
نمایندگان بخش خصوصی و فعاالن اقتصادی حوزه فناوری و 
کسب وکارهای دانش بنیان و استارت آپ ها، در نشستی که با 
عنوان چالش های قطعی اینترنت و آثار ان بر فضای کسب وکار 
در اتاق ایران برپا شــد، به مشــکالت عدیده ای که برای این 
کسب وکارها در نتیجه قطعی اینترنت و فیلترینگ پلتفرم ها 
ایجاد شده، اشاره کردند و پیشــنهاداتی چون اینترنت امن، 

طبقاتی یا پرداخت خسارت را ناکارآ دانستند.
نشســت چالش های قطعی اینترنت و اثــرات آن بر فضای 
کســب وکارها با حضور فعــاالن بخش خصوصی، روســا و 
نمایندگان تشــکل ها و مقامات دولتی توســط کمیسیون 
کســب وکارهای دانش بنیان اتاق ایران، مجمع تشکل های 
دانش بنیان ایــران و کمیســیون اقتصاد نــوآوری و تحول 

دیجیتال بازرگانی تهران برگزار شد.
رئیس مجمع تشکل های دانش بنیان ایران در این نشست با 
اشاره به برخی سؤبرداشت ها از فضای مجازی گفت: زمانی که 
صحبت از فضای مجازی می شود، یکســری تصور می کنند 
که این فضا غیرواقعی است و می توان هر تصمیمی برای آن 

گرفت؛ در حالی که در این فضا، اتفاقات واقعی رخ می دهد.
افشین کالهی با بیان اینکه در فضای مجازی آدم های واقعی 
کارهای واقعی انجام می دهند، اظهار کرد: در این فضا، اقتصاد 
واقعی در جریان است و ما حواسمان نیست که تصمیماتی که 
برای آن گرفته می شود، چه میزان می تواند در زندگی سایرین 

تاثیر گذار باشد.
به گــزارش روابــط عمومی اتاق تهــران به نقــل از مجمع 
تشکل های دانش بنیان ایران، کالهی اضافه کرد: همین طور 

حواسمان نیســت که فضای مجازی در دنیای امروز فانتزی 
نیست و یکی از زیر ساخت های اساسی است و جزو نیازهای 
اساسی به شمار می رود و حق هرکسی است که به آن دسترسی 
داشته باشــد. بنابراین، هنر حکومت ها این است که با حفظ 
نیازهای اساســی مردم در کف هرم نیازها، تــالش کنند تا 

نیازهای بعدی مانند امنیت را برای مردم تامین کنند.
وی امنیت اقتصادی را یکی از نیازهای امنیتی کشور دانست 
و گفت: از سوی دیگر خســارات  ایجاد شده به صورت جدی 
دیده نمی شود. زمانی که درباره قرار اســت درباره پلتفرمی 
مانند اینستاگرام تصمیم گیری شود، مساله مهم ۵۰۰ تا ۷۰۰ 
هزار شغل مستقیم در اینســتاگرام است اما باز هم به راحتی 
تصمیم به پاک کردن صورت مساله گرفته می شود، در حالی 
که این نوع تصمیم گیری ها را حتی برای یک پاساژ کوچک هم 
نمی توان گرفت. رییس کمیسیون کسب وکارهای دانش بنیان 
اتاق ایران خاطر نشان کرد: پاساژی که در آن ۴۰ مغازه فعالیت 
می کنند را نمی توان به یک باره بســت و به مغازه داران گفت 
به جای دیگری بروند، حاال چطور می توان ۵۰۰ تا ۷۰۰ شغل 
مستقیم در اینستاگرام را یکباره مسدود کرد؟ این اقدام مانند 
این اســت که در یک لحظه ۳ تا ۴ هزار مرکز خرید در کشور 

را مسدود کنیم.
کالهی با انتقاد از عدم حضور تصمیم سازان در حوزه اینترنت 
در نشســت های بخش خصوصی گفت: تجربه ثابت کرده که 
راه های ســلبی برای حل این نوع معضالت جــواب نداده و 
نمی دهد. اکنون بایــد تصمیم گیرندگان بررســی کنند که 

برخورد سلبی با اینترنت به نتیجه رسیده است یا نه؟

ایجاد اینترنت امن
امیر حســین اســدی، مدیرکل دفتر خدمات کســب وکار 
وزارت صنعت، معدن و تجارت نیــز از دیگر حاضران در این 
نشســت با اشــاره به اثرات قطعی اینترنت بر کسب وکارها 
گفت: در جلسه ای مقرر شــد تا از کسب وکارهای خرد فعال 
در اینستاگرام حمایت شود و عددی برای این موضوع تعیین 
شــد اما ما نمی دانیم چگونه می توان این کســب وکارها را 
شناسایی کرد. وی اظهار کرد: اینستاگرام تنها بستر تجاری 
نیســت بلکه بســتری برای تبلیغات، برندینگ و بازاریابی 
صنایع خالق است اما آماری نداریم که چه تعداد کسب وکار 
در حوزه هــای مختلــف در اینســتاگرام فعال هســتند. ما 
برنامه ریزی کردیم که بر اساس رسته شغلی، میزان خسارت 
را برآورد کنیم اما هیچ عدد برای برآورد خســارات ناشــی 
 از قطعــی اینترنت در صنایعــی چون معدن، پوشــاک و... 

در اختیار نداریم.
مدیرکل دفتــر خدمات کســب وکار وزارت صنعت، معدن و 
تجارت ایجاد اینترنت امن در تمام شرایط را از دیگر برنامه های 
ایــن وزارتخانه نام بــرد و گفت: این موضوع در دســتورکار 
وزارتخانــه صمت اســت و تمــام ادارات صمت اســتان ها، 
اتحادیه ها و اتاق های بازرگانی متصل بــه یک اینترنت امن 

و دایم می شوند.
وی اضافه کرد: در زمینه اینکه اینترنت امن برای چه کسانی 
استفاده شود، باید اتحادیه ها به ما کمک کنند. ضمن اینکه، 
راه اندازی صندوقی برای حمایت از کســب وکارها در شرایط 

بحران از دیگر برنامه های وزارتخانه است.

دلسردی سرمایه گذاران
در ادامه، نایب رئیس کمیســیون اقتصاد نــوآوری و تحول 
دیجیتال اتاق تهران با اشــاره به پیشــنهاد برخی از روسای 
انجمن ها و تشــکل های فعال در محیط کسب و کار مبنی بر 
ایجاد فضای بازتر برای کسب و کارها گفت: جدی ترین مساله 
در آثار اختالل در اینترنت به حوزه نیروی انسانی باز می گردد. 
نسل جدید چنان با اینترنت عجین شده که آن را حق طبیعی 
خود می داند. شهاب جوانمردی افزود: امروز سرمایه گذاران 
از کسب وکاری که به نوعی از کنار اینترنت هم رد شده باشد، 
گریزانند و ادامه این روند باعث می شود سرمایه گذار، مشتری، 
متخصص و حتی سایر صنایع تولیدی و توزیعی از روند فعلی 
دلزده شــوند و جبران این تصمیمات با پرداخت خسارت از 

سوی دولت بسیار سخت است.
وی با بیان این که در دو ماه اخیر شــرکت های فعال در این 
حوزه به سختی به کارشناســان خود حقوق داده و هزینه ها 
را پرداخــت کرده اند، گفت: ادامه این رونــد جز به مهاجرت 
شرکت ها، مدیران و کارشناسان این حوزه منجر نخواهد شد و 
سرمایه گذاران نیز باید به گوشه ای بروند و اگر آب و هوا مناسب 

باشد به کشاورزی مشغول شوند.
شهاب جوانمردی با انتقاد از برخی افراد که به دنبال تخصیص 
اینترنت به برخی از کســب وکار هســتند، گفت: تخصیص 

اینترنت طبقاتی راه حل درستی نیست.

کسب وکارها در کنار مردم هستند
در ادامه این نشست رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول 

دیجیتال اتاق تهران، با بیان اینکه بعضی از پیشنهادات با این 
هدف مطرح می شــود که ما به یک شــرایط حداقلی قناعت 
کنیم، گفت: به نظر می رسد پیشــنهادات در راستای منافع 

ملی و از سر دلسوزی نیست.
فرزین فردیس اظهار کرد: در وهله نخســت با مطرح کردم 
اینترنت طبقاتی یا اینترنت امن می خواهند کســب وکارها 
را جلوی مردم که مشــتریان ما هستند، قرار دهند. بنابراین، 
نباید به استقبال این برویم که تنها مشکل ما حل شود و باید 
مطالبات حداکثری داشته باشــیم. ضمن اینکه، از هرکس 
هرچه می شنویم، بد نیست به سوابق او نیز نگاهی بیندازیم. 
وظیفه وزارت صمــت و وزارت ارتباطات، توســعه تجارت، 
کسب وکار و اینترنت است؛ اما متاســفانه مدل گفت وگوها 

توسعه ای نیست
فردیس در پایان تاکید کــرد: در اتاق بازرگانــی تهران این 
مورد را پیگیری کــرده و بابت قطعی های اخیــر اینترنت با 
رئیس جمهوری نامه نــگاری کرده و رویکرد و درخواســت 

خودمان را هم مطرح کرده ایم.
بر اســاس این گزارش، در این نشســت فعــاالن اقتصادی 
حوزه فناوری و اعضای تشــکل های عضو مجمع تشکل های 
دانش بنیان ایــران به مشــکالتی چون آپدیــت نرم افزارها 
به دلیل محدودیــت برخی پروتکل ها، مشــکل جابه جایی 
پول برای شــرکت های صــادر کننده خدمــات مخابراتی و 
نرم افزاری، مشــکل کاهش درآمد به دلیل استفاده بیش از 
حد از وی پی ان ها، چالش های جدی استارت آپ ها و... اشاره 

کردند.

رئیس انجمــن تولیدکنندگان شیرخشــک نوزاد 
می گوید قانونی در مجلس تصویب شده که بر اساس 
آن بایستی مالیات بر ارزش افزوده کاالی شیرخشک 
نوزاد و حقوق گمرکی آن کاهش یابد، ولی هنوز این 
قانون به دولت ابالغ نشده است. اگر این قانون سریعا 
به گمرک ابالغ نشــود واردکنندگان ممکن است 

مشمول ماده ۷ گمرک شوند.
هانی تحویل زاده در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه 
دولت مبنای محاســبه حقوق ورودی و مالیات بر 
ارزش افزوده ماده اولیه شیرخشــک نوزاد را از ارز 
دولتی به نیمایی تغییر داده است، گفت: این تغییر 

ارز منجر به افزایش هزینه های تولید تا ۷ برابر شده 
اســت. وی ادامه داد: قانونــی در مجلس تصویب 
شــده، ولی هنوز به دولت ابالغ نشده است. قانونی 
که می گوید بایســتی مالیات بر ارزش افزوده این 
کاال از ۹ درصد به ۱ درصــد و حقوق گمرکی از ۴ 
درصد به ۱ درصد تغییر کند کــه از لحاظ هزینه 
برای تولیدکنندگان مانند ســابق می شود. هنوز 
نمی دانیم کــه چرا مجلس در ابــالغ این قانون به 

دولت تعلل می کند.
رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد اضافه 
کرد:تولیدکننــدگان توانایی پرداخت این هزینه و 

اختالف قیمت را ندارند. اگر این شیرخشک ها نیز 
ترخیص نشود با کمبود آن در بازار مواجه خواهیم 
شد. تحویل زاده تصریح کرد: در حال حاضر کاالیی 
در گمرک نمانده اما گمرک به ما نامه زده اســت 
که اگر این پرداخت صورت نگیرد مشمول ماده ۷ 
گمرک خواهیم شد و عمال امکان واردات را از دست 

خواهیم داد.
وی عنوان کرد: باید این قانون ســریعتر به گمرک 
ابالغ شــود تا بتوانیم ماده اولیه وارد کنیم یا اینکه 
دولت قیمت شیرخشــک نوزاد را اصــالح کند تا 

بتوانیم این مابه التفاوت را بپردازیم.

با ابالغ بخشــنامه افزایش کمک هزینه مســکن 
کارگران از ســوی مدیرکل روابــط کار و جبران 
خدمــت وزارت کار، مبلغ حق مســکن کارگران 
در فیــش حقوقــی آبان مــاه ۶۵۰ هــزار تومان 
منظور شــده و معوقات آن از ابتــدای فروردین تا 
 مهر ۱۴۰۱ محاســبه و به حســاب کارگران واریز 

خواهد شد.
به گــزارش ایســنا، به دنبــال تصویــب افزایش 
دســتمزد ۱۴۰۱ در شــورای عالی کار، مبلغ حق 
مســکن کارگران به ۶۵۰ هزار تومان رســید. این 
رقم در ســال گذشــته ۴۵۰ هزار تومــان تعیین 
 شــده بود که حــدود ۴۲ درصد رشــد داشــته 

است.
شــورای عالی کار ۱۹ اســفندماه ســال گذشته 
حق مســکن کارگران را ۶۵۰ هزار تومان تصویب 
کرد اما مصوبــه جهت اجرایی شــدن به تصویب 
هیــات وزیران نیاز داشــت که از ســوی وزیر کار 
به هیأت دولت ارســال شــد. درحالی که جامعه 
کارگــری در انتظــار تصویب افزایــش مبلغ حق 
مســکن بود اما هیأت وزیران مصوبه شورای عالی 

 کار را تغییــر داد و این مبلــغ را ۵۵۰ هزار تومان 
تعیین کرد.

مدتی بعد رئیس مجلس شورای اسالمی، در بیست 
و نهم تیرماه طی نامه ای رســمی خطاب به دولت، 
اصالح مصوبه  کمــک هزینه  مســکن کارگران را 
خواستار شــد. در این نامه، مهلت یک هفته ای به 
دولت داده و قید شــده بود که پس از انقضای یک 
هفته مهلت مقــرر در قانون، آن بخــش از مصوبه 
که مورد ایــراد قرار گرفته ملغی االثر خواهد شــد 
اما این مهلت از زمان تعیین شــده فراتر رفت و تا 
زمان سرپرستی محمد هادی زاهدی وفا در وزارت 
کار خبر رسمی مبنی بر تایید مصوبه یا اصالح آن 
به شورای عالی کار یا تشــکل های کارگری اعالم 
نشــد، با این حال به اذعان برخی مقامات کارگری 
پس از آن که هیات دولت مبلغ حق مســکن را به 
۵۵۰ هزار تومان کاهش داد و مصوب کرد و مجلس 
آن را مغایر با قانــون دانســت، وزارت کار مجددا 
 مصوبه را به هیات دولت ارســال کرد تا به تصویب 

نهایی برسد.
از نگاه کارشناسان و فعاالن حوزه کار مبلغ کمک 

هزینه مسکن با توجه به هزینه های سنگین اجاره 
بها رقــم باالیی نبــوده و با توجه بــه آنکه مصوبه 
حق مســکن ۶۵۰ هزار تومانی حاصــل تصمیم 
و توافق ســه جانبه نمایندگان کارگــر و کارفرما و 
دولت در شــورای عالی کار بوده، بایــد به مصوبه 
احترام گذاشــته و تصویب شــود ولــی چنانچه 
دولت بــه اصــالح آن مصر باشــد، بایــد مصوبه 
 به شــورای عالی کار برگردد تــا روال قانونی خود 

را طی کند.
تاخیــر در تصویب افزایش کمک هزینه مســکن 
کارگران در حالی صورت گرفت کــه پیش از این 
عبدالملکی - وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
اعالم کرده بود که قول مساعد آن را از دولت گرفته 
است. اکنون با گذشت ۷ ماه، از تایید مصوبه ۶۵۰ 
هزار تومانی حق مســکن کارگران خبر می رسد و 
علیرغم آنکه به طور معمــول ابالغ مصوبات هیات 
دولت از سوی معاون اول رئیس جمهور صورت می 
گیرد اما خبر تصویب آن به نقل از اداره کل روابط کار 
و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

منتشر شده است.

ترخیص شیرخشک نوزاد مشروط شد وزارت کار حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی را ابالغ کرد
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زمان امهال مطالبات 
واحدهای تولیدی 

تمدید شد
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دولت قابل قبول نیست
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سرمقاله

لزوم کاهش 
معافیت های مالیاتی

تحقق درآمدهای مالیاتی 
نیازمند عزم جدی و تمایل 
واقعی دولتها است. تا به امروز 
تالش جدی برای دریافت 
مالیات از افراد و شــرکت هایی که واقعا مستحق 
پرداخت مالیات هستند، مشــاهده نشده است. 
چشم پوشــی دولت از دریافت مالیات از فراریان 
مالیاتی موجب شده تا دیگر مودیان مالیاتی نیز 
 به این موضوع نگاه جدی نداشــته باشــند. انواع 
معافیت های مالیاتی وضع شــده برای شرکتها و 

افرادی که...

  آلبرت بغزیان، اقتصاددان 
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افزایش ۲ تا 10 درصدی 
نرخ خودرو 

احیای 2.۵ هزار واحد 
راکد در یک سال

650 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی سال آینده چگونه محقق می شود؟

تشدید  رکود  با   افزایش مالیات
صفحه4

صفحه2

سقوط   تولید   مسکن
تمایل   به   سرمایه گذاری   
در   بخش   مسکن   کاهش   یافته   است

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران تبریز خاطر نشان کرد: 
کاهش عرضه، بالتکلیفی در رونــد واردات خودرو 
و نوســان های نرخ ارز باعث افزایش نرخ خودرو در 
بازار شدند.  ابراهیم مددیان در گفت وگو با ایلنا، از 
افزایش ۲ تا ۱۰ درصدی نرخ خودرو خبر داد، گفت: 
کاهش عرضه، بالتکلیفی در روند واردات خودرو و 
نوسان های نرخ ارز باعث افزایش نرخ خودرو در بازار 
شدند. وی ادامه داد: دنا پالس ۵۱۰ میلیون تومانی ۲ 
هفته پیش، در این هفته ۵۳۵ میلیون تومان فروخته 
شــد؛ همچنین نرخ ۲۰۶ تیپ ۲ از ۳۰۰ میلیون 
تومان تغییر و ۳۱۳ میلیون تومان شــد. تغییر نرخ 
در خودروهای خارجی نیز ملموس است و نرخ این 
خودروها افزایش حدود ۵ تا ۱۰ درصدی را تجربه 

کرد؛ به عنوان مثال تویوتا مدل...

طی یک سال گذشته ۲ هزار و ۵۰۴ واحد صنعتی 
راکد و تعطیل در داخل و خارج شهرک ها و نواحی 
صنعتی احیا و فعال شده اند. بررسی ها نشان می دهد 
که طی یک سال گذشته ۲ هزار و ۵۰۴ واحد صنعتی 
راکد و تعطیل در داخل و خارج شهرک ها و نواحی 
صنعتی احیا و فعال شده اند. از این میزان ۷۶۶ واحد 
صنعتی در ۷ ماه نخســت امسال به چرخه فعالیت 
بازگشته اند که زمینه اشــتغال ۱۵ هزار و ۴۱ نفر 
را فراهم کردند. البته طبق برنامه ریزی ها امســال 
برای احیای ۱۶۰۰ واحد تولیدی راکد در شهرک ها 
و نواحی صنعتی کشــور و ۴۰۰ واحــد در خارج از 
شهرک ها هدف گذاری شده است. همچنین طی 
یک سال اخیر ۷ هزار و ۶۴۰ قرارداد حق بهره برداری 

زمین شهرک های صنعتی...

نمایندگان بخش خصوصی در نشست چالش های قطعی اینترنت و اثرات آن بر کسب وکارها مطرح کردند

اقتصاد واقعی در فضای مجازی جریان دارد

سخنگوی اقتصادی دولت:



اقتصاد2
ایران

احیای 2.5 هزار واحد راکد در یک سال
چند نفر مشغول به کارند؟

طی یک سال گذشته ۲ هزار و ۵۰۴ واحد صنعتی 
راکد و تعطیل در داخل و خارج شهرک ها و نواحی 
صنعتی احیا و فعال شده اند. بررسی ها نشان می دهد 
که طی یک سال گذشته ۲ هزار و ۵۰۴ واحد صنعتی 
راکد و تعطیل در داخل و خارج شهرک ها و نواحی 
صنعتی احیا و فعال شده اند. از این میزان ۷۶۶ واحد 
صنعتی در ۷ ماه نخســت امسال به چرخه فعالیت 
بازگشته اند که زمینه اشــتغال ۱۵ هزار و ۴۱ نفر 
را فراهم کردند. البته طبق برنامه ریزی ها امســال 
برای احیای ۱۶۰۰ واحد تولیدی راکد در شهرک ها 
و نواحی صنعتی کشــور و ۴۰۰ واحــد در خارج از 
شهرک ها هدف گذاری شده است. همچنین طی 
یک سال اخیر ۷ هزار و ۶۴۰ قرارداد حق بهره برداری 
زمین شــهرک های صنعتی منعقد و حدود ۳۱۰۰ 
هکتار از اراضی شهرک های صنعتی به متقاضیان 
جدید سرمایه گذاری واگذار شد. از طرف دیگر نیز 
۵ هزار و ۹۲۵ هکتار به مساحت اراضی شهرک ها و 
نواحی صنعتی اضافه و یک هزار و ۹۹۶ هکتار زمین 
صنعتی ایجاد شده است. بررسی ها نشان می دهد که 
به طور کلی تا پایان شهریور ماه امسال ۴۹ هزار و ۸۸۲ 
واحد صنعتی در شهرک ها و نواحی صنعتی به بهره 
برداری رسیده که زمینه اشتغال بیش از ۹۹۸ هزار نفر 
را فراهم کرده اند. که به ترتیب نسبت به سال گذشته 
رشــد ۳.۷ و ۳.۹ درصدی را نشان می دهد. گفتنی 
است، تاکنون ۱۲ هزار و ۶۷ واحد راکد، شامل ۶۸۱۴ 
واحد در داخل شهرک ها و نواحی صنعتی و ۵۲۵۳ 

واحد در خارج از آن ها شناسایی شده است.

تا پایان شهریور 1402
زمان امهال مطالبات واحدهای 

تولیدی تمدید شد
شورای پول و اعتبار با هدف مساعدت به بنگاه های 
تولیدی، با پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر تمدید 
زمان امهال مطالبات واحدهای تولیدی دارای بدهی 
غیرجاری، تا پایان شهریور ۱۴۰۲ موافقت کرد.  به 
گزارش ایسنا، شورای پول و اعتبار در هزار و سیصد 
و چهل و ششمین جلسه خود با هدف مساعدت به 
بنگاه های تولیدی، با پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران مبنی بر تمدید بخشنامه قبلی این شورا 
در خصوص لزوم امهال مطالبات واحدهای تولیدی 
دارای بدهی غیرجاری با شرایط معین موافقت کرد. 
طبق اعالم بانک مرکزی، مؤسسه اعتباری موظف 
است بنا به درخواست واحدهای تولیدی دارای مجوز 
از وزارت جهاد کشاورزی یا وزارت صنعت، معدن و 
تجارت یا وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی که به تشخیص و معرفی کارگروه های استانی 
تسهیل و رفع موانع تولید در چارچوب ضوابط ابالغی 
توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، در بازپرداخت 
بدهی خود به بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی 
دچار مشکل شده اند و تمام یا بخشی از بدهی آن ها، 

غیرجاری شده است.

افزایش 2 تا 10 درصدی نرخ خودرو
صادرات خودرو به ارمنستان 

برای بازارگرمی است
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران تبریز خاطر نشان 
کرد: کاهش عرضه، بالتکلیفــی در روند واردات 
خودرو و نوســان های نرخ ارز باعث افزایش نرخ 
خودرو در بازار شدند.  ابراهیم مددیان در گفت وگو 
با ایلنا، از افزایش ۲ تا ۱۰ درصدی نرخ خودرو خبر 
داد، گفت: کاهش عرضه، بالتکلیفی در روند واردات 
خودرو و نوســان های نرخ ارز باعث افزایش نرخ 
خودرو در بازار شدند. وی ادامه داد: دنا پالس ۵۱۰ 
میلیون تومانی ۲ هفته پیش، در این هفته ۵۳۵ 
میلیون تومان فروخته شد؛ همچنین نرخ ۲۰۶ 
تیپ ۲ از ۳۰۰ میلیون تومان تغییر و ۳۱۳ میلیون 
تومان شد. تغییر نرخ در خودروهای خارجی نیز 
ملموس است و نرخ این خودروها افزایش حدود 
۵ تا ۱۰ درصدی را تجربه کــرد؛ به عنوان مثال 
تویوتا مدل ۲۰۱۵ کــه ۲۵ روز پیش ۲ میلیارد 
۱۵۰ هزار تومان بفروش می رسد نرخ آن در این 
هفته افزایش ۲۰۰ میلیون تومانی را تجربه کرد 
و ۲ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان بفروش رسید. 
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران تبریز در پاسخ به این 
پرسش که با آغاز این هفته سایپا فروش لیزینگی 
خودرو شــاهین را آغاز کرد آیا این شیوه فروش 
تاثیری در بازار نمی گذارد؟ گفت: فروش شاهین در 
بازار به سختی انجام می شود؛ سایپا فروش خودرو 
به صورت قرعه کشی را تمام کرده است و به نظر 
می رسد این خودروساز باهدف از بین بردن فاصله 
قیمت کارخانه تا بازار آزاد اقدام به این کار کرده 
اســت. مددیان ادامه داد: عرضه خودرو در بورس 
نیز باهدف افزایش قیمت پایه انجام شد؛ به عنوان 
مثال بعد از عرضه هایما در بورس نرخ آن از ۶۰۰ 
میلیون تومان به ۹۰۰ میلیون تومان در بازار رسید.

