طرفي بزرگ ترين 
 مشــتري مرغداران ايراني اما بــه داليلي حدود 
يك ســال اســت كه صادرات آن به چين متوقف 
شده است و انبارهاي مملو از پاي مرغ ديگر كشش 
ذخيره كــردن ندارنــد. امضای يــك تفاهمنامه 
بهداشتي بين ايران و چين مي تواند زمينه را براي 
گشتارگاه ها و تجار كشورمان فراهم كند تا صادرات 
پاي مرغ به اين كشور دوباره از سر گرفته شود. به 
گفته فعاالن صنعت مرغ دركشــوردر حال حاضر 
وضعيت فــروش پاي مرغ به شــدت دچار بحران 
شده است و شايد به زودي خبر دفن پاي مرغ نيزبه 
گوش برسد و كلكسيون محصوالت دفن شده در 

يك سال گذشته كامل تر شود. 

15هزار تن پاي مرغ در سردخانه ها باقي 
مانده است

ســعيد اصغري فرد، دبير انجمن ملي طيور درباره 
وضعيت صادرات پاي مرغ به »كسب وكار« گفت: 
چين بزرگ ترين واردكننده پــاي مرغ در جهان 

است. با اين حال ما هيچگاه نتوانسته ايم به صورت 
مستقيم پاي مرغ را به اين كشور صادر كنيم. وي 
در ادامه گفت: در كشور ما پاي مرغ مصرف چنداني 
ندارد. به همين دليل اگر شــرايط صادرات فراهم 
نشود، هيچ جايي براي فروش آن در كشور نيست. 
وي به ســفر رئيس جمهوري چين به ايران اشاره 
كرد و افزود: مسئوالن سازمان دامپزشكي با نهايت 
تالش خــود را كنندتا يك تفاهمنامه بهداشــتي 
 در اين زمينــه، بين ايران و چين به امضا برســد.

اصغري فرد بيان كرد: ميزان صادرات پاي مرغ در 
يك سال گذشته آنقدر كم بوده است كه اصال قابل 
بيان نيست. انبارهاي ما در حال حاضر مملو از پاي 
مرغ است. پاي مرغ توليدي كشور به ميزان ۱5هزار 

تن در سردخانه ها باقي مانده است. 

صادرات از طريق واســطه ها به ضرر 
ماست

رئيــس انجمن ملــي طيور ايــران گفــت: ما در 
گذشــته از طريق ويتنــام محصول خــود را به 
چين صادر مي كرديم اما در حــال حاضر به دليل 
سختگيري هاي كشــور چين، امكان چنين كاري 
وجود ندارد. وي در ادامه گفت: ما نامه نگاري هاي 
بسياري با سازمان دامپزشكي داشته ايم اما هنوز 
به نتيجه اي نرسيده ايم. در واقع طرف چيني هنوز 
آمادگي خود را در اين زمينه اعالم نكرده اســت. 

وي به مشكالت صادرات از طريق واسطه ها به اين 
كشور اشاره كرد و گفت: ما مجبوريم پاي مرغ را به 
واسطه ها بفروشيم كه اين مساله مشكالت زيادي 
دارد. متاسفانه دالالن در هر زمينه اي به سود خود 
عمل مي كنند و قيمت هــا را نيز مطابق ميل خود 

مي گذارند. اگر ما بتوانيم به چين صادرات مستقيم 
داشته باشــيم، زمينه براي مانور بازرگانان ما باز 
مي شود. وي درباره قيمت فروش پاي مرغ گفت: 
فروش اين محصول در داخل اصال قيمت مناسبي 
ندارد. عمده مصرف پاي مرغ در چين، اســتفاده 

دارويي است. بعد از تهيه ژل از پاي مرغ، براي تهيه 
يك سري داروها از آن استفاده مي كنند. اگر زمينه 
براي صادرات اين محصول به چين فراهم شــود، 
يكي از دغدغه هاي اصلي كشتارگاه ها و مرغداري ها 

خواهد شد. 

دبير انجمن ملي طيور در گفتگو با »كسب وكار« خواستار شد 

از سرگيري صادرات پاي مرغ به چين

كويــت واردات دام از ايران را 
ممنوع كرد

كويت واردات دام از ايران را به علت انتشار اخباري 
درباره شيوع بيماري تب برفكي ممنوع كرد. 

به گزارش تسنيم به نقل از روزنامه عرب زبان الراي، 
دولت كويت واردات دام از ايران و عربستان را ممنوع 
اعالم كرد.  اداره كل امور كشاورزي و شيالت كويت، 
واردات شــترهاي تك كوهانه را از اين ممنوعيت 
مستثنا كرده است.  اين ممنوعيت پس از آن اعالم 
شد كه سازمان جهاني سالمت حيوانات، هشداري را 
درباره شيوع بيماري تب برفكي در ايران و عربستان 
منتشر كرد. در عربستان، شيوع اين بيماري در يك 
منطقه كشاورزي در رياض موجب ابتالي 502 گاو 

و 60 گوسفند شده است. 
در ايران نيز مواردي از ابتالي گوســاله هاي پرواري 
 در روســتايي در اســتان قم گزارش شــده است. 
۱5 مورد از ۱250 گاو نگهداري شده در اين روستا 
به اين بيماري مبتال شده اند و 2 مورد از آنها مرده اند. 
با اين وجود برخي صادركنندگان دام زنده در استان 
خوزستان معتقدند اين مساله داليل سياسي دارد 
و بعد از قطع رابطه ايران و عربستان، كشورهاي هم 
پيمان با عربستان دست به چنين اقداماتي به بهانه 
بيماري هاي دامي مي زنند. به گفته اين صادركنندگان 
هيچ موردي از بيماري در دام هاي ايراني مشــاهده 
نشده است و اين كشور نتوانسته ادعاي خود مبني بر 
آلوده بودن دام ها را ثابت كند. صادركنندگان دام زنده 
در ايران معتقدند با رايزني هاي سازمان دامپزشكي 
كشور با سازمان دامپزشكي كويت بتوان صادرات را 

دوباره از سر گرفت. 

