
معاون وزیر کار می گوید: با بازرسی های مستمر، اقدامات مسنجم و 
برنامه ریزی های راهبردی صورت گرفته، میزان حوادث ناشی از کار 

نسبت به سال گذشته ۷ درصد کاهش داشته است.
به گزارش ایسنا، گزارشها نشان می دهد که همه ساله در جهان، بیش 
از یک میلیون نفر بر اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست داده 

وعده بسیاری دچار آسیبهای جدی می شوند.
بر همین اساس، موضوع صیانت از نیروی انسانی یکی از دغدغه های 
مهم وزارت کار به شمار می رود و وزارت کار تاکید دارد که کاهش 
حوادث شغلی و صیانت از نیروی انسانی باید از رویکردهای بازرسان 

کار باشد.
بی تردید نقش بازرسان کار در لزوم توجه به اجرای قوانین کار در 
محیط های کارگری و پیشگیری از وقوع حوادث حیاتی و ضروری 
است و بحث پیشگیری از حوادث کار و پیروی از آئین نامه های قانونی 
از جمله اهداف بازرسان کار به شمار می رود که در کاهش هزینه های 

اضافی ناشی از حوادث موثر است.

در همین راستا، علی حسین رعیتی فردـ  معاون وزیر کار و رئیس 
ـ معتقد است: اگر چه با سیاستگذاری های  شورای عالی حفاظت فنی 
جدید، بازرسی های مستمر و هدفمند، ارائه آموزش های کاربردی، 
اقدامات منسجم و برنامه ریزی های راهبردی، حوادث ناشی از کار 
نسبت به سال گذشته ۷ درصد کاهش داشته اما هزینه های مستقیم 
و غیرمستقیم حوادث شغلی و آثار و تبعات اجتماعی و اقتصادی 

حوادث ناشی از کار، سنگین و جبران ناپذیر است.
به گفته وی، در حوزه پیشگیری، شــناخت کارگران از مخاطرات 
محیط کار و باال بردن سطح آگاهی و تخصص نیروی کار و برگزاری 
دوره های آموزش حفاظت فنی و ایمنی برای کارگران و کارفرمایان 

امری ضروری است.
معاون وزیر کار تاکید دارد که برای جلب مشارکت کارگران و نظارت 
بر حسن اجرای مقررات حفاظت و بهداشــت کار در محیط کار و 
پیشگیری از حوادث شغلی، کمیته های حفاظت فنی و بهداشت 
کار مطابق ماده ۹۳ قانون کار باید در کارگاههای مشمول تشکیل 

شوند و با دقت به وظایف قانونی خود عمل کنند. رعیتی فرد بر لزوم 
آموزش مراکز کارآموزی جوار کارگاهی و بین کارگاهی به منظور 
مهارت افزایی نیروی کار تاکید کرده و می گوید: آموزش کارگرانی 
که به هر دلیل از محیط کار خارج شده و تحت پوشش صندوق بیمه 
بیکاری هستند و به آموزشهای جدید و مهارت افزایی نیاز دارند، باید 

در دستور کار قرار گیرد.
بر اساس گزارش مرکز برنامه ریزی و اطالعات راهبردی وزارت کار، 
تعداد آسیب های شغلی در فاصله ســالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ روند 
کاهشی داشته است به نحوی که در سال ۱۴۰۰ تعداد آسیب های 
شغلی برابر ۸۹۳۱ نفرـ حادثه گزارش شده که سهم مردان ۹۶.۷ 

درصد و تنها ۳.۳ درصد سهم زنان بوده است.
علی اصالنیـ  کارشناس حوزه کارـ  در گفت وگو با ایسنا، با تاکید 
بر لزوم افزایش بازرسی از محیط های کاری می گوید: با وجود آنکه 
در حوزه کاهش حوادث کار تالش شده با ارائه  آموزشها در محیط 
کار از وقوع حوادث ناشی از کار جلوگیری شود اما همچنان با کمبود 

بازرسان کار مواجه هستیم و الزم است در این زمینه تقویت بازرسان 
کار در دستور کار قرار گیرد.

وی پیشــنهاد می کند که در راســتای افزایش تعداد بازرسان و 
همچنین آموزش نیروهای کار، از ظرفیت تشــکل های کارگری 

بیش از پیش استفاده شود.
اصالنی ضمن اشــاره به ماده ۹۵ قانون کار،   برگزاری نشستهای 
مشــترک اســتانی با کارفرمایان در راستای تشــریح مقررات و 
ضوابط فنی و بهداشت کار را خواستار شده و می گوید: با برگزاری 
نشست های منظم توجیحی، حوادث ناشــی از کار و بیماری های 

شغلی به حداقل می رسد.
به گفته وی آموزش و فرهنگسازی در خصوص رعایت نکات ایمنی و 
حفاظت فنی در محیط های کار در جلوگیری از وقوع حوادث ناشی 

از کار موثر است.
بر اساس اعالم معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی،   
در اوایل استقرار دولت سیزدهم، اقدامات موثری در باز مهندسی 

حوزه ایمنی و سالمت شغلی مبتنی بر تحول ساختاری در سطح 
کالن ملی در حوزه ایمنی و بهداشت کار شکل گرفت.

تصویب مقاوله نامه شماره ۸۱ ســازمان بین المللی کار با موضوع 
»بازرسی کار در صنعت و تجارت« و مقاوله نامه شماره ۱۵۵ با موضوع 
»ایمنی و بهداشت شــغلی« به عنوان محورهای راهبردی کالن 
ارتقای ایمنی و سالمت کار در سطح ملی توسط مجلس از جمله 
این اقدامات به شمار می رود که به طور حتم دستاوردهای مثبتی در 
زمینه گسترش فرهنگ ایمنی و رعایت بهداشت در محیط کار به 

دنبال خواهد داشت.
به گزارش ایسنا برابر ماده ۹۱ قانون کار، کارفرمایان موظفند به منظور 
تامین حافظت و سالمت کارگران در محیط کار، وسایل و تجهیزا تو 
امکانات الزم ایمنی را تهیه کرده و در اختیار آنها قرار دهند؛ همچنین 
کارگران به اســتفاده و نگهداری مناسب از تجهیزات محافظتی و 
بهداشت فردی و رعایت قوانین و دستورالعمل های مربوطه در محیط 

کاری خود ملزم شده اند.

فعالیت شبکه صرافی های مجاز در روزهای جمعه و شنبه 
2۵ و 2۶ شهریورماه با اولویت ارائه خدمات ارز اربعین به زوار 
حسینی استمرار دارد. همچنین شعب ارزی کشیک بانک 
های ارائه دهنده ارز اربعین در ایام تعطیل و غیرتعطیل تا 
ساعت ۱۸ روز شنبه 2۶ شــهریورماه نسبت به فروش ارز 

به زائرین حسینی اقدام می کنند. به گزارش ایلنا از روابط 
عمومی بانک مرکزی، این بانک در بخشــنامه ای به کلیه 
شعب ارزی کشیک بانک های ارائه دهنده ارز اربعین اعالم 
کرد در ایام تعطیل و غیرتعطیل تا ساعت ۱۸ روز شنبه 2۶ 
شهریورماه نسبت به فروش ارز به زائرین حسینی اقدام کنند. 

همچنین تمامی شرکت های صرافی مجاز با توجه به فعال 
بودن بازار متشکل معامالت ارز ایران در روزهای تعطیل 
جمعه و شنبه )2۵ و 2۶  شهریورماه ۱۴۰۱( جهت تسهیل 
امر خدمات به ویژه زائرین اربعین حسینی نسبت به ارائه 
خدمات ارزی با اولویت فروش ارز اربعین فعال خواهند بود.

روز سه شنبه برای نخستین مرتبه پای شاهین 
به بــورس کاال باز شــد امــا خریــدار آنچنانی 
نداشــت، اتفاقی که یک کارشــناس دلیل آن را 
 حــذف تقاضــای کاذب و مشــارکت خریدار 

واقعی میداند.
به گزارش ایســنا، روز گذشــته  ۱۰۰ دستگاه 
خودروی شاهین گروه سایپا  با قیمت پایه ۳۰۴ 
میلیون تومان برای تحویــل 2۳ مهر ۱۴۰۱ در 
بورس کاالی ایران عرضه شــد که ۳۹ دستگاه 
مــورد معامله قــرار گرفت. خریــداران ملزم به 
واریز ۹ درصد مالیــات بر ارزش افــزوده و یک 
درصد مالیــات نقل و انتقــال و 2 درصد مالیات 
شماره گذاری برچســب انرژی )برمبنای قیمت 
نهایی( و همچنین مبلــغ ۴2 میلیون و ۳۴ هزار 

و ۴۶۵ ریال بــه ازای هر خودرو )شــامل بیمه 
شــخص ثالث به مبلغ ۳۸ میلیون و ۱۳۷ هزار و 
۴۶۵ ریــال و خدمات مرتبط با شــماره گذاری 
 و پالک به مبلــغ ۳ میلیون و ۸۹۷ هــزار ریال( 

بودند.
در این راستا، محمد یونس حیدری، کارشناس 
بازار ســرمایه درمورد تقاضای کــم این خودرو 
به ایســنا توضیح داد: واقعیت این اســت که در 
بورس کاال مصرف کننده نهایی برای کاالها وجود 
دارد و این مصرف کننــده میداند که باید قیمت 
واقعی را پرداخت کند، درواقع مصرف کنندگان 
واقعی برای خریــد خودرو از بــورس کاال اقدام 
میکنند، زیرا میدانند که باید بهای واقعی خودرو 
را پرداخت کنند. معموال در این فرایند متقاضی 

کمتری وجود دارد و شاهد تقاضای کاذبی که در 
وزارت صمت وجود دارد نیستیم. در این فرایند 
۱۰ درصد مبلغ باید واریز شود و به همین دلیل 
مانند قرعه کشــی خودرو، کسی بی هدف ثبت 

نام نمیکند.
وی به این ســوال که آیا خرید خودرو از بورس 
به مرور جایگزین روش های دیگر خرید خودرو 
می شــود یا خیر، پاسخ داد: متاســفانه مردم در 
ایــران به خودرو بــه عنوان کاالی ســرمایه ای 
نگاه میکنند، اما اگر به خــودرو به عنوان کاالی 
مصرفی نگاه شــود نه کاالی سرمایه ای،   ترجیح 
این است که خودروها از شرکت های تولیدکننده 
 خریداری شــود  و بهتریــن جا بــرای این کار

 بورس کاال است.

ســخنگوی انجمن واردکننــدگان موبایل، تبلت 
و لــوازم جانبی گفت کــه امکان ثبت ســفارش 
موبایل های باالی ۶۰۰ دالر وجود دارد، اما به دلیل 
تامین نشدن ارز، همچنان واردات آن ها با اختالل 

مواجه است.
محمدرضا عالیان در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه 
امکان ثبت سفارش و به روز رســانی موبایل های 
باالی ۶۰۰ دالر وجود دارد، تصریح کرد: اما همچنان 
واردات موبایل های باالی ۶۰۰ دالر با اختالل مواجه 

است، چراکه تامین ارز انجام نمیشود.
به گفته وی، تا زمانی که این شرایط در بازار حاکم 
باشــد، از روش هایی که افراد ســودجو اســتفاده 
می کنند، یعنی قاچاق، تقاضای موبایل های باالی 
۶۰۰ دالر تامین می شــود. ایــن روش هم فقط از 

طریق رویه مسافری انجام می شود.

رشد ۳ برابری واردات مسافری موبایل
عالیان در ادامه از افزایــش 2۰۰ درصدی واردات 
موبایل از طریق رویه مسافری در پنج ماهه امسال 
نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت که 
این نشان دهنده وجود قاچاق ســازمان یافته در 

واردات مسافری موبایل است.

تامین ارز موبایل های زیــر ۶۰۰ دالر قطره 
چکانی است

سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل در پاسخ به 
سوالی درباره وضعیت واردات موبایل های زیر ۶۰۰ 
دالر، اظهار کرد: وضعیت در این بخش نســبت به 
قبل بهتر شده، اما همچنان تامین ارز قطره چکانی 
است و بانک مرکزی با توجه به محدودیت ها سعی 

می کند تامین ارز را انجام دهد.

به گزارش ایسنا، اواخر اردیبهشت ماه اخباری مبنی 
بر ممنوعیت واردات آیفون منتشر شد، اما چند روز 
بعد این وضعیت به اختالل سیستمی نسبت داده 
شد و اعالم شد که ممنوعیتی در واردات هیچ کدام 

از برندهای موبایل وجود ندارد.  
اما این ماجرا همین جا تمام نشــد و اوایل تیرماه 
انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی 
گفت که واردات آیفون قانونی اســت، اما به دلیل 
مشــکالت مربوط به تامین ارز، شــدنی نیست و 
در مقابل، واردات غیرقانونی، ممنوع، اما شــدنی 
اســت. به عبارت دقیق تر طبق اعالم این انجمن 
از 2۴ اردیبهشــت،  واردات موبایل هــای بــاالی 
۶۰۰ دالر تامین ارز نشــده و واردات موبایل های 
 زیــر ۶۰۰ دالر هــم به صــورت قطــره چکانی 

در حال انجام است.

با افزایش نگرانی از افزایش دوباره نرخ بهره از سوی 
فدرال رزرو آمریکا که احتماالً هفته بعد اعالم خواهد 
شــد، همچنین افزایش غیرمنتظره قیمت ها برای 
مصرف کنندگان در مــاه اوت، قیمت های جهانی 
نفت امروز )چهارشنبه، 2۳ شــهریورماه( اندکی 

کاهش یافت.
به گزارش ایلنا از رویترز، قیمت نفت خام شاخص 
برنت بازار آتی تا ساعت ۴ و ۷ دقیقه گرینویچ با ۳۸ 
ســنت یا ۰.۴ درصد کاهش به بشکه ای ۹2 دالر و 
۷۹ سنت رسید. نفت خام شــاخص وست تگزاس 
اینترمدیت آمریکا نیز بشکه ای ۸۷ دالر و 2 سنت 
معامله شد که کاهش 2۹ سنتی یا ۳ دهم درصدی 

را رقم زد.
فشار شــاخص قیمت مصرف کنندگان در آمریکا، 
تورمی فرای انتظار بود که گزارش آن روز گذشته 

)سه شنبه، 22 شهریورماه( منتشر شد و امیدها برای 
کاهش فشار بر فدرال رزرو به منظور محدود کردن 
سیاست افزایش نرخ بهره  در ماه های آتی را از بین 
برد. به دلیل باالتر رفتن تــورم از هدف 2 درصدی 
بانک مرکزی آمریکا، مقام های فدرال رزرو قرار است 
سه شنبه و چهارشنبه هفته آتی )2۹ و ۳۰ شهریور(، 

دیدار کنند.
روز چهارشنبه )2۳ شــهریور ماه( قیمت دالر در 
مقابل ین، واحد پولی چین، به قله 2۴ ســاله خود 
نزدیک شد. بر این اساس با تقویت اسکناس سبز، 
کاال برای دارندگان دیگر ارزها گران تر می شود. با 
این حال در چین با محدودیت های بیشــتر در اثر 
اوج گیری کرونا، تقاضا برای سوخت فریز شده است.

از طرفی گزارش روز چهارشنبه مؤسسه نفت آمریکا 
نشــان می دهد در هفته منتهی به ۹ سپتامبر )۱۸ 

شــهریور ماه( نزدیک به ۶ میلیون بشکه افزایش 
داشته است.

دولت آمریکا امروز اطالعات ذخایر نفت را در ساعت 
۱۴ و ۳۰ دقیقه به وقت گرینویچ منتشر می کند.

سازمان کشــورهای صادرکننده نفت )اوپک(، روز 
سه شنبه دوباره افزایش قیمت نفت و رشد تقاضای 
جهانی در ســال های 2۰22 و 2۰2۳ را پیش بینی 
کرد و دلیل خود را نشانه هایی از بهبود سریع تر از 
انتظار اقتصادهای بزرگ با وجود تورم رو به رشد، 

برشمرد.
در گزارش ماهانه اوپک که نســبت به  ماه گذشته 
تغییر چندانی نداشت، آمده اســت تقاضای نفت 
در ســال 2۰22، حدود ۳.۱ میلیون بشکه در روز 
و در ســال 2۰2۳ حدود 2.۷ میلیون بشکه در روز 

افزایش می یابد.

حوادث کار نسبت به سال قبل چقدر کم شد؟

فعالیت صرافی های مجاز و شعب ارزی کشیک بانک ها در روزهای تعطیل چرا شاهین در بورس کاال خریدار نداشت؟

افزایش نرخ بهره گریبان نفت را رها  نمی کندجدیدترین وضعیت واردات موبایل های باالی ۶۰۰ دالر
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گزارشگر ویژه سازمان ملل:

رکود  نسبی 
معامالت  بورس

فرار مالیاتی 
بیش از ۶۰۰ هزار شرکت

تحریم های آمریکا 
نقض آشکار حقوق 

مردم ایران است
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سرمقاله

روند کند نوسازی 
بافت های فرسوده

نوسازی بافت فرسوده چند 
وجهی است و متقاضی باید 
مسیرهای مختلفی را طی 
کند تا به نتیجه برســد. به 
همین دلیل تا به امروز طرح هایی که برای نوسازی 
این بافت به تصویب رسیده اجرای موفقی نداشته 
است. طرح های تشویقی نیز برای ورود سرمایه گذار 
و سازنده به این بافتها موثر واقع نشده است. نوسازی 
بافت های فرسوده از برنامه سوم توسعه آغاز شده و 
در برنامه ششم هم آمده است. در طول این سال ها 

وزارت راه و...

  حسن محتشم، کارشناس 
مسکن

2متن کامل  د ر صفحه 4

2

مزایده خودروهای 
توقیفی در گمرکات

روند  افزایشی 
نرخ  دالر

گزارش مرکز پژوهش های مجلس از ارزیابی کارنامه صنعت در برنامه ششم نشان داد

ناکامی صنعت  در اشتغالزایی
صفحه2

صفحه4

 جواز  تراکم فروشی  در  بافت های  فرسوده
 نوسازی بافت های فرسوده به کام سوداگران؟

شورای عالی   شهرسازی   با   عرضه   تراکم   تشویقی   در   بافت های   فرسوده   موافقت   کرد

در خصوص فرآیند تحویل خودروها از سوی گمرکات 
و انبارهای عمومی و بنادر به اموال تملیکی مقرر شد 
تا سه روز آینده، با اقدامات الزم حتی در تعطیالت 
پیش رو، خودروها تحویل نمایندگان سازمان اموال 
تملیکی شود. به گزارش تجارت نیوز، دادستان تهران 
در راستای تأکیدات رئیس قوه قضاییه مبنی بر تعیین 
تکلیف خودروهای توقیف شده ســال های اخیر، 
دستور داد تا فرآیند تحویل خودروها از گمرکات، 
انبارهای عمومی و بنادر تا ۳ روز آینده با همکاری 
تمام دستگاه های متولی اجرا شود. به نقل از ایسنا، به 
نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، علی صالحی در جلسه 
بررسی وضعیت خودورهای توقیفی، بیان کرد: پس 
از سفر رئیس قوه قضاییه به استان بوشهر و دستورات 

وی مبنی بر روشن شدن...

نرخ دالر روز گذشته ۳۱ هزار و ۴۵۰ تومان بود این 
قیمت در مقایسه با عصر سه شنبه تقریبا ۵۰ تومان 
باال رفته بود. به نظر می رسد فضای بازار ارز تهران 
همچنان متاثر از اخبار شورای حکام است. به گزارش 
اقتصادنیوز ، قیمت دالر روز گذشته چهارشنبه 2۳ 
شــهریور ماه برای دومین روز متوالی در ماه جاری 
در کانال ۳۱ هزار تومان معامله شــد .  نرخ دالر روز 
گذشــته ۳۱ هزار و ۴۵۰ تومان بود این قیمت در 
مقایســه با عصر دیروز تقریبا ۵۰ تومــان باال رفته 
بود. به نظر می رسد فضای بازار ارز تهران همچنان 
متاثر از اخبار شــورای حکام است. در شرایطی که 
نشست فصلی شــورای حکام از روز دو شنبه آغاز 
شده، خبرگزاری رویترز گزارش داده قدرتهای غربی 

درصدد تهیه بیانیه ای در...



اقتصاد2
ایران

آغاز انتشار رمز ریال
جزئیاتی جدید از شناســایی 

حساب های تجاری
رئیس کل بانک مرکزی با تشریح مشوق های در نظر 
گرفته شــده برای دارندگان حساب های تجاری، از 
اجرای مرحله پیش آزمایشی رمز ریال بانک مرکزی 
خبر داد. به گزارش ایسنا، علی صالح آبادی در یک 
برنامــه تلویزیونی با بیان اینکه در حــوزه رمزارزها 
مجموعه اقداماتی که باید در بانــک مرکزی انجام 
می شد به سرانجام رسیده است و در حال حاضر در 
حوزه وزارت صمت بخش های دیگر کارها در حال 
انجام است، تصریح کرد: اگر کسی مجوزی را برای 
اســتخراج رمز ارز دریافت کرده است می تواند رمز 
ارز استخراج شده را در سامانه مشخصی عرضه کند 
و واردکننده با ثبت سفارشــی که از وزارت صمت 
دریافت می کند این رمز ارز را دریافت کند و از محل 

آن واردات انجام دهد. 

آخرین وضعیت صادرات با رمز ارز
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه هرچند پیش 
از این هم همین فرایند در مورد رمز ارز وجود داشت اما 
اصالحاتی در این بخش انجام شد، گفت: بر این اساس 
به افرادی که مجوز استخراج رمز ارز را دریافت کرده اند 
اجازه داده می شود تا از محل رمز ارز استخراج شده 
واردات انجام دهند و هم اکنون کار در وزارت صمت در 
حال پیگیری است. صالح آبادی با بیان اینکه هم اکنون 
زیر ساخت الزم در بانک مرکزی مهیا شده است، گفت: 
اما مجموعه اقداماتی باید در وزارت صمت نهایی شود 
تا این امکان فراهم شود، چون در گذشته فقط امکان 
خرید ارز در ســامانه وزارت صمت فراهم بود و حاال 
باید امکان خرید رمز ارز نیز فراهم شود که فرایندی 

زیرساختی و فنی است.

