
وزیر راه وشهرســازی گفت: بیــش از ۲۰۰ هزار 
مســکن مهر نیمه تمام باقی مانــده که درصد 
پیشرفت های مختلف دارند. آقای مهرداد بذرپاش 
وزیر راه و شهرســازی در کمیته تخصصی ستاد 
هماهنگی اقتصادی دولت با بیان این که مسکن و 
شهرسازی و حمل و نقل دو حوزه اصلی برنامه های 
وزارت راه و شهرسازی است، گفت: این دو موضوع 
اگرچه اشتراکاتی دارند، اما تالش های متفاوتی 
می طلبند و تا کنون برای آن ها دو شورای حمل 
ونقل و مسکن تشکیل شده و به صورت هفتگی 

جلسات آن برگزار می شود.
بذرپاش با توضیح در خصوص بخش مســکن و 
شهر سازی افزود: کار های ســتادی و پشتیبانی 
در خصوص اجــرای وعده ۴ســاله دولت، انجام 
شــده اســت و مطالبه اصلی دولت این است که 
اجرای قانون جهش تولید مســکن به سرمنزل 
مقصود برسد. با توجه به مشکالت پیش رو به ویژه 

در بخش تأمین مالــی و تــورم، کار این بخش 
سخت تر شده اســت. وزیر راه و شــهر سازی در 
خصوص تأمین زمین و اراضی مورد نیاز برای این 
هدف گذاری گفت: بخشی از زمین ها در مالکیت 
وزارتخانه و شــهر های جدید اســت، اما مطابق 
قانون جهش تولید مسکن سند بخش دیگر باید 
به وزارت راه و شهرسازی منتقل شود. بذرپاش با 
تأکید بر این که کار حوزه مســکن در چند بخش 
انجام می شــود، گفت: بیش از ۲۰۰ هزار مسکن 
مهر نیمه تمام باقی مانده که درصد پیشرفت های 
مختلف دارد و تعدادی از آن ها تا پایان ســال از 
طریق منابع صندوق ملی مسکن قابل انجام است.

وی با اشاره به ســفر رئیس جمهور به شهر جدید 
پرند خاطرنشــان کرد: یکی از بحران های موجود، 
مسکن هایی اســت که مردم وجه آن را پرداخت 
کرده، امــا هنوز تحویل نگرفته انــد؛ این در حالی 
است که منابع آن صرف زیرساخت ها شده، بنابراین 

تأمین منابع را به صورت واریز ۱۰ همت به صندوق 
ملی مسکن می طلبد تا بخشی از آن برای مسکن 
مهر و بخش دیگر بــرای مابه التفــاوت و جبران 
کسری سود بانک ها صرف شــود که در این راستا 
تکمیل مســکن های باالی ۶۰ درصد پیشــرفت 
ساخت، در دستور کار اســت. بذرپاش با اشاره به 
بخش واگذاری زمین و ساخت واحد مسکونی در 
اجرای طرح نهضت ملی مســکن، تصریح کرد: در 
شــهر های با جمعیت کم تر از ۲۵ هزار نفر، زمین 
۲۵۰ متری و در روســتا ها زمین ۵۰۰ متری داده 
می شود که این متراژ بســته به شرایط قابل تغییر 
است. وی افزود: از ســوی دیگر با ارائه تسهیالت 
بانکی، ســاخت و ســاز تقویت و افزایش خواهد 
یافت و انتظــار می رود ســقف وام از ۳۵۰ میلیون 
تومان تا ۵۰۰ میلیون اضافه و زمان بازپرداخت نیز 
 اضافه شود تا قدرت مالی باالتری به اشخاص برای 

ساخت و ساز داده شود.

شهریار افندی زاده با اشاره به تداوم مذاکرات میان 
ایران و مسکو گفت:ایران تفاهمنامه پیشنهادی 
خود رابــا ۱۶ ماده برای تعیین نحوه مشــارکت 
وســرمایه گذاری روســیه درپروژه ریلی رشت-

آستارا ارائه کرده است. شهریار افندی زاده معاون 
حمل ونقل وزارت راه و شهرســازی پروژه ریلی 
رشــت- آســتارا را مهم ترین پروژه ریلی کشور 
دانست و گفت: با وجود انجام مذاکرات با روسیه و 
همچنین آذربایجان به منظور مشارکت در تکمیل 
این خط ریلی، این پروژه را چه با حضور روسیه و 
چه بدون حضور این کشــور تکمیل می کنیم تا 
در جهت افزایش ترانزیت کشــور مورد استفاده 

قرار گیرد.
افنــدی زاده در بیان اهمیت خط ریلی رشــت- 
آستارا گفت: این خط ریلی با طول ۱۶۲ کیلومتر 
کامل کننده کریدور شمال به جنوب از بندر عباس 
تا رشت و بعد از رشــت تا آستارا است و با تکمیل 

آن، ایران از طریق آذربایجان به روســیه و شمال 
اروپا وصل می شود. معاون حمل ونقل وزارت راه و 
شهرسازی خاطر نشان کرد: دولت روسیه عالقمند 
به مشارکت در تکمیل راه آهن رشت- آستارا است 
تا به صورت وام و یا روش های دیگر به تأمین مالی 
این خط ریلی کمک کنــد. به همین منظور طی 
ماه های اخیر مذاکراتی با دولت روسیه در راستای 

توسعه ترانزیت میان دو کشور انجام شده است.
وی افزود: برای این کار تفاهمنامه دو جانبه بین 
ایران و روسیه پیشنهاد داده شده و تفاهمنامه سه 
جانبه ای نیز میان ایران، روسیه و آذربایجان منعقد 
شده که پیرو بیانیه مشترک با امضای وزرای سه 
کشور اســت. افندی زاده خاطر نشــان کرد: در 
این تفاهمنامه محورهایی درباره احداث و نحوه 
بهره برداری پروژه ریلــی در ۱۶ ماده پیش بینی 
شده که شــامل تعیین نوع طراحی خط از جمله 

عرض خطوط ریلی این پروژه است.

معاون حمل ونقل وزارت راه و شهرســازی ادامه 
داد: عرض خطوط ریلی کشور ما یک هزار و ۴۳۵ 
میلی متر و عرض خطوط آذربایجان و روســیه 
یک هزار و ۵۲۰ میلیمتر است، بنابراین باید بین 
رشت و آستارا حتماً از خطوط ریلی ایران استفاده 
کنیم اما پیشنهاد شده ریل سومی را هم در کنار 
شبکه ریلی کشور قرار گیرد که به عرض یک هزار 
و ۵۲۰ میلیمتر هم برسد تا هم قطارهای با عرض 
استاندارد و هم قطارهای با عرض پهن بتوانند از 
شبکه ریلی ما عبور کنند که البته نیاز است این 
موضوع از لحاظ علمی و فنی هم مورد بررسی قرار 
گیرد. وی افزود: به ایــن ترتیب هم افزایش عبور 
قطارها را به دنبال خواهد داشت و هم در آستارا 
و رشت می توانیم تعویض بوژی داشته باشیم که 
البته نیاز است احداث این ریل و سرمایه گذاری آن 
بر عهده کشور روسیه باشد که در این رابطه باید 

مسئولین کشور تصمیم گیری کنند.

شورای رقابت با استناد به بند ۵ ماده ۵۸ قانون 
اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، 
دستورالعمل تشکیل"کارگروه تخصصی خودرو" 
را با هدف بازنگری دستورالعمل تنظیم قیمت 
خودرو و پایش و ارزیابــی عملکرد بازار خودرو، 
تصویب کــرد. به گزارش روابــط عمومی مرکز 
ملی رقابت؛ با توجه به منقضی شدن مدت زمان 
شصت و سومین مصوبه شورای عالی هماهنگی 
اقتصادی مورخ ۲۸ مهرماه ۱۴۰۰، در خصوص 
تنظیم بــازار خودرو، دســتورالعمل تشــکیل 
"کارگروه تخصصی خودرو" توســط شــورای 

رقابت به تصویب رسید.
بر این اساس دستورالعمل بازار خودرو که شامل 
تنظیم قیمت، مقدار و شــرایط دسترســی آن 
است، توسط "کارگروه تخصصی خودرو" تدوین 
می شــود. همچنین پایش و ارزیابی ساختار و 
عملکرد بازار خودرو بــا تأکید بر موضوع رقابت 
یکی از وظایــف مهم این کارگروه اســت. البته 

بر اساس ماده ۳ این دســتورالعمل، تصمیمات 
کارگروه باید به تصویب شــورای رقابت برسد. 
گفتنی اســت: بر اساس درخواســت کارگروه 
فوق الذکر، الزم اســت عرضه کنندگان خودرو 
گزارش عملکرد ۶ ماهه و یا دوره های زمانی مورد 

درخواست را در جلسات کارگروه ارائه دهند.
شایان ذکر اســت: اعضای ۵ نفره کارگروه را دو 
نفر از اعضای شــورای رقابت، رئیس ســازمان 
حمایــت مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان، 
رئیس جامعه حسابداران رســمی ایران و یک 
صاحب نظر در حوزه خودرو تشکیل می دهند. 
رئیس کارگروه نیز از میان دو عضو شورا تعیین 
می شــود. همچنین نمایندگان ســازمان ها و 
نهادهای ذی ربطی مانند وزارت صمت، انجمن 
واردکننــدگان خودرو، انجمن خودروســازان، 
شرکت های خودروساز و ... به صورت موردی و 
بر اساس موضوع جلسات به "کارگروه تخصصی 

خودرو" دعوت خواهند شد.

قیمت نفت یک روز پس از بازگشایی مرزهای چین 
به روی مسافران که چشم انداز تقاضا برای سوخت را 
بهبود بخشید و نگرانی ها نسبت به رکود اقتصاد جهانی 
را تحت الشعاع قرار داد، افزایش یافت. بهای معامالت 
نفت برنت با ۵۳ سنت معادل ۰.۷ درصد افزایش، به 
۷۹ دالر و ۱۰ سنت در هر بشکه رسید. بهای معامالت 
وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۴۶ سنت معادل 
۰.۶ درصــد افزایش، به ۷۴ دالر و ۲۳ ســنت در هر 

بشکه رسید.
امیدها به افزایش پایین تر نرخ بهره در آمریکا هم از 
بازارهای مالی حمایت کــرد و ارزش دالر آمریکا را 
کاهش داد. دالر ضعیف تر، معامالت نفت که به این ارز 
قیمت گذاری می شود را برای خریداران غیرآمریکایی 
ارزان تر می کند. نفت برنت و وست تگزاس اینترمدیت 
هفته گذشته بیش از هشت درصد نزول کردند. این 
بزرگترین کاهش هفتگی بود که هر دو شاخص از سال 
۲۰۱۶ تاکنون، در معامالت ابتدای سال شاهد بودند.

تینا تِنگ، تحلیلگران شرکت "سی ام سی مارکتس" 

در یادداشتی نوشــت: بهای معامالت نفت به دلیل 
نگرانیها نسبت به رکود اقتصادی، بزرگترین کاهش 
هفتگی در یک ماه گذشته را تجربه کردند زیرا قیمت 
نفت از سال ۲۰۲۲ همبستگی مثبتی با تورم داشته 
است با این حال، بازگشایی اقتصاد چین ممکن است 
در کوتاه مدت، این کاهش را محدود کند. چین که 
دومین مصرف کننده بزرگ نفت در جهان اســت، 
برای نخستین بار در سه سال گذشته، مرزهای خود را 
گشود و دورنمای تقاضا برای سوختهای حمل و نقل 

را بهبود بخشید.
انتظار می رود در طول ســال نوی چینی، دو میلیارد 
سفر داخلی انجام شــود که دو برابر سفرهای سال 
گذشــته خواهد بود و معادل ۷۰ درصد از سفرهایی 
است که در سال ۲۰۱۹ پیش از شیوع پاندمی انجام 
شده است. با این حال، این نگرانی به قوت خود باقی 
مانده که هجوم مسافران، ممکن است باعث افزایش 
موارد ابتال به کووید شــده و رونــد احیای فعالیت 

اقتصادی چین را محدود کند.

شرکت خودروسازی مرسدس در سال ۲۰۲۳ با 
وجود روپیه ضعیف انتظار رشد دو رقمی فروش 
در هند را دارد. رئیس واحد محلی مرسدس بنز 
در مصاحبه ای گفت که علیرغم نگرانی ها مبنی 
بر اینکه روپیه ضعیف تر می تواند قیمت خودرو را 
افزایش دهد، انتظار رشد دو رقمی فروش در هند 

را در سال جاری دارد.
مدیرعامل مرسدس بنز هند به رویترز اعالم کرد: 
فروش این خودروســاز لوکس آلمانی در هند در 
سال گذشته ۴۱ درصد افزایش یافت و به ۱۵ هزار 
و ۸۲۲ دستگاه رسید که باالترین میزان آن در این 
کشور است و حدود ۶۰۰۰ دستگاه سفارش دارد. 
او گفت که یکی از خطرات رشد بازار خودروهای 
لوکس هند تضعیف پول هند اســت که می تواند 
مرسدس را مجبور کند تا قیمت های داخلی را با 

گران شدن قطعات وارداتی افزایش دهد.
روپیه در ســال ۲۰۲۲ در برابــر دالر ۱۰ درصد 
کاهش یافت که شدیدترین افت آن از سال ۲۰۱۳ 

تاکنون بــود و آن را به یکــی از بدترین ارزهای 
آسیایی تبدیل کرد. یکی از بزرگ ترین خطرات 
برای این شرکت، نرخ ارز است و با اندکی تضعیف 
روپیه، افزایش بیشتر قیمت ها مشاهده خواهد 
شد. شرکت مرســدس قصد دارد ۱۰ خودروی 
جدید را در ســال ۲۰۲۳ در هند عرضه کند که 
بیشتر آنها بیش از ۱۰ میلیون روپیه )۱۲۰ هزار 

دالر( هزینه دارند.
بر اســاس گزارش رویتــرز، بــازار خودروهای 
الکتریکی هند در حال شــتاب گرفتن اســت. 
مدیرعامل این شــرکت در هند عنوان کرد که 
مرسدس شاهد کاهش کمبود جهانی نیمه هادی 
بوده اســت اما همچنان به دلیل کمبود قطعات 
و تاخیر در ارسال ناشــی از مسائل ژئوپلیتیکی، 
بحران انرژی در اروپــا و محدودیت های مرتبط 
با بیماری همه گیر در نقــاط مختلف جهان، با 
اختالل مواجه است و عادی شدن وضعیت بین 

۱۲ تا ۱۸ ماه طول می کشد.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: در سال جاری زراعی در تولید غالت 
به طور متوســط ۱۷ درصد رشد داشتیم. ســیدجواد ساداتی 
نژاد، وزیر جهاد کشــاورزی در افتتاحیه نهمین نمایشگاه جامع 
نهاده های کشاورزی با تاکید بر برگزاری یکپارچه نمایشگاه بخش 
کشاورزی گفت: وزارت جهاد کشاورزی به دنبال دریافت مجوز 

برای مدیریت یکپارچه نمایشگاه های بخش کشاورزی است.
وی افزود: در ســال جاری زراعی در تولید غالت رشد داشتیم 
و به طور متوسط ۱۷ درصد رشــد تولیدات رقم خورد. بنابراین 
می توان گفت روند تولید در بخش کشــاورزی کشور صعودی 

اســت. وزیر وزارت جهاد کشــاورزی ادامه داد: در حوزه کشت 
قراردادی، قراردادها از یک میلیون و ۲۰۰ هزار عبور کرده و سال 
آینده با وسعت بیشتر برنامه ها ادامه خواهد یافت. ساداتی نژاد در 
بخش دیگر سخنان خود بیان کرد: فعالیت برای سنددار کردن 
زمین های کشاورزی در حال انجام است. در این باره امسال رشد 
۷۰۰ درصدی داشتیم. پیش از دولت ســیزدهم فقط ۴ درصد 
زمین های کشاورزی دارای ســند بودند در حال حاضر این عدد 
به ۱۵ درصد رسیده است. هدف سنددار شدن تمام زمین های 
بخش کشاورزی تا سال ۱۴۰۲ اســت. وزیر جهاد کشاورزی در 

حوزه صادراتی نیز عنوان کرد: در جلساتی که چهارشنبه هر هفته 
برگزار می شود موانع صادرات یک به یک مطرح و مدیران مربوطه 
در حال رفع و رجوع این مشــکالت هســتند. در حوزه سرمایه 
گذاری نیز آمارها نویدبخش خوبی هســتند. امســال در حوزه 
سرمایه گذاری در بخش کشاورزی شاهد رشد ۴۵ درصدی بودیم. 
سهم این بخش در تولید ناخالص ملی )GDP( ۱۱.۷ درصد است 

که این آمار در حوزه سرمایه گذاری هم محقق شود.
ساداتی نژاد در ادامه این مراسم با تاکید بر غذای سالم، ارزان 
ایرانی تصریح کرد: یکی از دغدغه کشاورزان کیفیت نهاده های 

کشــاورزی اعم از کود، سم و… اســت. رئیس جمهوری هم 
بر غذای ســالم و ارزان تاکید دارد و از وزارت جهاد کشاورزی 
درخواست پیگیری موضوع را دارد. در این باره تولیدکنندگان 
باید از ظرفیت شــرکت های دانــش بنیان اســتفاده کنند. 
وزیر جهاد کشــاورزی با اشاره به نشان ســالمت در »شورای 
راهبردی تحقیقات سالمت محصوالت کشاورزی وزارت جهاد 
کشاورزی« اظهار کرد: انتظار است بهره برداران و کشاورزان از 
ظرفیت ایجاد شده استفاده کنند. به عنوان مثال این موضوع 
در حوزه برنج کاری پیگیری شد یعنی برنج هایی بدون استفاده 

از کودهای شیمیایی تولید شدند که از سالمت کامل برخوردار 
هستند. امیدواریم نشان سالمت در سایر محصوالت کشاورزی 
نیز اجرایی شود. وزیر جهاد کشاورزی در پایان سخنان خود با 
بیان اینکه ابالغ قانون رفع موانع تولید کمک بزرگی به بخش 
کشاورزی کشور است، گفت: معتقدیم تمام امور مربوط به حوزه 
کشت و کار از تولید تا توزیع و مدیریت و نظارت بر بازار باید به 
تشکل ها واگذار شود. در حوزه تنظیم بازار این امر مهم به خود 
اتحادیه ها و انجمن های طیور واگذار شده و پیگیر هستیم تا این 

موضوع برای دامداران نیز اجرایی شود. 

مذاکره با روسیه برای اجرای مشارکت در راه آهن رشت- آستارابیش از ۲۰۰هزار واحد مسکن مهر نیمه تمام باقی مانده است

۲۰۲۳ سالی سبز برای مرسدس بنز در هندنفت صعودی شدبازنگری در دستورالعمل تنظیم قیمت خودرو

تولید غالت امسال ۱۷ درصد رشد کرد
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عرضه ۵۰۰ هزار 
ربع سکه در بورس

حبوبات و برنج خارجی 
۱۰ تا ۱۲ درصد گران شد

تأکید رئیس جمهور 
بر لزوم کنترل قیمت ها

افزایش دوره انتظار 
خرید مسکن به ۳۴ سال 

kasbokarnews paper 
kasbokarnews 

سرمقاله

دالیل افت 
پرداخت تسهیالت 

بدهی بانکها به بانک مرکزی 
به حدود ۳۶۰ هزار میلیارد 
تومان رسیده است. با توجه 
بــه وضعیت اقتصــادی و 
کاهش حاشیه ســود تولید، بازپرداخت از سوی 
واحدهای تولیدی دچار مشکل شده است. از سوی 
دیگر بخش بازرگانی نیز بــا توجه به تورم موجود 

تمایلی به پرداخت...

  حســین محمودی اصل، 
کارشناس اقتصادی 

متن کامل  د ر صفحه 2

استقبال از اینترنت ماهواره ای 
مشروط به رعایت قواعد سرزمینی

وزیر ارتباطات: 
 اینترنت ماهواره ای 

فعال شده است

بانکها تسهیالت پیش بینی شده در بودجه را نپرداختند

توقف  پرداخت  وام  در  شبکه  بانکی
صفحه2

صفحه۳

۱۷۰ هزار خودرو  وارد  بورس  می شود 
اولین   فروش   خودروهای   خارجی   در   دی ماه

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ضمن اســتقبال 
از فعال شــدن اینترنت ماهواره ای در کشور گفت: 
اســتقبال از اینترنت ماهواره ای مشروط به رعایت 
قواعد ســرزمینی جمهوری اســالمی ایران است. 
عیســی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
در رابطه با فعال شــدن نزدیک به هــزار اینترنت 
ماهواره ای در کشــور ضمن تأیید خبر فعال شدن 
این اینترنت اظهار داشت: اینترنت ماهواره ای فعال 
شده است اما در جریان اینکه چه تعداد فعال شده 
است؛ نیســتم. صاحب و دارنده این شرکت که این 
خدمات را ارائه می کند می تواند آمار صحیح را بدهد. 
به گزارش مهر، وی در رابطه با خطر ورشکســتگی 
اپراتورها در راستای فعال شدن اینترنت ماهواره ای 
عنوان کرد: تعداد مشــترکین و کاربران اینترنت 
ماهــواره ای در تمام دنیا، یک درصــد کل کاربران 

اینترنت هم نمی شود و این اینترنت 
برای شــرایط ویژه و خاص است. 
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 

اضافه کرد: البته قباًل هم گفته 
شد که ما مقررات سرزمینی 

یا »لندینــگ رایت« خود 
را تهیــه، مصــوب و 

بــه اپراتورهــای 
ی  مه هــا منظو
ماهــواره ای ابالغ 

کردیم تا در صورتی  که
می خواهند در ایــران فعالیت 
قانونی داشته باشــند، ملزم 
به رعایت قواعد ســرزمینی 

جمهوری اسالمی ایران...
۳



اقتصاد2
ایران

استاندارد خدمات لوازم خانگی 
اجباری شد

با ابالغ مصوبات صد و شانزدهمین اجالسیه شورای 
عالی استاندارد، »خدمات به مشتریان و ضمانت لوازم 
خانگی انرژی بر« و همچنین »تأیید نوع تجهیزات 
پس پاالیش )DPF و SCR( برای وســایل نقلیه 
ســنگین با موتورهای احتراق تراکمی ســوخت 
دیزل« اجباری و وظایف جدید هم به سازمان ملی 
استاندارد محول شد. مصوبات صد و شانزدهمین 
اجالسیه شورای عالی اســتاندارد از سوی رئیس 
جمهوری اسالمی ایران برای اجرا به دستگاه های 
عضو شورای  عالی استاندارد و این سازمان ابالغ شد. 
با ابالغ مصوبات این جلسه، استاندارد ملی ایران به 
شماره ۱۳۶۲۹ تحت عنوان »خدمات به مشتریان 
و ضمانت لوازم خانگی انرژی بر« برای تولید کنندگان 
لوازم خانگی اجباری می شود. گفتنی است رئیس 
سازمان ملی اســتاندارد مهر ماه امسال وعده داده 
بود که استاندارد خدمات پس از فروش لوازم خانگی 
امسال اجباری می شود. خدمات پس از فروش یکی 
از موارد انتقاد اقشار مختلف مردن نسبت به کاالهای 
تولید داخل بوده است که البته تولیدکنندگان لوازم 
خانگی معتقدند در سال های اخیر در این این بخش 

وضعیت خدمات بهتر شده است.
همچنیــن اجــرای اســتاندارد ملی ایــران به 
شــماره ۱-۱۵۶۷۸ با موضــوع »خودروهــای 
جــاده ای- تجهیزات آزمون مراکــز معاینه فنی- 
قســمت ۱: ویژگی ها و روش هــای آزمــون« با 
مسئولیت اجرا توسط سازمان ملی استاندارد ایران و 
همچنین اجرای استاندارد ملی شماره ۲-۱۵۶۷۸ با 
موضوع »خودروهای جــاده ای- تجهیزات آزمون 
مراکز معاینه فنی- قســمت ۲: الزامات بازرسی« 
با مســئولیت اجــرا از طریق ســتاد معاینه فنی 
تعیین شــده آیین نامه اجرایی نحوه انجام معاینه 
و صدور برگ معاینه فنی خــودرو موضوع مصوبه 
شماره ۱۲۰۶۷۱/ت ۵۰۸۹۱ هــ  هیئت محترم 
وزیران« اجباری اعالم شد. به پیشنهاد سازمان ملی 
استاندارد ایران در صد و شانزدهمین جلسه شورای 
عالی استاندارد، اجرای اجباری شدن »استاندارد ملی 
ایران به شماره ۱۶۳۸۱ با عنوان کمیت فراورده در 
بسته بندی ها« و »استاندارد ملی شماره ۲۱۷۵۹ با 
عنوان الزامات برچسب گذاری پیش بسته بندی ها« 

نیز به تصویب اعضای این شورا رسید.