محكوميت واردكنندگان برنج 
قاچاق

مديركل تعزيرات حكومتي سيستان و بلوچستان 
حكم 3 قاچاقچي بيش از 32 تن برنج در اين استان 
را اعالم كــرد. ســيدمرتضي مدني فدكي گفت: 
افرادي كه در يكي از روستاهاي شهرستان سرباز 
اقدام به ورود غيرقانوني برنج از كشور پاكستان و 
دپوي آن كردند، پس از شناسايي دستگير شدند 
 و بالغ بر 32 تن برنج با ارزش بيش از يك ميليارد و

 ۱65 ميليون ريال از آنان كشف شد كه بالفاصله 
پرونده اين تخلف در شــعبه ويژه رســيدگي به 
تخلفات قاچــاق كاال و ارز تعزيــرات حكومتي 

ايرانشهر تشكيل و رسيدگي شد. 
به گزارش تســنيم، مديركل تعزيرات حكومتي 
استان سيستان و بلوچســتان تصريح كرد: پس 
از بررســي پرونده و طي مراحل قانوني و با توجه 
به اينكه متخلفان مدارك قانونــي براي حمل و 
نگهداري اين محموله برنــج ارائه نكردند، قاچاق 
بيش از 32 تن برنج محرز اعالم و مالك اين محموله 
قاچاق عالوه بر ضبط برنج هاي مكشوفه به ميزان 
يك ميليارد و ۱65 ميليون ريال جزاي نقدي در 
حق دولت محكوم شد.  مدني فدكي ورود بي رويه 
برنج قاچاق از كشــورهاي همسايه شرقي را يك 
خطر جدي براي ســالمت هم وطنان برشمرد و 
تصريح كرد: از ابتداي ســال تاكنون 2۱9 فقره 
پرونده با موضوع قاچاق برنج هندي و پاكستاني با 
ارزش ۱۱ ميليارد ريال در شعب تعزيرات حكومتي 
اين استان رسيدگي شده كه با توجه به طي نشدن 
مراحل نظارتي خصوصا موازين بهداشتي مي تواند 

يك تهديد جدي تلقي شود. 

گراني گوشت گوسفندي در بازار
رئيس اتحاديه گوشت گوسفندي 3 دليل افزايش 
قيمت اين نوع گوشت را طي هفته هاي اخير اعالم 
كرد. علي اصغر ملكي درباره اينكه شرايط بازار اين 
نوع گوشت تا پايان سال جاري به چه شكل خواهد 
بود، گفت: درحال حاضر نمي تــوان پيش بيني 
كرد قيمت ها تا پايان سال با چه تغييراتي روبه رو 
خواهند شد. وي با بيان اينكه امسال ما تا مراسم 
اربعين با افزايش قيمت خاصي در زمينه گوشت 
گوسفندي مواجه نبوديم، اظهار داشت: افزايش 
قيمت گوشت گوسفند بعد از اربعين و بازگشت 

زوار اتفاق افتاده است. 
به گزارش مهر، رئيس اتحاديه گوشت گوسفندي 
درباره داليل اين افزايش قيمــت گفت: درحال 
حاضر مقداري با كمبود دام زنده مواجه هستيم 
كه باتوجه به نزديك شدن به روزهاي انتهايي سال 
اين مساله طبيعي است. وي با بيان اينكه صادرات 
دام نيز به اين موضوع دامن زده است، افزود: عالوه 
بر اين، كاهش قيمت  پوست و دنبه گوسفندي نيز 

بر افزايش قيمت اين نوع گوشت موثر بوده است. 
ملكي اضافه كرد: قيمت هرجلد پوست گوسفندي 
25 هزار تومان و هر كيلوگرم دنبه 5 هزار تومان 
كاهش يافته است. به گفته رئيس اتحاديه گوشت 
گوسفندي، درحال حاضر قيمت هر كيلوگرم شقه 
بدون دنبه تحويل به مغازه دار 29 تا 30 هزار تومان 

و تحويل به مشتري 33 هزار تومان است. 

خبر

مديركل ميوه هاي سردسيري وزارت جهاد با اشاره به افزايش 
توليد پسته در ســال جاري گفت: صادرات پســته در 9 ماهه 
نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 40 هزار تن 
كاهش يافت. رمضان روئين تن، مديركل ميوه هاي سردسيري 
و نيمه سردسيري وزارت جهاد كشــاورزي با بيان اينكه توليد 
پسته در سال هاي اخير روند افزايشي داشته است، گفت: سال  
9۱، ۱83 هزار تن، سال 92، 225 هزار تن، سال 93، 239 هزار 
تن و ســال 94 بيش از 250 هزار تن از اين محصول در كشور 

توليد شده است. 
به گزارش فارس، وي درباره صادرات اين محصول افزود: سال 
9۱، ۱28 هزار تن، ســال 92، ۱20 هزار تن و سال 93، ۱80 
 هزار تن پسته صادر شده است. مديركل ميوه هاي سردسيري و 
نيمه سردسيري وزارت جهاد كشاورزي ميزان صادرات پسته در 
9 ماهه نخست امسال را 94 هزار تن عنوان كرد و افزود: ميزان 
صادرات پسته در مدت مشابه سال 93، ۱34 هزار تن بوده است. 
روئين تــن به علل كاهش صادرات پســته نســبت به ســال 

گذشته اشــاره كرد و بيان داشــت: تفاوت نرخ ارز مبادله اي 
با نرخ ارز آزاد، اثرات رواني ناشــي از اجــراي برجام و نبودن 
 قيمت كف يا پايــه از جملــه داليل اصلي كاهــش صادرات 

در سال جاري بودند. 
وي افــزود: البته 2 مــاه تا پايان ســال باقي مانده اســت و با 
احتســاب ميزان صادرات در ماه هاي فروردين و ارديبهشــت 
قطعا ميزان صادرات پســته در ســال جاري افزايش مي يابد. 
روئين تن بيان داشت: در دوران تحريم ها بخشي از پسته ايران 
توسط تجار برخي كشــورها به هنگ كنگ منتقل و از آنجا به 
كشورهاي مختلف صادر مي شد كه در ســال جاري تجار اين 
كشورها با ممانعت مسئوالن كشورهاي خود درباره اين اقدام 
 مواجه شــدند و همين موضوع باعث كاهش صادرات پســته

 ايران شد. 
مديركل ميوه هاي گرمســيري و نيمه گرمسيري تصريح كرد: 
قيمت پسته صادراتي در سال هاي اخير به طور متوسط هر كيلو 
9 تا ۱۱/5 دالر بوده است. روئين تن با اشاره به رفع تحريم هاي 

ايران اظهار داشت: پســته ايران از كيفيت منحصربه فردي در 
دنيا برخوردار بوده و همچنين از آنجا كه توليد پسته در دنيا كم 
است با رفع تحريم ها و تقاضاي كشورهاي مختلف براي پسته 
ايران از جمله اتحاديه اروپا، روسيه، چين و آمريكا صادرات اين 

محصول افزايش مي يابد. 
وي بــا بيــان اينكه توليد پســته آمريكا امســال نســبت به 
ســال هاي گذشــته كمتر بــوده اســت، تصريح كــرد: در 
ســال هاي گذشــته در آمريــكا ســاالنه حــدود 240هزار 
 تــن پســته توليــد مي شــد امــا امســال توليــد آن بــه 
۱50 هــزار تــن كاهــش يافــت. مديــركل ميوه هــاي 
گرمســيري و نيمه گرمســيري وزارت جهــاد اظهــار 
داشــت: خشكســالي در برخــي از ايالت هــاي آمريــكا از 
 جملــه كاليفرنيا موجــب كاهش توليــد ايــن محصول در 

آمريكا شد. 
روئين تــن گفــت: تعرفــه واردات پســته ايــران در آمريكا 
بســيار ســنگين تعيين شــده بود اما بــا توجه بــه كاهش 

