
اقتصاد و امنیت غذایی جهان به حدی شکننده 
شــده اســت که به هیچ عنوان ظرفیت تحمل 
جنگ جدیدی را ندارند و به همین دلیل پس از 
جنگ روسیه و اوکراین پژوهشکده های مختلف 
بررسی می کنند که چگونه می توان از وقوع جنگ 
جدید در جهان جلوگیری کرد. سال نو میالدی 
هم با افزایش قیمت کاالهای اساسی آغاز شد و 
همچنان ادامه دارد به نظر می رســد که در سال 
جدید هــم قیمت ها قصد عقب نشــینی ندارند، 
ســازمان های بین المللی نظیر سازمان خواروبار 
کشاورزی ملل متحد)فائو( و صندوق بین المللی 
پول هم در گزارش های مختلفی از افزایشی بودن 

قیمت ها در سال جدید میالدی گفته اند.
حتی گفته شده اســت که مواد غذایی نسبت به 
دیگر کامودیتی ها میزان رشــد بیشتری خواهد 
داشــت. در آخرین روز کاری این هفته بازارهای 
جهانی، قیمت ذرت که عمدتاً برای خوراک دام 
استفاده می شود با رشــد 4 دالر رکورد جدیدی 
ثبت کرد و هر بوشل از این محصول به قیمت 675 
دالر به فروش رفت. گندم هم به عنوان مؤثرترین 

کاال در تأمین امنیت غذایی رشــد یک دالری را 
ثبت کرد و هر بوشل از این محصول به قیمت 745 

دالر و 75 سنت معامله شد.
قیمــت کاالهای اساســی ســال گذشــته هم 
رکوردهای جدیدی از رشــد قیمت را ثبت کرد 
و در این میان کاالهای اساسی بیشترین افزایش 
را داشــتند به طوری که رشدهای 200 درصدی 
در یک سال هم ثبت شد و حال این افزایش ها در 
سال جدید هم ادامه دارد به این دلیل که عوامل 
افزایش دهنده قیمت ها هنوز پابرجاســت. سال 
گذشته شیوع کرونا و جنگ روســیه و اوکراین 
بیشترین تأثیر را در رشد قیمت ها داشت و هنوز 

هم این دو عامل وجود دارد.
این دو عامــل  کل بازار اقتصاد جهــان را به هم 
ریخت و نشان داد که اقتصاد جهان تا چه اندازه 
شکننده اســت، رشــد اقتصاد جهانی در همه 
کشورها حتی کشــورها نفت خیز کاهش یافت و 
پیش بینی شده که اثرات آن در سال جاری و سال 

آینده هم ادامه داشته باشد.
این دو عامل زنجیره عرضه کاالهای اساســی را 

مختل کرد، مبادالت کاال به ســختی انجام شد، 
کشورها ذخیره سازی را بر صادرات ترجیح دادند 
و عوارض مختلفی را بــرای توقف و یا ممنوعیت 
تعریف کردند و به همین دلیل جریان کاال سخت 
شد و قیمت ها را باال کشید. عالوه بر اینها جنگ 
مبادالت کاال را هم بســیار کند کــرد و امکان 
صادرات از بنادر دریای سیاه مشترک بین روسیه 

و اوکراین به سختی انجام شد.
کارشناسان هشــدار می دهند که امنیت غذایی 
جهان هیچ  زمانی تا چنین اندازه  شکننده نبوده 
اســت هر چه جمعیت جهان بیشــتر افزایش 
می یابد محدودیت های تولید مــواد غذایی هم 
بیشتر می شود عالوه بر آن اگر دنیا در برابر وقوع 
یک جنــگ این چنین تاروپود خود را از دســت 
می دهد پس باید بیشــتر مراقب باشیم که مبادا 
جنگ جدیدی رخ دهد. با این استراتژی بسیار از 
تحلیلگران و استراتژیست ها به دنبال این هستند 
که چگونه می توان از وقوع جنگ جدید در جهان 
مقابله کرد و طرح ها و برنامه های خودرا در این 

زمینه ارائه می دهند.

قیمت نفت در معامالت روز جمعه با بیش از یک دالر در 
هر بشکه افزایش، بسته شد و تحت تاثیر سقوط ارزش 
دالر آمریکا به پایین ترین رکورد هفت ماهه و بهبود چشم 
انداز تقاضای چین برای سوخت، بزرگترین رشد هفتگی 
از اکتبر را به ثبت رساند. بهای معامالت نفت برنت با یک 
دالر و 25 سنت معادل ۱.5 درصد افزایش، در ۸5 دالر 
و 2۸ سنت در هر بشکه بسته شد. بهای معامالت وست 
تگزاس اینترمدیت آمریکا با یک دالر و 47 سنت معادل 
۱.۹ درصد افزایش، در 7۹ دالر و ۸6 سنت در هر بشکه 
بسته شد. شاخص نفت برنت برای کل هفته ۸.6 درصد 
و وست تگزاس اینترمدیت ۸.4 درصد افزایش داشتند و 

بخش عمده ضرر هفته قبل را جبران کردند.
شاخص دالر آمریکا تحت تاثیر انتظارات برای کند شدن 
روند افزایش نرخ بهره از ســوی فــدرال رزرو، به پایین 
ترین رکورد هفت ماه گذشته نزول کرد. دالر ضعیفتر، 
معامالت نفت که به این ارز قیمت گذاری می شود را برای 

خریداران غیرآمریکایی ارزانتر می کند.
خریدهای اخیر نفت توسط چین و افزایش ترافیک جاده 
ای در این کشور هم امیدواری نسبت به احیای تقاضا برای 
سوخت در دومین اقتصاد بزرگ جهان را برانگیخته است. 

این کشور پس از سه ســال اجرای تدابیر سخت گیرانه 
برای کنترل شیوع ویروس کرونا، به تازگی مرزهای خود 
را بازگشایی کرده و محدودیتهای کووید ۱۹ را تسهیل 
کرده است. جیووانی استونوو، تحلیلگر موسسه مالی یو 
بی اس در این باره گفت: همه به شاخصهای تحرک چین 
نگاه می کنند که به روند صعودی اشاره دارند و نشان می 
دهند تقاضا برای نفت رو به بهبود است و این موضوع، از 
قیمتها پشتیبانی کرده اســت. اکنون باید دید آیا روند 
مذکور به واردات باالتر نفت به چین منتهی می شود و آیا 
آژانسهایی نظیر آژانس بین المللی انرژی و اوپک، برآورد 

خود از تقاضا برای نفت را باالتر خواهند برد.
اوپک و متحدانش شامل روسیه در فوریه دیدار خواهند 
کرد تا به ارزیابی وضعیت بازار بپردازند و این نگرانی وجود 
دارد که این گروه بخواهد بــرای تقویت قیمتها، دوباره 
تولیدش را کاهش دهد. باب یاوگر، تحلیلگر شــرکت 
میزوهو در این باره گفت: قیمت نفت افزایش یافته اما با 
سطحی که در زمان مذاکرات تولیدکنندگان اوپک درباره 
کاهش تولید قرار داشت، فاصله زیادی دارد. اوپک پالس 
در اکتبر که قیمت جهانی نفت به زیر ۹0 دالر در هر بشکه 
سقوط کرد، هدف تولید نفت خود را به میزان دو میلیون 

بشکه در روز کاهش داد. در این بین، بانک مورگان استنلی 
پیش بینی کرد عرضه محدود، از قیمت نفت در نیمه دوم 
سال میالدی جاری پشتیبانی خواهد کرد. تحلیلگران 
بانک مورگان استنلی انتظار دارند با بهبود تقاضای چین 
پس از بازگشایی مرزهای این کشور، بازار نفت در سه ماهه 
سوم و سه ماهه چهارم سال 202۳ با محدودیت عرضه رو 

به رو خواهد شد که از قیمتها پشتیبانی می کند.
تحلیلگران مورگان استنلی در یادداشــتی با اشاره به 
اقداماتی نظیر بازگشــایی اقتصاد چین، احیای بخش 
هواپیمایی، سقف قیمت نفت روسیه، کندی رشد تولید 
نفت شیل آمریکا و پایان آزادسازی نفت از ذخایر نفت 
اســتراتژیک، پیش بینی کردند بازار نفت در سه ماهه 
دوم متوازنتر شده و در سه ماهه سوم و سه ماهه چهارم با 
محدودیت عرضه روبرو می شود که از باالتر رفتن قیمت ها 

در اواخر امسال پشتیبانی خواهد کرد.
بانک بارکلیز ســه شنبه گذشــته اعالم کرد نسبت به 
قیمت های نفت خوش بین مانده اما نگران وخامت فعالیت 
تولیدی جهانی است که می تواند ریسک نزولی برای پیش 
بینی این بانک از قیمت نفت ۹۸ دالر در هر بشکه در سال 

202۳ ایجاد کند.

با کاهش ارزش دالر به کمترین رقم 7 ماه گذشته و 
نشانه های بیشتر در مورد افزایش تقاضا از سوی چین، 
قیمت نفت بیش از یک دالر در هر بشکه افزایش یافت 
و بیشترین افزایش هفتگی از ماه اکتبر را ثبت کرد. در 
معامالت آخرین روز بازارهای جهانی با کاهش ارزش 
دالر به کمترین رقم 7 ماه گذشته و نشانه های بیشتر در 
مورد افزایش تقاضا از سوی چین، قیمت نفت بیش از 
یک دالر در هر بشکه افزایش یافت و بیشترین افزایش 
هفتگی از ماه اکتبر را ثبت کرد. هر بشکه نفت برنت 
با یک دالر و 25 سنت افزایش ۸5.2۸ دالر فروخته 
شد و هر بشکه نفت خام امریکا با یک دالر و 47 سنت 
افزایــش 7۹.۸6 دالر معامله شــد. WTI، هفتمین 
جلسه متوالی افزایشــی را ثبت کرد. نفت برنت طی 
هفته گذشته ۸.6 درصد و WTI ۸.4 درصد افزایش 
ارزش را ثبت کردند. ارزش دالر برای نخستین بار در 
2 سال و نیم گذشته کاهش یافت و این امر امید به آرام 
شدن افزایش نرخ بهره از سوی فدال رزرو را تقویت کرد. 

