
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: 
قطع صادرات گاز روسیه به اروپا به صنایع کشورهای اروپایی 
ضربه زده است و به همین دلیل تعطیل یا نیمه تعطیل شدن 
این صنایع می تواند دامنه بیکاری را در این قاره افزایش دهد و 

نارضایتی های اجتماعی را به دنبال داشته باشد.
جنگ روســیه و اوکراین تبعات زیادی داشت. در این جنگ 
که در واقع جنگ روســیه و اروپاســت، جریان صادرات گاز 
روســیه به اروپا قطع شــد. صنایع اروپا که وابســتگی ۴۰ 
درصدی به گاز روســیه داشتند، به شدت آســیب دیدند. تا 
جایی که شاهد کاهش شــدید تولید محصوالتی بودیم که 

نیاز به خوراک گاز داشــتند. از ســوی دیگــر، اروپا در حال 
از دســت دادن مزیت های صنعتی اش اســت و سرمایه ها از 
این قاره به سمت کشــورهایی مانند چین و آمریکا در حال 
خروج هســتند. این خروج ســرمایه از صنایع اروپا به تازگی 
آغاز شــده و با افزایش نرخ بهره دالر، شــدت خواهد گرفت 
تا آمریــکا بتواند از محل افزایش جذب ســپرده  در ســطح 
جهانی، تامین مالی تولید را تداوم بخشــد و سرمایه گذاران 
 صنعتی با خیالی آسوده در زیرساخت های صنعتی آمریکا به

 فعالیت بپردازند.
طبق داده های اقتصادی فدرال رزرو فقط در یک ماه انتهایی 

ســال ۲۰۲۲، بیش از ۴۰۰ میلیارد دالر از سراســر دنیا به 
بانک های آمریکا و خرید اوراق خزانه  فدرال رزرو جهت گرفتن 

سود بدون حاشیه خطر سرازیر شده است.
این به معنای وضعیت بد صنایع اروپاســت که درنهایت به از 
دست رفتن فرصت های صادراتی این قاره منجر خواهد شد. 
به طور کلی می توان گفت که بازنده اصلی جنگ روســیه و 
اوکراین، اروپا و برنده اصلی نیز آمریکاست. شهریار حیدری، 
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره 
به اینکه بعد از رویارویی روسیه در مقابل اوکراین، اروپایی ها 
و غرب تا جایی که می توانســتند تجهیزات نظامی در اختیار 

اوکراین قرار دادند، اظهار کرد: روسیه در واکنش به این اقدام 
و به منظور کنترل اروپا به قطع صادرات گاز خود به این قاره 

اقدام کرد.
وی افــزود: اروپایی ها نیز تالش هایی در راســتای جایگزین 
کردن گاز روسیه به اجرا گذاشــتند و تالش کردند از انرژی 
برق استفاده کنند. اما درنهایت قطع صدور گاز روسیه به اروپا 
آسیب های جدی به کشورهای این قاره وارد کرد. به طوری که 
شاهد بروز اعتراضات در کشورهای مختلف بودیم. این نماینده 
مجلس گفت: بخش عمده ای از صنایع اروپا وابسته به گاز است 
که تا کنون از روسیه وارد می شد. بدیهی است که قطع صادرات 

گاز روسیه به اروپا به صنایع کشورهای اروپایی ضربه زده است. 
مواردی مثل کاهش تولید محصوالتی همچون چدن و فوالد 
و ضربه خوردن صنایعی مانند تولید شیشه، خودرو، سرامیک، 

کاغذ و... دور از انتظار نبود.
حیدری تصریح کرد: شاید در کوتاه مدت آثار قطع صدور گاز 
روسیه به اروپا مشخص نباشد، اما در بلندمدت آثار این اقدام 
بر صنایع کشورهای اروپایی بیشتر مشخص خواهد شد. بخش 
عمده ای از صنایع مادر در اروپا از گاز استفاده می کنند و عدم 
دسترسی آن ها به این ماده قطعاً صنعت را در این قاره با مشکل 

مواجه می کند.

از آنجا که بازیگران بازارهای جهانــی با احتیاط بر 
سخنرانی رئیس فدرال رزرو متمرکز شده اند تا از مسیر 
افزایش نرخ بهره این بانک اطالعات بیشتری بیابند، 
قیمت جهانی طال در معامالت امــروز در محدوده 

باالترین رقم 8 ماه گذشته در نوسان است.
به گــزارش رویترز، قیمت طــال در معامالت امروز 
در محدوده باالترین رقم 8 ماه گذشــته در نوسان 
است. بازیگران بازار با احتیاط بر سخنرانی جرومی 
پاول، رئیس فدرال رزرو که ساعات پایانی انجام می 
شود، متمرکز شــده اند تا از مسیر افزایش نرخ بهره 
بانک مرکزی آمریکا اطالعات بیشــتری بیابند. هر 
اونس طال در بازارهای جهانی با 81 ســنت کاهش 
187۲.6۲ دالر فروخته شــد. با کاهش ارزش دالر 
آمریکا به کمترین رقم 7 ماه گذشــته، قیمت طال 

اندکی افزایش یافت.
رئیس بانک مرکزی آمریکا قرار اســت ســخنرانی 
کند. تاجران همچنین منتظر انتشار شاخص قیمت 

مصرف کننده آمریکا هســتند که روز چهارشنبه 
منتظر خواهد شد.

ییپ جان رانگ، تحلیلگر بازار می گوید: »قیمت طال 
به سطح مقاومتی کلیدی 1875 دالر می رسد... لحن 
تند سخنرانی پاول رئیس فدرال رزرو در اواخر امروز 
می تواند موجب افزایش برداشت سود کوتاه مدت در 
بازار طال شود.« با این حال، بازار منتظر یک غافلگیری 
برای کاهش در آمار شاخص مصرف کننده آمریکاست 
تا از انتظارات برای افزایش کمتر نرخ بهره حمایت کند 

که این امر می تواند به افزایش قیمت طال منجر شود.
هرچه نرخ بهره باالتر بــرود، جذابیت طال به عنوان 
منبع امن ســرمایه گذاری کاهش می یابد و هزینه 
های نگهداری این فلز گران قیمت که دارایی بدون 
بهره اســت، باالتر می رود. مری دالی، رئیس فدرال 
رزرو سانفرانسیســکو، دیروز گفت، افزایش ۰.5 یا 
۰.۲5 درصدی برای نرخ بهره در نشســت آتی این 

بانک محتمل است.

با احتمال افزایش نرخ بهره در آمریکا که تقاضا برای 
سوخت در این کشور را کم می کند، قیمت نفت در 
معامالت کاهش یافت. به گزارش رویترز، قیمت نفت 
در معامالت امروز با انتظار برای افزایش نرخ بهره در 
آمریکا که بزرگ ترین مصرف کننده نفت جهان است، 

کاهش یافت.
افزایش نرخ بهره رشد اقتصادی را کند و تقاضا برای 
سوخت را محدود می کند. هر بشکه نفت برنت با ۲8 
سنت کاهش 79.37 دالر و هر بشکه نفت خام آمریکا 

با 19 سنت کاهش 7۴.۴۴ دالر معامله شد.
پس از اینکه چین به عنوان بزرگ ترین واردکننده 
نفت و دومین مصرف کننده نفت جهان، مرزهای خود 
را در آخر هفته برای نخستین بار در 3 سال گذشته 
باز کرد، قیمت هر دو شاخص نفتی در روز دوشنبه 
یک درصد افزایش یافتند. دو مقــام بانک مرکزی 
آمریکا در این هفته پیش بینی کردند که نرخ بهره 
این کشور به افزایش 5 درصدی نیاز دارد تا به 5.۲5 

درصد برسد. در حال حاضر نرخ بهره آمریکا ۴.۲5 تا 
۴.5 درصد است.

ییپ جان رانگ، تحلیلگر بازار در یادداشتی نوشت، 
این انتظارات از انتظار بازار بــرای افزایش نرخ بهره، 
شدیدتر است. وی افزود، ســخنرانی جرومی پاول، 
رئیس فدرال رزرو در ساعات پایانی امروز سه شنبه 
نیز می توانــد این لحن تند را بــا کمی مخالفت نیز 

منعکس کند.
سیاست گذاران فدرال رزرو می گویند، انتشار آمار 
جدید تورم در این هفته، به آنها در تصمیم گیری برای 
تعیین سرعت افزایش نرخ بهره در نشست آتی کمک 
خواهد کرد. در عین حال تحلیلگران هشدار می دهند 
که بهبود تقاضا در چین ممکن اســت به علت فشار 
نزولی در اقتصاد جهان، نقش محدودی برای افزایش 
قیمت نفت داشته باشد.  از طرفی آمارهای اولیه رویترز 
نشــان می دهد که ذخایر نفت آمریکا احتماال ۲.۴ 

میلیون بشکه کاهش می یابد.

فتحی از اعالم آمادگی سرمایه گذاران برای ساخت 
کارخانه کشتی سازی در بندرانزلی خبرداد. علی 
فتحی معاون مهندسی و توســعه امور زیربنایی 
ســازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه یکی از 
وظایف این سازمان ایجاد زیرساخت های دریایی و 
بندری بوده است، گفت: سرمایه گذاری مناسب و 
زیرساخت های خوبی در بنادر گیالن از جمله انزلی 

و چمخاله ایجاد شده است.
او با اشــاره به ســاخت کارخانه کشتی سازی در 
مجتمع بنــدری انزلی، گفت: مبحــث حمل و 
نقل دریایــی یکی از اولویت ها و سیاســت هایی 
است که ســازمان بنادر و دریانوردی آن را دنبال 
می کند و ما وظیفه داریم کــه این بخش را رونق 
بدهیم. عضو هیئت عامل و معاون مهندســی و 
توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی 
با بیان اینکه زیرســاخت های الزم برای ساخت و 
تعمیرات کشــتی در مجتمع بندری انزلی ایجاد 

شده است، افزود: با توجه به وجود بستر مناسب، 
 سرمایه گذارانی از آمادگی خود برای ورود به این 

حوزه خبر دادند.
فتحی در مورد تاثیرات ســاخت کارخانه کشتی 
ســازی بر منطقه و بنادر شمالی کشور، گفت: در 
بخش حمل و نقل دریایی ســهم کمی را نسبت 
به دیگر بنادر کشور های حاشیه دریای خزر دارا 
هستیم و باید این سهم را ارتقاء دهیم لذا ساخت 
کارخانه کشتی سازی در بندرانزلی تاثیرات مثبت و 
بسزایی در افزایش مبادالت تجاری ایران در شمال 

کشور خواهد داشت.
او ادامه داد: با ایجاد کارخانه کشتی سازی امکان 
ساخت انواع کشــتی تانکر نفتی، جنرال کارگو، 
شناور های کروز مسافری و خدماتی نظیر یدک 
کش در دریای خزر برای کشورمان در بندرانزلی 
فراهم خواهد شد. نوسازی ناوگان کشتی های باری 

کشور نیز از دیگر اهداف این طرح است.

مدیر هماهنگی امور گازرســانی شرکت ملی گاز ایران 
اعالم کرد که امکان اعالم شکایت و اعتراض نسبت به 
محاسبه گازبهای مشترکان خانگی با ثبت شکایت در 
سامانه بازرسی و پاسخگویی به شکایات شرکت ملی گاز 
ایران به آدرس s-bazresi.nigc.ir فراهم شده است. 
مدیر هماهنگی امور گازرســانی شرکت ملی گاز ایران 
اعالم کرد که امکان اعالم شکایت و اعتراض نسبت به 
محاسبه گازبهای مشترکان خانگی با ثبت شکایت در 
سامانه بازرسی و پاسخگویی به شکایات شرکت ملی گاز 

ایران به آدرس s-bazresi.nigc.ir فراهم شده است.
مسلم رحمانی دراین باره گفت: با ابالغ آیین نامه اجرایی 
بند »ک« تبصــره 15 بودجه 1۴۰1 دربــاره افزایش 
تعرفه گازبهــای خانگی، صدور قبض هــای جدید گاز 
برای مشترکان پرمصرف و بسیار پرمصرف این بخش 
با افزایش همراه خواهد شد. وی ادامه داد: بر اساس این 
گزارش، اعمال تعرفه های جدید از تاریخ 16 آذرماه امسال 
محاسبه شدند، ازاین رو مشترکان می توانند به منظور 

مشاهده و محاسبه صورت حساب خود به وبگاه شرکت 
ملی گاز ایران www.nigc.ir  مراجعه کنند.

مدیر هماهنگی امور گازرســانی شرکت ملی گاز ایران 
افزود: همچنین برای ثبت شکایت آن دسته از مشترکان 
گاز خانگی که نسبت به گازبهای محاسبه شده در قبض 
جدید اعتراض دارند، امکان ثبت درخواست در سامانه 
s-bazresi. بازرسی و پاسخگویی به شکایات به آدرس

nigc.ir فراهم شده است.
به گفتــه رحمانی، افزون بــر این، همــه متقاضیان و 
مشــترکان گاز طبیعی می توانند درخواست های خود 
www.nigc.  به منظور دریافت خدمــات را از آدرس
ir/services دنبال کنند. بدیهی اســت شرکت های 
گاز استانی نیز موظف اند همه سامانه های خدماتی خود 
را به این آدرس متصل کنند. وی تصریح کرد: بر اساس 
آیین نامه اجرایی بند »ک« تبصــره 15 بودجه 1۴۰1 
درباره افزایش تعرفه گازبها، تعرفه مشترکان با مصرف 
متعارف که در سه پله اول قرار دارند، نسبت به پارسال 

افزایشی نداشته و صورت حساب آنها مشابه سال های 
گذشته اســت. مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت 
ملی گاز ایران اظهار کرد: همچنین آن دسته از مشترکان 
خانگی  که مصرف گاز آنها در ماه های سرد سال نسبت 
به دوره مشابه سال پیش کمتر شــود، به ازای هر یک 
درصد کاهش، مشــمول تخفیف پاداش صرفه جویی 
معادل 3 درصد در گازبهای صورت حساب همان دوره 
خواهند شد که این تخفیف تا سقف ۴5 درصد گازبها در 

صورت حساب آنها اعمال می شود.
رحمانی گفت: از ســویی گازبهای مشــترکانی که در 
ماه های بسیار سرد سال، مصرفشان حداکثر 7۰ درصد 
الگوی متعارف )ســقف پله 3 جدول پلکانی( باشــد، 
مشــمول 1۰۰ درصد تخفیف و مصرف آن دوره برای 
مشــترک، بدون هزینه )رایگان( خواهد بود، در مقابل، 
تعرفه مشترکان پرمصرف بخش خانگی، یعنی از پلکان ۴ 
به بعد افزایش یافته است. این تغییر تعرفه از 16 آذرماه در 

صورت حساب های مشترکان محترم اعمال شده است.

کارشــناس مســائل بین الملل با بیان این که در 
حال حاضر 15 هزار شرکت آلمانی به دلیل بحران 
انرژی و تورم از دور تولید خارج شــده اند گفت: به 
پیش بینِی خیلی از کارشناسان، اروپا در فصل گرما 
هم با مشــکل انرژی مواجه خواهد بود. ابوالفضل 
ظهره ونــد از دیپلمات هــای کشــورمان در مورد 
چالش هــای اقتصادی اروپا همزمان با آغاز ســال 
جدید در مصاحبه با رادیــو گفت: وضعیت کنونی 
اروپا طلیعه اوضاعی است که به پیش بینِی خیلی 
از کارشناســان، در فصل گرما هم با مشکل انرژی 

مواجه خواهد بود.
وی افزایش نرخ تــورم در اروپا را بزرگترین معضل 
دولت های اروپایی خوانــد و افزود: اروپایی ها برای 
جلوگیری از نارضایتی شــهروندان و شورش های 
اجتماعی چــاره ای جز اتخاذ سیاســت انقباضی 
و افزایش نرخ بهــره ندارند اما این سیاســت هم 
پیامدهای خاص خــودش از جمله کاهش فروش 

و رکود اقتصادی و افزایش بیکاری را به دنبال دارد.
دیپلمات باســابقه کشــورمان، افزایش نرخ تورم 
در اروپا طی ۲5 ســال اخیر را بی سابقه دانست و 
گفت: بدنه اجتماعی غرب به سیاست های رهبران 
خود معترض است به ویژه در آلمان که مهم ترین 
خواسته معترضان از دولت، کنار گذاشتن حمایت از 
سیاست های آمریکا و مذاکره با روسیه است. ظهره 
وند با بیان اینکه رقم کمک ها به اوکراین تا به االن 
حــدود 5۰ میلیارد دالر بوده افــزود: آمریکایی ها 
به تازگی بســته های جدیدی هم آماده کردند. در 
حقیقت این یک جنگ ناتو با روســیه اســت اما با 

سرباز پیاده اوکراین.
وی با اشاره به اینکه دامنه این اعتراضات به آمریکا 
هم کشیده شده اظهار کرد: روسیه و چین و ایران 
سه مولفه اصلی در چالش شرایط گذار هستند و ما 
چه بخواهیم و چه نخواهیم تعیین کننده و اثرگذار 
هستیم. دیپلمات باسابقه کشــورمان اظهار کرد: 

دالر تا به االن خیلی ها را قربانی کرده و می کند لذا 
ما باید رویکرد اقتصادمان را نسبت به دالر تعیین 
کنیم و سیاســت های پولی و مالی کشور را از روند 
فعلی نجات دهیم چون قرار نیست جنگ اوکراین 
در اوکراین تمام شــود و آمریکایی ها در این قضیه 
دانسته عمل کردند و در حقیقت ما با یک اغتشاش 

بین المللی مواجهیم.
ظهره وند با بیان اینکه اروپایی ها در ســال جدید 
بحران آب نیز خواهند داشت گفت: در حال حاضر 
15 هزار شــرکت آلمانی نیــز از دور تولید خارج 
شدند لذا باید مراقب باشــیم که این هزینه ها را از 
جیب ما جبران نکنند. وی یاد آورشد: سهم اقتصاد 
ایران از تولید ناخالص جهان کمتــر از نیم درصد 
و ســهم روســیه و چین بیش از 16 درصد است 
و اگر قرار باشــد ســهم خود را افزایش دهیم باید 
 پیمان های پولی دو جانبه و خــارج از دالر و یورو 

را منعقد کنیم.

افزایش بیکاری و نارضایتی اجتماعی صنایع اروپا 

آمادگی سرمایه گذاران برای ساخت کارخانه کشتی سازینگرانی از کاهش تقاضا نفت را ارزان کردقیمت جهانی طال در محدوده باالترین رقم 8 ماه گذشته

۱۵ هزار شرکت آلمانی از چرخه تولید خارج شدندمعترضان به قبض گاز چگونه شکایت کنند؟
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سوخت و دارو 
در صدر قاچاق معکوس

نرخ سود بانکی 
۲۰ درصد مجاز شد

حداقل حقوق 
کارمندان در سال آینده 

۷ میلیون تومان
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سرمقاله

کاهش تولید مسکن 
به یک سوم

بخــش عمده مشــکالت 
بازار مســکن مربــوط به 
کمبود عرضه است. باید در 
این زمینــه مدیریت تقاضا 
اتفاق بیفتد. امروز تاکید بیشتر بر کنترل تقاضای 
سوداگری در بازار مسکن است. اما مشکل اصلی 
بازار مسکن تولید و ساخت واحد مسکونی است. در 
9 سال گذشته ساخت مسکن به یک سوم کاهش 
یافته است. بنابراین تقاضا در این بازار انباشته شده 
و به رشد قیمت مسکن منجر شده است.  سرعت 
ساخت و ساز در این بازار باید افزایش پیدا کند در 

غیر این صورت ادامه...

  فرشید ایالتی، کارشناس 
مسکن

متن کامل  د ر صفحه 2
4
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تحقق کاهش پینگ 
بازی های آنالین

افزایش خودسرانه قیمت 
برخی لوازم خانگی

سهم 20 بانک در پرداخت تسهیالت مسکن صفر است 

چشم انداز  تورمی  بازار  مسکن 
صفحه2

صفحه3

نان  گران  نمی شود
جزئیات    فاز  دوم   هوشمندسازی   توزیع  آرد  و  نان 

رئیس شــرکت ارتباطات زیرســاخت با بیان اینکه 
ســرویس کاهش پینگ بازی ها آماده اســت، ابراز 
امیدواری کرد که در هفته جاری این سرویس معرفی 
عمومی شــود. کاهش پینگ بازی های آنالین برای 
گیمرهای ایرانی وعده ای است که طی چند ماه گذشته 
به صورت جدی مطرح شده و به نظر می رسد به زودی 
عملی خواهد شد. »امیر محمدزاده الجوردی«، رئیس 
شرکت ارتباطات زیرســاخت در پاسخ به پیگیری 
کاربران و برخی گیمرها در فضــای مجازی از زمان 
اجرایی شدن کاهش پینگ بازی ها، گفت: درحال حاضر 
سرویس موردنظر آماده اســت و امیدواریم در هفته 
جاری معرفی عمومی شود. اغلب موارد فوق به دلیل 
آنکه پشــت »ابر« هســتند، دارای پیچیدگی هایی 

هستند که این مسئله نیز...

رییس اتحادیه توزیع کنندگان لوازم خانگی تهران 
گفت: قیمت بعضی اقالم لوازم خانگی در ســطح 
عرضه بین 1۰ تا 15 درصد افزایش یافته که پرونده 
شرکت های متخلف در تعزیرات در دست بررسی 
است. اکبر پازوکی افزود: افزایش قیمت این کاالها 
بدون مجوز و بدون هماهنگی با وزارت صنعت، معدن 
و تجارت و سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان بوده است، به طوری که هیچ یک از 
آنها فهرست قیمت کاالهایشان را در سامانه 1۲۴ 
بارگذاری نکرده و مجــوز تغییر قیمت نیز دریافت 
نکرده اند. وی گفت: برخی از این شــرکت ها همه 
محصوالت و برخی دیگر تنهــا بعضی از اقالم خود 
را با 1۰ تا 15 درصــد افزایش قیمت در بازار عرضه 

کرده اند. این مقام صنفی...



اقتصاد2
ایران

سازمان برنامه و بودجه:
منابع بودجه تا پایان سال محقق 

خواهد شد
سازمان برنامه و بودجه اعالم کرد: براساس عملکرد ۹ 
ماهه امسال بودجه بودجه با کسری مواجه نیست و 
منابع بودجه ۱۴۰۱ تا پایان سال محقق خواهد شد.  
سازمان برنامه و بودجه در واکنش به گزارش ۱۸ دی 
ماه روزنامه اعتماد با عنوان »تأمین کســری ۴۰۰ 
هزار میلیاردی بودجه از کجا؟« اعالم کرد: بر اساس 
عملکرد ۹ماهه ســال جاری، بودجه با هیچ گونه 
کســری مواجه نبوده و پیش بینی وصول منابع و 
مصارف تا پایان سال نشان می دهد که بیش از ۹۷ 
درصد منابع وصول و مصارف نیز در این سقف انجام 
خواهد شد. جریان هایی که دولت مورد حمایتشان 
کشور را با کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی 
تحویل داد و تمام متغیرهــای اقتصادی در طول 
مدیریتشان ســقوط کرد گویا از اداره کشور بدون 
اســتقراض همراه با انجام تعهدات بر زمین مانده 
دولت قبل برآشفته و مدعی کسری بودجه ۴۰۰ هزار 
میلیارد تومانی شده اند. بله دولت سیزدهم سنت 
غلط استقراض و چاپ پول و تحمیل تورم ۶۰ درصد 
بر مردم را برچیده و این در حالی است که عملکرد 
ناصواب دولت های گذشته؛ مانند آینده فروشی و 

انتشار بی رویه اوراق کارش را سخت کرده است.
دولت سیزدهم سال گذشــته با وجود اینکه در 
زمان تحویل ۶۰ هزار میلیارد تومان در خزانه بدون 
اعتبار مانده بود؛ ۵۴ هــزار میلیارد تومان تنخواه 
بانک مرکزی هزینه شده بود؛ هزینه تسویه اوراق 
ماهانه تا ۱۷ هزار میلیارد تومان رسیده بود، با تمرکز 
بر درآمدهای پایدار و کنترل هزینه ها هم تعهدات 
را انجام و هم بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به 
بخش عمرانی و اشتغال اختصاص داد؛ رویکردی 

که در سال جاری هم تداوم خواهد داشت.