توليد پســته دراين كشــور درحال حاضر آمريكا هم يكي از 
متقاضيان پســته ايران اســت. وي با بيان اينكه هيچ پســته  
توليــدي اي در جهــان از كيفيت پســته ايرانــي برخوردار 
نيســت، افزود: تنــوع، ميــزان پروتئيــن، درجه درشــتي 
 و ميــزان كــم چربي هــاي مضــر از خصوصيــات پســته 

ايران است. 
مديركل ميوه هاي گرمســيري و نيمه گرمسيري وزارت جهاد 
كشــاورزي گفت: با رفع تحريم ها و هماهنگي تجــار ايران و 
صادركنندگان در 2، 3 ماه آينده صادرات پســته ايران نسبت 
به سال گذشــته افزايش مي يابد. وي بيان داشت: پسته ايران 
به 70 كشــور جهان صادر شده و 85 درصد پســته صادراتي 
به ۱2 كشور صادر مي شــود. مديركل ميوه هاي گرمسيري و 
نيمه گرمسيري وزارت جهاد كشــاورزي گفت: صادرات پسته 
در ســال 93 حدود ۱/6 ميليارد دالر و صادرات پســته در 9 
 ماهه نخســت امســال حدود 870 ميليون دالر براي كشــور

 ارزآوري داشته است. 

قيمت انواع زعفران در بازار اعالم شد

اگر يك مدير دولتي تصميم 
بگيرد شعار اقتصاد مقاومتي 
را در جايگاه مديريت خود 
عملــي كنــد، بســته به 
جايگاهي كه دارد، راه هاي 
مختلفي پيش روي اوســت. هر ســاله بودجه هاي 
زيادي صرف بيابانزدايي و احياي جنگل ها در كشور 
مي شود اما شاهد پيشرفت هاي چشمگيري در اين 
زمينه نبوده ايم. عالوه بر اين شاهد اتالف منابع مالي 
و انساني در اين بخش ها هستيم. با اين وجود سازمان 
منابع طبيعي استان ايالم با هدف تحقق بخشيدن 
به اقتصاد مقاومتي در اين سازمان روز گذشته يك 
طرح جنگل كاري وســيع را افتتاح كرد كه يكي از 
ويژگي هاي اصلي آن مديريت منابع مالي و انساني و 

حداكثر استفاده از آنهاست. 

درصدد تحقق اقتصاد مقاومتي بوده ايم
دكتر رضــا احمــدي، مدير منابع 
طبيعي اســتان ايالم در گفتگو با 
»كســب وكار« گفــت: از ابتداي 
امسال طرحي را كليد زديم كه در 
يك برنامه 5 ساله بتوانيم به اهداف 
اقتصــاد مقاومتي در اين بخش دســت يابيم. وي 
درباره ماهيت اين طرح گفت: ماهيت اجرايي اين 
طرح مقابله با پديده ريزگردها در استان ايالم است. 
طرح جنگل كاري ايالم با نــام مخفف »جم آب«، 
طرحي است كه با مشاركت ســازمان جنگل ها و 
مراتع، 5 هزار هكتار از اراضي استان را زير پوشش 

جنگل كاري قرار مي دهد جم آب مخفف 4 كلمه ي 
جنگل كاري، مرتع داري،آبخيز داري و بيابان زدايي 
است . وي درباره رابطه اين طرح با اقتصاد مقاومتي 
گفت: در اين طرح با كنتــرل هزينه هاي دولتي و 
افزايش بهره وري از كارشناســان و ديگر نيروهاي 
انساني، اقتصاد مقاومتي را محقق ساخته ايم. وي در 
ادامه گفت: متاسفانه بســياری از كارشناسان در 
ادارات دولتي و به ويژه ادارات مرتبط با كشاورزي از 
تمام انرژي خود اســتفاده نمي كنند و اين مشكل 
عمده ادارات ماست. در سازمان منابع طبيعي استان 
ايالم كارشناسان ملزم شده اند تا روي طرح ها نظارت 
مســتقيم و ميداني داشته باشــند. عالوه بر اين با 
ارتقای تكنولوژي كاشت و آبياري تا حدود زيادي در 

منابع مالي و آبي كشور صرفه جويي كرده ايم. 

آبياري نوين و كاهش هزينه ها
مدير منابع طبيعي استان ايالم درباره سيستم هاي 
نوين كاشــت و آبياري گفت: ما در سال 5 ميليون 
نهال توليد مي كنيم. درگذشته به دليل تكنولوژي 
پايين، مدت نگهداري نهال ها حدود 2 سال بود اما 
درحال حاضر با روش هاي نوين، نهال ها ظرف مدت 
6 ماه به همان ميزان رشد در مدت 2 سال گذشته 
مي رسند. با اين كار هزينه هاي نگهداري و نيروي 
انساني از 2 سال به 6 ماه تقليل يافته و ضمنا ميزان 
توليد نيز افزايش يافته اســت. وي درباره دستگاه 
بذرپاش جديد گفت: درگذشــته به دليل كشــت 
دستي، مقدار زيادي از بذرها درحين كاشت تلف 
مي شد اما با استفاده از دستگاه جديد بذر دقيقا به 

اندازه نياز استفاده مي شود. احمدي در ادامه بيان 
كرد: ما با كشت عميق دانه ها تعداد دفعات آبياري 
را كاهش داده ايم؛ ضمن اينكه آبياري نيز با روش 
باراني صورت مي گيرد كه تا حد زيادي در مصرف 

آب صرفه جويي مي شود.

بيشترين بازده با كمترين بودجه 
وي يكي از داليــل متفاوت بودن طــرح را در اين 

مساله دانست كه كشت را با شرايط اقليمي استان 
وفق داده ايم زيرا عمده باران استان در فصل پاييز 
است و ما كشت خود را در اين زمان انجام مي دهيم 
و به همين دليل سطوح زير كشت ما افزايش يافته 
اســت. وي درباره نيروي انســاني كه كار كاشت و 
نگهداري را بر عهده دارند، گفت: كارگران ما همگي 
آموزش ديده اند و با رفتارهاي صحيح كشت و داشت 
آشنايي دارند. احمدي در ادامه گفت: در كشور ما 

به دليل مشــكالت اقتصادي، بودجــه اي كه براي 
جنگل كاري در نظر گرفته مي شود، بسيار كم است. 
ما سعي كرده ايم همين بودجه كم را به صورت كامل 
و با بيشترين بازده به ثمر برسانيم. وي در ادامه به 
ضرورت اجراي اينگونه طرح ها در ديگر اســتان ها 
اشاره كرد و گفت: اســتان هاي جنوبي كشور كه با 
مشــكل ريزگردها و كم آبي مواجه هستند، بايد از 

اين مدل پيروي كنند. 

