
کارفرمایــان متقاضی اســتفاده از خدمات اتباع 
خارجی در اســتان تهران به منظور بهره گیری 
از خدمات مطلوب تر با مراجعــه به کاریابی های 
منتخب در ســطح اســتان، نســبت به ثبت نام 
اولیه، تشــکیل پرونده الکترونیک تبعه و ارسال 
درخواســت صدور روادید و تمدیــد پروانه کار 

اقدام کنند.
سامانه جامع اشــتغال اتباع خارجی شهریور ماه 
امسال از سوی معاون اشــتغال وزارت کار در ۱۴ 
اســتان راه اندازی شــد. به موجب این سامانه از 
ابتدای مهرماه تمام واحدهای اجرایی در استان ها 
موظف شدند درخواست های مرتبط با استفاده از 
خدمات اشتغال اتباع خارجی را صرفاً در سامانه 
جامع اشتغال اتباع خارجی ثبت و رسیدگی کنند.

کارفرمایان حقیقی و حقوقی متقاضی اســتفاده 
از خدمات اتبــاع خارجی نیز طبــق ماده ۱۲۱ 
قانون کار جمهوری اسالمی ایران پس از ثبت نام 
و ایجاد پرونده شــخصی الکترونیکی در سامانه 
جامع اشــتغال اتباع خارجی می توانند نسبت به 
ثبت درخواست در قالب روادید ورود با حق کار، 
صدور، تمدید، تجدید و یا ابطال پروانه کار اقدام 

کنند. محمود کریمی بیرانوند - معاون اشــتغال 
وزارت کار- تاکید دارد که سراســر کشور باید به 
این سامانه متصل شــوند. وی از تمام واحدهای 
اجرایی در اســتان ها خواســته تا درخواســت 
های مرتبط بــا خدمات اشــتغال اتباع خارجی 
 را از طریق سامانه جامع اشــتغال اتباع خارجی 

ثبت کنند.
در همین راســتا و با توجه به راه اندازی ســامانه 
جامع اشــتغال اتباع خارجی در کشور، اداره کل 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران به منظور 
کاهش مراجعات حضوری و اجرای کامل دولت 
الکترونیک، به عنوان اولین دســتگاه اجرایی در 
کشور ارائه خدمات غیر حضوری در حوزه اشتغال 

اتباع خارجی را آغاز کرده است.
سید هادی علوی - دبیر هیات فنی اشتغال اتباع 
خارجی اســتان تهران - از کارفرمایان متقاضی 
اســتفاده از خدمات اتباع خارجی خواسته تا در 
صورت تمایل به منطور بهــره گیری از خدمات 
مطلوب تر با مراجعه به کاریابی های منتخب در 
سطح اســتان نســبت به ثبت نام اولیه، تشکیل 
پرونده الکترونیک تبعه و ارســال درخواســت 

صدور روادید و تمدید پروانه کار اقدام کنند. وی 
از برگزاری دوره یک روزه مبانی اشــتغال اتباع 
خارجی برای کاریابی ها و نحوه کار با ســامانه با 
همکاری انجمن صنفــی کاریابی های خصوصی 
استان تهران خبر داد. به گفته علوی، با واگذاری 
بخش اول فرآیند اخذ پروانه کار به کاریابی های 
منتخب استان، ضمن تکریم ارباب رجوع، کاهش 
زمــان فرآیند اخــذ پروانه کار و جلــب رضایت 
مخاطبین در راســتای اجرای دولت الکترونیک 

محقق خواهد شد.
سامانه جامع اشتغال اتباع خارجی با هدف شفاف 
سازی و ساماندهی فعالیت اتباع بیگانه در کشور 
راه اندازی شــده و همه درخواست های مرتبط 
با خدمات اشــتغال اتباع خارجی بایــد در این 
http://eatba.mcls.gov.  سامانه به نشانی

ir به ثبت رســیده باشــد. کارفرمایان متقاضی 
استفاده از خدمات اتباع خارجی می توانند صرفا 
بعد از ثبت نام و تشــکیل پرونده الکترونیکی در 
سامانه، درخواست خود را در قالب روادید ورود با 
حق کار، صدور، تمدید، تجدید و یا ابطال پروانه 

کار به ثبت برسانند.

هرچند که بازار نفت در ۲۰۲۲ سالی پرفراز و نشیب 
و با تحوالتی عمیق را پشت سر گذاشت اما مجموع 
عملکرد ایران در این بخش رضایت بخش بود تا جایی 
که طبق اعالم سخنگوی دولت، ماه گذشته شاهد 
رکوردزنی صادرات از آغاز دور جدید تحریم ها یعنی 

از سال ۹۷ تاکنون بودیم.
تحوالت بازار نفت در سال ۲۰۲۲ دو روند متفاوت 
را در نیمه نخست و نیمه دوم سال تجربه کرد. در 
حالی که روند بهبود اقتصاد جهانی با روندی متفاوت 
بین مناطق مختلف در بیشتر ســال ۲۰۲۲ تداوم 
داشــت، با کاهش قابل توجهی در سه ماهه پایانی 
سال روبه رو شــد. قیمت نفت در سه ماه نخست و 
دوم سال ۲۰۲۲ با توجه به روند بهبود اقتصاد جهانی 
و در ادامه با تشدید تنش های ژئوپولیتیکی در اروپا 
با روندی افزایشی همراه بود. سیاست های انقباضی 
پولی از سوی بانک های مرکزی و نگرانی در مورد 
بحران احتمالی انرژی در منطقه یورو باعث افزایش 

قیمت ها شد.
سیاســت های اتحادیــه اروپــا در پــر کــردن 
ذخیره ســازی های راهبردی گاز از یکســو سبب 
افزایش قیمــت گاز و باال رفتــن تقاضا نفت خام 

به منظور جایگزینی در نیروگاه ها شد، از سوی دیگر 
به تسریع در افزایش ظرفیت تولید برق از منابع غیر 
فسیلی با توجه به افزایش قیمت های سوخت های 
فسیلی در نیمه نخست سال انجامید، اما در نیمه 
دوم ســال ۲۰۲۲، با توجه به شیوع مجدد ویروس 
کووید-۱۹ در چین و سیاست سخت گیرانه کووید 
صفر از سوی این کشور، رشد تولید ناخالص داخلی 
این کشور در نیمه دوم سال ۲۰۲۲ تحت تأثیر قرار 
گرفت و با توجه به کاهــش فعالیت های اقتصادی 
در کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری های 
اقتصادی )اوئی سی دی(، تقاضای نفت در بازار نیز 

رشد کمتری داشت.
با توجه به تکمیــل ذخیره ســازی گازی مطابق 
برنامه های ازپیش تدوین شــده در اروپا و کاهش 
نگرانی ها در رابطه با بحران انرژی در فصل زمستان 
اروپا، همچنین آزادسازی مرحله ای ذخایر راهبردی 
نفت خام از سوی کشــورهای عضو اوئی سی دی، 
قیمت نفت خام در نیمه دوم سال با روند نزولی همراه 
بود. از سوی دیگر تصمیم های سازنده اعضای اوپک 
پالس مشارکت کننده در بیانیه همکاری مشترک 
)DoC( با توجه به شرایط بازار سبب ایجاد ثبات و 

تعادل بیشتر در بازار جهانی نفت در سال ۲۰۲۲ شد. 
در مقایسه با سال گذشته، قیمت سبد نفتی اوپک 
۳۱.۰ دالر یا ۴۴.۶ درصد افزایش را نشان می دهد، 
به نحوی که از میانگین ۶۹ دالر و ۴۵ سنت برای هر 
بشکه در سال گذشته میالدی به میانگین ۱۰۰ دالر 
و ۴۵ سنت به ازای هر بشکه در سال ۲۰۲۲ رسیده 
است. هم زمان با تأثیر سیاست های پولی بانک های 
مرکزی بر اقتصــاد جهانی و تقاضــای نفت خام، 
قرنطینه مجدد در چین به شدت بر تقاضای نفت 
تأثیر گذاشت و این کشور در سال ۲۰۲۲ تقاضای 
نفت را کاهش داد، به طوری که رشد ساالنه تقاضای 
نفت خام در کشــورهای غیر اوئی سی دی، به ۱.۲ 
میلیون بشــکه در روز رســید. بر این اساس رشد 
تقاضای جهانی نفت خام نیز در سال ۲۰۲۲ ساالنه 
۲ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز بوده است. در این 
بین اما وضعیت ایران چندان نامطلوب نیود، چراکه 
شاهد تحوالتی در حوزه صادرات و تولید نفت بودیم، 
درحالی که تولید نفت که در سال ۱۳۹۹ به زیر ۲ 
میلیون بشکه در روز هم رسیده بود، اکنون به رقم ۳ 
میلیون بشکه در روز رسیده همچنین فروش نفت 

و گاز و وصول درآمدهای آنها هم بیشتر شده است.

قیمت طالی جهانی پنجشنبه ثابت ماند و نزدیک 
به باالتریــن حد هفت ماهه در جلســه قبل بود، 
در حالی که فعاالن بازار برای اطالعات مشــاغل 
ایاالت متحده آماده می شدند که می تواند بر مسیر 
سیاست فدرال رزرو تأثیر بگذارد. بهای هر اونس 
طال تا ساعت ۶ و ۳۵ دقیقه صبح به وقت شرقی با 
۱.۶ درصد افزایش به ۱۸۵۶ دالر و ۵۰ سنت رسید 
و قیمت طالی آمریکا نیز با ۰.۰۹ درصد به ۱۸۵۷ 

دالر و ۵۰ سنت رسید.
گزارش اشتغال ملی آمریکا و به  دنبال آن داده های 
مربوط به حقوق و دستمزد غیرکشاورزی وزارت کار 
ایاالت متحده منتشر خواهد شد. صورتجلسه نشان 
داد که همه مقامات در نشســت سیاست گذاری 
فدرال رزرو در ۱۳ تا ۱۴ دسامبر توافق کردند که 

بانک مرکزی ایاالت متحده باید ســرعت افزایش 
تهاجمی نرخ بهره خود را کاهش دهد.

شمش به عنوان محافظ تورم در نظر گرفته می شود 
اما نرخ های بهره باالتر بر طالی بدون بازده تاثیر 
می گذارد. بر اســاس یک نظرســنجی که نشان 
می دهد رکود اقتصادی اتحادیه اروپا ممکن است 
به اندازه ای که انتظار می رود عمیق نباشد، فعالیت 
تجاری منطقه یورو در پایان سال گذشته کمتر از 

آنچه در ابتدا تصور می شد کاهش یافت.
بر اساس گزارش رویترز، اس پی دی آر گلد تراست، 
بزرگ ترین صندوق سرمایه گذاری تحت پشتوانه 
طال در جهان، اعالم کرد دارایی هــای آن در روز 
چهارشنبه ۰.۰۹ درصد کاهش یافت و به ۹۱۶.۷۷ 

تن رسید.

قیمت گازی که مشــترکان خانگــی در ایتالیا 
پرداخت می کنند، سال میالدی گذشته ۶۴.۸ 
درصد افزایش یافت. سازمان ملی انرژی ایتالیا 
)ARERA( که تنظیم کننــده قیمت گاز برای 
مصرف کنندگان خانگی است، اعالم کرد قیمت 
گاز مصرف کنندگان خانگی در دسامبر، ۲۳.۳ 
درصد نسبت به نوامبر افزایش داشت که منعکس 
کننده قیمت باالتر گاز در اوایل دسامبر پیش از 
کاهش قیمت در اواخر همان ماه بود. طبق اعالم 
این نهاد، یک خانواده معمولی ایتالیایی طی سال 
میالدی گذشته، حدود ۱۸۶۶ یورو )۱۹۶۸ دالر( 

برای گاز هزینه کرده است.
مارکو ویگنــوال که درباره مســائل انرژی برای 
اتحادیه مصرف کنندگان معمولی صحبت می 

کند، با بیان این که قیمت ها، برای بســیاری از 
شــهروندان ایتالیایی غیرقابل تحمل است، از 
دولت خواست اقدام بیشتری برای کمک انجام 
دهد. در بودجه ایتالیا برای ســال آینده، بیش 
از ۲۱ میلیارد یورو برای کمک به شــرکت ها و 
مصرف کننــدگان خانگی بــرای پرداخت پول 
برق و گاز در قالب پرداخت یارانه به شرکت های 
انرژی بر و خانواده های کــم درآمد، اختصاص 

پیدا کرده است.
سازمان ملی انرژی ایتالیا اواخر سال گذشته، به 
دلیل ابهامات که تحــت تاثیر جنگ در اوکراین 
در روند تامین گاز بــه وجود آمد، تنظیم قیمت 
گاز را به جای ســه ماه یک بار، به صورت ماهانه 

آغاز کرد.

رئیس ســازمان رفاه، خدمات و مشــارکت های 
اجتماعی شــهرداری تهران از افتتاح ۱۳ مرکز 
کارآفرینی دیگر در سطح کالنشهر تهران تا پایان 
سال جاری خبر داد و گفت: راه اندازی این مراکز 
در راستای اقدامات جهادی و داوطلبانه سازمان 
در حوزه کارآفرینی برای جامعــه هدف به ویژه 

اقشار کم برخوردار است.
احمد احمدی صدر در این باره تصریح کرد: این 
سازمان در راستای رسیدن به اهداف برنامه ریزی 
شده، نسبت به افتتاح مراکز تخصصی و تسهیل 
کارآفرینی در سطح مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، 
اقدامات مهمی را انجام داده است. در همین راستا، 
سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی 
شهرداری تهران پویشی را تحت عنوان “ دوشنبه 

های کارآفرینی" آغاز کرده و در این راستا در نظر 
داریم تا پایان سال ۱۳ مرکز تخصصی کارآفرینی 
به بهره برداری برســانیم که جزئیات هر یک از 
این مراکز در زمان مناسب اطالع رسانی خواهد 
شد. بر اســاس برنامه ریزی های صورت گرفته 
و آمار مراکز در دســت افتتاح، شاهد رشد ۳۵۰ 
درصدی عملکرد ســازمان در این حوزه هستیم. 
با راه اندازی این مراکز تا پایان ســال، شهرداری 
تهران به عنوان »تهران؛ کالنشــهر الگوی جهان 
اســالم« با ایفای نقش تسهیل گری و مسئولیت 
اجتماعی با رویکرد جلب مشــارکت های بخش 
خصوصی و گروه های جهادی، دسترس پذیری 
 بهتر و بیشتر برای تمامی شهروندان تهرانی به این 

مراکز را فراهم می کند.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسالمی شهر تهران 
با بیان اینکه بر اساس قانون هوای پاک بیش از ۲۰ دستگاه در 
موضوع آلودگی هوا وظایفی برعهده دارند، گفت: شــهرداری 
تنها دســتگاه مســئول در حوزه آلودگی هوا نیســت و همه 
دســتگاه ها به ویژه دولتی ها نقش مهم و اساسی در حل این 
مشــکل دارند. محمد آخوندی با اشاره به مطالب منتشر شده 
در برخی از رسانه ها در خصوص اســتیضاح شهردار تهران به 
علت آلودگی هوا گفت: امروز کسانی دم از استیضاح می زنند که 
سال های سال خود مسئولیت امور را بر عهده داشته و عموماً 

 به جای خدمت به مردم رویکرد سیاسی را در دستور کار خود 
قرار داده بودند.

وی با بیان اینکه این افراد در زمان تصــدی خود باعث رکود 
فعالیت ها و عمران در شهر شدند، یادآور شد: این افراد با این 
کارنامه رویکردهای سیاسی را اتخاذ کرده و به دنبال تخریب 
عملکرد مدیریت شهری ششم هستند در حالی که مردم مشرف 
به فعالیت های آنها هستند و با رای خود نشان دادند که شهر 
نیاز به مدیران سیاسی ندارد بلکه باید مدیران جهادی و در کف 
میدان مسئولیت امور را برعهده داشته باشند. آخوندی ادامه 

داد: این افراد در چهار سال مسئولیت خود در مدیریت شهری 
نه تنها کاری نکردند بلکه عملیات جهادی تهران را متوقف و 
پایتخت را در همه حوزه ها ۴۰ سال از سیر پیشرفت و توسعه 

عقب انداختند.
وی با تأکید بر اینکه حوزه های حمل و نقل و فضای ســبز که 
مســتقیم با موضوع آلودگی هوا مرتبط اســت ۲ حوزه مهم و 
مغفول مانده دوره مدیریت شهری گذشته بود، اذعان کرد: این 
افراد با رویکردهای خود شهر را به عقب راندند و حاال با اتخاذ 
رفتارهای سیاسی، بیان دروغ و تخریب چهره های خدمتگزار 

به دنبال ایجاد اخالل در خدمت رســانی به مردمند. این عضو 
شورای اسالمی شهر تهران تصریح کرد: مدیریت شهری دوره 
قبل نه تنها برای گســترش حمل و نقل عمومی اقدامی موثر 
نداشــت حتی اتوبوس های فعال را هم به بیش از یک ســوم 
کاهش داد و برای توسعه مترو و افزایش واگن ها هم کاری نکرد.

رییس کمیســیون برنامه و بودجه شــورای اســالمی شهر 
تهران با بیان اینکه حتــی دولتی که شــعارش تدبیر و امید 
بود نتوانســت به وظایف خود عمل کند، گفــت: میزان باالی 
بدهی دولت به شــهرداری یکی از نشانه های این امر است که 

همچنان این بدهی ها وجود داشــته و وصول نشده اند؛ دولت 
تدبیر و امید تالشــی برای کمک به شهر تهران به منظور حل 
مشــکل آلودگی هوا نکرد. وی مدعیان پرحاشــیه و مطالبه 
گران امروز در حــوزه آلودگی هوا را افرادی با ســابقه حداقل 
۲۴ سال مســئولیت در این حوزه دانســت و گفت: این افراد 
باید بگویند کــه در دوره تصدی خود چه کار کــرده اند؟ آنها 
به وظایف خود در حــوزه آلودگی عمل نکردنــد. ما در حوزه 
 اقتصادی، فرهنگی، حمل و نقل و آلودگی هوا عملکردشــان

 را می بینیم.
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سرمقاله

افزایش ظرفیت ایجاد 
شغل در فضای مجازی 

شرایط کشور به دلیل تحریم 
ها در بخش های صنعتی، 
خدماتی و کشاورزی دچار 
مشکالت زیادی شده است. 
محدودیت هایی که به دلیل تحریم ها ایجاد شده 
فرصت های جدیدی را در اختیار فضای مجازی و 
کسب و کارهای اینترنتی قرار داده است. این فضا 
بسیار بکر است و می تواند مشاغل زیادی را ایجاد 
کند.  تکنولــوژی و فناوری فرصــت خوبی را در 
اختیار کشور قرار داده تا با توسعه کسب و کارهای 
اینترنتی داخلی هزینه ها را کاهش دهد. با رشد 

کسب و کارها در...

  حمید حاج اســماعیلی، 
کارشناس بازار کار 
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ذخیرهگوشتمرغبرای
عیدنوروزوماهرمضان

صادراتمرکبات
مازادایرانبهچین

کسب و کارهای اینترنتی داخلی هزینه ایجاد اشتغال را کاهش می دهند

تولید  ثروت  با  رشد  اقتصاد  دیجیتال
صفحه4

صفحه2

فرمول  جدید  تعیین  
قیمت  خودروهای  وارداتی

حقوق   گمرکی   برای   همه   خودروها   چهار  درصد   ثابت   است

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهادکشــاورزی 
گفت: برنامه های الزم جهت تولید و ذخیره سازی 
گوشــت مرغ و رفع نیاز مــردم در روزهای پایانی 
 سال، آغاز سال جدید و ماه مبارک رمضان صورت 
گرفته اســت. حســین دماوندی نژاد در ارتباط با 
وضعیت عرضه و تقاضای گوشــت مرغ در کشور 
و تنظیم بازار مــرغ در ایام پیک مصــرف روزهای 
پایانی ســال و آغاز ســال جدید کــه همزمان با 
مــاه مبارک رمضــان خواهــد بود، گفــت: قطعا 
مباحــث مربوط به گوشــت مــرغ و تخــم مرغ 
در بــازار به عنــوان کاالهــای اساســی همواره 
 مــورد توجــه و اهمیــت مــردم و دولتمــردان 
قرار دارد. در حالی که حدود ۹ مــاه از اجرای طرح 

عظیم اصالح ساختاری ...

وزیر جهاد کشاورزی برای حل مشکل باغدار های 
شمال برای فروش پرتقال به بازاریابی جدید اشاره 
کرد و گفت: با چین توافق هایی شده که بازاری باالی 
یک میلیاردی است تا مازاد محصوالت کشاورزی به 
این کشور صادر شود. سیدجواد ساداتی نژاد، وزیر 
جهاد کشاورزی در نهاد ریاست جمهوری پاسخگوی 
پرسش های مردم به شکل بر خط بود. اولین تماس 
گیرنده خانمی باغدار از بابل بود. مشکل این باغدار 
قیمت پایین پرتقال بود. وزیر جهاد کشاورزی گفت: 
امسال تولید پرتقال کشور نسبت به سال گذشته 
۲۰ درصد افزایش داشت از این رو با مازاد تولید رو 
به رو بودیم. وی گفت سال گذشته هر کیلو پرتقال 
 ۹ هزار تومان فروخته شــده، اما این نرخ امســال 

به ۳ هزار تومان رسید... 



اقتصاد2
ایران

فاصله گیری دالر از سقف
برخی از تحلیل گران فنی باور دارند که شکست 
یک مرز حساس قیمتی می تواند انتظارات افزایشی 
را تا حدی تعدیل کند و به دنبال آن، فروشندگان 
بیشتری وارد بازار ارز شوند. اسکناس آمریکایی یک 
مرز حساس قیمتی را به راحتی از دست داد و این 
موضوع موجب شد که فاصله دالر از سقف تاریخی 
خود بیشتر شود. برخی از تحلیل گران فنی باور 
دارند که شکســت یک مرز حساس قیمتی می 
تواند انتظارات افزایشی را تا حدی تعدیل کند و  به 
دنبال آن، فروشندگان بیشتری وارد بازار ارز شوند. 
آن ها هم چنین اشاره می کنند که افت روزهای 
سه شنبه و چهارشنبه دالر  به آرامی صورت گرفته 
است و این موضوع نشان می دهد که بازار بدون فاز 

هیجان مسیر نزول را انتخاب کرده است. 
در این میان، شماری از معامله گران باور دارند بازار 
پس از نوسانات افزایشی دی ماه به دنبال این است 
که نقطه کف جدید خود را شناسایی کند. برخی از 
معامله گران عنوان می کنند که با توجه به تعیین 
نرخ 28 هزار و 500 تومان در بازار نیمایی دشــوار 
است که تصور افت دالر به زیر نرخ نیما را داشت. در 
کنار این گفته می شود، اختالف نرخ تورم داخلی و 
خارجی و نقدینگی کشور نیز به اندازه ای بوده است 
که بدون توافق هسته ای، کمتر معامله گری انتظار 
افت دالر به زیر مرز 30 هــزار تومان را دارد. برخی 
از فعاالن عنوان می کننــد که با تثبیت دالر به زیر 
مرز 40 هزار تومان، معامله گــران زیادی به مرور 
دچار ضرر خواهند شد و از بازار ارز خارج و به سوی 
بازارهای دیگر خواهند رفــت. با این حال، برخی از 
معامله گران به دنبال این هستند که موقعیت خرید و 
فروش خود را به روزهای آتی موکول کنند، زمانی که 
توان بازارساز تا حدی برای آن ها آشکار شده باشد.    

