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سرمقاله

اشتغالزایی 
عامل رونق تولید

هر ساز و کار و سیاستی که 
منجر به ایجاد اشتغال شود 
حائز اهمیت بسیاری است. 
برای حمایت از اشتغالزایی 
می بایست نیازهای این بخش به صورت دقیق و 
با هدفگذاری شناسایی شود. بیکاری معضلی است 
که اقتصاد را تهدید می کند. باید به صورت مسنجم 
تمامی دستگاه های مرتبط به تحقق هدف ایجاد 
اشتغال و کاهش بیکاری کمک کنند. اشتغال از 
مولفه های بازار مصرف، واردات، هزینه های تولید 
و... تاثیر می پذیرد. بنابرایــن نیازمند توجه ویژه 

است. دولت برای...

  فرامرز توفیقی، کارشناس 
بازار کار 
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وزیر ارتباطات:

مسوولیت ها برای 
خدمت به مردم است

200 میلیارد تومان اعتبار برای جذب نخبگان در بودجه 1402تخصیص می یابد

شرکت های دانش بنیان بستر حضور نخبگان
صفحه4
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۵۰ درصد پزشکان کارتخوان ندارند
محرومیت پزشکان بدون کارتخوان از تسهیالت مالیاتی

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در مراسم تودیع و 
معارفه معاون پیشین و جدید فناوری و نوآوری خود، 
ماموریت اصلی این معاونت را توسعه فناوری جدید 
با تمرکز بر حوزه تولید گوشی های همراه، سیستم 
عامل و اکوسیســتم همراه عنوان کرد. به گزارش 
مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و 
فناوری اطالعات در شورای معاونین این وزارتخانه و 
در مراسم تودیع و معارفه معاون فناوری و نوآوری 
پیشین و جدید خود با اشاره به اینکه مسوولیت ها 
برای خدمت به مردم است، گفت: اگر از این فرصت 
ها برای خدمت به مردم استفاده کنیم برنده هستیم و 

اگر غیر از این باشد خسارت عظیمی است.
وی خطاب به معاونان و مدیــران خود تاکید کرد: 
این فرصت ها را باید غنیمــت بدانید چرا که زمان 
به سرعت می گذرد و ما به نیمه این دولت نزدیک 
می شــویم. زارع پور با اشــاره به حــوزه ماموریت 
معاونت فناوری و نــوآوری، تصریح کرد: ماموریت 
اصلی این معاونت توسعه فناوری جدید با تمرکز بر 
چندین حوزه که تولید گوشی های همراه، سیستم 
 عامل و اکوسیســتم همراه برخــی از این حوزه ها 

هستند.
وی بحث بومی سازی و توسعه فناوری های جدید 
را از ماموریت های مهم این حوزه عنوان کرد و افزود: 
هوشمندسازی و اقتصاد دیجیتال در مجموعه وزارت 
ارتباطات نیز حوزه مســولیت این معاونت اســت. 
وزیر ارتباطات اشتغال فناوری پایه را یکی دیگر از 
موضوعات مربوط به این حوزه عنوان کرد و گفت: 
منابعی که به این منظور در اختیار این بخش است 
باید به صورت هدفمند هزینه شود تا بتوانیم با تمرکز 
بر یک یا دو موضوع آنها را به سرانجام برسانیم. وی 
معاون جدید فناوری و نوآوری را جوانی خوشفکر و 

توانمند با کارنامه ای موفق...

اجتماعی

فرمانده انتظامی شهرســتان ری از کشف بیش از 
یک تن و ۵۰۰ کیلوگرم گوشت فاسد قبل از عرضه 
در بازار خبر داد. سرهنگ دوستعلی جلیلیان گفت: 
عوامل عملیات کالنتری ۱۷۳ امین آباد در رصدهای 
اطالعاتی به دست آوردند، فردی با تهیه گوشت های 
آلوده قصد دارد آنها را با اســتفاده از یک دســتگاه 
خودروی سواری پراید به شــهرهای شمالی کشور 
انتقال دهد و موضوع به صورت ویژه در دســتور کار 
مأموران این پلیس قرار گرفت. وی به افزایش گشت 
زنی های هدفمند اشــاره کرد و افزود: تیم عملیات 
کالنتری امین آباد روز گذشــته با انجــام اقدامات 
اطالعاتی و پیگیری ســوژه مورد نظر را در محدوده 
"کمربندی دوم" تهران شناسایی و موفق به توقف 
خودرو و دســتگیری متهم شدند. فرمانده انتظامی 
شهرستان ری با اشــاره به اینکه کارشناسان ارزش 
گوشت های کشف شــده را بیش از ۳ میلیارد ریال 
ارزیابــی کرده اند گفت: در این راســتا متهم پس از 
تکمیل پرونده تحویل مرجع قضائی شــد. در کنار 
این خبر، در ۲۴ ساعت گذشته اخبار زیادی مبنی بر 
سرقت از خودرو منتشر شده است. سرکالنتر هفتم 
پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری سارق خودرو 
ساعاتی پس از سرقت و کشــف خودرو سرقتی در 
جنوب تهران خبر داد. سرهنگ امیرهوشنگ امیری 
در تشــریح جزئیات این خبر اظهار داشت: عملیات 
کالنتری ۱۱۶ در حال گشــت زنی و پیشگیری از 

ســرقت در محدوده خیابان "مولوی" تهران به یک 
دســتگاه خودرو دنا که راننده به صورت غیر عادی 
در حال تردد بود، مشــکوک می شــوند. وی با بیان 
اینکه مأموران ابتدا شماره پالک خودرو را استعالم 
که به سرقتی بودن خودرو پی می برند افزود: گشت 
کالنتری سریعاً وارد عمل شده و در یک تعقیب و گریز 
و شلیک تیر هوایی موفق شدند خودرو به سرقته رفه 
را متوقف و سارقان دستگیر کنند و از داخل خودرو 
تعداد زیادی آالت و ادوات ســرقت کشف شد. این 
مقام انتظامی تصریح کرد: متهمان ۳۹ و ۳۰ ساله در 
تحقیقات اولیه پلیسی به بزه انتسابی و سرقت خودرو 
روز گذشته از محله مولوی معترف شدند و بیان کردند 
که قصد فروش قطعات خودرو ســرقتی به مالخر را 
داشتند که در این خصوص مال باخته شناسایی و به 
کالنتری دعوت شد. رئیس کالنتری مولوی با اشاره به 
اینکه تحقیقات بیشتر جهت کشف جرایم احتمالی 
متهمان و دستگیری مالخر ادامه دارد؛ خاطر نشان 
کرد: پرونده متهــم به مرجع قضائی معرفی شــد. 
جانشین پلیس پیشگیری تهران بزرگ از دستگیری 
۲ سارق لوازم خودروهای مدل باال و کشف ۱۰ فقره 
سرقت خبر داد. سرهنگ"محمد قاسم طراهانی"در 
تشریح این خبر اظهار داشت: در پی افزایش سرقت 
لوازم خودروهای مدل باال در محله "گاندی" رسیدگی 
به موضوع و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار 

تیم عملیات کالنتری این محل قرار گرفت.

ساترا در بیانیه ای اعالم کرد ضابط قضایی نیست و 
برای جلوگیری از تخلفات صورت گرفته در فضای 
نمایش خانگی، گزارش آن ها را به دســتگاه قضایی 
اعالم می کند. به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم 
مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی، در 
پی ادامه انتشــار غیرقانونی و بدون مجوز مجموعه 
نمایشی »سقوط« به اطالع عموم می رساند سازمان 
تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی 
)ساترا( بر اساس وظیفه قانونی خود، همزمان با انتشار 
خبر تولید این سریال از سکوی فیلیمو درخواست 
کرد برای دریافت مجوز تولید و انتشار این مجموعه 

نمایشی اقدام کند.
تذکرات مکتوب پیاپی ســاترا به فیلیمو و هشــدار 
نسبت به عواقب بی توجهی به قانون نیز توسط سکوی 
مذکور نادیده گرفته شــد. با اســتمرار بی توجهی 
این ســکو به مکاتبات و تذکرات مکرر ســاترا، این 
سازمان بر اســاس وظیفه قانونی اقدام به مکاتبه با 
نهادهای ذی ربط به ویژه دادستانی کرد و خواستار 
برخورد قانونی برای توقف انتشار این سریال به دلیل 

بی توجهی ســکوی فیلیمو به تذکــرات پیاپی این 
 سازمان و انتشــار بدون مجوز تولید و پخش سریال 

سقوط شد.
جهت استحضار افکار عمومی تاکید می نماید سازمان 
تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی 
که نهاد قانونی صدور مجوز تولید و انتشار سریال های 
نمایش خانگی و سایر محتواهای صوتی و تصویری 
فراگیر در فضای مجازی است فارغ از محتوا و سایر 
عناصر این سریال، درخواست توقف انتشار آن را در 
این مرحله صرفاً به دلیل بی اعتنایی سکوی فیلیمو 
به قانون به دادستانی ارائه داده و منتظر اقدام قانونی 

دستگاه قضائی است.
یادآور می شود از آنجا که ساترا به عنوان نهاد تنظیم گر 
خود ضابط قضائی نیست، برای انجام مأموریت محوله 
و جلوگیری از تخلفاتی که منجر به اخالل در حقوق 
مردم و دیگر فعاالن و رقبای کســب و کار مربوطه 
می شود، گزارش تخلفات ثبت شده را باید به دستگاه 
قضائی گزارش کند. بدیهی است اقدامات بعدی در 

حیطه وظایف دستگاه قضائی است.

عضو هیئت تفحص از حقوق هــای نجومی آخرین 
اقدامات هیئت درباره تفحص از پرداخت حقوق های 
نامتعارف را تشــریح کرد. بهروز محبی عضو هیئت 
تحقیق و تفحص از حقوق هــای نجومی در مجلس 
درباره آخرین روند تفحص از حقوق های نجومی در 
مجلس، گفت:به تمامی وزارتخانه ها و دستگاه ها نامه 
ارسال شده تا درباره محورهای تفحص از جمله اینکه 

اگر حقوق غیر متعارفی پرداخت شده توضیح دهند.
وی افزود:عالوه بر این فیش های حقوقی به دســت 
ما رســیده بود که در این باره نیز برای راستیآزمایی 
مکاتباتی با وزارتخانه ها و دستگاه ها انجام شده تا این 
موارد راستی آزمایی شود و برخی از وزارتخانه ها پاسخ 
داده اند که به چه علت این اتفاق رخ داده و برخی از آنها 
هم پذیرفته اند که خطا رخ داده و برخی دیگر جواب 

نداده اند که هیئت پیگیر این مسئله است. 
عضو هیئت تفحص از حقوق های نجومی با بیان اینکه 
تمام حقوق هایی که از نظر ما نامتعارف بود شناسایی 
شــد،ادامه داد:برخی افراد هستند که از چند بخش 
و چند وزارتخانه حقوق دریافت می کردند که همه 

اینها شناسایی شــدند  و از مسئوالن مربوطه درباره 
این موارد توضیح خواسته شــده است. محبی بیان 
کرد:دلیل پیش آمدن پرداخت حقوق های نامتعارف و 
پرداخت حقوق به یک نفر از چند وزارتخانه و دستگاه، 
احصا شــده و راهکارهای مقابله با این مســئله نیز 
پیشنهاد شده که همه اینها در گزارش نهایی هیئت 

مطرح خواهد شد.
وی با بیــان اینکه افرادی کــه حقوقهای نامتعارف 
دریافت می کردند شناسایی شــده و به قوه قضائیه 
معرفی و با آنها برخورد خواهد شد، گفت:همچنین 
با مکاتباتی که با برخی از دســتگاه ها کــه در آنها 
حقوق های نجومی داده می شــد، از ســوی هیئت 
تفحص راهکارهای اصالحی پیشــنهاد شده که در 
نهایت آنها نیــز تغییر رویه دادند. نماینده ســبزوار 
در مجلس بیان کــرد: گزارش نهایی هیئت تفحص 
از حقوق های نجومی تقریبا به پایان رســیده و در 
حال جمعبندی آن هســتیم و در چند وقت آینده 
 گزارش جهت بررسی در جلسه علنی تقدیم هیئت 

رئیسه خواهد شد.

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان 
و عشایر اســتان تهران، جزئیات اعطای تسهیالت 
قرض الحسنه به مســتمری بگیران این صندوق را 
تشریح کرد و گفت: ثبت نام برای دریافت تسهیالت 
مذکور از هفته جاری آغاز شــده اســت و همچنان 
ادامه دارد.  محســن کهتــری در این بــاره اظهار 
کرد: صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان 
و عشــایر متولی امر بیمه اجتماعی جوامع مختلف 
هدف شامل ســاکنین مناطق روســتایی، عشایر 
و شــهرهای زیر ۲۰ هزار نفــر جمعیت و همچنین 
شاغلین کشــاورزان، قالیبافان، هنرمندان صنایع 
دســتی و کارگران فصلی اســت. وی افزود: در این 
صندوق یک  ســوم مبلــغ حق بیمه توســط بیمه 
 شده و دو ســوم آن توســط دولت به عنوان کارفرما 

پرداخت می شود.
مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان 
و عشایر اســتان تهران با بیان اینکه این صندوق در 
راستای ارائه خدمات کمی و کیفی مطلوب به بخشی 
از جامعه هدف خود که شــامل مســتمری بگیران 
بازنشسته، ازکارافتاده و بازماندگان متوفی هستند، 
برای اولین بار اقدام به اعطای تسهیالت قرض الحسنه 
کرده است گفت: این تسهیالت بدون ضامن، بدون 

وثیقه و بدون بهره، در اختیار مستمری بگیران قرار 
می گیرد.

کهتــری ادامه داد: تعــداد افراد مشــمول دریافت 
تسهیالت در سطح کشور ۲۲ هزار نفر است. در استان 
تهران، جمعاً ۲۳۰۰ خانوار مستمری بگیر داریم و از 
این تعداد، مستمری بگیرانی  که مشمول این طرح 
هستند، می توانند ازآن اســتفاده کنند. وی با اشاره 
به اینکه اطالع رسانی به مستمری بگیران مشمول 
دریافت این تسهیالت از طریق کارگزاری های بیمه 
اجتماعی کشاورزان، روســتائیان و عشایر در سطح 
استان تهران آغاز شــده و هر یک از این متقاضیان با 
مراجعه به نزدیکترین کارگزاری محل سکونت خود، 
می توانند نســبت به تکمیل فرم درخواست، اقدام و 
تســهیالت مورد نظر را دریافت کنند گفت: ثبت نام 
برای دریافت تســهیالت مذکور از هفته جاری آغاز 

شده است و همچنان ادامه دارد.
مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان 
و عشایر اســتان تهران اضافه کرد: آدرس و شماره 
تماس ۳۶ دفتر کارگزاری اســتان تهــران از طریق 
سایت اینترنتی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، 
روستائیان و عشایر به نشانی roostaa.ir در دسترس 

متقاضیان قرار دارد.

نیمه دوم هر سال فصل فروش کتاب بوده و با بازگشایی 
مدارس و دانشگاه ها رونق بسیاری به کتاب فروشی ها 
می آمد، اما امســال بر خالف سال های گذشته رکود 
مطلق بوده و این صنف نیز همچون ســایر صنوف از 
آسیب های اتفاقات اخیر بی بهره نمانده اند. با توجه به 
اینکه نیمه ی دوم هر سال، فصل پاییز و زمستان، تمایل 
به خرید کتاب جان می گرفــت و رونق به بازار کتاب 
می آمد، اما امسال در پی اعتراضات اخیر و اتفاقات پس 
از آن، مردم رغبت و تمایلی برای خرید کتاب نداشته و 
عبور از فصل پاییز هم سبب نشد که فروش کتاب جان 
دوباره ای بگیرد. به دنبال گفت وگویی با فروشگاه ها و 
ناشران داشته، آنها گرانی و قیمت باالی کتاب را یکی 
دیگر از عللی دانسته اند که سبب شده تا مردم از خرید 
کتاب بازبمانند. اگر بخواهیم رکود امسال را با رکود 
دوران کرونا مقایسه کنیم به این نتیجه می رسیم که در 

زمان کرونا خریدهای اینترنتی کتاب در فروش کتاب 
تأثیر به سزایی داشته؛ اما اتفاقات اخیر باعث نشد که 
مردم به خرید کتاب در فروشگاه ها روی بیاورند. پایین 
بودن ســرعت اینترنت و در برخی مواقع قطع شدن 
اینترنت سبب شد حتی برخی از فروشگاه ها و انتشاراتی 
که خودشان فروش اینترنتی نداشتند، آسیب ببیند؛ 
چرا که ســایت ها و اپلیکیشــن هایی که کار فروش 
کتاب های شان را انجام می دادند نتوانستند کار خود را 
به درستی انجام دهند و این منجر به آسیب و اختالل 
در بخش فروش آنالین آثار آنها گردید. از دیگر عوامل 
رکود کتاب می توان به کم کاری ناشران نسبت به قبل 
اشاره کرد و اینکه معرفی و تبلیغ کتاب صورت نگرفت. 
هر چند همیشه یک سری از کتاب ها در لیست باالی 
فروش قرار می گیرند؛ اما اتفاقی که سبب ساز افزایش 

خرید کتاب در این حوزه باشد، نشده است.

بنیاد سینمایی فارابی به استناد واگذاری حقوق 
فیلم »بیرو« به سرمایه گذار بخش خصوصی پیش 
از اکران عمومی، اعالم کرد که نباید این فیلم را جزو 
آثار شکست خورده این بنیاد دانست. پیرو انتشار 
گزارشی درباره وضعیت اســتقبال از سینماهای 
کشور در یکی از سردترین روزهای سال جاری در 
خبرگزاری مهر و اشــاره به وضعیت عجیب فیلم 
»بیرو« به کارگردانی مرتضی علی عباس میرزایی 
که در این روز تنها یک مخاطب داشته است، بنیاد 

فارابی جوابیه ای صادر کرده است.

در متن جوابیه بنیاد سینمایی فارابی آمده است: 
پیرو درج گزارشــی در روز دوشنبه مورخ ۲۶ دی 
ماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۶:۳۴ در سرویس هنر و گروه 
ســینمای ایران خبرگزاری مهر با عنوان »چند 
ایرانی در روز برفی به ســینما رفتند؟ / فیلمی که 
یک مخاطب داشت!«؛ در بخشی از این مطلب و در 
خصوص فیلم سینمایی »بیرو« موضوعی خالف 
واقع به بنیاد سینمایی فارابی نسبت داده شده است 
که طبق ماده ۲۳ قانون مطبوعات خواهشمند است 

نسبت به درج پاسخ بنیاد اقدام شود.

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در 
مجلس شورای اسالمی پرهیز از ایجاد کسری بودجه 
را از ویژگی های الیحه بودجه سال آینده برشمرد و 
گفت: منابع و مصارف در الیحه بودجه ۱۴۰۲ همتراز 
شده اند تا دولت در اجرای قانون بودجه در سال آینده 
دچار مشکل نشود. علی حدادی درباره ویژگی های 
الیحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور اظهار داشت: یکی از 
ویژگی های مهم الیحه بودجه دولت، اولویت بخشیدن 
به معیشت مردم است تا ســال آینده شاهد بهبود 

شرایط زندگی و کسب و کار مردم باشیم.
سخنگوی کمیســیون امور داخلی کشور و شوراها 
رعایت عدالت و کمک به افزایش تولید را ویژگی دیگر 
الیحه بودجه برشمرد و گفت: در این رابطه منابع الزم 
برای توسعه زیرساخت های آموزشی و بهداشتی در 
استان ها دیده شده است تا سرانه سالمت و آموزش 
در سایر نقاط کشور ارتقا یابد. نماینده مردم ساوجبالغ 
و طالقان در مجلس »تولید محور بودن« را سومین 
نقطه مثبت این الیحه دانست و اظهار داشت: اشتغال 
دانش بنیان یکی از مســائل اساسی کشور است که 
در بودجه ۱۴۰۲ به آن توجه شده و با تحقق آن آثار 
مثبتی در بهبود شرایط اقتصادی و اشتغال کشور را 
شاهد خواهیم بود. حدادی با تاکید بر اینکه سالمت 
جامعه از نکات محوری بودجه سال آینده است، یادآور 
شد: دولت بودجه مناسبی را در بخش های بهداشت و 
درمان، جوانی جمعیت و ارتقای معیشت خانواده ها در 
نظر گرفته که نشان می دهد سازمان برنامه و بودجه 

با نگاه دقیق و کارشناسی آن را تدوین کرده است.
وی با یادآوری این نکته که مهار رشــد نقدینگی و 

هدایت آن به سمت تولید یکی از سیاست های بودجه 
سال آینده کل کشور است، گفت: اگر دولت در اجرای 
این سیاست موفق عمل و نقدینگی به سمت تولید و 
ایجاد اشتغال حرکت کند، بهبود اقتصاد و صنعت را به 

دنبال خواهد داشت.
این نماینده مجلس به این نکته نیز اشــاره کرد که 
منابع صندوق توسعه ملی، سال آینده به طرح هایی 
اختصاص خواهد یافت که نیاز اساســی کشور بوده 
و زیرساخت های کشــور بخصوص در حوزه حمل و 
نقل ریلی و ترانزیــت را تکمیل کند. حدادی، بهبود 
زیرساخت های آب شرب و آب کشاورزی، جلوگیری 
از هدر رفت آب های سطحی و مرزی را از دیگر نکات 

مهم در بودجه سال آینده کل کشور دانست.
این نماینده مجلس به ســهم آمــوزش و پرورش از 
منابع بودجه سال آینده کل کشــور نیز اشاره کرد و 
گفت: توسعه فضاهای آموزشــی و ارتقای آموزش 
های مجازی و توســعه نرم افزاری بخش آموزش در 
این سرفصل مورد تاکید قرار گرفته است. سخنگوی 
کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با اشاره به تاکید 
دولت به توسعه صنعت گردشگری با رویکرد افزایش 
درآمدهای غیرنفتی کشور، اظهار داشت: در این بخش 
هم دولت در سال آینده منابعی را در نظر گرفته است 
که در صورت تحقق و حمایت همه جانبه از توسعه 
این صنعت، می توان به درآمدهای ناشی از آن نیز اتکا 
کرد. نماینده مردم ساوجبالغ در مجلس به افزایش 
۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان در 
الیحه بودجه ۱۴۰۲ اشاره کرد و آن را زمینه ای برای 
بهبود سطح درآمدی خانوارهای حقوق بگیر دانست.

