
وزیر راه وشهرســازی گفت: فرآیند واگذاری مسکن از یک 
ماه آینده در قالب مســکن ملی و مســکن مهر آغاز خواهد 
شد.  مهرداد بذرپاش گفت: امروز گزارشی از آخرین اجرای 
عمل تولید به مسکن در بخش مالی، تامین زمین و عملیات 
ســاخت تقدیم اعضای کمیســیون و رئیس کمیسیون شد 
تاکنون ۲۴ هزار هکتار زمین برای  ساخت  یک میلیون مسکن 
زمین آماده کردیــم و در روش های مختلف ایــن اراضی به 

متقاضیان تحویل داده می شود.
او با بیان اینکه در قالب ۶ سیاســت موضوع مسکن را دنبال 

کرده ایم، گفت: در شــهر های کمتر از ۲۵ هــزار نفر و باالی 
۱۰۰ هزار نفر  همراه زمین تســهیالت ارائه می شــود و هم 
اکنون در ۳۰۰ شهر  این موضوع آغاز شده و  به مرور شهر های 
جدید اضافه می شود. سیاســت قطعی ما آن است که  تا یک 
سال آینده ۵۰۰ هزار از این محل زمین همراه با تسهیالت به 
متقاضیان تحویل داده شود. او می گوید: عقب ماندگی جدی 
در حوزه بانکی داشته ایم به طوریکه بسیاری از بانک ها به جز 
بانک مسکن عملکرد خوبی نداشتند و اکنون با ۴ بانک توافقات 
خوبی حاصل شــده که امیدوار هســتیم نقش آن ها در این 

بخش برجسته تر شود. بذرپاش می گوید: درحوزه طرح های 
بافت های فرسوده با مکانیزم تشــویقی در حوزه شهرسازی 
توانسته ایم پیشرفت خوبی داشته باشیم و با توجه به آنکه به 
شهرداری این مکانیزم تشویقی ابالغ شده  وبه صورت کلی با 
کاهش پروانه مواجه بودیم، اما در بافت فرسوده با پیشرفت ۵۰ 
درصدی صدور پروانه ساختمانی روبرو هستیم و این سیاست 
و مکانیزم تشویقی جواب داده است و شاهد رونق ساخت وساز 

در این حوزه هستیم.
او گفت: بــا اجرای ایــن طرح هــم تولید مســکن محقق 

شــده و هم مشــکالت زیربنایی و روبنایی که در شهر های 
جدید با آن مواجــه بودیم کمتــر خواهد شــد و از اعضای 
کمیســیون عمران مجلس هم در خواســت کــرده ایم که  
 مکانیــزم نظارتی خــود در قانــون جهش تولید مســکن 

را افزایش دهند.
 وزیر راه وشهرســازی با بیان اینکه برنامــه تحویل زمین ها 
آغاز شــده اســت، گفت: بســیاری از پروژه های اقدام ملی 
مســکن هم آماده شــده و از یک مــاه آینــده فرآیند های 
واگــذاری را آغاز خواهیم کــرد، بخشــی از واحد ها مربوط 

به پروژه های مســکن مهر ســابق بوده که چند ســال است 
متقاضیان آن ها معطل مانده اند و پیشــرفت ایــن پروژه از 
صفر تا ۹۲ درصد بــوده  و از طریق صندوق ملی مســکن با 
منابعی که ســازمان برنامه تجهیز می کند ســرعت ساخت 
 و اجــرای ایــن پروژه هــا افزایش یافتــه اســت. او گفت: 
اولویــت هــم بــا واحد های مســکن مهــری اســت که 
بیــش از ۶۰ درصــد پیشــرفت فیزیکــی داشــته و 
 متقاضیــان آن ها بیــن ۱۰ تا ۱۲ ســال معطل مانــده اند 

در اولویت واگذاری هستند.

یک نظرسنجی تجاری نشان داد که صنعت تولید 
هند، سال ۲۰۲۲ را در شرایطی به پایان رساند که 
کسب و کار با توجه به رشد سفارشات جدید و شتاب 
تولید، با سریع ترین نرخ در بیش از دو سال گذشته 
بهبود یافته است. شــاخص مدیران خرید بخش 
تولید از ۵۵.۷ نوامبر به ۵۷.۸ در دســامبر افزایش 
یافت که بهتر از میانگین پیش بینی رویترز برای 
۵۴.۳ بود. آمار دسامبر باالترین رقم از اکتبر ۲۰۲۰ 
و باالتر از مرز ۵۰ بود که رشــد را از انقباض برای 
هجدهمین ماه متوالی جدا می کند. این نظرسنجی 

از ششم تا ۱۹ دسامبر انجام شد.
داده ها این دیدگاه را تثبیت کرد که سومین اقتصاد 
بزرگ آسیا نسبت به بسیاری دیگر از اقتصادهای 
نوظهور در موقعیت بهتری برای مقابله با تأثیر یک 
رکود بالقوه جهانی قرار دارد. پولیانا دی لیما، مدیر 
اقتصادی اس اندپی گلوبال مارکت، خاطرنشان کرد: 
صنعت تولید هند پس از شروع امیدوارکننده ای در 
سال ۲۰۲۲، با گذشت زمان عملکرد قوی خود را 
حفظ کرد و سال را با بهترین رشد تولید که از نوامبر 

۲۰۲۱ مشاهده شده به پایان رساند.
قدرت تقاضا، در میان موارد ارائه شــده توســط 
شرکت ها برای بهبود، در مرکز توجه قرار دارد. در 

حالی که سفارشــات جدید و تولید به رشد خود 
ادامه دادند، صادرات با کمترین سرعت در پنج ماه 
گذشته افزایش یافت زیرا کاهش تقاضای جهانی بر 
صادرات تأثیر گذاشت. با این حال، افزایش تقاضای 
داخلی به بهبود شرایط در بازار کار کمک چندانی 
نکرد زیرا نرخ ایجاد شغل به پایین ترین حد سه ماهه 

کاهش یافت.
عالوه براین، قیمت هایی که تولیدکنندگان برای 
کاالهای خود تعیین کردند با سریع ترین سرعت 
از اواسط ســال ۲۰۲۲ افزایش یافت. این ممکن 
اســت تورم کلی را باالتر از هدف میان مدت بانک 
مرکزی هند یعنی چهار درصد در ماه های آینده 
حفظ کند و احتمال کاهش سیاســت های بانک 
مرکزی را در آینده نزدیک کاهش دهد. خوش بینی 
در مورد ۱۲ ماه آینده اندکی تغییر کرد و نزدیک 
به اوج های تاریخی باقی ماند. بر اســاس گزارش 
رویترز، دی لیما افزود: در حالی که برخی ممکن 
اســت انعطاف پذیری صنعت تولید هند در سال 
۲۰۲۳ در بحبوحه چشم انداز رو به وخامت اقتصاد 
جهانی را زیر سوال ببرند، تولیدکنندگان به توانایی 
خود برای باال بردن سطح تولید از سطح فعلی کاماًل 

مطمئن بودند.

میانگین هزینــه رخنه اطالعــات در ســال ۲۰۲۳ از پنج میلیون 
دالر فراتر خواهــد رفت. شــرکت اکرونیس با بررســی اطالعات 
بیــش از ۷۵۰ هــزار اندپوینــت )دســتگاه های متصــل به یک 
شــبکه تجاری( در سراســر جهان، مدعی شــد میانگیــن هزینه 
 رخنــه اطالعاتــی در ســال ۲۰۲۳ از پنــج میلیــون دالر فراتر 

خواهد رفت.
همچنیــن محققان اکرونیس پیــش بینی می کنند مــوارد رخنه 
اطالعاتی افزایش قابل توجهی پیدا خواهد کرد. تهدید ایمیل های 
مخرب و فیشینگ بر مبنای سال به سال، ۶۰ درصد افزایش یافت. 

بعالوه، حمالت مهندســی اجتماعی در چهار ماه آخر سال گذشته 
و اکنون، حدود ســه درصــد از کل حمالت را تشــکیل می دهند. 
کلمات عبــور لو رفته یا به ســرقت رفتــه و اطالعــات دیگر ورود 
 به سیســتم، عامل نیمی از وقایــع امنیت ســایبری در نیمه اول 

سال ۲۰۲۲ بود.
در سه ماهه سوم سال میالدی گذشــته، نسبت حمالت فیشینگ 
به حمــالت بدافزاری، ۱.۳ برابــر افزایش داشــت و اکنون بیش از 
ســه چهارم حمالت ایمیــل )۷۶ درصد( را تشــکیل می دهد که 
در مقایســه با ۵۸ درصد در نیمه اول ســال افزایش داشته است. 

اکثر قربانیــان این حمالت در آمریــکا بوده اند اما کســب و کارها 
در آلمان و برزیــل هم هدف حمالت ســنگینی قــرار گرفته اند. 
 اندپوینت هــا در کره جنوبــی، اردن و چین هــم بزرگترین هدف 

بدافزارها بودند.
بر اســاس گزارش وب ســایت تِک رادار، محققان با بررسی عمیق 
صنایع مختلفی که هدف حمالت فیشــینگ و ایمیلهای آلوده قرار 
گرفته بودند، پی بردند صنایع ساخت و ساز، خرده فروشی، امالک و 
مستغالت، خدمات حرفه ای و مالی، اصلی ترین اهداف این حمالت 

بوده اند.

قیمت مس پیش از تعطیلی بازار کاهش یافت و به دلیل نگرانی ها در 
مورد تقاضای ناشی از افزایش موارد ابتالء به کووید در چین، کاهش 
رشد جهانی و افزایش ذخایر، به سمت اولین کاهش ساالنه خود از 

سال ۲۰۱۸ رسید. 
مایکل ویدمر، تحلیلگر بانک آمریکا گفت: ایــن نگرانی در ایاالت 
متحده وجــود دارد کــه فــدرال رزرو اقتصاد را به ســمت رکود 
ســوق دهد؛ بحران انرژی در اروپا، فشــار زیادی بر شــرکت ها و 
مصرف کنندگان وارد کرده اســت. در چین نیز مســائل مختلف، 
از جمله محدودیت هــای ناشــی از کووید که تاثیر شــدیدی بر 

فعالیت ها داشت، نگران کننده بوده است. قیمت فلز مورد استفاده 
 در صنایع برق و ســاختمان در ســال گذشــته ۱۳ درصد کاهش 

یافته است.
برخــی کارشناســان بین المللــی بهداشــت اظهــار کردند که 
لغو محدودیت ها توســط چین، بــه دنبال اعتراضات گســترده، 
به این معنی اســت کــه کوویــد به طــور گســترده ای کنترل 
 نشــده در حال گســترش اســت و احتماال روزانه میلیون ها نفر 

را مبتال می کند. 
ذخایر مس در انبارهای ثبت شــده در بورس فلــزات لندن با ۸۸ 

هــزار و ۹۲۵ تــن از روز جمعــه ۷۵۲۵ تن افزایش یافته اســت. 
افزایــش موجــودی انبارهــا احتمــاالً در ســال ۲۰۲۳ خواهد 
بود زیــرا تقاضا بیشــتر کاهش و مــازاد افزایــش می یابد. قیمت 
 ســرب ۰.۹ درصد افزایــش یافــت و بــه ۲۲۹۴ دالر در هر تن 

رسید.
به نقل از کیتکو، در بازار سایر فلزات، آلومینیوم با ۱.۲ درصد کاهش 
به ۲۳۷۶ دالر، روی با ۰.۵ درصد کاهش به ۲۹۷۰ دالر، قلع با ۰.۱ 
درصد کاهش به ۲۴ هزار و ۹۰۰ دالر و نیکل با یک درصد کاهش به 

۲۹ هزار و ۹۶۰ دالر رسید.

مدیرکل حفاظت محیط زیست اســتان تهران از 
تشدید گشت و پایش شبانه روزی صنایع، معادن و 
واحدهای صنفی استان همزمان با پایداری و افزایش 
آلودگی هوا در تهران خبــر داد. علیرضا مزینانی با 
بیان اینکه با برنامه ریزی انجام شده گشت و پایش 
های شبانه، در حوزه کل اســتان، از طریق ادارات 
حفاظت محیط زیست شهرســتان ها و ستاد اداره 
کل اجرا می شــود، افزود: این پایش ها بطور ویژه 
از ابتدای آذرماه آغاز شــده و در حال حاضر در ۲۱ 

محور اصلی برقرار است.
وی درخصوص اهــم اقدامات انجام شــده در این 
گشت و پایش ها، اظهار داشت: در آذر ماه امسال در 
مجموع ۳۵۹۳ واحد صنعتی و معدنی مورد پایش 

قرار گرفته اند که حاصل آن ۷۶ مورد توقف و پلمب 
فعالیت آالینده و صدور ۱۷۸ اخطاریه رفع آالیندگی 
برای واحدهای متخلف از سوی مأموران اجرایی این 
اداره کل بوده است. مدیرکل حفاظت محیط زیست 
اســتان تهران با تاکید بر اینکه ســوخت مصرفی 
نیروگاه ها و واحدهای بزرگ مقیاس صنعتی استان 
بطور روزانه و مداوم رصد و پایش می شود، تصریح 
کرد: در آذر مــاه، ۲۷۵ مورد بازدیــد از واحدهای 
معدنی و تولید شن و ماسه و آسفالت هم که دارای 
بار آالیندگی هوا هســتند صورت گرفته و نکات و 
مالحظات زیست محیطی به این واحدها تاکید شده 
است و در کنار این موضوع فعالیت این واحدها در 
زمان اضطرار آلودگی هوا مطابق با مصوبات کارگروه 

مرتبط مورد رصد قرار گرفته است. مزینانی در ادامه 
با اشــاره به اینکه طی این مدت ۸۵ مورد نظارت و 
بازدید از عملکرد شهرک های صنعتی نیز انجام شده 
است، گفت: یکی دیگر از اقدامات انجام شده بازدید 
سرزده و نظارت بر عملکرد مراکز معاینه فنی بوده 
که در ماه گذشته ۷۴ مورد بازدید از مراکز معاینه 
فنی مستقر در سطح اســتان به عمل آمده است. 
وی همچنین پســماند و ضایعات سوزی را یکی از 
مهمتریــن عوامل در افزایش آلودگــی هوا عنوان 
کرد و افزود: ۱۴۸ مورد مقابله با پســماند سوزی 
و ضایعات ســوزی در گشــت و پایش های شبانه 
مأموران اجرایی در این مدت ثبت شــده که نشان 

از ادامه دار بودن این معضل در سطح استان دارد.

رئیس اتحادیــه فنــاوران رایانه تهــران از تداوم 
ممنوعیت واردات مودم خبر داد و گفت که در حال 
حاضر بیش از ۷۰ درصد مودم به صورت قاچاق به 
کشور وارد می شود. محمدرضا فرجی تهرانی با بیان 
اینکه واردات مودم همچنان ممنوع اســت،  گفت: 
عده ای مودم را اسما تولید می کنند و به همین دلیل 

اجازه واردات آن داده نمی شود.
به گفته وی در حال حاضر بیش از ۷۰ درصد مودم 
به صورت قاچاق به کشــور وارد می شود. این مقام 
صنفی قبال هم از ممنوعیت واردات مودم از ســال 
۱۳۹۶ برای حمایــت از تولید داخل، خبر داده بود 
که در مقطعی باعث افزایش ۴ برابری قیمت انواع 
مودم شد. به طوری که در ســال ۱۳۹۶ متوسط 

قیمت یک مودم خانگی معمولــی با دالر ۱۰ هزار 
تومان ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار تومــان بود، اما با افزایش 
قیمت دالر بــه ۲۵۰ تا ۲۶۰ هزار تومان رســید و 
بعد با ممنوعیت واردات جهش پیدا کرد و در سال 
۱۳۹۹ به ۹۰۰ هزار تومان تــا یک میلیون و ۱۰۰ 

هزار تومان رسید. 
بررســی قیمت های روز مودم در فروشــگاه های 
مجازی نیز نشــان می دهــد که در حــال حاظر 
مودم های مختلف با توجه به ویژگی های آن ها بین 
۴۰۰ هزار تا بیش از پنج میلیون تومان قیمت دارد.

گفتنی اســت مــودم خالصــه ای از دو کلمه ی 
Modulator/Demodulator بوده که ســه 
 MoDem حرف ابتدایی هر کدام را گرفته و کلمه

را تشکیل داده و یک دستگاه سخت افزاری است که 
وظیفه اش تبدیل سیگنال های دیجیتال به آنالوگ 
و بالعکس است. مودم کامپیوترها و روترها را قادر به 
ارسال و دریافت اطالعات، از شبکه ای مانند اینترنت 
می کند. استفاده از مودم کلید اصلی ورود به دنیای 

اینترنت و وب جهانی است.
طی ســال های اخیر بارها در بخش های مختلف 
گالیه هایی نســبت به اعمال محدودیت بی ضابطه 
در واردات برخــی کاالها به اســتناد تولید داخل، 
در شــرایطی که این میزان تولید کفاف مصرف را 
نمی دهد، مطرح شــده و بعضا این شرایط منجر به 
افزایش شــدید قیمت برخی کاالها و رونق گرفتن 

بازار قاچاق شد.

فرآیند واگذاری مسکن ملی و مهر از یک ماه آینده آغاز می شود

رخنه های اطالعاتی پرهزینه تر می شونداقتصاد بزرگ هند اوج گرفت

بزرگ ترین کاهش قیمت مس از سال ۲۰۱۸

۷۰ درصد بازار مودم در دست قاچاقچیانتوقف فعالیت ۷۶ واحد آالینده در پایتخت
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اقتصاد ایران 
۵۰۰ میلیارد دالر 

از ترکیه عقب تر است

افزایش نرخ سود در 
نظام بانکی عملیاتی شد
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سرمقاله

يادداشت

شبکه ملی نیاز 
دولت الکترونیک

رونق صنعت بازی 
در گرو حمایت مالی

راه انــدازی شــبکه ملی 
اطالعات جــدای هر گونه 
غرض ورزی، جناح بندی 
سیاســی و برداشت مردم 
عادی از آن، یکی از نیازهای حیاتی اقتصاد فناوری 
و اقتصاد دیجیتال در کشــور است. شبکه ملی 
اطالعات نه تنها منجر به قطعی اینترنت و توقف 
 دسترســی به اینترنت جهانی نمی شــود بلکه 

راه اندازی...

  عبدالرضا بهــادری فرد، 
کارشناس فناوری اطالعات

  عبدالرضا بهادری فرد، کارشناس فناوری اطالعات
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فرسودگی ۶۰ درصد 
ماشین آالت معدنی

گرانفروشی و عدم درج 
قیمت در صدر تخلفات

تحقق شبکه ملی اطالعات نیاز حیاتی اقتصاد دیجیتال است 

مدل اقتصادی شبکه ملی به نفع مردم
صفحه4
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سرمایه گذاری گسترده  در بازی  سازی  داخلی 
شرکت های  نوپا   و   استارت آپهای   بازی ساز   می توانند   ارزآوری   را   افزایش  دهند 

رئیس انجمن سنگ آهن گفت: در حال حاضر ۲.۳ 
میلیارد تن ذخایر سنگ آهن در کشور داریم که البته 
اگر در این بخش به صورت اصولی کار شود ذخایر تا 
حدود ۵ میلیارد تن تخمین زده می شود. به گزارش 
مهر، مهرداد اکبریان اظهار کرد: مطالعات اکتشافی 
کافی در کشور در خصوص ذخایر سنگ آهن انجام 
نشده اما طبق برآوردها ۲.۸ میلیارد تن ذخیره در 
کشور داریم که تاکنون ۵۰۰ هزار تن آن در معادن 
بزرگ مصرف شده و روی کاغذ ۲.۳ میلیارد تن باقی 
مانده است. رئیس انجمن سنگ ایران افزود: اگر روی 
بخش سنگ آهن کشور کار شود، با توجه به وجود 
ذخایر هماتیت، ذخایر سنگ آهن کم عیار، ذخایر 
اکتشاف نشــده و در نظر گرفته نشده و همچنین 

ذخایر موجود فعلی، حدود...

مدیرکل بازرسی ویژه و امور تعزیرات سازمان حمایت 
ضمن اشاره به تشکیل ۱۵۲ هزار و ۳۶۹ پرونده تخلف 
واحدهای اقتصادی، گفت: عمده تخلفات کشف شده 
گرانفروشی و عدم درج قیمت است. سید مجتبی 
سجادی در مورد بازدیدهای به عمل آمده در بازار 
با هدف تنظیم بازار و جلوگیری از تخلفات اقتصادی 
اظهار اعالم کرد: تعداد کل بازرسی های انجام شده 
از واحدهای اقتصادی سراسر کشور در هشت ماهه 
ســال جاری ۹۴۰ هزار و ۳۰۱ فقره بوده اســت و 
در این راســتا ۱۵۲ هزار و ۳۶۹ فقره پرونده تخلف 
واحدهای اقتصادی به منظور رســیدگی و صدور 
حکم به تعزیرات حکومتی اســتان ها ارسال شده 
است. مدیر کل بازرسی ویژه و امور تعزیرات سازمان 

حمایت تولیدکنندگان...



