
مدیر دفتر بهره برداری و نگهداری از تاسیســات 
آبی و برقابی شرکت آب منطقه ای تهران کفت: 
مخازن ســدهای پنج گانه تهران با کســری ۷۷ 
میلیون متر مکعبی نسبت به سال گذشته روبه رو 
شده اند. علیرضا ارسطویی با بیان اینکه از ابتدای 
مهرماه وارد سومین سال کم بارش پیاپی شدیم، 
افزود: حجم مخازن در )۲۰ دی ماه ۱۴۰۱( ۲۵۸ 
میلیون مترمکعب بوده و در روز مشابه سال ۱۴۰۰ 
این عدد معادل ۳۳۵ میلیون مترمکعب ثبت شده 
است که اختالف آن ۷۷ میلیون مترمکعب کسری 

مخزن را نشان می دهد.
وی با تاکید بر اینکه ســال گذشته نیز وضعیت 
مناسبی از نظر ذخیره ســدهای پنج گانه تهران 
نداشــتیم، تصریح کرد: در تمام سدهای تحت 
پوشش با کاهش در ورودی مخازن سدها مواجه 
هستیم، در مجموع شرایط برای هر پنج سد زیر 
حد نرمال و کمتر از میانگین است و تمام سدها 
شرایط مشابهی را نسبت به سال های قبل از نظر 
کاهش میزان آورد و بارندگــی تجربه می کنند. 
مدیر دفتر بهره برداری و نگهداری از تاسیســات 
آبی و برقابی شــرکت آب تهران با بیان اینکه در 

سدهای امیرکبیر، لتیان، الر، طالقان و ماملو به 
ترتیب با کاهش حجم ۱۴، ۴، ۳، ۲۹ و ۲۷ میلیون 
مترمکعبی نسبت به ســال قبل مواجه هستیم، 
اظهار کرد: در شــرایط کنونــی وضعیت ذخیره 
آب در سدهای پنج گانه تهران مناسب نیست و با 

کاهش ورودی نیز مواجه هستند.
وی با اشاره به آخرین وضعیت سدهای پنج گانه 
تهران، اظهار کرد: وضعیت ورودی سدها از ابتدای 
سال آبی تا ۲۰ دی ماه ۱۴۰۱، معادل ۱۲۸ میلیون 
متر مکعب بوده که در مقایســه با ۱۵۱ میلیون 
مترمکعب مدت مشابه سال آبی گذشته ۱۵ درصد 
کاهش ورودی داشته است. ارسطویی در خصوص 
میزان بارش ها نیز گفت: میزان بارش ها از ابتدای 
سال آبی تاکنون ۴۷٫۸ میلی متر ثبت شده که این 
میزان در سال گذشته ۷۵٫۱ میلی متر بوده است 
که بر این اســاس میزان بارش ها نسبت به سال 
آبی قبل آن ۳۶ درصد و نسبت به بلندمدت ۵۰٫۲ 

درصد کاهش یافته است.
مدیر دفتر بهره برداری و نگهداری از تاسیســات 
آبی و برق آبی شرکت آب منطقه ای تهران گفت: 
شرکت های آب منطقه ای تهران و آبفای استان 

تهران از سال گذشته برنامه ریزی هایی را در سطح 
دو شــرکت و وزارتخانه انجام دادند برای اینکه 
بتوانیم سال های خشک را پشــت سر بگذاریم، 
برای این منظور برنامه ریزی هــای کوتاه مدت، 

میان مدت و بلندمدت تدوین شده است.
ارسطویی تصریح کرد: مدیریت مخازن سدها و 
استفاده از تمام پتانسیل های آبی توسط شرکت 
آب منطقه ای تهران در دســتور کار قرار گرفته 
و امیدواریــم با برنامه ریزی هــای صورت گرفته 
بتوانیم روزهای زمستان را نیز پشت سر بگذاریم. 
مدیر دفتر بهره برداری و نگهداری از تاسیســات 
آبی و برقابی شرکت آب منطقه ای تهران با اشاره 
به اینکه اقلیم کشور ما خشک و نیمه خشک بوده 
و سازگاری با شرایط کم آبی همواره باید مدنظر 
بگیــرد و در خصوص اهمیــت مدیریت مصرف 
و همراهی شــهروندان در این حوزه، گفت: اگر 
مردم عزیز و همشهریان محترم مطابق سال های 
گذشــته همراهی و همکاری در صرفه جویی و 
مدیریت مصرف آب را داشــته باشند، می توانیم 
ماه های آتی را با کمترین مشکل و چالش پشت 

سر بگذاریم.

وزیر خدمات عمومی و مســکن ســوریه ضمن 
اشــاره به برنامه های پیش روی ایــن وزارتخانه 
برای بازسازی سوریه گفت که ایران برای ساخت 
چهار برج مســکونی در سوریه ســرمایه گذاری 
کرد. به گزارش فارس، سهیل عبداللطیف، وزیر 
خدمات عمومی و مسکن ســوریه تاکید کرد که 
این وزارتخانه بســیاری از طرح های خود را برای 
بازسازی سوریه در سال ۲۰۲۲ تکمیل کرده است.
عبد اللطیف تاکید کرد که وزارت خدمات عمومی و 
مسکن سوریه از طریق اداره مرکزی و سازمان های 
وابسته به این وزارتخانه بر بخش های برنامه ریزی، 
مســکن و خدمات عمومی در این کشور نظارت 
دارد. وی مهمترین کارهای انجام شــده  توسط 
وزارتخانه متبوع خود در ســال ۲۰۲۲ را بررسی 
کرد و گفت مهمترین آنها تصویب پروژه نوسازی 
و توســعه چارچوب ملی برنامه ریزی منطقه ای 
برای سال های ۲۰۲۰ تا ۲۰۳۵، مطالعه منطقه ای 
منطقه ساحل و پیگیری اجرای محورهای راهبرد 
ملی جمعیت بر اساس جدول زمانی آن در کوتاه 

مدت و میان مدت است.
وی افــزود: یــک کارگاه آموزشــی در خصوص 

محورهای تامین مالــی و تکنیک های اجرایی و 
تکمیل بررسی طرح های کلی و تفصیلی سازمانی 
برای هر یک از شهرستان های دیرالزور و منطقه 
جوبر در استان دمشق برگزار شد که در آن برنامه 
ریزی ویژه و تکمیل مطالعات دقیق برای برخی 
مناطق توسعه در شــهر حلب مورد پیگیری قرار 

گرفت.
به گفته عبداللطیف، از جمله دستاوردهای وزارت 
خدمات عمومی و مسکن سوریه در سال گذشته، 
همچنین پیگیری برنامه ریزی برای بازســازی 
حومه سوریه شامل عین الفیجه، بسیمه، دیر مقرن 
و غیره  و پیگیری بررسی ارزیابی طرح ساماندهی 

شهر درعا و تکمیل صدور این طرح است .
درهمین راستا شرکت  مسکن سوریه  ده ها هزار 
آپارتمان را در طول جنگ در تمام اســتان ها در 
راستای برنامه های مســکن و پس انداز جوانان 
تحویل داد. ئعبداللطیف ادامه داد: شــرکت های 
ساختمانی دولتی وابســته به  وزارتخانه مسکن 
در حال پیگیری اجــرای قراردادهای منعقده با 
آنها برای اجرای پروژه های متعدد در بخش های 

مختلف هستند.

وزیر سوری درباره همکاری بین المللی کشورش 
گفت که یک یادداشت تفاهم بین وزارت مسکن 
سوریه و وزارت معماری و ساختمان بالروس در 
زمینه خدمات عمومی و مســکن امضا شد. یک 
یادداشت تفاهم هم بین دولت ســوریه و دولت 
بالروس در زمینه تکمیل مراحــل قرارداد برای 
تامین ماشین آالت مهندسی بالروسی به منظور 
ارائه به شرکت های ساختمانی وابسته به وزارتخانه 
سوریه امضا رسید. کما اینکه برای ساخت ۴ برج 
مسکونی بین شرکت عمومی راه و پل ها و انجمن 

دوستی مردم ایران یک سند همکاری امضا شد.
وی ضمن بررســی برنامه های آتی این وزارتخانه 
برای بازسازی ســوریه، گفت: پیگیری مطالعات 
برنامه ریــزی ســازمانی بــا توجه بــه نیازهای 
شناســایی شــده از ســوی واحدهای اجرایی  
پیگیری اجــرای طرح های مســکن اجتماعی و 
همچنین فرآیند  تخصیص شرکت مسکن عمومی  
و اجــرای دوره های آموزش حرفــه ای در بخش 
ســاخت و ســاز برای کمک به تامین بازار کار با 
 کارگران آموزش دیده و واجد شــرایط از جمله 

برنامه های آتی است.

تحلیلگران بانکهای بزرگ جهان پیش بینی می کنند، 
ارزش بازار بورس آمریکا با کاهش بسیار شدیدتری 
نسبت به بسیاری از پیش بینی های بدبینانه روبرو 
شــود. مایکل ویلسون، استراتژیســت ارشد بخش 
اوراق قرضه بانک مورگان استنلی گفت، انتظار می 
رود ارزش بازار بورس ایاالت متحده با کاهش بسیار 
شدیدتری نســبت به بســیاری از پیش بینی های 
بدبینانه روبرو شــود. این تحلیلگــران گفت، رکود 
اقتصادی، بزرگ ترین کاهش ساالنه در بازار سهام 

از زمان بحران مالی جهانی را، تشدید خواهد کرد.
ویلسون افزود، در صورت بروز یک رکود مالیم، سهام 
اس اند ۵۰۰ بسیار بیشتر از ۳۵۰۰ تا ۳۶۰۰ واحدی 
برآوردی بازار، کاهــش خواهد یافت. وی افزود، َکف 
ارزش این ســهام می تواند حــدود ۳۰۰۰ واحد یا 

۲۲ درصد کمتر از سطوح فعلی باشد. این تحلیلگر 
هشدار داد، اگرچه اوج تورم بازارهای اوراق قرضه را 
تقویت می کند، اما »برای سودآوری نیز بسیار منفی 
است.« وی افزود، حاشیه سود تا سال ۲۰۲۳ ناامید 
کننده خواهند بود. در عین حال، تحلیلگران بانک 
گلدمن ساکس انتظار دارند که تاثیر مثبت بازگشایی 
اقتصادی چین پس از همه گیری کرونا، تحت الشعاع 
فشار بر حاشیه سود و تغییر در سیاست های مالیاتی 
شــرکت های آمریکا قرار گیرد و رکود اقتصادی به 

همراه داشته باشد.
استراتژیســت های دویچــه بانک نیــز می گویند، 
درآمدهای آمریکا نیز در سال ۲۰۲۳ کاهش خواهد 
یافت و ارزش بازارهای بورس در سه ماهه چهارم به 

علت فروش های آخر سال افزایش خواهد یافت.

رئیس مرکز خشکسالی گفت: با توجه به کاهش دما در 
مناطق جنوبی و مرکز کشور، کشاورزان تمهیدات الزم 
را انجام دهند تا دچار خسارت نشوند. احد وظیفه گفت: 
بنابر آمار از ابتدای سال آبی تاکنون حدود ۱.۲ درجه 
دمای متوسط کشور بیش از نرمال و بارندگی ۲۷ درصد 
کمتر از نرمال بوده اســت. به گفته او، از ابتدای فصل 
زمستان از لحاظ دما وارد یک دوره نسبتا سرد شدیم به 
طوریکه طی این مدت دما یک درجه کمتر از نرمال بوده 
است و پیش بینی می شود که تا هفته اول بهمن دمای 
شهرها و روستاها کمتر از نرمال باشد. وظیفه می گوید: 
طی هفته آتی آنومالی بی هنجاری دما در اغلب نقاط 
کشور همچون تهران، شــمال شرق، خراسان رضوی، 
خراسان شمالی، گلستان، تاحدودی سمنان و خراسان 
جنوبی خواهیم داشت. رئیس مرکز خشکسالی با بیان 

اینکه بارش تهران ۶۰ درصد کمتر از نرمال است، گفت: 
با توجه به جمعیت مستقر در تهران، وضعیت مطلوبی از 
لحاظ بارندگی و آب نداریم به طوریکه سدهای تهران در 
کمینه تاریخی خود هستند. او ادامه داد: با توجه به هوای 
ســرد و بارش برف در اغلب نقاط کشور ، کشت پاییزه 
انجام شده است. همچنین مناطق جنوبی کشت را انجام 
دادند. رئیس مرکز خشکسالی با اشاره به سرمای هوا در 
عرض های جنوبی و مرکز کشور گفت: افت نسبی دما 
در استان های کرمان، یزد، بخش های شمالی سیستان 
و بلوچســتان، اصفهان و تهران شاهد خواهیم بود که 
کشــاورزان تمهیدات الزم را برای محصوالتی که در 
مناطق جنوبی به دما حساسیت دارند، به عمل آورند تا 
اندکی دمای باالی صفر خسارت نزند. همچنین گلخانه 

داران هم دمای گلخانه را تنظیم کنند.

مدیرعامل شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
ایران از تصمیم گیری برای افزایش جایگاه های عرضه 
سوخت استان سیستان و بلوچستان در حاشیه بازدید 
کارگروه ویژه وزارت نفت از روند سوخت رســانی به 
این استان خبر داد و گفت: وزارت نفت این آمادگی 
را دارد که تجهیزات رایــگان جایگاهی را در اختیار 

سرمایه گذاران در این استان قرار دهد.
به گزارش شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
ایران، علی اکبر نژادعلی در این باره گفت: با توجه به 
بُعد مسافت و وسعت استان سیستان و بلوچستان، 
به منظور توســعه جایگاه های ســی ان جی، تعداد 
جایگاه های عرضه ســوخت با حضور سرمایه گذار 

افزایش می یابد.
وی بیان کرد: تعدادی تجهیزات رایگان نیز از سوی 

وزارت نفــت در اختیار متقاضیان قــرار می گیرد. 
مدیرعامل شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
ایران با بیان برخی مشکالت طرح کدینگ منطقه ای 
کارت های هوشمند سوخت تصریح کرد: به منظور 
جلوگیری از سوخت گیری کارت های سوخت مهاجر 
و مدیریت مصرف سوخت، سامان دهی مجدد طرح 

کدینگ انجام خواهد شد.
کارگروهی مرکب از اعضای کمیسیون انرژی مجلس 
و نمایندگانی از وزارت نفت به منظور بررسی مشکالت 
سوخت رسانی در سیســتان و بلوچستان، روزهای 
شنبه و یکشنبه )۱۰ و ۱۱ دی ماه( به استان سیستان 
و بلوچستان سفر کردند و با انجام بازدیدهای میدانی 
از شهرهای استان، روند توزیع سوخت در این استان 

را بررسی کردند.

رئیس سازمان نوسازی و تجهیز مدارس از ایمنی و استاندارد ۸۱ 
درصد از مدارس کشور خبر داد و گفت: ۳۰ هزار کالس درس در 
وضعیت تخریبی هستند و نیاز به بازسازی دارند. »حمیدرضا خان 
محمدی« رئیس سازمان نوســازی و تجهیز مدارس درخصوص 
مدارس تخریبی کشور و آخرین وضعیت آن توضیح داد: اوال باید 
گفت از ۵۰۴ هزار کالس درسی که داریم ۶ درصد نیاز به تخریب 
و بازسازی دارند و همین مدارس در اولویت کار سازمان نوسازی و 

تجهیز مدارس کشور و دولت قرار گرفته اند. 
رئیس سازمان نوســازی و تجهیز مدارس ادامه داد: در این راستا 

طرحی را نیز آغاز کرده ایم، اما هنوز به مرحله نهایی نرسیده است. 
این طرح به دنبال این است که نهضتی را در حوزه بهسازی مدارس 
تخریبی انجام دهد. در همین زمینه ما از خیرین طلب می کنیم در 
این کار با ما مشارکت کنند به خصوص در زمینه مدارسی که در 

شرایط تخریبی هستند، بیشتر به کمک آن ها نیاز داریم. 
خان محمدی در ادامه بــا تأکید به لزوم برســیدگی بهنگام به 
چالش های مدارس، تصریح کرد: اگر در موردی یک مدرسه دچار 
چالش جدی باشد، سریعا باید با حضور همکاران ما در آن نقطه، 
دستور تخلیه مدرسه صادر شود. البته در حال حاضر چنین مواردی 

نداریم چراکه در پروژه مهرماه و قبل از آغاز ســال تحصیلی همه 
مدارس از این دست مورد رصد قرار گرفت و کارهایشان انجام شد.  
او تاکید کرد: به کلی باید دانش آموزان مدارس تخریبی به سرعت 
در فضای امنی برای ادامه تحصیل قرار بگیرند و مدرسه نیز سریعا 

تخریب و به شکل استاندارد بازسازی شود. 
دبیر قرارگاه جهادی عدالت تربیتی و نصیب برابر آموزشــی وزیر 
آموزش و پرورش افزود: ۶ درصد از مدارس ما یعنی ۳۰ هزار کالس 
درس وضعیت تخریبی هستند و نیاز به بازسازی دارند و ۸۱ درصد 
از مدارس ما ایمن و متناســب با استانداردهای روز مدرسه سازی 

هستند و با شــاخص ها همخوانی دارد و نسبت به شاخص های 
جهانی نیز مدارس ما در بین سایر کشورهای دنیا از نظر آموزش 
و پرورش و فضای فیزیکی جزو ممتازهاســت. خان محمدی در 
مورد مدارس چندساحتی و ویژگی های آن نیز توضیح داد: مدارس 
جدیدی که با رویکرد سند تحول بنیادین آموزش طراحی می شوند، 
توجه جدی به ساحت های شش گانه تربیت دارند. یعنی باید دارای 
کارگاه، نمازخانه، محیط ورزشی ویژه، آزمایشگاه و آزمایشگاه های 
مشترک برای تحقیقات نانو و مباحثی از این دست باشند.او اضافه 
کرد: طبیعتا تعدادی از مدارس ما چون در گذشته ساخته شده اند، 

فاقد چنین امکاناتی هستند و ما در برنامه هفتم توسعه پیشنهادات 
خودمان را در راستای تحقق مدرسه ای با ویژگی هایی که گفتم، 
ارائه داده ایم. حاال پیشنهادات پذیرفته می شود یا خیر، هنوز معلوم 
نیست. در واقع به دنبال ایجاد فضاهای اشتراکی در مدارس هستیم 
تا به بحث چند ساحتی کردن تربیت برسیم و نمی خواهیم مدارس 
تنها به ســاحت علمی دانش آموزان توجه کنند، بلکه باید شش 
ساحت تربیتی مدنظر قرار بگیرد.  خان محمدی خاطرنشان کرد: 
در کنار این ساحت های شش گانه تربیت، می خواهیم مدرسه کانون 

محله شود و تلفیق مدرسه و محله نیز اتفاق بیفتد.

سرمایه گذاری ایران برای ساخت 4 برج مسکونی در سوریهکاهش ۱۵ درصد آب ورودی به سدهای تهران 

افزایش شمار جایگاه های سوخت سیستان و بلوچستان کشاورزان هشدارهای کاهش دما را جدی بگیرندپیش بینی سقوط شدید بازارهای بورس آمریکا 

۳۰ هزار کالس درس در وضعیت تخریبی هستند
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سرمقاله

توسعه  اقتصاد دیجیتال 
نیازمند حمایت دولت

از  حمایــت  زمینــه  در 
 کســب و کارهای اینترنتی 
حمایت های خوبی صورت 
گرفته است. اقداماتی بیشتر 
در راستای توسعه این کســب و کارها باید اجرایی 
شود. حمایت های مالیاتی و مالی می تواند زمینه را 
برای فعالیت و پیشرفت این کسب و کارها فراهم کند. 
حمایت مالیاتی البته ارزش ویژه تری دارد. کسب و 
کارهای فعال در سکوهای داخلی در شرایط فعلی 
توانسته اند در بسیاری جهات از نمونه های خارجی 

خود پیشی بگیرند... 

  مهدی غیبی، کارشــناس 
فناوری 
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تازه ترین پیش بینی بانک 
جهانی از اقتصاد ایران

واردات گوشت گرم 
از اواسط هفته آینده

در راستای حمایت از توسعه اقتصاد دیجیتال صورت می گیرد

معافیت مالیاتی فعالیت در سکوهای داخلی
صفحه4

صفحه3

قیمت  پراید  به  مرز ۳۰۰ میلیون  رسید
بازار  خودرو  در  رکود

بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود پیش بینی 
کرده است که رشــد اقتصادی ایران در سال های 
۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ میــالدی به ترتیب به ۲/۲ درصد و 
۹/۱ درصد برسد.بانک جهانی در تازه ترین گزارش 
خود با اشاره به اقتصاد ایران اشاره کرده و پیش بینی 
کرده است که رشد اقتصادی در سال های ۲۰۲۳ و 
۲۰۲۴ میالدی به ترتیب به ۲/۲ درصد و ۹/۱ درصد 
برسد؛ تخمین رشد اقتصادی ایران در سال گذشته 
میالدی)۲۰۲۲( معادل ۹/۲ درصد بود. ارقام ارائه 
شده توسط این نهاد بین المللی درباره تولید ناخالص 
داخلی ایران، نسبت به گزارش قبلی نیم درصد تنزل 
یافته است که از جمله دالیل آن رشد کند اقتصادی 
این کشور و رقابت صادراتی با نفت روسیه است که 

پس از حمله به اوکراین این...

وزارت جهاد کشــاورزی از واردات گوشــت گرم 
گوسفندی و رفع ممنوعیت واردات برنج به منظور 
تنظیم بازار داخل و رفاه مصرف کنندگان خبر داد. 
به گزارش وزارت جهاد کشــاورزی، مدیرکل دفتر 
بازرگانی کاالهای کشاورزی وزارتخانه گفت: برای 
تأمین نیاز بازار داخلی و بر اساس تفاهمنامه ای که با 
بخش خصوصی منعقد کرده ایم، قرار است گوشت 
گرم گوسفندی وارد کشور و با قیمت هر کیلو ۲۰۰ 
هزار تومان در میادین میوه و تره بار، فروشــگاه ها 
و خرده فروشی ها عرضه شود. شــهیاد آبنار اظهار 
داشت: ثبت سفارش گوشت گرم گوسفندی انجام 
شــده و انتظار می رود از اواسط هفته آینده واردات 
گوشت گرم گوسفندی را به کشور داشته باشیم. وی 

در همین حال تصریح کرد...