تورم مسکن تا کجا پیش می رود؟
رشــد افسارگســیخته تورم 

مسکن در 5 سال اخیر
بررسی قیمت مسکن شهر تهران در آذر امسال و 
مقایسه آن با آذر ســال قبل از تورم نقطه  به  نقطه 
52.1 درصدی این بازار حکایــت دارد. میانگین 
قیمت مسکن شهر تهران در 5 سال اخیر 926درصد 
افزایش پیدا کرده و قیمت یک آپارتمان معمولی 
در این شهر از حوالی 370میلیون تومان در سال 
1396به بیش از 3میلیارد و 700میلیون تومان در 
آذر امسال افزایش یافته است. تکانه های تورمی بازار 
مسکن با وجود ورود این بازار به رکود و کسادی ادامه 
دارد و طبق اعالم مرکز آمار ایران، در آذرماه این بازار 
با تورم 4.1درصدی نسبت به ماه قبل روبه رو بوده و 
میانگین وزنی قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی 
در این ماه به 50میلیون و 447هزار تومان رسیده 
است. البته این رقم نسبت به تورم 5درصدی آبان 
ماه اندکی کمتر بوده؛ اما همچنان شتاب آن از شتاب 

رشد تورم مصرف کننده باالتر است.
بررسی قیمت مسکن شــهر تهران در آذر امسال و 
مقایسه آن با آذر ســال قبل از تورم نقطه  به  نقطه 
52.1 درصدی این بازار حکایت دارد. این شاخص در 
آبان ماه 50درصد بود و ارتفاع آن در آذرماه 2.1واحد 
درصد افزایش یافته است. در این شرایط، خریدار یک 
آپارتمان در آذرماه، باید 52.1درصد بیش از خریدار 
همین آپارتمان در آذر سال قبل پول پرداخت کند. 
با درنظر گرفتن قیمت میانگین 50 میلیون و 447 
هزار تومانی مســکن، یک واحد آپارتمان 75متری 
با قیمت متوسط تهران در آذرماه 3 میلیارد و 783 
میلیون  تومان معامله شده است درحالی که ارزش 
معامله همین آپارتمان در آذر پارســال کمتر از 2 
میلیارد و 490 میلیون تومان بوده و خریدار جدید 
حدود 1.3میلیارد تومان پول بیشــتری نسبت به 
خریدار سال گذشته پرداخته است. به  واسطه رشد 
افسارگسیخته تورم بازار مسکن در 5سال اخیر، 
طول دوره انتظار برای خرید مســکن به شــدت 
افزایش پیدا کرده و نیاز مســکن را برای بسیاری 
از خانوارهای متوســط رو به پایین، به آرزو و رؤیا 
با احتمال تحقق بسیار اندک تبدیل کرده است. 
فارغ از شاخص تخصصی دسترسی و طول دوره 
انتظار مسکن که محاسبه آن در غیاب آمارهای 
به روز درآمد خانوارها شــدنی نیست، می توان با 
محاسبات ساده، وخامت بازار مسکن را به تصویر 
کشــید. با فرض قیمت 3میلیارد و 783میلیون 
تومانی به عنوان ارزش فعلی یک آپارتمان 75متری 
در منطقه متوسط تهران، چنانچه سرپرست یک 
خانوار متوسط تهرانی بخواهد با پس انداز یک سوم 
درآمد ساالنه خود در طول دوره 30ساله خدمت 
این آپارتمان را به قیمت امروز خریداری کند و با 
فرض اینکه ضریب رشــد ارزش درآمد و مسکن 
یکسان باشد یا پس انداز هر ماه به مسکن تبدیل 
شــود، حداقل درآمد ماهانه او باید 31.5میلیون 
تومان باشد تا پس انداز یک سوم آن به مدت 360ماه 

)30سال( قادر به خرید چنین آپارتمانی باشد. 

خبر

سخنگوی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت ضمن اشاره 
به اعداد در نظر گرفته شده 
به  عنوان حقــوق ورودی 
خودروهای واردتی، تعرفه 
واردات، ســود واردکننده که متغیر اســت و البته 
تعرفه واردات بسته به قیمت خودرو است، اعالم کرد 
که باقی قیمت مستلزم این است که چقدر رقابت 

روی تابلو بخورد تا کشف قیمت شود.
امید قالیبــاف در گفت وگویی تلویزیونی، پیرامون 
نحوه کشف قیمت خودروهای وارداتی و محاسبه 
تعرفه ها، گفــت: همانطور که بارها اعالم شــده، 
خودروهای وارداتــی در بورس کاال عرضه خواهند 
شــد. این خودروها در چند رده قیمتی قرار است 
که وارد شــوند. کمترین تعرفــه از حقوق ورودی 
مربوط به خودروهــای در رده قیمتی زیر 10 هزار 
یورو است. حقوق گمرکی برای همه خودروها چهار 
درصد ثابت است )چه خودروهای زیر 10 هزار یورو 
و چه خودروهایی که سقف قیمتی 20 هزار یورو را 
دارد(. اما سود بازرگانی متغیر است؛ کمترین میزان 
را خودروهای زیر 10 هزار یورو خواهند داشت. به 
طور مثال برای یک خودروی 8000 یورویی، 10 
درصد حقوق ورودی اســت، 10 تا 15 درصد سود 
بازرگان است که وارد می کنند و باقی بسته به این 
 اســت که چقدر رقابت روی تابلو بخورد تا کشف 

قیمت شود.
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ 
به این سوال که با این اعداد و به ویژه اینکه می گویید 
"چقدر رقابت روی تابلوی بورس کاال اتفاق بیفتد"، 
خودروهای وارداتی، قابل دسترس برای عموم مردم 
خواهد بود؟ تصریح کرد: این ســوال سختی است؛ 
شــرایط عموم مردم از چند جهت متفاوت شــده 
است. متأسفانه طی یک دهه اخیر، قدرت خرید مرد 
به واقع آسیب دیده است. این نکته را هم بایستی در 
نظر گرفت که به مدت چهار سال هیچ خودرویی به 

کشور وارد نشد، فلذا وجود یک هیجان که بخواهد 
بر این رقابت تا حدودی دامــن بزند و قیمت را باال 

ببرد، طبیعی است.
این مقام مسئول در وزارت صمت ادامه داد: اما اگر 
خودروهای با قیمت 8000 یورویی، قیمت باالیی 
پیدا کند، قطعاً بر روی کل بازار اثر کاهنده خواهد 
داشت؛ بدین معنا که ممکن است این خودرو )البته 
این پیش بینی بنده است که ممکن است نادرست 
هم باشــد؛ چراکه عرضه ها زیاد است،( خودروی 
8000 یورویی را به هر شکلی حساب کنیم، بایستی 
حدود 500 میلیون تومان در بیایــد، اما چنانچه 
بیشتر هم به دالیلی که اشاره شد، شود، این بر روی 
قیمت سایر خودروها اثر کاهنده خودش را خواهد 
گذاشت. با فرض وضع موجود؛ بنابراین فضای بازار 
خودرو خیلی آرام و کاهنــده چه برای خودروهای 
وارداتی و چه برای خودروهای ساخت داخل خواهد 

شد و بازار را به سمت پایین سوق می دهد.
قالیباف تاکید کرد: به هر حال زمانی که چهار سال 
محصولی عرضه نشود، واکنش متقاضیان را بایستی 

در انواع حالت ها پیش بینی کرد. بخشی این است 
که رقابت بسیاری شکل گیرد و یک بخش هم این 
است که در حقیقت این اتفاق نیفتد. به طور مثال 
زمانی که خودرویی داخلــی همچون 207 وقتی 
عرضه می شود، گاها تا 120 درصد هم دیده می شود 
که رقابت بر سر آن صورت می گیرد؛ بالعکس هایما 
که عرضه می شود، 9 درصد نسبت به قیمت پایه که 
وارد تابلو می شود رقابت می خورد. هر دو خودرو هم 
متعلق به ایران خودروست. بنابراین باید شرایط را 
بررســی کرد تا دقیق تر بتوان پیرامون آن صحبت 
کرد. این موضــوع برای خودروهــای وارداتی هم 

صدق می کند.
مشاور وزیر صمت در ادامه ضمن تاکید بر اینکه طی 
ســال جاری در حوزه افزایش تولید اتفاقات خوبی 
افتاده اســت، اظهار کرد: بارزتریــن آن در آذرماه 
امســال رخ داد که آمار تولید از 127 هزار دستگاه 
خودرو )خودروسازان بزرگ دولتی و خودروسازهای 
خصوصی( فراتر رفت و رکورد تولید ماهانه خودروها 
طی پنج ساله گذشته را شکست. این روند ادامه دار 

خواهد بود و پیش بینی ما این است که ظرف شش 
ماه آینده، حدود 800 هزار دســتگاه خودرو تولید 
و 200 هزار دستگاه هم وارد شــود. بر این اساس 
در مجموع یک میلیون خــودرو عرضه و وارد بازار 
خواهد شد. این حجم از عرضه خودرو، قطعاً بازار را 
اشباع خواهد کرد و می تواند تاثیر مثبتی بر قیمت ها 

داشته باشد.
قالیباف پیرامــون التهابات اخیر بــازار خودرو نیز 
اظهار کرد: بازار خودرو در سال جاری برای حدود 
شــش ماه دارای قیمت های ثابت و حتی کاهنده 
بود؛ اما زمانی که عوامل بیــرون از صنعت خودرو 
و وزارت صمت مثل رها شــدن نرخ ارز، قیمت ها و 
بازار هم متالطم شد. در خودرو متاسفانه به محض 
تالطم ارزی، تقاضاهای سرمایه ای شکل می گیرد. 
حتی اگر تقاضای مصرفی هم باشــد، شخص اگر 
برای سه ماه آینده برنامه ریزی کرده بود که خودرو 
بخرد، در این شرایط، خرید خود را جلو می اندازد. 
در حقیقت فشار تقاضا برای مقطعی کوتاه افزایش 
پیدا می کند؛ مجموعه این تقاضاهای ناخواسته در 
بازار باعث می شود که قیمت تغییر کند و همانطور 
که دیده شد، با پایین امدن نرخ ارز، قیمت خودرو 

هم پایین آمد.
سخنگوی وزارت صمت با بیان اینکه تنها راهکار این 
است که آنقدر عرضه را افزایش دهیم تا آن خاصیت 
تقاضاهای سرمایه ای در مورد خودرو شکل نگیرد، 
گفت: کاری که از ما برمی آید افزایش تولید است 
و واقعاً هیچ ابزار دیگری جز افزایش تولید و عرضه 
نداریم. اما از سوی دیگر ابزارهایی برای کنترل بازار 
وجود دارد؛ این ابزار در یک بســتر ثبات اقتصادی 
طبعاً بهتر جواب می دهد. به طور مثال قیمت یک 
خودروی چینی خودروسازهای خصوصی در کشور 
همسایه به طور مثال 500 میلیون تومان ارزان تر از 
قیمت آن در کشور ما است؛ در این حوزه در آینده 
نزدیک اقدامی صــورت خواهد گرفــت تا فرمول 
تعیین قیمت خودروهایی با این شــرایط، کنترل 
شــود تا این ها دیگر نتوانند از یک سطحی، قیمت 

را افزایش دهند.

حقوق گمرکی برای همه خودروها چهار درصد ثابت است

فرمول جدید تعیین قیمت خودروهای وارداتی

۶ خودروی متنوع در راه بورس
هفته آینده بــورس کاال میزبــان 13 هزار و 
250 دســتگاه خودرو خواهد بود که شامل 
پــژو 207 اتوماتیک، پژو 207 دســتی، تارا 
دســتی، شــاهین، کارا دو کابین و فیدلیتی 
می شــود. در عرضه هــای هفته آینــده، در  
روز یکشــنبه 18 دی، 4000 دســتگاه تارا 
دســتی، 4000 دســتگاه پژو 207 دستی، 
2000 دســتگاه پژو 207 اتوماتیک و 2000 
دســتگاه شــاهین روی تابلــوی معامالت 
می رود. در روز سه شــنبه 20 دی نیز 500 
دســتگاه کارا دو کابین و چهارشنبه 21 دی 
 750 دســتگاه فیدلیتی 7 نفــره روی تابلو 

می رود.
گروه صنعتــی ایران خودرو بــرای پژو 207 
دســتی قیمت پایــه 185 میلیــون و 500 
هزار تومــان را اعالم کرده و بــرای پژو 207 
اتوماتیک قیمت پایــه 280 میلیون تومان و 
تارا دســتی 256 میلیون و 500 هزار تومان 
را در نظر گرفته اســت. ســایپا نیز شاهین را 
با قیمت 304 میلیون تومان عرضه می کند. 
کارا دو کابیــن از ســوی بهمــن موتــور با 
قیمت 301 میلیــون و 500 هــزار تومان و 
 فیدلیتی 7 نفره با قیمت 772 میلیون تومان 

عرضه می شود.
تاریخ تحویــل محصوالتی که قرار اســت از 
ســوی ایران خودرو در بورس عرضه شــود 
31 فروردین 1402 اســت و شاهین از سوی 
ســایپا 30 فروردیــن 1402 به مشــتریان 
تحویل داده می شــود. بهمن موتور نیز کارا 
و فیدلیتی را 14 اســفند به مشــتریان خود 
تحویل مــی دهد. درصد پیــش پرداخت در 
خودروهای تارا، پژو 207 دستی و اتوماتیک 
و شــاهین 100 درصــد، در فیدلیتی 7 نفره 
 50 درصــد و در کارا دو کابیــن 10 درصد

 است.

ذخیره گوشت مرغ برای عید 
نوروز و ماه رمضان

معــاون امــور تولیــدات دامــی وزارت 
جهادکشــاورزی گفــت: برنامه هــای الزم 
جهت تولید و ذخیره ســازی گوشــت مرغ و 
رفع نیاز مردم در روزهای پایانی ســال، آغاز 
 ســال جدید و ماه مبارک رمضــان صورت 

گرفته است.
حســین دماوندی نژاد در ارتباط با وضعیت 
عرضه و تقاضای گوشــت مرغ در کشــور و 
تنظیم بازار مرغ در ایام پیک مصرف روزهای 
پایانی ســال و آغاز ســال جدید که همزمان 
با ماه مبارک رمضان خواهد بود، گفت: قطعا 
مباحث مربوط به گوشــت مــرغ و تخم مرغ 
در بازار بــه عنوان کاالهای اساســی همواره 
 مورد توجــه و اهمیت مــردم و دولتمردان 

قرار دارد. 
در حالی که حدود 9 ماه از اجرای طرح عظیم 
اصالح ساختاری اقتصادی در بخش کشاورزی 
و بخصــوص در زیربخش طیــور می گذرد و 
بزرگی این طرح در ابتــدا نگرانی هایی را در 
مورد وارد آمدن آسیب های جبران ناپذیری به 
بخش کشاورزی ایجاد کرده بود، خوشحالیم 
اعالم کنیم با تالشی که در همه عرصه ها در 
کشور به خصوص در وزارت جهادکشاورزی 
 صــورت گرفت، ایــن امــر در 32 اســتان 

مدیریت شد.
وی افــزود: برنامه های الزم جهــت تولید و 
ذخیره ســازی و رفع نیاز مردم صورت گرفته 
اســت و به اندازه ای در شرایط مطلوب به سر 
می بریم که حتی امکان صــادرات تولیدات 
بخــش طیــور اعــم از گوشــت و تخم مرغ 
از اســتان آذربایجــان شــرقی مهیاســت. 
دماوندی نــژاد در ارتبــاط با تســهیالت و 
حمایــت از مرغداران و نوســازی واحدهای 
دامی ســنتی گفت: در ارتباط با اجرای طرح 
هدفمندی یارانه ها مقرر بود مبلغ 20 همت 
تســهیالت بانکی در اختیار ایــن بخش قرار 
گیرد، بخشــی از ایــن تســهیالت دریافت 
 شــده و بخش دیگری نیز در حــال دریافت

 است.
وی ادامــه داد: بخش دیگر نیز تســهیالت 
برنامه ای است که برای بهبود اماکن تولیدی 
مدنظر قــرار گرفتــه اســت. در این بخش 
عقب افتادگی هایی وجــود دارد که هم برای 
این استان و هم کل کشــور در برنامه بودجه 
هفتم با عزم جدی در خصوص ارتقای سطح 
تسهیالت بهسازی و نوسازی واحدهای دامی 

اقدام خواهد شد.
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دبیر کارگروه روان ســازی و توســعه ترانزیت 
با اعــالم اینکه رفــع موانِع فرآینــدی داخلی 
در معطلــی بــار ترانزیتــی دســتور کار 
فعلی ایــن کارگــروه اســت، گفت: امســال 
 در افزایــش بــار ترانزیتــی 8 درصــد رشــد 

داشتیم. 
»امین ترفع« با اشاره به جلســه اخیر کارگروه 
توسعه ترانزیت، گفت: ایران یک شبکه ترانزیتی 
است نه ترکیبی از چند مسیر ترانزیتی، بنابراین 
 اولویت کارگروه ترانزیت توســعه تمام شــبکه 

ترانزیتی است.
وی افزود: هدف گذاری امســال برای رســیدن 
به عــدد ســاالنه 20 میلیــون تــن ترانزیت، 
باعث شــد تا موانع و مشــکالت پیش رو برای 
رســیدن به این رقم شناســایی و ارزیابی شود. 
ترفــع تصریح کرد: گزارش آســیب شناســی 
از موانع پیــش روی ترانزیت اخیراً در جلســه 
شــورای عالی ترابری ارائه شد، این موانع شامل 
موضوعات کالن و فرآیندی اســت کــه موانع 
 فرآیندی بســیار بیشــتر از موانع زیرساختی و 

کالن است. 
دبیر کارگروه روان ســازی و توســعه ترانزیت 

گفت: می خواهیم به دستگاه ها تکلیف کنیم که 
موانع عبور کاالی ترانزیتــی و صدور مجوزهای 
طوالنی مدت کوتاه شــود؛ دستگاهی هست که 
فقط 4 هزار دالر برای صدور مجوز برای یک واگن 
تقاضا دار ما تالش داریم برای انجام تشــریفات 

گمرکی، موانع رفع شود. 
بــه گفتــه ترفــع، نــگاه جدیــد در کارگروه 
ترانزیــت این اســت کــه یکی یکی به ســراغ 
موانــع فرآینــدی رویــم و از معطلــی بــار 
 ترانزیتــی به دلیــل موانع فرآینــدی و داخلی 

جلوگیری کنیم.
وی با اشاره به وجود و وضِع تعرفه های سنگین 
ترانزیتی از سوی برخی دستگاه ها، گفت: دستور 
کار کارگروه ترانزیت این اســت که مشــخص 
شود اختیار قانونی برخی دستگاه ها در دریافت 
هزینه های ترانزیتی از کجاست و با شناسایی و 
رفع فرآیندهایی که زمــان و هزینه عبور کاال را 
افزایش می دهد، جذب بار ترانزیتی را از مســیر 
ایــران افزایش دهیم. ترفــع همچنین خبر داد 
که در مجمــوع توجه دولت به رویکرد توســعه 
 ترانزیت آمار ترانزیت امســال 8 درصد رشــد 

داشته است.

در طرح ضربتی گاز برای مشــترکان پرمصرف 
دولتی، تــا کنــون 7000 مــورد بازدیــد 
انجام شــده که 900 مــورد اخطــار گرفتند و 
300 مــورد مکان هایی کــه از گرمــا تاب در 
 فضای باز اســتفاده کــرده اند گازشــان قطع 

شده است.
در 24 ساعت گذشته در بخش خانگی و تجاری 
630 میلیون متر مکعب گاز مصرف شده است. 
شــهروندان تهرانی همچنان رکورد دار مصرف 
گاز در بخش خانگی و تجاری هستند بطوریکه 
 یک ششم گاز کشور در اســتان تهران مصرف 

می شود.

طرح ضربتی گاز برای مشترکان پرمصرف دولتی 
در ادارات دولتی و اماکن عمومی در حال انجام 

است.
 تا کنون 7000 مورد بازدید انجام شده که 900 
مورد اخطــار گرفتند و 300 مــورد مکان هایی 
که از گرما تاب در فضای باز اســتفاده کرده اند 
گازشان قطع شده است. در 24 ساعت گذشته 
اســتان های تهران با 114 میلیون متر مکعب، 
خراســان رضــوی 55 میلیون متــر مکعب، 
اصفهان 46 میلیــون متر مکعــب و مازندران 
 37 میلیــون متر مکعــب بیشــترین مصرف

 گاز را داشتند.

معاون وزیر جهاد کشــاورزی گفت: تامیــن کامل بازار 
گوشت مرغ و تخم مرغ کشــور انجام شده و عالوه بر آن، 
100 هزار تن مرغ و 80 هزار تن تخم مرغ تا پایان ســال 
صادرات خواهیم داشت. حسین دماوندی نژاد با بیان اینکه 
ظرفیت تولید گوشت مرغ در کشور سه میلیون تن است، 
اظهار کرد: پیش بینی تولید امسال این فرآورده گوشتی 
2 میلیون و 650 هزار تن گوشت مرغ در کشور است که 
تا پایان سال 100 درصد آن محقق می شود. معاون امور 
تولیدات دامی وزیر جهاد کشاورزی افزود: تأمین کامل 
بازار گوشت مرغ کشور تاکنون تحقق یافته است و 100 
هزار تن نیز تا پایان ســال صادرات خواهیم داشت. وی 
همچنین اعالم کرد: 1.2 میلیون تن تولید تخم مرغ در 

سال جاری پیش بینی شده است که عالوه بر تأمین آن 80 
هزار تن دیگر صادرات خواهیم داشت. این مقام مسؤول 
یادآور شد: مداخالت موجب فراز و فرود شده است، اما باید 
به این منطق که نظام، نظام عرضه و تقاضا است توجه شود 
حتی عالوه بر تأمین کامل نیازهای داخلی طیور می توانیم 
به نیاز تا 10 میلیون جمعیت پیرامونی کشور پاسخ دهیم. 
معاون امور تولیدات دامی وزیر جهاد کشــاورزی تاکید 
کرد: حمایت از تولید موجب حفظ آرامش بازار می شود. 
وی ادامه داد: مقرر بود در اجرای این طرح 20 هزار میلیارد 
تومان تسهیالت بانکی در اختیار این بخش قرار گیرد که 
بخشی از آن دریافت شده و امیدواریم بخش باقی مانده نیز 

به موقع در اختیار بخش کشاورزی قرار گیرد.