هر شخص می تواند چند سکه بخرد؟
شــنبه هفته آینده تعداد ۵۰۰ هزار قطعه سکه 
طالی ربع بهار آزادی از طریق بورس کاالی ایران 
عرضه می شود و حداکثر نصاب خرید برای هر کد 
معامالتی ۵۰۰ گواهی سپرده )معادل پنج قطعه 

ربع سکه( است.
عرضه گسترده ربع سکه بهار آزادی از روز شنبه 
)۲۴ دی ماه( بــه مدت ســه روز کاری در قالب 
فروش سکه در بورس کاالی ایران انجام می شود. 
خریداران می توانند پنــج روز کاری بعد از خرید 
سکه در بورس، به خزانه بانک های عامل مراجعه 
کرده و با ارائه اســناد مربوط به بورس، به صورت 
فیزیکی، معادل ســکه های خریداری شــده را 

تحویل بگیرند.
نماد معامالتی گواهی سپرده کاالیی سکه طالی 
ربع بهار آزادی خزانه بانک رفاه کارگران با نام"ربع 
سکه۰۳۱۲رفاه)ن( "و نماد")سکه۰۳۱۲ن ۰۶(

گشــایش یافته و آماده معامله اســت. اطالعات 
مربوط به ســفارش ها و قیمت های معامالتی در 
بخش "بورس کاال" قسمت"گواهی سپرده کاالیی 
ناپیوسته" در سایت www.tsetmc.com و 
همچنین اطالعیه های مربوطه در قسمت اعالنات 
بازار مالی و انبارهای تارنمای بورس کاالی ایران 
به نشــانی www.ime.co.ir برای عموم قابل 

مشاهده است.
کاالی قابل تحویل از خزانه"سکه طالی ربع بهار 
آزادی با وزن۲/۰۳۳و عیــار۹۰۰در هزار ضرب 
ســال۱۳۸۶بانک مرکزی جمهوری اســالمی 
ایران است. گواهی سپرده کاالیی این نماد دارای 
معامالت ثانویه نیســت و پس از معامله، خریدار 
موظف است تا مهلت مقرر در این اطالعیه کاالی 
خود را ازخزانه دریافت کند. صرفا اشخاص حقیقی 
مجاز به انجام معامالت در نماد گواهی ســپرده 

کاالیی ربع سکه طال هستند.

خبر

در حالــی مطابــق قانون 
جهش تولید مســکن، ۲۷ 
بانک کشــور باید طی یک 
سال اخیر ۳۶۰هزار میلیارد 
تومان تســهیالت به طرح 
نهضت ملی مسکن پرداخت می کردند که سهم ۲۰ 
بانک از این وام صفر اســت و به طورکلی ۵.۱ درصد 
تسهیالت پرداخت شد. بر این اساس بانک های سامان، 
کارآفرین، اقتصاد نوین،  پاسارگاد، سینا، سرمایه، دی، 
آینده، شهر، گردشگری، خاورمیانه،  ایران زمین، توسعه 
تعاون، رفاه، سپه، پست بانک، کشاورزی، صادرات و دو 
موسسۀ ملل و نور با وجود سهمیه قانونی، تسهیالتی را 

در طرح نهضت ملی مسکن پرداخت نکرده اند.
قانون جهــش تولیــد و عرضه مســکن، بانک ها و 
مؤسســات مالی عامل را مکلف کرده اســت ساالنه 
معادل ۲۰ درصد از تسهیالت پرداختی سیستم بانکی 
را برای بخش مسکن )نهضت ملی مسکن( پرداخت 
کنند. در سال اول این رقم ۳۶۰ هزار میلیارد تومان 
اعالم شــد که بانک ها و مؤسســات مالی و اعتباری 
باید مطابق سهم در نظر گرفته شده برای آنها، آن را 

پرداخت می کردند.
بر اساس آمار شبکه بانکی، در سال اول اجرای قانون 
جهش تولید مســکن یعنی از شهریور سال گذشته 
تا شهریور امســال حدود ۳۷۶۰ هزار میلیارد تومان 
تسهیالت از سوی بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری 
پرداخت شده اســت که اگر ۲۰ درصد سهم بخش 
مسکن را محاســبه کنیم حدود ۷۵۲ هزار میلیارد 

تومان می شود.
ولی طبق آنچه رئیس کمیســیون عمران مجلس 

شورای اســالمی هفته گذشــته اعالم کرد بانک ها 
همکاری مناسبی با نهضت ملی مسکن نداشته اند. 
محمدرضا رضایی کوچی اظهار کرد: حدود یک ماهی 
که آقای بذرپاش سکانداری وزارت راه و شهرسازی را 
به عهده گرفته است شاهد هستیم که اراده جدی برای 
اجرای قانون در حوزه مسکن در این دوره از مدیریت 

وزارتخانه ایجاد شده است.
وی ادامه داد: گزارشــی که ۱۲ دی مــاه ۱۴۰۱ در 
کمیســیون عمران مجلس درباره مسکن از لحاظ 
کمی و کیفی توسط وزیر راه و شهرسازی و معاونان 
وی ارائــه شــد، نشــان از اراده جــدی وزارت راه و 
شهرســازی در اجرای قانون جهش تولید مســکن 
دارد و حاکی از آن اســت که هم اکنــون وزارتخانه 

در مسیر درستی قرار گرفته اســت. وی تأکید کرد: 
هم مجلس و هم دولت مصمم هســتند ساالنه یک 
میلیون واحد مسکونی در کشــور احداث شود و در 
خصوص مکانیزم هــای اجرای طــرح نهضت ملی 
 مسکن در نشست مشــترک با وزیر راه و شهرسازی 

تصمیم گیری شد.
رضایی یادآور شد: البته در یک سال گذشته به جز بانک 
مسکن، دیگر بانک ها همکاری مناسبی نداشته اند. با 
وجود آنکه در قانون جهش تولید مسکن، جریمه ای 
برای بانک هایی که در ارائه تســهیالت نهضت ملی 
مسکن تعلل می کنند معین شده است و وزارت اقتصاد 
در این خصوص تکلیف دارد، اما شــاهد هستیم که 
وزارت اقتصاد در این خصوص همراهی نکرده است و 

ما نمایندگان مجلس ناچار شدیم شکایت خود را در 
خصوص عدم همکاری بانک ها به ریاست قوه قضاییه 

ارایه دهیم.
ابوالفضل نوروزی سرپرست دفتر اقتصاد مسکن  نیز در 
برنامه نهضت ملی مسکن که با حضور مهرداد بذرپاش 
وزیر راه و شهرسازی، محسن رضایی معاون اقتصادی 
رئیس جمهور و فرهاد رهبر دستیار اقتصادی رئیس 
جمهور در محل وزارت راه و شهرسازی برگزار شد، از 
افزایش شاخص طول دوره انتظار صاحب خانه شدن 
خبر داد. به گفته نوروزی این شــاخص که با ذخیره 
کردن یک سوم درآمد خانوار برای خرید مسکن معنا 
پیدا می کند، در ایران از ۱۵ سال به ۳۴ سال رسیده 
است، در حالی که در بیشتر کشورهای دنیا این رقم 

زیر ۱۰ سال است.
سرپرست دفتر اقتصاد مســکن، سکونت ۴۰ درصد 
از جمعیت روستایی و شــهری در بافت فرسوده را 
معضلی اساسی عنوان کرد. وی با اشاره به این که در 
تهران باالی ۵۰ درصد مستأجر هستند، افزود: تعداد 

واحدهای خالی نیز روند افزایشی دارد.
نوروزی تصریح کرد: سهم زمین در قیمت تمام شده 
مسکن باالست و به ۶۰  درصد می رسد که این عدد در 
تهران به ۷۰ درصد نیز می رسد، این در حالی است که 
در دیگر کشورها ۳۰درصد است و قیمت زمین بیشتر 
از میزان تورم افزایش می یابد. وی ادامه داد: مطابق 
آمارها نیاز به مسکن از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۹ به غیر از 
مستأجران چنین برآورد شده است: با توجه به این که 
۲۴ میلیون دختر و پسر مجرد در کشور 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 مســکن در برابر تعداد 

خانواده وجود دارد.

سهم ۲۰ بانک در پرداخت تسهیالت مسکن صفر است 

چشم انداز تورمی بازار مسکن 

اسامی متخلفان به زودی اعالم می شود
افزایش خودسرانه قیمت برخی 

لوازم خانگی
رییس اتحادیــه توزیع کننــدگان لوازم خانگی 
تهران گفت: قیمت بعضی اقالم لوازم خانگی در 
سطح عرضه بین ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش یافته که 
پرونده شرکت های متخلف در تعزیرات در دست 

بررسی است.
اکبر پازوکی افزود: افزایش قیمت این کاالها بدون 
مجوز و بدون هماهنگی با وزارت صنعت، معدن و 
تجارت و سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان بوده است، به طوری که هیچ یک 
از آنها فهرست قیمت کاالهایشــان را در سامانه 
۱۲۴ بارگذاری نکــرده و مجوز تغییر قیمت نیز 

دریافت نکرده اند.
وی گفت: برخی از این شرکت ها همه محصوالت 
و برخی دیگر تنها بعضی از اقالم خود را با ۱۰ تا ۱۵ 
درصد افزایش قیمت در بازار عرضه کرده اند. این 
مقام صنفی خاطرنشان کرد: عملکرد متخلفانه 
این شرکت ها از سوی سازمان حمایت و همچنین 
وزارت صمت در دست بررسی است و اسامی آنها 

پس از احراز تخلف اعالم خواهد شد.
پازوکی بیان داشت: مصرف کنندگان و افرادی که 
این کاالها را گران تر خریدند و همچنین کاسبان، 
به دلیل ضعف قوانین و مقررات ما در این زمینه 
متضرر شده اند و هرچند با شرکت های متخلف 
برخورد خواهد شــد؛ اما امیدی به اعاده حقوق 

متضرران نیست.
وی خاطرنشان کرد: پرونده متخلفان که حدود 
پنج شرکت است و در بین آنها اسامی شرکت های 
بزرگ نیز دیده می شود، در تعزیرات حکومتی در 
دست بررسی است. رییس اتحادیه توزیع کنندگان 
لوازم خانگی تهران یادآور شــد: آخرین بار اوایل 
امســال بود که مجوز افزایش قیمت رسمی به 

شرکت های تولیدکننده داده شد.

فروش ۱۹ میلیارد تومانی اموال تملیکی 
در نهمین حراج حضوری

۱۹ میلیارد تومان کاال در نهمین حراج حضوری 
ســازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به 
فروش رفت. بــه گزارش ســازمان جمع آوری و 
فروش اموال تملیکی، در نهمین دوره از حراج های 
حضوری ســازمان جمع آوری و فــروش اموال 
تملیکی که در دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران 
برگزار شد، ۱۶۸ دسته بندی کاال به ارزش بیش از 
۳۶ میلیارد تومان عرضه که از این میزان قریب به 
۷۰ دسته بندی کاال به ارزش تقریبی ۱۹ میلیارد 

تومان به فروش رسید.
در این حراج که با حضور مجتبی فراهانی رییس 
هیات عالی نظارت، سعید غالمی باغی عضو هیات 
مدیره و معاون بهره برداری و فروش اموال منقول 
ســازمان جمع آوری و فروش امــوال تملیکی و 
اعضای شورای فروش این ســازمان برگزار شد 
شاهد رشــد بیش از ۵۴ درصدی فروش کاالها 
نسبت به قیمت پایه ارائه شــده در دسته بندی 
کاالها هســتیم. در نهمین حراج سازمان اموال 
تملیکی کاالهایی ازجمله ابزارآالت، لوازم خانگی 
و تأسیساتی، خودروی سواری، تجهیزات رایانه ای 
و مواد خوراکی و سیگار به شرط صادرات از هجده 
استان کشور عرضه شد که مورد اقبال خریداران 

قرار گرفت و به فروش رفت.
استان های قم، تهران، بوشهر و آذربایجان شرقی 
بیشــترین میزان فروش را در این حراج به خود 
اختصاص دادند. گفتنی است در طول سال جاری، 
نه دوره حراج حضوری برگزار شده است که این 
حراج هــا در بیش از یک هزار دســته بندی کاال 
جمعاً افزون بر ۱۹۳ میلیارد تومان کاال به فروش 

رسیده است.
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درحالی طبق آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار 
نرخ سود سپرده حداکثر ۱۸ درصد تعیین شده که 
در روزهای گذشته بانک مرکزی اعالم کرده، طبق 
مصوبه این بانک، سود سپرده های ساالنه تا سقف 
۲۰ درصد مجاز است و بیش از آن تخلف محسوب 
می شــود. افزایش نرخ سود ســپرده های بانکی 
موضوع مهمی است که از هفته گذشته به صورت 
جدی در نظام بانکی دنبال می شود. موضوع هم 
از جایی شروع شــد که برخی بانک ها بخصوص 
بانک های دولتی، نرخ ســود سپرده هایشان را تا 
۲۵ درصد افزایش دادند. ایــن اتفاق بعد از مجوز 
بانک مرکزی برای انتشار گواهی سپرده با سود ۲۳ 

درصدی در بانک ها عملی شد.
بانک مرکــزی اما در واکنش به اقــدام بانک ها از 
ابزارهای تنبیهــی خود رونمایــی و تأکید کرد: 
بانک ها نباید از نرخ سود مصوب تخطی کنند. اگر 
در بازرسی ها مشخص شود شعبه ای تخلف کرده 
رئیس شعبه باید برکنار شــود. به همین منظور 
نیز از روز شنبه بازرســان بانک مرکزی به شعب 
مختلف بانک ها مراجعه می کنند تا اگر شعبه ای 
تخلفی در حوزه نرخ سود داشته باشد، سریعاً مورد 

برخورد انتظامی از سوی بانک مرکزی قرار گیرد. 
اطالعات دریافتی بیانگر آن است که پلمب شعب 
متخلف بانکــی در حوزه نرخ ســود از دیروز آغاز 
شــده و در روزهای آتی نیز ادامه خواهد داشت. 
با بازرسی های انجام شده از سوی بازرسان بانک 
مرکزی، تعدادی از شــعب متخلف بانکی پلمب 
شدند. بانک مرکزی ضمن تأیید خبر تسنیم تأکید 
کرد: براساس بازرســی های میدانی این بانک و 
با مسجل شــدن تخلف برخی از شعب بانکی در 
خصوص عدم رعایت نرخ سود سپرده ها، اقدامات 
الزم در مورد تعطیلی آنها انجام شد. نکته مهم اما 
در خصوص سقف نرخ سود اعالمی از سوی بانک 
مرکزی اســت که بانک ها بایــد رعایت کنند؛ در 
اطالعیه بانک مرکزی تأکید شده که طبق مصوبه 
بانک مرکزی، سود سپرده های ساالنه تا سقف ۲۰ 
درصد مجاز اســت و بیش از آن تخلف محسوب 

می شود.
این موضوع البته در روزهای گذشــته از ســوی 
رئیس شــورای هماهنگی بانک ها نیز اعالم شد. 
قیطاســی گفته بود: نرخ ســپرده های ســالیانه 
حداکثــر ۲۰ درصد اســت، در صورتی که بانکی 

سپرده ای با ســود باالی ۲۰ درصد افتتاح کند، 
تخلف کرده است و بازرسان بانک مرکزی قطعاً با 

بانک متخلف برخورد می کنند.
تأکید بانک مرکزی و شــورای هماهنگی بانک ها 
به ســقف ۲۰ درصدی سود ســپرده های بانکی 
درحالی انجام می شــود که طبق آخرین مصوبه 
قانونی بانک مرکزی در سال ۹۹، سقف نرخ سود 
سپرده ۱۸ درصد تعیین شده است. طبق مصوبه 
یکهزار و دویست و نود و هفتمین جلسه شورای 
پول و اعتبــار )مورخ ۱۳۹۹.۴.۲۴( ســقف نرخ 
سود سپرده ســرمایه گذاری کوتاه مدت عادی: 
۱۰ درصد، ســپرده ســرمایه گذاری کوتاه مدت 
ویژه سه ماهه: ۱۲ درصد، سپرده سرمایه گذاری 
کوتاه مدت ویژه شــش ماهه: ۱۴ درصد، سپرده 
سرمایه گذاری با سررســید یک سال: ۱۶ درصد 
و سپرده ســرمایه گذاری با سررسید دو سال: ۱۸ 

درصد تعیین شده است.
بنابرایــن احتمــاالً مجــوز افزایش نرخ ســود 
ســپرده های بانکی از ۱۸ به ۲۰ درصد به بانک ها 
داده شــده اســت. البته این موضوع بعد از ابالغ 
مجوز انتشــار اوراق گواهی ســپرده با سود ۲۳ 

درصدی دور از ذهــن نبود. چراکــه رئیس کل 
ســابق بانک مرکزی نیز از برنامه این بانک برای 
افزایش سود ســپرده ها ســخن گفته بود ولی تا 
امروز اطالع رسانی شفافی از مصوبه جدید شورای 
 پول و اعتبار برای تغییر نرخ ســود سپرده انجام 

شده است.
جمشیدی دبیر کانون بانک های خصوصی درباره 
مبنای ســقف ۲۰ درصدی نرخ ســود سپرده ها 
اینطور توضیح داد که تعیین نرخ سود سپرده ها 
و تسهیالت به عهده شورای پول و اعتبار است؛ تا 
شورا تصویب نکند چیزی قانونی نیست. تا زمانی 
که ابالغیه ای از ســوی بانک مرکزی صادر نشود 
نرخ ها مورد قبول نخواهد بود. در این صورت مورد 

تایید سازمان مالیاتی هم نیست.
او ادامه داد: احتماال نرخ ۲۰ درصد در جلسه هفته 
گذشته بانک ها در بانک مرکزی، مورد گفت وگو 
قرار گرفته و تاکید شده بود که هر بانکی بیشتر از 
۲۰ درصد بدهد، با برخورد جدی رو به رو خواهد 
شد. ولی این به معنای تصویب قانونی نیست. باید 
این نرخ مصوبه شورای پول و اعتبار داشته باشد. 

هنوز نرخی به بانک ها ابالغ نشده است.

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: با صرفه جویی در مصرف 
گاز می توان کمک کرد تا مشکلی برای دیگر مناطق کشور رخ 
ندهد و شاهد قطع و یا افت فشار گاز در دیگر بخش های کشور 
نباشیم. خاندوزی افزود: از ۸۴۵ میلیون مترمکعب گاز تولید 
شده در روز بیش از ۶۳۰ میلیون مترمکعب مصرف خانگی، 
اداری و تجاری می شــود بنابراین در مصرف گاز در بخش 

خانگی نیاز به صرفه جویی داریم.
وی به کاهش سرمایه گذاری اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۰ 
شاهد کاهش سرمایه گذاری بودیم اما در سال ۱۴۰۱ روند 
سرمایه گذاری مثبت شد به طوری که در ۳ ماهه تابستان 
۷.۳ درصد افزایش سرمایه گذاری داشتیم. این مقام مسئول 
ادامه داد: سرمایه گذاری در ماشین آالت ۱۵ درصد و سرمایه 
گذاری در ساختمان ۳.۹ درصد رشد داشت و مجموعاً متغیر 
سرمایه گذاری چشم انداز مثبتی را برای فصول آینده دارد. 

خاندوزی گفت: میزان رشد نقدینگی در دوره دوازده ماهه 
۳۳.۴ درصد بوده که ۷ درصد کمتر از آغاز دولت ســیزدهم 
و یک درصد کمتر از ماه قبل بوده است که نشان از انضباط 
بخشی دارد.  سخنگوی اقتصادی دولت گفت: این رقم ۶۳ 
درصد بیشتر از پارسال اســت. ناترازی های بودجه هم به 
کمترین عدد در سال های گذشته رسیده است. وی اظهار 
کرد: دولت در ۹ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال 
۳۳ هزار میلیارد تومان اوراق کمتری استقراض و انتشار انجام 
داده و ۲۶ برابر فروش سهام شرکت های دولتی افزایش یافته 
اســت. خاندوزی ادامه داد: ۲۸ هزار میلیارد تومان مخارج 
عمرانی برای سال جاری داشتیم. وی تصریح کرد: انضباط 
بودجه ای و برگرداندن نظم و قاعده و کاهش هزینه های اضافه 
و دست نبردن در جیب مردم و استقراض کمتر از مردم درس 
دستور کار دولت بوده و هست. وزیر امور اقتصادی و دارایی 

گفت: یک هزار و ۹۸۰ هــزار میلیارد تومان منابع و مصارف 
عمومی و با مابقی هزینه ها به بیش از ۲ هزار میلیارد تومان 
بودجه عمومی می شود. وی با اشاره به حقوق کارمندان در 
الیحه بودجه ۱۴۰۲ گفت: ۷ میلیون تومان حداقل حقوق 
کارمندان و معافیت مالیاتی هم ۷ میلیون تومان اســت که 
در الیحه بودجه ۱۴۰۲ پیش بینی شــده اســت. به گفته 
خاندوزی، ۲۰ درصد میانگین )۱۵ تــا ۲۵ درصد( افزایش 
حقوق کارمندان دولت برای ســال ۱۴۰۲ پیش بینی شده 
است. وی تصریح کرد: در بودجه ۱۴۰۲، ۳۶۰ هزار میلیارد 
تومان یارارنه نقدی و ۱۰۴ هزار میلیــارد تومان هم یارانه 
نان، ۷ واحد درصد کاهش مالیــات تولید، ۱۵ هزار میلیارد 
تومان کمک به صندوق تثبیت سرمایه و نزدیک به ۵۰۰ هزار 
میلیارد تومان سرمایه گذاری هایی خواهد بود که شرکت های 

دولتی انجام خواهند داد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در راستای تحقق 
شعار سال، مشــوق  های حمایت از تولید و حفظ و ایجاد 
اشــتغال برای بنگاه  های کوچک و متوسط مصوبه هیات 
وزیران را جهت اجرا به ادارات کل امور مالیاتی سراســر 
کشور ابالغ کرد. در بخشنامه صادره از سوی داود منظور 
خطاب به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور آمده است: 
به پیوست تصویب نامه شماره ۱۲۵۵۲۲/ت۵۹۸۱۵ هـ 
مورخ ۱۷/۷/۱۴۰۱ در خصوص مشوق  های حمایت از تولید 
و حفظ و ایجاد اشتغال برای بنگاه  های کوچک و متوسط 
موضوع بند ۲ تصویب نامه شماره ۱۸۵۴۹/ ت۵۳۰۹۷ هـ 
مورخ ۱۹/۲/۱۳۹۵ مربوط به عملکرد ســال ۱۴۰۰ برای 

اجرا ارسال می شود.
طبق اعالم سازمان امور مالیاتی، در ادامه بخشنامه رئیس کل 
سازمان امور مالیاتی کشور، ذکر شده است: مطابق بند )۳( 

ماده ۱ تصویب  نامه یاد شده: »الف- جرائم مالیاتی مربوط 
به عملکرد سال ۱۴۰۰ کارفرمایان حقیقی و حقوقی دارای 
پروانه بهره برداری از وزارتخانه های ذیربط در فعالیت  های 
تولیدی مشروط به افزایش تولید در سال ۱۴۰۰ نسبت به 
سال ۱۳۹۹ و داشتن حداکثر )۱۰۰( نفر نیروی کار تا پایان 
سال ۱۴۰۰ و پرداخت اصل بدهی بر اساس برنامه توافقی 
با سازمان امور مالیاتی کشــور، در چارچوب مواد )۱۶۷( 
و )۱۹۱( قانون مالیات های مســتقیم - مصوب ۱۳۶۶- و 
اصالحات بعدی آن بخشوده می  شود. دستورالعمل اجرایی 
این بند با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و با تأیید 

سازمان امور مالیاتی کشور ابالغ خواهد شد.
ب - کارفرمایان حقیقی و حقوقی دارای پروانه بهره برداری 
از وزارتخانه های ذیربط در فعالیت  های تولیدی به شرط 
حفظ نیروی کار موجود در پایان سال ۱۴۰۰ و تداوم آن 

تا پایان سال ۱۴۰۱ می  توانند درخواست تقسیط بدهی 
قطعی مالیاتی خود مربوط به سال ۱۴۰۰ را به سازمان امور 
مالیاتی کشور ارائه نمایند و سازمان مذکور ضمن استعالم 
از سازمان تأمین اجتماعی در خصوص احراز شرط فوق، با 
رعایت ماده )۱۶۷( قانون مالیات  های مستقیم - مصوب 
۱۳۶۶- و اصالحات بعدی آن نســبت به تقسیط بدهی 
قطعی مالیاتی حداکثر تا ۳۶ قسط براساس توافق صورت 
گرفته اقدام می نماید و در صورت عدم پرداخت به موقع 
هر یک از اقساط یاد شده طبق توافق صورت گرفته از سوی 
کارفرما، مابقی اقساط به دین حال تبدیل و یکجا پرداخت 
می شود.« شایان ذکر است؛ منظور از بنگاه  های کوچک و 
متوسط به ترتیب بنگاه  های اقتصادی دارای تعداد کارکنان 
کمتر از ۵۰ نفر و بنگاه  های اقتصادی دارای تعداد کارکنان 

بین ۵۰ تا ۱۰۰ نفر است.