هرچه ارزش دالر کمتر باشد، تقاضا برای نفت تقویت 
می شــود زیرا قیمت نفت برای مالکان ارزهای دیگر 
ارزان تر می شــود. خریدهای اخیر نفت خام از سوی 
چین و افزایش ترافیک جاده ای در این کشور نیز امید 
برای بهبود تقاضا در دومین اقتصاد بزرگ جهان پس 
از بازگشایی مرزها و کاهش محدودیت های کرونایی 
 UBS را تقویت کرده است. جیوآنی استانوو، تحلیلگر
گفت: »همه به شــاخص های ترافیکی چین چشم 
دوخته اند و این شاخص ها افزایشی هستند و نشان 
از افزایش تقاضا برای نفت و تقویت قیمت ها دارند.« 
از طرفی سازمان کشورهای صادرکننده نفت خام و 
هم پیمانانش نظیر روسیه در ماه فوریه نشست دارند 
تا شرایط بازار را ارزیابی کنند و نگرانی هایی در مورد 
اینکه این گروه دوباره تولیــد خود را کاهش دهند تا 
قیمت ها افزایش یابد وجود دارد. اوپک پالس در ماه 
اکتبر با کاهش قیمت جهانی نفت به زیر ۹0 دالر در 

روز، تولید خود را 2 میلیون بشکه در روز کاهش داد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان تهران با 
اشاره به فعالیت 240 مرکز کاریابی در استان تهران از 
رشد بیش از 65 درصدی صدور مجوز کاریابی ها طی ۹ 
ماه گذشته خبر داد. بر اساس آمارها بیش از 50 درصد 
نیروی کار مورد نیاز در کشورهای توسعه یافته توسط 
کاریابی ها جذب می شوند. به اعتقاد کارشناسان، مراکز 
کاریابی و مشاوره شغلی در افزایش بهره وری بنگاهها و 
تثبیت نیروی کار کارفرمایان موثرند و تخصصی شدن 
آنها به شناخت بهتر و دقیق تر از بازار کار و نیازهای آن 
کمک می کند. بر اساس گزارش مرکز برنامه ریزی و 
اطالعات راهبردی وزارت کار در ســال گذشته تعداد 
مراکز کاریابی دولتی و خصوصی در کشور افزایش داشته 
و استان تهران در صدر بیشترین تعداد مراکز خدمات 
اشــتغال دولتی و دفاتر کاریابی خصوصی قرار دارد. 
حامدویس کرمی، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
استان تهران، نقش دفاتر کاریابی و هدایت شغلی را مهم 
دانسته و می گوید: این دفاتر به عنوان یکی از ابزارهای 

مدیریت بازارکار، حلقه اتصال کارجویان و کارفرمایان 
بوده و نقش موثری در مدیریت بــازار کار دارند. وی با 
اشــاره به فعالیت 240 مرکز کاریابی در استان تهران 
از افزایش 257 درصدی تاسیس دفاتر کاریابی نسبت 
به سال گذشــته خبر می دهد. به گفته ویس کرمی، 
صدور مجوز مراکز مشــاوره و خدمات کارآفرینی در 
استان تهران در ۹ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته دارای رشد بیش از 65 درصد بوده است. 
مدیرکل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان تهران 
همچنین ضمن اشاره به اهمیت ایجاد مراکز مشاوره  
و خدمات کارآفرینی در ترویج و توســعه کارآفرینی 
در اســتان، از تشــکیل 25 کاریابی جدید حقیقی و 
الکترونیک در اســتان تهران خبــر داده و گفته طی 
سالجاری در استان تهران جمعا 56 مجوز در حوزه های 
مختلف کارآفرینی مشتمل بر ۳۳ مجوز مرکز مشاوره 
کارآفرینی، ۱0 مجوز شتابدهنده، 5 مجوز فضای کاری 

مشترک و ۸ مجوز کافه کارآفرینی صادر شده است.

انجمن کســب وکارهای اروپایی)AEB( اعالم 
کرد، در حالی که صنعت تحت تاثیر تحریم های 
غرب بر مسکو اســت، فروش خودرو در روسیه 
در ســال 2022 به میزان 5۸.۸ درصد کاهش 
یافت. چندین خودروســاز روسی تولید را برای 
دوره هایی از ســال گذشــته به حالــت تعلیق 
درآوردند زیرا این صنعت بــرای تامین قطعات 
و ایجــاد زنجیره هــای تامین جدیــد پس از 
 اعمال تحریم هــا به دلیل درگیــری با اوکراین 

تالش می کرد.
الکسی کالیتســف، رئیس کمیته خودروسازی 
AEB  گفت که قیمت خودروها در روســیه به 
میزان قابل توجهی افزایش یافته است و این عامل 
بازدارنده برای افزایش فروش باقی مانده است. 
خرده فروشی در اقتصاد روسیه در سال 2022 
در بحبوحه رکود، بی ثباتی قیمت و افزایش عدم 

اطمینان کاهش یافت.

انجمن کســب وکارهای اروپایی اعالم کرد که 
مجموع فروش خودرو در ســال در مقایســه با 
بیــش از ۱.6 میلیون در ســال 202۱ به 6۸7 
هزار و ۳70 دســتگاه رســید و در ماه دسامبر، 
فروش 50.2 درصــد کاهش یافــت. این ارقام 
 شــامل فروش برندهای بی ام و، مرســدس بنز 

و چری نمی شود.
بر اســاس گــزارش رویتــرز، ســازمان های 
صنعتی پیش بینی کردند که فروش در ســال 
202۳ با ۱2 درصــد افزایش به حــدود 770 
هزار دســتگاه خودرو خواهد رسید. کالیتسف 
گفت که انتظار دارد امســال پنج تا هفت برند 
خودروی جدید در بازار روســیه ظاهر شوند. او 
گفت: شرایط مطلوب، رشــد باالی ۱2 درصد 
را نیــز امکان پذیــر خواهد کرد امــا هیچکس 
 در جهان در شــرایط فعلــی نمی تواند چیزی 

را پیش بینی کند.

مصر از آمادگی برای میزبانی از یک مرکز بین المللی تامین و 
ذخیره غالت و کاهش پیامدهای بحران جهانی غذا خبر داد. 
وزیر امور خارجه مصر گفت که کشــورش آمــاده همکاری با 
کشــورهای جهان برای میزبانی از یک مرکز بین المللی برای 
عرضه و ذخیره غالت و کاهــش پیامدهای بحران جهانی غذا 
است. سامح شکری، وزیر امور خارجه مصر، آمادگی کشورش را 
برای همکاری با جامعه بین المللی به منظور میزبانی یک مرکز 

جهانی برای تامین و ذخیره غالت و در نتیجه کمک به مقابله 
با بحران جهانی غذا ابراز کرد. این سخنان را شکری در وبینار 
صدای جنوب که تحت ریاســت هند برگزار شد، بیان داشت. 
احمد ابوزید، ســخنگوی وزارت خارجه مصــر گفت که وزیر 
خارجه این کشور در پاسخ به دعوت هند به عنوان رئیس گروه 
بیست در وبینار مذکور شرکت کرده که هدف از برگزاری آن 
آمادگی هند برای حضور پربارتر در نشســت آتی گروه بیست 

است. هند با برگزاری این نشست مجازی با حضور بیش از صد 
کشور.  به دنبال رساندن صدای کشــور های در حال توسعه و 
به حاشیه رانده به کشــور ها و قدرت هایی بزرگی است. ابوزید 
گفت که شــکری در این وبینار بر حمایت مصر از اهداف گروه 
کار زراعی وابسته به گروه بیست به منظور ایجاد نقشه راه برای 

امنیت غذایی و کشاورزی هوشمند از نظر اقلیمی تاکید کرد.
شــکری به اهمیت گروه 20 در ایجاد انگیزه الزم برای اصالح 

نظام اقتصادی بین المللی برای پاسخگویی موثر و به موقع به 
چالش های پیش روی کشورهای جنوب اشاره کرد و گفت که 
مصر به مشارکت سازنده در بحث ها و ابتکاراتی که در چارچوب 
G20 به منظور دستیابی به اجماع در مورد چالش های پیچیده 

کنونی مطرح می شود، متعهد است.
رهبران جهانی و سازمان های بین المللی از آغاز بحران اوکراین 
نگرانی های خود را در مورد یک بحران قریب الوقوع و گسترده 

غذایی با اشاره به اختالل در زنجیره تامین و اختالل در تولید 
محصوالت کشاورزی مطرح کرده اند. روسیه و اوکراین حدود 
۳0 درصد از صادرات جهانی گندم، 20 درصد ذرت و 76 درصد 
از آفتابگردان را تشکیل می دهند. توافقنامه صادرات غالت در 
استانبول در ژوئیه توسط روسیه، ترکیه، اوکراین و سازمان ملل 
امضا شــد و در ۱۹ نوامبر)2۸ آبان ۱40۱( بدون آنکه مجددا 

تمدید شود، به پایان رسید.

درخشش قیمت نفت در پرتو سقوط دالرامنیت غذایی جهان شکننده تر شد

فروش خودرو در روسیه کاهشی شدرشد ۲۵۷ درصدی تاسیس دفاتر کاریابی در تهرانبیشترین افزایش هفتگی قیمت نفت از ماه اکتبر

پیشنهاد مصر برای میزبانی از مرکز جهانی عرضه و ذخیره غالت
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بازار مبادله ارزی 
تشکیل می شود

دستور ادامه فروش 
خودرو در بورس کاال

حذف ضامن وام های 
خرد تکذیب شد
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سرمقاله

بودجه ای برای تشدید 
مالیات ستانی

به نظر می رسد درآمدی که 
دولت در بودجه سال آینده 
برای مالیات ستانی در نظر 
گرفته قابل تحقق باشــد. 
تورمی که در اقتصاد وجــود دارد احتمال تحقق 
درآمدهای مالیاتی سال آینده را بیشتر کرده است. 
در سال آینده تورم بیشتر می شود و اندازه تورم بر 
تمامی بازارها و کاالهایی که در دست مردم است 
تاثیرگذار خواهد شد.  در سال گذشته درآمدها به 
صورت اسمی با توجه به تورمی که وجود داشته، 
رشد کرده است. در سال آینده نیز این تورم وجود 
خواهد داشت. بنابراین به صورت واقعی در درآمدی 

که دولت از روش... 

  کامران ندری، اقتصاددان 
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تشکیل  سامانه 
یکپارچه  خدمات دهی 

به  دانش بنیان ها 

راهکارهای جدید تحقق درآمد مالیاتی 838 هزارمیلیارد تومانی معرفی شدند

انقالب مالیاتی در بودجه سال آینده
صفحه2

صفحه3

کمبود  و گرانی  قطعات  خودرو 
مردم   قید   خرید  لوازم   یدکی   را   زدند

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس 
جمهوری در آســتانه روز زن و گرامیداشت میالد 
حضرت فاطمه زهرا)س( در »نشست هم اندیشی و 
هم افزایی بانوان کارآفرین شرکت های دانش بنیان، 
خالق و فناور« حاضر شد و با آنها به گفت وگو نشست. 
به گزارش نقل از معاونــت علمی، فناوری و اقتصاد 
دانش بنیان ریاست جمهوری، در نشست ۳ ساعته 
هم اندیشی و هم افزایی بانوان کارآفرین شرکت های 
دانش بنیان، خالق و فناور که 20 نفر از بانوان فعال 
در زیست بوم فناوری و نوآوری در عرصه مختلفی 
چون هوش مصنوعــی، زیســت فناوری، صنایع 
خالق، فنــاوری اطالعات و ارتباطــات، تجهیزات 
پزشــکی،  انفورماتیک، کشــاورزی و غیره در آن 
حضور داشــتند؛ دغدغه ها، چالش ها و مشکالت 
 پیش روی فعالیت بانوان و شرکت های دانش بنیان 
در کشور مطرح شد. روح اهلل دهقانی، معاون علمی، 
فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهوری در این 
نشست خطاب به این بانوان ضمن تبریک روز زن، با 
بیان اینکه من اعتقادی به یکسانی زن و مرد ندارم؛ 

گفت: به نظر بنده بانوان و زنان در قبال 
آقایان ماموریت ها و مسوولیت های 
بیشتری در جامعه بر عهده دارند و یک 
زن برای فعالیت در جامعه با مشکالت 

و موانع بیشتری مواجه است. 
وی افزود: اگر به زنان توجه 
ویژه تــری داریــم به دلیل 
ضعیف بودن آنها نیســت 
بلکه معتقدیم که بانوان 
ارزشمندترند و در زمینه 

کارآفرینی موفق تر و بهتر 
عمل می کنند. چون زنان ذاتا 

4آفریننده و زاینده اند...