برخی افراد از چند وزارتخانه حقوق دریافت می کنندواکنش ساترا به استمرار پخش »سقوط«افزایش قابل توجه سرقت از خودرو

آغاز ثبت نام تسهیالت قرض الحسنه مستمری بگیران

رکود مطلق فروش کتاب در پاییز امسال

فارابی شکست »بیرو« در گیشه را گردن نگرفت

منابع و مصارف بودجه هم تراز هستند

سياسیفرهنگی 



اقتصاد2
ایران

عرضه ۳۲۷ میلیون دالر ارز در 
سامانه نیما

بانک مرکزی اعالم کرد: مجمــوع عرضه ارز در 
سامانه نیما در روز چهارشنبه )۲۸ دی ماه ۱۴۰۱( 
به ۳۲۷ میلیون دالر رســید که این میزان شامل 
۳۱۸ میلیون درهم بود. به گزارش روابط عمومی 
بانک مرکزی، مجموع عرضه ارز در ســامانه نیما 
)حواله( روز چهارشنبه )۲۸ دی ماه ۱۴۰۱( معادل 
۳۲۷ میلیون دالر شامل ۳۱۸ میلیون درهم و سایر 
اسعار بود. بر این اســاس مجموع ارز معامله شده 
در این سامانه در روز جاری معادل ۲۸۷ میلیون 
دالر بوده اســت. گفتنی است، مجموع معامالت 
روز سه شنبه )۲۷ دی ماه ۱۴۰۱(، در سامانه نیما 

معادل ۱۹۳ میلیون دالر بود.

افزایش 150 تــا 200 درصدی تعرفه های 
انرژی در بخش تولیدپ

تحمیل تــورم ۷۸ درصدی به 
صنعت لوازم خانگی

دبیر انجمن تولیدکننــدگان لوازم خانگی گفت: 
در کمتر از یک سال اخیر بخش تولید با افزایش 
۱۵۰ تا ۲۰۰ درصدی تعرفه های انرژی روبرو بوده 
است. همچنین در ســال جاری حداقل افزایش 
هزینه حمل و نقل به ۳۰ درصد رســیده است. 
امید فاضلی نیا بیان کرد: در چنین شرایطی، نرخ 
سود سپرده بانک ها مصوب ۲۳ درصدی دارد که 
در برخی بانک ها تا ۲۶ درصد هم می رسد اما سود 
تمام شده تسهیالت برای تولیدکننده ۳۹ و نیم 
درصد است. از سوی دیگر مبنای حقوق ورودی 
گمرک از ارز ۴۲۰۰ تومان به ارز نیمایی )۲۸۵۰۰ 
تومان( افزایش پیدا کرده اســت اما با این وجود 
اراده تولیدکننده بر عدم تعدیل نیرو و ادامه مسیر 

توسعه است.
وی با تاکید بر اینکه صنعت لوازم خانگی به توازن 
مدیریت دولت، از ابتدا تا انتهای زنجیره تولید نیاز 
دارد، گفت: بخش زیادی از مشکالت این صنعت 
ناشی از نگاه بخشی، واگرایانه و غیر راهبردی است. 
صنعت لوازم خانگی مانند دیگر صنایع شامل یک 
زنجیره است که هر حلقه آن روی سایر بخش ها 
تاثیرگذار است. این زنجیره از تامین، تولید، شبکه 
توزیع و خدمات پس از فروش را شامل می شود که 
اگر بخواهیم سیاست عالمانه و مبتنی بر توسعه 
اتخاذ کنیم باید کل این زنجیره به درستی مدیریت 
شــود. به گفته فاضلی نیا، کل این زنجیره باید با 
سیاست ها و عملکردهای آن، به صورت متوازن 
به جلو حرکت کند، به طور مثال، در حوزه عرضه 
محصوالت فوالدی و پلیمری شــاهد آزادسازی 
قیمت هــا و عرضه این محصوالت برای کشــف 
قیمت در بورس هســتیم به طوریکه در روزهای 
اخیر شاهد افزایش ۴۲ درصدی قیمت این کاالها 
بوده ایم، این در حالی است که کاالی لوازم خانگی 
مشمول قیمت گذاری دستوری است و صادرات 
هم کمرنگ شده است، در این شرایط دولت باید 
اولویت سرمایه گذاری را مشخص کرده و بر میزان 

تولید اشراف داشته باشد.
وی تصریح کرد: متاسفانه تولیدکننده ها احساس 
می کند، فعالیت های مبتنی بر البی گری بیشتر 
مورد حمایت قرار می گیرد تا فعالیت کسانی که 
در حوزه خلق ارزش افزوده برای کشور تالش می 
کنند. این روند، با مدل های توسعه یافته همخوانی 
ندارد و این مسیر در کشورهایی که توسعه را تجربه 
کرده اند، برعکس است. سیاست ها باید بر اساس 
وزن دهی به اولویت ها ســاماندهی شود؛ به طور 
مثال اولویت صادراتی ما برای تعدادی از کشورها 
تدوین می شود اما نمایشگاه های ما در کشورهای 

دیگری برپا می شود!
دبیر انجمن تولیدکنندگان لــوازم خانگی به 
دیگر چالش تولید یعنی قاچاق کاال اشاره کرد و 
گفت: مقابله با قاچاق که شامل پیشگیری است 
باید در حوزه قوانین به گونه ای ساماندهی شود 
که اجرای قانون برای قاچاقچی شامل هزینه 
فزاینده باشد تا ریسک قاچاق به سوی قاچاقچی 

سوق داده شود.
وی بیان کرد: متاســفانه مناطق آزاد که باید 
سکویی برای صادرات باشد به دروازه ای برای 
واردات تبدیل شده و نیاز به اصالح رویه ها دارد. 
وی ضمن تشــریح آفت های موجود در مسیر 
توسعه صنعت لوازم خانگی ایران گفت: با مجموع 
مواردی که اشاره شــد، علی رغم اینکه امسال 
تورم بخش صنعت لوازم خانگی ۷۸ درصد است، 
از اردیبهشت ماه ســال گذشته تاکنون مجوز 
افزایش ۱۰ درصدی قیمت لوازم خانگی )غیر 
از تلویزیون( صادر شد. فاضلی نیا گفت: ضمن 
پاسداشت حقوق مردم، ضروری است شرایط 
تولیدکننده درک شده و مدیریت دولت از ابتدا تا 
انتهای زنجیره تولید به گونه ای باشد که تنها به 

یک بخش فشار وارد نشود.

اخبار

رئیس کل  بانــک مرکزی 
گفت: از نمایندگان مجلس 
می خواهیم تا در بررســی 
الیحه بودجــه از تعریف 
تکالیف مالــی ماالیطاق 
برای بانکها پرهیز کنند. به گزارش روابط عمومی 
بانک مرکزی، رئیس کل بانک مرکزی در نشســت 
ماهانه مدیران عامل بانک ها و موسســات اعتباری 
غیربانکی با تاکید بر اصالح نرخ ســود سپرده ها و 
تسهیالت بانکی گفت: مهار تورم و کنترل نقدینگی 

مهمترین هدف بانک مرکزی است.
محمدرضا فرزین تصریح کرد: برای دســتیابی به 
هدف کنترل تورم و افزایش قــدرت خرید مردم، 
سیاست فعال پولی و بانکی را اجرا و کنترل تقاضا از 
ناحیه نقدینگی و خلق پول در کنار عوامل تاثیرگذار 
سمت هزینه را با جدیت دنبال می کنیم. رئیس کل 
بانک مرکزی تاکید کرد: مدیریت انتظارات تورمی، 
کنترل مقداری ترازنامه و اضافه برداشــت بانک ها 
به همراه نظارت قوی بر چگونگی مصرف اعتبارات 
در شبکه بانکی در دستور کار جدی بانک مرکزی 

قرار دارد.
رئیس  شورای پول و اعتبار در ادامه، اجرای موفق 
اصالح نرخ ســود سپرده ها و تســهیالت بانکی را 
مســتلزم اجرای دقیق قوانین و بخشــنامه های 
بانک مرکزی در این باره به منظور انسجام بخشی 
در شــبکه بانکی و جلوگیری از تخلفات احتمالی 
برشــمرد. وی در ادامه بر ضرورت افزایش سرمایه 
بانک ها و همچنین فروش اموال مازاد شبکه بانکی 

به عنوان سیاست قطعی بانک مرکزی تاکید کرد.
دکتر فرزین با بیان اینکه حفــظ ارزش پول ملی 
و کنترل تــورم از جمله رســالت های اصلی تمام 

بانک های مرکزی اســت تصریح کرد: این بانک در 
چارچوب سیاست تثبیت، سیاســتگذاری و اقدام 
می کند. رئیس کل بانک مرکزی همچنین اجرای 
سیاست تثبیت با نرخ میانگین ۲۸۵۰۰ تومانی در 
سامانه نیما برای واردات کاالهای اساسی، مواد اولیه 
و ماشین آالت و تجهیزات تولید را به منظور ثبات 
بخشــی به بازار ارز و کاهش انتظارات تورمی مورد 
تاکید قرار داد و گفت: در این زمینه حتما شــبکه 
بانکی می تواند نقش آفرینی کند و کمک رسان این 

سیاست جدید ارزی بانک مرکزی باشد.
دکتر فرزین با تاکید بر اجرای دقیق این سیاســت 
ارزی در بخــش های مختلف گفــت: در کنار این 
سیاســت، نیمه اول بهمن بازار مبادله ارز و طال را 
هم افتتاح خواهیم کرد تــا بقیه نیازهای خدماتی 
و نیازهای مردم بــه ارز در این بازار تامین شــود. 

همچنین تامین و تخصیص ارز در بانک مرکزی نیز 
هم اکنون به خوبی در حال انجام است.

رئیس کل  بانــک مرکزی همچنیــن در ادامه این 
نشســت و به دنبال مطالبه مدیران عامل شــبکه 
بانکی، درباره عواقب افزایش تسهیالت تکلیفی به 
بانک ها و آثار آن در تشدید ناترازی بانک ها و افزایش 
 پایه پولی گفت: در الیحه بودجه ۱۴۰۲ دولت این 
موضوع مورد تاکیــد قرار گرفتــه و از نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی هم می خواهیم تا در بررسی 
الیحه بودجه از تعریف تکالیف مالی ماالیطاق برای 

بانکها پرهیز کنند.
در این جلســه مدیران عامل بانک هــا نیز ضمن 
تشــکر از زحمات و اقدامات دکتر صالح آبادی در 
مدت تصدی ریاســت کل بانک مرکزی و تبریک 
به دکتر فرزین برای تصدی این مسوولیت مهم در 

شرایط فعلی، دیدگاههای خود درباره اصالح نرخ 
سود بانکی، تسهیالت تکلیفی، هدفمند شدن ارائه 
تسهیالت به بخش تولید و مسایل جاری در شبکه 

بانکی را بیان کردند.
با توجه به رشــد درآمدهای ارزی در دســترس، 
هیچ گونه محدودیتی در تأمین ارز مورد نیاز تجارت 
خارجی کشور وجود ندارد. به گزارش روابط عمومی 
بانک مرکزی، اداره پایش بــازار ارز بانک مرکزی 
طی اطالعیه مورخ ۱۴۰۱.۱۰.۲۴ در ســامانه سنا 
اعالم کرد: »شرکت های صرافی موظفند تأمین و 
پرداخت ارز برای گواهی های ثبت آماری را صرفاً بر 
حسب ارز مندرج در گواهی ها انجام دهند. تأمین 
و پرداخت ارز به ارزی غیر از ارز مندرج در گواهی 
ثبت آماری مصداق تخلف بوده و در صورت مشاهده 
اقدامات نظارتی این بانک در خصوص صرافی اعمال 

خواهد شد.«
بر این اساس به آگاهی می رســاند، هدف از ابالغ 
این اطالعیه تطبیق سیاســت ها و نقشه تجاری با 
سیاست های ارزی کشور بوده است. لذا خاطرنشان 
می ســازد با توجه به رشــد درآمدهــای ارزی در 
دســترس، هیچ گونه محدودیتــی در تأمین ارز 
مورد نیاز تجارت خارجی کشور وجود ندارد و این 
سیاست به منظور بهینه سازی منابع و مصارف ارزی 
و جلوگیری از ایجاد مازاد یا کسری تقاضا برای یک 
یا چنــد ارز در مقاطع زمانی خــاص و کوتاه مدت 
و نیز تســهیل جریان تجاری و ارزی کشور اتخاذ 

شده است.
شایان ذکر است این اقدام بخشی از سیاست های 
ارزی جدید بانک مرکزی به منظور بهینه ســازی و 
ثبات بخشی به بازار ارز کشــور و هماهنگی کامل 
سیاســت های ارزی و تجاری کشــور است و سایر 
اقدامات در دست انجام در زمان اجرا اطالع رسانی 

خواهد شد.

بانک مرکزی: محدودیت ارزی نداریم

اصالح نرخ سود سپرده  برای مهار تورم

50 هزار ربع سکه در بورس کاال 
معامله شد

مدیرعامل بازار متشکل ارز ایران گفت: ۵۰ هزار ربع 
سکه در بورس کاال معامله شد و عرضه سکه ادامه 
خواهد داشت.  امیر هامونی مدیرعامل بازار متشکل 
ارز ایران گفت: بر اساس برنامه ای که از قبل بانک 
مرکزی اعالم کرده بود، در این هفته شاهد عرضه 
گواهی سپرده سکه طالی ربع بهار آزادی در بورس 
کاال بودیم. مطابق آگهی بورس کاالی ایران این 

عرضه در طی سه روز معامالتی انجام شد.
به گفته هامونی، طی سه روز عرضه حدود ۵۰ هزار 
سکه ربع بهار آزادی با قیمت های کشف شده در 
فرآیند ثبت ســفارش به روش حراج تک قیمتی 
معامله شد. بدین ترتیب قیمت روز اول، ۷ میلیون 
و ۲۰۰ هزار تومان، روز دوم، ۷ میلیون و ۹۰ هزار 

تومان و روز سوم ۷ میلیون و ۵۰ هزار تومان بود.
مدیرعامل بازار متشکل ارزی این را هم خاطرنشان 
کرد که بانک مرکزی برنامه دارد تا در هفته های 
آینده نیز این عرضه ها را ادامه دهد، روش کشف 
قیمت و ثبت سفارش در عرضه های آینده بر اساس 
تفاهمی که با سازمان بورس صورت گرفته از طریق 
سازوکار بورس کاال است و از طریق آگهی رسمی 
بورس کاالی ایران هفته آینــده به اطالع عموم 

خواهد رسید.

قبل از قطع خدمات به صنایع 
اعالم کنید

عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت 
)صمت( بیان اینکه انتظار بخش تولید این است 
که طبق قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار 
در این زمینه عمل شود، گفت که بر این اساس در 
قانون تاکید شده دستگاه خدمتگزار که آب، برق و 
گاز تامین می کند باید قبل از قطعی خدمات آن را 
به صنایع اطالع دهند. آرمان خالقی با بیان اینکه 
گزارش قابل توجهی از قطعی برق در صنایع خارج 
از شهرک های صنعتی در استان تهران وجود ندارد، 
اظهار کرد: شــاید مواردی از قطعی برق رخ داده 
باشد، اما وضعیت واحدهای تولیدی مثل تابستان 
یا زمستان دو سال پیش که شاهد قطعی گاز و برق 
بودیم نیست. اما امسال موضوع بحرانی یا جدی به 
خانه صمت گزارش نشده است. به گفته وی مشکل 
قطعی گاز بیشتر در استان خراسان و مازندران بود 
که تذکر داده شده و شیفت ها کم شده است. عضو 
هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت با بیان 
اینکه خارج از شهرک ها وضعیت تامین برق و گاز 
بحرانی نیســت، تصریح کرد: مگر اینکه صنایع 
بزرگی خیلی پرمصرف باشند که قاعدتا مشکالتی 
دارند و به آن ها تذکرات کاهش شیفت و تعطیلی 
داده شده است. خالقی با بیان اینکه انتظار بخش 
تولید این است که طبق قانون بهبود مستمر محیط 
کسب و کار در این زمینه عمل شود، اظهار کرد: بر 
این اساس در قانون تاکید شده دستگاه خدمت گزار  
که آب، برق و گاز تامین می کند باید قبل از قطعی 

خدمات آن را به صنایع اطالع دهند.

تب خرید بخاری برقی فروکش می کند
رئیس اتحادیه فروشــندگان لوازم خانگی خاطر 
نشــان کرد: فرمانداری ها و استانداری هایی که با 
چالش کمبود گاز مواجه شده اند با اتحادیه لوازم 
خانگی تهران تماس گرفتند و خواهان ارســال 
بخاری برقی از تهران به این اســتا ن ها شده اند؛ 
واحدهای صنفی که ۴۰ تا ۵۰ عدد بخاری برقی 
داشتند به ارگان های مربوطه فروختند تا به شهرها 

و استان های بحران زده بخاری ها را برسانند.
اکبر پازوکی با بیان اینکــه متقاضی برای خرید 
بخاری برقی در تهران قابل توجه نیســت، گفت: 
میزان تولید بخاری برقی در ۵ سال گذشته بعد از 
افزایش قیمت برق در کشور کاهش پیدا کرد؛ حال 
امروز برخی استان ها در کشور مانند سال ۸۶ شده 
است که فشار گاز کم و متقاضی برای خرید بخاری 
برقی افزایش پیدا کرده است. به نظر می رسد این 
بحران مقطعی باشد و بعد از فروکش شدن سرما 

خریدار برای بخاری برقی کاهش پیدا کند.
این فعال صنفــی ادامه داد: بخــاری برقی به 
میزان کافی در کشــور موجود است و نیازی به 
واردات نداریم و بعد از اینکه فرآیند گازرسانی 
به استان خراسان و کردستان برسد تب خرید 
بخاری برقی در این استان ها فروکش می کند. 
وی ادامه داد: فرمانداری ها و اســتانداری هایی 
که با چالش کمبود گاز مواجه شده اند با اتحادیه 
لوازم خانگی تهران تمــاس گرفتند و خواهان 
ارســال بخاری برقی از تهران به این استا ن ها 
شــده اند؛ واحدهای صنفی که ۴۰ تا ۵۰ عدد 
بخاری برقی داشــتند به ارگان هــای مربوطه 
فروختند تا به شــهرها و استان های بحران زده 

بخاری ها را برسانند.
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سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن تاکید 
بر اینکه در شرایط فعلی که هنوز عرضه و تقاضا در 
تعادل قرار ندارد و اختالف قیمت بازار و کارخانه زیاد 
است، موضع وزارت صمت و وزارت اقتصاد، بر مدل 
موفق عرضه در بورس کاالست؛ اما پس از گذر از این 
شرایط، خودروساز بایستی در تعامل با شورای رقابت، 
برای آینده عرضه خودرو در بورس کاال تصمیم گیری 

کند.
به دنبال بحث های اخیر پیرامون قرعه کشی خودروها 
و اظهار نظر رئیس سازمان بورس کاال که قرعه کشی 
را یک التاری ملی و توزیع رانــت بی هدف خواند و 
همچنین آمار باالی ثبت نام کنندگان )۱۱ میلیون 
نفر( در آخرین طرح اجرایی گروه صنعتی ایران خودرو؛ 
امید قالیباف در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: اخیراً  
اتفاق خوبی که در عرضه گروه خودروســازی سایپا 
افتاد این بود که بیش از ۷۰ هزار دستگاه خودرو )در 
قالب های گوناگون( به قیمت کارخانه در سایت این 
شرکت عرضه شــد اما تنها ۸۵۰۰ دستگاه تقاضای 
کامل )ثبت نام های نهایی شده با پرداخت وجه( ثبت 
شده اســت. این در کنار عرضه ایران خودرو که ادعا 
می شود در طرح اخیر ۱۱ میلیون متقاضی ثبت نام 
کرده اســت؛ جای تامل دارد. این مدل عرضه سایپا 
)عرضه باال( نشان می دهد که به هرحال تعداد تقاضای 
واقعی از اعدادی که اعالم می شود، بسیار کمتر است.

ســخنگوی وزارت صمت تاکید کرد: ما از عرضه در 
بورس کاال حمایت می کنیــم؛ چرا که مدل موفقی 
از عرضه خودرو بود که توانست قیمت ها را با قیمت 
به  مراتب کمتر از قیمت بازار آزاد عرضه کند. اما در 
شرایط عادی که بازار متعادل است و خودروسازان 
در حداکثر توان تولید و نیاز داخل را برآورده می کنند، 
همچون گذشــته )خارج از قرعه کشــی( می تواند 
فروش انجام شــود و دیگر ابزار یا واســطه ای الزم 
نیست. در شرایط عادی، اختیار نحوه فروش خودرو، 
با خودروساز است و می تواند تصمیم بگیرد که روند 
عرضه در بورس ادامه پیدا کند یا خیر و موضوع درون 
صنعتی است اما تاکید می کنیم که این روند در شرایط 

عادی بازار می تواند اجرایی شود.
مشاور وزیر صمت تصریح کرد: در حال حاضر شرایط 

عادی نیست؛ همچنان عرضه کمتر از تقاضاست و 
اختالف قیمت بین کارخانه و کف بازار مشهود است؛ 
بنابراین عرضه در بورس کاال از نظر وزات صمت روش 
قابل دفاعی است و مورد حمایت است؛ اما پس از گذر 
از این شــرایط، ادامه ماجرای عرضه و اختیار فروش 
خودرو با خودروساز است و ما نمی توانیم خودروساز 

را مجبور کنیم که در بورس کاال عرضه کند یا نکند.
قالیباف ادامه داد: بحث دیگری که بســیار هم حائز 
اهمیت بحث شورای رقابت اســت. در حال حاضر 
در خودروهایی که مشمول قاعده انحصار هستند، 
شورای رقابت بایستی فرمول  قیمت گذاری را اعالم 
کند. در این رابطه مقرر شده جلساتی برگزار و موضوع 
نهایی شود تا به "یک درک مشترک و فرمول مشترک 
در قیمت گذاری برسیم"؛ هنوز این اتقاف نیفتاده و 
با شورای رقابت به جمع بندی قاعده گذاری قیمت 
نرسیده ایم. انتظار ما این است که این اتفاق هر چه  

سریعتر رخ دهد.
سخنگوی وزارت صمت تاکید کرد: در مسیر تعامل 
با شورای رقابت و تصمیم مشترک میان خودروساز 
و شورای رقابت است که جایگاه بورس کاال و آینده 
عرضه خودرو در بورس کاال تعریف می شــود؛ دیگر 
شورای رقابت است که تصمیم گیر است و نه وزارت 
صمت و نــه وزارت اقتصاد؛ اما همانطور که اشــاره 
شــد، در مقطع فعلی، موضع وزارت صمت و موضع 
وزارت اقتصاد در مورد عرضه خودروها در بورس کاال 

مشترک است.
وی در پاسخ به اینکه در حال حاضر نگرانی گذشته از 
شکل گیری سه قیمت برای یک محصول خودرویی 
)قیمت کارخانه، بورس و بازار آزاد( اتفاق افتاده است، 
تصریح کرد: در گذشته که وزارت صمت هم با عرضه 
خودرو در بورس کاال مخالفت کرده بود )خرداد ماه 
سال جاری(، اتفاقی که افتاد این بوده که برای عرضه 
در بورس کاال، کف عرضه تعیین نشده بود؛ بنابراین 
خودروساز با تعدادی محدود عرضه می کرد که منجر 
به شکل گیری های قیمت باال می شد. اما زمانی که کف 
عرضه در بورس کاال برای عرضه خودروهای کم تیراژ 
تعیین و تعریف شد، دیگر رقابت ها در حالت منطقی 

شکل گرفت و قیمت ها منطقی شد.  