اقتصاد2
ایران

اقتصاد ایران 500 میلیارد دالر از ترکیه عقب تر است
از عدم فروش نفت ۱۰۰ میلیارد 

دالر ضرر کردیم
رئیس اتاق بازرگانی تهران خاطر نشــان کرد: در 
حال حاضر اقتصــاد ایران از ترکیــه حدود 500 
میلیارد دالر عقب مانده اســت همچنین رشــد 
سرمایه گذاری نسبت به استهالک کاهش پیدا کرده 
است. مسعود خوانساری در نشست رویداد توسعه 
زیست بوم نوآوری صنعت پتروشیمی با اشاره به 
تالش های جوانان برای زنده نگه داشتن امید در 
کشور، گفت: همه می دانیم که شرایط اجتماعی و 
اقتصادی کشور دشوار شده است اما باید با کمک 
به یکدیگر وضعیت را به شرایط بهتر هدایت کنیم. 
وی با اشاره به تاسیس اتاق بازرگانی در ایران، گفت: 
اتاق تهران به زودی 139 ســال تاسیس خود را 
جشن خواهد گرفت. این اتاق از بدو تاسیس تالش 
کرد نوآوری های روز دنیا را وارد ایران کند و بسیاری 
از صنایع از جمله صنعت برق از سوی اتاق بازرگانی 
وارد ایران شد. رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان 
اینکه از 3 سال پیش کمیسیون نوآوری دیجیتال 
در اتاق تهران تشکیل شد، گفت: به نظر می رسد با 
وجود افت سرمایه گذاری و خروج سرمایه از کشور 
نجات اقتصاد ایران با تحــول و نوآوری در اقتصاد 
دیجیتال گره خورده است از این رو اتاق تالش دارد 
که حمایت خود را از جوانانی که در این مسیر قرار 
دارند انجام بدهد. خوانساری اقتصاد ایران و ترکیه 
را در سال 57 نزدیک به هم دانست و افزود: در حال 
حاضر اقتصاد ایران از ترکیه حدود 500 میلیارد 
دالر عقب مانده است همچنین رشد سرمایه گذاری 

نسبت به استهالک کاهش پیدا کرده است.
وی با اشاره به تجربه تورم های دو رقمی در 4 دهه 
اخیر، بیان کرد: تورم در سال های اخیر 30 تا 40 
درصدی شده اســت همچنین ارزش پول ملی 
نسبت به تورم روزانه افت پیدا می کند و از سوی 
دیگر ما با مقوله کاهش سرمایه اجتماعی مواجه 
هستیم. امیدی که برای ما باقی مانده است تحول 
دیجیتال است که می تواند عقب ماندگی های ما 
را جبران کند. رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان 
اینکه عدم فروش نفت بیش از 100 میلیارد دالر 
به اقتصاد ایران ضرر وارد کرده است، گفت: رشد 
صنعت پتروشیمی قابل توجه است، در سال 57 
تولید محصوالت پتروشــیمی حدود 3 میلیون 
تن و در ســال 97 حدود 80 میلیون و امیدواریم 
که در ســال 1404 به 133 میلیون تن برسد. به 
گفته خوانســاری؛ بعد از نفت درآمدهای دالری 
پتروشیمی بیشتر است و امیدواریم که با نوآوری ها 

در این حوزه این درآمد را افزایش بدهیم.

افزایش نرخ سود در نظام بانکی عملیاتی شد
نرخ ســود ۲۵ درصــدی در 

بانک های دولتی
همزمان با مجوز انتشــار اوراق گواهی با سود ۲3 
درصدی، فضای رقابتــی بین بانک هــا وارد فاز 
جدیدی شده تا جایی که برخی بانک های دولتی 
نرخ سود سپرده را به ۲5 درصد هم افزایش دادند.

از مهمترین تصمیمات بانکی دوره ریاســت کلی 
صالح آبادی در بانک مرکزی، افزایش نرخ سود اوراق 
گواهی سپرده به ۲3 درصد بود. مجوز انتشار اوراق 
گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری عام در 
نشست روز سوم دی ماه سال جاری هیئت عامل 
بانک مرکزی تصویب و در همان روز به شبکه بانکی 
کشور ابالغ شد. این اوراق با نرخ سود علی الحساب 
۲3 درصد منتشر می شود و فروش آن صرفاً برای 
افراد حقیقی ایرانی باالی 18 سال مجاز است. مدت 
این اوراق حداکثر یک ساله است، اما بانک مرکزی 
به بانک ها این اجازه را داده است که این اوراق را با 

سررسید های زیر یک سال نیز منتشر کنند.
این تصمیم زمانی به نظام بانکی ابالغ شد که بانک 
مرکزی رسماً از طرح موضوع افزایش نرخ سود در 
شورای پول و اعتبار خبر داده و تأکید کرده بود: به 
دنبال تغییر نرخ سود هستیم. این سیاست مورد 
دفاع فرزین رئیس کل جدیــد بانک مرکزی نیز 
است. او در گفت وگوی ویژه خبری اعالم کرد که 
از ابزار نرخ بهره هم اســتفاده خواهیم کرد ولی 
چگونگی استفاده از این نرخ را بعداً اعالم می کنیم.

ولی بعد از ابالغ مجوز انتشار اوراق گواهی سپرده 
با ســود ۲3 درصدی، برخی بانک ها به خصوص 
بانک های دولتی نرخ سود ســپرده های بانکی را 
افزایش دادند. مشاهدات نشان می دهد نرخ سود 
سپرده در بانک های دولتی هم اکنون تا ۲5 درصد 
هم افزایش یافته اســت. گفتنی است نرخ سود 
تسهیالت بانکی نیز در شعب بانک های دولتی و 
خصوصی افزایش یافته و به حدود ۲4-۲5 درصد 
رسیده است! برخی از بانک های خصوصی هنگام 
پرداخت تسهیالت، نرخ سود را به مشتریان ۲4 
درصد اعالم می کنند. این نــرخ پیش از این 18 

درصد بود.

خبر

خط فقر برای سال 1401 
بر اساس برآوردها به طور 
متوســط در کل کشور به 
طور ســرانه ۲.85 میلیون 
تومــان بــرای خانــوار 
چهارنفره در حدود 7.7 میلیون تومان اســت. این 
عدد برای خانوار چهارنفره و سه نفره در شهر تهران 
برای ســال 1401 در حدود 14.7 و 11.9 میلیون 
تومان برآورد می شود. بر اســاس برآوردها نرخ فقر 
یک خانوار 4نفره در ســال 1400 برابر 4میلیون و 
541هزار تومان و در سال 1401 برای کل کشور و 
تهران به ترتیب برابر 7.7 و 14.7 میلیون تومان است. 
به گزارش روابط عمومی وزارت کار، در جدیدترین 
گزارش از مجموعه گزارش های فقر، پایش فقر در 
سال 1400 توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
منتشر شد. در این گزارش آمده است: سال 1400 
با تورم باال آغاز شد اما در ماه های انتهایی سال روند 
کاهشی داشت. با این حال با وجود کاهش تورم در 
ســال 1400 همچنان نرخ تــورم در اقتصاد ایران 
بسیار باالتر از روندهای بلندمدت آن قرار داشته و 

اقتصاد در وضعیت ناپایداری قرار دارد.
برآوردها نشان می دهد که خط فقر در سال 1400 
نسبت به ســال 1399 رشــد حدود 50 درصدی 
داشته و به عدد 1 میلیون و ۶8۲ هزار تومان سرانه 
در ماه رسیده که بر این اساس خط فقر یک خانوار 
ســه و چهار نفره به ترتیب 3 میلیــون و 700 و 4 
میلیون و 541 هزار تومان خواهد بود. شایان ذکر 
اســت که آخرین اعداد خط و نرخ فقر بر اســاس 
آخرین داده های موجود، برای ســال 1400 بوده 
و خط فقر برای ســال 1401 بر اســاس برآوردها 
به طور متوسط در کل کشــور به طور سرانه ۲.85 
میلیون تومان بــرای خانوار چهارنفــره در حدود 
7.7 میلیون تومان اســت. این عدد بــرای خانوار 
چهارنفره و ســه نفره در شــهر تهران برای ســال 
 1401 در حــدود 14.7 و 11.9 میلیــون تومان 

برآورد می شود.
پس از از دســت رفتن حدود 1 میلیون شــغل در 

سال 1399 به واسطه ی کرونا و رشد بسیار منفی 
بخش خدمات، در سال 1400 برخی از مشاغل احیا 
شدند و همین موضوع رشــد مثبت 4.5 درصدی 
بخش خدمات در ســال 1400 را به همراه داشت. 
در کنار آن نیز تعداد شــاغالن در حدود 185 هزار 
نفر در سال 1400 نســبت به سال 1399 افزایش 
یافته است. عالوه بر بخش خدمات گروه صنعت که 
شامل استخراج نفت و گاز طبیعی نیز می شود در 
سال 1400 رشد داشته و در مجموع به جز بخش 
کشــاورزی، ســایر بخش ها )خدمات و صنعت و 
معدن( در سال 1400 رشد داشته اند و این موضوع 
باعث شــده تا تولید ناخالص داخلی ایران در سال 
1400 رشــد 4.3 درصدی را تجربه کند. بنابراین 
تورم نسبتا کمتر سال 1400 نسبت به سال 1399، 
رشد اقتصادی مثبت )در کنار رشد اقتصادی تقریبا 
1 درصدی سال 1399( و ایجاد 185 هزار شغل در 
مقابل کاهش 1 میلیون شغل در سال 1399، باعث 
شده تا از روندهای اقتصاد کالن انتظار بهبود نسبی 
) و نه قابل توجه( در وضعیت معیشت خانوار وجود 
داشته باشد. در کنار داده های اقتصاد کالن که بهبود 
نسبی در وضعیت را نشان می دهد، بررسی داده های 

خرد یعنی در ســطح خانوار نیز بهبود معیشــت 
متوسط ایرانیان را تأیید می کند. 

هزینه  سرانه به قیمت های حقیقی در سال 1400 بر 
اساس داده های هزینه و درآمد خانوار نسبت به سال 
1399 در حدود 7.7 درصد رشد را نشان می دهد. 
یعنی مصرف حقیقی خانوار در سال 1400 نسبت 
به ســال 1399 افزایش یافته که می تواند ناشــی 
از افزایش اندک در وضعیت رفاهی باشــد. همین 
موضوع باعث شــده تا روند افزایشــی نرخ فقر که 
سال 1397 آغاز شده بود متوقف شده و مقدار آن از 
حدود 31 درصد در سال 1399 به حدود 30 درصد 
در سال 1400 برسد و جمعیت فقرا با حدود 700 

هزار نفر کاهش به زیر ۲۶ میلیون نفر برسد.
همچنین در سال 1400 خط فقر سرانه ی متوسط 
کشوری با رشد حدود 50 درصدی نسبت به سال 
1399، به میزان حدود یک میلیون و هفتصد هزار 
تومان رسیده اســت. براســاس داده های هزینه 
درآمد خانوار میتوان میزان کالری و سرانه مصرف 
گروه هــای غذایی را نیز محاســبه نمــود. کالری 
دریافتی از ســال 1390 به بعد روند نزولی داشته 
و میانه ی کالــری دریافتی از ســال 1397 به بعد 

پایین تر از مقدار مورد نیاز اســت. در سال 1400 
روند کاهشی کالری دریافتی متوقف شده و تقریبا 
ثابت مانده اســت. میزان مصرف گوشت قرمز در 
سال 1400 نسبت به ســال 1399 افزایش داشته 
است، بطوریکه بطور متوسط سرانه مصرف گوشت 
قرمز خانوار 14 درصد افزایش داشته است. اما روند 
مصرف گوشت سفید )گوشت مرغ و ماهی(، بیانگر 
کاهش مصرف آن توسط خانوار دهک کم درآمد و 

عدم تغییر مصرف دهک های پردرآمد می باشد.
بطور کلی نکته قابل توجه در مقادیر ســرانه مصرف 
کاالهای اساسی میزان درصد کاهش این گروه های 
غذایی می باشد؛ بطوریکه خانوار کم درآمد، با توجه به 
تورم گروه های خوراکی ناچار به کاهش بیشتر مصرف 
کاالهای مذکور شده اند و همچنین در مجموع بررسی 
کالری دریافتی و همینطور مصرف کاالی اساســی، 
تقریبا ثبات بین دو ســال 1399 و 1400 را نشان 
می دهد. هرچند در برخی کاالهای اساسی مصرف 
کاهش یافته و در برخی دیگر افزایش یافته است. اگر 
چه در سال 1400 وضعیت رفاهی کل جامعه بطور 
متوسط بهبود یافته، اما بهبود محسوسی در میزان رفاه 
گروه های پایین درآمدی به وجود نیامده است. رشد 
حقیقی هزینه )درآمد( کمتر از متوسط کشور برای 
دهک  های اول و سوم و رشد اسمی هزینه های خانوار 
در چهار دهک اول کمتر از رشد خط فقر، نشانه هایی 
از عدم بهبود وضعیت رفاهــی دهک های کم درآمد 
جامعه در سال 1400 می باشــد، بطوریکه با وجود 
کاهش اندک در میزان نرخ فقر، شکاف فقر نسبت به 

سال 1399 تا حدودی افزایش داشته است.
با رفع محدودیت های کرونا و کاهش رکود ناشــی 
از آن در سال 1400، بســیاری از اصناف و مشاغل 
آسیب دیده از شوک حاصل از این بیماری، همچون 
سالن های ســینما، تئاتر، آژانس های  مسافرتی و 
مراکز تفریحی ورزشی مجددا احیاء و شاهد رشد 
مثبت در ارزش حقیقــی تراکنش های این اصناف 
بوده ایم و همچنین مشــاغل بخــش خدمات که 
بیشترین آسیب را با شــیوع کرونا و کاهش روابط 
اجتماعی متحمل شــده بودند، در سال 1400 با 
رشد 4.5 درصدی توانسته اند مجددا بازار خود را 

بدست آورد.

وزارت رفاه: 

خط فقر خانواده چهارنفره تهرانی ۱۴.۷ میلیون تومان شد

پول وارد شده در بازار مسکن رکورد زد
نقدینگی وارد شــده بازار مســکن تهران در 
آخرین ماه پاییز امسال برابر با 41 هزار و ۶14 
میلیارد تومان بوده و برای دومین ماه متوالی 
باالتر از 40 همت ثبت شده است. برخی امنیت 
نسبی باال در بازار مسکن را عامل هجوم معامله 
گران به این بازار می دانند. به گزارش اقتصاد 
نیوز، روند قیمت مسکن تهران باوجود کاهش 
سرعت در آخرین ماه پاییز اما همچنان سیری 
افزایشی داشته اســت. در آخرین ماه پاییزی 
کشــور قیمت مســکن تهران وارد کانال 48 
میلیون تومان شــد که در این شهر بی سابقه 
بوده است. در کنار رشــد قیمت آمارها خبر از 
افزایش تعداد معامالت در این مقطع داشته که 

برای دومین ماه متوالی به ثبت رسیده است.
اتفاق هایی که در نهایــت منجر به یک رکورد 
مهم در این بازار شد. ورود کم سابقه پول در این 
بازار. در سومین ماه پاییزی کشور، به طور کلی 
10 هزار و 184 فقره معامالت مسکن رخ داده 
که نسبت به ماه قبل ۲7.۲ درصد بیشتر شده 
است. در کنار آن متوسط قیمت مسکن تهران 
نیز با رشــد ۲.9 درصدی نسبت به میانه پاییز 

به 48 میلیون و 70 هزار تومان رسیده است.
برای ارزیابی نقدینگی وارد شده به بازار مسکن 
تهران می توان به طور متوســط متراژ معامله 
شــده در این شــهر را برابر با 85 متر مربعدر 
نظرگرفــت. حاصل ضرب این رقــم در تعداد 
معامالت و سپس در قیمت مسکن نشان می 
دهد چه میزان پول در این ماه در بازار مسکن 
جابجا شده اســت. رقمی که تغییرات آن می 
تواند عالمتی از جریان پول در مســکن تهران 
باشــد. در همین رابطه در سومین ماه پاییزی 
کشور، در ســال جاری، حجم پول وارد شده 
در بازار مسکن برابر با 41 هزار و ۶14 میلیارد 
تومان بوده و 31 درصد بیشتر از ماه قبل شده 

است.
بیشترین ســطح این شــاخص در خردادماه 
امســال بوده که در کانــال 4۶ همــت قرار 
داشته اســت. اکنون دومین رکورد را در بازه 
7 سال گذشته به ثبت رسانده است. برخی از 
تحلیلگران این اتفاق را ناشــی از امن تر بودن 
بازار مســکن در این ماه در مقایســه با سایر 
بازارهای مالی دانسته که موجب شده تا هجوم 
معامله گران به این بازار بیشتر شود. برخی نیز 
اتنظارات افزایشی قیمت مسکن در نگاه معامله 
گران را عامل باالرفتن قیمت مسکن می دانند.

شــگرد تولیدکنندگان لوازم 
خانگی در افزایش قیمت

برخی از تولیدکنندگان لوازم خانگی در شرایط 
رکودی بازار محصوالت خود را با شگردهایی 
خاص آنهم با قیمت های بــاال در بازار عرضه 
می کنند. در طول هفته اخیر بــا روند نزولی 
قیمت دالر پیش بینی ها براین بود تا شــاید 
قیمت لوزام خانگی نیز متاثر از این موضوع روند 
کاهشــی را تجربه کند اما متاسفانه هنوز بازار 
نسبت به تغییرات نرخ ارز مقاومت کرده و حتی 
تولیدکنندگان در تــالش برای دریافت مجوز 

افزایش قیمت هستند.
در شرایط فعلی برخی از تولیدکنندگان تمایلی 
به عرضه محصول در بازار نداشــته ویا برخی 
دیگر با اعالم لیست های جدید محصوالت را با 
قیمت هایی باالتر در بازار عرضه کردند. در این 
شرایط بیشتر مردم ترجیح می دهند خریدی 
از بازار نداشته ومنتظر ثبات قیمت ها و حتی 

روند کاهشی قیمت ها باشند.
البته برخــی از تولیدکنندگان نیــز به جای 
معرفی لیســت جدید، محصوالت خود را با 
شــگردهایی خاص آنهم با قیمت های باال در 
بــازار عرضه می کنند به نحــوی که محصول 
گذشته را با تغییراتی جزئی مانند تغییر صفحه 
نمایش و یا جابجایــی دکمه ها آن را محصول 
جدید معرفی کرده و راهی بازار می کنند. که 
واحدهای نظارتی باید با این متخلفین برخورد 

الزم را انجام دهد.
بررسی ها نشــان می دهد در حال حاضر در 
بازار لوازم خانگی همچنان رکود حاکم اســت 
و فروشــنده ها برای آنکه محصوالت خود را 
بفروشــند در قالب طرح هایی اقساطی اقدام 
به فروش محصوالت می کنند اما هنوز مصرف 
کننده رغبتی به خرید نداشته و بازار به نوعی 
در رکود کامل به سر می برد. به نظر می رسد 
در شرایط فعلی با نزدیک شــدن به بازار شب 
عید باید سیاست مناسبی برای تشویق مردم 
به خرید کاال و رفع رکود موجود اعمال کرد تا 
ضمن خرید محصول توسط مصرف کنندگان 
چرخه تولید این صنعت نیز با مشــکل روبرو 

نشود.

اخبار
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شاخص کل بورس با رشد خوب ۲8 هزار واحدی توانست در جایگاه 
یک میلیون و 593 هــزار واحد قرار بگیرد. شــاخص کل در پایان 
معامالت روز با رشد ۲8 هزار واحدی توانست در جایگاه یک میلیون 
و 593 هــزار واحد قرار بگیرد. در معامالت امــروز نمادهای فارس، 
فوالد، فملی، کگل، شــپنا بیشــترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل 
داشته اما نمادهای خودرویی و پاالیشی در صدر تراکنش های امروز 

بازار سرمایه بودند.

ارزش معامالت خرد در معامالت نسبت به دیروز با افت مواجه شده و 
به 7,458 میلیارد تومان رسیده اما همچنان در محدوده باالیی است 
و اگر این روند ادامه داشته باشد، شاخص کل می تواند دوباره از سد 
مقاومت بگذرد، در دو روز گذشته وبا افزایش هیجان در معامالت بازار 
سرمایه شاهد ریزش هیجانی شاخص کل بودیم اما معامالت امروز 
نشان می دهد، شاخص کل همچنان با دالر ۲8,500 تومان نیما نیز 

ارزنده بوده و مجبور به بازپس گیری مقاومت های پیش رو است.

در معامــالت 351 نمــاد مثبــت و 17۲ نمــاد بــه ارزش 
1,593 میلیــارد تومــان صــف خریــد بودنــد که قابــل توجه 
اســت، نماد خودرو بــا صــف عجیــب و غریــب 404 میلیونی 
مواجه بــوده و توانســت مقاومــت کانــال هفتگی را به ســمت 
 بــاال بشــکند، نماد خگســتر نیز بــا صــف خریــد 5۲ میلیونی 
مواجه شــد.  برآیند ورود و خروج پول هوشمند 588 میلیارد تومان 

بود.

رشد ۲۸ هزار واحدی بورس
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مدیرکل بازرســی ویژه و امور تعزیرات ســازمان 
حمایت ضمن اشاره به تشکیل 15۲ هزار و 3۶9 
پرونده تخلف واحدهای اقتصــادی، گفت: عمده 
تخلفات کشف شده گرانفروشی و عدم درج قیمت 
است. سید مجتبی سجادی در مورد بازدیدهای به 
عمل آمده در بازار با هدف تنظیم بازار و جلوگیری 
از تخلفات اقتصادی اظهار اعــالم کرد: تعداد کل 
بازرســی های انجام شــده از واحدهای اقتصادی 
سراسر کشور در هشت ماهه سال جاری 940 هزار 
و 301 فقره بوده اســت و در این راستا 15۲ هزار 
و 3۶9 فقره پرونــده تخلف واحدهای اقتصادی به 
منظور رسیدگی و صدور حکم به تعزیرات حکومتی 

استان ها ارسال شده است.
مدیر کل بازرسی ویژه و امور تعزیرات سازمان حمایت 
تولیدکنندگان و مصرف کننــدگان افزود: عمده 

پرونده هــای ارجاعی به تعزیرات، مربــوط به مواد 
خوراکی و محصوالت غذایی و پوشــاک بوده است 
و عمده تخلفات کشــف شــده گرانفروشی و عدم 
درج قیمت اســت. وی ادامه داد: با توجه به اثرات و 
پیامدهای مثبت هم افزایی و استفاده بهینه از ظرفیت 
کارشناسی سایر دستگاه های دولتی ذیربط در امر 
بازرسی و برخورد هدفمند با انواع تخلفات اقتصادی، 
همچنین وحدت رویه در امر بازرســی و تسریع در 
رسیدگی به گزارش های مردمی، برگزاری گشت های 
بازرسی با دســتگاه هایی نظیر ادارات کل تعزیرات 
حکومتی، دانشگاه های علوم پزشــکی، اتاق های 
اصناف و اتحادیه ها، ادارات کل استاندارد، ادارات کل 
جهاد کشاورزی و…، در کنار بازرسی های مستمر 
برنامه ای، در فرآیند کاری سازمان های صنعت، معدن 

و تجارت کشور قرار دارد. 

معاون وزیر اقتصاد گفت: طی یک ســال اخیر 
حدود 43 هــزار میلیارد تومــان منابع بانکی و 
منابع تبصره 18 به پروژه های سرمایه گذاری در 
اقصی نقاط کشور تزریق شد. هادی قوامی اظهار 
کرد: وزارت امور اقتصاد و دارایی دولت سیزدهم 
در راستای مدیریت راهبردی و دسترسی آسان 
مردم به خدمات تالش می کند که در این راستا 
موانع سرمایه گذاری از جمله مجوزها را برطرف و 
بیش از 4 هزار مجوز فعالیت اقتصادی صادر کرد.