گزارشگر ویژه سازمان ملل:
تحریم های آمریکا نقض آشکار 

حقوق مردم ایران است
گزارشگر ویژه سازمان ملل با استناد به گزارش های 
اتاق ایران، اعالم کرد: تحریم های آمریکا علیه ایران، 
نقض آشکار حق دسترســی مردم به غذای مناسب 
و کافی بوده اســت. به گزارش ایســنا به نقل از اتاق 
بازرگانی ایران،  آلنا دوهان در گزارش خود که به تازگی 
منتشر شده، از دولت آمریکا خواسته تا تحریم ها علیه 
جمهوری اسالمی ایران را متوقف کند و از سازمان ملل 
نیز دعوت کرد تا با او برای ایجاد چارچوبی مفهومی 
برای سازوکارهای جبران خسارت، غرامت و اصالح 
آسیب قربانیان نقض حقوق بشــر ناشی از اقدامات 
قهری یک جانبه همکاری کند. دوهان در جریان سفر 
۱۱ روزه به تهران در اردیبهشــت ۱۴۰۱ که با هدف 
بررسی آثار تحریم های یک جانبه آمریکا بر مردم ایران 
و برای نخستین بار انجام شد، در ۲۰ اردیبهشت ماه 
با حضور در اتاق ایران با غالمحسین شافعی، رئیس 
اتاق ایران نیز دیدار و گفت وگو کرد. محور این دیدار 
که سه ساعت به طول انجامید، بحث درباره مسائل 
اقتصادی و آثار تحریم بر مردم ایران و مهاجران حاضر 
در کشورمان به ویژه مهاجران افغانستانی بود و شافعی، 
گزارش های کارشناسی و مطالعات انجام شده در اتاق 
ایران را به منظور روشن شدن تأثیر تحریم ها بر شرایط 
و معیشت مردم به گزارشــگر ویژه سازمان ملل ارائه 
کرد. دوهان در بخشی از گزارش خود به گزارش های 
منتشر شده از سوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشاورزی ایران اســتناد کرده و نوشته است: اعمال 
مجدد تحریم ها در ســال ۲۰۱۸ با ایجاد اختالل در 
واردات حداقل ۱۰ میلیون تن محصوالت کشاورزی، 
امنیت غذایی ایــران را به خطر انداخته اســت. این 
محصوالت شامل نهاده های دامی، دانه های روغنی و 
روغن پخت وپز بوده که نقض آشکار حق انسان ها برای 

دسترسی به غذای مناسب و کافی است.

بانک ســامان، برای چهارمین سال 
متوالی محبوب ترین بانک ایران شد

با اعالم دبیرخانه جشــنواره »بانک محبوب من«، 
بانک ســامان با کسب بیشــترین آرای مردمی در 
هشتمین دوره این جشنواره و برای چهارمین سال 
متوالی محبوب تریــن بانک ایران شــد.به گزارش 
روابط عمومی بانک سامان و بر اساس اعالم رسمی 
دبیرخانه جشــنواره »بانک محبوب من«، طی این 
نظرسنجی سراسری که از خرداد تا مردادماه امسال 
با حضور مشتریان شــبکه بانکی کشور برگزار شد، 
بانک ســامان از میان ۲6 بانک کشور با رأی مردمی 
به عنوان محبوب ترین بانک ایران انتخاب و تندیس 
این موفقیت را به ویترین افتخارات گذشــته خود 
اضافه کرد.پیش ازاین نیز بانک سامان طی سال های 
9۸، 99 و ۱۴۰۰ نیز توانسته بود نظر مثبت مشتریان 
شبکه بانکی را جلب و تندیس محبوب ترین بانک 

ایران در این سال ها را نیز از آن خود کند.

خبر

عالوه بر شوک های بیرونی 
نظیر شــرایط بین المللی، 
نوســان قیمت نفت و ظهور 
اپیدمی کرونا، عوامل دیگری 
از جمله ایراد های قانونگذاری، 
تأخیر دولت در تدوین آیین نامه ها و طرح ها ازجمله طرح 
بازسازی و نوسازی صنایع، تخصیص بودجه ناکافی، نبود 
ضمانت اجرا، هدف گذاری غیرواقع بینانه و غیرهدفمند 
در طول اجرای برنامه ششــم باعث ناکامی صنعت در 

رسیدن به اهداف مطلوب شده است.
به گزارش اتــاق بازرگانــی تهران، همزمــان با ابالغ 
سیاســت های برنامه هفتم، تازه تریــن روایت بازوی 
تحقیقاتی مجلس نشان می دهد؛ طبق اهداف برنامه 
ششم، بخش صنعت در ایجاد ارزش افزوده برای اقتصاد 
و اشــتغال زایی موفق عمل نکرده است بخش صنعت 
ایران در رسیدن به اهداف برنامه ششم توسعه ناکام بود. 
این نتیجه گزارش مرکز پژوهش های مجلس از ارزیابی 
کارنامه بخش صنعت در برنامه ششــم توسعه است و 
باید دید آیا موتور صنعتی ایران در برنامه هفتم توسعه 
روی ریل صحیح قرار می گیرد؟ تازه ترین روایت بازوی 
تحقیقاتی مجلس به صراحت نشــان می دهد بخش 
صنعت در ایجاد ارزش افزوده برای اقتصاد و اشتغال زایی 

متناسب با اهداف برنامه ششم، موفق عمل نکرده است.
عالوه بر شــوک های بیرونی نظیر شرایط بین المللی، 
نوسان قیمت نفت و ظهور اپیدمی کرونا، عوامل دیگری 
از جمله ایراد های قانونگذاری، تأخیر دولت در تدوین 
آیین نامه ها و طرح ها ازجمله طرح بازسازی و نوسازی 
صنایع، تخصیص بودجه ناکافی، نبــود ضمانت اجرا، 
هدف گذاری غیرواقع بینانه و غیرهدفمند در طول اجرای 
برنامه ششم باعث ناکامی صنعت در رسیدن به اهداف 

مطلوب شده است.
مرکز پژوهش های مجلس می گوید: این عوامل سبب شد 
تا عملکرد احکامی همچون بازسازی و نوسازی صنایع، 

تأمین منابع برای تکمیل زیرساخت های شهرک ها و 
نواحی صنعتی، توسعه و ایجاد خوشه ها و نواحی صنعتی 
روستایی، تعمیق ساخت داخل و افزایش سهم محصوالت 
با فناوری متوسط به باال از کل محصوالت صنعتی کشور 
و تولید خودروی رقابت پذیر با تأکید بر کیفیت، با وجود 
اقدامات مثبت انجام شده، ثمربخش نباشد. پژوهشگران 
این نهاد تحقیقاتی وابسته به مجلس پیشنهاد می کنند: 
در تدوین برنامه هفتم توسعه، راهبرد سیاستی تقویت 
رویکرد تولید ســاخت محور از طریق ایجاد ســاختار 
نظام مند و تقویت پیوند شبکه سازی در صنایع کشور 
با هدف توسعه تولید رقابتی و صادرات محور، به عنوان 
یکی از راهبردهای اصلی این برنامه مدنظر قرار گیرد. 
این گزارش تأکیــد دارد: در ایران نیز پــس از پیروزی 
انقالب اسالمی تاکنون، 6برنامه توسعه به اجرا درآمده 
و از مجموع ۸7۲ماده قوانین برنامه توسعه اول تا ششم 
کشور، ۱6۰ماده معادل ۱۸درصد مستقیم درخصوص 
حمایت از تولید بوده، اما یکی از ضعف های موجود در 
نظام برنامه ریزی کشور تحقق اهداف برنامه ها کمتر از 
حد انتظار بوده است. مرکز پژوهش های مجلس می گوید: 
قانون برنامه ششم توسعه در شرایطی تصویب شد که 
کشور در حوزه مناقشــات سیاسی بین المللی در وضع 
باثباتی قرار داشــت، اما خروج آمریکا از برجام در سال 

۱397و محدودیت  در مبادالت بین المللی و فراگیر شدن 
ویروس کرونا در اواخر سال ۱39۸باعث بروز اختالل در 
تحقق رشد و اهداف کالن اقتصادی شد، هرچند ضعف 
مدیریت داخلی به ویژه در حوزه مدیریت بازار ارز و تامین 
کاالهای اساسی و مواد اولیه و واسطه ای مورد نیاز تولید 
را نمی توان نادیده گرفت. در برنامه ششم توسعه متوسط 
رشد ساالنه ارزش افزوده بخش صنعت در طول 5سال 
برنامه 9.3درصد هدف گذاری شده و تنها در سال نخست 
برنامه یعنی ســال ۱396بود که رشد صنعتی ایران به 
9.9درصد رسید و در سال بعد با خروج آمریکا از برجام 
این رشد به منفی ۸.۲درصد و در سال ۱39۸به 7دهم 
درصد رســید. افزون بر اینکه بخش صنعــت ایران در 
سال 99رشدی ۱.۸درصد و در سال گذشته هم رشدی 
3.۱درصدی را ثبت کــرده و به این ترتیب فقط در یک 
سال ایران موفق شده که رشد باالتر از هدف 9.3درصدی 

بخش صنعت را تجربه کند.
این گزارش می افزاید: در برنامه ششم پیش بینی شده 
که به طور میانگین ســاالنه 3.۴درصد بر رشد ساالنه 
اشتغال صنعتی کشور افزوده شــود که رشد اشتغال 
صنعتی در سال نخست برنامه به 3.۴درصد، در سال بعد 
به ۴.9درصد و در سال سوم به ۲.7درصد رسید، اما در 
سال ۱399عمدتا ناشی از شیوع کرونا به منفی 5درصد 

رسید و عددی هم برای وضعیت رشد اشتغال صنعتی در 
سال ۱۴۰۰اعالم نشده است. طبق این گزارش با وجود 
حمایت های دولت برای ایجاد اشتغال ازجمله پرداخت 
وام اشــتغال و تولید در قوانین بودجه سال های اخیر 
به دلیل بروز شوک های منفی شرایط خاص بین المللی 
کشور، نااطمینانی کسب وکارها، پرداخت نشدن کامل 
تسهیالت به دلیل کمبود منابع و تأثیر منفی کرونا بر 
بنگاه های خرد و کوچک، توان رقابتی پایین بخش تولید 
با محصوالت خارجی، از سال ۱397با ریزش شاخص 

ساالنه اشتغال صنعتی مواجه شده ایم.
بازوی تحقیقاتی مجلس با اشاره به وابستگی 7۸درصدی 
ســهم منابع مالی بخش صنعت و معــدن به بانک ها 
می گوید: در طول برنامه ششم توسعه تنها ۱۸درصد از 
منابع الزم توسعه صنعتی از کانال بازار سرمایه، 3درصد 
از محل بودجه عمرانی دولت و فقط یک درصد از محل 
ســرمایه گذاری خارجی تامین شده است. درحالی که 
نظام بانکــی خودش از مشــکالتی چــون مطالبات 
غیرجاری باال، کفایت سرمایه پایین و سهم دارایی های 
فاقد نقدشــوندگی رنج برده و به دلیــل محدود بودن 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی در شرایط بین المللی 
خاص کشور و اعتبارات عمرانی محدود دولت، تنها راه 

توسعه تامین مالی از مسیر بازار سرمایه است.
مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به هدف گذاری رشد 
۸درصدی اقتصاد ایران در فاصله ســال های ۱396تا 
۱۴۰۰می گوید: متوسط رشد ارزش افزوده بخش صنعت 
در این ســال ها حدود ۲.۰7درصد بــوده؛ درحالی که 
هدف 9.3درصد تعیین شده و میانگین ساالنه اشتغال 
صنعتی به جای ساالنه 3.۴درصد، به ۱.5درصد رسیده 
است. این گزارش می افزاید: در طول برنامه ششم توسعه 
بیش از 5۰درصد از احکام قانونی دارای عملکردی فاقد 
اثربخشی و 36درصد از احکام دارای عملکرد به نسبت 
اثربخش بوده و همچنین احکام فاقد عملکرد و احکام 
دارای عملکرد کامال اثربخشی با سهمی برابر 7درصد 
از کل احکام قانونی بخش صنعت را به خود اختصاص 

داده است. 

گزارش مرکز پژوهش های مجلس از ارزیابی کارنامه صنعت در برنامه ششم نشان داد

ناکامی صنعت در اشتغالزایی

روند  افزایشی نرخ  دالر
قیمت سکه و طال اصالح شد

نرخ دالر روز گذشته 3۱ هزار و ۴5۰ تومان بود این 
قیمت در مقایســه با عصر دیروز تقریبا 5۰ تومان 
باال رفته بود. به نظر می رســد فضای بازار ارز تهران 
همچنان متاثر از اخبار شورای حکام است. به گزارش 
اقتصادنیوز ، قیمت دالر روز گذشته چهارشنبه ۲3 
شهریور ماه برای دومین روز متوالی در ماه جاری در 
کانال 3۱ هزار تومان معامله شد .  نرخ دالر روز گذشته 
3۱ هزار و ۴5۰ تومان بود این قیمت در مقایســه با 
عصر دیروز تقریبا 5۰ تومان باال رفته بود. به نظر می 
رســد فضای بازار ارز تهران همچنان متاثر از اخبار 
شورای حکام اســت. در شرایطی که نشست فصلی 
شــورای حکام از روز دو شنبه آغاز شده، خبرگزاری 
رویترز گزارش داده قدرتهای غربی درصدد تهیه بیانیه 
ای در انتقاد از نحوه همکاری ایران در پرونده پادمان 
هســتند. دیپلمات های غربی به خبرگزاری رویترز 
گفته اند که قدرت های غربــی در حال البی گری با 
کشورهای دیگر در شورای حکام آژانس بین المللی 
انرژی اتمی تا به طور مشترک بر ایران فشار بیاورند 
تا در مورد تحقیقات ]ادعایی[ پیرامون منشا اورانیوم 
غنی شده در سه سایت اعالم نشده به آژانس پاسخگو 
باشد. از نظر  معامله گران دالر صدور بیانیه جدید به 
جای قطعنامه اگر چه نسبت به گذشته یک گام به 
عقب است اما صدور بیانیه انتقادی می تواند بر روند  
مذاکرات هسته ای اثر گذار باشد.  دالر هرات هم  بر 
روی پله اول کانال 3۱ هزار تومان معامله شــد و در 
سلیمانیه نرخ دالر  از مرز مقاومتی 3۱ هزار و ۸۰۰ 
تومان عبور کرد . از سوی دیگر نرخ حواله درهم به با 
7۰ تومان رشد نسبت به دیروز به قیمت ۸ هزار و 7۲۰ 
تومان رسید.  قیمت اونس طال روز گذشته نزدیک به 
3 دالر پایین آمد و با ۱7۰۱ دالر معامله شد. در بازار 
داخلی ایران هم قیمت طال ۱۸ عیار ظهر روز گذشته 
۱9 هزار و ۴۰۰ تومان پایین آمد. قیمت طال ۱۸ عیار 

روز گذشته ۱ میلیون و 3۲3 هزار و 3۰۰ تومان بود .

شروع خوب و پایان بد معامالت
رکود  نسبی معامالت  بورس

در روز چهارشنبه شاخص کل بورس باز هم افت کرد 
و ریزش ۴ هزار و ۴7 واحدی را پشــت سر گذاشت. 
ارزش معامالت خرد نیز افت کرد و شاهد رکود نسبی 
معامالت بودیم. به گزارش اکو ایران در پایان معامالت 
شاخص کل بورس با افت ۴ هزار و ۴7 واحدی به رقم 

یک میلیون و 3۸9 هزار و 79 واحد رسید. 
روز گذشته شــاخص کل هم وزن نیز افت کرد و در 
پایان معامالت 369 واحد نســبت به روز سه شنبه 
پائین آمد و در رقم ۴۰۴ هزار و ۸۸7 واحد ایســتاد. 
همچنین شاخص کل فرابورس 36 واحد افت کرد و 

در رقم ۱۸ هزار و 73۲ واحد باقی ماند. 
در پایان معامالت  روز چهارشــنبه، ۲6۰ نماد رشد 
قیمت داشتند و ۴۱۰ نماد کاهش قیمت داشتند. به 
عبارت دیگر، 39 درصد بازار رشد قیمت داشتند و 6۱ 

درصد بازار افت قیمت داشتند. 
روز گذشــته ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی 
به حقیقی بازار منفی شــد و 96 میلیارد تومان پول 
حقیقی از بورس خارج شد. در معامالت روز چهارشنبه 
بیشــترین خروج پول حقیقی به ســهام آسیاتک 
)شرکت داده گستر عصر نوین( اختصاص داشت که 
ارزش تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی آن ۱۸ میلیارد 
تومان بود. پس از آسیاتک، نمادهای خساپا )شرکت 
سایپا(  و بپاس )شــرکت بیمه پاسارگاد( بیشترین 

خروج پول حقیقی را داشتند. 
روز گذشته نمادهای »فارس«، »کگل« و »وپاسار« 
بیشترین تأثیر را در افت شاخص کل بورس داشتند. 
در مقابل نمادهای »مبیــن«، »خودرو« و »وغدیر« 

بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند. 
در فرابورس نیز نمادهای »صبا«، »فزر« و »خدیزل« 
بیشــترین تأثیر کاهنده را بر شاخص کل فرابورس 
داشتند و »کزغال«، »شبصیر« و »پارتا« بیشترین 
تأثیر افزایشــی را بر شاخص داشــتند.   در جدول 
پرتراکنش ترین نمادهای بورس خودرو صدرنشین 
است و خساپا و خگستر در رتبه های بعدی هستند. در 
فرابورس نیز نمادهای دی، صبا و فزر پرتراکنش  ترین 
نمادها هستند.   در معامالت چهارشنبه 6۱ نماد صف 
خرید داشتند و ۴۱ نماد با صف فروش مواجه بودند. 
مجموع ارزش صف های خرید با افت ۲۰ درصدی به 
۲۲۲ میلیارد تومان رسید و مجموع ارزش صف های 
فروش ۱6 درصد کاهش یافت و ۱5۱ میلیارد تومان 
بود. در پایان معامالت روز گذشــته ارزش صف های 
فروش پایانی بازار ۱9۰ میلیــون تومان بود و ارزش 
صف های خرید نیز در رقم 9۴ میلیارد تومان ایستاد. 

در پایان معامالت نماد بالبر )شــرکت کابل البرز( با 
صف  خرید 3۲ میلیارد تومانی در صدر جدول تقاضای 
پایانی بازار قرار گرفت. پس از بالبر، نمادهای حپترو 
)شرکت حمل و نقل پتروشــیمی( و گدنا )شرکت 
تهیه و توزیع غذای دنا آفرین فدک( بیشترین صف 

خرید را داشتند. 

اخبار
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معاون صنایع عمومی وزیر صمت گفت: به زودی فهرست جدید کاالهای 
دارای ممنوعیت واردات اعالم می شود.

به گزارش وزارت صمت، محمد مهدی برادران در یک برنامه تلویزیونی با 
اشاره به کاالهای گروه ۴ که مطلقاً واردات آن ها ممنوع است و همچنین 
ممنوعیت واردات بخش دیگری از کاالها که جزو گروه ۲7 هستند )گروه 
۲7 دارای اولویت ارزی غیرفعال است(، گفت که به زودی فهرست جدید 

کاالهای دارای ممنوعیت واردات اعالم می شود.
به گفته وی بر اساس قانون حمایت از تولید داخل، وزارت صنعت، معدن و 
تجارت )صمت( مکلف است ثبت سفارش کاالهای مصرفی یا مصرفی با دوام 
و خارجی دارای مشابه کاالی داخلی با شرط اینکه دارای کیفیت مناسب و 

میزان کافی تولید باشند را تا پایان مدت قانون پنج ساله ششم ممنوع اعالم 
کند. برادران درباره فهرست کاالهای دارای ممنوعیت واردات گفت: کتاب 
منتشر شده و اطالعات کامل تقدیم می شود، اما بحث اصلی، بحث ارز بری و 
رقابت در منطقه مربوط می شود؛ چراکه می توان با صرفه جویی منابع ارزی 
به جای اختصاص دادن آن به کاالهایی که مشابه داخلی دارد، در ساخت 

کارخانه آن کاال که باعث تعمیق تولید خواهد شد، استفاده کرد.
معاون صنایع عمومی وزیر صمت در ادامه با بیان اینکه قانون کلیات کار 
را تعیین می کند و در قالب ستاد هماهنگی، چهارچوب دقیق تر می شود، 
اظهار کرد: وزارت صمت موارد را کنترل می کند و قانونگذار این اختیار را به 
وزارت صمت داده که به عنوان مجری قانون برای تنظیم نوسانات و ارتقای 

کیفیت موجودی کاال در کشور به سمت آزاد سازی برویم یا ممکن است 
واردات کاالیی به کشور آزاد باشد و به این نتیجه برسیم تولید کاالیی در 
کشور به میزان کافی و کیفیت و قیمت مناسب انجام می شود و به سمت 

محدودسازی برویم.
وی افزود: یکی از بندهای دیگر ماده ۴ تکلیف کرده بود وزارت صمت موظف 
است از محل اعتبارات داخلی وابسته به سامانه موجود، سامانه متمرکزی 
را جهت فهرست توانمندی محصوالت داخلی ساماندهی کند. این سایت 
تحت عنوان »توان ایران« معرفی شد که یک سمت نیازمند کاال و یک سمت 
کسی است که در داخل این کاال را تولید کرده اســت و بین این دو گروه 

ارتباط برقرار می شود.

معاون وزیر صمت:

فهرست جدید کاالهای دارای ممنوعیت واردات، به زودی اعالم می شود
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در خصوص فرآیند تحویل خودروها از سوی گمرکات 
و انبارهای عمومی و بنادر به اموال تملیکی مقرر شد 
تا ســه روز آینده، با اقدامات الزم حتی در تعطیالت 
پیش رو، خودروها تحویل نمایندگان سازمان اموال 
تملیکی شود. به گزارش تجارت نیوز، دادستان تهران 
در راستای تأکیدات رئیس قوه قضاییه مبنی بر تعیین 
تکلیف خودروهای توقیف شــده ســال های اخیر، 
دســتور داد تا فرآیند تحویل خودروها از گمرکات، 

انبارهای عمومی و بنادر تــا 3 روز آینده با همکاری 
تمام دستگاه های متولی اجرا شود. به نقل از ایسنا، به 
نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، علی صالحی در جلسه 
بررسی وضعیت خودورهای توقیفی، بیان کرد: پس از 
سفر رئیس قوه قضاییه به استان بوشهر و دستورات وی 
مبنی بر روشن شــدن وضعیت خودروهای توقیفی، 

حجت بر تمام دستگاه ها تمام شده است. وی افزود: 
در خصوص فرآیند تحویل خودروها از سوی گمرکات 
و انبارهای عمومی و بنادر به اموال تملیکی مقرر شد 
تا ســه روز آینده، با اقدامات الزم حتی در تعطیالت 
پیش رو، خودروها تحویل نمایندگان سازمان اموال 
تملیکی شود. دادستان تهران با بیان اینکه بیش از یک 

هزار دستگاه خودروهای توقیفی در گمرکات کشور 
به مزایده گذاشته می شود، تصریح کرد: نمایندگان 
ســازمان اموال تملیکی با مراجعه به گمرکات محل 
توقیف، جهت اجرای این دســتور نسبت به تحویل 
خودروهای در محل نگهداری، اقدام کنند. وی افزود: 
در این جلسه مصوب شد تا از روز تشکیل جلسه، فرایند 
اجرای مزایده آغاز و حداکثر تا مورخ ۱5/۰7/۱۴۰۱، 

توسط سازمان اموال تملیکی به پایان رسد.

رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: یک میلیون شرکت 
فعال اقتصادی شناسایی کردیم که بیش از 6۰۰ هزار 
از آنها تاکنون اظهارنامه مالیاتی نــداده اند. به گزارش 
مهر، داوود منظور در جلسه شورای گفت و گوی دولت 
و بخش خصوصی با بیان اینکه به دنبال تعامل خوبی با 
فعاالن اقتصادی در موضوع مالیات هستیم، اظهار کرد: 
پرتکرارترین موضوعات مطرح شده در شورای گفت و گو 
موضوع مالیات است. رئیس سازمان امور مالیاتی کشور 
افزود: در دولت ســیزدهم با توجه به برنامه های وزارت 
اقتصاد و ســند دولت، باید چند چرخش تحول آفرین 
را انجام دهیم. اولین چرخش این است که فشار تأمین 
مالیات را از بخش رسمی اقتصاد برداریم و به بخش های 
غیررسمی، نامنظم و مالیات گریز منتقل کنیم که اغلب 
پنهان هســتند. وی ادامه داد: هدف ما در رویکردهای 
جدید شناسایی این بخش ها و دریافت مالیات از آنهاست.

سهم مالیات بخش رسمی در سبد کل مالیات 
باید به ۱۰ برسد

منظور گفت: در یک نظام مالیاتی مطلوب باید به سمتی 
برویم که سهم مالیات بخش منضبط اقتصاد به حداقل 
خود یعنی ۱۰ الی ۱5 درصد از کل اقتصاد برسد و سمت 
و سوی مالیات را مبتنی بر شخص دریافت کنیم به جای 
مالیات بر منبع. وی با بیان اینکه ین موضوع قرار است در 
قانون مالیات جمع درآمد پیاده ســازی کنیم، ادامه داد: 
الیحه تنظیم شــده و به دولت ارسال شده است. یکی از 
اجزای اصلی این الیحه، همین چرخش اســت. معاون 
وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: در چرخش های 
تحول آفرین می خواهیم مالیات را به سمت اخذ مالیات از 
فعالیت های سوداگری ببریم به جای اینکه از بخش مولد 
مالیات بگیریم. در واقع تفاوت قیمت زمان خرید و فروش 
را باید مشمول مالیات کنیم تا دارایی ها در سرمایه های 
غیرمولد احتکار نشود. در بخش های مسکن، خودرو، طال 
و ارز می توانیم این سیاست را پیاده کنیم. منظور اظهار 

کرد: در این حوزه به دنبال این هستیم که سهم مالیات 
بخش های غیرمولد را در سبد کل مالیات کشور افزایش و 
سهم مولدها را کاهش دهیم. وی افزود: همچنین مالیات 
بر خانه ها و خودروهای لوکس یکی دیگر از مالیات هایی 

است که در چرخش های تحول آفرین دنبال آن هستیم.

مالیات ۱.۸ میلیون مودی صفر شد
وی افزود: یکی از روش ها این است که میزان فروش افراد 
را از طریق واریز در دســتگاه های کارتخوان تشخیص 
دهیم؛ امسال با این روش توانستیم 3 میلیون و 3۰۰ هزار 
مودی در بخش مشاغل( )مقطوع شد و همه پذیرفتند. 
منظور ادامه داد: بر همین اساس نیز مالیات یک میلیون 
۸5۰ هزار مودی صفر شــد زیرا میزان فروششــان بر 
اساس اطالعات دســتگاه کارتخوان پایین بود. معاون 
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفــت: همچنین دیدیم 
حدود 5۰ درصد مالیات های اظهاری فقط از 5 درصد 
مودیان دریافت شد. پذیرفتند بر اساس مبلغی که ما از 
روی دستگاه های کارتخوان تشخیص دادیم مالیات را 
پرداختند که باالترین رقم هم مربوط به پزشکی در شیراز 
بود که ۴۰۰ میلیون تومان مالیات پرداخت. وی افزود: 
همچنین اگر قانون پایانه های فروشگاهی اجرا شود حتی 
نیازی به اخذ اظهارنامه هم نیست زیرا صورتحساب ها به 
صورت الکترونیکی در پایگاه اطالعاتی ما و در کارپوشه 
مخصوص افراد ثبت می شود. دیگر نیازی به حسابرسی 

و ممیزی هم نداریم. 

ورود ۶۰۵ شرکت بورسی به سامانه پایانه های 
فروشگاهی از یک آبان

وی با بیان اینکه فضای فعالیت ســامانه پایانه فروشگاهی 

آماده است، افزود: یک میلیون شرکت اقتصادی در کشور 
شناسایی شــده که طی 5 سال گذشــته فعال بوده اند و 
همچنین یک میلیون و ۱۰۰ هزار شــرکت غیرفعال هم 
شناسایی شده اند. منظور گفت: یک دی ماه شرکت های 
دولتی اضافه می شــوند و با یک تناوب زمانی تا پایان سال 
۱۴۰۲ تمام فعاالن اقتصادی وارد سامانه مزبور می شوند. 
معاون وزیر اقتصاد افزود: این شــفافیت باعث می شود که 
میزان ارزش افزوده فعاالن و میزان اخذ مالیات مشــخص 
شده و محاسبات مالیاتی شفاف شود؛ در واقع با این اقدام 

نظام تحول داده جایگزین نظام چانه زنی می شود. 

تفکیک حساب های تجاری و غیرتجاری تا 
پایان سال

منظور با اشاره به شناسایی حساب های تجاری، با بیان 
اینکه در ایــن مقوله ابهامی وجود نــدارد، افزود: بانک 
مرکزی برای حســاب های فروش دستورالعمل تعیین 
کرد که اطالع رسانی شد؛ بر این اساس ۸ میلیون حساب 
فروش در سامانه ها معرفی شده که این حساب ها در وب 
سرویسی به بانک مرکزی معرفی می کنیم و این نهاد این 
حساب به عنوان حساب تجاری می پذیرد. همچنین بانک 
مرکزی هم حساب های تجاری را به ما معرفی می کند. در 
واقع ارتباط ما با بانک مرکزی یک ارتباط رفت و برگشتی 
است. وی اضافه کرد: حســاب مشکوک به تجاری هم 
حسابی است که به عنوان حساب تجاری معرفی نشده اما 
استفاده تجاری می شود. همان کاری که برخی از اصناف 
کرده و پول را کارت به کارت می کنند. در همین راستا اگر 
در حسابی ۱۰۰ بار با حداقل مبلغ 35 میلیون تومان واریز 
انجام شود یعنی حساب تجاری است. معاون وزیر اقتصاد 
گفت: بر همین اساس تا آخر سال تفکیک حساب های 

تجاری و غیرتجاری انجام می شــود. وی اضافه کرد: در 
واقع اگر میزان واریز به حساب بیشتر از صورتحساب های 
الکترونیک باشد یعنی قانون رعایت نشده است و مشمول 

۱۰ درصد جریمه روی مبلغ فروش خواهد شد.

بیش از ۶۰۰ هزار شرکت فعال اظهارنامه نداده اند
منظور گفت: در 5 سال گذشته یک میلیون شرکت فعال 
در اقتصاد وجود دارد و یک میلیون و ۱۰۰ هزار شــرکت 
غیرفعال داریم؛ از این شــرکت های فعال فقط 33۰ هزار 
شــرکت اظهارنامه داده اند و بیش از 6۰۰ هزار شــرکت 
اظهارنامه نداده اند که مجبوریم طبــق قانون اظهارنامه 
برآوردی برای این شرکت ها تعبیه کنیم که هیچ معافیتی 

ندارد و جریمه کتمان درآمد هم اعمال می شود. 

۳۷۰ هزار میلیارد تومان به خاطر مشوق ها 
مالیات نگرفتیم

وی در ادامه با اشاره به مشــوق های مالیاتی، گفت: بر 
اساس مشــوق های 6 گانه که در نظر گرفتیم 3۱ هزار 
میلیارد تومان سود مشمول مالیات نشد؛ یعنی بر این 
اساس 7 هزار میلیارد تومان مالیات از دست می دهیم که 
به خاطر همراهی با بخش تولید بوده است. منظور افزود: 
3۸ هزار میلیارد تومان درآمد اشخاص حقیقی مشمول 
مشوق شد یعنی ۱۰ هزار میلیارد تومان مالیات از دست 
دادیــم. وی ادامه داد: 3۸ معافیت هم برای اشــخاص 
حقیقی در نظر گرفتیم که یعنی ۱.3۸۰ هزار میلیارد 
تومان معاف از مالیات شــد که یعنی 3۸ هزار میلیارد 
تومان مالیات از دست دادیم. معاون وزیر اقتصاد افزود: 
در مجموع به دلیل مشوق ها 37۰ هزار میلیارد تومان 
مالیات نگرفتیم. از ابتدای سال تاکنون ۲۰7 هزار میلیارد 
تومان مالیات اخذ کردیم. منظور اضافه کرد: همچنین تا 
سقف 3۰۰ میلیون تومان برای اشخاص حقوقی و ۲۰۰ 
میلیون تومان برای اشخاص حقیقی معافیت از جنبه 

پرداخت جرایم در نظر گرفتیم.

مزایده خودروهای توقیفی در گمرکات

رئیس سازمان مالیاتی اعالم کرد؛

فرار مالیاتی بیش از ۶۰۰ هزار شرکت

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com
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رییس اتحادیه فروشندگان فرش دستباف خاطر 
نشــان کرد: قیمت فرش افغان نسبت به فرش 
ایرانی ارزان تر اســت اما از نظر کیفیت فرقی با 
فرش ایرانی ندارد از این رو استقبال برای خرید 
این فرش ها نسبت به فرش داخلی بیشتر است. 
مسعود سپهرزاد با بیان اینکه فرش های دستباف 
افغان در بازار به وفور موجود است، گفت: فرش 
افغان، در بازار داخلی فرش خارجی محســوب 
می شود این در حالیست که این فرش ها بدون 

پرداخت عوارض گمرکی وارد کشور می شوند.
وی ادامه داد: زمان خرید این فرش ها فروشنده 
به خریدار اعالم نمی کند که این فرش از سوی 
بافندگان افغان بافته شــده اســت و زمانی که 
خریدار بعــد از چند ســال می خواهد فرش را 
بفروشد متوجه می شود که باید پایین تر از نرخ 
فرش ایرانی آن را بفروش برســاند. به گفته این 
فعال صنفی؛ قیمت فرش افغان نسبت به فرش 
ایرانی ارزان تر اســت اما از نظر کیفیت فرقی با 
فرش ایرانی ندارد از این رو استقبال برای خرید 
این فرش ها نسبت به فرش داخلی بیشتر است.

محمد هــادی کمالیان رئیــس اتحادیه فرش 
ماشــینی و موکــت با بیــان اینکــه برخی از 
تولیدکنندگان فرش ماشــینی روی محصول 
خود برند تــرک را حک و اقــدام به فروش آن 
می کنند، گفت: واردات فرش در شرایط فعلی و 
با نوسان های نرخ ارز مقرون به صرفه نیست. اما 
فرش ترک از سال ها پیش در بازار موجود است 
و این فرش ها در بازار ایران بــه راحتی خرید و 

فروش می شوند.
این فعال صنفی با اشــاره به ضعــف در تولید 
فرش های فانتزی، خاطر نشان کرد: در سال های 
گذشــته در زمینــه تولید فرش هــای فانتزی 

ضعف های داشــتیم که این ضعف با واردات از 
ترکیه و بلژیک جبران می شد اما امروز دیگر این 
ضعف وجود ندارد و تولیدکنندگان داخلی این 

زمینه را پوشش دادند.
وی میزان تولید فرش در کشــور را قابل توجه 
دانســت و افزود: قیمت فرش ماشینی در بازار 
نسبت به سال گذشــته حدود 20 تا 30 درصد 
افزایش پیدا کرد اما این افزایش نرخ نســبت به 
نرخ سایر لوازم خانگی مانند یخچال و تلویزیون 
قابل توجه نیست. کمالیان بازار خرید و فروش 
فــرش دســته دوم را پررونق توصیــف کرد و 
افزود: شــرایط مالی مردم به گونه ای نیست که 
به آنها اجازه بدهــد برای تغییر دکوراســیون 
منزل فرش خود را عوض کنند. و در سبد خرید 
مصرف کنندگان فرش ماشینی کاالی درجه 3 

محسوب می شود.
رئیس اتحادیه فرش ماشــینی در پاسخ به این 
پرســش که آیا مازاد تولید زمینه هــا را برای 
صادرات فرش ماشینی فراهم کرده است؟ خاطر 
نشان کرد: صادرات در این زمینه مدیریت شده 
نیست و تجار کشورهای همسایه از جمله عراق 
مستقیم به کارخانه های شــهر کاشان مراجعه 
و با ریــال اقدام به خرید فــرش می کنند که به 
این نحوه خرید و فــروش نمی توان نام صادرات 
گذاشت. این فعال صنفی با بیان اینکه مواد اولیه 
تولید فرش ماشینی وارداتی است، تصریح کرد: 
مازاد تولیــد داریم و همین موضــوع رقابت در 
این بازار را افزایش داده است و اجازه نمی دهد 
که قیمت فرش ماشــینی افزایش چشم گیری 
داشته باشد. به گفته وی؛ فرش ماشینی 6 تا 12 
متری در بازار از 5 میلیون و 800 هزار تومان تا 

10 میلیون تومان موجود است.

با وجود اهمیت توسعه مکانیزاســیون در ارتقای امنیت غذایی، اما 
باال بودن قیمت ماشین آالت و نبود تناسب آن با درآمد کشاورزان 
موجب شده تا تراکتورهای فرســوده در مزارع استفاده شوند.علی 
رغم اهمیت تجهیز و نوســازی ماشین آالت کشاورزی و نقش موثر 
آن در ارتقای کمی و کیفی محصوالت و تامین امنیت غذایی کشور، 
اما همچنان شاهد استفاده از تراکتور و ادوات کشاورزی قدیمی  در 
مزارع و باغات هســتیم که این موضوع 30 تا ۴0 درصد ضایعات را 

افزایش داده است.  
بنابر آمار اعالمــی تا پایان تیــر در مجموع 251 میلیــارد تومان 
تســهیالت برای خرید بیش از 13۷3 فقره ماشــین آالت و ادوات 
کشاورزی پرداخت شده اســت، در حالیکه فعاالن بخش خصوصی 
اذعان می کنند که پرداخت تسهیالت به حوزه مکانیزاسیون متوقف 
اســت. هر چند توافقاتی برای پرداخت تسهیالت امضا شده است.

حســین اصغری سرپرست مرکز توســعه مکانیزاسیون کشاورزی 
گفت: میزان تولید تراکتور در کشــور توسط شرکت تراکتورسازی 
حدود 30 هزار دستگاه است، درحالیکه نیاز واقعی کشور از نظر ما 

حدود 21 هزار دستگاه تراکتور است.
اصغری می گوید: با راه اندازی خط اعتباری مکانیزاســیون از سال 
۹2، تســهیالتی از این محل برای خرید تراکتــور و ادوات مختلف 
کشاورزی در اختیار کشاورزان قرار گرفته است به طوریکه در سال 
۹۴،  10 هزار و ۹00، سال ۹5، 13 هزار و 300  تراکتور از محل این 
خط اعتباری به کشاورزان تحویل داده شد.بنابر گفته اصغری، برای 
تامین منابع اعتبار کشاورزانی که توانایی نقدی ندارند، باید فکری 
شود که بنابر دستور وزیر جهاد کشاورزی و پیگیری بانک کشاورزی 
در نیمه دوم سال با تامین مالی از طرف بانک کشاورزی، تراکتور به 

کشاورزان در صف اختصاص خواهد یافت.
حمید رضا نامی رئیس انجمن تولیدکنندگان ماشین آالت کشاورزی 
گفت: از ابتدای سال تسهیالت و اعتبارات حوزه مکانیزاسیون متوقف 
شد و به ماشین آالت خاص همچون پهپاد ها اختصاص یافت.به گفته 
او، قیمت تراکتور و کمباین های کشاورزی همانند دیگر مولفه ها تابع 
هزینه های تولید است، اما قیمت آن ها توسط سازمان حمایت رصد و 

در سامانه 12۴ ثبت می شود.

نامی می گوید: بنابر آمار قیمت کمبایــن وارداتی 6 برابر و تراکتور 
وارداتی 10 برابر تولید داخل است، لذا انتظار می رود که اعتبارات 
محدود به حوزه خرید تراکتور و کمباین داخلی صورت گیرد.رئیس 
انجمن تولیدکنندگان ماشــین های کشاورزی گفت: گرچه قیمت 
تراکتور و ادوات کشــاورزی نسبت به ســال های گذشته افزایش 
داشته است، اما قابل قیاس با قیمت دیگر ماشین ها نیست. به عنوان 
مثال قیمت پراید با 850 کیلوگرم وزن 200 میلیون تومان و قیمت 
تراکتور ۴ تنی ۴۷0 میلیون تومان است، این امر سرکوب قیمت را 

نشان می دهد.
فعاالن بخش خصوصی بار ها اعالم کرده اند که دخالت دولت در امر 
تولید، توزیع و تصمیم گیری مشــکالتی ایجاد می کند، کمااینکه 
طی سه ســال اخیر ورود دولت در این بخش تعادل چرخه را بر هم 
زده است.محمد حســین کاویانی مدیرعامل صندوق پنبه گفت:  
ساالنه صنعت نساجی حداقل به 180 هزارتن پنبه نیاز دارد که در 
زراعت این محصول به ویژه برداشت، استفاده از ماشین آالت امری 

ضروری است.
به گفته او، با توجه به عملکرد پایین  و سودآور نبودن پنبه در مقایسه 
با دیگر محصوالت، امکان توسعه زراعت بدون ماشین آالت وجود 
ندارد.کاویانی می گوید: با وجود آنکه زراعت شــالی رقیب پنبه در 
استان های شمالی است، بنابراین انتظار می رود که دولت در ارتباط 
با ماشین آالت برداشــت پنبه یارانه دهد تا کشاورزان بتوانند اقدام 

به خرید کنند.
مدیرعامل صندوق پنبه گفت: علی رغم آنکه طی 2 ســال گذشته 
وزارت جهاد بخشی از قیمت پنبه را به عنوان یارانه پذیرفت، بخش 
دیگر وام کم بهره در اختیارشــان گذاشــت. اما متاسفانه شرایط 
تحریم موجب شــد که کشــور طرف قرارداد از دادن ماشین آالت 

اجتناب کند.
با توجه به تامین بخش عمــده پنبه مورد نیاز صنعت نســاجی از 
طریق واردات، قیمت تابع بازار های جهانی است، لذا نوسانات نرخ 
ارز و اتفاقات بازار های دنیا بر قیمت اثر می گذارد. کمااینکه ســال 
گذشته بحران جنگ روسیه و اوکراین قیمت پنبه را همانند دیگر 
محصوالت افزایــش داد.محمد جواد خاکزاد مشــاور نظام صنفی 

کشــاورزی و منابع طبیعی گفت: علی رغم تاکیــد وزارت جهاد بر 
توسعه مکانیزاسیون، نبود تناســب میان افزایش چشمگیر قیمت 
ادوات و ماشین آالت کشاورزی با درآمد کشاورزان منجر به استفاده 
کمباین و تراکتور های قدیمی 30 تا ۴0 ســال گذشته در مزارع و 

باغات شده است.
به گفته او، قدیمی بودن نشاکار های برداشت  و ماشین آالت منجر 
به هدر رفت 30 تا ۴0 درصدی محصول شده است، لذا علت اصلی 
این امر را  باید در قیمت جســت و جو کرد. بــه عنوان مثال قیمت 
نشاکار برنج طی 2 سال اخیر 6 برابر رشــد داشته است که این امر 
بر قیمت تمام شده بی تاثیر نیست.خاکزاد می گوید: با گذشت 10 
سال از واردات ماشین آالت برداشت برنج، ضایعات گاهی اوقات به 
30 تا ۴0 درصد می رسد، بنابراین به روز نبودن ماشین آالت موجب 
شــده تا افزایش تولید هدر رود.عطااله هاشــمی رئیس بنیاد ملی 
گندم کاران گفت: با توجه به افزایش چشمگیر قیمت ماشین آالت 
و ادوات کشاورزی، درآمد کشاورزان جوابگو نیست چرا که متوسط 
قیمت خرید تراکتور 500 میلیون تومان است، این رقم از عهده اکثر 

کشاورزان خارج است.
به گفته او، بنابر آمار و مســتندات در کارخانه های تراکتورســازی 
قیمت تمام شــده باالست، همین امر موجب شــده تا کشاورزان و 
تولیدکنندگان تراکتور تحت فشــار باشــند؛ بنابراین امکان خرید 
تراکتور و ماشین آالت  توسط کشاورزان خرده مالک وجود ندارد.

هاشمی می گوید: کشاورزان خرده مالک دارای 10 هکتار زمین به 
سبب باال بودن قیمت ماشین آالت بهتر است از خدمات تعاونی های 
کشاورزی استفاده کنند، کمااینکه در بسیاری از کشور های پیشرفته 

این شرکت ها تشکیل و اقدام به خدمات می کنند.
رئیس بنیاد ملی گندم کاران گفت: با توجه به مســتهلک شــدن 
تراکتور های موجود  و مصرف ســوخت باال، کارایی الزم خود را در 
مزارع از دست داده اند، لذا راهی جز استفاده از خدمات مکانیزاسیون 
تعاونی ها وجود ندارد.با وجود ســنتی بودن بخش عمده کشاورزی 
کشــور و گران بودن قیمت تراکتور، امکان خریــد تراکتور  برای 
 اکثر کشــاورزان وجود ندارد، بنابراین راهی جز استفاده از خدمات 

تعاونی های کشاورزی همانند دیگر کشورها وجود ندارد.