بدون مصوبه شورای پول و اعتبار

نرخ سود بانکی ۲۰ درصد مجاز شد

سخنگوی اقتصادی دولت:

حداقل حقوق کارمندان در سال آینده ۷ میلیون تومان است
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

مشوق های مالیاتی برای بنگاه های کوچک و متوسط اعالم شد

شایلی قرائی 
News kasbokar@gmail.com

کاهش تولید مسکن به یک سوم
فرشید ایالتی، کارشناس مسکن

بخش عمده مشکالت بازار مسکن مربوط به کمبود عرضه است. باید در این زمینه مدیریت تقاضا اتفاق بیفتد. امروز تاکید بیشتر بر کنترل تقاضای سوداگری در بازار مسکن است. اما مشکل اصلی بازار مسکن تولید و 
ساخت واحد مسکونی است. در ۹ سال گذشته ساخت مسکن به یک سوم کاهش یافته است. بنابراین تقاضا در این بازار انباشته شده و به رشد قیمت مسکن منجر شده است. 

سرعت ساخت و ساز در این بازار باید افزایش پیدا کند در غیر این صورت ادامه چشم انداز تورمی دور از انتظار نخواهد بود. با افزایش ساخت و ساز و تحویل واحدهای مسکونی به متقاضیان می توان به تعدیل قیمت 
مسکن امیدوار بود. کشور در حوزه تولید مسکن وضع مناسبی ندارد و تسهیالتی که باید به این حوزه داده نشده است. تسهیالت ساخت باید بر اساس تکالیف ابالغ شده به بانکها پرداخت می شد که این مهم تحقق پیدا 

نکرده است. تسهیالتی که به حوزه مسکن داده می شود در ظاهر تنها مربوط به حوزه ساخت و ساز است. در واقعیت تمامی زنجیره دخیل در ساخت و ساز از این تسهیالت بهره مند می شوند. 
یعنی اسم آن پرداخت تسهیالت به حوزه مسکن است اما به واقع تسهیالت هدفمندی است که به تمامی زیرمجموعه های حوزه مسکن پرداخت می شود. پس پرداخت هدفمند و با برنامه این تسهیالت ضرورت دارد. 
اما بر اساس آمارها و بر اساس قانون جهش تولید مسکن بانکها همکاری الزم را در این بخش نداشته اند. تنها ۵ درصد و دو بانک مشمول در پرداخت این تسهیالت سهم داشته اند. بانک های  دیگر تسهیالت مسکن را 

به شرکتهای ساختمانی زیر مجموعه خود پرداخت می کنند. 
طبق قوانین و مقررات بانکی، همه بانک ها موظف هستند ۲۰ درصد منابع و تسهیالت خود را به بخش مسکن اختصاص دهند. با این حال بانک ها از این امر تبعیت نمی کنند ولی در صورت های مالی خود همواره نشان 
می دهند که این امر را رعایت کرده اند. بانک ها معموال در جایی شروع به ساخت وساز مسکن می کنند که اوال خیلی گران است، دوم هم خانه ها را با متراژ باال و به صورت لوکس می سازند. بنابراین اقشار متوسط و پایین 

نمی توانند از این امر منتفع شوند. به همین منظور باید بانک مرکزی بر این قضیه نظارت کند تا شیوه اختصاص وام به بخش مسکن مشخص شود.
عملکرد منفی بانکها در پرداخت تسهیالت منجر به کاهش تولید مسکن شده است. این بانکها به تکالیف قانونی محول شده عمل نکردند. هرچند جرایمی هم برای عدم تمکین از بخش نامه ها در این رابطه وجود دارد 

اما بازدارنده نبوده است. ادامه این رود منجر به ادامه تورم در بازار مسکن خواهد شد و با عدم مدیریت تقاضا، قیمت مسکن افزایش خواهد یافت.



3 بازار

یک کارشناس مسکن گفت: مالیات بر عایدی سرمایه یکی از 
پایه های مهم مالیاتی اســت که به کاهش اختالف طبقاتی و 
کنترل سوداگری های مخرب در امالک و خودرو منجر می شود 
و دولت باید اعمال این سیاســت را از دالالن دانه درشت آغاز 
کند. احمدرضا سرحدی اظهار کرد: امروزه به طور کلی دولت ها 
در جهان هزینه های خــود را از طریق مالیات تامین می کنند. 
ممکن است در کشورهایی که از منابع و معادن طبیعی بیشتری 
برخوردارند مالیات، کمتر و در کشورهایی که فاقد این منابع 
هستند، بحث مالیات جدی تر گرفته شود. اما با شدت و ضعف 

تقریبا در همه جای دنیا انجام می شود.

وی افزود: مالیات به کاهش ضریــب جینی و کاهش اختالف 
طبقاتی می انجامد که مالیات بر عایدی ســرمایه هم یکی از 
پایه های مالیاتی مهم اســت. بخصوص در ایران که مساله ی 
داللی و سفته بازی در مسکن و خودرو وجود دارد این ضرورت 
به شدت احساس می شود. این کارشناس مسکن با بیان این که 
دالالن کســب و کارهای غیرمولد سودهای بادآورده به دست 
می آورند گفت: در سال های گذشته موضوع اخذ مالیات از این 
افراد چندان جدی گرفته نشده است؛ چرا که بعضی بانک ها، 
خودروسازان و افراد ثروتمند در فرآیند داللی و احتکار خودرو 
و مسکن دخیل بودند و جلوی تحقق این هدف را می گرفتند. 

معتقدم دولت باید اغماض با این افراد را کنار بگذارد و مالیات بر 
عایدی سرمایه را از دالالن دانه درشت آغاز کند.

ســرحدی، معافیت خرید و فروش های مصرفی از مالیات بر 
عایدی سرمایه را ضروری دانست و افزود: طبیعی است کسی که 
می خواهد خانه خود را تبدیل به احسن کند از پرداخت مالیات 
معاف باشــد. اما زمانی که یک آپارتمان دو تا سه بار در سال 
معامله می شود معلوم است که دالالن در این دخیل هستند و 

باید مالیات سود خود را نیز بپردازند.
وی تصریح کرد: وجود فضای داللی در اقتصاد ایران به مصیبتی 
تبدیل شده است. در این شــرایط دولت و اغلب مردم سودی 

نمی برند. وقتی  ســود در داللی و خدمات اســت کســی که 
می خواهد یک فعالیت تولیدی داشته باشد کار را رها می کند 
و به کارهــای غیرمولد رو می آورد. در واقــع غفلت از این پایه 
مالیاتــی، اقتصاد را از حالــت تولیدی خارج و به ســوداگری 
می کشاند. این کارشناس مسکن یادآور شد: یکی از عوامل اصلی 
رشد حباب گونه قیمت مســکن در تهران و دیگر کالنشهرها 
مساله سوداگری اســت. بعضا می بینیم که قیمت یک منطقه 
به یکباره باال می رود. وقتی مساله را بررسی می کنیم می بینیم 
چند نفر دالل و بخر و بفروش به شــکل همسو قیمت ها را باال 

برده اند. انگار به صورت باند عمل می کنند.

بنابراین گزارش، طرح مالیات بر ســوداگری و ســفته بازی 
)مالیات بر عایدی ســرمایه( سال هاســت که مطرح می شود 
تا این که پنجم خردادماه ســال ۱۴۰۰ کلیات آن به تصویب 
مجلس شورای اســالمی رســید و برای بررســی مجدد به 
کمیسیون اقتصادی ارجاع شد. اوایل دی ماه ۱۴۰۱ به صحن 
علنی مجلس آمد و چند بند از آن به تصویب رســید. برخی از 
مواد نیز برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده 
است. مالیات بر عایدی ســرمایه )CGT( مالیاتی است که بر 
عایدی به میزان مابه التفاوت قیمت فروش و خرید یک دارایی 

در هنگام فروش آن به دست می آید.

جمع کل مخازن سدهای پنجگانه تهران حدود ۲۶۰ میلیون متر 
مکعب است که نسبت به ســال قبل که حدود ۳۴۰ میلیون بوده 
نزدیک ۸۰ میلیون متر مکعب کسری مخزن داریم و این درحالیست 
که مصرف انرژی و آب در کالن شهر تهران بیشتر از میانگین شهرهای 
جهانی است. در حال حاضر روزانه حدود دو میلیون و ۹۰۰ هزار متر 
مکعب آب شــرب در تهران مصرف می شود که نسبت به سال قبل 
تقریبا یکسان است، اما موضوع مورد توجه این است که امسال سومین 
سال خشک در ۱۰ سال اخیر را تجربه می کنیم، میزان بارندگی ها تا به 

حال خوب نبوده است و حدود ۶۵ درصد نسبت به سال قبل کسری 
بارندگی داریم.

در این استان ساالنه یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون متر مکعب آب مصرف 
می شود که حدود یک میلیاد و ۲۰۰ میلیون مترمکعب آن در شهر 
تهران و ۵۰۰ میلیون مترمکعب در سایر شهرهای این استان مصرف 
می شود. به لحاظ حجم مخازن ســدها وضع خوبی نداریم در حال 
حاضر حدود ۲۶۰ میلیون متر مکعب حجم مخازن سدهای تهران 
است که نسبت به سال قبل که که آن هم سال خوبی هم نبوده و حدود 

۳۴۰ میلیون ذخیره مخزن داشتیم نزدیک ۸۰ میلیون کسری مخزن 
داریم. این اعداد در شرایطی است که در سال های نرمال حجم مخازن 
حدود ۵۹۰ میلیون مترمکعب در این مقطع زمانی بوده است، باقری 
معاون مشترکین آبفای استان تهران اعالم کرده مصرف لحظه ای 
شهروندان تهرانی به مقدار ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار متر مکعب رسیده 

که این حجم مصرف به اندازه حجم آب دریاچه چیتگر تهران است.
به گفته وی  تا کنون حدود ۲۱ هزار انشعاب بد مصرف را به صورت 
موقت قطع کرده ایم. درمورد طرح تشــویقی خوش مصرف ها نیز 

باید گفت که این طرح از اوایل آذر ماه شروع شده تا کنون ۴۰ هزار 
مشترک مشمول طرح شده اند و پاداش تشویقی آنان در قبض شان 
اعمال شده است و به ازای هر متر مکعب کاهش آب نسبت به الگوی 
مصرف ۳۳۶۲ تومان اســت. طرح جریمه و پاداش مشترکان تاثیر 
نسبتا خوبی برای جلوگیری از ســیر صعودی مصرف داشته است، 
آنطور که محمدرضا بختیاری مدیرعامل شرکت آب و فاضالب تهران 
گفته آب حدود ۲۱ هزار  مشترک بدمصرف  به صورت موقت قطع 
شده و اخطار هم داده شده است. در مرحله اول شش ساعت است، 

مرحله دوم ۱۲ ساعت و مرحله بعد ممکن است بیشتر هم شود. وی 
اظهار کرد: با اجرای این طرح در مدت دو ماه اخیر تعداد مشترکان بد 
مصرف در تهران از ۸ و نیم درصد به ۵ درصد کاهش پیدا کرده است، 
تقاضای همیشگی ما از مشترکان صرفه جویی در مصرف آب است، 
امسال سومین سال خشک را پشت سر می گذاریم و با همه سختی ها 
و کم بارشی هایی که داشتیم به حتی یک ساعت در فرایند آبرسانی 
در شهر تهران مشکل ایجاد نشد، خواهش می کنم آن قشر کمی هم 

که رعایت نمی کنند به جمع اکثریت بپیوندند و به ما کمک کنند.

به گفته رئیس اتحادیه صحافان تهــران در برخي روزها بي  ثباتي 
نرخ مواد اولیه وضعیت کسب و کار و ســفارش کارهاي صحافي را 
به تعویق مي اندازد و بسیاري از سفارش  دهندگان منتظر ثبات در 

بازار هستند. 
جلیل غفــاري رهبر، رئیس اتحادیــه صحافان تهران با اشــاره به 
وضعیت کسب و کار صنف صحافان طي هفته هاي اخیر، گفت: این 
روزها صحافان مثل صنوف و رسته هاي دیگر در حوزه چاپ و نشر 
درگیر مسئله نرخ کاغذ و مقوا هستند و تغییر مستمر آن شرایط کار 

را سخت کرده است.

وي افزود: بي ثباتي اقتصادي، بیشترین لطمه را به تولیدکننده وارد 
مي کند؛ زیرا فرصت برنامه ریــزي را از وي مي گیرد و هر روز باید 

منتظر اعالم نرخ روزانه باشد. 
غفاري رهبر با بیان اینکه اگر نرخ کاغذ، ثبات داشته باشد وضعیت 
کســب و کار تولیدکننــده بهتر خواهد شــد، ادامــه داد: در این 
شــرایط ســفارش دهنده با اطمینان جلو مي آید و ســفارش کار 
مي دهد، تولیدکننده نیــز مي تواند کار کند؛ امــا چون در بخش 
 مواد اولیه به ویژه کاغذ و مقوا ثبات نرخ نیســت، نمي تواند برنامه 

ریزي کند.

وي تاکیــد کــرد: معمــوال در نیمــه دوم ســال مجموعه هاي 
زیــادي ســفارش سررســید و تقویــم داشــتند که البتــه این 
روند طي ســال هاي اخیر کاهش داشــته اســت؛ امــا امیدواریم 
 امســال ایــن موضــوع تغییر کنــد و شــاهد وضعیــت بهتري 

باشیم. 
رئیس اتحادیه صحافان تهران همچنین درباره پیگیري روند ایجاد 
شهرک صحافان، توضیح داد: مقدمات براي ساخت این شهرک در 
جاده خاوران در دست اقدام است و به زودي خبرهاي خوشي براي 

هم صنفي ها خواهیم داشت.

رئیس اتحادیه فروشــندگان الســتیک، فیلتر و 
تعویض روغــن تهران از وضعیــت قیمت روغن 
موتور و تایر در بازار متاثر از افزایش نرخ ارز خبر 
داد و گفت: افزایش نرخ ارز به دلیل اینکه روغن 
موتور بیش از نیاز کشور تولید مي  شود تاثیر نگران 

کننده  اي بر بازار آن نداشته است.
 محمدرضا آل سارا، رئیس اتحادیه فروشندگان 
الســتیک، فیلتر و تعویض روغن تهــران اظهار 
داشت: عامالن عمده توزیع ممکن است به دلیل 
نگراني نسبت به افزایش نرخ دالر افزایش قیمت 
روغن موتور را مطرح نمایند؛ اما به نظر مي رسد 

اجرایي نشده است.
رئیس اتحادیه فروشــندگان الســتیک، فیلتر و 

پنچرگیران در خصــوص تاثیر افزایش نرخ ارز بر 
قیمت تایر در بازار گفت: قطعا با افزایش نرخ ارز 
مي بایست تغییراتي در بازار ایجاد شود؛ اما تا این 
لحظه هیچ گونه تغییر قیمتي از ســوي سازمان 
حمایت و یــا کارخانجات تولید تایــر به اتحادیه 

اعالم نشده است.
آل سارا با بیان اینکه افزایش نرخ ارز موجب نوسان 
قیمت ها در بازار تایر نشــده است، تصریح کرد: 
کاالي تایر تا رســیدن به قیمت مصوب در بازار 
فاصله دارد و نوسانات نرخ ارز تاثیر جدي بر این 
محصول در بازار ندارد. صرفا یک تا دو سایز تایر به 
قیمت مصوب کارخانه براي مصرفکننده رسیده 
اما سایر الســتیک هاي موجود در بازار پایین تر 

از قیمت مصوب به فروش مي رسند. وي در پایان 
در خصوص مشکالت اتحادیه نسبت به ثبت اقالم 
تایر و روغن موتور و آمار خرید و فروش در سامانه 
جامع تجارت و عدم تمکین خرده فروشان از جمله 
تعویض روغني ها به ثبت آمار در این سامانه که 
موجب بروز چالش هایي در ساماندهي بازار مي 
شود، خاطرنشان کرد: سامانه جامع تجارت یکي از 
ابزارهاي تنظیم بازار است و علیر غم مشکالتي که 
این سامانه ایجاد مي کند، مي بایست نظام مند بود 
و به قوانین احترام گذاشت. اما اجراي این قانون 
براي واحدهاي صنفي تعویض روغني ها به دلیل 
ماهیت شغل و شرایط این کسب و کار با دشواري 

هایي همراه است.

تعداد ۱۹ ناشر مطالبات و ســود جاری سهامداران 
خود را از طریق ســامانه جامع اطالعات مشتریان 
)ســجام( پرداخت کردند. اطالعات منتشــر شده 
حاکی از آن است ۱۵ شــرکت »لیزینگ ایرانیان، 
توســعه مولدنیروگاهی جهرم، جام دارو، سرمایه 
گذاری شــاهد، داروســازی روزدارو، برق و انرژی 
پیوندگســترپارس، موتورســازان تراکتورسازی 
ایران،کشــاورزی و دامپروری مالردشیر، الکتریک 
خودرو شرق، فیبر ایران، کشتیرانی دریای خزر، گروه 
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران، صنایع شیمیایی 
کیمیاگران امروز، رادیاتور ایران و قند لرستان« سود 
جاری و ۴ شرکت »بیمه دانا، بانک سامان، پتروشیمی 
نوری و تاپیکو« که در هفته دوم دی ماه، مطالبات 

سنواتی سهامداران خود را با استفاده از سامانه سجام 
واریز کرده اند. شــایان ذکر است سجام یک سامانه 
زیر ساختی برای شناسایی مشتریان جهت ورود به 
باشگاه بزرگ بازار سرمایه ایران است که تمام فعاالن 
این بازار اعم از »سرمایه گذاران، مشتریان و مدیران 
نهادها« در این ســامانه، فقط یک بار برای همیشه 
اطالعات خود را در آن ثبــت خواهند کرد و پس از 
احراز هویت حضوری و غیر حضوری قادر به دریافت 

خدمات مبتنی بر داده های تایید شده خواهند بود.
بر اساس این گزارش، از طریق این سامانه اطالعات 
هویتی، شماره حســاب، شــماره موبایل، آدرس 
الکترونیکی و اقامت دایمی فرد ثبت می شود و از آن به 
بعد هیچ نهاد مالی نیازی به دریافت مجدد اطالعات 

آن سهامدار را ندارد. سهامداران می توانند با مراجعه 
به سایت www.Sejam.ir ثبت نام و احراز هویت 

سجام را به صورت الکترونیکی انجام دهند.
گفتنی است »دریافت کد معامالتی برای ورود به بازار 
سرمایه، دریافت سودهای جاری، سنواتی و سود سهام 
عدالت، امکان ورود به درگاه ذینفعان بازار سرمایه و 
استفاده از خدمات آن شامل میز خدمت الکترونیک، 
مشــاهده و گزارش دارایی، دریافت گواهی سهام، 
لیست مجامع و برگزاری مجامع به صورت الکترونیک، 
گزارش سود های پرداخت شده، تاریخچه سود سهام 
عدالت و گزارش حق تقدم استقاده نشده« از جمله 
مزایای ویژه ثبت نام و احراز هویت در سامانه سجام 

به شمار می رود.

مالیات مسکن از دانه درشت ها آغاز شود

آب در تهران طال شد

حوزه چاپ و نشر؛ درگیر نرخ کاغذ و مقوا

واريز مطالبات و سود جاری ۱۹ ناشر از طريق سجامقیمت  روغن موتور و تاير افزايش نداشته است
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یک مقام مســئول در ســتاد مبارزه با قاچاق با 
بیان اینکه ساالنه بین ۴ تا ۵ میلیارد دالر قاچاق 
معکوس در کشور انجام می شود، گفت: سوخت 
و دارو به دلیل اختالف قیمت سال هاســت که 
قاچاق می شوند. ســعید نیرومند در یک گفت و 
گوی رادیویی، دلیل اصلی قاچاق وسوسه ای است 
که حاشیه سود قاچاق دارد، اظهار کرد: مجموع 
قاچاق معکــوس )خروجی( ۴ الــی ۵ میلیارد 
دالر در سال است. برخی از کاالها یارانه دولتی 
دریافت می کنند که قیمتی به شدت ارزان تر در 

آن سوی مرزها دارند.
معاون مدیرکل مقابله و رصد جریان مالی ستاد 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز افزود: به عنوان نمونه 
سوخت یا کود شیمیایی و دارو که یارانه گزافی 
دریافت می کنند از جمله کاالهایی هستند که 
قاچاق معکوس می شوند؛ سوخت در هیچ کدام 
از کشــورهای همســایه با قیمت ایران عرضه 
نمی شود و همین موضوع موجب وسوسه شدن 
متخلفین برای جمع آوری ســوخت از ســطح 
کشور به صورت سهمیه مازاد و انتقال به آن سوی 

مرزهاست.
به گفته نیرومند، با افزایش تحریم و کاهش ارزش 
پول ملی، قاچاق خروجی همچون قاچاق دام از 
کشور افزایش یافت که البته تا حدودی کنترل 
شــده اســت. وی افزود: فردی که در کشور دام 
را به قیمت ســه میلیون تومان می فروشد و در 

امارات تا ۱۰ میلیون تومان مشــتری دارد قطعاً 
وسوسه می شود تا این کار را انجام دهد. همچنین 
عده ای هســتند که این دام را جمع آوری کرده 
و با شــیوه هایی به کشورهای همســایه انتقال 

می دادند.
نیرومند اضافه کــرد: ســوخت و دارو به دلیل 
اختالف قیمت سال هاســت که قاچاق می شود 
و برخی کاالها به فراخــور تصمیمات اقتصادی 
کشــور در زمره قاچاق ورودی یا خروجی قرار 
می گیرند؛ به گونه ای که در گذشته شاهد قاچاق 
دام ورودی بودیم، ولی با معکوس شدن شرایط 
اقتصادی خروج دام از کشور به سود قاچاقچیان 

شد.
معاون مدیرکل مقابله و رصد جریان مالی ستاد 
مبارزه با قاچــاق کاال و ارز، قاچــاق را مقوله ای 
سازمان دهی شده دانســت و افزود: پرونده هایی 
که مشمول این قضیه باشند به قوه قضائیه ارجاع 
شده و سایر پرونده ها به تعزیرات سپرده می شود؛ 
ولی مثاًل شیوه جمع آوری کاال برای خروج قاچاق 
گونه از کشور با شیوه و ســازمان یافتگی انجام 
می شود؛ مثاًل نه فقط شهرهای مرزی بلکه قاچاق 
دام از شهر قم هم صورت می گیرد. نیرومند گفت: 
پشتیبانی و حمل ونقل خریداری قاعدتاً کار چند 
فرد نیست؛ ولی در استان های مرزی همان تیمی 
که اقدام به ورود قاچاق می کنند، قاچاق خروجی 

راهم انجام می دهند.