معاون حقوقی و امور مجلس وزیر اقتصاد تبدیل 
منابع جاری کشــور به جریان ســرمایه گذاری 
در کشور را در راســتای تحقق اقتصاد مقاومتی 
و قدرتمند کردن ایران دانســت و افزود: در این 
راستا، 19 هزار میلیارد تومان از منابع هزینه ای 
جدول 14 به جریان ســرمایه گذاری در کشور 

تبدیل شد و طی یک سال اخیر حدود 43 هزار 
میلیارد تومان منابع بانکی و منابع تبصره 18 به 
پروژه های سرمایه گذاری در اقصی نقاط کشور 

تزریق شد.
وی یادآور شــد: الیحــه »پروتــکل اصالحی 
موافقت نامه بین دولت جمهوری اسالمی ایران 
و دولت جمهــوری عراق بــرای اجتناب از اخذ 
مالیــات مضاعف بر تبادل اطالعــات« در مورد 
مالیات بر درآمد و ســرمایه با هدف گســترش 
تجارت با عراق در دســتور صحن مجلس است. 
قوامی سیاست کلی ایران را تعمیق همکاری های 
اقتصادی با کشوهای هم جوار و همسایه به ویژه 
محور مقاومت عنوان کرد و گفت: ما موافقت نامه 
تجاری با کشــور ســوریه هم داریم که باید به 

تصویب مجلس هر دو کشور برسد.

رئیس انجمن ســنگ آهن گفت: در حــال حاضر ۲.3 
میلیارد تن ذخایر سنگ آهن در کشور داریم که البته اگر 
در این بخش به صورت اصولی کار شود ذخایر تا حدود 5 

میلیارد تن تخمین زده می شود.
به گزارش مهر، مهرداد اکبریــان اظهار کرد: مطالعات 
اکتشافی کافی در کشور در خصوص ذخایر سنگ آهن 
انجام نشده اما طبق برآوردها ۲.8 میلیارد تن ذخیره در 
کشور داریم که تاکنون 500 هزار تن آن در معادن بزرگ 
مصرف شده و روی کاغذ ۲.3 میلیارد تن باقی مانده است.
رئیس انجمن ســنگ ایــران افزود: اگــر روی بخش 
سنگ آهن کشــور کار شــود، با توجه به وجود ذخایر 
هماتیت، ذخایر ســنگ آهن کم عیار، ذخایر اکتشاف 
نشده و در نظر گرفته نشده و همچنین ذخایر موجود 
فعلی، حدود پنج میلیارد تن ذخیره سنگ آهن تخمین 

زده می شود.
وی ادامه داد: از سویی دیگر هنوز اسکن کامل از ذخایر 
کشور انجام نشده است، ضمن اینکه معادن کوچک و 
متوسط زیادی در کشور داریم که هیچ دستگاهی تاکنون 
حاضر نشده به ذخیره ســنجی آنها بپردازد. همچنین 
عمق مطالعات ما زیاد نیست و در حد متوسط ۶0 تا 70 

متر باقی مانده است، در حالی که اگر بتوانیم به اعماق 
چند صد متری نفوذ کنیم به طور قطع به ذخایر خوبی 
دست خواهیم یافت. در مرکز ایران و کویر لوت و استان 
یزد، مناطق بسیار امیدوارکننده ای برای ذخایر سنگ 
آهن می توان متصور بود که امیدواریم آیندگان بتوانند 

به خوبی از این ذخایر استفاده کنند.
وی همچنین به کنار گذاشته شــدن ذخایر کالنی از 
سنگ آهن های با عیار پایین در کشور اشاره کرد و گفت: 
اگر این ذخایر روزی توجیه اقتصادی داشته باشد، به طور 

قطع مورد استفاده و استخراج قرار خواهند گرفت.
رئیس انجمن سنگ ایران تصریح کرد: اگر می خواهیم 
صنعت فوالد کشور ماندگار باشد، باید به صورت اصولی 
به اکتشــاف و بهره برداری از معادن مان بپردازیم و از 
ظرفیت های موجود و واقعی استفاده شود زیرا اگر صنعت 
فوالدمان، صنعت رقابت پذیــری با قیمت های جهانی 

نباشد، تمام زنجیره فوالد به خطر خواهد افتاد.
وی در ادامه در خصوص تأمین ماشــین آالت معدنی 
نیز گفــت: در حال حاضر در کشــور حــدود 30 هزار 
دســتگاه ماشــین آالت معدنی وجود دارد که بیش از 
۶0 درصد آنها فرســوده اســت و با بهره وری پایین و 

مصرف سوخت باال کار می کنند. بنابراین دست کم 15 
هزار دستگاه ماشین آالت جدید برای جایگزینی آنها و 
رفع نیاز کشور و توسعه معدن کاری در کشور نیاز است 
که ضمن حمایت کامل از تولید داخلی ماشین آالت و 
اســتفاده حداکثری از توان آنها، اما در یک سال آینده 
نیازمند واردات ماشین آالت هستیم و راهی جز واردات 
نداریم.اکبریان تصریح کرد: اگر قرار است به اهداف سند 
چشم انداز بخش معدن و صنایع معدنی 1404 برسیم، 
نیازمند 700 میلیون تن عملیات خاکبرداری هستیم، اما 

با ماشین آالت موجود چنین هدفی قابل تحقق نیست.
رئیس انجمن سنگ ایران همچنین در مورد معدنکاری 
دیجیتال هم گفت: معدنکاری در دنیا به این ســمت 
حرکت می کند اما ما هنوز گام هایی از دنیا عقب هستیم؛ 
البته شرکت های دانش بنیان کارهایی را در این حوزه 
شروع کرده اند اما فعاًل نمی توانیم بگوییم کار عملیاتی 

خاصی انجام شده است.
اکبریان در مورد شــورای آهن و فوالد نیــز بیان کرد: 
این شورا متشکل از انجمن ســنگ آهن ایران، انجمن 
نوردکاران فوالدی و انجمن تولیدکنندگان فوالد تشکیل 
شده و جلساتی نیز برگزار کرده است منتهی این 3 انجمن 

اعضای اصلی هستند و به مروز انجمن ها و تشکل های 
دیگر نیز به این شورا اضافه خواهند شد.

وی در ادامه با اشــاره به برگــزاری همایش تخصصی 
سنگ آهن ایران، اظهار کرد: معدن کاری سبز با کمترین 
خطر تخریب محیط زیست و کمترین اثر سو باقی مانده 
برای نسل های آینده همراه است. بنابراین معدن کاری 
نســل 4 و محیط زیســت و معدنکاری ســبز، یکی از 
محورهای پنجگانه این همایش است که نهم بهمن ماه 

در تهران برگزار خواهد شد.
اکبریان گفت: برای تحقق این مهم در کشور، باید همه 
بهره برداران، معدن کاران، مکتشفان و حتی مسؤوالن 
بخش معدن، با اصول معدن کاری ســبز آشــنا شده و 
آن را فرا بگیرند.رئیس انجمن سنگ ایران تصریح کرد: 
ششمین همایش تخصصی زنگ آهن در تاریخ نهم بهمن 
ماه برگزار می شود که زیرساخت ها )حمل و نقل، انرژی 
و آب(، بهبود و افزایش بهــره وری با رقابت پذیر کردن 
بنگاه های فعال، نظام حکمرانی و مشکالت بخش معدن 
و صنایع معدنی، معدنکاری نســل 4 و محیط زیست و 
معدنکاری ســبز، پنج محور اصلی این همایش ملی را 

تشکیل می دهد.

تشکیل ۱۵۲ هزار پرونده تخلف صنوف

گرانفروشی و عدم درج قیمت در صدر تخلفات
معاون وزیر اقتصاد:

تزریق ۴۳ هزار میلیارد تومان برای سرمایه گذاری 

فرسودگی ۶0 درصد ماشین آالت معدنی
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رونق صنعت بازی در گرو حمایت مالی
مهدی غیبی، کارشناس فناوری

ساخت بازی و گیم از آن دسته کارهایی است که باید به صورت گروهی و تیمی 
انجام شود. در ســال های اخیر اقدامات خوبی در این حوزه انجام شده است. 
استودیوهایی در کشور وجود دارد که در حال ساخت بازی های داخلی هستند. 
در این زمینه و برای تقویت این حوزه الزم است استودیوهایی با طراحان و بازی 

نویسان تشکیل شود. 
حوزه گیم بسیار تخصصی بوده و تیم کاملی نیاز دارد. راه اندازی این استودیوها 
نیازمند هزینه هایی است که بیشــتر هزینه های آن مربوط به هزینه نیروی 
انسانی است. ساخت گیم خوب حداقل دو ســال زمان نیاز دارد. منابع مالی 
و نیروی انسانی باید تقویت شــود. شــرکتهای نوپا در این زمینه و در حوزه 
تخصصی گیم باید تقویت شــوند. حاکمیت می تواند با بستن قراردادها انواع 
بازی های در دست تولید را از شرکتهای فعال در این حوزه پیش خرید کند و 
داستان ها و ســناریوهای مدنظر خود را در این بازی ها اعمال کند. حاکمیت 
 با تقبل هزینه های شــرکت های بازی ساز می تواند توســعه خوبی را در این 

مسیر رقم بزند. 
این اکوسیســتم در ایــران نیازمند همراهــی و همکاری حاکمیت اســت. 
استعدادهای بسیار زیادی در این حوزه فعالیت دارند و حتی صادرات در این 
بخش به وضعیت قابل قبولی رسیده است. انتقال تجربیات دیگر کشورها در 
این زمینه توسط وزارت ارتباطات مسیر توسعه بیشتر را فراهم خواهد کرد. به 
هر ترتیب بازی سازی و صنعت گیم امروز در دنیا چرخه مالی باالیی دارد و نیاز 

است با تقویت بسترها در این حوزه، ایران نیز وارد بازار جهانی شود. 
در این زمینه با توجه به امکانات موجود و استودیوهایی که به بلوغ رسیده اند، 
همراهی حاکمیت نقش اساسی در توسعه صنعت گیم در ایران خواهد داشت. 
در مورد مسائل فرهنگی و مقاومت هایی وجود داشت اما امروز از این مرحله عبور 
کرده ایم. پتانسیل باالی شرکتهای نوپا و استارت آپها می تواند صنعت گیم ایران 

را در کنار حمایت های حاکمیت ارتقا دهد. 
چرا باید هر سال صد ها نفر با پتانسیل های بالقوه ای که در ساخت بازی دارند، 
از آنچه استحقاقش را دارند باز بمانند. چرا باید آینده  پر از هیجان و سرشار از 
اتفاقات خارق العاده از بازی ســازهای ایرانی دریغ شود. افرادی که وارد حوزه 
صنعت گیم و بازی سازی حرفه ای می شوند، به شدت ریسک پذیر هستند. این 
بدان معناســت این افراد با علم به این که درآمد یک سال آن ها می تواند صفر 
باشد، وارد این صنعت می شوند. امیدواریم حاکمیت با ورود و حمایت بیشتر از 

بازی سازان، راه را برای ورود به بازارهای جهانی هموارتر کند. 

رئیس اتحادیه نمایشــگاه  داران و 
فروشــندگان خودرو تهران تصریح 
کرد: عــدم ثبات نــرخ ارز و نگراني 
مردم از کاهش ارزش سرمایه  هاي 
خود باعث ایجــاد تقاضاي کاذب و 
افزایش قیمت خودرو در بازار شده 
است. سعید موتمني، رئیس اتحادیه 
نمایشــگاه داران و فروشــندگان 
خودرو تهران بیان کرد: شرکت هاي 
خودروساز با تمام مشکالت و سختي 
روند خوبي در افزایش تولید و عرضه 
خودرو به بازار داشته اند، اما به علت 
عدم ثبات نرخ ارز در چند ماه اخیر، 
شاهد افزایش خارج از تصور قیمت 
خودرو در بــازار بودیم در حالي که 
افزایش قیمتي توســط خودروساز 

صورت نگرفته است.
وي به نیاز بازار خودرو در ایران اشاره 
کرد و ادامه داد: در شرایط عادي نیاز 
واقعي خودرو در بازار ساالنه حدود 
یک میلیون ۶۰۰ هزار دستگاه است 
که امکان دســتیابي به این عدد با 
توجه بــه اقدامات خودروســازان 
وجود دارد. رئیس اتحادیه نمایشگاه 
داران و فروشــندگان خودرو تهران 
با مثبــت ارزیابي کــردن افزایش 
تولید افزود: ایران خودرو موفق شد 
تا پایــان آذر ماه از مجمــوع تولید 
سال گذشته عبور کند و این نشانه 
خوبي براي پاســخ گویي بــه نیاز 
مشتریان و کنترل بهتر بازار است، 
البته تــا زماني که نرخ ارز توســط 
دولت کنترل نشود شــاهد هجوم 
 مردم بــراي خرید خــودرو به بازار 

خواهیم بود.
موتمني فروش خــودرو به قیمت 
اقتصادي را از حقــوق تولیدکننده 
دانست و گفت: در شرایط فعلي که 
شــاهد افزایش هزینه تولید، مواد 
اولیه، هزینه نیروي انســاني و دیگر 
هزینه هاي مرتبط با تولید هستیم 
تاکید دولــت بر قیمت گــذاري و 
دستوري بودن آن فقط باعث زیان 
خودرو و در آینــده نزدیک کاهش 
تولید و عدم توسعه در شرکت هاي 
خودروساز خواهیم بود. وي به عرضه 
خودرو در بورس اشاره کرد و گفت: 
عرضه خودرو در بورس شــرایطي 
را فراهم خواهد کرد که مشــتري 
واقعي اقدام به خریــد کند و دالل 

بازي کمتر خواهد شــد، اما اگر مي 
خواهیم به نتیجه بهتــر در کنترل 
قیمت خودرو برســیم بایــد تعداد 

عرضه و تنوع محصول زیاد باشد.
رئیس اتحادیه نمایشــگاه داران و 
فروشــندگان خودرو تهــران ادامه 
داد: با توجه به شــروع تحریم ها بر 
صنعت خودرو در سال هاي ۱۳۹۷ 
تا ۱۴۰۰، شــاهد بودیم که میزان 
تولید خودرو در کشــور حدود دو 
میلیون و ۴۰۰ هزار دســتگاه بود، 
در حالي که نیاز به خودرو به چهار 
میلیون دســتگاه مي رسید و باعث 
انباشــت تقاضا و افزایــش قیمت 
خودرو شد ولي در سال جاري شاهد 
همت خودروســازان براي افزایش 
تولید هستیم و امیدوارم دولت اقدام 
عاجلي براي کنترل نــرخ ارز انجام 
دهد تا از افزایــش قیمت خودرو در 

سطح کشور جلوگیري کند.
موتمني ارتباط قیمت ارز و خودرو 
یادآور شد و افزود: تا زماني که این 
نوسانات وجود داشــت باشد ثبات 
قیمت بي معني اســت، االن قیمت 
دالر کاهــش پیــدا کــرد و قیمت 
محصوالت ســایپا تا ۶۰ میلیون و 
ســمند و ۲۰۶ حدود ۱۰۰ میلیون 
کاهــش داشــت اگــر ایــن روند 
نزولي قیمت ها ادامه دار باشــد با 
افزایــش تولیــد و عرضــه خودرو 
 شــاهد کاهش بیشــتر محصوالت 

خواهیم بود.
وي به عرضه خــودرو در نمایندگي 
هاي مجاز اشــاره کرد و ادامه داد: 
ایران خودرو شبکه گسترده اي در 
سراسر کشــور دارد و الزم است که 
در کنار عرضه خــودرو در بورس و 
قرعه کشــي، از ایــن ظرفیت براي 
معرفي بهتــر محصــول و فروش 
خودرو به صورت مستقیم به مردم 
اســتفاده کنند. موتمني در پایان 
گفت: براي رســیدن به تعادل باید 
سه مساله مورد توجه قرار گیرد که 
شامل کنترل نرخ ارز، افزایش تولید 
و عرضه که توســط خودروســازان 
در این شرایط ســخت قابل تقدیر 
اســت مي شــود. موضوع دیگري 
که مي تواند در این زمینه نقشــي 
 داشــته باشــد واردات خــودرو به 

کشور است

رئیس اتحادیه فروشندگان گل و گیاه تهران با اعالم اینکه 
عرضه و تقاضاي بازار با هم همخواني ندارد گفت: از یکسو به 
دلیل سردي هوا و از سوي دیگر به دلیل صادرات گل شاخه 
بریده بازار با کمبود مواجه اســت. اکبر شاهرخي، رئیس 
اتحادیه فروشندگان گل و گیاه تهران در خصوص شرایط 
فعلي حاکم بر بازار گل و گیاه به خبرنگار بازار گفت: در حال 
حاضر بازار ثابت است با این وجود قطعا هفته آینده به دلیل 
مراسم روز زن شرایط بازار تغییر مي کند و قطعا افزایش 
قیمت هم خواهیم داشت. شاهرخي افزود: به همین دلیل 
شاهد هستیم که وضعیت بازار از االن در حال تغییر است و 

افزایش قیمت ها بتدریج در حال شروع شدن است.
وي خاطر نشــان کرد: از ســوي دیگر این روزها شاهد 

ارسال غیرقانوني گل شاخه بریده به کشورهایي مانند 
روسیه، تاجیکستان و ترکمنستان هستیم و چون دالر 
گران شده است بازار آن ارسال گل به این مناطق بسیار 
داغ است. شاهرخي خاطر نشان کرد: در واقع به نحوي 
گل هاي شــاخه بریده را از کشــور خارج مي کنند که 
مالیات ندهند و این مسئله مهمي است به خصوص اینکه 
اگر شاخه گل بریده به صورت قانوني از کشور خارج شود 

قطعا ما مشکلي با این موضوع نداریم.
وي ادامه داد: مسئله اینجاست که هر چقدر گل ریشه اي 
بیشتر صادر کنیم به نفع ماست؛ اما در مورد گل شاخه 
بریده کامال وضع متفاوت است. لذا به دلیل ارسال گل 
شــاخه بریده به مناطق نامبرده االن بــه نوعي در بازار 

کمبود داریم و عرضه و تقاضاي بازار همخواني ندارد. لذا 
از مردم تقاضا داریم که در مناسبت هاي پیش رو از جمله 
روز زن، دسته گل کمتر خریداري کنند و غالبا به صورت 

شاخه اي گل تهیه کنند تا کمبود در بازار ایجاد نشود.
رئیس اتحادیه فروشندگان گل و گیاه تهران همچنین 
در خصوص آخرین قیمت انواع گل ها که غالبا بیشــتر 
خریدار دارد، گفت: در حال حاضر قیمت هر شاخه گل 
ُرز ۵۰ هزار تومان اســت که در هفته آینده قطعا بیشتر 
هم مي شود. از سوي دیگر قیمت یک دسته گل داوودي 
نیز ۵۰ هزار تومان است. همچنین قیمت گل آلوستومریا 
شــاخه اي ۳۰هزار تومان و گل مریم نیز به شــاخه اي 
۳۰ هزار تومان در بازار فروخته مي شــود. شاهرخي در 

خصوص دیگر مباحث و مسائل پیرامون فعاالن و گلخانه 
داران اظهار داشــت: مســئله مهم دیگر این روزها این 
است که تعدادي از گلخانه داران که گلخانه هاي زیادي 
دارند و مصرف گاز باالیي دارند االن به دلیل کمبود گاز، 
قصد دارند گازهاي شان را قطع کنند. لذا باید گازوئیل 
آزاد بخرند و این خود هزینه اي است که بر دیگر هزینه 
هاي تولید کننده ها تحمیل مي شــود. رئیس اتحادیه 
فروشــندگان گل و گیاه تهران در پایان تاکید کرد: از 
سوي دیگر با سرد شدن هوا گل کمتر باز مي شود و لذا 
این عامل در کنار صادرات، تواما موجب مي شــوند که 
در هفته آینده عرضه و تقاضاي بــازار با هم همخواني 

نداشته باشد.

رئیس اتحادیه بارفروشان تهران علل گراني پیاز در کشور 
را تشرح کرد و گفت: از مهر ماه نسبت به افزایش قیمت 
آن اعالم خطر کرده بودیم؛ اما به هشدارها بي توجهي 
شــد. مصطفي دارایي نژاد، رئیس اتحادیه بارفروشان 
تهران در رابطه با علت گراني هاي اخیر پیاز اظهار کرد: 
مسئله صادرات پیاز به کشورهاي همسایه و دپوي پیاز 
توســط دالالن در افزایش قیمت پیاز در روزهاي اخیر 

نقش داشته است.
وي با بیان آنکه از مهرماه هشدارهاي الزم در خصوص 

گران شدن پیاز به مسؤوالن داده شد، تاکید کرد: با توجه 
به آنکه روزانه حدود ۱۵۰۰ تا ۲ هزار تن پیاز به صورت 
بیرویه به کشورهاي همسایه صادر مي شد، در مهرماه 
که پیاز کیلویــي ۶ هزار تومان بود، نســبت به افزایش 
قیمت آن اعالن خطر نمودیم، اما به هشدارها بي توجهي 
شد. رئیس اتحادیه بارفروشان تهران ادامه داد: به علت 
صادرات بیرویه، دالالن نیز متوجه کمبود پیاز در بازار 
داخلي و در نتیجه افزایش قیمت آن در آینده شدند، به 
همین علت به دپو کردن آن روي آورند که این مسئله 

نیز در کاهش عرضه و گراني پیاز در بازار داخلي موثر بود.
دارایي نــژاد در خصــوص راهکار کنتــرل قیمت پیاز 
تصریح کــرد: دو راهــکار در این زمینه وجــود دارد؛ 
راهکار اول در این مقطع آن اســت که به مدت حدود 
دو هفته اعالم شــود که صادرات روزانــه پیاز از ۲ هزار 
 تن به ۳۰۰ تن کاهش یابد و مابقــي آن در بازار داخلي 

توزیع شود.
وي ضمن مخالفت با تعرفه اي شــدن صادرات به علت 
ایجاد فساد در آن، افزود: راهکار دوم آن است که با دالالن 

برخورد شود، انبارهاي دپوي پیاز رصد و پیازهاي احتکار 
شده به بازار داخلي عرضه شوند. به عنوان مثال حدود 
۳۰ هزار تن بار پیاز در منطقه اي در اصفهان دپو شــده 
است که مي توان با گشودن درب انبارها، عرضه را افزایش 
داد و قیمت ها را کنترل کرد. رئیس اتحادیه بارفروشان 
تهران گفت: در صورت عملي شــدن راهکارهاي بیان 
شده، از طرفي با توجه به عرضه پیاز منطقه بندر عباس 
به بازار داخلي طــي ۲۰ روز آینده، مي توان قیمت پیاز 

را کنترل کرد.