اقتصاد2
ایران

آغاز فروش ربع سکه در بورس
عرضه گسترده ۵۰۰ هزار قطعه ربع سکه در بورس 
کاال آغاز شده و به مدت سه روز ادامه خواهد داشت. 
همزمان با افزایش شدید حباب ربع سکه در بازار، 
بانک مرکزی نســبت به عرضه گسترده این قطعه 
سکه در بورس کاال اقدام کرد. فعاالن بازار پیش بینی 
می کنند که فروش ربع سکه در بورس می تواند به 
تخلیه حباب ربع سکه در بازار آزاد نیز کمک کند. 
از روز شــنبه ۲۴ دی ماه به مدت سه روز قرار است 
در بورس کاال ۵۰۰ هزار قطعه ربع سکه عرضه شود؛ 
خریداران می توانند پنج روز کاری بعد از خرید سکه 
در بورس، به خزانه بانک های عامل مراجعه کنند 
و با ارائه اسناد مربوط به بورس، به صورت فیزیکی، 
معادل سکه های خریداری  شده را تحویل بگیرند. 
تمامی اشخاص حقیقی باالی ۱۸ سال دارای کد 
ملی می توانند حداقل یک قطعــه و حداکثر پنج 
قطعه سکه طالی ربع بهار آزادی را خریداری کنند. 
تمامی متقاضیان خرید ربع سکه در مکانیزم حراج 
ناپیوسته شرکت می کنند و قیمت سکه عرضه شده 
بر این اساس، کشف می شــود. حداقل ۱ قطعه و 
حداکثر ۵ قطعه می توان خرید.خریداران ربع سکه 
در بورس حتماً باید آن را به صورت فیزیکی تحویل 
بگیرند و بعداً نمی توانند در بازار بورس بفروشــند. 
سفارشات ارسال شده باید مضربی از ۱۰۰ باشد )هر 
۱۰۰ سفارش معادل یک ربع سکه( و ربع سکه های 
 تحویل داده شده به مشتریان بدون وکیوم می باشند. 
برای خرید ربع سکه نیازی به کد معامالتی بورس 
کاال ندارید و با همان کد بورســی اعــم از بورس و 
فرابورس خــود در ســایت tsetmc.com یا در 

سامانه کارگزاری اقدام کنید.

حــذف ضامن وام هــای خرد 
تکذیب شد  

دبیر کانون بانک و موسســات اعتباری خصوصی 
گفت: بخشــنامه حذف ضامن برای دریافت وام 
خرد به بانک ها ابالغ نشــده اســت. محمدرضا 
جمشــیدی درباره حذف ضامن از تســهیالت 
خرد بانکی گفت: هر شــخصی برای بازپرداخت 
تسهیالتی که از بانک می گیرد باید ضامن معرفی 
کند و بانک ها برای وصول اطمینان به اینکه بتوانند 
این قرض الحسنه ای که پرداخت می کنند به موقع 
بازپرداخت آن صورت بگیرد از ضامن اســتفاده 
می کنند و تاکنون هم بخشــنامه حذف ضامن 
برای دریافت تسهیالت وام به بانک ها ابالغ نشده 
است. جمشیدی همچنین درباره جایگزین اعتبار 
ســنجی برای بازپرداخت تسهیالت گفت: اعتبار 
سنجی یک بررسی اســت و هرگز نمی تواند این 
اعتبار سنجی تضمینی برای بازپرداخت تسهیالت 
شود. جمشیدی همچنین اضافه کرد: طبق اعتبار 
سنجی در صورتی که وام گیرنده توان بازپرداخت 
وام را داشته باشد در این صورت ممکن است بانک ها 
وثیقه نگیرند و به همان قرارداد الزم االجرایی که 
بین مشتری و بانک منعقد می شود، اکتفا کنند و 
حتی برای تسهیالت درشت هم بر اساس اعتبار 
سنجی می توان از وام گیرنده وثیقه ای در خواست 
نکرد. دبیر کانون بانک ها و موسســات اعتباری 
خصوصی در پایان گفت: در صورتی که متقاضی 
بتواند گواهی کسر از حقوق به بانک ارائه دهد در آن 
صورت هم دیگر نیازی به ضامن نیست و در صورت 

بدهی شخص از حقوقش کسر خواهد شد. 

اخبار

بــه  وابســتگی  عــدم 
درآمدهای نفتــی نیز در 
حالی در دستور کار دولت 
با تها قرار داشــته که یکی 
از منابع جایگزین، تحقق 
درآمدهای مالیاتی بوده اســت. متاسفانه نه تنها 
دولت فعلی بلکه دولتهای پیشــین نیز در حصول 
درآمدهای مالیاتی به رغم تعریف پایه های جدید 
ناکام بوده اند. فرار مالیاتی مشــموالن مهم ترین 
دلیل عدم تحقق این درآمدها بوده است. دانه درشت 
ها همواره از زیر بار پرداخت مالیــات فرار کرده و 
کارمندان و کارگران باالترین نرخ پرداخت مالیات را 
داشته اند. عدم تمایل دولت برای شناسایی مودیان 
مالیاتی با فرار مالیاتی باال، نشان می دهد دولت هنوز 
هم درآمدهای نفتی را مهم ترین منبع درآمدزایی 
خود می داند. طبق الیحه بودجه ۱۴۰۲ واحدهای 
مسکونی و باغ ویالهای بیش از ۲۰ میلیارد تومان 
هم مشمول مالیات می شــوند. در حالی که سال 
گذشته رقم دریافتی مالیات از این خانه ها محقق 

نشد.
به هر ترتیــب افزایش ۵9 درصــدی درآمدهای 
مالیاتی در بودجه ۱۴۰۲ شاید این بار نشان دهنده 
عزم جدی دولت برای برخورد بــا فراریان مالیاتی 
باشد. شاید دولت دیگر تعارف را کنار گذاشته و قصد 
دارد با تعریف پایه های جدید مالیاتی، درآمدهای 

پیش بینی شده را تحقق بخشد. 
جزئیات منابع بودجه دولت در ســال آینده نشان 
می دهد که درآمدهای مالیاتی از حدود ۵۲۶ هزار 

میلیارد تومان که در بودجه امسال مصوب شده، به 
بیش از ۸۳۸ هزارمیلیارد تومان رســیده که رشد 
بیش از ۵9 درصدی را نشان می دهد. این افزایش 
درحالی رخ داده که پیش از این نیز عنوان شده بود 
که قرار اســت نقش مالیــات در درآمدهای دولت 
پررنگ تر شود. گفتنی است؛ سهم مالیات در بودجه 
۱۴۰۰ معادل ۳۲۵ هزار میلیارد تومان بود که در 

بودجه امسال به ۵۲۶ هزار میلیارد تومان رسید.
در شرایطی که دولت تالش دارد تا با توسعه پایه های 
مالیاتی، درآمد های غیرنفتی خود را در این بستر 
افزایش دهد، موضوع مالیات از خودرو و خانه های 
لوکس از جمله هدف گذاری هایی است که در یکی 

دو سال اخیر، عمکرد غیرقابل قبولی داشته است. 
حال دولت در الیحه بودجه ۱۴۰۲ از مالیات خودرو 
و خانه لوکس چشم پوشــی نکرده و با تغییر کف و 
سقف نرخ های قبل، مالیات ستانی از لوکس سواران 
و مالکان خانه های میلیاردی را بازهم در دستور کار 

قرار داده است.
بررسی تبصره تبصره ۶ الیحه بودجه ۱۴۰۲، نشان 
می دهد واحد های مســکونی و باغ ویال های مجاز 
که ارزش آن ها )با احتســاب عرصه و اعیان( بیش 
از دویســت میلیارد )۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰( ریال 
)۲۰ میلیارد تومان( باشد مازاد بر این مبلغ مشمول 
مالیات به میزان دو در هزار می شــوند. همچنین 

این مالیات بر عهده شخصی اســت که در ابتدای 
هر سال مالک واحد های مســکونی و باغ ویال های 
مذکور است. هرچند در متن تبصره ۶ تاکید شده 
است واحد های مســکونی و باغ ویال های در حال 
ساخت مشمول این مالیات نمی شوند. این در حالی 
است که در قانون بودجه امسال، خانه های با قیمت 
بیش از ۱۵ میلیارد تومان مشمول مالیات هستند. 
در نتیجــه با توجه بــه افزایش قیمت هــا در بازار 
مسکن، شاهد افزایش ۵ میلیارد تومانی، برای ورود 

خانه های لوکس به دایره مالیات ستانی هستیم.
در ادامه این تبصره آمده است: وزارتخانه های راه و 
شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت 
اسناد و امالک کشور و شهرداری ها موظفند امکان 
دسترســی برخط )آنالین( به اطالعــات مالکیت 
امالک مورد نیاز ســازمان امور مالیاتی کشــور در 
حوزه اماکن را در اختیار این ســازمان قرار دهند. 
سازمان امور مالیاتی کشــور مکلف است نسب به 
تعیین دارایی های مشمول بر اساس ارزش به قیمت 
روز آن ها حداکثر تا پایان خردادماه هر سال بوده و 
مراتب را به نحو مقتضی به اطالع اشخاص مشمول 

برساند.
همچنین کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند 
با رعایت قوانین مالیاتی، مالیات ساالنه مربوط به 
هر یک از واحد های مسکونی و باغ ویال های تحت 
تملک خود و افراد تحت تکفــل را حداکثر تا پایان 
بهمن ماه هر سال پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال 
امالکی که به موجب این بند برای آن ها مالیات وضع 
گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد 
انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و 

اجاره ممنوع است.

راهکارهای جدید تحقق درآمد مالیاتی ۸۳۸ هزارمیلیارد تومانی معرفی شدند

انقالب مالیاتی در بودجه سال آینده

دستور ادامه فروش خودرو در 
بورس کاال

در حالی که طی روزهای گذشته نمایندگان مجلس 
خواستار لغو تمامی عرضه های خودرو در بورس کاال 
و بازگشت قیمت گذاری از کانال شورای رقابت شده 
بودند، وزیر اقتصاد دستور تداوم عرضه خودرو در 
بورس کاال را داد. سید احسان خاندوزی - وزیر امور 
اقتصادی و دارایی - طی نامه ای به رئیس سازمان 
بورس خواستار ادامه عرضه خودرو در بورس کاال 
شده است. بر اســاس خبری که همراه با تصویر 
نامه خاندوزی منتشر شد، وزیر اقتصاد در پاسخ 
به نامه مجید عشقی رئیس سازمان بورس درباره 
تعیین تکلیف و چگونگی ادامه پذیرش و عرضه 
خودروهای جدید در بورس تاکید کرده است که 
»سیاست وزارت امور اقتصادی و دارایی حمایت 
از ســرمایه گذاران و افزایش شفافیت می باشد. با 
توجه به مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار 
و عدم دریافت مصوبه از سایر نهادها، عرضه خودرو 
در بورس کاال بر اساس مصوبه شورای عالی بورس 
طبق روال گذشته ادامه یابد و در صورت دریافت هر 
درخواست از سوی سایر دستگاه ها و نهادها موضوع 
مجدداً در شورای عالی بورس و اوراق بهادار مطرح 
گردد.« این نامه به تاریخ روز شنبه، ۲۴ دی ۱۴۰۱ 

ثبت و امضا شده است.