وعده جدید فرزین برای مهار 
قیمت دالر

رئیس کل بانک مرکزی گفت: سیاست تثبیت یا 
ثبات بخشی بازار ارز را دنبال می کنیم. محمدرضا 
فرزین درباره سیاست های جدید ارزی گفت: در 
حوزه سیاست های ارزی، سیاست تثبیت یا ثبات 
بخشــی به بازار را دنبال می کنیم. رئیس بانک 
مرکزی با تاکید بر اینکه این سیاست را در ماه های 
آینده دنبال می کنیم، تصریح کرد: در سال آینده 
نیز با هم فکری مجلس، جایگاه این سیاست را در 

قانون بودجه مشخص خواهیم کرد.
وی پس از نشست با اعضای کمیسیون اقتصادی 
مجلس شورای اســالمی گفت: در این نشست 
پیرامون سیاســت های ارزی بانک مرکزی بحث 
و بررســی صورت گرفت و نمایندگان نیز نظرات 
خودشان را مطرح کردند. فرزین خاطرنشان کرد: 
مقرر شد جلسات هم فکری و تبادل نظر ادامه پیدا 
کند؛ چرا که موضوعاِت فراتر از بحث ارز مانند قانون 
بانکداری نیز مطرح بوده که با همفکری و تعامل با 

کمیسیون اقتصادی کارها را پیش خواهیم برد.

وام ازدواج همچنان صدرنشین 
وام های خرد 

بانک اعالم کــرد: از ابتدای ســال تــا کنون به 
یک میلیــون و ۵۷۰ هزار متقاضــی وام ازدواج، 
فرزندآوری و ودیعه مسکن، مبلغ ۱۳۹ هزار و ۲۱۸ 
میلیارد تومان تسهیالت در شبکه بانکی پرداخت 

شده است.
به گزارش ایرنا از بانک مرکزی، در راستای حمایت 
از قانون جوانی جمعیت از ۱۰ فروردین تا تاریخ ۱۵ 
دی ماه امسال شبکه بانکی کشور به ۷۴۳ هزار و 
۹۵۳ نفر از متقاضیان، تسهیالت قرض الحسنه 
ازدواج به مبلغ ۱۰۲.۷ هزار میلیارد تومان پرداخت 
کرده اســت. همچنین از تاریخ ۳۱ فروردین ماه 
سال جاری تا ۱۵ دی ماه تسهیالت قرض الحسنه 
فرزندآوری نیز به ۶۴۳ هــزار و ۳۳۰ نفر به مبلغ 

۲۵.۹ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است.
بر اساس این گزارش، از تاریخ ۶ تیر )زمان ارسال 
دستورالعمل وزارت راه و شهرســازی و ابالغ به 
بانک ها( تا ۱۸ دی ماه نیز در قبال تسهیالت ودیعه 
مسکن ۲۲۰ هزار و ۳۷۳ پرونده تشکیل شده که 
از این تعداد ۱۸۳.۴۷۴ نفر بــه میزان ۱۰.۵ هزار 

میلیارد تومان دریافت کرده اند.

اخبار

مدتی اســت که بانک ها 
تســهیالت خرد پرداخت 
نمی کنند و اعــالم کردند 
که بانک مرکزی پرداخت 
این وام ها را متوقف کرده 
است، البته برخی این موضوع را بهانه تراشی بانک ها 
می دانند و دلیل آن را انضباط بخشی بانک مرکزی 
برای جلوگیری از خلق پول قلمــداد کردند با این 
حال مردم بــرای دریافت وام با در بســته مواجه 
شدند. نخســتین راهکار برای رفع مشکالت مالی 
دریافت وام از بانک است. هرچند برای رسیدن به 
مقصود باید از هفت خان رســتم عبور کرد؛ با این 
حال تالش های بانک مرکزی برای تسهیل دریافت 
وام های خرد همچون حذف ضامن و اعتبارسنجی 
متقاضیان در مقطعی مســیر دریافت تسهیالت را 
هموار کرد و در این مدت بسیاری موفق شدند وام 

خرد دریافت کنند.
به هر ترتیب پرداخت وام در بانک های ایران تقریبا 
متوقف شده است و حاال چه متقاضیان وام های خرد 
و چه کارخانه ها و صنایع در پاســخ به درخواست 
تســهیالت از بانک ها »نــه« می شــنوند. برخی 
متصدیان بانکی می گویند دستور توقف پرداخت 
تسهیالت از سمت بانک مرکزی صادر شده و برای 
جلوگیری از رشد نقدینگی است و برخی می گویند 
بانک ها منابع کافی ندارند. هرچند در پاسخ به ادعای 
بانک ها، عده ای به بنگاه داری آن ها اشاره می کنند 
و می گویند بانک ها منابع خود را به شــرکت های 
ســرمایه گذاری و بنگاه هــای زیرمجموعــه خود 

پرداخت می کنند تا سود بیشتری عایدشان شود.
عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس گفت: تا 
امروز عملکرد تبصره ۱۸ بودجه صفر بوده است اما با 

قولی که بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت داده اند، 
امیدواریم طی ۱۰ الی ۲۰ روز آینده سیاست هایی 
ابالغ شــود. به گزارش مهر، طی ماه های گذشته، 
روند پرداخت وام توسط شبکه بانکی تقریباً متوقف 
شده اســت. در این بین تولیدکنندگان بیشترین 
آسیب را از وضعیت موجود دیده اند؛ زیرا در شرایط 
فعلی و با افزایش تورم، دریافت تسهیالت به منظور 
تأمین سرمایه در گردش، یکی از راه های اصلی برای 

گذر از این دوره است.
در این بین با وجود اینکه راه های بسیاری از جمله 
فروش اموال مازاد بانک ها برای افزایش ســرمایه و 
خروج بانک ها از بنگاه داری به منظور افزایش توان 
تســهیالت دهی بانک ها وجود دارد، اما آنطور که 
متولیان بخش تولید می گویند حتی تســهیالت 
مصوب در بودجه از جمله تســهیالت تبصره ۱۸ 

قانون بودجه که باید دولت منابع آن را تأمین کند 
نیز پرداخت نشده است.

بر اساس بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ 
و ۱۴۰۱، به منظور رشد و پیشرفت استان های کشور 
از طریق ارتقای بهره وری و توسعه سرمایه گذاری ها، 
تکمیل واحدهای نیمه تمــام و ظرفیت های خالی 
بنگاه های تولیدی بر پایه آمایش سرزمین و همچنین 
حمایت از طرح های دانش بنیان و پیشران و بسط و 
عدالت ســرزمینی، منابعی جهت ایجاد و افزایش 
تولید، اشتغال و کارآفرینی و ارتقای رشد اقتصادی 

اختصاص می یابد.
به عبارتی بر اســاس این تبصره، پس از بررسی و 
تأیید طرح های ارائه شــده از سوی سرمایه گذاران 
و تولیدکنندگان، بانک های دولتی موظف هستند 
تا تســهیالت و وام هایی را با نرخ پاییــن به آن ها 

اختصاص دهند. هدف از این تبصــره، حمایت از 
تولیدکنندگان و ســرمایه گذاران اســت تا آن ها 
بتوانند نیروهای کار بیشتری را تحت پوشش خود 
قرار دهند و از این طریق، وضعیت اشتغال در کشور 
رونق یابد. با این وجود تا امروز این تبصره عملکردی 
نداشته و تولیدکنندگان تسهیالتی را که بانک ها بر 
اساس قانون بودجه موظف به پرداخت آن هستند 

را دریافت نکرده اند.
در همین رابطه رحیم زارع، عضو کمیسیون برنامه و 
بودجه مجلس گفت: تبصره ۱۸ در بودجه ۱۴۰۰ به 
شرط عدم تخصیص و در ۱۴۰۱ به شرط تخصیص 
آورده شد که متأسفانه به شــکل بدی تفسیر شد. 
وی ادامه داد: در ســال ۱۴۰۰ با نظارت مجلس و 
همکاری دولت به این بخش ۱۹ هزار میلیارد تومان 
تخصیص داده شد و در نتیجه مجموع عملکرد این 
تبصره ۴۷ هزار میلیارد تومان بود. اما در سال ۱۴۰۱ 
با توجه به اینکه شرط تخصیص را آوردیم، متأسفانه 
عملکرد تا به امــروز صفر بوده اســت. زارع تاکید 
کرد: با قولــی که بانک مرکزی و حــوزه اقتصادی 
دولت داده اند، امیدواریم طی ۱۰ الی ۲۰ روز آینده 
سیاست هایی ابالغ شود تا حمایت های الزم از تولید 

صورت پذیرد.
وی اظهار کــرد: به دلیل وضعیت اقتصاد کشــور، 
نوسانات بازار ارز، تورم باال و شرایط فعلی اقتصادی، 
تولید دچار رکود کشنده ای شده است. اگر تبصره 
۱۸ اجرایی نشود بسیار ضرر خواهد کرد و اشتغال 
فعلی هم تعدیل خواهد شــد. عضو کمیســیون 
برنامه و بودجــه مجلس گفت: چــون تبصره ۱۸ 
تســهیالت تکلیفی اســت، پشــت آن کمی لج و 
لجبازی هم وجود دارد. در همین راستا ما گزارش 
نظارتی در کمیســیون جهش تولید آماده کردیم. 
نامه نگاری هایی هم انجام شده و رئیس مجلس هم 

تذکراتی داده است.

بانکها تسهیالت پیش بینی شده در بودجه را نپرداختند

توقف پرداخت وام در شبکه بانکی 

بانک مرکزی اعالم کرد؛
عرضه ۵۰۰ هزار ربع سکه در بورس

بانــک مرکــزی اعــالم کــرد: ۵۰۰ هــزار 
ربع ســکه بهار آزادی از روز شــنبه ۲۴ دی 
ماه به مدت ســه روز کاری در بورس کاالی 
ایــران عرضه می شــود کــه متقاضیان می 
 توانند حداقل یک و حداکثر ۵ قطعه ســکه

 بخرند. 
بر اساس اعالم بانک مرکزی، عرضه گسترده 
ربع سکه بهار آزادی از روز شنبه ۲۴ دی ماه 
به مدت سه روز کاری در قالب فروش سکه در 
بورس کاالی ایران انجام می شود. خریداران 
می توانند پنج روز کاری بعد از خرید ســکه 
در بورس، به خزانــه بانک های عامل مراجعه 
کرده و با ارائه اسناد مربوط به بورس، به صورت 
 فیزیکی، معادل ســکه های خریداری شــده 

را تحویل بگیرند.
بر اساس این اطالعیه، تمامی اشخاص حقیقی 
باالی ۱۸ سال دارای کد ملی می توانند حداقل 
یک قطعه و حداکثر پنج قطعه ســکه طالی 
ربع بهار آزادی را خریداری کنند. بر پایه این 
اطالعیه، تمامی متقاضیان خرید ربع ســکه 
در مکانیزم حراج ناپیوســته شــرکت کرده 
و قیمت ســکه عرضه شــده ب راین اساس، 
کشــف می شــود. همچنین جزئیات بیشتر 
عرضه مذکــور از طریــق صــدور اطالعیه 
 از ســوی شــرکت بورس کاالی ایران اعالم 

خواهد شد.
گفتنی اســت فرآینــد عرضه هــای بعدی 
ســکه های طالی تمام، نیم و ربع بهار آزادی 
به صورت منظم و پیوسته متعاباً از سوی بانک 

مرکزی اعالم خواهد شد.

رییس جمهور تأکید کرد:
کنترل قیمت ها و رعایت حقوق 

مصرف کننده
اعضای ســتاد هماهنگی اقتصــادی دولت 
گــزارش بانــک مرکــزی و وزارت صنعت،  
معدن و تجارت درباره رشــد شــاخص های 
اقتصــادی کشــور در عرصــه تولیــد و 
 اشــتغال را مورد بحــث و تبادل نظــر قرار

 دادند.
به گزارش اقتصاد آنالین، در جلســه ســتاد 
هماهنگی اقتصادی دولت که به ریاست سید 
ابراهیم رئیسی برگزار شــد، گزارش هایی در 
زمینه رشــد اقتصاد ایران، تولید و اشــتغال 
ارائه و مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا گزارش 
بانک مرکزی در خصوص رشــد ۳ درصدی 
اقتصاد ایران در نیمه نخســت امســال ارائه 
شد. براســاس این گزارش گروه نفت با ۶,۶ 
درصد، صنایع و معادن با ۳.۸ درصد، خدمات 
با ۲.۶ درصد و گروه کشــاورزی با ۱.۱ درصد 
 بیشترین میزان رشــد را در شش ماه نخست

 امسال داشته اند.
در این گزارش همچنین اعالم شد در تابستان 
۱۴۰۱ برخی زیر گروه ها از جمله حمل و نقل 
و انبارداری با ۱۵,۹ درصــد و صنعت با ۸.۷ 
درصد رشد کم ســابقه ای را تجربه کرده اند. 
بر اســاس گزارش بانک مرکزی میزان رشد 
سرمایه گذاری در ماشــین آالت در نیمه اول 
۱۴۰۱ نویدبخــش بهبود وضعیــت تولید و 
اشتغال در ســال های آینده است. در جلسه 
ســتاد هماهنگی اقتصــادی همچنین وزیر 
صنعت، معدن و تجــارت از افزایش تولید و 
مدیریت بازار خودرو گــزارش داد. بر مبنای 
این گزارش در مدت ۹ ماه ۸۷۶ هزار دستگاه 
انواع خودرو تولید شــده که در مقایســه با 
 مدت مشــابه سال گذشــته ۱۸ درصد رشد 

داشته است.
در این گــزارش آمده اســت در همین دوره 
زمانی در ســال گذشــته ۱۸۲ هزار دستگاه 
خودرو ناقــص در پارکینگ خودروســازان 
انباشته شده بود که این عدد هم اکنون به صفر 

رسیده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در این گزارش 
با اشــاره به حذف ســه نوع خودرو قدیمی 
ســمند، پژو ۴۰۵ و تیبــا از چرخــه تولید 
در ســال جاری گفــت: تولیــد و عرضه ۱۲ 
محصول جدید بر پایــه پلتفرم های بومی تا 
پایان ســال آینده از برنامه های وزارت صمت 
برای ایجــاد رونــق در بازار خودرو اســت و 
وزارت صمت واردات خــودرو و تالش برای 
نوســازی ناوگان حمل و نقــل عمومی را نیز 
در دســتور کار خود دارد. رئیس جمهور در 
این جلســه کنترل قیمــت و رعایت حقوق 
 مصرف کننده در کنار رشــد تولید را ضروری 

دانست.
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رئیس اتاق بازرگانی تهران خاطر نشان کرد: ایران 
می تواند مقام نخست صادرات را در منطقه از آن 
خود کند مــا منابع و پتانســیل الزم برای تحقق 
این مهم را داریم اما متاســفانه خروج سرمایه و 
نخبگان از کشور به دلیل سخت گیری ها در محیط 

کسب وکار این امکان را از ما سلب کرده است.
به گزارش ایلنا، مسعود خوانساری در آیین معرفی 
و تقدیر از صادرکنندگان نمونه اســتان تهران با 
بیان اشاره به چالش های پیشروی صادرکنندگان، 
گفت: صادرکننــدگان در حال حاضر با معضالت 
زیادی درگیر هســتند. درست است که مطابق با 
آمار میزان صادرات در سال جاری نسبت به سال 
گذشته افزایش پیدا کرده است اما رشد صادراتی 

ما نسبت به رقبای منطقه  عقب است.
وی بــا بیان اینکــه روز بــه روز در صــادرات از 
کشــورهای منطقه عقب می افتیم، تصریح کرد: 
تحریم ها اثرات قابل توجهی بر صادرات ما گذاشته 
است و صادرکنندگان ما در شرایط ناعادالنه رقابت 
می کند. تحریم ها امکان فراهم کردن حمل و نقل 

ارزان و مراودات مالی را برای صادرکنندگان سلب 
کرده است و صادرکنندگان ایرانی برای دور زدن 
تحریم ها حداقل ۱۰ تا ۲۰ درصد هزینه هایشان 
افزایش پیدا می کند. رئیس اتاق بازرگانی تهران 
تاکید کرد: افزایش هزینه ها بــه صادرکنندگان 
و تولیدکننــدگان در نهایت بر قیمــت تولید اثر 

می گذارد.
خوانساری با اشــاره به ادامه داشتن معضل چند 
نرخی بــودن ارز در اقتصاد، اضافــه کرد: تفاوت 
نرخ ارز در سامانه نیما و ارز آزاد در ۵ سال گذشته 
مشکالت عدیده ای را برای فعاالن اقتصادی ایجاد 
کرده اســت و این موضوع یعنی تفــاوت نرخ ارز 
صادرات را مختل می کند. وی تک نرخی شدن ارز 
را یکی از الزامات اصلی اقتصاد کشور عنوان کرد 
و افزود: اتفاقی که ۴ سال پیش برای ارز ایجاد شد 
امروز دوباره تکرار می شــود، آن زمان ارز دولتی 
۴۲۰۰ تومان بود و ارز آزاد ۱۰ هزار تومان و امروز 
ارز نیمایی ۲۲ هزار تومان و ارز آزاد ۴۲ هزار تومان 
است. من نمی دانم بنا به چه منطقی در این زمینه 

تصمیم گیری نمی کنند و همان خطای گذشته را 
دوباره تکرار می کنیم.

رئیس اتاق بازرگانی تهران خطاب به نمایندگان 
مجلس که در این مراســم حضور داشتند گفت: 
فعاالن اقتصادی نتوانستند دولت را متقاعد کنند 
که ارز را تک نرخی کند از ایــن رو امیدواریم که 
فشــارهای مجلس بتواند در این زمینه راهگشا 
باشد. خوانســاری با اشــاره به خرید مواد اولیه 
با نرخ آزاد و بازگشــت آن بــا ارز نیمایی، گفت: 
صادرکنندگان در این شــرایط ضــرر می کنند و 
قبول کنید که اگر این شرایط ادامه داشته باشد و 
صادرات کاهش پیدا نکند حداقل افزایشی نخواهد 
شــد. بســیاری از صادرکنندگان خوش نام که 
عالقه ای به انجام کارهای خالف ندارد با استمرار 

این شرایط در نهایت از کار کنار خواهند کشید.
وی ادامه داد: صادرکنندگان صنایع بزرگ مانند 
فوالد و پتروشــیمی ها از آنجایی که دولتی و شبه 
دولتی هستند می توان در این شرایط تاب بیاورند 
اما صادرکنندگان خــرد نمی توانند و باید به آنها 

اجازه داده شــود که ارز مبادله کننــد .به گفته 
عضو هیات مدیره اتــاق بازرگانی ایران؛ تعهدات 
ارزی و پیمان سپاری ارزی مشــکالتی است که 
صادرکنندگان  با چالش های جدی مواجه کرده 

است.
خوانســاری با بیان اینکه مشکالت مطرح شده را 
همه مسئوالن دولتی و نمایندگان مجلس می داند، 
خاطر نشان کرد: همه می دانند و قبول دارند که 
این مشــکالت روند ادامه صادرات را دشوار کرده 
است اما نمی دانم چرا اقدامی برای حل آنها انجام 
نمی دهنــد و نمی دانم که این مشــکل کجا باید 

حل شود؟
وی در پایان با اشاره به خروج ســرمایه و نیروی 
انسانی از کشور، گفت: ایران می تواند مقام نخست 
صادرات را در منطقه از آن خــود کند. ما منابع و 
پتانســیل الزم برای تحقق این مهم را داریم اما 
متاسفانه خروج سرمایه و نخبگان از کشور به دلیل 
سخت گیری ها در محیط کسب وکار این امکان را از 

ما سلب کرده است.

معاون ســرمایه گذاری داخلی صندوق توســعه ملی 
از تأمین مالی ۲۰ پروژۀ توســعه ای نفت و گاز که یک 
پروژه آن شــامل ۱۲ میــدان گازی اســت، خبر داد. 
محمدجواد دانش معاون سرمایه گذاری داخلی صندوق 
توســعه ملی با بیان اینکه در ماه های گذشته مصوبات 
روش های سرمایه گذاری داخلی صندوق توسعه ملی 
صادر شده اســت، گفت: صندوق توســعه ملی مانند 
همه صندوق های ثروت ملی جهان قصد دارد در نقش 
سرمایه گذار در پروژه های اقتصادی سرمایه گذاری کند.