ورود ۱۵۰ بــازی پرمخاطب در 
ایران نوید روزهــای بهتر را برای 
صنعت فناوری اطالعات و صنعت 
گیم  کشور می دهد. صنعت گیم 
در ایران طرفداران بسیاری دارد. 
گیمرهای ایرانی توانسته اند رکوردهای بسیار خوبی در 
سطح جهانی ثبت کنند. وزیر ارتباطات با اعالم این خبر 
توانست روحیه بازی سازان و گیمرهای ایرانی را برای تالش 
بیشتر تقویت کند. عیسی زارع پور در زمان تصدی ریاست 
مرکز توسعه فناوری اطالعات و رسانه های دیجیتال نیز 

اقدامات بسیاری برای توسعه صنعت گیم ایران انجام داد. 
حال با ورود به وزارت ارتباطــات نیز در ادامه، تالش های 
بیشتری برای حمایت از صنعت گیم ایران و بازی سازان 

ایرانی انجام داده است. 
در این رابطه وزیر ارتباطات و فنــاوری اطالعات گفت: با 
تالش همکاران ۱۵۰ بازی پرمخاطــب در ایران به داخل 
کشور منتقل شدند که زمان پینگ بازی را تا یک چهارم 
کاهش خواهد داد. عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات اظهار داشت: بر اساس آماری که از سوی بنیاد ملی 
بازی های رایانه ای ارائه شده است، قریب به ۳۰ میلیون نفر 
گیمر در کشــور داریم که وزیر ارشاد امروز گفت میانگین 
یک ســاعت و نیم یا ۹۳ دقیقه در روز بازی می کنند. وی 

عنوان کرد: یکی از وعده های رئیس جمهور در ایام انتخابات 
گذشته این بود که زمان تأخیر بازی ها را کاهش دهیم تا 
ســرعت بازی ها افزایش پیدا کند و وعده ما این بود که تا 
پایان پاییز اقدام اساسی در این حوزه انجام شود و خوشحال 
هســتم امروز با تالش همکاران ۱۵۰ بازی پر مخاطب به 
داخل کشور منتقل شــدند و زمان پینگ بازی ها تا یک 

چهارم کاهش خواهد یافت.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات بیان کرد: ان شــاء اهلل 
مراســمی برای رونمایی از کار خوبی کــه حال چند ده 
میلیون نفر را خوب کرده خواهیم داشــت و ســاز و کار 
آن را اعالم خواهیم کرد و بــرای بعضی بازی ها ابزارهایی 
تعیین شد تا ســرعت خود را باال ببرند و سایتی طراحی 

شــد که گیمرها می توانند با مراجعه بــه آن و دانلود نرم 
افزار سرعت بازی خود را افزایش دهند. سخنگوی دولت 
گفت نیز در همین رابطه گفته اســت ســرمایه گذاری 
گســترده تر در تولید بازی های داخلــی از منبع مالیات 
 ۱۰درصدی بر بازی های خارجی، اولیــن قدم حمایتی 

دولت است.
علی بهادری جهرمی در حســاب کاربری خود در توییتر 
نوشت:  ر شــد تولید بازی های رایانه ای  ســاخت ایران و 
حضور فعاالنه  جوانان ایرانی در بازارهای جهانی با کمک 
 دولت مردمی شتاب می گیرد. سرمایه گذاری گسترده تر 
در تولید بازی های داخلی از منبع مالیات  ۱۰درصدی بر 

بازی های خارجی، اولین قدم حمایتی دولت است.

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com
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کمبود گل شاخه بريده با صادرات غيرقانوني

صادرات حدود ۲ هزار تن پياز در روز

نوسان نرخ ارز عامل التهاب قيمت  خودرو

رئیس اتحادیه تهیه و توزیع کنندگان گوشت گوسفندي 
تهــران اعالم کــرد: دولت قصــد دارد کمــي از ذخایر 
اســتراتژیک خود را روانه بازار گوشــت کند تا از التهاب 
بازار گوشت بکاهد. علي اصغر ملکي، رئیس اتحادیه تهیه 
و توزیع کنندگان گوشت گوسفندي تهران گفت: در دو 
هفته اخیر بازار گوشت گران شده است و افزایش قیمت 
داشته ایم که علت آن گراني دام زنده است. دام هم گران 
است هم کم. وي ادامه داد: دامداري که با نهاده هاي دامي 

گران دام خود را پرورش داده است براي تحویل دام خود 
به کشتارگاه پولش را به نرخ روز مي خواهد. طبیعي که 
دام خود را ارزان نفروشد بنابراین دام هر مقدار گران شود 
روي بازار گوشــت هم تاثیر میگذارد و با افزایش قیمت 

مواجه خواهیم شد.
ملکي به قیمت دام زنده در شهرســتان ها و تهران اشاره 
کرد و افزود: قیمــت دام زنده در شهرســتان ها به ازاي 
هر کیلوگرم ۱۱۲ تا ۱۱۳ هزار تومان اســت و این قیمت 

درتهران به ازاي هر کیلوگرم ۱۲۰ هزار تومان است.
رئیس اتحادیه تهیه و توزیع کنندگان گوشت گوسفندي 
تهران در خصوص تزریق گوشــت به بازار از سوي دولت 
و متعادل کردن قیمت ها گفت: ما به شــرکت پشتیباني 
امور دام کشور پیشنهاد داده ایم که از ذخایر استراتژیک 
استفاده کنند تا التهاب بازار کاهش یابد و شاهد کاهش 
قیمت ها باشــیم. البته قرار است جلســه اي در این باره 
تشــکیل دهیم و دولت موافقت نهایي خود را اعالم کند. 

دولت قصد دارد کمي از گوشــت هــاي منجمد ذخیره 
شده خود را در میادین میوه و تره بار توزیع کند تا مردم 
بتواند دسترسي آساني به گوشت ارزان تر داشته باشند و 

خریدهاي خود را انجام دهند.
طبق گفته ملکي خرده فروشان گوشت گرم گوسفندي را 
با قیمت ۲۴۰ تا ۲۵۰ هزار تومان از میدان بهمن و مراکز 
پخش گوشت تهیه مي کنند و با ۱۰ درصد سود در مغازه 

ها و فروشگاه هاي خود مي فروشند.

رئیس اتحادیه سازندگان و فروشــندگان طال و جواهر 
تهران در تحلیل خود از تاثیر تغییر رئیس بانک مرکزي 
بر بازار ســکه و طال بیان کرد: کاهش چشمگیر قیمت 
که باید اتفاق مي افتــاد، اتفاق افتاده اســت. حاال باید 
 منتظر باشــیم تا ببینیــم سیاســت هاي جدید چگونه 

خواهند بود
نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان 
طال و جواهر تهران اظهار داشــت: از همان ابتداي اعالم 
خبر تغییر رئیس کل بانک مرکزي، یک تاثیر کاهشــي 
اندکي روي قیمت هاي طال، جواهرات و ســکه داشت و 
در ابتداي هفته تاثیرات کلي آن بر بــازار داخلي طال و 

سکه قابل مشاهده بود. اعالم خبر تغییر رئیس کل بانک 
مرکزي و رویکردهاي وسیاست هاي جدید بانک مرکزي، 
باعث ایجاد یک روند چشمگیر کاهش قیمت در بازار طال 

و سکه شد.
رئیــس اتحادیــه ســازندگان و فروشــندگان طــال و 
جواهر تهــران دربــاره افزایش افسارگســیخته قیمت 
سکه در هفته گذشته اظهار داشــت: اوج قیمت، هفته 
گذشــته بود که ســکه تمام تا ۲۲ میلیون و ۵۰۰ هزار 
تومان هم باال رفت امــا در هفته جاري تا اینجا، ســکه 
 تمام، ۲ میلیــون و ۸۰۰ هــزار تومــان کاهش قیمت 

داشته است.

رئیس اتحادیه سازندگان و فروشــندگان طال و جواهر 
تهران بیان کــرد: باید ببینیم این روند کاهشــي تا چه 
زماني ادامه پیدا مي کنــد و چه زماني قیمت ها به ثبات 
مي رسد. به نظر من کاهش چشــمگیري که باید اتفاق 
مي افتاد، اکنون اتفاق افتاده اســت. حــاال باید منتظر 
 باشیم تا ببینیم رویکردها و سیاست هاي جدید چگونه 

خواهند بود.
بذرافشــان در مــورد کاهــش تقاضاي خرید ســکه 
گفــت: تقاضا بــراي خریــد طال و ســکه در بــازار در 
مقایســه با نقطه اوج هفتــه پیش، به شــدت کاهش 
یافتــه و حباب ســکه از ۲ میلیون و ۳۰۰ هــزار تومان 

به یــک میلیــون و ۸۰۰ هــزار تومان کاهــش یافته 
اســت. در حال حاضــر بازار دیگــر آن التهــاب هفته 
 گذشــته را ندارد و روند فعلي قیمت هــا رو به کاهش 

و ثبات است.
رئیس اتحادیه سازندگان و فروشــندگان طال و جواهر 
تهــران در ارتباط با شــرایط بــازار طال و ســکه ایران 
گفت: در بازار داخلي طال و ســکه ایران، همواره تقاضا 
با افزایش قیمت بیشــتر مي شــود و با کاهش قیمت، 
تقاضا کمتر مي شــود. اکنــون این اتفاق افتاده اســت 
 یعني بــا کاهش قیمت طال و ســکه، تقاضــا نیز کمتر 

شده است.

افزايش قيمت گوشت در پي گران شدن دام زنده

تقاضا براي خريد طال و سکه به شدت کاهش داشته است
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فناوری و 
اطالعات

فضا برای  کســب وکارهای حوزه اقتصــاد دیجیتال 
امیدبخش تر می شود

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با اشاره به راه اندازی سامانه و مرکز تماس ۱۶۴۹ 
گفت: این سامانه قرار است که از یک سو بیان گر ظرفیت های موجود در سکوهای داخلی 
باشد و از سوی دیگر منعکس کننده بازخورد کسب وکارها از دستگاه ها و سکوها و رفع 
چالش در قالب پنجره واحد تا فضا برای مردم و کسب کارها حوزه اقتصاد دیجیتال آسان تر 
و امیدبخش تر شود. به گزارش مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات، محمد خوانساری، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات و رئیس سازمان 
فناوری اطالعات، گفت: همان طور که مستحضرید از اوایل مهرماه بر پایه تصمیمات مراجع 
ذی صالح امنیتی، محدودیت هایی برای برخی سکوهای خارجی ایجاد شد که مشکالتی 
را برای مردم و کسب وکارهای حوزه اقتصاد دیجیتال به وجود آورد. وی افزود: در راستای 
کاهش این مشکالت، وزارت ارتباطات به عنوان مسئول کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت 
با همکاری اعضای این کارگروه، تالش کرد تا در این شرایط با همکاری نزدیک با سکوها و 
پلتفرم ها و دستگاه های اجرایی که ظرفیت هایی بر پایه قانون دارند یک نوع همدلی شکل 
بگیرد و مردم بتوانند کسب وکارهای آسیب دیده خود را در فضای مجازی بازیابی کنند. 
خوانساری ادامه داد: در همین راستا از مهرماه سال جاری تالش زیادی در دبیرخانه کارگروه 
اقتصاد دیجیتال و نمایندگان عضو این کارگروه شکل گرفت که منجر به تهیه آیین نامه ای با 
۱۴ ماده و۳۰ نوع حمایت شد و این آیین نامه با توجه به تأکیدات رئیس جمهوری با سرعتی 
زیاد و خارج از بروکراسی ها، مراحل اداری خود را طی و این آیین نامه پس از تایید رئیس 

جمهوری نیمه آبان توسط معاون اول رییس جمهوری ابالغ شد.
معاون وزیر ارتباطات بابیان اینکه به نمایندگی از وزیر ارتباطات، مسئولیت پیگیری این 
آیین نامه را برعهده گرفته ام و معموال در طول هفته چندین جلسه با نمایندگان دستگاه های 
اجرایی مرتبط با این آیین نامه برگزار می کنیم، گفت: هدف گذاری ما این اســت که با 
حمایت هایی که قرار است شکل بگیرد، کسب وکاری که وارد سکوهای داخلی می شوند از 

این طریق بتوانند کسب وکار خود را به سرعت ایجاد و راه اندازی کند.
وی بابیان اینکه بر اساس گزارش مدیران سکوها، مردم خوشبختانه پس از محدودیت هایی 
که برای سکوهای خارجی به وجود آمد به ســکوهای داخلی اقبال خوبی نشان داده اند 
گفت: در ابتدای این مسیر نگرانی از جهت تأمین زیرساخت ها توسط سکوهای داخلی 
وجود داشت هرچند با توجه به برنامه ریزی هایی که از یک سال پیش در وزارت ارتباطات 

و فناوری اطالعات داشتیم ما چندان نگرانی از بابت مسائل فنی و زیرساختی نداشتیم.
خوانساری افزود: خوشبختانه با همراهی و همکاری سکوهای داخلی توانستیم خیال مردم 
را از جهت استفاده از این سکوها راحت و این اطمینان را ایجاد کنیم که می توانند بر بستر 
سکوهای داخلی فعالیت های امن و پایداری داشته باشند. در شرایط کنونی خوشبختانه 
هم سکوها به بلوغ رسیده اند و هم ظرفیت هایی که در کشور ایجاد شده توانسته از جنبه 
اطمینان بخشی مؤثر واقع شود. رئیس سازمان فناوری اطالعات با تأکید بر اینکه سکوهای 
خدمت رسان به کسب وکارها باید بسته های خوشامدگویی مناسبی را تهیه کنند گفت: 
کسب وکارها زمانی که وارد سکوها می شوند باید بدانند قرار است دقیقاً از چه نوع حمایت 
و مشوق هایی در سکوهای داخلی برخوردار شوند. بنابراین سکوها باید روی مبحث مزیت 
بخشی تأمل ویژه ای داشته باشند. وی با اشاره به راه اندازی سامانه و مرکز تماس ۱۶۴۹ 
گفت: این سامانه قرار است که از یک سو بیان گر ظرفیت های موجود در سکوهای داخلی 
باشد و از سوی دیگر منعکس کننده بازخورد کسب وکارها از دستگاه ها و سکوها و رفع 
چالش در قالب پنجره واحد. امیدواریم با ظرفیتی که ایجاد شده و با ارتباط نزدیکی که بین 
دستگاه های اجرایی، سکوها و کسب وکارهای حوزه فضای مجازی ایجاد می شود، فضا برای 

مردم و کسب کارها حوزه اقتصاد دیجیتال آسان تر و امیدبخش تر شود.
در ابتدای این مراسم، نمایندگان دستگاه های اجرایی که در تحقق آیین نامه حمایت از 
کسب وکارهای اقتصاد دیجیتال ایفای نقش می کنند ازجمله وزارت ارتباطات، وزارت 
ارشاد، وزارت صمت، سازمان امور مالیاتی، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، صندوق نوآوری و 

شکوفایی و صندوق کارآفرینی امید به ارائه گزارشی از اقدامات خود پرداختند.
در ادامه مدیران عامل پنج ســکوی مشمول حمایت از کســب وکارهای حوزه اقتصاد 
دیجیتال شامل کسبینو، ایتا، روبیکا، سروش پالس و شیپور نیز به ارائه برنامه های خود در 
راستای حمایت از کسب وکارهای حوزه اقتصاد دیجیتال پرداختند. سامانه و مرکز تماس 
۱۶۴۹ به منظور ایجاد ارتباط با کسب وکارهای اقتصاد دیجیتال و اطالع رسانی از آخرین 
مصوبات و بخشنامه های دستگاه های ذی ربط در چارچوب آیین نامه حمایت از سکوها و 
کسب وکارهای اقتصاد دیجیتال است. افزون بر آن ثبت شکایات، از دستگاه ها و سکوهای 

مشمول و پیگیری آن ها، دیگر هدفی است که در این پایگاه و مرکز، دنبال می شود.

اتصال 90 درصد از روستاهای بیش از 20 خانوار به اینترنت
مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات و مجری طرح)USO( گفت: روند اتصال روستاها 
به شبکه ملی اطالعات و رفع مشکالت ارتباطی در استان خراسان شمالی رشد ۹ درصدی 

داشته که بیش از متوسط کشوری است.
به گزارش روابط عمومی اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات استان خراسان شمالی، 
ایرج روحی مشــاور وزیر ارتباطات و مجری طرح توســعه خدمــات عمومی اجباری 
روســتایی)USO(  به خراسان شمالی ســفر کرد و در دیدار با محمدرضا حسین نژاد 
استاندار این استان، بیان کرد: توسعه زیرساخت های ارتباطی پایدار در مناطق روستایی 
از اولویت های دولت سیزدهم اســت که باید این امر به طور کامل در روستاهای استان 

نیز محقق شود.
وی اظهار کرد: در این راستا بهره مندی روستاهای باقی مانده خراسان شمالی از اینترنت 
و پروژه توسعه ارتباطات روستایی نیز باید تسریع پیدا کند. وی در جلسه بررسی وضعیت 
پوشش ارتباطی شهرستان شیروان با حضور علی جدی نماینده مردم شهرستان شیروان 
در مجلس شورای اسالمی، نیز تصریح کرد: توسعه زیرساخت های ارتباطی و تکمیل 

پوشش ارتباط روستایی، مهمترین اولویت وزارت ارتباطات است.
روحی با مطلوب ارزیابی کردن شاخص های ارتباطات در استان خراسان شمالی گفت: 
روند اتصال روستاها به شبکه ملی اطالعات و رفع مشکالت ارتباطی در استان خراسان 
شمالی رشد ۹ درصدی داشته که بیش از متوسط کشوری است. در ادامه روحی جلسه 
بررسی وضعیت پوشــش ارتباطی شهرســتان فاروج با فرماندار فاروج دیدار کرد و در 
اینجلسه گفت: از ۳۹ هزار روستای باالی ۲۰ خانوار در کشور ، ۸۰۰۰ روستا فاقد ارتباطات 
سیار بودند که تاکنون بیش از ۲۵۰۰ روستا از تکنولوژی نسل سوم و چهارم بهره مند 
شده اند و با برنامه ریزی انجام شده تا شهریور ۱۴۰۲ حدود ۹۰ درصد مشکل ارتباطی 

روستاهای باقیمانده حل خواهد شد.
وی افزود: پیشرفت کار در استان خراسان شمالی نیز با سرعت خوبی در حال انجام است و 
جز استان های پیشرو در تکمیل پوشش ارتباطی به شمار می رود. در حاشیه این جلسه 
ها سید علی مرتضوی مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان خراسان شمالی نیز 

گزارشی از آخرین وضعیت ارتباطات در استان و شهرستان شیروان را ارایه کرد.
وی درباره اجرای پروژه های USO در حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات اســتان نیز 
توضیح داد: تا به امروز تمام شهرهای استان از پوشــش نسل های سوم و چهارم تلفن 
همراه برخوردارند و حدود ۹۰ درصد روستاهای باالی ۲۰ خانوار به شبکه تلفن همراه و 
شبکه ملی اطالعات متصل شده اند. مرتضوی گفت: از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون در 
شهرستان شیروان ۶ سایت جدید تلفن همراه روستایی نصب و راه اندازی شده و همچنین 
شاهد ارتقای تکنولوژی ۲ سایت تلفن همراه از نسل دوم به نسل سوم و چهارم از محل 
اعتبارات دولتی و ملی بوده ایم. مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان خراسان 
شمالی گزارشی درباره آخرین وضعیت ارتباطات شهرستان فاروج نیز گفت: از ابتدای 
دولت سیزدهم تاکنون در شهرستان فاروج ۴ سایت جدید تلفن همراه روستایی نصب و 
راه اندازی شده که به تفکیک شامل ۲سایت ایرانسل و ۲ سایت های وب است و همچنین 
شاهد ارتقای تکنولوژی ۴ سایت تلفن همراه از نسل دوم به نسل سوم و چهارم از محل 

اعتبارات دولتی و ملی بوده ایم.

اخبار

شبکه ملی اطالعات به عنوان 
زیرســاخت ارتباطی فضای 
مجازی کشور یکی از مهم ترین 
پروژه های ملی در عرصه فضای 
مجازی به شــمار می آید که 
تحقق آن بنابر ضرورت های ملی همچون »ارائه خدمات 
زیرساختی پیشرفته« و »بهره مندی از مزایای زیست 
بوم ملی فضای مجازی« در کنار »حفاظت از اطالعات و 
ارتباطات کاربران ایرانی«، در اسناد باالدستی نظام الزام 
شده اســت. در حال حاضر با توجه به عدم تعهد پلتفرم 
های خارجی به قوانین کشور، شواهد نشان می دهد که 
شبکه ملی اطالعات توانسته به نوعی به نیاز کاربران در 

اکثر موارد، پاسخ دهد. 
چرا که هم اکنون شبکه ملی اطالعات با مدیریت مستقل 
کامال داخلی در حال فعالیت است. برخی با تصور اینکه 
تحقق شبکه ملی اطالعات به معنای قطع اینترنت است 
در راه اندازی آن اما و اگرها آورده اند. اما وزیر ارتباطات 
معتقد است اینترنت مانند هواســت و قطع آن امکان 
ندارد. به گفته زارع پور، شبکه ملی اطالعات در راستای 
توســعه اینترنت و افزایش ســرعت خدمات رسانی به 

کاربران طراحی شده است.
وزیر ارتباطات همچنین با اعالم عزم دولت ســیزدهم 
برای تحقق دولت هوشــمند، گفت: راه اندازی پنجره 
ملی خدمــات دولت هوشــمند مقدمه ایســت برای 
هوشمندســازی ارائه خدمات برای تســهیل زندگی 
مردم که امسال انجام گرفت و تا االن بیش از ۹۰ در صد 

دستگاه ها به آن متصل شده اند و مابقی نیز تا پایان دیماه 
متصل می شوند .