اقتصاد2
ایران

بازار دالر در انتظار حراج ربع سکه
اگر در بازار هرات یا ســلیمانیه، بازیگران ارزی 
احتیاط را کنار نگذارند، بعید است که در بازار 
تهران نیز معامله گران بــی گدار به آب بزنند و 

خرید و فروش های سنگینی را انجام دهند.
بازیگران دالر منتظر هستند روند حراج ربع سکه 
در ابتدای هفته آینده و استقبال از این حراج را 
مشاهده کنند. آن ها تصور می کنند در صورتی 
که نرخ ربع سکه در حراج فاصله معناداری از نرخ 
بازار داشته باشد، بخشی از معامله گران ارزی 
به طور موقت به سوی حراج خواهند شتافت و 
میزان نقدینگی در بازار آزاد ارز کاهش خواهد 
یافت. از نگاه آن ها، چنین اتفاقی می تواند به 
صورت تاثیرگذاری، توان افزایشی های بازار دالر 
را کاهش دهد.  البته عده ای نیز باور دارند سطح 
حباب در بازار ربع سکه به اندازه ای باالست که 
معامله گران بنیادی تمایل زیادی برای حضور 
در حراج نخواهند داشت و این اتفاق از نگاه آن 

ها، تاثیری بر بازار ارز نخواهد داشت. 
از نگاه این دسته از فعاالن، در صورتی که دالر 
باالی مرز روانی باقی بماند، به مرور جســارت 
خرید در این بازار بیشتر خواهد شد و کار بازارساز 
برای بازگشت قیمت به زیر مرز روانی در مسیر 
دشواری قرار خواهد گرفت. با این حال، حداقل 
در روزهای گذشته بازار روند نسبتا آرامی داشت 
و ممکن است بازار در روز پنج شنبه نیز به همین 
نوسانات کم دامنه ادامه دهد. اگر امروز در بازار 
هرات یا سلیمانیه، بازیگران ارزی احتیاط را کنار 
نگذارند، بعید است که در بازار تهران نیز معامله 
گران بی گدار به آب بزنند و خرید و فروش های 

سنگینی را انجام دهند.

شوک دالری به قیمت مسکن
یک مشاور امالک در جنوب تهران با اشاره به 
اینکه وضعیت قیمت مسکن در سه ماه گذشته 
بهتر از حال حاضر بوده است می گوید:» در 30 
روز اخیر شاهد افزایش قیمت ملک تحت تاثیر 
افزایش دالر بودیم، برای مثال یک واحدی که 
در ماه پیش دو میلیارد تومان قیمت گذاری شده 
بود، در ماه جاری 300 میلیون تومان افزایش 

قیمت داشت.«
 در این گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران، 
به بررســی فایل های رهن و اجــاره خانه در 
مناطق جنوبی پایتخت پرداخته است. ارزیابی 
فایل های مســکن مشاوران نشــان می دهد، 
برای رهن کامل خانه ای بــا متراژی بین 50 تا 
70 متر در جنوب تهران و در مناطق 16 و 19، 
حداقل بودجه ای 200 تا 300 میلیون تومانی 
الزم است. یک مشاور امالک در منطقه 16 به 
اکوایران می گوید: هم اکنون بازار رهن و اجاره و 
خرید و فروش مسکن در این منطقه در وضعیت 
رکود قرار دارد. وی با اشــاره به اینکه وضعیت 
قیمت مسکن در ســه ماه گذشته بهتر از حال 
حاضر بوده اســت می گوید:» در 30 روز اخیر 
شاهد افزایش قیمت ملک تحت تاثیر افزایش 
دالر بودیم،  برای مثــال یک واحدی که در ماه 
پیش دو میلیارد تومان قیمت گذاری شده بود، 
در ماه جاری 300 میلیون تومان افزایش قیمت 
داشت.« به گفته این مشاور امالک، واحدهای 
نوساز که در ماه پیش متری 40 میلیون تومان 
خرید و فروش می شدند، به متری 50 میلیون 

تومان افزایش قیمت داده اند.
برای رهن کامل یک خانه 125 متری در محله 
نازی آباد و واقع در منطقــه 16، 750 میلیون 
تومان، و برای اجاره یــک خانه 170 متری در 
این محلــه، 800 میلیون رهــن و  3 میلیون 
اجاره پیشنهاد شده است. البته بررسی ما نشان 
می دهد، با 320 میلیون تومــان رهن کامل، 
می توان یک خانه 51 متــری در نازی آباد و با 
همین مقدار یک خانه 75 متری در خانی آباد 
نو در منطقه 19 اجاره کرد. در شهرک شریعتی  
واقع در این منطقه، برای یک خانه 65 متری، 
250 میلیون تومان رهن و 1 میلیون و 500 هزار 

تومان اجاره در نظر گرفته شده است.

چرا عرضه دنا در بورس لغو شد؟
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: 
لغو عرضه دنا در بورس بدلیل مالحظات ناشی 
از ورود سازمانی بود. امید قالیباف درباره دلیل 
لغو عرضه دنا در بــورس کاال گفت: لغو عرضه 
این خودرو در بورس به دلیل مالحظات ناشی 

از ورود سازمانی بود. 
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: 
وزارت صمت جدول عرضه هفتگی خودرو در 
بورس را تا آخر سال تهیه کرده است که پس از 
جلب نظر نهادهای ذی ربط در اختیار شرکت 

بورس کاال قرار خواهد گرفت. 

خبر

رییس ســازمان برنامه و 
بودجه با بیان اینکه دولت 
رونــد کاهشــی تــورم را 
مدیریت می کند، تصریح 
کرد: این روند کاهشــی به 
تدریج ادامــه می یابد و امیدواریم ســال آینده نیز 
تداوم داشته باشــد.  به گزارش ایرنا، سیدمسعود 
میرکاظمی در گفت وگوی تلویزیونی اظهار داشت: 
سال 1400 تورم را با 59 درصد تحویل گرفتیم اما 
به تدریج تا پایان سال به طور قابل توجهی کاهش 
پیدا کرد. وی افزود: امسال یک سری اصالحات از 
جمله اصالحات ارز ترجیحی را داشتیم، 57 درصد 
به حقوق کارگران اضافه شــد و نیز سایر اتفاقات 
اصالحی که در ســاختار اقتصادی کشور رخ داد، 
با این حال تورم به عدد 40 درصد رســید. یعنی از 
زمانی که دولت سیزدهم تحویل گرفته شد، تورم 

19 درصد کاهش پیدا کرد.
رییس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: این روند 
کاهش را مدیریت می کنیم تا به تدریج ادامه یابد 
و امیدواریم سال آینده نیز این روند کاهشی تداوم 
داشته باشــد. میرکاظمی در مورد نسبت افزایش 
20 درصدی حقوق کارمندان با تورم 40 درصدی 
گفت: در سال های گذشــته نیز به همین ترتیب 
بوده اســت. دو راه حل در این مــورد وجود دارد. 
شــما گاهی وقت ها با یک منابع ناپایدار حقوق ها 
را افزایش می دهید و پرداخت هم می کنید، یعنی 
به نوعی از یک طرف بــه مردم پرداخت می کنید و 
از طرف دیگر از جیب مردم خارج می کنید. این به 

نفع مردم نیست.
وی افزود: اما می شود ظرف دو سال تورم را به یک 
عدد منطقی رساند؛ یعنی به سمت یک رقمی شدن 
حرکت کنیم.این روند را از ســال گذشــته شروع 
کردیم. اما اتفاقاتــی افتاد، اصالحــات اقتصادی 
صورت گرفت که قانونی هم بود و باید انجام می شد. 

معاون رییس جمهور تصریح کرد: اگر روند قبلی را 
ادامه می دادیم امروز مجبور می شدیم پایه پولی را 
افزایش دهیم که این موضوع تورم ســنگینی را بر 
مردم تحمیل می کرد. ولی با اصالحاتی که انجام شد 
این موضوع مدیریت شد و این امر به عنوان یکی از 
ریشه های افزایش نقدینگی مهار شده و سال آینده 

این مشکالت را کمتر خواهیم داشت.
میرکاظمی افزود: یکی از عوامل افزایش نقدینگی 
و بروز تورم در کشــور، تکالیفی است که بر دوش 
بانک ها گذاشته می شــد و چنین ظرفیتی وجود 
نداشت که در نتیجه موجب اضافه برداشت می شد. 
در صورت تعیین تکالیف بانک ها توســط دولت و 

تامین نیازها، افزایش نقدینگی نخواهیم داشت.
رییس ســازمان برنامه و بودجه در ادامه درخصوص 
علت تقدیم بودجه به مجلس شورای اسالمی در 21 
دی ماه به جای نیمه آذرماه، گفت: سال گذشته دولت 
سیزدهم به موقع الیحه بودجه را تقدیم کرد اما امسال 
اتفاقی که افتاد تالقی تنظیم برنامه هفتم با بودجه بود. 

تدوین برنامه 6 ماه زمان نیاز دارد، سیاست های برنامه 
باید خرداد ماه تحویل داده می شد اما سیاست ها در 21 
شهریور ابالغ شد که در آن زمان ما درگیر بودجه شده 
بودیم. وی افزود: دو نظر در مجلس مطرح شد، اول 
تقدم را بر بودجه گذاشتند چون صالح نمی دانستند 
بودجه چند دوازدهم بسته شود. بعضی نظرات هم 
این بود که برنامه بر بودجه تقدم داشته باشد؛ همین 
تصمیم گیری ها در مورد این که برنامه مقدم باشد یا 
بودجه، باعت کمی تاخیر شد و در نهایت کار را با هم 

پیش بردیم.
میرکاظمی ادامه داد: بحــث دو مرحله ای کردن 
بودجه هم مطرح شــد که مرحله اول تبصره ها و 
در مرحله دوم جداول ارائه شود تا این موضوع هم 
مشخص شود کمی معطل شدیم. اول آبان بودجه 
شرکت ها را دادیم که اعالم وصول در مجلس نشد. 
باالخره جمع بندی شد که بودجه را بدهیم و اعالم 
کردند جداول هم ارائه شود که آن را هم به مجلس 
دادیم. معاون رییس جمهور با تاکید براینکه صالح 

کشــور این اســت که بودجه چند دوازدهم بسته 
نشود، گفت: 6 ماه تمدید برنامه ششم مشکلی ایجاد 
نمی کند و فرصت کافی بــرای تنظیم برنامه هفتم 

است و نباید عجله ای در این باره شود.
وی تصریح کرد: امیدواریم در کوتاه ترین زمان برنامه 
را هم به مجلس بدهیم و با تعامل دولت و مجلس به 
زودی این برنامه تصویب شود. رییس سازمان برنامه 
و بودجه همچنین درباره زمان تحویل برنامه هفتم به 
مجلس نیز، گفت: موسسات پژوهشی مقدمات کار را 
فراهم کرده اند. وقتی برنامه در سازمان می رود تمام 
وقت درگیر برنامه می شویم. مقدمات و جمع بندی 
موضوعات صورت گرفته و به ســمت تدوین احکام 
می رویم و بعد آن را به دولــت می دهیم. زمانی هم 
در دولت صرف می شود و پس از آن برنامه به مجلس 
ارائه خواهد شــد. معاون رییس جمهور در ادامه با 
بیان اینکه در حالیکه بیش از 9 ماه از سال گذشته و 
ما باالی 85 درصد تحقق منابع را داشته ایم، افزود: 
بخشی از منابع درآمدهای نفتی هنوز حاصل نشده و 
در ماه های پایانی محقق می شود و اگر آن را دریافت 
کنیم باالی 95 درصد منابع محقق می شود و طبق 

آن مصارف هم انجام شده است.
میرکاظمی گفــت: پرداخت بدهــی رتبه بندی 
معلمان، پــاداش بازنشســتگان، حــق و حقوق 
پرستاران و 10 درصد افزایش حقوق همگی انجام 
شــده، در عین حال که یارانه نقدی هــم هر ماه 
پرداخت می شــود و این هزینه ها بدون استقراض 
انجام شده است. وی تصریح کرد: منابع و مصارف در 
دولت به گونه ای تنظیم شده که کمترین مغایرت 
را دارد و این موضوع کم نظیر بوده اســت. رییس 
ســازمان برنامه و بودجه همچنین به بودجه سال 
1402 اشاره کرد و با بیان اینکه در این بودجه فروش 
دارایی های ســرمایه ای و مالیات بر درآمدها دقیق 
محاسبه شــده و مصارف هم واقعی در نظر گرفته 
شده است، گفت: ما رعایت منابع و مصارف و واقعی 
بودن آن ها را دنبال می کنیم تا کمترین مغایرت را 

در بودجه داشته باشند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه:

تورم سال آینده کاهشی است
افزایش حقوق ۲۰ درصدی تصویب می شود

فــروش ۱۵۳۴ میلیارد تومان 
اموال تملیکی در مزایده ۲۶۴

مدیرعامل ســازمان جمع آوری و فروش اموال 
تملیکی اعالم کرد که در مزایده 264 این سازمان 
باالترین میزان فــروش در مزایده های فوق العاده 
کاالهای تملیکی رقم خورد. ســید عبدالمجید 
اجتهادی، مدیرعامل ســازمان جمــع آوری و 
فروش اموال تملیکی اعالم کرد: در مزایده 264 
سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی 1,538 
میلیارد تومان کاال عرضه شده بود که شامل انواع 
کاال از جمله ماشــین آالت راهسازی بود سال ها 
در گمــرکات و بنادر نگهداری می شــد و تعیین 
تکلیف نشده بود. وی ادامه داد: همچنین تعدادی 
خودروهای سواری و کاالهای دیگر از جمله حدود 
470 کیلو زعفران بود که بــه اتهام قاچاق به نفع 
دولت ضبط شده و در اختیار سازمان اموال تملیکی 
قرار داده شد. وی همچنین گفت که برخی از این 

کاالها به شرط صادرات فروخته شده است.
مدیرعامل ســازمان جمع آوری و فروش اموال 
تملیکی اعالم کــرد: در این مزایده بــا باالترین 
فروش سازمان اموال تملیکی در مزایده های فوق 
العاده مواجــه بودیم به طوری کــه از این میزان 
817 میلیارد تومان از کاالها دارای پیشنهاد بوده 
و با رشــد 53 درصدی 1,254 میلیارد تومان از 
این کاالها به فروش رســید. اجتهادی با اشاره به 
برگزاری مزایده های عادی و فوق العاده حتی تا دو 
بار در ماه در بعضی استان ها گفت: برنامه این است 
که تا سه ماهه ابتدایی سال 1402 کلیه ماشین 
آالت راهسازی که در اختیار سازمان اموال تملیکی 
قرار داده شده و خودروهایی که کاالهای رسوبی 

محسوب می شود تعیین تکلیف شود.

وزیر ورزش و جوانان خبر داد:
ارائه درخواست افزایش »وام 

ازدواج« به دولت
وزیر ورزش و جوانان از ارائه طرحی به هیات دولت 
برای افزایش معقول »وام ازدواج« و نیز پیش بینی 
شــدن تفکیک حوزه جوانــان از وزارت ورزش و 
جوانان در برنامه هفتم توسعه خبر داد. به گزارش 
ایسنا، حمید ســجادی با حضور در برنامه صف 
اول شبکه خبر تلویزیون به ارائه گزارش عملکرد 
وزارت ورزش و جوانان در حوزه جوانان پرداخت 
و با بیان اینکه بهتر اســت حوزه جوانان از حوزه 
ورزش منفک شــود تا تشــکیالت خاص خود را 
داشته باشــد، اظهار کرد: این امر در برنامه هفتم 
توسعه در صورت تصویب پیش بینی شده است تا 
 حوزه جوانان از وزارت ورزش منفک شده و دارای 

ساختار خاص خود شود.
وی ادامه داد: بر روی این مساله که حوزه جوانان 
پــس از تفکیــک از وزارت ورزش تبدیل به چه 
ساختاری شود، بحث است. طبیعتا وزارت شدن آن 
سخت است و سازمان شدن آن محل بحث است. 
جوانان فراموش شده اند و زیر اسم ورزش نادیده 
گرفته می شوند؟؛ »بپذیریم انصافا اینگونه نیست«

سجادی به این سوال که اگر این تفکیک انجام شود 
شما دوست دارید وزیر ورزش باشید یا جوانان، با 
اندکی تامل پاسخ داد: طبیعتا وزیر ورزش چراکه 
حوزه جوانان مطالعات و ســاز و کار خاص خود را 
دارد. البته کار کردن با جوانان افتخار است. اکثر 
افراد فکر می کنند جوانان فراموش شده اند و زیر 
اسم ورزش نادیده گرفته می شوند؛ بپذیریم انصافا 
اینگونه نیست. ورزش هیاهوی خاص خود را دارد و 
از این رو دیده می شود. اتفاقات و کارهایی که برای 
جوانان انجام می دهیم مثل ورزش دیده نمی شود 
چراکه باید در جامعه لمس شود. وی در بخش دیگر 
سخنان خود با بیان اینکه از 18 تا 35 سالگی به 
عنوان قشر جوان جامعه هدف معاونت امور جوانان 
هســتند اما ما در وزارتخانه همه جامعه کشور را 
"جوان" می بینیم، درباره تالش معاونت جوانان 
برای افزایش وام ازدواج گفت: به دنبال این هستیم 
طرحی را به هیات دولت در راستای افزایش معقول 
وام ازدواج ارائه دهیم تا افــرادی که می خواهند 
ازدواج کننــد با تکیه بر این وام، شــروع خوبی را 

داشته باشند و می دانم حمایت هم خواهد شد.
وزیر ورزش و جوانان در بخش دیگر سخنان خود با 
اشاره به راه اندازی سامانه صدور مجوز برای مراکز 
فعال در امر انتخاب همســر، عنوان کرد: مطابق با 
تبصره ذیل ماده 37 قانون جوانی جمعیت راه اندازی 
سامانه صدور مجوز مراکز فعال در امر انتخاب همسر 
جزو وظایف ما بوده است. تا کنون مجوز 12 مرکز 
فعال در این زمینه را با همکاری سازمان تبلیغات 
اسالمی میسر کرده ایم. وی با بیان اینکه گروه هایی 
از فعاالن و مبلغان امر ازدواج داریم که نیاز به دیده 
شدن دارند، افزود: سال گذشته در مشهد و امسال 
در قم همایش "هم آهنگ" را در همین راستا برگزار 
کردیم. دومین دوره این همایش با حضور 300 تن از 

فعالین این حوزه برگزار شد.

اخبار

I N FO@biznews. ir

info@kASBOKARNEWS.irروزنامه كسب و كار| سال هشتم،شماره 2679| شنبه 24 دی ماه1401

بانــک جهانــی در جدیدتریــن گــزارش خود 
پیش بینی کرده است که رشد اقتصادی ایران در 
سال های 2023 و 2024 میالدی به ترتیب به 2/2 
درصد و 9/1 درصد برسد.بانک جهانی در تازه ترین 
گزارش خود با اشــاره به اقتصاد ایران اشاره کرده 
و پیش بینی کرده اســت که رشــد اقتصادی در 

سال های 2023 و 2024 میالدی به ترتیب به 2/2 
درصد و 9/1 درصد برسد؛ تخمین رشد اقتصادی 
ایران در سال گذشته میالدی)2022( معادل 9/2 

درصد بود.
ارقام ارائه شده توسط این نهاد بین المللی درباره 
تولید ناخالص داخلی ایران، نسبت به گزارش قبلی 

نیم درصد تنزل یافته است که از جمله دالیل آن 
رشد کند اقتصادی این کشور و رقابت صادراتی با 
نفت روسیه است که پس از حمله به اوکراین این 
کشــور اقدام به ارائه تخفیف در نفت خود کرده 
اســت. بانک جهانی در گزارش اخیر خود رشــد 
اقتصادی ایران در سال 2021 و 2022 میالدی 

را به ترتیب 9/1 و 7/4 درصد اعالم کرده اســت. 
بانک جهانی همچنین می گویــد تقاضای خرید 
کاال از طرف شهروندان ایرانی با افزایش تورم در 
این کشور کاهش یافته؛ این نهاد پیش بینی کرده 
در سال مالی 2023-2024 نرخ تورم در ایران به 

44 درصد برسد.

رئیس کل سازمان سرمایه گذاری خارجی کشورمان 
در راســتای ایجاد مسیر توســعه و همکاری های 
دوجانبه و تشکیل هرچه بهتر کمیسیون مشترک 
ایران و عراق در صدر هیاتی تخصصی به بغداد سفر 
کرد. علی فکری معاون وزیــر اقتصاد و رییس کل 
سازمان ســرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و 
فنی ایران که به عراق سفر کرده است، به عنوان دبیر 
طرف ایرانی کمیسیون مشترک ایران و عراق برای 
هماهنگی در سرمایه گذاری مشترک در شهرک های 
صنعتی ویژه و الزامات آن با طرف های عراقی دیدار 

و گفتگو کرد.
تقویت همکاری های متقابل و سرمایه گذاری های 
مشترک در شــهرک های صنعتی ویژه دبیر طرف 
ایرانی کمیسیون مشــترک ایران و عراق به منظور 

هماهنگی جهت برگزاری پنجمین جلسه کمیسیون 
مشترک همکاری های اقتصادی جمهوری اسالمی 
ایران و جمهوری عراق در دیدار بــا وزیر بازرگانی 
کشور عراق بعنوان رئیس طرف عراقی کمیسیون 
مشترک دو کشور بر تقویت همکاری های متقابل و 
سرمایه گذاری های مشترک در شهرک های صنعتی 
ویژه و الزامات آن در گفتگو با طرف عراقی تاکید کرد.

در ادامه نیز اثیر داود سلمان الغریری، وزیر تجارت 
کشور عراق نیز آمادگی این کشور به منظور تشکیل 
زودهنگام کمیسیون مشــترک و تدوین و تکمیل 
صورتجلسه تفاهم مشــترک در زمینه اقتصادی و 
تجاری با کشــورمان را اعالم داشت. در انتهای این 
نشست نیز طرفین ضمن تبادل نظر پیرامون پروژه ها 
و موضوعات پیشنهادی برای همکاری طرفین در 

چارچوب برنامه کمیسیون مشترک و خواسته های 
دو طرف در این زمینه با برگزاری جلسات کمیسیون 

در نیمه دوم بهمن ماه آینده، توافق کردند.
فکری در ادامه این سفر ضمن دیدار با ساالر محمد 
امین رییس هیات ســرمایه گذاری عراق پیرامون 
مقوله سرمایه گذاری متقابل اتباع دو کشور در جهت 
تحکیم روابط پایدار دوجانبه و نیــز تعریف پروژه 
های مشــترک اولویت دار بین دو کشور به تبادل 
نظر پرداخت و همچنین از ورزشگاه الزوراء در بغداد 
بعنوان نمونه های صادرات خدمات فنی و مهندسی 

کشورمان به عراق بازدید کرد.
همکاری  های سه جانبه ایران، عراق و بانک توسعه 
اسالمی رئیس کل سازمان سرمایه گذاری در جریان 
این ســفر همچنین با مصطفی غالب رئیس بانک 

مرکزی عراق و نیز رئیس بانک تجارت این کشــور 
نیز حول روابط دو کشور مســلمان با بانک توسعه 
اسالمی و همکاری  های سه جانبه و نیز مدل های 
سرمایه گذاری مشترک در شهرک های صنعتی ویژه 

را مورد بررسی و تاکید قرار داد.
اجرای پروژه های مشــترک و تقویــت ارتباطات 
اقتصادیدبیر طرف ایرانی کمیسیون مشترک ایران 
و عراق در انتهای این سفر جهت پیشبرد امور و فراهم 
کردن زمینه های الزم برای اجرایی نمودن پروژه های 
مشترک و تقویت ارتباطات اقتصادی دو کشور در 
نشستی با حضور با حازم خالدی مشاور نخست وزیر 
عراق، معاون وزیر تجارت؛ معاون وزیر آب و منابع 
طبیعی و مدیران ارشــد وزارت حمل و نقل و امور 

خارجه این کشور شرکت کرد.