رئیس اتحادیه نمایشــگاه  داران و فروشندگان 
خودروي تهران تأکید کرد: مشکل اصلي افزایش 
قیمت خودرو در بازار محدودیت عرضه اســت 
به عنوان مثال خودرویي کــه در بورس عرضه 
مي  شود اگر روزانه عرضه شــود مشکلي ایجاد 
نمي شــود، ولي وقتي ۱۰ روز خودرو عرضه مي 
 کنند و به مدت یک  ماه عرضه نمي  شــود، تأثیر 

خود را بر بازار مي  گذارد.
ســعید مؤتمني،رئیس اتحادیه نمایشگاه داران 
و فروشــندگان خودروي تهران بیان کرد: طبق 
آمار خودروسازان از ســال ۹۸ تا ۱۴۰۰ حدود 
۲ میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو تولید و روانه بازار 
شده اســت در حالي که نیاز بازار در ماه حدود 
یکمیلیون و ۶۰۰ هزار خودرو اســت. وي گفت: 
سال ۹۶ اختالف خودروهاي داخلي ۲ تا ۵ درصد 
بود، اما اکنون به بیش از ۱۰۰ درصد رسیده است 
و براي کنترل و مدیریت ایــن میزان اختالف و 
تأمین نیاز بازار باید تولید و عرضه افزایش یابد و 

محدودیت هاي واردات برداشته شود.
رئیس اتحادیه نمایشــگاه داران و فروشندگان 
خودروي تهران با اشاره به افزایش قیمت خودرو 
در یک ماه گذشــته گفت: قیمــت خودروهاي 
داخلي و خارجي در یــک هفته اخیر حدود ۱۰ 
درصد کاهش یافته و نسبت به ماه گذشته حدود 

۴۰ درصد افزایش داشته است. سعید مؤتمني، 
رئیس اتحادیه نمایشــگاه داران و فروشــندگان 
خــودروي تهران بیــان کرد: امروز هر دســتگاه 
پژو ۲۰۶ تیپ ۲، ۴۵۵ میلیــون تومان، پژو ۲۰۷ 
دندهاي فرمــان برقي ۵۶۵ میلیــون تومان، پژو 
۲۰۷ دندهاي سقف شیشه اي ۶۰۷ میلیون تومان 
تیبا صندوقدار ۲۹۴ میلیون تومان، تیبا ۲، ۲۹۸ 
میلیون تومان، ســاینا اس ۳۰۲ میلیون تومان، 
کوییک آر دنده اي ۳۰۵ میلیون تومان، کوییک آر 

اتوماتیک ۴۱۲ میلیون تومان قیمت خورد.
مؤتمنــي با بیــان اینکه خودروهــاي خارجي 
وارداتي هنوز در بازار عرضه نشده است، تصریح 
کرد: در صورت عرضه خودروهــاي وارداتي به 
بازار قدم مثبتي درخصــوص کاهش قیمت ها 
برداشته خواهد شد، ولي هنوز تعرفه ها مشخص 
نشده است. رئیس اتحادیه نمایشــگاه داران و 
فروشندگان خودروي تهران افزود: نوسانات ارزي 
تأثیر خود را بر کاالهاي سرمایه اي ازجمله خودرو 
مي گذارد و موجب نابســاماني بــازار و افزایش 
قیمت خودرو مي شود. رئیس اتحادیه نمایشگاه 
داران و فروشــندگان خودروي تهران گفت: هم 
اکنون این میزان عرضه خودرو، پاسخگوي بازار 
نیست و در این سه سال گذشته ۴۷ درصد از نیاز 

بازار خودرو کمتر تولید و روانه بازار شده است.

مشاور وزیر اقتصاد  با اشاره به 
احصای انحراف ۵ هزار تنی 
آرد  نانوایی  ها با اجرای فاز اول 
هوشمندســازی توزیع آرد 
و نان، این عــدد را ۲۵ درصد 
مصارف روزانه آرد نانوایی ها اعالم کرد و گفت: در فاز دوم 
طرح، انحراف ۵ هزار تنی آرد از شبکه نانوایی ها حذف 
می شود. محمد جالل در مورد خبری با عنوان »خروج 
روزانه ۵ هزار تن آرد اختصاص یافته به خبازی ها به خارج 
از شبکه« که به نقل از وی منتشر شده است، اظهار داشت: 
از دهه های گذشته به دلیل اختصاص ارز ترجیحی به آرد 
نانوایی ها و همچنین اجتماعی بودن مسئله نان و گندم، 

اقتصاد بخش آرد و نان  دچار انحراف بود.
وی ادامه داد: در این راستا دولت سیزدهم تصمیم گرفت 
با اجرای طرح هوشمندسازی توزیع آرد و نان، این انحراف 
را به حداقل کاهش دهد. مشاور وزیر اقتصاد با بیان اینکه 
در حال حاضر حدود ۹۸ درصد نانوایی های کشور تحت 

پوشش سامانه توزیع هوشمند آرد و نان قرار گرفته است، 
گفت: فقط یک تا دو درصد از نانوایی ها به دلیل مشکالت 
فنی و حقوقی، امکان نصب کارتخوان هوشــمند نان 

نداشته اند که آن هم به زودی رفع می شود.
جالل تصریح کرد: با اجرای فاز اول طرح هوشمندسازی 
توزیع آرد و نــان در کشــور   و با حاکمیــت داده ها و 
سامانه های طراحی شــده، متوجه انحراف ۵ هزار تنی 
آرد از شبکه نانوایی ها شده ایم، اما تالش بر این است که 
با اجرای فاز دوم طرح که به صورت آزمایشی در برخی 
مناطق کشور اجرا شده است و به زودی در سراسر کشور 

اجرا خواهد شد، این انحراف به طور کامل از بین برود.
وی در مورد ویژگی های فاز دوم طرح هوشمندســازی 
آرد و نان گفت: در فاز دوم، اوالً تخصیص آرد به خبازی ها 
براســاس عملکرد تولید و فروش نان آنها خواهد بود. 
همچنین کمک هزینه ای که بابــت افزایش هزینه به 
نانوایی ها پرداخت می شود، افزایش خواهد یافت، چون 
دولت قصد ندارد قیمت نان را برای مردم افزایش دهد، 
اما در عین حــال تأکید دارد جبــران هزینه نانوایی ها 

انجام شود.

مشاور وزیر اقتصاد  در پاسخ به این پرسش که رقم ۵ هزار 
تن انحراف در شبکه توزیع آرد نانوایی ها چه میزان از کل 
مصرف است؟ گفت:  این رقم حدود ۲۵ درصد مصارف 
روزانه است و این انحراف ۲۵ درصدی براساس داده های 
هوشمند به دست آمده است، اما ریشه تاریخی آن، نرخ 
ترجیحی آرد نانوایی و گندم و همچنین اقتصاد ضعیف 
زنجیره آرد و نان در کشور است و امیدواریم با اجرای طرح 
دولت در هوشمندسازی آرد و نان این انحراف از بین برود. 
جالل اضافه کرد: به دلیل یارانه ای بودن آرد نانوایی ها، 
فاصله قیمت بین آرد صنف نانوایی هــا و صنایع دیگر 
وجود داشــته، اما بعد از حذف ارز ترجیحی، این فاصله 
بیشتر شد، به گونه ای که قبالً فاصله قیمتی آرد خبازی و 
صنعت حدود چهار برابر بود، اکنون این فاصله به ۱۵ برابر 

افزایش یافته است.
مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: ما با سامانه 
هوشــمند توزیع آرد و نان درصدد هســتیم به وسیله 
داده های آماری جلوی انحرافات را بگیریم و با اجرای فاز 
دوم یعنی اختصاص آرد به نانوایی ها براساس عملکرد 
تولید و فروش نان و همچنین افزایــش واریزی دولت 

برای جبران هزینه نانوایی ها، این انحرافات را به حداقل 
کاهش دهیم و  آن را حذف کنیم. وی تأکید کرد: چندین 
دهه است در کشور ما اقتصاد زنجیره نان به دلیل وجوه 
اجتماعی و نرخ ترجیحی آرد نانوایی ها دچار مشکل است 
و ما می خواهیم با هوشمندسازی آرد، این انحراف را به 
حداقل کاهش دهیم. مشاور وزیر اقتصاد   تأکید کرد: دولت 
قصد ندارد به هیچ وجه نان را برای مردم سهمیه بندی 
کند و یا افزایش قیمتی در نان مصرفی مردم داشته باشد.
گزارش هایــی وجود دارد کــه همیــن آرد یارانه ای  به 
کشورهای همسایه از جمله پاکستان، عراق و ترکیه قاچاق 
می شود، اختالف شدید قیمتی نرخ دولتی با آزاِد آرد، عامل 
قاچاق  است. دالیل اختالف قیمت هم اینگونه است نخست 
اینکه قیمت آرد به دلیل پرداخت یارانه، در داخل کشور 
بسیار کم است، نکته دوم قیمت های جهانی روز به روز 
افزایش یافته و در یک سال اخیر قیمت گندم جهانی ۱۲۳ 
درصد رشد داشته است،  سوم اینکه وضعیت خشکسالی 
و تغییرات آب و هوایی موجب شــده است که تولید در 
کشورها کمتر شود، نکته چهارم اینکه بحران کووید ۱۹ و 
جنگ بین روسیه و اوکراین موجب شده کشورها ذخایر 
خود را بیشــتر کنند، مثال چین نیمی از گندم صادراتی 

جهان را در انبارهای خود ذخیره کرده است. 
در بررســی دقیق تر تالش شــد وضعیت آرد و نان در 
پاکستان را به نقل از رســانه ها این کشور بررسی  شود. 
رسانه های محلی پاکستان گزارش داده اند، آرد تولید 
شده در ایالت پنجاب این کشور به ایالت خیبرپختونخوا 
و سایر مناطق نرسیده و ذخایر آرد در چندین منطقه در 
حال تمام شدن است. رامبل گال، رییس انجمن تاجران 
آرد ایالت خیبرپختونخوا هشدار داد، پاکستان طی چند 
روز آینده با بحران آرد مواجه خواهد شد ،  زیرا ذخایر این 

محصول رو به اتمام است.
اکسپرس تریبیون رسانه پاکستانی گزارش داد، قیمت 
۲۰ کیلوگرم آرد در پاکستان ۱۰۰ روپیه افزایش یافته 
و به ۱۴۰۰ روپیه رسیده است. وی هشدار داد، اگر دولت 
پاکســتان نتواند موضوع آرد را حل کند، این کشور به 

زودی با بحران آرد مواجه خواهد شد.
انتظار می رود که تولید گندم در پاکستان در سال جاری 
میالدی به علت کمبود مناطق زیر کشت، کمبود آب 
و کودهای شــیمیایی و تاخیــر در اطالعیه حمایت از 
قیمت ها، تقریبا ۳ میلیون تن کاهش یابد.  در عین حال، 
بر اساس گزارشی که اخیرا در مورد بحران مواد غذایی 
در جهان منتشــر شده اســت، ایالت  های بلوچستان، 
خیبرپختونخوا و ِسند پاکســتان از کمبود شدید مواد 

غذایی رنج می برند.

News kasbokar@gmail.com

جزئیات  فاز دوم هوشمندسازی توزیع آرد و نان 

نانگراننمیشود
قاچاق آرد یارانه ای  به کشورهای همسایه 

سوخت و دارو در صدر قاچاق معکوس

کاهش ۱۰ درصدي قیمت خودرو در بازار
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فناوری و 
اطالعات

اهتمام ویژه ای وزارت ارتباطــات برای تقویت جایگاه 
 ICT ادارات کل

رئیس مرکز توسعه سرمایه انســانی و فناوری های مدیریتی وزارت ارتباطات در 
آذربایجان غربی بیان کرد: وزارت ارتباطات و شــخص وزیر، اهتمام ویژه ای برای 

تقویت جایگاه ادارات کل ارتباطات و فناوری اطالعات استان ها دارد.
حجت تارزاده رئیس مرکز توســعه ســرمایه انســانی و فناوری های مدیریتی 
وزارت ارتباطات در جلسه شــورای مدیران ارتباطات و فناوری اطالعات استان 
آذربایجان غربی اظهار کرد: به دنبال واگذاری شــرکت مخابــرات ایران و ابالغ 
سیاســت ها و مأموریت های جدید بــرای وزارت ارتباطات مبتنــی بر تغییرات 
ساختاری و فناوری، وزارت ارتباطات برای پر کردن خالء نظارت حاکمیتی و اجرا 
و تبیین سیاست های کلی در استان ها، اقدام به ایجاد ادارات کل استانی کرد. وی 
افزود: مدیران کل اســتانی بعنوان نماینده وزیر ارتباطات و بخش حاکمیت در 
استان موظف به تبیین و اجرای سیاست های ابالغی از وزارت متبوع و پاسخگویی 
به مقامات ارشد استانی و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی در استان ها 
هستند. تارزاده بیان کرد: امروز توسعه شــبکه ملی اطالعات، اجرای طرح های 
متفاوت در توسعه زیرساخت های ارتباطی در اســتان ها اعم از پروژه تار)توسعه 
 ،)USO(خدمات عمومی اجباری روستایی ،)فیبر نوری و ارتباطات روســتایی
 ،)FTTH( هوشمندسازی مدارس شهری و روستایی، توسعه فیبر نوری خانگی
پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، تشکیل پرونده و استعالمات مربوط به صدور 
پروانه دفاتر پیشخوان دولت، رسیدگی و صدور رای برای تخلفات دفاتر پیشخوان، 
پایش فرکانسی مناطق مد نظر برای رسیدگی به شکایات استانی، پاسخگویی به 
مردم و مقامات استانی و هماهنگی بین دستگاه های تابعه استانی حوزه ارتباطات 
و فناوری اطالعات برای اجرای مطلوب سیاســت های دولت در استان ها از اهم 

فعالیت های این ادارات کل به شمار می رود.
وی با اشاره به عدم وجود ساختار و نیروی انسانی در برخی از دستگاه های تابعه 
وزارت ارتباطات در سطوح اســتانی تصریح کرد: فعالیت های مربوط به سازمان 
فناوری اطالعات ایران، سازمان فضایی ایران و پژوهشگاه های تابعه در استان ها از 

طریق ادارات کل ارتباطات استانی پیگیری می شود.
تارزاده افزود: در حال حاضر نیز اقدامات مربوط به ایســتگاه فضایی سلماس که 
جزء چهار ایستگاه فضایی کشــور بوده و راه اندازی مرکز دیتا سنتر منطقه آزاد 
ماکو و قطب داده ملی که در اســتان ها راه اندازی می شود و یکی از این استان ها 
آذربایجان غربی می باشد، توسط اداره کل ICT در سطح استان پیگیری می شود.

رئیس مرکز توسعه سرمایه انسانی وزارت ارتباطات بیان کرد: در اجرای سیاست ها 
و قانون برنامه پنجم و ششم توسعه کشور و با اهداف ایجاد بستر و توسعه شبکه ملی 
اطالعات، همچنین ایجاد دسترسی راحت تر مردم به خدمات متمرکز و مدیریت 
یکپارچه در ارایه خدمات ارتباطی و فناوری اطالعات استانی و با هدف پیگیری 
تکالیف وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات برای ایجاد و تجهیز مجتمع های فنی 

و عملیاتی ICT، پروژه های فنی و مکانی فاوا در استان ها در حال احداث است.
وی اضافه کرد: در این راستا، مجتمع فنی و مکانی ICT استان آذربایجان غربی 
مشتمل بر هفت طبقه با زیربنای 6200 متر مربع از سال 1397 آغاز و با سپری 
کردن مشکالت اجرایی و بیماری همه گیر کرونا، با استمرار فعالیت پیمانکاران، 
مشاوران و دست اندرکاران پروژه دارای بیش از 85 درصد پیشرفت فیزیکی بوده و 

تا پایان سال جاری به بهره برداری می رسد.
تارزاده خاطر نشان کرد: این مجتمع با فضاهای کاربردی برای مدیریت یکپارچه 
ارتباطات و فناوری اطالعات اســتان، خدمات ارتباطی عمومی روستایی، پایش 
فرکانس، مدیریت زیرساخت ارتباطات استان، باجه های عملیاتی پست و پست 
بانک، شعبه پارک فاوا، دفتر نمایندگی سازمان فضایی ایران در شمال غرب کشور، 
فضای مستقل و مناسب برای کسب و کارهای نوآفرین و فضاهای کاربردی دیگر، 
از جمله سرور روم با قابلیت توسعه به دیتا سنتر از محل بودجه عمرانی  طرح ایجاد 
و توسعه متوازن منطقه ای خدمات ارتباطات و فناوری اطالعات در حال راه اندازی 
می باشد. در ادامه این نشست، جوزن نماینده سازمان اداری و استخدامی کشور 
که برای بررسی ساختار سازمانی، مأموریت ها و شرح وظایف ادارات کل ارتباطات 
استانی در آذربایجان غربی حضور داشت، بیان کرد: درخواست وزارت ارتباطات 
برای بازنگری در چارت سازمانی و شرح وظایف ستاد وزارت و ادارات کل ارتباطات 
و فناوری اطالعات استان ها واصل شده و ما امروز برای بررسی میدانی این موضوع 

در حضور تالش گران این حوزه در ارومیه هستیم.

وزارت صمت خبر داد:
همکاری با کسب و کارهای مجازی و فعالین بالکچین

معاون تجارت و خدمات وزارت صمت گفت: فناوری بالکچین را نباید به رمزارزها 
محدود کرد زیرا کاربردهای آن بسیار وسیع تر است و سیاست وزارت صمت، جلب 
همکاری کسب و کارهای مجازی و فعالین بالکچین، در حل مشکالت است. علیرضا 
شاه میرزایی در »همایش ملی فناوری بالکچین، حقوق تجاری آن با رویکرد توسعه 
صادرات کاال« در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، گفت: استفاده 
از فناوری بالکچین نباید به ماینینگ محدود شــود زیرا که ماینینگ چیزی جز 
صادرات برق نیست. حتی این فناوری را نباید به رمزارزها محدود کرد و کاربردهای 

آن بسیار وسیع تر است.
وی با بیان مزیت های بالکچین نظیر غیرمتمرکز بــودن و انکارناپدیری، افزود: 
در ســطح بین المللی از این قابلیت برای کاهش قدرت دولت های مداخله گر و 
اســتکباری که اقدام به تحریم و تهدید ملت ها می کنند، می توان استفاده کرد. 
معاون تجارت و خدمات وزارت صمت ادامه داد: در سطح داخلی نیز می توان از این 
فناوری در جهت کنترل رشد نقدینگی استفاده کرد چرا که هزینه رشد نقدینگی 
را همه مردم می پردازند ولذا نباید هر بانکی اختیار خلق پول داشــته باشد بلکه 

می توان به صورت هوشمند شرایطی را برای خلق پول بانک ها قرار داد.
وی ضمن اشاره به اینکه دولت سیزدهم سیاست های جدی و جدیدی در حوزه 
کنترل رشد نقدینگی و توسعه »تأمین مالی زنجیره ای« تصویب کرده و به اجرا 
گذاشته، تاکید کرد: تأمین مالی زنجیره ای به حدود 60 هزار میلیارد تومان رسیده 
است که در سال های قبل نزدیک صفر بوده است و این با همکاری وزارتخانه های 
اقتصاد و صمت و بانک مرکزی بوده اســت. شــاه میرزایی اضافه کرد: از فناوری 
بالکچین در احزار اصالت کاالها و قراردادهای هوشمند می توان استفاده کرد که 

همگی در »تأمین مالی زنجیره ای« مؤثر هستند.
وی، سیاســت های وزارت متبوع خود را در حوزه تجارت الکترونیکی، واگذاری 
حداکثری امور به بخش خصوصی دانست و اعالم کرد تعداد واحدهای صنفی حوزه 
کسب و کارهای مجازی باید ده ها برابر تعداد فعلی اعضای اتحادیه کسب و کارهای 
مجازی باشــد. معاون تجارت و خدمات وزارت صمت ابراز امیدواری کرد رئیس 
جدید این اتحادیه )خانم دکتر مهرنوش( که هیأت علمی دانشگاه و فعال این حوزه 
هستند و از طرف اتاق اصناف ایران معرفی شده اند، بتوانند در زمان کوتاهی تعداد 
اعضای این اتحادیه را افزایش دهند و از همه فعاالن دعوت به مشارکت کنند. وی 
در ادامه تصریح کرد: از هر پیشنهاد فعالین بالکچین، در ارتقای شفافیت تجارت 
الکترونیکی و حل مشکالت حوزه تجارت کشور استقبال می کنیم و زیرساخت 

های قانونی الزم را فراهم خواهیم کرد.
شاه میرزایی در پایان با بیان اینکه شــرکت های بالکچین، نوعی از شرکت های 
خدمات کسب و کار هستند، گفت: دفتر خدمات کسب و کار وزارت صمت، آماده 
هرگونه واگذاری امور خدمات کســب و کار به فعالین بخش خصوصی و حمایت 

های قانونی از این واحدها است.