عیســی زارع پور وزیر ارتباطات و فنــاوری اطالعات با 
اشاره به تنوع ماموریت های این وزارتخانه در حوزه های 
توسعه زیرساختهای ارتباطی، اقتصاد دیجیتال، دولت 
هوشمند، صنعت فضایی و پســت و پست بانک، گفت: 
راه اندازی پنجره ملی خدمات دولت هوشــمند مقدمه 
ایست برای هوشمندسازی ارائه خدمات که امسال انجام 
گرفت و تا االن بیش از ۹۰ درصد دســتگاه ها به پنجره 
ملی خدمات دولت هوشمند متصل شده اند و مابقی نیز 

تا پایان دی ماه امسال متصل می شوند.
وی با بیان اینکه با هوشمندســازی، خدمات به صورت 
هوشمند و بدون ارســال مدارک و مراجعه حضوری و 
حتی بدون ارائه درخواســت از سوی مردم قابلیت ارائه 
دارد، افزود: مثال هنگامی که فرزندی متولد می شــود 
اگر هوشمندسازی انجام شده باشــد این امکان وجود 
دارد که بــدون نیاز به مراجعه والدین به دســتگاهها و 
ارائه درخواست، شناسنامه صادر و ارسال شود تا بدین 
ترتیب زندگی مردم سهل تر شــود. زارع پور با اشاره به 
اینکه پنجره ملی خدمات دولت هوشــمند با همکاری 
سازمان امور اداری و استخدامی کشور راه اندازی شده 
است، تصریح کرد: امسال هر دستگاهی باید حداقل یک 
خدمتش را هوشــمند کند و این فرایندی است که در 

نهایت منجربه چابکی دولت می شود.
وزیر ارتباطات با بیان اینکه در شــبکه های اجتماعی 
ظرفیت های بسیار خوبی ایجاد شده که جای تشکر دارد، 
اظهار کرد: در ایام اخیر با محدودیت ناخواسته که بر اثر 
تصمیم نهادهای مراجعه امنیتی بوده، مواجه شــدیم و 
می توانستیم کاری نداشته باشم و مثل سال ۹۷ که مردم 

هنگام فیلترینگ تلگرام به پلتفرم های داخلی مراجعه 
کردند و پاسخ نگرفتند، رفتار کنیم. اما همه همکارانم 
تمام قد در کنار پلتفرم های ایرانی ایســتادند و کمک 
کردند تا کار مردم زمین نماند و کسب و کارها در پلتفرم 
های داخلی به فعالیت خود ادامه دهند. وی با تاکید بر 
اینکه نیاز مردم را باید برطرف می کردیم، افزود: در این 
سه ماه با تالش شبانه روزی اجازه ندادیم مشکلی داشته 
باشند بطوریکه خودم شخصا پیگیر رفع مشکالت و ارائه 
زیرساخت مناسب برای فعالیت پلتفرم های داخلی بودم 
و یک روز در میان برای پیگیری و رفع مشــکالت حتی 
در ایام تعطیل جلسه می گذاشــتم. زارع پور با اشاره به 
اینکه تعدد پیام رســان های داخلی هم فرصت است و 
هم تهدید، افزود: تنوع پیام رسان ها فرصت است چون 
هرکسی حق انتخاب دارد. تهدیدش این است که همه 

مردم نمی توانند در همه آنها حضور داشــته که بتوانند 
با همه ارتباط داشته باشند. وزیر ارتباطات از برنامه این 
وزارتخانه برای رفع این مشــکل خبر داد و گفت: برای 
رفع این مشــکل کار ویژه ای در حال انجام است که در 
تالشیم تا انشاهلل همه پیام رسان ها تا دهه فجر یا نهایت 
تا پایان سال به هم متصل شوند. وزیر ارتباطات با رد این 
ذهنیت که با تحقق شبکه ملی اطالعات، اینترنت قطع 
می شود، گفت: شبکه ملی اطالعات یک شبکه پرسرعت 
و باکیفیت در گستره جمهوری اسالمی ایران است که 
بر بستر آن خدمات باکیفیت ارائه می شود و اینترنت هم 
یکی از خدماتی است که بر این بستر به مردم عرضه می 
شود. وی افزود: هرچه سرعت این شبکه بیشتر و کیفیت 
آن باالتر باشد، اینترنت با سرعت و کیفیت بیشتری به 

مردم ارائه می شود.

تحقق شبکه ملی اطالعات، قطع اینترنت نیست

مدل اقتصادی شبکه ملی به نفع مردم 
شبکه ملی اطالعات؛ یک گام رو به جلو

نیاز به شبکه ملی با امنیت باال 
عبدالرضا بهادری فرد، کارشناس فناوری اطالعات

راه اندازی شبکه ملی اطالعات جدای هر گونه غرض ورزی، جناح بندی سیاسی و برداشت مردم عادی از آن، یکی از نیازهای حیاتی اقتصاد فناوری و اقتصاد دیجیتال در کشور است. شبکه ملی اطالعات نه تنها منجر به قطعی اینترنت و 
توقف دسترسی به اینترنت جهانی نمی شود بلکه راه اندازی آن به طور کامل می تواند بسترهای الزم را برای پیاده سازی دولت الکترونیک فراهم سازد. بنابراین شبکه اطالعات به معنای جدایی از اینترنت نیست.

دولت الکترونیک برای تسهیل امور B۲B و B۲C برای خدمات رسانی به مردم نیازمند تحقق کامل شبکه ملی اطالعات است. به عبارتی خدمات رسانی به مردم تسهیل و با سرعت بیشتری انجام خواهد شد. نمونه موفق استفاده از شبکه 
ملی اطالعات در سالهای گذشته خدمت ثبت نام یارانه ها بود که هدفمندی یارانه ها را تحقق بخشید. هدفمندی یارانه ها بر بستر شبکه ملی اطالعات بدون قطعی و دردسر، با بستری امن و به سرعت انجام گرفت. بزرگترین و مهم ترین 

ویژگی شبکه ملی اطالعات امنیت باال و راه اندازی بر روی بستر داخلی است. 
زمانی که شبکه ملی اطالعات در کشور تحقق یابد شبکه ای امن داریم که بسترهای حیاتی مورد نظر نظام و دولت را برای خدمات اجرایی و امور خدمات رسانی به مردم تسهیل خواهد کرد. به معنای واقعی کلمه وجود شبکه ملی اطالعات 
به عنوان یک ضرورت از اهمیت بسزایی برخوردار است چراکه کشور در حوادث سال گذشته به طور ملموس نقش این شبکه برای همه مسووالن و مردم مشخص شد به طوری که افرادی که تمایلی برای راه اندازی شبکه ملی اطالعات 

نداشتند به این واقعیت پی بردند که کشور به چه میزان از ناقص بودن این شبکه آسیب پذیر است.
شبکه ملی اطالعات همچنین برای حوزه کسب و کارها و حتی سرگرمی می تواند با تولید محتوا نقش محوری ایفا کند زیرا دیگر با وجود این شبکه هیچ یک از بخش های مختلف جامعه نیاز به سرورهای خارجی نخواهند داشت. رشد 
انواع خدمات به صورت بومی و داخلی در بستر فضای مجازی و شکل گیری کسب و کارهای نوین از دستاوردهای مهم توسعه شبکه ملی اطالعات است که امکان دسترسی مردم در سراسر کشور را به انواع خدمات الکترونیکی و در نتیجه 

کاهش شکاف دیجیتالی و مهمتراز آن، افزایش میزان بهره وری در ارایه خدمات به مردم را فراهم می کند. 
 با اجرای شبکه ملی اطالعات قرار بر آن نیست که محدودسازی در کشور صورت بگیرد بلکه با اجرای شبکه ملی اطالعات یک راهبرد برای ایجاد فضای مجازی در دسترس، پایدار، ارزان و امن شکل می گیرد تا از این طریق کسب و کارها 

براحتی و با کیفیت بتوانند توسعه پیدا کنند و به نوعی خدمات باکیفیت همه جا در دسترس کاربران باشد.

شایلی قرائی 
News kasbokar@gmail.com

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در حاشــیه جلسه 
هیات دولــت از تحقق وعده رییــس جمهوری برای 
کاهش تاخیر زمان بازی های رایانه ای آنالین تا یک 

چهارم خبر داد. 
به گزارش مرکــز روابــط عمومی و اطالع رســانی 
وزارت ارتباطات وفنــاوری اطالعات، عیســی زارع 
پور وزیــر ارتباطــات وفناوری اطالعات در حاشــیه 
جلســه هیات دولت در جمع خبرنــگاران از کاهش 
 پینگ )زمــان تاخیر بــازی های رایانــه ای آنالین( 

 خبــر داد. زارع پــور بــا اشــاره بــه وعــده 
رییــس جمهوری در زمــان انتخابات بــرای کاهش 
پینــگ بازی هــای آنالیــن و قولی که بــرای انجام 
آن تا پایان پاییز ســال جاری داده شــده بود، اعالم 
کــرد: ۱۵۰ بــازی رایانــه ای پرمخاطب بــه داخل 
ایــران منتقل شــده و اصطالحا CDN هــای آن به 
داخل کشــور انجام شــده و با ایــن کار زمان پینگ 
 این بــازی ها بــه یک چهــارم زمان فعلــی کاهش 

پیدا می کند.

وی افزود: برای اقدامی که صورت گرفته است در هفته 
آینده رونمایی انجام می شود و امیدواریم با تحقق این 
وعده حال چند ده میلیون نفر از کاربران این بازی ها 
خوب شــود. وزیر ارتباطات در ادامــه تصریح کرد: تا 
چند روز آینده با معرفی ســایتی گیمرها می توانند 
با مراجعه به این ســامانه و دانلــود ابزارهای معرفی 
 شده بتوانند ســرعت بازی های مورد استفاده خود را 

افزایش دهند.
زارع پور در ادامــه به راه اندازی یک ســامانه و مرکز 

تماس برای کســب و کارهــا اینترنتی اشــاره کرد و 
گفت: این ســامانه و مرکز بــا عنــوان ۱۶۴۹ برای 
طرح مســائل و مشکالت کســب و کارهای اینترنتی 
و اســتفاده از حمایت هــای اعالم شــده در مصوبه 
هیات دولت و آشــنایی با شــیوه اجــرا آن و معرفی 
سکوهای شــامل این طرح به صورت برخط و تلفنی 
راه اندازی شــده اســت و در صورت طرح مشکالت 
 کســب و کارها این موارد از دســتگاه هــای مرتبط 

پیگیری می شود.

رئیس مرکز توســعه ســرمایه انســانی و فناوری های 
مدیریتــی وزارت ارتباطــات در آذربایجان غربی بیان 
کرد: وزارت ارتباطات و شــخص وزیر، اهتمام ویژه ای 
برای تقویت جایــگاه ادارات کل ارتباطــات و فناوری 
اطالعات اســتان ها دارد. بــه گــزارش روابط عمومی 
ICT آذربایجان غربــی، حجــت تــارزاده رئیس مرکز 
توسعه سرمایه انســانی و فناوری های مدیریتی وزارت 
ارتباطات در جلسه شورای مدیران ارتباطات و فناوری 
اطالعات اســتان آذربایجان غربی اظهار کرد: به دنبال 
واگذاری شــرکت مخابرات ایران و ابالغ سیاســت ها و 
مأموریت های جدیــد بــرای وزارت ارتباطات مبتنی 
بر تغییــرات ســاختاری و فنــاوری، وزارت ارتباطات 
برای پر کردن خالء نظارت حاکمیتــی و اجرا و تبیین 
 سیاست های کلی در استان ها، اقدام به ایجاد ادارات کل 

استانی کرد.
وی افزود: مدیران کل اســتانی بعنــوان نماینده وزیر 
ارتباطات و بخش حاکمیت در استان موظف به تبیین و 
اجرای سیاست های ابالغی از وزارت متبوع و پاسخگویی 
به مقامات ارشد اســتانی و نمایندگان مردم در مجلس 

شورای اسالمی در استان ها هستند.
تارزاده بیان کرد: امروز توســعه شــبکه ملی اطالعات، 
اجرای طرح های متفاوت در توســعه زیرســاخت های 
ارتباطی در اســتان ها اعــم از پروژه تار)توســعه فیبر 
نوری و ارتباطات روســتایی(، خدمات عمومی اجباری 
روســتایی)USO(، هوشمندســازی مدارس شهری و 
روستایی، توسعه فیبر نوری خانگی )FTTH(، پنجره ملی 

خدمات دولت هوشمند، تشــکیل پرونده و استعالمات 
مربوط به صدور پروانه دفاتر پیشخوان دولت، رسیدگی و 
صدور رای برای تخلفات دفاتر پیشخوان، پایش فرکانسی 
مناطق مد نظر برای رســیدگی به شــکایات استانی، 
پاسخگویی به مردم و مقامات استانی و هماهنگی بین 
دســتگاه های تابعه اســتانی حوزه ارتباطات و فناوری 
اطالعات برای اجرای مطلوب سیاســت های دولت در 
اســتان ها از اهم فعالیت های این ادارات کل به شــمار 

می رود.
وی با اشــاره به عدم وجود ســاختار و نیروی انســانی 
در برخی از دســتگاه های تابعــه وزارت ارتباطات در 
ســطوح اســتانی تصریح کرد: فعالیت های مربوط به 
ســازمان فناوری اطالعات ایران، سازمان فضایی ایران 
و پژوهشــگاه های تابعه در اســتان ها از طریق ادارات 
کل ارتباطــات اســتانی پیگیری می شــود. تــارزاده 
افزود: در حــال حاضر نیز اقدامات مربوط به ایســتگاه 
فضایی سلماس که جزء چهار ایســتگاه فضایی کشور 
بوده و راه اندازی مرکز دیتا ســنتر منطقــه آزاد ماکو و 
قطــب داده ملی که در اســتان ها راه اندازی می شــود 
و یکی از ایــن اســتان ها آذربایجان غربی می باشــد، 
 توســط اداره کل ICT در ســطح اســتان پیگیــری 

می شود.
رئیس مرکز توســعه سرمایه انســانی وزارت ارتباطات 
بیان کرد: در اجرای سیاســت ها و قانــون برنامه پنجم 
و ششم توسعه کشــور و با اهداف ایجاد بستر و توسعه 
شبکه ملی اطالعات، همچنین ایجاد دسترسی راحت تر 

مردم به خدمات متمرکز و مدیریــت یکپارچه در ارایه 
خدمات ارتباطی و فناوری اطالعات اســتانی و با هدف 
پیگیری تکالیف وزارت ارتباطــات و فناوری اطالعات 
برای ایجــاد و تجهیــز مجتمع های فنــی و عملیاتی 
 ICT، پروژه های فنی و مکانی فاوا در اســتان ها در حال

 احداث است.
وی اضافه کرد: در این راســتا، مجتمــع فنی و مکانی 
ICT اســتان آذربایجان غربی مشــتمل بر هفت طبقه 
بــا زیربنای ۶۲۰۰ متــر مربع از ســال ۱۳۹۷ آغاز و با 
ســپری کردن مشــکالت اجرایی و بیماری همه گیر 
کرونا، با اســتمرار فعالیــت پیمانکاران، مشــاوران و 
دست اندرکاران پروژه دارای بیش از ۸۵ درصد پیشرفت 
 فیزیکی بــوده و تا پایان ســال جاری بــه بهره برداری 

می رسد.
تارزاده خاطر نشان کرد: این مجتمع با فضاهای کاربردی 
برای مدیریت یکپارچه ارتباطــات و فناوری اطالعات 
اســتان، خدمات ارتباطی عمومی روســتایی، پایش 
فرکانس، مدیریت زیرساخت ارتباطات استان، باجه های 
عملیاتی پســت و پست بانک، شــعبه پارک فاوا، دفتر 
نمایندگی سازمان فضایی ایران در شمال غرب کشور، 
فضای مستقل و مناسب برای کسب و کارهای نوآفرین 
و فضاهای کاربردی دیگر، از جمله سرور روم با قابلیت 
توسعه به دیتا سنتر از محل بودجه عمرانی  طرح ایجاد 
و توسعه متوازن منطقه ای خدمات ارتباطات و فناوری 

اطالعات در حال راه اندازی می باشد.
در ادامه این نشســت، جوزن نماینده سازمان اداری و 

استخدامی کشور که برای بررسی ســاختار سازمانی، 
مأموریت ها و شرح وظایف ادارات کل ارتباطات استانی 
در آذربایجان غربی حضور داشت، بیان کرد: درخواست 
وزارت ارتباطات برای بازنگری در چارت سازمانی و شرح 
وظایف ســتاد وزارت و ادارات کل ارتباطات و فناوری 
اطالعات استان ها واصل شــده و ما امروز برای بررسی 
میدانی این موضوع در حضور تالش گران این حوزه در 

ارومیه هستیم.
وی با اشاره به برخی از اقدامات صورت گرفته درخصوص 
ردیف های شغلی و استخدام پرسنل جدید گفت: آماده 
دریافت درخواست ها و نقطه نظرات واحدهای استانی 
دستگاه های تابعه وزارت ارتباطات و کارکنان این حوزه و 
بررسی موارد مطروحه در جهت رفع موانع و تسهیل گری 

اقدامات هستیم.
در ابتدای این نشســت، جلیلی نژاد مدیرکل ارتباطات 
و فنــاوری اطالعات آذربایجان غربی به ارایه گزارشــی 
مبســوط از وظایف نظارتی و اجرایی ایــن اداره کل و 
گزارش پیشــرفت مجتمع ICT در اســتان پرداخت. 
بر اســاس این گزارش در پایــان هر یــک از مدیران 
دســتگاه های تابعه اســتانی به ارایه گزارش اقدمات، 
مشکالت نیروی انسانی و ســاختار سازمانی پرداختند 
و در پایــان جوزن و تــارزاده ضمن دیدار بــا کارکنان 
بخش های مختلف اداره کل ارتباطات و پاســخگویی 
به مشــکالت آن ها، از مجتمــع ICT آذربایجان غربی، 
 مرکز PC زیرساخت استان و مخابرات آذربایجان غربی 

بازدید کردند.

وعده رییس جمهوری محقق شد

زمان تاخیر بازی های آنالین تا یک چهارم کاهش پیدا می کند

 ICT اهتمام ویژه وزارت ارتباطات برای تقویت جایگاه ادارات کل
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کار و
کارآفرینی 

صنــدوق حمايت از توســعه 
كارآفريني زنــان راه اندازي 

مي شود
رئيس اتاق مديران زن ايران گفت: صندوق حمايت 
 از توســعه كارآفريني زنان با هدف تامين منابع

 مورد نياز براي طرح هاي توسعه كارآفريني زنان 
راه اندازي مي شود. ســهيال جلودار زاده روز شنبه 
در نشســتي خبري اضافه كرد: زنان براي اجراي 
طرح هاي كســب وكار و كارآفريني از منابع مالي 
محدودتري نســبت به مردان برخوردارند و اين 
صندوق مي تواند ســرمايه مورد نياز آنها را براي 

حمايت از طرح هاي كارآفريني تامين كند. 
 وي اضافــه كرد: صنــدوق ياد شــده، جمعيت 
2.5 ميليون نفري زنان سرپرست خانوار جوياي 
كار را مي تواند با اختصاص تعدادي از فرصت هاي 
شغلي مورد توجه قرار دهد و بخشي از معضالت 
زنان را برطرف ســازد. جلــودارزاده گفت: انتظار 
مي رود بانوان بتواننــد در بخش صنعت، معدن و 
تجارت سهم 30 درصدي را در قالب برنامه ششم 

توسعه به دست آورند. 
به اعتقاد وي، شــعار دولت قبلي مبني بر اينكه 
چنانچــه زنــان فعاليت كننــد، مــردان بيكار 
مي شــوند، عــالوه بر زنان، آســيب زيــادي به 
 اقتصــاد وارد كــرد و اصالح اين تفكــر اهميت

 بسزايي دارد. 
 به گــزارش ايرنــا، ســال 1393 جمعيت فعال 
 كشور 23.8 ميليون نفر بود و در اين سال بالغ بر 
21.5 ميليون نفر در كشور شاغل بودند. به گزارش 
ايرنا، پيش بيني شده سال 1400 حدود 40 ميليون 
نفر از جمعيت كشور غيرفعال محسوب  شوند كه 
19 ميليون نفر از جميعت غيرفعال كشور در سال 

ياد شده را زنان خانه دار تشكيل مي دهند. 

خبر

درآمد شغل خياط خانگي 
مناسب است اما شرط آن 
داشتن تخصص و مهارت و 
همچنين داشتن شهرت و 
سابقه كاري مناسب است. 
خياطي حرفه اي است كه 
باوجودي كه اختصاص به گروه جنسي زن يا مرد 
ندارد اما براي بسياري يادآور نقش زنان و تخصص 
آنها در اين حرفه اســت. به ويژه زماني كه صحبت 
از خياطي خانگــي به ميان مي آيــد.  خياط هاي 
خانگي خيلي مواقع درآمد خوبي دارنداما به دليل 
زير زميني بودن، نقشــي در پرداخت ماليات و ... 
به عنوان يک كســب و كار ندارند. از طرف ديگر از 
مزايايي همچون بيمه، عيدي و بازنشســتگي هم 

برخوردار نيستند.

شغلي با انتظارات زياد
يک خياط خانگي در اين زمينه به »كســب وكار« 
گفت: حساســيت و ظرافت كار خياطي بســيار 
 باالســت. درصورت هرگونــه اشــتباهي الگوي

 مورد نظر براي كار به هم مي ريزد و ساختمان كار 
از هم مي پاشــد. وي توضيح داد: مشتري ها بسيار 
تاكيد دارنــد پارچه آنها به همان مــدل و الگويي 
كه مي خواهند، دربيايد. البتــه اين كار براي يک 
خياط حرفه اي كار دشواري نيست اما در هرصورت 
مشتري ها ساليق و عاليق متنوع و متفاوت از هم 
دارند كه نمي توان با بي توجهي از كنار آن گذشت. 
برخي مواقع برخي مشتري ها باوجود اينكه طرح 
و مدلي كه مي دهند، همان چيزي اســت كه خود 
خواســته اند، پايان كار از آن ناراضي هســتند و 
مشكل انتخاب خود را به بي مهارتی خياط نسبت 

مي دهند. 
البته همــه مشــتري ها هــم اينگونه نيســتند 
امــا در هرصــورت ايــن شــغل هــم زحمــت 
زيــادي دارد و هــم اينكــه انتظــارات مــردم 
 از آن بســيار بيشــتر از انتظــارات از ســاير

 مشاغل است. 

مهارت بيشتر، درآمد بيشتر
ايــن خيــاط ادامــه داد: درآمد شــغل خياطي 
ارتبــاط مســتقيمي بــا مهــارت و تخصص فرد 
دارد، يعنــي هــر چقــدر فــرد خيــاط مهارت 
بيشــتري داشــته باشــد، تعداد كار بيشــتري 
 قبــول مي كنــد و تعــداد مشــتري بيشــتري 
خواهــد داشــت و عــالوه بــر آن ســرعت 
عمــل بيشــتري به خــرج مي دهــد امــا براي 
خياط هــاي تــازه كار و آنهــا كــه كار خــود را 
 شــروع نكرده انــد، ايــن كار زمانبــر و ســخت

 است. 