اخبار

توســعه  کمیســیون 
صــادرات غیرنفتــی اتاق 
ایــران، در گزارشــی بــه 
و  بخشــنامه ها  بررســی 
دســتورالعمل های گمرکی 
صادر شده طی سال های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ پرداخت و آثار 

و تبعات آن ها را مورد تحلیل قرار داده است.
گزارش »روند صدور بخشنامه های گمرکی در سال های 
اخیر« توسط کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق 
ایران منتشر شد. بر اساس این گزارش، کاهش و اجتناب 
از صدور و ابالغ بخش نامه ها و دستورالعمل های گمرکی 
متعدد و تسهیل در فرآیندهای فرآوری تجارت سبب 
بهبود فضای کسب وکار کشور می شود. از طرفی کاهش 
هزینه های تجارت و تســهیل در تامین مواد اولیه در 
مورد نیاز صنایع و همچنین افزایش شرایط دسترسی 

به بازارها، مانع زدایی و رونق تولید را فراهم خواهد کرد.
سرمایه گذاران داخلی و خارجی نسبت به عدم ثبات در 
سیاســت گذاری ها و ایجاد فضای نااطمینانی به شدت 
حساس هستند؛ اما تجارت خارجی در سال های اخیر به 
شدت از تحریم ها متاثر شد که در نتیجه آن دسترسی به 
درآمدهای ارزی و تامین کاالها از محل واردات با مشکل 
مواجه شد. در این شرایط، سیاست گذاران و برنامه ریزیان 
برای خروج از این وضعیت، در حوزه های مختلف از جمله 
تجارت خارجی، تنظیم بازار داخلی، تامین مالی و غیره 
برنامه ها و اقدامات مختلفی در دستور کار قرار دادند. در  
این شرایط و بنا به محدودیت های موجود، بخش نامه ها 
و آیین نامه های مختلفی صادر شــد که حجم زیاد این 

بخشنامه ها برای واردات و صادرات مشکالتی ایجاد کرد.
به گفتــه صاحبنظــران در برخــی مــوارد تعارض 
قوانین و مقررات تجارت کشــور با این بخش نامه ها و 
دستورالعمل های صادره نیز مشــاهده می شود؛ عالوه 
بر این در برخــی دیگر از موارد، عدم ثبــات و پایداری 
بخشنامه های صادرشده باعث ایجاد مشکالت متعدد و 

عدم قطعیت و بی اعتمادی فعاالن اقتصادی شده است.
در بخشی از این گزارش تاکید شده که مشارکت فعال 
بخش خصوصی در جلســات کارشناســی و مشورتی 
می توانست از تعدد این بخشنامه ها بکاهد و تبعات زیان 
بار صدور بخشــنامه ها و دســتورالعمل ها را به حداقل 
برساند. همچنین اطالع رســانی به هنگام، زمان بندی 
مناســب و موثر و انضباط منطقی در اجرا می توانست 

یک رویه معین و مشخصی را حاکم کند. به اعتقاد برخی 
فعاالن بخش خصوصی تعدد صدور بخشنامه ها و تناقض 
دستورالعمل ها مشکل بروکراســی اداری در کشور را 
پیچیده تر کرده است، به طوری که طی یک سال اخیر، 
فعاالن اقتصادی با هر بار حضور در یک سازمان دولتی 
با بخشنامه جدیدی مواجه می شــوند که در بسیاری 
موارد با مقررات قبلی در تناقض است و عمال این اتفاق 
روند فعالیت اقتصادی و تجاری را بسیار کند و در برخی 
موارد متوقف کرده اســت. اگرچه گمرک کشور ابالغ 
کننده این بخش نامه ها است، اما مرجع اصلی صدور آنها 
در بسیاری از موارد دستگاه های اجرایی مسئول از قبیل 
سازمان های نظارتی، کارگروه تنظیم بازار و بانک مرکزی  
و غیره هستند. طبق این گزارش، با نگاهی به روند صدور 

بخشنامه های گمرکی  طی سال های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰، 
مشــاهده می شــود که در مجموع ۱۷۵۸ بخشنامه و 
دستورالعمل صادر شده است که روند صدور آنها سوی 
نهادهای ذیربط تا سال ۱۳۹۷ صعودی بوده و با توجه به 
تشدید محدودیت های ناشی از تحریم  از ۱۵۶ مورد در 
سال ۱۳۹۵ به ۴۹۳ مورد در سال ۱۳۹۷ افزایش یافت؛ 
اوج صدور بخش نامه های در سال ۱۳۹۷ بدنبال خروج 
آمریکا از برجام و افزایش نرخ ارز )دالر( و ایجاد عدم توازن 
در بازارها به خصوص بازرگانــی خارجی و صالحدید 
سیاست گذاران و نهادهای برنامه ریزی بر ضرورت کنترل 

صادرات و مدیریت واردات کشور صورت پذیرفت.
در بررســی بخش نامه ها به تفکیک صادرات و واردات 
مالحظه می شــود که در کل دوره مورد بررسی حدود 
۴۸ درصد بخش نامه ها مربوط به صادرات و ۳۶ درصد 
آنها نیز مربوط بــه واردات و ۱۶ درصد مرتبط با هر دو 
حوزه صادرات و واردات بوده اســت. بررســی ها نشان 
می دهد که به طور کلی حدود ۴۸ درصد بخش نامه ها 
مربوط به صادرات و ۳۶ درصد آنها نیز مربوط به واردات 
و ۱۶ درصد مرتبــط با هر دو حوزه صــادرات و واردات 
بوده است. برخالف سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ که تعداد 
بخش نامه ها در مقایسه با سال ۱۳۹۷ به نحو چشمگیری 
کاهش یافته بود، در سال  ۱۴۰۰ به یکباره بخش نامه های 
ابالغی گمرک افزایش شدیدی پیدا کرد. بررسی دقیق 
بخش نامه های ابالغی ســال ۱۴۰۰ نشــان می دهد 
که بخش غالب آنهــا )حدود ۲۴۷ مــورد، ۶۰ درصد( 
مرتبط با صادرات بوده است. این تعداد از بخش نامه های 
ابالغی مربوط به صادرات عمدتا در خصوص  ساماندهی 
واحدهای صادراتی )۱۱۸ مورد( و محاسبه درصد ارزشی 

میزان ساخت داخل )IPI( )۵۵ مورد( بوده است.

کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران گزارش داد

صدور 1758 بخشنامه گمرکی در 6 سال گذشته

سخنگوی اقتصادی دولت:
وضعیت تورم از نظر دولت قابل 

قبول نیست
سید احســان خاندوزی در نشست خبری گفت: 
وضعیت تورم همچنان از نظــر دولت قابل قبول 

نیست.
به گزارش خبرنگار مهر، ســید احسان خاندوزی 
در نشست خبری درباره تورم گفت: وضعیت تورم 
همچنان از نظر دولت قابل قبول نیست و رسانه ها 
گالیه های به جای مردم را در ســواالت خود در 
نشست خبری مطرح کنند. نقدینگی پایان شهریور 
۱۴۰۱ به ۳۵.۵ درصد کاهش پیدا کرده و دولت 

برای مهار تورم اراده جدی دارد.
خاندوزی با اشاره به مشــکالت اینترنت در یک 
ماه اخیر گفت: برخی از کســب وکارها باالخص 
کســب وکارهای اینترنتی از اتفاقات اخیر متأثر 
شــدند. دولت پشــت آن ها را خالــی نمی کند.
هم چنین امشب وزیر ارتباطات از بسته حمایتی 

دولت رونمایی خواهد کرد.
با وضعیت ایده آل در مناطق آزاد فاصله داریم

وزیر اقتصاد با بیان اینکه هنوز با وضع ایده آل در 
مناطق آزاد فاصله داشته و هنوز کمبودهای جدی 
داریم، گفت: با وجود اینکــه وضعیت اقتصادی 
مناطق آزاد هنوز از قبل باقی اســت اما خیلی از 
مسائل آن شفاف شده و برای مبارزه با قاچاق کاال 
نیز تقریباً اکثر کاالها از طریق گمرک وارد کشور 
می شوند. همچنین برای مبارزه با فرار مالیاتی در 
مناطق آزاد اقدامات بسیار خوبی انجام شده و در 
وزارت اقتصاد در حال تالش برای حل این موانع و 

مشکالت هستیم.
سخنگوی دولت با اشاره به اینکه دولت سیزدهم 
در کنار اصالح سیاستهای اقتصادی از تصمیمات 
اقتصادی شــتابزده پرهیز کرد گفت: براســاس 
برآوردهای اولیه کارشناسان اقتصادی امیدواریم 
در تابستان ۱۴۰۱ شاهد افزایش رشد تولید باشیم.
خاندوزی ادامه داد: نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت 
در ماشین آالت، بهار پارسال ۳.۸ بود که بهار امسال 

۵.۸ افزایش یافت.

کاهشی شدن تورم تولید کننده
این مقام مسئول با تاکید به مهار تورم تولید کننده 
افزود: تورم تولیدکننده که در شهریور ماه پارسال 
بیش از ۸۰ درصد بود، اکنون به ۴۰ درصد رسیده 
که هنوز هم مطلوب نیست. نرخ بیکاری در تابستان 
امسال به ۸.۹ درصد رســیده و تعداد افراد دارای 
شغل نیز، ۳۷۳ هزار نفر افزایش پیدا کرده است. 
بیکاران دانشگاهی به ۹۵۵ هزار نفر کاهش یافته 

است.
سخنگوی اقتصادی دولت اظهار داشت: درحالی 
که به دلیل خشکسالی در بخش کشاورزی کاهش 
شاغلین داشتیم، ولی در مقابل در بخش صنعت 

شاهد افزایش اشتغال بودیم.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه دولت پشتیبان کسب 
و کارهای مجازی است، گفت: به دلیل آشوب در 
کشور لطمه جدی به اشتغال های کسب و کارهای 

مجازی داشتیم.
وی ادامه داد: از اواخر شهریور ماه به دلیل فضای 
ایجاد شــده از سوی آشــوبگران، حوزه کسب و 
کارهای مجازی به شــکل منفی تحت تأثیر قرار 
گرفت که همین جا اعالم می کنم دولت پشــت 
کسب و کارهای اینترنتی را خالی نمی کند و وظیفه 
خود را حمایت از این کسب و کارها می داند که وزیر 
ارتباطات جزئیات حمایت از این کسب و کارها را 

امشب اعالم خواهد کرد.
سخنگوی اقتصادی دولت از افزایش خرید گندم 
از کشاورزان خبر داد و گفت: ۳۵ درصد نسبت به 
سال گذشته افزایش تولید گندم و ۲.۵ میلیون تن 
کاهش واردات داشتیم به طوری که دولت به جای 
دادن یارانه به کشاورزان خارجی، به گندم کاران 

یارانه خود را پرداخت کرد.
وی خاطر نشان کرد که یارانه خرید گندم در سال 
زراعی جدید به ۸۱ هــزار میلیارد تومان افزایش 

یافته است.

رشد 1۳ درصدی صادرات
ســخنگوی دولت در ادامه از رشــد ۱۳ درصدی 
صادرات در نیمه نخست امســال خبر داد و آن را 
نتیجه سیاست همسایگی و عضویت در پیمان های 
منطقه ای از سوی دولت سیزدهم دانست. تالش 
دولت این بوده است تا از طریق مهار تورم ها، خلق 
نقدینگی به نقطه مطلوبی برســد به طوری که 
نقدینگی پایان شهریور به ۵.۳ درصد کاهش یافته و 
همین مقدار نقدینگی هم نسبت به مرداد ماه روند 

کاهشی داشته است.
سخنگوی اقتصادی دولت افزایش ۶ هزار مگاواتی 
تولید برق را یادآور شد و آن را سه برابر سال پایانی 

دولت قبل برآورد کرد.

خبر
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  مریم بابایی
مســئوالن وزارت صمت از کاهش تعرفه واردات 
ماشــین آالت به یک درصد خبر داده اند. در حال 
حاضر به دلیل شــرایط تحریــم، تولید با چالش 
نوسازی تجهیزات و انتقال تکنولوژی رو به روست. 
در این شرایط آیا کاهش تعرفه واردات ماشین آالت 
اجرایی می شود و این کاهش سه درصدی می تواند 

نوسازی خطوط تولید را در پی داشته باشد.
در قانون بودجه ســال ۱۴۰۱ معافیتی گمرکی 
واردات ماشــین آالت موردنیــاز صنایع، معادن 
و بخش کشــاورزی لغو و  تعرفه ماشین آالت ۴ 
درصد شد. این موضوع از همن ابتدا هشدار فعاالن 
اقتصادی و صنعتگران مبنی بــر افت کم و کیف 
تولید را به همراه داشــت. به تازگی محمدمهدی 
برادران، معاون وزیر صنعــت، معدن و تجارت از 

تعیین تکلیف تعرفه واردات ماشین آالت صنعتی 
و معدن در مجلس خبر داده و گفته تفاهم دولت 
و مجلس این اســت که اگر معافیت را برنگردانیم 
تعرفه را به یک درصد برسانیم. طی سال های اخیر 
تحریم و محدودیت های ناشــی از آن باعث شده 
واردات ماشین آالت تولید متوقف شود و نوسازی 
تجهیزات و انتقال تکنولوژی در بسیاری از صنایع 
صورت نگیرد. در این شرایط صنایع مختلف با افت 
کمی و کیفی تولید، نه تنها پاسخگوی نیاز داخل 
نبودند بلکه به دلیل عقب ماندن از تکنولوژی روز 
اندک بازارهای صادراتی موجود را از دست داده اند. 
این وضعیت همچنین منجر به افزایش قیمت تمام 

شده کاال و گرانی در بازار مصرف شده است.
به عنــوان نمونــه بیــش از ۱۵ هزار دســتگاه 
ماشــین  آالت معدنی با عمر بیش از ۲۰سال در 

ناوگان صنایــع معدنی وجود دارد کــه نیازمند 
نوسازی و جایگزینی است. یا در حالی که ظرفیت 
اسمی تولید سیمان تقریبا ۹۰میلیون تن است، 
فرســودگی تجهیزات تولید و دیگر مشــکالت 
باعث شده کارخانجات در این صنعت، با ظرفیت 
پایین تری فعالییت کنند و  براساس آخرین آمارها 
تولید سیمان در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ 
با کاهش حدود ۶ میلیون تنی به حدود ۶۳میلیون 
تن رسید. این وضعیت در صنایع دیگری همچون 
لوازم خانگی، صنایع غذایی و ... موجب افت کم و 

کیف تولید شده است.
آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی با بیان اینکه 
یکی از عوامل اصلی افت تولید و توســعه صنعت، 
فرسودگی تجهیزات، دستگاه های تولید و نداشتن 
فناوری های نو اســت، گفت: با این روند عالوه بر 

کمبود و گرانی کاال در داخل، کاالی تولید شــده 
شرایط راهیابی به بازارهای صادراتی را نیز از دست 
می دهد. وی افرود: مجموع این عوامل مانع از ورد 
ارز به کشور می شود و نهایتا در این چرخه معیوب، 
شاهد رشد نرخ ارز، عدم تامین نقدینگی مورد نیاز 
بنگاه ها و اعطای تسهیالت مورد نیاز برای نوسازی 

و ضربه به تولید خواهیم بود.
بغزیان ادامه داد: عدم واردات ماشین آالت برای 
تولید باکیفیت منجر به رشــد قیمت تمام شده 
تولیدات می شود چرا که بسیاری از خطوط تولید 
تعطیل شــده اند و کارخانه ها با بخــش اندکی از 
ظرفیت خود کار می کننــد. وی در پایان گفت: 
تحریم، سیاست های غلط اقتصادی و سیاست های 
اشتباه در حوزه روابط خارجی نهایتا تولید و مردم 

را متحمل هزینه و ضرر بیشتر خواهد کرد. 

روز گذشــته بورس تهــران برای 
پنجمین روز متوالی قرمزپوش شد. 
به گزارش اقتصادنیوز ، در معامالت 
روز سه شنبه سوم آبان ماه، شاخص 
کل بورس پایتخت نســبت به روز 
کاری قبل ۱۰ هــزار و ۶۷۸ واحد 
ریزش کرد و به رقــم یک میلیون و 
۲۶۷ هزار و ۵۹ واحد رسید.  شاخص 
هم وزن بورس با افت ۳ هزار و ۵۷۱ 
واحدی در ســطح ۳۶۹ هزار و ۶۶۶ 
واحدی ایستاد. همچنین شاخص 
کل فرابورس )آیفکس( ۱۶۳ واحد 
پائین آمد و در سطح ۱۷ هزار و ۴۸۸ 

واحد قرار گرفت.  

نمادهــای اثرگــذار بر 
شاخص ها

روز گذشــته نمادهای »وامید«، 
»رمپنا« و »کگل« بیشترین تأثیر را 
در افت شاخص کل بورس داشتند 
و در مقابل نمادهای »شــبندر«، 
»امین« و »غزر« بیشــترین تأثیر 
مثبت را بر شاخص کل داشتند.  در 
فرابورس نیــز نمادهای »مارون«، 
»فغدیر« و »صبا« بیشترین تأثیر 
کاهنده را بر شاخص کل فرابورس 
داشــتند و »غگلپــا«، »چخزر« و 
»شبصیر« بیشــترین تأثیر مثبت 
را بر شاخص داشــتند.   در جدول 
پرتراکنش تریــن نمادهای بورس 
شبندر صدرنشین است و فوالد و 
شــپنا در رتبه های بعدی هستند. 
در فرابــورس نیــز نمادهای دی، 
ددانا و گدنا پرتراکنش  ترین نمادها 

هستند.  
روز گذشــته ارزش معامالت کل 
بازار سهام به رقم ۱۱ هزار و ۲۸۹ 
میلیارد تومان کاهش یافت. ارزش 

معامالت اوراق بدهی در بازار ثانویه 
۷ هزار و ۳۷۳ میلیارد تومان بود که 
۶۵ درصــد از ارزش کل معامالت 
بازار سرمایه را تشــکیل می دهد.  
روز گذشــته ارزش معامالت خرد 
سهام با کاهش ۵ درصدی نسبت به 
روز کاری قبل به رقم ۲ هزار و ۳۰۱ 

میلیارد تومان رسید. 

صف های بازار سهام
در معامالت سه شنبه ۳۶ نماد صف 
خرید داشــتند و ۸۷ نماد با صف 
فروش مواجه بودند. مجموع ارزش 
صف های خرید با افت ۱۷ درصدی 
بــه ۱۰۷ میلیارد تومان رســید و 
مجموع ارزش صف های فروش ۱۰ 
درصد کاهش یافت و ۱۷۳ میلیارد 

تومان بود.
در پایــان معامالت روز گذشــته 
ارزش صف هــای فــروش پایانی 
بــازار ۵۴ میلیــون تومــان بود و 
ارزش صف هــای خرید نیز در رقم 
۶۷ میلیــارد تومان ایســتاد.  در 
پایان معامالت نماد وآذر )شرکت 
سرمایه گذاری توسعه آذربایجان( 
با صف  خرید ۲۵ میلیارد تومانی در 
صدر جدول تقاضــای پایانی بازار 
قرار گرفت. پس از وآذر، نمادهای 
خموتور )شــرکت موتورســازان 
تراکتورسازی ایران( و گدنا )شرکت 
تهیه و توزیع غذای دنا آفرین فدک( 
بیشــترین صف خرید را داشتند.  
بیشترین صف فروش بازار در پایان 
معامالت به نماد رمپنا تعلق داشت 
که ارزش آن ۲۲ میلیارد تومان بود. 
پس از رمپنا، نمادهای غدشــت، 
بالبر، ثفارس و حفارس صف فروش 

داشتند.

یک کارشناس اقتصادی معتقد است: سیاست ها و قوانین متضاد و اغتشاش 
در تصمیم گیری ها باعث می شود که ثبات به وجود نیاید و در این شرایط، 
میل به سرمایه گذاری در بخش تولید مسکن منفی می شود. به گزارش 
خبر آنالین سقوط وحشتناک تولید مســکن در بهار امسال، این روزها 
موجی از نگرانی را وارد بازار مسکن کرده است که سمت و سوی قیمت ها 
چه خواهد بود. آن طور که در آخرین گزارش مرکز آمار ایران مربوط به بهار 
امسال دیده می شود، در مجموع در حدود ۹۰  هزار واحد مسکونی در کشور 

ساخته شده است.
بنا به این گزارش، در بهار امسال تعداد ۹۰ هزار و ۲۹۰ واحد مسکونی در 
پروانه های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری های کشور 
پیش بینی شد که نسبت به فصل گذشته ۲۱.۸ درصد و نسبت به فصل 
مشابه سال گذشته ۱۲.۷ درصد کاهش داشته است. به عبارتی، در حالی 
در بهار امسال حدود ۹۰ هزار واحد مسکونی در کشور مجوز ساخت دریافت 
کرد که این میزان در تابستان سال گذشته معادل ۹۳ هزار واحد، در پاییز 
۸۳ هزار واحد و در زمستان ۱۱۵ هزار واحد بوده است. کارشناسان اعتقاد 
دارند که سیاست هایی که تاکنون دولت دنبال کرده، روی عرضه و تولید 
مسکن اثر منفی داشته است. این در شرایطی است که دولت وعده ساخت 

ساالنه یک میلیون واحد مسکونی را داده بود.

سخت گیری و فشار به سازندگان
غالمرضا سالمی، مشاور اســبق وزیر راه و شهرســازی و اقتصاددان در 
گفت وگو با خبرگزاری خبرآنالین با تحلیل بازار مسکن در نیمه دوم سال 
گفت: تحلیل مشکل اســت، چون عوامل متعددی مثل بازارهای دیگر، 
در بازار مسکن موثر است. مســایل بین المللی، وضعیت بازار ارز، مسایل 
داخلی کشــور، همه و همه دست به دســت هم می دهد و آثار متفاوتی 
روی بازار مســکن می گذارد. وی افزود: اما به طور کلی سیاست هایی که 
تاکنون دولت به کار برده، روی عرضه و تولید اثر منفی گذاشــته است. 
زمانی هم که عرضه کم شود، در میان مدت و حتی کوتاه مدت باعث باال 
رفتن قیمت ها می شــود؛ به خصوص این که تورم هم به شدت باال باشد. 
بنابراین پیش بینی من این است که با توجه به شرایط کنونی، بازار مسکن 
به سیر صعودی خود ادامه می دهد. مشاور اســبق وزیر راه و شهرسازی 
با اشاره به سیاســت هایی که در عرضه مســکن اثر منفی داشته است، 
تصریح کرد: سخت گیری ها و فشارهایی که به سازندگان و سرمایه گذاران 
مســکن وارد می شــود، مالیات های ســنگین و جریمه ها و تنبیه های 
متعدد را در حوزه مسکن شاهد هستیم. از یک طرف می گویند مسکن 
جای سرمایه گذاری نیســت و از طرف دیگر، بورس مسکن را راه اندازی 
می کنند. این سیاست های متضاد را من نمی دانم چگونه می شود تعریف 
کرد. سالمی افزود: صندوق امالک و مســتغالت که افتتاح شد، خیلی 

خوب است که مردم روی ملک ســرمایه گذاری کنند. اما از آن طرف که 
سرمایه گذاری می کنند، می گویند سوداگر هستند و قیمت ملک را باال 
می برند. سرمایه گذاری روی ملک ضروری است و خود یک تقاضای مهم 
در بازار مسکن است. وقتی این بخش را تنبیه می کنید و فشار می آورید، 
 به طور طبیعی میل به ســرمایه گذاری کم می شــود و تولید ســازنده 

هم پایین می آید.
وی با بیان این که در سال جدید آمار پروانه های ساختمانی وحشتناک پایین 
آمده است و این روی بخش عرضه اثر منفی دارد، گفت: این شرایط به طور 
مسلم قیمت مسکن را باال می برد؛ مگر این که تحوالت منفی دیگری وجود 
داشته باشد که مردم میل به سرمایه گذاری در بخش مسکن نداشته باشند 

و بخواهند پول خود را به دالر و طال تبدیل کنند.
این کارشــناس اقتصادی با بیان این که جذابیت بازار به عوامل متعددی 
مربوط است، افزود: اگر ناآرامی ها بخواهد ادامه پیدا کند، مردم پول خود 
را به بازارهایی می برند که نقدینگی باال دارد، مثل دالر و طال. اما اگر ثبات 
به وجود آید، به طرف مسکن می آیند و سرمایه گذاری بلندمدت می کنند. 
در عین حال، اگر ثبات خیلی خوبی داشته باشیم، مردم به سمت تولید 
می روند. ما همواره در ثبات متزلزل بودیم که این باعث می شود که تورم باال 

باشد و به تبع آن، قیمت ملک نیز باال رود.

وعده ها، بیشتر آرزوست
سالمی با اشاره به وعده دولت برای ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی، متذکر 
شد: اصوال وعده هایی که داده می شود، در تمام زمینه ها مطالعه نشده است. 
یعنی خیلی از وعده هایی که تاکنون داده شده، عملی نشده است، زیرا این 
وعده ها فقط یک آرزو است و فقط دوست دارند که این خانه ها ساخته شود. 
همه دوست دارند که این تعداد خانه ساخته شــود، تولید باال رود و تورم 
پایین آید، اما آنچه که این آرزوها را عملی می کند، فکر و کار کارشناسی 

است که متاسفانه نداریم.
وی تصریح کرد: سیاست ها و قوانین متضاد و اغتشاش در تصمیم گیری ها 
باعث می شود که ثبات به وجود نیاید. در این شرایط، میل به سرمایه گذاری 

در بخش تولید منفی می شود.
مشاور اسبق وزیر راه و شهرسازی در ادامه با تشریح شرایط بازار مسکن در 
نیمه دوم سال گفت: مسایلی همچون برجام و مسایل داخلی خیلی مهم 
است. اگر دولت بتواند بر مشکالت فایق آید، مسلما بازارها از جمله به آرامش 
می رســند. اما اگر بی ثباتی ها ادامه پیدا کرد، یک مقداری ترس مردم از 
سرمایه گذاری در بخش مسکن باال خواهد رفت و تقاضا نیز کاهش می یابد. 
البته تقاضای واقعی وجود دارد و این بخش از تقاضا باعث می شود که قیمت 
ملک باال رود، چون در مقابل آن عرضه ای نداشتیم. سالمی خاطرنشان کرد: 

با این حال، من اعتقاد دارم که قیمت مسکن در آینده باالتر خواهد رفت.