ســخنگوی ایران ایــر گفــت کــه 
پروازهــای این شــرکت بــه مقصد 
نجف، از تاریخ 26 تا 31 شــهریورماه 
با مبلــغ دو میلیون تومــان به جای 
سه میلیون عرضه می شــود. حسام 
قربانعلی اظهار کــرد: هواپیمای جمهوری اســالمی ایران از 
تاریــخ 26 تا 31 شــهریور، پروازهای رفت ازمبــدا فرودگاه 
امام خمینــی )ره( به فــرودگاه نجــف را از طریق ســامانه 
فروش اینترنتی بــه آدرس ebooking.iranair.com با 
 مبلغ دو میلیون تومان به جای ســه میلیــون تومان، عرضه 

کرده است.
ســخنگوی هواپیمایی جمهوری اســالمی ایران همچنین 
خاطرنشــان کرد: در برخــی از روزها در مســیرهای رفت و 
برگشت هم ممکن اســت ظرفیت های مختصری باز شود که 
 ebooking.iranair.com افراد می توانند با مراجعه بــه

نسبت به خرید بلیت اقدام کنند.
به نظر می رسد با توجه به نزدیک شدن به روز اربعین در تاریخ 
26 شــهریورماه و در حالی که زائران در روزهای پیش از این 
تاریخ و پس از آن به بازگشت از عتبات عالیات اقدام می کنند، 
این تصمیم برای جلوگیــری از پروازهای یک ســر خالی از 
فرودگاه نجف به ایران صورت گرفته است، در حالی که به گفته 
سرپرســت ایران ایر، حتی اگر 100 درصد پروازها به صورت 
رفت وبرگشت با ظرفیت پر انجام شود باز هم نرخ بلیت شش 
میلیون تومانی سودده نیست، این تصمیم برای جلوگیری از 

ضرر گرفته شده است.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، امــا در حالی که موج 
بازگشــت زائران به کشــور آغاز شــده، اما در پایانه ها شاهد 
کمبود ناوگان حمل ونقل جاده ای و افزایش کرایه ها هستیم. 
این روزها شاهد موج دوم بازگشت زائران به کشور از 6 پایانه 
مرزی هستیم. با توجه به آنکه در چند روز گذشته حجم زیادی 
از زائران در پایانه های مرزی به دلیل بســته شدن مرز و نبود 
اتوبوس برای اعزام به نجف با مشکالت بســیار زیادی روبرو 
شدند ستاد اربعین تصمیم گرفت که برای چند روزی مرزها 

ببند تا عبور از مرزها با اعزام اتوبوس به عراق تســریع شــود. 
به گفته بســیاری از زائران نرخ کرایه ها در آن سوی مرزها به 
بیش از 800 تا 2 میلیون تومان رســیده بود. بعد از مشکالت 
ایجاد شده در این ایام شاهد موج بازگشت زائران شدیم و این 
خود تازه اول ماجرا بود. با توجه به آنکه بخش زیادی از زائران 
از طریق ناوگان حمل ونقل جــاده ای باز می گردند همین امر 
باعث شــده که در بخش اتوبوســرانی هم با مشکالت زیادی 

روبرو شویم.
هم اکنون به گفته بسیاری از زائران نرخ های کرایه حمل برای 
ناوگان اتوبوسرانی افزایش بســیاری یافته است این در حالی 
است که پیش از این اعالم شــده بود که تنها ۷5 نرخ کرایه ها 
افزایش یابد، اما بررسی های میدانی حاکی از افزایش 100 تا 
125درصدی نرخ کرایه های حمل ونقــل در پایانه ها به ویژه 
پایانه مرزی مهران است. در همین رابطه شهریار افندی زاده 
معاون حمل ونقل وزیر راه وشهرسازی گفت: با توجه به زمان 
کوتاه سفر اربعین، سیســتم حمل و نقل هم به طبع محدود 
است. در گذشــته ما پیش بینی می کردیم حدود 5 میلیون 
جابجایی از طریق مرزهای کشــور به عراق داشته باشیم؛ تا 
20 شهریور حدود 3 میلیون زائر از مرزهای کشور عبور کرده 
است که این آمار ارقام به دلیل بازگشایی مرزها قبل از تاریخ 

مذکور متفاوت است.
او گفت : ما تالش کردیم باالترین ظرفیت را در بخش ریلی را 
ایجاد کنیم به طوری که در مســیرهای ریلی در محور تهران 
اهواز خرمشهر و مشهد، تهران و خرمشهر را افزایش ظرفیت 
داده ایم. به گفتــه او، از طرفی بین مرز مهــران و ایالم یک 
ترافیک بسیار سنگین به طول 86 کیلومتر در تاریخ های 1۷ 
و 18 شهریور رخ داد که این مقداری برنامه های ما را با اختالل 
روبرو کرد، در حال حاضر روال عادی در مرز مهران داریم، البته 
تعداد ورودی به کشور بیش از تعداد خروجی تاکنون گزارش 

شده است.
معاون حمل ونقل وزیر راه وشهرســازی با توجه به آغاز موج 
برگشــت زائران از پایانه های مرزی امکانــات و ناوگان برای 
برگشــت زائران در نظر گرفته شــده و تاکنون هم توانسته 
ایم اتوبوس هــا را در پایانه ها بــرای بازگردانــدان زائران از 
مرزهای زمینی به ویــژه مهران در خدمــت بگیریم.افندی 

زاده گفت: بنابرایــن مدیریت در پایان هــای مرزی در حال 
انجام اســت، به طوری که مجبوریم برخــی از اتوبوس ها را 
10 الی 15 ساعت در مرزهای کشــور نگه داریم. به نظر من 
باید بعداز اربعین یا یک کار کارشناســی شده سفرهای سال 
آینــده را از طریق کاروان بــا مدیریت ســازمان حج زیارت 
 تســهیل کرد، نیروهای وزارت راه تمام تالش خودشــان را 

انجام می دهند.
همچنین در همین رابطه داریوش باقر جوان، مدیرکل دفتر 
حمل ونقل مسافری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 
گفت: متاسفانه دستگاه های دیگر طبق مصوبه ستاد اربعین 
مقرر کــرده بودند که 3هزار و۷00 دســتگاه نــاوگان برای 
جابه جایی زائران در اختیار ســازمان راهداری و حمل ونقل 
جاده ای قرار دهند، امــا تاکنون کمتــر از 10 فروند ناوگان 

در اختیار ما قرار داده اند گفت: از ســوی دیگر در روند رفت 
زائران که این دســتگاه ها حتی با دســتور مخبر معاون اول 
رئیس جمهور به این بخش اضافه نشــد و ما امیدوار بودیم که 
این همکاری در زمان برگشت بیشتر باشد که متاسفانه تاکنون 

موفق نبوده است.
او گفت: هیچ یک از شــرکت های حمل نقلــی و یا رانندگان 
حق افزایــش کرایه بیــش از نرخ مصــوب را ندارنــد و در 
صورت مشــاهده با این شــرکت ها برخورد خواهد شد.باقر 
جوان گفت: تابلوهــای نرخ های مصــوب در تمامی پایانه ها 
نصب شــده و نیروهای بازرســی و تعزیرات هم در پایانه ها 
 هســتند و مســافران در صورت مشــاهده به شــماره 1۴1

 پیامک کنند.
مدیرکل دفتر حمل ونقل مسافری ســازمان راهداری گفت: 

پیش از این ۷5 درصد نرخ کرایه ها افزایش یافته بود، اما مجدد 
با تصویب ستاد اربعین نرخ کرایه ها افزایش 100 درصد یافته 
و شایعاتی که به 125 تا 130 درصد افزایش یافته است را رد 
می کنم.بخش حمل و نقل ریلی هم در ایــن حوزه به کمک 
زائران اربعین آمده و در این حوزه هم 6 رام قطار در مسیر های 
منتهی به پایانه های مرزی آمده و تعداد جابه جایی زائران در 

این حوزه افزایش یافت.
براســاس این گــزارش وضعیت مرزهــا در روزهــای اخیر 
بســیار نابه ســامان و شــلوغ بود، اما هم اکنون با مدیریت 
بهتر و تســریع در اعــزام زائــران به شــهرهای نجف حجم 
تــردد بهتر شــده و امیــدوار هســتیم زائران بــا مدیریت 
 زمان برگشــت خود شــرایط بهتــری را برای ســایر زائران 

فراهم کنند.
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کرایه های برگشت زائران اربعین سربه فلک کشید

کمبود  ناوگان  معضل  جدی  زائران
پروازهای رفت اربعین ۲ میلیون تومان شد؟

 رونق خرید و فروش فرش های دسته دوم

حضور فرش افغان  و ترک  در بازار ایران
قیمت تراکتور وارداتی ۱۰ برابر تولید داخل است

تراکتورهای فرسوده علت اصلی هدررفت ۴۰ درصدی محصوالت

رئیس اتحادیه تشکدوزان و صندلي سازان خودرو تهران بیان 
کرد: لزوم ثبات قیمت ها بیش از هر زمان دیگري احساس 
مي شود. براي تولید باید قیمت مواد اولیه و بازار ثابت باشد؛ 
چرا که تولید در یک پروســه اي از زمان اتفاق مي افتد و از 
مرحله سفارش تا محصول نهایي مدتي به طول مي انجامد، 
افزایش قیمت ها در این مدت، زیان غیرقابل جبراني را براي 

تولیدکنندگان به وجود مي آورد.
سهراب برجي، رئیس اتحادیه تشکدوزان و صندلي سازان 
خودرو تهران با اشــاره به لزوم و ضرروت همکاري دولت با 
تولیدکنندگان بیان داشت: همانگونه که رهبر معظم امسال 
را با عنوان تولید دانش بنیان و اشتغال زایي نام گذاري کرده 
است، دولت براي به نتیجه رســیدن شعارها بایستي ابزار 
آن را فراهم سازد این درحالي است که مواد اولیه به عنوان 
مهمترین ابزار با گراني سرسام آوري روبه رو است. رسیدن 

به تولیداتي که در دنیا نمونه هاي شــاخص آن وجود دارد 
نیازمند تجهیزات و ابزار براي تحقیقات و تکنولوژي هاي روز 
دارد. دست خالي نمي توان به نتیجه درست و اصولي رسید. 
وي در خصوص هم اندیشــي تولیدکنندگان این رشته از 
صنعت با دانش پژوهان و دانشجویان در قالب دانش بنیان ها 
تصریح کرد: از چند سال پیش تاکنون در خصوص بکارگیري 
پارچه هاي ضد تعریق و یا ابرهاي ضد حریق تحقیقات زیادي 
انجام شده و با دانش جویاني در این رابطه وارد مصاحبه شده 
ایم، منتها شرایط براي رسیدن به تولیدات نهایي باید فراهم 
شود. رئیس اتحادیه تشــکدوزان و صندلي سازان خودرو 
تهران در تاریخچه تولید تشک هاي خودرو بیان داشت: از 
آنجایي که تشک هاي صندلي خودروهاي این صنف نقش 
محافظتي براي تشک هاي اصلي خودرو را ندارند بنابراین 
در ابتداي تولید خودرو وجود نداشتند؛ بلکه به مرور زمان 

بنا بر نیازي که مصرف کنندگان احســاس کردند، تولید 
کنندگان این رسته ها شروع به طراحي انواع آنها کردند به 
این نحو که روند آن ازپشتي هایي با متریال بافتني شروع 
شد. برجي در ادامه گفت: پشتي هایي از جنس بافتني کم 
کم جاي خود را به متریال پشمي داد. این پشتي ها با یک 
ابعاد و اندازه براي کلیه خودروها طراحي و دوخته مي شد، 
بتدریج که پیشرفت کرد، روکش هایي از جنس چرم و پارچه 
هایي از جنس مبلي با ابعاد کامالً اندازه گرفته شده براي هر 
یک از مدل و برندهاي خودروهاي داخلي و خارجي توسط 
طراحان و تولیدکنندگان به بازار آمد، بطوریکه در حال حاضر 
این روکش ها مانند کت و شلوار افراد بر روي صندلي هاي 
خودرو قرار مي گیرد بدون کوچکترین ایرادي، جنس آنها 
دقیقاً از انواع روکش هاي مبل است اما طرح و رنگ آنها کامال 

متفاوت و خودروي مي باشد.

مدیرعامل اتحادیه سراســری مرغداران با اشاره به 
اینکه قیمت جدید مرغ 31 شــهریور ماه تعیین و 
اعالم می شود از کاهش حدود 33 میلیونی جوجه 
ریزی خبر داد.  حبیب اسداهلل نژاد مدیرعامل اتحادیه 
سراسری مرغداران گوشتی با اشاره به افزایش قیمت 
مرغ در روزهای اخیر در بــازار قیمت هر کیلوگرم 
مرغ زنده در اســتان ها ۴2 تا ۴3 هزار تومان است 
که این رقم حول و حوش نرخ مصوب این کاالست 
اما با قیمت تمام شده تولید حدود 6 تا ۷ هزار تومان 

فاصله دارد.
اسداهلل نژاد با اشاره به اینکه قیمت تمام شده تولید 
هر کیلوگرم مرغ زنده در حال حاضر حدود 50 هزار 
تومان است، افزود: قرار است دولت طی یک هفته 
آینده )31 شهریور ماه( قیمت مرغ را اصالح و اعالم 

کند. این فعال بخش خصوصی تصریح کرد: بر این 
اساس قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده بیش از 50 هزار 
تومان است که آنالیز آن برای اتخاذ تصمیم به وزارت 
جهاد پیشنهاد و ارسال شده و مرغ گرم نیز در بازار 

بیش از ۷0 هزار تومان خواهد شد.
اسداهلل نژاد گفت: می دانیم شــرایط مردم مساعد 
نیســت و این افزایش قیمت روی معیشت خانوار و 
سرانه مصرف مرغ در کشــور تأثیر منفی می گذارد 
اما مساله اینجاست که تولیدکنندگان نیز در زیان 
شدید هستند و در ۴5 روز گذشته از این مساله به 
شدت آسیب دیده اند و استمرار زیان تولید کنندگان 
و مزیت تولید و اشتغال و سرمایه گذاری انجام شده را 
تحت الشعاع قرار داده و مرغداران را زمین گیر خواهد 
کرد. اسداهلل نژاد تاکید کرد: در چنین شرایطی دولت 

باید از مــردم حمایت و از محــل درآمد اصالحات 
یارانه ای به مردم کمک کند که یکی از این روش ها 
تهیه کاالبــرگ الکترونیکی برای خرید محصوالت 
پروتئینی اســت و یارانه نقدی قطعاً مرغ را بر سر 

سفره ها نبرده و امنیت غذایی را تهدید خواهد کرد.
این فعال بخش خصوصی به صحبت های وزیر جهاد 
کشــاورزی اشــاره و اضافه کرد: آقای ساداتی نژاد 
عنوان کرده از واحدهای تولیدی باید حمایت شود و 
واحد تولیدی بنگاه خیریه نیست این صحبت به این 
معنی است نباید یارانه ای را که قرار است به مصرف 
کننده بدهند از جیب تولیدکننده بردارند و در دو 
ماه گذشته و در حال حاضر دقیقاً بخشی از یارانه ها 
از جیب مرغداران در حال پرداخت هست و صنعت 

توان چنین هزینه ای را به صورت دستوری ندارد.

قیمت جدید مرغ هفته آینده اعالم می شودگراني سرسام آوري مواد اولیه تولید 
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بازاریابی

تبليغات 
خالق

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

قانون 5 ساعت
مايكل ســيمونز پس از مشــاهده رفتار 
مديران موفق در يك بازه زماني طوالني 
 به قانوني دســت يافته كه نام آن را قانون

 5 ساعت ناميده است. 
 ســيمونز عنوان مي كند كه بزرگ ترين 
مديران دنيا همچون بيــل گيتس، وارن 
بافت و مارك زاكربرگ با وجود مشغله هاي 
بســيار زيادي كه دارند حداقل 5 ســاعت در هفته را بــه آموزش خود 
اختصاص مي دهند.  اين آموزش معموال به ســه شــكل مطالعه كردن، 
تامل كردن و آزمايش كردن انجام مي شــود. ســيمونز بيان مي كند كه 
 تاثيرات بلندمدت بی توجهی به يادگيري مانند تاثيرات بلندمدت نداشتن

 يك برنامه غذايي سالم است.

آگاهي

سرمايه انساني چيست؟
به جرات مي توان گفت كه سرمايه انساني عاملي 
است كه بيش از هر عامل ديگري روي رشد و 
بقاي سازماني تاثيرگذار است. تمام سازمان ها به 
دنبال جذب و از آن مهم تر حفظ و توسعه بهترين 
افراد براي انجام فرايندهاي جاري و فعاليت هاي 
آتي خود هستند تا از اين طريق بتوانند اهداف 
و استراتژي هاي از پيش تعيين شده را محقق 

سازند. 
به همين سبب، سازمان ها در هنگام استخدام يا 
انتصاب افراد در شغل ها و مناصب باالتر تالش 
مي كنند با اســتفاده از رويه هــا و فرايندهايي 
خاص، از استخدام افراد مناسب و برنامه ريزي 

براي توسعه كاركنان اطمينان يابند. 
رعايت تناسب استعدادهاي فرد با نيازمندي هاي 
شــغل در هنگام انتخاب افراد براي استخدام و 
انتصاب به مشاغل باالتر، اهميت بسياري دارد. 

تحقيقات وسيع انجام شده در سازمان ها نشان 
مي   دهد كه تنها ۱۷ درصــد از كاركنان با همه 
توان، استعداد و انگيزه خود درگير كار هستند، 
۶۳ درصد در حد معمول و در چارچوب حداقل 
استانداردها و انتظارها كار مي كنند و ۲۰ درصد 
بقيه )به دليل عدم تناسب اســتعداد، تمايل، 
عالقه  و شخصيت خود با شغل( نه تنها ناراضي و 
ناراحت هستند، بلكه اصرار دارند كه ناخشنودي 
و نارضايتي خود را به كاركنان ديگر نيز انتقال 

دهند. 
اين امر مويد آن است كه روش ها و فرايندهاي 
استخدام و انتصاب نظام مند نبوده و نتيجه آنها 

تفاوت چنداني با انتخاب تصادفي ندارد. 
از سوي ديگر، همانگونه كه سازمان ها به شناخت 
كاركنان خود نياز دارند تا براساس آن وضعيت 
نيروي انســاني را بهبود بخشــيده و تحوالت 
مثبتي ايجاد كنند، افراد نيز براي پيشــرفت و 
نيل به اهداف شــغلي، نياز به آگاهي از سطح 

شايستگي هاي خود دارند. 
اين آگاهي سبب مي شــود كه ايشان به نقاط 
قوت و قابــل بهبود خــود و ميــزان انطباق 
فعاليت هاي شــان با اهداف ســازمان پي برده 
و تمهيدات الزم را براي اثربخشــي بيشــتر 

تالش هاي شان به كار ببرند. 

مفاهيم اقتصادی آموزش

اصول بازاريابي موفق كدام ها هستند ؟ هميشه در 
كسب و كار قانون هايي وجود دارند كه بهره گيري 
از آنها مي توانــد روند مثبــت و موفقيت آميزي 
براي ما طي كند، در اين نوشــتار دو قانون اصلي 
و آشــناي بازاريابي را براي تــان بازگو مي كنيم 
 تــا بتوانيــد در دنيــاي كســب و كار از آنهــا

 بهره بگيريد. 

قانون20/80مشترييابي
مطابــق قانــون۲۰/۸۰، تقريبــا ۸۰ درصــد از 
محصوالت شــما را۲۰ درصد از مشــتريان تان 
خريداري مي كنند، يعني۲۰ درصد از مشتريان 
شما۸۰ درصد از درآمدتان را تامين مي كنند. پس 

براي جذب مشتريان بهتر و بازاريابي موفق تر زمان 
بيشتري صرف كنيد. با آنها ارتباط برقرار كنيد و به 

مشتريان قديمي خود زنگ بزنيد.
 اين كار بســيار آســان و البته مهم است اما در 
 عين حال هميشــه به جذب مشــتريان جديد

 فكر كنيد. 
كار فــروش و بازاريابي دســتكم ۳ مرحله دارد: 
پيدا كردن مشتري، توضيح دادن به مشتري كه 
چرا خريد از شــما بهترين خريد است و باالخره 
نهايي سازي فروش. ۸۰ درصد از وقت تان را بايد 
براي پيدا كردن مشــتري و صحبت با او بگذاريد 
و۲۰ درصد باقيمانده را هم به نهايي سازي فروش 

اختصاص دهيد. 

قانون30/70بازاريابي
معموال فروشــنده ها خيلي حــرف مي زنند اما 
فروشــنده خوب، ســوال هاي خــوب و گزيده 
 مي پرســد. شــما بايد به عنوان يك فروشنده،

 ۷۰ درصد گوش كنيد و۳۰ درصد سوال كنيد. كار 
شما فقط كمك به مشتري است.

 تنها فروشنده هاي ضعيف هستند كه زود قيمت 
مي دهند. در يك گفتگوي خوب، مشتري خودش 

قيمت را مي پرسد.
 وقتي مشــتري با رفتارش به شــما نه مي گويد، 
فروش را متوقف نمي كند، بلكه شــما را دعوت 
مي كند به اينكه اطالعات بيشتري در اختيارش 

بگذاريد. 

اصول بازاريابي موفق

افسانه گزينه كامل در تصميم گيري و سرمايه گذاري
همه مــا با افــرادي روبــه رو بوده ايم كه 
نمي توانند تصميم گيــري كنند، به دليل 
آنكه خيلي دقيق  هستند و استانداردهاي 
بااليــي دارنــد. ازدواج نكرده انــد چون 
هنوز همسر كامل شــان را پيدا نكرده اند. 
ســرمايه گذاري نمي كنند چون دارايي 
مطلوب شان را نمي توانند انتخاب كنند. 
به همين ترتيب همه ما فرصت هاي زيادي را از دست داده ايم، چرا كه در 
انتظار »گزينه كامل« بوده ايم. چه اين گزينه فردي براي ازدواج باشد يا اين 
گزينه حوزه اي براي سرمايه گذاري، يا بازاري براي تمركز يا تامين كننده اي 

براي بستن قرارداد بلندمدت باشد.
همه ما در جستجوي كمال هستيم و اين طبيعي است اما گاهي اوقات اين 
كمال گرايي مي شود. »كامل گرايي يا همان كمال گرايي افراطي.« ما فكر 
مي كنيم كه مي توانيم همسري را بيابيم كه در همه معيارهاي چهل گانه 
ما نمره كامل بگيرد و حوزه اي را براي سرمايه گذاري خواهيم يافت كه تمام 

شاخص هاي ارزيابي سرمايه گذاري را صددرصد پوشش بدهد. 
اينجاست كه از يك مساله طبيعي )جستجوي كمال( وارد يك مشكل روان 
شناختي مي شويم. روان شناسي ،كمال گرايي افراطي را تمايل پايدار فرد به 
وضع استانداردهاي كامل و دست نيافتني و تالش براي تحقق آنها مي داند. 

اين را گرايشي روان رنجورانه تعريف مي كنند. 