جذب مشتري با جلب رضايت وي
وي ادامه داد: شــغل خياطي هر چقــدر هم كه 
درآمد داشــته باشــد، ســختي ها و مشقت هاي 
خاص خود را دارد، فرد خياط با دو مشكل مواجه 
اســت؛ تنفس گردوغبــار پارچه هــا و همچنين 
درصورت كار مــداوم با ضعف بينايي و مشــكل 
ديد مواجه خواهد شــد، چراكه دقــت در طرح و 
الگوي مــدل كار و تمركز چشــم روي يک نقطه 
 مشــخص در طوالنــي مدت به چشــم آســيب

 مي زند. اين خياط گفت: يک خياط خانگي بيمه، 
عيدي و مزايايي مانند آن دريافت نمي كند و مانند 

ساير مشــاغل خانگي متكي به كار و زحمت خود 
اســت. البته يكي از خوبي هايي كه در اين شــغل 
مي توان ديد، داشــتن هميشــگي مشتري است 
به طوري كه همه به لباس و تنوع در آن احســاس 
 نيــاز مي كنند. با تغييــر فصل ها نــوع لباس هم

 تغييــر مي كنــد. بنابرايــن ايــن شــغل براي 
دارد  مشــتري  خــود  فصل هــاي  همــه 
 و هرگــز ديــده نمي شــود كــه كســي از

 لباس خريــدن بي نياز باشــد. وي گفــت: البته 
بــراي خياط هــاي خانگي داشــتن شــهرت و 
ســابقه كاري خوب الزمه جذب مشــتري است، 

چراكــه يک خيــاط خانگــي به طور مســتقيم 
با مشــتري ها در ارتبــاط اســت و در صورتي كه 
 مشــتري از كار وي راضي نباشد، ترجيح مي دهد

  به خياط ديگر يا يــک مغازه بــراي تهيه لباس 
خود رجوع كند. وي توضيح داد كــه آنچه باعث 
مي شود مشــتري به يک خياط رجوع كند، طرح 
لباس و مدل آن است. بيشــتر مواقع ممكن است 
يک مشــتري مدل و طرحي را كــه مدنظر دارد، 
در بازار پيدا نكنــد يا اگر پيدا كنــد قيمت آن به 
 اندازه اي باال باشــد كه خريد آن براي وي به صرفه

 نباشد. 

 »كسب وكار« گزارش مي دهد

 دغدغه هاي شغل خياطي خانگي

افزايش آمار طالق در جامعه به گفته 
كارشناســان باعث به هــم خوردن 
ساختار اقتصادي جامعه كه مهم ترين 
بنيان آن خانواده است، مي شود. فرد 
مطلقه در اين صورت كارايي و انگيزه 
كار كردن را از دســت مي دهد و از نظر عاطفــي و روحي در 
شــرايطي قرار مي گيرد كــه نمي تواند در شــغلي كه دارد، 
بهره وري كافي را داشته باشد.  به اعتقاد كارشناسان افزايش 
طالق داليل زيادي دارد؛ برخي ريشــه طالق را در مشكالت 
مالي و اقتصادي مي دانند برخي در مســائل جنسي و برخي 
نيز در مشــكالت و اختالفات فكري و فرهنگي. همچنين از 
نظر آنها عدم مسئوليت پذيري، طالق عاطفي، اعتياد، دخالت 
اطرافيان، كمبود مهارت هاي زندگي، بيكاري، عدم تسلط بر 
مهارت هاي حل مســاله، عدم حمايت هاي رواني و عاطفي، 
پايين بودن آستانه تحمل و همچنين عدم بلوغ فكري از جمله 
داليل مهم ديگر براي درخواســت طالق است. در هر صورت 
يكي از مشكالتي كه هميشه مطرح بوده، تالش براي كاهش 

نرخ باالي طالق در كشور است. 
يكي از مشكالت اساسي كه در رابطه با طالق مطرح است، بار 
مالي و هزينه هاي طالق براي كشور است. با جدا شدن دو طرف 
زن و مرد، مشــكل تامين مخارج زندگي براي فرزندان آنها يا 
براي زن يا مرد درصورت وابستگي هاي مادي آنها به همديگر 
در زمان زندگي زناشويي، مطرح اســت مثال اگر زن تاكنون 
توسط شــوهر و همســرش هزينه هاي زندگي خود را تامين 
كرده است، اكنون بايد به فكر راه حلي براي آن باشد يا برعكس. 

هر طالق يك ضربه بزرگ براي اقتصاد دارد
... قرايي مقــدم، جامعه شــناش و  امــان ا
آسيب شــناس اقتصادي در ايــن رابطه به 
»كسب وكار« مي گويد: در هر طالق يک ضربه 
بزرگ اقتصادي به كشور وارد مي شود. زماني 
كه ازدواج صورت مي گيــرد فرد براي بهبود 
وضعيت اقتصادي خانواده خود تالش مي كند اين امر به مراتب 
باعث رشد و شكوفايي اقتصادي خواهد شد و ساختار اقتصادي 
جامعه را با تالش خانوارهاي موجود محكم تر خواهد ساخت. 

 
جامعه به اقتصاد خانواده وابسته است

وي توضيح مي دهد: اقتصاد بــا تجردگرايي نمي تواند پابرجا 
بماند چراكه فرد مجرد به اقتصاد نمي انديشد و انگيزه اي براي 
فعاليت اقتصادي، باال بردن كيفيت كار خود و ارتقای سطح آن 
را ندارد. در فرد مجرد زمينه آسيب اجتماعي بسيار مهياست. 
قرايي مقدم ادامه مي دهد: جامعه به اقتصاد خانواده وابســته 
است. خانواده درواقع سلول جامعه است كه به محض فروپاشي 
آن ساختار اقتصادي نيز به هم مي ريزد. طبق تئوري ساخت 
زماني كه يكي از عناصر ساخت به هم بريزد، ساير عناصر نيز 
تغيير مي كند. طالق نيز به عنوان عنصري از ســاختار كشور 

باعث انفجار و از هم پاشيدگي ساير عناصر مي شود. 

تعهد كاري و بهره وري با طالق كاهش مي يابد
اين جامعه شــناس مي گويد: بين طالق و اقتصاد رابطه متقابلي 
وجود دارد. يعني با افزايش طالق رشد اقتصادي و توسعه كمتر 
شده و با كاهش آن اوضاع اقتصادي بهبود پيدا مي كند. فرد مجرد 
هيچ تعهدي به زندگي ندارد. افزايش اين افراد بي تعهد در جامعه 
براي اقتصاد زيان بار است.  قرايي با اشاره به وضعيت بد اقتصادي 
كشور در زمان كنوني، مي گويد: طبق بررسي ها و آمارهاي گفته 
شده در هر ساعت 18 يا 19 طالق صورت مي گيرد. درحالي كه 
بين توسعه اقتصادي با افزايش ازدواج پيوند محكمي وجود دارد، 
چگونه مي توان براي اقتصاد كشور شرايطي بهتر از اين را انتظار 
داشــت؟ وي در ادامه مي گويد: از آنجايي كه امكان ازدواج براي 
يک زن مطلقه كمتر می شود، عدم كارايي و مشكالت روحي در 
زنان پس از طالق بيشــتر خود را نشــان مي دهد كه البته براي 

مردان نيز اثرات روحي و رواني بسياري به جا مي گذارد.

پيامدهاي اجتماعى طالق
شيوع طالق سبب مي شود كه مسئوالن آن را به عنوان يک واقعيت 

فراگير به رسميت بشناســد، احيانا زمينه هايي براي قبح زدايي 
از آن بيابد، سياست هاي تامين اجتماعي را به سمت حمايت از 
خانواده هاي طالق جهت دهد، در الگوهای مشاركت اجتماعی 
حضور زنان را با نگاهي متفاوت پي گيرد و در قوانين كار و الگوي 
اشتغال با فراخوان زنان به بازار كار نياز به تحمل هزينه هاي گزاف 

براي پشتيباني از زنان مطلقه خانه دار را كاهش دهد. 
پديده طالق عالوه بر فروپاشي هسته اوليه اجتماع يعني خانواده 
اثرات مخربي را بــر كل جامعه وارد و معضالت، مشــكالت و 
بزهكاري هاي فراواني را در جامعه ايجاد خواهد كرد. با افزايش 
طالق، يكپارچگي اجتماعي از بين رفته و روابط اجتماعي بيمار 
شــده و روح پويايي جامعه از بين مي رود. جامعه اي كه درگير 
طالق است به مســائل ذيل گرفتار مي شــود: افزايش جرائم، 
تزلزل اجتماعي و عدم ثبات جامعه، متالشي شدن كانون گرم 
خانوادگي، افزايش هزينه كشور براي جلوگيري از جرائم منتج از 
طالق چون: ساختار دادگاه ها، زندان ها، مراكز نگهداري كودكان 
بزهكار و طرح اقامتگاهي براي زنان مطلقه و افزايش فقر، فساد 
و فحشا در جامعه، افزايش كودكان خياباني و ساير آسيب هاي 

اجتماعي همچون فرار از منزل، تكدي گري، قتل، خودكشي، 
اعتياد، قاچاق و... افزايش تعداد زنان خودسرپرست و مشكالت 
معيشتي، رواني اجتماعي و اخالقي آنان و ساير نابساماني هاي 
شــخصيتي، اجتماعي و رفتاري افراد مطلقــه و فرزندان آنان 
از جمله عوارض اجتماعي ناشــي از طالق هستند. جامعه اي 
كه درگير طالق است، شهروند مســئول كمتري دارد. طالق 
نه تنها اثرات اقتصادي منفي بسياري بر خانواده دارد، بلكه اين 
اثرات در تک تک سلول هاي اجتماع نيز رخنه مي كنند و حتي 
خانواده هاي ســالم ناخودآگاه در اجتماع تحت تاثير عوارض 
طالق قرار مي گيرند.پديده طالق براي خود زنان نيز پيامدهاي 
اجتماعي نا مطلوبي به همراه خواهد داشت. هرچند امكان دارد 
چنين زني، خوشبختي خاصي يافته يا سعادت از دست رفته را 
در كنار همســري ديگر بيابد اما متاسفانه چنين امكاني اندك 
و تنها براي حدود 10 درصد زنان اتفاق مي افتد. عدم پذيرش 
فرزندان زنان مطلقه و ترس از وجود مشكالت شخصيتي در اين 
زنان از ديگر عواملي محسوب مي شــود كه مردان را از ازدواج 
دائم با اين بانوان بازمي دارد. اين عوامل موجب بروز پيامدهاي 

اجتماعي ديگري براي اين زنان مي شــود. ارتكاب جرم و بزه 
چون قتل، اعتياد، فحشا، سرقت، طرد از اجتماع، سرخوردگي 
اجتماعي، اختالل در مناســبات و تعامالت اجتماعي، كاهش 
نفوذ اجتماعي، تضعيف موقعيــت و فرصت هاي اجتماعي، در 
امان نبودن از طعنه ها و نگاه هاي كنجكاوانه اطرافيان، كاهش 
فرصت هاي ازدواج مجدد، تن دادن به ازدواج هاي موقت يا خارج 
از عرف اجتماعي، فرار از خانه، ولگردي و انحرافات جنســي و 
فســاد اخالقي از ديگر پيامدهاي اجتماعي طــالق براي زنان 
اســت. آمار و اطالعات جمعيتي ســازمان ثبت احوال كشور 
نشان از اين دارد كه ميزان طالق نسبت به سال گذشته افزايش 
داشته است. به طوري كه 2476 واقعه طالق در كشور ثبت شده 
اســت. از اين تعداد 2186 مورد در شهرها و 290 مورد مربوط 
به روستاها ست. از ميان استان هاي كشور نيز به ترتيب استان 
كرمان با 3 هزار و 731 مورد، كهگيلويــه و بويراحمد با هزار و 
94 مورد و سيستان وبلوچستان با هزار و 381 مورد بيشترين 
 ميزان طالق را داشــته اند كه به ترتيب از رشد 8.49 درصدي،

 1.40 درصدي و 3.32 درصدي روبه رو بوده اند. 

 »كسب وكار« گزارش مي دهد

بار مالی  افزایش طالق
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کشاورزي

مجری طرح دانه های روغنی از وابستگی ۹۴ درصدی کشور در تامین روغن خوراکی با 
خروج ۴ میلیارد دالر ارز خبر داد و گفت: وزارت جهاد برنامه ۱۰ ساله برای خوداتکایی 
۷۳ درصدی اجرا می کند.علیرضا مهاجر، مجری طرح دانه های روغنی در کشور دیروز 
در برنامه پیشخوان خبر گفت: کلزا یکی از محصوالتی است که می  تواند در تناوب کشت 

با گندم برای ایجاد پایداری در تولید گندم استفاده شود.به گزارش فارس، وی افزود: با 
توجه به شرایط کم آبی و میزان مصرف آب کلزا، کشت این محصول در تناوب با کشت 

گندم گزینه مناسبی از میان دانه های روغنی است.
مهاجر با اشاره به اینکه ساالنه حدود یک میلیون و 2۰۰ هزار تن روغن خام مورد نیاز 

است، بیان داشت: برای تامین این مقدار روغن خام باید حدود ۳ میلیون و 5۰۰ هزار تن 
انواع دانه های روغنی در کشور تولید و یا به کشور وارد شود.وی با بیان اینکه ۹۴ درصد 
روغن مورد نیاز داخلی وارد می شود، بیان داشت: برای تامین این میزان روغن ساالنه 

حدود ۴ میلیون دالر ارز از کشور خارج می شود.

ساالنه یک میلیون و 200 هزار تن روغن خام مورد نیاز است

امســال به دلیل بارندگي هاي خوبي که 
در کشــور وجود داشته اســت، در تولید 
حبوبات بــا افزایش چشــمگیری روبه رو 
بودیم، به همین دلیل پیش بیني مي شود 
در برخي اقالم حبوبات مازاد تولید داشته 
باشــیم. به همین دلیل باید براي جلوگیري از خسارت کشاورزان 
قیمت هاي بازار مدیریت و افت قیمت ها با صادرات جبران شــود. 
رئیس اتحادیه غالت و حبوبات بیان کرد: باید براي تولید حبوبات 
در کشور یک برنامه جامع تدوین شود و با استفاده از روش هاي نوین 
کشت و یکپارچه کردن زمین هاي کشــاورزي هزینه هاي تولید را 
کاهش دهیم. تولید مناسب حبوبات باعث شده تا براي صادرات نگاه 

ویژه اي به این بخش داشته باشیم. 

كاهش هزينه هاي توليد باعث افزايش صادرات خواهد 
شد

محمد آقاطاهــر، رئیس اتحادیــه غالت و حبوبــات در گفتگو 
با»کسب وکار« گفت: خوشبختانه امسال بارندگي ها بسیارخوب 
بوده اســت و تولید خوبــي در زمینه حبوبات داشــته ایم. وي 
ادامه داد: به جــز عدس که باید هر ســال مقــداري از آن را از 
راه واردات تامیــن کنیــم، براي ســایر اقالم نیــازي به خارج 
نداریم. وي در مورد نخــود و لوبیا گفت: تولید لوبیا در کشــور 
زیاد اســت و ما تقریبا هر ســال صادرات لوبیا داریــم. در مورد 
 نخود نیز اگر شــرایط بارندگي مناسب باشــد، جزو محصوالت

 صادراتي اســت. وي بــه بازار هــاي صادراتي حبوبــات ایران 
اشــاره کرد و افزود: مهم ترین بازار ما کشــورهاي همســایه و 
به خصوص عراق اســت اما مي تــوان با برنامه ریــزي در زمینه 
کشت و بســته بندي، بازار خود را گســترده تر کنیم. وي ادامه 
داد: در کشــور هنوز براي تولید حبوبات برنامه اي علمي مدون 
نشــده اســت. به نظر ما باید سطوح زیر کشــت، مقدار مصرف 

 داخلي و مناطــق اصلي تولید مشــخص و براســاس آن تولید
 انجام شــود. رئیس اتحادیه غالت و حبوبــات بیان کرد: قیمت 
حبوبات در کشور مناسب است اما اگر بخواهیم به صورت کالن 
بررسي کنیم، مي توان قیمت ها را پایین تر نیز آورد. در حال حاضر 

در کشور ما هزینه ها به دلیل خردبودن مزارع کشت باالست. 
یکي از سیاســت هایي که در همه دنیا بــراي افزایش بهره وري 
و کاهــش هزینه هــا در پیــش مي گیرند، همیــن یکپارچگي 
مزارع کوچک است. تولید در کشــور ما مناسب است و اگر این 
طرح اجرا شــود، مي توانیم با کاهش هزینه ها بازار هاي خود را 
 گسترش دهیم و به کشــورهاي غیرهمســایه و حتي اروپا نیز 

صادر کنیم. 

برنامه ريزي براي كشت ديمي حبوبات
حبوبات به دلیل داشتن پروتئین گیاهي از ارزش 
غذایي باالیي برخوردار است؛ ضمن اینکه تثبیت 
نیتروژن در خاك باعث افزایش حاصلخیزي خاك و 
در نتیجه گسترش بهره وري از زمین هاي کشاورزي 
و تاثیر مثبت بر محیط زیســت مي شــود. کاوه 
خاکسار، مدیرکل غالت و محصوالت اساسي وزارت جهاد کشاورزي 
با اشاره به اینکه امسال سطح زیرکشت لوبیا ۱۱۰ هزار هکتار، نخود 
۴8۰ هزار هکتار و عدس ۱۴۰ هزار هکتار بود، گفت: میزان تولید لوبیا 
امسال بیشتر از تولید سال گذشته بود، به طوري که میزان تولید آن 
در سال زراعي جاري )۹۴-۹۳(، از سطح ۱۱۰ هزار هکتار، حدود 2۳6 

هزار تن بود، درحالي که در سال زراعي گذشته )۹۳-۹2(، از سطح 
۱۱6 هزار هکتار، 226 هزار تن  برداشت شد. خاکسار در ادامه گفت: 
کشت  دو محصول نخود و عدس را به فصل پاییز منتقل خواهیم کرد 
تا از بارش هاي پاییز و زمستان براي آبیاري آنها استفاده شود. کاوه 
خاکسار به برنامه هاي جهاد کشاورزي به منظور جلوگیري از کاهش 
تولید دو محصول دیم عدس و نخود به دلیل کم آبي و خشکسالي اشاره 
کرد و افزود: قرار شده کشت این دو محصول را به فصل پاییز منتقل 
کنیم تا هم از بارش هاي پاییز و زمستان براي آبیاري آنها استفاده کنیم 
و هم میزان عملکرد در واحد سطح را افزایش دهیم. براي شروع حدود 
8۱ هزار هکتار از اراضي زیرکشت نخود و عدس پاییز امسال و با اعالم 

به استان ها زیر کشت این محصوالت مي رود. 

رئیس اتحادیه غالت و حبوبات در گفتگو  با »كسب وكار« از افزایش تولید خبر داد

مسیر گسترش بازارهای صادراتی حبوبات

افزایش 30 درصدي قیمت ماهي
یوســف خاني با اشــاره به افزایــش قیمت 
ماهــي گفــت: قیمت ماهــي در مقایســه 
با هفته گذشــته ۱5 تا ۳۰ درصــد افزایش 
یافته اســت. مهــدي یوســف خاني، رئیس 
اتحادیه فروشــندگان پرنده و ماهي تهران، 
با اشــاره به افزایــش ۱5 تــا ۳۰ درصدي 
قیمت ماهــي گفت: در مقایســه بــا هفته 
 گذشــته قیمت ماهي افزایش چشــمگیري 

داشته است. 
وي افزود: ماهي شــیر جنــوب به قیمت 2۹ 
هزار تومان، ماهي حلواي ســیاه کیلویي 2۷ 
هزار تومــان، ماهي هامور جنــوب کیلویي 
2۷ هــزار تومــان و ماهي تیالپیــا کیلویي 
 22 هــزار تومان بــه مصرف کننــده عرضه 

مي شود. 
یوسف خاني تصریح کرد: ماهي قزل آال تغییر 
قیمت نداشته و کیلویي ۱۳ هزار تومان عرضه 
مي شــود ضمن اینکه قیمت ماهي ســفید 
پرورشــي نیز تغییر نکرده و کیلویي ۱۴ هزار 

تومان عرضه مي شود. 
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، رئیس 
اتحادیه فروشــندگان پرنــده و ماهي میزان 
صید ماهي را عاملي موثــر در افزایش قیمت 

ماهي عنوان کرد. 
وي بــه ایــن نکتــه نیز اشــاره کــرد که با 
توجــه بــه اینکــه در شــب عیــد مصرف 
ماهــي 5 برابــر مي شــود، حداقــل قیمت 
 ماهــي در پایان ســال ۱5 درصــد افزایش 

مي یابد. 
گفتنــي اســت کــه هرســاله بــا نزدیک 
شــدن بــه روزهــاي پایاني ســال شــاهد 
افزایــش محســوس قیمت هــا هســتیم. 
یوســف خاني با اشــاره به قیمت مرغ گفت: 
قیمت مــرغ در مقایســه با هفته گذشــته 
 تغییــر نکــرده و هر کیلــو مرغ بــه قیمت

 5 هزار و ۹۰۰ تومان به مصرف کننده عرضه 
مي شود. 

نخســتین محموله هاي زیتون 
ایراني به روسیه رسید

عضو شــوراي ملي زیتون با اعــالم این خبر 
گفت: براي نخســتین بار بخــش خصوصي 
ایران با شرکت در بیست وسومین نمایشگاه 
بین المللي تخصصي صنایع غذایي، نوشیدني 
و مواد اولیه مسکو که از 8 تا ۱2 فوریه و برابربا 
۱۹ تا 2۳ بهمن ماه ســال جاري در مســکو 
برپاســت، محموله هاي زیتون کنسروي را 
براي ارائه در بازار روســیه در این نمایشگاه 

ارائه کرد. 
نــادر جاللــت افــزود: در این نمایشــگاه، 
انــواع مــواد غذایــي از قبیــل کنســرو، 
ســبزیجات، میوه جــات، لبنیــات، شــیر 
و خامه، کره، بســتني، نوشــیدني ها، چاي، 
قهــوه، شــکالت، ژلــه، آدامــس، خرمــا، 
نان، غذاهــاي منجمد، ادویه، انواع ســس، 
محصوالت گوشــتي نیمه آماده، محصوالت 
 کشــاورزي و انــواع نوشــیدني ها عرضــه 

مي شود. 
وي خاطرنشــان کرد: همزمان با تحریم هاي 
اعمال شــده بین روســیه و اتحادیــه اروپا، 
ایــن کشــور واردات زیتــون را کــه پیش 
از این بــه گواهي فرش پالزا بــه قیمت ۷.5 
تا 6.۳ یورو از کشــور ایتالیا انجــام می داد، 
متوقف کــرده و با توجه به موضع سیاســي 
پیش آمــده  ترکیــه و ایــن کشــور، زمان 
 مناسبي براي عرضه زیتون هاي خوش طعم 

ایراني است. 
عضو شــوراي ملي زیتون با اشــاره به سرانه 
مصرف روغن زیتون تصریح کرد: متوســط 
 مصرف روغن زیتون در دنیا 5۰۰ گرم است،

 در حالي که این سرانه در ایران حدود 2۰۰ 
گرم گزارش شده است اما در کشورهایي نظیر 
یونان 2۴، ایتالیا ۱۴، اسپانیا ۱8 و سوریه 2۷ 
کیلوگرم گزارش شده است که نشان دهنده 
اهمیت مصرف زیتون در ســبد غذایي این 

کشورهاست.  