وی افزود: ۲۰ پروژۀ نفتی و گازی در دستور کار است که 
ارزش سرمایه گذاری آن حدود ۸۰ میلیارد دالر در یک 
بازه ۱۰ساله است و عالوه بر این عدد سرمایه گذاری در 
معادن فلزی هم در دستور کار است. دانش در پاسخ به 
این سؤال که امکان تحقق چنین سرمایه گذاری سنگینی 
برای صندوق توسعه ملی امکان پذیر است یا خیر، گفت: 
مدل های تأمین مالــی را به نحوی تنظیم می کنیم که 
با منابع موجود و با پیش بینی منابع آتی به ۸۰ میلیارد 
دالر برسیم. صندوق توسعه ملی به طور میانگین به ازای 
هر طرح که به بخش خصوصی داده، ۱۰۰ میلیون دالر 
تسهیالت ارائه کرده است، اما پروژه هایی که قصد ورود 

به عنوان ســرمایه گذار را در آن داریم در ابعاد میلیارد 
دالری است، در واقع به پروژه هایی که بخش خصوصی 
توان سرمایه گذاری در آن را ندارد، ورود می کنیم، البته 
صندوق توســعه ملی صرفاً به عنوان سرمایه گذار ورود 
می کند و تمام فرایند عملیاتی از اکتشــاف تا فروش را 
شرکت های تخصصی موجود در کشور انجام خواهند داد.

معاون ســرمایه گذاری داخلی صندوق توسعه ملی در 
پاسخ به این ســؤال که ممکن اســت صندوق توسعه 
ملی به ازای سرمایه گذاری ای که می کند، به جای ریال 
نفت )محصول( دریافت کند، گفــت: در قراردادهای 
نفتی توضیح داده می شــود که به ازای سرمایه گذاری، 
پول نقد و یا محصــول )نفت و گاز( دریافت شــود که 
طبیعتاً اولویت ما دریافت پول است. دانش در پایان در 
خصوص دغدغه های این روزهای کشــور در خصوص 
ناترازی گازی، گفت: یک پــروژه از ۲۰ کالن پروژه ای 
که در دســتور کار اســت، توســعه ۱۲ میدان گازی 
جنوب زاگرس اســت که در تمام ۱۲ میدان، صندوق 
توســعه ملی به عنوان رکن تأمین مالی، تفاهم نامه ای 
 را با شــرکت نفت و شــرکت های اکتشــاف و توسعه

 امضا کرده است.

سرپرســت دفتر اقتصاد مسکن با اشــاره به سهم ۷۰ 
درصدی زمین در قیمت تمام شده مسکن تهران، گفت: 
۴۰ درصد جمعیت شــهری و روســتایی در بافت های 
فرسوده زندگی می کنند. به گزارش تسنیم، ابوالفضل 
نوروزی با اشاره به افزایش شــاخص طول دوره انتظار 
صاحب خانه شدن اظهار کرد: این شاخص که با ذخیره 
کردن یک سوم درآمد خانوار برای خرید مسکن معنا پیدا 
می کند، در ایران از ۱۵ سال به ۳۴ سال رسیده در حالیکه 
در بیشتر کشورهای دنیا زیر ۱۰ سال است. وی با یادآوری 
این که سکونت ۴۰ درصد از جمعیت روستایی و شهری 
در بافت فرسوده معضلی اساسی است از مستاجر بودن 
۵۰ درصد تهرانی ها خبر داد و افزود: سهم زمین در قیمت 
تمام شده مسکن باالست و به ۶۰ درصد رسیده که این 
عدد در تهران به ۷۰ درصد نیز می رسد، این در حالی است 
که در سایر کشورها این سهم ۳۰ درصد است. وی ادامه 
داد: مطابق آمارها نیاز به مسکن طی سال های ۱۴۰۰ تا 
۱۴۰۹ به غیر از مستأجران چنین برآورد شده است: با 
توجه به این که ۲۴ میلیون دختر و پســر مجرد وجود 
دارد طی ۱۰ سال آینده به ۱۲ میلیون مسکن نیاز دارند، 
همچنین ۸ میلیون مسکن به تخریب و نوسازی نیاز دارند 

و ۱,۴ میلیون کمبود مسکن در برابر تعداد خانواده وجود 
دارد. سرپرست دفتر اقتصاد مسکن تعیین وضع مطلوب 
مسکن را با ۶ شاخص کاهش طول دوره انتظار مسکن، 
کاهش سهم مسکن در سبد هزینه خانواده، کاهش نسبت 
خانواده های مستأجر به کل خانواده، کاهش سهم جمعیت 
ساکن در واحدهای فرسوده شــهری و روستایی از کل 
جمعیت، افزایش عمر مفید و کیفیت ساختمان و ارتقاء 
کیفیت معماری مسکن متناسب با هویت ایرانی_اسالمی 
عنوان کرد. نوروزی برنامه عملیاتی در مناطق مختلف 
کشور را ۴ پروژه اصلی شــامل روستاها و شهرهای زیر 
۲۵هزار نفر جمعیت، سایر شهرها، تهران و سواحل مکران 
دانست که بایستی به آن ها وام مناسب تعلق گیرد چرا 
که اگر این پروژه در روستاها عملیاتی نشود، مطالبه وام 
از سوی مردم به شهرها می رسد، بنابراین باید مهاجرت 
معکوس رقم بخورد که با مهیا بودن خدمات زیربنایی 
و روبنایی، رونق اقتصاد روستا و اشتغالزایی در روستاها 
همراه می شود. وی با اشاره به لزوم محرک سازی در جهت 
مهاجرت معکوس خاطر نشان کرد: بسترسازی برای ایجاد 
خانه های مولد زیستی معیشتی در روستاها و شهرهای 

زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت ضرورت دارد.
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دالیل افت پرداخت تسهیالت 
حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی 

بدهی بانکها به بانک مرکزی به حدود ۳۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. با توجه به وضعیت اقتصادی و کاهش حاشیه سود تولید، بازپرداخت از سوی واحدهای تولیدی دچار مشکل شده است. از سوی دیگر بخش 
بازرگانی نیز با توجه به تورم موجود تمایلی به پرداخت تسویه تسهیالت ندارد. در این راستا با بررسی بدهی دولت و شرکتهای دولتی به بانکها، تکلیف پرداخت تسهیالت بر اساس تبصره ۱۶ و تبصره ۱۸ عملیاتی نشده 

است. همچنین با توجه به کسری بودجه دولت و مشکالت اشاره شده تمایلی در تامین تسهیالت نیز وجود ندارد.
دولت با عدم عمل به برخی بندها از جمله تبصره ۱۶ و تبصره ۱۸ و همچنین مسکوت گذاشــت پروژه های عمرانی، تمایل دارد کسری بودجه خود را به صورت غیرواقعی کاهش دهد. این در حالی است که بر اساس 
گزارش مرکز پژوهش ها، ۳۶۰ هزار میلیارد و بر اساس سخنان رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم. البته دولت جدیدا با تکذیب این موضوع مدعی شده کسری بودجه 

ندارد و چاپ پول هم صورت نمی گیرد. حال باید پرسید با این وضعیت تورم از کجا نشات می گیرد.
به نظر می رسد با پاک کردن صورت مساله مشکالت و تورم حل نخواهد شد و تنها فشار آن بر قشر ضعیف جامعه دو چندان می شود. با توجه به افزایش سود اوراق به ۲۳ درصد به طور طبیعی تسهیالت پرداختی دچار 

رشد خواهد شد. نرخ سود تسهیالت پرداختی رشد خواهد یافت. 
بنابراین بانکها تمایلی به پرداخت تسهیالت با معیارهای قبلی و با نرخ پایین تر را ندارند. این خود به عنوان یک عامل اثرگذار در عدم پرداخت یا تاخیر در پرداخت ها است. بی تردید در وضعیت فعلی با عدم پرداخت 
تسهیالت و یا افزایش نرخ تسهیالت، بخش های تولید دچار مشکل نقدینگی خواهند شد. این اتفاق هم بر عرضه تاثیرگذار خواهد بود و هم به محدود کردن تقاضا کمک خواهد کرد. با این حساب رکود بیشتر اجتناب 

ناپذیر خواهد شد.



3 بازار

رییس اتحادیه طال و جواهر گفت: اگر نرخ ارز کنترل شود، با توجه 
به این که تقاضا برای طال و سکه در بازار نیست، به ثبات بازار و حتی 

کاهش قیمت ها می رسیم.
طال و سکه دوباره به مسیر قبلی خود بازگشتند و در مدار صعودی قرار 
گرفتند. قیمت هر گرم طالی ۱۸عیار دیروز در یک رفت و برگشت 
کانالی قرار گرفت، به طوری که در ابتدای روز وارد کانال یک میلیون 
و ۹۰۰ هزار تومان شد، اما در میانه روز دوباره به کانال قبلی بازگشت. 

با این حال، گزارش ها از روند افزایشی قیمت طال حکایت دارد.
سکه نیز یک کانال باال رفت و در محدوده قیمتی ۲۱ میلیون تومان 
قرار گرفت. گزارش ها نشان می دهد که هر قطعه سکه امامی در بازار 

۲۱ میلیون و ۲۱۸ هزار تومان و هر گرم طالی ۱۸ عیار یک میلیون 
و ۸۹۹ هزار تومان قیمت پیدا کرد. در این شرایط، این سوال در حال 
حاضر مطرح است که  قیمت ها همچنان در مسیر صعودی حرکت 
خواهد کرد یا دوباره وارد فاز نزولی خواهد شد. در همین رابطه، نادر 
بذرافشــان، رییس اتحادیه طال و جواهر گفت: پیش بینی بازار یک 
مفدار سخت است و نمی توانیم بگوییم که تا پایان سال یا سال آینده 

بازار طال و سکه به چه سمتی می رود.
وی افــزود: به هرحال هــر روز ما ممکن اســت با یک نوســاناتی 
روبه رو شــویم؛ چه در ســطح دنیــا و بازارهای جهانــی و چه در 
ســطح داخلی. بر این اســاس، پیش بینی بازار یک مقداری مشکل 

اســت. رییس اتحادیه طال و جواهــر تصریح کرد: بــه اعتقاد من 
باید بگذاریم با شــرایط آن لحظــه و واقعیت بــازار صحبت کنیم. 
اما می توانم بگویــم اگر نرخ ارز کنترل شــود، با توجــه به این که 
 تقاضا برای طال و سکه در بازار نیســت، به ثبات بازار و حتی کاهش 

قیمت ها می رسیم.
بذرافشان متذکر شد: در کل باید ببینیم شرایط اونس جهانی طال، 
بازارهای داخلی و مدیربت و سیاست های بانک مرکزی چگونه خواهد 
بود. وی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی اگر به بازار ورود کند و کنترل و 
ثبات قیمت ارز بیشتر شود، این می تواند نقش مهمی در ثبات  و حتی 

کاهش قیمت طال و سکه داشته باشد.

نائب رئیس اول اتاق اصناف ایــران بیان کرد: در 
خواســت ما از تیم دولت و رئیــس جمهور این 
اســت که تیم اقتصــادی مجرب تــر و تواناتری 
انتخاب کنند تا بــا صرف زمان و دقت بیشــتر، 
راه کارهایی بیابند که نوسانات نرخ ارز را کنترل 
کند. مجتبی صفایــی بیان کرد: نوســانات ارز 
در کســب و کارها تاثیــری مخــرب دارد و اگر 
درایتی در ســاماندهی نرخ ارز بــه کار نبریم با 
 هجمه ســنگین تری از افزایش قیمت ها مواجه 

می شویم.
صفایی تصریح کرد: قیمــت ارز به طور مداوم در 
نوسان است و این امر نارضایتی مصرف کنندگان را 
در پی داشته و شکایاتی را از واحدهای صنفی ثبت 
می کند. زاویه نــگاه اتاق ها و اتحادیه های صنفی 
در رسیدگی به شکایات مردمی بسیار پر اهمیت 
اســت. معموال در صورت نارضایتی و شــکایت 
مصرف کنندگان، بازرسان به واحد صنفی اعزام 
می شوند؛ اما امروز شاهدیم که این نوسانات حتی 
بازرسان اصناف را نیز در انجام ماموریت با دشواری 
و چالش روبرو کرده است. چراکه برخی از کاالها 
با سه، چهار قیمت متفاوت در اختیار واحدهای 
صنفی توزیع کننده )فروشگاه ها( قرار می گیرد. 
این چندگانگی نرخ ها برای کاال و خدمات منجر به 
این شده است که حتی بازرسی  و تشخیص گران 

فروشی نیز دشوارتر از پیش شود.

وی بــه پرسشــی مبنــی بــر چرایــی فروش 
کاالها بر مبنای نوســانات نــرخ ارز در برخی از 
فروشــگاه ها این گونه پاســخ داد: فروشگاه ها و 
توزیع کننــدگان، کاالها را با یــک قیمت تهیه 
می کنند و با توجه به نوســانات مکــرر نرخ ارز، 
اگر بخواهنــد کاال را با نرخ قدیم بفروشــند، به 
مرور ســرمایه در گردش کمتری داشته و برای 
جایگزینی اجناس، بودجــه کمتری دارند. ادامه 
این فرایند منجر به این می شــود که خیلی زود، 
واحد صنفی به جایی برسد که نتواند کاالی کافی 
 برای عرضه تهیه کــرده و اصطالحا، مغازه خالی 

از کاال می شود. 
نائب رئیس اول اتــاق اصناف ایــران ادامه داد: 
در چنین شــرایطی واحد صنفی، مجبور اســت 
برای ادامه حیات، کاالها را به نرخ روز بفروشــد. 
حال اگر در این بین، یکــی از واحدهای صنفی 
به قصــد رقابــت یــا از روی انصاف، بــه قیمت 
قدیم فروش داشــته باشــد، حتما الزم اســت 
 ســرمایه در گــردش خــود را به نحــوی دیگر 

تامین کند.
وی اظهــار کرد: البتــه این مخصــوص اصناف 
نیســت و حتی شــرکت های دولتــی از جمله 
خودرو، قیمت مصرف کننده را به روز محاســبه 
می کنند. توجیــه شــرکت های خودرویی این 
اســت که خودرو متاثر از قیمت بورس و بورس 

متاثر از نرخ ارز، قیمت فوالد و آهن و تجهیزاتی 
اســت که نرخ آن ها نیــز دائما افزایــش دارد. 
 بنابراین خود به خود قیمــت خودرو نیز افزایش 

می یابد.
نائب رئیس اول اتاق اصنــاف ایران تاکید کرد: ما 
در مدیریت کالن اقتصاد نمی توانیم ســلیقه ای 
عمل کنیم. مثال برای بخشــی از اقتصاد کشور، 
قیمت دســتوری تعریــف کنیم، برای بخشــی 
دیگر که بر حســب اتفاق مدیریــت دولتی دارد 
قیمتی آزاد و متناســب با نرخ ارز تعیین کنیم و 
با خرده فروشــان که مردمی ترین بخش اقتصاد 
هستند، چکشی و سلیقه ای برخورد کنیم. مسلم 
 اســت که این چنین رفتاری منجر به نابسامانی 

بازار می شود.
صفایی گفت: این که می گوییم تحریم ها موجب 
افزایش نرخ ارز شــده اســت را این طــور باید 
تحلیل کرد که بله، تحریم هــا از ابتدای انقالب 
بر ملــت ایران اعمال شــده اســت و هیچ کس 
نمی تواند منکــر تاثیر آن بر اقتصاد ایران شــود 
اما بی تفاوتــی برخی از مســئوالن اثر تحریم ها 
بر اقتصاد را تشــدید کرده اســت. لذا از رئیس 
جمهور درخواست داریم با انتخاب تیم اقتصادی 
قوی، این نوســانات را تحت کنتــرل در آورند تا 
 اقتصاد ایران در سایه ثبات نرخ ارز، فرصت رشد 

داشته باشد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: سال آینده 
هیچ افزایش قیمتی برای حامل هــای انرژی از 
جمله بنزین، گازوئیل و گاز را نداریم و این موضوع 

اصاًل در بودجه سال ۱۴۰۲ نیامده است.
عبدالعلی رحیمی مظفری عضو کمیسیون انرژی 
مجلس با اشاره به جزئیات الیحه بودجه ۱۴۰۲، 
اظهار داشــت: آن طوری که مشــخص است در 
الیحه بودجه ســال آینده هیچ افزایش قیمتی 
برای فرآورده های نفتی و گازی و حامل های انرژی 

دیده نشده است.
وی افزود: این که بیان می شــود قرار است سال 
آینده قیمت بنزین، گازوئیــل و گاز افزایش پیدا 

کند اصــاًل چنین چیزی در دســتورکار دولت و 
مجلس نیســت و اگر هم دولــت بخواهد قیمت 
حامل های انرژی را افزایش دهد مجلس این اجازه 

را نخواهد داد.
عضو کمیســیون انرژی مجلس گفــت: قبل از 
اینکه افزایش قیمت در حامل های انرژی داشته 
باشیم باید توزیع عادالنه در کشور صورت گیرد 
تا زمانی که حامل های انرژی در کشــور عادالنه 
توزیع نشــود نمی شــود افزایش قیمت داشته 
باشــیم. باز تأکید می کنم در ســال آینده هیچ 
افزایش قیمتی برای حامل هــای انرژی از جمله 
بنزین، گازوئیــل و گاز را نداریــم و این موضوع 

اصاًل در بودجه سال ۱۴۰۲ نیامده است. رحیمی 
با بیان اینکه بر اســاس سیاســت های حمایتی 
دولت از اقشار آسیب پذیر، مددجویان بهزیستی 
و کمیته امــداد از پرداخــت هزینه بهای قبوض 
»آب«، »برق« و »گاز« مشروط بر رعایت الگوی 
مصرف »معاف« هستند، تصریح کرد: همچنین 
معافیت هایی برای خانوارهایی که در سال آینده 
مصرف کمتر داشته باشند در الیحه بودجه دیده 
شده اســت، یعنی هر خانواری که مصرف کمتر 
داشته باشد بهای گاز، آب و برق برای آن ها رایگان 
 خواهد بود و این معافیت برای پرمصرف ها اعمال 

نخواهد شد.

پیشبینیجدیدرییساتحادیهطالازقیمتها
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رئیــس اتحادیــه فروشــندگان لــوازم یدکي 
خودرو و ماشــین آالت تهــران از بــاال رفتن 
قیمت لوازم یدکي در اثر رشــد نــرخ ارز خبر 
داد و گفــت: قیمت لــوازم یدکــي ۲۰ درصد 
افزایش داشــته اســت. ســید احمد حسیني، 
رئیس اتحادیه صنف فروشــندگان لوازم یدکي 
خودرو و ماشــین آالت تهران باال رفتن قیمت 
ارز در لــوازم یدکي را اثرگذار دانســت و گفت: 
 قیمت لــوازم یدکي ۲۰ درصد افزایش داشــته 

است.
وي افزود: افزایش قیمت ارز روي بعضي از کاالها 
به دلیــل وراداتي بودن خود کاال اثر مســتقیم 
مي گذارد و بعضــي از کاالها بــه دلیل این که 
 مواد اولیه آنهــا وارداتي اســت افزایش قیمت 

داشته اند.
رئیــس اتحادیــه فروشــندگان لــوازم یدکي 
خودرو و ماشــین آالت تهران تاکیــد کرد: به 
 ســبب افزایش قیمت بازار با یــک رکود همراه 

بوده است.
 حســیني ســازمان حمایت از تولیدکنندگان 
و مصرف کننــدگان را مســئول قیمت گذاري 
لوازم یدکي معرفي کرد و اظهار داشــت: لوازم 
یدکــي بر اســاس قیمت تمام شــده و ســود 
متعارفي که ســازمان حمایت از تولیدکنندگان 
 و مصرف کنندگان لحاظ کــرده قیمت گذاري 

مي شوند.
وي تصریح کرد: به هر میزان قیمت ارز بي ثبات 
باشد بازار بخش خصوصي نیز دچار سردرگمي 
مي شــود؛ چرا که امــکان برنامه ریــزي بدون 
شــرایط ثابت غیرممکن مي شــود. وي تعداد 
واحدهاي فعال فروش لــوازم یدکي را ۱۰ هزار 

واحد برشــمرد و اضافــه کرد: حــدود ۷ هزار 
واحد صنفي پروانــه دار داریم و ۲ هزار واحد نیز 
 تشــکیل پرونده داده اند که در مرحله بررسي 

هستند.
رئیــس اتحادیــه فروشــندگان لــوازم یدکي 
خــودرو و ماشــین آالت تهران خاطرنشــان 
کرد: ســامانه جامع تجــارت که شناســه دار 
کردن قطعــات خــودرو را مدیریــت مي کند 
داراي اشــکال اســت و عمدتا در جواب ارسال 
 شناسه کاال، قطعه خودرو را فاقد اعتبار معرفي 

مي کند.
حســیني دسترســي به اطالعــات محرمانه 
تجاري واردکننــدگان را حق دولت دانســت، 
اما ســرویس پیامکي ســامانه جامع تجارت را 
افشــاکننده اطالعات رقباي تجاري برشــمرد 
و یادآور شــد: وقتي شناسه به ســامانه پیامک 
 داده مــي شــود کل اطالعــات محصــول

 را برمال مي کند.
وي در پایان تصریح کرد: یکي از مشــکالت ما 
عدم هماهنگي وزارت اقتصــاد و وزارت صمت 
در گمرک اســت. وزارت صمــت اصالت کاال را 
بررسي میکند، اما وزارت اقتصاد صحت اسناد را 

رسیدگي مي کند. 
مشکل اینجاســت که کاالیي که وزارت صمت 
از آن به عنوان قاچــاق یاد میکنــد در واقع به 
وســیله ترخیص کاران داراي مجــوز از وزارت 
اقتصاد وارد شــده است. ریشــه این مشکل در 
گذاشــتن ســقف واردات براي کارت بازرگاني 
تجار اســت. تجاري کــه قصد واردات بیشــتر 
 دارنــد مجبور هســتند که به ترخیــص کاران 

مراجعه کنند

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با اشاره به 
وفور کاال در بازار، گفت: در ۲۰ روز اخیر به دلیل 
افزایش نرخ ارز، قیمت حبوبات و برنج خارجی 

۱۰ تا ۱۲ درصد گران شد. 
رضــا کنگــری در مــورد وضعیت بــازار مواد 
غذایی، اظهار کــرد: در حال حاضر در هیچیک 
از گروه هــای کاالیــی از جمله برنــج، روغن و 
حبوبات کمبــودی نداریم و بازار بــا وفور کاال 
مواجه اســت؛ منتهی به دلیــل کاهش قدرت 
خرید مردم، رکود بر بازار حاکم شــده اســت 
چراکــه گرانی هــای امســال ســبب شــده 
 اســت وســع مردم برای خرید مــواد غذایی

 کمتر شود.
رئیس اتحادیه بنکداران مــواد غذایی تهران با 
اشــاره به قیمت کاالها، افزود: قیمت کاالهای 
اساســی به ویژه روغن و برنــج ایرانی تغییری 
نداشــته اســت اما با توجه به افزایش نرخ ارز، 

طــی ۲۰ روز اخیــر قیمــت حبوبــات و برنج 
 پاکستانی و هندی بین ۱۰ تا ۱۲ درصد افزایش 

یافته است.
وی ادامه داد: برنج پاکســتانی مرغوب بین ۴۵ 
تا ۵۰ هزار تومان و برنج هنــدی نیز بین ۳۳ تا 
۴۰ هزار تومان فروخته می شــود؛ اما همانطور 
که گفته شــد برنج ایرانی گران نشــده و انواع 
برنج ایرانی در بازار از ۵۵ تــا ۱۳۵ هزار تومان 

موجود است.
کنگری تصریح کــرد: به طور کلــی کاالهایی 
که به نوعی به ارز وابســته هســتند و وارداتی 
محســوب می شــوند افزایش قیمت داشته اند 
اما قیمت باقی کاالها ثابت مانده اســت .رئیس 
اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران تاکید کرد: 
خوشبختانه در همه گروه های کاالهایی با وفور 
 مواجه هستیم و انبارها پر است منتهی بازار راکد 

شده است.