بر اساس گزارش ها، در ســال گذشته تعداد مراکز 
کاریابی دولتی و خصوصی در کشور افزایش داشته 
و اســتان های تهران و خراســان رضوی بیشترین 
تعداد مراکز خدمات اشتغال دولتی و دفاتر کاریابی 

خصوصی را به خود اختصاص دادند.
به گزارش ایسنا، کاریابی ها و مراکز مشاوره شغلی 
بازوی توانمندی برای دولت در شناسایی فرصتهای 
شغلی و تامین نیروی کار به شمار می روند که سهم 
باالیی در ایجاد اشتغال، کاهش بیکاری و برقراری 
تعادل میان عرضــه و تقاضا در بــازار کار دارند. از 
این رو با توجه به تاکید مقام معظم رهبری بر لزوم 
اشتغالزایی برای جوانان و مقابله با بیکاری و اهمیت 
مراکز کاریابی در برنامه های توسعه، شایسته است در 
بکارگیری توانمندی و ظرفیت کاریابی ها و موسسات 
مشاوره شغلی به شکل مطلوبتر و معرفی بهتر این 

مراکز بــه جامعه هدف کارجویــان و کارفرمایان و 
افزایش ســهم آنها در اقتصاد ملی از طریق توسعه 
کمی و کیفی این بنگاهها اقدامات الزم صورت گیرد.

کاریابی فرایند ثبت نام و جست و جوی شغل برای 
جوینده کار و تامین نیروی انسانی برای کارفرما است 
که می تواند به اشــتغال منجر شود. مرکز خدمات 
اشــتغال یا کاریابی دولتی، واحدی سازمانی تحت 
پوشش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که 
خدمات راهنمایی و مشاوره شغلی و کاریابی را برای 
جوینده کار و کارفرما به صــورت رایگان ارایه می 
کند. دفتر کاریابی یا کاریابی خصوصی، کارگزاری 
خصوصی است که با اخذ مجوز از وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی در ازای دریافت حق الزحمه از جوینده 
کار، خدمات راهنمایی و مشاوره شغلی و کاریابی را 

ارایه می دهد.

گزارش مرکز برنامه ریزی و اطالعات راهبردی وزارت 
کار از افزایش تعداد مراکز دولتــی و دفاتر کاریابی 
خصوصی در سال گذشته حکایت دارد. به موجب 
این گزارش، در حالی که در سال 1399 تعداد مراکز 
خدمات اشتغال و دفاتر کاریابی خصوصی کل کشور 
1084 مورد بوده است، این تعداد در سال 1400 به 
1199 مرکز و دفتر کاریابی افزایش یافته است. از 
این میزان 98 مورد مرکز خدمات اشتغال )دولتی( و 
1101 مورد دفتر کاریابی خصوصی)کاریابی داخلی 

و خارجی ( بوده است.
همچنین در ســال گذشــته 911 دفتــر کاریابی 
داخلی و 190 کاریابی خارجی در کشــور فعالیت 
داشتند که نسبت به ســال 1399 افزایش داشته 
است. اســتان تهران با 236 و خراســان رضوی با 
101 مورد بیشــترین تعداد مراکز خدمات اشتغال 

 دولتــی و دفاتــر کاریابــی خصوصــی را به خود 
اختصاص داده اند.

بر اســاس گزارش ها بیش از 50 درصد نیروی کار 
مورد نیاز در کشورهای توسعه یافته توسط کاریابی 
ها جذب می شــوند. با توجه به ســهم بسزایی که 
کاریابی ها در تامین نیروی کار مورد نیاز کارفرمایان 
و معرفی فرصتهای شغلی مناســب برای جوانان و 
جویندگان کار دارند، شایسته است از ظرفیت این 
بنگاه ها در جهت تقویت کارآفرینی و توســعه بازار 
کار بیش از پیش استفاده شــود. به گزارش ایسنا، 
متقاضیان دریافت مجوز تأسیس کاریابی  در صورت 
تمایل برای ثبت درخواست خود می توانند به سامانه 
صدور مجوز کاریابــی های غیردولتــی داخلی و 
http://karyabi-mojavvez.  خارجی به نشانی

mcls.gov.ir مراجعه کنند. 

از سال 1392 تا سال 1398، میزان شکاف درآمدی بین 
شهر و روستا حدود 192 درصد افزایش پیدا کرده است. 
به گزارش تجارت نیوز، »شکاف درآمدی بین شهر و روستا 
به حدود 192 درصد افزایش پیدا کرده است.«؛ این گفته 
علی خضریان- سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس در 
جلسه علنی امروز است. وی همچنین هشدار داده که 
زیرساخت های توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی 

به دلیل کاهش روزافزون جمعیت روستایی و عشایری 
در خطر اســت. خضریان همچنین به نگرش موجود 
درباره مقوله توسعه روســتایی و عشایری اشاره داشته 
اما در عین حال اعالم کرده اســت که به رغم توفیقات 
به دست آمده، شــکاف و تبعیض زیادی بین شهرها با 

روستاها و جامعه عشــایری در برخورداری از منابع و 
امکانات وجود دارد و تله شــهری کامال نمایان است و 
این مناطق همچنان با فقر و محرومیت دست به گریبان 
هســتند. در بخشــی از گزارش امروز کمیسیون اصل 
90 اشاره شده است که آمارها نشــان می دهد از سال 

1392 تا سال 1398، میزان شکاف درآمدی بین شهر 
و روستا حدود 192 درصد افزایش پیدا کرده است. این 
موضوع دالیل زیادی دارد ولی باید گفت، غلبه دالالن 
و سودجویان در بازار محصوالت کشاورزی، روستایی و 
عشایری، سبب شده است، سود و درآمد عمدتا نصیب 
 دالالن شــود و تولیدکنندگان روســتایی و عشایری 

بهره چندانی نبرند.

تازه ترین پیش بینی بانک جهانی از اقتصاد ایران

سرمایه گذاری مشترک ایران و عراق در شهرک های صنعتی

افزایش کاریابی های خصوصی و دولتی

افزایش 192 درصدی شکاف درآمدی بین شهر و روستا

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com
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ســامانه نوین اصناف در راســتای تسهیل در 
صدور پروانه کســب اصنــاف از اول بهمن ماه 
امســال بصورت سراســری آغاز به کار خواهد 
کرد و این ســامانه جایگزین ســامانه ایرانیان 
اصناف می شود. به گزارش فارس از ابتدای بهمن 
ماه امسال، ســامانه نوین اصناف که سامانه ای 
جهت تسهیل امور مربوط به قانون نظام صنفی 
کشور اســت آغاز به کار خواهد کرد و در بستر 
این ســامانه متقاضیان پروانه کسب می توانند 
تقاضای خود را به صورت سیستمی ثبت و پس 
از طــی فرآیند الزم و تایید سیســتمی مدارک 
در این ســامانه که مدت زمــان در نظر گرفته 
شده برای صدور در ســامانه جدید 7 روز کاری 
اســت. متقاضیان  پروانه کســب واحد صنفی 
 خود را دریافت و می توانند کســب و کار خود را 

راه اندازی کنند. 
براســاس ایــن گــزارش، پروانه کســب برای 
متقاضیان تاکنــون از طریق ســامانه ایرانیان 
اصناف کشــور که یک ســامانه غیر هوشــمند 
است انجام می شــود ضمن اینکه 7 هزار و 400 
اتحادیه کشــوری، اســتانی و شهرســتانی در 
سراسر کشــور وظیفه صدور مجوزهای صنفی 
را بر عهده دارنــد و  با توجه به عدم هوشــمند 
بودن ســامانه قدیمــی اصنــاف، فرآیند ثبت 
درخواست تا بررســی و صدور به صورت سنتی 
 و بعضا سلیقه ای در بستر فرم های سامانه اصناف

 انجام می شد. 
با توجه به اینکه در ســامانه قدیم اصناف، تمام 
موارد مربوط به ســامانه و دسترســی های فنی 
در اختیار اتحادیه های سراســر کشور بود لذا در 
موارد بســیاری صدور پروانه از سوی اتحادیه ها 
با کندی بسیار انجام می شــد. براین اساس، از 
مرداد ماه امسال طی تفاهمنامه ای که معاونت 
علمی و فناوری ریاســت جمهــوری، معاونت 
تجاری و خدمات وزارت صمــت منعقد کردند 
یک شــتابدهنده دانش بنیان برای استفاده از 
ظرفیت شرکت های دانش بنیان و نخبگان برای 
اصالح فرآیندهای ســامانه اصناف انتخاب شد 
و با تشــکیل یک تیم 15 نفره کار خود را برای 
طراحی و راه اندازی ســامانه نوین اصناف انجام 

دادند. بنابراین بصورت پایلوت سامانه مذکور در 
دماوند راه اندازی شد و پس از طی مراحل موفق 
آزمایشی مقرر شده تا بصورت سراسری از ابتدای 
بهمن ماه 1401 در تمام کشــور از این سامانه 

بهره برداری شود. 
گفتنی است حدود 3 و نیم میلیون واحد صنفی 
دارای پروانه در کشــور وجود دارد و در کنار این 
تعداد حدود 700 هزار واحد صنفی فاقد پروانه 
نیز در کشور وجود دارد.  حسین میرزایی مدیر 
ســامانه نوین اصناف گفت: سامانه نوین اصناف 
وزارت صمت ذیل قانون نظــام صنفی تحلیل، 
طراحی و پیاده سازی شــده است.  به گفته وی 
صدور پروانه کسب طی سال های گذشته همواره 
یکی از گلوگاه ها بوده که بســیاری از متقاضیان 
شروع کســب و کار در بخش اصناف را با چالش 

مواجه کرده است. 
میرزایی بیان داشــت: صدور پروانه کسب برای 
متقاضیان تاکنــون از طریق ســامانه ایرانیان 
اصناف کشــور که یک ســامانه غیرهوشــمند 
اســت انجام می شــده و 7 هزار و 400 اتحادیه  
)کشــوری، اســتانی و شهرســتانی( در تمام 
کشــور وظیفه صدور مجوز های صنفــی را بر 
عهده دارند که بــا این روش هم مشــکالتی را 
برای متقاضیان بوجود آورده بود و لذا در موارد 
 بسیاری صدور پروانه از سوی اتحادیه ها با کندی 

انجام می شد. 
پروانه های صنفی، 60 درصد از مجوزهای کشور 
را به خود اختصاص می دهند. بنابراین تحوالت 
صورت گرفته، به نحوی تحولی ملی محســوب 
می شود که با حمایت های معاون علمی و فناوری 
ریاســت جمهوری )معرفی تیم هــا و نیروهای 
نخبه فعال در حوزه دانش بنیان( وزارت صمت 
)حمایت از تیم ها و نیروهای نخبه طی تفاهم با 
معاونت علمی( و وزارت امور اقتصادی و دارایی 
)متولی درگاه ملی مجوزها( به سرانجام رسیده 
است. از سوی دیگر، دشوارترین کار درگاه ملی 
مجوزها که بیش از 10 مــاه به تاخیر افتاده بود، 
اتصال به سامانه اصناف بود که بواسطه طراحی 
جدید صورت گرفته در سامانه نوین اصناف، این 

امر محقق شد.

رئیس اتحادیه درودگران و مبل سازان 
تهران گفت: به دنبال افزایش بي  رویه 
نرخ مواد اولیه، قیمت  تمام شده تعمیر 
کاال نیز باال مي  رود، چون براي تعمیر 
مبل، پارچه، اســفنج و... الزم است که 
نرخ آن نیز افزایش یافتــه؛ در نتیجه 
بسیاري از افراد به  دلیل مشکالت مالي 
حتي از تعمیرات مبــل نیز صرف  نظر 

مي کنند.
علیرضــا عباســي، رئیــس اتحادیه 
درودگران و مبل سازان تهران با بیان 
اینکه در حال حاضر بــازار مبلمان در 
شرایط بسیار بدي قرار دارد و بسیاري 
از مردم قدرت خرید مبلمان را ندارند 
افزود: شاید تنها بازار فروش این کاال به 
فروش محصوالت چوبي براي تکمیل 
جهیزیه محدود شده باشد. براي مثال 
در سال هاي قبل یک کارمند یا کارگر 
با 10 تا 15 میلیون تومان مي توانست 
یک دست مبل راحتي بخرد؛ اما امروز 
نرخ همین کاال 45 میلیون تومان است؛ 
بنابراین تقاضا در بازار مبلمان بشدت 

کاهش یافته است.
وي تصریح کرد: افزایش بي رویه نرخ 
مواد اولیه شامل پارچه، چوب و نئوپان 
از مهم ترین دالیــل افزایش نرخ این 
کاالهاست؛ بنابراین میتوان گفت بازار 
خرید و تعمیر مبل در حال حاضر هر دو 
در رکود است. عباسي بیان کرد: اقالمي 
مانند مبلمان سال هاست که از لیست 
خرید بسیاري از افراد حذف شده است. 
مبلمــان زماني در ســبد خانوار جاي 
داشت؛ اما در حال حاضر اگر خانواده اي 
در منزل مبل نداشته باشد مهم نیست.

رئیــس اتحادیــه درودگــران و مبل 
سازان تهران در خصوص چالش هاي 
صنف متبوع خود گفــت: چالش هاي 
بســیاري پیش روي صنعت مبلمان 
قــرار دارد. افزایش نرخ مــواد اولیه به 
صورت ساعتي بسیار مشکل ساز است؛ 
اما ایــن موضوع تنها شــامل صنف ما 
نمي شود. از سوي دیگر باال بودن نرخ 
تمام شده محصوالت، صادرات را براي 
تولیدکنندگان دشوار کرده، چراکه در 
مواردي نرخ تمام شده محصول از نرخ 

کاالهاي وارداتي نیز بیشتر میشود.
وي ادامه داد: یکي از دالیل اصلي این 
شــرایط نبود نظارت بر فعالیت تامین 
کنندگان مواد اولیــه و حضور دالالن 
در بازار اســت. این در حالي است که 

افزایش تعرفه واردات برخي از کاالهایي 
که مشابه داخلي دارند باعث مي شود 
مردم هزینه بیشتري براي تهیه کاالها 
بپردازند و اگر دولــت قصد حمایت از 
تولید دارد، بهتر است با کاهش مالیات 

و... این کار را انجام دهد.
عباســي همچنین اظهار داشــت: در 
ســال هاي اخیر که با بیمــاري کرونا 
مواجه شــدیم مردم ترس از حضور در 
اجتماع داشتند و این مسئله خسارت 
زیادي به بازار مبل وارد کرد. از ســوي 
دیگر نوسانات قیمتي در بازار و گراني 
محصوالت خارجــي اقتصاد بازار مبل 
را با مشکالتي روبهرو کرد. وقتي جنس 
را با دالر میخریم و تبدیــل به تومان 
میکنیم مشــتري ضرر میکند و این به 

نفع مشتري ایراني نیست.
رئیس اتحادیه درودگران و مبل سازان 
تهران اشاره کرد: ما دو نوع تولید داریم؛ 
تولید محصول نهایي و تولید مواد اولیه. 
براي تولید مــواد اولیه بایــد هرگونه 
تســهیالتي فراهم شــود و در صورت 
داشتن کســري باید اقدام به واردات 
کرد، زیرا واردات کنترل شــده باعث 

بهبود مي شود.
وي ادامــه داد: از ســوي دیگر دولت 
به بهانــه حمایــت از تولیــد داخل 
از واردات پارچــه جلوگیــري کرد که 
همین انحصاري کردن بــازار پارچه و 
جلوگیــري از واردات موجب افزایش 
نرخ شــد. همچنین باید دستگاه هاي 
نظارتي بر فعالیت تولیدکنندگان مواد 
اولیه نظارت داشــته باشند. باتوجه به 
دســتمزدهاي باال، مالیــات و کاهش 
تقاضا، بازار در شــرایط ســختي قرار 

میگیرد.
عباسي با ابراز تاسف از اینکه بسیاري 
از فعاالن این حوزه تصمیم به تعطیلي 
کارگاه خود دارند و عدهاي نیز تعطیل 
شــدند افزود: فضاي نگهــداري یک 
دســت مبل حدود 35 متر اســت و از 
ســوي دیگر کاهش تقاضا موجب پر 
شــدن ظرفیت انبارها شده است. وي 
در پایان تصریح کرد: همه موارد گفته 
شده در حالي است که صنعت مبلمان 
حدود ۸ درصد اشــتغال کشــور را به 
خود اختصاص داده و در بیشتر شهرها 
کارگاه هاي صنفي فعالیت دارند و مبل 
 تولید مي کنند و تولیدات جوابگوي نیاز

 داخلي است.

وزارت جهاد کشاورزی از واردات گوشت گرم گوسفندی و رفع ممنوعیت 
واردات برنج به منظور تنظیم بازار داخل و رفاه مصرف کنندگان خبر داد. به 
گزارش وزارت جهاد کشاورزی، مدیرکل دفتر بازرگانی کاالهای کشاورزی 
وزارتخانه گفت: برای تأمین نیاز بازار داخلی و بر اســاس تفاهمنامه ای که 
با بخش خصوصی منعقد کرده ایم، قرار اســت گوشــت گرم گوسفندی 
وارد کشــور و با قیمت هر کیلو ۲00 هزار تومان در میادین میوه و تره بار، 

فروشگاه ها و خرده فروشی ها عرضه شود.
شهیاد آبنار اظهار داشت: ثبت سفارش گوشت گرم گوسفندی انجام شده 
و انتظار می رود از اواسط هفته آینده واردات گوشت گرم گوسفندی را به 

کشور داشته باشیم. وی در همین حال تصریح کرد: به منظور تنظیم بازار 
داخل، توزیع گوشت منجمد گوسفندی و گوساله از سوی شرکت پشتیبانی 

امور دام در حال انجام است.
آبنار درباره رفع ممنوعیــت واردات برنج نیز گفــت: از دیروز ممنوعیت 
واردات برنج خارجی رفع و در مدت ۲4 ساعته گذشته 100 هزار تن ثبت 
سفارش انواع برنج خارجی را داشته ایم. وی ادامه داد: به شرکت بازرگانی 
دولتی ایران نیز ابالغ کرده ایم که بدون هیچ محدودیتی در ســطح کشور 
و به طور گسترده نســبت به توزیع برنج خارجی اقدام کند. مدیرکل دفتر 
بازرگانی کاالهای کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی پیش بینی کرد؛ برنج 

خارجی ثبت سفارش شده ظرف ۲0 روز آینده وارد کشور شود. وی درباره 
رفع ممنوعیت واردات برنج به کشور اذعان داشت: با توجه به اینکه فصل 
برداشت برنج در داخل کشور تمام شده و تقاضا در بازار زیاد است، از این رو 
برای تأمین کسری رفاه حال مصرف کنندگان، واردات برنج و توزیع آن با 
قیمت بسیار اقتصادی صورت می گیرد و بر حسب نیاز تا روزهای پایانی سال 

و ماه مبارک رمضان ادامه خواهد داشت.
آبنار گفت: کیفیت برنج های خارجی بر اساس استانداردهای موجود است و 
مشخصات کیفی برنج های خارجی باید توسط دستگاه ها و مراجع ذی ربط 

تأیید و سپس ترخیص شود.

رئیس اتحادیه فروشندگان گل و گیاه تهران از افزایش 
30 درصدي قیمت گل رز در آستانه روز مادر خبر داد 
و گفت: در جلســه اي که با جهاد کشاورزي داشتیم 
تصمیم بر آن شد که براي روز مادر 30 درصد به قیمت 
گل رز افزوده شود. البته قیمت بقیه گل ها مانند هفته 

پیش است و افزایشي نداشته است.
اکبر شاهرخي، رئیس اتحادیه فروشندگان گل و گیاه 
تهران در خصوص قیمــت گل در روز مادر بیان کرد: 
روز مادر براي گل فروشان یک روز استثنایي است و 
تمام گل فروشان در این روز گل هاي شان را گران مي 
کنند. وي ادامه داد: در واقع فروش آنها در این روز است 
و حتي از شب عید هم بهتر است. لذا از هفته پیش تا 
االن افزایش قیمت داشتیم. در جلسه اي که با جهاد 
کشاورزي داشتیم تصمیم بر آن شد که براي روز مادر 
30 درصد به قیمت گل رز افزوده شود. البته قیمت بقیه 
گل ها مانند هفته پیش است و افزایشي نداشته است.

شــاهرخي بیان کرد: قیمت رز هلندي سوپر و درجه 
یک به ترتیب تا هفته گذشته 50 و 40 هزار تومان بود 
اما اکنون رزهاي سوپر 60 هزار تومان، رزهاي درجه 
یک 50 هزار تومان و درجــه دو نیز به 40 هزار تومان 
رسیده است. رزهاي ایراني نیز 30 هزار تومان در روز 
مادر به فروش مي رســد. قیمت رزهاي شاخه بریده 
صادراتي )WA( و روزهاي هفت رنگ خاص بر اساس 
عرضه و تقاضا تعیین مي شود اما بیشتر بین 70 تا ۸0 
هزار تومان قیمت گذاري مي شود. گل فروشان معموال 

رزهاي سوپر را شــاخه اي 45 هزار تومان مي خرند و 
موظند شاخه اي 60 هزار تومان بفروشند.

رئیس اتحادیه فروشندگان گل و گیاه تهران همچنین 
در خصــوص قیمــت گل مریم، نرگــس، داوودي و 
آلسترومر گفت: گل داوودي دسته 15 تایي 50 هزار 
تومان است که اگر با برگ و خاشــاک تزیین شود تا 
70 هزار تومان فروخته مي شود. 6 شاخه گل نرگس 
40 هزار تومان و گل مریم ورامیني شاخه اي 40 هزار 
تومان و گل مریمي که از دزفول مي آید شاخه اي ۲5 
هزار تومان است. گل آلسترومریا هم شاخه اي ۲5 هزار 
تومان اســت. رئیس اتحادیه فروشندگان گل و گیاه 
تهران در ارتباط با قیمت گل پس از روز مادر بیان کرد: 
قطعا قیمت ها کاهش خواهد یافت. روز مادر یک روز 

خاص است.
وي در خصوص فروش انــواع گل در روز مادر اظهار 
داشت: معموال فروشــندگان مشتریان را ترغیب مي 
کنند که گلدان بخرند؛ چون ماندگاري بیشتري دارد. 
جوان ها بیشتر دوست دارند گل بخرند؛ اما خانواده ها 
بیشتر گلدان مي خرند. مردم در این روز همه رغم گل 
و گیاه مي خرند. پرفروش ترین گل ها براي هدیه روز 
مادرگل رز، مریم، داودي، نرگس، آلسترومریا است. 
پرفروش ترین گیاهان گلداني هم ارکیده)قیمت:600 
تا یک میلیون تومان(، آنتوریوم)قیمت:400 تا 500 
هزار تومان(، کاالنکوآ)قیمت: 1۲0 تا 300 هزار تومان( 

و انواع مختلفي از کاکتوس ها شامل مي شود.