اخبار

ارزش بازار بازی های ویدیویی 
به 200 میلیارد دالر می رسد

رئیــس شــرکت ارتباطات 
زیرســاخت بــا بیــان اینکه 
سرویس کاهش پینگ بازی ها 
آماده اســت، ابراز امیدواری کرد که در هفته جاری این 
سرویس معرفی عمومی شود. کاهش پینگ بازی های 
آنالین برای گیمرهای ایرانی وعده ای است که طی چند 
ماه گذشته به صورت جدی مطرح شده و به نظر می رسد 

به زودی عملی خواهد شد.
»امیر محمدزاده الجوردی«، رئیس شرکت ارتباطات 
زیرساخت در پاسخ به پیگیری کاربران و برخی گیمرها 
در فضای مجازی از زمان اجرایی شــدن کاهش پینگ 
بازی ها، گفت: درحال حاضر ســرویس موردنظر آماده 
است و امیدواریم در هفته جاری معرفی عمومی شود. 
اغلب موارد فوق به دلیل آنکه پشت »ابر« هستند، دارای 
پیچیدگی هایی هستند که این مسئله نیز حل خواهد 

شد.«
گفتنی است وزیر ارتباطات اواخر پاییز امسال مدعی شد 
CDN صدوپنجاه بازی پرمخاطب به داخل کشور منتقل 
شده است و زمان پینگ این بازی ها تا یک چهارم کاهش 
پیدا خواهد کرد. زارع پور اعالم کرد سایتی اعالم شود تا 
گیمرها در آن نرم افزارهایی دانلود کنند تا سرعت بازی ها 
برایشان بهتر شود. گفتنی است زارع پور وعده داده بود، 
CDN حدود 200 بازی پرطرفدار به داخل کشور منتقل 
شود. حال این وعده درحال اجرایی شدن است تا گیمرها 

تجربه بهتری داشته باشند.
این در حالی است که وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 

چندی پیش در حاشیه جلســه هیات دولت در جمع 
خبرنگاران از وجود 30 میلیون گیمر در کشور خبر داد و 
گفت: 150 بازی پر مخاطب رایانه ای و اینترنتی به داخل 

کشور منتقل شدند.
عیسی زارع پور اظهار داشت:بر اســاس آمار بنیاد ملی 
بازی های رایانه ای 30 میلیون گیمر در کشــور داریم 
که گیمرها در ایران میانگین 93 دقیقــه در روز بازی 
می کنند. وی ادامه داد: یکــی از وعده هایی که رئیس 
جمهور در ایام انتخابات دادند، این است که زمان تاخیر 
بازی ها یا همان پینــگ را ما بتوانیــم کاهش دهیم تا 

سرعت بازی ها افزایش یابد.
وزیر ارتباطات ادامــه داد: بنده در هفتــه دولت وعده 
دادم که تا آخــر پاییز یک اقدام اساســی در این حوزه 
انجام دهیم؛ خوشــحالم که امروز اعــالم کنم با تالش 
همکارانم 150 بازی پر مخاطب در کشورمان به داخل 
کشــور منتقل شــدند که زمان پینگ بازی ها را تا یک 
چهارم کاهش خواهد داد. زارع پور گفت: یک مراسمی 
برای رونمایی از این کار خوبی که انجام شده، خواهیم 
گذاشت. به گفته وزیر ارتباطات برای یک سری دیگر از 
بازی ها ابزارهایی طراحی شده است که سرعت آن ها را 

افزایش می دهد.
وی در ادامــه گفت: این هفته یک مرکــز تماس و یک 
سامانه برای کســب وکار اینترنتی راه اندازی کردیم تا 
بتوانند مشــکالت خود را به ما مطرح کنند. در سامانه 
16۴9 و پایگاه ir.16۴9 در سراســر کشور، شیوه تمام 
حمایت ها از کسب وکارهای اینترنتی گفته شده است. 
هرکسی به مشکل خورده است، از طریق این سامانه ها 
مشکل خود را بیان کنند. همکاران من این مشکالت را 

پیگیری می کنند.
بر اساس آمارهای منتشر شده ایران در منطقه رقابت با 
ترکیه در صنعت بازی های دیجیتال دارد. سایر کشورها 

در این حوزه صاحب سبک و نظر نیستند. ایران، ترکیه 
و عربستان جز کشورهای بزرگ و پرمصرف خاورمیانه 
و منطقه ما هســتند. صنعت گیم یک حوزه لبه دانشی 
هست و سریع تر از مابقی صنایع از تغییرات و تحوالت 
فناورانه اثر می گیرد. در حوزه پرداخت، تولید و بازاریابی 
اثر می گیرد و آینــده تحت تأثیــر فناوری های جدید 
مثل کلود کامپیوتینگ، بالک چین و هوش مصنوعی 
خواهد بود. بالک چین در بحث حفظ مالکیت معنوی 
آثار، تســهیل پرداخت ها، تعامالت بیــن بازیکن  ها با 
هم، بازیکن ها با بازی و بازی  ســازان با ناشران اثرگذار 

خواهد بود.
کرونا و خانه نشینی جوانان صنعت بازی  های دیجیتال 
را رونق داده اســت. پیش بینی ها حکایــت از این دارد 
که مجموع درآمد صنعت بازی های دیجیتال تا ســال 
2022، حدود 189.6 میلیارد باشد. البته رشد بازی های 
دیجیتال بیشــتر مدیون بازی های موبایلی هست که 

بیش از نیمی از بازار را در دست دارد. رونق این صنعت 
به اقتصاد کشورها کمک می کند و برای افراد زیادی به 

صورت مستقیم و غیرمستقیم اشتغال زایی می کند.
مؤسســه  تحقیقاتی Newzoo که در تحلیل و ارائه ی 
آمار صنعت بــازی تخصص دارد، اخیرا گزارشــی را از 
وضعیت فعلی ایــن صنعت و پیش بینــی آینده ی آن 
منتشر کرده است. این مؤسسه برآورد کرده که تا پایان 
سال 2021 ارزش بازار بازی های ویدیویی که در سال 
جاری میالدی 175.8 میلیارد دالر برآورد شده است، تا 
سال 202۴ به بیش از 200 میلیارد دالر خواهد رسید. 
نیوزو درواقع پیش بینی کرده که نرخ رشد مرکب ساالنه  
)CAGR( این بازار از سال 2019 تا سال 202۴ تقریبا 
8.7 درصد خواهد بود که در نتیجه ارزش آن در ســال 
202۴ به 218.7 میلیارد دالر می رسد. همچنین ارزش 
 بازار ویدیو گیــم در ســال 2023 از 200 میلیارد دالر 

عبور می کند.

وزیر ارتباطات: 30 میلیون گیمر در ایران داریم

تحقق کاهش پینگ بازی های آنالین
News kasbokar@gmail.com

به گفته مسووالن مخابرات، مشترکینی که تلفنشان به 
دالیل گوناگون مانند خرابی، قطع شده است، براساس 
مصوبه ابالغی ســازمان تنظیم بازار بایــد یک هزینه 
حداقلی نگه داری خط را پرداخت کنند. افزایش تعرفه 
هزینه ماهانه تلفن ثابت، تابســتان امسال مورد تأیید 
قرار گرفت و ســتاد تنظیم بازار افزایش قیمت کارکرد 
تلفن ثابت را تصویب کرد و گفته شد درصورت موافقت 

رگوالتوری و ابالغ به مخابرات اعمال و اجرایی می شود.
طبق مصوبه مذکــور کاربران تلفن های ثابت اســتان 
تهران برای حفظ خط تلفن ثابت خود بر اساس جدول 
جدید پیرامون تعرفه های جدید تلفن ثابت، باید ماهانه 
20 هزار تومان، پرداخت کنند. این هزینه صرفاً هزینه ای 
است که صاحبان خطوط تلفن در پایتخت، در صورت 
عدم استفاده از خط تلفن و صرفا به منظور نگهداری این 

خطوط باید پرداخت کنند.
مســئوالن مربوطه براین باور هستند تعرفه تلفن ثابت 
حدود 12 سال است که علی رغم افزایش تورم تغییری 
پیدا نکرده است و این مســئله هم مانع پیشرفت حوزه 
ارتباطــات و فناوری اطالعات هم به صورت مســتقیم 
و غیر مستقیم شــده و هم اینکه تمام کارکنان شرکت 
مخابرات و خانواده هایشان را تحت تاثیر قرار داده است 

بنابراین قصه پرغصه تعرفه تلفن ثابت باید تمام شــود 
چون اگر مشکالت حوزه تعرفه و توسعه مخابرات حل 
بشود، مخابرات متحول  و اثرات مثبتی بر زندگی مردم و 

کیفیت خدمات می گذارد.  
اما با وجود اطالع رســانی منظم و پی در پی، همچنان 
ابهاماتی برای برخی مشــترکین در ایــن زمینه وجود 
دارد؛ به طور مثال مشترکان تلفن ثابت اعالم کرده اند 
با وجود قطع بودن تلفــن، دو دوره قبض 80 الی 100 
هزار تومانی برایشان صادر شده است و سوال می کنند 
چرا باید این هزینه را پرداخت کنند؟ در این باره داوود 
زارعیان - معاون تجاری و خدمات مشــتریان شرکت 
مخابرات ایران - با حضور در یــک برنامه تلویزیونی در 
پاسخ به سوال مجری در این زمینه، اظهار کرد: در حال 
حاضر حدود 29 میلیون تلفن دایر داریم که مشترکان 
اســتفاده می کنند و تعداد مشــترکینی که در شرایط 

مذکور هستند، بسیار کم است.
وی افزود: ما شــرایطی را برای آنها فراهــم کرده ایم و 
مشترکان می توانند اعالم کنند که تلفنشان جمع آوری 
شود یا مشترک می تواند درصورتی که از تلفن استفاده 
نمی کند، آن را در مرکز رزرو کند، بنابراین شرایط برای 
مشترک فراهم اســت. اما ما به عنوان اپراتور، زمانی که 

مشــترک اعالم می کند که حتما می خواهــد از تلفن 
استفاده داشته باشــد، موظفیم خط را نگه داری کنیم. 
نگه داری خط هم به این صورت است که 25 هزار تومان 
در تهران به پیمانکار داده می شود تا خط برای مشترک 

نگه داری شود.
زارعیان گفت: بنابراین این اتفــاق اصال اتفاق عجیبی 
نیست و شاید یکی از اقدامات خوبی باشد که هم تلفن 
ثابت را بهره ور کند و هم به ســمت توسعه حرکت کند. 
در مصوبه ای کــه دولت برای افزایش یــا تغییر تعرفه 
به مخابرات ارائه کرده اســت، این سازمان مکلف شده 
 FTTH تا پایان این دولــت یک میلیــون و 500 هزار
)فیبرنوری( توســعه دهد که هزینــه آن تقریبا معادل 
درآمدی اســت که از اینجا حاصل می شود. همچنین 
باید شبکه انتقال 12 اســتان را توسعه دهیم، به نحوی 
که بتوانیم امکانات را در اختیار شــرکت های خصوصی 

قرار دهیم.
معاون تجاری و خدمات مشتریان شرکت مخابرات ایران 
در ادامه بیان کرد: برآوردی که ما انجام داده ایم، افزایش 
تعرفه حتی بــه اندازه دو تکلیف قانونی ما نیســت و ما 
الحاقیه پروانه را امضا کردیم، برای اینکه این توسعه را 

انجام دهیم و اکنون هم کار شروع شده است.

همچنین محمدرضا بیدخام - مدیــر کل ارتباطات و 
اموربین الملل شرکت مخابرات ایران- درباره جزئیات 
بیشــتر این موضوع به ایســنا گفت: تلفن یک فرآیند 
خاصی دارد و مشترکینی که تلفنشان قطع است، دالیل 
گوناگونی مانند خرابی تلفن دارد و اگر خود مشترک قطع 
مشترک انجام داده باشــند، نوعی دیگری بوده و یا اگر 

مبلغ را پرداخت نکرده باشد هم موضوع دیگری است.
وی با بیان اینکه بــرای همه فرآیندهای گفته شــده 
مشــترکان محترم باید یک حداقــل هزینه نگهداری 
پرداخت کنند و آن هم طبق مصوبات ابالغی ســازمان 
تنظیم مقررات ارتباطات است، ادامه داد: یعنی همه این 
فرآیندهای گفته شده هزینه حداقلی را شامل می شود. 

شاید این هزینه ها مربوط به حداقلی مشترکین باشد.
بیدخام همچنین تأکید کرد: مشــترکان باید حداقل 
هزینه نگه داری را طبق مصوبه ابالغی ســازمان تنظیم 
بازار، چه مکالمه داشــته باشــند و چه نداشته باشند، 
پرداخت کنند. مبلغی که بــرای هزینه نگهداری خط 
تلفن ثابت برای اســتان تهران در نظر گرفته شده 20 
هزار تومان است اما به دلیل اینکه مالیات هم به آن اضافه 
می شود، در نهایت همان رقم 25 هزار تومان گفته شده 

می شود.

ستاد توســعه علوم و فناوری های شــناختی از حضور 
شرکت های استارتاپی و دانش بنیان فعال درحوزه علوم 
شناختی در »بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی مادر، 
کودک و نوجوان اصفهان« حمایــت می کند. به منظور 
تجاری سازی، توسعه بازار کسب وکار و معرفی محصوالت 
و دستاوردهای شــناختی به جامعه، ستاد توسعه علوم و 
فناوری های شــناختی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد 
دانش بنیان ریاســت جمهوری فرصتی برای حمایت از 
شرکت های اســتارتاپی، دانش بنیان ها و ارایه دهندگان 

خدمات در حــوزه مادر، کودک و نوجوان برای شــرکت 
درپاویون محصوالت و خدمات شناختی در بیست و یکمین 
نمایشگاه بین المللی مادر، کودک و نوجوان اصفهان فراهم 

کرده است.
بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی مادر، کودک و نوجوان 
اصفهان که از معتبرترین نمایشگاه های کشور است؛ 8 تا 12 
اسفندماه میزبان تعداد زیادی از استارتاپ ها، شرکت های 
دانش بنیان، تولیدکنندگان، صنایع و ارائه دهندگان خدمات 

در حوزه مادر، کودک و نوجوان است.

در این رویداد مخاطبان می توانند برای حضور در پاویون 
ستاد توســعه علوم و فناوری های شــناختی از خدمات 
حمایتی شامل پرداخت 50 درصد هزینه غرفه، پرداخت 
50 درصد هزینه اقامتی و سوبســید فروش به میزان 60 
درصد طبق آیین نامه توسعه کسب و کار و تجاری سازی 

محصوالت و خدمات بهره مند شوند.
ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی معاونت علمی، 
فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاســت جمهوری در این 
رویداد از تمامی دســت اندرکاران و صاحبان محصوالت 

و خدمات تولیدی درحوزه های روانشناســی شناختی، 
مدل ســازی، هوش مصنوعی، داده کاوی، زبان شناسی 
شناختی، بازی  های شناختی، آموزش و پرورش شناختی 
و غیره با موضوع مــادر، کودک و یا نوجــوان در صورتی 
که محصول و یا خدمــت آنها به مرحله عرضه رســیده 
باشد، دعوت می کند فرم درخواست را تکمیل و به همراه 
معرفی محصول خــود در قالب عکــس و فیلم به ایمیل 
education@cogc.ir تا تاریخ 10 بهمن ماه 1۴01 

ارسال کنند.

مایکروسافت پشــتیبانی خود از ویندوز 7، ویندوز 8 و 
8.1 را از متوقف کرد. کاربران مدل های قدیمی سیستم 
عامل ویندوز از امروز شــاهد تغییرات بزرگی خواهند 
بود.  مایکروسافت اعالم کرده آپدیتای امنیتی ویندوز 
7، ویندوز 8 و 8.1 را از امروز سه شنبه، دهم ژانویه متوقف 
می کند. این بدین معناست که کاربران این ویندوزها باید 
سیستم خود را به ویندوز 10 یا 11 ارتقا دهند تا بتوانند 
از کمک های فنی و آپدیت های نرم افــزاری برخوردار 

شوند.  تخمین زده می شــود ویندوز 7 روی بیش از 11 
درصد از دســکتاپ ها در سراسر دنیا نصب باشد و 2 59. 
درصد از کامپیوترهای دنیا هم با ویندوز 8.1 کار می کنند. 
اما ویندوز 8 کمتر از 1 درصد از دسکتاپ کامپیوترها را به 

خود اختصاص داده است.
 در مقایسه با این مدل های قدیمی تر، ویندوز 10 روی 
68 درصد از کامپیوترها نصب اســت و حدود 17 درصد 
از این دستگاه ها با ویندوز 11 کار می کنند. میزان رشد 

اســتفاده کاربران از ویندوز 11 بسیار آهسته بوده است. 
مایکروســافت قصد دارد کاربران ویندوز 7 را مجبور به 
استفاده از ویندوز 11 کند. در سند پشتیبانی این شرکت 
آمده اســت کامپیوترها تغییرات اساسی از زمان معرفی 
ویندوز 7 در 10 سال گذشته داشته اند. کامپیوترهای امروز 
سریع تر و قدرت مندتر هستند و ویندوز 11 از قبل روی 
بسیاری از آن ها نصب شده است. مایکروسافت اعالم کرد 
ویندوز 7 ملزومات سخت افزاری آپدیت شدن به ویندوز 

11 را ندارد، اما می توان آن  را تا ویندوز 10 آپدیت کرد. 
پشــتیبانی از ویندوز 10 هم در چهاردهم اکتبر 2025 
پایان می یابد. پس بهتر اســت کاربــران از همین حاال 
ویندوز 11 را در کامپیوترهای خود نصب کنند. گوگل 
هم هشدار داد کروم 109 آخرین ورژن سیستم عامل آن 
برای پشتیبانی از ویندوزهای 7، 8 و 8.1 است. کروم 110 
که قرار است در هفتم فوریه منتشر شود، اولین مدل کروم 

است که به ویندوزهای 10 یا 11 نیاز دارد.

شرکت اپل صادرات آیفون از هند را از آوریل تا دسامبر 
به بیش از 2.5 میلیــارد دالر افزایش داد که تقریبا دو 
برابر مجموع صادرات این شــرکت آمریکایی در سال 
مالی گذشته بود. شرکتهای فاکســکان و ویسترون، 
بیش از یک میلیارد دالر آیفون اپل را در 9 ماه ســال 
مالی منتهی به مارس سال 2023 صادر کردند و شرکت 
پگاترون که یک تولیدکننده قراردادی دیگر اپل است، 
حدود 500 میلیون دالر از این گوشی را تا پایان ژانویه 

صادر خواهد کرد.
آمار صادرات رو به رشد سریع اپل از هند نشان می دهد 

این شرکت آمریکایی، چطور فعالیت در خارج از چین را 
گسترش داده است. مشکالت کارخانه فاکسکان در شهر 
ژنگژو، آسیب پذیری های زنجیره تامین این شرکت را 
عیان کرد و این شرکت مجبور شد برآورد تولیدش را 
کاهش دهد. این مشکل با ضعیف شــدن تقاضا برای 
محصوالت الکترونیکی که به دلیل کاهش قدرت خرید 

مصرف کنندگان روی داد، مضاعف شد.
اپل که ارزشــمندترین شرکت جهان اســت، مونتاژ 
جدیدترین مدل های آیفون را ســال گذشته در هند 
آغاز کرد. این شرکت پیش از این، عمده تولید مدلهای 

جدید را به کارخانه های بزرگ چینی اختصاص می داد 
که توسط شرکتهای تایوانی شامل فاکسکان اداره می 
شدند. اگرچه تولید آیفون در هند، تنها بخشی از تولید 
این گوشی محسوب می شود اما افزایش صادرات آن، 
موفقیت بزرگی برای برنامه نارندرا مودی، نخست وزیر 
هند است که در تالش است این کشور را جایگزین چین 

به عنوان کارخانه دنیا معرفی کند.
سیاستهای کووید صفر چین و اعتراضات خشونت آمیز 
کارگران کارخانه ژنگژو که به آیفون ســیتی معروف 
است، خطرات وابستگی به یک کشور را برای شرکتهای 

فناوری بارز کــرد. پکن از آن زمان از رویکرد ســخت 
گیرانه خود دست کشیده است اما اپل و سایر غول های 
فناوری، در حال بررســی پایگاه های تولید جایگزین 

دیگری هستند.
بر اســاس گــزارش بلومبــرگ، نیروی کار فــراوان، 
حمایت مودی و بازار محلی رو به شــکوفایی، هند را 
گزینه مناســبی به عنوان یک پایگاه تولید محصوالت 
الکترونیکی می سازد. فاکسکان، پنج سال پیش ساخت 
کارخانه در این کشور را با پیش بینی نیاز به گسترش 

جغرافیایی فعالیت خود، آغاز کرد.

چرا برای تلفن های قطع شده قبض صادر می شود؟

بازار کسب وکارهای حوزه شناختی توسعه می یابد

مایکروسافت پشتیبانی از ویندوزهای ۷ و ۸ را متوقف کرد

صادرات ۲.۵ میلیارد دالری آیفون از هند



5

I N FO@biznews. ir

www.kASBOKARNEWS. ir1401روزنامه كسب و كار| سال هشتم،شماره 2677| چهار شنبه 21 دی ماه

کار و
کارآفرینی 

توان مالي و داشتن سرمايه 
نخستين گام در شروع يك 
كار است. كارها به تناسب 
بزرگــي و حجم تجهيزات 
ضروري خود از نظر ميزان 
سرمايه مورد نياز با هم متفاوت اند اما در هر صورت 
همه كارها به حداقل سرمايه اي نياز دارند. برخي 
ســرمايه مورد نياز كار خود را از پس اندازهايي كه 
دارند، تامين مي كنند و برخي نيز از طريق دريافت 

تسهيالت از بانك ها. 
 از آنجايي كه يكي از اقدامــات دولت ها رفع موانع

 كسب و كارها و تسهيل آنهاست، برداشتن موانع 
تامين مالي كسب و كارها نيز بر اين اساس اهميت 
دارد. مثال كاهش نرخ ســود بانكي، افزايش ميزان 
تسهيالت، جبران خسارت هاي مالي كارآفرينان از 
طريق پوشش بيمه اي و حمايت از كسب و كارهاي 
نوپا و خرد از جملــه اقدامات دولــت در حمايت 
مالي از كارآفريني است. بيشتر مواقع ضعف مالي 
يا نداشــتن ســرمايه كافي انگيزه كارآفريني را از 
بين مي برد. بســياري افراد نمي توانند ريســك 
ســرمايه گذاري و كارآفريني را بپذيرند يا ضعف 
مالي جســارت كارآفريني را از آنهــا مي گيرد. در 
مقابل كساني هم هســتند كه با وجود ضعف مالي 
جسارت و شهامت بااليي براي شــروع يك كار و 
خطرات و ريسك هاي مالي آن را دارند. اما به طور 
كلي همه كارآفرينان از ارزش منابع مالي و سرمايه 

غافل نيستند. 
عباس وطن پرور در پاسخ به سوال 
»نقش مهم منابــع مالي در رونق 
كارآفرينــي« به »كســب وكار« 
مي گويد: اول بايــد بدانيم كه بين 
كارآفريني و كارآفرين تفاوت وجود 
دارد ســپس به اين موضوع بپردازيم. كارآفريني 
مي تواند يك ايده، روش يا راه باشــد كه نيازي به 
سرمايه هم نداشته باشد اما كارآفرين كسي است 
كه وارد يك كار و حرفه صنعتي و توليدي شده كه 
نمي تواند بي نياز از ســرمايه باشــد. بدون داشتن 

سرمايه كافي نمي توان وارد هيچ شغل و حرفه اي 
شد. بنابراين براي راه اندازي يك كار بايد اول طرح 
توليدي داشته باشيم و آن هم نياز به سرمايه دارد 
تا بشود آن را اجرا كرد اين سرمايه هم ممكن است 
از دارايي و سرمايه خود سرمايه گذار يا شريك وي 

باشد يا اينكه از بانك ها گرفته شود. 
وطن پرور با اشاره به وابســتگي مشاغل به پول و 
سرمايه مي گويد: مســاله اصلي در مملكت ما اين 
اســت كه همه كارها به پول گره خورده است. اين 
هم به باال رفتــن قيمت پول برمي گــردد. قبل از 
اينكه قيمت پول باال رود توليد كننده وابســته به 
ســود كار خود بود اما در حال حاضر تمام شرايط 
دست به دست هم مي دهد و بر ســود نهايي وي 
تاثير مي گــذارد. سياســت هاي اجرايي متناقض 
و سياســت هاي مالي ناكارآمد در اقتصاد كشــور 
عمده دليل اين موضوع اســت. بــه همين دليل 
پول جايگاه خاصي پيدا كــرده و آن كه پول دارد 
پول دار تر مي شود و آن كه سرمايه اي ندارد فقيرتر؛ 
اين تنها مختص كشــور هايي اســت كه سياست 
مالي مســاعدي ندارند. مثال در حالي كه در شرع 
و دين ما ســود و ضرر يك كار توليدي يا تجاري 
بين دو شــريك بايد به نحوي يكســان بين آنها 
تقسيم شــود، بانك ها به عنوان شــريك مردم در 
اعطاي تســهيالت به آنها براي ســرمايه گذاري 
تنها در سود آنها شريك هســتند نه در زيان آنها. 
اين اســت علت اينكه كه ميــزان معوقات بانكي 
 بــاال رفته و مــردم از پــس تامين مخــارج خود

 بر نمي آينــد. در واقع به نوعي همه مشــكالت به 
اين موضوع برمي گــردد. صادر كننــده و تاجر ما 
محدوديت دارد، امنيت ســرمايه گذاري كم است 
و با وجودي كه اقتصــاد بيش از هر چيــز نياز به 
محيطي آرام دارد، اين محيط در كشــور ما براي 
فعال اقتصــادي فراهم نيســت.يك كارآفرين در 
اين رابطه مي گويد: سرمايه مهم است اما مهم تر از 
سرمايه ريسك پذيري كارآفرين است كه با وجود 
ســرمايه اندك به او كمك مي كند مقصد خود را 
بهتر پيدا كند. بسياري با همين سرمايه هاي اندك 

شروع كرده و در ادامه راه آنقدر موفق اند كه سرمايه 
اندك آنها چندين برابر مي شود. وي مي گويد: البته 
قدرت مالي خيلي مهم است به طوري كه بسياري 
از افــراد روي بخش هايي كارآفرينــي مي كنند 
كه ريسك مالي كمتري داشــته باشد. به همين 
دليل مي بينيم كه كسب و كارهاي كوچك رونق 

زيادي در جامعه ما پيدا كرده اند چرا كه ســرمايه 
كمتري نسبت به كارهاي بزرگ تر از خود نياز دارند. 
اين كارآفرين توضيح مي دهد: البته قشــر مرفه و 
كســاني كه توان مالي بااليي دارند شايد موسس 
كســب و كاري بزرگ با ســرمايه اي زياد باشند 
اما تعداد اين افراد خيلي كم اســت. به هر ترتيب 

همين كسب و كارهاي خرد نيز اگر مورد حمايت 
دولت باشــند يا اينكه در صورت نياز از نظر مالي 
پشتوانه اي محكم داشته باشند، مي توانند به سمت 
صنايع بزرگ و كسب و كارهاي كالن پيش بروند. 
بنابراين تامين مالي فعاليت هــا يكي از مهم ترين 
و اساســي  ترين دغدغه هاي كارآفريني است كه 

امروزه با توجه بــه توانايي هاي بالقــوه و بالفعل 
كارآفريني در كشور كه در سطوح مختلف اقتصاد 
و حوزه هاي آن ايجاد شده اســت، بازبيني مجدد 
در سيســتم  هاي متنوع تامين مالي كارآفريني و 
 حمايت از طرح هاي مفيد و پربازده كامال ضروري 

به نظر مي رسد. 