»كسب وكار« از افتتاح طرح جنگل كاري» جم آب« در ايالم گزارش مي دهد

بازدهي حداکثري از بودجه جنگل کاري
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اصناف

اگر به سابقه و تاريخ هنر و صنعت طال 
و جواهر كشورمان نگاه كنيم، متوجه 
مي شويم صنعت طال و جواهر و ساخت 
و توليد زيــورآالت و مصنوعات فلزات 
قيمتي ايـــران در اين رابطه سرآمد 

كشورهاي جهان است. 
آثار هنري بسيار ارزشمند و گرانبهايي كه امروزه مــوزه هاي 
معتبر داخلي و خارجي و مجموعه هاي خصوصي كلكسيونر هاي 
معروف دنيا را در سراسر جهان زينت بخشيده است، بيانگر اين 
حقيقت است كه طال و جواهرســازان ايراني در ادوار مختلف 
تاريخي در ساختن اشيای تزئيني و زيورآالت گرانبها از مهارت 
خارق الـــعاده اي برخوردار بوده اند. اما امــروز با تنوع طالهاي 
خارجي و طرح هاي آن مردم بيشــتر تمايل بــه خريد طال و 
جواهرات خارجي دارند. رئيــس اتحاديه طال و جواهر تهران با 
اشاره به تغيير نياز و ذائقه مشــتريان طال و جواهر در گفتگو با 
»كسب وكار« گفت: خريداران طال و جواهر از مدل هاي تكراري 
خسته شده اند و بايد با تغيير در مدل ها و توليد زيورآالت جديد 
با مصنوعات طالي خارجي رقابت كرد. وي با اشاره به طرح هاي 
جديد طال روي چرم و لباس خاطرنشــان كرد: اگر به سابقه و 
تاريخ هنر و صنعت طال و جواهر كشورمان نگاه كنيم، مي بينيم 
كه همين طرح ها ساليان قبل توسط هنرمندان خودمان توليد 
مي شد ولي هم اكنون اين مدل ها توسط ديگر كشورها عرضه 

مي شود. 

قيمت طال ميلي به افزايش يا كاهش شديد ندارد
رئيس اتحاديه طال و جواهر تهران همچنين روند قيمتي طال در 

سال ۲۰۱۶ را محدود و با حداقل نوسان عنوان كرد. 
محمد كشتي آراي با اشاره به روند بهاي طال طي ماه هاي اخير 
گفت: همانطور كه از چند ماه گذشته كامال مشهود است، به نظر 
نمي آيد قيمت طال ميلي به افزايش يا كاهش شديد داشته باشد. 
وي شرايط اقتصادي جهان و بهبود آن را در روند قيمتي بهاي 
جهاني طال مهم دانســت و افزود: برخالف پيش بيني خيلي از 
تحليلگران كه عنوان كردند اونس طال به زير ۱۰۰۰ دالر كاهش 
مي يابد، به نظر من فعال اونس جهاني طال ميلي به افت بها ندارد. 
رئيس اتحاديه طال و جواهر تهران درباره بهاي طال در ســال 

جديد ميالدي تاكيد كرد: به اعتقاد من بهاي جهاني طال تا يك 
سال آينده ميالدي نهايتا با مثبت و منفي ۵ تا ۷ درصد قيمت 

فعلي اونس طال پابرجا خواهد ماند. 

رشد قيمت جهاني طال
كشــتي آراي درباره وضعيت بازار طال پس از اجراي برجام نيز 
گفت: زماني كه بحث برداشته شدن تحريم ها و اجراي برجام 
مطرح شد، جو رواني خوبي در بازار ايجاد شد و اين موضوع سبب 
شــد تا قيمت ارز كاهش يافته و به دنبال آن قيمت طال و سكه 
نيز پايين بيايد. رئيس كميسيون تخصصي طال و جواهر ادامه 
داد: در چند روز گذشته و پس از سپري شدن آن شوك رواني، 
قيمت ارز مجددا افزايش يافت و قيمت سكه و طال هم با توجه 
به رشد قيمت جهاني طال صعودي شد. در اين ميان همانطور 
كه مسئوالن هم به آن اشــاره كرده اند، هنوز پولي به مجموعه 
اقتصادي كشــور تزريق نشــده تا موجب رونق بازار شود و ما 

اميدواريم اين اتفاق بيفتد و بازار بهتر شود. 

ركود همچنان بر بازار حاكم است
وي به ركود عميق بازار طال طي روزهاي اخير اشاره و خاطرنشان 
كرد: ركود چند روز اخير بســيار عجيب اســت و بســياري از 
مغازه هاي اين صنف بدون مشتري هســتند، شايد مردم فكر 
مي كردند كه با اجراي برجام قيمت هــا كاهش پيدا مي كند و 
آنان مي توانند كاالها را ارزان تر بخرند ولي چنين اتفاقي نيفتاد 
و ركود همچنان بر بازار حاكم است. رئيس اتحاديه طال و جواهر 
تهران انتخابات مجلس را در روند بازار بي تاثير دانست و اظهار 
داشت: برخي انتخابات ممكن است شوكي در بازار ايجاد كند 
ولي االن ما در شرايطي نيســتيم كه انتخابات بخواهد وقفه اي 
در دادوستد و رونق بازار ايجاد كند و معموال مسائل سياسي راه 
خودش را مي رود و كارهاي اقتصادي هم مسير خودش را بايد 
برود و قطعا به هم ارتباطي ندارند. كشتي آراي اظهار اميدواري 
كرد با تزريق پول حاصل از برداشته شــدن تحريم ها به همه 
بخش هاي اقتصادي، بازار از ركود خارج شود و با نزديك شدن به 
پايان سال رونق به بازار برگردد. وي ادامه داد: با توجه به اجراي 
برجام در روزهاي آتي پيش بيني مي شود كه با كاهش قيمت 
دالر در بازارهاي داخلي، روند كاهشــي قيمت سكه و طال هم 

ادامه داشته باشد. 

طال و جواهر  يكي از اصناف مهم و تاثيرگذار در اغلب 
جوامع است

وي عنوان كرد: يكي از اصناف مهم و تاثيرگذار در اغلب جوامع 
به ويژه كشــورهاي توســعه يافته، صنف طال و جواهر اســت 
و ما به هر اتحاديه در هر منطقه كشــور هم كه باشــد، كمك 

مي كنيم تا در حوزه صنفي خود فعال و به يك قطب قدرتمند 
تبديل شــود. وي خاطرنشــان كرد: اگر اتحاديه ســاختاری 
قوي نداشــته باشــد، قادر به اداره حوزه ماموريت و واحدهاي 
 تحت پوشــش خود نخواهد بــود و اين دقيقــا نقطه عكس 
خواسته ماست.  وي اظهار داشــت: من تا آنجايي كه بتوانم از 
اتحاديه طال و جواهر حمايت و پشــتيباني مي كنم تا شــاهد 
موفقيت بيشتر و روزافزون اين عضو از خانواده بزرگ صنعت و 

صنف طال و جواهر باشيم.رئيس اتحاديه كشوري طال و جواهر 
در انتها خاطرنشان كرد: تقويت توانمندي ها، افزايش ظرفيت و 
قابليت ها و تمركز بر توسعه صنفي رئوس و اهدافي است كه من 
و همكارانم در اتحاديه هاي مختلف جهت تحقق آن كوشيده ايم 
و از اين پس هم توان خــود را صرف خواهيم كــرد تا بيش از 
 پيش به يك صنف و صنعت نمونه و بي همتا در سراســر كشور

 دست پيدا كنيم.