تدابیر ویژه شــرکت توانیــر برای اســتمرار تأمین 
برق خانگی در موج ســرما و عبور از پیک دو تا ســه 
هفته ای زمســتان، بامدیریت بار در شــهرک های 
صنعتی، صنایــع باالی یــک مــگاوات و چاه های 
کشاورزی عملیاتی شد. نشســت عبور از دوره پیک 
زمســتان با حضور آرش کــردی مدیرعامل توانیر و 
معاونان و مدیران ارشــد شــرکت توانیر، مدیرعامل 
شرکت مدیریت شــبکه و ارتباط تصویری با مدیران 
 عامل شــرکت های بــرق منطقــه ای و توزیع برق

 کشور برگزار شد.
کردی در این نشست با اشــاره به موج سرما و در 15 
استان و 1۹ شرکت توزیع برق )نیمه شمالی کشور(، 
اجرای تدابیر مدیریت مصرف برق برای عبور از پیک 
زمستان را به عنوان برنامه های الزم االجرا مورد تاکید 
قرار داد و افزود: این تدابیر با توجه به تأکیدات مراجع 
مربوطه با شرکت های زیر مجموعه به اشتراک گذاشته 
شده که طبق مصوبه، اجرای برنامه مدیریت مصرف، 
بخش های شــهرک های صنعتی، صنایع باالی یک 
مگاوات، مشترکان کشاورزی و روشنایی معابر را نیز 

شامل می شود.
وی بــا ابــراز امیدواری نســبت به تــالش جهادی 
و ســربلندی مجموعه برق کشــور در عبور از فصل 
ســرما، محدودیت صنعت برق را ناشی از محدودیت 
سوخت رسانی عنوان کرد و با اشاره به نزدیک شدن 
حجم روزانه مصرف گاز بخش های خانگی و تجاری 

به 700 میلیون متر مکعب در روز، ایــن میزان را با 
مصرف گاز چند کشور اروپایی برابر دانست. در ادامه 
مصطفی رجبی مشهدی مدیرعامل شرکت مدیریت 
شبکه برق ایران با اشــاره به ضرورت مدیریت انرژی 
و ســوخت، به تبیین وضعیت مخازن سوخت مایع 
 نیروگاه ها و اســتفاده از ظرفیت تبادلی شبکه های

 انتقال پرداخت.
سپس محمد اله داد معاون انتقال و تجارت خارجی 
توانیر با تاکیــد بر لزوم همکاری صنایــع به ویژه در 
نیمه شمالی کشور، از شــرکت های برق منطقه ای 
ســمنان، غرب، گیالن و مازندران خواســت با تمام 
توان ظرفیت های مدیریت مصرف را در مناطق تحت 
پوشــش به کار بگیرند. همچنیــن پیرپیران معاون 
هماهنگی توزیع توانیر نیز ضمن تاکید بر لزوم آمادگی 
استان های خراسان، شهرستان مشهد، فارس و غیره 
که مصارف کشــاورزی باالیی دارند، از پایش روزانه 
اقدامات شــرکت های توزیع از طریــق مرکز پایش 

صنعت برق خبر داد.
وی کاهش حداقل 40 درصد از مصارف روشنایی در 
معابر، میدان ها و فضاهای سبز را از دیگر تدابیر عنوان 
کرد و خاطرنشان ساخت: تاکنون ۲7 درصد مصارف 
این بخش کاهش یافته است. معاون هماهنگی توزیع 
توانیر یادآور شد: برنامه های مدیریت مصرف با هدف 
کمک به تأمین و پایداری شــبکه انرژی کشور تا سه 

هفته تداوم خواهد داشت.

بازار خودرو هفته سوم دی را 
با ثبات نسبی به پایان رساند. 
قیمت  اغلــب خودروهای 
پرفروش بدون تغییر باقی 
مانده است. در معامالت روز 
پنجشنبه خودروهای داخلی پرتقاضا غالباً بدون تغییر 
بودند و تنها قیمت پژو ۲06 تیپ 5  افزایش 5میلیون 
تومانی را تجربه کرد و قیمت پراید 111 و 131 حوالی 
10میلیون تومان افزایش یافت. با اینکه سایت های 
رسمی قیمت پراید 111 را ۲۸5 میلیون تومان اعالم 
می کنند اما  این خودرو در بازار سیاه تا 300 میلیون نیز 
قیمت گذاری شده است. حال باید منتظرماند و دید 
که در روزهای آینده پراید رسما رکورد 300 میلیونی 

را می زند یا خیر.
قیمت خودرو همچنان با نوســاناتی همراه اســت. 
کارشناســان معتقدند اگر نرخ دالر کنترل شــود، 
ثبات قیمتــی نیز به بــازار خودرو بــاز می گردد. به 
گزارش تجارت نیوز، قیمت خودرو صفر داخلی روز 
پنجشــنبه، ۲۲ دی 1401، با توجه به آمار و قیمت 

روزانه سایت دیوار با تغییراتی همراه شد. قیمت خودرو 
در ســایت ها و مراکز خرید و فروش خودرو همچنان 
پرنوسان است. بررسی ها نشان می دهد قیمت خودرو 
در روزهای گذشته با ریزش عجیب و ناگهانی همراه 
شد. اما این ریزش ادامه دار نبود و محصوالت مختلف 

در بازار با نوسان قیمتی مواجه شده اند.
قیمت خودرو صفر داخلی در لحظه نگارش این گزارش 
در بازار ایران به این شرح است: اوایل سال جاری بود که 
پراید رکورد جدید قیمتی را در کارنامه خود ثبت کرد. 
اما حاال این خودرو در کمتر از یک سال 100 میلیون 

تومان گران شده است.
پراید 111 که تولید آن مدت هاســت متوقف شده، 
دیروز هم وارد بازه جدید قیمتی شــد و قیمت 300 
میلیون را ثبت کرد. اما این خودرو امروز صبح در قیمت 
۲۹0 میلیون تومان به فروش می رسد. پراید 131 نیز  

امروز در نرخ ۲۸0 میلیون تومان عرضه می شود.
تارا اتوماتیک هم که در هفته های گذشته با افزایش 
قیمت قابل توجهی همراه بود، طی چند روز گذشته 
روند نوســانی به خود گرفت. این خــودرو امروز در 
نرخ 730 میلیون تومان در بازار خرید و فروش شــد. 
پژو پارس اتوماتیک که در روزهای گذشــته جهش 

قیمتی زیــادی را تجربه کرد، امروز بــا قیمت 607 
میلیون تومان در بازار خودرو کشور معامله می شود. 
اما خودروهایی که در بازار بیشــتر مورد معامله قرار 
می گیرند و خریدار بیشتری دارند امروز با چه قیمتی به 

بازار عرضه می شوند؟
تیبا هاچ بک  پالس کــه از خودروهای پرطرفدار این 
روزهاســت، صبح امروز مانند روزهای گذشــته، در 
محدوده ۲۹6 میلیون تومان قیمت گذاری شد. قیمت 
پژو ۲06 تیپ ۲ که در روزهای گذشته با کاهش قیمت 
مواجه شده بود، حاال 445 میلیون تومان ارزش دارد. 
در این میان، تیپ 5 این مدل پژو به نرخ 4۹5 میلیون 
تومان رسید. کوییک که جایگزین پراید شده و به قشر 
متوسط جامعه اختصاص یافته، در روزهای گذشته 
رکورد جدیدی را ثبت کرد و وارد کانال جدیدی شد. 

قیمت این خودرو به 300 میلیون تومان رسید.
کاظم محمدی نیک خواه، کارشناس صنعت خودرو 
گفت: در حال حاضر قیمت خودرو تنها متاثر از نوسانات 
ارزی کشور اســت. آینده بازار خودرو به توان کنترل 
بازار ارز بســتگی دارد. او افزود: به دلیل نوساناتی که 
در هفته های گذشــته در بازار خودرو رخ داده، بازار 
مجددا در وضعیت رکودی قرار گرفته است و خرید و 

فروشی صورت نمی گیرد. به نظر می رسد این روند در 
هفته های آینده نیز ادامه داشته باشد.

این تغییرات در حالی در بازار خودرو رح می دهد که 
مدیرکل صنایع خــودروی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت گفت: از ابتدای امسال تا پایان روز چهارشنبه، 
۲1 دی ماه ۹65 هزار دستگاه خودرو در کشور تولید 
شد که معادل مجموع تولیدات ســال 1400 است. 
»عبداهلل توکلی الهیجانی« در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصادی ایرنا افــزود: با اجرای گام نخســت برنامه 
تحولی صنعت خودرو، افزایش جریان تولید و حذف 
 عارضه تولیــد خودروهای ناقص پس از پنج ســال 

محقق شد.
وی گفت: دستاورد تولید خودرو در سال جاری از دو 
منظر قابل توجه است؛ از یک سو افزایش تولید خودرو 
محقق شد و از سوی دیگر آمار خودروهای تولید شده 
امسال شــامل خودروهای ناقص نیست، یعنی روند 
نادرستی که در چند سال متوالی در صنعت خودروی 
کشور ریشه دوانده بود و آن هم اعالم خودروهای ناقص 

به عنوان آمار تولید بود در عمل متوقف شد.
توکلی ادامــه داد: یعنی هم خــودروی کامل تولید 
شــده و هم این میزان خودروی کامل از میزان کل 
خودروهای ناقص و کامل تولید شده در سال گذشته 
فراتر رفته اســت. مدیرکل صنایع خودروی وزارت 
صمت خاطرنشان کرد: کل تولید در سال 1400 به 
میزان ۹63 هزار و 17۹ دســتگاه بوده که با تولیدات 
دیروز )چهارشنبه، ۲1 دی ماه( تولید سال جاری به 
بیش از ۹65 هزار دستگاه رســیده است و در عمل 

رکورد تولید پارسال شکسته شد.
وی بیان داشــت: با عنایت به این نکته که آمار سال 
گذشــته بیش از 100 هزار خودروی ناقص را شامل 
می شــد، یعنی خودروهایی که به صورت ناقص در 
پارکینگ خودروســازان بودند و امــکان تحویل را 
نداشتند، اما در آمار تولیدات امسال فقط خودروهای 
کامل لحاظ شده است و اگر تکمیل کاری خودروهای 
ناقص سال گذشته را هم به این میزان بیفزاییم شاهد 
بیش از 30 درصد رشد در آمار تحویل تاکنون نسبت 

به مدت مشابه سال قبل هستیم.
توکلی اظهار داشت: پس می توان گفت که در عمل از 
مهم ترین عارضه ای که طی پنج سال گذشته گریبان 
صنعت خودروی کشور را گرفته بود، یعنی شکنندگی 
جریان تولید گذر کرده ایم و در همین آذر ماه با تولید 
1۲7 هزار خودرو، رکورد تولید ماهیانه در پنج سال 

گذشته شکسته شد.
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بازار خودرو در رکود

قیمت پراید به مرز ۳۰۰ میلیون رسید

وارداتگوشتگرمگوسفندیازاواسطهفتهآیندهبودجهخانوارحتيبهتعميرمبلنميرسد

اجرایتدابيرویژهمدیریتمصرفبرقدرزمستان۳۰درصدبهقيمتگلرزافزودهشد

هوشمندسازیدریافتپروانهکسباصنافازاولبهمن

رئیس اتاق اصناف مرکز استان مرکزی گفت: بحث تعیین 
نرخ امالک در شهر اراک به این صورت است که همه ساله 
در بهمن ماه یک کارگروه متشکل از نمایندگان اداره امور 
مالیات، ثبت اسناد و نماینده شــورای شهر تشکیل می 
شود که در این کارگروه قیمت منطقه ای ملک را مشخص 
می کنند و این مســاله بی گمان، باعث باال رفتن قیمت 

اجاره بها می گردد.
جعفرمددی افزود: تعیین نرخ ملک به صورت منطقه ای 
در این کارگروه به صورت ناخواسته بر قیمت واحدهای 
تجاری و تعیین مالیات اصناف تاثیرگذار است و افزایش 

میزان مالیات واحدهای تجاری بر نرخ اجاره بها اثرگذار 
می باشــد، به عنوان مثال مالیات واحدتجاری که سال 
گذشــته 5 میلیون تومان بوده امســال می گویند بنا به 
نســبت منطقه ای ملک باید 10 میلیون تومان مالیات 
بپردازند همین افزایش باعث می شود صاحب ملک اجاره 
را باال ببرد و کاسبی که مشــغول کار در این واحدصنفی 
است مجبور به ترک و یا تعطیلی واحدصنفی خود شود. 
وی تصریح کرد: الزم است در زمان تشکیل این کارگروه 
نماینده ای از اصناف، بویژه صنف مشــاوران امالک در 
کارگروه حضور داشته باشند تا قیمت منطقه ای درست 

تعیین و ارائه شــود. مددی اظهار کــرد: در بحث انتقال 
صنوف آالینده از مرکز شــهر اراک به خارج از شهر بهتر 
است کار به اصناف سپرده شــود در این راستا چندسال 
است که خواســتار واگذاری زمین با امکانات آب و برق 
هستیم تا بتوانیم با قیمت مناسب برای صنوف مورد نظر 
واحدهای صنفی را بسازیم و در اختیارشان قرار دهیم و اگر 
قرار به ساخت توسط شهرداری باشد قطعا قیمت ساخت 
واحدهای صنفی باالتر می شــود در یک مورد ســاخت 
شهرک خودرو، قیمت تمامی واحدهای واگذار شده باالتر 

از قیمت کارشناسی بود که تحویل داده شد.

رئیس اتاق اصناف اراک افزود: در حال حاضر ضروری ترین 
کار برای اصناف تعیین سقف و حدود صنفی برای فعالیت 
است و با برداشتن این قانون مشکالت زیادی برای اصناف 
ایجاد شده، به گونه ای که در حال حاضر در شهر اراک به 
ازای هر ۲0 نفر یک واحدصنفی داریم. این مساله توجیه 
اقتصادی ندارد و باعث رکود و کاهش درآمد اصناف شده 
و در طوالنی مدت منجر به ورشکستی اصناف خواهد شد. 
رئیس اتاق اصناف مرکز استان اراک گفت: در شهر اراک 
30 هزار واحدصنفی و در سطح استان مرکزی 60 هزار 

واحدصنفی فعال دارای پروانه داریم.

تعيينقيمتمنطقهایملک،قيمتاجارهبهاراباالمیبرد
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چگونه با بیمه کردن کاالهای پستی خسارت دریافت کنید؟
صاحبان کاالهای پستی درصورت بروز هر مشــکلی می توانند جهت دریافت 
خسارت احتمالی خود از بیمه استفاده کنند.با افزایش خریدهای آنالین نقش 
خدمات پستی هم در زندگی افراد پررنگ تر و مهم تر شد و از سوی دیگر با شیوع 
همه گیری کرونا در ایران بسیاری از افراد ترجیح می دهند کاالها و ابزارهای مورد 
نیاز خود را در اینترنت جست و جو کنند و پس از یافتن فروشگاه مورد نظر خود 
سفارش اینترنتی دهند و دیگر نسبت به گذشته به مراجعه حضوری فروشگاه ها و 
خریدهای حضوری تمایل کمتری نشان می دهند. اما در کنار همه موارد گفته شده 
مانند اطمینان به فروشگاه انتخاب شده و تأیید اصالت محصول و کاالها، نحوه حمل 

و نقل کاال هم از اهمیت بسیاری برخوردار است.
در شرایطی که شرکت ملی پست بیشــتر مواقع نقش حمل و نقل کاالها را بر 
عهده داشته اکنون خدمات پستی از نامه و قبوض کاغذی به مرسوله و کاال تغییر 
یافته است و در عین حال، شــرکت های خصوصی هم پا به عرصه رقابت با این 
شرکت گذاشتند، این درحالی است که شرکت ملی پست همچنان از گسترده 
ترین سیستم حمل و نقلی برخوردار است و حتی اگر مناطق در کشور باشند که 
شرکت های خصوصی انتقال کاال به آن نواحی را انجام ندهند اما این شرکت اعالم 
کرده به دلیل ماهیت ملی خود انتقال کاال به دورترین نقاط کشور را برعهده می 

گیرید و آن را وظیفه خود می داند.
اما مواردی مانند تأخیر در زمان ارسال، آسیب دیدن کاال، سرقت و حتی مفقود 
شدن با افزایش حجم مرسوالت پستی ســبب انتقاد و حتی اعتراض نسبت به 
خدمات این شرکت شده است بنابراین ســوالی مطرح می شود که افراد چگونه 

می توانند شکایات خود را از شرکت ملی پست پیگیری کنند؟
طبق گفته محمود لیائی- معاون وزیر ارتباطات و مدیر عامل شرکت ملی پست این 
شرکت یک سامانه رهگیری دارد که افراد می توانند مرسوله خود را رهگیری کنند، 
براساس آمار سال گذشته بیش از ۹۸ درصد مرسوله های شرکت پست با موفقیت 
توزیع شده به عبارتی کمتر از دو درصد توزیع ناموفق داشته است؛ این توزیع های 
ناموفق مرسوالت هم ممکن است در اثر مفقودی یا آسیب دیدگی و نرسیدن رخ 
داده باشد که یک موضوع طبیعی اســت. میان ۲۵۰ میلیون مرسوله ای که این 
شــرکت قبول کرده حدود دو میلیون توزیع ناموفق داشته است که عدد زیادی 
نیست و این عدد چه در ایران باشد یا در هر کشور پیشرفته دیگری معمول است و 

هیچ وقت ۱۰۰ درصد مرسوالت به دست گیرنده نمی رسد.
بنابراین شرکت ملی پست عددی را به عنوان بیمه درنظر گرفته تا درصورتی که 
مرسوله سالم به دست گیرنده نرسد، به عنوان غرامت به صاحب مرسوله پرداخت 
کند. برای درخواست غرامت هم فرد می تواند زمانی که مرسوله را به باجه تحویل 
می دهد اعالم کند که ارزش مرسوله چقدر بوده و آن مرسوله بیمه می شود و مبلغی 
که گفته شده در صورت مفقودی یا آسیب دیدگری مبنا قرار می گیرد، همچنین 
این غرامت سیستمی داده می شود. اما اگر مرسوله پستی آسیب ببیند یا مفقود 
شود خسارت بر عهده کیست؟ اگر مرسوله ای پشــت باجه پست تحویل شود، 
پرداخت غرامت آن بر عهده پست است. این شــرکت نرم افزاری را تحت عنوان 
جامع قبول دارد که در سراسر کشور برای فروش اینترنتی یا از طریق  باجه یکسان 
است. اگر شخص ارسال کننده وارد نرم افزار جامع قبول شود، وزن و بیمه و همه چیز 
مشخص است، اما اگر در این سیکل قرار نگیرد، پست وظیفه ای در قبال آن ندارد.

نکته ای که وجود دارد این است اگر مرسوله ای که از طریق اینترنت و اینستاگرام 
خریداری می شود، دچار آسیب یا مفقودی شود خسارت آن در صورتی برعهده 
پست است که کاال از طریق پست ارسال شده باشد و ارسال کننده،  آن کاال را بیمه 
کرده باشد؛ بنابراین فروشنده مرسوله باید مطمئن باشد چون پست فقط جابه 

جایی را انجام می دهد.
یک بیمه تحت عنوان بیمه اجباری وجود دارد که با ۸۰۰ تومان، کاال را تا ۸۰۰ هزار 
تومان حمایت می کند، اما بیمه گفته شده با توجه به ارزش محتوی مرسوله تا سقف 
۲۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است. فعال کردن بیمه گفته شده، بستگی به 
شرکت طرف قرارداد دارد، به طور مثال افراد از پیج اینستاگرامی که خرید می کنند، 
باید موظف شود کاال را بیمه کند که اگر کاال آسیب دید، از طریق شرکت پست 
غرامت پرداخت شود. طبق اعالم شرکت ملی پست، به ازای هر یک میلیون تومان 
بیمه، دو هزار تومان باید پرداخت شود یعنی سقف بیمه تا ۲۰ میلیون تومان حق 

بیمه ۴۰ هزار تومانی دارد.

صفحه لمسی به رایانه های اپل می آید
اپل سرگرم کار برای افزودن صفحات لمسی به رایانه های مک خود است.بلومبرگ 
به نقل از منابع آگاه ضمن اعالم این خبر، نوشــت: نخستین رایانه مک مجهز به 
صفحه لمسی ممکن است تا سال ۲۰۲۵ در راستای ارتقای مدل »مک بوک پرو«، 
توسط اپل عرضه شود. به گفته منابع آگاه، مهندسان اپل سخت مشغول کار روی 
این پروژه هستند که نشان می دهد این شرکت به طور جدی قصد دارد رایانه های 
مک مجهز به صفحه لمسی را تولید کند. با این حال، طرحهای مذکور نهایی نشده 

و ممکن است تغییر کند.
این شرکت به مدت یک دهه مدعی بود که صفحه های لمسی در لپ تاپها به خوبی 
کار نمی کنند و اگر کسی رابط کاربری لمسی می خواهد، آی پد، گزینه بهتری 

خواهد بود. اپل همچنین نگران بود که مک لمسی، به فروش آی پد ضربه بزند.
اما رقیبان اپل، به شکل فزاینده صفحه های لمسی را به رایانه ها اضافه کرده و این 
شرکت را برای انجام اقدام مشابه تحت فشار گذاشتند. افزایش فروش بازار مک در 
سالهای اخیر هم، این کسب و کار را از فروش آی پد سودمندتر کرده و این شرکت 
می خواهد تا جایی که می تواند مدلهای رایانه خود را جذاب نگه دارد.بر اســاس 

گزارش رویترز، اپل در این باره حاضر نشد اظهارنظر کند.

تصویب خریــد ترافیک تولید شــده از ســوی 
تولیدکنندگان محتوای بخش خصوصی

اعضای شورای  عالی فضای مجازی به منظور حمایت از رونق تولید محتوا در فضای 
مجازی، مقرر کردند وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، حجم ترافیک تولید شده 
از سوی آن دسته از تولیدکنندگان محتوای بخش خصوصی مثل پیام رسان های 
داخلی که مکانیزم مشخصی برای فروش محتوای تولید شده خود ندارند، خریداری 
کرده و به اپراتورها بفروشد. در جلسه شورای  عالی فضای مجازی که به ریاست سید 
ابراهیم رئیسی برگزار شد، گزارشی از وضعیت امنیت و حمالت سایبری در کشور 
که در ماه های اخیر صورت گرفتــه و همچنین اقداماتی که برای مقابله و خنثی 

کردن آنها انجام شده است، ارائه شد.
در این جلسه همچنین به منظور حمایت از تولید محتوا در فضای مجازی و فراهم 
شدن زمینه رونق اقتصادی در این بخش، مقرر شــد وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات، حجم ترافیک تولید شده از سوی آن دسته از تولیدکنندگان محتوای 
بخش خصوصی مثل پیام رسان های داخلی را که مکانیزم مشخصی برای فروش 

محتوای تولید شده خود ندارند، خریداری کرده و به اپراتورها بفروشد.
در ادامه جلسه اعضا به بررسی میزان اجرای تصمیم اتخاذ شده در شورای عالی 
فضای مجازی در ابتدای دولت سیزدهم برای تشکیل شوراهای متناظر استانی 
پرداختند و با توجه به تشکیل شوراهای متناظر در ۱۰ استان، مقرر کردند در دیگر 
استان های کشور نیز تا پایان سال این شــوراها تشکیل شود. قرار است جلسات 
شوراهای اســتانی فضای مجازی ماهی یک بار، به ریاســت استاندار و با حضور 
تمام دستگاه هایی که در حوزه فضای مجازی در استان فعالیت دارند، بر اساس 

آیین نامه ای که در شورای عالی فضای مجازی در حال تهیه است، تشکیل شود.