عرضه خودرو در بورس کاال 
در حالــی وارد مرحله جدید 
خود یعنی عرضه خودروهای 
وارداتی جدید خواهد شد، که 
کماکان مخالفان و موافقان 
بســیاری دارد. انواع روش ها برای واگذاری خودرو به 
مردم و خریداران در تمامی دولت ها بکار گرفته شد اما به 
عقیده موافقان واگذاری خودرو در بورس، این روش می 
تواند رانت و فساد در این بازار را به کمترین میزان برساند.
در همین رابطه قرار اســت بورس کاالی ایران پذیرای 
۲۱ هزار و ۱۴۰ دستگاه خودرو وارداتی از سوی شرکت 
های چانگان و کیا باشد. ۱۹ هزار خودرو سواری چانگان 
متعلق به چانگان چین که عرضه کننده آن سایپا است، 
راهی بورس کاال می شود. شرکت بازرگانی کوشا خودرو 
نگین، ۵۰۰ دستگاه خودرو سواری کیا سراتو، به تعداد 
۵۰۰ دستگاه خودرو سواری کیا اسپورتیج،  به تعداد ۵۰۰ 
دستگاه خودرو سواری کیا K ۵  به تعداد ۲۰۰ دستگاه 
خودرو سواری کیا CEED، به تعداد ۱۰۰ دستگاه خودرو 
سواری کیا پیکانتو، به تعداد ۱۰۰ دستگاه خودرو سواری 
کیا  PEGAS،  به تعداد ۱۰۰ دستگاه خودرو سواری کیا 

RIO، به تعداد ۷۰ دستگاه خودرو سواری کیا سونت  و ۷۰ 
دستگاه خودرو سواری KIA SELTOS متعلق به شرکت 

KIA کره جنوبی را در بورس کاال پذیرش کرده است.
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز از عرضه 
۱۷۰ هزار دســتگاه خودرو توســط دو شرکت بزرگ 
خودروساز کشــور در روزهای آینده خبر داد و گفت: 
ثبت سفارش واردات ۴۰ هزار خودرو انجام شده و اولین 
فروش خودروهــای خارجی در دی مــاه انجام خواهد 
شد. امید قالیباف در مورد آخرین وضعیت خودروهای 
وارداتی، اظهار کرد: تمــام مجوزهای الزم برای فروش 
و شماره گذاری خودروهای وارداتی انجام شده است و 
اکنون هیچ مانعی برای واردات، ترخیص، شماره گذاری و 

فروش این خودروها وجود ندارد.
وی افزود: تا امروز حدود ۴۰ هزار ثبت ســفارش برای 
واردات خودرو انجام شــده و اولین فروش خودروهای 
خارجی در دی ماه انجام خواهد شد. مشاور وزیر صمت 
ضمن تاکید بر شــتاب گرفتن واردات، به فروش های 
بزرگ خودروهای داخلی اشاره کرد و گفت: در راستای 
هدف گذاری انجام شده وزارت صمت مبنی بر عرضه ۹۰۰ 
هزار دستگاه خودرو در ۶ ماه آینده، طی روزهای آینده 
حدود ۱۷۰ هزار دستگاه خودرو تولید داخل توسط دو 

شرکت بزرگ خودروساز عرضه خواهد شد.

وی به عرضه چهار هزار دســتگاه شاهین که در بورس 
انجام شد، اشاره کرد و ادامه داد: برای این تعداد عرضه 
تنها ۱۵۴۵ متقاضی وجود داشت که توانستند با همان 
قیمت پایه ۳۰۴ میلیون تومان خودرو خریداری کنند. 
قالیباف گفت: فشار عرضه خودرو افزایش خواهد یافت 
که قطعاً موجب اشباع بازار و حذف تقاضای سرمایه ای 
خواهد شد. در همین رابطه عضو هیات علمی دانشکده 
مهندسی خودرو دانشــگاه علم و صنعت ایران گفت: 
عرضه خودرو در بورس کاال مانع رانت خواری می شود، 
اما حال که فضا برای افزایش تولید فراهم است باید به رفع 
مشکالت موجود پرداخت. امیر حسن کاکایی، در تحلیل 
خود از عرضه خودروها در بورس کاال، افزود: در شرایط 
فعلی و با وجود فضای ابهام و همچنین برخی تنش ها در 
اقتصاد، باید این شیوه فروش خودرو را با سایر روش های 
موجود یعنی قیمت گذاری دستوری )شیوه قرعه کشی( 

و فروش در بازار آزاد تحلیل کرد.
وی بیان داشــت: امروز به این اطمینان رسیده ایم که 
قیمت گذاری دســتوری موجب کنتــرل قیمت ها در 
بازار نمی شــود و افرادی که می گویند باید به این شیوه 
بازگردیم، سخت در اشــتباه اند. این کارشناس صنعت 
خودرو ادامه داد: در خصوص عرضه با قیمت های نزدیک 
به حاشیه بازار که در دهه ۷۰ نیز تجربه شد، امروز قاطبه 

افراد و حتی سیاسیون با آن مخالف اند، زیرا آن را شیوه ای 
شفاف نمی دانند. وی به شــیوه عرضه در بورس اشاره 
کرد که در حقیقت اختراع ایرانی هاست و گفت: قیمت 
خودرو در بورس کاال در مکانیسمی کاماًل شفاف کشف 
می شود و حتی می توان مشــخص کرد چه کسانی در 
طرح های فروش شرکت کنند. کاکایی یادآور شد: در شیوه 
قرعه کشی، برخی افراد فقط به نوشتن نام خود بسنده 
می کردند و اگر قرعه به نامشان می افتاد به دنبال فراهم 
کردن پول الزم می رفتند، امــا برای خریداری خودرو از 
بورس افراد باید پول داشته باشند و بر این اساس خریداران 
واقعی ورود می کنند. وی اضافه کرد: همچنین در مقایسه 
با شیوه قیمت گذاری دستوری، رانت توزیع نمی شود که 
مردم برای آن صف بکشند؛ بنابراین بازار به تعادل نزدیک 
خواهد شــد و مابه التفاوت قیمتی با بازار نیز می تواند از 

سوی خودروساز در تولید بیشتر به کار گرفته شود.
عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم 
و صنعت ایران اظهار داشت: در حدود پنج ماه گذشته که 
عرضه خودرو در بورس آغاز شده، شاهد کاهش قیمت 
خودروها نسبت به نرخ های بازاری بودیم، به طوری که 
هایما اس۷ ایران خودرو با قیمت پایه خریداری شد. وی 
گفت: در خودروهای نسبتاً ارزان تری که وارد بورس شد 
نیز شاهد بودیم بورس کاال موجب افزایش قیمت نشد، 
هرچند در همین هفته های گذشته شاهد التهابات ارزی 
و افزایش نگرانی های اقتصادی نسبت به آینده و در نتیجه 

افزایش تقاضا برای خرید خودرو بودیم.
کاکایی با تاکید بر اینکه بورس کاال قرار نیســت همه 
مشکالت قیمتی و بازار خودرو را حل کند، خاطرنشان 
کرد: امروز به طور قطع می توان گفت عرضه خودرو در 
بورس کاال جلوی رانت خواری را خواهد گرفت، اما این 
لزوماً به معنای حذف کامل دالالن یا کاهش قیمت ها 
نیست. وی تاکید کرد: حال که با این شیوه فروش پول 
بیشتری به دست خودروسازان می رسد، باید موانع تولید 
آنها برطرف شود تا شاهد افزایش تولید خودرو و در نتیجه 
کاهش قیمت تمام شده باشیم. یکشنبه ۱۰ هزار دستگاه 
خودرو در بورس کاال عرضه شد که در این معامالت شاهد 
افت شدید قیمت ها نسبت به عرضه های قبلی و نیز بازار 
آزاد بودیم، به طوری که تارا دستی ۲۰۰ میلیون تومان 
زیر قیمت بازار به دست مصرف کننده رسید. آمارها حاکی 
است در همین مدت کوتاه که تیراژ پایینی از محصوالت 
خودروسازها به رینگ بورس کاال ورود کرده است، معادل 
هفت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان منافع بین مشتریان، 

سهامداران و دولت توزیع شد.
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اولین فروش خودروهای خارجی در دی ماه

۱۷۰ هزار خودرو وارد بورس می شود 
عدم هماهنگي وزارت اقتصاد و وزارت صمت در گمرک مشکل ساز است

افزایش۲۰درصديقیمتلوازمیدکيخودرو

حبوبات و برنج خارجی ۱۰ تا ۱۲ درصد گران شد

وفورکاالداریم

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی گفت: همه فروشندگان 
دارای جواز کسب معتبر ملزم به ارائه فاکتور فروش کاال هستند. 
محمدرضا رمضان با بیان اینکه بهتر اســت مردم کاالی مورد 
نیاز خــود را از مکان های دارای جواز و بــا ضمانت خریداری 
کنند، گفت: در هنگام خرید کاال باید نوع و زمان گارانتی کاال، 
نحوه پرداخت وجه و تمام شرایط خرید در فاکتور ذکر شود تا 
در صورت بروز مشکل احتمالی به توان به شرکت وارد کننده 
یا فروشنده کاال مراجعه و نسبت به دریافت غرامت یا تعویض 

کاالی معیوب اقدام کرد.

او با اشــاره به اینکه کاال های بدون گارانتی یــا قاچاق اند و یا 
خدمات پس از فروش معتبر ارائــه نمی دهند، گفت: گارانتی 
از زمان خرید کاال نه زمان درج شــده روی کاال محسوب می 
شــود. رئیس اتحادیه فروشــندگان لوازم صوتی و تصویری و 
موبایل گفت: همه فروشندگان دارای جواز کسب معتبر ملزم به 
ارائه فاکتور فروش کاال و ثبت همه مشخصات و سریال کاالی 
فروخته شده در آن هستند. در غیر این صورت، در صورت بروز 
اشکال احتمالی قابل پیگیری نیست.گارانتی دارای شرایطی 

است که فروشندگان کاال موظف به انجام آن هستند.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری و موبایل با 
بیان اینکه هم اکنون دغدغه اصلی بسیاری از اصناف موضوع 
مالیات و نحوه محاسبه آن اســت، افزود: با توجه به شناخت 
اتحادیه ها و اصناف از مشکالت اعضا، ادارات مالیات می توانند 
ضمن تعامل با اتحادیه ها و اصناف، به کاســب ها کمک کنند. 
در بسیاری از موارد مشاهده شده که مالیات از کسانی که باید 

مالیات بپردازند اخذ نشده و بالعکس رقم خورده است.
کاسبان با پرداخت مالیات مشــکل ندارند، اما با میزان و نحوه 
محاسبه آن مشــکل دارند و تعامل اداره مالیات با اتحادیه ها 

می تواند از تشکیل پرونده های مالیاتی بر مورد جلوگیری کند. 
او با اشاره به سود ناچیز فروشــندگان لوازم صوتی و تصویری 
و موبال از فروش کاال، گفت: خواهان تعامل بیشــتر در حوزه 
مالیات با اصناف هستیم. همه کاال هایی که فروخته می شود باید 
نماینده شرکت نصب و گارانتی آن را فعال کند و شرکت های 
تلفن همراه هم باید خدمات پس از فروش معتبر داشته باشند.

او با اشــاره به طرح جدید وزارت صمت مبنی بر ارائه خدمات 
پس از فــروش معتبر گفت: در این طرح همــه واردکنندگان 
کاال، ملزم به ارائه خدمات پــس از فروش معتبر در همه نقاط 

کشور هستند. در این طرح شرکت های فاقد گارانتی معتبر به 
مرور از چرخه خرید و فروش خارج می شــوند. رئیس اتحادیه 
فروشــندگان لوازم صوتــی و تصویری و موبایــل گفت: هم 
اکنون ۵ هزار عضو فعال در رســته صوتی و تصویری و تلفن 
همراه در شهر تهران فعالند و ۱۰ بازرس دائم وظیفه بازرسی 
از این فروشــنده ها را به عهــده دارند. او افــزود: تعمیرکاران 
صوتی و تصویری عضو اتحادیه فروشــندگان نیستند، برخی 
 کاال ها بــه دلیل نبــود قطعه قابــل تعمیر نیســتند و کاری 

از دست تعمیرکاران بر نمی آید.

رئیس اتاق اصناف مرکز اســتان گیالن گفت: در حوزه 
اصناف قوانین دست وپاگیری زیادی وجود دارد که مانع 
از توسعه کسب وکار می شود و یکی از این مسائل بحث 
قوانین دست و پا گیر در حوزه بهداشت اصناف است که 
باید نیاز سنجی برای آن صورت بگیرد. علیرضا تهی دست 
افزود: در سال های اخیر برخی از واحدهای صنفی مرتبط 
با بهداشت مکلف به بستن قرارداد با دفاتر خدمات سالمت 
بودند و در حال حاضر اســتخدام یک مشاور بهداشت، 
ســالمت و یا مالکی که صالحیت نظارت بهداشتی را 
داشته باشد جایگزین مصوبه قرارداد با دفاتر سالمت شده 

است که این دو شرط هزینه بیشتری نسبت به قرارداد با 
دفاتر خدمات سالمت برای واحدصنفی به همراه دارد. وی 
تصریح کرد: برای برخی از قوانین بهداشتی الزم است اتاق 
اصناف ایران نیاز سنجی داشته باشد و اجبارها برداشته 
شــود، به عنوان نمونه برخی از واحدهای صنفی مانند 
رستوان ها و اغذیه فروشان که مستقیما با سالمت مردم 
در ارتباط هستند مکلف به اجرای قرارداد با دفاتر خدمات 
سالمت یا استخدام مشاور بهداشتی باشند اما صنوف 
دیگر مانند آرایشگران و دیگر صنوف الزام جایز نیست. 
رئیس اتاق اصناف رشت اظهار کرد: در حال حاضر شرایط 

اقتصادی بازار مساعد نیست و بسیاری با دریافت وام اندک 
اقدام به ایجاد یک واحدصنفی برای امرارمعاش می کنند 
و اینکه بخواهند مشمول هزینه های غیرمعقول شوند 
منصفانه نیست. تهی دست افزود: کاهش نقدینگی و عدم 
سرمایه در گردش بازار، تورم و نبود حمایت های مالی از 
تولیدکنندگان و مصرف کنندگان شــرایط فعالیت در 
بازار را با مشکالتی همراه کرده و الزم است حمایت های 
دولت هدفمند باشد و اگر وامی پرداخت می شود، تنها 
برای واحدهای تولیدی بزرگ نباشد و شامل واحدهای 

کوچک و متوسط تولیدی ها )SME( نیز شود.

مردمکاالهایموردنیازراباضمانتخریداریکنند

بستههایحمایتیدولتبهبخشتولیدهدفمندباشد
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فناوری و 
اطالعات

رونق بازار نانو با فعالیت بیش از ۳۰۰ شرکت دانش بنیان
معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان اعالم کرد: ۲۷۱ شرکت تولیدکننده محصول 
نانو و ۶۴ شرکت سازنده تجهیزات نانو در کشور فعالیت می کنند و به بازار این صنعت رونق 
بخشیده اند. به گزارش معاونت علمی، بر اساس اعالم ستاد توسعه فناوری نانو معاونت 
علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاســت جمهوری، شرکت های تولیدی در حوزه 
فناوری نانو، شامل دو دسته شرکت های تولیدکننده محصوالت و سازنده تجهیزات نانو 
می شوند که در سال گذشته، ۲۶۳ شرکت تولیدکننده محصول نانو و ۶۱ شرکت سازنده 
تجهیزات نانو فعالیت داشتند. تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۱ نیز ۲۷۱ شرکت تولیدکننده 

محصول نانو و ۶۴ شرکت سازنده تجهیزات نانو در حال فعالیت بودند.
در کشور ۱۳۷۶ محصول نانو )شامل محصوالت نانویی و دستگاه یا تجهیزات نانو( تولید 
می شود. گزارش ها از این امر حکایت دارد که مجموع محصوالت و تجهیزات نانو از سال 
۱۳۹۲ تا پایان سال ۱۴۰۰ بیش از ۶ برابر شده است. در سال ۱۴۰۰ شرکت های فناوری 
نانو موفق به صادرات محصوالت این فناوری به ارزش ۶۲ میلیون دالر شده اند. پس از سال 
۹۸ که کمترین مقدار و سهم صادرات محصوالت نانو ساخت ایران ثبت شد، حجم صادرات 
روند صعودی گرفته است و در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل ۵۳ درصد رشد داشت ولی 

سهم ۷ درصدی صادرات از کل بازار نانو تغییر چندانی نکرده است.

دسترسی ۲۵۴ خانوار روستایی حاشیه شهر مشهد به 
اینترنت پرسرعت

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطالعات استان خراسان رضوی، با تأکید بر ضرورت محرومیت 
زدایی ارتباطی در سطح روستاهای استان، از نصب و راه اندازی یک سایت جدید مجهز به 
تکنولوژی نسل های دوم، سوم و چهارم همراه، در روستای خور علیا از توابع بخش مرکزی 
مشهد توسط اپراتور ایرانسل خبر داد. به گزارش مرکز روابط عمومی اداره کل ارتباطات و 
فناوری اطالعات استان خراسان رضوی، علی دلگیر مدیر کل ارتباطات و فناوری اطالعات 
این استان با اعالم خبر فوق گفت: توسعه شبکه ملی اطالعات و بهره مندسازی همه روستاییان 
خراسان رضوی علی الخصوص مناطق کم برخوردار و محروم از فناوری های نوین، مهمترین 
برنامه مجموعه ارتباطی استان بوده و بنا داریم با توجه با تأکیدات مقام عالی وزارت در خصوص 
اتصال کامل روستاهای باالی بیست خانوار به اینترنت پرسرعت و شبکه ملی اطالعات، این 

مهم را تا حصول نتیجه مطلوب  با قوت ادامه دهیم.
وی در ادامه افزود: در همین راســتا و با توجه به نیاز مناطق حاشــیه ای شهر مقدس 
مشــهد به اینترنت پرســرعت، از محل اعتبارات طرح توســعه ارتباطات روســتایی 
وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعات، یک ســایت جدیــد با تکنولــوژی کامل در 
 روســتای خور علیا از توابــع بخش مرکزی مشــهد توســط اپراتورایرانســل نصب 
و راه اندازی شد. دلگیر ادامه داد: با انجام این مهم، ۲۵۴ خانوار، در روستاهای خور علیا و 
خور وسطی، با جمعیتی معادل ۸۰۳ نفر به اینترنت پرسرعت همراه متصل و از خدمات و 
امکانات مختلف شبکه ملی اطالعات بهره مند شدند. مدیر کل ارتباطات وفناوری اطالعات 
خراسان رضوی در پایان تصریح کرد: با هماهنگی های صورت گرفته با مجموعه ارتباطی 
استان، برنامه فشرده ای به منظور اتصال تمامی روستاهای باالی بیست خانوار استان به 

شبکه ملی اطالعات تا پایان سال آتی تدوین شده است.

۲۵درصد بنگاه های حوزه گیاهان دارویی، دانش بنیان هستند
معاونت علمی اعالم کرد در حال حاضر شرکت های دانش بنیان و فناور، ۲۵ درصد از کل 
شرکت های فعال در حوزه صنعت گیاهان دارویی و فرآورده های طبیعی را به خود اختصاص 
داده اند. به گزارش معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، چند 
سالی است که حوزه گیاهان دارویی و فرآورده های طبیعی به صورت جدی مورد اقبال 
شرکت های دانش بنیان و فناور قرار گرفته است و باتوجه به حمایت هایی که ستاد توسعه 
علوم و فناوری  گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان 
ریاست جمهوری در راستای جذب سرمایه، توسعه  بازار و صادرات برای این گونه شرکت ها 

در نظر گرفته، نرخ ورود نخبگان علمی کشور به این صنعت رو به افزایش است.
در کنار این اقدامات و حمایت ها؛ قانون جهش تولید دانش بنیان نیز یکی از قوانینی است 
که به صورت جدی ورود موثر نخبگان و شــرکت های دانش بنیان به صنایع مختلف را 
تسهیل می کند. بر همین اساس و با کمک همین ریل گذاری ها امروز بیش از ۸۰۰ شرکت 
با ماهیت های مختلف در زنجیره  ارزش صنعت گیاهان دارویی و فرآورده های طبیعی فعال 
هستند. این شرکت ها محصوالت و تولیداتی دارند که می توانند به بازارهای بین المللی 
نیز صادر کنند؛ اما در حال حاضر درصد باالیی از فروش محصوالت در این حوزه را خام 
فروشی تشکیل می دهد. این اتفاق مانع از خلق ثروت از صنعت گیاهان دارویی و کسب سهم 
درست و واقعی ایران از بازار بین المللی شود. فناوران ایرانی برای خلق ثروت و ارزش افزوده 
از این صنعت کهن باید نسبت به فروش محصوالت فرآوری شده در قالب دارو، اسانس، 
عطر، افزودنی ها و... اقدام کنند و با ورود مؤثر و گسترده  نخبگان و شرکت های دانش بنیان 

و حمایت  از آن ها این دستاوردها زودتر به دست خواهد آمد.