بیش از ۱۰۰۰ واحد راکد احیا شد
در سال جاری تا ۱9 دی ماه امسال ۱۰۶۰ واحد 
صنعتی غیرفعال در داخل و خارج شــهرک ها، 
احیا شده که بیشترین آن ها در تهران و در بخش 
صنایع شیمیایی بوده و مشکل ۵۰ درصد آن ها نیز 
کمبود نقدینگی ذکر شده است. بر اساس آماری 
که از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعتی ایران منتشر شده، تا ۱9 دی امسال امسال 
۱۰۶۰ واحد صنعتی غیرفعــال در داخل و خارج 
شهرک ها، احیا شده است. همچنین با راه اندازی 
مجدد این واحدهای تولیدی، بــرای ۲۰ هزار و 
۵۷۲ نفر اشــتغالزایی یا تثبیت شغل شده است. 
سرمایه گذاری انجام شده برای احیاء این واحدها 

بیش از ۸9۲۸ میلیارد تومان بوده است.
امسال برای احیای ۱9۸۷ واحد تولیدی راکد در 
شــهرک ها و نواحی صنعتی کشور هدف گذاری 
و پیش بینی شده با احیای این تعداد واحد برای 
۳۵ هزار و ۷۶۶ نفر شــغل ایجاد شود. همچنین 
طبق اعالم سازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعتی ایران برای احیاء ۴۰۰ واحد تولیدی راکد در 
خارج از شهرک ها و نواحی صنعتی نیز برنامه ریزی 
شده اســت. بنابراین تا ۱9 دی ماه، ۵۳ درصد از 
برنامه تدوین شــده برای احیــاء صنایع کوچک 
و متوسط در داخل و خارج شــهرک ها و نواحی 
صنعتی کشور و نیز ۵۸ درصد از مجموع اشتغال 

مورد نظر از محل این برنامه عملیاتی شده است.
در بین استان ها، تهران، اصفهان و فارس با احیای 
۱۴۵، ۶۵ و ۶۴ واحد راکد صنعتی، بیشترین آمار 
احیاء را به خــود اختصاص دادند. امــا در مقابل 
کمترین واحدها در استان های خراسان شمالی، 
خراساســن جنوبی و اردبیل احیا شده است. در 
مدت یاد شده در این استان به ترتیب ۱۲، ۱۴ و ۱۴ 

واحد صنعتی راکد به چرخه تولید برگشته است.
همچنین رشته صنایع شــیمیایی با ۲۶۶ واحد، 
فلزی با ۲۲۲ واحد و کانی غیرفلزی با ۱۸۸ واحد، به 
ترتیب بیشترین تعداد راه اندازی مجدد واحدهای 
صنعتی را از ابتدای امســال به خــود اختصاص 
داده اند که به ترتیب معادل ۲۵، ۲۱ و ۱۸ درصد 
کل واحدهای احیا شده است. همچنین ۱۷ درصد 
واحدهای احیا شــده در صنایع غذایی، دارویی و 
بهداشتی، هشت درصد در صنایع سلولزی، چهار 
درصد در صنایع بــرق و الکترونیک، چهار درصد 
در صنایع نساجی و سه درصد در بخش خدمات 

فعال هستند.
بر اســاس بخش دیگری از این آمار و اطالعات، 
مشــکل ۵۰ درصد واحدهای راکدی که در سال 
جاری تا ۱9 دی ماه احیا شده اند، کمبود نقدینگی 
بوده است. همچنین ۲۳ درصد سایر دالیل را ذکر 
کرده اند، ۱۴ درصد مشکل فقدان بازار، پنج درصد 
تامین مواد اولیه، پنج درصد اختالف شــرکا، سه 
درصد مشکالت زیرساختی، ســه درصد تامین 
ماشــین آالت و یک درصد مشــکالت قضایی 

داشته اند.
گفتنی است نتیجه طرح پایش واحدهای صنعتی 
غیرفعال کل کشور نشان می دهد ۱۲ هزار و ۶۷ 
واحد راکد، شامل ۶۸۱۴ واحد در داخل شهرک ها 
و نواحی صنعتی و ۵۲۵۳ واحد در خارج از آن ها 
شناسایی شد. از مجموع واحدهای صنعتی راکد 
شناسایی شده ۶۲ درصد از طریق شیوه های فنی 
بازفعال سازی، امکان راه اندازی مجدد دارند که در 
صورت تحقق آن، بیش از ۱۶۷ هزار فرصت شغلی 

جدید ایجاد خواهد شد.
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رئیس کل بانک مرکزی در نشست هم اندیشی با 
اقتصاددانان مهار تورم را سیاست اصلی و محوری 
بانک مرکزی در دوره جدید اعــالم کرد و گفت: 
سیاست فعال پولی و بانکی را در این دوره عملیاتی 
می کنیم. محمدرضــا فرزین رئیــس کل بانک 
مرکزی در نشســت هم اندیشــی چهارساعته با 
اقتصاددانان، صاحبنظران و کارشناسان اقتصادی، 
مهار تورم را سیاست اصلی و محوری بانک مرکزی 
در دوره جدید اعالم کرد و گفت: سیاســت فعال 
پولی و بانکی را در این دوره عملیاتی می کنیم بر 
همین اساس،  برای مهار تورم نیز کنترل تقاضاها 
از ناحیه نقدینگــی و خلق پــول در کنار عوامل 
تاثیرگذار سمت هزینه در دستور کار جدی بانک 

مرکزی قرار دارد. 
فرزین بر انضباط بخشی پولی، تنظیم رابطه دولت 
با بانک مرکزی، اجرای دقیق سیاست تثبیت نرخ 

ارز در ســامانه نیما و اســتفاده بهینه از ابزارهای 
پولی برای مهار تورم و نقدینگی تاکید کرد وافزود: 
مدیریت انتظارات تورمی و جلب اعتماد مردم در 
جامعه یکی از شــاخص های مهم در موفقیت هر 
برنامه اقتصادی محسوب می شود که در این زمینه 
همکاری و همیاری همه دستگاهها و صاحبنظران 
قطعا می تواند ما را در رسیدن به اهداف پیش بینی 

شده یاری رساند.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه حفظ ارزش 
پول ملی و کنترل تورم از جمله رسالت های اصلی 
تمام بانک های مرکزی اســت تصریــح کرد: این 
بانک در چارچوب سیاست تثبیت، سیاستگذاری 
و اقدام می کند و در این راســتا، قطعا اقتدار بانک 
مرکزی در حوزه های تخصصی پولی و بانکی احیا 

و عملیاتی خواهد شد.
فرزین نظارت دقیــق برعملکرد شــبکه بانکی، 

کنترل مقــداری ترازنامه و اضافه برداشــت ها، 
تســهیالت دهی هدفمنــد، کنتــرل نقدینگی، 
چگونگی مصرف اعتبــارات در شــبکه بانکی و 
برخورد با بانک های ناتراز و ناسالم را از ضرورت های 
مهم برشمرد و تصریح کرد: بانک مرکزی در این 
راستا قطعا بصورت فعاالنه و تخصصی ورود خواهد 
کرد تا عالوه بر دستیابی به اهداف پیش بینی شده، 
هدایت هدفمند تسهیالت بانکی به سمت تولید و 
خدمات مولد هم بصورت هوشمند، عملیاتی شود.  
رئیس شــورای پول و اعتبار در ادامه با تاکید بر 
اصالح نرخ سود سپرده ها و تسهیالت بانکی برای 
کنترل تورم گفت: نظارت قوی بر حســن اجرای 
قوانین و بخشــنامه های مربوطه بانک مرکزی به 
منظور انسجام بخشی در شبکه بانکی و جلوگیری 
از تخلفات احتمالــی، مهم تریــن اولویت بانک 

مرکزی است.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین در این نشست، 
اجرای سیاســت تثبیت نــرخ ۲۸۵۰۰ تومانی 
در ســامانه نیما برای واردات کاالهای اساســی، 
مواد اولیه و ماشــین آالت و تجهیزات تولید را به 
منظور ثبات بخشی به  بازار ارز و کاهش انتظارات 
تورمی مورد تاکید قرار داد و گفت: این سیاســت 
که ابعاد گوناگون آن مورد بحث و بررســی قرار 
گرفته است با جدیت تمام  در بخش های مختلف 
دنبال خواهد شــد. فرزین ادامه داد: با رفع برخی 
نواقص بازار متشــکل ارزی، آنــرا در قالب بازار 
مبادله ارزی تقویت می کنیم. در تالشــیم عالوه 
بر تامین نیازهای ارزی بخش کاال های اساســی 
و مواد اولیه و تجهیزات تولید که از طریق سامانه 
نیما تامین می شــود دیگر نیازهای ارزی مردم 
 را که مشتمل بر ۴۰ ردیف اســت در بازار مبادله 

ارزی تامین شود.

گزارش میدانی از بازار لوازم خانگی امین حضور تهران از کم فروشی و 
گرانفروشی ۱۰ تا ۲۰ درصدی برندهای بزرگ مثل اسنوا، پاکشوما، سام، 
جی پالس، مکسیدر، امرسان، دیپوینت، الکترواستیل، آبسال، مادیران، 
هاردستون، بوتان، هیمالیا و استیل البرز حکایت دارد. گزارش میدانی 
از بازار لوازم خانگی امین حضور تهران از کم فروشی و گرانفروشی ۱۰ 
تا ۲۰ درصدی برندهای بزرگ مثل اسنوا، پاکشوما، سام، جی پالس، 
مکسیدر، امرسان، دیپوینت، الکترواستیل، آبسال، مادیران، هاردستون، 
بوتان، هیمالیا و استیل البرز حکایت دارد. همه ساله با نزدیک شدن به 
ماه های پایانی سال بازار کاالهای مصرفی از جمله لوازم خانگی با رونق 
روبرو می شود اما در دو سال اخیر تشــدید رکود باعث شده تا رونقی 

در بازار شب عید این کاالها وجود نداشته باشــد. قباًل فروشندگان و 
تولیدکنندگان برای فروش بیشتر تخفیف های مختلفی را به مشتریان 
اعالم می کردند تا ضمن فروش بیشتر مردم نیز بتوانند کاالهای مورد 
نیاز خود را در شب عید تهیه کنند. اما امسال بازار خرید و فروش لوازم 
خانگی دچار رکود قابل توجهی اســت و کمتر خریداری در بازار دیده 
می شود و عمده مغازه ها ســوت و کور منتظر خریدار هستند. در این 
شرایط تولیدکنندگان به بهانه افزایش قیمت مواد اولیه و نرخ دستمزد 

نسبت به افزایش قیمت محصوالت خود آن هم بدون مجوز اقدام کرده اند 
جالب اینجاست افزایش قیمت ها در شرایطی به وجود آمده که مردم 
پیش از این نیز توان خرید لوازم خانگی را نداشتند و با این اوضاع رکود 
بازار بیشتر خواهد شد. گزارش میدانی از کاهش عرضه لوازم خانگی به 
بازار توسط تولیدکنندگان بزرگ برای افزایش قیمت، اعالم قیمت های 
سلیقه ای و افزایش غیرقانونی ۱۰ تا ۲۰ درصدی قیمت لوازم خانگی 
برندهای اسنوا، پاکشوما، سام، جی پالس، مکسیدر، امرسان، دیپوینت، 

الکترواستیل، آبسال، مادیران، هاردستون، بوتان، هیمالیا، استیل البرز 
حکایت دارد. یکی از فروشنگان می گویند: یک ماهی است که عرضه 
کاال به بازار کاهش پیدا کرده، البته در شــرایط رکودی که معامله ای 
انجام نمی شود این کاهش عرضه محسوس نیست ولی اگر مدت زمان 
عدم عرضه کاال به بازار بیشتر شود ما شاهد رشد قیمت ها در آن کاالها 
خواهیم بود. محمدی یکی از فروشندگان لوازم خانگی با اعالم اینکه 
ویترین من آبروی کسب و کار من محسوب شده و نمی توانم آن را خالی 
کنم می گوید: تولیدکننده ای که با او کار می کنم با اینکه پول جنس ها را 
یک ماه پیش گرفته اما وعده عرضه آنها را طی دو یا سه ماه آینده می دهد 

من در این چند ماه چگونه کسب وکار کنم.