کاهش تعرفه واردات ماشین آالت، منجر به نوسازی خطوط تولید می شود؟

فرسودگی خطوط تولید

افت ارزش معامالت بازار سهام؛

پنجمین روز قرمز بورس
تمایل به سرمایه گذاری در  بخش مسکن کاهش یافته است

سقوط   تولید   مسکن
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رئيس اتحاديه نمايشگاه داران و فروشــندگان خودرو تهران گفت: تعداد 
عرضه  اي که توسط خودروســازان به بازار انجام مي  شود اصال جوابگوي 
نياز بازار نيست و فاصله ۱۰۰ درصدي قيمت خودرو از کارخانه تا بازار نيز 
به علت عرضه محدود است. سعيد موتمني، رئيس اتحاديه نمايشگاه داران 
و فروشندگان خودرو تهران در رابطه با آخرين وضعيت بازار خودرو، اظهار 
داشت: همچنان رکود در بازار خودرو حاکم است و قيمت خودرو در بازار 

تغيير زيادي نداشته است.
رئيس اتحاديه نمايشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران گفت: تغييرات 
قيمت در خودروهايي که کمتر به بازار عرضه مي شود، مشاهده مي شود، 

به عنوان مثال قيمت خودرو دناپالس اتومات به علت عرضه کمتر به بازار 
از ۵۱۵ ميليون تومان به حدود ۵۳۲ ميليون تومان افزايش يافته است. وي 
اظهار داشت: بازار خودرو در رابطه با واردات خودرو هنوز در بالتکليفي به سر 
ميبرد و اگرچه قرار بود واردات خودرو انجام شود اما با وجود اينکه در فصل 

سوم سال قرار داريم هنوز واردات خودرو محقق نشده است.
رئيس اتحاديه نمايشگاهداران و فروشندگان خودرو تهران با بيان اينکه 
وزارت صمت عزم جدي براي واردات خودرو از خود نشان نداده است، گفت: 
تعداد عرضه اي که توسط خودروسازان به بازار انجام مي شود اصال جوابگوي 
نياز بازار نيست و فاصله ۱۰۰ درصدي قيمت خودرو از کارخانه تا بازار نيز به 

علت عرضه محدود است اين در حالي است که با واردات خودرو ميتوان تا 
حدودي به تنظيم بازار خودرو کمک کرد. وي بيان داشت: در حال حاضر 
قيمت کارخانه اي خودرو ۲۰۶ حدود ۱۵۰ ميليون تومان است در حالي 
که قيمت بازار اين نوع خودرو حدود ۳۱۳ ميليون تومان است که اين مساله 
ناشي از عرضه کم اين خودرو توسط خودروساز است. موتمني با اشاره به 
اينکه شرکتهاي خودروساز در سال هاي اخير چندان محصوالت جديدي 
را به بازار عرضه نکردهاند، بيان داشــت: مشتريان همچنان چشم انتظار 
خودروهاي وارداتي و خودروهاي جديد هستند؛ زيرا از نظر مصرف  کننده 

قيمت فعلي خودرو باالست و لذا به دنبال خودروي جديد است. 

رئيس اتحاديه ســوپرمارکت و مواد پروتئيني تهران گفت: 
سوپرمارکت  ها نان بســته  اي ۴ عددي را ۲ تا ۳ هزار تومان 
خريداري مي  کنند و در بازار ۳ هزار و پانصد تا ۴ هزار تومان 
به فروش مي  رســانند. يعني چيزي حدود ۲ برابر به فروش 
مي  رســانند نه ۳ برابر و نيم. داوود فکــوري، رئيس اتحاديه 
سوپرمارکت و مواد پروتئيني تهران ضمن اشاره به پيگيري از 
سوپرمارکت ها پيرامون بحث مطرح شده در مجلس شوراي 

اسالمي مبني بر ۳.۵ برابري نرخ نان در سوپرمارکت و نانوايي 
ها با رد اين مطلب گفت: نانوايي هاي سنتي بخشي از پخت 
خود را بسته بندي مي کنند و صبح ها با قيمتي که مي گويند 
به سوپرمارکت ها مي فروشند. سوپرمارکت ها نان بسته اي ۴ 
عددي را ۲ تا ۳هزار تومان خريداري مي کنند و در بازار ۳ هزار 
و پانصد تا ۴ هزار تومان به فروش مي رســانند؛ يعني چيزي 

حدود ۲ برابر نه ۳ برابر و نيم.

وي ادامه داد: نانوايي ها نان را بســته بندي مي کند، هزينه 
حمل ونقل را مي پردازد و به دست سوپرمارکت ها مي رسانند. 
آنها هم سود جزئي لحاظ مي کنند و به دست مصرف  کننده 
مي رسانند. پس طبيعي است اين افزايش نرخ را شاهد باشيم 
اما افزايش ۳.۵ برابري درست نيست. تعيين کننده نرخ چه 
بر نان هاي سنتي و حتي نان هاي فانتزي اتحاديه ما نيست و 

خود شرکت ها و نانوايان نرخ را مشخص مي کنند.

وي در رابطه بــا تفاوت نرخ نان هاي بســته بندي بيان کرد: 
شــرکت هاي توليدکننده نان هاي فانتزي مانند سنان و نان 
آوران در کنار فروش محصوالت خود، نان هاي بســته بندي 
هم به سوپر مارکت ها مي دهند. نرخ مصرف کننده روي اين 
محصوالت وجود دارد و حاشيه سودي را هم در نظر گرفته اند 
که مغازه هاي ما با همان نرخ به فروش مي رسانند. روي نرخ 
نان هاي صنعتي نظارت به طور کامل وجود دارد و قيمت ها 

کامال مشخص هستند و روي خود محصول درج شده است، 
اما نان هاي سنتي اينگونه نيســت و نانوايان خودشان نرخ را 
مشــخص مي کنند. وي در ادامه خاطرنشان کرد: عده اي از 
افراد وقت اين را ندارند که در صف نانوايي بايســتند مجبور 
هستند اين نان ها را با قيمت هايي که درج مي کنند خريداري 
کنند. قيمتي را نانوايان اعــالم مي کنند و ما هم با ۱۰ درصد 

سود به فروش مي رسانيم.

بازار چشم انتظار خودروهاي وارداتي  است

گراني ۳.۵ برابري نان در سوپر مارکت  ها صحت ندارد
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رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي تهران 
با انتقاد از سخنان برخي مسئوالن در خصوص 
پايين بودن استاندارد لوازم خانگي توليد داخلي، 
گفت: اگر کيفيت توليدات داخلي پايين است چرا 
اجازه توليد به آنها داده مي شــود. اکبر پازوکي، 
رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي تهران 
بيان کرد: اســتانداردهاي توليدات ايراني بايد 
متناسب با تکنولوژي روز تغيير کند؛ اين سخن 
به اين معنا نيســت که در گذشــته کاالهاي ما 
استاندارد نداشتند، بايد کاالهاي استاندارد ما به 
روز شوند. امروز توليدکنندگان با مشقت بسيار 
اقدام به توليد ميکنند اگر کاالهاي توليدي آنها 
بيکيفيت باشد خريدار و فروشنده کاالي آنها را 
پس ميزند و اين ســخن به معني ورشکستگي 

توليدکنندگان است.
وي خاطر نشان کرد: قيمت لوازم خانگي افزايش 
چشمگيري داشته اســت. تورم موجود در لوازم 
خانگي باعث شد که توان مردم براي تغيير و خريد 
لوازم خانگي کاهش پيدا کند و اين اعتراض هاي 
اخير نيز به رکود بازار دامــن زد چراکه فعاالن 
اقتصادي ناچار به تعطيلي واحد صنفي و کاهش 

ساعت کاري خود شدند.
پازوکي در پاسخ به اين پرسش که وزارت صمت 
از افزايش ۳۴ درصدي صــادرات لوزام خانگي 
سبک در شش ماه نخست سال جاري خبر داد 
اين در حالي اســت که ما در توليــد اين اقالم با 
چالش مواجه هســتيم، آيا صــادرات اين اقالم 
تنظيم بازار داخلي را برهم زد؟ گفت: لوازم خانگي 
سبک به صورت قاچاق وارد مي شود، البته تنوع 
توليدي ما در اين لوازم قابل توجه نيست؛ اما به 
اين معنا نيست که ما نتوانيم اين اقالم را توليد و 
صادر کنيم. صادرات لوازم خانگي کوچک و سبک 
از سال هاي گذشته متداول بوده اما آنچه اهميت 
دارد اين است که ما چه محصوالتي را توليد و به 

چه کشورهايي صادر مي کنيم؟
وي با اشــاره به افزايش مشــوق هاي صادراتي 
بــراي توليدکننــدگان داخلــي، تصريح کرد: 
توليدکنندگان صرفا با هدف تامين بازار داخلي 
اقدام به توليد نمي کنند و بخشــي از کاالهاي 
توليدي ما به عراق، افغانســتان و سوريه صادر 
مي شود؛ اما صادرات لوازم سبک به اين کشورها 
چشمگير نبوده است. رئيس اتحاديه فروشندگان 
لوازم خانگي تهران با بيان اينکه رشــد صادرات 
لوازم خانگي سبک به معني افزايش رقم صادراتي 
محسوب نمي شــود، گفت: قيمت لوازم خانگي 
سبک در مقايسه با لوازم خانگي بزرگ قابل توجه 
نيست از اينرو افزايش صادرات نمي تواند به مثابه 
ورود ارز قابل توجه به کشور در نظر گرفته شود به 
عنوان مثال اگر صادرات سه يخچال ۲۱ ميليون 
مي شود و با قيمت آن مي توان حداکثر ۱۰ پنکه 

صادر کرد.
پازوکي با بيــان اينکــه زمينه هــاي افزايش 
صادرات کاال بايــد فراهم شــود، گفت: قيمت 

کاالهاي توليدي در کشور بايد قابل رقابت باشد؛ 
کشــورهاي همســايه خواهان کاالهاي ايراني 
هســتند؛ اما در گام نخســت بايد قيمت کاالها 
قابل رقابت شوند چراکه با وفور لوازم خانگي در 
بازار کشورهاي همســايه آنها ترجيح مي دهند 
کاالي کشــورهاي اروپايــي را انتخاب کنند.به 
گفته وي؛ اگر صادرات افزايش پيدا کند هزينه 
سر بار توليدکنندگان کاهش و در نتيجه قيمت 
ها ريزش ميکند اين مهم مستلزم اين است که 

دولت از توليدکنندگان داخلي حمايت کند.
پازوکي از حاکم شدن رکود ۸۰ تا ۹۰ درصدي 
بازار لوازم خانگي داخلي خبر داد و افزود: قيمت 
لوازم خانگي افزايش چشــمگيري داشته است، 
تورم موجود در لوازم خانگي باعث شد که توان 
مردم براي تغيير و خريد لــوازم خانگي کاهش 
پيدا کند و اين اعتراضهاي اخير نيز به رکود بازار 
دامن زد چراکه فعاالن اقتصادي ناچار به تعطيلي 
واحد صنفي و کاهش ساعت کاري خود شدند. 
رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي تهران 
ادامه داد: سال آينده دولت بايد رکود ۸۰ تا ۹۰ 
درصدي بازار را لحاظ کند و متناسب با آن ماليات 

از فعاالن اقتصادي دريافت کند.
وي با اشــاره به افزايــش تعــداد گارانتي هاي 
غيرشــرکتي، افزود: تعميــرات تخصصي لوازم 
خانگي در فضاي مجازي از سوي تعدادي از افراد 
دنبال مي شــود. اين افراد خود را تعميرکاران 
اصلي شــرکت ها معرفي مي کنند در حالي که 
بســياري از تبليغات آنها دروغ است. به عنوان 
مثال اگر ماشــين لباسشويي شــخصي خراب 
شــود ابتدا مي گويند برد ماشــين لباسشويي 
شما خراب اســت و بايد براي تعمير برده شود 
و مبلغي را براي هزينه تعميــر اعالم مي کنند، 
اما بعــد از چنــد روز دو برابر مبلغــي که اعالم 
کردند براي تعمير کاال از صاحب آن مطالبه مي 
کنند که اين شيوه تعمير يک نوع کالهبرداري 
محســوب مي شــود. به گفته پازوکي؛ مردم از 
 سامانه ۱۲۴ اطالعات الزم در زمينه تعميرکاران 

را دريافت کنند.
وي ادامه داد: تکنولوژي به کار گرفته شــده در 
برخي از کاالهاي توليدي پايين است به عنوان 
مثال کشــورهاي اروپايي در توليد ســايد باي 
سايد عالوه بر آب سردکن، آب گرمکن نيز تعبيه 
کرده اند ما هنوز به اين تکنولوژي مجهز نشديم 
اما اين ســخن به اين معنا نيست که توليدات ما 
بي کيفيت اســت. رئيس اتحاديه فروشندگان 
لوازم خانگي با بيان اينکــه قيمت لوازم خانگي 
در هفتههــاي اخير تغيير نکرده اســت، افزود: 
لباسشــويي ۶ تا ۱۷ ميليون تومان، ظرفشويي 
۱۳ تا ۱۹ ميليون تومان، يخچال معمولي ۵ تا ۲۴ 
ميليون تومان، سايد باي سايد ۳۰ تا ۶۰ ميليون 
تومان، گاز طرح فر معمولي يک ميليون و ۷۰۰ 
تا ۴ ميليون و گاز فردار ۸ تا ۲۴ ميليون تومان در 

بازار موجود است

عضو کميســيون بهداشت 
مجلس گفت: متاسفانه شاهد 
احتکار آنتی بيوتيک ها توسط 
شرکت های تامين کننده و 
توزيع کننده به منظور اعالم 
قيمت جديد و سوددهی بيشتر زير سايه ضعف نظارت 
وزارت بهداشت هستيم. به گزارش خانه ملت، همايون 
سامه يح نجف آبادی، با انتقاد از کمياب شدن برخی از 
داروها، گفت: در گفت و گويی که با برخی شرکت های 
دارويی داشتم مطرح شد که انبارها سرشار از دارو است 

اما به دليل تغيير قيمت دارو مجوز فروش ندارند.
وی افزود: معموال زمانی که قيمت دارويی افزايش می 
يابد شرکت های دارويی مبادرت به فروش دارو نمی 
کنند و داروها در کارخانجات دپو می شــود تا قيمت 
جديد تعيين تکليف و اعالم شود. نماينده مردم کليميان 
در مجلس يازدهم در مورد کمبود آنتی بيوتيک ها ادامه 
داد: اظهاراتی هم در مورد افزايش چندبرابری قيمت 

آنتی بيوتيک ها شنيده می شود و به همين دليل تمايل و 
رغبت شرکت های دارويی نسبت به توزيع و فروش دارو 
به داروخانه ها به شدت کاهش يافته است. نجف آبادی 
شد: با وجودی که وزارت بهداشت در جريان وجود اين 
رويه در شرکت های تامين کننده و توزيع کننده قرار 
دارد و اين اقدام به نوعی احتکار دارو برای ســوددهی 
شــرکت ها و کارخانجات دارويی به شمار می رود اما 

توجهی چندانی نمی کند.
عضو کميته دارو و غذای کميسيون بهداشت و درمان 
مجلس يادآور شد: همانطوری که وزير بهداشت اعالم 
کرد تا هفته آينده قيمت جديد آنتی بيوتيک ها اعالم 
می شود و به طور قطع با اين اقدام شاهد فراوانی آنتی 
بيوتيک در داروخانه ها خواهيم بود؛ متاسفانه در حال 
حاضر با کمبود جدی شــربت آنتی بيوتيک کودکان 
مواجه هستيم در حالی که با افزايش ابتالی کودکان به 
سرماخوردگی و آنفلوآنزا مواجه هستيم و ناياب شدن 
دارو به دليل عدم اعالم قيمت جديد ناشی از کم کاری و 
ضعف نظارت وزارت بهداشت است. وی با انتقاد از اينکه 
کمبود سرم به مشــکلی دنباله دار تبديل شده است، 

تصريح کرد: به داليل مختلــف مانند اختالف قيمت 
بين توليد و فروش و همچنين سوددهی پايين، برخی 
کارخانجات تمايل چندانی به توليد نداشته و يا توليد را 
کاهش می دهند و بر همين اساس با کمبود سرم مواجه 

می شويم.
در همين رابطه مشاور رئيس سازمان غذا و دارو نيز با 
بيان اينکه طی هفته گذشته ۲ شرکت فعال در صنعت 
دارو تعطيل و مجوز فعاليت دو شرکت نيز تعليق شده 
است گفت: طی سال گذشته نيز با ۱۵ شرکت متخلف 
برخورد الزم و قانونی انجام شده است. سجاد اسماعيلی، 
مشاور رئيس ســازمان غذا و دارو درباره کمبود برخی 
اقالم دارويی و آنتی بيوتيک در داروخانه ها توضيح داد: 
تامين و توزيع آنتی بيوتيک ها به سرعت درحال انجام 
است و هفته گذشته جلسات متعددی با شرکت های 
تامين کننده برگزار شده و تعهدات الزم از آنها گرفته 
شده است. شرکت های توليدکننده درحال حاضر در 
سه شيفت کاری در حال توليد آنتی بيوتيک مورد نياز 
کشور هستند و شرکت های توزيع کننده نيز موظف به 

توزيع سريع اين محصوالت شده اند.

وی با بيان اينکه برنامه ريزی برای واردات محصوالت 
دارويی و مواد دارويی انجام شده است گفت: فراخوان 
واردات مواد اوليه دارويی داده شــده و با شــرکت ها 
جلساتی در خصوص اين موضوع داشته ايم تا از طريق 
واردات، کمبودها جبران شــود و  به سرعت مواد اوليه 
موردنياز کشور را وارد خواهيم کرد. برای روزهای سرد 
سال برنامه ريزی خوبی انجام شده است تا دپوی الزم 

را داشته باشيم.
اسماعيلی افزود: گزارش هايی درباره احتکار مواد اوليه 
دارو و داروها در شرکت های تامين کننده و توزيع کننده 
به دست ما رسيده است که تيم های بازرسی با همکاری 
نهادهای مختلف تشکيل شده است و برخوردهای الزم 
با احتکارکنندگان صورت گرفته است. از سوی ديگر 
نظارت تيم های بازرسی ادامه خواهد داشت و قطعا در 
صورت مشــاهده تخلف برخورد قاطع صورت خواهد 
گرفت به دليل اينکه در اين مســئله موضوع سالمت 

مردم مطرح است و ما با سالمت مردم شوخی نداريم.
مشاور رئيس سازمان غذا و دارو ادامه داد: آنتی بيوتيک 
بايد به صورت عادالنه در دســترس همه مردم باشد و 
وزير بهداشت نيز بر اين موضوع تاکيد دارد و شرکت های 
پخش نبايد آنتی بيوتيک را در اختيار چند داروخانه قرار 
دهند. وی با بيان اينکه طی هفته گذشته ۲ شرکت فعال 
در صنعت دارو تعطيل و دو مجوز فعاليت دو شرکت نيز 
تعليق شده است گفت: طی سال گذشته نيز با ۱۵ شرکت 

متخلف برخورد الزم و قانونی انجام شده است.
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داروها تنها در اختیار چند داروخانه قرار می گیرند 

احتکار آنتی بیوتیک ها برای اعالم قیمت جدید
اگر کیفیت تولیدات داخلي پايین است چرا اجازه تولید داده مي شود

رکود ۹۰ درصدي بازار لوازم خانگي داخلي

رئيس اتحاديه ســازندگان و فروشــندگان طال و 
جواهر تهران ضمن بيان توصيه هــاي مهم براي 
خريد مطمئن طال و ســکه اعالم کرد: صنف طال و 
جواهر از شفاف ترين صنوف است. نادر بذرافشان، 
رئيس اتحاديه ســازندگان و فروشــندگان طال و 
جواهــر تهران به خريــداران طال و ســکه توصيه 
کرد براي خريد مطمئــن حتما از واحدهاي داراي 
جواز کسب از اتحاديه هاي رســمي طال، جواهر، 
نقره و ســکه که داراي رســته مربوطــه که زير 
 مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت هســتند 

خريد نمايند.
وي با اشاربه شفاف بودن صنف طال و جواهر تاکيد 
کرد: همکاران ما در زمان فــروش مصنوعات طال 
فاکتور رســمي ارائه مي نماينــد و بايد خريداران 
در موقع خريــد دقت نمايند کــه در فاکتور کليه 
مشــخصات مصنوع مثل وزن، عيار، وزن سنگ ، 
اجرت ، قيمت روز طال، رنگ مصنوع درج گرديده و 

مصنوع طال داراي کد استاندارد باشد.

رئيس اتحاديه ســازندگان و فروشــندگان طال و 
جواهر تهران اعالم کرد: نگهداري فاکتور مصنوعات 
طال بســيار حائز اهميت است و به عنوان يک سند 
رسمي محســوب مي گردد که در صورت اشتباه و 
يا تخلف احتمالي قابل پيگيري و بررســي مجدد 
مي باشــد. بذرافشان خاطر نشــان کرد: در برخي 
از اظهارنظرهــا از اين صنف به عنــوان يک صنف 
آشــفته ياد شــده در حالي که صنف طال و جواهر 
جزء شــفاف ترين و منظم ترين صنوف بوده و در 
معامالت، ريز موارد در فاکتور درج شده و هر گرم 
تا سوت آن قابل بررسي و محاسبه مجدد مي باشد 
و به عبارتي در ايــن صنف نظم و قانون شــفافي 
حاکم اســت، بر همين اســاس به هيچ وجه نمي 
 توان مثال يک مصنــوع کم ارزش را بــا ارزش باال

 به فروش رساند.
وي در مورد معامالت طال در فضــاي مجازي نيز 
گفت: فضاي مجازي يک بســتر خوب و کاربردي 
براي همه صنوف است و هيچ کس با انجام معامالت 

در آن مخالف نيســت، ولي طال يک کاالي خاص 
اســت و فروش يک مصنوع طــال و جواهر داراي 
پيچيدگي هاي خاص، از عيار و وزن گرفته تا اجرت 
و نوع ســنگ، لذا به هموطنان و مــردم عزيزمان 
توصيه مي کنيم تا فراهم شــدن بسترهاي الزم و 
تدوين قوانين خريد و فروش طال در فضاي مجازي 
از معامالت آنالين مصنوعات طال و جواهر اجتناب 
نمــوده و يا با دقت و وســواس خاصي نســبت به 
معامالت آن اقدام و به صورت فيزيکي خريد نمايند.

رئيــس اتحاديه ســازندگان و فروشــندگان طال 
و جواهر تهــران در خاتمه براي خريد ســکه نيز 
يادآور شــد: مــردم در هنــگام خريد ســکه از 
واحدهايي که داراي جواز کســب از اتحاديه طال، 
جواهر، نقره و ســکه تهران هســتند خريد کنند 
و دقت نمايند کــه کارت وکيوم ســکه مربوط به 
همان واحد صنفــي بوده و هولوگــرام اتحاديه بر 
 روي سکه مشخص باشــد تا دچار مشکل و آسيب 

نگردند

عضو هيئت مديره اتحاديه بارفروشان ميدان مرکزی گفت: با توجه به رکود بازار 
و نبود تقاضا، قيمت ميوه و فرنگی جات ۲۰ درصد کاهش يافته است. اصغرياوری 
گفت: بررسی ها حاکی از آن است که قيمت ميوه و فرنگی جات نسبت به هفته 
گذشته ناشی از کاهش تقاضا ۲۰ درصد افت داشته و تنها قيمت سيب درختی 
ثابت مانده است. او قيمت هر کيلو انار ۲۰ تا ۲۵ هزار تومان، نارنگی انشو ۱۵ هزار 
تومان، نارنگی تخم ژاپنی ۲۰ هزار تومان، ليموشيرين ۲۰ هزار تومان، پرتقال 

جنوب ۲۵ هزار تومان، کيوی ۲۰ هزار تومان و خرمالو شــمال ۲۵ هزار تومان 
اعالم کرد.

ياوری می گويــد: هم اکنــون هر کيلو ســيب  زرد بــا نرخ ۲۰ تــا ۲۵ هزار 
تومان، ســيب قرمــز ۲۰ تــا ۲۳ هــزار تومــان، خيــار اصفهــان ۸ تا ۱۰ 
هزار تومــان، خيار گلخانــه ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان، پســته تــازه ۱۶۰ تا ۱۷۰ 
هزار تومــان، انگور بی دانــه زرد ۲۰ تا ۳۰ هــزار تومان، انگور بــی دانه قرمز 

 ۲۵ تــا ۴۰ هزار تومــان و گالبی ۱۶۰ تــا ۱۷۰ هزار تومــان در ميدان عرضه 
می شود.

عضو هيئت مديره اتحاديه بارفروشان گفت: قيمت کنونی هر کيلو موز با کاهش 
۳ تا ۵ هزار تومانی نسبت به هفته گذشته به ۴۰ تا ۴۲ هزار تومان رسيده است. او 
قيمت هر کيلو سيب زمينی ۱۲ تا ۱۳ هزار تومان، پياز زرد ۶ تا ۸ هزار تومان، پياز 
قرمز ۶ تا ۸ هزار تومان، بادمجان قلمی ۸ هزار تومان، لوبيا ۸ تا ۱۲ هزار تومان، 

گوجه فرنگی ۷ تا ۸ هزار تومان، هويج ۵ تا ۵ هزار و ۵۰۰ تومان  ليموترش سنگی 
۲۰ تا ۲۵ هزار تومان است.