ارزش ســهام عدالت تحت تاثیر روند صعودی 
بازار ســرمایه در هفته های اخیر افزایشی شده 
اســت و ارزش واقعی این ســهام با ارزش اولیه 
۴۹۲ هزار تومانی به بیش از ۱۱ تومان رســیده 
است. درحالی که سهام عدالت بر مبنای ارزش 
اولیه ۴۹۲ هزار تومانی تحــت تاثیر روند نزولی 
بازار سرمایه حدود ســه ماه قبل کمترین رقم 
خــود را ثبت کرده بــود، این روزهــا دوباره به 
 دلیل صعود بازار به بیــش از ۱۱ میلیون تومان

 رسیده است.
در این راســتا، در یازدهم مهرماه سال گذشته 
ارزش واقعی ســهام عدالت با ارزش اولیه ۴۹۲ 
هزار تومانــی بیش از ۱۲ میلیــون و ۵۰۰ هزار 
تومــان و در ۲۸ آبان ماه حــدود ۱۱ میلیون و 
۵۰۰ هزار تومان قیمت داشت. اما روند نزولی در 
بورس باعث کاهش ارزش این سهام نیز شد؛ به 
طوریکه ارزش واقعی سهام عدالت با ارزش اولیه 
۴۹۲ هزار تومانی در ۲۹ بهمن سال گذشته، ۱۰ 

میلیون و ۳۵۱ هزار تومان قیمت داشت.
اما در نهــم فروردین امســال ارزش واقعی این 
سهام با ارزش اولیه ۴۹۲ هزار تومانی ۱۱ میلیون 
و ۵۰۰ هزار تومان بود که با توجه به صعود بازار، 
در اواخر فروردین این رقم به حدود  ۱۲ میلیون 
و ۲۷۵ هزار تومان رســید. تا ۱۸ اردیبهشــت 
افزایش ارزش سهام عدالت ادامه داشت و به ۱۲ 
میلیون و ۷۶۳ هزار تومان هم رسید. اما دوباره 
روزهای پرنوسان بازار روی ارزش سهام عدالت 
نیز تاثیر گذاشت و ۱۰ خردادماه، ارزش واقعی 
ســهام عدالت با ارزش اولیه ۴۹۲ هزار تومانی، 
۱۲ میلیون و ۵۸۰ هــزار تومــان و در چهارم 
 تیرماه نیز حدود ۱۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان 

بود.
بر این اســاس، چراغ های قرمز بورس بر سهام 
عدالت نیز ســایه انداخته و ارزش واقعی سهام 
عدالت بــا ارزش اولیــه ۴۹۲ هــزار تومانی در 
شــهریورماه ۱۰ میلیون و ۴۶۳ هزار تومان بود. 
این ســهام در اوایل مهرماه ۱۰ میلیون و ۴۸۴ 
هزار تومان قیمت داشت و در ۲۷ مهرماه تا ۱۰ 

میلیون ۱۹۵ هزار تومان کاهــش پیدا کرد که 
کم ترین قیمت رد ســال جاری بود. اما روزهای 
سبز بازار سرمایه روی سهام عدالت نیز تاثیرگذار 
بود و طبق آخرین آمار، ارزش واقعی سهام عدالت 
با ارزش اولیه ۴۹۲ هــزار تومانی به بیش از ۱۱ 

میلیون و ۱۷۹ هزار تومان رسیده است.
البته همه این مباحث درحالی مطرح می شود 
که امکان فروش این سهام برای مشموالن وجود 
ندارد و این افراد همچنــان باید منتظر تصمیم 
مسئوالن برای تعیین تکلیف سهام عدالت باشند. 
این توقف فروش نیز از اواسط سال ۱۳۹۹ و پس 
از سقوط تاریخی بورس آغاز شد و همچنان هم 
با وجود وعده های زیاد چه در دولت قبل و چه در 
دولت فعلی درمورد تعیین تکلیف سهام عدالت، 

ادامه دارد.
بر این اســاس مجید عشــقی، رئیس سازمان 
بورس در آخرین اظهارنظر خود درمورد تعیین 
تکلیف سهام عدالت گفت که آیین نامه اجرایی 
سهام عدالت سال ۱۳۹۹ تصویب شد و از سال 
قبل مجدد در شورای عالی بورس مورد بررسی 
قرار گرفت. اما درمورد مدلــی که درمورد نحوه 
آزادسازی، برگزاری مجامع، امکان فروش سهام 
عدالت در شورا به توافق نرسیدیم. فروش سهام 
عدالت متناسب با شــرایط بازار صورت خواهد 
گرفت. بازار باید کشــش فروش ایــن حجم از 
سهام را داشته باشد. وی با بیان اینکه تصمیماتی 
که درمورد ســهام عدالت اخذ می شود تبعات 
زیادی دارد، عنوان کرد: در انتظار نهایی شــدن 
مدل هســتیم، البته مدیریت در دســت دولت 
نیست. تصمیم شــورا از سال گذشته بر این شد 
که مدیریت در میان مدت به کانون سهام عدالت 
منتقل شود و سهام داران در مجامع حاضر شوند.
بر اســاس این گــزارش، پــس از آزادســازی 
ســهام عدالت، مشموالن این ســهام که روش 
مستقیم را برای مدیریت ســهام خود انتخاب 
 کرده بودنــد، می توانند با مراجعه به ســامانه
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علی فراقی گفت: اصالح در شاخص کل تنها یک تاخیر زمانی در رشد 
بوده و بورس باز هم به رشــد خود ادامه خواهد داد. چهارشــنبه بازار 
با رشــد کم قدرتی همراه بود اما نکته امیدوار کننده ارزش معامالت 
خرد باالی ۸ همت بود، درباره وضعیت کلی بازار ســرمایه و معامالت 
روز چهارشــنبه، علی فراقی کارشناس بازار ســرمایه معتقد است: 
هرچند بازار در روز چهارشنبه با رشــد قیمتی تک سهم ها همانطور 
که بررســی شــد همراه ولی کلیت بازار همانطور که از شاخص های 
مختلف بازار می توان دید با رشــد قابل توجهی همراه نبود و بیشــتر 
همان نقش درجا زدن را ایفا کرد و یکی از دالیل آن را می توان توقف 
 مسیر رشدی ورود پول همانطور که قباًل به الزام آن در بازار اشاره شده 

بود دانست.
فراقی افزود: البته نکته مثبتی که می توان در جهت بازار سهام در نظر 
داشت عدم توجه آن چنانی به صندوق ها هم بود زیرا علیرغم کم توانی 

حرکت بازار سهام صندوق ها هم استقبال قدرتمندی ندارند و نشان از 
این دارد که بازار عماًل فقط نیازمند ورود پول جدید است در کنار اینکه 

خروج پول محسوسی قابل مشاهده نیست.
این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: در صحبت های قبل تر در برخی 
از صنایع به صورت جزئی تر صحبت شد ولی اگر قصد داشته باشیم به 
صنایع مختلف خصوصاً شاخص های هر صنعت نگاه تکنیکی داشته 
باشیم بسیاری از آنها در محدوده های حساس از لحاظ عددی قرار دارند 
که برای شروع حرکت نیاز به شکست معتبری دارند تا بتوان تأیید کرد 
که به سالمت از این نقاط گذر کرده اند که یکی از فاکتورها همین توجه 
فعاالن و وارد کردن پول است که در حال حاضر بیشتر شاهد چرخش 

نقدینگی تا ورود هستیم.
فراقی درباره وضعیت شاخص هم وزن نیز گفت: در قسمتی هم که قبل 
تر اشاره شد انتظار عملکرد بهتر از شاخص هم وزن می رفت که چه در 

زمان رشد و چه در زمان های توقف بازار جهت استراحت عملکرد بهتر 
و راضی کننده تر بود که در حــال حاضر چه از لحاظ نموداری و حتی 
فاکتورهای دیگر انتظار می رود در هفته آتی هم ادامه دار باشد زیرا اگر 
تعداد تقاضا کنندگان فعال حال حاضر اگر هم بخواهند با مقدار پول 
االن توانایی به حرکت درآوردن صنایع بزرگ تر را نخواهند داشــت و 
ســهامداران قدرتمند تر هم عماًل در این زمان رغبت مناسبی به این 

امر نشان نمی دهند.
این کارشناس بازار ســرمایه در انتها گفت: فارغ از تمامی فاکتورهای 
تأثیرگــذار بازار عماًل در اوایل مســیر خود اســت و عقــب ماندگی 
محسوســی را روی شــانه های خود حس می کند و به دور از تمامی 
بدبینی های شکل گرفته طی دو سال اخیر همانند گذشته و آن چیزی 
که در تمامی ادوار تکرار شده است مســتعد تکرار دوباره است و فقط 

ممکن است با یک تأخیر زمانی انتظارات خود را برآورده نماید.

آمار تقاضای اعالمی خودروها جای تأمل دارد

موضع وزارت صمت و اقتصاد عرضه در بورس است
فروش سهام عدالت، همچنان ممنوع

ارزش سهام عدالت به باالی ۱۰ میلیون تومان رسید

بورس به رشد خود ادامه می دهد

گروه اقتصاد ایران وجهان
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رئيس اتحاديه فروشندگان ميوه و سبزي تهران 
گفت: طي توافــق صورت گرفته، امســال ميوه 
شــب عيد ۱۰ تا ۱۵ درصد زير قيمت بازار ارائه 
مي شــود. دولت تنها نظارت اين بازار را بر عهده 
دارد. اسداهلل کارگر؛ رئيس اتحاديه فروشندگان 
ميوه و سبزي تهران در مورد ذخيره سازي ميوه 
براي ايــام عيد گفت: بخش خصوصي هميشــه 
نقش خوبي در اين زمينه داشــته است. از سال 
۸۵ دولت هم در ذخيره سازي ميوه پيشگام شده 
اما يکي دو سالي است که تأکيد کردهايم دولت 
وارد اين بحث نشــود و بخش خصوصــي بازار را 
 تنظيم کند؛ يعني تنظيم بازار بنا بر عرضه و تقاضا 

انجام شود.
وي در خصوص واگذاري بازار شب عيد به بخش 
خصوصي اظهار داشت: در جلسه هايي که برگزار 
شد، دستور جلسه و توافقاتي صورت گرفته است 
که تعاوني بارفروش ها با جهاد کشــاورزي بازار 
تنظيم بازار شب عيد را بر عهده بگيرند. در حال 
حاضر اين بازار به بخش خصوصي ســپرده شد و 

نظارت بازار بر عهده دولت است. بنا به توافقاتي که 
صورت گرفته است، قيمت ها بايد ۱۰ تا ۱۵ درصد 

زير نرخ بازار باشد.
وي ادامه داد: در کل ميوه و صيفي جات بازار ميوه 
و تره بار را بخــش خصوصي تأمين مي کند. تنها 
دو قلم بار را دولت بــراي مواقع ضروري و کمبود 
جنس در کنار دارد تا در زمان هاي خاص بتواند 
کمک رسان باشــد. دولت در اين بخش به هيچ 
عنوان نبايد وارد شــود. به عنوان مثال ۳۸ قلم را 
بخش خصوصي فراهم مــي کند حتي اگر اين ۲ 
قلم هم وجود نداشته باشــد مشکلي ايجاد نمي 

کند.
کارگر افزود: خوشــبختانه مرکبات ما امســال 
فراوان است. پرتقال رسمي شمال از ۶ هزار تومان 
ميانگين ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان در عمده فروشــي 
عرضه مي شود، پرتقال تامسون از ۶ هزار تومان، 
ميانگين ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان، پرتقال ناول داريم 
که با کيفيت خيلي باال است که از ۲۵ هزار تومان 
البته جزو اقليت هاي مصرف است. ميانگين ۳۰ تا 

۳۵ هزار تومان در عمده فروشي عرضه مي شود. 
به نظر مي آيد اگر بازار به همين منوال باشــد ما 
شاهد همين قيمت ها باشــيم براي شب عيد و 
خيلي افزايش قيمت را در اين بازار شاهد نباشيم و 
دولت هم که کماکان قيمت رسمي را براي سيب 
و پرتقال که دارد ذخيره سازي مي کند هنوز اعالم 

نکرده است.
رئيس اتحاديه فروشندگان ميوه و سبزي تهران 
با بيان اين که تمــام بازار بايد به دســت بخش 
خصوصي سپرده شود خاطر نشــان کرد: دولت 
هر سال شــش ماه قبل با عملي ناخواسته باعث 
افزايش قيمت ها در تنظيم بازار شــب عيد مي 
شد. شب عيد تمام افراد بار درجه يک و با کيفيت 
خريــداري مي کنند در ســال گذشــته دولت 
کاالهايي بي کيفيت را ذخيره سازي کرده و باعث 
حيف و ميل ميوه ها شد. من به دولت هم مي گويم 
که وقتي ذخيره ســازي مي کند بايد حتماً بار با 
کيفيت را ذخيره سازي کند. ميوه شب عيد بايد 

بسيار ممتاز باشد.

حجم موجــودی آب ۱۷ ســد مهم برای مصارف شــرب و 
کشاورزی کشور از ابتدای مهر ماه امسال )ابتدای سال آبی 
جاری( تا ۲۴ دی ماه نســبت به مدت مشــابه سال گذشته 
با کاهش بين ۲۵ تا ۷۵ درصد کاهش داشــته است. گرچه 
وضعيت بارشی در روزهای اخير کمی بهتر شده است با اين 
حال هنوز اثر اين بارش ها در وضعيت ذخاير ســدها نمايان 
نشــده و در مجموع ميزان ورودی آب به سدها با کاهش ۹ 

درصدی همراه است.
بر اســاس تازه ترين گزارش دفتــر اطالعــات و داده های 
آب شــرکت مديريت منابــع آب ايران ۱۷ ســد از مجموع 
سدهای مهم شرب و کشــاورزی از ابتدای سال آبی جاری 
 تا ۲۴ دی ماه هرکدام با کاهشــی از ۲۵ تــا ۷۵ درصد روبرو 

شده اند. 
بر اســاس اين گزارش، سد اکباتان، آبشــينه همدان گرچه 
از اندکی بهبود وضعيت پيدا کــرده؛ اما همچنان از وضعيت 
اسفناکی برخوردارند، به طوری که موجودی فعلی آب آن يک 

ميليون مترمکعب است که در مقايسه با مدت مشابه پارسال 
کاهش ۶۰ درصدی را نشــان می دهد. درصد پرشدگی اين 
 سد که قباًل يک درصد بود تا ۲۴ دی ماه به ۳ درصد افزايش 

يافته است.
سد ساوه در اســتان مرکزی از ابتدای سال آبی جاری تا ۲۴ 
دی ماه با ۴۸ ميليــون مترمکعب حجم مخــزن ۵۷ درصد 
کاهش نسبت به پارســال دارد و درصد پرشــدگی آن نيز 
۱۷ درصد است. ســد تهم زنجان از ابتدای سال آبی جاری 
تا ۲۴ دی ماه ۱۳ ميليون مترمکعب آب دارد که در مقايسه 
با زمان مشــابه در ســال آبی پارســال ۵۵ درصد کاهش را 
 نشــان می دهد. ميزان پرشــدگی اين ســد هم ۱۶ درصد 

است.
سد شــهيد رجايی مازندران از ابتدای ســال آبی جاری تا 
۲۴ دی ماه ۳۳ ميليــون مترمکعب موجــودی آب دارد که 
در مقايسه با مدت مشابه پارسال ۵۵ درصد کاهش دارد که 
تنها ۲۰ درصد پرشــدگی آب دارد. چاه نيمه های سيستان 

و بلوچســتان از ابتدای ســال آبی جاری تا ۲۴ دی ماه ۱۳۶ 
ميليون مترمکعب موجودی آب دارند که در مقايسه با مدت 
مشابه پارســال ۵۵ درصد کاهش دارد. ميزان پرشدگی اين 

چاه نيمه ها به ۹ درصد رسيده است.
سد شــميل و نيان در اســتان هرمزگان هم با ۳۹ ميليون 
مترمکعب موجــودی آب با کاهش ۵۴ درصدی نســبت به 
مدت مشابه پارســال روبرو شده اســت و درصد پرشدگی 
فعلی اين ســد ۴۰ درصد اســت. سد شــهر بيجار گيالن 
نيز از ابتدای ســال آبی جــاری تا ۲۴ دی مــاه ۴۵ ميليون 
مترمکعب آب دارد که نســبت به مدت مشــابه پارسال ۵۱ 
درصد کاهش يافته که درصد پرشــدگی اين ســد هم ۴۳ 
درصد است. ســد ايالم از ابتدای ســال آبی جاری )ابتدای 
مهر( تــا ۲۴ دی ماه ۱۸ ميليــون مترمکعــب آب دارد که 
در مقايســه با مدت مشابه پارســال با کاهش ۴۶ درصدی 
 همراه شــده و ميزان پرشــدگی فعلی آن نيــز ۲۹ درصد 

است.

موجودی آب در مخزن ســد تنگوئيه ســيرجان کرمان از 
ابتدای ســال آبی جاری تــا ۲۴ دی ماه در حالــی به رقم ۸ 
ميليون مترمکعب رســيده که اين ميزان نســبت به مدت 
مشابه پارسال ۴۴ درصد کاهش دارد. درصد پرشدگی فعلی 
اين سد هم ۲۱ درصد است. سد طرق در خراسان رضوی از 
ابتدای ســال آبی جاری تا ۲۴ دی ماه ۸ ميليون مترمکعب 
موجودی آب دارد که در مقايســه با مدت مشــابه پارسال 
۴۴ درصد کاهش را نشان می دهد و درصد پرشدگی آن نيز 
اکنون ۲۴ درصد است. سد استقالل در استان هرمزگان هم 
با داشتن ۱۳۷ ميليون مترمکعب موجود آب از ابتدای سال 
 آبی جاری تا ۲۴ دی ماه نسبت به پارسال ۴۱ درصد کاهش 

را نشان می دهد.
ســد پانزده خرداد در حوضــه آبريز قم رود هــم از ابتدای 
ســال آبی جاری تا ۲۴ دی ماه تنهــا ۵۰ ميليون مترمکعب 
موجودی آب دارد که نســبت به مدت مشــابه پارسال ۴۰ 
درصد کاهش يافته اســت. ميزان پرشــدگی فعلی اين سد 

نيز ۲۶ درصد اســت. موجودی آب در ســد کرخه از ابتدای 
ســال آبی جاری تا ۲۴ دی مــاه ۷۳۵ ميليــون مترمکعب 
است که در مقايســه با مدت مشــابه پارســال ۳۷ درصد 
 کاهش را نشــان می دهد. ســد کرخه اکنــون ۱۴ درصد 

پرشدگی دارد.
موجودی آب در ســد ســفيدرود گيالن از ابتدای سال آبی 
جاری تا ۲۴ دی ماه به رقم ۱۵۲ ميليون مترمکعب رســيده 
که در مقايسه با مدت مشابه پارسال ۳۹ درصد کاهش داشته 
 و ميزان پرشــدگی در حال حاضر اين ســد هم ۱۴ درصد 

است. 
سد دوستی خراســان رضوی هم از ابتدای سال آبی جاری 
تا ۲۴ دی ماه ۱۹۲ ميليون مترمکعب آب دارد که نسبت به 
مدت مشابه پارسال ۳۵ درصد کاهش دارد و درصد پرشدگی 
آن ۱۶ درصد اســت. سد کمال صالح اســتان مرکزی با ۳۲ 
ميليون مترمکعب موجودی آب با کاهش ۳۰ درصدی نسبت 

به پارسال روبرو است.

مديرکل دفتر بازرســی، مبارزه با فرار مالياتی و 
پولشويی ســازمان امور مالياتی گفت: پزشکانی 
که به هر بهانه ای از دستگاه های کارتخوان برای 
دريافت وجوه بيماران اســتفاده نمی نمايند، از 
تسهيالت موضوع تبصره ماده ۱۰۰ در زمان تسليم 

اظهارنامه محروم خواهند شد.
وحيد عزيزی مديرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار 
مالياتی و پولشويی ســازمان امور مالياتی کشور 
سازمان اظهار داشت: به ازای هر گزارش مردمی در 
سامانه سوت زنی مبنی بر عدم استفاده از دستگاه 
کارتخوان در محل کسب پزشکان که باعث اجبار 
مردم به عدم اســتفاده از دستگاه  های کارتخوان 
شــود، در گام اول برای پزشــک مربوطه پيامک 

هشدار ارسال می شود.
وی با بيان اين مطلب افزود: در ادامه مسير، اسامی 
اين پزشکان طی نامه ای به سازمان نظام پزشکی 
کشــور به عنوان متختلفان از اجرای قانون پايانه 
های فروشگاهی و سامانه موديان ارسال و پس از 
آن، نام اين پزشکان از ليست موديان دارای شرايط 

اســتفاده از تبصره ماده ۱۰۰ قانون ماليات  های 
مســقيم در مدت زمان تسليم اظهارنامه شغلی و 

توافق با سازمان امور مالياتی خارج خواهد شد.
عزيزی تبصره مــاده ۱۰۰ قانــون ماليات های 
مستقيم را يکی از مزايا و تسهيالت مالياتی عنوان 
کرد و گفت: سازمان امور مالياتی کشور می تواند 
برخی از مشاغل يا گروه هايی از آنان را که ميزان 
فروش کاال و خدمات ساالنه آنها حداکثر ده برابر 
معافيت موضوع ماده)۸۴( اين قانون باشد از انجام 
بخشی از تکاليف از قبيل نگهداری اسناد و مدارک 
موضوع اين قانون و ارائه اظهارنامه مالياتی معاف 
کند و ماليات موديان مذکور را به صورت مقطوع 

تعيين و وصول نمايد.
مديرکل دفتر بازرســی، مبارزه با فــرار مالياتی 
و پولشويی ســازمان ضمن تاکيد بر اينکه برای 
رســيدگی دقيق  تر پرونده اين قبيل پزشــکان 
متخلف به مميزين مالياتی دستورات ويژه ای صادر 
شده، افزود: دريافت تراکنش  های بانکی اين قبيل 
پزشکان از بانک مرکزی هم در دستور کار است تا 

استيفای حقوق مردم به درستی صورت پذيرفته 
و در رســيدگی به پرونده مالياتی کسانی که فرار 
مالياتی داشته اند، سختگيری الزم به عمل آيد و 
در موارد تکرار اين کار علی الخصوص در کلينيک 
های پردرآمد از بازرسی ماده ۱۸۱ قانون ماليات 
های مســتقيم در خصوص اين اشخاص استفاده 
می شود و در صورت استفاده از حساب ديگران در 

مرجع قضايی طرح دعوا خواهد شد.
عزيزی افزود: براســاس گزارش های مردمی در 
سامانه ســوت زنی از ابتدای سال ۱۴۰۱ تاکنون 
بيش از ۱۵ هزار گزارش مردمی به ســازمان امور 
مالياتی کشــور واصل شــده و ســهم گزارشات 
 موضــوع پزشــکان فاقــد کارتخــوان بيش از 
۵۰ درصدگزارشات می باشد که اين گزارشات پس 
از بررسی های اوليه به ادارات امور مالياتی مربوط، 
دادستانی انتظامی مالياتی و ساير مراجع ديصالح 
ارجاع مــی گردند. تاکنون اســامی ۱۷۸۶ نفر از 
پژشکان به سازمان نظام پزشکی ارسال گرديده و 

اسامی ۳۹۰۰ نفر ديگر در حال ارسال است.