سهنشانهكمالگراييافراطي
باالبودنســطحمعيارها: افــراد داراي ايــن نگــرش معتقدند كه 
همه چيــز بايد كامل و بي نقص باشــد، به خودشــان و ديگران ســخت 
مي گيرند. فرقي نمي كند كه چــه كار مي كنند. آشــپزي، ورزش يا كار. 
مهم اين اســت كه بايد آن را كامــل و بدون كوچك تريــن نقصي انجام 
 دهند و اگر كمي كار ايراد داشــته باشــد احســاس مي كنند شكســت

 خورده اند. 
عدماحساسآرامش: اين نگرش باعث مي شود بي وقفه به دنبال هدفي 
مبهم باشــيم. تقاضاهاي بي پايان هم خودشــان و هم ديگران را خسته 

مي كنند و سرانجام از پا مي اندازند. 
معلوليتدرتصميمگيري: كمتر گزينه اي به حد مطلوب آنها مي رسد. 
براي آنها هيچ گزينه اي آنطور كه بايد نيست. كمال گرايان هميشه قادرند 
به اندازه كافي از گزينه ها اشكال بگيرند، فرقي نمي كند كه گزينه چيست، 
مهم اين است كه آنطور كه بايد نيست. به همين خاطر بسيار دير و بسيار 

سخت تصميم مي گيرند )اگر بگيرند.( 
 

تجويزراهبردي
ما بايد تصميم گيري كنيم. نمي شود دنيا را متوقف كرد تا گزينه كامل از 
آسمان نازل شــود. بايد پيش رفت. در اين زمينه 5 راهكار قابل پيشنهاد 

است: 
اصالحذهنيت:نخســتين نكته كه بايد بياموزيم اين است كه ما گزينه 
كامل نداريم. اصال گزينه كامل يك افسانه است. ما بهترين گزينه داريم  و به 
خاطر بسپاريم هنر تصميم گير و سرمايه گذار آن است كه از بين گزينه هاي 

ناقص، بهترين گزينه را انتخاب كند. 
فيلتركردنجنبههايمنفيوتمركزبرجنبههايمثبت: خاصيت 
ذهن كمال گرايان افراطي اين اســت كه بر جنبه هاي منفي )نداشته ها( 
تمركز مي كنند . مي شــود اين ورزش ذهني را انجام داد كه خود را عادت 
دهيم يك هفته فقط به جنبه هاي مثبت رخدادهــا، گزينه ها و افراد فكر 

كنيم. اين باعث تعديل مي شود. 
درچندحوزهتمركزكنيم:اگر نمي توانيم كمــال گرايي افراطي را در 
خود كنترل كنيــم الاقل آن را بر يك يا چند حوزه بســيار خاص محدود 
كنيم، يعني فقط در حوزه امور مشــتريان بي نقص گرا باشيم و حوزه هاي 
 ديگــر كاري و خانوادگي و شــخصي را از حــوزه كمال گرايــي افراطي

 خارج كنيم. 
بهجايكمالگرا،پيشــرفتگراباشيم: يعني تمرين كنيم كه از يك 
گزينه ناقص اما نسبتا خوب شروع كنيم و سپس در طول زمان آن را بهبود 
دهيم. مثال يك خانه معمولي مي خريم و سپس در طول زمان آن را بازسازي 
مي كنيم. يا يك پورتفوي نســبتا خوب شــروع مي كنيم و آنگاه در سه ماه 
آينده با حذف و اضافه كردن سهام ها و اوراق بهادار جديد پورتفوي خود را 

مطلوب تر مي كنيم. در هر صورت بايد افكار سياه يا سفيد را كنار گذاشت. 
تصميمگيريهاراتفويضكنيم:كمال گرايان ممكن اســت تفويض 
اختيار را راحت تــر بدانند تا اينكــه در يك تصميم گيري وارد شــوند و 
بخواهند كه كمال گرا نباشند. اگر نمي توانيد راهكارهاي باال را انجام دهيد، 

تصميم گيري را تفويض كنيد. 
به خاطر بسپاريم هيچ كدام از شــركت هاي آرماني امروز، روز اول آرماني 

نبودند و از آن مهم تر اينكه امروز هم كامل نيستند. 
شبكهاستراتژيست-مجتبيلشكربلوكي

استراتژيست

10نكتهبرايايجادخالقيتدركار
نوآورينيرويحياتيموفقيتيكشركتدردنيايامروز
است.دربسياريازشركتهانوآوريودستيابيبهايدههاي
برتريكعنصركليديبهحســابميآيد.اينعنصردر
همهشركتهاديدهنميشــود.خالقيتونوآوريباعث
موفقيتميشود،درصورتيكهاينخالقيتدرآنمجموعه
پيادهسازيشود.پرورشخالقيتدرهرفرديبهويكمك

میكندتاازآندرزندگيوكاراستفادهكند.
دراينجا10اســتراتژيمهمرابرايايجــادخالقيتدر

محيطهايكاريگردآوريكردهايم.باماهمراهباشيد.

1-دريافتهايبصري
صرفنظرازمســئوليت،نقشوكاريكهانجامميدهيد،
تجسمدادههابهشكلگيريايدههايجديدكمكميكند.
درواقعيكابزارقدرتمندبرايايجادخالقيت،ديدوسيعو

قدرتتجسمباالست.

2-فكرآزاد
برايايجادخالقيتدرقدماولذهنراآمادهميكنيم.پس
ازآنبايدذهنشمابدونهيچنگرانييااسترسيازجمالت
منفيعباراتمنفيياموانعفكريعبوركردهوعباراتيمثل

»ميتوانم«و»ميشود«رادرخودپرورشدهد.


3-وارونهبنگريد
بهجاياينكهيككارراازاولبهآخرنگاهكنيدازآخربهاول
بنگريد.هيچوقتنگوييد»چطور«انجامشدهم.راهيكهدر
ايجادخالقيتبهكارميگيريد،نبايدباوجودموانعمتوقفشود.


4-بازيكنيد

خالقيترادربازيكردنبياموزيد.دربازيهاميتوانيدبهخالقيت
دستيابيد،مثالازكارمندانبخواهيددربارهموضوعاتمختلف
نظرشانراروييكتكهكاغذبنويسندياايدههايكاريشانرا
بنويسند.سپسيككاغذرابهصورتتصادفيبرداريدوآنايده

راپيادهسازيكنيد.

5-همهچيزرايادداشتكنيد 
هيچايدهايدورازدســترسنيســت.هرايدهايدركار

ارزشمنداست.براياينكهاينايدهها
فراموشنشود،بايدباجزئياتآنها

رايادداشتكنيد.يادداشت
همينايدههامنجربه
شكلگيريايدههاي

بزرگترميشود.


6-بهخـود
استراحتذهني

بدهيد
خيليازرهبرهاي
تجارتهايبزرگاز
رسانههايااينترنت
استفادهميكننداما

خيليازآنهابراينباورند
كهذهننيازبهاستراحتدارد

واستفادهبيشازحدازرسانهها
منجربهآشفتگيذهنيميشود.

البتهذهننبايدهميشــهدرحالت
استراحتقرارداشتهباشدچونذهن

حقيقتاپوياســت.آنچهدراينجامطرح
است،همانتمركزبرايشكلگيريايدههاي

بهتركارياست.


7-ساعاتخوشيرافراموشنكنيد
براياينكهخالقيتبيشــتريداشــتهباشــيد

بايــدازذهــنخــودكمــكبگيريــد.طبيعتا
يكذهنپريشانوآشفتهايدههايينداردكهدراختيار

شمابگذارد.
بنابراينســفركنيدودرســفرذهنخودراخاليكنيدتا

ايدههايجديددرآنشكلبگيرد.

8-فعاليتهايفيزيكي 
فعاليتهايبدنيذهنرابازميكند.بهويژهاگرشغلشما
بهگونهاياســتكهبايددائمادرحالتنشستهوپشت
سيستمهايكامپيوتريباشيد،بايدحتماتحركرااز
برنامههايروزانهخودحذفنكنيد.فعاليتبهخوب

فكركردنشماكمكميكند.

9-نقاطقوتراتقويتكنيد
اينتصورغلطياستكهخالقيتتنهامتعلقبه
انسانهايياستكهطبيعتاهنرمندهستند.هر
انسانيميتواندخالقباشدبهشرطيكهذهني
آمادهداشتهباشد.الزمنيستايدههايما
خيليفوقالعادهباشند.ايدههايكوچك
گاماولبرايشــكلگيريايدههايبزرگ

هستند.


10-كلماترابيرونبريزيد
ذهنزمانيكهآشفتهاســتبايددرمانشود
ودرمانآنسخنگفتناســت.بابيرونريختن

كلماتازذهنآشفتگيراازخوددوركنيد.
حتيميتوانيــدكلماترابنويســيدتا
ذهنتانخاليشودوبرايايدههاي
جديــدفضــايكافي
بهوجودبيايد.

استقالل مالي رويايي است كه بســياري از آدم ها آرزوي 
رســيدن به آن را دارند. ايــن ايده  كه بتوانيــد خودتان 
درآمد كسب كنيد، كاري است كه ارزش پيگيري دارد و 
خوشبختانه اگر كارآفرين باشيد، به خودي خود يك گام 
از بقيه آدم هاي دنيا پيش هستيد ولي از طرفي اگر در حال 
 حاضر منبع درآمد خود را يافته ايد، به معني آن  نيست كه 
اين وضعيت هميشه پايدار و بي تغيير خواهد ماند. چه يك  
كارآفرين مشتاق باشيد كه فعال براي شخص ديگري كار 
مي كند، چه صاحب كسب وكاري جاافتاده، اينها گام هايي 
هســتند كه مي توانيد براي حفظ و نگهداري اســتقالل 

مالي تان  برداريد: 

1.درآمدتانرابيمهكنيد
هيچ چيز مثل از دســت دادن توانايــي امرارمعاش تان  
نمي تواند در برنامه حفظ استقالل مالي شما اختالل ايجاد 

كند. پس مهم است كه در مقابل معلوليت هاي ناگهاني يا 
بيماري هاي وخيمي كه ممكن است شما را از كار بيندازد، 
از خودتان محافظت كنيد. شما براي بيمه عمر، ماشين، 
خانه و ســالمت، وقت مي گذاريد و تالش مي كنيد، پس 
معقوالنه است كه بيمه درآمدتان هم بايد در اين فهرست 
جايي داشته باشد.  اگر در شركت خودتان مشغول فعاليت 
هستيد، بيمه هزينه هاي كسب وكار، استقالل مالي شما را 
كماكان تضمين خواهد كرد، حتی اگر به لحاظ جسمي 
قادر به كاركردن نباشيد. اگر براي شخص ديگري به صورت 
پاره وقت كار مي كنيد و از ســويي هم فعاليت خودتان را 
اداره مي كنيد، درباره بيمــه درآمد تحقيق كنيد و با يك 
متخصص صحبت كنيد تا به شما در زمينه انتخاب بهترين 

گزينه كمك كند. 

2.رقبايتانرابشناسيد
يكي از بزرگ ترين قوانين كسب وكار تمام دوران، قانوني 
است كه بســياري از صاحبان كســب وكارهاي كوچك 
موفق به اجراي آن نمي شوند. براي اينكه بتوانيد پيوسته 
خدماتي را كه مشتريان تان مي خواهند ارائه دهيد شناخت 
رقباي تان امري ضروري اســت. مهم اســت كه در اين 
بازي هميشه يك گام جلوتر باشيد، پس منتظر نباشيد 
به طور اتفاقي به آنچه رقباي تان انجام مي دهند، برسيد، 
بلكه فعاالنــه از طريق تبليغات وب گاه ها و رســانه هاي 
اجتماعي شــان با فعاليت هاي آنها همگام شويد. وقتي 
بدانيد با چه چيزي بايد رودررو شويد، جهت فكركردن به 
 راه هايي براي رقابت و ارائه محصولي منحصربه فرد مشكلي

 نخواهيد داشت. 

3.ازوابستگيبهيكمكانخاصاجتنابكنيد
نوبت بــه اداره كســب وكار خودتان كه مي رســد، 
هميشــه به دنبــال راه هايــي براي ســيار كردن 

خدمات تان باشيد. 
وابســته بودن به يك مكان فيزيكي، جلوي رشد و 
توسعه توانايي هاي تان را مي گيرد؛ اقتصاد مدام در 
حال رونق و ركود اســت و گاهي بعضي مكان هاي 
جغرافيايي خاص براي اداره يك شــركت از بعضي 
ديگر بهتر هستند. بعضي وقت ها تمام كاري كه براي 
نجات يك كسب وكار بيمار بايد انجام داد بازاريابي 
در منطقه اي است كه باالترين تقاضا را براي خدمات 
شما دارد. با داشتن اختيار نقل مكان به بازاري كه در 
حال شكوفايي است، مي توانيد به حفظ توانايي تان 

در كسب درآمد كمك كنيد. 
ترجمه:بازده

استقالل مالي با برداشتن  سه گام اساسي
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اصناف

سازمان تعزيرات حكومتي پس 
از اجراي طرح مقابله با كاالهاي 
قاچاق حوزه سالمت محور در 
تير امســال در كوچه مروي و 
ناصرخســرو و همچنين طرح 
جمع آوري سيگار قاچاق در منطقه مولوي تهران، اين بار 
طرحي كشــوري را براي مقابله با عرضه لــوازم خانگي، 
نوشت افزار، پوشاك، دارو و تجهيزات پزشكي قاچاق اجرا 
مي كند. در اين طرح كه با همــكاري اتحاديه ها، صنوف، 
سازمان حمايت از مصرف كنندگان، سازمان صنعت، معدن 
و تجارت، نيروي انتظامي، گمرك و ديگر دســتگاه هاي 

ذي ربط اجرا مي شود، قرار است ابتدا به صورت اطالع رساني، 
پيشگيرانه و آموزش نحوه شــناخت كاالهاي قاچاق به 
عرضه كنندگان اين محصوالت برگزار شــود و حدود سه 
هفته پس از اجراي طرح، مقابله قاطعانه صورت مي گيرد. 
محمدحســن ســرابيان با اعالم اين خبر گفت: با صدور 
بخشنامه »طرح كشوري برخورد با قاچاق در سطح عرضه« 
به ويژه لوازم خانگي، تجهيزات پزشــكي و لوازم آرايشي و 
بهداشتي از سوي رئيس محترم سازمان تعزيرات حكومتي، 
هماهنگي هاي الزم با ادارات كل سازمان در سراسر كشور 
به عمل آمده است. مديركل نظارت و هماهنگي گشت هاي 
مشترك تعزيرات حكومتي افزود: اين طرح با هماهنگي 
دستگاه هاي نظارتي همچون اتاق اصناف ايران، گمرك، 
نيروي انتظامي، ســازمان هاى صنعت، معدن و تجارت، 
دانشگاه هاى علوم پزشــكى و اتحاديه هاي مربوطه از روز 

يكم مهرماه در سراسر كشــور اجرايي مي شود. وي افزود: 
در جلسه هماهنگي اي كه با حضور رئيس سازمان تعزيرات 
حكومتي و رئيس اتاق اصناف و نمايندگان ساير دستگاه ها 
برگزار شد، مقرر شد كه مرحله اول اين طرح با محوريت 
اتاق اصناف در بازه زماني يك ماهه و با هدف پيشگيري و 
آموزش اصناف انجام شود. سرابيان با اشاره به برخورد قاطع 
با متخلفان در مرحله دوم اين طرح، اظهار داشت: مرحله 
نخست اين طرح فرصتي براي صاحبان واحدهاي صنفي 
است تا ضمن آگاهي از قوانين و مقررات نسبت به عرضه 
نكردن اين كاالهاي قاچاق اقدام كنند كه تقاضا داريم كسبه 
شريف و اصناف محترم همكاري الزم را در اين خصوص 
داشته باشند اما با آغاز دومين بخش طرح، سازمان تعزيرات 
حكومتي به صورت قاطع، جدي و برابر قانون با متخلفان 

برخورد مي كند. 

»كسبوكار«ازآغازاجرايطرحكشوريبرخوردباقاچاقگزارشميدهد

رونق توليدات داخلي در  برخورد قاطع با قاچاقچيان 
گروه اصناف

News kasbokar@gmail.com

واحدهاي صنفي مجوز دار كاالي قاچاق و بي كيفيت عرضه نمي كنند
علي عوض پور، دبيركل سابق اتاق اصناف ايران

اجراي طرح مبارزه با قاچاق كاال در حوزه لوازم خانگي، نوشت افزار و پوشاك منجر به رونق توليدات داخلي مي شود. به دنبال برگزاري جلساتي با حضور نمايندگان ستاد 
مبارزه با قاچاق كاال و ارز، ستاد تعزيرات حكومتي و اتاق اصناف ايران، زمان اجراي طرح مذكور )اول مهر 95( به واحدهاي صنفي سراسر كشور اعالم شد. در گذشته 
طبق ماده 36 قانون نظام صنفي بخشي از وظايف بازرسي براي مبارزه با كاالي قاچاق در صنوف بر عهده ضابطان اصناف بود اما در قانون جديد مبارزه با قاچاق كاال و ارز، 
وظايف در ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز تجميع شد. بر اساس اين قانون، مجموعه بازرسان اصناف به عنوان ضابط يا عامل اجرايي در مبارزه با قاچاق كاال لحاظ نشده اند و 
ضابطان اصناف در اين زمينه فقط به عنوان همكار قلمداد مي شوند و در كنار تدوين و تصويب قوانين در ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز، سازمان تعزيرات حكومتي مسائل 
اجرايي آن را بر عهده مي گيرد. اين طرح عالوه بر مبارزه با قاچاق كاال در حوزه لوازم خانگي در حوزه نوشت افزار و پوشاك هم از اول مهر اجرا شده و با توجه به توليدات 
كاالهاي مرغوب و باكيفيت داخلي، هيچ كمبودي در زمينه نوشت افزار، پوشاك و لوازم خانگي داخلي وجود ندارد. واحدهاي صنفي مجوز دار كاالي قاچاق و بي كيفيت 
عرضه نمي كنند و يكي از معضالت اصناف كاالي قاچاق است و ما معتقديم كه با مبارزه جدي با قاچاق كاال از مبادي ورودي كشور قطعا مي توان از ورود اين كاالها به 
كشور جلوگيري كرد. با توجه به بازگشايي مدارس تقاضا براي خريد لوازم التحرير، نوشت افزار و پوشاك در اين فصل افزايش مي يابد و همين امر عاملي براي آغاز طرح 

مبارزه با قاچاق اين كاالها در اين فصل شده است. 

نگاه 2
ضرب االجل 15 روزه براي جمع آوري لوازم خانگي بدون فاكتور 
محمد طحان پور، رئيس سابق اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي

همزمان با آغاز طــرح جمع آوري لوازم خانگي قاچاق، ســه گشــت نظارتي نيز در ســه منطقه جمهوري، 
شريعتي و ســه راه امين حضور تهران فعاليت دارند. طرح جمع آوري لوازم خانگي قاچاق از يكم مهرماه براي 
مبارزه بــا واردات و فروش هر نوع از كاالهاي لوازم خانگي قاچاق آغاز شــده و اين طرح دائمي اســت و قرار 
نيســت به صورت مقطعي مدنظر قرار گيرد. درباره اجراي اين طرح به مشــكالتي برخورد كرده ايم كه درباره 
كاالهاي بدون فاكتور اســت كه نمي توان درباره قاچاق يا غيرقاچاق بودن آنها به صراحت اعــالم موضع كرد. در برخي 
فروشــگاه ها كاالهايي وجود دارد كه فاكتور ندارند، بنابراين به فروشــندگان آنها ۱5 روز فرصــت داده ايم تا براي تهيه 
فاكتور از بنكداران اقــدام كنند چراكه در غير اين صــورت كاالي  آنها جمع آوري خواهد شــد. درصورتي هم كه بنكدار 
حاضر به ارائه فاكتور به فروشنده نشــود، واحدهاي صنفي مي توانند بالفاصله اين مساله را به اتحاديه فروشندگان لوازم 
خانگي اطالع دهند تا در اين زمينه اقدامات قانوني در دســتور كار قرار گيرد. اينكه بگوييم با آغاز طرح جمع آوري لوازم 
خانگي قاچاق قيمت اين نوع كاالها افزايش خواهد يافت، بايد گفت كه اين مســاله در جلســه خصوصي عنوان شد ولي 
قرار نيســت قيمت لوازم خانگي پس از اجراي اين طرح افزايــش يابد. برخي معتقد بودند كه اگــر جلوي قاچاق گرفته 
شود، با توجه به كم شــدن ميزان كاالهاي موجود در سطح بازار احتمال گراني از ســوي برخي شركت ها وجود دارد اما 
بايد اعالم كنيم كه با چنين مســاله اي برخورد مي كنيم و درصورت گراني قيمت كاالها اتحاديه نخستين شاكي نسبت 
به اين مســاله خواهد بود. اجراي طرح جمع آوري لوازم خانگي قاچاق براي حفظ توليد و اشــتغال داخلي است و طرح 
 مدنظر ما دائمي است و درباره وجود كاالهاي قاچاق و نيز قيمت لوازم ارائه شده توسط شركت ها نظارت و بازرسي وجود 

خواهد داشت. 

نگاه 1

واردات قانوني لوازم  خانگي براي ما به عنوان اتحاديه محرز است
اكبر پازوكي، رئيس اتحاديه لوازم  خانگي

در موارد زيادي مشاهده شده است كه واردات قانوني لوازم خانگي براي ما به عنوان اتحاديه محرز است اما با داليل مختلف، اصناف فاكتورهاي خود را ندارند و نبايد اجناس 
موجود در فروشگاه هاي آنها را قاچاق به حساب آورد. بسياري از جنس هاي موجود در بازار لوازم خانگي باوجود اينكه حتي به صورت شركتي نيز وارد شده و ماليات نيز 
پرداخت كرده است اما با توجه به نداشتن فاكتور جنس قاچاق به حساب مي آيد كه الزم است در اين زمينه تجديدنظر صورت گيرد. پيشنهاد مي شود كه شرايطي فراهم 
شود كه اجناس با گارانتي و قانوني كه فاكتور ندارد، صالحيت فروش آنها تاييد شود اما ساير اجناسي كه از اين تاريخ عرضه مي شود، اجازه فروش بدون فاكتور نداشته باشند. 