تکمیل بسترهای ارتباطی شبکه پرسرعت کشور 
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات و دبیر شورای اجرایی فناوری اطالعات در 
سفر به استان یزد با اشاره به شکسته شدن رکورد مصرف پهنای باند داخلی، گفت: در 
دولت سیزدهم موضوعاتی مانند توسعه دولت هوشمند، اقتصاد دیجیتال و تکمیل 

بسترهای ارتباطی شبکه پرسرعت کشور در اولویت قرار دارد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات به 
نقل از اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات استان یزد، رضا باقری اصل معاون وزیر 
ارتباطات و دبیر شورای اجرایی فناوری اطالعات در سفر به استان یزد با حضور در 
بیست و چهارمین نشست سال جاری ستاد نوآوری، فناوری و اقتصاد دانش بنیان 
استان، گفت: تشکیل کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال در دولت سیزدهم، بستر مناسبی 
برای رشد این نوع اقتصاد در کشور اســت. وی افزود: هر استان متناسب با ظرفیت 
موجود در الیه های اقتصاد دیجیتال می تواند سهم خود را در این زمینه افزایش دهد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با اشــاره به ظرفیت های ایجاد شــده در 
 )IDI( استان و دست یابی به رتبه  برتر در شاخص توسعه یافتگی فاوا ICT زیرساخت
خواستار توجه زیست بوم اقتصاد دیجیتال استان و دیجیتالی شدن سایر حوزه ها به 

منظور تحقق رشد اقتصادی این بخش شد.
باقری اصل با اشاره به شکسته شدن رکورد مصرف پهنای باند داخلی، افزود: در دولت 
سیزدهم موضوعاتی مانند توسعه دولت هوشمند، اقتصاد دیجیتال و تکمیل بسترهای 
ارتباطی شبکه پرسرعت کشور در اولویت قرار دارد. وی ادامه داد: همکاری مدیران 
ارشد استان در نهضت توسعه فیبرنوی )FTTH( به منظور دسترسی مردم و کسب و 
کارها به اینترنت پرسرعت مبتنی فیبر نوری، منجر به رشد اقتصاد دیجیتال با تکیه بر 
شبکه ملی اطالعات و افزایش تولید محتوا به ویژه در حوزه گردشگری هوشمند می 
شود. باقری اصل در کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال، ضمن تشریح سه الیه اقتصاد 
دیجیتال، خواستار شناسایی ظرفیت ها و استعدادهای استان در هر الیه و تمرکز بر 
این ظرفیت ها برای رشد سریعتر این بخش و افزایش سهم اقتصاد دیجیتال استان شد.

وی با بیان اینکه نیروی انسانی، سرمایه گذاری و تسهیل فضای کسب و کار، پیش 
نیازها و ظرفیت های الزم برای تحقق توسعه اقتصاد دیجیتال است، آیین نامه جدید 
کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال در حمایت از ســکوهای داخلی و کسب و کارهای 
دیجیتال و همچنین آیین نامه  حمایت از آزادکاران را تشــریح کــرد. معاون وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعات ضمن پاسخ به سواالت و دریافت پیشنهادات مدیران 
شــرکت  های دانش بنیان و فناور حاضر در جلسه، خواســتار همکاری زیست بوم 
اقتصاد دیجیتال اســتان با کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال و کمیته های تخصصی 
 ۹ گانه ذیل کارگــروه به منظور رفع ســریع نیازها و حل مســائل این بخش مهم 

از اقتصاد کشور شد.

اخبار

وزیــر ارتباطــات و فناوری 
اطالعات ضمن اســتقبال از 
فعال شــدن اینترنت ماهواره 
ای در کشــور گفت: استقبال 
از اینترنت ماهواره ای مشروط 
به رعایت قواعد سرزمینی جمهوری اسالمی ایران است. 
عیســی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در 
رابطه با فعال شدن نزدیک به هزار اینترنت ماهواره ای 
در کشور ضمن تأیید خبر فعال شدن این اینترنت اظهار 
داشت: اینترنت ماهواره ای فعال شده است اما در جریان 
اینکه چه تعداد فعال شده است؛ نیستم. صاحب و دارنده 
این شرکت که این خدمات را ارائه می کند می تواند آمار 

صحیح را بدهد.
به گــزارش مهــر، وی در رابطه با خطر ورشکســتگی 
اپراتورها در راستای فعال شدن اینترنت ماهواره ای عنوان 
کرد: تعداد مشترکین و کاربران اینترنت ماهواره ای در 
تمام دنیا، یک درصد کل کاربران اینترنت هم نمی شود 
و این اینترنت برای شــرایط ویژه و خاص اســت. وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعــات اضافه کرد: البته قباًل هم 
گفته شد که ما مقررات ســرزمینی یا »لندینگ رایت« 
خود را تهیه، مصــوب و به اپراتورهــای منظومه های 
ماهواره ای ابالغ کردیم تا در صورتی که می خواهند در 
ایران فعالیت قانونی داشته باشند، ملزم به رعایت قواعد 

سرزمینی جمهوری اسالمی ایران هستند.
زارع پور با تاکید بر اینکه از فعال شدن اینترنت ماهواره ای 
استقبال می شود، تصریح کرد: ما از اینترنت ماهواره ای 
استقبال می کنیم مشروط به اینکه قواعد سرزمینی ما را 
رعایت کنند. محترم شمردن قواعد سرزمینی کشورها، 

یک قاعده بین المللی از سازمان بین المللی ITU است.
وزیر ارتباطات چندی پیش نیز با بیان اینکه ســه هزار 
روســتا هنوز به اینترنت متصل نیســتند که از طریق 
اینترنت ماهواره ای می توان آن ها را به اینترنت متصل 
کرد، گفت: ما از فعال شــدن اپرتوارهایی که اینترنت را 
به شــکل ماهواره ای ارائه می دهند استقبال می کنیم، 

 )landing right( مشروط بر اینکه قواعد سرزمینی
ما را بپذیرند.

مرکز روابط عمومی و اطالع رســانی وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات اعــالم کرد، عیســی زارع پور وزیر 
ارتباطات و فنــاوری اطالعات گفت: ما از فعال شــدن 
اپرتوارهایی که اینترنت را به شــکل ماهــواره ای ارائه 
می دهند استقبال می کنیم، مشــروط بر اینکه قواعد 
سرزمینی )landing right( ما را بپذیرند. هم اکنون 
هم اپراتورهایی هستند که از اینترنت ماهواره ای برای 
فعال شدن اینترنت در روســتا خدمات می دهند. وی 
خاطر نشان کرد: سه هزار روستا هنوز به اینترنت متصل 
نیســتند که با این اقدام می توان آن هــا را به اینترنت 

متصل کرد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات تصریح کرد: در مدت 
اخیر، مصرف ترافیک بین المللی اپراتورها کاهش یافته 
اما با توجه به اســتفاده روز افزون کاربران از سکوهای 
داخلی مجموع ترافیک داخل و بین الملل کشور نسبت 
به پیش از محدودیتها افزایش یافته است. محل درآمد 
اپراتورها هم فقط ترافیک بین الملل نیست، بلکه از محل 

تماسهای صوتی و ترافیک داخل هم درآمد دارند.
مدتی قبل نیز برخی اعالم کردند که ســازمان فضایی 
ایران باید چیزی شبیه به استارلینک برای ایران بسازد. 
ســاخت چنین منظومه ای اما کار زمان بر، پر هزینه و 
سختی است. به گزارش ایرنا، حســن ساالریه، رئیس 
سازمان فضایی ایران درباره اینکه آیا ما می توانیم چیزی 

شبیه استارلینک داشته باشیم، توضیحاتی ارائه کرد.
ساالریه گفت: سازمان فضایی ایران در خصوص ساخت 
منظومه های ماهواره ای برنامه مدونی دارد. برنامه به این 
صورت است که از شکل گیری شرکت های دانش بنیان 
فعال در این حوزه حمایت کنیم تا به مرور زمان به یک 
کنسرســیوم تبدیل و ســازنده ماهواره های مخابراتی 

کوچک )تا ۳۰۰ کیلوگرم( شوند.
معاون وزیر ارتباطات تأکید کرد: در گام نخســت قصد 
داریم یــک منظومه مخابراتی تشــکیل شــده از ریز 
ماهواره ها طراحی کرده و بســازیم. این منظومه برای 
کارهای باند باریک و اینترنت اشــیا مورد استفاده قرار 
می گیرند. منظومه های ریز ماهواره ای کوچک و زیر ۵۰ 

کیلوگرم است و بخش خصوصی به راحتی می تواند آن 
را بسازد. در این خصوص مطالعات امکان سنجی زیادی 
انجام گرفته است و امیدواریم شرکت های دانش بنیان در 

این بخش با جدیت به کار خود ادامه بدهند.
رییس سازمان فضایی تصریح کرد: منظومه ریز ماهواره، 
برنامه ای است که ما در افق کوتاه مدت خود قرار دادیم. 
تا پایان ۱۴۰۱ سازمان فضایی، آگهی ثبت نام شرکت های 
دانش بنیان برای حضور در مناقصه و پلتفرمی که باید 
برای این کار ساخته شود را اعالم می کند. پس از حضور 
شرکت ها در مناقصه و بررسی هایی که انجام می گیرد ما 

با آن ها قرارداد منعقد می کنیم.
وی افزود: در این گام ما شرکت ها را شناسایی و آن ها را 
توانمند می کنیم تا بتوانند به سمت گام اصلی که ساخت 
ماهواره برای ارائه خدمات پهن باند است، حرکت کنند. 
این اتفاق منجر به ارائه اینترنت می شود، همان کاری که 
منظومه ماهواره ای استارلینک توانایی انجام آن را دارد. 
ساالریه تصریح کرد: ساخت منظومه ماهواره ای در کشور 
ما به صورت انفرادی جلو نخواهد رفت. برای رسیدن به 
این هدف باید برای ارتفاعات مختلف چند ۱۰۰ و چند 
هزار ماهواره در زمان کوتاه به مدار موردنظر پرتاب شوند.

وی تأکید کرد: اگر اکنون پرسیده شود در آینده نزدیک 
)۲ ساله( و صرفاً با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی 

می توان منظومه ماهواره ای ساخت، پاسخم منفی است. 
در اهداف این چنینی باید کنسرسیوم بین المللی شکل 
بگیرد. نقشه راه ما این است که ایران همراه با چند کشور 
عالقه مند دیگر که با آن ها رایزنی کرده ایم، برای ساخت 

منظومه ماهواره ای همراه شوند.
رییس سازمان فضایی کشور اعالم کرد: با تشکیل این 
کنسرسیوم یک پلتفرم را به صورت مشترک طراحی و 
آن را به منظومه تبدیل خواهیم کرد. شــکل گیری این 
منظومه می تواند رقیبی برای منظومه استارلینک باشد. 
ساالریه درباره بازه زمانی دستیابی به منظومه ماهواره ای 
برای رقابت با استارلینک گفت: قطعاً در بازه زمانی ۲ تا ۳ 
ساله این کار انجام شدنی نیست، اما هر چقدر مشارکت 
باالتر برود، قطعــاً در مدت زمــان کوتاه تری می توانیم 
به این هدف دســت پیدا کنیم. دســتیابی به منظومه 
ماهــواره ای IOT )اینترنت اشــیا( و پهن باند هر دو در 

برنامه ما هستند.
استارلینک )Starlink( یک منظومه ماهواره ای است 
که از سوی شــرکت اســِپیس اِکس برای فراهم کردن 
اینترنت ماهواره ای شکل گرفته است. این صورت فلکی 
از هزاران ماهواره کوچک در مدار پایینی زمین تشکیل 
شده است که در ترکیب با فرستنده و گیرنده های زمینی 

کار می کنند.

وزیر ارتباطات:

اینترنت ماهواره ای در ایران فعال شده است 
مقررات سرزمینی را به اپراتورهای ماهواره ای ابالغ کردیم
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معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور درباره ماجرای 
بازگرداندن همســر و دختر علی دایی به کشور گفت: 
باالخــره مراجع قانونی در کشــور هر کــدام وظایف 
خودشــان را دارنــد و آن چیزی که اتفــاق افتاد یک 
اقدام قانونــی بود و کار خالف قانونــی صورت نگرفته 
است. سیدمجید میراحمدی معاون امنیتی و انتظامی 
وزارت کشور در پاسخ به این سوال که بعد از اعتراضات 
اخیر اســتفاده از برخی پلتفرم های فضای مجازی با 
محدودیت هایی مواجه شد و مردم هم با مشکالتی در 
فضای کسب و کار خود روبرو شدند در نهایت چه زمانی 
این محدودیت ها برداشته خواهد شد، گفت: تا زمانی 
که واتس آپ و اینستاگرام قواعد حاکمیتی کشور ما را 

نپذیرند، امکان فعالیت آن ها در کشور وجود ندارد. 

به گــزارش ایلنا، ایــن دو برنامه در همه کشــورهای 
دنیا، قواعد حاکمیتــی آن ها را بــرای رعایت اصول 
حاکم بر هر کشــوری در حوزه های امنیتی، فرهنگی 
و سیاسی که شرط فعالیت آنان بوده را پذیرفتند و آن 
قواعد را اعمال می کنند به استثنای جمهوری اسالمی 
ایران. آنها در واقع حاکمیت ما را نقض می کنند و این 

موضوع با اصل اسقالل کشور ما مغایرت دارد. 
وی افزود: بنابراین هر زمانی کــه آنها ضوابط و قواعد 
ما را بپذیرند می توانند به تشــخیص مراجع مسئول 
اجازه فعالیت بگیرند. آن ها قواعد سایر کشورها به جز 
جمهوری اســالمی را پذیرفتند و این یک نوع توهین 
به ملت ایران و نقض حاکمیت ما اســت. به هر جهت 
مسئوالن این حوزه، این موضوع را مدیریت می کنند و 

از نظر ما واتس آپ و اینستاگرام نقش برجسته و مهمی 
را در آشوب های اخیر بر عهده داشتند و به عنوان عامل 
اصلی، تهدید، تهییج، ســاماندهی و هدایت جریان 

برانداز را دنبال می کردند. 
میراحمدی در پاســخ به این ســوال که در ماجرای 
بازگرداندن همســر علی دایی و دختــرش به تهران 
گفته شد که این موضوع مصوبه شورای امنیت کشور 
بوده آیا تایید می کنید، گفت: در این موضوع متاسفانه 
دیدم، یکــی از افراد غیرمســئول در مصاحبه ای این 
موضوع را گفته است. خوب است دوستانی که اظهارنظر 
می کنند، در چارچوب مســئولیت خــود و اطالعات 
متقن خودشان صحبت کنند. شــورای امنیت کشور 
امر سیاســت گذاری، هدایت و راهبری مسائل امنیتی 

را بر عهــده دارد و وارد مصادیق نمی شــود و ما نفیا و 
اثباتا مطلبی درباره این موضوع نداریم، اما آن موضعی 
که گرفته شــد غلط بود.  وی در پاســخ به این سوال 
که ماجرای بازگرداندن همسر علی دایی چگونه اتفاق 
افتاد، گفت: باالخره مراجع قانونی در کشــور هر کدام 
وظایف خودشان را دارند و آن چیزی که اتفاق افتاد یک 
اقدام قانونی بود و کار خالف قانونی صورت نگرفته است.  
میراحمدی در پاسخ این سوال آخرین وضعیت بررسی 
اعتراضات اخیر چگونه است، گفت: بحمداهلل وضعیت 
امنیتی بســیار خوبی داریم و با اطالعاتی که از پشت 
صحنه طراحان موضوع به ویــژه از آمریکا، انگلیس، 
فرانسه و رژیم صهیونیستی داریم، آن ها شکست خود 

را در پروژه براندازی پذیرفته اند. 

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی با تشریح مصوبات 
و اجزای شبکه ملی اطالعات گفت: قطع اینترنت بین 
الملل با پیشرفت شــبکه ملی اطالعات شدنی نیست 
و یک توهم اســت. به گزارش مهر، امیر خوراکیان در 
خصوص شــروع گفتمان درباره ایده ایجــاد و اجرای 
شبکه ملی اطالعات در شــورای عالی فضای مجازی 
و نیــز وزارت ارتباطات گفت: اولیــن مصوبه پیرامون 
شبکه ملی اطالعات در دی ماه سال ۱۳۹۲ و در جلسه 
پانزدهم شــورای عالی فضای مجازی تصویب شد که 
تعریف شبکه ملی اطالعات و محورهای الزامات آن دو 
بخش مهم این مصوبه بودند، اما از آنجا که این الزامات 
برای اجرای پروژه ای جدید با این وســعت کافی نبود، 
این موضوع مجدداً در سال ۱۳۹۵ در دستور کار شورای 
عالی فضای مجازی قرار گرفته و الزامات جامع تری در 

حوزه های مختلف مشخص شد و به تصویب رسید.
وی در ادامه توضیح داد: این الزامات خود ســند بسیار 
مهمی است به این دلیل که در حقیقت تبیین کننده 
ویژگی ها و اصول حاکم بر شــبکه ملی اطالعات است 
که باید در این شــبکه در حوزه های مختلفی از جمله 

خدمات ایمن، تعرفه و مدل اقتصادی طرح و به تصویب 
می رسید. ســخنگوی مرکز ملی فضای مجازی گفت: 
این الزامات در ۱۵ صفحه تبیین شــد که برای شرح 
آن مصوبه مختصر راهگشا شد؛ در مرحله بعدی سند 
دیگری به نام طرح کالن و معماری شــبکه اطالعات 
در دستور کار قرار گرفت که بر اساس آن الزامات این 
طرح کالن تهیه شد. سند بسیار مهمی که در شورای 
عالی فضای مجازی مطرح شــده و تقریباً تمام مسائل 
مهم مربوط به معماری شــبکه ملی اطالعات و اهداف 
عملیاتی و سایر مسائلی که باید مشخص شود، در این 

سند به طور کامل به تصویب رسیده است.
وی افزود: پس از این ســه مصوبه، مصوبه دیگری در 
کمســیون های مرکز ملی فضای مجــازی به تصویب 
رســید که مســیر را برای تحقــق انــواع خدمات و 
محتواهایی که موجب موفقیت و کارآمدی شبکه ملی 

اطالعات اســت، هموار کرد؛ این سند شامل اقداماتی 
است که غیر از زیر ساخت و شبکه، عمدتاً وظایف سایر 
دستگاه ها در الیه خدمات و محتوا محسوب می شود، لذا 
هر کدام متولی خود را دارد یعنی بر اساس این مصوبه 
مشخص می شود که هر سازمانی چه اقدامی در راستای 
شــبکه ملی اطالعات باید انجام دهد تا شــبکه ملی 
کارآیی الزم را برای همه کسب و کارها و اقشار و کاربران 

داشته باشد و مورد اقبال و بهره برداری قرار گیرد.
به گفته ســخنگوی مرکز ملی فضای مجازی در این 
مرحله دســتگاه های دیگر نیز به میدان می آیند تا بر 
اساس تقسیم وظایف و نگاشت نهادی اقدامات پیش 
بینی شده در سند مقوم ها را محقق کنند. خوراکیان 
در پاسخ به این باور که با توسعه شبکه ملی اطالعات، 
ارتباطات بین الملل قطع می شــود، گفت: این توهم 
وجود دارد که شبکه ملی اطالعات یعنی قطع اینترنت 

جهانــی و بین المللی که ادعای بی ربــط و بی معنایی 
است. این موضوع از ســوی ما تکذیب و رد می شود نه 
کســی چنین نظری دارد و نه اصاًل شــدنی است. وی 
افزود: شبکه ملی اطالعات در واقع زیرساخت ارتباطی 
کشور است و هدف آن استقالل کشور و وابسته نبودن 
خدمات عمومی و خدمات پایه به شرکت هایی است که 
هیچگاه پاسخگو نبوده و هیچ اصولی را نمی پذیرند، ما 
نمی خواهیم با آن ها قطع رابطــه کنیم، در واقع هدف 
این است که خودمان نیز دارای این خدمات و ارتباطات 
باشیم. وی با اشاره به این نکته که در فضای مجازی هیچ 
چیز حذف نمی شــود، ادامه داد: برخی مسائل مربوط 
به حریم شخصی می شود یعنی لزومی ندارد گفتگوی 
شما با دوست، همکار یا اعضای خانواده تان یا هر کاربر 
دیگری در فضای مجازی در مرحله نخست به خارج از 
کشــور رفته و بعد به ایران بازگردد؛ در مورد خدمات 
نقشه و مکان یاب در کشور نیز این موضوع مطرح است، 
چه لزومی دارد که تمام اطالعات حمل و نقل و رفت و 
آمد شهروندان ما در کشورهای دیگر که بعضی از آنها 

متخاصم هم هستند ثبت شود.

بــا پایــان یافتن اولیــن هفتــه ســال ۲۰۲۳، اکثر 
ارزهــای دیجیتال پس از فروش گســترده در ســال 
گذشته در منطقه ســبز معامله می شــوند. در حال 
حاضــر، به طــور خــاص، چندیــن ارز دیجیتــال 
برجســته هســتند؛ ســوالنا و آلت کویــن از کاهش 
فعالیت شــبکه و قیمت پــس از فروپاشــی صرافی 
 اف تــی ایکــس در نوامبــر ۲۰۲۲ در حــال بهبود 

هستند.
کاردانــو، رقیب شــبکه اتریوم و یکــی از بزرگ ترین 
آلت کوین هــا در اکوسیســتم کریپتو، جهشــی در 
دارایی هــای کیف پــول نهنگ ها را نشــان می دهد. 
اعضــای جامعه کاردانو منتظر ســه رویــداد کلیدی 

در شــبکه آلت کویــن در ســال ۲۰۲۳ هســتند 
و چشــم انداز آلت کوین صعودی اســت. بیت کوین، 
بزرگترین دارایــی از نظر ارزش بازار، شــاهد کاهش 
مداوم در نوسانات خود در هشــت هفته گذشته بوده 
اســت. علیرغم کاهش فعالیت در شــبکه بیت کوین، 
 تحلیلگران پایین بالقوه را در سطح ۱۶هزار و ۸۰۰ دالر 

را اعالم کردند.
ارز دیجیتال پرچم دار پس از انتشار افزایش داده های 
مثبت اشــتغال در ایاالت متحده، پیشــتاز بــازار در 
سود است. اگرچه بیت کوین در ســایه اوج های قبلی 
معامله می شــود اما این ارز دیجیتال در سال ۲۰۲۳ 
رشد قابل توجهی داشته اســت. در عین حال، با شروع 

هفته جدید، قیمــت بیت کوین همچنــان در کانون 
توجه قــرار دارد، به خصوص با توجه بــه اینکه انتظار 
می رود داده های اقتصاد کالن بیشــتری منتشر شود. 
 )CPI( در این راســتا، شــاخص قیمت مصرف کننده
آینــده و داده های تــورم احتماال بر سیاســت پولی 
 فدرال رزرو و در نتیجــه دارایی هایی مانند بیت کوین 

تاثیر می گذارد.
مجمــوع ارزش بــازار جهانی ارزهــای دیجیتالی در 
حال حاضــر ۸۴۹.۸۸ میلیارد دالر برآورد می شــود 
 که این رقم نســبت به روز قبل ۳.۱۹ درصد بیشــتر 

شده است.
 در حــال حاضــر ۳۹.۰۴ درصــد کل بــازار ارزهای 

دیجیتال در اختیــار بیت کوین بوده کــه در یک روز 
۰.۵۷ درصد کاهش داشــته اســت. حجــم کل بازار 
ارزهــای دیجیتال در ۲۴ ســاعت گذشــته ۳۰.۳۴ 
 میلیــارد دالر اســت کــه ۸۰.۰۷ درصــد افزایش 

داشته است.
حجــم کل در امــور مالــی غیــر متمرکــز در حال 
حاضــر ۲.۶۹ میلیارد دالر اســت کــه ۸.۸۷ درصد 
 از کل حجــم ۲۴ ســاعته بــازار ارزهــای دیجیتال

 است. 
حجم تمام سکه های پایدار اکنون ۲۷.۱۷ میلیارد دالر 
اســت که ۸۹.۵۴ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار 

ارزهای دیجیتال است.