در مجموع هشــت ماه امسال، همگام با افزایش 
تولید فوالد، بخش قابل توجه )بیش از 88 درصد( 
تولیداقالم فوالدی، صرف مصارف داخلی کشور 
شــده و بخش کمتر آن وارد بازارهای خارج از 
کشور شده است. بر این اســاس میزان مصرف 
ظاهری فوالد از ابتدای سال جاری تا پایان آبان 
ماه 66 میلیون تن فراتر رفته که نسبت به مصرف 
ظاهری فوالد کشور در مدت مشابه سال گذشته 

رشد 16 درصدی را تجربه کرده است.
بر اساس آماری که توسط انجمن تولیدکنندگان 
فوالد ایران ارابه شــده، از ابتدای سال جاری تا 
پایان آبان ماه بالغ بر 74 میلیون تن از انواع اقالم 
فوالدی در کشــور تولید شده اســت که از این 
میزان 9 میلیون و 399 هزار تــن صادر و باقی 
)بالغ بر 66 میلیون تــن( صرف مصارف داخلی 
شده است. بر این اســاس مصرف ظاهری فوالد 
کشور در این مدت نسبت به هشت ماهه ابتدایی 
سال 1400 که معادل 55 هزار و 403 تن ثبت 

شده رشد 16 درصدی داشته است.
طی هشــت ماهه ابتدایی ســال 1401، هشت 
میلیون و 658 هزار تــن مقاطع طویل فوالدی 
تولید شده که شش میلیون و 840 هزار تن در 

داخل مصرف شده که نسبت به مصرف ظاهری 
آن در مدت مشــابه سال گذشــته معادل پنج 
میلیون و 655 هزار تن، 21 درصد بیشتر است. 
پس از آن در مجموع شش میلیون و 105 هزار 
تن از شــش میلیون و 86 هزار تن مقاطع تخت 
فوالدی تولیدی در کشــور ظرف هشــت ماهه 
1401، صرف مصارف داخلی شده است. مصرف 
این مقاطع نســبت به مدت مشابه سال گذشته 
که پنج میلیون و 505 هزار تن بوده، 11 درصد 

بیشتر شده است.
از 21 میلیون و 136 هزار تن شمش فوالد )فوالد 
میانی( تولید شده در هشــت ماه 1401 با رشد 
21 درصدی نسبت به مصرف آن در مدت مشابه 
سال گذشــته )13 میلیون و 733 هزار تن( به 
16 میلیون و 570 هزار تن برای مصرف داخلی 
رسیده و بالغ بر چهار و نیم میلیون تن آن صادر 
شده اســت. همچنین مصرف آهن اسفنجی در 
هشت ماهه امسال، 23 درصد رشد کرده و از 19 
میلیون و 241 هزار تن به 23 میلیون و 614 هزار 
تن رسیده است. در این مدت 24 میلیون و 157 
هزار تن آهن اسفنجی در کشور تولید شده که 

تنها حدود 543 تن آن صادر شد.

گمرک ایران در بخشنامه جدیدی اعالم کرد، نرخ مالیات ارزش افزوده 
واردات انواع دانه های روغنی ) دانه ســویا، دانه گلرنگ و دانه کلزا ( و 
روغن خام سویا ، آفتابگردان ، کلزا و روغن پالم از 9 درصد به 1 درصد 

کاهش یافته است.
علی وکیلی مدیرکل دفتر واردات گمرک در بخشنامه جدیدی اعالم 
کرد: پیرو بخشــنامه های قبلی در در خصوص کاهش نرخ مالیات و 
عوارض ارزش افزوده واردات گندم، برنج، دانه های روغنی، انواع روغن 
خام، حبوبات شامل عدس، نخود، لوبیا و ماش، قند، شکر، گوشت مرغ، 
گوشــت قرمز و چای از 9 درصد به 1 درصد، به پیوســت تصویر نامه 

شماره 1401/50/80207 مورخ 1401/9/29 معاون محترم توسعه 
بازرگانی وزارت جهاد کشــاورزی در خصوص کاالهای مشمول دانه 
های روغنی و روغن خام جهت اقدام الزم با رعایت کامل سایر مقررات 
ارسال می گردد. شایسته است دستور فرمایید ردیف های تعرفه فصل 
12 )دانه های روغنی( و ردیف های تعرفه فصل 15 ) انواع روغن خام( 
مندرج در فهرست ضمیمه بخشنامه شــماره 67/1401/322172 
مورخ 1401/3/10 و110/1401/494330 مورخ 1401/4/12 کان 
لم یکن تلقی و صرفاً کاالهای به شرح جدول ذیل به عنوان دانه های 
روغنی و روغن خام جهت شمول کاهش مالیات بر ارزش افزوده به نرخ 

یک درصد تلقی می گردد. ضمناً دستور فرمایید در خصوص سایر موارد 
که دانه های روغنی و روغن خام به استناد بخشنامه های فوق الذکر با 
نرخ کمتر ترخیص گردیده اند سریعاً نسبت به بررسی و صدور مطالبه 
نامه کسر دریافتی با رعایت ســایر مقررات اقدام الزم معمول نمایند. 
همچنین کســر دریافتی مالیات برارزش افزوده مشمول مرور زمان 
موضوع ماده )135( قانون امور گمرکی نمی باشــد. شایان ذکر است 
چنانچه کاالهای مزبور قبل از صدور این بخشــنامه به گمرک اظهار 
یا ترخیص شده باشــند، مابه التفاوت حقوق ورودی مشمول جریمه 

موضوع ماده )108 ( قانون امور گمرکی نخواهد بود

رشد ۸ درصدی ترانزیت در سال ۱۴۰۱

صادرات ۱۸۰ هزار تن مرغ و تخم مرغ تا پایان سالگاز ۳۰۰  اداره پرمصرف دولتی قطع شد

تولید ۷۴ میلیون تن انواع اقالم فوالدی در کشور 

بخشنامه جدید گمرک

مالیات ارزش افزوده ۷ کاالی روغنی ۱ درصد شد

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com



3 بازار

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان کفش های دست دوز 
تهران با بیان اینکه نوســانات نرخ ارز بر قیمت مواد اولیه وارداتی و 
پتروشیمی اثر داشته، گفت: تولیدکنندگان تاکنون افزایش قیمت 
مواد اولیه را در قیمت نهایی کاالی خود تاثیر ندادند و منتظر هستند 

که نرخ ارز تثبیت شود.
رسول شجری با اشاره به رکود حاکم بر واحدهای تولیدی، اظهار کرد: 
با توجه به نوسانات نرخ ارز، قیمت مواد اولیه تحرکات زیادی داشته 

که امیدواریم نرخ ارز زودتر تثبیت شود.

وی با بیان اینکه مواد اولیه وارداتی و پتروشیمی در پی افزایش نرخ 
ارز دچار نوسان قیمت شده، تصریح کرد: ۲۰ تا ۳۰ درصد مواد اولیه 
کفش وارداتی است. البته این مواد مربوط به کارخانه  هایی است که 
خود نیازهای اولیه صنعت کفش را تولید و به تولیدکنندگان کفش 
عرضه می کنند. مثال تولیدکننده چســب مواد اولیه خود را وارد و 
محصوالتــش را در اختیار واحدهای تولیدی کفــش، کیف و غیره 

قرار می دهد. 
شــجری در ادامه تاکید کرد که تولیدکننــدگان تاکنون افزایش 

قیمت مواد اولیــه را در قیمت نهایــی کاالی خود تاثیــر ندادند و 
منتظر هســتند کــه نــرخ ارز تثبیت شــود. وی همچنیــن ابراز 
 امیدواری کــرد که بازار شــب عیــد مشــکالت تولیدکنندگان 

را برطرف کند.
شجری همچنین با اشاره به برگزاری نمایشگاه امپکس )نمایشگاه 
تخصصی چرم، کفش، کیف، ماشین آالت و صنایع وابسته( از 19 دی 
ماه، گفت که وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت برنامه هایی برای 

ورود به بازار روسیه دارند.

رئیس اتاق اصناف تهران گفت: یک موضوع ساده 
مدیریتي در ســامانه ایرانیان اصناف باعث شده 
در 11 ماه گذشــته جوازهاي کســب به صورت 

قطره چکاني صادر شود. 
علي توســطي، رئیس اتاق اصناف تهران با بیان 
اینکه ســامانه ایرانیــان اصناف مســبب اصلي 
تاخیر در صدور پروانه هاي جواز کســب است، 
 گفت: پیش از راه اندازي این ســامانه در برخي 
اتحادیه هــا پروانه به صورت کامــل ظرف 1۰ تا 
1۵ روز صادر میشد. اما اآلن در سامانه تعداد روز 
بیشتري طول مي کشد تا سامانه اعالم کند اصال 
امکان صدور جــواز وجود دارد یــا خیر. به گفته 
وي قبال در اتحادیه هاي صنفي ســعي مي شد 

موانع صدور مجوز برطرف شــود. براي مثال اگر 
 بین وراث اختالف وجود داشت با ریش سفیدي 

حل مي شد. 
رئیس اتاق اصناف تهران با بیان اینکه ماده 1۸۶ 
قانون مالیات هاي مستقیم از دست اتحادیه هاي 
صنفي خارج اســت، تصریح کرد: در گذشته هر 
فردي یک شناســنامه مالیاتي داشت و مدارک 
پرداخت مالیات در سال قبل را ارائه مي کرد؛ اما 
اکنون فرد باید تسویه حساب مالیاتي ارائه کند که 
ممکن است مثال سال ها قبل در یک شهر دیگر 
کاالیي خرید و فروش کرده باشد و مالیات آن را 
نداده باشد. این موضوع باعث زمان بر شدن صدور 

جواز کسب شده است.

توسطي با بیان اینکه یک موضوع ساده مدیریتي 
در ســامانه ایرانیان اصناف باعث شده در 11 ماه 
گذشته جوازهاي کسب به صورت قطره چکاني 
صادر شــود، اظهارکرد: اتحادیه هاي صنفي به 
ســختي و در مواردي خارج از ســاعت کاري و 
حتي در روزهاي تعطیل توانســته اند جوازها را 
دریافت کنند. اختالل در سامانه و سوء مدیریت 
در قرارداد با شــرکتي که به لحــاظ ویژگي ها و 
پهناي باند کم، توان انجام کار را نداشــته، باعث 
این وضعیت شده است. وي در پاسخ به اینکه چه 
کسي مسئول رفع این مشــکل است؟ گفت که 
 سامانه زیر نظر سازمان صمت و دبیر هیئت عالي 

نظارت است.

وزیر جهاد کشاورزی برای حل مشکل باغدار های شمال 
برای فروش پرتقال به بازاریابی جدید اشاره کرد و گفت: 
با چین توافق هایی شده که بازاری باالی یک میلیاردی 
است تا مازاد محصوالت کشاورزی به این کشور صادر 
شود. سیدجواد ساداتی نژاد، وزیر جهاد کشاورزی در 
نهاد ریاست جمهوری پاسخگوی پرسش های مردم 
به شکل بر خط بود. اولین تماس گیرنده خانمی باغدار 
از بابل بود. مشکل این باغدار قیمت پایین پرتقال بود. 
وزیر جهاد کشاورزی گفت: امسال تولید پرتقال کشور 
نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد افزایش داشت از این 
رو با مازاد تولید رو به رو بودیم. وی گفت سال گذشته 
هر کیلو پرتقال 9 هزار تومان فروخته شده، اما این نرخ 

امسال به ۳ هزار تومان رسید.

وزیر جهاد کشاورزی در این باره عنوان کرد: امسال 
باغات افزایش ۲۰ درصدی تولید نســبت به ســال 
گذشته داشتند، زیرا خســارت ها به حداقل رسیده 
بود. وی در حل مشکل باغدار های شمال برای فروش 
پرتقال به بازاریابی جدید اشــاره کرد و گفت: میزان 
مصرف مرکبات در کشــور کاهش یافته اســت. در 
ادامه با چین توافق هایی شــده که بازاری باالی یک 
میلیاردی است تا مازاد محصوالت کشاورزی صادر 
شود. وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه تا امروز حدود 
یک میلیون تن پرتقال از باغدار هــا خریداری و در 
انبار ها ذخیره شده است، افزود: تعهدات ارزی برای 
صادرکنندگان این میوه تا ۵۰ درصد کاهش یافته تا 
کمکی برای حمایت از کشاورزان باشد. در این راستا 

سال گذشته در 9 ماهه نخست سال حدود 1۳۵ هزار 
تن پرتقال از کشور صادر شد که این عدد امسال در 
مدت مشابه به 1۵۰ هزار تن رسیده است. به عنوان 
مثال فقط ۶۰ هزار تن پرتقــال در آذر به عراق صادر 
شد. ساداتی نژاد در رفع مشکل باغداران برای فروش 
مرکبات خود ادامه داد: در کالنشهر ها طی توافقاتی 
که با شهرداری ها انجام شده است فروش مستقیم 
محصوالت کشاورزی انجام می شود تا با حذف دالل ها 
قیمت ها برای باغداران صرفه اقتصادی داشته باشد. 
وی با اشــاره به بازار شــب عید خاطرنشان کرد: در 
ماه های پایانی ســال تحرک بازار به دلیل عید نوروز 
می تواند وضعیت عرضه و تقاضا متعادل کند و از حجم 

مازاد تولید بکاهد.

تولیدکنندگان کفش در انتظار تثبیت نرخ ارز

صادرات مرکبات مازاد ايران به چین» سامانه ايرانیان اصناف« مسبب اصلي صدور قطره چکاني جوازهاي کسب
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رئیس اتحادیه بارفروشــان تهران با اعالم اینکه 
نرخ میوه شب عید در همان ایام اعالم می شود که 
1۵درصد زیر قیمت روز بازار خواهد بود، گفت: با 
توجه به مصادف شدن بازار شب عید امسال با ماه 
رمضان تقاضا برای خرید میوه در شب عید امسال 

بسیار کمتر خواهد بود.
مصطفی دارایی نژاد، رئیس اتحادیه بارفروشان 
تهران اظهار داشــت: در ســال جاری به حدی 
مرکبات تولید شده است که برای شب عید حتی 
نیازی به ذخیره سازی این محصول وجود ندارد، 
تولید مازاد خواهد یود و باید صادر شود، در غیر 
این صورت تولیدات باغداران از بین خواهد رفت.

وی با بیان اینکه در تولید ســیب درختی کمی 
کمبود وجــود دارد امــا جبران خواهد شــد، 
افزود: با رؤســای اســتانی اتحادیه بارفروشان 
۳1 استان صحبت شده اســت که هر استان بر 
اساس ظرفیت های اســتانی و توسط تعاونی ها 
زیرمجموعه های خود، اقدام به ذخیره ســازی 

میوه شب عید کنند.

رئیس اتحادیه بارفروشــان تهران ادامه داد: در 
سال جاری دولت تنها بر تنظیم بازار میوه شب 
عید نظارت دارد و خود برای ذخیره سازی ورود 
نمی کند؛ بر این اســاس بخش خصوصی در هر 
استان اقدام به ذخیره سازی و توزیع میوه در ایام 
پایانی سال خواهد کرد. وی تصریح کرد: با توجه 
به اینکه ماه رمضان امسال با تعطیالت عید نوروز 
مصادف شده اســت مصرف بسیار کمتر خواهد 
شد بنابراین حتی در صورتی که ذخیره سازی نیز 
انجام نشود مشــکلی برای تنظیم بازار نخواهیم 

داشت.
رئیس اتحادیه بارفروشــان تهران گفت: دولت 
قیمت میوه شــب عید را تعیین نکرده است اما 
بر اساس توافق انجام شــده میوه شب عید 1۵ 
درصد نســبت به قیمت روز بــازار کمتر عرضه 
می شــود. وی اضافه کرد: قیمت میوه شب عید 
امسال در همان موقع، توسط اتحادیه بارفروشان 
اعالم خواهد شــد که 1۵ درصد زیر قیمت روز 

بازار است.

رئیس کانون سراسری انبوه سازان با بیان "الگوی 
پرداخت وام نهضت ملی مسکن کارایی مناسبی 
ندارد" گفت:  بــه دلیل قیمت تمام  شــده باال، 
ســاخت واحدهای این طرح در برخی استان ها 

متوقف شده است.
سیدمحمد مرتضوی با اشــاره به افزایش قیمت 
تمام شده ساخت مسکن به دلیل افزایش تورم، 
اظهار کرد: این نگرانی را برای پروژه های نهضت 
ملی مســکن داریــم. وی ادامــه داد: در برخی 
شهرهای استان تهران این اتفاق افتاده که قیمت 
تمام شده ساخت و ساز از تغییر قیمت مصالح و 

دستمزدها تاثیر پذیرفته است.
وی با بیان این که قیمت تمام شده شهرها با شهر 
تهران متفاوت اســت، افزود: تسهیالت نهضت 
ملی مسکن از یک الگوی کلی در کشور تبعیت 
می کند؛ به عبارت دیگر در کالنشهر تهران 4۵۰ 
میلیون تومان، شــهرهای باالی یک میلیون نفر 
جمعیت 4۰۰ میلیون تومان، مراکز اســتان ها 
۳۵۰ میلیون تومان و سایر شهرها ۳۰۰ میلیون 
وام پرداخت می شــود و متاســفانه در الگوی 

تسهیالت به این موارد توجه نشده است.
وی با بیان اینکه یک سری جزئیات وجود دارد که 
باید در الگوها به آنها توجه کرد، تاکید کرد: تاثیر 
دو مولفه دستمزد و قیمت مصالح ساختمانی در 
ساخت و ساز مسکن اســتان های مختلف تاثیر 

متفاوتی در قیمت تمام شده مسکن دارد.
رئیس کانون سراسری انبوه سازان پیشنهاد داد: 

در تعیین الگوی قیمت باید به شــرایط اقلیمی، 
موقعیت جغرافیایی، شــرایط عرضه نهاده های 
ساختمانی، دستمزد و ... توجه شود. در این کار 
همچنین بایستی جمعیت و مالحظات مربوط 
به آن و طبقه بندی بین مراکز اســتان ها مدنظر 

قرار گیرد.
مرتضوی با بیان این که الگوی ثابت پرداخت وام 
نهضت ملی مسکن برای بســیاری از سازندگان 
این طرح مشــکل ایجــاد کرده اســت، گفت:  
به عنوان مثال در استان های جنوبی قیمت تمام 
شده خیلی باالست و پرداخت وام ۳۰۰ تا ۳۵۰ 
میلیون تومانی به دلیــل عدم کارایی الزم باعث 

توقف پروژه ها می شود.
وی با یــادآوری این کــه منابع مالی ســاخت 
واحدهای نهضت ملی مسکن از آورده متقاضی 
و تسهیالت بانکی تامین می شود، اضافه کرد:  با 
توجه به وضعیت اقتصاد، ممکن اســت مردم در 
واریز آن با تاخیرات جدی مواجه شوند یا حتی 
آنرا پرداخت نکنند. بنابراین اگر تسهیالت را به 
روز نکنیم خروجی این طرح اطمینانی نخواهد 

داشت و در خروجی ها موفق نخواهیم بود.
وی با بیان این که شــاهد تورم باال در کشــور 
هستیم، افزود : از یک سو تسهیالت نهضت ملی 
مسکن افزایش نیافته و از سوی دیگر توان مالی 
خانوارها نیز کاهش یافته اســت. از این رو الزم 
است که در میزان تســهیالت مسکن بازنگری 

صورت گیرد.

دولت در الیحه بودجه سال 
آینده، تخفیــف مالیاتی ۵ 
واحد درصدی سال جاری را 
به ۷ واحد درصد افزایش داده 
و عالوه بر این اقدامات دیگری 
برای دستیابی به رشــد باالتر اقتصادی در نظر گرفته 
اســت. حمایت از تولید یکی از مهمترین راهبردهای 
اقتصادی دولت سیزدهم بوده است. بر همین اساس یکی 
از اقدامات دولت سیزدهم برای حمایت از بخش تولید 
کشور، کاهش مالیات تولید از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد در 
الیحه بودجه سال 14۰1 بود که با موافقت نمایندگان 
همراه شد و در قانون بودجه سال جاری مورد تاکید قرار 
گرفت. دولت ســیزدهم اکنون در الیحه بودجه سال 
14۰۲ این تخفیف مالیاتی را ۲ واحد درصد بیشتر کرده 
و بدین ترتیب مالیات بخش تولید در سال آتی معادل 

1۸ درصد خواهد بود.
اما یکی از بخش های مهم الیحه بودجه در بخش تولید، 

پیش بینی امکان ایجاد صندوق پیشرفت و عدالت در 
تمام استان های کشور است؛ متأســفانه در سال های 
گذشته تمرکز اعتبارات و حمایت ها در چند کالنشهر 
خالصه می شد؛ اما دولت سیزدهم برای حمایت و رشد 
متوازن اقتصادی اســتان های تأسیس این صندوق ها 
را پیش بینی کرده تا عالوه بر تمرکززدایی، هر استان 
بتواند بر اساس مزیت ها و سند آمایش سرزمینی خود 

رشد پایدار اقتصادی خود را دنبال کند.
در مجموع برای این صندوق ۳1 هزار میلیارد تومان، یعنی 
برای هر استان به میزان یک هزار میلیارد تومان منابع دیده 
شده است؛ منابعی که اگر اهرم شوند تا چندبرابر می توانند 
به حل مشکالت تولید و رشــد پایدار اقتصادی استان ها 
کمک کنند. بودجه عمرانی هــم در الیحه دولت افزایش 
قابل توجهی داشــته و به رقم ۳۲۷ هزار و 9۲۰ میلیارد 
تومان رسیده است؛ این رقم نسبت به الیحه بودجه 14۰1 
رشد بیش از ۳۰ درصدی را تجربه کرده است. از طرف دیگر 
برای شرکت های ایرانی طرف قرارداد با شرکت های خارجی 
پیمانکار دولت مشــوق های خوبی دیده شده است. البته 
حمایت ها تنها مختص طرح های دولتی نیست؛ برای ارائه 

تسهیالت قرض الحسنه به مشاغل کوچک، سازوکارهایی 
پیش بینی شده است، عالوه بر این سیاستگذاری های خوبی 
برای موضوع اشتغال دانش بنیان صورت گرفته است. در 
بخش فضای مجازی هم کسب و کارهای اینترنتی که به 
سکوهای داخلی منتقل شوند از مشوق های مالیاتی خوبی 
برخوردار خواهند شد. همچنین بر اساس تبصره 1۸ الیحه 
بودجه به شرکت ها و سازمان های توســعه ای اجازه داده 
شده تا مبلغ یک هزار میلیارد تومان از منابع داخلی را برای 
کمک به سرمایه گذاری در برنامه های تحقق رشد و تولید، 
صادرات کاال و خدمات، حمایت از دانش بنیان و اشتغال 

آفرین و ایجاد اشتغال پایدار اختصاص دهند.
این در حالی است که یکی از عوامل اصلی افت تولید و 
توسعه صنعت، فرسودگی تجهیزات، دستگاه های تولید 
و نداشتن فناوری های نو است. ماشین آالت برای تولید 
باکیفیت منجر به رشد قیمت کاالها می شود. چراکه به 
دلیل نبود امکانات و تجهیزات، تولید کاهش پیدا می کند. 
افزایش هزینه تولید به واسطه گرانی مواد اولیه و هم چنین 
فرسودگی ماشین آالت و عقب افتادگی از فناوری های 
جدید در حال حاضر موجب شده تا کارخانه های تولیدی 

از تمام ظرفیت خود برای تولید بهره مند نباشند و لذا بنا 
بر گفته کارشناسان این موضوع به کمبود کاال منجر شده 
و قیمت ها را به مرور افزایش خواهد داد و درنهایت از توان 
رقابت با سایر کاالهای صادراتی خواهد کاست. ابراهیم 
حسینی فعال اقتصادی و تولیدکننده قطعات آلومینیومی 
در مشهد در این رابطه گفت: بنگاه های کوچک و متوسط 
بیش از ۸9 درصد بنگاه های اقتصادی کشور را تشکیل 
می دهند اما بااین وجــود از کمترین حمایت برخوردار 
بوده و ظاهراً دولت به حمایت از بنگاه های بزرگ رغبت 

بیشتری نشان می دهد.
وی با اشاره به این موضوع که رهبر معظم انقالب چندین 
سال متوالی توجه به تولید و رفع مشکالت تولیدکننده 
را به عنوان شــعار ســال در محور کار دولتمردان قرار 
می دهند افزود: بااین حال هنوزاین حمایت در خصوص 

تولیدکننده در دستور کار قرار نگرفته است.
وی ابــراز کرد: برای تأمین ماشــین آالت نخســتین 
موضوعی که باید به آن توجه شــود تأمین ســرمایه 
گردش و تسهیالت بانکی است. این تولیدکننده ابراز 
کرد: در حال حاضر بانک ها به دنبال پرداخت وام های 
کوتاه مدت، گران قیمت و ســهل الوصول هستند و به 
همین دلیل تولیــد در زمره فعالیت هــای اقتصادی 
محسوب می شود که معموالً بانک ها با آن مشکل دارند. 
حسینی به ما گفت: عدم رغبت بانک ها به ارائه تسهیالت 
به تولیدکنندگان حجم تولیدات کشور را کاهش داده 
است و به رغم جلسات مختلف و متعددی که با حضور 
استاندار برگزارشده است اما بانک ها بازهم زیر بار اعطای 

تسهیالت سنگین برای تولیدکننده نمی روند.
وی بابیان اینکه نبود حمایت از صنایع کوچک درنهایت 
به تعدیل نیرو و کاهش تولیــد وارزآوری منجر خواهد 
شد ادامه داد: با این اوصاف نباید انتظار داشت که کاالی 
تولیدشده در داخل به بازارهای جهانی راه پیدا کند و 
قابل رقابت با سایر کشورها نظیر ترکیه باشد. وی ابراز 
کرد: هنگامی که تولید و یا کیفیــت کاالی تولیدی و 
صادراتی ما کاهش پیدا کند وابســتگی ما به کاالهای 
وارداتی بیشتر خواهد شــد و تسهیالتی که به صنعت 
تزریق نشده اســت به طور حتم وارد بازارهای موازی و 

رانت آفرین می شود.
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تولید نیازمند تأمین ماشین آالت، سرمایه گردش و تسهیالت بانکی است

افزایش تخفیف مالیاتی تولید تا ۳۲۸ هزار میلیارد 
فروش میوه شب عید با ۱۵درصد تخفیف

دولت امسال در ذخیره سازی میوه ورود نمی کند

الگوی ثابت پرداخت وام نهضت ملی مسکن کارایی ندارد

توقف پروژه ها با وام 300 میلیون تومانی

رئیس اتحادیه بارفروشان تهران گفت: صادرکنندگان تا پیش 
از وضع تعرفه جدید حدود ۸۰ تا 1۰۰ درصد سود عایدشان مي 
 شد؛ اما بعد از وضع تعرفه، سود آنها از ۸۰ درصد به 1۰ درصد 
مي  رسد. صادرکنندگان دوهفته به سود کم قانع باشند تا پیاز 

بندرعباس وارد بازار شود.
مصطفي دارایي نژاد، رئیس اتحادیه بارفروشان تهران با اشاره به 
تصمیمات اخیر وزارت کشاورزي براي تنظیم بازار پیاز در بازار، 
گفت: ماحصل نشســت فعاالن بخش خصوصي با معاون وزیر 

کشاورزي تنظیم تعرفه جدید بر صادرات پیاز شد.