نگاه 3

اين روزها خريد لباس هــاي مارك دار به 
يك عادت و رسم در ميان جوانان تبديل 
شده اســت، غافل از اينكه كمتر پوشاكي 
در بازار، برنــد اصلي را دارد؛ بلكه ســاير 
آنها پوشــاك توليد داخلي با برند تقلبي 
هستند. اين در حاليست كه حتي اگر يك لباس از لحاظ ظاهري 
چندان تعريفي نداشــته باشــد اما اگر يك برند معروف را يدك 
 بكشــد، حتما خواستني مي شــود و مشــتريان زيادي در بازار 

پيدا مي كند. 
كيفيت پايين برخي توليدات پوشاك در كنار ترويج سبك زندگي 
غربي باعث شده تب خريد پوشاك مارك دار خارجي در بين برخي 
جوانان باال بگيــرد. در اين ميان برخي واحدهــاي صنفي كه به 
اصطالح رگ خواب مصرف كننده را يافته اند، با برند تقلبي اجناس 

بي كيفيت خود را آن هم با قيمت بسيار باال عرضه مي كنند. 
وقتي براي خريد يك تكه لباس وارد مغازه اي شده و با قيمت هاي 
نجومي روبه رو مي شويد، حتما اين سوال در ذهن شكل مي گيرد 
كه چرا اين محصول قيمت چنين بااليي دارد و وقتي علت آن را 
از فروشنده جويا مي شويد، تمام هنر خود را به كار مي بندد تا شما 
را قانع كند كه اين تكه لباس، برند است و مارك معروفي را يدك 

مي كشد. 

تقاضاي مشتري، عامل رواج برندهاي خارجي 
رئيس اتحاديه پوشاك تهران در اين باره   در گفتگو 
با »كســب وكار« گفت: تمامي عرضه كنندگان 
برندهاي خارجي پوشاك موظف به دريافت مجوز 

هستند. 
ابوالقاســم شــيرازي تاكيــد كــرد: تمامــي 
عرضه كنندگان برندهاي خارجي پوشاك بايد با ثبت نام در سامانه 
امور اصناف فعاليــت خود را ثبت كنند و هــر واحد صنفي براي 
تكميل مدارك و تهيه مجوز مهلت دارد. شــيرازي با بيان اينكه 
واحد  فاقد مجوز بعد از دريافت اخطار و عدم تمكين پلمب خواهد 
شد، افزود: امسال فقط برندهايي كه در سامانه مركز اصناف ثبت نام 

كرده اند مجاز به فروش پوشاك با برندهاي معتبر خارجي هستند. 
وي گفت: امســال به واحدهاي صنفي اى  كه تابلوي سردر آنها 
خارجي بوده يا از برندهاي غيرمجاز استفاده كرده اند، در مرحله 

اول اخطار مى دهيم و درصورت بي توجهي پلمب خواهد شد. 
شيرازي در ادامه همچنين باال بودن قيمت تمام شده مواد اوليه، 
مشكالت دسترسي به پارچه، نبود ماشين آالت و عرضه زياد كاالي 
غيرمجاز بي كيفيت را دليل اصلي ناتواني توليدكنندگان داخلي و 

تعطيلي اين واحدها بيان كرد. 
وي با اشــاره به پذيرش ســفارش دوخت اجرتي از سوي كشورهاي 
خارجي از سوي توليدكننده داخل گفت: كشــورهايي مانند ايتاليا و 
آلمان مشتريان چرم ايران هستند و فعاليت در بازار روسيه از برنامه هاي 
جديد توليد كنندگان پوشاك است. رئيس اتحاديه توليدكنندگان و 
فروشندگان پوشاك تهران تقاضاي مشــتري را عامل رواج برندهاي 
خارجي دانست و گفت: همين شرايط موجب شده است توليدكنندگان 
 داخلي براي حفظ بازار، توليدات خود را با برنــد تقلبي خارجي وارد

 بازار كنند. 

توليد كننده داخلي در وضع نابه ساماني به سر مي برد  
رئيس اتحاديه پيراهن فروشان تهران در گفتگو با 
»كسب وكار« گفت: به دليل واردات بي رويه قاچاق 
، ضربه محكمي به توليد داخلي خورده اســت و 
اجناس بي كيفيت و ارزان تر ضربه شــديدي به 

توليد داخلي مي زند. 
جواد دروديان ادامه داد:  توليد كننده داخلي در وضع نابه ساماني 
به سر مي برد و مالياتي كه براي توليد كننده عرضه مي شود، بسيار 

سنگين است. 
دروديــان افــزود: هيچ گونــه خدماتي بــه توليد كننــده ارائه 
 نمي شــود و توليد كننده اي كه صددرصد توليد داشته، اكنون به

 20 درصد رسيده است و مميز مالياتي كه به ديدن كارگاه مي آيد، 
ماليات را بر مبنــاي چرخ ها قرار مي دهــد در صورتي كه بدون 
استفاده در توليدي ها باقي مانده اســت. وي تصريح كرد: دولت 
به برپايي نمايشگاه هاي ساير كشورها در ايران كمك مي كند اما 

توليد كنندگان از كمك هاي دولت بي بهره هستند. 

كيفيت توليد داخلي در حد پوشاك اروپايي
دروديان افزود: علت اينكه مردم بــه كاالي خارجي رو مي آورند، 
قيمت آن اســت و اما توليد داخلي ايران از نظر كيفيت بســيار 

باالست. كيفيت توليد ما از اروپا اگر برتر نباشد، در حد آن است. 
دروديان در ادامه اظهار داشت: توليدات ما جوابگوي نياز داخلي 
است و توان صادرات هم داريم. دولت با توسعه بازار فروش مي تواند 
از توليدكنندگان حمايت كند تا بيــكاري از بين برود و قيمت ها 
مناسب به دست مصرف كننده برسد. وي تاكيد كرد: اگر اجناس 
باقيمانده در انبارها به فروش برســد، ســال آينده رونق به بازار 
برمي گردد. البته اين در حاليست كه يك عده دنبال مارك و نشان 
هستند و بازار اين برندهايي كه به ظاهر اصل هستند، گرم است اما 

ملت ما بايد دلسوز باشند و توليدات داخلي استفاده كنند. 

فعاليت برندهاي پوشاك در كشور ضابطه مند نبوده 
است

رئيس مركز امور اصنــاف و بازرگانان با بيان اينكه
 2۴0 برند تقلبي پوشاك خارجي در ايران تا به امروز 
 شناسايي شده اســت، به »كســب وكار« گفت:

 25 برند خارجي در بخش پوشــاك در ايران ثبت 
شدند و مدارك 3۴ برند ديگر در دست بررسي است. 
يدا... صادقي اظهار كرد: برندهايي كه تا بــه امروز در ايران فعاليت 
مي كردند، ضابطه مند نبوده و به واردكنندگان اجبار نشده كه حتما 
بايد برند خود را از صاحب برند اصلي دريافت كنند. صادقي گفت: در 
حال حاضر شرايطي را براي ورود برندهاي خارجي گذاشته ايم كه 
الزمه استمرار نمايندگي آنهاست. وي درباره شرايطي كه براي حضور 
نمايندگي هاي رسمي پوشــاك خارجي در نظر گرفته شده است، 
افزود: اين برندها بايد در قالب شخصيت حقوقي باشند و در مكان هاي 
عرضه بايد صندوق فروش داشته باشند تا به سيستم امور مالياتي ما 
وصل شوند. صادقي گفت: بر اين اساس برندهاي خارجي يا بايد خود 
در ايــران كارخانه احداث كننــد يا در صورت امــكان با همكاري 
توليدكنندگان ايراني توليد كنند. وي تاكيد كرد: بر اين اســاس از 
برندهاي خارجي تعهد گرفته مي شود 20 درصد از محصول خود را 
كه در ايران توليد كرده اند، به بازار خود، خارج از ايران صادر كنند و در 
مرحله بعدي بايد صددرصد محصول خود را در ايران توليد كنند، در 

غير اين صورت از بازار ايران خارج مي شوند. 

»كسبوكار«ازگرانیلباسهایماركدارگزارشميدهد

تب وتاب خريد برندهاي تقلبي پوشاك 
گروه اصناف
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برندهايخارجيدرايرانكارخانهاحداثكنند
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کارآفرینی

تبليغات 
خالق

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. 

ماليات بر درآمد شخصينامه به سردبير
اين ماليات ممكن اســت بر انواع درآمد شخص 
يا بر مجموع درآمد وي وضع شود. در ماليات بر 
انواع درآمد، هريك از منابع متعدد درآمد شخصي 
)مانند حقوق، بهره پول، درآمد امالك، اجاره بهاي 
مستغالت، درآمد حاصل از تصدي مشاغل آزاد 
مانند درآمد پزشــكان، وكالي دادگستري و...( 
معموال به راه ها و نرخ هاي مختلف مشمول ماليات 

قرار مي گيرد. 
در ماليات بر مجموع درآمد كليه عوايد شخص 
ازمنابع مختلف درآمد روي هم محاسبه مي شود 
و معموال پس از كســر بخشــودگي هاي مقرر 
درقانون با »نرخ هاي تصاعدي« مشمول ماليات 
قرارمي گيرد. به طوركلي وصول ماليات بر انواع 
درآمد سهل تراست ولي ماليات برمجموع درآمد 

بيشتر منطبق با عدالت مالياتي است. 
از آن  جا كه ماليات بر درآمد شخصي به ترتيبي كه 
توضيح داده خواهد شد يك نوع انعطاف پذيري در 
دريافت ماليات به وجود مي آورد كه يكي از عوامل 
مهم ثبات اقتصادي محســوب مي شود، امروزه 
دراغلب كشورها ماليات بردرآمد مهم ترين منبع 

عوايد دولتي به حساب مي آيد. 
انتقاد وارد بر ماليات بردرآمد شخصي اين است 
كه موجب كاهــش انگيزه فعاليت شــخصي و 
سرمايه گذاري مولد می شود اما ماليات بر درآمد 
دو جنبه دارد كه ممكن اســت اثرات يكديگر را 
خنثي كنند. از يكسو چون دولت قسمتي از درآمد 
حاصل از كار و فعاليت افراد را به عنوان ماليات اخذ 
مي كند ، بدين  جهت ممكن است افراد فراغت را به 
كار و فعاليت بيشتر ترجيح دهند و اين عمل ازنظر 
اقتصادي مفيد نيست. از سوي ديگر چون ماليات 
بردرآمد شخصي باعث مي شود كه پس از كسر 
ماليات، درآمد خالص )درآمد قابل تصرف( كمتري 
باقي بماند، ممكن است اين امر موجب شود كه 
افراد براي حفظ سطح زندگي و ميزان مصرف خود 
برساعات كار بيفزايند و با كوشش و فعاليت بيشتر 
كمبود درآمد را جبران كنند. اما بي شك ماليات 
بردرآمد شــخصي باعث كاهش پس اندازهاي 
اختياري افراد مي شــود و اين امر ممكن است 
موجب تقليل سرمايه گذاري خصوصي شود كه 

بايد با سرمايه گذاري دولتي جبران شود.

مفاهيم اقتصادی نكات مديريتي 

آموزش يكي از حلقه هاي گمشده صنعت ايران است كه متاسفانه 
نسبت به آن بسيار بي توجهي مي شود. اين روزها به هر سازماني 
كه سر مي زنم ، مي بينم خبري از آموزش نيست و اگر هم هست 
بسيار سطحي و در حد شــعار باقي مانده است و آموزش هاي 

تاثيرگذار و اثر بخش وجود ندارد. 
آموزش را ســرلوحه كار خود قرار دهيد و به عنوان يك گوهر 
گرانبها و يك مولفه اساسي تغيير و بهبود به آن نگاه كنيد. در واقع 
آموزش چيزي جز تغيير نيست. شما هر رفتاري را كه قصد تغيير 
و نهادينه كردن داشته باشــيد ، مي توانيد با آموزش اثربخش، 
به نتيجه برسانيد. اثربخشي برخي از دوره هاي آموزشي فقط 
محدود به تغيير دانش است، اما اگر آموزش مفيدتر و كاربردي تر 
باشد سطح آن از دانش فراتر رفته و باورها و نگرش ها را نيز تغيير 
مي دهد. آموزش هاي كارآمد فراتر از دانش و نگرش، رفته  رفته 

رفتارها را نيز مي توانند تحت تاثير قرار داده و آنها را تغيير دهند. 
براي اثر بخشي و كارآمدي آموزش ها، من راه هاي مختلفي را 
تجربه كردم ولي هيچ راهي را موثرتر از تكــرار و تكرار و تكرار 
نيافتم. من با تكرار توانستم رفتارهاي بنيادي و چندين ساله 
كاركنان سازمان هاي زيادي را تغيير دهم و رفتارهاي مفيد و اثر 
بخش را جايگزين آن كنم. در واقع عادات نامناسب كاري را در 

آنها تغيير دادم و عادت هاي خوب و اثر بخش را جايگزين 
آنها كردم. شما هم از اين روش مي توانيد استفاده كنيد 

تا بتوانيد رفتارها و عادت هــاي اثربخش را در 
كاركنان نهادينه كنيد. 

تنها يك راز در تغيير وجود دارد و آن 
فقط آموزش است و تمام. 

@PracticalManagement

 آموزش را سرلوحه كار خود قرار دهيد

تجليل از نخبگان مديريت ايران
براي تجليــل از نخبگان مديريت ايــران پس از انجــام مميزي، كنگره 
تجليــل از چهره هاي ماندگار مديريت ايران در 11 شــهريورماه ســال 
جاري در مركز همايش هاي بين المللي كتابخانه ملي ايران برگزار شــد. 
شــاخص هاي ارزيابي و انتخاب اين كنگره كارآفريني، توســعه، ابتكار 
 و خالقيت و نيز ســابقه عملكرد بوده كه اســامي منتخبــان اين كنگره

 به شرح ذيل است: 
 حســين محمد پور زرندي مديرعامل بانك شــهر- محمــد كياني فرد 
مديرعامل شركت ذوب آهن آذرپاد- آفتاب بختياري رئيس هيات مديره 
شركت ذوب آهن آذرپاد- سياوش زراعتي مديرعامل و هيات مديره بانك 
صادرات ايران- مرتضي شهيد زاده رئيس هيات مديره و مديرعامل بانك 
كشاورزي-  شهرام شيرود بزرگي شركت سازه هاي فلزي شهريار- يحيي 
 قيامي آزاد مديرعامل شــركت مهندسان مشــاور بنيان- محسن خادم 
عرب باقي رئيــس هيات مديره و مديرعامل ســازمان منطقه آزاد ارس- 
علي اكبر خدابخشــي مديرعامل شــركت ســاختماني پرهام- حميد 
حاجي زاده مديرعامل شركت حساب انديش فهيم-  محسن اسماعيل زاده 
مديرعامل شركت توليدي صنعتي كابل وران-  مجيد فراهاني مديرعامل 
شركت بهره برداري نيروگاه طرشت - علي اكبر مقيمي آذري مديرعامل 
شركت ژيان- اكبر جاوداني عاقل مديرعامل صندوق قرض الحسنه انوار 
جاودان- ســيدمجتبي بني طبا مديريت مالي و پشتيباني گروه صنعتي 
انتخاب- رضــا رضايي مديرعامــل گروه صنعتي آذين خودرو- حســن 
حسني بافراني عضو هيات علمي دانشــگاه علوم پزشكي كاشان و رئيس 
مركز رشــد جامع فناوري موسســه آموزش عالي عالمه ناييني، رئيس 
موسسه آموزش عالي عالمه ناييني و رئيس هيات موسس مركز آموزش 
علمي كاربــردي نايين- رضا گنجه كويري مديرعامل شــركت بازرگاني 
گنجه كويري-   امير حيدري مديرعامل شــركت كهن ارگ وداء )كارو( 
- رضا نظري مهر مديرعامل شــركت فراكاران تجهيــز كاال- محمدرضا 
جعفري سيريزي مديرعامل شركت كاوشــگران نصر بافق- هما رفيعيان 
مديرعامل موسسه فرهنگي هنري پرديس گلديس- مهدي محمدي نيا 
مديرعامل شــركت پاريزيول ارس- حميد آرزمندشايســته مديرعامل 
شركت جهان ارقام سبز آريا- فرهاد هاشمي مديرعامل شركت مهستان- 
ابوذر ماندگاني مديرعامل شركت افق ماندگار جنوب - مجتبي شاهزيدي 
مديرعامل شركت ســعادت سنگ معدن- ســولماز برزگر قائم مقام گچ 
پل دختر ميانه- مهدي رحيمي نژاد مديرعامل شــركت GISP- مجتبي 
يزدان پناه مديرعامل شركت پاسارگاد نشان پارس- يونس سعيد يوسف 
دانايي مديريت آبميوه رضا- پريســا قاســمي- مهندس قاسم مخبري 
مديرعامل شركت سيمان فرجاد- مهدي بيگ جاني مديرعامل مركز علوم 
راهبردي مديريت صنايع- اقبال صفي خاني مديرعامل شركت شيميايي 
نفت گســتر-  آزاده كميلــي مديرعامل خانه حجاب صــدف و  مهرداد 

پورغالمحسين مديرعامل شركت الماس تراش پارتيان.

خبر

سيب بزرگ ترين سامانه الكترونيك كشور
سامانه يكپارچه بهداشت موســوم به »سيب«، بزرگ ترين و فراگير ترين 

سامانه الكترونيك كشور خواهد بود. 
 مهنــدس مهــدي حســينيان، مديــر توســعه بــازار شــركت

 دانش پارســيان، طراح و مجري سامانه ملي ســيب اعالم كرد: سامانه 
الكترونيك بهداشــت و درمان با پوشــش 80 ميليون شــهروند ايراني 
و حدود 400 هــزار مركز خدمات بهداشــتي و درماني بــا صد ها هزار 
 كاربر مرتبــط، يكي از بزرگ ترين ســامانه هاي الكترونيــك در منطقه

 محسوب مي شود. حســينيان افزود: هيچ ســامانه الكترونيكي در ايران 
گستردگي و پوشش »ســيب« را ندارد. اهميت »سيب« وقتي دوچندان 
مي شود كه اين ســامانه فراگير عالوه بر وسعت پوشش بسيار زياد، مركز 
 ثقل تعامالت بين بخشــي همه حلقه هاي نظام بهداشت و درمان كشور 
 خواهد بود. مهنــدس حســينيان ادامــه داد: طراحي و پياده ســازي

 يك پروژه ملــي در چنين ابعــاد و پيچيدگي با اتكا بــه دانش فني صد 
درصد بومــي باعث افتخار صنعــت انفورماتيك ايران اســت، چراكه در 
حال حاضــر مديريت و اجــراي چنيــن پروژه هايي در جهــان تنها در 
 انحصار چند شــركت غربي بوده و موفقيت ايران موجب شگفتي ناظران

 خارجي شده است. 
در حقيقت حســن اعتماد وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــكي 
 به توانمندي هــاي داخلي، پيشــران ايــن حركت ملي بود و شــركت 
دانش پارســيان در اين فرصت توانست با پياده ســازي و استقرار موفق 
 پروژه عظيم و ملي سيب، بخشي از توانمندي و دانش متخصصان ايران را

 به نمايش بگذارد.

 ۹ ويژگي افراد موفق در رابطه با مديريت پول 
1- كمتر از درآمد خود خرج مي كنند.

2- به كيفيت فكر مي كنند.
3- حساب و كتاب مالي خود را با شرايط 

روز هماهنگ مي كنند.
4- به حقوق ثابت اكتفــا نمي كنند و به 
دنبال روش هاي جديد براي كسب درآمد 

بيشتر مي گردند.
5- صورتحساب هاي خود را با دقت كنترل مي كنند.

6- ريسك هاي احمقانه نمي كنند.
7- قبول دارند كه همه چيز را درباره پول درآوردن نمي دانند.
8- مسئوليت تصميم هاي مالي را گردن ديگران نمي اندازند.

9- اجازه نمي دهند پول، ارزش هاي شان را بگيرد.

خبر

نکته

تعريف
 طرح كسب و كار سندي مكتوب است كه جزئيات كسب و كار پيشنهادي 
را مشخص مي كند. اين ســند بايد ضمن تشريح موقعيت كنوني، نيازها، 
انتظارات و نتايج پيش بيني شده را شرح دهد و كليه جوانب آن را ارزيابي 
كند. طرح هم براي صاحب آن و هم بــراي حمايت كنندگان مالي آن، به 

داليل زير الزم است: 
1- مهم آن است كه مالك درباره هدف خود از كسب و كار و منابعي كه براي 
آن نياز دارد ، به دقت فكر كند. اين موضوع در برآورد ميزان سرمايه مورد نياز 

به وي كمك خواهد كرد. 
2- بعيد به نظر مي رسد كه مالك كسب و كار، براي راه اندازي آن سرمايه 
كافي داشــته باشــد. حمايت كنندگان مالي- بانك ها يا سرمايه گذاران 
ريسكي- بايد متقاعد شوند كه سرمايه گذاري در كسب و كار جديد، منطقي 

و درست است. 
3- فرض بر اين است كه اگر كسب و كار ايده خوبي نداشته باشد، هم براي 
صاحب آن و هم براي حمايت كنندگان مالي آن، بايد اين موضوع را در مرحله 
برنامه ريزي و قبل از هدر رفتن مقدار زيادي از زمان و هزينه، شناسايي كنند. 

اجزاي يك طرح كسب و كار 
1- اهداف كلي

2- مشخصات مجري طرح و همكاران
3- تعريف و توصيف كسب و كار

4- تحليل استراتژي بازار
5- تحليل مالي

6- خالصه

طرح كسب و كار نشان دهنده چيست؟
آماده كردن يك طرح كســب و كار نتيجه نهايــي روند طرح ريزي 
نيســت، بلكه تحقق طرح، هدف نهايي اســت. با اين وجود نوشتن 
 طرح يك مرحله مياني مهم است. طرح نشان مي دهد كه به منظور 
يك كسب و كار محرز، بررسي هاي دقيق در ايجاد كسب وكار انجام 

شده و براي راه اندازي آن كارآفرين، وظيفه اش را انجام داده است. 

هدف طرح
وجود يك طرح كسب و كار رسمي، صرف نظر از اندازه كسب و كار 
آن، به همان اندازه كه براي راه اندازي مهم است براي يك كسب و كار 

برقرار )محرز( نيز مهم است. 
اين طرح 4 عمل اصلي را به صورت زير انجام مي دهد: 

1- به مدير يا كارآفرين كمك مي كند كه جوانب و پيشرفت پروژه يا 
كسب و كارش را مشخص، متمركز و بررسي كنند. 

 2- يك چارچوب منطقي و حســاب شــده ايجاد مي كند تا در آن
 يك حرفه بتواند توسعه يابد و تدابير مربوط به آن حرفه را در چند 

سال آينده دنبال مي كند. 
3- به عنوان ماخــذ و مبنايي براي مذاكره با اشــخاص ثالث مانند 
ســهامداران، دفاتر نمايندگي، بانك ها، ســرمايه گذاران و... به كار 

مي رود. 
4- معياري را براي سنجش وضعيت واقعي كسب و كار در برابرآنچه   

بايد باشد، ارائه مي دهد. 
همانطور كه دو شــغل مثل هــم وجود نــدارد ، بنابراين طرح هاي 
كسب وكار مانند هم نيز وجود ندارد. از آن جايي كه برخي موضوعات 
در طرح به يك طيفي از كسب وكارها مرتبط هستند. بنابراين اين امر 
مهم است كه مفاد و مندرجات طرح ها با امور فردي متناسب باشد. 
با اين حال، بيشتر طرح ها از يك ساختار آزموده شده و نظر عمومي 
روي )درباره( آماده سازي طرحي كه به طور وسيعي قابل اجراست، 

متابعت مي كنند. 