دبير کانون سراسری انبوه سازان گفت: به طور قطع 
فاکتورهای سرمايه گذاری در بازار مسکن عراق کم 
ريسک تر از بازار مسکن ايران اســت. در ايران مردم 
از قيمت مسکن در آينده نزديک هم اطالع دقيقی 
ندارند و در همين پروژه نهضت ملی مسکن و جهش 
توليد مسکن ) ساخت ۴ ميليون مسکن در ۴ سال ( 
يکی از ايرادات و مشکالت اساسی اين است که هنوز 
قيمت نهايی واحدهای اين پروژه معلوم نيســت و 
دولت هر روز يک قيمت متفاوتی را اعالم می کند و 
اساسا مردم نمی دانند قرار است با چه قيمتی صاحب 

قيمت شوند.
فرشــيد پورحاجت در واکنش به خبر دعوت وزير 
مسکن عراق از شرکت  های ترکيه برای ورود به بازار به 
اين کشور اظهار داشت: درباره اينکه چرا عراق از ايران 
و شرکت های ساختمانی ايرانی برای ورود به بازار اين 
کشور دعوت نمی کند بايد از وزارت راه و شهرسازی، 
سازمان توسعه تجارت و اتاق بازرگانی و نمايندگان 
بخش دولتی و بخش خصوصی  پرسيد که چرا شرايط 
و بستر مناسب برای حضور شرکت های ساختمانی 

و انبوهسازی در اين کشور را فراهم و مهيا نکردند.
وی ادامه داد: در بحث خدمات فنی و مهندســی و 
صادرات آن شــرکت های توانمند و قوی در داخل 
کشورمان حاضر هســتند که قابليت اين را دارند به 
بازار مسکن و ساخت و ساز ساير کشورها وارد شوند 
اما بستر و شرايط برای ورود به اين بازار را بايد دولت 
و رايزن های اقتصادی حاضر در آن کشور ايجاد کنند 
اما در حال حاضر اين بستر مهيا و فراهم نيست. دبير 
کانون سراسری انبوه ســازان گفت: سازمان توسعه 
تجارت و وزارت راه وشهرسازی و اتاق  بازرگانی متولی 
اين بخش محسوب می شــوند و ايجاد بستری برای 
حضور شرکت های ســاختمانی در بازار کشورهای 
خارجی برعهده اين نهادها و مجموعه ها است. اين  در 
حالی که است که با توجه به شرايط اقتصاد کال کشور 
در طول ۱.۵ سال گذشته شرکت های داخلی، برای 
حضور در بازارهای خارجی تمايل دارند و توان فعاليت  

در بازار مسکن ساير کشورها را هم دارند.
وی با بيان اينکه برای انبوه سازان بازار مسکن عراق 
کم ريسک تر از بازار مسکن کشــور است، افزود: در 
شرايطی که در کشورمان با تورم ۵۰ درصدی مواجه 
هستيم ريسک سرمايه گذاری به شدت افزايش يافته 
و نرخ تورم يکی از اثرگذارين فاکتورها در ســرمايه 

گذاری ها است و با اين نرخ تورم برای بخش خصوصی 
و شرکت ها امکان برنامه ريزی در بازارها وجود ندارد. 
وقتی نهاده های توليد مسکن و ساختمان سازی قيمت 
ثابتی ندارند چطور می توان برنامه سرمايه گذاری و 
توليد مسکن داشت و در يک برنامه مشخص مسکن 

مورد نياز مردم را توليد و تامين کرد.
پورحاجت تاکيد کــرد: به طور قطــع از لحاظ اين 
فاکتورها ســرمايه گذاری در بازار مسکن عراق کم 
ريسک تر از بازار مسکن ايران اســت. در ايران مردم 
از قيمت مسکن در آينده نزديک هم اطالع دقيقی 
ندارند و در همين پروژه نهضت ملی مسکن و جهش 
توليد مسکن ) ساخت ۴ ميليون مسکن در ۴ سال ( 
يکی از ايرادات و مشکالت اساسی اين است که هنوز 
قيمت نهايی واحدهای اين پروژه معلوم نيســت و 
دولت هر روز يک قيمت متفاوتی را اعالم می کند و 
اساسا مردم نمی دانند قرار است با چه قيمتی صاحب 

قيمت شوند.
دبير کانون سراسری انبوه ســازان با اشاره به تجربه 
حضور شرکت های ســاختمانی و انبوه ســازان در 
کشــورهای خارجی اظهار داشــت: همکارانمان به 
صورت جســته و گريخته در بازار آفريقا، آذربايجان 
و امارات حضور دارند و در يک دهه گذشته وارد بازار 
عراق هم شــديم. هر چند تجربه حضور و عملکرد 
موفقی در ايــن بازارهــای خارجی داشــتيم اما با 
مشکالتی مواجه هســتيم که يکی از اين مشکالت 

محدوديت های تحريمی است.
وی تاکيد کرد: همواره با مشــکل محدوديت های 
تحريمی مواجه بوديم و هســتيم و در اين شــرايط 
تحريمی امکان جابه جايی پول به همراه ساک وجود 
ندارد. مگر چقدر می توان با ساک پول جابه جا کرد و 
اساســا چه ميزان پول را می توان به صورت نقد و به 
صورت چمدانی نقل و انتقال داد و تا چه حد انضباط 
اقتصادی و مالی آن کشور به ما اجازه می دهد از اين 

طريق جابه جايی پول داشته باشيم؟
پورحاجت افزود: موضوع اصلی بحث خود دالر و ارزش 
پول ملی کشورمان است. هزينه های ساخت و ساز در 
ساير کشورها ساليان ســال از دالر تبعيت می کند و 
شايد نســبت به پايه دالری با تورم ۱ الی ۲ درصدی 
مواجه شده  باشند اما در حوزه ريالی اعداد و ارقام بسيار 
متفاوت هستند از سوی ديگر پايه های قراردادهای 

دالری به قيمت دالر برمی گردد.

ميوه ارزان و باکيفيت راهي خانه ها مي شود

تنظيم بازار شب عيد در دستان بخش خصوصي

کاهش ۲۵ تا ۷۵ درصدی حجم آب ۱۷ سد مهم شرب و کشاورزی

محروميت پزشکان بدون کارتخوان از تسهيالت مالياتی

۵۰ درصد پزشکان کارتخوان ندارند

سرمایه گذاری در بازار مسکن عراق کم  ریسک تر از ایران 

رئيس اتحاديه بارفروشان تهران گفت: ۸۰۰ تن پياز، ۲۳۰۰ تن 
پرتقال شمال و جنوب و نارنگی، ۲۰۰۰ تن سيب، ۱۸۰۰ تن 

سيب زمينی و ۱۵۰۰ تن صيفی جات وارد تهران شد.
مصطفی دارايی نژاد، رئيــس اتحاديه بارفروشــان تهران به 
مهــر گفت: با مســاعد شــدن آب و هــوا و بهبــود راه ها بار 
زيادی وارد تهران شــد و قيمت ميوه و صيفــی جات در بازار 
دو هــزار تومان کاهش يافــت. به اين ترتيب پيــاز زنجانی با 

نرخ ۱۷ تــا ۱۸ هزار تومان پيــاز بروجرد و بجنــورد هر کيلو 
 ۱۷ هزار تومان در ميــدان مرکزی ميوه و تره بــار به فروش 

رسيد.
وی افزود: پياز دســت چين زنجانی که عموماً برای صادرات 
است برای توزيع در مناطق شمالی شــهر با نرخ هر کيلو ۱۹ 
هزار تومان فاکتور شد. با افزايش ۱۰۰ درصدی تعرفه صادرات 
پياز ديگر برای بازرگانان صادرات صرفه اقتصادی ندارد. پيش 

تر روزانه دو هزار تن پياز به کشورهای پاکستان و عراق صادر 
می شد. دو هفته آينده پاکستان نيز پيازهای خود را برداشت 

می کند.
رئيس اتحاديه بارفروشان تهران با بيان اينکه د ۱۰ روز آينده 
پياز بندر عباس نيز به تهران می رســد، گفت: شــب گذشته 
۸۰۰ تن پياز، ۲۳۰۰ تن پرتقال شــمال و جنــوب و نارنگی، 
۲۰۰۰ تن سيب، ۱۸۰۰ تن سيب زمينی و ۱۵۰۰ تن صيفی 

جات وارد تهران شــد. بر اســاس قيمت های درج شــده در 
فاکتور خرده فروشــان سطح شــهر بايد با افزايش ۳۰ تا ۳۵ 
درصدی ميوه و ســبزيجات را به فروش برسانند. مثاًل اگر پياز 
در ميدان مرکزی تره بار تهران هر کيلو ۱۶ هزار تومان فاکتور 
 شده در ميوه فروشی ها نبايد بيشــتر از ۲۰ هزار تومان اتکت

 زده شود. 
شهروندان در صورت مشــاهده گران فروشــی می توانند به 

اتحاديه شکايت کرده و بازرسان تعزيرات رسيدگی کرده و افراد 
خاطی جريمه می شوند.

دارايی نژاد درباره درصد سودها عنوان کرد: صيفی جات اعم از 
هندوانه، طالبی، گرمک و… بايد با ۳۰ درصد افزايش نسبت 
به قيمت عمده فروشی و فرنگی جات مانند سبزی جات، سيب 
زمينی و… ۳۵ درصد بيشــتر از نرخ فاکتور شده در ميدان 

مرکزی ميوه و تره بار به فروش برسد.

بيش از ۶ هزار تن بار ميوه و صيفی وارد تهران شد

News kasbokar@gmail.com
واســطه های ملکی در 
می گویند  پایتخــت 
که بازار اجاره به رســم 
ماه های پایانی ســال 
و کاهــش جابه جایی، 
روزهای آرامی را سپری می کند و نرخ ها ثبات 
نســبی دارد. آذرماه ۱۴۰۱ اجاره بها در تهران 
افزایش ۴۱.۳ درصدی را در مقایســه با مدت 
مشابه سال قبل نشــان داد. نرخ رشد ماهیانه 
اجاره خانه نیز در پایتخت طی ماه های آبان و آذر 
به ترتیب ۴.۱ درصد و ۲.۵ درصد بود. هنوز آمار 
دی ماه ارایه نشده اما بررسی های میدانی نشان 
می دهد که افزایش قابل توجهی در نرخ اجاره رخ 
نداده است. بازار اجاره معموال در ماه های پایانی 
آرام می شود و عمده سرمایه ها به سمت خرید و 
فروش ملک سوق پیدا می کند. به طور معمول 
هیجانات بازار اجاره از اردیبهشــت با شروع 
جابه جایی ها افزایش می یابد و تا شهریورماه 
ادامه دارد. با توجه به نرخ های عرضه شده در 
بازار مسکن هم اکنون نرخ رهن کامل هر متر 
مربع آپارتمان در مناطق شمالی تهران بین ۱۰ 

تا ۱۵ میلیون تومان است و به ندرت واحدهای 
لوکس، بیش از این ارقام اجاره داده می شوند.

در مناطق مرکزی تهران نیــز نرخ رهن کامل 
آپارتمان بین ۶ تــا ۹ میلیون تومان در هر متر 
مربع متغیر است که بستگی به سن بنا، موقعیت 
و امکانات واحد دارد. در جنوب تهران هم قیمت 
رهن کامل مسکن از حدود ۳.۵ میلیون تومان 
شروع می شود و بعضا تا حدود ۷ میلیون تومان 
در هر متر مربع می رسد. بررسی آمار شش سال 
گذشته نشان می دهد رشد قیمت مسکن در 
تهران حدود دو برابر بیش از افزایش نرخ اجاره 
بها بوده است. از آذرماه ۱۳۹۵ تاکنون مسکن 
در پایتخت رشد ۹۸۳ درصدی قیمت را به ثبت 
رســانده، در حالی که اجاره بها از آذر ۱۳۹۵ تا 

ابتدای امسال ۴۳۸ درصد رشد کرده است.
نرخ اجاره بهای یک متر مربع واحد مسکونی در 
پایتخت از میانگین ۲۳ هزار و ۴۰۰ تومان در سال 
۱۳۹۵ به ۱۲۶ هزار تومان در اردیبهشت ۱۴۰۱ 

رسیده که رشد ۴۳۸ درصد را نشان می دهد.
بازار اجاره معموال بر اســاس شاخص هایی از 
جمله تورم عمومی، رشد بازارهای موازی، نرخ 

سود بانکی و ظرفیت طرف 
تقاضــا دچار تغییر 

می شود. نکته ی دیگر آن که هر چه نسبت قیمت 
به اجاره )P به R( افزایــش پیدا کند انگیزه ی 
مالکان برای عرضــه ی واحدهای خود به بازار 
اجاره کاهش می یابد. تا سال های متمادی شاخص 
قیمت به اجاره در محدوده ۲۰ قرار داشــت که 
هم اکنون به عدد ۳۰ رسیده است. در واقع بازار 
اجاره ۵۰ درصد نسبت به گذشته در ضرر است 
و موجران در مقایســه با شش سال قبل سود 

کمتری می برند.
با این وجود به دلیل آن که عمده مستاجران از 
توانایی مالی محدودی برخوردارند، قیمت های 
فعلی بازار اجاره برای آنها سنگین است و قطعا 
این بازار تا سال های متمادی ظرفیت رشدهای 
ســنگین را ندارد. بررسی ها نشان می دهد در 
زمان های ثبات بازار در بخش خرید و فروش، 
منحنی بازار اجاره از قیمت مســکن پیشی 
می گیرد. آذر ماه سال  ۱۳۹۵ رشد قیمت مسکن 
در تهران نسبت به آذر سال قبل از آن ۷.۷ درصد 
بود؛ در حالی که متوسط افزایش اجاره بها ۱۱.۲ 
درصد اعالم شد. در ادامه شاخص رشد سالیانه 
اجاره بهای مسکن در پایتخت در ماه های آذر 

۱۳۹۶ تا ۱۴۰۱ به 

ترتیــب ۱۰.۸، ۱۹.۲، ۲۸.۲، ۲۹.۴، ۵۱.۲ و ۴۱.۳ 
درصد اعالم شد. افزایش قیمت مسکن شهر 
تهران در آذر سال های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۱ نسبت به 
آذر ســال قبل از آن نیز به ترتیب ۱۴.۹، ۹۱.۸، 
۴۱.۶، ۹۸.۹، ۲۱.۱ و ۴۷.۵ درصد بود. آمار روایت 
می کند که بازار مسکن در دو سال اخیر به آرامش 
نسبی رسیده است. هم چنین در حال حاضر 
میزان رشــد اجاره بها با قیمت مسکن تقریبا 
همتراز شده اما بازار اجاره هنوز نسبت به قیمت 

مسکن عقب ماندگی دارد.
واسطه های ملکی می گویند که بازار اجاره پس 
از نوسانات صعودی که در ابتدای سال تجربه 
کرد، هم اکنون روزهای آرامی را سپری می کند 
و نرخ ها در ماه های اخیر ثبات نســبی دارد. 
معامالت در بخش خرید و فروش نیز طبق گفته ی 
مشاوران امالک مقداری افت کرده است. تحت 
تاثیر نوسانات نرخ ارز، بازار ملک فعال مقداری 
سردرگم است؛ هرچند برخی مالکان، نرخ های 
پیشنهادی را ۵ تا ۱۰ درصد افزایش داده اند اما 

مشتری برای آنها نیست.

عمده سرمایه ها به سمت خرید و فروش ملک سوق پيدا کرد

روزهای آرام  مستاجران
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فناوری و 
اطالعات

گسترش پروژه های مشترک علمی  میان ایران و تاجیکستان
رییس مرکز تعامالت بین المللی علم و فناوری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد 
دانش بنیان ریاست جمهوری و سفیر و رئیس آکادمی علوم تاجیکستان با یکدیگر 

دیدار و برای توسعه روابط علمی و فناورانه میان دو کشور مذاکره کردند.
به اعتقاد کارشناســان، پیوند دیرینــه فرهنگی، دینی و تاریخــی میان ایران و 
تاجیکستان، بستری مناسب برای توسعه و تعمیق روابط دوجانبه در زمینه های 
مختلف میان تهران و دوشنبه ایجاد کرده است و باید از این فرصت؛ بهترین بهره 

را ببریم.
تاجیکستان تنها کشور کامال فارسی زبان است و امروز یک کشور کامال راهبردی 
برای ما محســوب می شــود به همین دلیل افزایش تبادالت علمــی و فناورانه 
میان دو کشور مورد تاکید و تایید مســووالن هر دو طرف است. معاونت علمی، 
فناوری و اقتصاد دانش بنیان نیز برای توســعه روابط با کشــور تاجیکســتان؛ 
اقدامات مختلفی داشته که سفر فرهاد رحیمی؛ رئیس آکادمی علوم تاجیکستان 
به همراه هیاتی متشکل از ســفیر تاجیکســتان در ایران، مدیر امور بین الملل 
 آکادمی علوم تاجیکســتان و کارشناســان حوزه علم و فناوری این کشور یکی

 از این تالش ها است.
این هیات فناورانه با حضور در خانه نوآوری و فناوری ایران در تهران )iHIT( ضمن 
بازدید از نمایشگاه دایمی محصوالت ایران ساخت و آشــنایی با توانمندی های 
فناورانه کشورمان با امیرحسین میرآبادی رییس مرکز تعامالت بین المللی علم 
و فناوری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری دیدار و 

گفت و گو کردند.
در این دیدار میرآبادی با تاکید بر ضرورت تعریف و گسترش پروژه های مشترک 
علمی و فناوری میانایران و تاجیکستان کشــور، گفت: یکی از فرصت های ویژه 
در این زمینه فراهم کردن زمینه همکاری متخصصان و پژوهشــگران دو کشور 
است که تالش می کنیم این اتفاق با امضای تفاهم نامه ای رسمی با آکادمی علوم 

تاجیکستان شتاب گیرد.
وی افزود: فرهنگ و زبان مشترک عامل اصلی شکل گیری و پایداری روابط میان 
دو کشور است. پس باید تالش کنیم با شناخت درست از نیازهای فناورانه دو طرف؛ 

تعریف پروژه های مشترک علمی و فناوری نظام مند میان دو کشور را آغاز کنیم.
میرآبادی ادامه داد: با توجه به وجود ارتباطات رســمی ایــران با آکادمی علوم 
کشور های مختلف، پیشــنهاد می کنیم تفاهم نامه ای رســمی با آکادمی علوم 
تاجیکستان امضا و پروژه هایی برای همکاری مشترک در زمینه آموزش، انتقال 
دانش مدیریت فناوری و دیگر حوزه های مشترک دو طرف تعریف و اجرایی شود.

در ادامه این سفر؛ رئیس آکادمی علوم تاجیکستان و هیات همراه ایشان با روح اهلل 
دهقانی معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهوری نیز دیدار و بر 

گسترش همکاری های دو جانبه میان ایران و تاجیکستان تاکید کردند.

فناوری های زیستی ایرانی در اختیار کشورهای همسایه 
تحریم یکــی از موانع پیش روی فعالیــت و حضور فناوران ایرانــی در بازارهای 
جهانی است. چالش جدی که سال ها اســت مانع دیده شدن و اثبات توانمندی 
جوانان و متخصصــان ایرانی به دنیا شــده اســت. هرچند که در بســیاری از 
زمینه ها این تهدید جدی به یک فرصت بدل شــده و به فنــاوران ایرانی کمک 
کرده تــا بتوانند ظرفیت های خود را کــه به هر دلیلی نادیده گرفته می شــدند 
 را به نمایــش بگذارند و اثبات کنند کــه می توانند ایــران را از پیچ های تاریخی 

گذر دهند.
اما بسیاری از خدمات و محصوالت تولید شده در زیســت بوم فناوری و نوآوری 
توانایی حضور در بازارهای جهانی را دارنــد و می توانند هم پای دیگر محصوالت 
مخاطبان زیادی در دیگر کشورها داشته باشند. اما تحریم های موجود که به هر 
بهانه ای تشدید و سخت تر هم می شــوند؛ مانعی مهم و بازدارنده هستند و کار را 

پیچیده و دشوار می کنند.
مصطفی قانعی دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد 
دانش بنیان ریاست جمهوری در این خصوص با اشاره به مشکالت ایجادشده برای 
صادرات محصوالت به واســطه تحریم ها، می گوید: استراتژی اتخاذ شده در این 
زمینه این است که با در نظر گرفتن مالحظات اقتصادی؛ فناوری های زیستی کامال 

ایرانی را در کشورهای همسایه  نهادینه کنیم.
وی عنوان می کند که کشــورهای روســیه، ترکیه و عمــان مهم ترین مقاصد 
اجرای این برنامه هســتند تا بتوانیم در این کشــورها، به صورت مشــترک به 
تولید محصوالت زیســتی بپردازیم. این کار هم به حضور محصوالت ایرانی در 
دیگر کشــورها کمک می کند و هم توانمندی های بومی و ایرانــی را در اختیار 
کشــورهای متقاضی قرار می دهد. دبیر ســتاد توسعه زیســت فناوری معاونت 
علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری همچنین می گوید: برای 
 هدایت و پیشرفت زیســت فناوری تالش می کنیم تا کشور هم گام با دنیا، در این 

عرصه حرکت کند.