وي با بیان اینکه براي توقف صادرات پیاز باید از شش ماه پیش 
صادرکنندگان در جریان قرار بگیرند، افزود: پیاز بندرعباس باید 
وارد بازار شود تا عرضه و قیمت این محصول در بازار داخلي به 
تعادل برســد. به گفته رئیس اتحادیه بارفروشان تهران روزانه 
حدود ۲ هزار تن پیاز به پاکســتان و عراق صادر مي شــود و 

منطقي نبود که به صورت دفعي روند صادرات متوقف شود.
دارایي نژاد با اشاره به پیشنهاد افزایش تعرفه صادراتي از سوي 
اتحادیه بارفروشان، خاطر نشان کرد: افزایش تعرفه باعث خواهد 
شد صادرات براي دالل ها صرفه اقتصادي نداشته باشد از این رو 

دو روز است که صادرات پیاز متوقف شده است و در این دو روز 
قیمت پیاز کیلویي ۵ هزار تومان کاهش داشت.

وي قیمت پیاز در میدان اصلي میــوه و ترهبار را کیلویي 1۷ 
هزار تومان اعالم کرد و افزود: حــدود ۷۰۰ تن پیاز در میدان 
میوه و ترهبار ماند و فروخته نشــد این در حالي اســت که در 
روزهاي گذشته به سرعت پیاز خریداري مي شد. همچنین در 
انبارهاي"قدرجون فالورجان"باالي 4۰ هزار تن پیاز دپو شده 

است و با رصد انبارها مانع از توزیع قطره چگاني خواهیم شد.
وي با تاکید بر کاهش نرخ پیاز در هفته آینده، خاطر نشان کرد: 

به نظر مي رســد که در هفته آینده قیمت پیاز کیلویي 1۵ تا 
1۶ هزار تومان شود. رئیس اتحادیه بارفروشان تهران در پاسخ 
به این پرســش که صادرکنندگان بر این باورند که توقف روند 
صادرات باعث خدشه وارد شدن به اعتبار آنهاست آیا افزایش 
تعرفه نوعي توقف روند صادرات است و میتواند به اعتبار آنها در 
بازارهاي منطقه اي آسیب وارد کند؟ گفت: صادرکنندگان تا 
پیش از وضع تعرفه جدید حدود ۸۰ تا 1۰۰ درصد سود عاید 
آنها میشد اما بعد از وضع تعرفه ســود آنها از ۸۰ درصد به 1۰ 
درصد مي رسد. وي ادامه داد: صادرکنندگان دو هفته به سود 

کم قانع باشند تا پیاز بندرعباس وارد بازار شود؛ مردم نباید به 
چالش کشیده شوند و صادرکنندگان نیز جزئي از مردم هستند 
و اگر دو هفتــه با مردم همکاري کنند بارفروشــان نیز کمک 
خواهند کرد که مازاد پیاز بعد از تنظیم بازار داخلي صادر شود.

دارایي نژاد با اشاره به اقدامات بخش خصوصي براي تنظیم بازار 
میوه شــب عید، افزود: تنظیم بازار میوه شب امسال به بخش 
خصوصي واگذار شده است من به مردم قول مي دهم که اجازه 
نخواهیم داد مردم براي تامین و قیمت میوه شب عید چالشي 

داشته باشند.

رئیس اتحادیه فروشندگان گل  وگیاه تهران قیمت 
یک شــاخه گل رز را ۵۰ هزار تومــان اعالم کرد و 
گفت: امســال به دلیل افزایش قیمــت  ها از مردم 
تقاضا کردیم به  جاي دســته گل، یک شاخه گل به 
همســر و مادر خود هدیه دهند. اکبر شــاهرخي، 
رئیس اتحادیه فروشندگان گل وگیاه تهران اظهار 
کرد: متأسفانه قاچاق گل هم صورت مي گیرد. وي 
در مورد افزایش قیمت گل گفت: هر ساله افزایش 
قیمت گل را در روز مادر و هفتــه زن داریم و البته 
ممکن است امسال این افزایش قیمت کمي بیشتر 

از سال هاي قبل باشد.

رئیس اتحادیه فروشندگان گل وگیاه تهران متذکر 
شد: گلدان هاي ریشه اي بســیار زیبا داریم که با 
قیمت مناسبي عرضه مي شوند و فقط قیمت گل 
شاخه اي کمي افزایش پیدا کرده است ضمن اینکه 
قیمت گل بعد از هفته زن مجدداً کاهش پیدا مي 

کند.
شاهرخي قیمت یک شاخه گل رز را ۵۰ هزار تومان 
اعالم کرد و گفت: ما امسال به دلیل افزایش قیمت 
ها از مردم تقاضا کردیم که به جاي دسته گل، یک 
شاخه گل به همسر خود هدیه دهند. وي قیمت تاج 
گل را یک میلیون و ۵۰۰ هــزار تومان اعالم کرد و 

افزود: اگر مغازه هاي جواز دار گل را گران بفروشند 
جریمه مي شوند و پول اضافي به مشتري پس داده 

مي شود.
رئیــس اتحادیه فروشــندگان گل وگیــاه تهران 
دررابطه با مغازه هاي گل فروشــي در نقاط باالي 
شهر که گل را با قیمت بسیار باال و گران مي فروشند 
اظهار کرد: وقتي در مغازه اي در جردن 1۰۰ میلیون 
تومان اجاره مي دهد طبیعتاً گل را با قیمت باالتري 
عرضه مي کند. شاهرخي از رکورد بازار گل در کشور 
گفت و افزود: متأسفانه دالالن رزها را دپو کردند تا 

کمبود ایجاد کنند و قیمت گل را باال ببرند.

دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت ایران از تولید بیش از 
۳۰۰ هزار دستگاه موتورسیکلت از ابتدای امسال تا پایان 
آذرماه خبر داد و گفت: این میزان تولید در هم سنجی 
با پارسال رشد حدود ۸۰ درصدی داشته است. »بهمن 
ضیاء مقدم« افزود: سال گذشته در مجموع ۲۶4 هزار 
دســتگاه موتورسیکلت در کشور تولید شــده بود، اما 
انتظار می رود امســال این رقم به بیــش از 4۰۰ هزار 
دستگاه برسد. وی بیان داشت: بخش اندکی از تولیدات 
پنج شرکت بزرگ کشور به بازارهای عراق، پاکستان و 

افغانستان صادر می شود.
این مقام صنفی، حضور گســترده چین در بازار همه 

کشورهای همسایه ایران و منطقه، همچنین دشواری 
نقل و انتقال پــول را دو عامل اساســی کمرنگ بودن 
تولیدات ایرانــی در دیگــر بازارها عنوان کــرد. وی 
خاطرنشان کرد: درصد داخلی سازی موتورسیکلت های 
تولیدی کشورمان متفاوت است، اما در یک مدل پرتیراژ 
و پرمتقاضی سی جی 1۲۵ داخلی سازی به بیش از ۶۰ 
درصد رسیده است. ضیا مقدم، همچنین از راه اندازی 
خط تولید موتور )Engine( در سه کارخانه تولید کشور 
خبر داد، اما گفت: هنوز این کارخانجات وارد تولید انبوه 
نرسیده اند و احتمال دارد تا پایان سال این مهم محقق 
شود. وی با انتقاد از برخی قوانین دست و پاگیر کشور 

که مانعی بر ســر راه تولید اســت، تصریح کرد: باید از 
شرکت های موتورسیکلت سازی کشورمان که اکثریت 
آنها خصوصی بوده و در شرایط حساس کنونی برای 1۶ 

هزار نفر اشتغالزایی کرده اند، حمایت کرد.
دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت ایران، یکی از بزرگترین 
مشکالت فراروی این صنعت را نبود گواهی اسقاط برای 
موتور عنوان کرد و اظهار داشت: در حالی که اسفند ماه 
پارسال هر گواهی اســقاط خودرو 4.۲ میلیون تومان 
ارزشگذاری می شد، اکنون و با گذشت تنها 1۰ ماه به 
۲۰ میلیون تومان رسیده است و هیچ نظارتی بر مراکز 

اسقاط وجود ندارد.

ريزش قیمت پیاز با توقف صادرات

تولید 300 هزار دستگاه موتورسیکلت تا پايان آذرماهدالالن گل ها را دپو کردند
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تولید محصوالت و تجهیزات نانو 6 برابر و بازار بومی تقویت شد
مجموع محصوالت و تجهیزات نانویی تولید شده در کشور از سال 92 تا پایان سال 
1400 بیش از 6 برابر شده است. بر اساس گزارش ستاد توسعه فناوری نانو معاونت 
علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری در کشور 1376 محصول 
نانو شامل محصوالت نانویی و دستگاه یا تجهیزات نانو تولید شده است. محصول 
نانویی به هر نوع محصول حاوی نانوماده که کارکرد یا خاصیت آن با فناوری نانو 

بهبودیافته و یا مبتنی بر فناوری نانو باشد؛ گفته می شود.
باید مقیاس نانویی این محصوالت و خواص ناشــی از این مقیاس توســط واحد 
ارزیابی محصوالت در ستاد نانو بررسی و تأییدیه نانومقیاس به آنها اعطا شده باشد. 
بر اساس همین مالک و معیار؛ مجموع محصوالت و تجهیزات نانویی تولید شده در 
کشور از سال 92 تا پایان سال 1400 بیش از 6 برابر شده است. شرکت های تولیدی 
در حوزه فناوری نانو، شامل دو دسته شرکت های تولیدکننده محصوالت و سازنده 
تجهیزات نانو می شوند که آمارها تا پایان آذرماه سال 1401 حکایت از  فعالیت 
بیش از 271 شرکت تولیدکننده محصول نانو و 64 شرکت سازنده تجهیزات نانو 
دارد. در سال 1400 شــرکت های فناوری نانو موفق به صادرات محصوالت این 
فناوری به ارزش 62 میلیون دالر شــده اند. پس از سال 98 که کمترین مقدار و 
سهم صادرات محصوالت نانو ساخت ایران ثبت شد، حجم صادرات روند صعودی 
گرفته است و در سال 1400 نسبت به سال قبل 53 درصد رشد داشت با این حال 

سهم 7 درصدی صادرات از کل بازار نانو تغییر چندانی نکرده است.

با دعوت وزارت ارتباطات صورت گرفت؛
تست میدانی سرعت اینترنت در حضور خبرنگاران 

به دعوت وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و با حضور خبرنگاران و فعاالن شبکه 
های اجتماعی، به صورت میدانی تست سرعت اینترنت همراه در سطح شهر تهران 
توسط کارشناسان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و اپراتورها انجام شد. 
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، 
روز چهارشــنبه با دعوت وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، تعدادی از اصحاب 
رسانه و فعاالن شبکه های اجتماعی به صورت میدانی به تست سرعت اینترنت در 
نقاط مختلف تهران پرداختند. در این برنامه کارشناسان سازمان تنظیم مقررات و 
اپراتورها در نقاط مختلف شهر که توسط خبرنگاران و فعاالن شبکه های مجازی 
مشخص شد، به تست سرعت اینترنت پرداختند که تقریبا در تمام تست های انجام 
شده، هیچ سرعت کمتر از 20 مگابیت بر ثانیه ای در هیچ کدام از اپراتورها ثبت نشد. 
ضمن اینکه در دو نقطه )پارک قیطریه، فرحزاد( به دلیل وجود سایت 5G یکی از 
اپراتورها، در تست سرعت انجام شده عددهای 245 و 414 مگابیت بر ثانیه برای 
اینترنت همراه به ثبت رسید. تست سرعت انجام شده با اپلیکیشن جهانی اوکال و 
بر بستر اینترنت همراه، بعد از استانداردسازی دستگاه ها با ارتباط به یک سرور در 
خارج کشور )آمریکا( در حضور خبرنگاران و فعاالن شبکه های اجتماعی صورت 
گرفت. پیمان قره داغی، مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف کننده سازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطات رادیویی با تایید وجود نقاط کور ارتباطی در سطح شهر، یکی 
از مشکالتی که مانعی بر ســر فعالیت اپراتورها در برقراری پوشش کامل ارتباطی 

را ممانعت های مختلف در احداث و راه اندازی سایت های اپراتورها عنوان کرد.
همچنین یکی از کارشناسان اپراتورها با اشاره به تفاوت طراحی و ساخت گوشی 
های همراه در نسل های مختلف، آنرا یکی از علل تفاوت تست های سرعت انجام 
شده در گوشی های مختلف عنوان کرد. برنامه تست ســرعت اینترنت با حضور 
خبرنگاران و فعاالن شبکه های اجتماعی و با دعوت وزارت ارتباطات در پی انتشار 
مطالبی در رسانه ها و شبکه های اجتماعی مبنی بر نارضایتی کاربران از وضعیت 
سرعت پایین اینترنت، صورت گرفت تا وضعیت دسترسی کاربران به شبکه جهانی 
اینترنت در کشور به صورت تصادفی مورد بررسی قرار گیرد. به گفته عیسی زارع 
پور وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با اقدامات زیرساختی ویژه ای که در چند ماه 
اخیر صورت گرفته، زیرساخت های کشــور ارتقا پیدا کرده اند و آمادگی مدیریت 
ترافیک های داخلی چند برابری را دارد. وی با بیان اینکه در حوزه اینترنت بین الملل 
هم اکنون بیش از 3 برابر نیاز کاربران ظرفیت وجود دارد، افزود: نکته مهمی که قباًل 
هم به آن اشاره شده، نقش روشن بودن فیلترشکن ها در ایجاد اختالل و کندی است 
که به تجربه کاربری نامناسب کاربران منجر می شود.  بنابه این گزارش، کارشناسان 
ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای بررسی دقیق وضعیت شبکه 
ارتباطی کشور، بطور منظم به صورت میدانی در تیم های مختلف نسبت به تست 

سرعت و کیفیت شبکه در نقاط مختلف کشور اقدام می کنند.

اخراج بیش از ۱۸ هزار کارمند آمازون
شرکت آمازون بیش از 18 هزار کارمند را اخراج می کند که بزرگترین اخراج در تاریخ این 
غول اینترنتی به شمار می رود. اندی جاسی، مدیرعامل آمازون در یادداشتی، این تصمیم 
را که جدیدترین نشانه از عمیق شدن رکود صنعت فناوری است، به کارمندان این شرکت 

اطالع داد و اعالم کرد این اقدام، فرآیند برنامه ریزی ساالنه آمازون را دنبال می کند.
این تعدیل نیرو که از سال میالدی گذشته آغاز شد، در ابتدا قرار بود شامل حال حدود 
10 هزار کارمند شود اما اکنون افزایش یافته و در واحدهای خرده فروشی و منابع انسانی 
از جمله بخش استخدام کنندگان، متمرکز خواهد بود. مدیرعامل آمازون گفت: آمازون 
در گذشته وضعیت اقتصادی نامعلوم و دشــوار را تحمل کرده و ما همچنان منعطف 
خواهیم ماند. این تغییرات، به ما کمک خواهد کرد فرصت های بلندمدت را با ساختار 

هزینه قویتر، دنبال کنیم.
اگر چه چشم انداز اخراج کارمندان، ماهها بود که بر آمازون سایه افکنده بود و این شرکت 
اذعان کرده بود در دوران پاندمی کووید، بیش از اندازه کارمند استخدام کرده است اما 
افزایش شمار کارمندان اخراجی، نشان می دهد که دورنمای آمازون، تیره تر شده است. 
این شرکت با اعالم اخراج گسترده، به ســایر غول های فناوری پیوسته است. شرکت 
سلزفورس روز چهارشنبه اعالم کرد قصد دارد حدود 10 درصد از کارمندانش را اخراج 
کرده و دارایی های ملکی خود را کاهش دهد. سرمایه گذاران آمازون، واکنش مثبتی 
به اقدامات ریاضتی این شرکت نشان دادند و ارزش سهام آمازون، اواخر معامالت روز 

چهارشنبه پس از انتشار این خبر، حدود دو درصد صعود کرد.
اخراج 18 هزار نفر، بزرگترین تعدیل نیرو برای شــرکت های فناوری در دوران فعلی 
کندی اقتصادی محسوب می شود اما آمازون در مقایسه با همتایانش در سیلیکون ولی، 
کارمندان بیشتری داشته است. تعداد کارمندان آمازون تا پایان سپتامبر، بیش از 1.5 
میلیون نفر بود و اخراج اخیر، معادل حدود یک درصد از کارمندان آمازون خواهد بود. در 
زمان برنامه ریزی آمازون برای اخراج کارمندانش در نوامبر، یک سخنگوی این شرکت 

گفته بود: آمازون تقریبا 350 هزار کارمند اداری در سراسر جهان دارد.
بزرگترین خرده فروش جهان، در روزهای پایانی سال 2022 تالش کرد خود را با کندی 
رشد فروش آنالین که تحت تاثیر بازگشت مصرف کنندگان به عادت های قبل از دوران 
پاندمی روی داد، وفق دهد. آمازون، گشایش مراکز توزیع جدید را به تاخیر انداخت و 
استخدام در گروه خرده فروشی خود را متوقف کرد. همچنین روند گسترش واحدهای 

اداری خود را متوقف و کاهش هزینه ها را آغاز کرد.
مدیرعامل آمازون، کسب و کارهای غیرسودآور و آزمایشی از جمله تیم هایی که روی 
خدمات درمانی راه دور، ربات تحویل سفارش و دستگاه تماس ویدئویی کودک کار می 
کردند را حذف کرد. آمازون همچنین تالش کرده است ظرفیت مازاد را با تقاضای ضعیفتر 
تنظیم کند. از این رو، به دنبال فروش فضای اضافی در هواپیماهای باری خود بوده است. 
بر اساس گزارش بلومبرگ، این شرکت که به عنوان یک کتاب فروشی آنالین، فعالیتش 
را آغاز کرد، شاهد افول بخش هایی از کسب و کارش بوده اما همچنان در رایانش ابری، 

تبلیغات و سرویس ویدئویی آنالین، سرمایه گذاری می کند.

اخبار

در ســالیان اخیر همزمــان با 
پیشرفت های فزاینده تکنولوژی 
هــای اطالعاتــی و ارتباطاتی 
بســیاری از تعامالت در دنیای 
واقعی به جهانی مجازی انتقال 
یافته است. کرونا روند توسعه کسب و کارهای آنالین را شتاب 
بخشــید و موجب انتقال اغلب معامالت از بازارهای سنتی 
به فضای مجازی شد. برای توسعه هر چه بیشتر این کسب 
وکارها، سیاست گذاران باید با اتخاذ رویکرد تسهیل گری در 
حوزه تجارت الکترونیک اقدام به روزآمدسازی مقررات این 
کسب وکارها کنند. کسب و کار اینترنتی یک ضرورت در دنیای 
امروز است و یکی از راه های ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری هم 
اهمیت بخشیدن به دنیای کسب و کار اینترنتی است برای باال 

بردن ظرفیت تولید و اشتغال در دوران رکود، توجه به کسب 
و کار اینترنتی و ایجاد امکانات مناسب برای استفاده کاربران 
بسیار مهم اســت و می تواند اتفاق های مبارکی را در زمینه 
تولید و اشتغال فراهم کند. اهمیت توجه به کسب وکارهای 
مجازی و اشتغال قشر قابل توجهی از هم وطنان در این زمینه تا 
جایی است که حتی نامزدهای ریاست جمهوری نیز بر ضرورت 
حمایت از فروشگاه های اینترنتی تأکید کردند و از برنامه ریزی 
برای بهبود فضای کسب وکارهای مجازی با هدف دستیابی به 
رشد اقتصادی از این محل خبر دادند. در همین راستا، دبیرکل 
کانون عالی انجمن های صنفی کارگــران با بیان اینکه برای 
حمایت از کسب وکارهای اینترنتی نیازمند الزامات قانونی و 
اعمال نظارت بر روند فعالیت های اینترنتی هستیم، اظهار کرد: 
درحال حاضر مشاغل اینترنتی یکی از بهترین ظرفیت ها برای 
توسعه اشتغال است و دولت باید برای تحقق برنامه اشتغال 
خود به کسب وکارهایی که در بستر اینترنت و فضای مجازی 

قابلیت راه اندازی و توسعه دارند، توجه کند.

کسب و کارهای اینترنتی داخلی هزینه ایجاد اشتغال را کاهش می دهند

تولید ثروت با رشد اقتصاد دیجیتال

افزایش ظرفیت ایجاد شغل در فضای مجازی 
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار 

شرایط کشور به دلیل تحریم ها در بخش های صنعتی، خدماتی و کشاورزی دچار مشکالت زیادی شده است. محدودیت هایی که به دلیل تحریم ها ایجاد شده فرصت های جدیدی را در اختیار فضای مجازی و کسب و کارهای اینترنتی 
قرار داده است. این فضا بسیار بکر است و می تواند مشاغل زیادی را ایجاد کند. 