طرح كســب و كار مي بايست نگرشــي واقع بين از پيش بيني ها و 
مقاصد بلندمدت داشته باشد. اين ديد و نگرش چارچوبي را به وجود 
مي آورد كه طرح بايد در آن فعاليت كند و نهايتا موفق مي شــود يا 
شكست مي خورد. براي مديران يا كارآفريناني كه به دنبال حمايت 
خارجي هستند، آماده كردن يك طرح جامع، را در افزايش بودجه ها 
يا تجهيز پشــتيبان ضمانــت نخواهد كرد. عــدم وجود يك طرح 

منطقي، يقينا شكست را حتمي خواهد كرد. 

اهميت پروسه
ايجاد يك طــرح كســب و كار رضايت بخش امري پردردســر اما 
ضروري اســت، روند برنامه ريزي، مديران يا كارآفرينــان را وادار 
مي كند كه كامال دريابند آنچه را كه مي خواهند به دســت بياورند 
و اينكه چطــور و كي آن را انجــام دهند. حتي اگــر هيچ حمايت 
خارجي هم نياز نباشــد، طرح كســب وكار مي تواند بــراي دوري 
 گزيدن از اشتباهات يا تشخيص فرصت هاي پنهاني نقش حياتي را 
بازي كند. براي عده بســيار زيادي از كارآفرينــان و طراحان، روند 
طرح ريزي )فكر، مذاكره، تحقيق، تجزيــه و تحليل( به اندازه طرح 

نهايي يا حتي بيشتر از آن مفيد است. 
بنابراين حتــي اگر به يك طرح رســمي نياز نداريــد، درباره روند 
طرح ريزي به طور دقيق فكر كنيد. اين كار مي تواند سود زيادي براي 

طرح كسب و كار شما داشته باشد. 
هفته هاي بســيار زياد كار ســخت و پيش نويس هــاي متعدد را از 
زمان بروز طــرح تا گرفتن حــق كار پيش بيني كنيــد. يك طرح 
مكتوب واضح با بســته بندي جذاب سبب خواهد شــد تا حاميان، 
 ســرمايه گذاران و... آســان تر به آن گرايش پيــدا كنند. يك طرح 
كسب و كار كامال آماده نشان خواهد داد كه مديران يا كارآفرينان، 
كار را مي شناسند و آنها را براي پيشرفت طرح بر حسب فرآوري ها، 
 مديريت، ســرمايه ها و مهم تر از همه بازارهــاي اقتصادي و رقابت

 انديشيده اند. 

 )Business Plan( طرح كسب و كار
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بحث واگــذاري تلفــن ثابت و 
وقفــه اي كــه در اين بــاره رخ 
مي دهــد، موضوعي اســت كه 
گاليه  وزيــر ارتباطــات را هم 
به دنبال داشــته اســت. اكنون 
در موارد متعدد شــهروندان براي ثبت نــام و خريد 
يك خط تلفــن ثابت بايــد مدت ها در صــف انتظار 
بمانند؛ موضوعــي كه طي ماه هاي گذشــته موجبات 
 انتقادات متعدد از جمله گاليه وزير ارتباطات را فراهم

 آورده است. 
مديرعامل شركت مخابرات اســتان تهران در اين باره 
از راه حل جديد اين شــركت براي كاهش صف انتظار 
دريافت تلفــن ثابت خبر داد و گفت: در شــيوه جديد 
واگذاري، تمامي امكانات تلفن ثابت در بســتر اينترنت 
 با ســرعت راه اندازي ســريع تر به مشــتركان ارائه 

مي شود. 
عليرضا صيــدي از راه حل جديد اين شــركت براي 
كاهش صف انتظار دريافت تلفن ثابت و جبران تعهدات 

عقب مانده اين شركت در بخش تلفن ثابت خبر داد. 

شــيوه جديد واگذاري تلفن ثابت با اســتفاده از 
سرويس سيپ فون

مديرعامل شــركت مخابرات اســتان تهران گفت: با 
شيوه جديد واگذاري تلفن ثابت با استفاده از سرويس 
سيپ فون )SIP PHONE(، ارائه تمامي امكانات تلفن ثابت 
در بســتر اينترنت به جاي بستر سيم مسي امكان پذير 

مي شود. 
به گفته وي، اين روش داراي ســرعت بيشــتري در 
راه اندازي و واگذاري اســت و مي تواند جايگزين روش 

فعلي واگذاري خط تلفن ثابت باشد. 
صيدي توضيح داد: در اين مدل سرويس هاي در بستر 
اينترنت با حذف سيم مسي به صورت مستقيم اتصال به 
شبكه ديتا برقرار مي شود. مديرعامل شركت مخابرات 
استان تهران با اشاره به ديگر ويژگي هاي اين سرويس 

اضافه كرد: در اين روش امكان استفاده از چند خط تلفن 
با شماره هاي متفاوت روي يك خط فراهم است. 

اين در حاليست كه تا كمي قبل مردم همچنان بايد براي 
خريد يك خط تلفن ماه هــا در انتظار مي ماندند. ميان 
ماهيت تلفن ثابت و موبايل تفاوت هاي اساســي وجود 
دارد. در واقع براي واگذاري موبايل شما با دريافت يك 
ســيم كارت بالفاصله دسترســي به خدمات خواهيد 

داشت اما در زمينه تلفن ثابت الزم است پس از ثبت نام 
بررسي هاي فني و مراجعه به محل نيز صورت گيرد. 

مسئوالن بر اين باورند كه در واقع زمان يك ماه 
براي دريافت تلفن ثابت زمان زيادي نيست، 

هرچند تالش براي رفع مشكل ادامه داشت 
اما بايد توجه داشــت كه براي واگذاري 

تلفن ثابت در صورتــي كه ظرفيت و 
امكانات موجود نباشد، بايد كابل كشي 
مجدد صورت بگيــرد و اين موضوع 
نيازمند دريافت مجوز از شــهرداري 

است. 

هزينه هاي حفاري شــهرداري
 سه برابر شده است

از سوي ديگر مسئوالن اعالم كردند كه 
در سال گذشته با هر مشكل و زحمتي 

كه بود به روزرســاني هاي خود را انجام 
داده اند. امسال نيز سعي در اين است كه 

اين درخواست ها پاسخ داده شود اما به هر 
حال الزم است كه اين مشكالت برطرف شود. 

سال گذشــته براي تامين منابع مالي از بانك ها 
قرض گرفته شــده تا بتوان ســرويس ارائه كرد 

اما اگر امســال نشــود وامي گرفت يا كمك مالي 
خاصي نشــود، نمي توان اين كار را انجام داد. اكنون 

تنها يك قلم هزينه هاي حفاري شــهرداري سه برابر 
شده و الزم اســت اين مســائل در نظر گرفته شود، 
چراكه اين ميسر نيســت كه هم كيفيت را بخواهند، 
 هم توســعه و به روزرســاني و هم قيمت هــا در حد

 پاييني باشد.

»كسبوكار«ازواگذاريتلفنثابتبهشيوهجديدگزارشميدهد

كاهش صف انتظار خريد تلفن

تجهيزگوشيهايجديدشيوآمي
بهفناورينسلبعديآيفون

در حالي كه اپل قصد دارد استفاده فناوري حسگر 
اثرانگشت در نمايشگر آيفون را با توليد آيفون 8 در 
سال آينده آغاز كند، شيوآمي گوشي هايي با همين 

فناوري توليد كرده است. 
اين دو گوشي كه Mi 5s و Mi 5s Plus نام دارند، 
 Mi 5 و Mi 5 / Mi 5 Pro جايگزين هايي براي
Plus محسوب مي شوند كه در فوريه امسال عرضه 
شــدند و از بدنه آلومينيومي و برخي قابليت هاي 

سخت افزاري جديد بهره مي بردند. 
Mi 5s و Mi 5s Plus مجهــز به پردازنده هاي 
 Snapdragon 821 SoC هستند كه نسخه اي 
 Snapdragon 820 به روزشــده از پردازنده
محسوب مي شود. با استفاده از اين پردازنده جديد 
سرعت آن به 2.34 گيگاهرتز براي دو هسته و 2.19 

گيگاهرتز براي دو هسته ديگر افزايش مي يابد. 
 Adreno 530 در اين پردازنده، از پردازنده گرافيكي
هم با رسيدن آن به سرعت 653 مگاهرتز استفاده 
شده است. رم هاي اين دو گوشي به ترتيب حداقل 
3 و 4 گيگابايت و حداكثر 4 و 6 گيگابايت اســت. 
گوشي 5 اس با حافظه 32، 64 و 128 گيگابايتي و 
گوشي 5 اس پالس با حافظه 64 يا 128 گيگابايتي 

عرضه مي شود. 
تفاوت اصلي اين دو گوشي در نمايشگر آنهاست 
كه به ترتيب 5.15 اينچي و 5.7 اينچي هستند. 
وزن گوشــي 5 اس 145 گرم و وزن گوشي 5 اس 
 پالس 168 گرم است. دوربين جلوي هر دو گوشي 
4 مگاپيكسلي است اما دوربين پشتي آنها به ترتيب 
12 و 13 مگاپيكســلي اســت. در اين دوربين ها 
از حســگري ويژه براي ارتقاي كيفيت رنگ ها و 

بهينه سازي عكاسي در شب استفاده شده است. 

تا هدف يك ميلياردي فاصله زيادي باقي  است
400ميليوندستگاهازويندوز

10بهرهميبرند

مايكروســافت روز گذشــته اعــالم كرد كه 
هم اكنــون در حدود 400 ميليون دســتگاه 
كامپيوتر از ويندوز 10 بهــره مي گيرند. اگر 
خاطرتان باشــد آخريــن اطالعــات درباره 
جمعيت اســتفاده كنندگان از نسخه نهايي 
ويندوز ســه ماه پيش و برابر با 350 ميليون 

دستگاه اعالم شد. 
اين غول نرم افــزاري حاال مدعي اســت كه 
 نرخ مهاجرت كاربران به وينــدوز 10 برابر با 
115 درصد سريع تر از ويندوز 7 است، با اين 
حال، جمعيت 400 ميليون نفري اعالم شده 
از ســوي آن به مراتب پايين تــر از هدف يك 
ميلياردي اش اســت كه بنا بود تا سال 2018 
محقق شود. اما درباره چرايي محقق نشدن اين 
امر هم بايد بگوييم كه تا پيش از اتمام مهلت 
اعالم شده از سوي مايكروسافت براي آپگريد 
رايگان به اين نسخه از ويندوز، تقريبا هر ماه 
30 ميليون دســتگاه جديد به اين سيســتم 

عامل مهاجرت مي كردند. 
اما اين رشد بعد از اتمام بازه زماني اعالم شده 
از سوي مايكروســافت به رقم 16.6 ميليون 
دستگاه در ماه تنزل پيدا كرد كه البته روشن 
است به غير از تمام شدن مهلت آپگريد رايگان 
كاهش فروش پي ســي نيز در اين امر دخيل 

بوده است. 
البته اينكه رشد شمار اســتفاده كنندگان از 
وينــدوز 10 در ماه هاي باقيمانده ســال چه 
روندي پيدا مي كند، مســاله ايست كه هنوز 
ابهامات زيادي در رابطه با آن وجود دارد، اما 
ردموندي ها هنوز هم مصمم هستند كه اين 
رقم را بــه يك ميليارد كاربر يــا بهتر بگوييم 

دستگاه برسانند. 

اخبار

گروه فناوری اطالعات
News kasbokar@gmail.com

مسئوالن 
مخابراتي همواره 

بر اين نكته تاكيد داشته اند 
كه اكنون قيمت تمام شده يك خط 

تلفن ثابت در شــهري مانند تهران حدود 
يك ميليون تومان اســت اما در نهايت مخابرات 

ملزم به واگذاري اين شماره ها با قيمت مصوب 50 هزار 
توماني است. البته به گفته مديران مخابراتي، فعال در زمينه اين 

قيمت مشكلي وجود ندارد و در صورت افزايش تعرفه هاي تلفن ثابت 
اين مشكالت قابل حل خواهد بود. 

البته به گفته مسئوالن، مساله ديگري هم وجود دارد كه آن هم در ديركرد واگذاري 
تلفن هاي ثابت دخيل است و به نقش شهرداري در اين زمينه اشاره دارد. 

در حال حاضر مشكل نقدينگي از مواردي است كه مخابرات را آزار مي دهد. مخابرات ساالنه 
13 تا 14 درصد رشد هزينه دارد و طي اين سال ها تنها هزينه هاي مربوط به شهرداري 200 تا 300 

درصد افزايش پيدا كرده اما با اين وجود درآمد ثابت بوده و حتي درباره تلفن ثابت درآمد ما كاهش 
نيز پيدا كرده است. 

پيش از اجراي طرح همكدسازي تلفن ثابت، تعرفه 58 ريال بود اما اكنون اين رقم به 30 ريال رسيده و در نهايت 
اين موضوع كار را به جايي رساند كه حتي درخواست بازگشت تعرفه ها به حالت قبلي نيز مطرح شده است. 

البته در نصب تجهيزات نيز ســرعت خوبي وجود دارد اما به هرحال يك تغيير تكنولوژي هم رخ داده و ديگر 
سوئيچ هاي قديمي توليد نمي شوند. از سوي ديگر تجهيزات جديد به گونه اي است كه بايد آنها را خارج از مراكز نصب 

كرد. اين موضوع نيز نياز به دريافت مجوز دارد كه اكنون براي دريافت اين مجوزها از شهرداري مشكالت متعددي 
وجود دارد وهمين مساله روند توسعه را كند كرده است. 

ضرورت دارد چنين موانعي كه روند دريافت تلفن ثابت را با تاخير همراه ساخته است، رفع شود. 
اكنون در نقاطي مانند پرند كه بحث مشــكل مجوز وجود ندارد، به سرعت امور مختلف 

انجام شــده و هر تعداد درخواســت براي دريافت خط جديد باشد، امكان 
واگذاري وجود دارد. 
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در دنياي ديجيتال امروزي ابزارهاي فناوري 
اطالعات و ارتباطات )ICT( نقش مهمي در 
توسعه صنعت گردشگري دارند. بسياري 
از گردشــگران عالقه مندند تا از طريق 
ابزارهاي  آي تي، نسبت به انتشار آزادانه و 
رايگان تصاوير خود در پرتال هاي به اشتراك گذاري تصاوير استفاده 
كرده و عكس هاي خود را در معرض نمايش و ديد ميليون ها مخاطب 

اينترنت در سراسر جهان قرار دهند. 
در سايت هاي به اشتراك گذاري تصاوير، افراد مي توانند هر عكسي را 
كه مي خواهند انتخاب كرده و در اين سايت ها به رايگان منتشر كنند 

و مالحظات خود را نيز در انتشار عكس ها لحاظ كنند. 

بررسي اطالعات مقصد گردشگري با اشتراك گذاشتن تصاوير
از ســوي ديگر، نقش اينترنت در توســعه گردشگري و رشد 

گردش مالي اين صنعت اين روزها به اثبات رسيده است. 
اينترنت، نقش زيادي در توسعه صنعت گردشگري 
در جهان امروزي دارد و به عنوان يك موتور محرك 
براي توسعه اقتصادي گردشگري موثر است. بسياري 

از گردشگران، براي بررسي مقصدهاي گردشگري، 
از اطالعات منتشر شــده در سايت هاي شبكه هاي 

اجتماعي يا پرتال هاي به اشتراك گذاري تصاوير و ويدئو 
مانند فليكر، فيسبوك و يوتيوب استفاده كرده و مسير و 

مقصد خود را انتخاب مي كنند. 
برخي از سايت هاي مشاوره آنالين گردشگري روزانه به ده ها 

هزار پرسش گردشگران از سراسر جهان پاسخ مي دهند كه 
خود نشان دهنده اهميت اطالع رساني اينترنتي در توسعه 

مديريت گردشگري است. در كشورهاي توسعه يافته، نقش 
اينترنت و اطالع رساني مبتني بر وب در عرصه گردشگري بسيار 

حياتي و مهم است. 

بررسي چگونگي ازدواج گردشگري و فضاي مجازي 
در همين رابطه وزير ارتباطات و فناوري اطالعات گفته اســت كه 
بسياري از شهرهاي ايران به نســل 3 و 4 تلفن همراه مجهز شده و 

گردشگران خارجي وقتي به ايران وارد مي شوند، مي توانند با جهان 
ارتباط اينترنتي پرسرعت داشته باشند. 

محمود واعظي با بيان اينكه گردشگري از طريق فضاي مجازي بهتر 
مي تواند رونق داشته باشد، عنوان كرد كه بر كسي پوشيده نيست 
كه صنعت گردشگري براي دنيا اهميت زيادي دارد و جزو دو صنعت 
بزرگ جهان محسوب مي شود كه اگر تا ديروز برخي كشورها به آن 
توجه داشتند، اكنون همه كشورها بر گسترش صنعت گردشگري 

اهتمام دارند. 
اين در حاليست كه تشكيل كميته مشتركي ميان سازمان ميراث 

فرهنگي و گردشــگري و 

وزارت ارتباطات در دستور كار قرار گرفته است. اين كميته چگونگي 
ازدواج گردشگري و فضاي مجازي را پيگيري مي كند. اتفاقي كه در 
بسياري از كشورها زودتر از ايران رخ داده است، اما در هر حال آغاز 

اين حركت در كشورمان را به فال نيك مي گيريم. 

عايدي جهان از صنعت گردشگري 1500 ميليارد دالر است
با وجود رتبه جاذبه هاي ايران، به داليل متعددي هنوز نتوانسته ايم 
به جايگاه واقعي خود از نظر جذب گردشــگر دست يابيم. عايدي 
جهان از صنعت گردشگري 1500 ميليارد دالر و رتبه ايران به لحاظ 

جاذبه هاي  گردشگري، پنجم دنياست، داشتن 

حتي اگر يك درصد از درآمد جهان سهم داشته باشيم، بايد به 15 
ميليارد دالر رسيده باشد، درحالي كه با اين واقعيت فاصله داريم. 
هرچند آقاي سلطاني فر گفته اند در برنامه ششم توسعه براي جبران 

اين فاصله برنامه ريزي كرده اند. 
درحال حاضر همه روستاهايي كه بيش از 10 خانوار جمعيت دارند، 
ارتباطات تلفني دارند و بيش از 22 هزار روســتا، داراي ارتباطات 
اينترنتي هستند. چنين ظرفيتي مي تواند در توسعه گردشگري اين 

مناطق نقش موثري داشته باشد. 
واعظي اضافه كرد: اگــر برخي از اين روســتاهاي ايران با چنين 
جذابيت هايي در خارج از كشور بودند، حتما گردشگران زيادي را 
جذب مي كردند. هرچند من هم از وجود برخي از اين روستاها هيچ 
اطالعي ندارم، اين همه مشهد رفته ام، اما از وجود روستايي كه به 
»ماسوله خراسان رضوي« معروف است و در مسير مشهد قرار 

دارد، اطالعي نداشتم. 
فضاي مجازي در خدمت گردشگري كشور است و اين 
وزارتخانه آمادگي هر نوع همكاري را با اين سازمان دارد، به 
ويژه اگر بتوان رسم ها، غذاها و صنايع دستي را از طريق فضاي 

مجازي معرفي كرد. 
 Virtual( كارشناسان نيز معتقدند كه محيط هاي مجازي
communities( بــه آرامي و به طــور باورنكردني 
در حال تاثيرگذاري بر صنعت گردشــگري هستند و 
مصرف كنندگان به طور فزاينــده اي به اقليت هاي فناوري 

اطالعات و چنين محيط هايي اعتماد مي كنند. 
استفاده گســترده از تصاوير اجتماعي در شبكه هاي اينترنتي، 
موضوع جديدي را در حوزه تحقيقات در صنعت گردشگري ايجاد 
كرده است. اكثر مطالعات قبلي در زمينه گردشگري و تصاوير عكاسان 
گردشگر، بر آناليز تصاوير در مديريت گردشگري متمركز شده بود و 
موضوع آناليز تفاوت هاي مفهومي و خوشه اي از نظر عكاسان گردشگر 

را مورد توجه قرار نداده بود. 
بنابراين نقش شبكه هاي اجتماعي از قبيل يوتيوب، فليكر و فيسبوك 
در توسعه صنعت گردشگري و مديريت آن بايد بيش از گذشته مورد 
نظر و توجه قرار بگيرد چرا كه شمار زيادي از گردشگران، در طراحي 
نوع رفتار و نظر خود در انتخاب مقاصد گردشگري، تا اندازه زيادي 
متاثر از تصاوير منتشر شده و مشاوره هاي آنالين صورت گرفته توسط 

كاربران در اين شبكه ها هستند. 

»كسبوكار«ازاتصال۲۲هزارروستابهاينترنتگزارشميدهد

 جاذبه هاي ايران در معرض ديد ميليون ها كاربر اينترنت
گروه فناوری اطالعات

News kasbokar@gmail.com

رتبهايرانبهلحاظداشتنجاذبههايگردشگري،پنجمدنياست

تاكسي هاي شيخ نشين ابوظبي به خدمات اينترنت رايگان براي مسافران مجهز مي شوند.  »محمد القمزي«، 
مديرشركت تاكسيراني ابوظبي )تانساد( اعالم كرد كه از نيمه دوم سال 2017 ميالدي تمامي تاكسي هاي 

شيخ نشين ابوظبي به سيستم اينترنت مجهز مي شوند. وي افزود: در شهر ابوظبي بيش از 7645 دستگاه 
تاكسي فعاليت مي كنند كه مسافران به محض ورود در تاكسي مي توانند از طريق واي فاي به اينترنت متصل 

شده و از اينترنت رايگان استفاده كنند. بنابر اين گزارش، سال گذشــته تمامي تاكسي هاي شيخ نشين 
ابوظبي به دوربين هاي مدار بسته مجهز شدند كه از مركز شركت تاكسيراني كنترل مي شوند. 