مشاور وزیر اقتصاد با بیان اینکه سه دوره زمانی ۱۰، ۱۵ 
و ۳۰ روزه برای تخصیص یارانه آرد در هر استان در نظر 
گرفته شده است، گفت: در فاز دوم طرح رقم کمک هزینه 
)۱۵درصد( تا بیش از دوبرابر )۳۰ـ  ۳۵ درصد( افزایش 
پیدا خواهد کرد. طرح هوشمندســازی یارانه آرد و نان 
اواخر اردیبهشت ماه و با نصب کارتخوان های هوشمند 
آغاز شــد. طرح در فاز اول خود معطوف به جمع آوری 
داده های فروش نــان و همچنین پرداخت ۱۵ درصد از 
مبلغ فروش روزانه برای پوشــش برخی از هزینه های 
نانوایان بود. محمد جالل مشاور وزیر اقتصاد در خصوص 
جزئیات فاز دوم طرح ساماندهی سهمیه آرد نانوایی ها 
گفت: مرحله دوم این طرح ســه نکته اصلــی دارد؛ در 
مرحله دوم افزایش قیمت یا محدودیتی در خرید نان یا 
سهمیه بندی وجود نخواهد داشت، در نتیجه در سمت 
مردم تغییری نخواهیم داشت، در سمت نانوایان دو اتفاق 

مهم رخ خواهد داد؛ اول اینکه نانوا برای فروش نان دیگر با 
محدودیت سهمیه آرد مواجه نیست. وی افزود: تا پیش از 
این هر نانوایی یک سهمیه مشخص آرد در اختیار داشت. 
در فاز بعدی محدودیت سهمیه را خواهیم برداشت در 
نتیجه نانوایی که نان با کیفیــت باالتر تولید می کند و 
مشتری بیشتری دارد، ساعت کاری بیشتری دارد و یا 
ظرفیت تولید باالتری دارد، به این شرط که تولید نان 
درستی در کارتخوان ثبت کند، حجم آرد استفاده شده 
ثبت می شــود و تا ۱۰ درصد بیشتر در نوبت تخصیص 
آرد بعدی به آن افزوده خواهد شــد. جالل در مورد بازه 
زمانی که برای تخصیص آرد در نظر گرفته شده است، 

گفت: میزان عملکرد برحســب بازه زمانی یک ماهه در 
نظر گرفته می شود اما در حوزه تخصیص آرد بسته به 
اســتان دوره های ۱۰روزه، ۱۵روزه و یک ماهه براساس 
شرایط استان تعیین می شود. برای نانوا اتفاق دیگری 
نیز رخ می دهد، بر این اساس کمک هزینه به بیش از دو 
برابر افزایش پیدا می کند. وی با بیان اینکه در سال جاری 
دولت این درخواست را از نانوایان داشت تا قیمت نان را 
با وجود افزایش هزینه های تولید افزایش ندهند، گفت: 
برای جبران بخشی از هزینه ها ۱۵ درصد کمک هزینه را 
در نظر گرفت. در فاز دوم طرح این رقم تا بیش از دو برابر 
)۳۰ـ  ۳۵ درصد( افزایش پیدا خواهد کرد. مشاور وزیر 

اقتصاد ادامه داد: در مرحله اول تنها مشاهده داده ها در 
دستور کار بود اما در فاز دوم به این دلیل که عملکرد آنها 
براساس داده های پیشینی تحلیل می شود، دسترسی نانوا 
به آرد و دریافت کمک هزینه به عملکرد خودش بستگی 
دارد، در واقع پس از اجرای فاز دوم طرح هیچ امکان خرید 
آرد یارانه ای و کمک هزینه وجود ندارد مگر با عملکرد 
نانوایی. جالل در خصوص نانوایی هایی که هنوز کارتخوان 
هوشمند را دریافت نکردند، گفت: در این خصوص یا نانوا 
امکان استفاده از کارتخوان هوشــمند را دارد )به دلیل 
یکپارچه شــدن تأمین آرد باید این کار انجام شود( یا 
اینکه به دلیل مشکالت حقوقی نظیر انحصار وراثت هنوز 

امکان نصب کارتخوان هوشمند وجود ندارد که برای این 
موارد در هر استان یک بازه زمانی تعیین خواهد شد و 
آرد براساس سهمیه قبلی دریافت خواهد شد. جالل در 
پاسخ به ســؤالی در مورد زمان اجرای فاز دوم گفت: در 
صورت فراهم شدن مقدمات این طرح و اعالم آمادگی 
استان ها به صورت تدریجی و اســتان به استان اجرای 
طرح را آغاز خواهیم کرد. سامانه خرید آرد و فروش نان 
در کشور به صورت یکپارچه در مرحله دوم عمل خواهد 
کرد. گفتنی اســت، 9۸ درصد طرح کامل شده است، 
در حقیقت ۷۶ هزار و ۶۳۰ نانوایی در کل کشور وجود 
دارد. مابقی نانوایی هایی کــه کارتخوان ندارند مواردی 
هستند که مشکل وراثت دارند و یا هنوز نتوانسته اند کد 
مالیاتی دریافت کنند، حدود ۳ هزار نانوایی هستند که 
باقی مانده اند، در حال پیگیری هستیم تا وضعیت این 

نانوایی ها تعیین تکلیف شوند.
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تعیین ۳ دوره زمانی برای تخصیص آرد به نانوایی ها
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بودجه ای برای تشدید مالیات ستانی
کامران ندری، اقتصاددان 

به نظر می رسد درآمدی که دولت در بودجه سال آینده برای مالیات ستانی در نظر گرفته قابل تحقق باشد. تورمی که در اقتصاد وجود دارد احتمال تحقق درآمدهای مالیاتی سال آینده را بیشتر کرده است. در سال 
آینده تورم بیشتر می شود و اندازه تورم بر تمامی بازارها و کاالهایی که در دست مردم است تاثیرگذار خواهد شد. 

 در سال گذشته درآمدها به صورت اسمی با توجه به تورمی که وجود داشته، رشد کرده اســت. در سال آینده نیز این تورم وجود خواهد داشــت. بنابراین به صورت واقعی در درآمدی که دولت از روش های مختلف 
و پایه های جدید مالیاتی اخذ خواهد کرد، تاثیر دارد. طی سالهای اخیر دولت ها خواسته یا ناخواسته، بیش از اندازه به درآمدهای نفتی وابسته بودند. به هر ترتیب با این اتفاق تصمیمات اشتباهی نیز اخذ شد و فشار بر 

بسیاری از مردم در پرداخت مالیات رخ داد. 
اینکه دولت تصمیم گرفته تا سیاست درست را در پیش بگیرد اتفاق خوبی است. اما باید دید اقتصاد ایران هم توانایی پذیرش این سیاست ها را در شرایط کنونی دارد یا خیر. نباید بار مالیاتی به دوش مصرف کنندگان و 
خریداران بیفتد و دانه درشت ها و فراریان مالیاتی که بدهی های کالنی هم به سیستم بانکی دارند، از زیر بار دریافت مالیات خارج شوند. اتفاقی که در سالهای اخیر شاهد آن بوده ایم. به هر ترتیب اگر درآمدهای مالیاتی 

پیش بینی شده محقق هم شود، در عمل مردم و حقوق بگیران در تامین آن نقش باالیی را ایفا می کنند. 
مالیات بر عایدی سرمایه از جمله پایه های مالیاتی کمک کننده برای تامین بخشی از درآمد مورد نیاز دولت است. دولت باید به این بخش توجه ویژه ای داشته باشد. مالیات بر عایدی سرمایه یک پایه مالیاتی است که 

می تواند انگیزه های سرمایه گذاری بر روی دارایی های مختلف را تحت تاثیر قرار دهد.
جدای از درآمد زایی این پایه مالیاتی برای دولت مانع از شکل گیری انگیزه های سفته بازانه می شــود. همچنین می تواند روند فعالیت بازار ها را تهی از داللی و کارآمد تر کند. بنابراین تحقق دریافت مالیات بر عایدی 
سرمایه باید در دستور کار قرار گیرد. کاهش انگیزه های سفته بازانه، درآمد زایی برای دولت و اثر توزیعی، اثری که مانع از ایجاد ثروت های باد آورده در جامعه و افزایش فاصله طبقاتی می شود از مزایای اجرای درست 

این پایه مالیاتی خواهد بود.



3 بازار

براساس آمارها بیشــترین افزایش قیمت خوراکی ها در آذر نسبت 
به آبان مربوط به شیرخشک با ۴.۶ درصد و تخم مرغ ماشینی با ۳.۷ 
درصد بود. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در آذر ۱۴۰۱ تغییرات 
متوســط قیمت اقالم خوراکی منتخب بــرای گروه های مختلف 
کاالهای خوراکی در مناطق شهری کشور به این شرح است: در این 
گروه، اقالم شیرینی خشک با ۱.۹ درصد و رشته آش با ۱.۶ درصد 
بیشــترین افزایش قیمت و قلم ماکارونی با ۰.۲- درصد بیشترین 

کاهش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته اند.
در این گروه، اقالم گوشــت گوســفند با ۷.۱ درصد، کنســرو تن 

ماهی با ۳.۲ درصد و گوشت گاو یا گوســاله با ۲.۵ درصد بیشترین 
افزایش قیمت و قلــم مرغ ماشــینی با ۱۱.۸- درصد بیشــترین 
کاهش قیمت را نســبت به مــاه قبل داشــته اند. در ایــن گروه، 
بیشترین افزایش قیمت نســبت به ماه قبل مربوط به شیر خشک 
بــا ۴.۶ درصد و تخم مرغ ماشــینی با ۳.۷ درصد بــود و همچنین 
 بیشترین کاهش قیمت مربوط به ماست پاستوریزه با ۰.۵- درصد 

بوده است.
در این گروه، بیشــترین افزایش قیمت نســبت به ماه قبل مربوط 
به هندوانه با ۱۶.۵ درصــد و هلو با ۱۱.۰ درصد اســت. همچنین 

در این گروه بیشترین کاهش قیمت نســبت به ماه قبل مربوط به 
پرتقال بــا ۱۳.۹- درصد و لیمو ترش با ۰.۳- درصد اســت. در این 
گروه، بیشــترین افزایش قیمت نســبت به ماه قبل مربوط به پیاز 
با ۲۵.۴ درصد و کدو ســبز با ۶.۴ درصد و بیشترین کاهش قیمت 
مربوط به گوجه فرنگی با ۴.۴- درصد و هویج با ۲.۷- درصد اســت. 
در این گروه، بیشــترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به 
چای خارجی بســته ای و نوشــابه گازدار با ۱.۶ درصد و بیشترین 
 کاهش قیمت مربوط به شــکر با ۰.۷- درصد و قند با ۰.۵- درصد 

است.