تکنولوژی و فناوری فرصت خوبی را در اختیار کشور قرار داده تا با توسعه کسب و کارهای اینترنتی داخلی هزینه ها را کاهش دهد. با رشد کسب و کارها در فضای مجازی سرعت کار و افزایش بهره وری کلید خواهد خورد. جوانان ما که 
استعدادهای زیادی در کار و اشتغال در بخش های مختلف دارند نرخ بیکاری باالیی هم دارند. در این زمینه می توان از ظرفیت کسب و کارهای اینترنتی داخلی در ایجاد شغل برای این افراد استفاده کرد. اقتصاد دیجیتال امروز در دنیا 
جایگاه ویژه ای دارد. در کشور ما نیز باید مورد توجه قرار گیرد. سهم اقتصاد دیجیتال باید با کسب و کارهای اینترنتی داخلی افزایش پیدا کند. شناسایی مشاغل در اینترنت و فضای مجازی می تواند آموزش و فرهنگ جدیدی را فراهم 

کند. با این اقدام روش های هزینه بر گذشته برای اشتغال زایی کمتر می شود. 
فضای اینترنت و استفاده از فناوری های جدید می تواند بهره وری را هم در بخش سرمایه و هم در بخش  نیروی انسانی افزایش دهد. همچنین می تواند فضا را برای افزایش تولید ناخالص داخلی و اقتصاد دیجیتال فراهم نماید. برای اینکه 
این بخش بتواند به صورت جدی فعال شود باید مشارکت مردم در بخش اقتصاد دیجیتال بیشتر شود. افزایش مشارکت نیز باید با افزایش سرعت اینترنت، پهنای باند و افزایش دسترسی مردم به فناوری ها فراهم شود. یکی از وظایف اصلی 
حاکمیت این است که فضای کار بیشتری برای مشاغل اینترنتی جدید فراهم کند. با این حرکت هم نرخ بیکاری کاهش می یابد و هم تولید ثروت افزایش خواهد یافت. مردم اگر احساس کنند که شرایط و قالب های الزم در پلت فرم های 

خودمان وجود دارد و می توانند کسب و کار خود را به راحتی و با هزینه ارزان توسعه بدهند و با اطمینان خاطر بیشتری از گزینه های داخلی استقبال می کنند.
با توجه به آمار باالی فارغ التحصیالن و تناسب بسیاری که بین فارغ التحصیالن جویای کار با فضاها و پلت فرم های اینترنتی وجود دارد، می توانیم از ظرفیت آنها در این بخش در کارهای مهم استفاده کنیم. در حال حاضر کسب و کار 
بخش قابل توجهی که نان آور خانواده بودند، به دلیل از دست دادن مشتری دچار مشکل شده و الزم است هرچه سریع تر بستر فعالیت این کسب و کارها در پلت فرم های داخلی آماده و اعالم شود که از چه حمایت ها و برنامه هایی برخوردار 

خواهند شد. 

شایلی قرائی 
News kasbokar@gmail.com

مدیرکل پست مازندران با اشاره به اینکه این استان از 
منظر پستی یک استانی مصرف کننده است که در هر 
24 ساعت در 6 ماه نخست 25 هزار و در 6 ماه دوم 40 
هزار مرسوله پستی دریافت می شود، گفت: سال 1398 
تا 1401 میزان اســتفاده مردم از خریدهای اینترنتی 
حدود 350 درصد افزایش پیدا کرده اســت . محسن 
بخشی با اشاره به اینکه 12 میلیون مرسوله پستی در 
مازندران سال گذشته در مازندران جابه جا شده است، 

اظهار کرد:  به ازای هر نفر در استان 1.5 خدمات پستی 
در استان ارائه شده اســت که این میزان در کشور1.6 
بوده است. این در حالی اســت که در کشورهایی مثل 
کانادا و سوییس 800 مرسوله پســتی به ازای هر نفر 
جابه جا شده است. وی افزود: مردم با استفاده از ابزارهای 
الکترونیکی باید از اجرای خدمات پستی بهره ببرند تا 
شاهد معطل شدن مردم در ترافیک و بروکراسی های 
اداری نباشیم. بخشــی با اشــاره به اینکه بسیاری از 

کاالهای قاچاق و غیر قاچاق که مبادی ورودی شهرها 
و ترمینال ها قرار دارد پســت باید در این نقاط حضور 
داشته باشد، اظهار کرد: چرا که حضور پست منجر به 
جلوگیری از قاچاق کاال می شود. وی با بیان اینکه در 
765 مکان در شهر و روستاهای استان به طور متوسط 
روزانه 15 الی 20 هزار محموله پستی در مازندران از 
مردم و ادارات دریافت می شود، افزود: حدود30 هزار 
محموله پســتی روزانه از دیگر استان ها وارد مازندران 

می شود که اصفهان، فارس و تهران از جمله این استان ها 
هستند.  مدیرکل پســت مازندران خاطرنشان کرد: 
مازندران از منظر پستی یک استان مصرف کننده است 
که در هر 24 ســاعت در 6 ماه نخست 25 هزار و در 6 
ماه دوم 40 هزار مرسوله پستی دریافت می کنیم. این 
مسئول افزود: سال 1398 الی 1401 میزان استفاده 
مردم از خریدهای اینترنتی حدود 350 درصد افزایش 

پیدا کرده است .

تبادالت بشری در بسترهای ســنتی و نوین، مجرایی 
جهت تثبیــت و ارتقای مناســبات انســانی در عصر 
ارتباطات محسوب می شود. نظارت بر این روند و ترسیم 
شبکه ای که اجزای آن در همپوشانی و هم افزایی مطلق 
با یکدیگر تعریف شوند، یکی از الزامات و نیازهای مهم 
کشور عزیزمان بوده و شرکت ملی پست، رسالت خود را 

بر همین مبنا استوار ساخته است.
به گزارش دفتر ارتباطات و امور بین الملل شرکت ملی 
پست؛ محمود لیایی یادداشــتی تحت عنوان "تبلور 
ساختار هوشمند پستی کشور فراتر از یک نیاز" نگاشته 
که در روزنامه جام جم چاپ شده است که متن آن در 
ادامه آمده است.  تبادالت بشری در بسترهای سنتی و 
نوین، مجرایی جهت تثبیت و ارتقای مناسبات انسانی 
در عصر ارتباطات محســوب می شــود. نظارت بر این 
روند و ترسیم شبکه ای که اجزای آن در همپوشانی و 
هم افزایی مطلق با یکدیگر تعریف شوند، یکی از الزامات 
و نیازهای مهم کشــور عزیزمان بوده و شــرکت ملی 
پست، رسالت خود را بر همین مبنا استوار ساخته است. 
این شرکت، قلب تجارت الکترونیک در ایران به شمار 
می آید و با ارائه خدمات برخط میان دو بخش خصوصی 

و دولتی با مشتریان، سهم بسزایی در ایجاد این شبکه 
ارتباطی وسیع ایجاد کرده است.

بدیهی است که با رونق تجارت الکترونیک و بازتعریف 
قواعد ارتباطات عمومی، شرکت ملی پست نیز موظف 
است انعطاف پذیری و برنامه ریزی الزم را در قبال این 
تحوالت صورت دهد. بنابراین، ما با ســاختاری پویا و 
هوشــمند مواجهیم که مدام در حال تطبیق نیاز های 

عمومی و بایسته های ارتباطی با یکدیگر است.
تبدیل شدن شرکت ملی پست به یک سازمان توسعه ای، 
در سایه همین نگاه سیال و عمیق قابل تحقق خواهد بود 
و در دولت مردمی سیزدهم، هدف گذاری شرکت ملی 
پست بر مبنای همین رویکرد »تحول محور« صورت 
گرفته اســت. قطعا این نگاه تحول گرایانه، خود را در 
فرآیندهای تشریحی، عملیاتی و اجرایی شرکت ملی 
پست نشان خواهد داد، کمااین که طی ماه های گذشته 
نیز گام های موثر و اقدامات ملموسی در این خصوص 
صورت گرفته است. ورود شــرکت های دانش بنیان به 
عرصه پست و ارتباطات، حرکت مهم دیگری است که 
در تسریع این روند نقش اساسی دارد. در این خصوص، 
از ابتکارهای عملیاتی و نگاه هــای نوینی که متضمن 

چابکی و هوشمندی ساختار ارتباط پستی کشور باشد، 
حمایت خواهد شد.

نکته مهم دیگر، به نگاه ویژه ای بازمی گردد که شرکت 
ملی پست نســبت به توان بخش خصوصی در مسیر 
تحولی خود دارد. بر این باور هســتیم که بســیاری از 
ظرفیت های بالقوه ای که در بخش خصوصی وجود دارد، 
می تواند در خدمت ارتقای خدمات پستی و ارتباطی 
کشور قرار گرفته و متقابال شبکه پستی نیز می تواند از 
توان خود در راستای تقویت بخش خصوصی استفاده 
کند. بنابراین، در کنار ارتقای سامانه های نرم افزاری و 
همسان سازی و یکپارچه سازی این شبکه هوشمند، در 
سطحی کالن تر به دنبال ایجاد پیوندی بنیادین، موثر 
و مستمر میان شرکت ملی پســت و بخش خصوصی 

هستیم.
همان گونــه کــه مشــاهده می شــود، تحوالتی که 
در حوزه هــای نرم افــزاری در حوزه پســت صورت 
می گیرد، جملگی دارای پیوستی ســاختاری )از نوع 
هوشمند( اســت. در اینجا ما با نگاهی سیستماتیک 
و مهندسی شــده مواجهیــم کــه خروجــی آن باید 
رضایت مردمی و مخاطبان پرشــمار شــبکه پستی 

کشورباشــد. به عبارتی گویاتر، شــرکت ملی پست 
در دوران جدید، خــود را محدود به نــگاه نرم افزاری 
محض نکرده و اصالحــات ســخت افزاری و کالن را 
 نیــز به صــورت جــدی و عملیاتــی مد نظــر قرار 

خواهد داد.
در کنار اصالح فرآیندها و همگام سازی سرویس های 
پســتی با نیازهای جدید اجتماعــی، رویکرد تعاملی 
و توســعه ای در حــوزه بین الملل نیــز دارای اهمیت 
ویژه ای است. شــرکت ملی پســت در این راستا و در 
جهت ماموریت های بین المللی تالش دارد هم راســتا 
با سیاست های دولت ســیزدهم ضمن خدمات رسانی 
گسترده، تعاملی ســازنده با همسایگان داشته باشد.  
انتقال تجارب نوین، صادرات خدمات فنی-مهندسی 
همچون پایــگاه اختصاصی داده هــای gnaf، صدور 
ارزش ها و میــراث فرهنگی در قالــب همکاری های 
تمبر و فیالتلی، مشــارکت فعاالنــه در اجالس های 
کمیسیون های مشــترک و... از این قبیل است. قطعا 
تبلورتحقق نهایی این ساختار، به تولید رضایت عمومی 
در حوزه ارتباطی کشور منجر خواهد شد. در این مسیر، 

استوار و مصمم رو به جلو خواهیم رفت.

با حضور معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس 
جمهوری از خدمات و تالش های معاون پیشــین علمی و 
فناوری برای تثبیت و تقویت زیســت بوم فناوری و نوآوری 
تقدیر و تجلیل شد. در این مراسم، علی اکبر صالحی رییس 
پیشین سازمان انرژی اتمی، جلیلی رییس دانشگاه صنعتی 
شریف و جمعی از مدیران عامل شرکت های دانش بنیان، 

فناوران و دانشجویان دانشگاه نیز حضور داشتند.
روح اهلل دهقانی معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان 
رییس جمهوری در این مراســم ضمن تقدیر از تالش های 
ستاری برای نهادینه کردن اقتصاد مقاومتی و تحقق اقتصاد 
دانش بنیان در کشور، گفت: دکتر ستاری امانت دار خوبی 
نبودند. به این معنا که معاونت علمی که ایشان تحویل گرفتند 
با معاونتی که تحویل دادند بسیار متفاوت، پربارتر، رشد یافته 
تر و بزرگ تر بود. ایشان برای توســعه زیست بوم فناوری و 

نوآوری در کشور تالش زیادی کرد.
وی افزود: همه این تالش ها نتیجه میهن پرســتی ایشان 
است. شهید منصور ستاری و فرزند ایشان به معنای واقعی 
میهن پرست بودند و هستند و برای اعتالی کشور با همه توان 
خود تالش کردند. معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان 
رییس جمهوری در تعریف نخبگی گفت: نخبه واقعی کسی 

است که ویژگی ها و صفات خوب و بارزی برجسته تر از دیگر 
افراد جامعه دارد. نخبه کامل نیز صفات کاملی دارد که یکی 
از این صفات بارز، میهن پرستی آنها است که تفاوت جدی با 
میهن دوستی دارد. میهن پرستی یعنی ایستادن در کنار وطن 

و پایداری در مقابل مشکالت و چالش های مرتبط با وطن.
وی ادامه داد: اگر نخبه ای میهن پرست باشد همه انرژی و 
توان خود را برای رفع نواقص کشور می گذارد و وطن را مادر 
خود می داند که با دلسوزی به رفع مشکالت آن می پردازد. 
سورنا ســتاری هم یک نخبه وطن پرســت هستند و تمام 
پیگیری ها و تالش های ایشان از همین نوع نگاه نشات می 
گیرد. رییس بنیاد ملی نخبگان معتقد است که اگر دکتر جایی 
متوجه می شد که جوانی، شرکتی دانش بنیان، توانمندی یا 
نخبه ای دیده نمی شود و مانعی برای تحول و بروز آنها وجود 
دارد، ابراز ناراحتی می کرد چون اعتقاد جدی داشــت که 

نیروی انسانی ارزشمندترین دارایی کشور است.
وی ابراز امیدواری کرد که ظرفیت های ایجاد شده و قانون 
جهش تولید دانش بنیان تا چند سال دیگر به نقطه عطف و 
مزیّت برتر کشور بدل شود و فضا برای تحقق اقتصاد دانش 
بنیان در کشور فراهم شــود. وی در این مراسم یاد و خاطره 
شهید قاسم سلیمانی، دکتر روستا آزاد، دکتر رنجبر، شهدای 

هواپیمای 752 به ویژه نخبگان دانشگاه شریف در این سانحه 
دلخراش را گرامی داشت. در این مراسم، سورنا ستاری معاون 
پیشــین علمی و فناوری رییس جمهوری نیز گفت: قانون 
مترقی جهش تولید دانش بنیان می تواند راهگشای زیست 
بوم فناوری و نوآوری کشور طی 15 تا 20 سال آینده کشور 

باشد و باید از این ظرفیت به خوبی استفاده کرد.
وی افزود: همه ما پشت یک پرچم و در یک کشور زندگی می 
کنیم و باید از کشور با همه توان خود حمایت کنیم. امنیت و 
آرامش فعلی کشور را از دست ندهیم و همه همت خود را در 
این راه صرف کنیم. ستاری با بیان اینکه در روزهای خاصی 
از تاریخ کشور هستیم. سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی، 
سالگرد شهادت پدرم، سالگرد حادثه تلخ سقوط هواپیمای 
752 و سالگرد شهادت سردار کاظمی همه در همین روزهای 
اخیر اتفاق افتاده و فصل مشترک همه این اتفاقات؛ تلخی 
انتظار و عدم بازگشت اجســادی است که ما خانواده نیروی 
هوایی آن را به خوبی درک می کنیم. وی افزود: برای تحقق 
اقتصاد دانش بنیان و شکل گیری زیست بوم فناوری و نوآوری 
تالش های زیادی صورت گرفت و دستاوردهای قابل قبولی 
داشتیم. امیدوارم این راه ادامه یابد و در آینده شاهد اتفاقات 

خوبی در این حوزه باشیم.

به گفته معاون پیشــین علمی و فناوری رییس جمهوری 
اســتفاده از ظرفیت نخبگان ایرانی خارج از کشور و حفظ  
جریان نخبگی و استارتاپی در کشور یکی از دستاوردهایی 
است که باید برای نگه داشتن آن تالش کنیم. وی با آرزوی 
موفقیت برای دکتر دهقانی و تیم جدید در معاونت علمی، 
گفت: بستر مناسبی برای استفاده از ظرفیت های فناورانه 

در کشور فراهم است و نیروی انسانی و تفکر را ارزش بدانیم.
علی اکبر صالحی رییس پیشین سازمان انرژی اتمی نیز در 
این مراسم با اشاره به اینکه ســتاری متولد دانشگاه شریف 
است و دقیقا همچون پدر شهیدش با میهن پرستی و نگاه 
دلســوزانه خود؛ به مســئولیتش در دوران تصدی معاونت 

علمی، عمل کرد.
وی افزود: ایشــان هم اهداف واالیی در زیست بوم فناوری و 
نوآوری تعریف کردند هم به دنبال فراهم کردن زمینه ها، ابزار 
و تسهیالت رسیدن به این اهداف بود. بنابراین فضای خوبی 
فراهم شده که امیدوارم آقای دهقانی از آن به خوبی بهره بگیرد 
و تالش ها را به سرانجام برساند. به گفته صالحی، دکتر دهقانی 
نیز یک شخصیت دلسوز و بلدکار هستند و آرزو می کنم از 
بسترهای ایجاد شده به خوبی استفاده کنند و یاریگر زیست 

بوم فناوری و نوآوری باشد.

افزایش ۳۵۰ درصدی خرید اینترنتی در مازندران

تبلور ساختار هوشمند پستی کشور فراتر از یک نیاز 

قانون جهش تولید دانش بنیان، دستاورد مهم معاونت علمی 

فناوری و 
اطالعات
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کار و
کارآفرینی 

مريم نادري، دانشجوي دكتراي 
رشــته جغرافيا و برنامه ريزي 

روستايي فردوسي مشهد
جوامــع  پايــدار  توســعه 
انســاني  منابــع  توســعه  بــه 
 وابســته اســت. توســعه منابــع انســاني نيــز بســته

 به آن است كه دولت ها به عنوان قدرتمندترين عامل اقتصادي 
و اجتماعي بتوانند ضمن بسترســازي مناسب و ايجاد فضاي 
الزم جهت رشد و شكوفايي استعدادهاي انساني، از توان كل 
جمعيت فعال اقتصادي بهره ببرند و آن توان را اثربخش كنند. 

بهره گيري از فرصت ها با كارآفريني
كارآفريني عبارت  اســت از فرايند ايجاد ارزش از راه تشكيل 
مجموعه منحصر به فردي از منابع براي بهره گيري از فرصت ها. 
زيرساخت هاي محيطي شــامل منابع مالي، عوامل محيطي 
و تجربيات زندگي شــخصي شــامل زمينه هاي خانوادگي، 
تجربيات كودكي و تجربيات شغلي و تحصيلي از جمله عوامل 
موثر بر توســعه كارآفريني مي باشــند. كارآفريني فرهنگي 
انعطاف پذير دارد كه در آن هنجارها و باورهايي موردتاييد قرار 
مي گيرند يا تقويت مي شوند تا بتوان بدان وسيله عالئم موجود 
در محيط را شناسايي كرد. توسعه كارآفريني مي تواند فرصت 
مناســبي را براي مواجهه با بحران هاي اقتصادي- اجتماعي، 
اشتغالزايي، افزايش قابليت هاي توليدي و خدماتي، استفاده 
موثر از سرمايه هاي انســاني و ثروت هاي ملي و ايجاد تعادل 
اقتصادي فراهم ســازد. توســعه كارآفريني تنها استراتژي 
مناســب براي توســعه اقتصادي نيست اما نســبت به ساير 
اســتراتژي ها هزينه كمتــري دارد. با توســعه كارآفريني و 
ايجاد شركت هاي كوچك كارآفرين به كاالها و خدمات خود 
دسترسي پيدا مي كنيم و اين امر تاثير زيادي در رشد اقتصادي 
دارد. وجود حمايت هاي مستمر از كارآفرينان، توسعه )از نظر 
زيرســاخت هاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي( و تشــويق 
كارآفرينان و... مي تواند از كارآفريني راهكار عملي مناســب 
براي اهداف توسعه يعني ايجاد اشتغال مفيد، افزايش درآمد و 

مشاركت و اعتماد به نفس بسازد. 
انجام مطالعات پيرامون نهادينه ســازي فرهنگ انديشيدن، 
ترويج فرهنگ خودباوري، مســئوليت پذيري، نظم گرايي و 
كار گروهي، ايجــاد و راه اندازي نمايشــگاه هاي كارآفرينان 

برجسته و نقش آفرين كشور، برنامه ريزي براي تغيير رويكردها 
به ســوي خالقيت، نوآوري و كارآفريني، اســتفاده بهينه از 
تمامي ظرفيت ها و قابليت هاي رسانه ها براي ترويج فرهنگ 
كارآفريني، زمينه ســازي ارتباط نزديك بين توليد كنندگان 
دانش با بازارهاي هدف، كارآفرينــان و واحدهاي صنعتي و 
معدني، افزايش مهارت هــاي كارآفرينــي فارغ التحصيالن 
دانشگاهي، بررسي وضع موجود محيط هاي حقوقي و قانوني و 
موانع موجود برای توسعه كسب وكار با تاكيد بر توسعه و وضع 
قوانين بيمه اي جديد براي تامين ريسك سرمايه گذاري هاي 
خطرپذير از جمله اقدامات كلي ای اســت كــه بايد در زمينه 

كارآفريني سياست گذاري شود. 
در واقع كارآفريني مي تواند مشــكل كمبود سرمايه گذاري را 
از طريق نوآوري و ايجاد فرصت هاي شــغلي جديد با جذب 
ســرمايه هاي خصوصي و دولتــي برطرف كنــد و به همين 
دليل اســت كه به اهميت كارآفريني در توســعه اقتصادي 
كشورها بيش از حد تاكيد شده است. در كشور ما، لزوم ايجاد 
بســتر و جو مناســب در جهت حمايت هاي مادي، معنوي، 
فرهنگــي، تحقيقاتي و علمــي از كارآفرينــي و كارآفرينان 
بيش ازپيش احســاس مي شــود. عالوه بر وجود مشــكالت 
و نارســايي هاي جهاني در زمينه اشــتغال در كشــور ايران 
اين مشــكالت مضاعف اســت. فعاليت در عرصه كارآفريني 
در جوامع مــدرن، تحوالت زيــادي در كليــه  فعاليت هاي 
اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سياســي و ... به وجود آورده 
است. بايد دسترسي به منابع اطالعاتي و تجربيات كارآفريني 
براي آحاد جامعه توســط برنامه ريزان فراهم شــود تا از اين 
 طريــق بتوانند بر تجربيات فــردي خود افزوده و در مســير 

خودكفايي گام بردارند.