وزیر ارتباطات در مراسم معارفه معاون فناوری و نوآوری:
مسوولیت ها برای خدمت به مردم است

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در مراسم تودیع و معارفه معاون پیشین و جدید 
فناوری و نوآوری خود، ماموریت اصلی این معاونت را توســعه فناوری جدید با 
تمرکز بر حوزه تولید گوشی های همراه، سیستم عامل و اکوسیستم همراه عنوان 
کرد. به گزارش مرکز روابط عمومی و اطالع رســانی وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در شورای معاونین 
این وزارتخانه و در مراسم تودیع و معارفه معاون فناوری و نوآوری پیشین و جدید 
خود با اشاره به اینکه مســوولیت ها برای خدمت به مردم است، گفت: اگر از این 
فرصت ها برای خدمت به مردم استفاده کنیم برنده هستیم و اگر غیر از این باشد 

خسارت عظیمی است.
وی خطاب به معاونان و مدیران خود تاکید کرد: ایــن فرصت ها را باید غنیمت 
بدانید چرا که زمان به ســرعت می گــذرد و ما به نیمه ایــن دولت نزدیک می 
شویم. زارع پور با اشاره به حوزه ماموریت معاونت فناوری و نوآوری، تصریح کرد: 
ماموریت اصلی این معاونت توســعه فناوری جدید با تمرکز بر چندین حوزه که 
 تولید گوشی های همراه، سیستم عامل و اکوسیستم همراه برخی از این حوزه ها 

هستند.
وی بحث بومی ســازی و توســعه فناوری های جدیــد را از ماموریت های مهم 
این حوزه عنوان کرد و افزود: هوشمندســازی و اقتصــاد دیجیتال در مجموعه 
وزارت ارتباطات نیز حوزه مســولیت این معاونت اســت. وزیر ارتباطات اشتغال 
فناوری پایه را یکی دیگر از موضوعات مربوط به این حــوزه عنوان کرد و گفت: 
منابعی که بــه این منظور در اختیار این بخش اســت باید بــه صورت هدفمند 
هزینه شود تا بتوانیم با تمرکز بر یک یا دو موضوع آنها را به سرانجام برسانیم. وی 
 معاون جدید فناوری و نوآوری را جوانی خوشــفکر و توانمند با کارنامه ای موفق 

معرفی کرد.
بر اســاس همین گزارش، در پایان این مراســم وزیر ارتباطــات حکم انتصاب 
میثم عابدی را به عنوان معاون فنــاوری و نوآوری به وی ابــالغ کرد و با اهدای 
لوحی از تالش های ســید محمد امین آقــا میری معاون ســابق این بخش نیز 
تقدیر کــرد. چندی پیش بــا حکم وزیر ارتباطــات و فناوری اطالعات، ســید 
 محمدامین آقامیری به عنوان رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 

منصوب شد.

اخبار

برای نخستین بار دولت برای 
جــذب نخبــگان و افزایش 
ظرفیت به کارگیــری آنها در 
بدنــه دولت و دســتگاه های 
اجرایی، ردیــف بودجه ۲۰۰ 
میلیارد تومانی اختصاص داده است و طبق برنامه ریزی 
انجام شده توسط ســازمان امور اداری استخدامی سال 
آینده پنج هزار نخبه جذب نظام اداری کشور خواهند 

شد. 
با توجه به تاکید رییس جمهور در مورد جذب نخبگان در 
بدنه دولت، سازمان امور اداری و استخدامی و بنیاد ملی 
نخبگان طرح مشترکی به نام شهید موسوی راه اندازی 
کرده اند که بر اساس آن تا پایان سال جاری هزار نخبه 
و تا پایان ســال ۱۴۰۲ حدود ۵ هزار نخبه و به صورت 
بلندمدت ۵۰ هزار نخبه در سال های آتی در دستگاه های 
اجرایی جذب خواهند شد. با توجه به روبه رویی دولت 
با موج بازنشستگی و لزوم بازسازی نیرو، اکنون فرصت 
مناســب و طالیی جذب نخبگان فراهم شــده است و 
پیش بینی می شود با همکاری سازمان های امور اداری 
اســتخدامی و بنیاد نخبگان زمینــه پذیرش و جذب 

استعدادهای برتر بیش از پیش فراهم شود.

نگاه دولت سیزدهم به نخبگان
توجه به سرمایه های انسانی و نخبگان یکی از مواردی 
است که دولت سیزدهم در نگاه جدی خود قرار داده و 

برای تحول آفرینی به این مقوله برنامه های متفاوتی در 
طول یک سال گذشته پیاده سازی کرده است.

توجه بــه نخبــگان و جوان گرایی در حــوزه مدیریت 
کشــورمان به طور حتم یکی از نیازهــای امروز جامعه 
ایرانی است و این مهم می تواند پویایی، چابکی و تحول 
بسیار در مدیریت توسعه کشور در بخش های مختلف ایفا 
کند. دولت سیزدهم در حال حاضر متمرکز بر استفاده از 
نخبگان و شایستگان در بدنه مدیریتی برای شکل گیری 

و تقویت دولت مردمی ایران قدرتمند است.
یکــی از اقدامات موثر بنیــاد ملی نخبــگان در دولت 
سیزدهم در راســتای آیین نامه مصوبه اسفندماه سال 
گذشــته در خصوص جذب و نگهداری سرمایه انسانی 
استعداد برتر و نخبه در دســتگاه های اجرایی است ؛ بر 
همین اساس شیوه نامه شناسایی استعدادهای برتر به 
منظور جذب در دستگاه های اجرایی کشور و استان البرز 

ابالغ و اجرایی شده است.
در همین رابطه سازمان برنامه و بودجه در بودجه ۱۴۰۲ 
برای نخستین بار با اختصاص ردیف بودجه برای جذب و 
به کارگیری نخبگان و استعدادهای برتر، عزم دولت برای 
جوان گرایی و تحول در نظام اداری و تصمیم ساز کشور 
را نشان داد. در همین رابطه میثم لطیفی رییس سازمان 
امور اداری و استخدامی کشــور با تاکید بر لزوم تعریف 
مســیر ویژه و جدید برای جذب نخبگان اظهار داشت: 
بر اساس تقسیم کاری که انجام شده بنیاد ملی نخبگان 
متولی شناســایی اولیه نخبگان اســت و همه افرادی 
که شرایط الزم را داشته باشــند در روند ارزیابی برای 

شناسایی قرار خواهند گرفت.
شرکت های دانش بنیان به طور عمده به دلیل نوپا بودن 

و نبود ساختارهای حمایتی در گذشته مسیر پر چالشی 
را برای نفوذ به بازارهای رقبای سنتی در پیش دارند، به 
همین منظور دولت با خرید خدمت و محصوالت فناورانه 
و بومی سازی شده از محصوالت شرکت های دانش بنیان 
و توسعه گروه های استارتاپی را پیگیری می کند. از این رو 
از رویکردهای اصلی دولت سیزدهم توجه به شرکت های 
دانش بنیان و اســتفاده از ظرفیت هــای آنان برای رفع 
مشکالت کشور و ایجاد بســتری امن برای رسیدن به 
توسعه پایدار است. ظرفیت ها و پتانسیل های شرکت های 
دانش بنیان در خودکفایی کشور در تولید محصوالت با 
فناوری باال و جلوگیری از خروج ارز و عدم وابستگی به 

غرب یکی از پیشران های توسعه پایدار است.
یکی از نمونه های بارز این ظرفیت هــا، توانمندی دانش 

 بنیان های داخلی در تولید اقالم و تجهیزات مقابله با کرونا 
به ویژه ونتیالتور بود. شرکت های دانش بنیان ما با تولید 
دستگاه های ونتیالتور نیاز کشور به این دستگاه حیاتی را 
برطرف کردند. ما حتی اگر تحریم هم نبودیم این دستگاه ها 
در اختیار مردم ما قرار نمی گرفت چراکه یک دســتگاه 
حیاتی برای بیماران کرونایی بود و بسیاری از کشورها خود 
در تامین آن با مشکل مواجه بودند. در شرایط فعلی کشور از 
فرصت های بسیار زیادی برای کار و نوآوری برخوردار است. 
به طور حتم عزم و تالش همه دست اندرکاران مجموعه 
دولت در ســازمان برنامه و بودجه بنیــاد ملی نخبگان و 
همچنین معاونت علمــی، فناوری رئیــس جمهور این 
است که بتوانند هرچه بیشتر از استعدادهای عالقه مند 

ایران دوست برای ارتقای کشور استفاده کرد.

۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای جذب نخبگان در بودجه ۱۴۰۲تخصیص می یابد

شرکت های دانش بنیان بستر حضور نخبگان

اشتغالزایی عامل رونق تولید
فرامرز توفیقی، کارشناس بازار کار 

هر ساز و کار و سیاستی که منجر به ایجاد اشتغال شود حائز اهمیت بسیاری است. برای حمایت از اشتغالزایی می بایست نیازهای این بخش به صورت دقیق و با هدفگذاری شناسایی شود. بیکاری معضلی است که اقتصاد را تهدید می کند. 
باید به صورت مسنجم تمامی دستگاه های مرتبط به تحقق هدف ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری کمک کنند. اشتغال از مولفه های بازار مصرف، واردات، هزینه های تولید و... تاثیر می پذیرد. بنابراین نیازمند توجه ویژه است. دولت برای 
اشتغال پایدار باید هزینه کند. استفاده از هر سازوکاری که منجر به رونق اشتغال شود بایداز آن استقبال کرد. باید به تولید توجه کرد. اشتغالزایی با رونق تولید تحقق پیدا می کند. تأمین هزینه های الزم برای ایجاد یک شغل پایدار بسیار 

باالست. بنابراین الزم است دولت در این رابطه چاره اندیشی کند.
به صورت طبیعی چاره ای جز توسعه بازار کار نداریم؛ توسعه بازار کار میسر نیست جز این که با سرمایه گذاری و طرح و برنامه اتفاق بیفتد. ما حتما برای این که طرحی را در بازار کار برای توسعه بازار کار ایجاد کنیم، باید ابزار آن را فراهم 

کنیم. یکی از اساسی ترین ابزارها برای توسعه بازار کار و ایجاد طرح های اشتغالزا، سرمایه گذاری است.
تدبیر و چاره اندیشی در خصوص بسترسازی برای تحقق همزمان ارتقاء سطح دستمزد نیروی کار، کنترل شاخص نرخ تورم برای عدم اثرگذاری آن در رشد دستمزدها و افزایش قدرت خرید نیروی کار که به صورت زنجیروار به همدیگر 

متصل بوده و اثرگذار چندوجهی دارند می توانند شرایطی را برای ارتقاء سطح رفاه جامعه و نیروی کار نیروی کار فراهم کنند و این مهم در قالب جلوگیری از مهاجرت نیروی کار اثربخشی باالیی خواهد داشت.
از اهداف مهم اقتصادی و اجتماعی دولت ها حمایت و پشتیبانی از نیروی کار جهت حفظ و ارتقای قدرت خرید و رفاه زندگی و تامین امنیت شغلی آنان و در نهایت ایجاد محیطی مناسب برای نیروهای فعال جامعه است. ایجاد زمینه و 
امکانات برای رشد نخبگان در حوزه های تخصصی، ارتقاء امکانات حوزه های پژوهشی برای نخبگان، سیاست گذاری در راســتای ارتقاء بهره وری نیروی کار و البته بسیاری دیگر از دالیل می توانند سدی را برای مهاجرت نیروی کار با 

ایجاد جذابیت های در بخش های مختلف شکل دهند.

شایلی قرائی 
News kasbokar@gmail.com

بر اساس اعالم معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش 
بنیان، شبکه کارگزاران صادراتی محصوالت دانش بنیان 
ساماندهی می شود. به گزارش معاونت علمی، فناوری 
و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، مرکز تعامالت 
بین المللی علم و فناوری، معاونــت علمی، فناوری و 
اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، برای ساماندهی 
شبکه کارگزاران صادراتی محصوالت دانش بنیان؛ اقدام 
به جذب مجموعه ها، تیم ها و افراد فعال در این حوزه 
کرده است. معاونت علمی، در نظر دارد به منظور معرفی 

محصوالت تولیدی توسط شــرکت های دانش بنیان 
به بازارهای جهانی و همچنین توســعه صادرات این 
محصوالت، ســاماندهی شــبکه کارگزاران صادراتی 

محصوالت دانش بنیان را در اولویت قرار دهد.
در واقع صــادرات نیازمند یک راهبــرد و برنامه ریزی 
حساب شده  است که شرکت های دانش بنیان به دلیل 
محدودیت های موجود نمی توانند تمامی منابع مورد 
نیاز برای اداره فعالیت های صادراتی خود را تامین کنند، 
چرا که این شرکت ها با توجه به نقش  تاثیرگذاری که 

در رشد و توسعه فناوری کشورها دارند باید متمرکز بر 
توسعه کسب و کار داخلی شان باشند.

بنابراین حضور واســطه های صادراتی و شرکت های 
مدیریت صادرات بهترین راه ورود و تثبیت حضور در 
بازارهای بین المللی محسوب می شــوند. از آنجائیکه 
تمامی منابع این شــرکت های تخصصی به صادرات 
تخصیص می یابد کاهش هزینه ها و صرفه جویی در زمان 
در این زمینه بســیار قابل توجه است. بر همین اساس 
کارگزارانی برای کمک به شرکت های توانمند صادراتی 

انتخاب می شوند تا در این مسیر یاریگر مجموعه های 
دانش بنیان و فناور برای ورود به بازارهای جهانی باشند.

مرکز تعامــالت بین المللی علم و فنــاوری، معاونت 
علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری 
در اقدامی جدید در نظر دارد تعــداد این کارگزاران را 
افزایش دهد. بنابراین از شرکت های دارای توانمندی 
صادراتی، تجار و شرکت های مدیریت صادرات دعوت 
کرده است تا برای ثبت نام و اعالم آمادگی خود اقدام و 

به این آدرس مراجعه کنند.

یک گزارش جدید نشان می دهد نیمی از گوشی های 
آیفون تا سال ۲۰۲۷ احتماال در هند ساخته خواهند 
شد. هند اکنون به دومین مرکز تولید آیفون در جهان 
تبدیل شده است. اپل سال گذشته امیدوار بود با تولید 
همزمان آیفــون ۱۴ در چین و هند، بــه نقطه عطف 
جدیدی دســت پیدا کند. اگر چه کامال در این برنامه 
موفق نبود اما تولید آیفون ۱۴ در هند، در سپتامبر آغاز 
شد. انتظار می رود تولید آیفون ۱۵، امسال همزمان در 
چین و هند آغاز شود. پیش از این، برآورد شده بود یک 
چهارم از تولید آیفون تا ســال ۲۰۲۵، مربوط به هند 

خواهد بود و جدیدترین گزارش نشان می دهد تغییر در 
تولید این گوشی پرچمدار، به این نقطه ختم نمی شود.

تحقیقات بلومبرگ نشان می دهد در حال حاضر، تنها 
۲.۲۷ درصد از کارخانه های تامین کننده اپل، در هند 
قرار دارند و این کشور پس از آمریکا، چین، ژاپن، آلمان، 
انگلیس، تایوان، فرانسه و کره جنوبی، در رتبه هشتم 
قرار دارد اما این روند قرار است تغییرات قابل توجهی 
پیدا کند. لوک لین، تحلیلگر واحد تحقیقات روزنامه 
دیجی تایمز تایوان به تازگی پیش بینی کرده است هند 
ممکن است تا سال ۲۰۲۷، نیمی از گوشی های آیفون 

جهان را در مقایسه با کمتر از پنج درصد فعلی، تولید 
کند. این پیش بینی پرحرارت تر از گزارش بانک جی 
پی مورگان است که پیش بینی کرده بود ۲۵ درصد از 
کل گوشی های آیفون جهان تا ســال ۲۰۲۵ در هند 
تولید خواهند شد اما با افزایش ســریع سهم هند در 

تولید آیفون، همخوانی دارد.
تولید آیفون در هند، از آوریل تا دسامبر سال ۲۰۲۲ در 
مقایسه با مدت مشابه سال ۲۰۲۱، دو برابر شد. انتظار 
می رود سهم ویتنام هم از تولید مک بوک و ایرپاد اپل 
افزایش پیدا کند. تولیدکننــدگان قراردادی از جمله 

چینی ها، اکنون به دنبال راه انــدازی کارخانه در این 
کشور هستند. یک شرکت مشــاوره هشدار داده است 
حفظ استانداردهای کیفیت در زنجیره تامین متنوع، 
چالش احتمالی بــرای اپل خواهد بــود. اپل از لحاظ 
تاریخی، همکاری فوق العاده نزدیکی با تامین کنندگان 
چینی برای رعایت استانداردهای کیفیت توسط آنها 
 ،۹to۵mac داشته است. بر اساس گزارش وب سایت
با توجه به این که بخش زیــادی از تولید اپل خارج از 
چین، توسط همان شرکتهای تایوانی یا چینی ساخته 

می شود، این نگرانی شاید اغراق آمیز باشد.

تحلیلگران ادعا می کنند که ۳۰ هزار دالر ممکن است 
ســطح تعیین کننده ای برای صعود ارزش بیت کوین 
)BTC( باشد. به گفته نعیم اســلم، تحلیلگر بروکر آوا 
ترید، ۳۰هزار دالر ممکن است ســطح تعیین کننده 
برای گاوهای بیت کوین باشد. پس از اینکه بیت کوین 
از باالترین قیمت خود یعنی حــدود ۶۹ هزار دالر به 
کمترین میزان ۱۵ هزار دالر در نوامبر سقوط کرد، از 

آن زمان در مسیر صعود قرار گرفته است.
بازار کریپتوکارنسی اوایل سال گذشته پس از چندین 

انفجار برجسته از جمله منحل شــدن صرافی اف تی 
ایکس، متالطم شــد. شرایط ایجاد شــده توسط این 
تحوالت باعث شــد که بیت کوین بیش از ۷۰ درصد از 

اوج خود در ماه نوامبر ۲۰۲۱ سقوط کند.
با این حال، اگر بیت کوین بتواند این سطح قیمت ۳۰ 
هزار دالری را پس بگیرد و باالتر از آن بماند، می تواند 
به اندازه کافی اعتماد ســرمایه گذاران را جلب و روند 
صعودی دیگری را تقویت کند. نقض مســتمر آستانه 
مهم روانشــناختی می تواند جریان های ســرمایه در 

مقیاس وسیع را به ارزهای دیجیتال تسریع کند و در 
نتیجه افزایش سریع قیمت ها را آغاز کند و بیت کوین 
را در مســیر رســیدن به باالترین قیمت های تاریخی 
جدید قرار دهد. مسیر رســیدن به طوالنی ترین روند 
صعودی بیت کوین در نوامبر ۲۰۱۳ ثبت شــد، زمانی 
که بزرگترین ارز رمزنگاری شده برای ۱۵ روز متوالی 

سودهای چشمگیری داشت.
با این حال، شکستن مانع نمادین ممکن است چالش 
برانگیزتر از آن چیزی باشــد که برخــی گاوها انتظار 

دارند. اســلم نســبت به بهبود اخیــر بیت کوین ابراز 
خوش بینی کرد اما هشــدار داد که هنوز گاوها حضور 
دارند. اگر چه معامله گران پس از افزایش متوالی قیمت 
روزانه بیت کوین مثبت باقی می مانند، سرمایه گذاران 
همچنین در مورد اینکه آیا ارزهای دیجیتال می توانند 
در طول سال ۲۰۲۳ حرکت خود را حفظ کنند، تردید 
دارند. عالوه بر این، بازار کریپتو معموال در ژانویه تمایل 
به عملکرد بهتــر دارد، به این معنی کــه این افزایش 

ممکن است پایدار نباشد.

به گفته یک منبع آگاه پس از آنکه ایالن ماسک توئیتر 
را خرید، بیش از ۵۰۰ شــرکت آگهی دهنده پلتفرم 
همکاری با آن را متوقف کرده انــد.  درآمد روزانه این 
شــبکه اجتماعی در ۱۷ ژانویــه ۲۰۲۳ میالدی ۴۰ 
درصد کمتر از درآمد آن در همین تاریخ از سال گذشته 

بوده است. کاهش درآمد شرکت نیز نخست در نشریه 
»پلتفرمر« گزارش شده بود.

البته توئیتر هنوز به در خواست برای اظهار نظر پاسخی 
نداده اســت. ایالن ماســک در اکتبر ۲۰۲۲ میالدی 
توئیتر را به قیمت ۴۴ میلیــارد دالر خرید. پس از آن 

در واکنش به اخراج هزاران کارمند و ارائه گزینه احراز 
هویت تیک آبی در ازای دریافت وجه که منجر به جعل 
هویت حساب کاربری شرکت ها در توئیتر شد، بسیاری 

از آگهی دهندگان از پلتفرم فرار کردند.
این شــبکه اجتماعی اخیرا ممنوعیت انتشار تبلیغات 

سیاسی که در ســال ۲۰۱۹ وضع شــده بود را لغو و 
اعالم کرد سیاســت انتشــار آگهی بــرای تبلیغات 
مبتنی بر دلیــل در آمریکا را تســهیل و در حقیقت 
 سیاست تبلیغاتی خود را با تلویزیون و دیگر رسانه ها 

همخوان خواهد کرد.

براساس اعالم معاونت علمی؛

شبکه کارگزاران صادراتی محصوالت دانش بنیان ساماندهی می شود

نیمی از گوشی های آیفون در هند تولید می شوند

سطح سرنوشت ساز بیت کوین مشخص شد

ایالن ماسک ۵۰۰ آگهی دهنده را از توئیتر فراری داد
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کار و
کارآفرینی 

4/6 ميليون جــوان به زودي متقاضي 
شغل مي شوند كه اگر شرايط اشتغال 
آنها فراهم نشــود با متقاضيان فعلي 
كار، 7/4 ميليون بيكار خواهيم داشت، 
همچنين به زودي ۱4۰ هزار نفر دكتر 
و ۵۸۰ هزارنفر هم كارشــناس ارشد مي شوند. به گزارش مهر، 
آمارها نشــان مي دهند بازار كار ايــران در حال يك چرخش 
شديد اســت. اين بازار طي يكي دو دهه به ســرعت از حالت 
سنتي و شــاغالن با تحصيالت پايين به سمت بازاري مدرن با 
شاغالني تحصيل كرده در حركت اســت تا جايي كه براساس 
آمار، به زودي بيش از 4 ميليون و 6۰۰ هزار نفر از دانشــگاه ها 

فارغ التحصيل و جوياي شغل مي شوند. 
مسئوالن عنوان مي كنند نه اشتغال مورد نظر فارغ التحصيالن 
دانشــگاهي از جنس مشاغل موجود اســت و نه آنها به دنبال 
جايگاه هاي ُخــرد خواهند رفت. آنها مي خواهند مشــاغلي را 
بيابند كه در شان ميزان تحصيالتشــان باشد و اسم و رسمي 
داشته باشــد. بنابراين اينكه تقاضاهاي بي شماري براي برخي 
مشاغل شكل بگيرد و برخي رشــته هاي شغلي خالي از تقاضا 

بماند، دور از انتظار نيست. 