ياوری گفت: با توجه به رکود بازار و کاهش تقاضا پيش بينی می شود که قيمت 
ميوه در هفته های آتی تغييری نداشته باشد. آمارها حاکی از آن است که ورودی 
روزانه بار در ميدان مرکزی ۱۵ تا ۲۰ هزار تن اســت کــه نزديک ۳ هزار تن بار 

می ماند.

رئيس اتحاديه کاشي ساز و کاشي فروش تهران در 
ضرورت و لزوم توجه دولتمــردان به توليد داخلي و 
تسهيل صادرات بيان داشت: توليدکنندگان کاشي 
و ســراميک ايراني هم به دانش روز در توليد مسلط 
هستند و هم توانايي فروش و عرضه در صحنه تجارت 
را دارند؛ منتها مهمترين عامل مانع صادرات؛ وجود 
ترانســفورت، تعرفه هاي گمرکي باال و مشــکالت 
تبادل ارز است که خستگي را به تن توليدکنندگان 

مي نشاند.
مصطفي گودرزي، رئيس اتحاديه کاشي ساز و کاشي 
فروش تهران گفت: تحريم تا کنون مشکالت و سختي 
بســياري براي توليدکننده ايجاد کرده اما هر طور 
توانسته از پتانسيل خود استفاده نموده تا قد راست 
کند و زمين نخورد. وي تاکيــد کرد: علي رغم تمام 
تالش هاي توليدکنندگان سختي بقدري زياد است 
که کمر را توليد مي شکند. حمايت دولت در تسهيل 
صادرات حداقل مي تواند اميد را در دلشان زنده کند.
گودرزي ادامه داد: تحريم باعث شــده تاجر در ازاي 

صادرات کاال نتواند تبادل ارز کند و مجبور است در آن 
سوي مرز، شرکتي تاسيس کند و متحمل پرداخت 
هزينه ها و عددهايي شود که صرافي هاي مختلف 
براي تبديل ارز مي کنند. همچنين اگر هم بخواهد با 
ريال داد و ستد کند موجب اجراي تراکنش هايي شود 
که ســازمان امور مالياتي مدعي اخذ ماليات از آنها 
خواهد شد در حاليکه اين خريد و فروش در آن سوي 
مرز و جزو صادرات و هزينه هاي مرتبط با آن شــده 
است. رئيس اتحاديه کاشي ساز و کاشي فروش تهران 
تصريح کرد: کفايت ضرر و زيان ها و هزينه ها بقدري 
شده که تاجر بايد تماماً ســود خود را در ازاي عالقه 
به صادرات و رشد کشــورش قرباني کند؛ بنابراين 
مهمترين مشکل صادرات تبادل ارز است. دولت بايد 
جاده باز کن توليدکنندگان و تاجران باشد که هر دو 

گروه براي کشور زحمت مي کشند.
گودرزي اظهار داشت: ايجاد راه حل براي صادرات به 
اروپا و مبادالت ارزي به جاي پولشويي ها و دور زدن 
هايي که متاسفانه معمول و منجر به خود تحريمي 

گرديده مي تواند راه حل خروج از بحران فعلي است. 
با شرايطي که ايجاد شده در آينده اي نزديک قطعاً 
در خصوص کاشي و سراميک به مشکل بر مي خوريم 
و اينکه تاکنون ســرپا و با اقتدار ايستاده ايم همه و 
همه به دليل تالش شبانه روزي فعاالن اين رشته و 
رسته است که زيان هاي بسيار را به جان خريده اند 

اما تابه کي؟
وي تصريح کرد: با روندي که در پيش رو داريم شرايط 
روز به روز بدتر خواهد شد مهمترين دليل را تحريم 
مي دانم امــا مهمتر از آن خود تحريمي در کشــور 
اســت. گودرزي افزود: از سويي ساخت و ساز بسيار 
کم شــده و کاهش صادرات را به کشور عراق داشته 
ايم. اين کشور تنها جايي است که در اين چند ساله 
برايمان مانده است در حاليکه ادعا داريم ايران يکي از 
بهترين توليدکنندگان کاشي و سراميک در دنياست 
درد اســت که اين گونه بايد فعاليــت کند. اکنون 
 ما بايد يکي از بزرگترين صادرکننــدگان اين کاال 

در دنيا باشيم.

مردم از واحدهاي داراي جواز کسب سکه بخرند

میوه و فرنگی جات ۲۰ درصد ارزان شد

مي توانستیم يکي از بزرگترين صادرکنندگان کاشي دنیا باشیم!
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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. 

مديريت دوران ركود به سبك زيمنس
شركت ها در دوران كاري خود دوران فراز و نشيب زيادي را طي مي كنند و نحوه 
مديريت كردن اين دوران عامل پايداري و بقاي آنها در عرصه رقابت و كسب و 
كار است. من چند سال قبل كه بازديدي از شركت زيمنس داشتم، متوجه شدم 
كه يكي از نكاتي كه در زيمنس قاعده مند شده، مديريت شركت در دوران ركود 
است. به داليل مختلفي مانند بحران هاي اقتصادي و مالي و... هر چند سال يك 
بار كسب و كار اين شركت با ركود مواجه مي شود و در اين ايام كه معموال حدود 

يكي دو سال مي شود، اين اقدامات را انجام مي دهند: 
آموزش مديران: ايام ركود فرصت خوبي جهت برگزاري دوره هاي آموزشي 

براي مديران است. 
استفاده از مرخصي هاي ذخيره شده: كاركنان در اين ايام مي توانند از 
مرخصي هاي ذخيره شده سال هاي قبل خود استفاده كنند و مثال يك سال 
در شركت حضور نداشته باشند. در اين  مدت شركت حقوق ماهانه آنها را بابت 
استفاده از مرخصي ذخيره شده پرداخت مي كند اما هزينه هاي متغير در اين 

زمان حداقل مي شود.
 كار كمتر، حقوق كمتر: به دليل شرايط ركود و افت فروش و حجم كارها، با 
كاركنان توافق مي شود كه مدت زمان كمتري را در شركت حاضر باشند. مثال 
به جاي 36 ساعت كار هفتگي )قانون كار آلمان( 25 ساعت حاضر شوند و كار 

كنند و حقوق شان هم به همين نسبت كمتر پرداخت شود. 

نامه به سردبير

يادداشت مدير

انتظارات بزرگ از بانك هاي مسلوب االراده و اختيار
 دكتر غالمرضا كيامهر

 بانك های ما دوران دشــواری را می گذرانند، دورانی كه خود مديران بانك ها نقشی 
در تعــــيين سياســت ها و خط مشــی های بانك های تحت مديريت خود ندارند 
و از جهات بسياری مســلوب االختيار شــده اند و تنها بايد مجری بی چون و چرای 
سياست هايی باشند كه بانك مركزی به نمايندگی از سوی دولت به آنها ابالغ می كند. 
شاكله مسلوب االختياری بانك های ما را نرخ سود تشكيل می دهد، يعنی اين بانك مركزی 
است كه به آنها تكليف می كند چه مقدار سود به چه نوع سپرده هايی بپردازند و يا چه مقدار 
سود از تسهيالتی كه می پردازند، دريافت كنند؛ چه مقدار از سرمايه خود را به سپرده های 
 قانونی نزد بانك مركزی وثيقه بگذارند و چند درصد سرمايه خود را صرف سرمايه گذاری های

 غيربانكــی كنند. ايــن بانك مركزی اســت كه درباره تعداد شــعب هــر بانك تصميم 
می گيــرد و اين بانــك مركزی اســت كه صالحيــت اعضای هيــات مديره هــر بانك 
را تاييد يــا رد می كند و باز اين بانك مركزی اســت كــه اختيار بركنــاری مديرعامل يا 
اعضای هيــات مديــره بانك ها را در دســت خــود دارد. با اين حســاب تنهــا موردی 
كه باقی مانده، اين اســت كــه بانك مركزی تعــداد كارمندان و تعداد ســاختمان هايی 
 را كه هــر بانــك می توانــد در اختيار داشــته باشــد، تعيين و بــه مديــران بانك ها 
ابالغ كند. در اين ميان دشــواری های كار مديــران بانك های خصوصی كــه بايد از يك 
طرف پاســخگوی مطالبات ســهامداران و ســپرده گذاران و از ســوی ديگر پاسخگوی 
تقاضای نامحدود برای تســهيالت در جامعه باشند، به دليل اين مســلوب االختياری از 
 بانك های دولتی يا بانك هــای برخوردار از حمايت های مالــی ارگان ها و نهادهای خاص

 بيشتر است.بده بستان های پنهان و خارج از قاعده و تخلفات احتمالی دور از چشم قانون كه 
ممكن است در برخی بانك ها وجود داشته باشد، بحث جداگانه ای است كه تنها به استناد 
مدارک و شواهد متقن و محكمه پسند می توان به آن ورود پيدا كرد و خواستار برخورد مراجع 
قضايی يا نظارتی با چنين مواردی شد اما تا زمانی كه چنان اسناد و مداركی مانند آنچه در 
خصوص حقوق و مزايای مديران ارشد بيمه مركزی شاهدش بوديم، برمال نشده به حكم 
شرع و انسانيت بايد بنای كار را بر صحت عملكرد بانك ها و مديران آنها قرار دهيم و سوال 
كنيم آيا با اين مواردی كه در خصوص مسلوب االختيار بودن مديران و گردانندگان بانك ها 
خصوصا بانك هايی كه نام خصوصی بر آنها گذاشته شده، برشمرديم آيا اين بانك ها می توانند 
با منابعی كه هر روز تحت تاثير كاهش دســتوری و اجباری نرخ سود سپرده ها آب می رود 
و تقليل پيدا می كند، پاسخگوی مطالبات گســترده ای كه متضمن تحقق اهداف اقتصاد 
مقاومتی و ديگر نيازهای مالی توسعه اقتصادی كشور است، باشند؟ درست است كه مسئوالن 
محترم دولت از رئيس كل بانك مركزی گرفته تا رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزی و ديگر 
اعضای تيم اقتصادی دولت هر روز آمار تازه ای از كاهش نرخ تورم و نزديك شدن آن به نرخ 
تورم تك رقمی ارائه می دهند و بعضی از مديران بانك های دولتی به خود اجازه اجتهاد در 
خصوص نرخ سود بانكی می دهد و به عنوان يك مرجع تصميم گير می گويد نرخ سود بانكی 
بايد به 15 درصد كاهش پيدا كند اما آيا كاهش نرخ تورمی كه به بهای ادامه و تشديد ركود 
 اقتصادی و كسادی كسب و كارها تمام شده، می تواند به تنهايی پايه و اساس كاهش نرخ سود

 بانكی قرار گيرد؟ بر فرض كه بپذيريم كاهش دستوری نرخ سود بانكی و مسلوب االختيار 
كردن كامل بانك ها در اين ارتباط هيچ لطمه ای به بنيه مالی بانك ها وارد نمی كند و بانك ها 
با نرخ های جديد سود با مشكلی در جذب ســپرده های مردم روبه رو نمی شوند، چرا اجازه 
نمی دهيم   مديران بانك ها هم در اين باره به اظهارنظر بپردازند، چرا نوعی سانســور اعالم 
نشده برای سخن گفتن و اظهارنظر كردن های مديران و مسئوالن بانك ها وضع كرده ايم و 
 شرايطی به وجود آمده تا مديران بانك ها  به ويژه بانك های خصوصی در اين باره سكوت كامل 
اختيار كنند. مگر فرض بر اين نيست كه مديران و مسئوالن ارشد بانك های ما هر كدام افرادی 
ذيصالح در حوزه های اقتصادی، بانكداری و مديريتی هستند؟ اگر اين فرض را مسئوالن 
محترم بانك مركزی و ديگر اعضای تيم اقتصادی دولت قبول دارند ، چرا اجازه نمی دهند 
مديران بانك های عامل ما درباره كاهش سود نرخ بانكی و ديگر سياست گذاری هايی كه به 
سرنوشت بانك ها ی شان مربوط می شود با رسانه ها مصاحبه كنند و بدون ترس و واهمه از 
سرنوشت بانك و مديريت خود به تجزيه و تحليل پيامدهای مثبت و منفی كاهش نرخ سود 
بانكی بپردازند و از اين طريق به وظيفه و مسئوليتی كه در قبال سهامداران، سپرده گذاران ، 
متقاضيان تسهيالت و ديگر گروه های ذينفع و به ويژه در قبال اهداف واالی 24 گانه اقتصاد 
مقاومتی دارند، عمل كنند؟ اگر به گفته مدير عامل ســابق بانك ملی و رئيس الحق بيمه 
مركزی و يا رياست كميســيون اقتصادی مجلس نهم كاهش دستوری نرخ سود بانكی و 
رساندن آن به محدوده نرخ تورم كمترين مشــكلی را در جذب منابع برای بانك ها ايجاد 
نمی كندو مردم همچنان با ميل و رغبت به سپرده گذاری در بانك ها ادامه خواهند داد، چرا در 
هيچ يك از ميزگردهای تلويزيونی و يا مصاحبه ها و كنفرانس های مطبوعاتی مربوط به اين 
موضوع حساس و سرنوشت ساز هيچ يك از مديران بانك ها اعم از دولتی يا خصوصی حضور 
ندارند و تنها اين ديگرانی كه رسما و مستقيما پاسخگوی مطالبات مالی موجود در جامعه 
نيستند، وظيفه سخنگويی درباره نرخ سود بانكی را برعهده گرفته اند. آيا ادامه سكوت مديران 
و گردانندگان بانك های ما به سود سرنوشت نظام بانكی ما خواهد بود؟ اين سوالی است كه 
به احتمال زياد پاســخ آن چندان مثبت نخواهد بود ولی چه كسی هزينه ای را كه كاهش 

دستوری نرخ سود بانكی بر نظام بانكی ما وارد خواهد كرد، خواهد پرداخت؟
Kiamehr_gh@yahoo.com

يادداشت

خالقيت، اساســا نوآوري و كارآفريني را ارتقا مي دهد. خالقيــت مهارتي ضروري براي يافتن 
راه حل هاي جديد و كاراتر براي مشكالت قديمي است. فعاليت هاي خالقانه مي توانند در پيشبرد 
اهداف و امور بسيار تاثيرگذار باشند. در تئوري، خالقيت بسيار تاييد شده است و ارزشمند تلقي 

مي شود اما در واقع، راه حل هاي خالقانه اغلب با فشار و حتي دشمني روبه رو مي شوند. 
با اين حال، انزواي اجتماعي چگونه تبديل به مزيت خالقانه مي شود؟

۱. رهايي از انتظارات اجتماع را شروع كنيد 
هنجارهاي اجتماعي در درون بيشــتر ما نهادينه هستند اما براي 
نزديك شــدن به يك موضوع به روشــي تــازه و خالقانه، اغلب 
بايد قواعد سنتي را بشــكنيم. وينســنت معتقد است كه استيو 

جابز از اين منظر بســيار شناخته شــده است. والتر 
ايساكســون در كتاب زندگينامه جابز، گفته اســت 
جابز به نحوي عمل مي كرد كــه گويي قواعد براي وي 

 كاربرد ندارند. وي در قواعد و سنت هاي 
كسب و كار شكاف هايي پيدا مي كرد 
و از آنها استفاده مي كرد )مانند پارك 
كردن خودروي خود در جاي پارك 

افراد معلول.( 
لزومي ندارد قاعده شكني تا اين حد 

خشن باشد اما اگر در ميانه جستجوي 
راهي براي دور زدن آن چيزي بوديد كه از 

شما انتظار مي رود، مي تواند به شما كمك كند 
به راه حل هاي خالقانه اي برسيد. 

۲. احساس هويت مستقل را پرورش دهيد 
وينسنت معتقد است پرورش حس قدرتمند مفهومي 

مستقل از خود، ارتباط شديدي با تفكر خالقانه دارد. 
وي مي گويد در سازمان ها، كســب هويت و رسيدن به 

نقطه اي كه خود را كارمند آن سازمان بشناسيد، بسيار 
ساده تر است تا اينكه فكر كنيد از فضا آمده ايد و براي آن 

شركت كار مي كنيد. 
اين تفكر ذهني كار گروهي مي تواند باعث شــود شما خط 
مشي ها و رويه هاي شــركت را به عنوان واقعيت بپذيريد. 
اگر اطالعات موجود را به چالش نكشــيد، چگونه مي توانيد 

راه حل هاي جديد و خالق براي مشــكالت بيابيد؟ به اعتقاد 
وينسنت هويت مستقل در بعضي از ما بسيار قوي تر از ديگران 

اســت ولي جاي نگرانی نيســت. مي توان آن را ياد گرفت. با 

تمركز فعاالنــه بر كيفيت هاي مختص خود به جاي كيفيت هايي كه شــما را بــه آدم هاي اطراف 
 شــما وابســته مي كند، مي توانيد خود را در اولويت قرار دهيد و مانند انديشــمندي مستقل 

فكر كنيد. 

۳. از انزوا به عنوان مزيت خود استفاده كنيد
اگر سنت ها را بشكنيد )حتي سنت های بي ضرر(، راحت تر مي توانيد براي پذيرش تاثيرات منفي 

اجتماعي آماده شويد. 
به اعتقــاد وينســنت، به جــاي تمركز بر اينكــه انزوا و مســتثنا 
شــدن چه احساســي براي شــما دارد، از آن به عنــوان يك 
ابــزار اســتفاده  كنيــد )دوره هــاي كوتاه مــدت انزواي 
 اجتماعــي مي توانــد شــما را از انتظــارات ســنتي و
  قابــل پيش بيني كه كار گروهي به شــما تحميــل مي كرد، 

رها سازد.( 

۴. قهرمانان خود را بشناسيد
بســيار پيش مي آيد كه راه حــل مطمئن و ســاده تري وجود 
داشــته باشــد. ازاينرو وينســنت معتقد اســت آدم هايي را 
در زندگي خود بيابيد كه واكنش مثبت و مناســبي را در شــما 
برمي انگيزند و تفكر خالقانه را تشــويق مي كنند. ممكن اســت 
اين كار زمان بر باشــد ولــي يافتن قهرمانان زندگي شــما اهميت 
دارد. وي معتقد اســت اين كار به شــما اجازه مي دهــد از تنهايي 
به وضعيتي برســيد كه شــبكه حمايتي داشته باشــيد كه بتواند به 
 شــما كمك كند ايده هاي خــود را بشناســيد، آنها را آغــاز كنيد و 

به كار ببنديد.
 

۵. حركت نسنجيده نكنيد 
براي اينكه قواعد را بشــكنيد، 
ابتدا نياز داريد كه درك كنيد چرا اين 
قواعد وجود دارند. وينسنت معتقد است 
اگر افراد چيزي راجع به موتور راكت ندانند، 
تمايلي ندارند راكت خالقانه اي ايجاد كنند. بايد 

زيرساخت هاي فكري و مورد نياز را داشته باشيد. 
كالم آخر اينكه خالقيت مســتقيما با عــدم انطباق و 

ناسازگاري همراه است.
منبع: فوربس 
ترجمه: بازده

۵ گـــام براي مقابله با منـفي بافان

آن 99 درصد باقي مانده
دوستم هانس زيمر حادثه شديدي با موتور سيكلت داشت و دست چپش از كار افتاد.  »خوشبختانه من راست دستم.« او اين را در حالي گفت كه داشت با مهارت برايم يك فنجان چاي مي ريخت .  »كارهايي كه مي توانم با يك 
دست انجام دهم، شگفت آور است.«با وجود آنكه انگشت هاي دستش را از دست داده بود، در كمتر از يك سال آموخت كه با يك هواپيما پرواز كند اما يك روز در هنگام پرواز در يك منطقه كوهستاني، هواپيمايش دچار مشكل 
موتوري شد و سقوط كرد. او زنده ماند اما از سر تا پا فلج شد. من او را در بيمارستان مالقات كردم. او به من لبخند زد وگفت: چيز ی  اتفاق نيفتاده كه خيلي مهم باشد. چه چيزي است كه من بايد تصميم بگيرم كه انجام دهم؟ 
زبانم بند آمده بود. فكر كردم كه دوستم دارد فقط تظاهر مي كند و وقتي كه من بروم او شروع به گريه كرده و به وضع خود تاسف مي خورد. اين ممكن است همان چيزي باشد كه او در آن روز انجام داد اما او هنوز تمام نشده بود. 
زندگي هنوز بعضي شگفتي هاي ظريف برايش ذخيره كرده بود. او زن زندگي اش را در طي كنفرانس افراد معلول مالقات كرد. او يك سيستم نوشتن ديجيتال كه به دستورات صوتي پاسخ مي داد، اختراع كرد و ميليون ها نسخه 
از كتابي كه با استفاده از اين سيستم جديد نوشته بود، فروخت. در پشت جلد كتابش اين نكته كوتاه را نوشت: »قبل از آنكه فلج شوم، مي توانستم يك ميليون كار مختلف را انجام دهم اما اكنون فقط مي توانم 990هزار تاي آن 

را انجام دهم اما چه شخص معقولي به دليل 10هزار چيزي كه ديگر نمي تواند انجام دهد نگران است، وقتي كه 990هزار تا كار هنوز براي انجام دادن باقي مانده است.«

حكايت هاي مديريتي

چطور استراتژيست شويم؟
در مطالعاتي كه در زمينه استراتژي داشتم، بارها 
 به واژه استراتژيســت برخورد كــرده ام. به عنوان

 يك مدير دوســت دارم در جايگاه استراتژيست 
مجموعه خودمان قرار بگيرم اما به نظر مي رسد كار 
سختي باشد. نظر شما چيست؟ براي استراتژيست 

شدن چه كاري بايد انجام دهم؟
اگر مي خواهيد اســتراتژيك فكر كنيد الزم است 
شيوه انديشيدن تان را عوض كرده و كارهايي انجام 
دهيد كه به شما در ايجاد آن ديدگاه بلندمدت كمك 
مي كنند. چطور بايد اين كار را بكنيد؟ با ايجاد عادت. 
عادت ها هميشه بد نيستند. عادت ها يعني رفتارها و 
كارهايي كه ما معموال به صورت خودكار و نا آگاهانه 
آنها را انجام مي دهيــم. بنابراين ايجاد عادت هاي 

درست يكي از راه هاي موفقيت در زندگي است. 
5عادت استراتژيســت هاي واقعــي را با هم مرور 

مي كنيم: 
پيش بيني مي كنند: اســتراتژي نگاه به آينده 
است و آينده هم معموال نامعلوم. بنابراين راهي جز 

پيش بيني آينده وجود ندارد. 
تفكر انتقادي دارند: زندگي روزمره يعني پذيرش 
هر چيزي كه براي ما پيش مي آيــد. براي تغيير 
وضعيت موجود، پيش از هر چيــز نيازمند درک 
»چرايي تغيير« هســتيم. براي اين كار نبايد هر 
چيز را در همان مواجهه اول بپذيريم. طبيعتا اين 
با بدبيني فرق دارد. تفكر انتقادي تحليل منطقي 

است، نه احساسي. 
تفســير مي كنند: ديــدن ظاهــر موضوعات 
و نتيجه گيري كه كار ســختي نيست. متفكران 
استراتژيك، با بررسي اطالعات، تعداد زيادي منبع 
مختلف ساختارها و چارچوب ها و روندها را استخراج 
مي كنند. آنها پيش فرض ها را زير سوال مي برند و 
فرضيه هاي خودشان را تعريف و آزمايش مي كنند. 
تصميم مي گيرند: متفكران استراتژيك در مرحله 
تحليل گير نمي كنند. آنها مي دانند هدف از تحليل، 

تصميم گيري و اجراست. 
هماهنگي ايجاد مي كنند: تصميمات استراتژيك 
معموال داراي ذينفعان بسياري هستند كه خيلي 
وقت ها هم منافع متضادي دارند. هنر استراتژيست، 
هماهنگ  كردن و همسوسازي اين منافع متنوع و 

احتماال متضاد است. 

اورژانس كسب وكار مهارت

اعتماد نقطه ثقل تمام تيم هاي كارآمد و يكپارچه است زيرا در فضاي بي اعتمادي معنا 
و مفهوم كارآمدي تيم كامال دگرگون مي شود. اعتماد در كار گروهي بدين معناست كه 
افراد گروه در برخوردهای خود حالت دفاعي به خود نمي گيرند زيرا اصوال حمله اي در 

كار نيست كه نياز به تدافع مفهومي داشته باشد. 
يكي از آفات كار گروهي زماني به  صورت 

عامل مخرب خودنمايــي مي كند كه 
توجه هر يك از افراد تيم به اهدافي غير 
از اهداف تعريف شده گروه معطوف شود. 

برخي افراد كه در حلقه هاي گروهي قرار 
مي گيرند اين جايگاه را سكوي پرش شخصي 
خود بدون در نظر گرفتن پيشرفت گروه تصور 
مي كنند. در اين حالت حفظ جايگاه فردي بر 

منزلت گروهي رجحان مي يابد و اين حالت 

در گروه هايي كه در بين افراد آن اعتماد متقابل رنگ باخته است، بسيار پررنگ مي شود 
و توجه به اهداف شخصي خودنمايي مي كند. در گروه هايي كه قادر به گام نهادن در 
مسير موفقيت شده اند، باور ذهني الينفك تمامي اعضاست كه مقام و منزلت تيمي 
به معناي همان منزلت فردي تك تك اعضاي تيم است. به معناي ساده تر موفقيت يا 
شكست تيم در حقيقت، موفقيت يا شكست همه افراد تيم است. از اينرو بايد سهم هر 
يك از اعضا در دستاوردهاي تيمي با شفافيت و صداقت لحاظ 
شود. ناگفته نماند كه نقش مديريت در اين 
مرحله بسيار چشمگير و اثرگذار خواهد 
بود. وظيفه هر عضو از تيم، انجام وظيفه 
ترسيم شده فردي خود به نحو احسن 
و اكمل در گروه از يك ســو و پيشبرد 
اهداف گــروه و نيل به آن از ســوي ديگر 
است. افراد گروه بايد با روحيه انتقادپذيری 
و مســئوليت پذيري و اعتماد و تعهد خود، 
تيم را در مسير موفقيت و رسيدن به اهداف 

ياري دهند. 