اخبار

عضو هیات مدیره کانــون انجمن هاي صنایع غذایي ایران با اعــالم این خبر گفت: به دنبال 
حذف تحریم ها پس از برجام، توســعه صادرات و افزایش تبادالت تجاري با کشــور عمان 
در دســتور کار فعاالن اقتصادي بازار قرار گرفته است. احمد آزادمرد افزود: عمان به عنوان 
یکي از دروازه هاي کاالي ایراني به شــمار مي رود که مي تواند جایگزین بندر دوبي شــده و 
فرصت صادرات محصوالت کشــاورزي، صنایع غذایي و ســایر کاالهاي اقتصادي ایران با 
کشورهاي آفریقایي، افغانستان و کشورهاي آســیاي میانه را فراهم کند. عضو هیات مدیره 

کانون انجمن هاي صنایع غذایي ایران تاکید کرد: به دنبال سفر وزراي کشاورزي کشورهاي 
اروپایي به ایران، صادرات محصوالت کشــاورزي و صنایع غذایي وارد فاز جدیدي شد که 
با قاطعیت مي توان گفت صادرات رب گوجه فرنگي در خــط مقدم آن قرار دارد. به گزارش 
ایانا، وي اظهار داشــت: به جز رب گوجه فرنگي، ســایر محصوالت صنایــع غذایي از قبیل 
شــیریني و شــکالت و همه محصوالت فرآوري شــده که داراي کیفیت مناسبي هستند، 
مي توانند از فرصت ایجادشده حداکثر استفاده را کنند اما از آنجا که صنایع غذایي با کمبود 

نقدینگي در داخل روبه رو هستند، انتظار مي رود با راهکارهایي که در بودجه سال ۹5 دیده 
مي شــود، زمینه براي مانور فعاالن بازار جهت حضور در بازارهاي بین المللي فراهم شود. 
آزادمرد همچنین گفت: با حل مشــکالت سیســتم بانکي بر رونق تبادالت تجاري افزوده 
خواهد شــد اما بدون حمایت دولت و ابزارهاي تزریقي که جنبه ســرمایه گذاري داشته و 
 مي تواند فرصت طالیي براي صادرات ایران تلقي شــود، حضور کامیاب در بازارهاي جدید 

میسر نخواهد بود. 

رب گوجه فرنگي در خط مقدم صادرات قرار گرفت

به عقیده کارشناســان، ارزش اقتصادي 
گل هاي زینتي در کشور ما بسیار باالست. 
اقلیم مناســب ایران آنقدر براي پرورش 
انواع گل هاي زینتي مناســب است که 
حتي شــرکت هاي هلنــدي در برخي 
استان هاي ایران در زمینه تولید گل سرمایه گذاري کرده اند و به 
نام کشــور خود از ایران گل صادرات مي کنند. به همین دلیل در 
ســال هاي اخیر، با دید اقتصادي تري به این بخش نگاه مي شود. 
در حال حاضر تنها ۱۰ درصد این ظرفیت براي تولید و صادرات 
گل هاي زینتي استفاده مي شــود که با حمایت و سرمایه گذاري 
مي توان سود بســیار زیادي از صادرات گل هاي تزئیني و زینتي 

به دست آورد. 

كاشت گل نرگس به صورت ديمي
در همین راستا در اســتان فارس جشــنواره گل نرگس برگزار 
شده اســت که تا 2۰ بهمن ماه ادامه دارد. محمد ظریف، یکی از 
تولیدکنندگان گل نرگس در استان فارس به»کسب وکار« گفت: 
کاشت گل نرگس ارزش اقتصادي خوبي دارد زیرا از یک طرف با 
قیمت مناسبي فروخته می شود و هم اینکه آب بسیار کمي براي 
رشــد نیاز دارد و حتي مي توان به صورت دیمي کاشته شود. به 
همین دلیل در اســتان فارس اهمیت ویژه اي براي این گل قائل 
هستند. وي در ادامه گفت: سازگاري با شرایط اقلیمي، مقاومت 
نسبت به کم آبي با توجه به خشکسالي هاي حاکم بر منطقه، زیبایي 
و عطر و بوي خاص، پرورش در فضــاي باز و اقتصادي بودن آن و 
همچنین نیاز به آبیاري در زماني که نیــاز آبي دیگر محصوالت 

منطقه حداقل است، از مهم ترین ویژگي هاي این گیاه است. 

فارس، مقام نخست توليد گل نرگس در كشور
اســتان فارس با بیش از ۳۰8 هکتار گل نرگس مقام نخست تولید 
گل نرگس را در کشور دارد. مهندس ابوالفضل حسن پور، کارشناس 
مسئول گل وگیاهان زینتي سازمان جهاد کشاورزي استان فارس به 
»کسب وکار« گفت: ۳۰8 هکتار از اراضي استان به کشت گل نرگس 
 اختصاص دارد که از این میزان ۱۳۳ هکتار به  نرگس زارهاي دیم و

 ۱۷5 هکتار به کشــت هاي آبي و باغي اختصاص دارد. وی افزود: 
حدود ۱68 میلیون شــاخه گل نرگس در فارس برداشت مي شود 
که پیش بیني مي شود این میزان امســال به بیش از ۱۷5 میلیون 
شاخه گل برســد. وي با بیان اینکه جمع کل تولید در عرصه هاي 

دیم و آبي ۱68 میلیون شاخه بوده است، گفت: میزان تولید نسبت 
به سال قبل 2۳ میلیون شــاخه افزایش یافته است. وي از اشتغال 
5۳۰ نفر بهره بردار به صورت مســتقیم در زمینه تولید گل نرگس 
و حدود ۱۰۰۰ نفر نیز به صورت غیرمســتقیم در زمینه فروش و... 
خبر داد و گفت: میزان عملکرد تولید گل در شرایط دیم ۱۰ شاخه 
 در مترمربع ولي در کشــت هاي آبي و باغي حدود ۱۰۰ شاخه در

 مترمربع است. 

صــادرات 330 تن گل نرگس به كشــورهاي حوزه 
خليج فارس

 مهنــدس حســن پور بــا اشــاره بــه صــادرات بیــش از
 ۳۳۰ تــن گل نرگــس و ســایرگل هاي فارس به کشــورهاي 
حــوزه خلیج فــارس گفــت: ارزش صــادرات گل هــاي تولید 
 شــده در اســتان فارس در ســال گذشــته معادل 6 میلیون 

دالر است.

 وي شهرستان هاي کازرون، رستم، ممسني، جهرم، شیراز و اقلید 
را از عمده ترین تولید کنندگان گل نرگس در فارس برشــمرد و 
گفت: شهال، پرپر، هزارپر، مسکیني و شیپوري از انواع گل نرگس 
فارس هستند. وی  تصریح کرد: گل نرگس فارس به لحاظ داشتن 
مرغوبیت باال، زیبایي و طراوت، بوي مطبوع و ماندگاري آن بعد 
 از برداشت، عالوه بر ارســال به سایر استان ها به کشورهاي حوزه 

خلیج فارس نیز صادر مي شود. 

»كسب وكار« از صادرات گل به كشورهاي همسایه گزارش مي دهد

نگاه اقتصادي به پرورش گل هاي تزئیني
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اتاق اصناف ايران بــراي عملياتي كردن 
برنامه هاي دولت و در راستاي حمايت از 
اصناف كشور، با نظارت بر تمامي فازهاي 
اجرايي طرح »بــاران« )بازار رســمي 
الكترونيــك اصناف ايــران( در اجراي 
بزرگ ترين پروژه ساماندهي مالياتي كشور كه سال ها معطل مانده 
است، پيش قدم شد و با كمك به دولت و تجهيز رايگان واحدهاي 
صنفي به صندوق مكانيزه فروش، بستر الزم جهت اجراي قوانين 
مرتبط با ماليات هاي مستقيم و ارزش افزوده اصناف را مهيا كرده 
است كه با حمايت از اصناف و مردم، زمينه ها و زيرساخت هاي الزم 
براي پرداخت عادالنه ماليات، شفاف سازي و در نتيجه تحقق درآمد 
پايدار دولت در اداره بهينه كشور را فراهم مي كند. رئيس اتاق اصناف 
ايران اجراي اين طرح را اتخاذ سياستي تشويقي، شفاف و مناسب 
جهت اجراي عادالنه قانون ماليات ها عنوان كرد و اظهار داشت: طرح 
»باران« اصناف را با سيستم هاي فروش الكترونيكي آشنا   خواهد 
كرد و اين موضوع يكي از موارد موردتوجه دولت در برنامه ششــم 
توسعه است و بايد ساالنه 2 درصد بازارهاي مجازي گسترش يابد. 

تجهيز ۷۰۰  هزار تا يك ميليــون واحد صنفي به 
صندوق فروش تا پايان سال ۹۵

رئيس اتاق اصنــاف به »كســب وكار« گفت: از ســال ۹۰ تجهيز 
فروشگاه ها به صندوق مكانيزه فروش در دستور كار قرار داده شد اما 
چند اشكال بر سر راه اجراي اين قانون پيش آمد؛ مهم ترين اشكال اين 
بود كه در زمان تدوين قوانين شرايط روز را محاسبه نكردند، به طوري 
كه در آن زمان اين صندوق در كشور توليد نمی شد؛ ضمن اينكه در 
دوره  سخت تحريم به سر مي برديم و واردات اين دستگاه ها به كشور 

رايج نبود. 
وي در ادامه توضيح داد: تمام تالش ما اين است كه تا پايان سال 2۰۰ 
هزار واحد را مجهز به صندوق هاي مكانيزه فروش كنيم و در ســال 
آينده نيز تعداد واحدهاي مجهز به صندوق مكانيزه فروش را به ۵۰۰ 
هزار واحد برسانيم تا در پايان سال آينده بين ۷۰۰ هزار تا يك ميليون 
واحد تجهيز شده در اين بخش داشته باشيم. فاضلي خاطرنشان كرد: 
صندوق فروش، اصناف را به عنوان بنگاه هاي صنفي از برخي معضالت 
نجات مي دهد و ديگر موردي را در مقابل ســازمان امور مالياتي قرار 
نمي دهد. به عبارت بهتر سازمان امور مالياتي اگر بخواهد ماليات حقه 
اصناف را لحاظ كند، براساس صندوق محاسبه مي كند. پس صندوق 

مكانيزه فروش به نفع ماست. 
استفاده از سيستم مكانيزه فروش از اولويت هاي 

اقتصادي است
عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسالمي 
در اين زمينه در گفتگو با »كسب وكار« گفت: با اجراي طرح »باران« 
هر واحد صنفي مي تواند به صورت آناليــن از موجودي انبار مطلع 
شود و انبارگرداني و قيمت ها را ثبت كند. همچنين با محاسبه ارزش 
افزوده، فاكتور فروش الكترونيكي براي مشتريان صادر كند. اين طرح 
بااستفاده از تشويق هاي قانوني و ارائه خدمات ارزش افزوده، بار هزينه 
خريد صندوق فروشگاهي را از دوش اصناف برمي دارد و عالوه بر آن 
زيرساخت هاي بسيار مناســبي را براي اتاق اصناف و دولت فراهم 
خواهد كرد. قاســم عزيزي همچنين با انتقاد از طوالني شدن زمان 
پياده سازي نظام جامع مالياتي كشور گفت: در بسياري از روزنامه هاي 
كثيراالنتشــار به راحتي كدهاي اقتصادي خريدوفروش مي شود و 
نظارت ها در اين زمينه ضعــف دارد. وي درباره وضعيت درآمدهاي 
مالياتي گفت: ســازمان امور مالياتي حدود 2 دهه اســت كه بحث 
پياده سازي نظام جامع مالياتي را پيگيري مي كند اما تاكنون اين مهم 
اجرايي نشده است. نماينده مردم شازند در مجلس شوراي اسالمي 
ادامه داد: اجراي نظام جامع مالياتي باعث رفع بسياري از مشكالت در 
زمينه اخذ ماليات مي شود. وي ادامه داد: استفاده از سيستم مكانيزه 
فروش در فروشگاه ها نيز از عوامل موثر در وصول صحيح درآمدهاي 

مالياتي است. 

آمادگي اســتفاده از صندوق هــاي مكانيزه در
 اغذيه فروشی ها

رئيس اتحاديه اغذيه فروشان نيز در اين زمينه به »كسب وكار« 
گفت: با اجرايي شدن اين طرح بازرسي هاي صنوف مكانيزه 
و بخش قابل توجهي از هزينه هاي ســخت افزاري و بازرسي 
اصناف كسر مي شود و شبكه قاچاق به عنوان بزرگ ترين معضل 
پيش روي كشــور قابل رديابي و كنترل خواهد بود. همچنين 
واسطه هاي غيرضروری حذف شده و هر واحد صنفي مي تواند 
به صورت آنالين از موجودي انبار مطلع شود و فاكتور فروش 

الكترونيكي براي مشتريان صادر كند. 
اسدا... احمدي شهريور افزود: از سال 13۹2 كه نصب صندوق هاي 
مكانيزه فروش به ما ابالغ شــد به اين موضــوع اعتراض كرديم 
چون فاقد بســترهاي الزم براي اين موضوع هســتيم ولي به 

گاليه ما اهميتي داده نشد و متاسفانه واحد هاي صنفي كه فاقد 
صندوق هاي مكانيزه هستند، تحت پوشش معافيت مالياتي قرار 

نگرفتند. 
وي با بيان اينكه حدود 8۰ درصد از صنوف ما به لحاظ فرهنگي 
ضعيف بوده و سواد الزم را ندارند، اظهار كرد: واحد هاي ما فاقد سواد 

الزم هستند و نمي توانند از اين صندوق ها استفاده كنند. 
وي در عين حال بيان كــرد: حتي در صورت ارائــه رايگان اين 
صندوق ها بايــد آموزش هاي الزم در رابطه با نحوه اســتفاده از 
صندوق ها به صنوف داده شــود و اين در حاليست كه هنوز اين 

صنوف به لحاظ فرهنگي رشدي نكرده اند. 

هتل هاي دنيا شبكه هاي داخلي خاص خود را دارند
رئيس اتحاديه هتل داران نيز با اســتقبال از اجراي طرح مذكور 
اظهار داشت: با اجراي كامل اين طرح و اتصال اكثريت واحدهاي 
صنفي به صندوق هاي مكانيزه، با امكانات در نظر گرفته شده براي 
صندوق هاي مكانيزه در اين طرح از قبيل اتصال به اينترنت، اتصال 
آنالين به ســازمان امور مالياتي، اتصال به شبكه خريد و فروش، 
امكانات حسابداري و انبارداري و …. شبكه اي عظيم از واحدهاي 
صنفي ايجاد مي شود تا از اين طريق تشكل هاي صنفي بتوانند ضمن 
مديريت واحدهاي صنفي داراي پروانه كسب و ارائه مشوق هاي 
مناسب به اعضاي عضو شبكه براي جذب واحدهاي صنفي فاقد 

پروانه كسب، امكان مديريت و كنترل بازار را نيز از طريق نظارت بر 
قيمت ها، تحليل موجودي بازار و … فراهم كند.  محمدعلي فرخ مهر 
گفت: معموال هتل هاي دنيا شبكه هاي داخلي خاص خود را دارند 
و بحث به كارگيري صندوق مكانيزه فروش در اين صنف كاربردي 
ندارد. محمدعلي فرخ مهر با بيان اينكه سيستم ما شبكه اي بوده و 
نرم افزار مالي ويژه اي دارد كه قابليت كنترل توسط شبكه مالياتي نيز 
وجود دارد، افزود: مذاكرات الزم را با اتاق اصناف انجام داديم تا در اين 
زمينه تجديد نظر شود چون استفاده از اين صندوق ها در هتل هاي 
دنيا نيز مطابق استاندارد نيست.  وي ادامه داد: اگر براي ما نيز اين 

طرح ابالغ و تكليف شود، انجام مي دهيم. 

فاضلی در گفتگو با کسب و کار: طرح »باران« سیاستی تشویقی جهت اجرای عادالنه قانون مالیات است

تحقق درآمد  پایدار دولت  توسط  اصناف

فرش ماشيني در كشورمان سابقه اي 
حدود۴۰ ســاله دارد. در ابتداي دهه 
۵۰ نخستين فرش هاي ماشيني توليد 
داخل با الياف مصنوعــي براق و پرز 
نسبتا كوتاه و وزن سبك، بافته و روانه 
بازار شدند. همزمان با آن، عده اي از تجار، فرش هايي با همين 
مشخصات و تا حدودي مرغوب تر از كشــور بلژيك وارد بازار 
 ايران كرده و شــهروندان ايراني را با پديده فرش ماشــيني

 آشــنا كردند. بعدها تعدادي از متخصصان صنعت نســاجي 
و دســت اندركاران صنعــت فــرش ماشــيني و همچنين 
كارخانه داران كه در رشته هاي ديگر نساجي فعال بودند، به فكر 
ايجاد واحدهاي توليد فرش ماشــيني افتادند و كارخانه های 
 تازه اي در گوشه و كنار كشور راه اندازي كردند و مشغول كار

 شــدند. از همين جا دوران تحول فرش ماشيني آغاز شد. با 
انتقال تدريجــي متخصصان شــاغل در كارخانه هاي بزرگ 
به كارخانه هــاي نوپا، رقابت جديــدي در زمينه توليد فرش 
ماشيني در ميان واحدهاي بخش خصوصي ايجاد شد اما تحول 
بزرگ تر در صنعت فرش ماشيني در كشور از سال ۶۵ شروع 
شد كه به گفته فعاالن اين صنعت باعث ايجاد بيش از 1۶۰۰ 

واحد كوچك و بزرگ توليدكننده فرش شد. 
رئيس اتحاديه صنف فروشــندگان فرش ماشــيني و موكت 
تهران در گفتگو با »كســب وكار« گفــت: در ركود اقتصادي 
كه جهان با آن مواجه است و به تبع آن ايران نيز از اين قاعده 
مستثنا نيست، فرش البته كم و بيش خريدار خارجي دارد و 
تعدادي از توليدكنندگان ايراني مبادرت به صادرات مي كنند. 
هادي كماليان افزود: مهم ترين وظيفه اتحاديه خدمت رساني 
و جلب رضايت مشــتريان نهايي و مردم است، چراكه حيات 
زنجيره توليد و فروش فرش وابســته به همين قشر ارزشمند 
اســت. كماليان اظهار داشــت: عالوه بر اجراي قوانين نظام 
صنفي كه بر عهده اتحاديه هاســت، اجــراي مصوبات وزارت 
صنعت، معدن و تجــارت و مجمع امور صنفي را در دســتور 
كار داريم. همچنين رفع مشــكالت اعضا، پيگيري مســائل 
واحدهاي صنفي فاقد پروانه كسب، جلوگيري از سوءاستفاده 
 و فــروش كاالهــاي بي كيفيــت از مهم تريــن كاركردهاي

 اتحاديه است. 

ورود فرش هاي بي كيفيت به بازار
رئيس اتحاديه صنف فروشــندگان فرش ماشــيني و موكت 
تهران تصريح كرد: مد نظــر داريم براي جلوگيــري از ارائه 
اجناس بي كيفيت در محل اتحاديه يك آزمايشگاه مجهز براي 
بررسي مشخصات فرش هاي ماشيني توليدي و مطابقت آن 

با اظهارات توليدكننده در ليبل پشت فرش راه اندازي كنيم. 
متاسفانه با گران شدن مواد اوليه، افزايش قيمت تمام شده و 
افزايش قيمت فروش، برخي از واحدهاي توليدي به ســمت 
كاهش كيفيت مواد اوليــه مي روند. متاســفانه اين معضل 

باعث ورود فرش هاي بي كيفيت به بازار شــده است. در اين 
آزمايشگاه از واحد هاي صنفي به طور موردي نمونه فرش هايي 
به اتحاديه منتقل و آزمايش مي شود و اگر ليبل با مشخصات 
واقعي مطابقت نداشته باشــد با توليدكننده يا واحد صنفي 

برخورد خواهد شد. 
رئيس اتحاديه صنف فروشندگان فرش ماشيني و موكت تهران 
در واكنش به فهرست منتشرشده از اسامي برندهاي منتخب 
وزارت صنعت براي عرضه كاال در قالب بســته خروج از ركود 
دولت بيان داشت: وزارت صنعت در رابطه با انتخاب سه واحد 
توليدي فرش ماشيني هيچ گونه مشورتي با اتحاديه نداشته 
اســت، به همين دليل بنده و ديگر همكارانم اصال نمي دانيم 
معيار اين انتخاب چه بوده اســت، در كل اين نوع گزينش ها 

كار مناسبي نيست. 
كماليان ادامه داد: با وجود ۴۰۰ برند توليدي فرش ماشيني اگر 
قصد دولت خارج كردن بازار از ركود است، بايد بداند تمامي 
بازار دچار اين ركود هستند، نه فقط چند برند. عالوه بر آن با 

اين روش، حق انتخاب نيز از مردم گرفته مي شود. 

وي گفت: در كل در رابطه با اجرايي شدن اين طرح هيچ گونه 
صحبتي با اتحاديه صورت نگرفته است، البته بايد منتظر ماند 
و ديد كه آيا اصــال اين طرح با موفقيت همــراه خواهد بود يا 
خير؟ اگر موفق نباشــد كه هيچ اما اگر طرح مثبتي ارزيابي 
شود، بايد در نوع انتخاب واحدها تجديد نظر كرده و همه را با 

يك چشم ببينند. 