ورود ۱۴۰ هزار دكتر به بازار كار
آمارهاي جديد كه از ســوي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
ارائه شــده، نشــان مي دهد تنها در بخش تحصيالت دكتراي 
تخصصي و حرفه اي، بــه زودي ۱4۰ هــزار و 6۵۸ نفر راهي 
بازار كار خواهند شد و متقاضي جدي كار محسوب مي شوند؛ 
كاري كه احتماال بايد ويژگي هاي خاص خود را داشته باشد و 
نمي توان از فردي كه تا مقطع دكترا درس خوانده توقع داشت 
به ماهيت كار پيشنهادي و جايگاه اجتماعي آن توجه نداشته 
باشد. بنابراين هرچقدر سطح تحصيالت جامعه باال برود، از آنسو 
دايره مشاغل پيشنهادي و قابل انجام توسط گروه تحصيل كرده 
ارشد نيز كوچك تر اســت، همچنين يافتن مشاغلي در سطح 
تحصيالت دكترا در بازار كار فعلي ايران، سخت و دشوار است 
و در مواردي حتي ممكن است فردي كه تحصيالت دكترا دارد 
تا مدت ها موفق به يافتن يك شغل مناسب و قابل اعتماد نشود. 
عالوه بر اين، ۵۸۰ هزار نفر كارجويي كه به زودي و تا يكي دو 
سال آينده متقاضي كار خواهند شد، در مقطع كارشناسي ارشد 
در حال تحصيل هستند، البته نمي توان تمامي ۵۸۰ هزار نفر 

را متقاضي جديد كار دانست، چون ممكن است بخشي از آنها 
افرادي باشند كه در حال حاضر در بازار كار شاغل هستند و در 
حال ادامه تحصيل اند اما باالخره وجود ۵۸۰ هزار كارشــناس 
ارشد در بازار كار فعلي ايران هم مي تواند يك فرصت تلقي شود 

و هم يك تهديد. 
كارشناسان مي پرسند آيا واقعا بازار كار كشور در شرايطي كه 
كسب و كار با مسائل مختلفي دست و پنجه نرم مي كند، نيازمند 
ورود ميليوني جوانان به دانشگاه هاست؟ آيا مي توان براي صدها 
هزار جوان كارشناس ارشد و دكتر، فرصت شغلي مناسب و در 

خور شان ارائه كرد؟
در حال حاضر بيشــترين جوانان در حــال تحصيل مربوط به 

استان هاي اصفهان، تهران، آذربايجان شرقي، خراسان رضوي، 
خوزستان، فارس و مازندران هســتند كه در آينده نزديك نيز 
حجم قابل توجهي از بازار كار اين مناطق را تشكيل خواهند داد. 

آمار جديد تعداد دانشجويان در رشته هاي مختلف
به صورت كلي، هم اكنون در ۸ گروه اصلي تحصيلي 4 ميليون 
و 6۸۵ هزار و ۳۸6 نفر در حال تحصيل انــد كه از اين تعداد ۲ 
ميليون و 47۰ هزار و ۹6۸ نفر مــرد و ۲ ميليون و ۲۱4 هزار و 
4۱۸ نفر زن هستند. از كل جوانان در حال تحصيل يك ميليون 
و 4۳ هزار و 76۵ نفر در دوره كارداني و ۲ ميليون و ۹۲۰ هزار 

نفر نيز در دوره كارشناسي در حال تحصيل هستند. 

با وجود اينكه در دوره كارداني تعداد مــردان 7۱۱ هزار نفر و 
تعداد زنان ۳۳۲ هزار نفر اســت اما در دوره كارشناسي تعداد 
زنان يك ميليون و ۵۳۹ هزار نفر و تعداد مردان يك ميليون و 
۳۸۱ هزار نفر است كه اين موضوع نشان مي دهد زنان در مدارج 
باالتر، نسبت به مردان تمايل بيشتري به ادامه تحصيل دارند و 
تعداد آنها در سال هاي اخير به طرز چشمگيري افزايش يافته 
است. هم اكنون ۵۸۰ هزار نفر در دوره كارشناسي ارشد در حال 
تحصيل هستند كه از اين تعداد، ۳۰6 هزار نفر مرد و ۲7۳ هزار 
نفر زن هستند، همچنين 67 هزار نفر در حال تحصيل در دوره 
دكتراي حرفه اي هســتند كه در اين بخش ۲۸ هزار نفر مرد و 
حدود ۳۹ هزارنفر زن هستند. زنان در دوره دكتراي تخصصي 

نيز آمار بااليي دارند به نحوي كه از مجموع 7۳ هزار شاغل در 
دوره PHD بيش از 4۳ هزار نفر مرد و ۳۰ هزار نفر زن هستند. 
البته ۲4۳ هزار نفر در رشته هاي بهداشت و رفاه، ۱۸۰ هزار نفر 
در رشته هاي خدمات، يك ميليون و ۵۱۳ هزارنفر در رشته هاي 
علوم اجتماعي، بازرگاني و حقوق و ۳76 هزارنفر نيز در رشته 

علوم انساني و هنر در حال تحصيل هستند. 
عــالوه بــر ايــن، ۱74 هــزار نفــر در علــوم تربيتــي، 
۳۰۳ هــزار نفــر رياضيــات، علــوم و محاســبات، ۱6۳ 
هــزار نفــر كشــاورزي و دامپزشــكي و يــك ميليــون 
 و 7۲۹ هــزار نفــر در رشــته هاي مهندســي، توليــد و 

ساخت درس مي خوانند. 

چه تعداد دكتر بيكار در راه است؟

4/6 ميليون نفر به زودي متقاضي شغل مي شوند 

شناخت كيفيت يك مبل 
از روي ويژگي هاي ظاهري 
آن هم ســخت است و هم 
كاري تخصصي، به همين 
دليل شناخت فروشندگان 
و كاالهاي آنها براي اعتماد كردن به آنها در خريد هر 
كااليي شرط ضروري است به ويژه در خريد مبل. در 
مقابل آن براي فروشــندگان مبل داشتن سرمايه، 
انعطاف در شرايط بد اقتصادي، دقت در ميزان قدرت 
خريد مردم و باال بردن نوع خدمات راهكاري اساسي 

براي رونق درآمد آنهاست. 
يك فروشــنده مبل مي گويد: خريد يــك مبل از 
۲ميليون به باال است. اين تفاوت قيمت صرفا به دليل 
تفاوت در نوع كيفيت نيســت بلكه عمده دليل آن 
گراني يا ارزاني موادي است كه در اين مبل ها به كار 
رفته است. مبلماني كه مواد گران تري در آنها استفاده 
مي شود، از نظر قيمت گران تر هستند و آنهايي كه از 
مواد ارزان تري تشــكيل شده اند، قيمت پايين تري 
دارند. نمونه مهم اين مواد پارچه و چوب است. انواع 
چوب هاي مبلمــان نام خاصي دارنــد كه از طريق 
نام همين چوب ها مي تــوان ارزش و قيمت آنها را 
دريافت. برخي از چوب ها در قســمت دروني مبل 
اســتفاده مي شــوند و برخي هم كه از رنگ پذيري 
بيشتري برخوردارند، در اليه بيروني مبل استفاده 
مي شــوند، همين نشــانگر ويژگي هــاي متفاوت 
چوب هاست. اســفنج مبل هم به عنوان يكي ديگر 
از مواد تشكيل دهنده مبل است كه از نظر حجم و 
تراكم به گونه اي متفاوت توليد مي شود. اسفنجي كه 
متراكم تر يا حجيم تر است، كيفيت بيشتري دارد و 
به دليل مرغوب بودنش در كف مبل استفاده مي شود 

چون وزن بيشتري دارد. 
وي توضيح مي دهد: پارچه مبــل هم يكي ديگر از 
موادي است كه در قيمت مبل يا نوع آن تاثيرگذار 
است كه البته معموال انتخاب نوع پارچه به سليقه 

مشتري بستگی دارد. 
وي در ادامه به وجود تعداد زياد پارچه هاي چينی در 
بازار اشاره كرده و مي گويد: پارچه هاي چيني بازار را 
اشــباع كرده اند به طوري كه برخي از افراد سودجو 
براي فريب اذهان خريداران پارچه ها را با نام كشور 

تركيه به فروش مي رسانند.
اين فروشنده همچنين در پاســخ به اين سوال كه 
از چه طريق مي توان مبلمان باكيفيت را شناسايي 
كرد، مي گويد: البته اين كار كامال تخصصي است و 
معموال مشتريان نمي توانند كيفيت مبل را از نگاه به 
ظاهر آن به خوبي دريابند چراكه آنها از نوع تركيبات 
و مواد مبل به طور تخصصي اطالع ندارند اما دركل 
هر مبل داراي يكسري ويژگي هايي است كه مي تواند 

نشان دهنده خوب يا بد بودن آن باشد مثال مبلماني 
كه با چوب راش ساخته مي شوند يا اينكه پارچه هاي 
آنها طرح ها و ظرافت هاي خاص و رنگ تميزتر و نوع 
دوخت مرتب تر و دقيق تر دارد، باكيفيت تر هستند. 
رويه كوبي مبل هم از جمله عوامل شناخت خوب يا 

بد بودن آن است. 
او ادامه مي دهد: امــا دركل من هرگاه بخواهم كاال 
و محصولي را بخرم كه كيفيت بااليي داشته باشد، 
معموال سعي مي كنم از فروشــگاه هاي صاحب نام 
يا مغازه هايي كه كارشان تاييد شده و مورد اعتماد 
است، خريد كنم. براي همين به نظر من گام مهم و 
اساسي در خريد اين است كه فروشنده را بشناسيم و 

اطمينان الزم از او و محصوالتش را به دست آوريم. 
در دوران تحريم ها اوضاع اقتصادي به گونه اي شــد 
كه اگر در گذشته در ماه درآمد ما ۵ميليون بود، به ۳ 

ميليون رسيد و فروش ما به شدت افت كرد.
 در اين شرايط ما سعي كرديم از موادي براي ساخت 
مبل استفاده كنيم كه ارزان تر باشد تا هم درنهايت 
قيمت مبل كمتر شــود و هم اينكه مشتريان ما كه 
در اين زمان قدرت خريد پاييني داشتند، راحت تر 
بتوانند خريد كنند چراكه در اين زمان براي خيلي 
از مردم حتي خريد لوازم ضروري زندگي دشــوار 
شده بود چه برسد به خريد مبل كه براي بسياري از 
مردم جزو ضرورت ها نيست. در اين شرايط ما تنوع 

كاالهاي مان را باال برديم و سعي كرديم با قيمت هاي 
مناسب مشتريان خود را از دست ندهيم و حتي تعداد 
آنها را بيشتر كنيم. حتي ما به مشتريان اين فرصت را 
مي داديم كه درصورت ديدن هرگونه ايرادي در مبل 
به ما مراجعه كنند تا آن را برطرف كنيم درواقع با اين 

كار انگيزه آنها را باال برديم. 
اين فروشــنده مبل مي گويد: هر چقدر ســرمايه 
بيشتري در راه اندازي توليدي يا فروشگاه مبل داشته 
باشي، شانس بيشتري براي پيشرفت و رسيدن به 
درآمد باال خواهي داشــت. كساني كه خود سرمايه 
اين كار را دارند، گواه اين موضوع هستند اما كساني 
كه از اين سرمايه بي بهره اند از طريق وام بايد اقدام 

كنند كه متاســفانه هم مقادير آن كم است و قابل 
صرفه نيست و هم اينكه سود باالي اين وام ها اجازه 
ريسك كردن به وام گيرندگان را نمي دهد.ساخت و 
فروش مبل يكي از شغل هايي است كه اگر نتوانيم به 
آن شغل پول ساز بگوييم اما به آن اندازه درآمد دارد 
كه بشود براي راه اندازي يك كارگاه و توليدي مبل 
اقدام كرد. به طوري كه حداقل ۳ تا ۵ ميليون براي 
صاحبان خود درآمدزايي مي كند. با توجه به قيمت 
مبلمان مي توان ميزان اين درآمدزايي را درك كرد. 
در كل ۲ نــوع مبلمان اصلي وجــود دارد؛ مبلمان 
روكش دار و مبلمان موردي. مبلمان روكش دار به 
آن دسته از مبلماني اطالق مي شود كه در آن يك 

پوشش نرم براي نشســتن وجود دارد و درصورت 
نيــاز در آن فنر مي گذارند تا قابليــت ارتجاعي آن 
افزايش پيدا كند و ســپس آن را روكش مي كنند، 
مانند مبل هاي نشيمن و كاناپه ها كه داراي بالشتك 
هستند. مبلمان موردي هم به اســباب و اثاثيه اي 
اطالق مي شود كه فاقد قسمت بالشتك دار هستند، 

مانند: ميز، ويترين، كابينت و قفسه.
 هر يك از اين دو نوع مبلمــان مي توانند از اجناس 
مختلفي ســاخته شــوند كه عموما انواع چوبي و 
غيرچوبي آن در بازار هاي ايران موجود است. عمده 
محصوالت مبله از چوب سخت )چوب جنگلي( يا 

چوب نرم ساخته مي شوند. 

»كسب وكار«  شرایط راه اندازی توليدی و فروشگاه مبلمان را بررسي می كند

چگونه مبلمان با کيفيت انتخاب کنيم؟
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رئيس ســازمان امور عشــاير از تجهيز 15 هزار خانوار عشــايري به پنل هاي 
خورشيدي تا پايان امسال خبر داد و گفت: براســاس مذاكرات صورت گرفته با 
وزارت نيرو درصدديم تا 5 ســال آينده تامين برق اكثر خانوار عشايري از طريق 

پنل هاي خورشيدي صورت گيرد.  به گزارش ايسنا، كرمعلي اظهار كرد: براساس 
هماهنگي هاي صورت گرفته بين ســازمان امور عشاير و معاونت برق روستايي 
وزارت نيــرو درصدديم تا پايان امســال 15 هزار خانوار عشــايري به پنل هاي 

خورشيدي مجهز شوند كه اعتبارات و تامين پنل هاي خورشيدي از طريق وزارت 
نيرو صورت مي گيرد.  وي افزود: با تجهيز خانوار عشايري به پنل هاي خورشيدي 
آنها مي توانند روشنايي، شارژ دستگاه هاي الكترونيكي از قبيل موبايل و روشن كردن 

يكي از دستگاه هاي صوتي يا تصويري مانند تلويزيون را از اين طريق انجام دهند. 
درصدديم در آينده نيز به گونه اي اين سيستم را براي عشاير مجهز كنيم كه بتوانند 
گرمايش و سرمايش از جمله حمام هاي خورشيدي را نيز از اين طريق تامين كنند. 

برقعشايرخورشيديميشود

سيِب درختي در ايران به دليل شرايط 
آب و هوايي مناسب كيفيت بااليي دارد 
و عالوه براين به مقدار بســيار بااليي 
نيز توليد مي شود و برا ي صادرات به 
كشورهاي همسايه فرستاده مي شود. 
شهرستان سميرم اصفهان از جمله مناطقي است كه سيب هاي 
آن باالترين كيفيت را در كشــور داردو معموال براي صادرات 
فرستاده مي شود. اما هنوز سردخانه اي براي نگهداري سيب در 

اين شهرستان احداث نشده است. 

 مرزهاي بسته عراق به روي سيب هاي ايران 
سجاد راد، فروشنده عمده سيب در كشــور درباره توليد امسال 
سيب در كشور به»كسب وكار« گفت: ميزان توليد سيب در سال 
جاري به مقدار زيادي افزايش يافته است. به گونه اي كه باغداران 
به دليل كاهش قيمت فعال از فــروش محصوالت خود منصرف 
شده اند وكساني كه توانايي دارند سيب هاي خود را در سردخانه ها 
نگهداري مي كنند. مقدار قابل توجهي نيز به كشورهايي مثل تركيه 
و عراق صادر مي شود. وي در ادامه گفت: امسال كشور عراق كه 
يكي از بازارهاي اصلي صادرات سيب ايران به حساب مي آيد، براي 
مدتي مرزهاي خود را به روي سيب هاي ايراني بسته نگه داشته 
است و تنها در بعضي نقاط مرزي آن هم با تعرفه باالي كيلويي 
1000تومان اجازه واردات اين محصول را مي دهد كه شــايد به 

دليل برداشت سيب مناطقي از خود عراق باشد. 
مذاكرات با طرف  هاي عراقي ضعيف است

عباس پاپي زاده، عضو كميســيون كشاورزي، علت مشكالت 
صادرات سيب در مرز عراق را بي نظمي هاي اين كشور و نبود 
برنامه منســجم براي گمرك و مرزهاي مشــترك دانست و 
افزود: البته مذاكرات از جانب ايــران در اين زمين نيز ضعيف 
بوده. عراق به عنوان كشور همسايه كه مرزهاي زميني بسيار 
زيادي با ما دارد و از لحاظ كشــاورزي نيز به شدت به واردات 
نيازمند است، مي تواند بازار خوبي براي محصوالت كشاورزي 

ايران باشــد. به همين دليل مســئوالن بايد در ايــن رابطه با 
جديت بيشــتري به مذاكره با طرفهاي عراقي بپرازند. امسال 
بســياري از محصوالت كشــاورز ي ايران كه بــراي صادرات 
به عراق رفته بود، به دليل بي نظمي برگشــت داده شــد. كه 
 باعث پايين آمــدن كيفيت آنها و ضرردهــي صادركنندگان 

شد. 

سميرم، در انتظار سردخانه هاي نگهداري سيب 
منصورزاده از باغداران شهر سميرم درباره كيفيت اين محصول 

در ســميرم گفت: ســيب اين منطقه بســيار ترد و باكيفيت 
 اســت و در بازار هــاي تهران باالتريــن قيمت هــا را به خود 

اختصاص مي دهد.
 با اين وجود سيب باغداران ســميرمي در شرايط عادالنه اي 
قيمت گذاري نمي شودو باوجود قيمت 7هزار توماني در بازار 
گاهي به قيمت 200تومان از كشاورز خريده مي شود. اين در 
شرايطي اســت كه به دليل كمبود آب در سميرم كشاورزان 
مجبورند ســاالنه چندين ميليون بهاي آب بپردازند. وي در 
ادامه گفت: ســيب هاي درجه پايين تر دراين شهرستان براي 

مصــارف كمپوت گيري بايد به اســتان هاي ديگر فرســتاده 
شود زيرا چنين كارخانه هايي در ســميرم وجود ندارد و اين 
باعث هزينه هاي حمل ونقل مي شــود كه فشاري مضاعف به 
كشاورزان وارد مي كند. وي افزود: اصلي ترين عامل ضرردهي 
كشاورزان اين است كه در فصل برداشت به دليل فراواني سيب، 
قيمت ها كاهش مي يابد و كشاورزان هم كه توانايي نگهداري 
محصوالت خود را ندارند، ناچارند به همان قيمت ها سيب هاي 
خودرا بفروشند. در حالي كه اگر سردخانه هايي براي نگهداري 
سيب در اين شهرستان وجود داشت، كشاورزان مي توانستند 

سيب هاي خود را در فصل هايي كه قيمت ها مناسب تر است ، 
به فروش برسانند.  وي درباره اســتفاده از كود در توليد سيب 
گفت: محصوالت ما معموال ارگانيك اســت و به ميزان بسيار 
كمي از كودهاي شــيميايي وسموم اســتفاده مي كنيم و در 
 صورت استفاده نيز كودهاي حيواني و به ويژه مرغي در اولويت 

قرار دارند. 
وي در ادامه گفت: جديدا از كودهايی به نام ورمي كمپوســت 
استفاده مي شود كه از بقاياي ميوه ها و گياهان در شرايط خاصي 

توليد مي شود و بسيار موثر و باكيفيت است. 

» کسب و کار« از وضعیت بازار سیب سمیرم گزارش می دهد 

مرزهای بسته  عراق به روی سیب ایران

کشاورزي

مسعود هاشم زاده،معاون تشخيص و درمان ســازمان دامپزشكي كشور گفت: آنچه كه در داروخانه هاي 
دامپزشكي وجود دارد، داراي جاذبه است كه متاسفانه اين جذابيت ها در كلينيك ها و درمانگاه ها كم تر 
ديده مي شــود.  وي افزود: در تالش هســتيم تا جذابيت هاي كلينيك ها و درمانگاه ها را افزايش دهيم، 

اجباري براي تبديل شــدن داروخانه هاي دامپزشــكي به كلينيك ها وجود ندارد، اما تالش مي كنيم با 
 كاهش جذابيت  داروخانه ها و درصورت احساس نياز خودشان تغيير مسير داده و به كلينيك دامپزشكي 

تبديل شوند. 

وي با تاكيد بر اينكه در ساختار جديد توزيع دارو برهم نخواهد خورد، گفت: در حال حاضر هزار و 700 
داروخانه دامپزشكي رسمي و همچنين 5 هزار درمانگاه و كلينيك در كشور فعاليت مي كنند كه سازمان 

دامپزشكي براي سازماندهي مصرف دارو، برنامه هايي را دارد. 

جذابيتهايداروخانههايدامپزشكيباالترازكلينيكها

اگــر به دنبــال يك شــغل پردرآمد 
مي گرديد و احيانا در منطقه اي زندگي 
مي كنيد كه درختان توت بســياري 
وجود دارد، بهترين گزينه براي شما 
نوغانداري اســت. اين شغل برخالف 
اسم عجيبش، بسيار ســاده اســت و به ابزار و امكانات اوليه 
بسيار كمي نياز دارد. نوغانداري يا همان پرورش كرم ابريشم، 
از جمله مشاغلي اســت كه از ديرباز در كشور ما رواج داشته 
و يكي از عوامل رونق فرش ايراني، همين نخ هاي ابريشــمي 
بوده اســت. در حال حاضر به داليلي توليد داخلي اين كاالي 
باارزش كاهش پيدا كرده اســت. به گونه اي كه مسئوالن را به 
فكر چاره جويي براي خروج اين صنعت از ركود انداخته است. 