اعتقاد به كار گروهي
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    مهرداد افشاري، دانشجوي كارشناسي ارشد كارآفريني دانشگاه تهران

تحــوالت و دگرگوني هاي 
نظام اجتماعي- اقتصادي 
عصــر حاضــر ريشــه در 
پيشــرفت و تغييــرات به 
وجــود آمــده در علــم و 
تكنولوژي دارد كه به نوبه خــود منجر به تغيير در 
عالئم و ذائقه ها شــده اســت. از منظر بسياري از 
خيرخواهان، عاشــقان، دلســوزان و توفيق طلبان 
هر كشــور به ويژه در جوامع در حال توسعه، آرزو و 
خواست اين است كه چرا كشورشان نسبت به جوامع 
ديگر عقب افتاده است و چگونه مي شود راه ترقي و 
مسير پيشرفت را هموار كرد. امروزه فرد روشنفكر، 
دانشگاهي، نخبه و كسی كه به نحوي با دنياي بيرون 
ارتباط دارد، اين سوال جدي در ذهنش نقش بسته 
است كه چرا هر روز عقب مي افتيم و به مشكالت مان 
اضافه مي شود. جالب اينكه هر كس كه خود را از نظر 
فردي با ســاير افراد و كارگزاران در نظام هاي ديگر 
مقايسه مي كند، به شدت اين احساس در او تقويت 
مي شود كه در سطح فردي كم و كاستي وجود ندارد 
و از نظر سواد، هوش، مهارت و... مانند آنان و شايد 
بهتر از آنان قدرت تجزيه و تحليل داشته باشد، پس 

موانع رشد سريع كجاست؟ 
با تحوالت سريع اقتصادهاي ملي و تعامل با اقتصاد 
جهاني و مطرح شــدن پديده هايــي مانند جهاني 
شــدن اقتصاد و فناوري اطالعات مباحث اساسي 
درباره راهكارهاي مختلف براي تسريع فرايند رشد 
و توسعه مطرح مي شــود. به همين دليل تضمين و 
تداوم حيات و بقاي كشورها نيازمند يافتن راه حل ها 
و روش هاي جديد مقابله با مشــكالت است كه به 
نوآوري، ابالغ، خلق محصوالت، فرايندها و روش هاي 

جديد بستگي زيادي دارند.  براي نيل به اين اهداف، 
سياســتمداران به كمــك مديــران، اقتصاددانان 
و كارگزاران به دنبال الگويی هســتند كه نقشــه 
كارآفريني را در توســعه همه جانبه به ويژه اقتصاد 

تقويت كنند. 
در اين شرايط است كه واژه اي به نام اقتصاد مقاومتي 
معنا پيدا مي كند. اجراي اصول اقتصاد مقاومتي بايد 
در كنار حفظ قدرتمندانه روابط اقتصادي با ســاير 
كشورهاي جهان، منجر به قطع وابستگي شديد به 

استعمار و استكبار بين المللي شود.
 ايجاد امنيت و ثبات در اقتصاد و عدم تزلزل در برابر 
شوك هاي خارجي اقتصادي، استقالل اقتصادي 
و شجاعت اقتصادي از شــاخصه هاي بارز اقتصاد 
مقاومتي است اما موثرترين پيش شرط عملياتي 
كردن اصول اقتصاد مقاومتي جلوگيري از تقويت 
شــبه دولت در اقتصاد ايران اســت. تا زماني كه 
بخش خصوصي واقعي و به خصــوص كارآفرينان 
در اقتصاد مشاركت نداشته باشند، رشد اقتصادي 
درون زا به وقوع نمي پيوندد، توليد و رقابت تقويت 
نمي شــود، درآمد و ثروت عادالنه توزيع نمي شود 
 و بيكاري بلندمــدت و گراني )نه تــورم( كاهش 

نمي يابد. 
هر چند كه واكنش هاي اقتصادي پس از برجام غرب 
 نشــان مي دهد كه غرب به اقتصاد ايران به چشــم

 يك اقتصــاد نوظهــور و پناهنده به دامــان نظام 
ســرمايه داري مي نگرد اما اين شــيوه رشد مبتني 
بــر بدهــي )Debt Base Growth( كه پس از 
برجام نشانه هايي از آن در روابط اقتصادي ايران با 
غرب مشاهده مي شــود، در اقتصادهايي با نهادها و 
ساختارهاي متفاوت با كشورهاي غربي، تجربه هاي 

تلخي به بار آورده است كه اقتصاد ايران در شرايط 
كنوني به هيچ عنوان تــاب و توانايي تحمل چنين 
تجربه هايي را ندارد و نبايد ضعف اقتصادي تبديل 
به مسيري براي نفوذ تفكر سرمايه داري به اقتصاد 

ايران شود. 
در واقع براي خروج از چنين شرايطي بايد از نقشه 
كارآفريني به عنوان موتور توســعه اقتصادي و به 
عنوان نقش هاي قهرمان توسعه صنعتي، محرك و 
مشوق سرمايه گذاري، عامل اصلي انتقال تكنولوژي، 
عامل رفع خلل و تنگناهاي بازار و عامل اصلي ايجاد 

اشتغال ياد مي شود. 
به راســتي كارآفرين كيست و چه نقشي در توسعه 
اقتصادي دارد؟ كارآفرين فردي اســت كه با ايده و 
فكر جديد و از طريق ايجاد كســب و كار مبادرت 
به معرفي محصوالت جديــدي در جامعه مي كند 
و كارآفرينــي فرايندي اســت كه منجــر به ايجاد 
رضايتمندي يا تقاضاي جديد مي شــود و عبارت از 
فرايند ايجاد ارزش از راه تشكيل مجموعه منحصر به 
فردي از منابع، براي بهره گيري از فرصت هاست. در 
اين فرايند چيزي كه مهم بوده، نوآوري است. يعني 
همين نوآوري است كه كارآفريني را از كسب وكار 
متمايز مي كند. كاسبي هاي مرسوم و تجارت هاي 
معمول، كســب وكار هســتند ولي كارآفريني بايد 
نوآوري و خالقيت داشته باشــد. براي كارآفريني 
فقط كارآفرينان نيســتند كه بايد تــالش كنند، 
به هر حال مســئوالن مختلف در قواي ســه گانه و 
ســازمان ها و نهادهاي مختلف نيز مسئول هستند 
و هر كســي به توان خود بايد فضاي كارآفريني را 
فراهم كند. بوروكراسي هاي پيچ در پيچ و طوالني 
در حال حاضــر وجود دارند كه بايد توســط دولت 

رفع شــوند. دولت بايد در اين زمينــه مطالعات و 
 پژوهش داشــته باشــد و از كارهاي دفعي پرهيز

 كند. براي توسعه كارآفريني نخست اينكه متولي 
كســب و كار بايد در جامعه مشــخص شود. يعني 
وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت اقتصادي و نهاد 
رياست جمهوري يا هر سازمان دولتي بايد به عنوان 
متولي كسب و كار مشخص شود. متاسفانه تاكنون 
اســتراتژي ها، برنامه ها و طرح  فردي بوده و مبناي 
سازماني و محكمي نداشته اســت، به همين دليل 
هر وزيري كه آمده، راه خودش را رفته و برنامه خود 
را  اجرا كرده اســت. در كل همه وزارتخانه ها نوعي 
مسئول اشتغال و كارآفريني و تسهيل امور هستند 

اما اينها به صورت بخشي نگاه مي كنند. 
به عنوان مثــال وزارت صنايــع روي بخش توليد 
تمركــز دارد. ســرانجام در اين بخــش مي توان 
گفــت دولــت راهكارهــاي قانونــي را فراهــم و 
خود نظــارت كنــد. هر جا كــه فرايند تســهيل 
 شــده و دولت به عنــوان مجري حضور نداشــته، 
كسب و كار رونق گرفته اســت. اين نكته نيز نبايد 
فراموش شود كه دامنه فعاليت هاي كارآفريني عالوه 
بر بخش خصوصي جهت دستيابي كارا و اثربخش به 
اهداف نظام اداري قابل تسري به بخش دولتي نيز 
است. با توضيحات پيش تر گفته شده مي توان به اين 
نتيجه رسيد كه از مصاديق اقدام و عمل در اقتصاد 
مقاومتي، كارآفريني است اما در بررسي داده هاي 
حاصله از نظرات كارآفرينان برتر نمونه كشور موانع 

زير درباره كارآفريني در ايران وجود دارند:
 1-خطر پذيري مالي زياد 

2-ناتوانــي در تامين منابع مالي بــراي راه اندازي 
كسب وكار 

 3-رانــت و فســاد اداري از مهم تريــن عوامــل 
ضد انگيزشي كارآفريني.

 اگر بتوان كارآفريني را به عنوان يك راهبرد در نظر 
گرفت بايد ابعاد و ويژگي هاي آن روشن شود و موانع 
قانوني اجراي آن مرتفع شود، چرا كه در حال حاضر 
قوانين ما اين راهبرد و شيوه از اقتصاد را به درستي 

حمايت نمي كنند.
 به هم ريختگي موجود در قوانين به گونه اي است 
كه در كشور ما هر چيز غيرممكني ممكن مي شود 
و هر چيز ممكن غيرممكن مي شــود؛ ازاينرو بايد 
اين به هم ريختگي قوانين و رويكرد و سياست هاي 
ابالغي را تبديل به قانون كرد و فرهنگ ســازي نيز 
جايگاه ويژه اي در اين مقوله دارد. مردم بايد بدانند 
كه ايران بايد خود را از نظر اقتصادي توانمند كند تا 
تحريم ها و فشارها بر كشور موثر نباشد، يعني مردم 
بايد بپذيرند كه ما راهي جز اينكه اقتصاد را توانمند 
كنيم، نداريــم. در نهايت به پيشــنهاداتي جهت 
رفع موانع توســعه كارآفريني جهت تحقق اقتصاد 

مقاومتي در ايران مي پردازيم: 
1.ايجاد و توســعه بانك هاي خصوصي ويژه توسعه 

كارآفريني و كسب و كارهاي كوچك و متوسط

2.اصالح قوانين و مقررات بانكي
3.اصالح و بازنگري قانون كار با رويكرد كارآفريني

4.اصــالح و بازنگــري قوانين تجــاري و مقررات 
صادرات و واردات با رويكرد كارآفريني

5.آموزش كارآفريني در مقاطع مختلف تحصيلي
6.توســعه پارك هاي علم و فناوري و مراكز رشــد 

كسب و كارهاي كوچك
7.كاهش بوروكراسي اداري در سازمان ها و توسعه 
اتوماسيون اداري براي تسهيل و حذف مراحل اداري 

غيرضروري
8.حمايــت از ايده هــاي خــالق و نوآور توســط 

سرمايه گذاران و بخش خصوصي
9.مبارزه با مفاســد اقتصادي و مديريت درســت 

منابع ارزي
10.استفاده حداكثري از زمان، منابع و امكانات

11.جايگزينــي درآمدهــاي نفتي بــا درآمدهاي 
غيرنفتي و كاهش وابستگي به نفت

12.تحــول در شــرايط اقتصاد از طريــق اجراي 
سياست هاي اصل44

13.ايجاد و توسعه شــهرك هاي صنعتي با رويكرد 
كارآفريني.

موانع توسعه کارآفريني جهت تحقق اقتصاد مقاومتي چيست؟

كارآفريني مصداق اقدام و عمل

دكتر احمد جعفرنژاد، اســتاد دانشگاه 
تهران در گفتگويي با »كســب وكار« 
پارادايم هــاي فكري زنجيــره تامين 
كســب وكار را بررســي كــرد. دكتر 
جعفرنژاد استاد تمام است و 30 سال 
سابقه تدريس در دانشگاه تهران دارد. وي همچنين مولف بيش 
از 28 كتاب دانشگاهي در حوزه مديريتي اســت. او در كتابي 
تحت عنــوان LARS به صورت مســتقل پارادايم هاي حاكم 
بر زنجيره تامين در كسب وكارها را تشــريح كرده است. كلمه 
LARS در واقع تركيبي از حروف اول واژه هايي اســت كه اين 
پارادايم ها را به تصوير مي كشند. منظور از اين پارادايم ها عواملي 
هستند كه در توسعه و رشد كسب وكارها به لحاظ مديريتي بايد 
در نظر گرفته شوند كه شــامل توليد ناب، چابكي، تاب آوري و 
پايداري هستند. جعفرنژاد در گفتگو با »كسب وكار« به اختصار 

به مهم ترين بخش هاي اين كتاب و اهداف آن مي پردازد. 

نقش مديريت در حوزه كسب وكارها چيست و به نظر شما 
كسب وكارها را چگونه مي توان تحليل كرد؟

عمده بحث ما به كسب وكار مربوط مي شــود و كسب وكار هم 
شامل همه صنايع از جمله صنعت خودرو، بيمه، گردشگري و... 
است. توليد و كسب وكار يعني يك مجموعه گسترده و پيچيده 
كه بايد همه اجزاي آن مورد تحليل و بررســي قرار گيرد. يكي 
از مشكالت كشور ما مساله مديريت است. مديريت كار سختي 
است. با وجود اينكه گرفتن مدرك مديريت موردپسند بسياري 
از افراد شده و آموزش هاي آن به نوعي رواج پيدا كرده اما عدم 
پختگي اين مدارك و آموزش ها موجب بروز نابساماني هايي براي 
اين حرفه شده است، چرا كه هر كس در هر جايگاه و موقعيتي 
و با هر روشي تالش در گرفتن مدرك مديريت دارد. آنها تصور 
مي كنند به محض گرفتن مدرك مديريت مي توانند مدير باشند 

اما مساله به اين سادگي ها نيست. 
براي همين الزم اســت بدانيــم درك پيچيدگي هاي صنعت، 
كســب وكار، زنجيره تاميــن و... دانش تخصصــي عميق تري 
مي خواهد و به همين راحتي ميسر نيســت. موضوع عمده اي 
كه در اين ميــان مطرح بوده، بحث زنجيره تامين كســب وكار 
است. منظور از زنجيره تامين اين است كه يك توليد كه ممكن 
 اســت كاال يا خدمات باشد، ســاخته و پرداخته يك سازمان يا 
يك صنعــت نيســت، بلكه كاالهــا يــا خدمــات در نتيجه 
يك زنجيره طويل از توليد ســاخته مي شــوند. هم كاال و هم 
خدمات از پيچيدگي هــاي خاصي برخوردار هســتند و نقش 
 مهمي در اقتصاد بــازي مي كننــد؛ از اينرو اگــر تصور كنيم 
يك كاال توليد و پرداخته يك ســازمان اســت، تصوري كامال 
اشتباه است. براي مثال وقتي مردم از صنعتي به نام ايران خودرو 
اتومبيلي تهيه مي كنند، بدين معنا نيست كه آن اتومبيل تنها 
ساخته صنعت ايران خودرو اســت، بلكه بايد دانست خود اين 
صنعت داراي زيرمجموعه هاي بسيار گسترده اي بوده كه نمونه 
آن قطعه ســازان خودرو است كه خود ســازماني مستقل بوده 
و صنعت خودرو قطعات خود را طــي قراردادهايي از آن تهيه 
مي كند. به همين دليل صنعت ايران خودرو بايد مجموعه اين 
زنجيره را در نظر گرفته و مديريت كند. خود قطعه ســازها نيز 
وابسته به تامين مجموعه هاي ديگري هستند كه اگر دنباله اين 
رشته طوالني را بگيريم، حتي سر از معادن و ساير بخش ها در 
مي آوريم؛ از اينرو بايد دانست تحليل اين بحث به درك خيلي از 
قضايا وابسته است و همه بخش هاي توليد داراي پيچيدگي هاي 

خاص خود هستند. عالوه بر اين، زنجيره هاي تامين شكل هاي 
گوناگون دارند و به يك شكل نيستند. زنجيره تامين خودرو نيز 
به يك شــكل بوده و با پيچيدگي هاي خاص خود همراه است، 
زنجيره تامين مواد غذايي نيز شكل ديگري دارد، زنجيره تامين 
خدمات، كشاورزي و... نيز هر كدام اشــكال مخصوص خود را 

دارند. 
در دنياي امروز مســاله نوآوري مطرح اســت، يعني اينكه ما تا 
چه اندازه مي توانيم محصولي توليد كنيم كه جديد و نو باشد تا 
بدين وسيله بتوانيم اقتصاد را توسعه دهيم كه درك همه اينها 
 دشوار است. نگاه سطحي به قضايايي كه در كشور هست، ما را به 
يك بن بستي رســانده كه اكنون گرفتار آن شــده ايم. ما بايد 
بدانيم هر چند منابع انساني بسيار مهم هستند اما مديريت در 
ســازمان ها فقط مديريت منابع انساني نيست. مديريت انواعي 
دارد؛ شــامل مديريت مالي، مديريت توليــد و... اين را بايد به 
جامعه آموخت كه به اين راحتي ها نمي توان وارد حوزه مديريت 
شــد. اين رشــته نياز به علم، تخصص و مهارت دارد. مديران 
نمونه و شركت هاي بزرگ دنيا يك شبه به اين جايگاه و مرحله 

نرسيده اند. 
مثال شــركت هايي مثل تويوتا، بنز، سامسونگ، زيمنس و... كه 
شــركت هاي بين المللي و رقابتي موفق هســتند، به آساني به 
وجود نيامده اند و ساده انديشي است كه فكر كنيم به اين آساني 

وارد بازار شده اند. 

از نظر شــما مهم ترين عناصري كه مديريت توانمند و 
خالق مي آفريند، كدام هستند و الزم است چه انتظاري 

از فارغ التحصيالن رشته مديريت داشته باشيم؟
دانش علمي در حال حاضــر تكنولوژي روز را بــه همراه دارد. 
صنعت امروز ديگر بــا تكنولوژي هاي قديمي فعاليت نمي كند، 
حتي تكنولوژي 20 ســال گذشــته نيز به درد آنها نمي خورد. 
تكنولوژي هاي جديد، تكنولوژي هايي هســتند كه سازمان را 
توانمند و مزيت رقابتي ايجــاد مي كنند، براي همين پرداختن 
به آن يك مساله عميق بوده كه در كشور ما چندان مورد توجه 
قرار نگرفته است. مثال دوره هاي مختلف آموزشي براي مديريت 
برگزار مي شود اما محتوايي ندارد يا بســيار ضعيف و ناكارآمد 
اســت. براي همين خيلي  از افراد مدرك مي گيرند بدون اينكه 
درك درستي از مباحث داشته باشند. مثال در مقطع كارشناسي، 
ارشد و دكترا شــمار اين افراد باال رفته و گسترش يافته است. 
اين گستردگي از يك جهت خوب بوده اما از جهات ديگر بسيار 
خطرناك است. خوب از اين جهت كه در اين ميان انديشمندان 
و نوآوراني پيدا مي شوند و مشكالت مديريتي را حل مي كنند و 
خطرناك از اين جهت كه خيلي ها مدرك مديريت مي گيرند و 
هر جايي مدعي داشتن اين دانش مي شوند، بدون اينكه تخصص 
الزم آن را داشته باشند و همين موضوع در عمل موجب شكست 

سازمان ها مي شود.
مســاله مهم در بحث مديريت يادگيري همكارانه است. تعامل 
در يادگيري خود منجر به باال رفتن توانايي ها مي شــود. پس از 
آنكه توانايي ها افزايش پيدا كند، مي تواند نوآوري به وجود آورد. 
الزم به ذكر است به صورت انفرادي كار كردن انسان را به جايي 
نمي رساند. تعامل يعني داشتن يك انسجام نيرومند مديريتي، 
ساختاري، سازماني و داشتن فرهنگ مديريت تغيير، مديريت 
ريســك و امثال اينها. بنابراين نياز به يادگيري همكارانه وجود 
دارد كه داراي 3 عنصر صنعت، دولت و دانشگاه است و اقتصاد 
هم در پرتو همكاري اين 3 رشــد مي كند. ما با تحقيق و توسعه 

عميق مي توانيم به موفقيت دست پيدا كنيم و در نهايت اقتصاد 
هم در پرتو اين موارد رشد خواهد كرد اما متاسفانه در كشور ما 
اين زنجيره ضعيف است، در حالي كه اگر هر كدام از حلقه هاي 
اين زنجيره ضعيف باشــد، كل زنجيره را دچار مشكل خواهد 
كرد. بنابراين بايد توجه داشته باشــيم كه به اين سادگي ها كه 
در محافل شعار داده مي شــود يا برخي از مسئوالن مي گويند 
و ارقامي ارائه مي دهند يا اينكه موفقيت هــاي خود را با صرف 
هزينه هاي زيادي به مردم نشان مي دهند، نيست. اقتصاد يك 
اقتصاد آزاد و رقابتي نيست، گرچه به صورت شعار اين موضوع 
مطرح مي شود اما در عمل و بررسي هاي علمي نياز به يك سري 
اقدامات عالمانه در قالب فعاليت هاي نيروي انســاني دارد و آن 
نيروي انســاني دانش بنيان و با هوش باالست كه ادراك بااليي 
داشته باشد و به عبارتي بتواند چند مهارته بينديشد و فكر كند 

تا بتواند اين بار را به سر منزل مقصود برساند.
 مختصــري از كتاب LARS بگوييــد و توضيح دهيد 
مهم ترين مولفه هاي شما در نوشتن اين كتاب چه بوده 

است و آنها را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
50 يا 60 سال گذشته صنعت در دنيا دچار تحول عظيمي شده 
و كسب و كارها بسيار پيچيده شــده اند و نقش مباحثي چون 
تحقيق و توسعه بسيار پررنگ شده اســت، براي مثال شركتي 
مانند سامسونگ نزديك به 800 هزار محقق دارد يا شايد اكنون 
تعداد آنها به بيش از يك ميليون رسيده است كه تنها ايده توليد 
محصول جديد را مطرح مي كنند. بنابراين ما بايد اين تحوالت 

را به خوبي درك كنيم. 
در اين راســتا من كار جديدي شــروع كردم و آن اين بود كه 
تالش كردم پارادايم هــاي فكري حاكم بر زنجيــره تامين در 
كســب و كار را از نيمه دوم قرن بيســتم، يعنــي بعد از جنگ 
 جهاني دوم بررسي و تشريح كنم. نخستين چيزي كه به عنوان 
يك تفكر فلسفي مطرح شــد، توليد ناب بود كه از دل شركت 
تويوتا بيرون آمد و داراي اصول مشــخصي شــد كــه البته در 
اين زمينه هــا كتاب هايي وجــود دارند كه مي تــوان از طريق 
آنها اين اصول را مشــخص كــرد. تفكر ناب بــه معناي حذف 
فعاليت هاي فاقد ارزش افــزوده، حذف زائــدات، ايجاد تنوع، 
رقابتي كردن و... اســت كه قاعده ها و اصولــي دارد. اين تفكر 
در دهه 80 در آمريــكا و اروپا خود را به صورت عملي نشــان 
داد. پس از آن ما در دهه 90 شــاهد بروز تفكــر ديگري چون 
 توليد يا تفكــر يا زنجيــره تامين چابــك بوديم كــه آن نيز 
مــورد اســتقبال قــرار گرفــت. يعنــي مــا در ارائــه توليد 
و خدمــت بــه مشــتريان و مصرف كننــدگان ســرعت 
و چاالكــي داشــته باشــيم. در چارچــوب ايــن رويكــرد 
 يــك ســري مســائل ديگــر چــون سفارشي ســازي، 
شــبكه  گرايي، شــبكه فرآيند و... به ميان آمد تا ســرعتي در 

پاسخگويي به وجود  آيد. 
پس از آن مسائل عمده ديگر و نوآوري و تكنولوژي هاي جديد 
مطرح شــد و زنجيره هاي تامين الكترونيكي شكل گرفت كه 
تسهيل كننده كار صنعت، كسب و كارها و زنجيره تامين بود و در 
ابعاد تازه اي گسترش پيدا كرد؛ شامل فعاليت هاي ديجيتالي و 
الكترونيكي و اين پروسه ادامه داشت تا زماني كه صنعت دات كام 

بروز و ظهور پيدا كرد. 
متاسفانه كشــور ما در اين زمينه فاصله بسياري با كشورهاي 
توسعه يافته دنيا دارد. هر چند صنايع الكترونيكي شده و زنجيره 
تامين الكترونيكي وجود دارد اما به آن شــدتي كه بايد نيست. 
نمونه آن مســائل بانكي يا بحث بانكداري الكترونيكي اســت 

كه فاصله بسياري با كشورهاي پيشــرفته دارد. گرچه بخشي 
از داليل اين موضوع به تحريم ها برمي گردد اما همه آن داليل 
تحريم نيست، چرا كه اگر مديريت درستي وجود داشت امكان 
مقابله و تحمل در برابر اين شــرايط دشــوار به وجود مي آمد و 
مشــكالت حاصل از تحريم با يك مديريت درســت قابل حل 
بود. بنابراين اگر اين مشــكالت را به گردن تحريم ها بيندازيم 
مشــكلي را حل نمي كند. ما بايد از اين توانايي برخوردار باشيم 
كه بتوانيم با ســختي ها و مشــكالت حتي در زمان تحريم ها و 
شــرايط بدتر مقابله كنيم. بنابراين عنصر مديريت كه در اينجا 
نقش مهمي ايفا مي كند بحث تازه اي را به نام تاب آوري به ميان 
آورد كه يكي از پارادايم هاي فكري زنجيره تامين كســب و كار 
است، يعني زنجيره هاي تاميني اي موفق هستند كه بتوانند در 
مقابل حوادث، ناماليمات و اتفاقاتي كه به وجود مي آيد و حتي 
بالياي طبيعي مقاومت و ايستادگي كنند. اين امر به عنوان يك 
پارادايم فكري حداقل در 15 سال گذشته مورد توجه علماي اين 
علم در شركت ها، دانشگاه ها و... بوده است. جالب است بدانيم 
كه در موضوع تــاب آوري ما بايد هم از ابزارهــاي ناب و هم از 
ابزارهاي چابكي استفاده كنيم و هم اينكه همكاري هاي خيلي 
قوي وجود داشته باشد تا بتوانيم خيلي سريع به مشكالتي كه 
به وجود مي آيد، پاسخ دهيم. پاسخ دادن به مشكالت يك هنر 
مديريتي بوده كه البته نيازمند علم تخصصي است. بنابراين به 
قولي بايد كمربندهاي ايمني خود را محكم ببنديم تا بتوانيم در 
برابر اتفاقات جان سالم به در ببريم و توانايي زنده ماندن و بقا در 

صحنه كسب و كار را به دست آوريم. 
موضوع ديگري كه پس از اين مسائل مطرح شد، مساله پايداري 
در زنجيره تامين بوده كه فرق عمــده اين موضوع با موضوعات 
قبلي در غيراقتصادي بودن آن است. به طوري كه مسائل قبلي 
بيشتر حول محور سودآوري، اقتصاد، بازاريابي، كيفيت، رقابت 
و موارد مشابه بود اما اين مساله به مباحثي مي پردازد كه صرفا 
اقتصادي نيستند، مانند تالش براي حفظ محيط زيست، توجه 
به حقوق و نيازهاي بشــر، حفظ امنيت شغلي افراد، موضوعات 
اجتماعي، حفظ محيط اجتماعي و... براي همين مساله جديدي 
به نام زنجيره تامين سبز براي حفظ محيط زيست مطرح شد تا 
توليدات صنايع به قيمت از بين رفتن محيط زيست تمام نشود. 
يعني اگر قرار است ما محصولي توليد كنيم به اين قيمت نباشد 
كه محيط زيست به خطر بيفتد، حقوق انسان ها ناديده انگاشته 
شــود، ذخاير انرژي به هدر رود و... نبايد اينها را ناديده بگيريم. 
نبايد باال رفتن سود سهام بيماري افراد را به همراه داشته باشد. 
بنابراين يك مســاله ديگر در زنجيره تامين مطرح شــد به نام 
زنجيره تامين ســبز يعني ما كسب و كار ســبز داشته باشيم. 