»كسبوكار«ازنقشمنابعماليدررونقكسبوكارهاگزارشميدهد

لزوم تامين مالي طرح هاي کارآفرینانه

دستفروشي منبع درآمد برخي از افراد 
جامعه است كه به شيوه هاي مختلفي 
در مكان هــاي عمومــي، خيابان ها، 
اتوبوس، مترو و... صــورت مي گيرد. 
بيكاري، فقــر، كمبــود مهارت هاي 
شغلي، نداشتن پول كافي براي اجاره يا خريد مغازه يا مكاني 
ثابت و نداشتن پشــتوانه هاي مالي يا ســرمايه اي معموال از 
جمله مهم ترين علت هاي روي آوردن افراد به اين شغل است. 
شــرايط نامســاعد اقتصادي و افزايش آمار فارغ التحصيالن 
بيكار نيز باعث شــده برخي فارغ التحصيالن دانشــگاهي به 
دستفروشــی روی بياورند و به اميد به دســت آوردن اندك 
سرمايه اي براي راه اندازي يك كار مناسب يا براي تامين مخارج 
خود دستفروشــي كنند. از نظر درآمدزايي كاسبان اين شغل 
گاهي حتي درآمد ميليونی دارند اما از آنجايي كه اين شغل جزو 
مشاغل كاذب است معايبي هم براي كاسبان خود و هم براي 
اقتصاد كشور دارد. گذشته از معضالت اجتماعي دستفروشی 
براي جامعه، عرضه كاالي نامرغوب، فــرار مالياتي، دور زدن 
مجوزهاي كســب و كار و عرضه كاالي قاچاق از اين طريق از 
جمله مشكالت آن برای اقتصاد كشور اســت. از طرفي خود 
دستفروش ها نيز به دليل اينكه از نظر قانوني مجوز الزم براي 
اين كار را ندارند، فاقد حمايت هاي مالي و بيمه اي از طرف دولت 
هستند به طوري كه دولت ها هيچ گونه وظيفه اي براي جبران 
خسارت هاي آنان در مواقع خاص ندارند. از اين رو ساماندهي 
دستفروشان يكي از ضرورت هايي است كه دولت ها معموال در 
برنامه هاي خود دارند به ويژه در دولت كنوني كه وعده داده شده 

دستفروشان تا اوايل فروردين ماه ساماندهي می شوند. 
راه  هاي مختلفي براي ســاماندهي اين دســته وجود دارد كه 
نمونه آن اختصاص مكان ويژه دستفروشي در شهر، اختصاص 
قســمتي از مغازه ها و فروشــگاه هاي بزرگ به آنها به شــرط 
پرداخت مبلغ اجاره بــه صاحبان اين مكان هــا، ايجاد مراكز 
كارآفريني و همچنين حمايت هاي نهادها و سازمان هايي چون 

بهزيستي، شهرداري و... است. 
ابراهيم رزاقي، پژوهشــگر اقتصــادي درباره 
ضــرورت ســاماندهي دستفروشــان و ضرر 
دستفروشي براي اقتصاد كشور مي گويد: اول 
بايد پرسيد چرا دستفروشــي؟ چرا برخي به 
سمت دستفروشي مي روند؟ مشخصا اين افراد 
اگر كار مشخصي براي خود داشتند، دستفروشي را به عنوان 
شــغل خود انتخاب نمي كردند. بيكاري مهم ترين عامل روي 

آوردن افراد جامعه به دستفروشي است. 
وي مي گويد: بســياري تــوان پرداخت هزينه هــاي زندگي 
خود را حتي با داشــتن يك شــغل ندارند اين درحالي است 
در قانون اساســي آمده اســت هر فرد جامعه بايد يك شغل 
داشته باشــد و با همان يك شــغل بتواند از پس هزينه هاي 
خود برآيــد. رزاقي گفــت: ميزان اشــتغالزايي در كشــور 
كم اســت و همان تعداد كســاني كه شاغل هســتند نيز در 
 مجموع بيشــتر از يك ســاعت كار مفيــد ندارنــد بنابراين

 روز به روز از كيفيت اشتغال و ميزان اشتغالزايي كاسته مي شود. 
اين استاد بازنشسته دانشگاه علت ديگر روي آوردن افراد جامعه 
به سمت دستفروشي را ســودآوري باالي اين شغل مي داند و 
مي گويد: وضعيت اقتصادي كشور به گونه اي است كه بيشترين 
سود به كساني چون مغازه داران، فروشندگان و دالالن مي رسد. 
بســياري از كاالهايي كه آنها مي فروشــند نه از توليد بلكه از 
واردات است و اين نشان از عدم كنترل واردات دارد مثال دولت 
به جاي باال بردن قيمت ارز كه توليد كننده از آن سود مي برد، آن 
را كاهش مي دهد كه اين نه به ضرر بلكه به نفع وارد كننده است 

در حالي كه شعار مي دهيم واردات بايد كنترل شود.
رزاقي مي گويد: در گذشــته اين جمله مرسوم بود كه »شغلي 
انتخاب كن كه براي جامعه مفيد باشــد« امــا در حال حاضر 
اين جمله رواج پيدا كرده كه »شغلي را انتخاب كن كه سود و 
پول بيشتري داشته باشد.« بر همين اساس كارهاي داللي و 
واسطه گري رواج يافته اســت. بنابراين با وجودي كه توليد در 
كشور تنها 20 درصد ســود دارد، سود مغازه داري 100درصد 
است. مشخصا همه سود 100درصدي را بر 20درصد ترجيح 
مي دهند. نتيجه اين كار ركود توليد، توســعه داللي و خريد و 

فروش به جاي توليد براي اقتصاد كشور است. 
اين كارشناس اقتصادي مي گويد: ساماندهي دستفروشان از 
چند روش ممكن است يكي از مهم ترين اين روش ها اين است 

كه دولت نظام توزيع و توليد را از هم متمايز كند.
يعني در مناطق مختلف شــهري مكاني داشــته باشد براي 
توزيــع كه فروشــنده و مغازه دار يا دســتفروش هــم در آن 
حضور داشته باشــند و در اين عرصه هدف ارائه كاالي ارزان 
به مردم باشــد. در چنين صورتي اگر هرگونه تخلفي از سوي 
كســي صورت گيرد توسط شــهرداري با مشــخصاتي كه از 
فروشندگان اين مكان ها دارد، نســبت به مجازات آن تخلف 
اقدام مي شــود. در اين ميدان مشخصا آنكه توليد كننده است 
با قيمت تعيين شــده و ثابتــي كاالي خود را بــه مغازه دار يا 
توزيع كننده مي دهد و از طرف ديگر توزيع كننده هم با قيمت 
مشخصي آن را به فروشــنده مي فروشــد و نمي تواند بر نرخ 
نهايي كاال بيفزايد. بنابراين امكان هرگونه سوءاســتفاده وي 
در ارائه كاالي گران از بين مي رود و توليد كننده هم به ســود 
واقعي خود مي رســد و مهم تر از همه دستفروشان هم در اين 
 مكان ها داراي مشــخصاتي مي شــوند و امكان تخلفات آنها

 از بين مي رود.
در همين رابطه خانمی كه دســتفروش لباس هاي زنانه ا ست 
، مي گويد: معموال كســاني كه به ســمت اين شغل مي روند، 
نمي خواهند كه اين كار دائمي آنها باشد بلكه بيشتر مواقع هدف 
آنها اين است كه اندك سرمايه اي فراهم كنند تا كاري رسمي تر 

و بهتر از دستفروشي براي خود دست و پا كنند. 
دستفروشــان از  بســياري  مي دهــد:  ادامــه   وي 

 به تدريج با به دســت آوردن ســرمايه و درآمدزايي از اين راه 
حتي موفق به خريد يا اجاره يك مغازه مي شوند. شايد جالب 
باشد كه بدانيم برخي از همين كساني كه در حال حاضر داراي 
فروشگاه هاي بزرگ هستند، زماني دستفروش بوده اند و سرمايه 

حداقلي داشته اند. 
اين دستفروش توضيح مي دهد: در اين شغل تنها تكيه گاه فرد، 
مهارت فروش اوســت وگرنه اگر در اين راه وسايل دستفروش 
 دزديده شود يا خسارت ببيند، كسي مسئوليت آن را جز خود او

 بر عهده ندارد. 
وي درباره طرح ســاماندهي دستفروشــان مي گويد: اين كار 
مناسب است به شرطي كه به همه دستفروشان مكان يا جايي 
داده شود تا آنها از كار بيكار نشوند. يك دستفروش به امنيت و 

آرامش شغلي نياز دارد مثل ساير شغل ها. اگر قصد واقعي دولت 
كمك به اقتصاد است، ساماندهي آنها در قالب حمايت از آنها، 
اختصاص مكان هايي براي كار آنها و ايجاد قانوني براي امنيت 

شغلي آنها بايد باشد. 
بر اساس آمارها، بخش غيررســمي حدود 20 درصد از توليد 
ناخالص ملي را به خود اختصاص داده و اشــتغال غيررسمي 
نزديك به 30 درصد اشتغال كل كشور را شامل مي شود. يكي از 
علل اين موضوع يا ورود به مشاغل كاذب به گفته سيد محسن 

طباطبايي مزدآبادي، دبير انجمن علمي اقتصاد شــهري اين 
است كه اشتغال همپاي رشد نيروي كار در جهان نيست و در 
حالي كه ساالنه نياز به ايجاد بيش از 42 ميليون شغل جديد 
در سطح جهاني احساس مي شود، اما آمار بيكاري رو به افزايش 
است براي مثال در سال 2014 بيش از 202 ميليون نفر بيكار 
در جهان وجود داشته كه نسبت به سال قبل 5 ميليون نفر به 
آنها اضافه شده است و با روند فعلي در سال 2018 حدود 215 

ميليون نفر جوياي كار در جهان وجود دارد. 

»كسبوكار«ازرواجپدیدهدستفروشیگزارشميدهد

دستفروشی در اقتصاد ما سودآور است
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 فــرض كنيــد به شــما
 120 هزار تن قارچ داده اند 
و شــما بايد ايــن همه را 
فقط در كشــور خودتان 
بين مردم تقســيم كنيد؛ 
به اين ترتيب شــما در يك بحران قارچي شديد 
قرار گرفته ايد. چون عرضه اين همه قارچ با ميزان 
تقاضاي مردم مطابقــت ندارد. بــه همين دليل 
قيمت ها به شدت پايين مي آيد؛ طوري كه قيمت 
فروش هر كيلو قارچ از هزينه هاي توليد آن كمتر 
مي شود. در اين شرايط شــما چاره اي نداريد جز 
اينكه محصوالت مازاد خــود را از طريق صادرات 
به كشورهاي ديگر بفرســتيد. در كشور ما توليد 
قارچ دچار چنين وضعيتي شــده است و به عقيده 
كارشناسان و توليد كنندگان در اين زمينه تنها راه 
خروج اين ضرردهي هاي دنباله دار، ارائه تسهيالت 

براي افزايش صادرات است. 

توليد 120هزار تن قارچ در سال
عباس رنجبر، عضــو هيات مديــره انجمن صنفي 
قارچ ايران، در گفتگو با »كســب وكار« درباره ميزان 
توليد قارچ در كشــور گفت: ما ســاالنه حدود 120 
هزار تن توليد قــارچ داريم و به ايــن ترتيب در رده 
هشــتم يا نهم جهاني قــرار گرفته ايــم. وي درباره 
مشكالت قيمت قارچ در كشــور گفت: پروانه هاي 
بي رويه اي كه در ســال هاي اخير صادر شــده است 
و همچنين واحدهــاي زير پله اي، بــه نوعي ميزان 
توليد را به هم زده است. در يك برهه توليد به شدت 
 افزايش مي يابــد و به دنبــال آن قيمت هــا دچار

 افــت مي شــود. ايــن مســاله باعــث ضرردهي 
توليدكنندگان كوچك مي شود. در حال حاضر هم 
در همين شرايط هستيم. قيمت قارچ حدود 5500 
تومان اســت در حالي كه هزينه تمام شده  5600 تا 
6000 تومان اســت. اگر ســازوكاهاي صادراتي ما 
بهتر بود قيمت ها تا اين حــد پايين نمي آمد. وي در 
ادامه بيان كرد: حدود 27 هزار تن قارچ در كشــور از 
طريق مراكزي توليد مي شود كه مجوز آن را نهادها و 

ارگان هاي بي ربط با وزارت جهاد كشاورزي صادر كرده 
است. به همين دليل ما آمار و اطالعات دقيقي درباره 
آنها نداريم و نمي توانيم آنها را ساماندهي كنيم و در 

جريان طرح ها و برنامه هاي مان قرار دهيم. 

صادرات هفته اي 10 تن قارچ به عراق
وي با اشاره به مشــكالت نقدينگي واحد هاي توليدي 
گفت: برخي واحدها به خاطر همين ضررها به طور كامل 
تعطيل شدند. وي درباره صادرات قارچ به كشورهاي ديگر 
گفت:  ما هفته اي 10 تن قارچ به عراق صادر مي كنيم كه 
البته در 6ماهه دوم سال بيشــتر است. وي مانع اصلي 
براي صادرات را، هزينه هــاي حمل و نقل باال بيان كرد 
وگفت: معموال صادرات قارچ به خاطر محدوديت مدت 
 زمان نگهداري از طريق هواپيما صورت مي گيرد و طبعا 
هزينه بر خواهد بود. وي مشكل ديگر در زمينه توليد قارچ 
را ماليات هاي توليد كمپوست )بستر رويش قارچ( دانست 
و افزود: توليد كمپوست در گذشته از ماليات معاف بوده 
است اما جديدا دوباره به آن ماليات تعلق گرفته است. وي 
درباره تشكيل صندوق تضميني قارچ گفت: هرچند ما 
بعيد مي دانيم دولت بودجه الزم براي اين كار را داشته 
باشد اما اگر تشكيل شود بسيار به نفع توليد كنندگان 
است زيرا مي تواند با خريد قارچ مازاد، قيمت را متعادل 

نگه دارد و قارچ را در صنايع تبديلي مصرف كند. 

ورود به بازار قارچ بايد با تحقيق و مشاوره 
صورت گيرد 

سينا فرجادي مديرعامل شركت بازار 
قارچ ايــران، درباره زيان بســياري از 
واحدهاي توليد قارچ به »كسب وكار« 
گفت: خوشبختانه شركت ما حتي در 
شرايط ركود بازار دچار زيان نشد زيرا ما 
با پايداري فروش و حضور هميشگي در بازار توانستيم نبض 
بازار را دردست بگيريم. وي افزود :اكثر كساني كه دچار 
زيان شده اند توليد كننده هاي كوچكي بوده اند كه بدون 
عقبه تحقيقاتــي وارد اين زمينه شــده اند. دربازار قارچ 
ضرردهي در يك دوره امري طبيعي است كه با مديريت و 
برنامه ريزي مي تواند به سوددهي تبديل شود. وي در ادامه 

گفت: البته توليدي هاي كوچك هميشه به عنوان يك 
مزاحم براي شركت هاي بزرگ به حساب مي آيند. عده اي 
كه سرمايه كمي دارند و  به صورت مقطعي وارد توليد قارچ 

مي شوندو معموال هم خيلي زود از دور خارج مي شوند. زيرا 
توان تحمل ضررها را ندارند به همين دليل به كساني كه 
مايل هستند وارد اين عرصه شوند توصيه مي كنم حتما از 

يك سال قبل با شركت هاي معتبر و موفق مشاوره و كسب 
آگاهي كنند چون متاسفانه مردم فكر مي كنند توليد قارچ 

كار پيچيده اي نيست و زود بازده است. 

»كسبوكار«ازوضعيتكشتوكارقارچدرايرانگزارشميدهد

صادرات، راه نجات بازار قارچ 

كاهش۶۰درصــديواردات
شكر

معــاون وزيرجهادكشــاورزي بــا بيــان اينكــه 
ميــزان واردات شــكر در مقايســه بــا ۳ ســال 
گذشــته 60 درصد كاهــش يافته اســت، گفت: 
 بــه واردات ايــن محصــول بــه كشــور نيــازي 
نداريم. عباس كشــاورز با بيان اينكه ميزان واردات 
شكر در مقايسه با ۳ سال گذشته 60 درصد كاهش 
يافته است، اظهارداشت: پيش بيني مي شود امسال 
يك ميليون و ۳50 هزار تن شكر در داخل توليد شود. 
وي گفت: ميزان توليد چغندرقند امسال در مقايسه 
با سال گذشته ۸ درصد افزايش يافته كه نشان دهنده 
افزايش توليد شــكر در داخل است. به گزارش مهر، 
كشاورز با بيان اينكه برداشــت چغندر قند از مزارع 
همچنان ادامه دارد و كارخانه ها نيز همچنان مشغول 
توليد هستند و ميزان توليد نهايي نشده است، افزود: 
پس از نهايي شدن ميزان توليد بايد وضع و نياز بازار 
را برآورد كنيم اما با توجه به شرايط مطلوب توليد و 
۴00 هزار تن واردات، بعيــد مي دانم ديگر نيازي به 
واردات باشد. معاون وزيرجهادكشاورزي تاكيد كرد: 
بنابراين ميزان شــكر موجود كافي است و نيازي به 
واردات نداريم. رئيس شركت بازرگاني دولتي ايران 
 نيز درباره ميزان شــكر وارداتي گفــت: در ماه اخير

 150 هزار تن شكر براي ذخيره سازي وارد شده است. 
علي قنبري با بيان اينكه تاكنون حدود 210 هزار تن 
شكر وارد كرديم و با آنچه كه موجود بود، در مجموع 
حدود ۴00 هزار تن شــكر داريم، گفت: اينكه گفته 
مي شود شكر بيش از حد وارد شده و شكر توليد داخل 
روي دست كارخانه ها مانده، دروغ است. وي تاكيد 
كرد: واردات شكر براساس برآورد توليد و نياز داخل 
برآورد شده و امسال واردات شكر كاهش چشمگيري 
 داشته است. براساس آمارهاي وزارت جهادكشاورزي، 
 پارســال ۸2 هزار تن و ســال ۹2 نيز يك ميليون و

 572 هزار تن شكر وارد شــد كه در ۸ ماه امسال به 
حدود ۴00 هزار تن كاهش يافته است. 

خريد13۰هزارتندانهروغني
كشاورزاندرسالجاري

قائم مقام وزير جهاد كشــاورزي با بيان اينكه خريد 
دانه هاي روغني در سال جاري هنوز به پايان نرسيده، 
گفت: تاكنون 1۳0 هزار تن دانه خريداري شده است. 
علي اكبر مهرفرد قائم مقام وزير جهاد كشاورزي در 
امور بازرگاني گفت: طبق آخرين آمار و گزارش واصله 
بخش خصوصي در 6 ماه دوم سال جاري، ۸۳هزار تن 
دانه  روغني خريداري كرده است.  وي با بيان اينكه 
هنوز خريد دانه هاي روغني به پايان نرسيده است، 
افزود: در 6 ماه نخست امســال در مجموع ۸۳ هزار 
تن كلزا و گلرنگ خريداري شد. قائم مقام وزير جهاد 
كشاورزي در امور بازرگاني تصريح كرد: در نيمه اول 
 سال جاري نيز در مجموع ۴6 هزار تن كلزا و حدود 

۴ هزار تن گلرنگ از كشاورزان خريداري شد. 

افزايش8درصديتوليدگندم
مجري طــرح گنــدم وزارت جهاد كشــاورزي 
از توليد بيــش از ۴00 هزار تن بذر گواهي شــده 
 براي كشــت گندم در ســطح كشــور و افزايش

 ۸ درصدي توليد آن خبر داد. بــه گزارش فارس، 
اسماعيل اسفندياري اظهار كرد: توليد ۴00 هزار 
تن بذر گواهي شــده از 5۳ رقم گنــدم آبي و 12 
رقم گندم ديم انجام شــده اســت كه اين بذور در 
دسترس كشــاورزان قرار گرفت و هيچ كمبودي 
در اين زمينه وجود ندارد.  وي از كشت 6 ميليون 
هكتار گنــدم در اراضي زراعي كشــور خبر داد و 
تصريح كــرد: در ســال جاري 6 ميليــون هكتار 
گندم در كشور كشت شده اســت.  مجري طرح 
گندم وزارت جهاد كشــاورزي افــزود: با توجه به 
بارش هاي مناسب در پاييز و رعايت زمان كشت، 
پيش بيني مي شود امسال ۸ درصد افزايش توليد 
 گندم را در ســطح اراضي زراعي كشــور شــاهد

 باشيم.  اســفندياري با بيان اينكه تامين و تدارك 
به موقع نهاده هاي كشاورزي در افزايش توليد اثرگذار 
بوده است، ابراز داشت: كشاورزان با استفاده از بذور 
 اصالح شده مي توانند نسبت توليد در واحد سطح را

 افزايش دهنــد.  وي گفت: كشــاورزاني كه براي 
كشــت گندم اقدام مي كنند، بايد توجه داشــته 
باشند كه بذور آنها بوجاري و ضدعفوني شده باشد.  
 مجري طرح گندم وزارت  هاد كشاورزي با تاكيد بر

 اينكــه بــذور مصرفــي بايــد بــا توصيــه 
كارشناســان و مروجــان  بخــش كشــاورزي 
 صــورت بگيــرد، ابــراز داشــت:  كاشــت 
خطي گندم منجر به افزايش عملكــرد در واحد 
سطح خواهد  شد.  اســفندياري نقش كشاورزان 
را در توليــد محصول كيفي  مهم خوانــد و افزود: 
 رســالت اصلي وليد به دوش كشــاورزان اســت

 ولي الزم است به توصيه كارشناسان و ناظران بخش 
كشاورزي توجه كنند تا عالوه بر افزايش كمي، توليد 

كيفي محصول را داشته باشيم. 