اخبار

معافیــت مالیاتی کســب 
و کارهــای اینترنتی فعال 
در ســکوهای داخلــی از 
اهمیت باالیــی برخوردار 
اســت. عــدم پرداخــت 
مالیات توســط کســب و کارهای اینترنتی فعال 
در سکوهای داخلی ، باعث رشــد و موفقیت بهتر 
آنها می شود. دولت برای تشــویق سرمایه گذاری 
در بخش کســب و کارهــای اینترنتــی، اقدام به 
اتخاذ برخی طرح های حمایتی کرده اســت. یکی 
از مهم تریــن طرح هــا، معافیت مالیات کســب و 
کارهای اینترنتی اســت. در مورد اســتارت آپ ها 
 و کســب و کارهــای نوپا هــم همیــن طرح ها 

اجرا می شوند. 
در همین رابطه در سال آینده هرگونه کسب درآمد 
بر بستر ســکوها و شــبکه های اجتماعی خارجی 
مشمول مالیات می شــود؛ همچنین دستگاه های 
اجرایی موضف هســتند برای ســرعت بخشی به 
توسعه شبکه ملی اطالعات، منابع خود را با تعرفه  
مصوب کمیســیون تنظیــم مقــررات در اختیار 

اپراتورهای مخابراتی قرار دهند.
به گــزارش ایرنا، در بند »ط« تبصــره ۶ در بخش 
عــوارض و مالیــات، تکالیفــی نیز بــرای وزارت 
ارتباطات مشــخص شده اســت. به این ترتیب که 
در راســتای حمایت از توســعه اقتصاد دیجیتال 
در کشور و تشــویق کســب کارهای اینترنتی به 
استفاده از ســکوهای داخلی، تا پایان سال ۱۴۰۲ 
کسب وکارهای حقیقی فعال در سکوهای داخلی 

مورد تأییــد وزارت ارتباطات و فنــاوری اطالعات 
که فاقد پرونده مالیاتی هســتند، به صورت پلکانی 
تا ســقف مقرر در ماده ۱۰۰ قانــون مالیات های 
مستقیم، مشمول مالیات با نرخ صفر بوده و جرایم 
سال های قبل ناشی از عدم تسلیم اظهارنامه شامل 

بخشودگی شد.
همچنین هرگونه کســب درآمد بر بستر سکوها و 
شبکه های اجتماعی خارجی مشمول اخذ مالیات 
اســت. آیین نامه اجرایی این بند ظرف مدت ۲ ماه 
پس از الزم االجرا شــدن این قانون به پیشــنهاد 
مشــترک وزارت ارتباطات و وزارت امور اقتصاد و 

دارایی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
همچنین در بند »ج« تبصره ۷ آمده است، خدمات 
مشمول هر دســتگاه، نحوه بهینه سازی فرایندها، 
نحوه برخط سازی اســتعالمات ظرف مدت ۲ ماه 
پس از الزم اجراشــدن این قانون توســط وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات با همکاری ســازمان 
اداری و استخدامی کشور پیشــنهاد و به تصویب 

هیات وزیران خواهد رسید.
بند »د« الیحه بودجــه ۱۴۰۲ می گوید، به منظور 
بهره گیری از منابع ملی برای ســرعت بخشــی به 
توسعه شبکه ملی اطالعات، دستگاه های اجرایی 
موضوع ماده )۲۹( قانون برنامه پنجاه ســاله ششم 
توســعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری 
اســالمی ایران و مؤسســات و نهادهــای عمومی 
غیردولتی مکلف هستند با اعالم وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات در مکان های موردنیاز، ابنیه و 
زیرساخت های مازاد خود از قبیل تیرهای انتقال، 
مسیرهای ارتباطی زمینی و زیرزمینی و مجراها و 
فضاهای مناســب نصب تجهیزات ارتباطی خود را 
وفق تعرفه های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات و 

ارتباطات رادیویی در اختیار اپراتورهای مخابراتی 
قرار دهند.

در بند »س« به دولت اجازه داده می شود به منظور 
شتاب بخشی به توسعه شبکه ملی اطالعات، ارتقا و 
نوسازی زیرساخت های ارتباطی و توسعه فیبر نوری 
منازل و کسب وکارها تحت عنوان »صندوق توسعه 
شبکه ملی اطالعات« در سقف پست های سازمان 
و اعتبارات مصــوب وزارت ارتباطــات و فناوری 
اطالعات ایجاد کند. اساسنامه و منابع این صندوق 
به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات، سازمان اداری 
و استخدامی کشور و سازمان برنامه وبودجه کشور 
با همکاری بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و 
دارایی تدوین و به تصویب هیــات وزیران خواهد 
رسید. آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی، رییس جمهوری 
چهارشنبه، ۲۱ دی ماه ۱۴۰۱الیحه بودجه ۱۴۰۲ 
کل کشور را به مجلس تقدیم کرد. این الیحه دومین 

الیحه بودجه ای است که دولت سیزدهم تدوین و 
به مجلس تقدیم کرده اســت.بر اساس ماده واحده 
الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور از حیث منابع 
و مصارف افزون بــر ۵۲ میلیون و ۶۱۶ هزار و ۹۶۵ 

میلیارد ریال است.
بنابر آنچه که در قانون مالیــات وجود دارد، برخی 
کسب و کارها از پرداخت مالیات معاف هستند. این 
معافیت ها با چه هدفی مطرح می شــوند؟ معافیت 
مالیات کسب و کارهای کوچک و بزرگ به نوعی در 
زمره طرح های حمایتی و تشویقی دولت ها محسوب 
می شوند. برای مثال شرکت هایی که در مناطق آزاد 
راه اندازی می شوند، نیاز به ســرمایه گذاری دارند. 
این شــرکت ها تاثیر زیادی روی اقتصــاد دارند و 
باعث رونق آن خواهند شد. اگر دولت مالیات های 
سنگینی برای این کسب و کارها وضع کند، احتمال 

سرمایه گذاری در آنها کاهش پیدا می کند.

در راستای حمایت از توسعه اقتصاد دیجیتال صورت می گیرد

معافیت مالیاتی فعالیت در سکوهای داخلی

توسعه  اقتصاد دیجیتال نیازمند حمایت دولت
مهدی غیبی، کارشناس فناوری 

در زمینه حمایت از کسب و کارهای اینترنتی حمایت های خوبی صورت گرفته است. اقداماتی بیشتر در راستای توسعه این کسب و کارها باید اجرایی شود. حمایت های مالیاتی و مالی می تواند زمینه را برای فعالیت 
و پیشرفت این کسب و کارها فراهم کند. حمایت مالیاتی البته ارزش ویژه تری دارد. کسب و کارهای فعال در سکوهای داخلی در شرایط فعلی توانسته اند در بسیاری جهات از نمونه های خارجی خود پیشی بگیرند. 

دولت با حمایت های خود و تامین سرمایه آنها بسترهای جدیدی برای توسعه آنها فراهم می کند. 
شرایط حاکم بر کشور ضرورت ایجاد کسب و کارهای داخلی بر مطمئن ترین بستر را ضروری کرده است. این بســتر اکنون ایجاد صفحه در شبکه ملی اطالعات است که دولت در هر شرایطی آن را برقرار نگه خواهد 

داشت. امروز حمایت از کسب و کارهای اینترنتی داخلی جزء جدا نشدنی امور دولت شده است.
به طور کلی توسه کسب و کارهای اینترنتی می تواند زمینه ساز رشد اقتصاد دیجیتال باشــد. اقتصاد دیجیتال هم می تواند با کاهش هزینه های مبادله، کمرنگ کردن واسطه گری در حوزه های کسب و کار، ارتقای 
شفافیت و افزایش اثربخشی و همچنین افزایش قدرت ذینفعان به ویژه مشتریان در کسب و کارهای مختلف و محوریت یافتن فناوری های پیشرفته و دانشی تغییرات اساسی در قاعده بازی های اقتصاد سنتی ایجاد 

کرده و روند تولید ثروت را افزایش دهد.
از سوی دیگر برای توسعه از طریق اقتصاد دیجیتالی باید روی پلتفرم ها، داده های دیجیتالی و تجارت الکترونیک و پیشران های فناوری تمرکز کرد. اقتصاد دیجیتالی اکنون در همه جای دنیا در دو بخش بستر موبایلی 
و پیشران های فناوری در حال شکوفایی و توسعه است. ایران در عرصه کســب وکارهای مجازی و تولیدات نرم افزاری از دانش و تخصص باالیی برخوردار است. بنابراین در عرصه اقتصاد دیجیتال باید تولید و توسعه 

صادرات نرم افزاری در اولویت اصلی قرار گیرد.
اکنون فناوری اطالعات این بستر را فراهم کرد تا از این فرصت به نحو احسن استفاده کنیم. گام های مثبتی در جهش تولید و صادرات نرم افزار برداشته شده است. فناوری اطالعات یک موضوع میان بخشی است لذا 

محیطی مناسب برای خلق ثروت و ارزش است و پیشرفت در این عرصه نیاز به زیرساخت دارد که فناوری اطالعات در این عرصه خدماتی را ارائه می دهد و صنعت روبه رشدی است.

شایلی قرائی 
News kasbokar@gmail.com

شمار قابل توجه بازنشستگان و همچنین ابتکار و توانایی 
جوانان نخبه در رفع مشکالت و مسائل کشور، فرصتی 
مغتنم برای جذب و بکارگیری ۵۰ هزار نخبه آماده به 
کار در دستگاه های اجرایی است. همچنان که به تازگی 
۳۵ نفر از این نخبگان در دولت سیزدهم در دستگاه های 
مختلف مشغول به کار شــده اند. به گزارش ایرنا، یکی 
از اصلی ترین مسائل کشــور در سال های گذشته که 
بسیاری از نابسامانی های موجود در بخش های مختلف 
را به دنبال داشته است، عدم بکارگیری مطلوب نیروهای 
نخبه، توانمند و به معنای واقعی مدیران متخصص در 

هدایت مجموعه های دولتی بوده است.
در سال های گذشته و با وجود نگارش و تصویب انواع 
و اقســام برنامه های کالن راهبردی توسعه ای برای 
بخش های مختلف از جمله حوزه اقتصاد و کشاورزی 
و حتی فرهنگ توسط متخصصان حوزه برنامه ریزی، 
اجرای صحیح و مناسب این برنامه ها به دالیل مختلف 
ازجمله سوءمدیریت، با مشکل مواجه بوده است. نحوه 
بکارگیری افراد در ســمت های مدیریتی به خصوص 
مدیریت های ارشد و میانی در بسیاری از دستگاه ها که 
یکی از پیش ران های اصولی و علمی حرکت سازمانی 
به سمت اهداف تعیین شــده محسوب می شود، می 
تواند یکی از این دالیل باشد؛ مساله ای بسیار مهم که 
به طور حتم رفع آن تنها در گرو بهادادن هرچه بیشتر 
به جامعه دانشگاهی نخبه و متخصص کشور و استفاده 
از استعدادهای برتر، نخبه و متخصص در بخش های 

مختلف است.
توجه ویژه دولت به فناوران حوزه دانش بنیان در طول 

سال های اخیر که بیشتر دست اندرکاران این مجموعه 
های نوآور را جوانان نخبه و متخصص تشکیل داده اند 
و با نوآوری و بومی سازی بسیاری از لوازم و تجهیزات 
مورد نیاز کشور خود را تولید کرده اند و هر روز نیز شاهد 
خبرهای آن هستیم، نشــان داده است این موفقیت 
ها در شرایطی که دولت با موجی از بازنشستگی نیرو 
مواجه اســت، می تواند به یُمن وجود حداقل ۵۰ هزار 
نخبه جوان آماده به کار در رفع انواع و اقسام مشکالت 
حوزه اجرایی کشور و پویایی هرچه بیشتر دولت نقش 

 آفرینی کند.
۲۶ مهرماه امسال بود که روح اهلل دهقانی فیروزآبادی 
معاون علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاســت 
جمهوری که خود از نخبگان دانشگاه صنعتی شریف 
است، در دوازدهمین همایش ملی نخبگان که با حضور 
آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی رییس جمهور همراه بود، 
با تاکید بر اینکه، معاونت علمی و بنیاد ملی نخبگان دو 
بستر کمک به اســتعدادهای برتر برای ثروت آفرینی 
هســتند، تنها راه اصالح، بالندگی و ارتقای کشور را 

استفاده از نخبگان در حکمرانی و مدیریت دانست.
او معتقد اســت که نخبگان بر اســاس اســتعدادها و 
توانمندی های ذاتی خود، نعمت هــا و معادن تدبیر، 
 مدیریت و حکمرانی برای هر جامعه هستند که اگر در 
مصادر امر قرار گیرند، بهترین تاثیرگذاری را برای رفع 

مسائل و مشکالت و هدایت کشور به سمت پیشرفت، 
استقالل و امنیت خواهند داشت. با شروع به کار دولت 
سیزدهم و با پیگیری های بنیاد ملی نخبگان موضوع 
جذب نخبگان در دستگاه های اجرایی به شکل جدی در 
دستور کار قرار گرفت و هیات وزیران در جلسه ۱۷ بهمن 
ماه سال ۱۴۰۰ به ریاســت آیت اهلل دکتر سید ابراهیم 
رئیسی، با آیین نامه پیشنهادی معاونت علمی و فناوری 
رئیس جمهور و سازمان اداری و استخدامی کشور برای 
جذب و نگهداری سرمایه انسانی استعداد برتر و نخبه در 
دستگاه های اجرایی موافقت کرد. بر همین اساس نیز 
جذب هزار نخبه در دولت در جلسه امسال هیات امنای 
بنیاد ملی نخبگان که بعد از ۱۱ ســال با حضور رییس 
جمهور برگزار شد، به تصویب رســید. جامعه ای که 

جمعیت آنان حاال به ۵۰ هزار نفر رسیده است.
در ادامه و با پیگیری های انجام شــده ۲۹ آذرماه سال 
جاری مراســم اختتامیه دور اول جذب ۳۵ نخبه در 
ســطوح باالیی دســتگاه های اجرایی )طرح شهید 
موسوی( با حضور روح اهلل دهقانی فیروزآبادی معاون 
علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور و 
رئیس بنیاد ملی نخبگان و میثم لطیفی معاون رییس 
جمهور رییس سازمان امور استخدامی برگزار شد که 
این نخبگان به گفته دهقانی فیروزآبادی قرار است به 
عنوان کارشناس و کارشناس مسوول با قابلیت های 

ویژه اســتخدامی از جمله حقــوق و مزایای خاص به 
فرصت ارتقای سهل تر و با چند رتبه باالتر در دستگاه 

ها جذب شوند.
دهقانی فیروزآبادی در مصاحبه ای با ایرنا به این نکته نیز 
اشاره کرد که دولت با موج بازنشستگی و بازسازی نیرو 
مواجه است و با توجه به اینکه نیاز دولت بسیار بیش از 
۵۰ هزار نخبه موجود اســت، اکنون فرصت مناسب و 
طالیی جذب نخبگان فراهم شــده است و پیش بینی 
می شــود تا پایان ســال ۱۴۰۲ پنج هزار نخبه جذب 
دستگاه های اجرایی شــوند.اما تعدادی از این ۳۵ نفر 
نخبه که کار جذب آنها در دستگاه های اجرایی مراحل 
نهایی خود را طی می کند، معتقدند جذب آنها در دولت 
هرچند اتفاق مبارکی است اما برای بهره مندی موثر از 

جامعه نخبگانی در دولت، به تنهایی کافی نیست.
آنها ضمن ارائه راهکارهایی برای اثربخشی هرچه بیشتر 
نخبگان در دولت تاکیــد کردند که جذب نخبگان در 
دستگاه های اجرایی در طول سال های گذشته نیز که 
به صورت محدود اتفاق افتاده است، باید با بهره گیری از 
تجربیات گذشته صورت گیرد و این می تواند اثربخشی 
نخبگان را دو چندان کند. علیرضا زرین اقبال که فارغ 
التحصیل دوره دکتری مهندسی عمران دانشگاه تهران 
است، در این خصوص اظهار داشت: یک مساله جذب 
وجود دارد و یک مساله نگهداشت که این دو باید توأمان 
مورد توجه دست اندرکاران قرار گیرد؛ جذبی که بعد 
از مدتی منجر به خروج نخبه شــود کمااینکه پیش از 
این هم برای نخبگان اتفاق افتاده است، اساس جذب 

نخبگان در دستگاه های اجرایی را زیر سوال می برد.

معاون وزیر تعاون با اشاره به پیش بینی تسهیالت ارزان 
قیمت برای تعاونی ها، از اختصاص مبلغ ۵۰۰۰ میلیارد 

تومان برای تعاونی های دانش بنیان خبر داد.
امروزه عمده نظام های اقتصادی دنیا بر مبنای فعالیتهای 
دانش بنیان شکل گرفته  و شاخص اقتصاد دانش بنیان به 
عنوان یک معیار جهانی در سنجش کشورهای مختلف 
جهان از حیث میزان اتکا به علوم مختلف و به کارگیری 

آنها در راستای توسعه اقتصادی مورد توجه قرار دارد.
سال ۱۴۰۱ از ســوی رهبر معظم انقالب با نام " تولید، 
 دانش بنیان و اشتغال آفرین" نامگذاری شد تا تولید و 
اشــتغال پایدار در قالب فعالیتهای دانش بنیان نمود و 

گسترش بیشتری یابد.
در بندهــای سیاســتهای کلــی اقتصــاد مقاومتــی 
و سیاســتهای کلــی برنامــه ششــم توســعه نیز بر 
شــکل گیری اقتصاد دانش بنیان به عنــوان راهبردی 

 در جهــت حرکــت صحیــح اقتصــاد کشــور تاکید 
شده است.

بر همین مبنا طی چند سال گذشته وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی به سمت تشکیل تعاونی های دانش بنیان 
و ایجاد مراکز نوآوری در بخش تعاون حرکت کرده و خط 
اعتباری و تسهیالت ویژه ای را برای تاسیس و گسترش 
تعاونی های دانــش بنیان اختصــاص داده تا عالوه بر 
ترســیم الگوهای دانش محور در بخش تعاون، زمینه 
شــکل گیری تیم های دانش بنیان در قالب شرکتهای 

تعاونی  را فراهم کند.
در همین راســتا مهدی مســکنی - معاون تعاون وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی - از اختصاص ۵۰۰۰ میلیارد 
تومان تسهیالت به تعاونی های دانش بنیان خبر داده و 

می گوید: در راستای حمایت مالی و اختصاص تسهیالت 
به تعاونی های دانش بنیان، منابع ارزان قیمت در قالب 
۲۰۰۰ میلیــارد تومان تســهیالت و همچنین ۳۰۰۰ 
میلیارد تومان از منابع بانک توسعه تعاون اختصاص می 
یابد و در مجموع ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیالت به 

دانش بنیان ها پرداخت خواهد شد.
وی از ثبت ۱۰۱ شــرکت تعاونی دانش بنیان در کشور 
خبر داده و مــی افزاید: طبــق برنامه ریــزی صورت 
گرفته تعداد این تعاونی ها تا آخر ســال به ۲۵۰ شرکت 

دانش بنیان افزایش پیدا می کند.
مســکنی همچنین ضمن اشــاره به تبصره ۱۸ الیحه 
بودجه می گوید: با مصوبه شــورای عالی اشتغال، ۲۵ 
درصد از تسهیالت تبصره ۱۸ برای بخش تعاون در نظر 

گرفته شده و اگر منابع این تبصره از سوی سازمان برنامه 
و بودجه اختصاص یابد، تا پایان ســال ۲۵ هزار میلیارد 
تومان تســهیالت ارزان  قیمت در اختیار تعاونی ها  قرار 

می گیرد.
بی تردید ایجاد فرصت های شغلی برای افراد جامعه به 
ویژه فارغ التحصیالن دانشــگاهی جزو وظایف دولتها 
است و بخش تعاون با توجه به مردمی بودن آن و داشتن 
کارکردهای اقتصادی و اجتماعی، بستر مناسبی برای 

خلق فرصتهای شغلی به شمار می رود.
به گزارش ایســنا، ایجاد تعاونی های دانــش بنیان با 
عضویت نخبگان و چهره هــای علمی ، فضای جدیدی 
را در عرصه اقتصاد کشــور فراهم می کند و در صورت 
کمک دولت و حمایت مالی از  این تعاونی ها تحول در 
فضای اقتصادی و کسب و کارهای دانش محور را شاهد 

خواهیم بود.

موج بازنشستگی، ۵۰ هزار نخبه و فرصتی مغتنم برای دولت

نخبگان جذب شده چه می گویند؟

تسهیالت ۵۰۰۰ میلیارد تومانی برای تعاونی های دانش بنیان

فناوری و 
اطالعات
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 ســال هاي طوالنــي 60، 70 يــا 
80 ســال از عمر خــود را در توليد 
و اشــتغال گذاشــته اســت. پس از 
اينكه به ســن پيري و ســالخوردگي 
مي رســد، تمام کارهايی کــه در اين 
 مدت براي کشــور انجام داده اســت به فراموشــي سپرده

 مي شود. 
متاســفانه در کشور ما نقش کســاني که در يك شغل يا يك 
کار توليدي صاحب نام و موفــق بوده اند، آن طور که بايد ديده 
نمي شود، نه از تجربه و مهارت آنها آموزش مي گيريم و نه در 
سپاس و تشكر از آن همه سرمايه اي که از توليد خود به ما عطا 

کرده اند، قدمي برمي داريم.
 بسياري از مواقع به سن پيري که رسيدند، منتظر مرگ آنها 
مي مانيم. غافل از اينكه چه کساني را از دست مي دهيم.تقدير 
و پاس داشتن جايگاه و مقام کساني که در هر رشته يا مهارتي 
سرآمد بودند، عادت ديرينه بشر بوده است. از گذشته تاکنون 
تمام افراد موفق به مردم معرفي مي شــده يــا مورد قدرداني 
قرار مي گرفته اند، البته روش هاي قدرداني در کشــورها و در 

زمان هاي مختلف متفاوت بوده است. 
خيلي وقت ها مي بينيم که يك بازيگر نمونه، فوتباليست يا يك 
هنرمند با اعطاي جوايزي در مناسبت هاي مختلف موردتقدير 
قرار مي گيرد چراکه احســاس مي کنيم به کشــور و جامعه 

خدمت مي کنند. 
بحث حاضر، قدرداني از کســاني اســت که در واقع توليد و 
اشتغال جامعه را به عهده دارند، کساني که از عمر، وقت و همه 
انرژي خود براي توليد و اشتغالزايي گذاشــته اند يا حتي در 
اين راه دچار عارضه جسمي شده اند. خدمت اين افراد بزرگ 
در کشــوري که بر پايه رشــد توليد مي تواند به سرمايه هاي 
عظيم اقتصادي و در کنار آن در ســاير حوزه ها هم به اتكای 
اين سرمايه به رشد اجتماعي، فرهنگي و... برسد، کم نيست. 
پيشكســوتان بازنشســتگي  دردهــاي 

 توليد
برخي از اين پيشكسوتان به ســن پيري مي رسند، با گذر از 
آن همه سختي و تالشي که در ايجاد يك شغل و کار توليدي 
انجام داده اند، دچار افســردگي مي شوند و خدمت بزرگ آنها 
بدون هيچ سپاس و قدرداني در گيرو دار سن پيري فراموش 
مي شود و زندگی آنها پر از رنج و عذاب و بيماريي هايي است که 

به خاطر آن همه تالش و کوشش به آنها مي رسد. يك فروشنده 
پوشاك در اين رابطه به گذشته پدرش که توليد کننده پوشاك 
بود، اشاره کرده و مي گويد: پدر من پس از آن همه سختي اي 
که در دوران کارش در توليد لبــاس گذراند، به علت محيط 
کاري آلوده به پرز لباس و موادي که براي ريه ضرر داشــت، 
دچار بيماري هاي ريوي شــد و به همين خاطر هم جان خود 

را از دست داد. 
وي مي گويد: متاسفانه از پيشكسوتان و کساني که در عرصه 
توليد موفق بوده و تجربه اي طوالني مدت دارند، نه حمايتي و 

نه از تجربه آنها استفاده اي مي شود. 