راهكارهاي توسعه كارآفريني
در رابطه با توســعه كارآفريني پيشــنهاداتي را در ادامه ذكر 

مي كنيم: 
-ايجاد، توسعه و گسترش اشتغال و كارآفريني واقعي، پايدار، 
عادالنه، مردم محور و دانش بنيــان منطبق بر نيازهاي واقعي 

كشور، مردم و جويندگان كار 
-شناســايي دانش آموختــگان جويــاي كار، كارآفرينــان، 

فعاليت هاي كار آفرينانه و نهادهاي كارآفرين 
-ايجاد فرصت هاي شــغلي جديد در زمينه هاي كارآفريني 

كارآمد و نيازهــاي جامعــه روســتايي،ايجاد كارآفريني و 
اشــتغال واقعي و جلوگيري از كارآفريني هــاي كاذب،ايجاد 
نظام بررســي و ارزيابــي پيشــنهادات در زمينه اشــتغال 
،اطالع رساني و شفاف سازي مناســب وضعيت كلي اشتغال 
در حوزه آمار، اعتبارات، تسهيالت و خدمات براي مسئوالن 
 و متقاضيــان كار ، ايجــاد اعتبــارات بانكــي طوالني مدت 

در جهت اشتغال
تجربه هاي جهاني نشان داده كه دولت بهتر است اقتصاد را به 
مردم و نيروهاي بازار واگذار كند اما در اين مســير دولت بايد  
سازوكارهاي الزم را براي فعاليت آزادانه و رقابتي همه نيروها 

خاصه نيروهاي كارآفرين فراهم سازد. 
دولت بايد در راســتاي اشتغال پايدار، توســعه كارآفريني و 

كاهش عدم تعادل هاي منطقه اي در توسعه مشاغل نو اقدامات 
زير را انجام دهد: 

-حمايت مالي و تشويق توسعه شبكه ها و زنجيرهاي توليدي، 
ايجاد پيوند مناســب بين بنگاه هاي كوچك، متوسط، بزرگ 
و انجــام تمهيدات الزم بــراي تقويت توان فني مهندســي، 

تخصصي، تحقيق و توسعه و بازاريابي
-رفع مشــكالت و موانع رشد و توســعه بنگاه هاي كوچك و 
متوســط و كمك به بلوغ و تبديل آنها بــه بنگاه هاي بزرگ و 
رقابت پذير، گسترش كســب وكار خانگي و مشاغل از راه دور 
و طرح هاي اشــتغالزايی بخش خصوصي و تعاوني به ويژه در 
مناطق با نرخ بيكاري باالتر از نرخ بيكاري متوســط كشــور، 
حمايت مالي وحقوقي و تنظيم سياست هاي تشويقي در جهت 

تبديل فعاليت هاي غيرمتشكل اقتصادي خانوار به تشكل ها 
و واحد هاي حقوقي، حمايت مالــي از بخش غيردولتي براي 
توسعه گسترش و آموزش هاي كسب وكار، كارآفريني، فني و 
حرفه اي و علمي-كاربــردي و اعمال تخفيف پلكاني يا تامين 

بخشي از حق بيمه سهم كارفرمايان كارگاهی 
با توجه به موارد و مسائل ذكر شــده در باال و اهميت مبحث 
كارآفريني براي كشــور و با عنايت به اينكه سطح كارآفريني 
در بســياري از مناطق پايين به نظر مي رسد، براي دستيابي 
به عوامل تاثيرگــذار بر كارآفريني ضروري اســت كه دولت 
اقداماتی اساسي در اين زمينه انجام دهد و محققان تالش هاي 
گسترده تري براي بررسي عوامل موثر بر توسعه كارآفريني يا 

كاهش آن به عمل آورند. 

در یک مقاله دانشگاهی بررسی شد

تاثیر مثبت کارآفرینی بر توسعه اقتصاد

ســاخت و تهيه جواهر آالت براساس 
شــيوه هاي نوين و روش هاي مدرن 
براي بسياري از افراد خصوصا خانم ها 
جذابيت خاصي دارد. اگرچه در گذشته 
تنوع جواهر آالت زياد نبود اما در حال 
حاضر تنوع بسياري در آن ايجاد شده و عالقه و خواست مردم 

در ايجا د اين تنوع تاثير گذاشته است.
 بهنــاز مهــدي زاده در ســاخت جواهــرآالت دست ســاز، 
كارآفرينــي و عالقــه خــود بــه ايــن كار را كم كــم تبديل 
بــه حرفــه و شــغلي كــه از آن بتــوان درآمدزايــي كــرد، 
كرده اســت. از نظر وي آنچه كــه باعث مي شــود از موفقيت 
 در هــر كاري بــاز بمانيــم، كپي بــرداري و تقليــد از كار 
ديگــران اســت . وي درباره رشــته اي كــه در آن كارآفريني 
كرده، بــه »كســب وكار« گفــت: من ســازنده زيــورآالت 
دست ســاز هســتم. هنرمندان ســازنده زيادي در اين حرفه 
مشــغول به كار هســتند امــا ويژگــي كار من كــه به نوعي 
 مي توان گفت نســبت به كار ديگران شــايد متفاوت باشــد، 
دست سازبودن آن اســت. وي در رابطه با شروع اين كار گفت: 
اين كار را از سال ۲۰۰۵ شــروع كردم. اين كار براي من بسيار 
اتفاقي شروع شد و حتي تا مدت زيادي به آن به عنوان تفريح نگاه 
مي كردم اما در طول زمانی كوتاه متوجه شدم اين كار دوستداران 
زيادي را دور خود جمع كرده اســت و عده بسياري هستند كه 
به آن عالقه مندند و خواهان انجام  آن هســتند. براي همين به 
مرور سعي كردم از اين كار به صورت حرفه اي و تجارتی استفاده 
 كنم. بدين ترتيب از آن پس به عنوان يك شــغل و حرفه به آن

 نگاه كردم.مهــدي زاده با اشــاره به اينكه هــر كار و حرفه اي 
موانع خاص خــود را دارد، گفت: يكــي از مهم ترين موانع كار 
ما در ايــن حرفه ناديده گرفته شــدن آن به ويژه بــراي بانوان 
اســت، به طوري كه به علت بي توجهي به اين شغل و تخصص 
از نظر ابــزاري و تكنيك در قياس با كشــورهاي ديگر براي ما 
ســازنده ها كمبودهاي بســياري وجود دارد كه براي شاغالن 
اين شــغل آزاردهنده اســت. وي افزود: البته مدتي است كه 
جوانان صاحب ايده هاي نو شده اند و نگاه متفاوتي به اين حرفه 
دارند. آنها در واقع به اين كار عالقه مند شــده اند و حتي برخي 
از آنها با اشــتياق تمام به اين كار مشغول هســتند اما موضوع 
قابل توجه اين اســت كه ما در اين صنعت نســبت به جوامع 
ديگر عقب مانده ايم و از طرفي عقب ماندن صنعت ســازندگي 
طال و نقره در كشور، روند رشــد كار ما را با مشكل مواجه كرده 
است. يكي ديگر از مشكالتي كه مانع پيشرفت اين حرفه شده، 
اين است كه هنرمندان قديمي كه سال هاي زيادي در اين كار 
مشغول به فعاليت هستند، به روش هاي سنتي عادت كرده اند و 
اشتياقي به عوض كردن شيوه ها، تكنيك ها و ابزارهاي قديمي 
ندارند. اين يك خالء اســت كه البته نسل جوان به دنبال ايجاد 
 تحوالت بزرگ در ايــن كار و به كارگيري نــوآوري و خالقيت 
در آن است.وي در پاســخ به اين سوال كه آيا در كار خود موفق 
بوده است يا نه، مي گويد: هنوز تا موفقيت راه زيادي وجود دارد 
اما تنها چيزي كه مي توان در اين زمينه ذكر كرد، اين است كه 

من هميشه سعي داشتم كارم را به نحو احسن انجام بدهم؛ البته 
اين دال بر موفقيت نيســت و نمي توان بــر آن عنوان موفقيت 
نهاد؛ بلكه تعهد داشتن و وجدان كاري يا ايجاد اعتماد به نفس 
است. با موفقيت فاصله زيادي دارم و زمان بيشتري نياز است تا 
خودم را يك آدم موفق بدانم. مهــدي زاده ادامه داد: آينده مثل 
اجتماع پيرامون مان از نظر من شامل زاويه هاي مختلفي است 
از جمله شــرايط اقتصادي حاضر و سياست هاي شخصي ام در 
رابطه بــا اداره كار. وقتي همه اين فاكتور هــا به نحوي مطلوب 

ارائه شوند، مي توانم اميدوار باشــم كه براي رشد و توسعه همه 
بخش ها چه بخش ســاخت زيــورآالت و چه بخــش آموزش 
 كه سال هاســت در آن فعاليت مي كنــم، برنامه هاي بهتري را

 پايه ريزي كنم. آموزش و عالقه و داشــتن هدف و برنامه ريزي 
در اين رشــته حرف اول را مي زنند. آمــوزش در كنار مطالعه 
به روز از جديد ترين تكنيك ها و ابزار ها در اين رشــته بســيار 
موثر است. رعايت حقوق ســاير طراحان و سازندگان در زمينه 
ســاخت زيورآالت و همچنين حضور در نمايشگاهاي مختلف 

در اين زمينه مــا را ياري مي دهــد تا با ايده هــاي خالقانه در 
 رابطــه با ســبك هاي نو ی ســاير همــكاران در ايــن حرفه

 آشنا شويم.وي با ســرزنش و نكوهش كار كپي برداري گفت: 
واقعيت اين اســت كــه يكــي از رازهاي موفقيــت هر فردي 
داشــتن ايده هاي نو و مبتكرانه اســت. كســاني كــه به جاي 
نوآوري به كپي برداری دســت مي زنند، هرگــز در ادامه قادر 
 نخواهند بود مســير مــورد نظر خــود را طي كننــد زيرا فرد 
كپي  برداری كننده هميشــه در قدم دوم خواهد بود و نگاهش  

به دســت افراد برتر اســت. كار او تكرار كار گذشتگان است و 
اگر هم اهميتي داشته باشــد، به مرور آن را از دست مي دهد. 
به نظر من كپي، باتالق هر كاري اســت، در حالي كه اگر ذهن 
خالق باشــد، نوگرايي و طراحي باعث جــاري ماندن و تازگي 
كار شــده و به آن جايگاه باارزشــي مي بخشــد. رمز موفقيت 
يك هنرمند متفاوت و خاص بودن كار وي نســبت به ديگران 
 اســت؛ ديگراني كه با اين رويكرد توانســته اند هميشه در قله 

موفقيت باشند. 

بهناز مهدي زاده، كارآفرین حوزه جواهر سازي  در گفتگو با »كسب وكار«

رمز ماندگاري در هر کاري خالقیت است
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نايب رئيس شــوراي ملي زعفران با بيان اينكه در ۱۰ ماهه نخســت امســال ۷۶ تــن و ۳۹۴ كيلوگرم 
 زعفران از كشــور صادر شــده اســت، گفت: ارزش ايــن صادرات چيــزي حــدود ۱۱۰ ميليون دالر 

بوده است. 
غالمرضا ميري با بيان اينكه در ۱۰ ماهه نخســت امســال ۷۶ تــن و ۳۹۴ كيلوگرم زعفران از كشــور 
صادر شــده اســت، اظهار داشــت: ارزش اين صادرات چيزي حدود ۱۱۰ ميليون دالر بوده اســت. به 
گزارش مهر، وي با اشــاره به اينكه صادرات طالي سرخ نسبت به مدت مشــابه سال قبل 8.۳5 درصد 

كاهش يافته اســت، افزود: نوســانات قيمت زعفران ســبب كاهش صادرات آن شــده است. ميري در 
پاسخ به اين پرســش كه براســاس پيش بيني ها چه ميزان طالي سرخ تا پايان ســال صادر مي شود، 
گفت: نمي توان اين مساله را پيش بيني كرد، بستگي به شــرايط دارد. اگر نوسانات به همين شكل ادامه 
 داشــته باشــد، با عدم تقاضا براي محصول و ركود مواجه خواهيم بود و رونق صــادرات نيازمند ثبات 

يافتن شرايط بازار است.
 وي ادامه داد: در شرايط فعلي اگر كسي از ما درخواست زعفران كند، نمي توانيم به مشتري تعهد بدهيم 

كه آن را فراهم خواهيم كرد چون تا بخواهيم اقدام به خريد كنيم، قيمت ها باال مي رود و شــرايط به هم 
مي ريزد. 

نايب رئيس شوراي ملي زعفران همچنين با بيان اينكه با رفع تحريم ها ما قادر خواهيم بود به كشورهايي 
مثل آمريكا كه پيش از اين با ممنوعيت صادرات به آنجا مواجه بوديم، طالي سرخ صادر كنيم، گفـــت: 
چند سالي بود كه به دليل تحريم، قادر نبوديم به آمريكا زعفران صادر كنيم اما در حال حاضر مي توانيم 

اين كار را از سر بگيريم. 

صادرات ۱۱۰ ميليون دالري زعفران در ۱۰ ماهه نخست امسال

امســال بارش هاي كافي و به  موقع، كشور را از واردات 
گندم در ســال آينده بي نياز كرد. براساس پيش بيني 
كارشناســان، ما در ســال ۹5 نيازي به واردات گندم 
نداريم. به هميــن دليل محمود حجتــي، وزير جهاد 
كشــاورزي در نامه اي به محمدرضا نعمت زاده، وزير 
صنعت، معدن و تجارت اعالم كرد: در سال ۱۳۹5 نيازي به واردات گندم نيست 
و از انجام ثبت ســفارش جديد از اين تاريخ به بعد براي گندم خودداري كنيد 
اما به نظر برخي كشاورزان خودكفايي ما در گندم پايدار نخواهد بود و به شدت 
به ميزان بارندگي در سال هاي آينده بســتگي دارد و چنانچه باز هم بارندگي 
كاهش پيدا كند، ما نياز به واردات خواهيم داشت. به همين دليل وزارت جهاد 
كشاورزي به دنبال راهكاري است تا توليد اين محصول استراتژيك را به پايداري 

برساند. 

يك چهارم توليد گندم ايران ديم است 
براساس نامه وزير جهادكشــاورزي به وزارت صنعت، معدن و 
تجارت با توجه به ميزان توليد، واردات و ذخاير كشور، از سال 
آينده نيازي به واردات گندم نيست و ثبت سفارش آن ممنوع 
مي شود. موجودي گندم به اندازه اي است كه تا بهار سال ۱۳۹۶ 
نيازي به واردات اين محصول اســتراتژيك نداريم. كرامت ا... 
وكيلي پــور، رئيس مجمــع ملي خبــرگان كشــاورزي درباره ايــن خبر به 
»كسب وكار« گفت: با توجه به بارش هاي خوبي كه تاكنون داشتيم، پيش بيني 
ما اين است كه در سال آينده به مرز ۱۳ميليون تن توليد گندم برسيم. در نتيجه 
ديگر نيــازي به واردات گنــدم نداريــم. وي در ادامه متذكر شــد: البته اين 
خودكفايي مقطعي است زيرا يك چهارم توليد گندم ما به صورت ديمي است 
واگر بارش ها دوباره كاهش يابد، در سال هاي آينده همچنان به واردات گندم 

نيازمند خواهيم بود. 

تشكيل بنياد توانمند سازي گندمكاران كشور
علي خان محمدي، دبير اجرايي بنياد توانمند ســازي گندمكاران كشــور نيز 
در اين خصوص به »كســب وكار« گفــت: آنچه مدنظر ماســت، خودكفايي 
نيســت، بلكه خوداتكايي يا همان پايداري توليد گندم در كشــور اســت. در 
اين راستا وزارت جهاد كشــاورزي، بنيادي با هدف توانمند سازي گندمكاران 
كشــور تشــكيل داده اســت. برنامه ما در اين بنياد اين اســت كه طي يك 
برنامه 5 ســاله در بحث توليد گندم به پايداري نســبی برســيم. وي درباره 
اعضای اين بنياد گفت: كشــاورزاني كه در كشــت ديمی بــاالي ۱/5 تن در 
 هكتار و در كشــت آبي باالي ۶ تن در هكتار برداشــت گندم دارند، عضو اين 

بنياد هستند. 

برنامه ريزي براي توليد 12 ميليون تني گندم
 دبير اجرايي بنياد توانمند ســازي گندمكاران افزود: ما از طريق تســهيالت 
علمي _كاربردي كــه در اختيار اين كشــاورزان قرار مي دهيــم، اميدواريم 
ظرف 2 ســال آينده بــه خوداتكايي توليد گندم برســيم؛ خــود اتكايي اي 
كه در آن نه ضربــه اي به منابع آبي وارد شــود و نه تعادل خاك كشــاورزي 
 به هم بخورد. اين هــدف نيز از طريــق باالبردن دانش مزرعــه داري محقق 

خواهد شد. 
دبير اجرايي بنيــاد گندم در ادامه گفــت: اگر برنامه هايي كه مــا در آبياري، 
مبارزه با آفات و بهبود خــاك پيش بيني كرده ايم، به اجــرا درآيد، توليد ما از 
8.5 ميليون تن فعلي به ۱2 تن خواهيم رســيد. در واقع با سازماندهي حدود 
يك ميليون توليد كننده گندم كه در كشور فعال هستند، ما مي توانيم مصرف 
داخلي را تامين كنيم. دي ماه سال گذشته وزير جهاد كشاورزي در همايشي 
با حضــور رئيس جمهوری، تشــكيل اين بنيــاد را اعالم كــرد. ۱8 بهمن ماه 
 بنياد گندم نشســتي دارد تا اعضا براي محقق شــدن اهــداف بنياد، دور هم

 جمع شوند. 

»كسبوكار«ممنوعيتوارداتگندمدرسال95رابررسيميكند

خوداتكايي توليد گندم تا 2 سال آينده 

کشاورزي

مديركل دفتر بهســازي امور توليد سازمان امورعشــايري ايران با بيان اينكه 
ساالنه ۶ هزار تن به توليد گوشت قرمز عشاير كشور افزوده مي شود، گفت : در 
حال حاضر عشاير ساالنه ۱8۴ هزار تن گوشت قرمز توليد مي كنند كه اين رقم 

با طرح پرواربندي در دست اجرا به ۱۹۰ هزار تن خواهد رسيد. 
داريوش نعمت اللهي بــا بيان اينكه با اجــراي طرح پروار بنــدي 5۰۰ هزار 

 راس به دام عشــاير افزوده مي شود، افزود: هم اكنون عشــاير با داشتن حدود
 2۳ ميليون واحد دامي 2۰ تا 25 درصد گوشــت قرمز توليدي كشور را توليد 

مي كنند كه اين رقم بيانگر نقش و جمعيت عشايري در اقتصاد جامعه است. 
به گزارش ايرنا، وي ادامه داد: عشاير كشور همچنين ساالنه ۳۳۰ هزار تن شير، 
۱۳هزار تن كرك، پشم و مو توليد مي كنند و ۳5 درصد صنايع دستي شامل 

گبه، ورني، پالس و حصير توليدي كشور حاصل دسترنج اين قشر زحمت كش و 
پرتالش كشور است. مديركل دفتر بهسازي امور توليد سازمان امور عشاير اضافه 
 كرد كه عشاير كشور در حال حاضر ۷۹۰ هزار هكتار اراضي كشاورزي )بيش از

 ۶۴ هزار هكتار بــاغ و مابقي زراعي( و بيش از ۳2 ميليــون هكتار مرتع را در 
اختيار دارند. 

توليد 2۰درصد گوشت قرمز توسط عشاير

بــا شــروع فصــل ســرما، بــاز هم 
دامداري هاي كشور دست به گريبان 
بيماري لجوج و ريشــه دار تب برفكي 
شــده اند. به گفته متخصصــان اين 
بيماري به دليل بومي بودن در كشور 
ما، هر ساله تلفاتي را به دامداران تحميل مي كند. سويه هاي 
مختلف ويروس تب برفكي كار كنترل و پيشــگيري را براي 
دامپزشكان بسيار دشــواركرده اســت. زيرا واكسن يك نوع 
از ويروس تب برفكي در نــوع ديگر ويروس بي تاثير اســت. 
مسئوالن سازمان دامپزشكي معتقدند با رعايت مسائل امنيت 
زيستي و بهداشتي مي توان اين بيماري را تحت كنترل درآورد. 

هرچند تا ريشه كني كامل فاصله بسياري داريم. 

سويه هاي مختلف ويروس، درمان را با مشكل روبه 
رو كرده است

داراب عبداللهــي، معاون دفتر بهداشــت و 
مديريت بيماري هاي دامي راجع به شيوع اين 
بيماري در كشــور به »كســب وكار« گفت: 
بيماري تب برفكي، بومي كشــور ماست و ما 
سابقه طوالني در رخدادهاي تب برفكي داريم. 
اين بيماري به دليل سويه هاي مختلفي كه دارد، از بيماري هاي 
پيچيده به شمار مي آيد. به ويژه كه واكسن سويه هاي مختلف 
براي همديگر ايجاد ايمني نمي كنند. وي درباره ميزان تلفات 
گفت: بيماري در حال حاضر رونــدي دارد كه كل منطقه را 
درگير كرده است. عربســتان كه هميشه بهترين واكسن ها را 
براي بيماري هاي دامي اســتفاده مي كند نيز به شدت درگير 
شده است. عالوه برتركيه و ارمنستان، افغانستان و پاكستان 
نيز كه از همسايگان ما هستند، به اين بيماري آلوده شده اند. بنا 
براين ما در يــك كانون بيماري قرار گرفته ايــم. با اين وجود 
نمي توان گفت بيماري در كشــور به صورت لجام گسيخته در 
حال پيشــروي اســت. معاون بيماري هاي دامي ســازمان 
دامپزشــكي در ادامه گفت: از مجموع ۱8۰كشــور كه عضو 
سازمان جهاني بهداشت دام هستند، تنها ۶5كشور توانسته اند 
به طور كامل تب برفكي را ريشــه كن كنند و بقيه كشــور ها 

همچنان درگيرند. 

ميزان واكسن ها كافي نيست
وي دربــاره كانون هاي اصلي ايــن بيماري گفــت: به دليل 

بومي بــودن نمي تــوان گفــت كانــون اصلي بيمــاري در 
كشــور كجاســت زيرا در همــه جا ديــده مي شــود اما در 
برخــي اســتان ها شــيوع بيشــتري دارد. اســتان هاي 
آذربايجــان غربــي، قم، فــارس، اصفهــان و تــا حدودي 
 هم مناطــق اطراف تهران جــزو كانون هاي اصلــي بيماري

 به شمار مي آيند. وي به برنامه هاي سازمان دامپزشكي درباره 
كنترل بيماري تب برفكي اشاره كرد و افزود: مقدار محدودي 

واكسن توليدي داخل كشور كه توسط موسسه رازي ساخته 
شده است، در دامداري ها در حال استفاده است. عالوه بر اين 
مقداري نيز واكسن وارداتي داريم كه بيشتر در مناطق كانون 
بيماري مورد استفاده قرار مي گيرد. وي مهم ترين فاكتور در 
كنترل اين بيماري را رعايت نكات امنيت زيستي و بهداشتي 
دانست و گفت: با توجه به كمبود واكسن در كشور بايد سعي 
كنيم با رعايت نكات بهداشتي جلوي گسترش تب برفكي را 

بگيريم. يكي از نكات اصلي اين است كه دام هاي بيمار در كشور 
جابه جا نشوند. خريد دام نيز بايد از مراكز معتبر صورت بگيرد. 
ماشين هاي حمل شير نيز اهميت زيادي دارند زيرا در صورت 
ضدعفوني نشدن، مي توانند ويروس اين بيماري را تا حد زيادي 
گسترش دهند. واكسيناسيون دام به دليل مسري بودن تب 
برفكي و افت توليدي كه از اين بيماري ناشــي مي شود بايد با 
جديت پيگيري شود. اين بيماري جزو بيماري هاي مشترك 

بين دام و انسان تلقي نمي شود وحيوانات اهلي و حيات وحش 
را تحت تاثير قرار مي دهد و در اين ميان استثنايي وجود ندارد. 
تب برفكي دام هاي شيرده و گوشتي را به شدت تحت تاثير قرار 
مي دهد، به اين صورت كه ميزان توليد گوشت تا 25 درصد افت 
خواهد داشت و در دام هاي شيرده نيز ممكن است حتي بعد از 
بهبودي به دليل تاثير بيماري در بافت توليدكننده شير، توليد 

متوقف شده يا به شدت كاهش پيدا كند. 