طرح ويژه اتحاديه براي فروش اقساطي
رئيس اتحاديه صنف فروشــندگان فرش ماشــيني و موكت 
تهران همچنيــن از اجراي طرح ويژه از ســوي اتحاديه خبر 
داد و گفت: اتحاديه فرش ماشــيني با همكاري تمام اعضاي 
خود اقــدام به اجــراي طرح ويــژه فروش اقســاطي كرده 
 اســت كه اين طرح ربطي بــه طرح فروش اقســاطي وزارت 

صنعت ندارد. 
به گفته كماليان در ايــن طرح از كاغذبــازي اداري خبري 
نيست و سود 1۰ تا 12 درصدي بانكي هم شامل آن نمي شود. 
خريداران با ارائه فيش حقوقي شــركت يا سازماني كه درآن 

اشــتغال دارند، مي توانند از طرح خريد اقســاطي اتحاديه و 
اصناف در حوزه فروش فرش ماشــيني بهره مند شوند.  وي 
اضافه كرد: اين طرح بدون بهره و سود و تنها با ارائه معرفي نامه 
و فيش حقوقي از ســوي خريداران قابل انجام است. اتحاديه 
 لوازم خانگي نيز همين طرح را براي صنف متبوع خود اجرايي 

كرده است. 
وي رفع موانع توليد و افزايش صادرات را از جمله راهكارهاي 
خروج بازار از ركود عنــوان كرد و افــزود: در ارتباط با ظهور 
فروشــگاه هاي بــزرگ و زنجيــره اي و تبليغات گســترده 
آنان بايــد گفت: متاســفانه ايجاد اين فروشــگاه هاي بزرگ 
منجر به كســادي بيشــتر واحدهاي صنفي در ســطح شهر 
مي شــود، ازاين رو بــه مصرف كننــدگان توصيــه مي كنم 
 بــراي تهيــه فــرش از واحدهاي صنفــي نزديــك به خود 

خريد كنند. 
وي ادامه داد: اگر چه تبليغات اين فروشگاه هاي بزرگ گسترده 
است اما با توجه به اينكه بازار اشباع شده در همه سطح شهر، 

قيمت ها يكسان است و تفاوت چشمگيري ندارد. 

كماليان در بخشي ديگر از ســخنان خود با اشاره به تبليغات 
وسيع در حوزه فرش ماشيني اظهار داشــت: در نظر گرفتن 
جوايز و قرعه كشــي هاي بزرگ مانند ماشين هاي مدل باال و 

مسكن و آپارتمان براي فرش ماشيني غيرواقعي است. 
وي گفت: مگر حاشــيه ســود فروش فرش ماشــيني چقدر 
اســت كه بتوان اين جوايــز را بــراي آنها در نظــر گرفت؟ 
 پس يا اين جوايز غيرواقعي اســت يا قيمت فرش ماشــيني 

غيرواقعي است. 
وي تصريح كرد: چندين بار گفتــه ام و مجدد تاكيد مي كنم 
كه هزينه اين تبليغات از جيب مصرف كننده و مشــتريان و 
خريداران هزينه مي شود و به دور از انصاف است كه بخواهيم 

حقوق مصرف كننده را پايمال كنيم. 
وي ادامه داد: بيشــترين واردات ما در بخش فرش ماشيني 
مربوط به قاليچه هاي فانتزي اســت كه در سال هاي گذشته 
توليدكننــدگان در اين بخــش ضعيف عمــل مي كردند اما 
هم اكنون توليدات داخلي قدرت رقابت با توليدات را خارجي 

دارند. 

 رئیس اتحادیه صنف فروشندگان فرش ماشیني و موکت در گفتگو با »کسب وکار« : 

قاليچه هاي فانتزي وارد کردیم
هزینه جوایز پر زرق و برق از جیب مصرف کننده است

اصناف
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روزنامــه »كســب و كار« جهت طرح مســائل و مشــكالت خوانندگان 
محترم،ستوني را با عنوان نامه به ســردبير راه اندازي كرده است. از اين رو 
شــما خواننده محترم مي توانيد از طريق ارسال نامه به پست الكترونيكي     
newskasbokar@gmail.comيا تماس با تلفن 88253428 صداي 

خود را به گوش مسئوالن برسانيد. 

نامه به سردبير

درس هاي كسب وكار براي يك كارآفرين جوان
مهم نيست كه از شغل تان چقدر موفقيت عايد شما شود يا اينكه چه زماني 
را به آن اختصاص دهيد. كارهاي مربوط به درس و مدرسه بايد در نخستين 
اولويت شــما قرار گيرند. خيلي راحت است كه براي رسيدن به ميليون ها 
دالر پول، تكاليف مدرســه را انجام ندهيد يا اينكه در مدرسه توجه تان به 
درس را كمتر كنيــد ولي بايد بدانيد كه درس چيزي اســت كه در آينده 
با گســترش و ادامه شغل تان در زندگي به شــما كمك خواهد كرد. وقت 
خاصي را براي انجام تمرينات مدرسه اختصاص دهيد و وضعيت مطلوب 
نمرات تان را حفظ كنيد. هيچ كس حاضر به ارتباط با شخصي كه نتوانسته 
درس خود را تمام كند و در مدرسه شكســت خورده است، نيست. زماني 
كه شروع به بالفعل در آوردن طرح شغلي تان كرديد، بدانيد كه هم اكنون 
شما به موفقيت رسيده ايد و اين روحيه كارآفرين و آرزوهاي تان شما را در 
زندگي ياري خواهد داد. حتي اگر نتوانســتيد به خوبي آن را پياده كنيد 
بدانيد كه به تجربيات شــغلي فراواني دســت يافته ايد كه ديگر همسن و 
سال هاي تان از آن بي بهره اند. شما جواني خود را براي كسب برتري صرف 
مي كنيد، پس بايد هميشه آماده باشيد و مثبت فكر كنيد تا موفق شويد. 
 هرگز از باال بردن مقام شغلي و ترقي دادن شغل خود بازنايستيد و هرگز از 

موفقيت نترسيد. 

صندوق هاي فروش مكانيزه ؛ هزينه ها و آموزش صنوف
  دکتر غالمرضا کیامهر- کارشناس اقتصادی

در گـفتـــگوي اخيـــر »كسب وكار« با رئيس اتاق اصناف درخصوص آغاز نصب 
صندوق هاي فروش مكانيزه در واحد هاي صنفي ، نكات جالب توجهي به چشم 
 مي خورد كه يكي از مهم ترين آنها روشن شدن تكليف صنوف مختلف در ارتباط با 
موضوع پرداخت ماليات بر فروش به سازمان امور مالياتي است كه سال هاي سال به 
يك عامل مناقشه و تنش زا براي صاحبان كسب وكارهاي صنفي تبديل شده بود. 
صنوف ما بايد از اين بابت قدرشناس ابتكار عمل ها و مسئوليت شناسي هاي مديريت 
جديد اتاق اصناف باشند كه در يكي دو سال اخير با آسيب شناسي مشكالت صنوف 
خصوصا در حوزه هاي مالياتي، آستين همت را با نگاهي كارشناسي براي رفع اين 
مشكالت باال زده، هرچند كه مشكالت واحدهاي صنفي كشور كه متاسفانه نقش 
آنها به عنوان ويترين و پايانه اغلب فعاليت هاي صنعتي و توليدي و خدماتي به قدر 
كافي شناخته نشده، تنها به مسائل مالياتي و نصب صندوق هاي فروش محدود 
نمي شود و مزاحمت آفريني هاي سازمان ها و نهادهاي ديگري چون شهرداري ها، 
اماكن، تعزيرات و تامين اجتماعي چالش هايي است كه واحدهاي صنفي در سطح 
شهرهاي ما سال هاست با آن دست به گريبانند و بايد اميدوار بود كه در دوره جديد 
مديريت حاكم بر اتاق اصناف راه حلي هم براي غلبه بر اين چالش ها پيدا شود. در 
اينكه شهرداري يك منطقه به منظور وصول مطالبات خود يا به بهانه هاي ديگر 
هر زمان كه اراده كند، با كشيدن تيغه آجري يا تعبيه بلوك هاي سنگين سيماني 
در برابر در ورودي يك واحد صنفي داراي جواز كسب وكار، ادامه كسب وكار آن را 
تعطيل كند يا ماموران اداره اماكن و يا تعزيرات اجازه داشته باشند قبل از محرز 
شدن تخلف يك واحد صنفي در دادگاه اتحاديه مربوطه يا هر دادگاه صالحه ديگر 
با الك و مهر كردن در آن واحد صنفي كه منبع امرارمعاش صاحب واحد صنفي 
و كارگران شاغل در آن اســت براي مدتي مانع ادامه كسب وكار آن واحد صنفي 
شوند، از جمله چالش هاي فرساينده اي است كه واحدهاي صنفي در شهرهاي 
ما هميشه با آن دست و پنجه نرم مي كنند و صداي شان هم به جايي نمي رسد. 
در مواردي حتي مشاهده مي شود ماموران اعزامي از سوي اين سازمان ها و نهادها 
مشابه اين اقدام هاي سلبي را در مورد واحدهاي صنفي عرضه كننده موادغذايي و 
كاالهاي فاسدشدني هم انجام مي دهند كه از اين رهگذر خسارت هاي مالي قابل 
مالحظه اي به صاحبان كسب وكارها وارد مي شود. نمونه هاي اين قبيل اقدامات 
سلبي خصوصا در مواردی كه به شهرداري هاي مناطق مربوط مي شود، در سطح 
شهر تهران كم نيست و احتماال مشابه آن را در ديگر شهرهاي كشور هم مي توان 
سراغ گرفت كه البته ميزان شدت و ضعف آن به ميزان مردمي بودن مديريت هاي 
شهري و شوراهاي اسالمي شهر در آن شهرها بستگی دارد. اين ها چالش هايي است 
كه واحدهاي صنفي ما كه همگي تحت اشراف و حمايت اتاق اصناف قرار دارند، از 
آنها رنج مي برند و بايد با هماهنگي همان سازمان ها و ارگان ها و اگر ضروري باشد با 

ارجاع موضوع به ديوان عدالت اداري راه حلي براي آن پيدا كرد. 
اما در ارتباط با نصب صندوق هاي مكانيزه فــروش در واحدهاي صنفي، 
موضوعاتي كه در گزارش »كســب وكار« مبهم به نظر مي رسد يكي محل 
تامين هزينه خريد و نصب اين ماشين  هاســت كه در گزارش گفته شده 
برعهده اتاق اصناف است و ديگري موضوع دادن آموزش فراگير به صاحبان 
و افراد شاغل در كليه صنوفي است كه قرار است ماشين هاي خودكار فروش 

در آنها نصب شود. 
در مورد اول يعني منبع تاميــن هزينه اجراي چنين پــروژه اي در مقياس 
چندين هزار واحدي، با توجه به اينكه اتاق اصنــاف ظاهرا منبع درآمدي به 
جز حق عضويت واحدهاي صنفي و اتحاديه ها نــدارد و پرداخت اين هزينه 
فشار مالی زيادی را بر اتاق اصناف وارد می كند،تا حدودي غير منطقی  به نظر 
مي رسد مگر آن كه تصور كنيم اتاق اصناف هم مانند اتاق بازرگاني از مزيتي 
چون سه در هزار درآمدهاي گمركي يا كمك هاي مالي دولت برخوردار است 
كه خود اين موضوع نياز به توضيح و شفاف سازي دارد، هرچند كه به اعتقاد 
نويسنده مســئوليت اصلي تامين هزينه خريد و نصب صندوق هاي مكانيزه 
فروش برعهده ذي نفع اصلي اين پروژه يعني سازمان امور اقتصادي است كه 
 درآمدهاي حاصل از آن به عنوان ماليات صنوف يك سره و نقدي به صندوق آن

 واريز مي شود.
 آموزش صنوف هم در ارتباط با اين صندوق ها از اهميت بسيار بااليي برخوردار 
است، چه به دليل سطح نسبتا پايين ميانگين سواد و معلومات اكثريت صنوف، 
آنها برای بهره گيري از اين صندوق ها به شركت در دوره هاي آموزشي كاربردي 
همراه با دريافت گواهينامه نياز دارند كه هرگونه غفلــت ورزي از آن به بروز 
مشكالت تازه اي هم براي صنوف، اتاق اصناف و سازمان امور مالياتي منجر 
خواهد شد و اين صندوق ها را از حيض انتفاع خواهد انداخت. عالوه بر همه 
اينها بايد به جايگاهي كه رئيس جديد اتاق اصناف براي رسانه هاي عمومي 
و بهره گيري از ظرفيت هاي افكارسازي آن قائل است، اشاره كرد كه در جاي 

خود درخور تقدير است. 
Kiamehr_gh@yahoo.com

نکته

يادداشت

۷ نكته زير کمك مي کند تا برند خود را در 
فضاي کاري تان بسازيد: 

۱- کارآفرين باشــید: شــما مي توانید 
درون ســازمان خــود يــك کارآفرين 
باشید و مانند يك کارآفرين عمل کنید. 
مي توانید يك نیاز را شناســايي کنید و 
براي رفع آن نیاز راه حل بدهید. اين کاري 
اســت که کارآفرينان انجــام مي دهند. 
شناســايي نیــاز و ارائه راه حل شــما 
 را تبديل به يك فرد معتبر در ســازمان 

خواهد کرد. 

۲- خود را آسانســوري معرفي کنید: شما 
بايد بتوانید خیلي خالصه و مشخص خود را 
براي ديگر همكاران خود معرفي کنید. اينكه 
دقیقا چه ســمتي داريد، چه قابلیت هايي 

داريد و به چه دلیل در سازمان هستید. 

بســازيد:  شبكه   -۳

برقراري ارتباط با افراد ديگر در حوزه های 
مختلف مي تواند به ســاخته شــدن برند 
شما کمك بزرگي کند. کسي شما را کشف 
نمي کند. اين شما هســتید که بايد مرزها 
را پشت ســر بگذاريد و به ســرزمین هاي 
جديد برويد و به ديگران بگويید که وجود 
داريد. وقتي شــبكه موثر و براساس رابطه 
برنده – برنده داشــته باشــید بسیاري 
 از کارهاي شــما در ســازمان به سادگي 

پیش مي رود. 

۴- تولید محتوا کنید: اين موضوع يك اتفاق 
دوطرفه بین ســازمان و کارشــناس است. 
ســازمان ها بايد فضايي مثل پرتال ها را در 
اختیار کارکنان خود قرار دهند تا بستري باشد 

براي تولید محتوا. نوشتن، 
تهیه پادکست، ويدئو و ... 
در زمینه تخصص يا عاليق 

شما، مي تواند برند شــما را به خوبي بسازد و 
معرفي کند. 

۵- بازخورد بگیريد: با شخصي که سابقه بیشتري 
در زمینه کاري شما دارد در ارتباط باشید و از او 
درباره عملكرد خود بازخورد  بگیريد. اينكه کسي 
خودش با عالقه بخواهد که بازخورد بگیرد تفاوت 
بزرگي دارد با اينكه ناخواسته بازخورد بگیرد. 
وقتي شــما با عالقه خود و داوطلبانه بازخورد 
مي گیريد، شنوايي شما براي شنیدن نقاط مثبت 
و منفي باز است و شــما در مقابل نقدها جبهه 
نخواهید گرفت و بیشتر به فكر بهبود خواهید 
بود تا دفاع. بنابراين هر از گاهي از عملكرد خود 

بازخورد بگیريد. 

۶- تخصص خــود را باالتر ببريد: به 
اندازه اي که داريد بسنده نكنید. 
همیشه قدم بعدي وجود دارد. 

همیشه نقطه اي در پیش رو هست که مي توان 
ســمت آن حرکت کرد. با هر میزان تخصص 
که باشید همیشــه نقطه باالتري هم وجود 
دارد. بنابرايــن روي افزايش تخصص خود 
متمرکز شويد. ســعي کنید که همیشه در 
مسیر رشد و يادگیري باقي بمانید. اينگونه 
همیشــه مي توانید حرفي تازه براي گفتن 
داشته باشــید و موقعیت هاي جديد را براي 
خود باز کنید. بسیاري از افراد که از شغل خود 
ناراضي هستند، خود مسئول اين نارضايتي 
 هستند چرا که مســیر حرکت و رشد را گم 

مي کنند. 

۷- نظارت کنید: به صورت هفتگي بر عملكرد 
خود نظارت کنید. دستاوردها و شكست ها را 
ببینید، قوت ها و ضعف ها را بررسي و داليل 
هرکدام را شناســايي کنید و اســتراتژي 
براي هفته جديد داشــته باشید. برند هر 
فرد نیاز به پايــش دارد و پايش 
برند با نظارتي که بر عملكرد 
 خود داريد حاصل 

مي شود. 

۷ نكته براي برندينگ درون سازماني

درمان سرطان با نانو ذرات
خبر

چگونه كار ديگران را نابود نكنيم
يكي از كارهاي هميشگي كه هر مدير بايد انجام 
دهد، نظر دادن درباره كار ديگران اســت. در اين 
مطلب به چند اصل ســاده كه به نظرم مي تواند 
نظر دادن درباره كار ديگــران را اثربخش تر كند، 

اشاره مي كنم: 
۱- نخستين و اساســي ترين اصل: درباره چيزي 
كه نمي دانيد و تخصصي نداريد، اظهارنظر نكنيد. 

2- حتما با كاربرد نوار ابزار Reviewing ورد و 
اكسل )Track Change( آشنا باشيد. خيلي به 

دردتان می خورد.
3- اگر براي بررسي شــكلي گزارش يا خروجي طرف 
مقابل، استاندارد يا اصولي وجود دارد، براساس آنها در 
اين مورد اظهارنظر كنيد؛ در غير اين صورت خير )چون 
كامال بحث سليقه در ميان است: من دوست دارم مثال 
رنگ يك جدول فالن رنگ باشد و شما نه، يا من دوست 
دارم براي گزارشم فهرست اشكال بگذارم و شما نه و...( 
4- توجه داشته باشيد چيزي كه شما مي پسنديد 
را لزوما من نبايد بپسندم و برعكس.باز هم تاكيد 
مي كنم سليقه  و ترجيحات شخصي را در اظهارنظر 

درباره كار ديگران فراموش كنيد. 
5- اگر فكر مي كنيد چيزي غلط اســت اما براي 
اصالحش پيشــنهادي نداريد، همــان بهتر كه 

اظهارنظر نكنيد.
۶- اگر جايي را نفهميديد يا براي تان سوال وجود 
داشــت، نقد نكنيد. همان ســوال تان را از طرف 

بپرسيد.
۷- دقيق بودن بــه معناي مو از ماســت بيرون 
كشيدن نيســت. اصل بر برائت است مگر اينكه 

برعكسش ثابت شود.
8- ســعي كنيد گاهي اوقات كارهايي را كه نقد 
مي كنيد، خودتان انجام دهيد تا با ســختي ها و 

محدوديت هاي انجام كار آشنا شويد.
۹- شخصيت و ادب و اخالق و جنبه منتقد بودن 

را داشته باشيد. 
۱۰- اميدوارم خداي نكــرده در جايگاه منتقد، 

هيچ وقت توهم و تكبر شما را گير نيندازد ...
۱۱- در محدوده اي كه وظايف و دانش شما اقتضا 
مي كند، نقد كنيد. مثال بنده اي كه از كارهاي فني 
مهندسي كامپيوتر و IT خيلي سر در نمي آورم، 

نبايد خيلي وارد نقد تخصصي IT شوم.

يادداشت كارشناس پيشنهاد روز

ايده  چيزي نيســت كه تكميل شــده اش به شما وحي شــود. ايده  را بايد 
خودتان كامل كنيد. من براي انجام اين كار نرم افزار Evernote  را پيشنهاد 
مي كنم. شكل كلي ايده تان را در آن يادداشت كنيد و بعد سر فرصت به آن، 
شاخه شــاخه بيفزاييد. ســعي كنيد هر چند كوچك هم كه شده، شروع به 
اجرايي  كردن ايده تان بكنيد. اجرايي شدن بخشي از ايده تان مي تواند كلي 
انرژي به شما تزريق كند. منظور از اجرايي شدن لزوما اجراي بخشي از شكل 
نهايي كارتان نيســت. مي تواند زدن چند ايميل به دوستان خالق تان براي 
گپ و گفت درباره ايده تان باشد اما شروع كار را اكيدا  پيشنهاد مي كنم. ايده 

اجرا نشده به درد هيچ كس نمي خورد. 

گاهي با ايده تان تنها باشید
برنامهommwriter را يكي از دوســتانم معرفي كرد. حــاال ديگر وقتي 
مي خواهم بنويسم به جاي كلنجار رفتن با نرم افزار مايكروسافت ورد با اين 

برنامه  مي نويسم. 
در ايــن نرم افزار 

مي توانيد با ايده تان 
كمــي تنها باشــيد. با 

فضاي زيبا و موســيقي ماليمي كه 
اين نرم افزار دارد،  مي توانيد حسابي 
ســنگ تان را با ايده تــان وابكنيد. 
پيشنهاد مي كنم كه اين نرم افزار را 

جدي بگيريد.
يك بار ديگر تكــرار مي كنم، اگر ديديد 
ايده تان به شــكل دلخواه شــما كامل 
نشــده و هنوز ناقص اســت، بدانيد 

حسابي با ايده تان دوست نبوده ايد. 

با ايده تان دوست باشيد 

محققان استراليايي موفق به ابداع روشي شده اند كه 
با تلفيق اشعه ايكس و نانوذرات مي توان سلول هاي 
سرطاني را بدون آسيب رساندن به بافت هاي سالم 
از بين برد.  به گزارش مهر، محققان مركز تحقيقاتي 
»CNBP« استراليا مي گويند سلول هاي سرطاني 

 »singlet oxygen« در مقابل ماده شــيميايي
آسيب پذير هستند. 

اين ماده شــيميايي شكلي از اكســيژن است كه 
از انرژي بااليــي برخوردار و نســبت به تركيبات 
آلي بسيار واكنشي اســت كه مي تواند سلول هاي 

سرطاني را از بين برده يا رشد آنها را متوقف كند. 
شيوه نوين محققان استراليايي در واقع تغيير در 
نوعي روش درمان سرطان موســوم به »نور پويا 
درماني« است. در اين شيوه با اســتفاده از اشعه 
ايكس به نانوذرات سريم فلوريد مي تابند كه موجب 

مي شود اين نانو ذرات ســلول هاي سرطاني را به 
هم فشــرده كنند. زماني كه سلول هاي سرطاني 
 توسط اشعه ايكس احاطه مي شوند، سريم فلوريد، 
»singlet oxygen« را آزاد مي كنند و منجر به 

كشتن سلول هاي سرطاني مي شوند. 