واتس آپ و اینستاگرام قواعد حاکمیتی را نپذیرند، امکان فعالیت ندارند

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی:

قطع اینترنت بین الملل توهم است

سال نوی سبز برای رمزارزهای جهان



5

I N FO@biznews. ir

www.kASBOKARNEWS. ir1401روزنامه كسب و كار| سال هشتم،شماره 2676| سه شنبه 20 دی ماه

کار و
کارآفرینی 

اضافه كاري 264 هزار نفر قطع شد
 ركود به بازار كار هم سرايت كرد

 باوجود افزايش ۶۳۵ هزار نفري تعداد شاغالن كشور 
از پاييز ۹۳ تا ۹۴، ركود اقتصادي و سكته فعاليت ها 
باعث كاهش توليد، فروش و درنتيجه افت پرداختي 
بنگاه ها و حذف اضافه كاري ۲۶۴ هزار نفر شــده 
است. بررسي ها نشان مي دهد متوسط پرداختي ها 
در بازار كار ۲۲ ميليون نفري ايران پايين اســت و 
از اين رو بخش قابل توجهي از نيروي كار تمايل به 
انجام اضافه كاري براي تقويت حقوق و دستمزد خود 
دارند. درواقع ميليون ها نفر به اين راهكار رسيده اند 
كه اگر مي خواهند دريافتي بيشتري داشته باشند، 
ناچار هستند ساعات بيشــتري در محل كار خود 
بمانند يا مسئوليت هاي بيشتري را بپذيرند. همه 
اين ها نيز به اين برمي گــردد كه اصال كاري اضافه 
براي انجام وجود داشته باشد و بنگاه شرايط ايده آلي 
براي فعاليت را پيش روي خود ببيند. نمي توان انتظار 
داشت واحدهاي درحال تعطيلي و ورشكستگي، 
واحدهاي با فعاليت زيرظرفيت و آســيب پذير در 
برابر نوسانات نرخ ارز، سياست گذاري هاي يك باره، 
بنگاه هايي كه توان افزايش هزينه هاي توليد و قيمت 
تمام شده را ندارند و خالصه واحدهايي كه با واردات 
بي رويه محصوالت مشابه خارجي مواجه اند، بتوانند 
 فعاليت خود را بيشتر كرده و از نيروها بخواهند كه

 اضافه كاري كنند. به گزارش مهر، برخي واحدها 
باوجود توان و آمادگي براي افزايــش توليد، بازار 
مناســبي براي فــروش محصوالت شــان ندارند 
و بــه اصطالح بازار كشــش خريد با تيــراژ باالي 
محصوالت شان را ندارد؛ از اين رو مجبور مي شوند 
تا زمان بهبود شــرايط فروش، سطح توليد خود را 
كاهش داده و با ظرفيت متوسط يا پايين به فعاليت 

ادامه دهند. 

خبر

 ميــاد مــرادي، 
دانشجوي كارشناسي 
ارشــد مديريت منابع 
انساني، دانشگاه عامه 

طباطبايي
در دنياي كنونــي روزبه روز ســازمان ها و محيط 
كســب وكار در حال رشد و نمو هســتند و هر روز 
ســازمان ها و كســب وكارهاي مختلفي به عرصه 
فعاليت مي پيوندند و درواقــع دنياي امروز دنياي 
تخصص مهارت هاي مختلف اســت و ســازمان ها 
در كشــورهاي توســعه يافته به دنبــال افرادي 
هستند كه تخصص، دانش و روحيه آنان برای شان 
ملموس باشــد. اين امر در كشــور ما متاســفانه 
آنچنــان مــورد توجه واقع نشــده اســت چراكه 
از طرفي با توجه به تورم شــديد نيــروي كار افراد 
جوياي كار كمتر به دنبــال عالقه و تخصص خود 
مي روند و صرفا به دنبال جذب در يك ســازمان يا 
كســب وكار براي كسب درآمد هســتند. از طرفي 
خود ســازمان ها و فعاالن عرصه كســب وكار لزوم 
انطباق نيروي انســاني با ســازمان يا كسب وكار 
خــود را درك نكــرده  و در اين زمينــه اهميت و 
 توجه الزم را به خــرج نداده اند. ايــن قبيل موارد

 باعث شده كه در كشــورمان اكثر افراد مشغول به 
انجام شغلي باشند كه كمترين عالقه و استعداد را 
در آن دارند. از اين رو اين قضيه مي تواند باعث پايين 
آمدن بهــره وري و همچنين افزايــش هزينه هاي 
آموزش وتلف شدن زمان و هزينه سازمان ها شود. از 
اين رو است كه هر روز رشته هاي مختلف دانشگاهي 
ايجاد مي شوند و روز به روز تخصصي تر و جزئي تر، 
مي شــوند چراكه ســازمان ها به دانش و تخصص 
اين افراد كــه فارغ التحصيل مي شــوند، نياز مبرم 
دارند، از طرفي امروزه هر ســازمان يا كســب وكار 
استراتژي خاص خود را داراســت، به عنوان مثال 
استراتژي يك موسسه خيريه با يك شركت توليد 
پوشاك طبيعتا بســيار متفاوت خواهد بود و براي 
موفق شــدن هر كدام بايد راه مخصوص به خود را 
پيمود ؛از اين رو موفقيت ســازمان ها و كسب وكار 

به انسان هاي شاغل در آن بســتگي دارد و درواقع 
به نوعي اين نيروي انســاني اســت كه شكست يا 
موفقيت يك سازمان و كســب وكار را رقم مي زند، 
در اين جاست كه هر كسب وكار و سازماني با توجه 
به مولفه هايي همچون توليدي، بازرگاني و خدماتي 
بودن استراتژي خاص خود را داراست و بايد سعي 
كند از افرادي براي پيمودن راه موفقيت و پيشرفت 
اســتفاده كند كه دانش، تخصص، روحيه و عاليق 
آن ها تا حد زيــادي منطبق با ســازمان و اهداف 
كسب وكار باشد. به عنوان مثال براي سازماني كه 
ايده پردازي و خالقيت يك نوع ارزش محســوب 
مي شود، نمي توان افرادي را به كار گمارد كه داراي 
يك روحيه رسمي و خواهان تبعيت مطلق از قوانين 
و مقررات در همه زمينه ها هستند و يا برعكس اگر 
رسميت و تبعيت از قوانين و مقررات در سازمان يا 
محيط كســب وكار يك نوع ارزش است، نمي توان 
افرادي را اســتخدام كرد كه به دنبال ايده پردازي 
و خالقيت هســتند از اين رو الزم است كه قبل از 
هر چيزي استراتژي كسب وكار و سازمان مشخص 
شود و درواقع تعيين كنيم كه در سازمان يا محيط 
كســب وكارمان چه چيزهايي داراي ارزش است، 
چه تخصص ها و دانش هايي مورد نياز است و افراد 
مورد نياز بايد داراي چه نوع روحيه و خلق وخويي 
باشند و بسياري موارد ديگر؛ تنها بر اين اساس است 
كه مي توانيم دست به استخدام و به كارگيري افراد 
منطبق با استراتژي كسب وكار بزنيم. در اين جاست 
كه درصورت انطباق منابع انســاني با اســتراتژي 
كسب وكار و ســازمان اول از همه نياز به آموزش و 
هزينه هاي هنگفت آن كاهش مي يابد و همچنين 
ضايعات و خرابكاري هاي احتمالي پايين آمده و از 
طرفي چون روحيات، دانش، تخصص منابع انساني 
منطبق با اهداف و اســتراتژي كسب وكار است،از 
اين رو موجب ايجاد يك محيط پويا و فعال گشته 
و كاركنان و نيروي انساني از كار خود لذت مي برند 
و طبيعتا تمام موارد باال منجر به موفقيت و پويايي 
كسب وكار و افراد شاغل در آن مي شود اما آن چيزي 
كه در اينجا حائزاهميت اســت و در انطباق منابع 

انساني با استراتژي كسب وكار كمك شاياني به ما 
مي كند، مساله جذب و استخدام مي باشد؛ اگر در 
جذب و اســتخدام از افراد متخصص و روان شناس 
و كارشــناس بهره ببريم و سعي كنيم با روش هاي 
مختلف افــراد مورد انتظــار خود را شناســايي، 
اســتخدام و جذب كنيــم، كمك شــاياني به ما 

می شود. مساله ديگر اين است انطباق با استراتژي 
و شرايط كســب وكار بايد در تمام سطوح مختلف 
سازماني و مديريتي اجرا شــود و از مدير گرفته تا 
كارشناسان و تكنسين ها و نيروهاي سطح پايين تر 
 هر كدام بايد تا حــدي برخوردار از ايــن انطباق

 باشند. 

همچنيــن در صورتــي كــه احســاس نيــاز به 
آمــوزش و توجيــه بيشــتر داشــتيم، مي توانيم 
با آموزش و توســعه منابع انســاني اين انطباق و 
هماهنگي را بيشتروبيشــتر كنيم تا كســب وكار 
 و ســازمان مان روزبــه روز در محيــط پرچالش

 امروزي موفق تر شود. 

در يک مقاله دانشگاهي بررسي شد 

لزوم انطباق منابع انساني با استراتژي کسب وکار 

شروع هر كسب وكار و حرفه اي ريسك 
و خطرات خاص خود را دارد و ممكن 
است به شكست يا موفقيت بينجامد. 
در استارتاپ هاي ناب ســعي بر اين 
است كه از ميزان ريسك و خطرات تا 
جايي كه ممكن است كم كنند و شانس موفقيت و رسيدن به 

هدف را باال ببرند. 
امير محســني، عضو اتاق بازرگاني در رابطه با استارتاپ ناب، 
ريشــه و اهداف آن به »كســب وكار« گفت: وظيفه مهم در 
راه اندازي يك كسب وكار، تحقيق براي اعتبار، ارزيابي و توسعه 
ايده يا مفاهيم كسب وكار است. اگر ارزش يك شركت براساس 
تكنولوژي آن شــركت باشد، مهم اســت كه بنيان گذاران از 
مالكيت معنوي ايده هاي خود حفاظت كنند. اســتارتاپ ناب 

يك متدولوژي مدرن، محبوب و موفق كارآفريني است. 
وي درباره استارتاپ ناب گفت: استارتاپ ناب سيستمي است 
براي ساخت يك كسب وكار يا محصول در موثرترين راه ممكن 
براي كاهش ريسك شكســت. در اين رويكرد براي راه اندازي 
كســب وكار و محصول همه ايده هاي محصول و كسب وكار 
فرضياتي تلقي مي شــوند كه بايد با آزمايش كردن سريع در 
بازار اعتبارسنجي شوند. اين رويكرد بر آزمايش كردن علمي، 
بيرون دادن تكرار شدني محصول و بازخورد مشتريان استوار 

است تا به يادگيري معتبر برسد.
محســني توضيح داد: همانند رويه هاي مديريت ناب، فلسفه 
اســتارتاپ ناب به دنبال حذف كارهاي بي فايــده و افزايش 
كارهاي ارزش آفرين طي فاز ساخت محصول است به گونه اي 
كه استارتاپ ها بتـوانند بـدون نيـــاز به سرمايه گذاري هاي 
كالن بيروني، طرح هاي كسب وكار مفصل و محصولي بي نقص، 

شانس موفقيت بيشتري داشته باشند. 
اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: كمال در ساخت محصول، 
طرح هاي كســب وكار درازمدت در يك بــازار غيرقطعي يا 
ناشناخته يا مفروضات اعتبارسنجي نشده، همگي چيز هايي 
هستند كه به كاربرندگان استارتاپ ناب از آنها پرهيز مي كنند. 

ريشه استارتاپ ناب
 ERIC( محسني درباره ريشه استارتاپ ناب گفت: اريك ريس
RIES( در سپتامبر ۲008 براي نخستين بار در وبالگ خود 
از عبارت LEAN STARTUP استفاده كرد. باوجود آنكه 
در آغاز براي شركت هاي با فناوري باال بود از آن زمان تاكنون 
كاربــرد آن به هر فرد، تيم يا شــركتي كه بــه دنبال معرفي 
محصول يا خدمتي نو در بازار بوده، گسترش يافته است. اكنون 
محبوبيت استارتاپ ناب از زادگاهش ســيليكون ولي بسيار 

فراتر رفته و در سراسر جهان گسترش يافته است. 
ايــن عضــو اتــاق بازرگانــي همچنيــن دربــاره فلســفه 
اســتارتاپ ناب گفت: فلســفه اســتارتاپ نــاب مبتني بر 
 توليــد ناب اســت؛ يــك روش توليــد جديد كــه در دهه 
۶0 ميالدي توســط تويوتا به كار گرفته شــد و به »سيستم 
توليــد تويوتا« هــم معروف اســت و پــس از موفقيت هاي 

تويوتا در دهه هاي بعد، نخست توســط خودروسازان غربي 
و ســپس در صنايع ديگر كاربرد يافت. سيســتم توليد ناب 
به عنــوان هدفش، كاهــش دادن هزينه هــا و مصرف منابع 
براي مواردي كــه ايجــاد ارزش براي مشــتري نمي كند را 
درنظر مي گيرد. درنتيجه به طور خاص متمركز مي شــود تا 
كارها و داشــته ها را در سراســر خط مونتاژ به حداقل مورد 
 نياز براي مشتري برســاند اما درصورت نياز از كارت كانبان

 استفاده مي شود. 
وي گفــت: اســتارتاپ نــاب از تركيــب توليــد نــاب، 
گســترش مشــتريان و توســعه نرم افــزاري چابــك 
 بــه همــراه آموزه هايــي از اســتارتاپ هاي موفــق بــه

 وجود آمد. 

استراتژي خروج
محسني همچنين در رابطه با استراتژي خروج گفت: استراتژي 
خروج يك مفهوم كليدي در برنامه ريزي است و تقريبا درباره 
هر پروژه اي مســتقل از موضوع پروژه تعريف مي شود. براي 
حصول موفقيت در هر كاري مانند شــغل، تحصيل، ســفر، 
پيوند، جدايي و هر چيز ديگري بايد بدانيم استراتژي خروج ما 

چيست، آيا راه بازگشت داريم؟ 
وي توضيــح داد: شــناگران پيــش از آنكه در يك مســير 
طوالني شــنا كنند، راه بازگشــت بــه نقطه شــروع را هم 
درنظــر مي گيرند. حتــي وقتي مغــازه مي رويم تــا لباس 
يا چيــز ديگــري بخريم، ابتــدا بايــد خاطرجمع باشــيم 
كه مي توانيم در صورت لــزوم پس بدهيم يا خير. داشــتن 

 انتخاب خروج از يك تصميم نقــش مهمي در تصميم گيري 
دارد. 

وي ادامه داد: بعد از لشكركشــي به عراق و افغانستان، وقتي 
مهاجمان به مشكالت بزرگ افتادند، فكر و ذكرشان استراتژي 
خروج بود و ديديم در عراق سياســت آمريــكا تغيير كرد و 
استراتژي خروج كليد خورد. در افغانستان نيز استراتژي خروج 
در دســتور كار رهبران اياالت متحده است. در همه جنگ ها 
فرماندهان ضمــن طرح حمله، فكر عقب نشــيني و خروج از 

صحنه عمليات را هم مي كنند.
 اســتراتژي خــروج خــودش يــك علــم اســت. فقــط 
 جنگ نيســت كــه احتياج بــه اســتراتژي خــروج دارد،

 از زدن يك شــركت گرفته تا پيوند با يك گروه سياســي و 

حتي رفتن به آسمان خراش، الزم است راه  درروی آن را هم 
بشناسيم وگرنه در شرايط خطير با مشكل روبه رو مي شويم. 

براي همين در بيشتر ساختمان هاي عمومي عالمت استراتژي 
خروج را به ديوار مي زنند و زير آن نقشــه اي از ســاختمان و 
مســير هاي خروجي به نحوي ترسيم شده كه توجه حاضران 
در آن مكان را جلب كند. هدف آن اســت اگر سانحه اي مثل 

آتش سوزي رخ داد، همه بتوانند راه گريز را پيدا كنند. 
برگشــت به وضع نخســتين آنقدر بديهي اســت كه حتي 
مايكروسافت هم گوشي دستش آمده و مفيدترين كليدي را 
كه درست كرده، »كنترل زد« است كه اگر اشتباهي كرديم، 
 )مثال متني را نوشــتيم و پاك كرديم و بعد پشيمان شديم( 

بتوانيم برگرديم. 

امير محسني در گفتگو با »كسب وكار« از استارتاپ ها مي گويد

استراتژي کاهش ریسك در استارتاپ ناب
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شيوع بيماري پاناماي موز در كشور فيليپين باعث افزايش قيمت اين ميوه شده است 
كه تا چند برابر افزايش قيمت داشته و به منظور جلوگيري از واردات ويروس آن، واردات 

اين ميوه در جنوب كشور محدود شده است. 
با اين وجود، پيش بيني مي شــود كه افزايش تقاضا در شــب هاي پاياني سال به اوج 
خود برســد.  يك واردكننده بــزرگ موز به ايران بــا اعالم اين خبر گفــت: به دنبال 

شــيوع بيماري پاناما و پاجــوش آن، ممنوعيت ها و محدوديت هايــي براي واردات 
اين ميوه اعمال شــده اســت كه بازار داخلي را نيز تحت تاثير قرار خواهد داد. قاسم 
ارجمندي افزود: واردات محصول موز از تمام مرزهاي اســتان سيستان وبلوچستان 
به جز مرز ميرجاوه كه با كنترل و ضوابط قانوني وارد مي شــود، ممنوع اعالم شــده 
است. به گزارش ايانا، وي خاطرنشــان كرد: بيماري  پانامای موز منشا گياهي داشته 

و آســيبي به انســان نمي رســاند و اين بيماري قارچي با اثر منفي كه بــر خود گياه 
موز مي گذارد، باعث خشك شــدن اين محصول خواهد شــد. ارجمندي ادامه داد: 
پيش از اين، واردات نهال موز به كشــور ممنوع بود و بعد از ايــن نيز وارداتي صورت 
 نخواهد گرفــت. هم اكنون قيمت موز در بازار كشــور فيليپيــن افزايش چندبرابري 

داشته است. 

افزايش تقاضاي موز در پايان سال

براساس بخشنامه وزارت 
جهاد كشــاورزي، كشت 
برنــج در ۱۴ اســتان از 
مجموع ۱۶ استان برنج خيز 
كشــور ممنوع شده است. 
اين بخشــنامه اگرچه براي مديريــت منابع آبي 
كشور بوده اســت اما سبب خوشــحالي بسياري 
از واردكننــدگان و دالالن بــازار برنج در كشــور 
شده است. كســاني كه به خاطر سود خود دوست 
دارند حتي يك خوشه برنج در كشور توليد نشود. 
كارشناســان معتقدند اين طرح به دليل بهره وري 
پايين كشت برنج در كشــور، طرح مناسبي است 
ولي نبايد به ممنوعيت كشت خالصه شود و بايد با 
كشت هاي جايگزين مثل كلزا و سويا، اين مساله را 

جبران كرد. 

هزينه كشــت برنج در ايران 1/5 برابر 
هزينه ها در هند است

برديــا باقــري،  برنجــكار نمونه و 
كارشــناس در اين حــوزه، درباره 
بخشنامه مذكور گفت: اين اقدام با 
توجه به شــرايط اقليمي كشور ما 
بسيار خوب به نظر مي رسد. وي در 
ادامه گفت: البته من در جريان ميزان مطالعاتي كه 
براي اين طرح صــورت گرفته، نيســتم اما با توجه 
محدوديت منابع آبي در كشور ما ديگر نمي توان مثل 
گذشته به كشت برنج در استان هاي مختلف كشور 
بپردازيم. اين كارشناس كشاورزي گفت: هر محصولي 

بايد در اقليم مناسب خود كشت شود و تغيير اقليم 
محصول هميشه نتايج خوبي را در پي نخواهد داشت. 
به طور مثال در استان خوزســتان ما آب هاي خود را 
تبخير مي كنيم اما عمال محصول زيادي به دســت 
نمي آوريم. وي درباره قيمت تمام شده برنج در ايران 
گفت: هزينه هاي ما ۱/5 برابر هزينه ها در كشوري مثل 
 هند اســت. بهره وري ما در اين زمينه پايين است. 
به همين دليل بايد از اصرار برای كشت برنج دست  
برداريم. وي در ادامه گفت: متاسفانه هنر برخي از ما 
كشاورزان فقط كشت برنج است. ما بايد قبول كنيم كه 
در زمينه برنج نمي توانيم با كشــورهايي مثل هند و 
پاكســتان رقابت كنيــم. در حال حاضــر حتي در 
استان هاي شمالي نيز با مشكل كم آبي روبه رو هستيم، 
چه رسد به اســتان هاي ديگر. اين مساله لزوم تغيير 
كشت محصوالت كشاورزي در كشــور را چند برابر 
مي كند. باقري در ادامه گفت: من به شخصه باوجود 
اينكه مي توانم در تناژ باال كشت برنج را انجام دهم اما 

تصميم گرفته ام تغيير كشت بدهم. 