جدا از اين مساله ديگري مطرح شــد كه مي گفت انسان ها نياز 
اجتماعي دارند، مشكالت آنها تنها مشكالت مادي و اقتصادي 
نيست. بنابراين بايد استانداردهاي رعايت حقوق ديگران چه در 
كسب و كارها و زنجيره تامين وجود داشته باشد. در نتيجه بعد 
اجتماعي را نيز به مســاله محيط زيست اضافه كردند. بنابراين 
در پايداري 3 ستون اصلي وجود دارد؛ يكي عملكرد اقتصادي، 
يكي عملكرد زيســت محيطي و يكي هم عملكرد اجتماعي كه 
هر يك از اينها شاخص هاي اندازه گيري خاص خود را دارد. يك 
زنجيره تامين ديگر به نام زنجيره كارهاي بشردوستانه است كه 
مربوط مي شــود به زماني كه اتفاق خاصي بيفتد، مانند بالياي 
طبيعي چون ســيل، زلزله و... در اينجا ديگر بحث ســودآوري 
يا انتفاع نيســت، بلكه صحبت از نجات انسان ها، دادن تسكين 
به آنها يا بازسازي منازل يا شهر آنهاست كه در كشور ما توسط 
سازمان هايي چون سازمان بهزيستي، كميته امداد، هالل احمر 
و... صورت مي گيرد. نمونه اين باليا زلزله بم بود كه البته مديريت 
درستي در رابطه با آن وجود نداشــت و گرچه همه قصدكمك 
داشــتند اما از دل آن بســياري از دزدي ها بيرون آمد. من در 
تحقيقي كه تحت عنوان LARS انجــام دادم، اين پارادايم ها 
را تحليل كــرده ام. L اول كلمه Lean به معنــاي ناب، A اول 
 Resiliency اول كلمه R ،يا چابكي اســت Agility كلمه
يا تاب آوري و S اول كلمه Sustainability يا پايداري است 
كه هر كدام از اينها راه حل هاي خود را ارائه مي دهند. ناب يك 
جور، چاالكي يك جور، تــاب آوري يك جور و پايداري هم يك 
جور راه حل دارد. منظور از LARS اين است كه چگونه مي توان 
همه اين مباحث را با هم يكپارچه كرد و همه آنها را در زنجيره 
تامين داشت. اين مباحث بحث هاي ايده آلي است و البته زمان 
مي برد تا بتوان آنها را اجرايي كرد. البته كشــورهاي پيشرفته 
در حال حركت به اين سمت هســتند و براي آينده خود پيش 
بيني هايي انجام داده اند. كاركنان ســازمان هاي آنها كاركنان 
دانشي هستند. اكنون تكنولوژي ها بسياري از مسائل آنها را حل 
كرده اند. بنابراين اكنون مديريت زنجيره تامين صرفا اقتصادي، 
اجتماعي، محيط زيست و... نيســت، بلكه نوآوري، به كارگيري 

هوش افراد، خالقيت، اخالق و... است. 
در اين بحث منظــور از مديريت، مديريت فردي يا شــخصي 
نيست، بلكه منظور مديريت سيستمي است. مديريت به معناي 
رئيس نيست، بلكه به معني تدبير كلي، برنامه ريزي و تفكر كلي، 
ســازماندهي و رهبري اي اســت كه صورت مي گيرد. بنابراين 
مديريت مجموعه اي از افراد از رئيــس گرفته تا معاونان و همه 
مجموعه فعال بوده كه الزم است همه آنها را در نظر بگيريم، نه 

اينكه به صورت فردي به آنها نگاه كنيم. 

دکتر احمد جعفرنژاد، استاد دانشگاه تهران در گفتگو با »کسب و کار« بررسي کرد 
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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

اگر شــما مي خواهيد جزو رهبران فوق العاده  باشيد، 
يادتان باشد ويژگي هايي وجود دارند كه بايد روي آنها 
كار كنيد. ويژگي هاي يك رهبر خوب چيست؟ ادامه 

مطلب را بخوانيد و پاسخ اين سوال را پيدا كنيد. 
درباره رهبران دو عقيده گوناگون وجود دارد؛ بعضي ها 
مي گويند رهبر بودن خصوصيتي ذاتي است و بعضي ها 
مي گويند مهارتي اكتسابي اســت. راستش را بخواهيد 
بحث كردن سر اين مفاهيم بيهوده است، چون رهبري 
به واقع مساله پيچيده اي است. از يك سو، بعضي ها بي شك 
با مهارت هاي رهبري فوق العاده به دنيا آمده اند و واقعا با 
سايرين فرق دارند. از سوي ديگر، بعضي ها با استعدادي 
بي پايان متولد شده اند و ممكن است در نهايت رهبران 
فوق العاده اي شوند؛ به شرط اينكه كارهاي درست را انجام 

دهند و در مسير درست گام بردارند. 
۱. عمل گرا باشــيد و ضمن كار كردن به 

سايرين الهام   ببخشيد
براي اينكه رهبر خوبي شويد، الزم است مجدانه 
تالش كنيد. هيچ كس با يك جا نشستن و دستور 

دادن به ديگــران، رهبري اســتثنايي از 
آب درنمي آيــد. يادتان باشــد رهبران 
خوب براي رهبري و مديريت به مقام و 
عنوان شــان تكيه  نمي كنند. در مقابل، 
آنها انرژي شــان را به كار مي گيرند و با 
تاثيرگذاري شــان تركيبش مي كنند. 
اين دو در كنار يكديگر اين افراد را موثر، 

كارآمد و آماده رهبري مي كند. 
۲. با احترام ارتباط برقرار كنيد

مي گويند ارتباط كليد موفقيت اســت. اين مورد 
درباره رهبران فوق العاده هم صادق اســت، چون 
آنها با زيردستان و همكاران شان با احترام ارتباط 

برقرار مي كنند. 
اين نكته هم در جلســات كاري صادق است، هم در 

گفتگوهاي دونفره،  هم در مكالمات تلفني و هم حتي 
در پيامك هايي كه به ديگران ارسال مي كنند. 

۳. متعهد باشيد
آيا دوســت داريد از نهايت ظرفيت تان استفاده كنيد 
و احترام همكاران و زيردســتان را همزمان به دست 
آوريد؟ اگر چنين است، بايد واقعا به كاري كه بر عهده 
شما گذاشته  شده است، متعهد باشيد و خودتان را وقف 

انجام دادن آن كنيد. 
در حقيقت شما بايد اهداف تان را دنبال كنيد، به سهم 
خودتان در كار نقش داشته  باشيد و كارتان را – فارغ از 
كوچكي يا بزرگي  – به بهترين شكل ممكن انجام  دهيد. 
عالوه بر اين، متعهد بودن به كار و وظيفه تان نشان از 

اشتياق شما براي انجام دادن آن و هدف دار بودن شما 
دارد. در اينصورت شــما ضمن انجام دادن كار هم در 
خودتان شور و شــوق ايجاد كرده ايد و هم توانايي تان 
را براي به دست آوردن هدف به بيشترين حد ممكن 

رسانده ايد. 
۴. تخصص و شم فني داشته  باشيد

بيشــتر رهبران كارشــان را بــا مهارت هايي چون 
فروشندگي، طراحي و حسابداري شروع مي كنند. با 
اين حال، بهترين رهبران در گذر زمان مهارت شان را به 

يكي از نقاط قوت شان تبديل مي كنند. 

۵. خالق باشيد
در جهان كسب وكار امروز، بسياري از تصميم ها چندان 
مشخص نيستند. توانايي گرفتن چنين تصميماتي 
است كه افراد كاركشته را از تازه كاران جدا مي كند، چون 
رهبران خوب مي توانند خارج از چارچوب يك راهبرد 
از پيش تعيين شــده فكر كنند و در شرايط حساس 
تصميمات مهمي بگيرند. با در نظر گرفتن اين عامل، 
تفكر خالقانه در شرايط پراسترس براي رهبران خوب 

يك ويژگي حياتي به شمار مي رود. 
۶. در شرايط پراسترس براعصاب تان مسلط 

باشيد
در يك جهان ايــده آل، همه چيز برمبناي يك برنامه 
پيش مي رود. شوربختانه ما در جهاني ايده آل زندگي 
نمي كنيم و فارغ از ميزان تالش مان، هر از چند گاهي 
با مشكالت روبه رو مي شويم. در چنين مواقعي، مهم 
است كه رهبر تيم دستپاچه نشود، چون چنين چيزي 
ممكن است تاثيري منفي بر روحيه تمام تيم يا شركت 
داشته  باشد. به همين دليل الزم است اين آدم كامال 

مطمئن   باشد و همه را خاطرجمع كند. اينجور 
مشكالت طبيعي هســتند و بهترين راه اين است كه 
آرامش خودشان را حفظ كنند، به كارشان ادامه دهند و 

از مشكالت گذر كنند. 
۷. جرات داشته  باشيد

رهبري يك تيم – چه در حوزه كســب وكار، چه در 
زندگي روزمره و چه در هر حوزه ديگر – مانند پيداكردن 
منابع كشف نشده  آب است. هيچ نقشه اي در كار نيست. 

رك بگويم، هيچ چيز معلوم نيست اما خبر خوب اين 
است كه هرچه فشار و ريسك متقابل شما بيشتر باشد، 
پاداش بيشتري هم در انتظار شماست. براي رسيدن به 
اين مهم، بايد به بينش و غريزه خودتان اعتماد كنيد. 
اين امر به هنگام وقوع اتفاقات پيش بيني نشده بيشتر از 
هر زمان ديگري صادق است. در نهايت اين تصميمات 
دشوار هستند كه شما را مي سازند اما پيش از هر چيز 
بايد ياد بگيريد به خودتان اعتماد كنيد و با اين كار، شما 

رشد خواهيد كرد.
۸. با تغييرات سازگار شويد  

شكي نيست كه جهان با سرعتي بسيار زياد در حال 
تغيير است و در نتيجه سازگاري آدم ها و سازمان ها با 
انتظارات مشتريان و همگام شدن با بازار امري ضروري 

است. 
رهبران خوب، خود مي دانند كه هميشه تغيير وجود 
دارد و به همين دليل مجدانه زيردستان، همكاران و 
حتي سازمان هاي شــان را به سوي داشتن طرز تفكر 

صحيح به هنگام بروز تغييرات سوق مي دهند. 
۹. مهارت هاي حل مساله را بهبود 

ببخشيد
همه رهبران به طور كلي به دنبال تحليل و حل 
مشكالت سازماني هستند. با در نظر داشتن اين 
نكته، مهم است به ياد داشته باشيم كه رهبران 
خوب در تحليل مسائل خبره هستند و از حل 

مشكالت هراسان نيستند. 
۱۰. شوخ طبعي داشته  باشيد

رهبري مقوله اي جدي اســت اما اين بدين معنا 
نيست كه خنده در آن جايي ندارد. به ياد داشته  باشيد 
كمي خنده باعث افزايش سالمتي در محل كارتان نيز 

مي شود. 
پس فراموش  نكنيد كه هر از چنــد گاهي لطيفه اي 
بگوييد و كمي بحث خودماني و ساده داشته باشيد. با 
اين كار شــما روحيه كاري را در ميان افرادتان بهبود 

مي بخشيد و سطح بهره وري را افزايش مي دهيد. 
ختم كالم

چيزهــاي زيــادي درباره بدل شــدن بــه رهبري 
خــوب گفته شــده اند كــه بســياري از آنهــا از 
اجــزاي اصلــي ويژگي هــاي پيش گفته هســتند. 
 مهارت هــاي تــان را بهبــود بخشــيد و خودتان را 

برجسته كنيد. 
با اين كار شما رهبري خوب خواهيد بود كه يك سر و 

گردن از سايرين باالتر است. 
منبع: آنترپرنر
ترجمه: بازده

ويـژگي های ضروري رهــبران مدرن

روابط عمومي ســازمان غذا و دارو، اسامي برخي 
از  نمك هــاي واحدهاي توليدي مــواد غذايي را 
كه به دليل جعل يا فاقد اسناد بهداشتي اداره كل 
فرآورده هاي غذايي ســازمان غذا و دارو بودند را 

اعالم و آنها را غيرمجاز عنوان كرد. 

به گزارش ايســنا، نمك هايی بــا نام هاي تجاري 
آرمان، هســتي، بلوط، دي، صدف، نمك تصفيه 
شده يددار دانه دانه و نمك شــركت رادمهر با نام 
تجاري رادمهر به دليل جعل مدارك بهداشــتي 
مــورد نظــر اداره كل نظــارت بــر فرآورده هاي 

غذايي ســازمان غــذا و دارو غيرمجاز هســتند. 
روابط عمومي ســازمان غذا و دارو همچنين با نام 
بردن از نمك هــاي روحي و نمك يــددار الماس 
به دليل نداشــتن مجوزهاي بهداشتي، از افرادي 
كه محصوالت معرفي شــده را در ســطح عرضه 

مشــاهده مي كنند، خواســت تا روابــط عمومي 
ســازمان غذا و دارو، معاونت هاي غــذا و داروي 
دانشگاه هاي علوم پزشكي سراسر كشور يا نيروي 
 انتظامي را مطلع كنند تا نسبت به جمع آوري آنها 

اقدام شود. 

خبر

ريچارد برانسون
سر ريچارد برانسون، كارآفرين و ثروتمند مشهور 
انگليسي است كه به دليل مالكيت گروه معروف 
شركت هايش شناخته مي شود. او مالك بيش از 
۴۰۰ شركت اســت كه در زمينه هاي متعدديـ  
از صنعت هوايي و مسابقات فرمول يك گرفته تا 
لوازم تزئيني و حتي حمــل و نقل فضاييـ  فعال 
هستند. ثروت برانسون بيش از ۴.6 ميليارد دالر 

برآورد شده است. 
برانسون، نخســتين ســرمايه گذاري خود را در 
16سالگي انجام داد. در آن زمان او مجله اي به نام 
»دانش آمــوز« راه اندازي كرد و بــا فروش آن، به 
كســب درآمد پرداخت. نخســتين كسب و كار 
واقعي او، راه اندازي يك شــركت توليد و پخش 
موسيقي به نام ويرجين ركوردز بود. امروزه شركت 
هواپيمايي او با نام »ويرجين آتالنتيك« يكي از 
معروف ترين شركت هاي حمل و نقل هوايي جهان 
است. برانسون به عنوان يك كارآفرين وثروتمند 
موفق   شناخته شده اســت و در انتقال رازهاي 
موفقيت خود به ديگران   دســت گشاده اي دارد. 
روزي نيســت كه مصاحبه اي از او در نشريات يا 
وب سايت هاي مرتبط با كارآفريني و كسب و كار 
منتشر نشود. البته برانسون جدا از جنبه تاثيرگذار 
 بر جامعه و زندگــي جوانان مشــتاق موفقيت، 
در واقــع از اين كار بــه عنوان يك اســتراتژي 

برندسازي شخصي نيز بهره برداري مي كند. 
در اينجا به ۷ راز موفقيت برانسون مي پردازيم: 

1- »بله« گفتن لذتبخش است.
۲- حــاال كه مي خواهيــد رويا ببينيــد، روياي 
بزرگي ببينيد. از يك پسرك روزنامه فروش )خود 
برانسون( تا فردي كه ۸ شركت ميليارد دالري راه  

انداخته، چقدر فاصله است؟ 
۳- لذت بردن، خودش لذتبخش است. برانسون 
جايي گفته است: لذت ببريد و سخت كار كنيد، 

پول خودش مي آيد. 
۴- ريسك هاي حساب شده بكنيد. به  همين دليل 

است كه »بله« گفتن براي برانسون راحت  است. 
۵- در لحظه و براي همين االن زندگي كنيد و  از 

كار سخت هم لذت ببريد. 
6- هميشه و به همه احترام بگذاريد. 

۷- گشاده دست و بخشنده باشيد. 

چهره هاي كسب و كار مهارت

صداي آدمي را مي توان به يك آلت موسيقي تشبيه كرد كه طبعا 
نت هاي يكنواخت را نمي نوازد. وقتي زخمه اي بر چنگ دل خويش 
مي زنيد، كلمات را با لحني خشن، ماليم يا معمولي و با زير و بمي 
متفاوت، ماليم يا يكنواخت ادا مي كنيد. تمام اين خصوصيات در 
برداشت شنونده از پيام شما نقشي اساسي دارد. كارشناسان معتقدند 
۳۸درصد استنباط اوليه از هر عبارت، بستگي به نحوه ادای آن دارد. 
در حقيقت مردم از طرز گفتارمان درباره ما قضاوت مي كنند. صداي 
هر انساني منحصر به فرد است. برخالف بسياري از انسان هاي عادي، 
هنرپيشگان، آوازخوانان و سخنرانان دقيقا مي دانند كه صداي آنان 
چگونه است و چه تاثيري مي گذارد. در حالي كه اشخاص عادي كمتر 
از چنين مهارتي برخوردارند. شايد هر يك از ما بارها در طول زندگي 
خود در شرايط گفتگو با ديگران بوده ايم و شنيده ايم كه به ما گفته اند: 
»با من اين جوري صحبت نكن.«در اين حالت، خشــم و غضب به 

گونه اي محسوس در رفتارها مشخص اســت. اين حاالت از اينجا 
نشات گرفته كه ما از لحن صداي طرف مقابل خود نوعي مخالفت 
يا احساس ناخوشايندي نســبت به خود دريافته ايم. پژوهشگران 

دريافته اند كه لحــن صداي افراد 
بيانگر ۴ دسته از احساسات است: 

احساس مثبت، ناخوشايند، غم و 
ترس. لحن صدا به تنهايي در شناسايي 
حاالت عاطفي و احساســي فرستنده 
پيام نقش بسزايي دارد. براي مثال درك 
خشونت و حاالت تهاجمي فرستنده پيام 
با شنيدن آن از طريق ضبط و پخش صوت 
بسيار مشخص تر است تا درك آن از طريق 
نوشته. خالصه اينكه لحن صداي افراد 
گاهي مبناي قضاوت ما درباره شخصيت 
ديگران اســت؛ موقع حرف زدن به آن 

دقت كنيد.

اين جوري صحبت نكن

تحليل افق پيش روي بازار سنگ آهن 
  كيوان جعفري طهراني - كارشناس اقتصادی

 در اقتصاد به هم پيوسته جهان امروز تحليل يك واقعه اقتصادي بدون در نظر گرفتن اثر بازيگران 
بزرگ اقتصاد جهان غيرممكن است. به باور بسياري از كارشناسان، سنگ آهن دومين كاالي 
استراتژيك جهان بعد از نفت به شــمار مي رود و بازيگر بزرگ اين بازار سنگ آهن در جهان 
بي شك كشور چين است.اين كشور بزرگ ترين توليدكننده فوالد و خريدار عمده سنگ آهن 
جهان است. مي دانيم قيمت ســنگ آهن طي ماه هاي اخير افزايش  يافته و اين افزايش ذهن 
بسياري از توليدكنندگان و مصرف كنندگان اين محصول را در ايران و سراسر جهان به خود 
مشغول كرده است. سوال اين اســت كه علت صعودي شدن نرخ سنگ آهن چيست و آيا اين 
محصول روند صعودي خود را همچنان حفظ خواهد كرد؟ پاسخ به اين سوال مي تواند اذهان 
طيف وسيعي از دست اندركاران صنعت و معدن كشور از فعاالن معدني گرفته تا سرمايه گذاران 
در سهام شركت هاي فوالدي و معدني را درباره افق پيش روي اين صنعت روشن كند. الزم به 
توضيح است كه اين تحليل بر يكي از پارامترهاي بسيار عمده يعني تحوالت اقتصادي چين به 
عنوان بازيگر بزرگ صنايع فوالد و سنگ آهن تمركز دارد و مسائل و سياست هاي داخلي ايران 
بخش فوالد و سنگ آهن بايد در مجالي ديگر مورد بررسي قرار گيرد. در اوايل ماه مارس۲۰16 
)اسفند 9۴( دولت پكن پروژه هاي ســاختماني و زير بنايي زيادي را اعالم كرد و ضريب رشد 
پروژه هاي ساختماني در ماه مارس 19 درصد بوده است. همچنين در ماه مارس كارخانجات 
توليد كننده سيمان چين حدود ۲۵ درصد افزايش توليد داشته اند تا بازار تشنه چين را بعد از 
يك ركود طوالني ساختمان سازي كه در نيمه دوم سال ۲۰1۴ و كل سال ۲۰1۵ اتفاق افتاد، 
تغذيه كنند. متعاقبا بازار مصرف سيمان چين نيز در ماه مارس با رشد ۲۴/۷ درصد همراه بوده 
است. بازار مصرف فوالد چين به ويژه براي مقاصد مورد نياز جهت ساختمان سازي بسيار داغ 
شده به طوريكه اكثر كارخانجات فوالدسازي موجودي انبارهايشان به صفر رسيده است. روند 
صادرات فوالد چين كاهش قابل مالحظه اي يافته و اين خود باعث افزايش قيمت فوالد تركيه، 
هندوستان و منطقه MENA )خاورميانه و شمال آفريقا( شده است. به علت كاهش شديد 
قيمت سنگ آهن در ماه دسامبر سال ميالدي گذشته كه به زير ۴۰ دالر رسيد و متعاقبا قيمت 
فوالد بسيار افت كرد، فوالدسازان چيني با احتياط در ۳ ماهه اول سال ۲۰16 توليد كردند و هنوز 
هم عرضه فوالد از تقاضا كمتر است. از سوي ديگر تعداد قابل توجهي از كارخانجات كك سازي 
چين در ماه دسامبر سال گذشته به علت كاهش شديد قيمت فوالد بسته شدند و اينك كه نياز 
بازار چين به فوالد بيشتر است، كارخانجات فوالد سازي با كمبود كك مواجه شده اند. شروع به كار 
مجدد اين كارخانجات زمان بر است و به 1 تا ۲ ماه زمان نياز دارد. همچنين عرضه سنگ آهن ۴ 
غول بزرگ سنگ آهني برزيل و استراليا جوابگوي بازار تشنه حال حاضر چين نيست ولي افزايش 
مجدد توليد آنها در ماه هاي آينده مي تواند بازار را به يك ثبات نسبي و سپس كاهش برساند. به 
داليل فوق فوالدسازان چيني بيشتر راغب به خريد سنگ آهن با عيار باال و عناصر مزاحم پايين 
هستند تا از آن براي توليد فوالد مرغوب تر در زمان كوتاه تر اقدام كنند. در چنين شرايطي موضوع 
مخلوط كردن )Blending( سنگ آهن كم عيار با فسفر و سولفور باال در بنادر چين در اولويت 
نيست. بر اين اساس شوك هيجاني بازار سنگ آهن و فوالد پايدار نخواهد بود و از نيمه دوم ماه 
May و نيمه اول ماه ژوئن شاهد كاهش قيمت خواهيم بود. ضمنا پيرو محدوديت هاي اعمال 
شده توسط دولت چين جهت معامالت فوالد و سنگ آهن در بورس هاي داليان، شانگهاي و... 
نوسانات قيمت در طول ماه May ادامه خواهد داشت. اميدوارم اين تحليل بتواند روشن كننده 

وضعيت پيش آمده در بازار جهاني سنگ آهن باشد و مورد توجه معدنكاران داخلي قرار گيرد.