رئیس اتاق اصناف مرکز اســتان فارس از کاهش سرمایه اصناف به 
یک سوم خبر داد و گفت: در ایام اخیر به دلیل افزایش قیمت کاالها 
سرمایه اصناف به شدت کاهش یافته و یک کاسب کاالیی را که می 
فروشــد، مجدد باید با افزایش قیمت خریداری کند وسودی برای 

اصناف وجود ندارد. 
علیرضا رعنایی اظهار کرد: ســامانه تجــارت الکترونیک دولت با 
مشکالتی همراه است و کاالیی که با قیمت قبل در سامانه ثبت شده 
ولی مجدد افزایش قیمت داشته باید با همان قیمت قبل به فروش 

برسد در حالی که فروشنده باید با نرخ جدید کاال را خریداری کند و 
همه این مسائل منجر به کاهش سرمایه اصناف و کاهش نقدینگی 
در بازار می شود. وی تصریح کرد: ثبات قیمت ارز تنها راه حل مشکل 
نوسان قیمت ها در بازار است و برخی از کاالهایی که در بازار هستند، 
تولید داخلی ندارند به همین دلیل با هر افزایش نرخ ارز شاهد افزایش 

قیمت کاالها هستیم. 
رعنایی اظهار کــرد: در حال حاضر یکی دیگر از مشــکالت اصلی 
بازار بحث کار موازی بازرســی و نظارت اســت که الزم می باشــد 

متولی بازرسی و نظارت تنها یک ارگان باشــد و امروز شاهد انجام 
فعالیت بازرســی توســط تعزیرات، وزارت صمت، بسیج اصناف و 
جهاد کشــاورزی عالوه بر اتــاق های اصناف هســتیم و ادامه این 
روند نتیجه مطلوبی بر بازار ندارد.رئیس اتاق اصناف شــیراز افزود: 
بازرســی های چندگانه باید جمع شــوند و به صورت متمرکز زیر 
نظر یک سازمان و ارگان فعالیت داشته باشــند و نمی شود روزی 
 ۴ بازرس به یک واحدصنفی که در شرایط مساعد اقتصادی نیست 

سرکشی داشته باشد.

طبق گفته وزیرکار این هفته شــورای عالی کار تشکیل و تکلیف کمیته 
دستمزد مشخص می شود. هزینه سبد معیشت در کمیته مزد تعیین و 
مالک برای بررسی مزدی خواهد بود. معموالً  پایان هر ماه جلسه شورای 
عالی کار تشکیل می شود. ۳۰آذر ماه نیز جلسه شورای عالی کار با حضور 
شرکای اجتماعی تشکیل شد. هادی ابوی، نماینده کارگران در شورای عالی 
کار در همان زمان بیان کرد: مقرر شــد در جلســه بعدی درباره کمیته 
دستمزد صحبت شود، اما طبق آیین نامه شورای عالی کار اگر سه عضو از 
شورا درخواست برگزاری جلسه را بدهند جلسه باید تشکیل شود. با توجه 

به درخواست کارگران وزیر کار اعالم کرد که این مسئله اولین دستور کار 
جلسه بعدی شورای  عالی کار باشــد و چگونگی تعیین مزد بررسی شود. 
سیدصولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز هفته گذشته در 
حاشیه جلسه هیات دولت گفته است: اولین جلسه شورای عالی کار برای 
تعیین حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ سه چهار روز دیگر برگزار 
می شود. در این جلسه کمیسیون تعیین حداقل حقوق مشخص خواهد شد.
وی بیان کرده است: این کمیسیون، تحقیقات و مطالعاتش را انجام می دهد 
و سپس موضوع در دستور کار شــورای عالی کار قرار می گیرد. امیدواریم 

باحضور نماینده کارگــران، نماینده کارفرمایــان و نمایندگان دولت آن 
چیزی که حق و عدالت باشد، تصویب شود. مرتضوی گفته است: متغیرها 
و مولفه های مختلفی همچون تورم در تعیین حداقل حقوق و دســتمزد 
کارگران اثر دارند و همه مدنظر است. ئطبق گفته وزیرکار احتماالً آخر ماه 
جلسه شورای عالی کار تعیین و کمیته دستمزد نیز تشکیل می شود و در 
این راستا بررسی برای سبد معیشت کارگران از سوی شرکای اجتماعی آغاز 
می شود . به عبارت دیگر می توان گفت با نزدیک شدن به بهمن ماه مانند 

سنوات قبلی تعیین مزد وارد مرحله جدی تری می شود.

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

همراه دارد.
وی تصریح کرد: برای برخی از قوانین بهداشــتی 
الزم است اتاق اصناف ایران نیاز سنجی داشته باشد 
و اجبارها برداشته شــود، به عنوان نمونه برخی از 
واحدهای صنفی مانند رستوان ها و اغذیه فروشان 
که مستقیما با ســالمت مردم در ارتباط هستند 
مکلف به اجرای قرارداد با دفاتر خدمات سالمت یا 

استخدام مشاور بهداشــتی باشند اما صنوف دیگر 
مانند آرایشگران و دیگر صنوف الزام جایز نیست.

رئیس اتاق اصناف رشت اظهار کرد: در حال حاضر 
شرایط اقتصادی بازار مســاعد نیست و بسیاری با 
دریافت وام اندک اقدام به ایجاد یک واحدصنفی برای 
امرارمعاش می کنند و اینکه بخواهند مشمول هزینه 
های غیرمعقول شوند منصفانه نیست. تهی دست 
افزود: کاهش نقدینگی و عدم ســرمایه در گردش 
بازار، تورم و نبود حمایت های مالی از تولیدکنندگان 
و مصرف کنندگان شــرایط فعالیت در بــازار را با 
مشــکالتی همراه کرده و الزم است حمایت های 
دولت هدفمند باشد و اگر وامی پرداخت می شود، 
تنها برای واحدهای تولیدی بزرگ نباشد و شامل 
 )SME( واحدهای کوچک و متوســط تولیدی ها
نیز شــود. وی تصریح کرد: تولیــد و توزیع مکمل 
یکدیگر هستند و اگر تولید انبوه باشد اما شرایطی 
برای فروش کاال وجود نداشته باشد زنجیره تولید تا 
توزیع هدفمند نخواهد بود و بهتر است راهکاری برای 
شرایط فروش و تقویت مصرف کنندکان با ارائه بن 

کارت های خرید کاالی داخلی در نظر گرفته شود.

کدام خوراکی ها در آذرماه گران شدند؟

موازی کاری در بازرسی و نظارت اصناف رفع شود

بررسی مزد سال آینده در هفته جاری

ضرورت نیاز سنجی قوانین دست وپاگیر حوزه اصناف 
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سرپرست دفتر اقتصاد مسکن با اعالم شرط ساخت 
خانه های یک طبقه نهضت ملی مســکن، گفت:  
هزینه ساخت واحدهای آپارتمانی ۳۲۰ میلیون 
بیشتر از ساخت خانه یک طبقه است. به گزارش 
تسنیم،  ابوالفضل نوروزی با اعالم این که سیاست 
اصلی وزارت راه و شهرسازی ساخت واحدهای یک 
طبقه حیاط دار در شهرهای واجد شرایط است، 
اظهار کرد: تاکید و دستور رئیس جمهور و وزیر راه 
و شهرسازی نیز تراکم ۶۰ نفر در هر هکتار و یک 
طبقه سازی است. طی ۵ ماه اخیر تالش های زیادی 

در این زمینه صورت گرفته است.
وی با یادآوری این که در تمام شهرهای استان یزد 
فرآیند ساخت واحدهای یک طبقه شروع شده و 
برخی واحد هم در سفر اخیر رئیس جمهور تحویل 
مردم شد، ادامه داد: در همه مناطق شهری خراسان 
جنوبی نیز ساخت واحدهای یک طبقه شروع شده 
است. وی افزود: در شهر بیرجند مرکز این استان، 
ســاخت آپارتمان های ۳ تا ۴ طبقه ساخته شده 
است که با توجه به درخواست های مردم این شهر 
مبنی بر ساخت واحدهای یک طبقه حیاط دار، در 
شهر "خوسف"  ۲۰ دقیقه با این شهر فاصله دارد، 
واحدهای یک طبقه حیاط دار ســاخته و تحویل 
مردم می شود. وی با اشاره به این که در تمام مناطق 
استان بوشهر به جز شهر بوشهر تمام نقاط ساخت 
واحدهای یک طبقه آغاز و فرایند واگذاری ها هم 
شروع شده است ، گفت: در شهرهای زیر ۵۰ هزار 
نفر جمعیت که حدود ۱۲۰۰ شهر است، فرآیند 

ساخت واحدهای یک طبقه شروع شده است.
سرپرست دفتر اقتصاد مســکن  تاکید کرد: برای 
جلوگیــری از  ورود ســوداگران به ایــن حوزه، 
زمین های نهضت ملی مســکن به صورت اجاره 

۹۹ ساله است، یعنی مالکیت زمین به مردم واگذار 
نمی شــود. در این اراضی واگذار شده ابتدا ۲ سال 
اجاره موقت واگذار می شود و به شرط ساخت ۹۹ 

سال این واگذاری تمدید خواهد شد.
نوروزی با بیان این که امکان فروش واحدهای یک 
طبقه نهضت ملی مسکن پس از ساخت امکان پذیر 
است به ۳ روش واگذاری زمین، تحویل واحد آماده 
و تحویل تــا مرحله قبل از نــازک کاری در طرح 
مذکور اشاره کرد و افزود: در اکثر ۱۲۰۰ شهر زیر 
۵۰ هزار نفر جمعیت، ساخت و ساز به صورت یک 
طبقه ساخته می شود. عالوه بر شهرهای زیر ۵۰ 
هزار نفر، در روش سوم که در شهر یزد نیز این شیوه 
ادامه می یابد، تا مرحله فونداسیون، اسکلت و سفت 
کاری توسط دولت انجام شده و مرحله نازک کاری 

توسط خود مردم انجام می شود.
سرپرســت دفتر اقتصــاد مســکن وزارت راه و 
شهرسازی درباره تفاوت قیمت و متراژ واحدهای 
مســکونی آپارتمانی بــا واحدهــای یک طبقه 
و ویالیی در طرح نهضت ملی مســکن با اشــاره 
به وجود هزینه های پنهان و مســتقیم، توضیح 
داد: در آپارتمان ها ۴۰ متر مشــاعات وجود دارد 
که اگر هزینه ســاخت را متری ۸ میلیون تومان 
محاسبه کنیم، هزینه واحدهای آپارتمانی حدود 
۳۲۰میلیون تومان بیشتر از واحدهای یک طبقه 
می شــود که هزینه های دیگری مثل آسانسور، 
پروانه های ســاختمانی و تورم های ساالنه نیز بر 
افزایش قیمت ساخت تاثیر خواهند گذاشت چرا 
که آپارتمان ها حدود  ۲ ســال زمان برای ساخت 
نیاز دارند اما ساخت واحدهای یک طبقه طی مدت 
یک سال به پایان می رسد و مشمول تورم ساالنه 

نمی شود.