گزارش»كسبوكار«ازيكبيماريقديميدامدركشور

تا  ريشه کني تب برفكي فاصله  زيادي  داريم
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نحوه نرخ گذاري هتل ها براساس 
قانون بر عهده تشكل صنفي است

رئيس اتحاديه هتل ها و هتل آپارتمان هاي استان 
تهران، با انتقاد از اظهارات مطرح شده درباره نحوه 
نرخ گذاري هتل اظهار كرد: براساس قوانين مصوب، 
نحوه نرخ گذاري با تاييد تشكل صنفي )اتحاديه( و 
اطالع به سازمان ميراث فرهنگي به واحد صنفي 
ابالغ خواهد شد. به گزارش اتحاديه هتل  ها و هتل 
آپارتمان هاي اســتان تهران، محمدعلي فرخ مهر 
با اشاره به اظهارات مطرح شده طي روزهاي اخير 
درباره نرخ هتل ها در سال آينده، گفت: هتل واحدي 
اقتصادي اســت كه فعاليــت آن، ارائه خدمات به 
مهمانان براساس نرخ هاي مصوب است و همانند 
ساير واحدهاي اقتصادي، از مقررات و ضوابط خاصي 
تبعيت مي كند. وي با بيان اينكه عوامل مختلفي در 
فرايند شــكل گيري نرخ تا تحقق ارائه خدمات در 
هتل ها تعيين كننده هستند، افزود: ثبات و استمرار 
قيمت بالغ بر ۱۳۰ كاال و خدمات مورد اســتفاده 
هتل دار، اجراي عرضه و تقاضا برای اينكه هتل دار 
به تناســب دوره هاي زماني پرمسافر و كم مسافر 
بتواند اعمال مديريت كند و ارزش گذاري به تناسب 
بين خدمت و قيمت و كيفيــت خدمات و اعمال 
نظارت الزم جهت ارائه مطلوب، از عوامل تاثيرگذار 
و ماندگار در قيمت گذاري نرخ هتل هاست. رئيس 
اتحاديــه هتل ها و هتــل آپارتمان هاي اســتان 
تهران در ادامه خاطرنشــان كرد: در بند ۱۸ ماده 
۲ قانون، اهداف و وظايف ارشــاد اسالمي مصوبه 
۱۳۶۵/۱۲/۱۲ درباره درجه بنــدي و نرخ گذاري 
تاسيسات جهانگردي وجود دارد، همچنين در بند 
۲ مصوبه مورخ ۷۱/۵/۱۲ شوراي اقتصاد، هتل هاي 
احداث شــده از تاريخ ۷۱/۵/۱۲ به بعد از ضوابط 
قيمت گذاري معاف هســتند كه توســط معاون 
رياست جمهوري و رئيس سازمان برنامه و بودجه 
وقت ابالغ شد. وي افزود: در بند ۳ ماده ۱۱ آيين نامه 
نيز ايجاد، اصالح، تكميل، درجه بندي و نرخ گذاري 
تاسيسات گردشــگري تعيين نرخ اتاق، اغذيه و 
اشربه و ساير خدمات توســط بهره بردار درصورت 
رعايت ضوابط استانداردهاي فني و تاييد تشكل 
صنفي نرخ تعيين شــده، ممهور و سازمان ميراث 
فرهنگي و واحد مربوطه اعالم خواهد شد. فرخ مهر 
تصريح كرد: همچنين در بند يک مصوبه جلســه 
مورخ ۱۳۷۳/۱۲/۲۱ كميسيون نرخ گذاري و بند 
۵ نامه شماره ۳۱۱/۳۷۲۸/ج/الف مورخ ۷۹/۲/۱۴ 
عضو هيات مديره و معاون نظارت سازمان ميراث 
فرهنگي و جهانگردي درباره نرخ سوئيت، آپارتمان، 
ويال، اغذيه و اشربه و ساير خدمات هتل ها توسط 
مديريت واحد به اتحاديه پيشنهاد و پس از بررسي 
و تاييد اتحاديه به اطالع سازمان قابل اجرا خواهد 
بود. رئيس اتحاديه هتل هــا و هتل آپارتمان هاي 
استان تهران افزود: بر اين اساس و با بررسي زواياي 
مختلف، مشخص است كه نحوه نرخ گذاري با تاييد 
تشكل صنفي )اتحاديه( و اطالع به سازمان ميراث 

فرهنگي به واحد صنفي ابالغ خواهد شد. 

لزوم برگزاري نمايشگاه كتاب 
در استان ها

رئيس اتحاديه ناشــران و كتابفروشــان تهران در 
آستانه سيصدمين نمايشگاه كتاب استاني گفت: 
برگزاري نمايشگاه كتاب در استان ها يک ضرورت 
اســت. محمود آموزگار درباره رويكرد اين اتحاديه 
در نمايشگاه هاي كتاب استاني گفت: نمايشگاه هاي 
استاني كتاب را نمي شــود از نمايشگاه بين المللي 
كتاب تهران به صورت جدا بررسي كرد، درواقع ما   
همان زاويه نگاهي كه به نمايشگاه بين المللي كتاب 
تهران داريم،   همان نگاه درباره نمايشگاه هاي استاني 
كتاب نيز صدق مي كند. به اين صــورت كه اگر از 
نمايشگاه كتاب تهران براي پر كردن خالهاي توزيع 
استفاده مي كنيم، نمايشگاه هاي استاني نيز كوششي 
براي دسترسي مردم به تازه هاي نشر است. وي در 
ادامه گفت: نمايشگاه هاي استاني كتاب را به عنوان 
يک راه حل كوتاه مــدت مي پذيرم نه به عنوان يک 
راه حل درازمدت. به نظرم بايد مشكل توزيع كتاب 
را به صورت موازي حل كنيم. يكي از مسائل ما در 
حوزه كتاب و كتابخواني و دسترســي به آثار تازه 
منتشر شده، كمبود ويترين كتاب در كشور است. از 
سوي ديگر ايجاد جاذبه براي كتابخانه هاي عمومي، 
يكي ديگر از راهكارهايي است كه بايد بر آن تاكيد 
شــود. همچنين بايد تمهيدات ويژه اي بينديشيم 
تا تعداد كتابفروشي ها در شهرهاي مختلف كشور 
افزايش يابد.  آموزگار درباره چگونگي دسترســي 
استان هاي مختلف به نمايشگاه و كتاب گفت: اگر 
اين فــرض را بپذيريم كه كاركرد نمايشــگاه هاي 
استاني بايد به گونه اي باشد كه به نياز دسترسي مردم 
به كتاب پاسخ دهد، اين يک اقدام خوب است كه 
نمايشگاه استاني در شهرهايي بيشتر برگزار شود كه 
كم برخوردار هستند و ويترين و كتابفروشي ندارند، 

همچنين دسترسي مردم به كتاب ممكن نيست. 

اخبار

اين روزهــا بــازار پارچه 
كســاد و اقتصــاد ايــن 
صنف رو به ركود اســت. 
موضــوع  ايــن  دليــل 
هــم ورود پارچه هــاي 
نامرغوب با قيمــت ارزان در بازار اســت كه مانع 
از ديده شــدن پارچه هاي باكيفيــت توليد داخل 
شــده اســت. رئيس اتحاديــه پارچه فروشــان 
در گفتگو با »كســب وكار« گفــت: هم اكنون ۵۰ 
درصد نيــاز بازار كشــور از پارچه هــاي خارجي 
تامين مي شــود. اگر دولــت نوســازي و تجهيز 
كارخانه هاي داخلي با ارائــه وام هاي ارزان قيمت 
را در اولويــت قــرار بدهد، ظرف مــدت كوتاهي 
ايــران در زمينــه توليد انــواع پارچــه خودكفا 
 مي شود. محمد حســين نورايي افزود: فرسودگي 
ماشــين آالت توليد پارچه در ايران و نيز واردات 
گســترده پارچه هاي خارجي موجب شده است 
تنها نيمي از بــازار ايران در دســت توليدكننده 
ايراني باشــد. وي افزود: از آنجا كــه كارخانجات 
داخلي متناســب با جمعيت ايران رشــد نكرده 
و به روز نشــده اند، بنابراين ميــزان توليد پارچه 
 ايرانــي تكافــوي ميزان مصــرف بــازار داخلي 

را  نمي دهد. 
نورايي با اشاره به اينكه ايران از نظر توليد پارچه و 
لباس قدمتي طوالني در جهان دارد، اظهار كرد: اگر 
واقعا به دنبال تكيه بر توليد داخلي و توانمندي هاي 
تاريخي خود هستيم، بايد در يک برنامه كوتاه مدت 
۵ ساله اقدام به سرمايه گذاري در كارخانجات توليد 

پارچه كنيم. 

اجنـاس چيني را از بازار جمع  كنيم
رئيس اتحاديه پارچه فروشان تــهران همچــنين 
به راهكارهايي براي بهبود اين وضع اشاره مي كند 
و مي گويد: براي بهبود ايــن وضعيت بايد اجناس 
چيني را از بازار جمع آوري كنيــم چون در ايران 
پارچه هاي باكيفيت و مرغوب بســيار زياد است 
امــا وقتــي جنس هــاي ارزان وارد بازار شــوند، 

بســياري افراد آنها را خريداري مي كنند درحالي 
كه اين جنس ها باكيفيت نيستند. نورايي آشتياني 
مي گويد: اگــر پارچه اي گران باشــد، بي ترديد از 
كيفيت بهتري نيز در مقايســه با پارچه هاي ارزان 
برخوردار اســت اما تــوان مالي افراد نيــز در اين 
زمينه تاثيرگذار است چراكه عده اي توانايي خريد 
پارچه هاي گران را ندارنــد. وي ادامه داد: بخش 
زيادي از واردات پارچه به ايران شامل پارچه هاي 
لباسي، چادر مشكي و كت شــلواري است كه در 
تمامي اين اقالم توليد داخل باكيفيت وجود دارد 
اما براي تجهيز و نوسازي ماشين آالت اين واحدها 
هنوز سرمايه گذاري نشــده است. به گفته نورايي، 
كشــور در زمينه توليد پارچه هاي فاستوني خوب 
عمل كرده اســت و تقريبا تمام نيــازش را تامين 

مي كند. 

تاثير توافقنامه بر كاهش قيمت پارچه
رئيس اتحاديه پارچه فروشان نيز درباره تاثير توافق 
هســته اي و اجراي برجام بر روند بازار اقتصادي 
كشور، بيان كرد: اقتصاد ايران اسالمي سال هاست 
كه از تحريم هاي ناجوانمردانه استكبار جهاني رنج 
مي برد ولي باوجود ســنگيني ركود، بااقتدار سرپا 

ايستاده است. 
محمدحســين نورايي آشــتياني افزود: سياست 
اقتصاد مقاومتــي مقام معظم رهبــري پايه هاي 
اين اقتصاد را باوجود انبوه مشــكالت مســتحكم 
مي كنــد و بايد ايــن تحــوالت را در راســتاي 
 كاهــش قيمــت پارچــه در كشــور تاثيرگذار

 بدانيم. 
وي همچنين در ادامه اظهار داشــت: قاچاق، اين 
پديده آسيب رسان كه در بيشتر بخش ها گريبان 
بــازار و كاالهاي موجــود در آن را گرفتــه، بازار 
پارچه را هم بي نصيب نگذاشــته اســت. بسياري 
از پارچه هــاي ارزان از طريق قاچاق وارد كشــور 
مي شــوند اما اين رويه نيز مانند پارچه وارد شده 
به كشــور به صورت قانوني، دردسرها و مشكالت 
خود را دارد. به اين معنا كه بسياري از پارچه هاي 

قاچــاق البــه الي پارچه هــاي ديگر وارد شــده 
و بدون اطالع واردكننده به دســت او مي رســد. 
نورايي آشتياني آسيب هاي وجود پارچه قاچاق در 
بازار را بيشتر از بعد اقتصادي مي داند و مي گويد: 
كاالي قاچاق بــر قيمت هــا در بــازار تاثيرگذار 
اســت چراكه با افزايــش خريد ايــن پارچه ها، 
 توليدكننــده داخل هر اندازه هــم كه قيمت هاي 
خود را كاهش دهد، به دليل گــران بودن مراحل 
توليد، قدرت رقابت نداشــته و متضرر مي شــود. 
از ســوي ديگــر پارچه هــاي موجود در بــازار، 
اكنون بيشــتر چيني اســت و در صورتــي كه به 
توليد داخل توجــه نشــود و واردات پارچه هاي 
چيني روزبه روز بيشــتر شــود، نمي توان اميدوار 
 بود كه فعاالن اين حوزه بتواننــد فعاليت خود را 

ادامه دهند. 
رئيس اتحاديه پارچه فروشان تهران ادامه مي دهد: 
براي بهبود وضعيت كارخانه هاي توليد پارچه در 
كشور، بايد به كارخانه ها بيشتر رسيدگي كنند و 

وام هاي با بهره كمتر بدهند. همچنين بهتر است 
اين كمک ها از ســوي دولت باشــد. كمک ها بايد 
به گونه اي باشد كه ســرمايه دار از به كار انداختن 
سرمايه اش در بازار احساس خطر نكرده و به عبارتي 
با خيال راحت و برنامه ريزي مشــخص به اين كار 
بپردازد. به گفته آشتياني شــرايط بازار پارچه را 
 بايد به گونه اي تغيير داد كه كارخانه ها به رقابت با 

يكديگر بپردازند. 
وي همچنين اظهار داشت: در حال حاضر در كشور 
توليد پارچه چادر مشكي نداريم و اين كاال از خارج 
وارد مي شود. درباره پارچه لباس مجلسي هم همين 
مورد صدق مي كند. بايد دولت ترتيبي بدهد تا اين 
پارچه ها در داخل توليد شوند و درنتيجه با تحقق 
اين امر تا حدود زيادي جلــوي قاچاق پارچه هم 

گرفته مي شود. 

برخورد با پارچه فروشان بدون مجوز
رئيس اتحاديــه پارچه فروشــان تهــران، تعداد 

واحدهاي صنفي را ۳ هزار واحــد عنوان مي كند 
و مي گويد: برخــي از واحدهاي بــدون پروانه نيز 
وجود دارند كه تالش اتحاديه برخورد كردن با اين 
واحدهاست. بيشــتر اين واحدها اجاره اي هستند 
و پــس از مدتي فعاليت، غيرقانونــي بودن آنها به 
اتحاديه اعالم مي شود اما تا اتحاديه بخواهد به آنها 
رسيدگي كند، اين افراد شغل يا محل كسب خود را 
تغيير مي دهند. درواقع اين افراد به دليل كوتاه مدت 
 بودن شــغل به دنبــال مجوز گرفتــن از اتحاديه

 نيســتند. آشــتياني اعتقاد دارد رســيدگي به 
واحدهاي بدون پروانــه، نيازمنــد فرايند زماني 
اســت. به عنوان مثال فردي كه مغــازه اي را براي 
فروش پارچه اجــاره كرده اســت و عضو اتحاديه 
پارچه فروشــان نيســت، تا زماني كه به اتحاديه 
گزارش داده شود، مدت زمان اجاره مغازه او تمام 
شــده و پس از آن نيز به دنبال يک شــغل جديد 
است. به همين دليل رســيدگي به اين تخلف كار 

ساده اي نيست. 

رئيس اتحاديه پارچه فروشان در گفتگو با »كسب وكار« مطرح  كرد 

فرسودگي ماشين آالت توليد پارچه در ايران

اصناف

مشــاور اقتصــادي اتاق 
اصناف ايــران بــا انتقاد 
از دخالــت مســتقيم ۱۶ 
دســتگاه در امور اصناف و 
دردسرسازي هاي تداخل 
بين دستگاه ها، خواستار يكپارچگي ۱۸۲ هزار ماده 

قانوني شد. 
محمدباقر مجتبايي به جايگاه اصناف و بنگاه هاي 
كوچک و متوســط در اقتصاد كشــور اشاره كرد و 
گفت: يكي از عوامل موفقيت كشــورهايي كه در 
۳۰ سال گذشته به توسعه پايدار رسيدند، تدوين 
راهبرد مشــخص بين بنگاه هاي بزرگ و كوچک و 

متوسط است. 
به گزارش اتاق اصناف ايران، مجتبايي نبود راهبرد 
مشخص بين بنگاه هاي بزرگ و كوچک و متوسط را 
از داليل انحراف منابع ذكر كرد و افزود: بيش از ۹۲ 
درصد بنگاه هاي ما كوچک و متوسط هستند، بنابر 
اين بايد در ارائه تعريف درست از بنگاه هاي بزرگ و 

كوچک و متوسط اهتمام ويژه اي داشت. 
مشاور اقتصادي اتاق اصناف ايران در ادامه به برنامه 
ششم توسعه اشاره كرد و گفت: دولت ۳۰ كميسيون 
و كارگروه را براي تدوين برنامه ششم تعيين كرد اما 
در عمل انتظار اتاق اصناف ايران برآورده نشــد؛ به 
عنوان مثال طي پنج برنامه گذشته در حوزه اصناف، 
حتي يک حكم توســعه اي و حمايتي براي قشــر 
عظيم ۳ ميليوني اصناف كه بيش از ۶۶۰ هزار واحد 
آن واحدهاي توليدي هستند و نقش ۵۰۰ ميليون 

دالري در صادرات دارند، نداشتيم. 

۱۶ دستگاه به طور مســتقيم در امور 
اصناف دخالت دارند

به گفته وي، ۹۰ درصد توزيع محصوالت توليدي 
بــزرگ و ۷۰ درصد كاالهــاي وارداتي كشــور از 
طريق شــبكه توزيع عمده و خرده فروشي پخش 
انجام مي شــود و بنابراين نمي توانيم شفاف سازي 
را از اقتصــاد، پويايــي و حمايت و ايجــاد تقاضا 
براي بنگاه هــا بخواهيم اما براي اين قشــر عظيم 
حتي يک حكم در برنامه ششــم نداشــته باشيم؛ 
با وجود آنكه پيشــنهادات زيــادي در اين حوزه 
 از سوي اتاق اصناف ايران ارائه شــد اما متاسفانه

 به آن توجهي نشد. 
مجتبايي در ادامه بــا بيان اين نكتــه كه بيش از 
۱۶ دســتگاه به طور مســتقيم در امــور اصناف 
دخالت دارنــد و تداخل بيــن دســتگاه ها واقعا 
دردسرساز اســت، خواســتار يكپارچگي قوانين 
و مقررات شــد و گفت: بيش از ۱۸۲ هــزار ماده 
قانونــي در كل كشــور وجــود دارد و بــا چنين 

 وضعي مگر مي شــود كــه فعاليتي را مشــخص 
كرد؟ وي بــر رابطه منطقي بــراي پرداخت وام به 
بنگاه هاي كوچک و متوســط تاكيد كرد و افزود: 
در ســوئيس ۸۶ درصد، در كره جنوبي ۷۰ درصد، 
در پرتغال ۷۴ درصــد و در ژاپن ۶۵ درصد اعطاي 
 تسهيالت به بنگاه هاي كوچک و متوسط اختصاص

 پيدا كرده است. 
مجتبايي بر حمايت از بنگا ه هاي كوچک و متوسط و 
تاثير آن بر رشد اشتغال در كشور تاكيد كرد و به ذكر 
نمونه اي از كشورهاي مختلف در جهان كه به واسطه 
حمايت از بنگاه هاي كوچک و متوسط به رشد و توسعه 
رسيدند، پرداخت. به گفته وي، امروز سهم بنگاه هاي 
كوچک و متوسط در كره جنوبي ۵۰ درصد است و 
۸۷ درصد اشــتغال كره جنوبي در دست بنگاه هاي 

كوچک و متوسط قرار گرفته؛ در تركيه هم ۳۶ درصد 
 از GDP و ۷۸ درصد اشــتغال كشــور و در ايتاليا 
نيز ۷۳ درصد از GDP و ۸۰ درصد اشتغال در دست 

بنگاه هاي كوچک و متوسط است. 

بنگاه هاي كوچك و متوسط سهل الوصول ترين 
مسير براي رونق اقتصاد

وي ادامــه داد: در برنامه ميان مــدت و بلندمدت 
اتــاق اصنــاف ايــران، ارتباطــات بين المللــي 
با هــدف برنامه ريــزي بــراي صــادرات دنبال 
خواهد شــد و به همين منظــور تفاهمنامه اي با 
 صنــدوق ضمانــت صــادرات ايــران بــه امضاء

 رسيده است. 
براســاس آنچه در منابع مختلف دربــاره تعريف 

بنگاه هــاي كوچک و متوســط )SME( ها آمده، 
عمده تريــن ســهم از بنگاه هاي خــرد، كوچک و 
متوسط در ايران، از آن اصناف اســت. وي با بيان 
اينكه بيش از ۹۵درصد كاالهاي وارداتي كشــور 
و ۷۰درصد محصــوالت صنايع بزرگ كشــور از 
طريق شبكه عمده فروشي و خرده فروشي اصناف 
توزيع مي شــود، افزود: اصناف با بيش از ۳ميليون 
واحد صنفي در چهار گروه شــامل صنوف توليدي 
)۲۲درصد(، توزيعي )۴۵ درصــد(، خدمات فني 
)۱۸ درصد( و خدماتي )۱۵ درصد( در بيش از ۱۸۵۰ 

رسته صنفي فعاليت دارند. 
مجتبايي تصريح كرد: حمايت از بنگاه هاي كوچک 
و متوسط سهل الوصول ترين و كم هزينه ترين مسير 
براي توسعه و رونق اقتصاد داخلي بوده و از چابكي 

بهتري براي نفــوذ در بازارهاي صادراتي برخوردار 
هستند. مشاور اقتصادي اتاق اصناف ايران مهم ترين 
چالش هاي بنگاه هاي ايران از جمله اصناف را نبود 
اســتراتژي زنجيره ارزش تامين )واردات و توليد 
داخلي( و توزيع بين بنگاه هاي بزرگ، متوســط و 
كوچک، نبود توليدات صادراتي، تخصيص ندادن 
منابع و تســهيالت بانكي كافي، افزايش قاچاق و 

ضعف در تحقيقات بازار ذكر كرد. 
مجتبايــي گفــت: در تمامــي دنيا رويكــرد به 
گونه اي اســت كه ارتباط به صــورت متوازن بين 
بنگاه هاي كوچک، متوســط و بزرگ وجود دارد. 
هر كشوري كه سهم درســتي براي هر يک از اين 
 بخش ها ايجاد كرده توانســته اســت به توســعه 

پايدار دست يابد. 

مشاور اقتصادي اتاق اصناف ايران مطرح كرد 

سهم ۵۰۰ ميليون دالري اصناف در صادرات
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روزنامــه »كســب و كار« جهت طرح مســائل و مشــكالت خوانندگان 
محترم،ستوني را با عنوان نامه به ســردبير راه اندازي كرده است. از اين رو 
شــما خواننده محترم مي توانيد از طريق ارسال نامه به پست الكترونيكي     
newskasbokar@gmail.com صداي خود را به گوش مســئوالن 

برسانيد. 