اينترنت رايگان در تاكسي هاي ابوظبي

 فناوری
 اطالعات
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نگرانی بزرگترين شــركت نفتی جهان از تهديد 
حمالت سايبری

رئیس و مدیرعامل آرامکوی سعودی اعالم کرد حمالت ســایبری به همراه فجایع 
طبیعی و حمالت فیزیکی، یکی از اصلی ترین ریسک هایی هستند که این غول نفتی با 
آنها روبروست.امین ناصر در اجالس هوش مصنوعی در ریاض گفت: اگرچه این حمالت 
از لحاظ گستردگی و شدت، گسترش پیدا می کنند اما هوش مصنوعی به آرامکو کمک 
کرده که بعضی از این تهدیدها را دفع کنیم. بنابراین تالشها نباید تنها به بهره وری بیشتر 
یا بینش عمیق تر مشتری متمرکز شود و از امنیت و تاب آوری هم نباید غافل شویم. 
آرامکو که بزرگترین شرکت نفتی جهان است، در سال های اخیر هدف حمالت سایبری 
متعددی قرار گرفته که معروف ترین آنها، بدافزار شامون در سال ۲۰۱۲ بود که اطالعات 
تمامی رایانه های این شرکت نفتی را پاک کرد. کارشناسان امنیت سایبری در سال 
۲۰۱۸ درباره ظهور نسخه جدیدی از بدافزار شامون هشدار دادند. آرامکو سال گذشته 
با یک رخنه اطالعاتی روبرو شد که درخواست باجی به مبلغ ۵۰ میلیون دالر در قالب 
رمزارز را به دنبال داشت. این شرکت ژوییه سال گذشته به آسوشیتدپرس اعالم کرد 
به تازگی از واقعه لو رفتن میزان محدودی از اطالعات شرکت که در اختیار پیمانکاران 
شخص ثالث بوده، مطلع شده اســت. یک هفته پیش از آن، پایگاه خبری بلیپینگ 
کامپیوتر گزارش کرده بود آرامکوی سعودی با درز اطالعات روبرو شده و نفوذگران، یک 
ترابایت اطالعات این شرکت را به سرقت برده و در دارک وب به فروش گذاشته اند.با این 
حال، تنها آرامکوی سعودی نیست که تهدیدهای سایبری را یکی از ریسک های اصلی 
می داند. طبق نظرسنجی شرکت بریچ بیتس آمریکا که در اوت سال ۲۰۲۲ انجام شد، 
اکثر شرکتهای نفت و گاز آمریکایی در معرض ریسک های رخنه سایبری قرار دارند و 
۵۹ درصد شرکت ها، با ریسک متوسط یک رخنه سایبری، ۱۳ درصد با ریسک اندک و 

۲۸ درصد، با ریسک بسیار اندک روبرو هستند.

گوگل و ِمتا در كره جنوبی ميليون ها دالر جريمه شدند
شرکت های گوگل و ِمتا برای نقض قانون حریم خصوصی در کره جنوبی، به پرداخت 
میلیون ها دالر جریمه محکوم شدند. کمیسیون حفاظت از اطالعات شخصی کره 
جنوبی اعالم کرد گوگل را ۶۹.۲ میلیارد وون )۵۰ میلیون دالر( و ِمتا را ۳۰.۸ میلیارد 
وون )۲۲ میلیون دالر( جریمه کرده است. سخنگوی شرکت ِمتا اظهار کرد: در حالی 
که ما به تصمیم کمیسیون احترام می گذاریم، مطمئن هستیم با مشتریانمان به 
شکل قانون مدار همکاری می کنیم که الزامات مشخص شده در مقررات کره جنوبی 
را برآورده می کند. به این ترتیب، ما با تصمیم کمیسیون موافق نیستیم و گزینه های 
خودمان از جمله درخواست تجدیدنظر را دنبال خواهیم کرد. کمیسیون کره جنوبی 
اعالم کرد این شرکت به شکل واضح، کاربران سرویس را مطلع نکرده و از پیش، توافق 
آنها را برای جمع آوری اطالعات رفتاری و تحلیل آنها دریافت می کند تا عالیق آنها 
را شناسایی کرده یا از آنها برای تبلیغات سفارشی شده، استفاده کنند. در این بین، 
دادگاه عمومی اروپا قرار است درباره این که آیا گوگل باید با جریمه ضد انحصارطلبی 
۴.۳۴ میلیارد یورویی )۴.۴ میلیارد دالر( به دلیل استفاده از سیستم عامل موبایل 

اندروید برای شکست دادن رقیبانش روبرو شود، حکم دهد.

عمار ایزدیار؛
شهر نياز به روح تازه دارد

سخنگو و نائب رییس شورای اسالمی 
شهر کرج گفت: شورای اسالمی شهر 
در این دوره اعتقاد دارد که صرفا نباید 
ساخت پل و سازه و اقدامات عمرانی 
انجام شود بلکه شــهر نیز به روح تازه 
دارد که برای دمیدن آن در شهر باید 
اقدامات فرهنگی صورت گیرد؛ عمار 
ایزدیار در جلســه پرســش و پاسخ 
شورای شهر با اعضای بسیج دانشجویی استان البرز  که در دانشگاه خوارزمی با 
حضور جمع کثیری از دانشجویان برگزار شد ، اظهارداشت: پروژه ای تحت عنوان 
اطلس فرهنگی شهر کرج در گذشته مطرح شده بود اما به قول رزمندگان دوران 
دفاع مقدس، تا زمانی که ما ندانیم کجا هستیم و می خواهیم به کجا برسیم و بدون 
انجام عملیات شناسایی وارد جنگ شویم شکست می خوریم. وی با اشاره به اینکه 
موضوع اطلس فرهنگی شهر کرج مغفول مانده بود اما اکنون یکی از سیاست های 
اصلی ماست که با جدیت در حال پیگیری است تا بتوانیم یک اطلس فرهنگی جامع 
از شهر کرج داشته باشیم، بیان کرد: بخشی از این اطلس به سخت افزار ما در حوزه 

فرهنگی و بخشی از آن به نرم افزار ما در این حوزه باز می گردد.
سخنگوی شورای اسالمی شهر کرج با بیان اینکه شورای عالی انقالب فرهنگی پنج 
مورد از مسائل فرهنگی استان ها و شهرها را مشخص کرده است، افزود: به تبع آن، 
پنج مسئله اساسی از جمله طالق و عدم ایجاد زیرساخت های توریستی، فرهنگی 
و گردشگری در شهر کرج نیز مشخص و تأکید شده که این موارد در نظام مسائل 
فرهنگی، باید در اولویت قرار گیرند.  ایزدیار محور و اولویت کنونی حوزه فرهنگی 
شهر کرج را موارد مذکور عنوان و خاطرنشان کرد: از طرفی هم سطح انتظارات از 
ما بیشتر است و هم رویکرد شورای شهر به این سمت بیشتر است که در ایام اهلل و 
مناسبت های ملی و مذهبی فضای شهر را آماده تر از گذشته کنیم که در ایام محرم 
و صفر شاهد این موضوع و حمایت از هیئات و مجموعه های مذهبی فعال بودید؛ 
وی گفت: اکنون باید تمام هم و غم خود را بر تهیه اطلس فرهنگی شهر بگذاریم زیرا 
در صورت نداشتن این اطلس، نمی دانیم به کجا می خواهیم برویم و در نتیجه به 
ناکجا آباد می رسیم؛ وی گفت: ما می توانیم راهبردها و سیاست های خود را با دقت 

در این اطلس مشخص کنیم و آن ها را به پیش ببریم.
ایزدیار بیان کرد: پنج مســئله اصلی مذکور هم به فعالیت ما جهت می دهد اما 
ضرورت تعیین تکلیف اطلس فرهنگی از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ سخنگوی 
شورای اسالمی شهر کرج عنوان کرد: یکی از موضوعاتی که در حال پیگیری بوده 
اما هنوز به نتیجه نرسیده است، تهیه نظام نامه حمایت از مجموعه ها، NGO ها 
و تشکل هاست تا تمامی مجموعه ها به صورت یکسان از حمایت برخوردار شوند. 
امسال سازمان تبلیغات اســالمی هیئت ها را به سه دسته هیئت های شاخص، 

محوری و معیار تقسیم کرد و حمایت ها در این قالب صورت گرفت.
ایزدیار یکی از بهترین مصوبات شورای شهر ششــم در حوزه جلوگیری از ارزان 
فروشی شهر و تخلفات را افزایش میزان تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ دانست و ادامه داد: 
فکر می کنم طی چند سال گذشته افزایشی صورت نگرفته بود؛ در دو سه ماه اول 
سال شاید اگر کسی قصد داشت به صورت قانونی اقدام کند و پروانه بگیرد، بیش 
از تخلف باید هزینه می کرد که این موضوع اصالح شد. وی از افزایش قابل توجه 
بودجه فرهنگی شهر کرج خبر داد و اظهار کرد: شورای اسالمی شهر در این دوره 
اعتقاد دارد که صرفا نباید ساخت پل و سازه و اقدامات عمرانی انجام شود بلکه شهر 
نیز به روح تازه دارد که برای دمیدن آن در شهر باید اقدامات فرهنگی صورت گیرد 
که در این راستا نگاه ویژه ای به اقدامات فرهنگی و محرومیت زدایی در مناطق 
محروم صورت گرفت. سخنگوی شورای اسالمی شهر کرج با بیان اینکه امسال در 
بودجه مصوب کردیم که در هر منطقه با اولویت مناطق محروم، سه پارک محلی و 
یک زمین ورزشی احداث شود، با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر امیدآفرینی 
در جامعه خاطرنشان کرد: برنامه جهادی جمعه ها علیرغم نقدی که به آن وارد بود، 

یک فضای امیدآفرینی را در جامعه به ویژه مناطق محروم ایجاد می کرد.

اخبار

قیمت خرید در اپ استور اپل گران شد
اطالعات جدید نشان می دهد متوسط قیمت خرید محصول و سرویس در اپ در فروشگاه اپ استور اپل نسبت به سال گذشته میالدی ۴۰ درصد رشد کرده است. تحلیل شرکت »اپتوپیا« 

)Apptopia( نشان می دهد هزینه خرید در اپ گوگل در این بازه زمانی فقط ۹ درصد رشد کرده است. این شرکت اشاره می کند هرچند سال گذشته میالدی آمریکا دچار تورم شد اما افزایش 
قیمت ها در اپ استور اپل مربوط به قبل از آن بوده است. شرکت مذکور معتقد است باال رفتن هزینه ها مربوط به اقدام»شفافیت ردیابی در اپ« اپل است که در فوریه ۲۰۲۱ میالدی 

اعالم شد.اپتوپیا در یک پست وبالگی در این باره نوشت: کاربران قبل از افزایش تورم در ۲۰۲۲ میالدی متوجه افزایش قیمت ها در اپ استور اپل شده بودند. 

در مصوبه جدیــد وزارت 
راه و شهرســازی گفتــه 
شــده تراکــم تشــویقی 
 به ســازندگان مسکن در 
بافت های فرسوده اعطا می 
شــود. در جزئیات این موصبه آمده است دو طبقه 
تراکم تشویقی به ســازنده یا مالک یا سرمایه گذار 
در نوســازی بافت های فرســوده فروحته خواهد 
شــد. علت صدور این مجوز به شــهرداری ها برای 
عرضه تراکم تشــویقی در بافت های فرسوده، رفع 
مشکالت ریزدانگی، نفوذناپذیری و عدم تاب آوری 
در این بافت هاست که با توجه به فعال شدن برخی 
گسل های اطراف پایتخت و وجود نگرانی هایی بابت 
نامقاوم و نا ایمن بودن خانه های واقع در بافت های 
نابه سامان شــهری، شــورای عالی شهرسازی به 
دنبال ایجاد صرفه اقتصادی جهت ورود ســرمایه 

 گذاران، انبوه ســازان و توســعه گران بافت های
 فرسوده است.

این در حالی است که بسیاری از فعاالن بازار مسکن 
معتقدند سوداگران مســکن به بافت های فرسوده 
ورود می کنند تا توســعه گران شهری. این مصوبه 
نیز منجر به سودآوری بیشتر دالالن خواهد شد. از 
سوی دیگر در حالی که دولت در طرح نهضت ملی 
مسکن به دنبال توســعه افقی شهرها و شهرسازی 
افقی است، اما در داخل بافت های فرسوده شهری 
خصوصاً کالنشهرها و پایتخت که با کمبود شدید 
زمین مواجه هستیم، دســتور کار ساخت و ساز، 

توسعه عمودی است.
تا پیش از این توســعه عمودی در برخی مناطق و 
محالت گران قیمت پایتخت برای سازندگان صرفه 
اقتصادی داشت و کمتر انبوه ساز یا سرمایه گذاری 
رغبت به بلندمرتبه ســازی در بافت های میانی و 
جنوبی پایتخت از خود نشــان مــی داد. اما به نظر 
می رســد با تصویب بسته تشویقی شــورای عالی 
شهرسازی، رویکرد به بلندمرتبه سازی در بافت های 

میانی و مرکزی شهر نیز با اقبال سازندگان مواجه 
شود. مصوبه اخیر شورای عالی شهرسازی و بسته 
تشویقی نوسازی بافت های فرسوده، از سوی برخی 
کارشناسان اقتصادی بیشتر به عنوان راه مفری برای 

سوداگران و دالالن مسکن یاد می شود تا نوسازی 
بافت های فرسوده و ارتقای کیفیت زندگی مالکان 
واحدهای مسکونی ریزدانه در بافت های ناکارآمد 

شهری.

شورای عالی   شهرسازی   با   عرضه   تراكم   تشويقی   در   بافت های   فرسوده   موافقت   كرد

 جواز  تراکم فروشی  در  بافت های  فرسوده

روند کند نوسازی بافت های فرسوده
حسن محتشم، کارشناس مسکن

نوسازی بافت فرسوده چند وجهی است و متقاضی باید مسیرهای مختلفی را طی کند تا به نتیجه برسد. به همین دلیل تا به امروز طرح هایی که برای نوسازی این بافت به تصویب رسیده اجرای موفقی نداشته است. 
طرح های تشویقی نیز برای ورود سرمایه گذار و سازنده به این بافتها موثر واقع نشده است. نوسازی بافت های فرســوده از برنامه سوم توسعه آغاز شده و در برنامه ششم هم آمده است. در طول این سال ها وزارت راه و 
شهرسازی می بایست سالی ۱۰ درصد از بافت های فرسوده را نوسازی می کرد. اما نه تنها پیشرفت ها بسیار کند بوده، بلکه حتی سرعت تولید بافت فرسوده جدید هم بیشتر از سرعت نوسازی ها شد. عماًل حجم بافت های 

نابسامان شهری ایجاد و افزایش هم یافته است.
مشکالت انبوه سازان در نوسازی بافت های فرسوده زیاد اســت. در ارائه تخفیف های صدور پروانه ساختمانی، خدمات نظام مهندســی و صدور پایان کار درگیری های بسیاری وجود دارد. در طرحی دیگر اعالم شد 
تخفیف های صدور پروانه ساختمانی در این بافت ها در نظر گرفته خواهد شد. تا کنون خبری مبنی بر عدم رعایت تخفیف های صدور پروانه ساختمانی از سوی شهرداری ها دریافت نشده است. مشکل اینجاست که 

شهرداری ها وقتی می خواهند پروانه های رایگان یا با تخفیف باال صادر کنند، بسیار کند کار می کنند و بروکراسی طوالنی بر این روند حاکم است.
در طرحی دیگر اعالم شد در بخش نوسازی بافت های فرسوده، شهرداری برای مسکونی ها عوارضی دریافت نمی کند. برای تجاری ها ۵۰ درصد عوارض می گیرد و برای واحدهای تجمیعی )ریزدانه ها(، حتی تشویقی 
یک طبقه هم می دهد. اما در مجموع نتوانسته ایم علی رغم این امتیازات، به توفیقی دست یابیم. دلیل آن نیزهمان چند وجهی بودن بافت فرسوده است. بسیاری از خانه ها و واحدهای مسکونی ریزدانه در بافت های 
جنوبی یا میانی تهران، محل کار و تولید هم هستند و با این پول، نمی توانند نه جای جدیدی پیدا کنند و نه می توانند رهن کنند، از کار هم بیکار می شوند. وام ودیعه ای هم به آنها داده می شود برای انتخاب جای جدید، 
کفایت نمی کند. از سوی دیگر اگر توسعه افقی شهر مد نظر است دو راه وجود دارد. یا باید برای نوسازی بافت های فرسوده ورود کرد یا نسبت به تامین زمین برای این واحدها اقدام کنند. برای گسترش افقی تعدادی 
زمین در جنوب و غرب تهران وجود دارد اما این اقدام به افزایش سرمایه گذاری برای ارائه خدمات اولیه و افزایش هزینه های نگهداری شــهر منجر می شود. از سوی دیگر توسعه حریم شهری نیز می تواند به افزایش 
حاشیه نشینی و تراکم در تهران بینجامد.       در توسعه افقی، از زمین استفاده بهینه ای صورت می گیرد مشــروط به این که تمام پهنه زمین را ساختمان سازی نکنند و بخشی از آن را به فضای سبز اختصاص دهند. این 

شکل از توسعه به مراتب از توسعه عمودی بهتر است. 

شایلی قرائی 
News kasbokar@gmail.com

طبق گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، همه 
دستگاه های اجرایی کشور موظف هستند تا پایان 
شهریور ماه پنجره واحد خدمات هوشمند خود را 
راه اندازی و به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند 

متصل کنند.
به گزارش ایسنا، عیسی زارع پور- وزیر ارتباطات 
و فناوری اطالعات- در اینستاگرام نوشت: شکل 
گیری دولت هوشمند از جمله اهداف مهم است 
دولت سیزدهم اســت. به خدمتی هوشمند می 
گوییم که آن خدمت ۱- بدون مراجعه حضوری ۲- 
به صورت برخط ۳- بدون ارسال هر گونه مدرکی 
قابل دریافت باشــد که این آخری کار ســختی 
اســت و نیازمند اتصال بانک های اطالعاتی همه 
دستگاههای دولتی به همدیگر است تا اطالعات 

خود را با هم به اشتراک بگذارند.

در راستای ارائه خدمات دولت به صورت هوشمند، 
دولت سیزدهم گام های بلندی برداشته و آن را به 
یک تکلیف قانونی برای همه دســتگاه ها تبدیل 
کرده است. بر اســاس قانون بودجه امسال، همه 
دســتگاهای اجرایی کشــور که دارای خدمات 
عمومی هستند مکلف شــده اند که سه فعالیت 
انجام دهند: ۱- پنجره واحد خدمات هوشــمند 
خود را راه انــدازی کنند تا مــردم از مراجعه به 
سامانه های متعدد آنها خودداری کنند. ۲- حداقل 
یک ســوم از خدمات پرکاربرد خود را به صورت 
هوشمند از طریق پنجره واحد خود ارائه دهند و 
۳- پنجره خدمات خود را به »پنجره ملی خدمات 
دولت هوشمند« که توسط وزارت ارتباطات تا دی 
ماه سال جاری راه اندازی می شود، متصل کنند؛ 
البته دســتگاه ها دو تکلیف اول را می بایست تا 

پایان شــهریور ماه یعنی کمتر از ۱۰ روز دیگر به 
سرانجام برسانند.

خوشــبختانه وزارت ارتباطات در اردیبهشت ماه 
و هشــت ماه زودتر از مهلت قانونی »پنجره ملی 
خدمات دولت هوشــمند« را راه اندازی کرد و تا 
االن از مجموع حدود ۱۵۰ دستگاهی که خدمات 
عمومی ملی دارند و مشمول قانون هستند، بیش از 
۴۰ دستگاه به پنجره ملی متصل شده اند و مابقی 
نیز در تالش برای انجام تعهد خود در مهلت قانونی 
هستند. البته کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده 
متفاوت است ولی نفس اتصال این دستگاهها کار 
مبارکی است و ان شــااهلل در گام بعدی نحوه ارائه 
خدمت دســتگاهها نیز مورد مداقــه قرار خواهد 

گرفت.
شــهرداری ها و نهادهای عمومی هم طبق قانون 

مکلف به اتصال به پنجره ملی هســتند و تاکنون 
شهرداری اصفهان و کرج این کار را انجام داده اند 

که جای تقدیر دارد.
از این پس هر روز خدمات یکی از دســتگاههای 
متصل شــده به پنجــره ملی را به شــما معرفی 
خواهم کــرد. آدرس پنجره ملــی خدمات دولت 
هوشــمند my.gov.ir اســت و تا االن بیش از 
پنج میلیــون نفــر از هموطنان در این ســامانه 
ثبت نام کرده و از خدمات آن اســتفاده کرده اند. 
برای بــار اول کمتر از دو دقیقه طول می کشــد 
تا احراز هویت شــما انجام بشــود و دفعات بعد 
صرفــاً با دریافت رمــز یکبار مصرف مــی توانید 
وارد ســامانه شــده و از تمامی خدمــات دولتی 
 که تــا اون لحظه به پنجره ملی متصل شــده اند 

استفاده کنید.

مشــاور معاون فناوری و نــوآوری وزارت علوم 
گفت: ۲ هزار و ۳۵ شرکت دانش بنیان مستقر در 
پارک ها و مراکز رشد وجود دارد و بالغ بر یکصد 
و پنج هزار نفر شاغل در واحدهای فناور هستند. 
به گزارش موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش 
عالی، مصطفی صفدری در نشست هم اندیشی 
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و 
معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم، تکمیل 
و تقویت زیســت بوم فناوری و نوآوری کشور، 

آموزش و ترویج کارآفرینــی و تقویت فرهنگ 
دانش بنیانی در کشور، تجاری سازی فناوری و 
اشتغال آفرینی دانش بنیان، مأموریت گرایی و 
هدایت ظرفیت های فناورانه در جهت رفع نیازها و 
حل مسائل کشور و آینده نگاری فناوری و تدوین 
نظام ملی نــوآوری را ۵ راهبــرد اصلی معاونت 
فناوری و نوآوری اعالم کرد. وی گفت: با اقدامات 
صورت گرفته رتبه ایران در شــاخص نوآوری از 
رتبه ۱۲۰ جهان در سال ۲۰۱۴ به رتبه ۶۰ جهان 

در سال ۲۰۲۱ رسیده اســت. صفدری با اشاره 
سیر تکاملی زیست بوم کارآفرینی و نوآوری، به 
وضعیت زیســت بوم فناوری و نوآوری در ایران 
در سال ۱۴۰۱ پرداخت و گفت: ۵۱ پارک علم 
و فناوری، ۲۲ پردیس فنــاوری و نوآوری، ۲۶۰ 
مرکز رشد واحدهای فناور، ۱۱ هزار و ۴۱۴ واحد 
فناور، ۲ هزار و ۳۵ شرکت دانش بنیان مستقر در 
پارک ها و مراکز رشد وجود دارد و بالغ بر یکصد 

و پنج هزار نفر شاغل در واحدهای فناور هستند.

آخرین فرصت دستگاهها برای پیوستن به پنجره درگاه خدمات هوشمند

اشتغال ۱۰۵ هزار نفر در واحدهای فناور
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