پرورش كرم ابريشم؛ حرفه اي ساده و پرسود
محمد رحيمي جعفري از فروشــندگان تخم كرم ابريشم كه 
كار مشــاوره براي متقاضيان اين حرفه را نيز انجام مي دهد، 
درباره اين حرفه به »كسب وكار« گفت: پرورش كرم ابريشم 
بسيار ساده است به گونه اي كه از يك فرد دوازده ساله تا يك 
فرد مسن مي توانند به اين كار روي بياورند و با ابزار بسيار كم به 
سود خوبي برسند. وي در ادامه گفت: با يك جعبه كرم ابريشم 
كه قيمتي حدود 8 هزار و 500 تومان دارد و 20 مترمربع فضا 
و يك درخت توت، مي توان به سودي معادل 2 ميليون تومان 
رسيد. جعفري درباره شرايط نگهداري اين كرم ها گفت: بايد 
رطوبت محيط نگهداري اين كرم ها به طور دقيق اندازه گيري 
شود. از نظر تغذيه نيز تنها برگ درخت توت بايد به آنها داده 
شود و به طور معمول 2 الي 3 بار در ســال مي توان از كرم ها، 
پيله به دست آورد. اين فروشنده كرم ابريشم گفت: مرغوبيت 
ابريشم به دست آمده تا حدود زيادي به غذاي كرم ها بستگي 
دارد. پيله هاي سفيد رنگ بهترين كيفيت را دارند و هرچه به 
سمت رنگ زرد مايل شود، نشانه نامرغوب بودن آن است. اگر 
همراه با برگ توت، چوب درخت نيز به آنها داده شود از كيفيت 
ابريشم توليدي كاسته مي شود. وي درباره مزاياي اين حرفه 
گفت: توليد پيله نيازي به ســالن هاي بزرگ ندارد و هركس 
مي تواند به عنوان يك شغل فصلي در كنار محل زندگي خود 

به پرورش كرم ابريشم بپردازد. 

واردات بي رويه، منجر به كاهش توليد داخلي شده 
است

مهدي پورحســين، سرپرست شركت ســهامي پرورش كرم 
ابريشم به »كســب وكار« گفت: ســاالنه بين 600 تا 700 تن 

ابريشم در داخل كشور مصرف مي شود كه بيشتر آن براي توليد 
نخ هاي مورد نياز قاليبافي است. وي در ادامه گفت: اگرچه ميزان 
مصرف ابريشم در داخل كاهش پيدا نكرده است و ما توليد قالي 
را با همان روال قبل انجام مي دهيم اما توليد ابريشــم داخلي 
به شــدت كاهش يافته و بخش زيادي از نيــاز داخل از طريق 
واردات از كشورهاي ديگر تامين مي شود. وي علت اين كاهش 
را واردات بي رويه ابريشم هاي خارجي دانست و افزود: در حال 
حاضر محصول 70 هزار جعبه كرم ابريشم به ايران وارد مي شود 
درحالي كه تنها 25 تا 30 هزار جعبه كرم ابريشم در كشور توزيع 
مي شود. وي در ادامه گفت: ما خواستار وضع تعرفه هاي سنگين 

براي واردات ابريشم نيستيم، بلكه معتقديم با تعرفه هاي فعلي 
نيز مي تــوان از واردات بي حدوحصر جلوگيــري كرد. درواقع 
آنچه فعال به يك معضل تبديل شــده، قيمت هــاي اظهاري 
غيرواقعي است كه واردكنندگان اعالم مي كنند و براساس آن 
تعرفه پايين تري را مي پردازند. پورحسين درباره كارخانه هاي 
ابريشم كشي كشور گفت: در حال حاضر 4 كارخانه توليد ابريشم 
داريم كه دو كارخانه به طور كامل تعطيل هستند و دو تاي ديگر 
با چيزي حدود 30 درصد ظرفيت خود به كار مشغول هستند 
و عمدتا از توليد ابريشــم تغيير خط داده اند و به توليد پارچه 
روي آورده اند. وي درباره كيفيت كارخانه هاي كشور گفت: اين 

كارخانه ها از نظر كيفيت ماشــين آالت مناسب هستند و تنها 
مشكل در اين بخش ورشكســتگي اين كارخانه هاست كه به 

دليل كاهش نوغانداري در كشور به تعطيلي كشيده شده اند. 

14 هزار هكتار توتستان براي توليد ابريشم داريم
علي اصغــر داداش پور، رئيس مركز توســعه 
نوغانداري كشور، در گفتگو با »كسب وكار« 
گفت: اين مركز در سال 93 تاسيس شده است 
و به عنوان نهاد حاكميتي و نظارتي درصدد 
است تا با حمايت از نوغانداري در كشور توليد 

ابريشم را دوباره به سال هاي گذشته برگرداند؛ زماني كه حدود 
200 هزار جعبه تخم ابريشم در كشور توزيع مي شد. 

وي با اشــاره به اينكه هم اكنون حدود 20 هــزار جعبه تخم 
در كشــور توزيع مي شــود، گفت: باوجود پتانســيل باالي 
توتستان ها در كشور كه به 14 هزار هكتار مي رسد، مي توان 
140 هزار جعبه كــرم را پــرورش داد. برنامه هايي نيز براي 
اصالح توتســتان ها داريم تا كيفيت ابريشــم را بهتر كنيم. 
ضمن اينكه دولت تصميــم دارد تا تخم نوغــان را به صورت 
 رايگان يا با هزينه هاي بسيار كم در اختيار پرورش دهندگان

 قرار دهد. 

»کسب وکار« وضعیت صنعت نوغانداري را بررسي مي کند

پرورش سودآور   و کم رونق کرم ابریشم
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اصناف

نشســت هم انديشــي اتحاديه صنــف 
سازندگان وفروشندگان باتري با متصديان 
واحدهاي صنفي عضو اتحاديه برگزار شد. 

رئيــس اتحاديــه صنف ســازندگان و 
فروشندگان باتري در ابتداي اين نشست 
ضمن خيرمقدم به اعضاي اداره آگاهي كه در جلسه حضور داشتند و 
نيز اعضاي صنف خود، خطاب به سرهنگ موذن عنوان كرد: از اداره 
محترم اماكن و پليس آگاهي كه در راستاي برقراري نظم و انضباط 
در جامعه اهتمام خود را تمام و كمال به كار گرفته اند، كمال تشكر 
و قدرداني را داريم. تقي علي اكبري بــا تاكيد بر لزوم صدور كارت 
مباشرت براي افراد حاضر در واحد صنفي عنوان كرد: افراد حاضر در 
واحد صنفي كه به عنوان فروشنده مشغول به فعاليت هستند و پروانه 
كسب متعلق به ايشان نيست، ملزم به داشتن كارت مباشرت بوده و 
در غير اين صورت با آن ها توسط اداره اماكن برخورد قانوني خواهد 
شد. علي اكبري با تاكيد بر اين موضوع كه جواز كسب بايد در معرض 
ديد همگان در داخل واحد صنفي قرار گرفته باشد، تصريح كرد: در 
راستاي همكاري با اداره اماكن و پليس آگاهي افراد حاضر در واحد 
صنفي بايد نسبت به خريد باتري دست دوم اطالعات كامل از قبيل 
نام خريدار و فروشنده را در دفترچه ثبت كنند. اين مقام مسئول 
با بيان اين مطلب كه ارائه اظهارنامــه مالياتي يك تكليف قانوني 
است، اذعان داشت: اعضاي صنف بايد در موعد مقرر نسبت به تهيه 
اظهارنامه الكترونيكي و ثبت آن در اداره دارايي اقدام كرده و رسيد 
خود را تحويل بگيرند. علي اكبري در ادامه افزود: براي جلوگيري از 
بروز اختالف بين اظهارنامه واقعي تشخيص مميز دارايي مقرر شد 
مطابق ماده ۷۱ قانون نظام صنفي، كليه واحدهاي صنفي خريد و 
فروش باتري و لوازم وابسته از دفاتر قانوني يا صندوق هاي مكانيزه 
مورد تاييد اداره دارايي استفاده كنند. ضمن  اينكه درصورت عدم 
اســتفاده از اين موارد افراد از بخشــودگي مالياتي معاف و شامل 
جريمه نقدي خواهند بــود. رئيس اتحاديه صنف ســازندگان و 
فروشندگان باتري در ادامه نشســت درباره بيمه كارگران توضيح 
داد: براســاس ماده ۹۲ قانون نظام صنفي، بايد حق بيمه كارگري 
به صورت ماهانه در فهرست اضافه شده و پس از كسر آن از حقوق به 
سازمان تامين اجتماعي تحويل داده شود. وي در توضيح تسهيالت 
ارائه شــده براي اعضاي خود بيان كرد: اعضاي اتحاديه مي توانند 
درصورت كهولت سن و از كار افتادگي از تسهيالت بيمه تكميلي كه 
توسط اتحاديه فراهم شده است، استفاده كنند. وي با تاكيد بر لزوم 
نصب برچسب قيمت روي كاالها عنوان كرد: كليه افراد داراي پروانه 

كسب مكلفند فهرست خدمات و قيمت هاي مصوب شده توسط 
اتحاديه را روي محصوالت خود براي رويت بازرسان تعزيرات نصب 
كنند. علي اكبري ارائه فاكتور فروش و خدمات پس از فروش توسط 
متصديان واحدهاي صنفي را امري ضروري برشمرد و گفت: برخورد 
شايسته و مناســب و نيز ارائه راهكارها و اطالعات الزم به مشتري 
نسبت به دريافت كارت گارانتي از اهم وظايف كليه اعضاي اين صنف 
به شمار مي رود. وي با بيان اين مطلب كه باتري هاي فاقد شناسه 
گمركي كاالي قاچاق محسوب مي شود، تصريح كرد: از اعضاي خود 
انتظار داريم تا نهايت همكاري را با بازرسان اتحاديه و اداره اماكن 
و آگاهي داشته باشند و نيز در راســتاي تشكيل كميسيون هاي 
پنج گانه اتحاديه كه شامل كميسيون بازرسي، فني، حل اختالف، 
شكايات و آموزش مي شــود با اتحاديه تشريك مساعي هاي الزم 
را انجام دهند و با ســمت بازرس افتخاري اتحاديه، هميار باشند. 
علي اكبري با تاكيد بر لزوم آموزش فنــي همگام با تكنولوژي روز 
دنيا تصريح كرد: تمامي اعضاي داراي پروانه كســب مكلفند در 
كالس هاي آموزشي يادگيري فناوري جديد شركت كنند تا آسيب 
فني ناشي از عدم دانش و آگاهي كافي به خودروهاي امروزي وارد 
نشود. گفتني است اين دوره ها رايگان بوده و زيرنظر استادان مجرب 
آموزش هاي الزم به اعضا داده خواهد شــد. در ادامه اين جلســه 
نايب رئيس اول و بازرس اتحاديه با تاكيد بر اين موضوع كه بيشترين 
شكايات مطروحه در كميسيون حل اختالف از اعضاي فاقد پروانه 
كسب مورد رسيدگي قرار مي گيرد، عنوان كرد: تمامي شكايت هاي 
مطرح شده پس از بررسي  ،مورد كارشناسي دقيق قرار مي گيرند 
كه درصورت نارضايتي هر يك از طرفين از جواب كارشناسي، براي 
رسيدگي به سازمان تعزيرات ارســال مي شود.محمود اكبرزاده با 
بيان اين مطلب كه يكي از مهم ترين شرايط گرفتن جواز، گذراندن 
دوره هاي آموزشي در آموزشگاه اتحاديه است، تصريح كرد: تمامي 
افراد خواهان پروانه كسب موظفند تا دوره هاي ۷۲ ساعته آموزش 
فني خودرو در 4 رســته كولر اتومبيل، دزدگير، برق و دياگ را با 
كســب نمره قبولي طي كنند. عضو هيات مديره و بازرس اتحاديه 
نيز در ادامه جلســه ضمن ابراز نگراني از افزايش قاچاق باتري به 
كشور بيان كرد: متاسفانه به علت باال رفتن ضريب گمركي باتري و 
قرار گرفتن آن در اولويت ۱۰ تاجران و واردكنندگان عالقه اي براي 
وارد كردن باتري از خود نشان نمي دهند و اين موضوع دليلي براي 
ازدياد واردات باتري به صورت قاچاق است. امرا... باقري درباره ميزان 
مصرف باتري در طول يك سال توضيح داد: توليدات داخل در طول 
سال معادل ۶ تا ۷ ميليون است كه با احتساب كاركرد هر باتري نياز 

كشور در سال در حدود ۱۱ تا ۱۲ ميليون باتري است كه مازاد اين 
تعداد به صورت واردات فراهم مي شود. عضو هيات مديره اتحاديه 
در ادامه جلسه در توضيح مشكالت اتحاديه صنف باتري سازان و 
باتري فروشان بيان كرد: تداخل صنفي با واحدهاي صنفي فروش 
لوازم خودرو و تعويض روغني ها از جمله معضالت عمده اين اتحاديه 
است كه باعث بروز مشكل در بسياري از واحدهاي صنفي شده است. 
از آن جايي كه صنف باتري ساز و باتري فروش يك صنف خدماتي 
اســت، در هر منطقه و ناحيه تنها يك واحــد صنفي نيز مي تواند 
جوابگوي نياز منطقه باشــد. رازميك عيدي با بيان اين مطلب كه 
صنف باتري ســاز و باتري فروش از جمله مشاغل سخت محسوب 
مي شود، تصريح كرد: سروكار داشتن مداوم با مواد اسيدي مانند 
اسيد سولفوريك باعث بروز مشــكالت جدي بر سالمت افراد اين 
صنف شده است و به همين منظور طي مكاتباتي از سازمان تامين 
اجتماعي درخواست كرديم تا اين صنف را در زمره مشاغل سخت 
قرار دهند كه تاكنون و پس از گذشــت 5 سال جوابي از سوي اين 
سازمان دريافت نشده است. خزانه دار اتحاديه صنف سازندگان و 

فروشندگان باتري درباره بيشــترين ميزان شكايات مطروحه در 
كميسيون شكايات اين اتحاديه بيان كرد: در بسياري موارد ديده 
مي شود كه عدم برخورد مناســب با ارباب رجوع از سوي كارگران 
واحدهاي صنفي كار را به شكايت مي رســاند بنابراين بايد تالش 
شود تا با برخورد مناسب و سعه صدر توسط اعضاي محترم اتحاديه 
جلوي اين قبيل شــكايات در جهت حفظ شــان و منزلت صنف 
گرفته شود. صمد حاجي شاه محمدي در ارتباط با روند رسيدگي 
به شكايت هاي مطرح شده عنوان كرد: در هفته ۲ روز به كميسيون 
شكايات اختصاص داده شده است كه در هر نوبت به صورت ميانگين 

5 شكايت مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد. 

۳۷ درصد از سرقت ها مربوط به لوازم داخلي خودرو 
است

در ادامه اين جلســه رئيس پايگاه چهارم پليــس آگاهي درباره 
وضعيت آماري ســرقت قطعات داخل خودرو بيان كرد: سرقت 
قطعات داخل خودرو به طور اعم بخش گسترده اي از سرقت ها را 

به خود اختصاص مي دهد تا آنجا كه ۳۷ درصد از سرقت هاي شهر 
تهران مرتبط با لوازم داخلي خودرو است. سرهنگ مهدي موذن  
با اشاره به آمار ســرقتي لوازم خودرو طي چند سال اخير عنوان 
كرد: در سال ۸۸ آمار سرقت لوازم خودرو 4۷ هزار فقره بوده كه 
در سال ۹۳ به ۱۲5 هزار فقره افزايش پيدا كرد و اين گستردگي 

جرم را در سطح جامعه نمايان مي كند. 
وي در ادامه افزود: در مقايسه آماري كه از ۶ ماه نخست سال گذشته 
و سال جاري صورت گرفت، اين تعداد جرم از ۶۶ هزار فقره در سال 
۹۳ به 4۹ هزار عدد در سال ۹4 رسيده است كه همراهي اعضاي فهيم 

صنف سازندگان و فروشندگان باتري را نشان مي دهد. 
سرهنگ موذن با تاكيد بر لزوم همكاري اعضاي اتحاديه در راستاي 
كاهش جرم در سطح جامعه تصريح كرد: بايد به عنوان يك عضو در 
جامعه سهم خود را در جلوگيري از جرم و جنايت بپردازيم و شايان 
ذكر است كه گفته شــود از مجموع جرائم رخ داده در پايتخت در 
مقايســه با جرائم ديگر باتري پايين ترين ميزان سرقت را در ۶ ماه 

گذشته به خود اختصاص داده است. 

باتري ماشین در فهرست گمرک جزو كاالهاي لوكس  و غیر ضروری است 

بي ميلي به واردات قانوني باتري

رشــد قارچ گونــه برندهــاي خارجي 
پوشاك در كشــور از يكسو و شناسايي 
و رهگيري كاالي قاچاق از سوي ديگر از 
جمله داليلي است كه موجب شد رصد 
كاالي وارداتي در دستور كار برنامه هاي 
دولت در ســال جاري قرار گيرد، به طوري كه بــراي اجراي آن 
و در راســتاي حمايت از توليدكننــدگان و مصرف كنندگان دو 
 )GS۱( طرح »شناســنامه دار كردن كاالي وارداتي براساس كد
 و شناســايي برند هاي پوشــاك در كل كشــور« در دستور كار 

قرار گرفت. 
در طرح اول دولت، كد بين المللي )GS۱( جايگزين ايران كد و 
طرح شبنم در سامانه ثبت سفارش كاال مي شود و براساس آن 
شناسايي و صدور كد رهگيري براي چهار گروه كااليي پوشاك، 
سيگار، موبايل و لوازم برقي خانگي براي اجرا در دستور كار قرار 
مي گيرد. در فاز اول مقرر شد تمام وارد كنندگان پوشاك ظرف 
يك ماه موجودي انبارهاي خود را در ســامانه وزارت صنعت، 
معدن و تجارت ثبت كنند و در غيــر  اين صورت محل عرضه 
آنها پلمب شــود، مهلتي كه روز ۳۰ آبان ماه به پايان رسيد اما 
هنوز مشخص نيست كه آيا اين طرح توانسته پيشرفتي داشته 

باشد يا خير؟ 
به گفته فعاالن اقتصادي گســتردگي محصوالت نساجي در 
كشــور اجراي اين طرح را با مشــكالتي مواجه خواهد كرد و 
با اين شــرايط اجراي اين طرح زمانبر خواهد بود اما در كنار 
 ،)GS۱( شناســنامه دار كردن كاالي وارداتي براســاس كد
شناسايي برندهاي پوشاك نيز از ۲5 مهر سال جاري آغاز شد و 
براساس آن به برندشاپ ها يك ماه مهلت داده شد تا با مراجعه 

به سايت www. gatc. ir  نسبت به ثبت برند اقدام كنند. 
در سايت www. gatc. ir متقاضيان عالوه بر ثبت مشخصات شركت 
ايراني متقاضي ملزم به درج مشــخصات شركت خارجي، اطالعات 
تكميلي محصوالت و مشخصات درخواست كننده  بودند. اطالعاتي 
كه پس از درج آنها و به گفته رئيس مركز امــور اصناف و بازرگانان 
ايران كد رهگيري براي متقاضي صادر مي شود كه براساس آن امكان 
پيگيري محصوالت با برند اصلي به وجود خواهد آمد. طرح شناسايي 
مراكز عرضه كاالي وارداتي به دليل محدوديت اين مراكز در سراسر 
كشور سريع تر از طرح شناسنامه دار كردن محصوالت وارداتي پيش 
رفت و در زمان مقرر مسئوالن توانستند نسبت به جمع آوري مراكز 

غيرمجاز اقدام كنند. 

۱۴۵ برند براي پلمب به اماكن معرفي شدند
رئيس مركز امور اصناف و بازرگانان ايران در اين باره از »اتمام 
عمليات شناسايي برندهاي پوشاك در سراسر كشور« خبر داد 
و گفت: براي 55 شــركتي كه مدارك و قرارداد از كشور مبدا 
داشتند، كد رهگيري براي ثبت آنها در ايران صادر و ۱45 برند 

براي پلمب به اماكن معرفي شدند. 
يدا... صادقي، با اعالم اين خبر اظهار كرد: بنابر ماموريتي كه به 
ما محول شده است، عمليات شناسايي برند هاي پوشاك در كل 

كشور براساس مراجعات انجام شد. 

وي افزود: 55 شــركتي كه مدعي داشــتن برند از كشور هاي 
خارجي بودند، با مراجعه به اين مركــز، كد رهگيري دريافت 

كردند تا بتوانند برند خود را در ايران ثبت كنند. 
رئيس مركز امــور اصناف و بازرگانان ايــران ادامه داد: مابقي 
فروشگاه هايي كه تابلوي برند خارجي بر سردر خود نصب كرده 
بودند و تحت آن عنوان فعاليت مي كردند، با هماهنگي وزارت 
ارشــاد، اتاق اصناف ايران و اتحاديه صنف پوشاك به ادارات 

اماكن نيروي انتظامي معرفي شدند. 
وي خاطرنشان كرد: بر اين اساس اين فروشگاه ها بايد اقدام به 
تغيير فعاليت كرده يا فعاليت خود را بدون نشان برند ادعا شده 
ادامه دهند. در غير اين صورت براساس قانون با آنها برخورد و به 

پلمب آنها اقدام مي شود. 

صادقي تصريح كرد: در شهر تهران ۲۰۰ نمايندگي شناسايي 
شد كه تنها براي 55 برند اقدامات ثبت برند در دست اقدام است 

و با ۱45 مورد ديگر برخورد مي شود. 
وي با اشاره به اينكه براســاس اقدامات صورت گرفته موردي 
براي پلمب در شهرســتان ها وجود نداشته اســت، افزود: در 
شهرســتان ها در مراجعات اوليه و با همــكاري خود صنوف 
تابلوهاي غيرمجاز جمع آوري شد. برندهايي نيز كه باقي ماندند 
جزو همان 55 برندي بوده اند كه اقدامات اوليه براي ثبت آنها در 

دفتر تهران طي شده است. 
صادقي اظهار كرد: اين 55 موردي كــه اقدامات ثبت آنها در 
دست اقدام است با نمايندگان خارجي خود قرارداد داشته اند و 

صاحب مدارك نمايندگي از كشور مبدا هستند. 