تسهيالت و زمينه تغيير كشت را فراهم كنيم
وي دربــاره محصــوالت جايگزين گفت: كشــور ما 
پتانسيل بسيار خوبي براي كشــت كلزا و سويا دارد. 
به همين دليــل انتظار ما از مســئوالن وزارت جهاد 
اين است كه كشــاورزان را به كشــت اين محصول 
ترغيب كنند. متاســفانه بايد قبــول كنيم كه برخي 
كشاورزان به كشــت يك محصول خاص اصرار دارند 
كه بايد با آگاهي بخشي و فراهم كردن تسهيالت زمينه 
تغيير كشت را فراهم كنيم. برخي  اصرار دارند كه بايد 

توليد داخلي برنج را افزايش دهيم اما اين به هيچ وجه 
پشتوانه علمي ندارد. ما مي توانيم به جاي خودكفايي 
در برنج ســعي كنيم در توليد دانه هــاي روغني كه 
واقعا يكي از معضالت ماســت، به خودكفايي نزديك 
 شــويم. در حال حاضر 90 درصد روغن هاي خوراكي

 ما وارداتي است. 

مديريت بازار برنج براي جلوگيري از قاچاق
اين كشاورز نمونه درباره مافياي واردات برنج نيز گفت: بنده 
خودم به دليل روشنگري ها و شفاف سازي هايي كه در اين 
زمينه انجام داده ام، از طرف برخي از اين افراد تهديد شده ام. 
بحث واردات غيرقانوني برنج ضربه سنگيني را به كشاورزان 
برنجكار وارد مي كند. دبير انجمن برنج معتقد اســت يك 

ميليون تن برنج اضافه در 2 سال گذشته وارد كشور شده است 
اما دبير انجمن وارد كنندگان برنج، اين مساله را رد مي كند. به 
عقيده كارشناسان براي كنترل بازار برنج، قوانين سختگيرانه 
گمركي اثري ندارد زيرا اين مساله قاچاق را افزايش مي دهد. 
اگــر بازار داخلي و خارجي اين محصول از سوي مسئــوالن 
مديريت شود، ديگر شاهد قاچاق اين محصول نخواهيم بود. 

»كسبوكار«ازلزومكشتهايجايگزيندركشورگزارشميدهد

بهره وري پايين در كشت برنج

15هزارتنگوشتقرمزصادرشد
درحالي كه رئيس اتحاديه گوشت گوسفندي 
صادرات را يكي از داليل افزايش قيمت گوشت 
مي داند، رئيس مركز اصالح نژاد دام مي گويد: 
نه تنها صادرات گوشت را گران نكرده بلكه اين 
امر به نفع كشور است و دالالن نقش اصلي در 
گراني گوشــت را دارند. وي با بيان اينكه اگر 
صادرات متوقف شود، هيچ تاثيري روي پايين 
آمدن گوشــت قرمز نخواهد داشــت، اظهار 
داشت: مجموع دام ســبكي كه در يك سال 
گذشته صادر شــده، حدود يك ميليون راس 
بوده كه درصورت تبديل شدن به الشه معادل 

۱5 هزار تن گوشت قرمز است. 
رئيس مركز اصالح نژاد دام گفت: در مقابل در 
يك سال گذشــته حدود ۶0 هزار تن گوشت 
قرمز به كشور وارد شــده است كه صادرات را 
جبران كرده اســت.  مالصالحي تاكيد كرد: 
دامدار و صادرات دام به هيچ وجه در افزايش 
قيمت گوشت موثر نيست، بلكه واسطه هاي 
زائد و ناكارآمدي تشكل ها در حذف واسطه ها 
باعث افزايش قيمت گوشــت قرمز است. به 
گزارش فارس، وي افزود: پيش بيني مي شود 
تا پايان ســال 785 هزار تن گوشت قرمز در 

كشور توليد شود. 
علي اصغر ملكــي، رئيس اتحاديه گوشــت 
گوسفندي هم درباره داليل افزايش گوشت 
قرمز گفت: افزايش صادرات، كمبود دام، پايين 
آمدن قيمت پوست و دنبه گوسفند از داليل 

افزايش قيمت گوشت قرمز است. 
وي گفــت: در حال حاضر هر كيلو گوشــت 
گوسفندي شقه بدون دنبه با قيمت 29 تا 30 

هزار تومان به مغازه دار عرضه مي شود. 

خبر

كشاورزي

وضعيت كالبدي روســتاها طي سه 
دهه گذشــته تغييرات بزرگي كرده 
و روســتاها داراي امكانــات فراواني 
شده اند. بسياري از خانه هاي روستايي 
نوســازي شــده اند و روند نوسازي و 
مقاوم ســازي آنها همچنان ادامه دارد اما نكته اي كه همواره 
توسط كارشناسان مطرح مي شــود، اين است كه بهبود وضع 
كالبدي روستاها بدون حمايت از توليد و معيشت روستاييان 
راه به جايي نمي برد. براي برطرف شــدن ايــن نقيصه بنياد 
مســكن تفاهمنامه اي با معاونت امور توليــدات دامي وزارت 
جهاد كشاورزي به امضا رسانده است كه اقدامات اين دو نهاد 
در راستاي مولدسازي روســتاها هماهنگ مي شود و مسكن 
معيشت محور روستاييان با ظرفيت ها و امكانات اين دو نهاد 

مورد حمايت قرار مي گيرد. 

حمايت از توسعه فضاهاي معيشتي در روستاها 
عليرضــا تابش، رئيــس بنياد مســكن، در مراســم امضاي 
تفاهمنامه همكاري بنياد مســكن با معاونــت امور توليدات 
 دامــي وزارت جهاد كشــاورزي، اظهــار كــرد: 37 هزار و

 ۴35 آبادي و روســتاي باالي 20 خانوار در سراســر كشور 
داريم كه جمعيتي بالغ بــر 20 ميليــون و ۶92 هزار نفر در 
 آنها ساكن هســتند. رئيس بنياد مســكن با بيان اينكه طي

 ۱0 سال اخير يك ميليون و 900 هزار واحد مسكن روستايي 
بهســازي و نوســازي شــده، گفت: تاكنون ۱۶ هزار و 800 
ميليارد تومان تســهيالت ارزان قيمت با نرخ سود ۴ درصدي 
براي بهسازي و نوسازي واحدهاي مسكن روستايي به مردم 
پرداخت شده اســت. تابش در پاسخ به پرسش »كسب وكار« 
درباره هدف از امضاي اين تفاهمنامه، با بيان اينكه تمركز بر 
توسعه و بهبود سكونتگاه روستاييان بدون توجه به معيشت 
آنها كارساز نيست، گفت: روستاييان به خانه های خود فقط به 
عنوان سكونتگاه نگاه نمي كنند و در آن كارهاي توليد خود را 
نيز انجام مي دهند. در بررسي هاي خود به اين نتيجه رسيديم 
كه فضاهاي معيشــتي در خانه هاي روستايي اهميت زيادي 
دارد و اين درحاليست كه متوســط متراژ فضاي معيشتي در 
خانه هاي روستايي از ۶7 متر به ۶3 متر كاهش يافته است. بر 
اين اساس درحال ايجاد هماهنگي با دستگاه هايي هستيم كه 
هر كدام به نوعي در امور توليد روستاييان مسئوليت دارند و در 
گام اول با معاونت امور توليدات دامي وزارت جهاد كشاورزي 
اين تفاهمنامه را امضا كرديم. به گفته وي، در سرشماري ای 
كه در سال 92 انجام شــد، 33 درصد از  واحدهاي مسكوني 
در روســتاها رفتار معيشتي داشــته اند. تابش اضافه كرد: با 
اين آمارها بنياد مسكن به سراغ دســتگاه هاي مسئول براي 
باال بردن رفتار معيشــتي و افزايش نرخ اشتغال مثل وزارت 
جهاد رفت تا جلوي نزول وضعيت معيشــتي روســتاييان را 
بيش از پيش بگيرد، پس اگر بتوانيم پيوندي ميان معيشــت 
و سكونت روســتاييان ايجاد كنيم، مي توانيم به يك اقتصاد 
پايدار و توسعه پايدار در روستاها برسيم. وي افزود: اگر بتوانيم 

به روستاييان امكاناتي بدهيم كه در روستاها فرصت معيشتي 
و اشتغال داشته باشند، باعث تشويق افراد نسل بعدي آنها نيز 
خواهيم شد. تابش تصريح كرد: بايد روستايياني كه بخش مولد 
آنها قوي است و اقتصادمحور هستند را در اولويت طرح هاي 
 هادي قرار دهيم و تســهيالت بهتر و بيشــتري بــراي آنها

 قائل شويم. 

توســعه اقتصادي بدون حمايت از معيشــت 
روستاييان ميسر نيست

همچنين در اين مراسم حســن ركني، معاون امور توليدات 
دامي وزارت جهاد با بيان اينكه توســعه و بهسازي روستاها 
و هر اقدام عمراني در روســتاها بدون درنظر گرفتن معيشت 
روستايي ها دســتاورد خوبي نمي تواند داشــته باشد، گفت: 
نمي توان توســعه اقتصادي را بدون معيشت و فرصت شغلي 

روســتاييان ديد. وي تاكيد كرد: اگر به دنبال پايداري حضور 
روســتاييان در روستاها هســتيم، بايد معيشــت، اقتصاد و 
ســكونت آنها را يكجا ببينيم. ركني با بيان اينكه ايجاد يك 
كارگروه مشــخص ميان بنياد مسكن و وزارت جهاد مي تواند 
ما را به اين هدف نزديك  كند، گفت: اين كارگروه مي تواند با 
بررسي مناطق مختلف كشور و پيشنهادات مختلف،مصوباتي 
را براي عملياتي كردن معيشت روســتاييان ارائه كند. ركني 
در پاسخ به پرسش »كســب وكار« مبني بر اينكه روستاييان 
متقاضي دريافت تسهيالت براي توســعه فضاهاي معيشتي 
نظير اماكن پرورش  مرغ تخم گذار بومي يــا پروار بندي دام 
ســبك بايد به بنياد مســكن مراجعه كنند يــا معاونت امور 
توليدات دامــي، گفت: در گام اول با امضــاي اين تفاهمنامه 
كارگروهي متشــكل از مديركل دفتر مطالعــات و تحقيقات 
مسكن روستايي بنياد مســكن، مديركل دفتر بهبود تغذيه و 

جايگاه دام جهاد كشــاورزي، مديركل دفتر مسكن روستايي 
بنياد مســكن، معاون دفتر بهبود تغذيــه و جايگاه دام جهاد 
كشــاورزي و ديگر مســئوالن مرتبط از هر دو نهاد تشكيل 
مي شود و پيشــنهادات مطرح شــده در اين كارگروه با تاييد 
مســئوالن هر دو نهاد قابليت اجرا خواهد داشت. متقاضيان 
تسهيالت براي توسعه فضاهاي معيشتي در روستاها مي توانند 
به هر دو نهــاد مراجعه كننــد و تقاضاي آنها بــا امضاي اين 
تفاهمنامه به شكل بهتري مورد بررســي و اجرا قرار خواهد 
گرفت. وي با بيان اينكه تاكنون منابع خوبي در وزارت جهاد 
كشاورزي براي اين امر تخصيص داده شده است، افزود: سال 
گذشته حجم تســهيالت ارائه شده براي توســعه فضاهاي 
معيشتي در روســتاها بالغ بر 800 ميليارد تومان بوده است 
كه اميدواريم با امضاي اين تفاهمنامــه بتوانيم ظرفيت هاي 
 بنياد مســكن و معاونت امور توليدات دامي را در اين راســتا 

هم افزايــي كنيم. ركنــي همچنيــن در تشــريح وضعيت 
توليــدات دامــي كشــور اظهــار كــرد: در بخــش دام و 
طيــور جــزو كشــورهاي نســبتا خــوب دنيــا هســتيم 
 و بــه لحــاظ كمــي و كيفــي در دو ســه دهــه اخيــر 
پيشــرفت داشــته ايم. وي تصريح كــرد: در بخــش مرغ و 
تخم مرغ جزو ۱0 كشــور برتر دنيا هســتيم، از ســوي ديگر 
تا 2 ســال پيش جــزو واردكننــدگان پروتئين محســوب 
مي شــديم كه امــروز بــه جمــع كشــورهاي صادركننده 
پيوســته ايم. وي با اشــاره به صادرات ۱50 هــزار تن مرغ و 
تخم مرغ در ســال گذشــته از افزايش 20 درصدي صادرات 
 طي 9 ماه ابتداي امســال خبر داد و افزود: ســال گذشــته

 8/8 ميليــون تــن مــرغ توليــد شــد كــه پيش بينــي 
 مي كنيــم ايــن رقم امســال بــه بيــش از 9 ميليــون تن 

افزايش يابد. 

»كسبوكار«ازامضايتفاهمنامهبينبنيادمسكنومعاونتامورتوليداتداميوزارتجهادكشاورزيگزارشميدهد

حمايت از توليدات دامی  روستاها
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اصناف

ساالنه بر تعداد خطوط ويژه دوچرخه 
و البتــه تعــداد دوچرخه هايــي كه 
شــهرداري تهــران براي اســتفاده 
شهروندان تدارك ديده است، افزوده 
مي شود. اما  وقتي پاي مردم و استقبال 
از اين مكمل پاك براي حمل ونقل عمومــي به ميان مي آيد، 
مردم تهــران حاضر به پــارك خودروهاي شــخصي خود در 
پاركينگ خانه ها و استفاده از دوچرخه، مترو و اتوبوس نيستند. 

فرهنگ اســتفاده صحيح از موتورسيكلت بايد 
نهادينه شود

رئيس اتحاديه فروشــندگان دوچرخه و موتورسيكلت تهران 
در گفتگو با »كسب وكار« گفت: اتحاديه آمادگي دارد با كمك 

پليس راهور استفاده صحيح از موتورسيلكت را نهادينه كند. 
محمد خادم منصوري افزود: براي رسيدن به اين مهم ابتدا بايد 
استانداردسازي وسايل نقليه را در دستور كار قرار داد و سپس 
شرايطي فراهم كرد كه با آموزش هاي الزم، نگاه مردم را نسبت 

به موتورسيكلت تغيير داد. 
وي با اعالم اينكه تا به امروز نحوه همكاري اين اتحاديه با نيروي 
انتظامي مقطعي بوده اســت، تصريح كرد: استفاده صحيح از 
وسايل نقليه نياز به فرهنگ سازي و تعامل هرچه بهتر و بيشتر 
نيروي انتظامي با اتحاديه ها و سازمان هاي ذيربط دارد اين در 
حاليست كه برخي از مردم و ســازمان ها، عدم رعايت قوانين 
رانندگي را از چشم اتحاديه مي بينند كه اين موضوع منطقي 

نيست. 
رئيس اتحاديه فروشــندگان دوچرخه و موتورسيكلت تهران، 
تعداد اعضــاي اين اتحاديــه را ۱۲۰۰ عضو اعــالم كرد و در 
تشــريح وضعيت بازار اين صنف، گفت: متاســفانه ۹۰ درصد 
دوچرخه هــاي موجود در بازار، توليد كشــور چين اســت و 
توليدات كشورهاي مالزي، تايوان و اندونزي، ۱۰درصد ديگر 

را تشكيل مي دهند. 
منصوري با بيان اينكه واردات محصوالت چيني درجه ســه 
توسط تجار به دليل افزايش رقابت بين واحدهاي صنفي است، 
عنوان كرد: با شرايط فعلي اقتصاد و قدرت خريد مردم، واردات 
محصوالت درجه ۱ و ۲ دوچرخه و موتورسيكلت ديگر صرفه 
اقتصادي ندارد و تجار به دنبــال وارد كردن محصوالت درجه 

۳ هستند. 

وي با ابراز گله از محدود بودن قدرت اجرايي اتحاديه ها، گفت: 
اعتقاد داريم كه در اصالحيه قانــون نظام صنفي مواردي بايد 
لحاظ شــود كــه اتحاديه هــا را در تصميم گيري هاي صنفي 

مشاركت دهد. 
خادم منصــوري گفت: قوانين مالياتي از ديگر مواردي اســت 
كه نياز به بازنگري دارد؛ چراكه شــرايط بازار آنقدر كشــش 
ندارد كه ماليات ها افزايش يابد. رئيس اتحاديه فروشــندگان 
دوچرخه و موتورسيكلت در پاســخ به اينكه نوع كار اتحاديه 
چه تاثيري بر همدلــي و همزباني ملت با دولــت دارد، اظهار 
داشت: اين اتحاديه حافظ منافع اعضاي خود و دولت است و از 
هر كوششي كه موجبات توسعه و آباداني كشور را فراهم كند، 

دريغ نخواهد كرد. 

افــت ۴۰ درصــدي خريدوفــروش در صنعت 
موتورسيكلت

رئيس اتحاديه فروشندگان موتورسيكلت و دوچرخه همچنين 
در ادامه گفت: بازار موتورسيكلت در ۲ سال اخير نسبت به سال 
۹۲ با افت مواجه شده و خريدوفروش در اين صنعت حدود ۴۰ 

درصد كاهش يافته است. 
محمد خادم منصوري اظهار داشت: شــرايط اقتصادي كشور 
بر اين صنعت نيز تاثير گذاشته و هم اكنون اوضاع مساعدي را 
شاهد نيستيم چنانچه عرضه در اين صنعت افزايش يافته اما 
تقاضا در بازار موتورسيكلت با كاهش جدي مواجه شده است. 
وي افزود: اوضاع نابسامان اين صنعت منجر به تعديل نيروي 
انســاني در كارخانه ها و تعطيلي برخي از آنها شــده، در حال 
حاضر ۴۰ كارخانه موتورسيكلت در كشور مشغول به فعاليت 
بوده كه متاسفانه فروش مناســبي نداشته و افت چشمگيري 

داشته اند. 
وي تصريح كرد: عرضه زيــاد و كاهش تقاضا، فروشــندگان 
موتورسيكلت را به فروش اقساطي محصوالت مجبور كرده تا 

به بازار اين صنعت جان تازه اي دهند. 
منصوري با بيان اينكه صنعت موتورســازي و دوچرخه نياز به 
نظارت بيشتر از ســوي دولت دارد، تصريح كرد: بايد نظارت 
دستگاه هاي ناظر بر اين صنعت وجود داشته باشد ضمن اينكه 
بايد با اتحاديه موتورسيكلت مشورت هاي الزم صورت گرفته و 

بر واردات و توليد اين صنعت نظارت وتوجه شود. 
وي افزود: در اين صنف خدمات دهي بسيار مناسب بوده و به 

سهولت در دسترس مشتريان قرار مي گيرد و حتي كشورهاي 
وارد كننده محصــوالت چيني و هندي نيز قبــل از واردات 
محصوالت دفاتر خدمــات پس از فروش را بــراي ارائه بهتر 

خدمات ايجاد مي كنند. 
وي اظهار داشــت: وضعيت صنعت موتور ســازي بعد از رفع 

تحريم هــا در حال شــكوفايي اســت و شــركت هاي ژاپني 
كه قبال در كشــور موتورهاي خــود را وارد مي كردند، براي 
 مذاكرات جديد وارد عمل شــده و به زودي شروع به فعاليت 

خواهند كرد. 
وي خاطرنشان كرد: با نظارت بيشتر بر اين صنعت و برگزاري 

جلسات مشترك بين وزارت صنعت، معدن وتجارت و انجمن 
توليد كنندگان موتورسيكلت، مي توان تكنولوژي هاي روز را در 
اين صنعت به كار گرفت البته در اين جريان ارگان هاي دولتي 

و خصوصي نيز بايد با هم همكاري كنند. 

رئيس اتحاديه فروشندگان دوچرخه و موتور سيكلت در گفتگو با »كسب وكار« مطرح كرد 

مذاكره با  شركت هاي مطرح سازنده موتورسيكلت

با وجــودي كه دنياي امــروز هرچه 
بيشتر به سوي همگرايي پيش مي رود 
و از جهاني ديدن مسائل و چالش هاي 
اقتصادي و اجتماعي گريزي نيست 
اما حفظ نشانه هاي فرهنگي، قوميتي 

و ملي نيز اهميت غيرقابل انكاري يافته است.
 در اين ميان كسب وكارهايي كه با اجزا و مصاديق فرهنگي و 
ملي همچون صنايع دستي و اشــيای قديمي سر و كار دارند 
نيز اهميت فوق العاده اي پيدا مي كنند؛ اهميتي كه به گفته 
ســيد محمد عبداللهي، رئيس اتحاديه صنف فروشــندگان 
 اشيای قديمي و صنايع دستي در كشور ما از توجه الزم دور 

مانده است. 

صنايع دستي را تعريف نكرده ايم
جهان امروز با گسترش ارتباطات و رشد تكنولوژي از يك سو 
به يك دهكده منسجم و يكپارچه تبديل شده و از سوي ديگر 
تمام كشورها و حتي اقوام هر كشور بر حفظ سنن و نشانه هاي 

فرهنگي خاص خود تاكيد مي ورزند. 
رئيس اتحاديه صنف فروشندگان اشــيای قديمي و صنايع 
دســتي با بيان اين مقدمه، در تشــريح اهميت اين صنف به 
»كسب وكار« مي گويد: شما در رسانه هاي مختلف مي بينيد 
و مي خوانيد كه كشــورها و اقوام در شناســايي و تجليل از 
نشــانه هاي فرهنگي و ملي خود چه اقداماتــي مي كنند و 
چه اهميتي بــه اين موضــوع مي دهنــد. وي مي افزايد: در 
دو مقوله صنايع دســتي و اشــيای قديمي يــا به اصطالح 
عتيقه و آنتيك، جهان به ســمت و ســويي مــي رود كه هر 
كشــور با برنامه هاي جامع، ايــن دو مقوله را ســاماندهي و 
شــكوفا مي كنــد و كســب وكارهايي هــم كه بــه اين دو 
 مقولــه مرتبط هســتند نيز روز بــه روز در جهان توســعه 

پيدا مي كنند.
در مقابل متاســفانه در كشــور مــا طي بيش از ســه دهه 
گذشــته درباره توســعه كســب وكارهاي مرتبط با صنايع 
دســتي كاري انجــام نشــده اســت. بي عملــي و انفعال 
ما تــا جايي بــوده كه حتــي تعريفــي از صنايع دســتي 
 نكــرده بوديــم و فــرق صنايع دســتي بــا كار دســتي 

مشخص نبود. 