اخبار

رئيس سازمان جهاد كشاورزي مازندران گفت: تاكنون ۳0 هزار تن مركبات مورد نياز 
شب عيد كشور در اين استان ذخيره شده است. 

 دالور حيدرپور در نشست بررسي مشكل صادرات مركبات مازندران به خارج از كشور 
كه با حضور قائم مقام بازرگاني وزير صنعت، معدن و تجارت در ساري برگزار شد، افزود: 
26 هزار تن از اين مركبات را سازمان تعاون روستايي و بقيه را هم ساير مراجع خريداري 

و ذخيره كردند. 

وي ميــزان توليــد مركبــات مازنــدران در ســال جــاري را 2 ميليــون و 200 
 هزار تن بــرآورد كرد و گفت كه بخشــي از اين توليــد قابليت صادرات بــه خارج از

 كشور را دارد. 
رئيس جهاد كشاورزي مازندران گفت: باوجود افزايش دو برابري ميزان توليد مركبات 
نسبت به پارسال، هم اكنون قيمت هر كيلوگرم اين محصول بين ۹ تا 16 هزار ريال روي 

درخت است. 

وي افزود: در شرايط فعلي كارهاي  خوبي براي صادرات مركبات از اين استان انجام شده 
كه به دليل نبود كانتينر با مشكل روبه رو شديم و صادركنندگان ما از استان گيالن اين 

محصول توليدي را به روسيه صادر مي كنند. 
به گزارش ايرنا، حيدرپور گفــت: اين كار هزينه اضافي را بــه صادركنندگان تحميل 
 مي كند و بايد شــرايطي فراهم شــود كه امكانات حمل ونقل نيــز در داخل مازندران 

تامين شود.

30هزار تن مركبات شب عيد در مازندران ذخيره شد

كمتر كسي مي داند كه گوشت قرمز توليدي 
در ايران نيز مانند بســياري از محصوالت 
ديگرمان در بين كشورهاي ديگر از لحاظ 
كيفيت بي نظير اســت تاكنون حتي يك 
مورد برگشــت خــورده هــم در صادرات 
نداشته ايم. ايران در زمينه توليد گوشت قرمز و دام سبك و سنگين 
در جايگاه بســيار خوبي قرار دارد و ضريب خوداتكايي ۹0درصدي 
در گوشت قرمز نشــان دهنده همين مطلب اســت اما كارشناسان 
معتقدند براي توليد پايدار بايد صادرات پايدار نيز داشته باشيم. گواه 
اين مطلب آشــفته بازار مرغ داري ها در ايران است. توليد باال و نبود 
ظرفيت هاي صادرات حتي به كشــورهاي همسايه باعث شده است 
توليد كننده هاي داخلي دچار ضرر شــوند و ســهم ما از بازار پرسود 
كشورهاي حاشــيه خليج تنها ۴ يا 5 درصد باشد. روسيه نيز جديدا 
به يك بازار بالقوه براي صنعت دامداري ما تبديل شده كه البته هنوز 
 بالفعل نشده است. فعاالن در اين زمينه معتقدند دستورالعمل هاي 
غير صادراتي سازمان دامپزشكي راه را براي صادرات بسيار ناهموار 
كرده اســت طوري كه بســياري از توليد كنندگان به خاطر همين 

مشكالت از خير صادرات مي گذرند. 

گوشت ايراني مرغوب و پرطرفدار
منصور پوريان، رئيس اتحاديه صادركنندگان دام، 
درباره مشــكالت صادرات دام و گوشــت قرمز به 
»كســب وكار« گفت: در حال حاضر ميزان توليد 
گوشت قرمز به مرز خودكفايي رسيده است و ما جز 
براي محصــوالت صنعتــي مثــل همبرگرها و 
فرآورده هاي گوشــتي ديگر نيازي به واردات نداريم. وي در ادامه 
گفت: دامداري در ايران باوجود خشكسالي، وضعيت خوبي دارد. ما 
قادر هستيم بازار كشورهاي منطقه را هم تامين كنيم اما اين مساله 
در گرو اين است كه دستورالعمل هايي مناسب و تسهيل كننده در 
راستاي صادرات وجود داشته باشــد. وي درباره بازار كشورهاي 
همســايه گفت: عراق در حال حاضر ســاالنه ۳00 هزار دام وارد 
مي كند. كشــور كويت نيز يكي از واردكننده هاي اصلي دام زنده 
اســت. وي بيان كرد:  در ســفرها و مبادالتي كه به اين كشــورها 
داشته ام، از نزديك شاهد عالقه مندي مشتريان خارجي به گوشت 
ايراني بوده ام اما ما باوجود اين بازارپســندي محصوالت مان فقط 
توانسته ايم ۴ يا 5 درصد از كل اين بازار را در دست داشته باشيم. 
درحالي كه پروار بندي در ايران به شدت در حال ضرردهي است تنها 

راه حل تسهيل صادرات است. 

قرنطينه هاي طوالني مدت، مانع صادرات است
وي درباره نقش ســازمان دامپزشــكي در صادرات گفت: متاسفانه 
ســازمان دامپزشــكي با قوانين دســت وپاگير خــود نه تنها كمكي 
نمي كند بلكه راه را ســخت تر هم مي كند. به طور مثال قرنطينه هاي 
 طوالني مدتي كــه براي صــادرات بايد گذراند، واقعــا مايوس كننده

 است. 
عالوه بر ايــن دامداران را به اجراي يكســري اســتانداردهايي ملزم 
مي كند كه برخي كشــورها مثــل عراق ايــن اســتانداردها را الزم 
نمي دانند و بدون آنهــا نيز اجازه صادرات محصوالت به كشورشــان 
 را مي دهنــد. تنهــا اثــر ايــن ســخت گيري ها، جامانــدن ايران 

از اين بازار است. 

قاچاق گوشت هاي بي كيفيت از برزيل
غالمرضا خرمن بيز، فعال در زمينه دامداري به »كسب وكار« 
گفت: گوشت گاو ايراني و همچنين گاوهاي شيري ايراني 
بســيار مرغوبند ولي گاهي تعرفه هاي باال مانع صادرات 
مي شود. وي در ادامه بيان كرد: حدود يك سال است كه 
دولت از صادرات گوشت و محصوالت پروتئيني به روسيه 
خبر مي دهد اما هيچ اقدامي در اين زمينه نشده است و عمال ما دامداران را سر 
كار گذاشته اند و مدام وعده بهبود شرايط را مي دهند. وي درباره واردات گوشت 
نيز گفت: به دليل سودي كه واردات گوشت ارزان و بي كيفيت كشورهايي مثل 
برزيل براي عده اي دارد، قاچاق گوشت يا دام از اين كشورها صورت مي گيرد كه 
گاهي به خاطر آلوده بودن باعث ضررهاي بزرگ تري در كشور مي شوند. وي در 

پايان بر اين نكته تاكيد كرد كه ما توانايي توليد و صادرات بسيار بااليي داريم كه 
در عين حال كيفيت بي نظيري نيز دارد و مي تواند با افزايش صادرات ارزآوري 

زيادي براي كشورمان داشته باشد. 

تالش مي كنيم از منابع ژنتيكي ديگر كشورها استفاده كنيم
حسن ركني، معاون وزير جهاد كشــاورزي نيز بيان داشت: با توجه به 
ضريب خودكفايي ۹0 درصدي گوشــت قرمز، قصــد افزايش واردات 
گوشت قرمز را نداريم و تالش مي كنيم تا از منابع ژنتيكي ديگر كشورها 
اســتفاده كنيم. معاون وزير جهاد كشــاورزي با بيان اينكه در 2 سال 
گذشته روند واردات گوشــت قرمز كاهشي بوده است، تصريح كرد: در 

برخي سال ها واردات گوشت قرمز به 200 هزار تن هم رسيد.

»كسبوكار«ازموانعحضورايراندربازارهایگوشتیگزارشميدهد

دستور العمل های غیر صادراتی سازمان دامپزشکی

کشاورزي
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اصناف

»كافي شــاپ« يكــي از 
 مكان هايــی اســت كــه

 در دهه اخير در ايران جاي 
زيــادي در عرصه عمومي 
براي خود باز كرده است.  
رئيس اتحاديه صنف بستني، آبميوه و كافي شاپ 
 تهران در گفتگو با »كســب وكار« اظهار داشــت:

 طبق قانون صنفي براي راه اندازي كافي شــاپ در 
پايتخت محل كسبي به متراژ 20 متر نياز است و 
خانم ها نيز به تنهايي اجازه فعاليت در كافي شاپ ها 

را ندارند. 
اســكندر آزمــوده همچنين گفت: حــدود 500 
كافي شــاپ در تهران داريم كه از اين تعداد 200 
كافي شاپ پروانه دارند و مابقي نيز در حال دريافت 
پروانه هستند. تعدادي نيز هنوز به عضويت اتحاديه 
درنيامده اند كه توسط بازرســان اتحاديه به آنها 

تذكر داده مي شود. 
وي به مقررات تهران دربــاره چگونگي راه اندازي 
كافي شــاپ و بستني فروشي اشــاره كرد و ادامه 
داد: براســاس قانون نظام صنفي براي راه اندازي 
كافي شاپ در پايتخت متقاضي بايد محل كسبي به 
متراژ 20 متر داشته باشد و اين متراژ براي بستني و 

آبميوه فروشي 14 متر است. 

خانم ها اجازه ايستادن پشت كانتر در 
كافي شاپ را ندارند

رئيس اتحاديه صنف بستني، آبميوه و كافي شاپ 
تهران خاطرنشــان كــرد: خانم هايــي كه قصد 
راه اندازي كافي شاپ دارند، بايد فرد ذكوري را به 
عنوان مباشــر به اتحاديه معرفي كنند. همچنين 
محل كسب معرفي شده بايد داراي سند مالكيت 
يا اجاره نامه عادي و محضري باشد تا صدور پروانه 

كسب به جريان بيفتد. 
 آزموده بــا تاكيد بــر اينكه محدوديــت صنفي

 بــراي متقاضيــان وجود نــدارد، خاطرنشــان 
 كرد: درصورتي كــه خانم ها براي پروانه كســب 

درخواست ارائه كنند، حتما بايد فرد ذكوري را نيز 
به عنوان مباشــر معرفي كنند چراكه طبق قانون 
خانم ها اجازه ايستادن پشت كانتر در كافي شاپ را 
ندارند.  وي از استقبال زياد تهراني ها از كسب وكار 
كافي شــاپ ســخن گفت و ابراز كــرد: در قانون 
آمده اســت متقاضيان راه اندازي كافي شاپ نبايد 
مكان هايي را كه در نزديكي مدارس و دانشگاه هاي 
دخترانه قرار دارند، به عنوان محل كســب معرفي 

كنند. 
آزمــوده حداقــل متــراژ مــكان الزم بــراي 
راه انــدازي آبميــوه و بستني فروشــي را 14 متر 
 اعــام كــرد و گفت: كســاني كــه ايــن حرفه

 را برمي گزينند، بايد متوجه باشند كه نمي توانند 
مانند كافي شاپ ها محصوالت گرم ارائه دهند. 

 وي دربــاره قيمت انــواع آبميوه گفــت: باتوجه
  به تغييــر قيمــت ميــوه در بــازار و اندازه هاي
  متفاوت ليوان هــا قيمت انواع آبميــوه متفاوت
  اســت و نرخ مشــخصي نــدارد. البتــه اين به

  معنــاي تخلف نيســت زيــرا ناظــران اتحاديه 
همواره بــر عملكــرد واحدهاي صنفــي نظارت 

مي كنند. 

حداكثر ســاعت كاري كافي شاپ ها تا 
ساعت 24 است

وي همچنين ادامــه داد: حداكثر ســاعت كاري 
كافي شاپ ها تا ساعت 24 است و از آن به بعد توسط 
اماكن با آنها برخورد مي شود. در برخي مواقع شاهد 
بوديم كه برخي كافي شــاپ ها از ساعت24 به بعد 
به دليل نظافت باز بودند كه اماكن به دليل روشن 
بودن چراغ ها و باز بودن مغازه با آنها برخورد كرد. 

آزموده تاكيــد كرد: كافي شــاپ داران بايد به اين 
موضوع توجه داشته باشند كه از ساعت 24 به بعد 
بايد مغازه هاي خــود را تعطيل كننــد و چنانچه 
مي خواهند اقدام به نظافت مغازه كنند، بايد چراغ ها 
را خاموش كرده و بعد از بستن مغازه اينگونه كارها 
را انجام دهند.  وي در بخشــي از سخنان خود با 

بيان اينكه آموزش هاي الزم به كافي شــاپ داران 
داده مي شــود، گفت: در رابطه با ارائه مجوز براي 
تاسيس كافي شــاپ بايد مواردي رعايت شود كه 
 متقاضيان با مراجعه به اتحاديه توضيحات الزم را

 دريافــت مي كنند.  بــه گفته اســكندر آزموده ، 
مشــتريان خوراكي ها در كافي شــاپ ها هميشه 

به دنبال صحت و ســامت و رعايت بهداشــت و 
همچنين توليد ســالم  اين خوراكي ها هســتند. 
رئيس اتحاديه فروشــندگان بســتني، آبميوه و 
كافي شــاپ تهران در اين زمينه گفت: حدود 30 
تا 40 درصد بســتني هاي موجود در مغازه ها فاقد 
روغن هســتند و معموال بســتني هاي سنتي كه 

توســط واحدهاي صنفي توليد مي شوند، روغن 
 ندارند.  اسكندر آزموده افزود: در حال حاضر حدود 
 30 تــا 40 درصــد بستني فروشــان خودشــان

 بســتني توليد مي كنند كه اين نوع بســتني ها 
فاقد روغــن از جملــه روغن پالم هســتند چون 
 دستگاه هاي مخصوص ندارند و حتي اگر روغن را 

بجوشانند، روي بستني باقي مي ماند و به خوبي حل 
نمي شود. وي گفت: بستني هايي كه در كارخانه ها 
توليد مي شــوند، با توجه به اينكه دســتگاه هاي 
هموژن و پاســتوريزاتور دارند، مي توانند از روغن 
استفاده كنند و مشــكلي نيز در اين زمينه وجود 

ندارد. 

رئيس سابق اتحاديه صنف بستني، آبميوه و كافي شاپ تهران در گفتگو با »كسب وكار« مطرح كرد 

محدودیت صنفی برای متقاضیان  راه اندازی کافی شاپ نداریم

اتحاديه صنف تهيه كنندگان 
و فــروشنـــدگان مـــواد 
شــيميايي تهران در سال 
13۸0 پس از جدا شــدن 
اعضاي اين رسته از اتحاديه 
 سموم و دفع آفات نباتي با حدود 5۷ عضو رسما آغاز

 به كار كرد و در حال حاضر بعد از 14 سال با داشتن 
3۹0 عضو فعال و داراي پروانه كسب معتبر به فعاليت 
خود ادامه مي دهد. ۶5 درصد از مجموع اعضاي اين 
صنف در محدوده خيابان ناصر خســرو و اطراف آن 
مســتقر هســتند و مابقي در نقاط مختلف شهر به 
صورت دفاتر بازرگاني و تعــدادي هم در بازار كيميا 
به عنوان فروشــگاه عرضه مواد شــيميايي مشغول 
به فعاليت انــد. طبق آمار نهادهــاي مربوطه و رصد 
اتحاديه، بيش از ۷00 واحد در مناطق مختلف شهر 
در قالب دفاتر فروش، فروشــگاه هاي فاقــد پروانه، 
واحدهاي تحت پوشــش اتحاديه هاي همگن يا در 
واحدهاي مسكوني به خريد و فروش مواد شيميايي 

مبادرت دارند. 
رئيس اتحاديه تهيه كنندگان و فروشــندگان مواد 
شــيميايي درباره قدمت و نوع فعاليت اين صنف 
توضيح داد: عرضه مواد شــيميايي و آزمايشگاهي 
در خيابان ناصر خسرو حدود ۷0 سال قدمت دارد. 
با پيشــرفت علم و تكنولــوژي و افزايش توليدات 
پتروشيمي در كشور، نياز به عرضه مواد شيميايي 
نيز گســترش پيدا كرده و به تدريج اين خيابان با 
توجه به پيشــينه قبلي خود به بورس فروش اين 
اقام تبديل شد. اين روند تا قبل از طرح ساماندهي 
و تخليه انبارهــا و مغازه ها از مواد شــيميايي در 
محدوده مذكور ادامه داشــت؛ اما پــس از اجراي 
طرح به جهت تمكيــن از قانون مصوبه شــوراي 
اســامي شــهر مورخ ۸۷/10/0۹ فقط به عنوان 
 دفاتر كار و مشــاوره استفاده شــده و كليه انبارها 

تخليه شدند. 
حجت خليل ارجمندي افزود: به علت نوع فعاليت، اين 
صنف اغلب با مشكات فراواني درگير است. با توجه به 
اينكه شركت ساماندهي صنايع و مشاغل شهر تهران، 
صنف فروشندگان مواد شيميايي را از بدو تاسيس در 
فهرست صنوف آالينده قرار داده است؛ از اينرو پس از 
اجراي مصوبات شوراي شهر مبني بر تخليه مغازه ها 
و انبارها، مجددا خواستار خروج كامل صنف از سطح 
شهر شــدند. از نگاه اتحاديه طرح انتقال صنف كاما 
غيركارشناسانه بوده است؛ چرا كه عما انتقال صنوف 
توزيعي به شهرك هاي صنعتي در صورتي كه در حوزه 
توليد، فرآوري يا كارگاهي فعاليت ندارند حيات صنف 
را به مخاطره مي اندازد. چالش ديگري كه اتحاديه با 
آن درگير است عدم نظارت بر عملكرد بازرگانان درباره 

واردات از سوي ارگان هاي مربوطه است. چه بسا كه 
بازرگانان در همه صنوف بدون هيچگونه مانعي اقدام 
به واردات مواد شــيميايي كرده و در بازار به فروش 
مي رسانند و خود را ملزم به اخذ پروانه كسب نمي دانند 
كه اين خود تبعيضي آشكار در قبال فروشندگان داراي 
پروانه كسب است. به گفته وي، فعاليت غيرقانوني و 
گسترده تبليغاتي در سايت ها، مجات و جرايد توسط 
شركت ها يا فروشــندگان بدون پروانه يكي ديگر از 
مشكات اتحاديه محسوب مي شود كه اين موضوع 
با توجه بــه اينكه دارندگان پروانه كســب متعهد به 
پرداخت ماليات، عوارض و تمكين از مصوبات نهادهاي 
ذكر شده هستند، چالش هاي بسياري را به وجود آورده 
است. اين فعال صنفي ادامه داد: از سوي ديگر، فروش 
مواد اوليه بعضي از صنوف در بخش توليد و صنعتي در 
شرح فعاليت سرفصل اتحاديه هاي همگن قرار دارد كه 
بدون رعايت قوانين، آيين نامه ها و بخشنامه هاي خريد 
و فروش مواد شيميايي به فعاليت مي پردازند. تبعات 
اين تداخل آشكار از طرف صنوف همگن، اتحاديه را 

درگير مشكات بسيار كرده است. 

بزرگ ترين مشــكل، مربــوط به طرح 
غيركارشناسانه انتقال است

امــا بزرگ تريــن مشــكل، مربــوط بــه طــرح 
غيركارشناسانه انتقال اســت كه عدم هماهنگي 
مجريان طــرح انتقال و تحقــق نيافتن وعده هاي 
آنــان در قبال اعضــاي صنف را به دنبال داشــته 
اســت. به طور مثــال مي توان از عــدم هماهنگي 
با ســازمان امور مالياتي طي ســاليان گذشته در 
راســتاي كاهش يا تخفيف ماليات به جهت تخليه 
واحدهــاي ناصر خســرو از ســال 13۸۷ تاكنون 
 نام برد. در اين ارتباط الزم اســت موارد زير مورد 

توجه قرار گيرد: 
الف( عدم انتقال صنــف جايگزين براي واحدهاي 
تخليه شده كه عما ارزش سرقفلي واقعي خود را 

از دست داده اند. 
ب( عــدم موافقت مالــكان جهت تغيير شــغل و 

تقاضاي حق مالكانه غير متعارف.
ج( از بين رفتن حق كسب و پيشه كه طي ساليان 

طوالني در اين صنف به دست آمده است. 
با توجــه به نــوع فعاليــت و جايــگاه اين صنف 
درباره توزيع مــواد اوليه صنايع كشــور در تمام 
زمينه هــا )اعــم از صنعتــي، آزمايشــگاهي و 
…( رونــق صنايــع توليــدي و خدماتــي بــه 
خودي خــود باعث پيشــرفت و بالعكــس ركود 
 مــوارد ياد شــده موجــب كاهــش فعاليت هاي 
اعضا ست؛از اينرو بارها از متوليان امر درخواست 
شد كه واردكنندگان مواد اوليه شيميايي را ملزم 

به همكاري با اتحاديه كنند تا فعاالن داراي پروانه 
كسب از اين امر متضرر نشوند؛ چرا كه تنها فعاالن 
داراي پروانه كسب ملزم به اجراي قوانين و مصوبات 
و بخشنامه هاي نظارتي هستند كه خود مانع رقابت 

سالم در فضاي منفي می شود. 
رئيس اتحاديه تهيه كنندگان و فروشندگان مواد 
شــيميايي گفت: از ديدگاه اين اتحاديه علي رغم 
اينكه اعضاي صنف به علت نياز به علوم روز عموما 
داراي مدرك تحصيلي سطح باال هستند و همچون 
ديگر صنوف دوشادوش كليه افراد جامعه در مسائل 
اجتماعي و فرهنگي شركت می كنند؛ ولي به دليل 
مشــكات صنف در اين امر بازتاب گســترده اي 

نداشته و از تشكل هاي منســجم از طرف اتحاديه 
بي نصيــب بوده  اند؛ با اين وجــود اعضاي صنف با 
مشاركت در خيريه ها و موسســات فرهنگي يا با 
تاسيس و اداره اينگونه موسسات به وظيفه شرعي 

و اجتماعي خود عمل مي كنند. 
با توجه به اينكه فعاليت اين صنف درباره تامين مواد 
اوليه در ســطوح مختلف توليدي و خدماتي اعم از 
صنعتي، آزمايشگاهي، دارويي، غذايي و كاالهاي 
مصرفي و ... است؛ از اينرو هرگونه اشكال در تهيه، 
توزيع يا عرضه مواد شيميايي مستقيما بر كيفيت 
و قيمت تمام شــده محصوالت ياد شده تاثيرگذار 
بوده و در چرخه توليد، مشكات بسياري را به وجود 

خواهد آورد؛ از اينرو اتحاديه و اعضاي محترم صنف 
نيز در راستاي تحقق اين مهم از تمام توان خود بهره 
گرفته تا با تامين مواد اوليه كشــور حتي در دوره 
تحريم به چرخه توليد كمك كنند و به حركت خود 

ادامه دهند. 
حجت خليل ارجمندي اظهار داشــت: با توجه به 
ادغام مجامع امور صنفي و تشــكيل اتاق اصناف 
تهران انتظار مي رفت اتاق اصنــاف با قدرت  تر از 
مجامع گذشته نســبت به حل مشكات اتحاديه 
و تامين منافع اتحاديه ها اقدام كند. در اين راستا 
بزرگ ترين انتظار اصناف از اتاق حل مشــكات 
افزايش نامتعارف مالياتي در ســاليان اخير و بيمه 

اســت كه به نظر مي رســد اتاق اصنــاف چندان 
موفقيتي در تحقق آن نداشته است. 