رئيس سابق اتحاديه طال و جواهر تهران در گفتگو با »كسب وكار« مطرح كرد 

طراحی زیور آالت جدید   برای رقابت  با طالی خارجی

با برداشته شدن تحريم ها عليه ايران 
نه تنهــا انتظــارات دولــت از بهبود 
اوضاع اقتصادي بيش ازپيش شــده 
است، بلكه مردم نيز در انتظار بهبود 
شــرايط اقتصادي به ويژه خريد اقالم 

موردنيازشان هستند. 
نخستين اثر اجراي برجام آن است كه بازارهاي جديدي براي 
صادرات محصوالت ايراني گشــوده مي شود و ايجاد بازارهاي 
جديد نيز فرصتي بــراي خريد مناســب تر كاالها و خدمات 
موردنياز كشــور فراهم خواهد كرد. همين كه بازارها و منابع 
متعدد خريد وجود داشــته باشــد، قدرت رقابت، انتخاب و 
چانه زني براي خريد كاالهاي موردنياز نيــز افزايش خواهد 

يافت. 
اجرايي شــدن برجام و تاثيــر آن بر توليد و رونــق بنگاه ها، 
فرايندي است كه نيازمند حداقل يك ســال زمان است و به 
گفته كارشناســان تا پايان ســال 9۶ مي توانيم آثار آن را در 
بخش هاي مختلف اقتصاد كشــورمان مشــاهده كنيم. بايد 
اميدوار باشيم تا آثار لغو تحريم ها در بخش هاي بانكي، صنعتي، 

همكاري هاي تجاري، انتقال دانش فني و... آشكار شود. 
بازار لوازم خانگي نيز يكي از بازارهايي است كه انتظار مي رود 
در جريان اجراي برجام تكاني بخورد و مردم بتوانند نياز خود را 

براي خريد لوازم خانگي با شرايط بهتري برطرف كنند. 
رئيس اتحاديه لوازم خانگي تهران در گفتگو با »كسب وكار« 
آينده بازار لوازم خانگي را اينگونه پيش بينی كرد: مسئوليت 
قيمت گذاري لوازم خانگي و تنظيم بــازار مبني بر افزايش و 
كاهش قيمت ها بر عهده سازمان حمايت از مصرف كنندگان 
اســت.  وي گفت: ازايــن رو توليد كنندگان بايد بــراي ارائه 
درخواست افزايش قيمت، اسناد و مداركي به سازمان تحويل 
دهند تا در  نهايت با افزايش قيمت درخواستي موافقت شود. 
محمدطحان پور افزود: اينگونه نيســت كه با باز شدن ال سي 
شركت ها و لغو تحريم ها هر شــركتي به خواست خود قيمت  
لوازم خانگي را افزايش دهد، چراكه هر تغيير قيمتي در بازار، 

نياز به بررسي سازماني دارد. 

در بازار لوازم خانگي ركود وجود دارد
به گفته وي، درحال حاضر آنچنان ركودی در بازار لوازم خانگي 
وجود دارد كه فعال حتي توليد كننــدگان نيز به فكر افزايش 
قيمت نخواهند بود؛ البته ممكن است برخي توليد كنندگان 
با ترفندهايي بــه افزايش قيمت اقدام كننــد كه بعيد به نظر 

مي رسد. 
رئيس اتحاديه لوازم خانگي تهران معتقد اســت: فعال مردم 
انتظار ارزاني از بازار دارند، چراكه حق دارند زيرا روزهايي بود 
كه قيمت ها به سرعت افزايش مي يافت و داليل آن هم بسته 
شدن ال سي شركت ها، نبود راه هاي مستقيم، نبود توان خريد 
از توليد كننده مستقيم و ... بود. اكنون كه اين مشكالت برطرف 

شده است، مردم حق دارند منتظر كاهش قيمت ها باشند. 

وي افزود: بنابراين از اين پس ديگــر توليدكنندگان خارجي 
كاالي مورد نيــاز ايران را به صورت قســطي ارائه مي كنند و 
تاجران ايراني مي توانند به صورت اقســاط كاال بخرند اما اين 

خريد قسطي در كوتاه مدت رخ نخواهد داد. 
طحان پــور تصريــح كــرد: پيش بينــي مي شــود از اواخر 
ارديبهشت ماه سال آينده بازار رونق گيرد، چراكه تا آن زمان 
ديگر بازار حالت عادي خود را پيــدا مي كند و قادر به فعاليت 

اقتصادي خواهد شد. 
وي اظهار كرد: انتظار مي رود ديگر روش هاي ســابق اجرايي 

نشود كه هركسي هر كاري بخواهد، انجام دهد. 
رئيس اتحاديه لوازم خانگي تهران با اشــاره به طرح  خروج از 
ركود دولت، فروش اقســاطي لوازم خانگي از سوي اتحاديه 
و تاثير آن بر بازار لــوازم خانگي گفت: اين طرح ها باعث رونق 
بيشتر بازار مي شود، از طرف ديگر در طرح اتحاديه، قرار است 
واحد صنفي كاالي موردنياز را در اختيار مردم قرار دهد؛ از اين 
رو بايد امنيت وصول نيز براي واحد صنفي فراهم شود كه در 

هفته آينده اين طرح نيز به سرانجام مي رسد.  وي افزود: دولت 
بايد توجه كند كاالهايي به دست مردم برسد كه ضمن داشتن 
كيفيت الزم، قيمت آن پايين تر از بازار نباشد. به عنوان مثال 
اگر قيمت كااليي را توليدكننده يك ميليون تومان مي دهد، 
همان كاال در بازار ۷۰۰ هزار تومان نباشــد. چنين موضوعي 

باعث مي شود كه طرح ياد شده شكست بخورد. 
رئيس اتحاديه لوازم خانگي گفت: اين طرح در جهت حمايت از 
مردم و توليد كنندگان است؛ازاين رو بايد دقت شود كه به هيچ 
عنوان كااليي بي كيفيت عرضه نشــود و تمام توليدكنندگان 
كاالهاي كيفي خود را در اين طرح به فروش برســانند. طرح 
دولت با هدف فروش كاالهاي بادوام است؛ازاين رو اگر اين امر 

رعايت نشود، مردم نيز متحمل خسارت مالي خواهند شد. 