اختصــاص ســهمي از آمــوزش به بــزرگان
 توليد

 اين فروشــنده ادامه مي دهد: بســياري از آنها به سن پيري 
که مي رســند، به دليل از دســت دادن توانايي هاي گذشته 
خود در کار توليد دچار افســردگي مي شــوند. اگر کشور ما 
در قالب کالس ها و جشــنواره هايي از اين بزرگان دعوت کند 
 و ســهمي از آموزش و تدريــس مهارت هاي شــغلي را براي 
آنهــا در نظــر گيــرد، هــم حمايــت و به نوعي ســپاس 
ازآنهاســت که در ساليان ســال به کشــور خدمت کرده اند 
 و هــم دادن دلگرمــي و روحيــه اميد بــه وجود بــاارزش

 آنهاســت.وي ادامه مي دهد: يكي از مشــكالت بزرگ کشور 
که متاســفانه در بســياري از بنگاه هاي توليدي در کشــور 
با آن مواجه هســتيم، عدم مهــارت و تخصــص نيروي کار 
است که متاسفانه در بســياري از بخش ها شاهد آن هستيم 
که بخــش توليد نمونــه بارز آن اســت. از آنجايــي که اين 
نيرو به آمــوزش و اســتفاده از تجربه گذشــتگان نياز دارد، 
 بايد اين مشــكل را با اســتفاده از تجربه بــزرگان توليد حل 

کنيم. 

تدوين برنامه اي براي حمايــت معنوي و مالي از 
كارآفرينان بازنشسته

 ا مير محسني، عضو اتاق بازرگاني در رابطه با 
لزوم قدرداني از پيشكسوتان توليد در کشور به 
»کسب وکار« مي گويد: با توجه به اينكه کشور 
ما، کشوري اخالق مدار است و همواره احترام 
به بزرگ تر هــا و رعايت حال آنهــا به عنوان 

هنجاري ديرينه داراي ارزش بوده است، براي حمايت و احترام 
به حقوق پيشكسوتان توليد کشــور الزم است که اتاق هاي 
بازرگاني و اصناف برنامه اي براي کارآفرينان بازنشسته آماده 
کنند که شامل احترام و تقدير مادي و معنوي از اين بزرگان 
باشد. اين کارشناس اقتصادي مي گويد: آنها سال هاي زيادي 
از عمر خود را در کار توليد کشــور گذاشته اند و آموزش هاي 
 زيــادي در اختيــار نســل هاي آينــده قــرار داده انــد و

و  چنديــن  تجربــه  کــه  ايــن  همــه  از  مهم تــر    
چند ساله خود را به نسل کنوني انتقال داده اند؛ بنابراين الزم 
اســت که به پــاس قدرداني از ســال ها فــداکاري  و  تالش 
پيشكسوتان در اتاق هاي اصناف، صندوق هايي براي حمايت از 
آنها شــكل بگيرد تا اين کار براي اين نسل و نسل هاي آينده 
مشوقي در جهت گرايش به ســمت توليد و اشتغالزايي باشد 
يــك  شــروع  بــراي  کســي  هــر   چراکــه 
کار به گذشتگان و پيشكسوتان آن کار نگاه مي کند و با توجه 
به ارزش گذاري جامعه براي اين افــراد و حقوق و مزايايي که 

براي آنها در نظر گرفته مي شود، شــروع به کار مي کند. وي 
و شــان  از  حمايــت  دنيــا  تمــام  در   مي گويــد: 

 منزلــت اجتماعي توليد کننــده با عنوان تاميــن اجتماعي 
شناخته مي شود که به نوعي يك مدل از تشويق پيشكسوتان 
متاســفانه ولــي  باشــد  نــد  مي توا هــم   توليــد 

 در کشور ما يكسري مسائل دامنگير بخش توليد است و مدام 
به آن ضربه مي زند.

 مثال هنگام ورشكســت شــدن يك توليد کننده در کشــور 
شخصيت حقيقي اين فرد بايد پاسخگوي شخصيت حقوقي 
اش باشد، درحالي که در ديگر کشور ها تنها شخصيت حقوقي 
فرد اســت که پاسخگو است. اين مشــكل مانعي بزرگ براي 

پيشرفت کارآفرينان و استارتاپ ها در کشور است. 

توليد در اغما به سر مي برد
محســني در ادامه مي گويــد: از طرفي ديگــر توليد کننده 
مدام زيــر بار فشــار از جانب نهادهــاي نظارتــي، مالياتي، 

بيمه و... است. سيســتم هاي حكومتي مثل شــهرداري ها، 
 ادارات و ســازمان ها هــر يــك به نوعــي بــه توليد کننده

 هجوم مي آورند و از وي سهمي مي خواهند که درنتيجه تبعات 
سنگيني براي توليد کشور به همراه دارد. از طرف ديگر بانك ها 
نيز به دشمن درجه يك براي توليد تبديل شده اند و مطالبات 
معوق خود را به اضافه ســود خالص و جرايــم از آنها دريافت 
مي کنند. مانع ديگر توليد در کشور اين است که با وجود مطرح 
شــدن و ارائه بســته هاي حمايتي از جانب دولت براي توليد 
بالغ بر 80 درصد اين بسته ها به اهدافي غير از آنچه که در اين 
بسته ها آمده، اختصاص داده مي شود؛ بنابراين براساس آنچه 
گفته شد، توليد دچار آسيب هاي فراواني شده و اکنون در اغما 

به سر مي برد. 
عضو اتاق بازرگاني در پايان مي گويد: الزم اســت حمايت از 
توليد، توليد کنندگان و احترام به پيشكسوتان توليد کشور در 
برنامه روزمره دولت باشد که اميد است فضاي پسابرجام اين 

شرايط و ايجاد اين نوع برنامه ها را براي کشور فراهم سازد.

»كسبوكار«ازانتظاراتپيشكسوتانگزارشميدهد

لزوم احترام و حمايت از بزرگان توليد

کار و
کارآفرينی 

دانشجو پس از فراغت از تحصيل،کاري 
متناسب با رشــته خود پيدا نمي کند 
و به ناچار مجبور مي شــود مسيري که 
پس از 4، 8 يا 13 سال در دانشگاه براي 
گرفتن مــدرك در مقطع ليســانس، 
فوق ليســانس يا دکتري طي کرده را از نو شروع کند يا در خانه 
مي ماند و به انتظار گشايشــي در بازار کار مي نشيند يا اينكه به 
يادگيري مهارت هاي ديگري که براي وي امكان ايجاد شــغلي 
را دارد، مي پــردازد و تمام آنچه که از دانشــگاه آموخته، به قول 
گذشتگان در کوزه مي گذارد. دانشجوياني که در رشته  اي غير از 
رشته دانشگاهي خود مشغول به کار هستند، کم نيستند و بازار کار 

رشته آنها اشباع شده است. 
 براساس آمارها 15/6درصد بيكاري در کشور به فارغ التحصيالن 
دانشگاهي مربوط مي شود که اين ميزان در مقايسه با نرخ بيكاري 

کل جامعه که 10/7 درصد است، فاصله زيادي دارد.
 به طور کلي 768 هزار فارغ التحصيل دانشگاهي بيكار در کشور 
وجود دارد که از اين تعداد 207 هــزار و 310 نفر داراي مدرك 
فوق ديپلم، 505 هزار و 10 نفر داراي مدرك ليسانس، 52 هزار و 
169 نفر دارای مدرك فوق ليسانس و دکتراي حرفه اي و 3388 
نفر نيز داراي مدرك دکتراي تخصصي هستند. فاصله 5 درصدي 
نرخ بيكاري دانش آموختگان با نرخ بيكاري کل، نشــان دهنده 

افزايش نامتوازن تحصيالت عالي و اشتغال در کشور است. 
يكي از مهم ترين داليلي که باعث به وجود آمدن اين شرايط شده، 
عدم ارتباط صحيح و منطقي بين دانشــگاه و بازار کار است، تا 
جايي که هر يك از اين بخش ها به صورت کامال جزيره اي و جدا از 
ديگري کار مي کند. دانشگاه ها امروز در رشته هاي گوناگوني بدون 
توجه به نياز واقعي بازار کار دانشجو تربيت مي کنند اما بازار کار 
تنها به آن بخشي از فارغ التحصيالن توجه دارد که بتواند نياز واقعي 

خود به نيروي کار را برطرف کند. 

اشتغال فارغ التحصيالن در كاري غيرمرتبط با رشته 
تحصيلي

فارغ التحصيــالن بيكار کــه 2 برابر متوســط نــرخ بيكاري 
کشــور هســتند، براي رهايي از بيكاري مجبور مي شــوند به 
 سمت رشــته هايي بروند که هيچ گونه ســنخيتي با رشته آنها

 ندارند.
 اين موضوع در بسياري از موارد حتي از بحران بيكاري براي کشور 
زيان بار تر است چراکه دانشجويي که هم فرصت و زمان زيادي را 
در پي کسب يكسري مهارت ها در دانشگاه سپري کرده و هم بر 
دوش خود، خانواده، دانشگاه و کشور هزينه هايي را تحميل کرده، 
بدون هيچ نتيجه اي نه براي خود و نه جامعه دوباره بايد برگردد و از 
نو هزينه کند و مهارت ديگری را جدا از رشته تحصيلي فراگيرد يا 
اينكه در سمتي که در آن هيچ تخصصي ندارد، مشغول به کار شود. 
پيامــد ايــن کار رواج بيــكاري، اشــتغال در يــك شــغل 
بــدون داشــتن مهــارت و تخصص، عــدم کارايي مشــاغل، 
جايگزينــي مراکز کســب مهــارت و تخصص با دانشــگاه، 
از بيــن رفتن جايــگاه و نقــش مهــم دانشــگاه در جامعه و 

 در نهايت به هدر رفتــن منابعي که صرف تحصيل و دانشــگاه 
مي شود، است. 

اقتصاد دالل محور اســت، نيــروي تحصيلكرده 
نمي خواهد

دکتر وحيد شقاقی، استاد دانشگاه در رابطه با 
علت بيكاري دانشــجويان يا اشــتغال آنها در 
مشــاغلي غير از رشــته دانشــگاهي خود به 
»کسب وکار« مي گويد: در گذشته اشتغال کشور 
بين 20/500 تا 21 ميليون نفر نوسان داشته 
است که به اين معناست که در طول 10 سال گذشته هيچ اشتغالي 
ايجاد نشده است، با اينكه مدام بر تعداد افراد جوياي کار نيز اضافه 
شده اســت. علت اين موضوع اين است که دولت نتوانسته براي 

مردم طبق نيازي که دارند، شغل ايجاد کند.
 وي با اشاره به تاثير منفي وابستگي اقتصاد به نفت مي گويد: متاسفانه 
اقتصاد ما مبتني بر نيروي کار ماهر نيســت و بخشي از علت مهم 

اين موضوع به وابستگی اقتصاد کشور به نفت برمي گردد. گرايش 
اقتصاد کشور در اين حالت به سمت سرمايه گذاري در بخش ساخت 
و ساز است که لزومي به داشتن نيروي ماهر ندارد، درحالي که اگر 
نگرش اقتصــاد در جهت حمايت از کارخانه هــا و صنايع توليدي 
 باشد، ضرورت نياز به نيروي متخصص و ماهر خود را نشان مي دهد.

 از طرفي اقتصاد کشور دالل محور است. مشخصا اين اقتصاد نيروي 
ماهر و متخصص دانشگاهي نمي طلبد. 

پمپاژ نيروي تحصيلكرده توسط دانشگاه
اين کارشناس اقتصادي مي گويد: متاسفانه دانشگاه ها هم مدام اين 
نيروي جوان تحصيلكرده را پمپاژ مي کنند و به بازار کار مي دهند، 
درحالي که اين بازار هيچ گونه کششي براي جذب اين نيروها ندارد. 
وي توضيح مي دهد به علت عدم ارتباط ميان دانشگاه و بازار کار نيز 
روزبه روز معضل بيكاري جوانان فارغ التحصيل افزايش مي يابد يا 
بحث هايي چون اشتغال آنها در کارهاي غيرمرتبط با رشته خود 

در کشور مطرح مي شود. 

شكاف عميق ميان دانشگاه و بازار كار
وي ادامه مي دهد: شكاف عميقي ميان بازار کار و دانشگاه وجود 
دارد که در تعريف بيكاري پنهان يا آشكار مي توان اين شكاف را 
به وضوح ديد. مثال از ميــان 10 و 12 درصد نرخ بيكاري جوانان 
که حدودا بيش از 2 برابر نرخ بيكاري کل کشور است، 25 درصد 
بيكاري به اسم بيكاري آشكار از آن تعبير مي شود که منظور از آن 
نداشتن شغل است و درمجموع بيكاري کل کشور از جوان گرفته 
تا... 30 درصد بيكاري به بيكاري پنهان معروف است. بيكاري پنهان 
يعني اينكه فرد به ظاهر شاغل است اما از نظر کارايي و کارآمدي در 
شغلي که دارد، بهره وري ايجاد نمي کند. علت عمده اين موضوع 
عدم تخصص و مهارت، خالقيت و نوآوري و تكيه اين افراد بر دانش 

روز است که به فاصله زياد دانشگاه با بازار کار برمي گردد. 

در آينده نياز به ايجاد فرصت شغلي بيشتر مي شود
وحيد شقاقي مي گويد: 4/5 ميليون نفر دانشجو در دانشگاه هاي 
کشــور وجود دارد که در آينده نزديك حداکثر ظرف 3-2 سال 

آينده وارد بازار کار خواهند شد. از طرفي به طور ساالنه اگر بخواهيم 
بگوييم حدود يك ميليون نفر وارد بازار کار مي شــوند ، ساالنه 
به ايجاد يك ميليون فرصت شــغلي نياز خواهد بود. همچنين 
براساس سرشماري سال 90 بيش از 92 درصد جمعيت کشور 
باسواد و با توجه به روند پرشتاب تحصيالت عالي در چند سال 
اخير، بيش از 18 درصد جمعيت کشور داراي تحصيالت عالي 
و حوزوي هستند. با ادامه اين روند پيش بيني ها حاکي از افزايش 
سطح تحصيالت عمومي مردم دارد که اين مساله مستلزم افزايش 
متناسب فرصت هاي شغلي است؛ موضوعي که هم اکنون به يكي 
از دغدغه هاي مهم سياســت گذاران کشــور تبديل شده است. 
طبق مطالعات سازمان همياري اشتغال دانش آموختگان جهاد 
دانشگاهي، جمعيت فعال کشور تا سال 1400 به 61 ميليون نفر 
خواهد رســيد و به عبارتي ديگر 5/2 درصد رشد خواهد داشت، 
درنتيجه بايد سطح اشتغال نيز از رشــدي 5/2 درصد در سال 
برخوردار باشد تا وضعيت فعلي حفظ شود. به بيان ديگر تا سال 

1400 بايد 29 ميليون فرصت شغلي در ايران ايجاد شود. 

»كسبوكار«ازبازاراشتغالفارغالتحصيالندانشگاهيگزارشميدهد

شكاف عميق دانشگاه و بازار کار
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کشاورزي

وزارت كشــاورزي روســيه از برگزاري مذاكره با وزارت جهاد كشــاورزي 
كشــورمان بــراي صــادرات گنــدم بــه ايــران خبــر داد. به گــزارش 
فارس به نقــل از تاس، الكســاندر تكاچوف، وزير كشــاورزي روســيه، در 
ســفر خود به ايــران قرار اســت بــا محمود حجتــي، وزارت كشــاورزي 
 ايران در راســتاي توافــق بــراي واردات گندم روســيه به ايــران مذاكره 

داشته باشد. 
مقامات حوزه كشاورزي روسيه ابراز اميدواري كردند كه در اين سفر توافقاتي 

درباره مبادالت 2 كشور در حوزه كشاورزي و به ويژه صادرات محصوالتي مانند 
گوشت، گندم و شكر از روسيه به ايران صورت گيرد. 

يكي ديگر از موضوعات مــورد بحث افزايش صادرات ســبزيجات از ايران به 
روسيه است. 

در كنار وزير كشاورزي روسيه، مقامات فدرال و سازمان نظارت بر محصوالت 
كشاورزي اين كشور نيز در اين مذاكرات شركت خواهند كرد. 

نمايندگان دولت روســيه اعالم كرده اند كه اين كشــور خواســتار افزايش 

مبادالت خود با ايران در حوزه كشاورزي است. پيش از اين مقامات سازمان 
نظارت بر محصوالت كشاورزي و دامي روسيه اعالم كرده بودند كه در نيمه 
دوم ماه جاري صادرات لبنيات و مرغ اين كشــور به ايران آغاز خواهد شــد. 
ايران نيز ميوه و ســبزيجات به روســيه صادر خواهد كرد و سازمان نظارت 
بر محصوالت كشــاورزي روســيه طي هفته هاي گذشــته نام 25 شركت 
 ايراني را به فهرســت تامين كنندگان محصوالت كشــاورزي موردنياز اين 

كشور وارد كرده است. 

گفتگوي دوجانبه براي صادرات گندم روسيه به ايران

بــا توجــه بــه اعــالم وزارت جهاد 
كشاورزی، مبنی بر انتشــار بيماری 
خطرناک و قرنطينه ای پانامای موز در 
برخی كشورها و مخاطرات باالی ورود 
اين بيماری به كشور، واردات ميوه موز 
از طريق تمامی گمرک ها و مبادی ورودی استان سيستان و 
بلوچستان به استثنای گمرک ميرجاوه ممنوع است. اين اقدام 
در راستای جلوگيری از آلودگی موزســتان های سيستان و 
بلوچســتان به اين بيماری صورت گرفت. اگرچه اين بيماری 
برای موزستان ها بسيار خطرناک است اما باوجود آنچه برخی 
رسانه ها و ســايت ها اعالم كرده اند، به هيچ وجه برای انسان 
خطری ندارد. در چند روز گذشــته برخی از رســانه ها اعالم 
كردند اين بيماری می تواند باعث مرگ انسان شود كه به گفته 

كارشناسان بيشتر يک توهم است تا يک هشدار پزشكی. 

5 هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان به کشت 
موز اختصاص دارد

غالمحســين تيموری، مدير حفــظ نباتات ســازمان جهاد 
كشاورزی استان سيستان و بلوچستان، در گفتگو با »كسب 
وكار« گفت: بيمــاری پانامای موز كــه از جمله بيماری های 
قديمی موزستان به شــمار می رود، در چندين كشور دوباره 
شيوع پيدا كرده است . وی بيان كرد: اين بيماری هيچ تاثيری 
بر ميوه موز ندارد و تنها به درخت موز آســيب می رســاند. 
به همين دليل اين بيماری هيچ خطری برای انســان ندارد. 
وی درباره خطر بيماری پانامای موز برای انسان، گفت: برخی 
سايت ها شايعاتی را منتشر كردند اما بايد بگوييم كه همگی 

بی اساس اند و هيچ خطری مردم را تهديد نمی كند و اگر واردات 
موز از مرزهای سيســتان و بلوچســتان ممنوع شد، به خاطر 
جلوگيری از شيوع اين بيماری در موزستان های استان بوده 
است. وی گفت: اين قارچ حتی روی ميوه موز هم وجود ندارد 
و تنها روی ساقه و شاخ و برگ درخت ديده می شود ولی چون 
ممكن اســت به همراه موزهای وارداتی شاخ و برگی هم وارد 
كشور شود، اين اقدام پيشــگيرانه صورت گرفته است. مدير 
حفظ نباتات سيســتان و بلوچســتان در ادامه گفت: 5 هزار 
هكتار از اراضی كشاورزی استان به كشت موز اختصاص دارد 
كه تقريبا 95 درصد كل ســطح زير كشــت موز كشور است. 
وی موز را مهم ترين محصول اين استان دانست و اضافه كرد: 
موزهای اســتان سيستان و بلوچســتان اگرچه از نظر طول، 
نســبت به موزهای خارجی كوتاه ترند اما از نظر عطر و طعم، 
قابل مقايسه با محصوالت خارجی نيستند. وی علت كيفيت 
باالی موز سيستان و بلوچستان را استفاده كمتر از كودهای 
شــيميايی عنوان كرد و گفت: كشــت ما به صورت ارگانيک 
صورت می گيرد . وی ظرفيت كشــت موز در استان را بسيار 
بيشتر از مقدار فعلی دانست و افزود: سازمان جهاد كشاورزی 
اســتان برنامه هايی برای افزايش كشت اين محصول در نظر 

دارد كه به زودی اجرايی خواهد شد. 

ممنوعیت واردات تاثیری بر قیمت موز نمی گذارد
وی درباره ممنوعيت واردات موز گفت: به طور كلی ساالنه 400 
تا 500 هزار تن موز به كشور وارد می شود كه تنها 1000تن 
آن از طريق سيستان وارد می شد يعنی چيزی حدود 25صدم 
درصد. اين مقدار بسيار ناچيز است، به همين دليل تاثيری بر 

بازار فروش موز در كشور نخواهد داشت؛ ضمن اين كه واردات 
موز حتی از كشورهای درگير آلودگی همچنان از مرزهای ديگر 
انجام می شود و تنها به دليل همجواری موزستان های استان با 
پاكستان، موقتا از اين مرزها واردات صورت نمی گيرد؛ بنابراين 

كاهش واردات نمی تواند دستاويزی برای فروشندگان در جهت 
افزايش قيمت باشد. به نظر می رسد اين اقدام وزارت كشاورزی 
در راستای ممنوعيت واردات موز از جمله اقداماتی است كه 
در گذشته سابقه چندانی نداشته است زيرا در كشور ما معموال 

بعد از وقوع خسارت ها، تازه مسئوالن به خود می آيند و سعی 
در جبران خسارت ها دارند. باشد كه اينگونه دورانديشی ها در 
همه زمينه های كشــاورزی به خصوص سيب زمينی و خرما و 

گوجه فرنگی و... نيز صورت بپذيرد.