نامه به سردبير

چگونه در كشف فرصت ها بهتر عمل كنيم؟
براي تبديل شدن به يك كارآفرين موفق يا موفقيت در هر كاري، الزم است بتوانيد 
فرصتي را كه در برابرتان ظاهر مي شود، ببينيد. به ويژه بايد بتوانيد مساله يا شكافي را 
تشخيص دهيد و براي آن راه حلي بيابيد )الزم است بتوانيد آن راه حل را هم اجرا كنيد 

اما اول بايد فرصت ها را كشف كرد.( 
اما چگونه يك فرد عمال مي تواند در كشف فرصت ها عالي و دقيق عمل كند؟ 

ممكن است بگوييد: 
اين يك ويژگي ذاتي است. شما يا در اين كار خوب هستيد يا نيستيد.

متاسفم. اشتباه كرديد. دوباره امتحان كنيد. خوب بنابراين احتماال بايد ماجرا ربطي به 
تمرين كردن يا شايد هم تجربه كردن داشته باشد. كمي صبر كنيد. براي تان توضيح 
مي دهم چرا. تعليقي كه در اين روايت هست، احتماال دارد شما را مي كشد. بنابراين من 
بي مقدمه به سراغ پاسخ اين سوال مي روم كه راز تشخيص فرصت ها چيست: تمركز 
عميق. زماني كه شما سرمايه گذاري تان )يا مسير شغلي تان يا هر هدفي به صورت عام( را 
به عنوان چيزي كه پتانسيل توسعه، نتيجه گيري و دستيابي به پاداش )مادي و معنوي( 
دارد، ببينيد، داراي تمركز عميق هستيد. شما زماني تمركزي عميق خواهيد داشت 
كه درباره آنچه ممكن است درصورت موفقيت »كسب كنيد« بينديشيد: اينكه چطور 
بهترين پايان را رقم بزنيد.به  همين شكل اگر سرمايه گذاري تان را روي از دست ندادن 
دسترنج تان يا اجتناب از خطر و كج دار و مريز پيش بردن كارها متمركز  سازيد، داراي 
تمركز پيش گيرنده هستيد. تمركز پيش گيرنده به  داليل گوناگوني مفيد است؛ از جمله 
به دليل نگاهش به برنامه ريزي محافظه كارانه، دقت، قابليت اطمينان و كمال گرايي اما 
اين نوع تمركز، به اندازه تمركز عميق به خالقيت، ذهنيت باز و اعتمادبه نفس كافي براي 
ربودن فرصت ها نمي انجامد. تحقيق جديدي كه توسط آندرانيك توماسيان و راينر براون 
در مدرسه مديريت تام آلمان انجام شده است، نشان  مي دهد كه براي تبديل شدن به 

يك كاشف فرصت ها نيازمند چه معجوني هستيم. 
نتايج يك تحقيق عملي انجام شــده در اين زمينه جاي هيچ گونــه ترديدي را باقي 
نمي گذارد: كارآفرينان داراي تمركز عميق توانايي بيشتري در تشخيص فرصت ها 
دارند، آنها راه حل هاي بيشــتري را براي مسائل تعيين شــده توليد كردند. به عالوه 
براساس قضاوت گروهي از داوران مستقل، اين راه حل ها خالقانه تر از راه حل هاي افراد 
داراي تمركز پيش گيرانه ارزيابي شدند. اين تازه همه ماجرا نيست. كمبود خالقيت و 
ـ كه معموال به عنوان عناصر حياتي موفقيت ارزيابي مي شوند  اعتمادبه نفس كارآفرينانه 
ـ ريشه در تمركز پيش گيرانه دارند. كارآفريناني كه داراي تمركز صحيح بوده اند، حتي 

با كمبود اعتمادبه نفس هم به جمع افراد بسيار موفق پيوسته اند. 

از حذف محصوالت حيوانی چه سودی می بريم

نسرین مرادی- فعال محیط زیست
با كم كردن محصــوالت حيواني در رژيم 
غذايي مان ســود خواهيم برد. هر غذاي 
حيواني ای كه نخوريم، تا كنار گذاشــتن 
كامل محصــوالت حيوانــي، خطر ابتال 
به ســرطان را 20 تــا 30 درصد كاهش 

مي دهيم. 
دكتر »ايزمن« به عنوان عضو هيات علمي در زمينه تغذيه و رژيم غذايي 
در چندين دانشــگاه و كالج خدمت كرده و در يك بيمارستان كودكان و 
يك آسايشگاه و همچنين براي موسسات سالمت همگاني در 4 ايالت كار 
كرده است. او كه انجمن متخصصان رژيم غذايي گياهي و مربيان تغذيه 
را تاسيس كرده، از موسسان و نخستين رئيس منتخب »گروه ممارست 

تغذيه گياهي« انجمن رژيم غذايي آمريكاست. 
ايشان مدير ائتالف پيشگيري از ســرطان از راه خوردن غذاي گياهي و 
همچنين عضو هيات مشاوره اي »نجات زمين بين الملل« است. »ايزمن«، 
نويسنده 2 كتاب است: »شريف ترين رژيم غذايي« و »يك دوره مقدماتي 

در زمينه تغذيه گياهي و وگان.«
 دكتر »ايزمن« می گويد: تا به امروز من40 ســال اســت كه گياهخوار و 
حدود 28 سال است كه وگان هستم و كارم، تالش براي آگاه كردن مردم 
از رابطه ميان آنچه مي خورند و خطر ابتال به امراضي مثل سرطان است. 
يك رژيم وگان به مراتب بهترين راه براي كاهش خطر ابتال به ســرطان 
است. چندين سال قبل در ژاپن تحقيقي انجام شــد كه نشان داد وقتي 
مردم در نواحي روستايي خوردن محصوالت حيواني را از يك بار به 3 بار 
در هفته افزايش دادند، ميزان ســرطان سينه تا 70 درصد افزايش يافت. 
اگر شما بتوانيد دارويي را بيابيد كه سرطان ســينه مردم را تا 70 درصد 
كاهش دهد، مي توانيد يك ميليارد دالر پول در بياوريد. پس تنها كاري 
كه بايد انجام دهيد، اين است كه سبب شويد آنها محصوالت حيواني را از 
رژيم غذايي شان خارج كنند و به تبع آن سرطان تا آن اندازه كم مي شود. 
در ســال 2008، 12.7 ميليون مورد تخمين ابتال به سرطان در سراسر دنيا 
شناسايي شد و انتظار مي رود كه تا سال 2030 اين رقم به 21 ميليون مورد 
افزايش يابد. سرطان اصطالحي است كه براي بيش از 100 بيماري استفاده 
مي شود و مشخصه آن، از كنترل خارج شدن تكثير سلولي است. بدن براي 
اينكه سالم باشــد، نياز به مقدار ثابتي از ســلول هاي جديد دارد و تنظيم 
آنها، يك مسير منظم از رشد، تقسيم ســلولي و مرگ است. وقتي اين روند 
آسيب مي بيند، برخي از سلول ها زندگي شــان را به عنوان يك بخش عادي 
 از چرخه زندگي ســلولي پايان نمي دهند. اين سلول هاي غيرعادي، به طور 
غيرقابل كنترلي رشد يافته و تقسيم می شوند و توده اي از سلول هاي غيرعادي 
را شكل مي دهند.  سازوكار پيچيده تنظيم سلول، توسط هورمون هاي رشد به 
دقت كنترل مي شود. از ديدگاه خطر ابتال به سرطان، بهترين چيز درباره رژيم 
غذايي وگان اين است كه اين رژيم شامل هيچ هورموني نيست. هورمون هاي 
رشد، پروتئين هايي هســتند كه رشــد را تقويت مي كنند. پس وقتي شما 
سعي مي كنيد با سرطان مبارزه كنيد يا از آن پيشگيري كنيد و در عين حال 
هورمون هاي رشــد را وارد بدن تان مي كنيد، مانند خاموش كردن آتش با 

بنزين است. 
اين امر صرفا آن را بدتر مي كند زيرا رشد را تقويت مي كند و هورمون هاي 
رشد در محصوالت حيواني هستند زيرا همه حيواناتي كه به خاطر ما كشته 
مي شوند، زماني ذبح می شوند كه هنوز نسبتا جوان و در حال رشد هستند.

كارآفريني 

سالمت

به ندرت پيش می آيد هفته ای را بگذرانم و با يك مدير يا مدير اجرايی مواجه 
نشوم كه از عملكرد تيمش گاليه دارد. در بيشتر موارد كسی كه در آينه به 
مدير خيره می شود ، مقصر است. در اين نوشتار 12 ايده آمده است كه به طور 
تضمينی روحيه و عملكرد تيم را بهبود می بخشد. از اين ايده ها در زندگی 

كاری تان بهره بگيريد تا فرد درون آينه به روی تان لبخند بزند.

۱. برای گفتگوهای دو نفره فرصت بیشتری ایجاد کنید 
آسان است كه اجازه بدهيم مشغله های روزمره ما را از گذراندن وقت باكيفيت 
با اعضای تيم مان بازدارد. هرطور شده زمانی را در تقويم شلوغ تان پيدا كرده تا 
فقط صحبت كنيد. اعضای تيم تان برای اين تالش و زمانی كه به صورت رو در 

رو با آنها سپری می كنيد قدردان خواهندبود.

۲. مدیریت ذره بینی را متوقف کنید
رئيسی كه ذره بينی مديريت می كند برای هيچ كس محبوب نيست. 
آدم های خوب وقتی بادقت تحت نظر نيستند بهترين عملكرد را دارند. به 
آنها فضا بدهيد و بگذاريد نشان تان بدهند چه كارهايی می توانند بكنند.

 
۳. رویکردتان را به »اعتماد« تغییر دهید

به جای اين كه انتظار داشته باشــيد ديگران اعتمادتان را جلب كنند، سعی 
كنيد اول شما اعتماد كنيد. همه ی ما اگر مجبور نباشيم كوه ها را جابه جا كنيم 
تا ذره ای اعتماد شما را به دســت بياوريم سپاسگزار خواهيم بود. به تجربه ی 
من، اعضای تيم تان در واكنش به اين رويكرد، نه تنها سريع تر به شما اعتماد 

می كنند، بلكه سخت تالش می كنند تا فراتر از انتظارات شما باشند.

 ۴. مدیری نباشید که بیرون گود می نشیند 
من وقتی با كارمندان يك خرده فروشــی مهم مصاحبه می كردم با اين 

نوع مدير بی مالحظه و دوست نداشتنی ای آشنا شدم. اين آدم مديری 
است كه محكم در صندلی خودش فرو می رود و كارمندان را از 
سكوی نظارت تماشا می كند و آنها را زير باران انتقادهای مكرر و 

بی اساس قرار می دهد. هيچ كس اين شخصيت را دوست ندارد 
يا محترم نمی داند.از ميزتان فاصله بگيريد و خودتان را از نزديك 

در جريان امور كســب وكارتان قرار دهيد و شخصا با تيم تان و 
چالش های  پيش روی شان آشنا شويد.

۵. سعی نکنید در هر گفتگویی باهوش ترین فرد 
باشید 

من شرح وظايف شما را نگاه كردم  و هيچ بندی نديدم كه شما را ملزم 
كند هميشه باهوش ترين فرد در اتاق باشيد. به ياد داشته باشيد، كار شما 

استخدام و پرورش آدم هايی است كه باهوش تر از شما هستند.

 ۶. اطالعات رسانی را به تیم تان افزایش دهید 
همــه ی افراد تيم تــان می خواهنــد بدانند شــركت چگونه عمل 
می كند و آيا تيم فروش آن قــرارداد بزرگ را به دســت آورد يا نه. 
به طور مرتب يك ســری جلســات به روزرســانی برگــزار كنيد تا 
نتايج و دستاوردهای شــركت را برای تيم تان به طور خالصه شرح 
دهيد.مطمئن شــويد آنها فرصت ســوال پرســيدن را دارند. يك 
روش خوب اين اســت كه يك مدير اجرايی ديگر را به هر جلســه 
دعوت كنيد تا به ســوال های مهــم تر و راهبردی تری رســيدگی 
كند. مديــران اجرايی از وقتی كه با تيم تــان می گذرانند، قدردانی 
خواهندكرد و اعضای تيم تــان با مديران اجرايی آشــنا و در عين 
 حال، از عملكرد سازمان مطلع می شــوند. اين يك فرايند برد-برد 
حقيقی است. به ندرت پيش می آيد هفته ای را بگذرانم و با يك مدير يا مدير 
اجرايی مواجه نشوم كه از عملكرد تيمش گاليه دارد. در بيشتر موارد كسی كه 
در آينه به مدير خيره می شود ، مقصر است.در اين نوشتار 12 ايده آمده است كه 
به طور تضمينی روحيه و عملكرد تيم را بهبود می بخشد. از اين ايده ها در زندگی 

كاری تان بهره بگيريد تا فرد درون آينه به روی تان لبخند بزند.

 ۷. نسبت یک به ۳ را یاد بگیرید و با آن زندگی کنید 
3 برابر بيشتر از بازخورد سازنده)نوع منفی(، بازخورد مثبت بدهيد. فقط به 

ياد داشته باشيد بازخورد مثبت بايد به جا و ماهيت آن رفتاری باشد.

 ۸. گفتگوهای دشوار را به تاخیر نیندازید
آدم های خوب برای بهتر شدن نياز به اطالعات اوليه دارند. وقتی از بازخورد 

هيچ كس نفع نمی برد.ســازنده خــودداری می كنيد، 

 

۹. بیشتر مطالعه کنید
اگر مطالعه نكنيد و نياموزيد، با همان سرعتی كه پيش آمده ايد، رو به عقب حركت 
می كنيد. از مجله های صنعت گرفته تا آخرين نشريات كسب وكاری و كتاب های 
پرفروش، برای به روز نكردن مطالعات تان هيچ بهانه ای پذيرفته نيست و البته، 
خودتان را به موضوعات صنعت و كسب وكار محدود نكنيد. هر موضوع يا ژانری 
كه ايده ها، رويكردها و پيشينه ها را به شما عرض كند برای مطالعه مناسب است. 
يافته ها و بينش های تان را با اعضای تيم تان به اشتراک بگذاريد. اگر خودتان يا 
اعضای تيم تان ايده هايی يافتند كه می توانيد برای بهبود عملكرد به كار بگيريد، 

آن ها را تشويق كنيد.

۱۰. به اعضای تیم تان کمک کنید تا  بیشتر مطالعه کنند   
يك گروه گفتگو درباره   مطالعات ايجاد كنيــد و به آن بودجه اختصاص 
دهيد. برای شــروع اين گروه، با چند عنوان ابتدايی آغاز كنيد و ســپس 
اجازه دهيد عنوان های آينده را خودشــان انتخاب كنند. مطمئن شويد 
زمانی را به ديدن كتاب ها و گفتگو دربــاره   آنها اختصاص می دهيد. يك 
مدير نيروی انسانی يك باشــگاه گفتگو درباره  مطالعات ايجاد كرده بود 
و هر ماه بــا بودجه   خودش جلســه ای به صرف پيتزا يــا چيزهای ديگر 
ترتيب می داد و كارمندان از آن اســتقبال می كردند. يك مهندس ارشد 
نرم افزار هر ماه يكی از جلسات هفتگی شرح وضعيت را به جلسه   گفتگو 
 تبديل می كرد. رويكردی پيدا كنيد كه برای فرهنگ و برنامه   زمانی تان 

مناسب باشد.
 

۱۱. برای تیم تان زمان بیکاری اختصاص دهید 
ما بيشــتر كســب وكارهای مان را طوری اداره می كنيم كه انگار در وضعيت 
عجله  ابدی هستيم. برای بيكاری هايی كه مغز را تحريك می كنند، فرصتی 
ايجاد كنيد. چند بار در ســال تيم تان را به گردش ببريد. اگر می توانيد از اين 
گردش ها برای توفان های مغزی خالقانه در محل كاربهره ببريد، از آن استقبال 
كنيد. من يك مدير خدمات مشتريان را می شناسم كه در كسب وكارهايی)در 
صنايع نامرتبط( مشغول است كه به خاطر خدمات مشتريان ستودنی هستند. 
او به طور مرتب زمانی را به گردش های خارج از شهر همراه با تيم های اش در 
كسب وكارهای مختلف اختصاص می دهد. آنها هميشه وقتی به دفتر كار 

برمی گردند، ايده هايی برای تقويت عملكردشان دارند.

 ۱۲. با اصول رهبری تجدید عهد کنید 
وقتی اوضاع به هم می ريزد، مقصر مربی است. وقتی اوضاع خوب 
پيش می رود، حاصل كار تيم است.حرف آخر:شما شغل دشواری 
داريد. در شرايطی هســتيد كه بايد نتايج فوق العاده ای را به دست 
بياوريد و به طور مداوم همه چيز را بهبود دهيد. شكی نيست كه انجام 
امور از راه افراد ديگر كاری سخت و اغلب طاقت فرساست. با اين حال، 
همه   تالش شما برای ايجاد محيط كاری سالم و عاری از ترس و استرس 
غيرضروری، در ماموريت تان برای تقويت دستاوردها فوايد عظيمی به همراه 

خواهدداشت.

 ۱۲  ایده که عملکرد  مدیریتی تان را  بهبود می بخشد

مرغ سبز، ارگانيك نيست
خبر

در باب اهميت بازارشناسي
بازارشناســي ابتــدا در زمــان بررســي 
امكان پذيري ايده اهميت مي يابد. در اين گام 
به بررسي مقدماتي اين  مســاله مي پردازيم 
كه آيا ايــن ايدهـ  فارغ از شــيوه اجراي آنـ  
خريداري دارد يا خيــر؟ مثال فرض كنيد كه 
من قصد دارم نوع جديدي از خدمات آموزش 
الكترونيك را در قالب يك وب سايت اينترنتي 
به بازار عرضه كنم. اين شكل جديد آموزش 
الكترونيك، تجربه متفاوتي را در آموزش براي 

مشتري رقم مي زند.
 حال بايد ديد مشــتري حاضر اســت براي 
اين نوع خدمــت پول پرداخــت كند؟ كليد 
اصلي ماجــرا همين اســت. ممكن اســت 
مــن به كمك تحقيقــات بــازار و روش هاي 
معمــول آن )مثــل پرسشــنامه، مصاحبه 
 و …( واقعي بــودن اين ايده كســب وكار را 

ارزيابي كنم .
اما يك راه ميانبر هم وجود دارد. در بسياري 
مواقع ايده نوآورانه كسب وكار قبال در زمينه 
متفاوتي حســاب پس داده اســت و نوآوري 
من در واقع تنها عوض كــردن زمينه عرضه 
محصول يا خدمت است؛ بنابراين در اين حالت 
 من مي توانم با پذيرش ســطحي ريسك و با 
در نظــر گرفتــن اينكــه فــروش خدمات 
الكترونيــك درآمدزايي مناســبي در ايران 
داشته است، مي توانم فرض كنم كه چون ايده 
آموزش الكترونيك من برگرفته از روشي است 
كه در دنياي آفالين فروش خوبي داشته است، 
مي تواند در دنياي آناليــن نيز فروش خوبي 
داشته باشــد؛ البته بديهي است كه اين تنها 
يك سرنخ براي تحقيقات دقيق تر بازار  است 
و نبايد براساس چنين استداللي روي اجراي 
يك ايده سرمايه گذاري كرد. در واقع عوامل 
مهم ديگري همچون فناوري موجود و منابع 
مالي موردنياز نيز در بررسي امكان پذيري ايده 
كسب وكار  مهم  هستند كه الزم است بررسي 
شــوند. عالوه بر آن، خيلي وقت ها يك ايده 
كسب وكار در طول فرايند اجرايي سازي آنقدر 
چكش مي خورد كه ايده نهايــي با ايده اوليه  

تفاوت هاي بسياري دارد. 

اورژانس كسب وكار  مهارت 

تقويت اعتمادبه نفس نخستين قدم براي رسيدن به 
شادي و خوشبختي محســوب مي شود. اگر شما هم 
مي خواهيد اعتمادبه نفس بيشتري داشته باشيد، بهتر 

است اين چند راه ساده را امتحان كنيد: 
خوش تیپ باشید

هيچ كس به اندازه خود شما درباره وضعيت ظاهري تان 
اطالع ندارد؛ بنابراين وقتي ظاهر خوبي نداشته باشيد، 
كامال طبيعي است نحوه راه رفتن و تعامل شما هم با 
ديگران تغيير می يابد. البته اين موضوع اصال به معناي 
خريد لباس هــاي گران قيمت نيســت؛ بلكه منظور 

لباس هايي مناسب و زيباست كه دوست شان داريد.
تمیز باشید

به ظاهرتان اهميت دهيد و با تميز نگه داشــتن آن، 

حس بهتري را تجربه كنيد. امتحانــش ضرر ندارد؛ 
مي توانيد دندان هاي تان را مسواک بزنيد، لباس هاي 
تميز بپوشيد، موهاي تان را شانه كنيد و با صورتي تميز 

و شاداب در جمع حاضر شويد.
محکم بایستید

شانه هاي آويزان و حركات آرام و بي حال، نشان دهنده 
نداشــتن اعتمادبه نفــس اســت. اين گــروه معموال 
عالقه اي به خودشان ندارند و شــخصيت خود را مهم 

نمي داننــد. درحالي كه با تمريــن قرارگيري بدن 
در وضــع مناســب، مي توانيــد اعتمادبه نفس 
بيشــتري را تجربه كنيد. صاف بايستيد، سرتان 
را بــاال بگيريــد و با ديگــران ارتباط چشــمي 
برقرار كنيد. با اين كار تاثيــر مثبتي بر ديگران 

 گذاشــته و احساس هوشــياري و شــادابي بيشتري 
خواهيد داشت. 

به صورت داوطلبانه با سازماني همکاري کنید
اگر دائما به خودتان و موضوعات شخصي زندگي تان 
فكر نكنيد و كمي بيشــتر به فكر ســايرين باشيد، 
نگراني تان هم كمتر خواهد شد. همين مساله به ظاهر 

ساده، اعتمادبه نفس شما را تقويت مي كند. 
منبع: سالمت نیوز

تقويتاعتمادبهنفس

مديركل دامپزشكي استان زنجان گفت: برخالف 
تصور عام، مرغ سبز ارگانيك نيست و به طيوري 
اطالق مي شود كه آنتي بيوتيك مصرف نكرده اند. 
به گزارش ايسنا، »محمدرشيد كرمي« اظهار كرد: 
مرغ ارگانيك، به مرغي گفته مي شــود كه دانه و 
آب مصرفي اش ارگانيك باشد و از هيچ نوع ماده 

غيرطبيعي، شــيميايي و افزودني براي تغذيه و 
پرورش آن استفاده نشده باشد. عالوه بر اين، مرغ 
ارگانيك نبايد هيچ دارويي در طول دوران رشــد 

دريافت كرده باشد. 
در واقع توليد ارگانيك طيور كار ســختي است و 
هم اكنون مرغداري هاي استان تمايلي به اين نوع 

از توليد ندارند. اين مســئول ادامه داد: مرغ سبز، 
مرغي است كه در طول دوران رشد آنتي بيوتيك 
دريافت نكرده باشد. در واقع توليد اين نوع طيور 
جز در زمينه مصرف آنتي بيوتيك با توليد ســاير 
مرغ ها تفاوتي ندارد اما براي واردنشــدن عوامل 
بيمــاري زا، بايد ضوابط بهداشــتي و قرنطينه اي 

به طور جدی رعايت شــود و در صــورت نياز به 
مصــرف دارو از چرخــه توليد خارج شــود. وي 
تصريح كــرد: عرضه مرغ هاي ســبز بــا قيمتي 
بيشــتر از مرغ هاي معمولي تا حــدودي طبيعي 
 اســت چون مديريت پرورش اين مرغ ها بســيار

 حساس و دقيق است. 