عرصه رقابت بر توليد داخل تنگ تر خواهد شد
رئيس اتحاديــه لوازم خانگي بــا بيان اينكه بايد بــا توليد با 
كيفيت به فكر بازار صادراتي هم باشــيم، افزود: اكنون هيچ 

بازار صادراتي به جز موارد معدود كشــور عراق و افغانستان 
نداريم و بايد اين را هــم به عنوان زنگ خطري يادآور شــد 
كه با برداشــته شــدن تحريم ها و ورود كاالهــاي باكيفيت 
اروپايــي عرصه رقابت بــر توليد داخل تنگ تر خواهد شــد. 
طحان پور اظهار داشــت: تاكنون موانعي ماننــد جابه جايي 
پول براي واردات مــواد اوليه يا كاالي ساخته شــده به دليل 
تحريم بانكي وجود داشــت، تا جايي كه گاهي كاال تا دست 
پنجــم خريداري مي شــد و فقــط هزينــه جابه جايي پول 
قيمت تمام شــده را تا ۱۵ درصــد باال مي برد امــا با برطرف 
 شــدن اين موانع قاعدتا بايد كيفيت توليد باال رفته و قيمت 

پايين بيايد. 
وي دربــاره ارائه تســهيالت بانكي براي خريــد كاال و لوازم 
خانگي اظهار نگراني كرد، تا دوباره مســاله فاكتورفروشي كه 
پيش از اين نيز در ارائه وام خريد كاال رواج داشت، دوچندان 
 شــود و درنهايت تســهيالت به جيب توليد داخــل و رونق

 در بازار نرود. 

طحان پور بــا تاكيد بر اينكــه هنوز معلوم نيســت كه برخي 
برندهاي خارجي كه در داخل توليد مي شوند، در سبد خريد 
قرار گيرند، افزود: اين دغدغــه را داريم كه طبق فرموده مقام 
معظم رهبري توليد با كيفيت داخلي حمايت شود  اما اين بدين 
معنی نيست كه  با ارائه اين تســهيالت، هر توليد بي كيفيتي 
در ســبد ارائه تســهيالت قرار گيرد كه در نهايت منجر به آن 
شــود كه نگاه مردم به توليــد داخلي منفي شــده و هر آنچه 
 تالش كرديم تا در اين ســال ها توليد داخــل را رونق دهيم،

 از بين برود. 
بــه گفتــه طحان پور درحــال  حاضــر انبار عمده فروشــان 
پر از لــوازم خانگي اســت، بنابراين امــكان افزايش قيمت از 
ســوي توزيع كنندگان و عمده فروشــان لوازم خانگي وجود 
نــدارد. توليدكننــدگان لــوازم خانگــي نيز به دليــل نبود 
تقاضا در بــازار از ميزان توليــد خود كاســته اند، بنابراين به 
 هيچ عنوان در بازار لــوازم خانگي نمي تــوان منتظر افزايش

 قيمت بود.

رئيس سابق اتحاديه لوازم خانگي تهران در گفتگو با »كسب وكار«: 

بازار صادراتی به جز عراق و افغانستان نداریم
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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.comيا تماس با تلفن 88253428 صداي 

خود را به گوش مسئوالن برسانيد. 

نامه به سردبير

5 گام تا حل همه مسائل دنيا
همه ما هر روز در زندگي شغلي و شخصي مان با مسائل گوناگوني مواجه مي شويم. 
معموال حل مساله به عنوان يك مهارت بديهي در زندگي درنظر گرفته مي شود 
يعني آدم ها خودشان در طول زندگي به تجربه ياد مي گيرند كه چطور بايد مسائل 
را حل كنند. اگرچه اين عقيده تا حدودي صحيح است  اما درحقيقت »دانش فرايند 
حل مساله« يك مهارت كليدي اكتسابي متخصصان حرفه اي  است. حل مساله 

يك فرايند ساده دارد كه در اينجا آن را مرور مي كنيم: 
مساله واقعي چيست؟ معموال وقتي با مساله پيچيده اي مواجه مي شويم، آنچه در نگاه اول 
مي بينيم عوارض مساله است و نه خود مساله. بنابراين در قدم اول الزم است كشف كنيم 
مساله واقعي چيست تا بعد به دنبال حل آن باشيم.چه اطالعاتي درباره اين مساله وجود 
دارد؟ به چه اطالعاتي براي حل اين مساله نياز دارم؟ از كجا و چطور مي توانم درباره اين 
مساله اطالعات جمع آوري كنم؟ اين مساله چه راه حل هايي دارد؟ هيچ مساله اي نيست 
كه فقط يك راه حل ممكن داشته باشد. معموال يك راه حل آشكار و بديهي وجود دارد كه 
لزوما بهترين راه حل نيست. بنابراين هر چقدر مي توانيد خالق باشيد. كدام راه حل بهتر 
است؟ با مقايسه محدوديت هاي زماني و هزينه اي و منابع در دسترس با نيازمندي هاي 

راه حل هاي كشف شده، مي توانيد راه حل مناسب را انتخاب كنيد. 

تاثير گياهخواری بر سالمتی
ســلوليت يك مشــكل زيبايي است كه 
حدود 90 درصد خانم هاي دنيا از آن رنج 
مي برند. اين مشكل مخصوص خانم هاي 
چاق نيست و حتي در خانم هاي الغراندام 
نيز ديده مي شود. ســلوليت عبارت است 
از تجمع بافت هاي چــرب در يك يا چند 
ناحيه از بدن كه به شــكل پوست پرتقال 
روي پوست ديده مي شود. اين پوست پرتقالي شكل ظاهر پوست را بدشكل 

نشان مي دهد. 
نتايج بررسي هاي متعدد نشــان داده اســت كه آناناس و زنجبيل اثرات 
ضدالتهابي بااليي دارند و به همين دليل براي مقابله و درمان مشــكالتي 

مانند آرتروز، دردهاي روماتيسمي و سرماخوردگي مفيد هستند.
آب آناناس و زنجبيل تركيبي با آنتي اكسيدان هاي قوي، پاكسازي كننده 
و خواص ادرارآور هستند كه باعث رفع توكســين ها )همان سموم بدن( 
و همچنين مايعات حبس شده بدن مي شــوند و به اين ترتيب به ارتقاي 

سالمتي و كاهش مشكل سلوليت كمك مي كنند. 
اين نوشيدني قدرت تسريع احياي بافت هاي آسيب ديده بدن را دارد. اين 
بافت هاي آسيب ديده منشا بروز پوست پرتقالي شكل هستند. آناناس حاوي 
كربوهيدرات، مواد معدني مانند آهــن، منيزيم، يد، زينك يا روي، منگنز 
و ويتامين هاي A، B و C است. عالوه بر اين، آناناس حاوي 85 درصد آب 
و مقدار كمي كالري است. زنجبيل نيز حاوي ميزان زيادي آنتي اكسيدان 
است و خواص ضدالتهابي دارد. اين ريشه پرخاصيت، سم زدا و تصفيه كننده 
است و باعث تكميل خواص آناناس مي شــود. تركيب اين دو ماده غذايي 
يك نوشيدني ويژه و موثر براي مقابله با پوست ناصاف حاصل از سلوليت 

مي سازد.