مدیر حفظ نباتات استان سیستان و بلوچستان به »کسب وکار« گفت

ممنوعیت واردات برای حمایت از موزستان ها

آبياري اراضي كشاورزي با استفاده از پساب هاي خام يا تصفيه شــده صنعتي و فاضالب به دليل كمبود 
آب و خشكسالي ها، چالشي اســت كه سال ها مردم و مسئوالن كشــور را با دغدغه ها و مشكالتي روبه رو 
كرده اســت. به گزارش ايرنا، آبياري زمين هاي كشاورزي با فاضالب خام و پســماندهاي آلوده معضلي 
اســت كه پيامدها و عوارض متعددي دارد كه نه تنها ســالمت مردم را به دليل توليــد محصوالت آلوده 

تهديد مي كند، بلكه كيفيت خاک را نيز تحت تاثير منفــي قرار مي دهد. تهديد آب هاي زيرزميني، خاک 
و زمين هاي كشاورزي از جمله مســائل و چالش هاي زيست محيطی و بهداشــتي است كه كم وبيش به 
واســطه رعايت نكردن نكات اصولي و ضرورت هاي كشــت و زرع بعضا در برخي نقاط مشاهده مي شود. 
يک كارشــناس بهداشــت محيط در چهارمحال و بختياري گفت: بايد توجه داشــت كه شرط استفاده 

موفقيت آميز از فاضالب و پســاب در كشــاورزي، در نظر گرفتن اثرات آن بر محيط زيست ، محصوالت 
كشاورزي، بهداشــت و تندرســتي انسان هاســت. حميد كياني اظهار داشــت: در صورتي كه شروط 
 استفاده از پســاب ها اعم از پســاب فاضالب و صنعتي رعايت نشود، آســيب هاي جدي ای به طبيعت و 

جوامع انساني وارد مي شود. 

اما  و  اگرهاي آبياري  اراضی كشاورزي با پساب ها

135 نفــر در كشــور ما 
بــه صــادرات دام زنــده 
مشغول هستند كه استان 
خوزســتان با بيش ترين 
تعداد صادركننده در صدر 
آنها قرار دارد. درحال حاضر 4 ميليون راس دام زنده 
مازاد در كشــور وجود دارد كه نيازمند بازار فروش 

هستند. 
همچنين بــرای به روزكــردن صنعــت دامداري 
كشــور و قرار گرفتن در رديف 7 قدرت توليد دام 
ســبک، به 3 ميليارد دالر سرمايه نيازمند هستيم 
كه با توجــه به وضعيت موجــود و ركود عميق در 
حوزه دام سبک به دليل شــرايط اقتصادي توليد 
موجود، تنها راه خروج از ركود، صادرات و توســعه 
آن اســت. اين بخش نيازمند توجه ويــژه وزير و 
 معاونت امور دام اســت تا باعث رونــق اقتصادي 

در كشور شود. 

ورود افــراد غیرمتخصــص در بخش 
صادرات

در جلســه اي كه دكتر خلج، رئيس 
ســازمان دامپزشــكي كشــور با 
صادركنندگان اســتان خوزستان 
داشــت، ابتدا پوريان، رئيس مجمع 
ملــي صادر كننــدگان دام ايــران 
درخصوص مشــكالتي كه صادرات دام با آن مواجه 
است، گفت: در بحث صادرات شــاهد قرنطينه هاي 
طوالني مدت در بخش دام سبک و سنگين هستيم كه 
هزينه هاي بااليــي براي صادر كننــده دارد و همين 
موضوع سبب شده كه صرفه اقتصادي و رقابتي براي 
بازرگانان بخش دام نداشته باشد. همچنين درخصوص 
برگه هاي درخواست از كشــورهاي مقصد نيز ، بايد 
منتظر برگه درخواست يک ماهه از كشور مقصد باشيم 
تا بتوانيم صادرات را شروع كنيم. پوريان درخصوص 
دام ماده غيرمولد يا خذفي كه بخش بزرگي از دام مازاد 
را تشــكيل مي دهد، بيان كرد: صادرات اين نوع دام 
نيازمند اجازه از دامپزشــكي اســت. وي ورود افراد 
غيرمتخصــص در بخش صــادرات را از مشــكالت 

صادركنندگان دانست.

دامپزشکي استان صاحب اختیار تمام 
امور صادرات شد

پس از ارائه اين گزارش دكتر خلج، 
مديركل سازمان دامپزشكي كشور، 
ضمــن تشــكر از صادركنندگان 
به عنوان فعاالن اقتصادي و كساني 
كــه زحمــت اصلــي و نهايي را 

مي كشند، گفت: بايد حمايت جدي و اساسي از اين 
بخش صورت گيرد و اين همان سياســت سازمان 
دامپزشــكي اســت. وي درخصوص مــدت زمان 
قرنطينه دام سنگين و ســبک گفت: اگر سازمان 
دامپزشكي كشــور مقصد، مدت زمان قرنطينه را 
تعيين كند، مــا طبــق آن عمل خواهيــم كرد. 
درخصوص برگه درخواست كشــور مقصد، ما به 

چنين چيزي نياز نداريم و تنها برگه قرنطينه براي 
دامپزشكي مهم است. وي درمورد دام ماده غيرمولد 
و خذفــي گفــت: دامپزشــكي اســتان خــود 
صاحب اختيار است و نيازي به اجازه از دامپزشكي 

كل كشور نيست.
 خلج در ادامه بيان كرد: اگــر گله اي قبال پالک كوبي و 
شناسايي شده است، جهت صادرات نيازمند قرنطينه 

نيست و فقط وضعيت ظاهري آن بايد توسط دامپزشكي 
قبل از صدور بررسي شــود. خلج درخصوص صادرات 
به عراق نيز گفــت: درصورتي كــه قراردادهايي ميان  
شهر هاي مرزي مثل اقليم كردســتان، ميسان و بقيه 
شهرها انجام شود، دامپزشكي ملزم به اجراي آن است، 
چراكه به تسهيل صادرات كمک مي كند و ما از آن حمايت 
مي كنيم.  دكتر خلج درخصوص صادرات گوساله به عراق 

گفت: اگر صادركننده اي مجوزي بياورد مبني بر اينكه 
نياز به قرنطينه نيســت، بدون قرنطينه ظرف مدت 2 
روز بعد از بررسي دام ها و وضعيت ظاهري آنها مي تواند 
اجازه صادرات را دريافت كند. رئيس سازمان دامپزشكي 
كشور در اين جلسه به دكتر كناركوهي، رئيس سازمان 
دامپزشكی استان خوزستان اختيار كامل داد تا در امر 

صادرات و توسعه آن در استان، تصميم گيري كند. 

»کسب وکار«  گزارش مي دهد

قرنطینه هاي طوالني مدت، مانع صادرات  دام 
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اصناف

نقش درمــان در كليه ســطوح يكي 
از اساســي ترين امــوري اســت كه 
دست اندركاران در آن مشغول فعاليت 
هســتند. فعاليت صنــف تجهيزات 
دندانپزشــكي نيــز همچون ســاير 
رشــته هاي همگن از حساســيت و اهميت خاصي برخوردار 
 بــوده و تــالش اعضــاي آن در توليــد و واردات كليه اقالم

قانونــي  به صــورت  دندانپزشــكي  صنــف    
صــورت مي گيــرد تــا دندانپزشــكان و مصرف كننــدگان 
 محتــرم بــا خيالــي آســوده نســبت بــه درمــان اقدام

 كنند. 
رئيس اتحاديه صنف تهيه، توزيع و توليدكنندگان تجهيزات 
مــواد اوليه دندانپزشــكي در گفتگو با »كســب وكار« گفت: 
واحدهاي صنفي تحت نظارت اتحاديه در زمينه بهداشت و تهيه 
تجهيزات و مواد مصرفي دندانپزشكي و دندان سازي فعاليت 
داشته و دارند و تامين نيازهاي درماني دندانپزشكي را عهده دار 
هستند؛ از اين رو سعي و كوشــش اتحاديه نظارت صحيح بر 
عملكرد واحدهاي زيرمجموعه اســت زيرا يكي از اصلي ترين 

وظايف اين صنف حفظ سالمت افراد جامعه است. 
رضا ليالز مهر آبادي ادامه داد: هــر صنفي به نوبه خود جايگاه 
خاصي در اقتصاد كشور به خود اختصاص مي دهد كه بستگي 
به نياز جامعه دارد. اين صنف نيز از اين مقوله جدا نبوده و نقش 
حساسي را عهده دار اســت؛ از اين رو با تامين كاالهاي مورد 
نياز دندانپزشكان و واردات كاالها و تكنولوژي هاي روز دنيا به 
كشور تالش مي كنند تا سالمت افراد جامعه را به عنوان يكي از 

اصلي ترين وظايف شان به نحو شايسته اي انجام دهند. 
ليالزمهر آبادي با اشــاره به اين موضوع كه اصنــاف با توزيع 
كاالهاي مربوط به صنف خود سهم بسزايي در اقتصاد جامعه 
دارند، تشــريح كرد: چنانچه نقصاني در چرخه توزيع صورت 
بگيرد، اقتصاد كشور دچار بحران مي شود؛ بنابراين اعضاي اين 
صنف به عنوان جامعه كوچكي از اصناف با عدم توزيع كاالهاي 
قاچاق و غيرقانوني تالش مي كنند تا در حد وظيفه شــرعي و 

عرفي خود گردش اقتصادي كشور را توسعه دهند. 
اين فعال صنفي در ادامه با اشــاره به مشكالت پيش روي اين 
صنف اظهار كرد: كاالي قاچاق، تقلبي، غيراستاندارد و تاريخ 
گذشته هميشه موضوع مهم و مورد بحث است. ضرورت دارد 
برخورد شــديد با عرضه كنندگان اين نوع كاالها و شناسايي 

انبارهايي كه اين نوع كاالها در آن نگهداري مي شــوند، انجام 
شود. 

به گفته وي، مسلما هر نوع اقدام مفيدي كه منجر به جلوگيري 
از ورود كاالي قاچاق به كشور شود، با دخالت موثر و همه جانبه 
و پيگيري هاي مسئوالن محترم اجرايي شده و همكاري هاي 

قانوني قواي محترم مقننه و قوه قضائيه ميسر خواهد بود. 

كيفيت كاالهاي داخلي افزايش يابد
رضا ليالزمهر آبادي افزود: بايد كيفيت كاالهاي 
 داخلــي افزايش يابد تا مشــتري به ســمت

 خريد محصول ايراني رغبت نشان دهد. وقتي 
لوازم دندانپزشــكي خارجي معروف تر است، 
پس مشتري بيشتر تمايل دارد كاالي خارجي 

مصرف كند. 
در ايــن بيــن نيــز قاچاقچيان هــر نــوع سوءاســتفاده را 
انجــام مي دهنــد. اين مســاله باعث شــده تــا ممنوعيت 
 واردات بــه قيمــت ســالمت بهداشــت جامعــه تمــام

 شود. 
وي گفت: البته اتحاديــه تاكنون با ارائــه راهكارهايي درباره 
جلوگيري از ورود و توزيع اين نوع كاالها مكاتباتي با اداره كل 
تجهيزات پزشكي و مجمع امور صنفي انجام داده و به دفعات 
طي صدور بخشــنامه هايي مراتب را به اطــالع اعضای صنف 
رسانده تا مراقبت هاي الزم را به عمل آورند كه بحمدا... تاكنون 
به جز مواردي معدود گزارشي در اين باره به اتحاديه واصل نشده 

و در آن موارد هم اقدامات قانوني صورت گرفته است. 
كنترل و برخورد بــا كاالي قاچاق به تنهايي و بــا تعداد 2 نفر 
بازرس اتحاديه مقدور نيست و مبارزه و انهدام گروهاي قاچاق 
كاال بايد با همفكري، همكاري، اقدامات مستمر و پيگيرانه همه 
سازمان ها و ارگان هاي ذيصالح صورت پذيرد كه در اين رابطه 
اتحاديه هميشه آماده همكاري هاي نزديك و صميمانه با ديگر 

نهادهاست. 
رئيس اتحاديه صنف تهيه، توزيع و توليدكنندگان تجهيزات 
مواد اوليه دندانپزشكي در ادامه خاطرنشان كرد: 10 درصد از 
تجهيزات دندانپزشكي موجود در بازار از مبادي غيرقانوني وارد 

كشور مي شود. 
ليالزمهرآبادي ادامــه داد: با توجه به اينكــه بخش زيادي از 
تجهيزات دندانپزشكي كم حجم اســت، اين كاالهاي درجه 

چهار توليد چين به صورت چمداني وارد كشور مي شود و اين 
درحاليست كه نمونه هاي داخلي اين اقالم از كيفيت باالتري 

برخوردار هستند. 
وي با تاكيد بر اينكه توليدات داخل به كشورهاي اروپايي صادر 
مي شود، تصريح كرد: متاسفانه در برندسازي  تجهيزات پزشكي 
ضعيف عمل مي كنيم و ساير كشورها توليدات ما را به نام خود 

ثبت مي كنند. 

خطر تجهيزات چيني ناسالم در دندانپزشكي ها
دندانپزشــكي  لــوازم  گفــت:  همچنيــن  وي 
 چينــي ســالمت دهــان و دنــدان مــردم را بــه خطــر
  انداختــه اســت و لــوازم قاچــاق ســهم عمــده اي از

 بازار لوازم دندانپزشكي را به خود اختصاص داده است. 
رئيس اتحاديه صنف تهيه، توزيع و توليدكنندگان تجهيزات 
مواد اوليه دندانپزشكي بيان داشــت: متاسفانه بازار همچنان 
در ركود شديدی به ســر مي برد و هنوز هم هيچ موردي براي 

از بين بردن اين ركود و همچنين احياي مجدد بازار به چشم 
نمي خورد. به طوري كه اين ركود دامن حوزه فعاليتي ما كه با 
سالمت مردم در ارتباط است را هم گرفته است. وي ادامه داد: 
تاكنون هيچ حركت جدي اي براي از بين بردن اين ركود صورت 
نگرفته و اگر اتفاق و تصميمي هم گرفته شده است، برعكس 

آنچه كه بايد رخ دهد، اثرات نامطلوبي بر جاي گذاشته است. 
مهرآبادي افزود: با شــرايط اقتصادي كنوني كه مردم قدرت و 
توان خريد خود را از دست داده اند، ترجيح مي دهند هزينه هايي 
از جمله رسيدگي به وضعيت ســالمت دهان و دندان خود را 

صرف مايحتاج اصلي زندگي خود كنند. 
بنابراين مراجعه مردم به دندانپزشك كمتر و درنتيجه خريد 
دستگاه هاي مرتبط با دندانپزشكي از سوي دندانپزشكان كمتر 
خواهد بود، از اين رو صنف ما نيز در رابطه با خريد و فروش لوازم 

دندانپزشكي با ركودي بي سابقه مواجه شده است. 
 وي اضافــه كــرد: عــالوه بــر ركــود موجــود در بــازار

 برخــي بروكراســي هاي اداري نيــز باعث بروز مشــكالت 

زيــادي در حــوزه لــوازم دندانپزشــكي شــده اســت، 
 گاهي برخــي ســختگيري هاي نابه جــا باعث مي شــود تا

 لوازم مورد نياز از طريق غيرقانوني وارد كشور شود و اين بدون 
شك سالمت مردم را به خطر خواهد انداخت. 

ايــن فعــال صنفــي اضافــه كــرد: برخــي از لــوازم 
از كنتــرل  غيرقابــل  به صــورت   دندانپزشــكي 

 راه قاچاق وارد كشور مي شود و ســهم عمده اي از بازار لوازم 
دندانپزشكي را نيز به خود اختصاص داده است. وي گفت: اين 
لوازم غيراستاندارد بوده و از كشورهايي مانند چين و به قيمت 
ارزان خريداري شده و وارد كشور مي شود، از اين رو هيچ گونه 
نظارت و كنترلي روي آنها صورت نخواهد گرفت و بنابراين اين 
لوازم كه مستقيما با سالمت مردم در ارتباط هستند، مي توانند 

به راحتي سالمتي مردم را به خطر بيندازند. 
ليالزمهرآبادي در پايان  افزود: كاهش تعرفه ها ورود اين ميزان 
كاالي قاچاق را حذف خواهد كرد و تســهيل واردات كاالهاي 

پزشكي توسط وزارت بهداشت و درمان ضروري است. 

رئيس اتحاديه توليدكنندگان تجهيزات مواد اوليه دندانپزشكي در گفتگو با »كسب وكار« مطرح كرد

قاچاق تجهيزات دندانپزشكي

كاالهاي تقلبــي امروزه بــه يكي از 
معضالت مردم و مســئوالن تبديل 
شــده اند. اين قبيل كاالها در قالب 
برندهاي معتبر به فروش مي رسد و از 
كيفيت بسيار پاييني برخوردار است. 
دربــاره كاالهايي كه تماس مســتقيم با پوســت دارند، اين 
حساسيت ها بيشتر مي شود. مصرف ناآگاهانه اين كاالها باعث 
به وجود آمدن عوارض پوســتي، نازايي و آلرژي هاي تنفسي 

شده و متاسفانه سرطان زا هستند. 
جلوگيري از بروز چنين مشكالتي مســتلزم اين است كه از 
توليدكننده داخلي حمايت شــود و آموزش و فرهنگ سازي 

الزم نيز در اين زمينه صورت گيرد. 
رئيس اتحاديه خــرازي تهران بــا بيان اينكه بــازار مملو از 
كاالهاي تقلبي و قاچاق است، به »كسب وكار« گفت: با وجود 
نظارت هايي كه از ســوي اتحاديه صــورت مي گيرد، ميزان 
واردات كاالهاي تقلبي كه به صورت قاچاق وارد كشور مي شود 
زياد است و از مسئوالن كشوري خواستاريم كنترل و نظارت بر 

مبادي ورودي كاال افزايش يابد. 
سيدحسين دكمه چي تصريح كرد: از مشكالت اين اتحاديه اين 
است كه لوازم آرايشي و بهداشتي در سوپرماركت ها، داروخانه 
ها و بعضا در بوتيك هاي لباس فروشــي به فروش مي رسد كه 

اتحاديه خرازي نمي تواند بر آنها نظارت داشته باشد. 
وي افزود: از نكات قابل تامل اين اســت كه ميزان كشفيات 
كاالهاي تقلبي اتحاديه خرازان در 2 سال گذشته به اندازه 25 
سال گذشته بوده كه اين مساله بايد از سوي مسئوالن ذيربط 

به طور جدي رسيدگي شود. 
دكمه چي تصريح كرد: ميزان توليد لوازم آرايشي و بهداشتي در 
كشور بسيار اندك است و جوابگوي نياز داخلي نيست. چنانچه 
واحدهاي توليدي تقويت شوند، قطعا شرايط توليد كاالهاي 

مرغوب را خواهند داشت. 
وي افزود: برندهاي معتبر لوازم آرايشي و بهداشتي از آلمان، 

فرانسه، اتريش، تايوان و تركيه به كشور وارد مي شوند. 
به گفته وي، ســابق بر اين عربســتان در زمينه مصرف لوازم 
آرايشــي رتبه اول را داشــت ولي درحال حاضر كشور ما از 
عربستان پيشي گرفته است كه اين موضوع ضرورت حمايت 

از توليد كننده داخلي را صدچندان مي كند. 
دكمه چي تصريح كرد: 2 سال است كه كالس هاي آموزشي از 
سوي اتحاديه براي واحدهاي صنفي خرازي براي ارتقاي دانش 
علمي و شناخت محصوالت آرايشي و بهداشتي برگزار مي شود 
كه در اين كالس ها فروشــندگان با كاالي اصل و تقلبي آشنا 
مي شوند و در پايان دوره ديپلم خرازي فروش لوازم آرايشي و 

بهداشتي را از سوي اتحاديه دريافت مي كنند. 
رئيس اتحاديه لوازم خرازي با اشــاره به مشكالت ديگري كه 
در اين صنف وجــود دارد، گفت: تداخل بــا برخي از اصناف 
از ديگر مســائل اين صنف اســت. به عنوان مثال فرض كنيد 
اتحاديه توليدكنندگان كشباف  كااليي مانند جوراب را توليد 
مي كند اما فروش اين كاال مربوط به اتحاديه خرازي مي شود 

و واحدهاي فروش اين كاال بايد زيرنظر اتحاديه لوازم خرازي 
باشند يا براي مثال واحدهاي صنفي خياطي زيرنظر اتحاديه 

خياطان فعاليت مي كنند. 
اين درحاليســت كه فروش لباس هاي دوخته شــده زيرنظر 
اتحاديه خرازان انجام مي شود. همچنين محصولي چون كاالي 
خواب كه كاالهايي مثل پتو و حوله و ملحفه را در بر مي گيرد، 
از ســال 1۳۷0 زيرمجموعه اتحاديه لوازم خرازي محسوب 
مي شود اما گاهي بر سر اين مساله با اتحاديه ندافان به تداخل 

برمي خوريم. 
دكمه چي ادامــه داد: اما نكته اساســي و مهــم در اينگونه 
مسائل اين است كه بايد تالش كرد تا هرگونه تداخل صنفي 
را با گفتگو حــل كرد و اجازه نداد اين مســائل به مشــكلي 
بزرگ تبديل شــود. در كنار اين مســائل، نكتــه مهم ديگر 
اين اســت كــه همــه اتحاديه ها بايــد در تالش باشــند تا 
 زيرمجموعه هاي خودشان را ســامان داده و آنها را به دريافت 

مجوز تشويق كنند. 

موضوع ماليات نبايد مانع خريد مردم از واحدهاي 
صنفي شود

او همچنين ادامه داد: مردم نيز برخي مشــكالت مشــترك 
با صنوف دارنــد. يكي از اين مشــكالت، مســاله ماليات بر 
ارزش افزوده اســت كه مردم را نگران كــرده و تالش بر اين 
است كه اين مشــكل را در وزارت دارايي حل كنند. به گفته 
دكمه چي، موضوع ماليات بر ارزش افــزوده نبايد مانع خريد 
مردم از واحدهاي صنفي شود چون افزودن هرگونه ماليات به 
كاالها، وارد كردن فشار اقتصادي به مردم است؛ بنابراين بايد 
به دنبال راه حل هايي براي از بين بردن اينگونه مشكالت بود. 