5 روش ساختن يك استارتاپ بي نظير
چه تــازه مي خواهيــد كســب و كارتان را 
راه بيندازيــد و چــه قصد داريــد كه براي 
كسب وكارتان مشتريان بيشتري به دست 
بياوريد، براي موفقيت الزم اســت به چشم 
مردم بياييد. بنابراين نه تنها بايد در جايي كه 
مشتريان تان حضور دارند به سراغ شان برويد؛ 
بلكه بايد به آنها ثابت كنيد شايسته توجه آنها 
و پولي كه به سختي به دست آورده اند، هستيد. در اينجا ۵ روش خالقانه كه به 
كسب و كار شما براي برجســته بودن در قياس با رقباي تان كمك مي كند را 

توضيح مي دهم: 

۱- محصول بي همتا: اگر محصولي بي همتا داشته باشيد كه مشتريان شما 
نتوانند آن را جايي ديگر بيابند، خود را از رقباي تان متمايز كرده ايد. البته الزم 
نيست همه محصوالت تان از اين نوع باشند اما داشتن يك يا دو نوع محصول 
متمايز براي كسب و كار شما مفيد خواهد بود. روي پيامي كه به مشتريان تان 
مي دهيد، تمركز كنيد تا به آنها نشان دهيد چه چيزي محصوالت شما را متمايز 

مي كند.
 

۲- خودتان راه حل باشيد: آيا مشتريان شما مساله اي دارند؟ به آنها بگوييد كه 
چگونه مي توانيد اين مساله را حل كنيد. مطمئن شويد هر آن چيزي را كه باعث 
تمايز شما مي شود در تبليغات تان گنجانده ايد تا مشتريان  متوجه آنها شوند. بر 
ارزش هاي پيشنهادي تان به مشتري متمركز شويد و او را به ارزشمند بودن آنها 

متقاعد  كنيد.
 

۳- نيازي را كشف كنيد: اگر راه حلي نداريد كه شما را از رقبا متمايز كند، 
نيازي را بيابيد كه مي توانيد به آن پاسخ مناسبي دهيد. سپس بازار رقابتي تان را 
بررسي كنيد: آيا به اين نياز پاسخي داده شده است؟ اگر نه، شايد بتوانيد راه حلي 

براي آن بيابيد.

۴- ارزش: آيا ترجيح مي دهيد در برابر هزينه ثابت، چيز بيشتري به مشتريان تان 
ارائه كنيد؟ تا وقتي اين موضوع را به مشتريان تان نگوييد، آنها از اين ارزش افزوده 
محصول يا خدمت شما باخبر نخواهند بود. كارزار تبليغاتي را راه بيندازيد كه 
به مشتريان  درباره طوالني تر بودن ضمانت محصول توسط شما، استفاده شما 
از مواد  مرغوب يا سرعت تحويل باالي سفارش ها اطالعاتي بدهد. كشف كنيد 
دقيقا چه ارزشي را براي مشتريان  به ارمغان مي آوريد. اين كار باعث مي شود تا 
كسب وكارتان از هر رقيبي متمايز شود و بدين  ترتيب مشتريان فراواني را به 

خود جلب كنيد. 

۵- خدمات: آوازه سرويس دهي عالي به مشتريان، دهان به دهان ميان دوستان 
و آشنايان مي گردد. با مشتريان  به درستي رفتار كنيد تا آنها به اطرافيان  بگويند 

سراغ شما بيايند. اين كار خيلي زود به درآمد و فروش بيشتر خواهد انجاميد. 

يادداشت

استارتاپ

اين نمك ها غيرمجازند

کارآفرینی
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طي چند ســال اخير برخي از واحدهاي 
طالفروشــي به علت ركــود موجود در 
 بازار تعطيل شده يا در مرز تعطيلي قرار

 گرفته اند. 
رئيس سابق اتحاديه طال و جواهر كشور 
در اين رابطه در گفتگو با »كسب وكار« گفت: در فاصله سال هاي 

۹۳ تا ۹۴ در تهران ۷۰۰ واحد طالفروشي تعطيل شد .
محمد كشــتي آراي با بيان اينكه ۳۲ هزار واحد طالفروشــي در 
كشــور وجود دارد، ادامه داد: در تهران حدود ۳ هزار و ۷۰۰ واحد 
طالفروشي وجود دارد كه ۲ هزار و ۹۰۰ واحد آنها از مجوز و پروانه 

كسب برخوردار هستند. 
وي با بيان اينكه طي چند سال اخير برخي واحدهاي طالفروشي 
به علت ركود موجود در بازار و عدم توان در پرداخت ماليات تعطيل 
شــده اند، اظهار كرد: رويكرد مردم در خريد طال نيز نســبت به 
گذشته تغيير كرده است و همين عوامل باعث تعطيلي ۷۰۰ واحد 

طالفروشي در تهران شد. 
محمد كشتي آراي تاكيد كرد: طبق قانون جديد نظام مالياتي همه 
طالفروشي ها موظف هستند از نرم افزار فروش برخوردار باشند، 
چنان كه در هنگام فروش از طريــق پرينت يا دادن فاكتور ميزان 

خريد و فروش خود را مشخص كنند.
 

پايين آوردن عيار طال خبري نادرست است
وي همچنين با بيان اينكه براساس قانون مورد اشاره ۲ سال است 
كه بايد اصناف كشــور از صندوق فروش يا نرم افزار مربوط به آن 
برخوردار باشند، ادامه داد: برخي از صنوف به شكل مرسوم گذشته 
از صندوق فروش استفاده مي كنند ولي در طالفروشي ها اين الزام 
وجود دارد كه از نرم افزار اين امر استفاده شود و كليه عمليات خريد 

و فروش خود را از طريق اين نرم افزار انجام دهند. 
وي در ادامه برخي از اخبار منتشــر شــده مبني بر پايين آوردن 
عيار طال را تكذيب كرد و گفت: طبق قانون استاندارد عيار طال در 
كشورمان ۱۸ است. پايين آوردن عيار طال خبري نادرست است و 

به طور كلي اين موضوع صحت ندارد. 
محمد كشــتي آراي گفت: براي تعيين قيمت طــال بايد قيمت 
يك گرم طال را با قيمت اجرت ســاخت آن جمع و ۷درصد سود 
فروشــنده را به آن اضافه كنيم و ۹ درصد ماليات بر ارزش افزوده 

هم اضافه شــود. وي ادامه داد: تمام اين اعداد قابل كنترل است و 
اگر كسي درباره ميزان اجرت يا سودي كه به فروشنده داده شده 
است، اعتراضي داشته باشــد، مي تواند به ا تحاديه مراجعه كند تا 

رسيدگي شود. 
كشتي آراي درباره اجرت ساخت هر گرم طال نيز گفت: اجرت هاي 

ساخت معموال مشخص است و در واحدهاي صنفي با درصد 
ناچيزي اختالف عرضه مي شود ولي اصوال اجرت ساخت ها 
براساس درجه بندي ميزان كاري كه روي هر گرم طال انجام 

مي گيرد، درجه بندي مي شود. 
رئيس سابق اتحاديه طال و جواهر افزود : معموال 

اجرت ساخت هر گرم طال 5 تا ۳5 هزار تومان 
متناســب با كاري كه روي طال انجام شده 
است، محاسبه مي شود يعني ممكن است 
برخي طالها اجرت بيشتري داشته باشد و 
آن هم به دليل كار بيشتري است كه روي 
آن انجام مي شود. كشــتي آراي ادامه داد: 

برخي طالها مانند طالهاي چند رنگ و طالهاي فانتزي نيز از نظر 
ميزان قيمت تمام شده نيز اجرت ساخت بيشتري دارند چون كار 
بيشتري روي آنها انجام مي شود. وي درباره ۷ درصد سود فروشنده 
طال نيز گفت: واحدهاي صنفي كه قصد رقابت دارند ممكن است 
سود كمتري براي طالي خود دريافت كنند. رئيس اتحاديه طال 
و جواهر افزود: طالهاي كم اجرت طالهايي هستند كه كار 
كمتري روي آنها انجام مي شود و اين طالهاي كم اجرت با 

طالهاي دست دوم فرق دارد. 
كشتي آراي درباره برگه فروش جواهرات نيز گفت: معموال 
در واحدهاي صنفي در برگه فــروش )فاكتور( جواهرات، 
قيمت طال به روز درج مي شــود و اگــر فرض كنيم 
برچسب يك انگشــتر برليان ۲ ميليون و 5۰۰ هزار 
تومان تعيين شده باشد با احتساب ۷ درصد سود و ۹ 
درصد ماليات بر ارزش افزوده بايد ۲ ميليون و ۷۲۰ 

هزار تومان به فروش برسد. 
وي ادامه داد: دليل اينكه قيمت طال را به 

روز در برگه فروش جواهرات مي نويسند، اين است كه اگر روزي فرد 
بخواهد اين جواهر را به همان واحد برگرداند، مي تواند بر مبناي 

قيمت طال و جواهر به كار رفته شده آن را دوباره خريداري كند. 
وی افزود: معموال در فاكتور جواهــرات جمله ضمانت جنس هم 

نوشته شده كه نرخ مصوب اتحاديه در اين باره ۲5 درصد است. 

ميزان قاچاق به طور دقيق مشخص نيست
رئيس ســابق اتحاديه طال و جواهر گفت: قاچاق طال در مناطق 
مختلف كشور متغير و ۱5 تا ۲۲ درصد طالي موجود در بازار است. 
كشتي آراي افزود: درباره طالهاي قاچاق موجود در بازار برآوردهاي 
زيادي مي شود اما چون اين طال قابل ثبت در جايي نيست ميزان 

قاچاق آن به طور دقيق مشخص نيست. 
وي ادامه داد: در برخي از مناطق كشور قاچاق طال نزديك به صفر 

است و در بعضي از مناطق كشور به ۴۰ درصد هم مي رسد. 
كشتي آراي افزود: طبق آخرين تحقيقات ۱5 تا ۲۲ درصد طالي 

موجود در بازار قاچاق است. 
وي گفت: ايران يكي از بازارهاي هدف براي طالهاي وارداتي است و 

بيشترين واردات طال در ايران از تركيه، امارات و عراق است. 

برخورد با واحدهاي صنفي داراي طالي دست دوم 
رئيس سابق اتحاديه طال و جواهر درباره فروش طالي دست دوم 
گفت: طالهاي دست دوم به داليل بســيار زيادي از جمله انتقال 
بيماري هاي پوستي، همچنين بحث اشتغال و توليد در كشور و عيار 

استاندارد اين طالها مشكالت فراواني ايجاد مي كنند. 
وي ادامه داد: طالهاي دست دوم ممكن است طالهايي باشند كه 
در سال هاي گذشته توليد شده اند يا از كشورهاي ديگر وارد و بعضا 
مشاهده مي شود كه طال نيست و روكشي از طال دارد كه متاسفانه 
به دليل نداشتن استاندارد و نبود نظارت روي آنها قابل پيگيري و 

رسيدگي نيست. 
كشتي آراي افزود: فعاليت واحدهايي كه طالي دست دوم خريد و 

فروش مي كنند، غيرقانوني است و  با آنها برخورد مي شود. 
وي ادامه داد: متاسفانه اين واحدهاي صنفي به محض ورود ماموران 
يا گشت هاي نظارت تابلوهاي خود را جمع مي كنند و بعد از خروج 
آنها مجددا به كار خود ادامه مي دهند و اگــر مردم از اين واحدها 

خريد نكنند، آنها نمي توانند به كار خود ادامه دهند. 

رئيس سابق اتحاديه طال و جواهر در گفتگو با »كسب وكار«:  

آمار طالي قاچاق باال نيست
تعطيلي ۷۰۰ طالفروشي در تهران طي دو سال به دليل ركود

اصناف

صنــوف در شــرايط ركــود 
اقتصادي به فعاليت مي پردازند

رئيس اتاق اصناف همــدان، تداوم ركود حاكم 
بر اقتصاد كشــور را در كاهش درآمد صنوف و 

درآمد هاي مالياتي تاثيرگذار دانست. 
به گزارش پايگاه اطالع رساني اتاق اصناف ايران، 
حميدرضا فرسايي وحيد درباره توافقنامه جديد 
اتاق اصناف ايران با سازمان امور مالياتي به اصالح 
نظام جامع مالياتي اشاره كرد و افزود: با توجه به 
قوانين جديد، انتظار مي رود كه شرايط موجود 
اقتصادي در تعيين ماليات براي صنوف در نظر 

گرفته شود. 
وي افزود: دو سه سال است كه صنوف در شرايط 
ركود اقتصادي به فعاليت مي پردازند و درآمدهاي 
آنها به شدت كاهش پيدا كرده است؛ به همين 
علت بايد تشديد ركود اقتصادي را هم در تعيين 

ماليات براي اصناف مورد توجه قرار دهيم. 
 رئيس اتاق اصناف همدان با اشاره به تداوم ركود 
در اقتصاد كشور پيش بيني كرد كه به واسطه 
كاهش درآمد صنوف در حوزه درآمد مالياتي با 

كاهش شديد مواجه باشيم. 
به گفته وي، نبايد در ســال جاري، درآمدهاي 
مالياتي سال قبل را مبنا و مالك قرار داد چون 
بخشــي از توافقنامه اخير اتاق اصناف ايران با 
ســازمان امور مالياتي، به اصــالح نظام جامع 

مالياتي مرتبط است. 

اهميت دانســتن قانون نظام 
صنفي از سوي كسبه  و تجار

نايب رئيس اتاق اصناف مركز استان فارس خبر 
از تشكيل كارگاه تحليل و بررسي قانون نظام 
صنفي و آيين نامه هاي اجرايي آن ويژه بازرسان 

اتحاديه هاي صنفي شيراز داد. 
به گزارش پايگاه اطالع رســاني اتــاق اصناف 
ايران، خسرو فروغان در حاشيه كارگاه تحليل 
و بررســي قانون نظام صنفي و آيين نامه هاي 
اجرايي آن ويژه بازرســان اتحاديه هاي صنفي 
كه در محل سالن اجتماعات اتاق اصناف مركز 
استان فارس تشكيل شد، اظهار داشت: آموزش 
يكي از اولويت هاي اصلي اتــاق اصناف مركز 
استان با محوريت اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل 
و براساس نيازسنجي هاي شوراي راهبردي آن 
اتاق است. رئيس شوراي آموزش اصناف كشور با 
بيان اهميت دانستن قانون نظام صنفي از سوي 
كسبه،  تجار و بازاريان ادامه داد: يكي از فعاالن 
و زحمتكشان اتحاديه هاي صنفي بازرسان آن 
اتحاديه هستند؛ كه همزمان با انتخابات اعضاي 

هيات مديره انتخاب مي شوند. 
فروغان افزود: بازرسان بايد ضمن نظارت دقيق بر 
عملكرد اعضای هيات مديره اتحاديه هاي صنفي 
به عنوان راهنما در روند عملكرد بهتر اتحاديه ها 
گام بردارند. وي خاطرنشان كرد: اگر بازرسان 
بخواهنــد بهترين عملكــرد را از خود به جاي 
بگذارند و نقش تاثيرگذاري داشته باشند يكي از 
ملزومات آن اشراف كامل به قانون نظام صنفي و 

آيين نامه هاي اجرايي است. 
نايب رئيس اتاق اصناف مركز استان فارس در 
پايان تصريح كرد: كارگاه آموزشــي تحليل و 
بررسي قانون نظام صنفي و آيين نامه هاي اجرايي 
آن با حضور بازرسان اتحاديه ها برگزار شد، اما 
كارگاه هاي آموزشي ديگري نيز به فراخور نياز 
اتحاديه هاي صنفي به زودي برگزار می شوند و 

اين روند تا پايان سال ادامه خواهد داشت. 

تعطيلي چندين واحد خواروبار 
فروشي به دليل همجواري

رئيس اتاق اصناف بوكان )آذربايجان غربي( از 
تعطيلي چندين واحد خواروبار فروشي به دليل 

همجواري با فروشگاه هاي زنجيره اي خبر داد. 
حســن صناعتــي بــا انتقــاد از راه اندازي 
فروشــگاه هاي زنجيره اي در شهرستان هاي 
كوچك گفت: شايد فروشگاه هاي زنجيره اي 
براي كالن شــهرها مفيد باشــد اما راه اندازي 
فروشــگاه هاي زنجيــره اي، صنــوف را در 
شهرستان هاي كوچك با مشــكالت مواجه 
خواهد كــرد. وي از تعطيلي مغازه هاي خوارو 
بار فروشــي و ورشكســتگي صنوف در اين 
شهرســتان خبر داد و افزود: يك فروشــگاه 
زنجيره اي در شهرســتان هاي كوچك برابر با 
حدود ۱۰۰ مغازه است و به تعطيلي مغازه هاي 
خوارو بار فروشي و ورشكستگي اصناف منجر 
مي شود. رئيس اتاق اصناف بوكان همچنين بر 
دسته بندي و تفكيك قوانين استاني، منطقه اي 
و بومي تاكيد كرد و ضمن اشاره به تداوم ركود 
 در اقتصاد كشور متذكر شــد: نبايد قوانين و 
آيين نامه هايي را كه در كالن شهرها به اجرا در 
مي آيد، به شهرستان هاي كوچك تعميم داد. 

اخبار

رئيس واحد بازرســي و نظارت اصناف اســتان البرز با بيان اينكه در 
ارديبهشــت ماه از   ۱۶ هزار واحد صنفي بازديد شــده است، گفت: 
براي ۹۴۳ واحد صنفي در انواع مختلف، گزارش بازرسي به تعزيرات 
حكومتي ارجاع  شده است.  به گزارش پايگاه اطالع رساني اتاق اصناف 
ايران، رمضان رستمي با اشاره به آغاز طرح »صنف و سالمت« در سطح 
استان البرز اظهار داشــت: اين طرح مربوط به اغذيه فروشي هاست 

كه با مشاركت اتحاديه اغذيه فروشــي ها انجام مي شود.  وي با بيان 
اينكه يك هفته از آغاز طرح صنف و ســالمت مي گــذرد، افزود: اين 
 طرح به مدت يك مــاه ادامــه دارد و در آن به تمام فســت فودها و 
پيتزا فروشي ها مراجعه مي شود.  وي با اشاره به اينكه اغذيه فروشي ها از 
لحاظ كيفيت و كميت محصوالت ارائه شده به مردم توسط كارشناسان 
و بازرسين مورد بررسي قرار مي گيرند، گفت: واحدهاي صنفي متخلف 

به تعزيرات حكومتي معرفي خواهند شد.  رستمي با بيان اينكه يك 
بخش از بازرسي ها مربوط به رستوران ها، تفرجگاه ها و واحدهاي صنفي 
محور كرج -چالوس بوده اســت، افزود: اين بازرسي با همكاري اداره 

اماكن، شبكه بهداشت و تعزيرات حكومتي انجام شده است. 
وي با اشاره به اينكه در هفته گذشته پنج واحد صنفي رستوراني در 
محور كرج چالوس پلمب شده اســت، گفت: در بحث شهرستان ها 

واحدهاي صنفي كه در يك دوره زماني مشخص بيش از سه بار در يك 
مورد تخلف كنند، واحد صنفي آنان بر اساس احكام تعزيرات حكومتي 
پلمب و نصب پالكارد مي شود. رئيس واحد بازرسي و نظارت اصناف 
كرج با بيان اينكه بازرسي هاي روزمره به طور مداوم ادامه دارد، افزود: اين 
آمار مربوط به سطح استان البرز است.همچنين به تخلفات به صورت 
موردي رسيدگي شده و احكام مربوطه از طريق شعبات صادر مي شود. 

از۱۶ هزار واحد صنفي در استان البرز بازرسي شد

تشديد ركود اقتصادي باعث شده تا بسياري 
از واحدهای توليدي به مرز تعطيلي برسند 
يا نيمه تعطيل به فعاليــت بپردازند. هرچند 
با تالش مســئوالن بخشــي از تحريم هاي 
بين المللي لغو شــده اســت اما هنوز تغيير 
چنداني در وضعيت بخش توليد كشور ايجاد نشده و هر روز خبر تعطيلي 
كارخانجات و واحدهاي صنعتي بزرگ و كوچك به دليل افزايش بدهي ها 

و نبود تقاضا براي محصوالتشان به گوش مي رسد. 
در اين ميان صنعت قطعه ســازي كشــور هم متاثر از همين ركود با 
مشكالت زيادي روبه رو است. البته سيل قاچاق كاالهاي ارزان قيمت 
و افزايش نرخ ماليات، عدم پرداخت بدهي شــركت هاي خودروسازان 
به قطعه ســازان، نبود نقدينگي براي تجهيز ماشين آالت هم بر حجم 

مشكالت آنها اضافه كرده است. 

قطعات بي كيفيت از سطح بازار ايران جمع آوري مي شود
نايب رئيس سابق اتحاديه لوازم يدكي خودرو در گفتگو با »كسب وكار« 
گفت: ورود لوازم يدكي خارجي مشابه توليد داخل، بازار ايران را به دست 

خارجي ها سپرده است. 
 سيدمهدي كاظمي نايب رئيس اول اتحاديه فروشندگان لوازم يدكي 
خودرو در ادامه با اشاره به اينكه ساخت لوازم يدكي خودرو در داخل با 
كيفيت است، افزود: ورود قطعات مشابه از كشورهاي هند، چين و تركيه 

مانع از توسعه اين صنعت شده است. 
كيفيت قطعات ايراني از مشابه چيني، هندي و تركيه بيشتر است كه 
اين قطعات به دليل ارزان بودن، بازار لوازم يدكي را در اختيار خود قرار 

داده است. 
وي با اشاره به فراواني تعديل نيروي انساني كارخانه ها به دليل ركود بازار 
اين صنعت تصريح كرد: 5۰ درصد قطعات خودروهاي باالي ۲۰ سال 

ساخت، از توليدات ايراني و با كيفيت مناسب تامين مي شود. 
نايب رئيس  سابق اتحاديه فروشندگان لوازم يدكي خودرو حجم كاالي 
وارداتي در بخش لوازم يدكي را با مقدار توليد در كشور يكسان اعالم كرد 
و گفت: بازار لوازم يدكي ايران نيازمند واردات فقط ۱۰ درصد قطعات 
مصرفي است اما لوازم مشابه ۳۰ تا ۴۰ درصد لوازم يدكي ساخت داخل 

وارد مي شود. 
كاظمي با اشاره به ارائه درخواست يكي از روساي نمايشگاه هاي بزرگ 
چيني براي نپذيرفتن سفارش توليد قطعه بي كيفيت چيني از سوي 

ايراني ها ادامه داد: تا دو سال آينده قطعات بي كيفيت از سطح بازار ايران 
جمع آوري مي شود. 

وي زمان مقابله با توزيع كنندگان لوازم يدكي خودرو را بيش از 5 ماه 
اعالم كرد و افزود: در صورت موافقت دولت اتحاديه لوازم يدكي آمادگي 
الزم را براي مقابله و كاهش زمان برخورد با توزيع كنندگان لوازم يدكي 

بي كيفيت و جمع آوري آن از سطح بازار دارد.
 

ممنوعيتي در واردات قطعات خودرو وجود ندارد
نايب رئيس سابق اتحاديه فروشــندگان لوازم يدكي خودرو 
همچنين با انتقاد از اينكه سازمان استاندارد و گمرك همكاري 
الزم را براي ممنوعيت ورود كاالي بي كيفيت به بازار انجام 

نمي دهند، گفت: متاســفانه ممنوعيتي در واردات 
قطعات خودرو وجود ندارد. 

سيدمهدي كاظمي با اشاره به اينكه طي ۸ 
سال اخير ركود شديدي در سطح واحدهاي 
توليدي قطعه ســازي وجود دارد، اظهار 

داشت: واحدهاي توليدي به تنهايي نمي توانند مشكالت خود را برطرف 
كنند و رفع آنها نيازمند حمايت جدي دولت است. ما فقط مي توانيم 
كدخدا منشــانه صحبت هاي خود را بيان كنيم اما در عمل دولت بايد 

اقدام الزم را انجام دهد. 
وي با بيان اينكه هم اكنون ۱۲۰ هزار نفر در كل كشــور در حوزه لوازم 
يدكي خــودرو فعاليت مي كنند، افزود: با تشــديد ركود بســياري از 
توليدكنندگان و فروشندگان قطعات يدكي خودرو واحد خود را 
تعطيل يا به افراد ديگري اجاره داده اند كه اين موضوع در آينده 

نگران كننده است. 
 نايب رئيس ســابق اتحاديه فروشندگان لوازم يدكي خودرو 
اضافه كرد: در حال حاضر تقريبــا ۴۰۰ نفر در حوزه قطعات 
خودرو بيكار شده اند و با افزايش مشكالت در حوزه اخذ 
ماليات و پرداخت حق بيمه ها اين آمار افزايش 
بيشــتري نيز خواهد يافت، چرا كه اگر واحد 
توليدي حق بيمه كارگران خود را پرداخت نكند 
تامين اجتماعي بالفاصله دفترچه آنها را تمديد 

نمي كند . در كنار اين موضوع واحد توليدي ملزم است با آنكه كاري انجام 
نداده ماليات خود را پرداخت كند. 