استراتژي: د استان كسب وكار
د ر ميــان نظريه هاي مشــهور و مختلف 
استراتژي يك نظريه گمنام ولي پرعمق، 
نظريه اد يــث پنــروز )1914-1996(، 
اقتصاد د ان آمريكايي اســت. د ر ســال 
1959 -پيش از آنكه اســتراتژي تبد يل 
به يك رشته د انشگاهي مجزا شود - او كه 
يك آكاد ميسين جوان محسوب مي شد ، 
تفكر اقتصاد ي زيربناي استراتژي را متحول كرد . پيش از آن، نظريه غالب 
د رباره پيد ايش و رشد  بنگاه ها متعلق به رونالد  كوز، اقتصاد د ان بريتانيايي 
برند ه جايزه نوبل بود  كه د ر د هه 1930 با نظريه »هزينه هاي مباد له«، 
نخستين كسي شد  كه توضيحي براي د اليل شكل گيري و رشد  بنگاه هاي 
اقتصاد ي ارائه كرد . نظريه كوز فقط پارامترهاي اقتصاد ي را تعيين كنند ه 
اند ازه شركت ها مي د انست ولي پنروز با مشاهد ات جد يد  استد الل كرد  
كه آنچه د رون بنگاه مي گذرد ، به اند ازه همان چيزي كه د ر بازار مي گذرد 
، اهميت د ارد . تا پيش از آن، مســائل مربوط به عرضه و تقاضاي بازار بود  
كه د ر كانون توجه اقتصاد  قرار د اشت. عالوه بر اين پنروز د ر تشريح اينكه 
شركت ها چطور رشد  مي كنند ، استد الل كرد  كه اين امر به منابع بنگاه، 
سرگذشــت آن و نحوه تكاملش د ر طول زمان مربوط مي شود . به همين 
د ليل د استان زند گي كســب وكار عامل موثر و مهمي د ر توسعه آتي آن 

بنگاه اقتصاد ي است. 
د رسال 1962 آلفرد  چند لر، استراتژيســت آمريكايي د ر مطالعه اي كه 
روي روند  رشد  4 شركت بزرگ آمريكايي د ر اوايل قرن بيستم انجام د اد ، 
به نتايجي مشابه پنروز رسيد . هر 2 نويسند ه با استد الل ها و كالمي مشابه 
نشان د اد ند  كه د انستن روند  توســعه يك شركت د ر طول زمان، جزئی 
مهم د ر د رك استراتژي رقابتي بنگاه است. براساس نظريه چند لر براي فهم 

استراتژي، بررسي تاريخچه يك سازمان د ر 3 حوزه الزم است: 
1-فرايند ها: ســازمان چطور ســاختار، روابط و رهبري خود  را خصوصا 
 د ر حوزه هاي فناوري، د ارايي هاي نهاد ي و د ارايي هاي بازاري توســعه

 د اد ه است؟
2-جايگاه: سازمان د ر زمان حال نسبت به رقبايش چه جايگاهي د ارد ؟ با 

نگاه به آيند ه چه تغييری خواهد  كرد ؟ 
3-مسيرها: د استان كسب وكار چطور شكل گرفته و آيند ه اش چه شكلي 
تصور شد ه است؟ منابع، توانايي هاي نوآورانه و د انش موجود  بايد  د ر اين 

د استان لحاظ شوند . 

حرفه اي ها 

سالمت

رقابت پذيري 

 بر اســاس تحقيقاتــي كــه د ر بريتانيا صورت گرفته، مشــخص شــد ه بســياري از 
افــراد  جامعه با عــد م مد يريــت صحيــح د ر مخــارج و هزينه هاي زند گي هميشــه 
با كمبــود  موجود ي د ر حســاب خــود  مواجه هســتند . برخــي از آنها گاهــي براي 
 حل مشــكل كمبود  هزينه ها يا از بانك و موسســه اي وام گرفته يا با قــرض گرفتن پول از 

دوستان و اطرافيان صورتحساب بد هي هاي خود  را افزايش مي د هند .
چند راهكار ســاد ه بــراي صرفه جويي د ر 

هــزينه ها و 
پـــس اند از توضيح د اد ه خواهد شد .  
البته اين نتايج بر اساس مطالعاتي است كه 
د ر بريتانيا انجام شد ه اما د ر اصل موضوع 
هيچ تفاوتي نمي كند  براي همين انجام اين 
 راهكارها به شما د ر هر شهر يا كشوري كه هستيد،  

توصيه مي شود . 

1 – نه گفتن را ياد  بگيريد : خيلي مواقع »نه« گفتن 
راحـــت تر از صـــرف هزينه هاي سنگين د ر 
خانواد ه است. وقتي به همراه فرزند تان به يك پاساژ 
مي رويد  و با اصرارهاي او براي خريد  يك اسباب بازي 
روبه رو مي شويد ، بهتر است با گفتن »نه« خود تان 

را خالص كنيد  البته شايد  از نظر كود ك تان 
آن اسباب بازي خيلي ارزان باشد  اما جالب 
است بد انيد  گاهي با همين صرفه جويي هايي 

كوچك ساالنه مبالغ زياد ي را پس اند از 
خواهيد  كرد . 

2 – ســراغ تفريحــات ارزان قيمت 
برويــد : د ر برخي كشــورهاي د نيا 

موزه ها رايگان هســتند.  شــما 
 مي توانيد  با يك جســتجوي
 ساد ه  د ر اينترنت فهرستي از 
موزه ها، گالري ها و مكان هاي 
تفريحي رايگان يا ارزان قيمت 
تهيــه 
كـنيد.

بليــت 
تئاتر رايگان 

نيست اما گاهي  د ر زمان هاي مشخصي به آنها تخفيف مي خورد  كه شما مي توانيد  از اين فرصت 
استفاده كرد ه و با صرف كمترين هزينه به همراه خانواد ه تان از تماشاي يك تئاتر زيبا لذت ببريد . 

3 - خود روی تان را عوض كنيد : اگر شما جزو آن د سته افراد ي هستيد  كه هر ماه پول زياد ي بابت 
سوخت خود روي خود  مي د هيد،  توصيه مي كنيم هرچه زود تر آن 
را عوض كرد ه و يك خود روي بهتر تهيه كنيد . شايد  باور نكنيد  
اما خريد  يك خود روي گران با مصرف سوخت پايين تر خيلي به 
صرفه تر از يك خود روي ارزان با مصرف سوخت باالست. شما با 
 اين كار هر ماه پول زياد ي به دليل مصرف پايين سوخت خود روی تان 

پس اند از مي كنيد . 

4– پياد ه يا بــا د وچرخه ســر كار برويد : شــايد  ابتد ا خيلي ســخت به 
نظر برســد  اما اگر مســير خانه تا محل كار يا تحصيل تان خيلي د ور نيست 
، بهتر اســت پياد ه يا بــا د وچرخه به آنجا برويــد . باور كنيد  هم از شــر 
 ترافيك راحت مي شــويد  و هم هزينه كمتري براي حمــل و نقل پرد اخت 

خواهيد  كرد . 