سيدحســين دكمه چي افزود: مســائل و مشــكالت موجود 
در واحدهــاي صنفي به يك يا 2 مشــكل ختم نمي شــود. 
حدود 2 سال اســت به واحدهاي صنفي درخواست داده شد 
تا تمامي اســناد و مدارك خود را در دفاتــري ثبت كنند اما 
اين كار تا حدودي امكان پذير نيســت چون بسياري از افراد 
اين صنف افرادي قديمي در اين حوزه هســتند و همچنين 

تحصيالت چنداني براي ثبت اســناد ندارند و به عبارتي اين 
كار تا حدودي براي شــان مشكل اســت؛ بنابراين نمي توان 
به برخي از ايــن واحدها كه مغازه هاي 2 يــا ۴ متري در بازار 
دارند، فشار وارد كرد كه اســناد خود را ثبت يا حتي دستگاه 
كارتخوان در واحد خود نصب كنند چون حتي مســاله نصب 
دســتگاه كارتخوان يا همان »پوز« كه اين روزها مطرح است 
نيز براي برخي واحدها كار دشــواري است. پيشنهاد اتحاديه 
بر اين اســت كه ماليات و هرگونه مبلغي كه قرار است بر كاال 
افزوده شــود، از زمان ورود كاال به گمرك دريافت شــود تا 
 مردم يا واحدهاي صنفي مجبــور به پرداخت اين مبلغ اضافه 

شده نباشند. 
چون زماني كــه كاال در چرخه قــرار مي گيرد تا به دســت 
مصرف كننده برســد، مبالغي بــه قيمــت آن اضافه خواهد 
شد. وي با اشــاره به اينكه مخالف پرداخت ماليات نيستيم و 
آمادگي پرداخت آن را نيز داريــم، بيان مي كند: اما اين دليل 
نمي شود كه به مردم فشار مالياتي وارد شود و بايد اين فشارها 

را كمتر كرد.  وي در پايان ســيطره فعاليــت اتحاديه متبوع 
خود را بالغ بر 12 هــزار واحد صنفي ارزيابي كــرد و افزود: 
وجود چنين آماري در پايتخت نشان از نياز جامعه به خدمات 
اين صنف دارد . از نظر اقتصــادي چنانچه هر واحد صنفي را 
تامين كننده يك فرد صنفي و خانوار وي و يك كارگر و خانوار 
او را به حســاب بياوريم، حداقل بر مبناي هر خانواده ۳ نفره 
۷20 هزار نفر در اين چرخه امرار معاش و زندگي مي كنند و 
 اين تنها يك آمار حداقلي اســت و بر اساس آمارهاي رسمي 
و برآوردهــاي صــورت گرفتــه ايــن جمعيــت بالــغ بر 
1/5 ميليون نفر اســت كــه اين حجــم از نيروي انســاني 
و ســرمايه در گــردش و خدمــات آن هــا نشــان از نقش 
و جايــگاه بــا اهميت صنــف در عرصــه اقتصاد شــهري 
 دارد. رئيــس اتحاديه خــرازي تهــران از مصرف كنندگان 
كاالي  فــروش  مشــاهده  صــورت  در  خواســت 
 تقلبــي بــا شــماره تلفــن 2- 88۳05۷51 تمــاس 

حاصل كنند. 

رئيس اتحاديه لوازم خرازي در گفتگو با »كسب وكار« انتقاد كرد 

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

برسانيد. 

نامه به سردبير

به شكل سنتي، شركت ها براي خود برند مي سازند 
و سپس مشــتريان را جذب مي كنند؛ مشترياني 
كه اگر به تعداد كافي بيايند و وفــادار هم بمانند، 
وضعيت شــركت را پايدار مي كنند. براي تغيير در 
نحوه تفكرتان الزم است به ۱۰ حقيقت توجه كنيد: 

۱. جهت قدرت تغيير كرده است
ديگر از تمركز بر محصول تان و نيازهاي شــركت 
دست برداريد. امروزه درك هويت مشتريان – آنها 
چه كساني هستند و چه مي خواهند – بسيار مهم 

است. 

۲. مشتريان مشتاق معني هستند
آدم ها مي خواهند بدانند اگــر محصولي را بخرند، 
آن محصول چگونه تعريف شــان مي كند و حتي 
عميق تر اين كه چه تغييري در آنها به وجود خواهد 
آورد؟ طبق نظر آقاي نومير، در بسياري از كشورهاي 
توسعه يافته براساس »هرم سلسله مراتب نيازها« 
آبراهام مزلو تاكنون فقط به دنبــال برآورده كردن 
احتياجات اساسي يا سطح پايين مان بوده ايم ولي 
امروزه به دنبال رسيدن به سطوح باالي هرم هستيم، 
جايي كه معني و اثبات خود جايگاه برجسته اي پيدا 
مي كنند. بازارياب ها هميشه به فكر متقاعد كردن 
مشتريان شــان درباره ويژگي ها، مزايا و اخيرا نيز 
درباره تجربيات محصوالت شان بوده اند ولي امروزه، 
اين تفكر به سمت معني و احساس تعلق آنها تحول 
يافته اســت. همچنين اين تحول از خواسته هاي 
ملموس آدم ها به سمت خواسته هاي غيرملموس 

حركت كرده است. 

3. برندها هويت  ساز هستند
هر آنچه آدم ها مي خرند به پرورش هويت شــان 
كمك مي كند. مشــتريان بايد خودشان و آنچه 
مي خواهند باشند را در برند مورد نظرشان ببيند. 
در اين جا ايــن تحول از قدرت به ســمت اعتبار 
محصول انتقال مي يابد كه بايد به صورت هدفمند 
آغاز شود؛ به اين معني كه از ديدگاه آدم ها اعتبار 
شركت تان، نســبت به بزرگي و قدرتش اهميت 
بيشتري دارد. و اگر هدف تان بيشينه سازي سود 
باشد، مســيرتان نادرست اســت. بايد هدف تان 
مستقيما كمك به مشتريان تان باشد. وي اينتل 
را مثال مي زند كه تراشــه هاي رايانه اي مي سازد 

ولي هدف اصلي اش تغيير دنياست. 

۴. آدم ها از »فروخته شدن« متنفرند
آقاي نومير به صراحت مي گويد: »اگر هدف تان فقط 
فروش است، به سرنوشت بدي دچار مي شويد.« بايد 
از معامالت به ارتباطات تحول پيدا كنيد. فروختن 
نبايد تنها هدف تان باشد، بلكه هدف اصلي تان بايد 

ايجاد پيوندهاي عميق تر با مشتريان تان باشد. 

۵. آدم ها »قبيله اي« خريد مي كنند
آقاي نومير مفهوم »قبيلــه اي«- كه اين روزها 
به شكل يك گفتار مشــهور استفاده مي شود- را 
در نخستين كتابش در ۲۰۰۳ به نام لغزش برند 
استفاده كرد. قبيله گروهي از آدم هاست كه مدام 
عاليق و اطالعات شــان را براي هم به اشــتراك 
مي گذارند و در اين مورد عاليق مشترك مي تواند 
پيوندشــان با برند شما باشــد. به شكل سنتي، 
در تقســيم بندي بازار، برندها ممكن اســت با 
آدم هاي كامال متفاوتي ســروكار داشته باشند. 
وي هشدار مي دهد: »اگر تالش كنيد تا بيش از 
يك قبيله – به ويژه آن هايي كه ساليق متضادي 
داشته باشند - را به سمت خود جلب كنيد، اشتباه 
بزرگي مي كنيد. قانون استاندارد اين است: يك 
برند براي يك قبيله. اگــر قبيله دوم را نيز تحت 
پوشش درآوريد، آن گاه بايد به فكر ساخت دومين 

برندتان باشيد.« 
به شــكل ســنتي، شــركت ها براي خود برند 
مي سازند و سپس مشــتريان را جذب مي كنند؛ 
مشــترياني كه اگر به تعداد كافي بيايند و وفادار 

هم بماننــد، وضعيت 
شــركت را پايدار 

براي  مي كنند. 
تغييــر در نحوه 
تفكرتــان الزم 

 ۱۰ اســت بــه 
توجه  حقيقــت 

كنيد: 

۶. قبيله ها با هم مي جنگند
ديگر ميان شــركت ها جنگي وجود ندارد، بلكه 
اين جنگ بين قبيله هاســت. بنابرايــن درباره 
قبيله هايي كه به ســمت خوب جذب مي كنيد 

و آنهايي هم كه دنبال شان نيستيد، خوب دقت 
كنيد زيرا آنها عاليق متفاوتي دارند. اگر هيچ كس 
تنفري از شما نداشته باشد، به اين معني است كه 

شما يك قبيله نيستيد. 

۷. قوي ترين قبيله را انتخاب كنيد
برخي قبيله ها نمي توانند شما را به سمت موفقيت 
ببرند. بنابراين دنبال قبيله اي بگرديد كه آدم ها 
در جستجوي شان هســتند و مي خواهند به آنها 
ملحق شوند و بتوانند كمك تان كنند تا با موفقيت 
رشد كنيد. مثال شركت اپل دنبال آدم هايي بود 
كه از نظر فناوري داراي ســطح بااليي هســتند 
و بقيه آدم هــا نيز مي خواهند با آنهــا در ارتباط 
باشند. در اين مورد بايد از توليد محصوالت بهتر 
به جذب مشــتريان بهتر متحول شويد. ماهيت 
مشتريان تان، آينده شركت تان را تعيين مي كند. 
وي مي گويد: »قبيله مناسبي براي خود انتخاب 

كنيد.« 

۸. قبيله ها از طريق فناوري با هم در 
ارتباط هستند

امروزه آدم ها به دنبال ايجاد ارتباط با افراد هم فكر 
و محصوالتي هســتند كه از نظر فناوري داراي 

سطح بااليي باشند. 

۹. راه هاي ارتباطي را افزايش دهيد
هميشه بايد همان جايي باشيد كه مشتريان تان 

هســتند؛ اين جمله به اين معني است كه تنها 
اســتفاده از يك راه ارتباطي شــما را به نتيجه 

مطلوب نمي رساند. 

۱۰. برندهاي ســيال هميشــه موفق 
هستند

بايد از ايجاد برندهاي ايســتا به سوي برندهاي 
روان تحــول يابيد. برندهــا بايد رشــد كنند، 
گســترش يابند و با اســتفاده از راه هاي موجود 
در رســانه هاي اجتماعي، در مكان هاي جديدي 
جاري شوند. آقاي نومير مي نويسد: »هر برندي 
مانند راوي يك داســتان پيش رونده اســت كه 
قهرمان  آن داستان، مشتريان هستند.«به گفته 
وي، مهم ترين تحول حركــت از توليد محصول 
به سمت توليد معني اســت. در كنار اين تحول، 
بايد تحول ديگري نيز از ســمت فروش محصول 
به ســوي ثبت  مشــتريان در هدف كسب وكار و 
قبيله تان صورت بگيرد. همچنين، به عقيده وي 
بايد شيوه تان را نسبت به مشتريان از حالت تنبيه 
به حمايت تغيير دهيد: شــركت هاي هواپيمايي 
مشتريان شــان را با اضافه  قيمت هــاي بي پايان 
تنبيه مي كنند. شــركت بالك باســتر )يكي از 
شركت هاي بزرگ كرايه دي وي دي و بازي هاي 
ويدئويــي آمريكا و جهــان( مشــتريانش را به 
جريمه هاي ديركرد تنبيه مي كند ولي نت فليكس 
مشــتريانش را در مقابــل چنيــن ضررهــاي 
غيرضــروري محافظــت مي كند. براي كســب 
 موفقيت در آينده، اين تحــوالت برند را به خاطر 

داشته باشيد. 
منبع: بازده

۱۰ حقيقت بازاريابي كه برندتان را متحول مي كنند

فضيلت كسب حالل
کسب حالل

طرح كسب وكار چيست؟
يك طرح كســب وكار ســند مكتوبي است كه 
كسب وكار شما را تشــريح و تحليل مي كند و 
پيش بيني هاي روشن و جزئي نگرانه اي را درباره 
آينده آن ارائه مي كند. طرح كسب وكار همچنين 
به جنبه هاي مالي مربوط به راه اندازي و رشــد و 
توسعه كسب وكار شما نيز مي پردازد: اينكه چقدر 
پول در چه زماني نياز داريد و بازگشت اين پول 
چگونه خواهد بود. طرح كسب وكار پيش نياز اصلي 
راه اندازي هر كسب وكار است. طرح كسب وكار 
همان چيزي است كه بايد به سرمايه گذاران ارائه 
كنيد تا به ســرمايه گذاري روي ايده عالي شما 

ترغيب شوند. 
اما چرا بايد طرح كسب وكار تهيه كنيم؟ به داليل 

زير: 
۱- طرح كســب وكار به شــما كمك مي كند 
براي كســب وكارتان پول جمع آوري كنيد. اين 
نخستين و مهم ترين و كافي ترين دليل ممكن 
است. سرمايه گذاران براي تصميم گيري درباره 
ســرمايه گذاري روي كســب وكار شما »طرح 
توجيهــي« يا همان طــرح كســب وكارتان را 

مي خواهند. 
۲- نوشتن طرح كسب وكار به شما كمك مي كند 
كه درك كنيد آيا راه اندازي كســب وكارتان را 
ادامه دهيد يا نه؟ طرح كسب وكار برخالف مدل 
كسب وكار با عدد و رقم و پول سروكار دارد. شما 
موقع نوشتن طرح كسب وكار با باال و پايين كردن 
ســرمايه و منابع مورد نياز و البتــه درآمدهاي 
احتمالــي، مي توانيد بــه خودتــان و طبيعتا 
سرمايه گذاران قوت قلب بدهيد كه ايده  و مدل 

كسب وكارتان واقعا شدني )Feasible( است. 
۳- طرح كسب وكار به شما كمك مي كند ماهيت 
كسب وكارتان را بهتر درك كنيد. براي نوشتن 
طرح كسب وكار الزم اســت درباره ايده و مدل 
كسب وكارتان حسابي تحقيق كنيد. بنابراين در 
اين تحقيقات مفصل به جزئيات و نيازمندي ها و 

ويژگي هاي كسب وكارتان پي خواهيد برد. 
۴- برنامه ريزي كليد موفقيت است. اين نخستين 
اصل پذيرفته  شده علم مديريت است. اينجا بدون 
دليــل مي پذيريمش. طرح كســب وكار برنامه 
موفقيت شما براي راه اندازي كسب وكارتان است.

الفباي كسب وكار  حرفه اي ها 

امروزه با رونق ارتباطات اينترنتي و مجازي، بخش عمده اي از روابط ما در دنياي 
مجازي اتفاق مي افتد. كمي فكر كنيد: روزانه چند درصد از تعامالت تان در زندگي 

شغلي و شخصي از طريق ايميل و اينترنت و حتي تلفن صورت مي گيرد 
و چند درصد از طريق تعامل رودررو با افراد؟ همين موضوع باعث شده 

است كه سطح توسعه يافتگي مهارت هاي ارتباطات 
ديجيتــال ما بــا مهارت هاي ارتباطــات رودررو و 

مستقيم ما متفاوت باشد. تا به حال فكر كرده ايد 
حرفه اي هــا در دنياي واقعي چطــور ارتباطات 
موثري برقرار مي كنند؟ ۴ مهارت كليدي آنها را 

در اينجا براي شما توضيح مي دهيم: 
خودتان باشيد: در هر جايي و هر محيطي )اعم از 

مجازي و غيرمجازي، در خانه و محل كار و جمع دوستان 
يا هر جاي ديگري( همان كسي باشيد كه هستيد. ثابت 

بودن كليات ويژگي هاي شخصيتي و رفتاري تان، اعتماد ايجاد 
مي كند. پس لطفا همين االن نقاب تان را  برداريد.به چشمان 
طرف مقابل نگاه كنيد و لبخند بزنيد: اين كار باعث مي شود 
تا طرف مقابل متوجه شــود كه به سخنان او گوش مي كنيد و 
براي تان مهم است. لبخند هم احســاس خوبي را به فرد طرف 

گفتگوي تان منتقل مي كند. 
از جادوي »نام ها« استفاده كنيد: من و شما و هر كس ديگري نامي 
دارد. با گفتن نام فرد طرف گفتگوي تان، به او شخصيت مي دهيد: 

»صبح به خير خانم ف« يا »چه نكته جالبي گفتيد آقاي س« 
گوش بدهيد: اين مثل معروف را احتماال شــنيده ايد: »ما دو 
گوش داريم و يك دهان، بنابراين دو برابر آن چه مي گويي، 

گوش بده.«

۴ مهارت براي ايجاد اعتماد و روابط انساني عميق

جايگاه سازي مجدد
بازار امروز تحت تاثير ۳ عنصر اساســي قــرار دارد: رقابت، تغييــر و بحران. 
»جايگاه ســازي مجدد« راهكاري براي مديريت اين ۳ عنصر اســت. امروزه 
راهكارهاي زيادي براي مقابله با اين ۳ عنصر ارائه داده مي شود كه هركدام از 
آنها در نوع خود ارزشمندند اما جايگاه سازي مجدد شاهراهي براي مقابله با اين 
۳ عنصر است به صورتي كه اگر بخواهيم هر راهكار ديگري را به كار ببريم، بايد 

حتما از مسير شاهراه جايگاه سازي مجدد عبور كنيم. 
جك تروات، يكي از معروف ترين استراتژيست هاي بازاريابي در جهان و نويسنده 
برترين آثار در حيطه بازاريابي است. آثار ايشان به چندين زبان ترجمه شده اند. 
او مبتكر مفهوم »جايگاه سازي« و ديگر مفاهيم مهم در استراتژي هاي بازاريابي 
است. اِستيو ريوكين، كارشناس برندينگ و همكار قديمي شركت »تراوت و 
شركا« است. او قبال در نوشتن چند كتاب با تراوت همكاري داشته است. ريوكين 
سخنران برجسته اي در حوزه بازاريابي و ارتباطات است و صدها كنفرانس در 

سراسر جهان برگزار كرده است. 
مفهوم »جايگاه سازي« جزو پركاربردترين مفاهيم كسب وكار در سراسر جهان 
شناخته مي شود اما »جايگاه ســازي مجدد« مفهوم نويني است كه از سوي 
نويسندگان اين كتاب مطرح شده اســت. بايد بدانند كه جوامع انساني تغيير 
كرده و جامعه تبديل به جامعه دانايي محور گشته است و بايد بر اساس نيازهاي 
روز جامعه قدم برداشته شود. رقابت بي رحمانه تر شده، مصرف كنندگان آگاه تر 
شده اند و ارتباطات سريع تر شده  است. اين كتاب به بررسي چگونگي تطبيق، 
رقابت و موفقيت در بازار پرازدحام امروز مي پردازد. جايگاه سازي مجدد شامل 
مجموعه فعاليت هايي است كه شما با كار كردن روي ذهن مشتري احتمالي، آن 
محصول را در ذهن او جاي مي دهيد.كتاب »جايگاه سازي مجدد« نوشته جك 
تراوت و استيو ريوكين نوشته شده، ابوالفضل قاليي و ارمغان هوده شناس آن را 

ترجمه كرده اند و نشر رسا آن را منتشر كرده است.

اضافه كاري خوب است يا بد؟
امروزه اضافــه كاري به عنــوان يكي از 
موضوعات قابل توجه در مديريت منابع 
انســاني، فكــر برخــي از پژوهش گران 
دانشگاهي و سازماني را به خود مشغول 
كرده اســت. اينكه اضافه كاري تا چه حد 
مفيد است و آيا روش اســتفاده از آن با 
ماهيت اين ابزار مديريتي سازگاري دارد 
يا خير، از سواالتي است كه اين پژوهش گران به دنبال پاسخ آن هستند. 
آنها معتقدند اســتفاده از اضافه كاري به عنوان يكي از ابزارهاي مديريت 

منابع انساني در حداقل ۳حالت زير مجاز است: 
روشــي براي افزايش اســتفاده كارآمد از دارايي هاي ســرمايه اي مانند 

تجهيزات و تاسيسات؛ 
واكنش سريع به حجم كار در مقابل نيازهاي موقت به منابع انساني؛ 

عدم امكان پيش بيني مــدت انجام كار و درنتيجه جبــران آن از طريق 
اضافه كاري. 

عالوه بر وضعيت هاي فوق، در سازمان هاي ايراني يكي ديگر از علل متداول 
اضافه كاری كه مانوس تر است، غيبت همكاران يا كمبود نيرو است. 

نكته مهمي كه در اضافه كاري بايد مورد توجه قرار گيرد )كه معموال قرار 
نمي گيرد( طراحي و تدوين شاخص هاي بهره وري به اين منظور است كه 
چه ميزان كار در ساعات عادي قابل انجام اســت و چه ميزان در ساعات 
اضافه كاري. فقدان اينگونه شــاخص ها توانايي مديران را در تشــخيص 

مشكالت كارايي و نظارت بر انجام اضافه كاري كاهش مي دهد. 
آنچه مسلم است اين اســت كه بايد نياز به اضافه كاري پيش بيني شده و 
طرح هايي براي آن وجود داشته باشــد. همچنين از عدم سوءاستفاده از 
اضافه كاری بايد اطمينان حاصل كرد و دست آخر اينكه اطالعات مربوط به 
هزينه ها و توجيه اضافه كاري بايد از طريق يك سيستم اطالعات مديريت 

همواره در دسترس باشد. 

بهترين روز زندگي
تولدم نزديك بــود. من تــا دو روز ديگر 
وارد ۳۰ سالگي مي شــدم. وارد شدن به 
دهه جديد از دوران زندگــي ام براي من 
نگران كننده بود چــون از اينكه بهترين 
دوران زندگيم را پشت ســر گذاشــته ام، 
مي ترســيدم. هر روز قبل از رفتن به سر 
كار، براي تمرين به ورزشگاهي مي رفتم. 
هر روز صبح دوستم »نيكالس« را در ورزشگاه مي ديدم كه 79 سال داشت. 
آن روز كه با او احوال پرســي كردم، از حال و هوايم فهميد كه سرزندگي 
و شادابي هر روز را ندارم. پرسيد: چي شــده؟ گفتم: از وارد شدن به سن 

۳۰سالگي احساس نگراني مي كنم.
نيكالس لبخندي زد و گفت: نگراني ات را درك مي كنم اما من جور ديگري 
به زندگي نگاه مي كنم. وقتي كه كودكي بيش نبودم و در خانه مان تحت 
مراقبت كامل و زير ســايه پدر و مادرم زندگي مي كردم آن دوران بهترين 
دوران زندگي من بود. وقتي به مدرســه مي رفتــم و چيزهاي زيادي ياد 
مي گرفتم، بهترين دوران زندگي من بود. وقتي نخستين بار صاحب شغلي 
شــدم و به خاطر زحمتم حقوق دريافت كردم، آن دوران بهترين دوران 
زندگي من بود. وقتي با همسرم آشنا شدم و عاشقش شدم، بهترين دوران 
زندگي من بود. وقتي بچه دار شديم، آن دوران بهترين دوران زندگي من 
بود. موقعي كه پدري جوان بودم و بچه هايم جلوي چشمانم بزرگ مي شدند، 
آن دوران بهترين دوران زندگي من بود و حاال دوست عزيزم من 79 سال 
دارم، صحيح و سالم هستم، احساس نشاط مي كنم و زنم را به همان اندازه 

نخستين روز كه ديده بودمش دوست دارم. 

معرفی کتاب

يادداشت مدير 

حكايت مديريتي 

براي هر مومني بسيار نيك و پسنديده بلكه الزم 
است كه كســب وكار پاك و حاللي داشته باشد تا 
آنچه را كه مورد احتياج او از روزي و وسايل زندگي 
اســت خود به دســت آورد و اين معني در اخبار 

بسياري تصريح شده است. 

امير مومنان )ع( فرمود: خداي عزوجل به پيامبر 
خود حضرت داود )ع( وحي فرســتاد كه تو نيكو 
بنده اي هستي اگر از بيت المال نخوری و به دست 
خود كار كنی و چيزي بســازی. پــس داود ۴۰ 
روز گريســت و خداوند آهن را فرمــود كه براي 

داود نرم شــود. داود هر روز يك زره مي ســاخت 
و هزار درم مي فروخت؛ پس ۳6۰ زره ســاخت و 
 آنها را بــه ۳6۰ هزار درم فروخــت و از بيت المال

 بي نياز شد.  ابن مسعود از پيامبر گرامي اسالم )ص( 
روايت كرده كه فرمود: »طلب الحالل فريضه علي 

كل مسلم.« بعضي علما گفته اند كه چون حضرت 
رســول )ص( جاي ديگري فرموده: »طلب العلم 
فريضه علي كل مسلم« و در دين علم حالل و حرام 
داريم، مراد از هر دو حديث، يكي است: تا كسي علم 

حالل و حرام نداند، طلب حالل نتواند. 