واردكنندگان مي توانند به راحتي قطعات بي كيفيت را وارد 
بازار كنند

كاظمي ورود كاالهاي قاچاق را مشكل ديگر واحدهاي توليدي قطعه ساز 
اعالم كرد و اظهار داشت: متاسفانه ممنوعيتي در واردات قطعات خودرو 
وجود ندارد و واردكنندگان مي توانند به راحتي قطعات بي كيفيت را وارد 
بازار كنند البته با وجود اينكه در چند سال اخير براي مديريت اين موضوع 
انجام شده اســت ولي همچنان واردات قطعات بي كيفيت يك معضل 

جدي براي واحدهاي قطعه سازكشور به شمار مي آيد. 
وي با اعالم اينكه برخي از متخلفان جواز فعاليت نداشــته و به صورت 
زيرپله اي اقدام به واردات قطعات بي كيفيــت مي كنند، تصريح كرد: 
اتحاديه بازوي اجرايي براي مقابله با اين افراد ندارد حتي از اعالم آمادگي 
خود براي شناسايي اين افراد نيز صحبت كرده ايم اما همچنان مسئوالن 

حمايتي را براي مقابله با اين موضوع انجام نمي دهد. 
نايب رئيس سابق اتحاديه فروشندگان لوازم يدكي خودرو با انتقاد از اينكه 
سازمان استاندارد و گمرك همكاري الزم را براي ممنوعيت ورود كاالي 
بي كيفيت به بازار انجام نمي دهد، گفت: چندين بار از گمرك و استاندارد 
درخواست همكاري كرده ايم اما آنها تاكنون به اين درخواست ها پاسخ 

مثبت نداده اند. 
كاظمي با اشاره به اينكه در صورت حمايت دولت از توليدكننده داخلي 
هزينه هاي توليد كاهش يافته و قيمت تمام شــده محصوالت معقول 
مي شود، اظهار داشت: متاسفانه امروز كاالهاي مشابه داخلي وارد كشور 
مي شوند و توليدكننده نمي تواند با آنها رقابت داشته باشد. حتي در كنار 
اين، امكان توليد محصوالت باكيفيــت و روز نيز از توليدكننده گرفته 

مي شود. 
وي با بيان اينكه امروز توليدكننده منابعي براي خريد مواد اوليه ندارد، 
گفت: تقاضايي نيز در سطح بازار افزايش نيافته و اين ركود عاملي شده تا 

هر روز شاهد تعطيلي بسياري از واحدهاي توليدي باشيم. 
نايب رئيس اتحاديه لوازم يدكي خودرو ادامه داد: در صورت حمايت مالي 
از توليدكنندگان در داخل، توانايي براي توليد قطعات اصلي و باكيفيت 
وجود دارد و اگر قرار باشــد اين تحرك نسبي و مقطعي ادامه دار باشد، 
اعمال سياست هاي خاصي را مي طلبد كه دست اندركاران اين صنعت 

بايد توجه الزم را به آن داشته باشند. 

نايب رئيس سابق اتحاديه فروشندگان لوازم يدكي خودرو در گفتگو با »كسب وكار« مطرح كرد

بازار لوازم يدكي در دست خارجي ها
4۰۰ نفر در حوزه قطعات خودرو بيكار شده اند
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برخی تسهیالت و مشوق ها مخرب هستند
پيش نيازهای توسعه پلت فرم های داخلی چيست؟

یک کارشــناس حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات معتقد است احترام به 
حق انتخاب کاربران، رعایت حقوق آنها، اطمینان نسبی از کیفیت و پایداری 
خدمات، نقش بسیار مهم و موثری در ورود و کوچ به پلت فرم های داخلی 
دارد. محمد کشوری درباره راهکارهای پیشنهادی برای اینکه کاربران به 
پیام رســان های داخلی کوچ کنند اظهار کرد: بخشی از مردم حتما از این 
پیام رسان ها استفاده می کنند اما اگر می خواهند کاربران به صورت گسترده، 
جدی و موثر وارد داخلی ها شوند، باید تدابیری اتخاذ شوند.در این زمینه 

باید به کاربران حق انتخاب داد و این کار با اجبار موفق نخواهد بود.
وی افزود: تعدادی مزیت های عمومی داریم که هر کدام از اپلیکیشن ها که 
در کشور فعالیت کنند، به واسطه حضور فیزیکی که دارند می توانند این 
مزیت ها را به کاربران ارایه بدهند؛ تاکنون هم پلت فرم هایی که توسعه پیدا 
کرده اند، از این مزیت ها استفاده کرده اند و شبکه های اجتماعی هم برای 
اینکه رشد کنند، می توانند این کار را بکنند. کشوری با بیان اینکه در زمینه 
قوانین و مقررات هم نیازمند مقرراتی هستیم که مسئولیت پلت فرم ها و 
حدود دخالت بخش های دولتی و حاکمیتی در آن مشخص باشد، معتقد 
اســت: در غیر این صورت با دخالت های  احتمالی، این پلت فرم ها رشــد 
نخواهند کرد، بنابرایــن باید یک حمایت قضایــی و قانونی از پلت فرم ها 

انجام شود.
این کارشناس حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات در توضیح این موضوع 
ادامه داد: ممکن است نیاز باشد مقررات و قوانینی تغییر کنند، به این معنا 
که دایره تعریف و تطبیق مصادیق ما از محتوای مجرمانه گاهی به گونه ای 
است که این اطمینان را به کاربران نمی دهد که در فضای داخلی فعالیت 

کنند و الزم است برای این مساله تدبیری اندیشیده شود.
وی معتقد است که بسته های حمایتی مانند معافیت های مالیاتی و اعطای 
تســهیالت به کاربران و یا اعمال تعرفه ترجیحی پهنای باند ارزان تر برای 
ورود به شبکه های اجتماعی داخلی بیشتر از آنکه مفید باشند، پر سر و صدا 
و بعضا مخرب اند چراکه درنهایت یا بایــد از از بیت المال برای آن ها هزینه 
شود یا از دیگر بخش ها مثل اپراتورها که عمدتا باعث بر هم خوردن توازن 

اقتصادی در بخش می شود.
کشــوری با تأکید بر اینکه صیانت از حقوق مجــازی کاربران و اطمینان 
به امن بودن اســتفاده آنها از بسترهای داخلی نقش بســیار و موثری در 
ورود به پلت فرم هــای داخلی دارد، بیان کرد: این مســئله بســیار مهم 
اســت، اینکه مردم مطمئــن باشــند از داده و اطالعات آن ها اســتفاده 
تجاری و غیرتجاری غیرمجاز نمی شــود، نقش موثــری در ورود کاربران 
به شــبکه های اجتماعی داخلی خواهد داشــت. این کارشــناس حوزه 
ارتباطات و فنــاوری اطالعات در ادامه ســخنانش دربــاره راهکارهای 
بلندمدت نهادهای مربوطه برای فرهنگ سازی استفاده از پیام رسان های 
داخلی تصریح کرد: به صــورت بلندمدت باید قوانین بــه گونه ای تغییر 
کند که اطمینان به حضــور کاربران در این فضا افزایــش پیدا کند و این 
امر بر عهــده نهادهای گوناگونــی مانند نهادهای تقنینی، باالدســتی و 
نهادهای اجرایــی و  فرهنگی و حتــی تخصصی مثــل وزارت ارتباطات 
 و فناوری اطالعات اســت و می تواننــد در زمینه فرهنگ ســازی، نقش

مهمی را ایفا کنند.
کشوری با اشاره به تجربه برخی کشورها در استفاده از پیام رسان های داخلی 
و بومی اظهار کرد: به طور مثال در کره جنوبی اگر مردم از پیام رسان های 
داخلی استفاده می کنند، همزمان به نمونه های خارجی هم دسترسی دارند 
و این امر در رقابت اتفاق می افتد و نکته دیگر اینکه برای پیام رسان داخلی با 
حضور نمونه های خارجی رقابت خوبی شکل می گیرد. این کارشناس حوزه 
ارتباطات و فناروی اطالعات در پاسخ به سوال آیا زیرساخت ها، رایانش ابری 
و سرورهای کشور پایداری الزم برای جذب تعداد باالی کاربر را دارند، اظهار 
کرد: به نظر می رسد با وجود توسعه مجموعه زیادی از خدمات مثل تاکسی 
اینترنتی، پلت فرم های پخش فیلم و ســریال و ...مشکلی از لحاظ دانش و 
امکانات فنی نباشد ولی جزئیات این مسئله را باید از مسئوالن فنی خود 

پیام رسان ها سوال کرد.

استارلينك در اوكراين قطع نمی شود
ایالن ماســک اعالم کرد شــرکت اســپیس ایکس، اینترنت ماهواره ای 
اســتارلینک در اوکراین را حتی اگر پنتاگون حاضر بــه تامین هزینه آن 
نشود، متوقف نخواهد کرد. شبکه ســی ان ان به تازگی گزارش کرده بود: 
این میلیاردر اخیرا اعالم کرده است ادامه فعالیت استارلینک در اوکراین 
همزمان با ادامه جنگ در اوکراین، برای اســپیس ایکس گران تمام شده 
است. اسپیس ایکس در سپتامبر از وزارت دفاع آمریکا خواست هزینه های 
مالی این سرویس اینترنت ماهواره ای در اوکراین را تامین کند زیرا اسپیس 

ایکس دیگر نمی تواند از عهده آن بربیاید. 
ماسک هفته جاری در واکنش به یک مقاله تســالراتی در توییتر، گفت: 
حتی پیش از این که وزارت دفاع پاســخ دهد، به میخائیلو فدروف گفتم 
اســپیس ایکس، اســتارلینک را در اوکراین متوقــف نخواهد کرد حتی 
اگر وزارت دفاع حاضر نشــود هزینه مالی را فراهم کنــد. فدروف، معاون 
نخســت وزیر و وزیر تحول دیجیتالی اوکراین به توییت ماســک پاسخ 
داد و گفت: پیش از مذاکــرات درباره تامین مالی، مدیرعامل اســپیس 
ایکس به او اطمینــان داد که ادامــه فعالیت اســتارلینک در اوکراین را 
 تضمین خواهد کــرد. این موضوع اهمیــت باالیی بــرای اوکراین دارد. 

ما قدردان شما هستیم.
ماسک به فدروف پاسخ داد: قابلی نداشت. از زمان فعال شدن استارلینک در 
اوکراین پس از حمله نظامی روسی، اسپیس ایکس هزاران پایانه اینترنتی 
به این کشور فرستاده و گزارشها نشــان می دهد استارلینک کمک کرده 

است نیروهای اوکراینی در زمان جنگ، آنالین بمانند.
با این حال، ماسک گفته است اســپیس ایکس ماهانه حدود ۲۰ میلیون 
دالر برای فعالیت اســتارلینک در اوکراین هزینه می کند و اســتارلینک 
ضررده شده است. طبق اسناد سی ان ان، اسپیس ایکس انتظار دارد هزینه 
عملیاتی اســتارلینک در اوکراین، به بیش از ۱۲۰ میلیون دالر هزینه تا 
پایان امسال و ۴۰۰ میلیون دالر در سال آینده، اضافه شود. اگرچه ماسک 
اعالم کرده که این هزینه ها غیرمنطقی اســت اما اندکی بعد از گفته خود 
عقب نشینی و اعالم کرد اسپیس ایکس به تامین مالی اسپیس ایکس در 

اوکراین ادامه می دهد.
پایــگاه خبــری پولیتیکو ۱۷ اکتبــر گزارش کــرده بود وزیــر خارجه 
لیتوانی گفته اســت پنتاگون درباره تامین مالی اســتارلینک مذاکراتی 
داشــته اســت. اتحادیه اروپا هم به دلیل نگرانی از این که ایالن ماسک، 
اینترنت ماهــواره ای خــود را در اوکراین قطع کند، ســرگرم بررســی 
پرداخت پــول برای اســتارلینک در اوکراین اســت. بر اســاس گزارش 
بیزنــس اینســایدر، ماســک ۱۷ اکتبــر اعالم کــرد اســپیس ایکس 
 درخواســت خود برای تامین مالی استارلینک توســط پنتاگون را پس 

گرفته است.

اخبار

عدم تمدید بسته های اینترنت همراه کاربران در زمان قطعی اینترنت
با گذشت 20 روز از وعده ی سازمان تنظیم مقررات برای تمدید بسته های اینترنت همراه کاربران در زمان قطعی اینترنت در اواخر شهریورماه، پیگیری سیتنا حاکی است که تا این لحظه بسته های اینترنت کاربران 

در زمان قطعی اینترنت تمدید نشده و اپراتورها همچنان منتظر ابالغ رگوالتوری هستند. به دنبال اعمال محدودیت های اینترنتی و قطعی اینترنت در بازه ی زمانی اواخر شهریورماه، سازمان تنظیم مقررات و 
ارتباطات رادیویی 12 مهرماه سال جاری در اطالعیه ای اعالم کرد: مدت زمان استفاده از حجم باقیمانده بسته های اینترنت کاربران در این بازه ی زمانی تمدید می شود.رگوالتوری تاکید کرده بود که بر اساس 

هماهنگی انجام شده با اپراتورهای تلفن همراه، از زمان عادی شدن شرایط و رفع محدودیت ها در دسترسی به اینترنت، حجم باقیمانده بسته های اینترنت کاربران، معادل زمان قطعی، تمدید می شود. 

رئیس سازمان امور مالیاتی 
در اظهارنظرهــای اخیــر 
خود بر تحقــق 65۰ هزار 
میلیارد تومانی درآمدهای 
مالیاتی برای ســال آینده 
تاکید دارد. جایگزین کردن درآمدهای مالیاتی بر 
جای درآمدهای نفتی یکی از آن اهدافی است که 
در تمامی دولتها در دســتور کار قرار می گیرد اما 
نتیجه ای در انتها حاصل نمی شود. اما با تاکیدات 
فراوان داوود منظور، رئیس ســازمان امور مالیاتی، 
ممکن است این بار با دفعات قبلی فرق داشته باشد. 
وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی در شرایط 
تحریم ضرورت تحقق درآمدهای دیگر به خصوص 
درآمدهای غیرنفتی ماننــد درآمدهای مالیاتی را 

بیش از قبل آشکار ساخته است. 

هرچند دولت تاکید دارد درآمدهــای مالیاتی باید از 
مشموالن دریافت شود اما تا به امروز همچنان شاهد 
فرار مالیاتی گسترده در این خصوص هستیم. به نظر 
می رسد بر اساس گفته های فعاالن اقتصادی دولت 
در دریافت مالیات جدی نیست و با عده ای از افراد و 
شرتهای مشمول که دارای فرار مالیاتی بسیار زیادی 
هستند تعارف می کند. این در حالی است که بسیاری 
از واجدان شــرایط نیز از معافیت های کالن مالیاتی 
برخوردار هســتند. ذینفع بودن دولت و زیرمجموعه 
های آن در برخــی از این شــرکتها دلیلی برای عدم 
رویارویی مسووالن مالیاتی برای دریافت مالیات است. 
به هر ترتیب به نظر نمی رسد سال آینده نیز درآمد 
65۰ هزار میلیارد تومانی پیش بینی شده از محل 
مالیات محقق شود. نیم قرن است دولتها در صدد 
دریافت مالیات از خانه های خالی هســتند که به 
عنوان طرحی شکســت خورده از آن نام برده می 
شــود. این نمونه ای از انواع پایه های مالیاتی است 
که تحقق پیدا نکرده است. شاید دولت برای رسیدن 

به هدف تعیین شده فشــار خود را بر روی تولید و 
صنعت متمرکز کند. دریافت مالیات از این بخش 
تیر خالص به تولید داخلی را خواهد زد. امروز تولید 

و صنعت کشور زیر بار هزینه های سرسام آور کمر 
خم کرده اند و ایجاد هزینه ای دیگر مانند مالیات به 

طور کلی تولید را تعطیل خواهد کرد.

650 هزار ميليارد تومان درآمد مالياتی سال آينده چگونه محقق می شود؟

تشدید  رکود  با   افزایش مالیات

لزوم کاهش معافیت های مالیاتی
آلبرت بغزیان، اقتصاددان 

تحقق درآمدهای مالیاتی نیازمند عزم جدی و تمایل واقعی دولتها است. تا به امروز تالش جدی برای دریافت مالیات از افراد و شرکت هایی که واقعا مستحق پرداخت مالیات هستند، مشاهده نشده است. چشم پوشی 
دولت از دریافت مالیات از فراریان مالیاتی موجب شده تا دیگر مودیان مالیاتی نیز به این موضوع نگاه جدی نداشته باشند. انواع معافیت های مالیاتی وضع شده برای شرکتها و افرادی که درآمدهای کالن دارند و به دلیل 

وابستگی هایی که به دولت و زیرمجموعه های آن دارند، منجر به عدم تحقق درآمدهای مالیاتی در چندین سال اخیر شده است. 
این اتفاق منجر به بهره کشی دولت از دیگر بخش ها اعم از تولید و صنعت، دستمزدها، حقوق کارکنان و ... برای مالیات ستانی شده است. تولید و صنعت که دیگر جایی برای هزینه کرد بیشتر ندارند. تولید امروز به هزار و 
یک دلیل در خواب به سر می برد و امیدی به بازگشت رونق به آن وجود ندارد. بنابراین دولت به سمت حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران رفته است. اینکه این افراد با کمترین سقف حقوق مالیات بپردازند و دانه درشت 
ها خیلی راحت و بدون دغدغه به فعالیت بدون مالیات ادامه دهند، تبعات زیادی به دنبال خواهد داشت. با دریافت مالیات از تولید و صنعت، اقتصاد زیرزمینی شکل خواهد گرفت و فعالیت پنهان افزایش خواهد یافت.

راه اندازی سامانه مودیان و ساماندهی فعالیت ها بی شک دست بسیاری از متخلفان مالیاتی را کم می کند و باعث می شود نحوه فعالیت شان به مشکل بخورد. اما موضوع مهم اینجاست که راه اندازی چنین سامانه ای که 
از نان شب هم واجب تر بود چرا تاکنون اجرا نشد. درحالیکه باید سال ها پیش اجرا می شد. به نظر می رسد منافع حاصل از اجرا نشدن هوشمندسازی مالیاتی به جیب مخالفان این طرح می رود.

متأسفانه در بسیاری از صنف ها مانند برخی پزشکان و یا وکال بارها شاهد این بوده ایم که از مشتریان خود خواسته اند پول را به صورت نقدی از دستگاه خودپرداز بگیرند و یا به واسطه حساب اقوام خود فعالیت می کنند 
که مگر می شود سازمان امور مالیاتی به این موارد برنخورده باشد. یا اینکه افرادی که بدون احراز هویت شغلی شان پوز بانکی دریافت می کنند و این سازمان اقدامی برای یکپارچه سازی آنها نمی کند تا معامالت ثبت 

کنند و مانع فرار یا کتمان درآمدهایشان بشود. قبال هم با وجود آگاهی بر تخلفات اراده ای برای شفاف سازی درآمدها وجود نداشت. 
به هر ترتیب درآمدهای مالیاتی شاید بتواند هزینه های جاری دولت را تامین کند اما برای تامین هزینه های عمرانی و توسعه ای نمی توان به درآمدهای مالیاتی اکتفا کرد. چراکه در تحقق عدد پیش بینی شده شبهات 
زیادی وجود دارد. دولت برای سال آینده به افزایش درآمدهای مالیاتی اشاره کرده اما مشخص نیست از چه طریقی می خواهد این درآمدها را افزایش دهد. آیا درآمد مالیاتی قرار است با افزایش پایه های مالیاتی جدید 
افزایش پیدا کند یا افزایش نرخ مالیاتی. دولت باید با مقابله با فرار مالیاتی یا کاهش معافیت های مالیاتی غیرضرور به درآمد مالیاتی برســد نه اینکه با افزایش نرخ مالیات و دست کردن در جیب حقوق بگیران درآمد 

مالیاتی خود را افزایش دهد. دولت باید مشخص کند چگونه قرار است درآمد مالیاتی را افزایش دهد اگر از مسیر درست این کار را انجام دهد می توان به تحقق رقم اعالم شده امید داشت. 
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مدیرعامل و یکی از موسســان شــرکت اسنپ، 
۸۳ درصد از ثروتش را در یک ســال گذشــته از 
دست داده و ثروت او از ۱۳.۹ میلیارد دالر به ۲.۳ 
میلیارد دالر رسیده اســت. برآوردهای شاخص 
میلیاردرهــای بلومبرگ نشــان می دهــد ایوان 
اشــپیگل، ۸۳ درصد از ثروتش را طی یک سال 
گذشته از دست داده اســت و ثروت خالص او در 
فاصله ۲۱ اکتبر ســال ۲۰۲۱ تا ۲۱ اکتبر ســال 
۲۰۲۲، به میــزان ۱۱.6 میلیارد دالر کاهش پیدا 
کرده و از ۱۳.۹ میلیارد دالر، به ۲.۳ میلیارد دالر 

سقوط کرده است.
ثروت بابی مورفی، موســس دیگر اســنپ که به 

عنوان مدیر فناوری این شرکت فعالیت دارد، در 
سال ۲۰۲۲ به میزان ۸۱ درصد سقوط کرده و تا 
روز جمعه، به ۱.۹ میلیارد دالر رســید. اسنپ که 
شرکت مادر اســنپ چت است، ۳6۰ میلیون دالر 
ضرر خالص را برای سه ماهه سوم امسال گزارش 
کرده که در مقایســه با ۷۲ میلیون دالر ضرر در 
مدت مشابه سال گذشته، افزایش پیدا کرده است. 
این ضرر شــامل ۱55 میلیــون دالر هزینه های 

بازسازی بوده است.

رکود کسب و کار تبلیغات و همچنین توقف رشد 
کاربران، نقش بســزایی در این ضرر مالی داشته 
اســت. شــمار کاربران روزانه فعال اسنپ چت، 
همچنان رو به رشد اســت و تا پایان سپتامبر به 
۳6۳ میلیون نفر رســید که بر مبنای ساالنه ۱۹ 
درصد رشد داشــت اما نرخ رشــد، آهسته شده 
اســت. ایوان اشــپیگل در مــاه مه اعــالم کرده 
بود اســنپ روند اســتخدام را آهســته می کند. 
ســپس اخراج حــدود ۲۰ درصــد از کارکنان 

و تعطیلی پروژه ها در اســنپ اعالم شــد. منابع 
آگاه بــه بیزنس اینســایدر گفتند: این شــرکت 
به درآمدزایــی از کاربران، رشــد درآمد و جذب 
 کاربران مســن تر به این اپلیکیشن متمرکز شده

 است.
اســنپ همچنیــن دفتــر اجــاره ای خــود در 
سانفرانسیســکو را واگذار کرده اســت. بر اساس 
گزارش بیزنــس اینســایدر، اشــپیگل، مورفی 
و رجی براون در دانشــگاه اســتنفورد با یکدیگر 
آشنا شدند و ســه نفری این اپلیکیشــن را برای 
 نخستین بار در ژوییه سال ۲۰۱۱ تحت نام پیکابو، 

عرضه کردند.

طبق بیانیه ای که توسط گروه هزاردستان منتشر 
شــده، ده ها نفر از نیروهای شــرکت مسیریاب 
فارسی بلد تعدیل خواهند شد و احتمال تعطیلی 
احتمالی این مسیریاب پس از اتمام سال جاری 
وجود دارد. هلدینگ هزاردســتان که بیشتر با 
نام کافه بازار شــناخته می شــود، مجموعه ای از 
کســب وکارهای فعال، خالق و نــوآور در حوزه 
تکنولوژی است که از شرکت های کافه بازار ) بازار 
اپلیکیشن در ایران(، دیوار )پلتفرم نیازمندی ها و 
آگهی های طبقه بندی شده در ایران( و بلد )نقشه 
و مسیریاب فارسی جامع( تشکیل و طی دهه ی 

گذشته بنیان گذاری شده است.

شــروع کار این گروه از ســال ۱۳۸۹ بوده و در 
حال حاضر در حــوزه پلتفرم ارائــه برنامه های 
اندرویدی، آگهی هــای نیازمندی های آنالین و 
نقشه و مســیریاب وارد عرصه کسب  و کارهای 
نوین شده  و در طی سال های اخیر این مجموعه 
به حوزه ی زیرســاخت های ابری نیز وارد شــده 
است. بیانیه ای به نقل از این هلدینگ منتشر و در 
آن اعالم شده است اپلیکیشن نقشه و مسیریاب 
فارسی"بلد" در پنجمین سال فعالیتش با وجود 
تیمی باانگیزه، کم نظیر و همــدل و محصولی با 
بیش از ۱۰ میلیون کاربر فعــال روزانه، به ناچار 

با ده ها نفر از همکارانش خداحافظی می کند.«

شرکت نرم افزاری سپ آلمان ضرب االجل خود برای 
خروج از روسیه را کنار گذاشت و علت این امر را نگرانی 
از شرایط کارکنان خود در این کشــور اعالم کرد. این 
شرکت قصد داشت خروج از روسیه را تا قبل از پایان سال 
جاری میالدی نهایی کند، اما این گروه نرم افزاری آلمانی 
نتوانسته خریدار برای ساختمان های خود پیدا کند و با 
مشکالتی که برخی شرکت ها برای خروج از روسیه با آن 

مواجه هستند، دست و پنجه نرم می کند.
SAP در ماه آوریل به شــرکت هایی ماننــد اوراکل، 
سیلزفورس و غیره ملحق شد و برنامه های خود را برای 
خروج از روسیه پس از اعزام نیروهای روسیه به اوکراین، 
اعالم کرد. این امر باعث افزایش تحریم های غرب بر علیه 

شرکت های روسی و مدیران مؤسسات تجاری این کشور 
شد. در ماه ژوئیه، لوکا موچیچ، مدیر مالی سپ، گفت 
این شرکت تا پایان ســال جاری میالدی روند خروج 
از روســیه را تکمیل خواهد کرد و هزینه ۳5۰ میلیون 
یورویی آن را هم بر عهده خواهــد گرفت. منابعی که 
 SAP خواستند نامشان فاش نشود، گفتند: در حالی که
مراکز داده و تجارت ابری خود را در روسیه تعطیل کرده، 
همچنان قراردادهای ساالنه ای برای ارائه خدمات تعمیر 
و نگهداری در روسیه دارد که باید به آنها پایبند باشد و در 
غیر این صورت با خطرات قانونی و حقوقی مواجه خواهد 
شد. عالوه بر این شرکت مذکور مجبور است به تعهدات 

خود در قبال کارکنان بومی نیز پایبند باشد.

ثروت مالک اسنپ چت به باد رفت

غول نرم افزاری اروپا از خروج از روسیه عقب نشینی کردتعدیل نیرو در نقشه و مسیریاب فارسی
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