5– از خريد هاي غيرضروري بپرهيزيد : هنگامي كه براي خريد  يك وســيله 
وسوسه مي شويد  با يك سوال تكليف خود  را مشخص كنيد  و آن سوال اين 

است كه »آيا واقعا به آن وسيله نياز د اريد ؟«
تصور كنيد  وقت ناهار اســت و شــما خيلي گرسنه هســتيد  همان 
موقع خود  را جلوي يك فروشــگاه بــزرگ مي بينيد  كــه ابزار كباب 
 پزي با اتيكت »نصف قيمت« نظر شــما را به خود  جلب مي كند .  د ســت 
نگهد اريد . شــايد  ايــن كباب پز خيلــي ارزان باشــد  اما از 
خود تان بپرســيد  آيا شــما كــه د ر يك آپارتمــان زند گي 
مي كنيــد ، مي توانيــد  از آن اســتفاده كنيد ؟ با پرســيد 
 ن هميــن ســوال از خــود  مي توانيــد  تــا حد ود 

 زياد ي د ر هزينه هاي زند گي صرفه جويي كنيد . 

6-مصرف سيگار خود  را كاهش د هيد : شايد  ترك 
سيگار براي بسياري از افراد  سخت باشد  اما كم كرد 
ن تعد اد  نخ هاي سيگاري كه مي كشند  به 
آن سختي نيســت  .پس توصيه مي كنيم 
اگر سيگاري هستيد  تا جايي كه مي توانيد  
مصرف خود  را كم كنيد  با اينكار هم د ر 
هزينه هاي خود  صرفه جويي كرد ه و هم 
سالمت خود  و د يگران را به خطر نمي اند 

ازيد . 

منبع: د يلي ميل

چند  راهكار ساد ه  افزايش موجود ي حساب

 كشف الماس كهكشان راه شيري
خبر

سوني و چالش هاي اقتصاد تجربه
دوران حاضر را مي توان از جهتي اقتصاد تجربه 
ناميد. در اين دوره، فناوري نوين ديگر مزيت 
رقابتي نيســت و كاربران اين امر را مفروض 
مي دانند. درواقع، ســوالي كــه كاربران در 
اين دوره مطــرح مي كننــد، از »خوب، چه 
ويژگي هايي داره؟« به »چطور مي شــه ازش 
استفاده كرد؟« تغيير كرده است. شركت هايي 
مثل سامســونگ  و ال جي امروزه در توليد 
محصول عالي بعدي به همان خوبي ســوني 
عمل مي كنند. به زودي همه اين شــركت ها 
توليدكنندگان چيني را كنارشان خواهند ديد. 
در واقع سوني با تغيير ندادن مدل كسب وكار 
از قافله رقابت در دنياي جديد باز مانده  است، 
دنيايي كه مناسبات خود را با تكنولوژي تغيير 

داده است. 
داســتان وقتي غم انگيزتر مي شود كه توجه 
كنيم سوني همچنان تمام منابع الزم را براي 
اجراي درست و مناسب استراتژي جديد در 
اختيار دارد. توانايي مهندسي سوني همچنان 
پيشتاز است و منابع تحقيق و بخش مهندسي 
بســيار پيشــرفته ســوني نيز زبانزد است. 
موفقيت پلي استيشن نشــان دهنده توانايي 
ســوني براي ارائه تجربه خوب به كاربران از 
طريق يك اكوسيستم متمركز از محصوالت و 
محتواست اما اين محصول سوني نيز در رقابت 
با جايگزين هاي جذابي مثــل ايكس باكس 
آنگونه كه بايد ياري بخش سوني نبود. حلقه 
مفقوده استراتژي سوني در واقع چشم اندازي 
استراتژيك است كه بر ارائه قدرتمند تجربه 
كاربري تاكيد كند. نگاهي به اهدافي كه براي 
اين شــركت وضع شده،  نشــان مي دهد كه 
همچنان نقش و اهميت كاربر در اين اهداف 
مشــخص نيســت: اهدافي مانند فروش اين 
تعداد تلفن هوشــمند، يا فالن مقدار دوربين 

فيلمبرداري. 
اشتباه سوني درواقع تمركز بيش از حد روي 
حل مساله اي است كه پيش از اين به آن جواب 
داده شده است. سوني بدون توجه به كاربر و 
تجربه كاربر در هنگام اســتفاده از محصول، 

همچنان با مشكل مواجه خواهد بود. 

كالبدشكافي كسب وكار  نگاه سوم 

بسياري از ما از شغل مان راضي نيستيم و هميشه 
در ذهن مان آرزو داريم كه روزي كسب وكارمان 
مطابق عاليق و ترجيحات شــخصي مان باشد و 
بالعكس امــا در اين ميان يك مســاله كليدي را 

ناديده مي گيريم: بازار. 
ما مي توانيم يك ســرگرمي يا عالقه شخصي را 
تبديل به يك شــغل كنيم؛ البته به شــرطي كه 
كسان ديگري هم باشند كه با شما در اين عالقه، 
مشترك باشــند و البته حاضر باشــند بابت آن 
به شــما پول بدهند، بنابراين اگر كســي حاضر 
باشد ســكوي پرتاب شما باشــد، فكر كردن به 
عالقه هاي تان گزينــه خوبي بــراي راه اندازي 
كســب وكار اســت. بعضي وقت ها بــازار خيلي 

كوچك است )برنامه ريزي 
مسافرت هاي گران قيمت 

براي ماه عســل زوج هاي جوان(، بعضي 
وقت ها حاشيه سود بسيار كم است )خريد و 

فروش كتاب هاي دسته  دوم، توليد محصوالت 
دســتي و فروش آنها از طريق اينترنت يا توليد 
تي شــرت، مــاگ و... با طرح هاي درخواســتي 
مشــتريان و...( و بعضي وقت ها هم شركت شما 
اولويت هاي ديگري دارد )فرقي نمي كند شــما 
چند بار پيشــنهاد هدايت حركت سازمان را به 
ســمت ويدئوهاي تحت وب ارائه داده باشــيد؛ 
رئيس شما دوست دارد روي شــغل واقعي تان 

تمركز كنيد(. 

از سرگرمي تا شغل

تلســكوپ فضايي هابل ناسا يك خوشه ستاره اي 
پــر زرق و بــرق كه شــبيه يك المــاس مجلل 
بوده و حــاوي مجموعــه اي از درخشــان ترين 
ستاره هاي كهكشــان راه شيري اســت را شكار 
كرد. به گزارش ايسنا، اين خوشــه ستاره اي كه 

Trumpler 14 نام دارد، 8 هزار ســال نوري از 
زمين فاصله داشته و در ســحابي كارينا، منطقه 
بزرگ شــكل گيري ســتاره  واقع شــده است. از 
آنجا كه عمر اين خوشــه تنها 500 هزار ســال 
است، داراي جمعيت زيادي از ستاره هاي عظيم 

و درخشــان در كل كهكشان راه شــيري است 
كه يكي از ايــن ســتاره ها HD93129Aa نام 
دارد. در ســال گذشته، هابل بيســت وپنجمين 
 ســال تولــد خــود را در مــدار پاييــن زمين 

جشن گرفت.