اين مقام مسئول گفت: اين طرح تنها شامل ساماندهي پوشاك 
است و در ساير كاالها يا صنوف براساس شرايط و دستورالعمل 

خاص خود اقدامات الزم براي ساماندهي انجام مي شود. 
وي يادآورشــد: رســيدگي به امور مربوط بــه كاالي قاچاق 
و برندهاي تقلبي بر عهده ســتاد مبارزه با قاچاق كاالســت 
 كــه در ارتبــاط با پوشــاك ايــن مســئوليت بر عهــده ما 
گذاشته شــد.  اين در حاليســت كه مدير مركز پژوهش هاي 
اتحاديه پوشــاك نيز در اين زمينه در گفتگو با »كسب وكار« 
گفت: مركز امور اصناف و بازرگانان ايران، مسئول ثبت برندها 
در كشور اســت.  محمدجواد صدق آميز افزود: قبل از اجراي 
اين طرح تنها ۶ برند ثبت نمايندگي داشتند و اين درحاليست 
كه ضرورت دارد تمــام نمايندگي هاي ارائه دهنده محصوالت 

 و برندهاي اورجينال پوشــاك نمايندگي هايشــان در ايران 
ثبت شــود. به گفته وي، اين نمايندگي هــا حتي درصورت 
داشتن تابلو بايد شناســايي شــوند و براي اثبات نمايندگي 
معتبر خــود مدارك را بــه مركز امــور اصنــاف و بازرگانان 
ايران ارائه كننــد. تمام نمايندگي هاي ارائــه  دهنده و عرضه  
 كننــده محصوالت برنــد و اورجينــال موظفند ايــن كار را 

انجام دهند. 
صدق آميز اظهار داشــت: اين نمايندگي ها درصورت نداشتن 
مدارك معتبر حقوق مشــتريان و مصرف كنندگان را تضعيف 
مي كننــد و درصورت عــدم ارائه مدارك معتبــر اول تابلوی 
نمايندگي آنها پايين كشيده مي شــود و درنهايت اداره اماكن 

اقدام به پلمب آن واحد مي كند. 

مدير مركز پژوهش هاي اتحاديه پوشاک در گفتگو با »كسب وكار« اعالم كرد

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

برسانيد. 

نامه به سردبير

هوش مالي
هوش مالي تنها بخشي از هوش ذهني است كه براي حل مشكالت مالي از آن 
استفاده مي شود. ممكن است شخصي داراي هوش ذهني بااليي باشد ولي هوش 

مالي پاييني داشته باشد و برعكس. 
رابرت كيوساكي نويسنده كتاب »هوش مالي« معتقد است تفكر انسان ها درباره 

پول داراي طبقه بندي خاص خود به شرح زير است: 
كسب درآمد بيشتر: اكثر آدم ها درآمد دارند ولي كسي كه درآمد بيشتري داشته 

باشد هوش مالي باالتري دارد. 
محافظت از پول: محافظت از پول در برابر آدم هايي كه ممكن است با ترفند پول 
شما را بدزدند يا پرداخت هزينه هايي مانند ماليات كه در صورت دانستن قوانين 

مربوطه ممكن است بتوانيد كمتر پرداخت كنيد، بيانگر هوش مالي است. 
بودجه بندي پول: بودجه بندي پول مثل يك ثروتمند نيازمند هوش مالي بااليي 
است. اگر كسي بتواند مانند ثروتمندان بودجه بندي براي پول خود داشته باشد، 
مي تواند ثروتمند شود. تقويت پول خود: بسياري از افراد نمي دانند پس اندازهاي 
خود را چگونه سرمايه گذاري كنند تا بتوانند پول خود را تقويت كنند. برخي 
افراد پول خود را در بانك مي گذارند و از حداقل سودي كه بانك مي دهد استفاده 
مي كنند كه خيلي هم زياد نيست ولي سرمايه گذاري به گونه اي كه شما بتوانيد 
با نرخ سودي بيشتر از نرخ تورم و حتي باالتر پول خود را تقويت كنيد نيازمند 
هوش مالي بااليي است. افزايش اطالعات مالي خود: واگذاري كار سرمايه گذاري 
به ديگران مانع افزايش دانش مالي خودتان مي شود. به عبارت ديگر اگر شخص 

ديگري پول تان را مديريت كند، نمي توانيد هوش مالي خود را افزايش دهيد. 
اگر اين پنج هوش مالي را در خود ايجاد كنيد، بهتر مي توانيد مشكالت خود را 
حل كرده و هوش مالي خود را افزايش دهيد. راهكارهاي كيوساكي در اين زمينه 

را در اين كتاب كه توسط انتشارات ساحل انديشه منتشر شده است، بخوانيد.

حاشيه هاي پست هاي مديريتي
آقا يا خانم مهندس تا چند وقت پيش در 
شركت يا سازماني مدير يا معاون بود و به 
دليل عملكرد مناســب و شايستگي هاي 
فردي، به وي پيشــنهاد مديرعاملي يك 
شركت مي شود و ايشــان با پذيرش اين 
پيشنهاد در جلسه هيات مديره به عنوان 
مديرعامل انتخاب مي شــود. جنبه اول 
ماجرا اين است كه از امروز ايشان مسئول كارهاي شركت است و بايد در 
جهت منافع سازمان و برنامه هاي توافق شده شركت را هدايت كند. وجه 
دوم داســتان اين اســت كه اين انتصاب يك موفقيت براي فرد محسوب 
مي شود و خانواده از شنيدن اين خبر خوشحال مي شوند و اين خبر همه جا 
منتشر مي شود كه آقا يا خانم مهندس مديرعامل شده اند و تبريك ها براي 

مديرعامل ارسال مي شود. 
به دنبال اين پست مديريتي توصيه ها و سفارش ها از جانب پدر، مادر، همسر 
و... آغاز مي شود و چند نفري براي كار معرفي مي شوند. از يك سو مديرعامل 
محترم به دنبال تحقق اهداف سازمان اســت و از سوي ديگر بايد رضايت 
بستگان را هم برآورده ســازد و اگر نتواند، دلخوري هايي در خانواده ايجاد 
خواهد شد. حال شخص مديرعامل در اين جايگاه بايد تصميم بگيرد كه چه 
كند. حداقل مشكل استخدام افراد توصيه شده اين است كه هزينه ها بيشتر 
مي شود و اگر اين اشخاص افراد نامناسبي هم باشند، به دليل اينكه اطمينان 
خاطر نسبت به حضورشان در سازمان دارند، عملكرد مناسبي هم نخواهند 
داشت و اين امر باعث ايجاد نارضايتي ساير كاركنان در سازمان مي شوند. 

در اين مورد اگر فرض كنيم كه مديرعامل فرد شايســته اي اســت، بايد 
پاسخگوي مطالبات اطرافيان باشد. اين جاســت كه او بايد به هزينه هاي 
وارد كردن افراد نامناسب و غيرشايسته و تاثير آنها روي تحقق هدف هاي 

سازمان بيشتر فكر كند تا بتواند تصميمات مناسب تري بگيرد.

دكترهاي منابع انساني، متحد شويد
بعيد مي دانــم و كمتر شــنيده ام كه در 
كشورهاي توسعه يافته، تب »دكتر شدن« 
و »دكتر خطاب شــدن« به اين وســعت 
كه در كشــور ما هست، باشــد. با يكي از 
دوستاني كه پس از 6 ماه خانه نشيني، به 
آرزويش رسيده بود صحبت مي كرديم. او 
در يكي از دانشگا ه هاي دولتي در گرايش 
منابع انساني پذيرفته شده است. وي تصريح كرد: موفق به پاسخ دادن به 
يك مشت سوالي كه صرفا »محفوظات« وي را سنجيده بود، شده است و 
توصيه مي كرد راه موفقيت در اينگونه آزمون ها، اندكي اراده، عزلت 6 ماهه 
در اتاقي دربسته و تمركز بر چند جزوه و كتاب ترجمه شده اتفاقا قديمي 

است و ديگر هيچ. 
وقتي به كنه انگيزه اين دوست عزيز پي بردم قضيه جالب شد. او گفت نه 
تنها او، بلكه برخي ديگر از دانشجويان قديم و جديد، اصلي ترين انگيزه خود 
را از »دكتر شدن« ارتقاي مشــروعيت خود در جامعه و به ويژه سازمان ها 
مي دانند. به بيان ديگر، شنونده يا  گيرنده خدمت، بيش از آنكه به محتواي 
سخن و كار شما توجه كند، بيشتر به موضع و جايگاه شما توجه مي كند. 
كافي است كه پيشوند »دكتر« همراه اسم شما ذكر شود؛ آن وقت كار تمام 

است و شما »جدي« گرفته مي شويد. 
از اين رو بنده از آقايان و خانم هاي دكتر محتــرم مديريت و به ويژه منابع 
انساني، تقاضا مي كنم در ترويج و توسعه مفاهيم نوين دانش منابع انساني 
به روش هاي مختلف، اعــم از كتاب ، مقاله و اجــراي پروژه هاي »مبتني 
بر يافته هاي بعد از ســال 2000«، تعجيل كرده و بر وســعت و ســرعت 
فعاليت هاي خود بيفزايند؛ چه آنكه كالم و عمل آنها خريدار بيشتري دارد.

معرفي كتاب

يادداشت مدير

يادداشت آخر هفته

قطعا اشتباهات بزرگي وجود دارند كه هر كسي ممكن است 
مرتكب شود. وقتي ســعي داريد سريعا تغيير شغل دهيد، 
انجام اين اشتباهات به شما خواهد فهماند كه قدم مهمي را 

به غلط برداشته ايد. 

۱. نداشتن برنامه اي منسجم  
اگر واقعا به فكر تغيير هســتيد، نمي توانيد فقط به بخت و 
اقبال تكيه كنيد. شما بايد بيشتر از اينها برنامه ريزي كنيد. 
يك تغيير شــغل موفق مي تواند ماه ها طول بكشد. بدون 
برنامه، كارتان به ســردرگمي مي كشد و احساس مي كنيد 
مدت هاي مديدي است كه در ميانه ناكجاآباد گير افتاده ايد. 
شما بايد بســياري از جنبه هاي شــغل جديد را درنظر 
بگيريد. حقوقش چقدر است؟ آيا كفاف صورتحساب ها و 
قبض هاي تان را مي دهد؟بدون اين پرسش و پاسخ ها، كارتان 
به جايي مي كشد كه نخستين فرصتي را كه داشته باشيد، 

مي پذيريد حتي اگر براي تان بهترين گزينه نباشد. 

۲. از شغل تان متنفر هستيد  
شايد از شغل تان متنفر باشيد ولي اين لزوما به آن 
معني نيست كه حتما بايد تغيير شغل بدهيد. ممكن 
است از رئيس تان، فرهنگ ســازماني يا وظايفي 
كه انجام مي دهيد، متنفر باشــيد. به هرحال بايد 
بتوانيد تفاوت بين تغيير كار و تغيير شــغل را 
تشخيص دهيد. تغيير كار ممكن است پاسخ تمام 
مشكالت تان باشد حتي اگر اين تغيير در همان 

شغل/پيشه رخ دهد. 

۳. دنبال اسكناس بودن  
شايد پول جذاب تر به نظر برسد ولي چنين 
جذابيتي مي تواند فريبنده هم باشــد. فقط 
به خاطر پول دنباِل پول رفتن تقريبا هميشه 

ايده بدي است. در چنين وضعيتي، ما مي توانيم روي 
يكي از عبارت هايي كه پيش تر ذكر شد تفكر كنيم: شايد 
مرغ همسايه غاز باشد، ولي شايد مرغ شما غازتر باشد اگر 
خوب به او غذا بدهيد.درباره شــغل مي توان آن را اينگونه 
تعبير كرد: شايد از شغل ديگر پول بيشتري نصيب تان شود 
ولي احتماال شغل فعلي تان هم، اگر زمان، تالش و فداكاري 

بيشتري صرف آن كنيد، همان نتيجه را به بار خواهد آورد. 

۴. شخص ديگري از شما مي خواهد  
اگر مادر، پدر يــا يكي ديگر از عزيزان تان به شــما گفت 

شــغل تان را تغيير دهيد چون براي تــان مزيتي ندارد، 
احتمــاال بهتر اســت در تصميم تان تجديــد نظر كنيد. 
گاهي حتي عزيزان مان از ما مي خواهنــد كاري را انجام 
بدهيم كه صرفا به نفع آنهاســت و تغير شغل قطعا كاري 
 نيســت كه بخواهيــد آن را صرفا  بر مبناي خواســت 
آنها )و نه خواست خودتان( پايه گذاري كنيد. نگذاريد كسي 
بر انتخاب شغل تان تاثير بگذارد، چون اين كاري است كه 
شما قرار است هميشه و در تمام  مدت عمرتان انجام دهيد، 
نه آن ها.اگر موقعيت مضحك جديد، كاري باشد كه از شغل 
قبلي تان بيشتر دوستش نداريد، از شغل جديدتان و كسي 
كه به شما توصيه كرد ســراغ آن برويد، سرانجام متنفر 

خواهيد شد.
 

۵. عدم انجام تحقيقات   
دقيق و كامل

منظور من از 
درباره  تحقيق  تحقيق، 
، تمايــالت خودتــان  نيست
كه بــراي تحقيق منظورم زماني اســت 
و ســاير مشــاغل درباره شــغل جديد 
مي كنيد.  ديگري صــرف  شغل  شايد 
كه هرگــز فكرش را در انتظارتان باشد 
 . يــد ه ا د بــا آدم هايــي كه در نمي كر

شبكه تان هستند صحبت كنيد، با يك مشاور شغلي صحبت 
كنيد يا با افراد حرفه اي ديگري كه مي خواهند شــما را در 
تالش هاي تان ياري كنند. ممكن است بفهميد به گزينه هاي 
شغلي ديگري كه مي توانند به انتخاب هاي بهتر شما كمك 

كنند، توجه نكرده ايد. 

۶. خسته هستيد  
اگر فقط به خاطر خستگي به دنبال تغيير هستيد، در شغل 
بعدي هم همين مشكل را خواهيد داشت و بعد در شغل بعدي 
و الي آخر. اين مشكل مي تواند براي هر كسي در هر زماني 
رخ دهد ولي به معني اين نيست كه شغل فعلي تان را ترك 
كنيد. راه حل بهتر اين مشكل شايد آن باشد كه از رئيس تان 
بخواهيد كارتان را چالشي تر كند. شايد واقعا به يك چالش 
نياز داشته باشــيد. يا مي توانيد با تقبل مشاركت در 
پروژه هاي چالشي تر زمان و تالش بيشتري را در 
اداره صرف كنيد. خودتــان را درگير كنيد، با 
همكاران تان دوست شويد يا به بخش ديگري 
برويد كه مجاز باشيد كاري را كه به آن عالقه 

داريد انجام دهيد. 

۷. عدم برخورداري از شرايط درست
صرفا تصميم به تغيير گرفتن كافي نيست. 
ممكن اســت پيش از عبور موفقيت آميز 
به طرف ديگر، شكافي وجود داشته باشد 
كه بايد پر شــود. پيش از آنكه بتوانيد يك 
كار تمام وقت در ســطحي باالتــر و در همان 
سلســله مراتب به دســت آوريد، اغلب داشتن 
مهارت ها، شــرايط، آموزش و تجــارب اضافي امري 
ضروري است. اگر شغل اول تان چيزي نيست كه به دنبالش 
بوده ايد، احتماال بهتر اســت به عنوان داوطلب و موقتي 
يا به صورت كارورزي كار كنيد تا بلكه كمي تجربه كســب 
كنيد. اين كار همچنين شــما را قادر خواهد ساخت پيش 
از آنكه واقعا تصميم بگيريد شغلي را اتخاذ كنيد، جوانب 
كار را ســنجيده باشــيد. قبل از آنكه تصميم  بگيريد به 
حياط همســايه برويد، مطمئن شــويد به همه پرسش ها 
از تمام زوايا پاسخ داده ايد. بســياري از آدم ها در زندگي 
به نقطه اي مي رســند كه به طور جدي به تغيير شغل فكر 
مي كنند. بســياري از آنها با موفقيت به نقش جديدي كه 
دوست دارند تغيير موقعيت مي دهند. اگر از اشتباهاتي كه 
 در باال ذكر شد اجتناب كنيد، آن گاه امكان تغيير شغل تان 

فراهم است.

۷  اشتباهي كه هنگام تغيير شغل نبايد مرتكب شويد

شناي خانم سفير در نيل بعد از باخت شرط بندي 
خبر

كشف نيازهاي مشتري، 
نخستين گام در فروش

متخصصان علم فروش و بازاريابي به صورت 
عام، فروش را نتيجه عرضه كااليي مي دانند 
كه مورد نياز خريدار يا مشــتري آن اســت. 
به عبارت بهتر اين متخصصان نياز خريدار به 
داشتن يا تملك يك كاال يا خدمت را محرك 

مي شمارند. 
در فروش و بازاريابي نيازهاي مشتري در دو 

دسته طبقه بندي مي شوند: 
نياز اوليه: نياز اوليه نيازي اســت كه خريدار 
واقعا نسبت به آن كاال احساس مي كند. براي 
مثال اگر شما لباســي مي خريد به اين دليل 
است كه به كااليي براي پوشش مناسب نياز 
داريد. اگر خودرو مي خريد نياز واقعي شــما 
تسهيل نقل وانتقال است، يا اگر خانه مي خريد 
به دليل نياز واقعي و اوليــه وجود يك محل 

براي زندگي است. 
نياز ثانويه: نياز ثانويه نياز واقعي شــما به آن 
كاال نيســت بلكه نياز شــما به ارضاي حس 
خريد يا حس مالك شدن است. درست است 
كه شما به صورت اوليه به مثال لباس، خوراك، 
خودرو يا سرپناه نياز داريد؛ اما فروش زماني 
اتفاق مي افتد كه شــما از ايــن خريد حس 
مثبتي داشــته باشــيد. اين جا نفس خريد 
كردن، مالك شدن بر چيزي است كه شما را 

راضي و خشنود مي كند. 
به هميــن دليل بــه عنوان يك فروشــنده 
نه تنها بايــد نياز واقعــي، اوليــه و منطقي 
خريدار را بشناســيد و محصول مناسب آن 
را عرضه كنيد، بلكه بايد شيوه مناسب براي 
عرضــه آن را هــم انتخاب كنيد؛ شــيوه اي 
كه تضمين كننده رفــع نيازهــاي ثانويه و 
احساســي خريدار باشــد. براي مثال ظاهر 
يا رفتار فروشنده، مشــخصات محل عرضه، 
شــيوه عرضه و... بســته به آن كاال، مهم و 
تاثيرگذار اســت. گاهي الزم است در فروش 
يك كاال،  فروشنده خوش مشرب و اصطالحا 
چرب زبان باشــد و در فــروش كااليي ديگر 
 برعكس نياز اســت كه فروشــنده بي تفاوت

 يا سرد برخورد كند.

فروش مهارت

مربي گري ســازماني موضوع جديدي در ادبيات ســازمان و مديريت است؛ هر چند 
زمينه هاي آن در ادبيات مديريــت به ويژه در حوزه رفتار ســازماني و در قالب برخي 
سبك هاي مديريت و رهبري انســان گرا مانند سبك هاي تيمي مديريت مشاركتي، 

رهبري خدمت گزار و... ديده مي شود. 
مربي گري يك رابطه تجربه محور ميان يك مربي يا همان معلم و كسي كه خواهان آن 

است، تعريف مي شود كه در آن سطح گسترده اي از دانش، تجربه 
و مهارت هاي رفتاري به منظور توســعه عملكرد حرفه اي، كسب 

رضايت شغلي و نهايتا بهبود اثربخشي سازماني در چارچوبي 
توافق شده منتقل مي شود. هدف از مربي گري پر كردن فاصله 

بين نظريه و عمل با مكانيزم هايي پرورشــي است كه عالوه بر 
انتقال دانش با كمك به شكل گيري بينش خودساخته در فرد، او را براي 

كار و زندگي در موقعيتي متفاوت قرار مي دهد. در عصر نوآوري، تغييرات 
مداوم، رقابت و ساير الزامات محيطي، سازمان ها را ناگزير به سرمايه گذاري در موضوعات 

مرتبط با دانش به طور همزمان و توجه به موضوع حفظ و توانمندسازي كاركنان به عنوان 
منابع بي بديل مولد دانش كرده است. امروزه از سازمان هاي يادگيرنده به عنوان بستري 
براي خلق و به كارگيري دانش سازماني ياد مي شــود. اما در سازمان هاي آينده، تداوم 
ـ مهم ترين وجه رقابتي  ـ به ويژه بخش صنعتي آن  يادگيري دانش يا همان مديريت دانش 
سرمايه انساني است. بنابراين مديريت اثربخش در سازمان هاي عصر دانش مستلزم 
اتخاذ رويكردهاي متفاوت و جامع همانند رويكرد پرورش استراتژيك منابع 
انساني در ارتباط با كاركنان سازمان هاست. انديشه و شيوه هاي 
عملي مربي گري، رويكرد موثري در جهت پرورش منابع انساني 
است كه قادر خواهد بود ضمن تربيت افراد براي ايفاي نقش هاي 
مفيد در سازمان هاي آينده، ابزاري مهم در امر مديريت دانش 
به ويژه در كشف، مستندسازي، انتشار و انتقال دانش باشد. 
در واقع اين موضوع كليدي ترين مبحث در توجه هم زمان به 

پيشرفت سازمان و پرورش كاركنان است. 

تحليليكوتاهازسازمانهايمربيگرا

سفير هلند در ســودان پس از باخت شرط بندي، 
عرض رود نيل را شنا كرد. 

به گزارش عصر ايران، خانم »سوزان بالنكهارت«، 
سفير هلند، شــرط كرده بود درصورتي كه تعداد 
اليك هاي صفحه ســفارت هلنــد در خارطوم در 

فيســبوك به 10 هزار عدد برسد، عرض رودخانه 
نيل را با شنا عبور خواهد كرد.  سفير هلند قبل از 
اين گفته بود در راســتاي طرحي براي آگاه سازي 
جامعه در برابر حوادث غرق و بهبود وضعيت زنان 
در سودان، عرض رود نيل را شــنا خواهد كرد. با 

اين حال او شرط بســته بود در صورتي كه تعداد 
اليك هاي صفحه سفارت هلند در فيسبوك از 10 
هزار عدد بيشتر شود، او دســت به اين اقدام بزند. 
اين اتفاق هم روي داد.  او روز شنبه به همراه 6 زن 
هلندي و 7 زن سوداني وارد رود نيل شد و عرض 

رودخانه را شنا كرد. نيل طوالني ترين رود جهان 
اســت. اين رود از تالقي دو رود بزرگ نيل آبي و 
نيل سفيد تشكيل مي شود. شهر خارطوم پايتخت 
 سودان محل تالقي اين دو رودخانه و شكل گيري 

نيل بزرگ است. 