در ايــن خصــوص اتحاديــه تهيه كننــدگان و 
فروشندگان مواد شيميايي تهران نيز در راستاي 
طرح انتقال صنــف و ابطــال پروانه هاي محدود 
ناصر خسرو و مشــكات ذكر شــده در بندهاي 
فــوق انتظار دارد اتــاق اصناف تهران نســبت به 
برطرف كردن مشكات اين صنف با هيات مديره 
تعامل بيشتري داشته باشد؛ چراكه اقدامات انجام 
شــده از طرف هيات مديره و اعضاي اين اتحاديه 
 كارساز نشده و مشــكات همچنان به قوت خود

 باقي است. 

رئيس سابق اتحاديه تهيه كنندگان و فروشندگان مواد شيميايي مطرح كرد 

واردات غیرقانوني مواد شیمیایي توسط بازرگانان
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تبليغات 
خالق

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

برسانيد. 

نامه به سردبير

عالقه هاي خود را گم نكنيد
شــرايط اقتصادي تاثير زيادي در نحوه 
به كارگيري استعدادها و توانايي هاي  مان 
دارد و كارهايــي كه ما در آنها اســتعداد 
داريم، مورد عالقه ما نيز هست. درواقع در 
شرايط بحراني بيشتر از هر زمان ديگري 
اين امكان وجود دارد كه ما از عالقه هاي 
خود دور شــويم. وقتي از عالقه هاي خود 

دور مي شويم، شانس پيشرفت را از دست مي دهيم. 
اما در شــرايط اقتصادي فعلي كه نمي توان به عالقه ها پرداخت. نمي توان 

همه چيز را ايده آل پيش برد. پس چه كار بايد كرد؟
ابتدا بهتر اســت يــك حقيقت را قبول كنيــم و آن عدم وجود شــرايط 
ايده آل است. يعني اين طبيعت انســاني ماست كه به شرايط موجود خود 
راضي نشويم و اتفاقا همين ويژگي اســت كه باعث پيشرفت مي شود. ما 
هميشه آرزويي داريم كه در حال رســيدن به آن هستيم. به يك هدف يا 
آرزو مي رسيم و هدف و آرزوي بعدي نمايان مي شــود. بنابراين حتي در 
ايده آل ترين شرايط اقتصادي هم نقطه نارضايتي وجود دارد و اين طبيعي 

است اما در شرايط بحراني اين نارضايتي نمود چند برابر دارد. 
وقتي هيچ شــرايطي براي پرداختن به كارهاي مورد عالقه وجود ندارد يا 
امكان حركت به ســمت عالقه مندي ها وجود ندارد بهتر اســت حداقل و 
كوچك ترين كاري كه مي توان در جهت عالقه ها انجام داد را مدنظر قرار 
داد. درواقع بهتر است هرگز ارتباط شــما با عالقه ها قطع نشود؛ حتي اگر 
اين پرداختن به عالقه ها در حد خواندن كتاب يا ديدن فيلم باشد. شما در 
قبال خود و در قبال عالقه هاي خود مســئول هستيد و اين مسئوليت در 
زندگي خيلي ها گم مي شود. وقتي شما به كار خود عالقه داشته  باشيد و هر 
روز كاري را انجام بدهيد كه به شما رضايت مي دهد، كيفيت زندگي شما 
در جنبه هاي مختلف خصوصي، مالي، اجتماعي و حتي فيزيكي افزايش 

پيدا مي كند. 

يادداشت مدير

كارفرماها هميشه كارجويان را مي ترسانند. وقتي يكي از مسئوالن بخش منابع انساني، ايميلي موجز و شديداللحني 
می نويسد و از شما مي خواهد در يك آزمون اينترنتي صداقت سنجي شركت  كنيد، يا وقتي براي سومين بار مصاحبه 
كاري تان عقب مي افتد، ممكن است بي خيال آن كار شويد. وقتي به دليل رفتار بد كارفرما بي خيال مشغول  شدن 
به شغلي مي شويد، هيچ كس نمي تواند بر شما خرده بگيرد. اگر كارفرما قبل از استخدام  كردن تان با شما بدرفتاري  
كند، چه تضميني هست وقتي استخدام شديد، اوضاع بهتر شود؟البته كارجويان هم مي توانند كارفرماها را بترسانند. 
ممكن است كارجويي براي يك موقعيت شغلي كامال مناسب باشد اما رفتار او در مصاحبه كاري، مسئوالن بخش 
منابع انساني يا مدير بخش استخدام را نگران كند. آنچه در ادامه آورده ام، ۵ روشي هستند كه كارجويان، كارفرماها را 

نااميد مي كنند و باعث مي شوند آدم ديگري جاي آنها استخدام  شود. 

اهميتنميدهند
بسياري از مصاحبه كننده ها همان كاري را در مصاحبه ها انجام مي دهند كه من انجام مي  دهم. آنها از كارجويان 
مي خواهند كاري را براي آنها انجام دهند. من از كارجويان مي خواهم خيلي سريع بعد از مصاحبه به من ايميل بزنند و 

در آن بنويسند در مصاحبه چه حرف هايي ردوبدل كرديم و واكنش شان به اين حرف ها چيست. 
اين درخواست بسيار ساده است. من به آنها مي گويم كه بعد از مصاحبه مي توانند هر سوالي داشتند از من بپرسند، 
پس درنهايت اين بازي دو سر برد مي شود؛ من مي خواهم بعد از مصاحبه، واكنش هاي شان را براي من ايميل  كنند 
و بعد با ايميل سوال هاي آنها را سريع و كامل جواب مي دهم. سه چهارم آن هايي كه به آنها مي گويم »لطفا براي من 
ايميلي بفرستيد و بگوييد امروز در جلسه مان چه شنيديد و نكات اصلي آن چه بود؟« اين كار را انجام نمي دهند. آن ها 
به من ايميل نمي فرستند و اگر هم بفرستند، از همان كليشه »من براي مشتري هاي شما، كار را به بهترين شكل 

ممكن انجام مي  دهم!« استفاده مي كنند. ما فرصتي در اختيار آنها قرار مي دهيم و آنها اين فرصت را هدر مي دهند. 
كارجوياني كه در مصاحبه به حرف شــما اهميت نمي دهند، درحقيقت به شــما نشــان مي دهند وقتي 

استخدام شان كنيد چگونه رفتار خواهند كرد. 

اشتياقراباسماجتاشتباهميگيرند
از آن جايي كه من به كارجويان ياد مي دهم از رويه مرسوم و از پيش مشخص شده كارجويي دوري  كنند، به 
هيچ كس نمي گويم قوانين را نشكند. ما در اين هزاره جديد كه استعدادها اهميت پيدا كرده اند، بايد قوانين 

قديمي و سفت و سخت را بشكنيم. 
با اين حال، وقتي مسئول استخدام، مسئول بخش منابع انساني يا مدير دپارتمان مي گويد 
»چهارشنبه با شــما تماس مي گيرم« و بعد چهار شنبه به شــما مي گويد »يكشنبه ۳ 
بعدازظهر مي بينم تان«، اگر شنبه تماس بگيريد و ۳، ۴ ايميل براي »تنظيم وقت قرار 
مالقات« بفرستيد، فقط بخت استخدام شدن خودتان را كمتر كرده ايد.  شما روي ساعت 
خاصي توافق كرده ايد، پس براي چه مي خواهيد وقت قرار مالقات تنظيم  كنيد؟ بعضي 
وقت ها كارجويان مي توانند بسيار سمج شوند. آنها فكر مي كنند تماس  گرفتن يا ايميل 

 فرستادن به مدير استخدام مي تواند كمك شان كند از اوضاع سردر بياورند. 
منظقي نيست كارجو هر هفته پيگيري فرآيند استخدامي شود. اگر كارفرما يا كارياب تان 

شما را عالف خودش كرد، بي خيال آن كار شويد؛ آنها لياقت تان را ندارند. 
در عين حال اگر صادقانه با شما حرف زده اند، هرچه پيگير شويد هم بي فايده خواهد  بود. نه شما 

را راهنمايي مي كنند و نه كمك تان مي كنند به آن شغل برسيد. 
كارفرماها هميشه كارجويان را مي ترسانند. وقتي يكي از مسئوالن بخش منابع انساني، ايميلي 
موجز و شديداللحني می نويسد و از شما مي خواهد در يك آزمون اينترنتي صداقت سنجي 
شركت  كنيد، يا وقتي براي سومين بار مصاحبه كاري تان عقب مي افتد، ممكن است بي خيال 

آن كار شويد. وقتي به دليل رفتار بد كارفرما بي خيال مشغول  شدن به شغلي مي شويد، هيچ كس نمي تواند بر شما 
خرده بگيرد. اگر كارفرما قبل از استخدام  كردن تان با شما بدرفتاري  كند، چه تضميني هست وقتي استخدام شديد، 
اوضاع بهتر شود؟البته كارجويان هم مي توانند كارفرماها را بترسانند. ممكن است كارجويي براي يك موقعيت شغلي 
كامال مناسب باشد اما رفتار او در مصاحبه كاري، مسئوالن بخش منابع انساني يا مدير بخش استخدام را نگران كند. 
آنچه در ادامه آورده ام، ۵ روشي هستند كه كارجويان، كارفرماها را نااميد مي كنند و باعث مي شوند آدم ديگري جاي 

آنها استخدام  شود. 

بهشماميگويند»همهجوابهاپيشمناست.«
وقتي براي جايي »درخواست شغلي با ادعاي حل مشكل« مي فرستيد، درحقيقت داريد به مشكلي اشاره مي كنيد 
كه براي پيدا كردن راه حل آن آگهي چاپ كرده اند. اما قرار نيست بگوييد »من مي دانم چطور مي شود مشكل شما را 
حل كرد.« اين حرف خودپسندانه و نابه جاست. شما نمي  دانيد چطور مي شود مشكل آنها را برطرف كرد، چون همه 
اطالعات الزم براي انجام دادن چنين كاري را نداريد. آدم هايي كه براي شان درخواست شغلي فرستاده ايد، سخت كار 
مي كنند و در كارشان بهترين هستند. چرا مي خواهيد به آنها بگوييد احمق هستند و شماييد كه مي توانيد همه چيز 
را در چشم برهم زدني درست  كنيد؟اين حرف نه تنها گستاخانه است بلكه نادرست هم است.فروتني يك خصيصه 

مثبت است و از گستاخي بسيار بيشتر براي تان فايده خواهد داشت.

عهدشكنيميكنند
هر كسي مي تواند دير سر كار بيايد و به موقع سر قرارها حاضر نشود. خيلي بد است كارجويي به آدم بگويد »دوشنبه 
ساعت ۲ بعدازظهر شما را در كافه ريك واقع در فالن چهارراه مي بينم«، بعد سر قرار حاضر نشود و آخر هفته 
براي تان ايميل بفرستد »ديروز مشكلي برايم پيش آمد؛ مي توانيم يك قرار مالقات ديگر تنظيم كنيم؟«

اين كار اصال وجهه خوبي ندارد. شما بايد مسئوليت قصور و اشتباهات خود را به گردن بگيريد. ترجيح 
مي دهم آدمي را استخدام كنم كه بي تجربه است و مسئوليت پذير تا آدمي كه نمي تواند در قبال تعهداتش 

مسئوليت پذير باشد. 

حرفشانراعوضميكنند
بعضي وقت ها فرآيند استخدام خيلي خوب پيش مي رود و همكاران تان از فكر استخدام كردن 
كسي خوشحال مي شوند. اين حس بسيار خوبي است. وقتي در دومين يا سومين مصاحبه 
كسي به شما مراجعه مي كند كه گزينه خيلي خوبي براي به عهده گرفتن كارتان است، 
ممكن است درباره آن آدم در محل كار حرف هاي هيجان انگيزي زده  شود. براي همين 
است كه وقتي كارجويي مي گويد »مي دانم شما دنبال يك رهبر تيم هستيد اما من 
مي خواهم مدير باشم و ۱۰ هزار دالر بيشتر از چيزي كه گفته ايد دريافتي داشته باشم«، 
آدم بسيار نااميد مي شود. معموال صحبت ها همين جا به پايان مي رسند. خيلي خوب 
است آدم ارزش خودش را بداند و براي آن مذاكره  كند اما نمي توانيد حرف تان را وسط 
كار عوض  كنيد و از كارفرما انتظار داشته  باشيد با شما راه بيايد. در زندگي بايد همه چيز را 
ياد گرفت. اگر روزي يك موقعيت شغلي را به دليل چنين اشتباهي از دست داديد، دفعه بعد 
چنين اشتباهي نخواهيد كرد. نفسي عميق بكشيد و بدانيد خود واقعي شما آن چيزي است 
كه جهان مي خواهد ببيند. نه الزم است مثل همه كارجويان خجالتي و بي زبان باشيد و نه الزم 
است گستاخ و ازخودراضي باشيد. خود واقعي شما هيچ كدام از اين ها نيست؛ خود واقعي شما 

انساني زيرك و فوق العاده است.
منبع:بازده

۵رفتاركارجويانكهبايدازآنبترسيد

پيرترين جانور زنده جهان را بشنا  سيد 
خبر

نوالن بوشنل، موسس آتاري
نوالن كي بوشنل )متولد ۵ فوريه ۱9۴۳( مهندس 
و كارآفرين آمريكايي است كه بنيان گذار شركت  
آتاري و مجموعه تئاترهاي زنجيره اي »چاك اي 
چيز پيزا تايم« است. بوشنل جايزه »نوآور برتر 
سال« نشريه نيشنز رســتورنت نيوز را دريافت 
كرده و يكي از اعضاي فهرست »۵۰ انساني كه 
آمريكا را تغيير دادند« است. بوشنل بيش از ۲۰ 
شركت را پايه گذاري كرده و يكي از پدران صنعت 

بازي هاي ويدئويي است. 
بوشنل از دانشــكده مهندسي دانشــگاه يوتا 
با مــدرك مهندســي بــرق در ســال ۱968 
فارغ التحصيل شد. او يكي از دانشجويان بي شمار 
علوم رايانه در دهه ۱96۰ است كه بازي معروف 
»كشــتي فضايي« را روي رايانه هاي مين فريم 
شركت دك بازي كرد. در آن زمان دانشگاه يوتا 
به شــدت درگير تحقيقات مربوط به گرافيك 
رايانه اي بود و نســخه هاي متعــددي از بازي 

»كشتي فضايي« را توليد می كرد. 
در سال ۱97۲ بوشنل و دوست دوران تحصيلش 
تد دابني شركت خود را با نام »آتاري« راه اندازي 
كردند كه اشاره اي اســت به نام محل هاي ورود 
به مرحله بعد در بازي با نــام Go. آنها دفتري 
را در كاليفرنيــا اجاره كردند، بــا كارخانه بيلي 
براي ساختن يك بازي ماشين قرارداد بستند و 
نخستين مهندس شان آلن آلكورن را استخدام 
كردند. بوشنل كمي بعد سهام دابنيـ  كه نگران 
موفقيت در بازار بازي بودـ  را خريد. ســپس با 
همكاري آلكورن نخســتين بازي موفق آتاري 
را توليد كرد: »پونگ«؛ پونگ شبيه سازي بازي 
تنيــس روي ميز و يك بازي ويدئويي ســاده و 
اعتيادآور بود. موفقيت هاي آتاري بعد از پونگ 
ادامه يافت. ســرانجام بعد از موفقيت  آتاري در 
خلق بازار بازي هاي ويدئويي، در سال ۱977 وارنر 
كامينيوكيشنز )تايم  وارنر امروزي( شركت آتاري 

را به قيمت ۲8 ميليون دالر خريد. 
بوشنل هم اكنون بنيان گذار مشترك و طراح ارشد 
بازي وب سايت »بازي هاي ضدكهنسالي« است؛ 
سايتي كه داراي بازي هايي براي تحريك كردن 
مغز اســت و توسط بوشــنل و دو محقق داراي 

مدرك دكترا ايجاد شده است. 

مهارت   چهره هاي كسب وكار

در هر شغلي كه باشيم، بايد با انسان ها كار كنيم. بنابراين مهارت هاي ارتباطات انساني 
براي همهـ  به ويژه مديرانـ  اهميت بسيار زيادي دارند. به كمك اين مهارت ها مي توانيم 
ارتباط اثربخش تري با ديگران در زندگي شخصي و شغلي مان ايجاد كنيم. تجربه نشان 

مي دهد بسياري از سوءتفاهم ها نيز ريشه در آشنا نبودن با اين مهارت ها دارند. در 
اين  مطلب چند مهارت كليدي ارتباطات انساني 

معرفي مي شوند: 
پرسشباز: تحقيق با ســواالت باز و بدون 
جهت براي شناســايي كانون واقعي مشكل 

به جاي تمركز بر نشــانه هاي آن. گوش
كــردن: توانايي گــوش كردن 

فعال به گونــه اي كه كل رويداد 
با تحقيق، ارزيايي، تفسير و 

حمايت به دست آيد. 

حساسيت: اهميت به عقايد و ارزش هاي افراد كه برخي از آنها ممكن است فرهنگي 
يا مذهبي باشند. 

منعكسكردن: توانايي بيان مجدد مشكل از نقطه نظر فرد. 
همدلي:توجه به احساسات و نگراني هاي فرد. 

بيطرفي: توانايي بي طرفي، قضاوت نكردن 
و خودداري از توصيه راه حل. 

صداقت: داشتن نگرش واقعي و باز در 
برابر مشكالت افراد. 

اعتقاد: اعتقــاد داشــتن به 
اينكه افــراد منابعي براي حل 
مشكالت خود دارند، اگرچه 
ممكن اســت به صورت 

فعال يا منفعل باشد. 

مهارت هاي ارتباطات انساني

موفقيت يعني تركيب چند شكست
موفقيت، واژه اي بســيار جذاب كه دســت 
يافتن به آن سخت به  نظر مي رسد. هميشه 
در صحبت هايم با ديگران متوجه شده ام كه 
نوع نگاه آدم ها به موفقيت )و به ويژه موفقيت 
شــغلي(، به افراط و تفريط نزديك تر است. 
بســياري از ما گمان مي بريم كه موفقيت، 
كاري بسيار فوق العاده است كه از ما برنمي آيد 
و البته بسياري از ما هم فكر مي كنيم براي موفق شدن به دنيا آمده ايم. نتيجه اولي 
مي شود دست روي دست گذاشتن و كاري نكردن و نتيجه دومي هم همين است.

واقعيت ماجرا چيز ديگري است. همين االن كه داريد اين نوشته را مي خوانيد 
لحظه اي چشــم هاي تان را ببنديد و به اين فكر كنيد كه آيا خود را فرد موفقي 

مي دانيد يا نه؟ الزم نيست به چرايي پاسخ مثبت يا منفي تان فكر كنيد. 
براي اينكه به اين سوال پاسخ بدهيم، شايد بد نباشــد به زندگي بزرگ ترين و 

موفق ترين انسان هاي تاريخ نگاهي بيندازيم. شايد مرور چند مثال بد نباشد: 
جي. كي. رولينگ نويسنده مجموعه كتاب هاي هري پاتر، براي چاپ كتاب اول 
اين مجموعه پرفروش، ۱۲ بار با پاسخ منفي ناشرهايي مواجه شد كه معتقد بودند 
كتاب او نمي فروشد.والت ديزني از سردبيري روزنامه اي كه در آن شاغل بود، اخراج 
شد چون رئيسش فكر مي كرد او تخيل، خالقيت و ايده هاي عالي ندارد.اديسون 
براي اختراع المپ، بيش از ۱۰ هزار بار شكست را تجربه كرد.بازي بسيار محبوب 
پرندگان خشمگين پنجاه ودومين محصول شركت روويو بود. آنها بيش از 8 سال 
براي بقا تالش  كردند و تقريبا نيمه ورشكسته شدند تا سرانجام محصول پيروز 
خودشان را عرضه كردند. اگر بخواهيم اين فهرست را ادامه بدهيم، نيازمند انتشار 
كتابي قطور و چندجلدي خواهيم بود. مي بينيد كه شكست، لزوما هميشگي 

نيست. خبر ديگر اين كه موفقيت و كاميابي نيز همين گونه است.

موفقيت

خوشي ها و مصايب كار 
ما انســان ها بخش زيادي از زندگي مان را حين كار كردن مي گذرانيم اما 
شگفت انگيز است كه تابه حال چيزهاي كمي درباره آن نوشته شده است. 
»خوشي ها و مصايب كار« يكي از مشــهورترين كتاب هاي »آلن دوباتن« 
شامل مقاله هايي است كه همچون آثار پيشــين او مي توان آنها را درست 

مثل يك داستان خواند و پيش رفت. 
اين بار آلن دوباتن سراغ مفهوم »كار« رفته اســت. او در اين كتاب ما را با 
راه هايي آشنا مي كند كه مي توان از طريق آنها از كار كردن لذت برد و به كار 
به عنوان وسيله اي براي لذت بردن از زندگي نگريست. دوباتن اين كتاب را 
پشت ميز اتاق كارش ننوشته است، او دورتادور دنيا سفر كرده تا دست آخر 
به خواننده اش ثابت كند مي توان بخش هاي آزاردهنده كار را ناديده گرفت. 
هر يك از مقاله هاي اين كتاب به نوعي حاصل اين سفرها هستند و درواقع 
بايد آنها را گونه اي گزارش دانست. از سوي ديگر دوباتن با شيوه مهندسي 

معكوس اين كتاب را نوشته است. براي مثال: 
بعد از خريدن يك تن ماهي از فروشگاهي در لندن در پي آن راه افتاده است، 
سر از كشوري درآورده كه ماهي تن در آنجا صيد شده و بعد گام به گام با آن 
ماهي آمده، پاي حرف هاي كارگري كه ماهي را پوست مي گيرد نشسته و 
سوار كشتي شده و دوباره سر از همان فروشگاه درآورده و شب به مهماني 

خانواده اي مي رود كه تن ماهي كنسرو شده را سر ميز شام خود دارند. 
او به همين ترتيب سر از كارخانه بيسكويت سازي درمي آورد و حتي پاي 
حرف هاي يك مشاور شغلي مي نشــيند و ما را به دنياي علوم موشكي و 

مهندسي برق مي برد. 
 »خوشــي ها و مصايب كار« را مهرناز مصباح ترجمه و نشر به نگار منتشر 

كرده است. 

معرفي كتاب 

محققــان اعــالم كردنــد: پيرتريــن جانــور 
 زنــده جهــان يــك ســمندر ۲۰۰ ســاله

 در چين اســت. ايــن ســمندر ۲۰۰ ســاله در 
يكــي از غارهــاي كشــور چين كشــف شــده 
و از بزرگ تريــن و احتمــاال قديمي تريــن 

 دوزيســتاني اســت كه در جهان زندگــي كرده 
است.

براســاس گزارش هاي محلي به دســت آمده يك 
ماهيگير در جنــوب غربي چين، اين ســمندر را 
به طور تصادفي كشف كرده اســت. اين ماهيگير 

اظهار كرد: چيــزي نرم و لزج زير پايم احســاس 
 كردم و بعد از بررســي متوجه شدم كه سمندري 

غول پيكر است.
اين سمندر غول پيكر نزديك به يك متر و نيم طول 

دارد و وزن آن بيش از ۴۵ كيلوگرم است.