قیمت طال و ســکه در بازار تهران افزایش و نرخ دالر 
کاهش یافت. قیمت دالر در بــازار آزاد ۱۹۵ تومان 
کاهش یافت و ۴۰ هزار و ۳۱۹ تومان شد. در بازار آزاد، 
قیمت طالی ۱۸عیار ۲۰ هزار تومان افزایش یافت و 
به یک میلیون و ۹۲۸ هزار تومان رسید و قیمت سکه 
امامی با افزایش ۲۴۷ هزار تومانی به ۲۱ میلیون و ۵۲۳ 
هزار تومان رسید. رییس اتحادیه طال و جواهر تهران 
گفت: اگر دولت اقدام به عرضه نیم سکه و سکه های 
تمام در بازار بورس کند، می تواند نقش مهمی در روند 

قیمت ها در بازار داشته باشد.
نادر بذرافشان با اشاره به سیاست عرضه ربع سکه در 
بورس کاال، اظهار داشت: در حال حاضر قیمت گذاری 
سکه های عرضه شده در بورس بسیار مهم است و باید 
دید دولت و بانک مرکزی چه نرخی را برای سکه های 
عرضه شــده در بورس تعیین خواهند کرد زیرا این 
مساله نقش بسیار مهمی در زمینه کاهش حباب سکه 

خواهد داشت. 

وی افزود: ربع سکه در هفته های گذشته تا قیمت ۹ 
میلیون و ۸۰۰ هزار تومان افزایش یافته بود و سپس 
به ۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید که با انتشار این 
خبر اکنون شــاهد کاهش ۸۰۰ هزار تومانی حباب 

سکه در بازار هستیم. 
رییس اتحادیه طــال و جواهر تهران عنــوان کرد: 
امیدواریم با عرضه ربع سکه در روز شنبه و نرخ تعیینی 
بانک مرکزی، شــاهد کاهش بیشتر حباب سکه در 

بازار باشیم.
بذرافشان تصریح کرد: اکنون بخش عمده قیمت ربع 
ســکه )۴۰ درصد قیمت( را حباب تشکیل می دهد 
و تعیین قیمت پایین برای ربع ســکه از سوی بانک 
مرکزی می تواند نقشی مهمی در ادامه کاهش حباب و 
کاهش قیمت ربع سکه در بازار داشته باشد. وی تاکید 
کرد: به اعتقاد بنده اگر دولت اقدام به عرضه نیم سکه 
و سکه های تمام در بازار بورس کند، می تواند نقش 

مهمی در روند قیمت ها در بازار داشته باشد.

فعاالن بازار خودرو از کمبود 
شدید لوازم یدکی خبر می 
دهند. در حــال حاضر بازار 
بشدت از کمبود لوازم یدکی 
رنج می برد. بــه طوری که 
حتی گفته می شــود تعداد زیــادی از خودروها در 
نمایندگی های خدمات پس از فروش به دلیل نبود 
قطعه زمین گیر شده اند. در حال حاضر حتی قاچاق 
قطعات اتومبیل نیــز به صرفه نیســت و با توجه به 
شناسه دار بودن قطعات کســی اقدام به خرید لوازم 
قاچاق نمی کند.وی هشدار داد که با ادامه این روند، 
وضعیت کمبود لوازم یدکی تا دو ماه آینده بحرانی تر 
شود. اکنون نیز شــرایط بحرانی است. طوری که به 
دلیل نبود قطعه بسیاری از واحدهای صنفی اقدام به 

تعطیلی مغازه های خود را تعطیل کرده اند.
بنا بر اعالم ســتاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز، 
لوازم و قطعات یدکی خودرو حدود ۱۱ و نیم میلیارد 

دالر گردش مالی دارد که بیش از دو میلیارد دالر آن 
قاچاق است به همین جهت افزایش قاچاق لوازم یدکی 
و عدم نظارت کافی برای ورود کاال های باکیفیت منجر 
به این شد که هفته گذشــته معاون وزیر صمت به 
تولیدکنندگان قطعات یدکی اولتیماتوم یک هفته ای 
برای اخذ کد شناسه کاال بدهد و تاکید کند که عرضه 
قطعات یدکی بدون کد رهگیری به بازار ممنوع است. 
با افزایش قیمت دالر و ممنوعیت یک ساله واردات 
قطعات یدکی خودرو، این بــازار با معضالت تازه ای 
مواجه شده است. در روزهایی که نوسانات نرخ ارز به 
اوج خود رسیده است؛ قیمت لوازم یدکی خودرو نیز 
همانند ســایر محصوالت افزایش یافته است. عالوه 
بر نرخ باالی تورم و جهش های نرخ دالر در ماه های 
گذشته، یک عامل دیگر برای افزایش قیمت قطعات 
یدکی؛ ممنوعیت ثبت سفارش این محصول است که 
طی یک سال گذشته اعمال شده است و به چالشی 
برای قطعات خودروهای خارجی به ویژه خودروهای 

چینی تبدیل شده است. 
نیک آیین، رییس اتحادیه تعمیرکاران خودرو در این 

باره گفته است که افزایش قیمت قطعات سبب شده تا 
مردم قید خرید لوازم یدکی را زده و خودروهای خود را 
بدون تعمیر استفاده کنند که همین عدم رفع ایرادات، 
سبب بروز تصادفات جاده ای می شود.   او گفته است 
که با وجود افزایش قیمت ها، کمبودی در این زمینه 
وجود ندارد؛ اما خرید قطعات خودروهای خارجی با 
مشکل مواجه اســت. عبدالهادی خسروفرد، رییس 
اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی اتومبیل هم در 

اظهارنظری صریح این خبر را تایید کرده است. 
وجود التهاب در بازار قطعات یدکی در حالی اســت 
که پیش از این نیز این بازار با معضالت مهم دیگری 
همچون وجود کاالی تقلبی و قاچــاق درگیر بوده 
است. وزارت صمت برای مقابله با قطعات یدکی قاچاق 
موجود در بازار، تولیدکنندگان و عرضه کنندگان را 
ملزم به دریافت کد رهگیری و شناســه کرد. بر این 
اساس آنها باید قطعات یدکی خود را در سامانه جامع 

تجارت ثبت و شناسه کاال دریافت کنند. 
اخذ شناســه برای لوازم یدکی خودرو از نیمه مرداد 
توســط وزارت صمت برای ۵۵ گروه قطعه اجباری 

شده و تا پایان سال جاری ادامه دارد. اقدام دیگر وزارت 
صمت در این زمینه الزام درج قیمت تولیدکننده و 
مصرف کننده روی لوازم یدکی بود که این موضوع نیز 
با مخالفت انجمن های مرتبط با قطعات یدکی همراه 
شد و آنها این تصمیم را عاملی برای مخاطره افتادن 

تولید و هم ضرر مصرف کنندگان ارزیابی کردند.
زیرساخت های ضعیف سامانه شناسه کاال مشکالتی 
برای مردم و تعمیرکاران ایجاد کرده است. برخی از 
اتحادیه ها از جمله رییس اتحادیه صنف فروشندگان 
لوازم یدکی در مشــهد طرح وزارت صمت را ناموفق 
می داند.  اردکانی مقدم به حجم باالی کاالهای موجود 
از سال های قبل اشاره کرده و گفته که صرفا نیم درصد 

از آن کاالها شناسه دار شده است. 
او می گوید این طرح فروش را با چالش مواجه کرده و 
پاسخگوی شرایط موجود نیست.  اما وزارت صمت از 
طرح خود دفاع می کند؛ در این خصوص محمدمهدی 
برادران؛ معاون صنایــع عمومی وزارت صمت گفته 
است که صدور کد رهگیری برای قطعات یدکی باعث 
تقویت تولید داخلی، رشد چندبرابری فروش و مقابله با 
کاالی قاچاق شده است.  تا به امروز اقدام وزارت صمت 
دولت سیزدهم در زمینه بازار لوازم یدکی صرفا شناسه 
دار کردن کاالها برای مقابلــه با قاچاق و درج قیمت 
تولیدکننده و مصرف کننده روی کاال بوده است که 
اکنون وضعیت بازار حاکی از ناموفق بودن این طرح ها 
است.  به نظر می رسد تداوم روند فعلی در بازار سبب 
رکود در وضعیت کاری تعمیــرکاران به دلیل عدم 
عالقه مردم برای تعمیر خودروهای خود و یا استفاده 
از اتومبیل ها بدون تعمیر و در نهایت وقوع مشکالت 

جانی و مالی شود.
این در حالی است که حمیدرضا نجفی منش، رئیس 
انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو 
در این خصوص گفت: متأسفانه برخی قطعه سازان 
به طور رسمی مقدار زیادی از قطعات تقلبی را به روش 
غیرقانونی به کشور وارد می کنند و یا در کارگاه های 
زیرزمینی غیررســمی بدون توجه به شاخص های 
اســتاندارد تولید و راهی بازار می کنند این در حالی 
است که برخی از تولیدکنندگان رسمی قطعات خودرو 
با وجود تولید قطعات با کیفیت هنوز موفق به اخذ ثبت 
رسمی و مجوز تولید نشده اند درحالی که واردکنندگان 
غیرقانونی به دلیل فرار از پرداخت هزینه های گمرکی 
و مالیات بر ارزش افزوده تمایلی به حضور در عرصه 
قانونی نداشــته و اقدام به واردات قطعات بی کیفیت 

خودرو کرده و با جان و مال مردم بازی می کنند.