آرشيو ملي هنرمندان و آثار هنري صنايع دستي 
ايجاد نشده است

رئيس اتحاديه صنف فروشندگان اشــيای قديمي و صنايع 
دستي با بيان اينكه يكي از الزامات بهبود و توسعه بازار صنايع 
دستي ايجاد آرشيو و بانك اطالعاتي از هنرمندان رشته هاي 
گوناگون اين صنعت است، اظهار كرد: در اين مورد هم ما دچار 
غفلت تاريخي هستيم به گونه اي كه با وجود تعدد هنرمندان 
اين رشــته و آثار ارزشــمند و بي همتايي كه خلق كرده اند 
 هيچ آرشــيوي براي هنرمندان و صنعتگران صنايع دستي 

خود نداريم.  اين آرشــيو در بعضي از كشــورها از ۲۰۰ سال 
پيش ايجاد شده و خاصيت آن اين اســت كه به رتبه بندي، 
قيمت گــذاري و نهايتا شفاف ســازي بازار صنايع دســتي 
مي انجامد. وي با انتقاد از عدم تعامل و بي برنامگي سازمان هاي 
دولتي مرتبط با صنايع دستي گفت: سازمان ميراث فرهنگي 
اصلي ترين متولي دولتي اين بخش است اما ارتباط و تعامل 
مســئوالن آن تاكنون با اصناف مرتبط چندان رضايتبخش 
نبوده و در تدوين برنامه ها از آرا و نظرات ما كمترين استفاده اي 
نشده است در صورتي كه ما طي مدتي كه مسئوليت اتحاديه 
را پذيرفته ايــم در جهت تعامل اقدامات گســترده اي را آغاز 
كرده ايم؛ از جمله اينكه تعريف مشــخصي از صنايع دستي 
ارائه كرديم و برنامه هاي خود را براي توسعه و شكوفايي اين 
صنايع به ســازمان ميراث فرهنگي، وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، اتاق اصناف و اتاق بازرگاني ارسال كرده ايم و خواستار 

 همكاري و بهره مندي از آرا و نظرات اين سازمان ها و نهادها 
شده ايم.

 عبداللهي با بيان اينكه با افزايش آمار صادرات صنايع دستی 
اخيرا تشــكلي در اتاق بازرگاني تحت عنوان انجمن صنايع 
دستي راه اندازي شده، افزود: با اين وجود تعامل مناسبی در 

اين زمينه با ما صورت نگرفته است.

نارســايي هاي قانوني خريد و فــروش عتيقه و 
پيامدهاي زيان بار آن بر ميراث ملي

عبداللهي با بيان اينكه در مقوله اشيای قديمي و عتيقه چالش 
اصلي ما به خأل قانوني باز مي گردد، گفت: قبل از آغاز فعاليت ما 
به عنوان مسئول اتحاديه، حتي تعريف واحدي از عتيقه وجود 
نداشت در صورتي كه براي شكل گيري يك بازار سالم، ابتدا 
 بايد كاالي مورد معامله در آن بازار را به صورت شفاف تعريف 

كنيم.  ما در اتحاديه اين تعريف را انجام داديم و طبق تعاريف 
و چارچوب هايي كه ارائــه كرديم مي توان دقيقا هر شــيء 
تاريخي را در رده خاص خودش دســته بندي و مشــخص 
كرد آيا اين شــيء عتيقه هســت يا خير. رئيــس اتحاديه 
صنف فروشندگان اشــيای قديمي و صنايع دستي با اشاره 
به قانون ممنوعيــت خريد و فروش اشــيای عتيقه تصريح 
كرد: ما به عنوان اتحاديه مرتبــط با اين بخش معتقديم بايد 
ارزيابي علمي و كارشناســي درباره اين قانون انجام شود تا 
 مشــخص شــود اين قانون به حفظ آثار ملي ما منتهي شده 

يا خير. 
اعتقاد ما اين است كه قانون فعلي در بحث ممنوعيت حفاري 
و اكتشاف آثار تاريخي به درســتي هدف گذاري شده اما در 
بخش خريد و فروش ايــن آثار نارســايي هاي فراواني دارد 
كه عكس هدف خود عمل مي كنــد و بايد مورد بازبيني قرار 

گيرد. براي مثال يكــي از زيان بارترين آثار نارســايي هاي 
قانون فعلي اين اســت كه اشــيای تاريخي منحصر به فرد 
كشــور در خأل بــازار قانوني به صــورت مخفيانــه خريد و 
فروش و به خارج كشور قاچاق مي شــود و حتي در مواردي 
 ذوب مي شــود كه به صورت طــال و نقره ذوبــي به فروش 
برسد.  عبداللهي با بيان اينكه خواســته ما در اين مورد يك 
خواسته صنفي نيست، خاطرنشــان كرد: خواسته ما درباره 
تغيير قوانين خريد و فروش اشيای قديمي و عتيقه مبتني بر 
اصل اساسي حفظ اين آثار براي نسل هاي آينده كشور است 
و به همين دليل از تمام كارشناسان و مسئوالن دولتي و غير 
دولتي و رسانه ها اســتمداد مي طلبيم كه در اين امر ملي به 
ميدان بيايند و نقد و نظرات و راهكارهاي خود را بيان كنند تا 
بتوانيم از وضعيت آشفته بازار فعلي را كه در آن قاچاق و جعل 

اشيای تاريخي بيداد مي كند، خارج شويم. 

رئيس اتحاديه صنف فروشندگان اشيای قديمي و صنايع دستي در گفتگو با »كسب وكار« مطرح كرد 

نارسایی قانون عامل ذوب شدن آثار ملي
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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

شكست بخشي واقعي از زندگي است، بخشي حقيقي و دردناك. هيچ شخصي 
دوست ندارد با برچسب شكست خورده شــناخته شود. در زمان شكست 
مي توان همه چيز را تمام شده دانست يا مي توان از آن درس گرفت و دوباره 
انرژي و توان خود را براي شروع دوباره جمع كرد. اگر شكست خورده ايد و 
مي خواهيد دوباره شروع كنيد، پاسخ دادن به 5 سوال زير مي تواند به شما 

كمك بزرگي كند: 

۱- اين شكست چه درسي براي من دارد؟
شكســت ها نتيجه مجموعــه اي از اتفاق ها 
هســتند اما هرچقدر هم كه ديگران و عوامل 
خارجي در شكست دخيل باشــند، درنهايت 
مسئول شكســت، خود شما هســتيد و بايد 
اين را بپذيريد. ســعي كنيد گذشــته را مرور 
كنيد و نقاط مهمــي را كه باعث بــروز تغيير 
در شرايط شــما شــده، بيابيد و ببينيد كه در 
 آن شــرايط ويژه چه كاري انجام داده  و چطور 

تصميم گرفته ايد. 

۲- چه كاري را مي توانستم متفاوت انجام 
دهم؟

هميشه براي تصميم گيري درباره كاري، بيش 
از يك انتخاب داريم. اينكه چطور تصميم 

بگيريم، مســير حركت و سرنوشت كار 
را تحت تاثير قــرار مي دهد. پس بهتر 
است به عقب برگرديد و به زمان هاي 
حساس فكر كنيد. به تصميم هايي كه 
گرفته ايد، بينديشيد. چه انتخاب هاي 
ديگري مي توانستيد داشته باشيد؟ 

چه كاري را مي توانستيد متفاوت انجام دهيد؟ چه قدم هايي را مي توانستيد 
 برداريد؟

۳- آيا به مهارت هاي بيشتر يا متفاوتي احتياج دارم؟
همه ما نقاط قوت و ضعفــي داريم. ضعف هاي مــا در طبقه بندي هاي مختلفي قرار 
مي گيرند. بعضي از ضعف ها ذاتي اســت يعني به صورت ذاتي نمي توانيم در انجام 
كارهايي عالي باشيم، مثال بعضي از آدم ها به صورت ذاتي رقابتي هستند و برخي ديگر 
اينطور نيستند. بعضي از ضعف ها، ضعف در مهارت است، مثال ممكن است شما شكست 
خورده  باشيد چون اصول مالي و مديريت مالي 
كسب وكار را نمي دانستيد و نتوانستيد گردش 
مالي كســب وكار خود را مديريت كنيد. بهتر 
است ببينيد به چه مهارت و دانشي نياز داريد كه 

كمبود هاي قبلی را پر كنيد. 

۴- از چه كسي مي توانم مشورت بگيرم؟
وقتي درگير موضوعي هســتيد، ذهن شما 
به شكلي درگير مي شــود كه نمي توانيد از 
بيرون به مســاله نگاه كنيد اما ممكن 
است دوســتان و اقوام و آشــنايان يا 
متخصص هايي وجود داشته باشند كه 
بتوانند به شما كمك كنند تا موضوع كار 
خود را از زاويه جديدي ببينيد. بهتر است 
از شخص مناسبي كمك بخواهيد. خيلي 
از مردم درخواســت كمك نمي كنند 
چون فكر مي كنند كمك خواستن 
متــرادف ضعف اســت اما كمك 
خواستن نشــانه اين است كه شما 

آماده يادگيري هستيد. 

۴ سوال مهمي كه بعد از شكست بايد از خود بپرسيد

ابزارهاي ايجاد تغيير
نگاه سوم 

انواع استانداردهاي كسب وكار
اســتانداردهاي كســب وكار براســاس مبناي 
به دست آمدن شان داراي 4 نوع طبقه بندي هستند: 
استانداردهاي تاريخي: اين نوع استانداردها 
براســاس تجربيات و اطالعات گذشته به دست 
آمده اند و به همين جهت استانداردهاي تاريخي 
نام دارند. نقطه ضعف استانداردهاي تاريخي در آن 
است كه مربوط به گذشته اند و تغييرات فعلي در 

آنها منعكس نشده است. 
استانداردهاي تطبيقي يا خارجي: اين نوع 
استانداردها از ساير سازمان ها و واحدهاي مشابه 
اقتباس مي شوند. هزينه تعيين اين نوع استانداردها 
بسيار پايين است اما مشــكل اين است كه دقيقا 
نمي توانيم مطمئن باشيم واحدي كه استاندارد از 
آن اخذ شده، مشابه سازماني است كه مي خواهد 
اســتاندارد مذكور را به كار گيرد يا خير. در زمان 
به كارگيري اين نوع اســتانداردها بايد مســائل 
فرهنگي و اجتماعي و محيط هاي موثر بر سازمان 

را مد نظر قرار داد. 
استانداردهاي مهندسي يا كارسنجي: اين 
نوع استانداردها از راه های مختلف »مطالعه كار« به 
دست مي آيند. روش هاي كارسنجي و زمان سنجي 
مي توانند براي يافتن اين دسته از استانداردها به كار 
گرفته شوند. به طور كلي استانداردهاي مهندسي از 
طريق روش هاي عملي و تحقيق به دست مي آيند 
و داراي دقت بااليي هستند ولي نبايد فراموش كرد 
كه استانداردهاي مذكور ممكن است نتوانند به 
علت شرايط محيطي و انگيزشي در هر محيطي 

به كار گرفته شوند. 
اســتانداردهاي نظــري: در مــواردي كه 
استانداردهاي دقيق و علمي قابل محاسبه نباشند، 
مديران و كارشناسان امر با قضاوت ذهني خويش 
استانداردهاي نظري براي كار تعيين مي كنند. ذكر 
اين نكته ضروري است كه استانداردهاي نظري، 
ســليقه اي و دلخواه نيســتند، بلكه متخصصان 
و خبرگان امر با اتكا به تجربــه و آگاهي خود به 
تعيين استاندارد مي پردازند و هرگاه نظر گروهي 
از كارشناسان درباره يك استاندارد نظري مشابه و 
يكسان باشد، مي توانيم با اطمينان كامل استاندارد 
مذكور را بــه كار گيريم و كنترل را براســاس آن 

انجام دهيم. 

الفباي كسب وكار  سالمت كسب وكار 

ما با خودمان قهر هستيم، از خودمان خسته هستيم و نمي دانيم كه چه بايد 
بكنيم. اگر شما هم اين مشكل را داريد، بايد بدانيد مشكل شما تا حدود زيادي 
 قابل حل اســت. مخصوصا مشــكالتي كه خود را در آنها مقصر نمي دانيد و

 به نوعي خــود را يك قرباني به حســاب مي آوريد، مثال قرباني مشــكالت 
خانوادگي، بيماري هاي موروثي، اتفاق هاي غيرقابل پيش بيني و... 

نمي خواهيم بگوييم راه هايي كه در ادامه مي آيد، به طور كامل مي تواند مشكل 
شما را حل كند اما مفيد است: 

1- راه جديدي را در پيش بگيريد و اولويت خودتان را پيدا كنيد: شايد تكراري 
باشد اما اهميت دارد. شما بايد به روياهاي تان جامه عمل بپوشانيد وگرنه اين 
روياها در روح شما سرگردان مي مانند. آنها به دنيا نيامده، مي ميرند و مرگ 
روياهاي ما، مرگ خود ماست. پس به روياهاي تان كه در اولويت قرار دارند، 

جان بدهيد،  حتي اگر اين جان دادن در تصور شما باشد.
2- به خودتــان اعتماد كنيد و به خــرد دروني تان گوش دهيــد: همه ما از 

درون مان ندايي را مي شــنويم، ندايي كه با ما حرف مي زند و ما نمي شنويم 
يعني مي شنويم اما گوش مان را روي آنها مي بنديم. اين بار به صداي درون تان 
و آنچه مي خواهد، با مهرباني گوش دهيد. شايد جواب، درون شماست و شما 

بيهوده در دنياي بيرون و ديگران جستجوگر آن هستيد. 
3- يك قدم عقب  برويد و خودتــان را از ناراحتي ها دور كنيد: گاهي وقت ها 
ما در يك دايره از اشــتباهات مان قرار مي گيريم و به جاي اينكه پای  خود را 
بيرون از دايره بگذاريم، با اين توجيه كه ديگر كار از كار گذشــته خودمان را 
درگير مشكالت بيشتري مي كنيم، درحالي كه به جاي جلورفتن بهتر است 

به عقب بازگرديم. 
4- به دنبال كسب امتياز باالتر نباشيد: خالف باور بسياري از ما زندگي برد و 
باخت نيست؛ بلكه شما در همان سطحي كه هستيد، مي توانيد آدم موفقي 

باشيد.
منبع: سيمرغ

صلح با خود

لينك دردسرساز براي كاربران آيفون
پس از شناسايي يك آسيب پذيري در سيستم ارسال پيامك آيفون حاال 
مشكل ديگري در سيستم عامل اين گوشــي موجب مي شود تا درصورت 

ارسال يك لينك خاص براي كاربران، آنها دچار مشكل شوند. 
به گزارش فارس ، لينك يادشده مرورگر سافاري را از كار مي اندازد و موجب 
راه اندازي چند باره گوشي آيفون مي شــود. بررسي ها نشان مي دهد اين 
مشكل محدود به آيفون نيست و رايانه هاي مك را هم دچار مشكل مي كند. 
لينك يادشده به آدرس crashsafari.com بعد از باز شدن يك رشته 
عددي بســيار طوالني توليد مي كند كه نوار آدرس مرورگر و همين طور 
حافظه آن را پر كرده و مرورگر سافاري را قفل و در نهايت آن را از دسترس 
خارج مي كند. بعد از حدود 20 ثانيه كاربر گوشي آيفون مجبور به راه اندازي 

مجدد گوشي مي شود و در همين حين آيفون هم به شدت داغ مي كند. 
كاربــران تبلت هاي  آي پد هم از وجود مشــكل مشــابهي خبــر داده  و 
مي گويندحتي در صورت اجراي مرورگر كروم هم با چنين مشكلي مواجه 
مي شوند. رايانه هاي مك هم در صورت مراجعه به اين آدرس دچار مشكل 
مي شوند، البته شدت آن بستگي به قدرت پردازشگرهاي رايانه دارد. اپل 

هنوز در مورد اين مشكل اظهار نظري نكرده است. 

مغزها و دانه ها راز طول عمر و تناسب اندام
نسرين مرادي

مغز هــا و دانه هــا، غذاهايــي ســالم و 
طبيعي اند كه سرشــار از مــواد مغذي و 

فيتوكميكال هاي مفيد هستند.
اگرچه افســانه چاق كننده بودن مغز ها 
و دانه هــا به قوت خــود باقي اســت اما 
تحقيقات نشان مي دهد كه درواقع مغز ها 
براي كاهش وزن مفيد هستند. در تمام شــرايط اين ميزان ماده مغذي 
موجود در يك رژيم غذايي است كه سالم بودن آن را مشخص مي كند، نه 
ميزان چربي موجود در آن و مغز ها براساس ميزان ماده مغذي موجود در 

آنها منبعي سرشار از كالري هاي سالم هستند. 
مغز ها و دانه ها از نظر تغذيه اي بسيار مهم هستند 

دانه هــا و مغز ها حــاوي طيف هــاي مختلفــي از ريزمغذي هايي مانند 
فيتواسترول كاهش دهنده كلسترول بد، آرژنين بهبود دهنده گردش خون، 
مواد معدني مانند پتاسيم، كلسيم، منيزيم و سلنيوم و آنتي اكسيدان هايي 
مانند فالونوئيدها، رســوراترول، توكوفرول )ويتامين E ( و كاروتنوئيد ها 

هستند. 
خوردن مغز ها و دانه ها خطر بيماري هاي قلبي و عروقي را كاهش 

مي دهد
مطالعات همه گير شناسي امراض به طوري نامتناقض نشان مي دهند كه 
مصرف مغز ها براي ســالمت قلبي مفيد است. تخمين زده شده است كه 
خوردن 5 وعده يا بيشــتر مغز ها در هر هفته باعث كاهش 35 درصدي 
خطر بيماري هاي كرونري قلب )انســداد شــريان هاي قلبي( مي شود. 
خوردن مغز ها و دانه ها از بــدن در برابر مرگ قلبــي ناگهاني محافظت 
كرده و كلســترول خون و التهاب را كاهش مي دهد. مغز هــا و دانه ها به 
كاهش وزن كمك مي كنند. افرادي كه وزن كم مي كنند، نبايد از مصرف 
مغز ها اجتناب كنند. درحقيقت در افراد چاق، اضافه كردن مغز ها به رژيم 
غذايي به كاهش وزن و همچنين بهبود حساسيت انسوليني و در نتيجه 
به پيشگيري يا بهبود ديابت كمك مي كند. با اين وجود نبايد در خوردن 
مغز ها زياده روي كرد. مغز ها و دانه ها سرشــار از مواد مغذي هستند ولي 
از كالري بااليي نيــز برخوردارند؛ بنابراين بايــد در مصرف آنها به ميزان 
كالري موردنياز فــرد توجه كرد. معموال مصرف روزانــه يك اونس )28 
گرم( از اين غذاها براي زناني كه سعي دارند وزن كم كنند، مناسب است 
و براي مردان داراي اضافه وزن مصــرف روزانه 1/5 تا 2 اونس )42 تا 56 
گرم( كافي است. واضح اســت كه افراد الغر و داراي فعاليت فيزيكي باال 
 كه كالري زيادي مصرف مي كنند، بايد حجم بيشــتري از مغز ها و دانه ها 

را مصرف كنند. 

معيارهاي سنجش در عملكرد و نمره ورزش
در دوران مدرسه، روش ارزيابي در هر درسي مشخص بود. معلم طي يك 
سال تحصيلي كه به صورت 3 ثلث بود، درس مي داد و سپس از محتواي 
درس ها آزمون مي گرفت تا ميزان يادگيري دانش آموزان را بسنجد اما در 
كنار همه درس ها موضوع ارزيابي درسي به نام ورزش كامال متفاوت بود. 
زنگ ورزش ما خالصه مي شــد به بازي هاي مختلف مانند فوتبال بدون 
اينكه آموزش خاصي به ما داده شود كه اصال روش ورزش كردن درست 
چيست يا فوتبال يعني چه اما وقتي كه موقع امتحان فرا مي رسيد، مواد 
امتحان خالصه مي شد به آزمون آمادگي جسماني مانند بارفيكس، شنا، 
درازونشست و دوی سرعت. اين داستان براي ما حتي در دوران دانشگاه هم 
وجود داشت. در طول ترم ما فوتبال بازي كرديم و وقتي كه موقع ارزيابي 
رسيد، گفته شد كه مواد امتحان اين است: 20 تا روپايي و 20 تا زانو و دوی 
540 متر، يعني نتيجه يك ترم فوتبال بازي كردن در اين خالصه شد كه 
شما هرقدر هم بازيكن خوبي باشي اما نتواني روپايي و زانو بزني، نمي تواني 
درس تربيت بدني را پاس كني. مشكل اصلي در اين ارزيابي عدم توانايي 
كّمي كردن و ارزيابي توانايي ها و ســنجش آنها با يك شــاخص واحد و 
بي ربط است. يادآوري اين داستان از اين جهت بود كه خيلي وقت ها همين 
داستان براي مديران در ارزيابي عملكرد كاركنان پيش مي آيد، مديران از 
كاركنان شان انتظار دارند كارهايي را انجام داده و وظايف شان را به خوبي 
انجام دهند اما وقتي كه زمان ارزيابي فرا مي رسد به دليل اينكه نمي توانند 
به خوبي عملكرد فرد را با شــاخص هايي ارزيابي يا كّمي كنند، به سراغ 
فهرست بلند بااليي از ويژگي هاي ارزيابي مي روند كه مانند همان داستان 

روپايي زدن براي ارزيابي امتحان ورزش است.

خبر

سالمت

نکته

بهبود وضعيت سازمان مســتلزم ايجاد تغيير در 
وضعيت موجود سازمان است تا ضمن رفع نقاط 
ضعف ، نقاط قوت نيز تقويت شوند؛ بنابراين پس از 
شناسايي نيازها و تعيين اولويت ها و اقدامات الزم 
براي بهبود سازمان، بايد ابزارهاي الزم براي اعمال 
تغيير انتخاب و شيوه استفاده از آنها نيز مشخص 

شوند. تحقيقات نشان داده  كه براي ايجاد تغيير 
مي توان از مجموعه ابزارهاي زير استفاده كرد: 

عملكرد: طرح هاي پرداخت براساس عملكرد يا 
براساس شايستگي و فرايندهاي مديريت عملكرد، 

توسعه مهارت ها و آموزش رهبري 
تعهد: برقراري ارتباط با كاركنــان، برنامه هاي 

جلب مشاركت و همكاري كاركنان، ايجاد فضاي 
همــكاري و اعتماد، ايجــاد قراردادهاي ذهني و 

مجازي ميان مديران و كاركنان 
كيفيت: برنامه هاي كيفيت جامع 

خدمات مشــتري: برنامه هــاي تمركز روي 
مشتري 

كار گروهي: تشــكيل و ايجاد گــروه، مديريت 
عملكرد گروه و پاداش هاي گروهي 

پويايي ســازماني: انجــام اقداماتــي براي 
تقويــت و حمايــت از ســرمايه معنــوي و 
 قابليــت اتــكا بــر منابــع ســازمان از طريــق 

پويا كردن سازمان 