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

مردم قید خرید لوازم یدکی را زدند

کمبود و گرانی قطعات خودرو 
شرط فروش خانه های یک طبقه نهضت ملی مسکن

ساخت آپارتمان ۳۲۰ میلیون گرانتر تمام می شود

صعود قیمت ها در بازار طال و سکه

رئیس اتاق اصناف تهران در نشست هم اندیشي اصناف با کمیته 
اقدام مشترک تنظیم بازار تصریح کرد: آنچه اصناف مي خواهند 
این که، قانون نظام صنفي با نگاهي به اصل ۴۴ قانون اساسي و با 
کسب نظر از مسئوالن تشکل هاي صنفي اصالح شود که در غیر 
این صورت، اصالحات جدید نیز مجددا مشکالت جدیدي ایجاد 
مي کند. علي توسطي، رئیس اتاق اصناف تهران اظهار کرد: به 
اعتقاد کارشناسان یکي از قوي ترین اصول قانون اساسي، اصل 
۴۴ است که توصیه به خصوصي سازي مي کند؛ اما متاسفانه این 

اصل در واقعیت تحقق نیافته است.
وي تصریح کرد: یکي از موانع عدم توفیق در اجراي اصل ۴۴ را 
مي توان اصالح نشــدن قانون نظام صنفي دانست. قانون نظام 
صنفي با ۹۶ ماده و ۹۵ تبصره در ۵۰ سال اخیر دو بار اصالح شده 
است؛ اما هر بار این اصالحات، سر منشاء مشکالت جدیدي شده 

اند. توسطي افزود: اقتصاد به سه بخش دولتي، تعاوني و بخش 
خصوصي تقسیم مي شود؛ اقتصاد دولتي به صنایع بزرگ، بیمه، 
بانکداري و... باز مي گردد. در بخش تعاوني ها، موسسات تعاوني 
دیده شده اند که در دو حوزه تولید و توزیع فعالیت دارند و بخش 
خصوصي در حوزه هاي صنعت، کشاورزي، دامداري، تجارت و 

خدمات فعالیت مي کنند.
رئیس اتاق اصناف تهران ادامه داد: از این بین، بیشترین مراوده 
افراد جامعه در فعالیت هاي اجتماعي با حوزه هاي تحت اختیار 
بخش خصوصي است و این امر، خصوصي سازي را اهمیت مي 
بخشد؛ لذا مقام معظم رهبري نیز بر خصوصي سازي تاکید دارند؛ 
اما به آنچه مد نظر ایشان بوده نرسیده ایم که اگر این چنین مي 
شد با ترمیم برخي از قوانین موجود، وضع قوانین جدید و ارتقاي 
بهره وري بخش خصوصي به شتاب در رشد اقتصادي، گسترش 

عدالت عمومي و مالکیت عمومي و در نهایت رفاه اجتماعي مي 
رسیدیم. وي خاطرنشان کرد: اصناف همواره پشتوانه دولت ها و 
نظام بوده اند و در همین راستا در مواجهه با کرونا با تصمیمات 
ستاد ملي مقابله با کرونا همراهي کردند؛ اما در مقابل، هیچ کدام از 
وعده هاي تسهیالت ارزان قیمت و بسته هاي حمایتي از اصناف، 
عملیاتي نشد. توسطي ادامه داد: امروز اصناف نگران شیوع مجدد 
کرونا در کشور هستند و برخي از صنوف از جمله تاالرداران که 
براي ماه هاي متمادي تعطیل بوده و تا نابودي کامل پیش رفته 
اند دغدغه بسیاري دارند. باید مد نظر داشت که تعطیلي تاالرها 

بر سایر صنوف نیز تاثیر منفي و مستقیم گذاشته و مي گذارد.
 توســطي همچنین در خصوص چندگانگي تصمیم گیري و 
سیاست گذاري براي بازار تهران و تمهیدات اندیشیده شده در 
اتاق اصناف تهران گفت: در شهرستان تهران ۲۸۵ هزار واحد 

صنفي داریم که از این تعداد ۶۰ هزار واحد صنفي در ۱۱۰ هکتار 
بازار بزرگ تهران فعالیت داشته و از ۵۲ ورودي تردد دارند. واضح 
اســت مدیریت بازار بزرگ تهران بسیار دشوار است. در چنین 
شرایطي، چندگانگي تصمیم گیري ها براي بازار منجر به کاهش 

بهره وري واحدهاي صنفي شده است.
رئیس اتاق اصناف تهران تصریح کرد: از این رو اتاق اصناف تهران 
با دعوت از ارگان هاي مختلف براي نشست با روساي اتحادیه 
هاي تهران، ابتکاري داشته و "اتاق وضعیت" تشکیل داده است 
که این امر منجر به کاهش برخي از تصمیم گیري هاي متناقض 
شده است. با این حال الزم است ارگان هاي مختلف با تداوم این 

نشست ها بر رفع مشکالت موجود اهتمام ورزند.
بنابر این گزارش، نشست هم اندیشــي اصناف با کمیته اقدام 
مشترک تنظیم بازار روز سه شنبه۱۳ دي ۱۴۰۱با حضور محمد 

صادق مفتح قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگاني، محســن 
کوشــش تبار معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منطقه 
اي وزارت کشــور، رضا همایوني فر مدیرکل دفتر برنامه ریزي 
امور اقتصادي و توسعه منطقه اي، قاسم نوده فراهاني، رئیس و 
هیات رئیسه اتاق اصناف ایران، علي توسطي رئیس اتاق اصناف 
تهران و دیگر روساي اتاق هاي اصناف مراکز استان با موضوع 
"هم اندیشي و بحث و بررســي پیرامون مسائل مهم اصناف" 

برگزار شد.
در این نشست همچنین محمدعلي اسفناني معاون تعزیرات 
حکومتي، محسن شــیراوند معاون جهاد کشاورزي، حسین 
فرهیدزاده سرپرســت ســازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان و نمایندگاني از وزارت جهاد کشاورزي، وزارت 

دادگستري و بسیج اصناف کشور حضور یافتند.

رئیس اتاق اصناف تهران:

بهره وري بازار تهران با چندگانگي تصمیم گیري ها کاهش می یابد 
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فناوری و 
اطالعات

ارجاع طرح صیانت به شورای عالی فضای مجازی 
در تمامی دنیا حکمرانی مجازی اعمال می شود

احمد نادری، عضو هیات رییسه مجلس می گوید: چیزی به اسم طرح صیانت از 
فضای مجازی در مجلس وجود ندارد؛ با توجه به اختالف نظر در مجلس ترجیح 
داده شد که این طرح کنار گذاشته شود لذا به شورای عالی فضای مجازی ارجاع 
داده شد. بخش هایی از این طرح در این شورا به تصویب رسید و قاعدتا وارد مرحله 

اجرا می شود.
به گزارش »انتخاب«، نادری در پاســخ به ســوالی درباره این موضوع که برخی 
معتقدند کندی اینترنت و فیلترینگ گسترده در راستای اجرای طرح صیانت و یا 
طرح هایی همچون اینترنت طبقاتی است گفت: »چیزی به اسم طرح صیانت از 
فضای مجازی در مجلس وجود ندارد؛ با توجه به اختالف نظر در مجلس ترجیح 
داده شد که این طرح کنار گذاشته شود لذا به شورای عالی فضای مجازی ارجاع 
داده شد. بخش هایی از این طرح در این شورا به تصویب رسید و قاعدتا وارد مرحله 
اجرا می شود. بخش هایی باقی مانده که در حال بررسی هستند ولی در نهایت ما 
چیزی به نام »صیانت« نداریم.« او که با ایسنا گفت و گو می کرد، افزود: البته ما به 
حکمرانی مجازی نیاز داریم. در تمامی دنیا حکمرانی مجازی اعمال می شود که 
نمونه آن را می توان در اروپا،  آمریکا، چین و روسیه دید بدین شکل که قواعدی 
برای استفاده از فضای مجازی در نظر گرفته شده اما در ایران نه تنها هیچ قاعده 
ای، بلکه سیاســت گذاری درباره اینترنت نیز وجود نــدارد؛ اینکه چه طور باید 
حکمرانی درباره فضای مجازی را اجرایی کرد، موضوع قابل بحثی است. باید فضای 
جامعه را آماده کرد و از نظرات متخصصان نیز بهره برد تا به اجماعی رسید؛ نکته 
مهم دیگر در این مورد اینکه حکمرانی صرفا به معنای اعمال محدودیت و بگیر و 
ببند نیست حتی باید در موارد مختلفتسهیالت و مشوق هایی نیز، داده شود پس 

حکمرانی دو جنبه سلبی و ایجابی دارد.
نادری گفت: ما حکمرانی فضای مجازی نداریم که باید به آن سمت حرکت کنیم. 
بخشی از آن قانون گذاری برای فضای مجازی اســت تا همه کنشگران و فعاالن 
فضای مجازی بدانند که مثال اگر علیه کسی موضعی به دروغ گرفتند و اظهارنظری 
کردند، باید هزینه آن را پرداخت کنند. نادری تاکید کرد: فیلترینگ فعلی ربطی 
به صیانت ندارد؛ در چند ماه اخیر در بستر فضای مجازی تحرکاتی رخ داد که به 
واسطه آن شرایط کشور خاص شــد پس در چنین وضعیتی نباید کسی انتظار 
داشته باشد که دسترسی به فضای مجازی همچون شرایط عادی باشد. سیاست 
فیلترینگ فعلی ادامه فضای چند ماهه اخیر در کشور است منتها با توجه به آرام 

شدن فضا باید منتظر تصمیم مسئوالن در نهادهای مربوطه بود.

در مرکز ملی تبادل اطالعات
۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تراکنش ثبت شده است

رییس ســازمان فناوری اطالعات با بیان اینکه بیــش از ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون 
تراکنش در مرکز ملی تبادل اطالعات به ثبت رسیده است، گفت: سامانه ملی احراز 
هویت و استعالمات یا همان سماوا، پنجره  واحد احراز هویت در فضای مجازی است 
و از ابتدای راه اندازی این سامانه تا آذرماه امسال، حدود ۱۳ میلیون نفر از طریق این 
سامانه احراز هویت شــده اند. به گزارش مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعــات و به نقل از روابط عمومی ســازمان فناوری اطالعات 
ایران، محمد خوانســاری، معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان فناکری اطالعات 
در کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی کشور با بیان این که به اشتراک گذاری 
اطالعات، استعالم ها و خدمات الکترونیکی بین نهادها و کسب و کارها از اهداف اصلی 
مرکز ملی تبادل اطالعات است، گفت: گذرگاه خدمات دولت الکترونیکی)GSB( که 
به ارایه خدمات استعالمی میان دستگاه های دولتی می پردازد، از ابتدای فعالیت خود 
در سال ۱۳۹۵ تا کنون دارای حدود ۷ میلیارد تراکنش بوده است. این گذرگاه دارای 
۳۱۹ دستگاه سرویس گیرنده و ۷۳ دستگاه سرویس دهنده است که در مجموع باعث 

شکل گیری و تبادل استعالم های   دولتی شده اند.
 )PGSB( وی در تبیین عملکرد گــذرگاه عمومی خدمات دولــت الکترونیکی
افزود: اصلی تریــن وظیفه گذرگاه عمومــی خدمات دولــت الکترونیکی، ارایه 
خدمات ســازمان های دولتی و بخــش  خصوصی بــه یکدیگر اســت. در این 
خصوص از آغــاز فعالیت این گذرگاه در ســال ۱۳۹۸ تا آذر امســال، بیش از ۳ 
میلیارد و ۶۰۴ میلیون تراکنش ثبت شــده اســت که با مجموع تراکنش های 
ثبت شــده در گذرگاه خدمــات دولت الکترونیکــی به تبادل و ثبــت بیش از 
 ۱۰ میلیــارد و ۵۰۰ میلیون تراکنش در بازه های زمانی اشــاره شــده، صورت

 پذیرفته است. به گفته رییس سازمان فناوری اطالعات، گذرگاه عمومی خدمات 
دولت الکترونیک دارای ۳۵۷ سرویس است. در همین راستا، تعداد ۶۶۵ کسب 
و کار سرویس گیرنده و ۴۴ دستگاه ســرویس دهنده در این گذرگاه به فعالیت 
می پردازند. خوانســاری، با بیان اینکه ســامانه ملی احراز هویت و استعالمات یا 
همان سماوا، پنجره  واحد احراز هویت در فضای مجازی به شمار می رود و هدف 
از راه  اندازی آن را ارایه  دسترسی یکپارچه، کنترل و مدیریت شده و در عین حال با 
واسطه به اطالعات هویتی پایه است، تصریح کرد: از ابتدای راه اندازی سامانه سماوا 
تا آذرماه امسال، حدود ۱۳ میلیون نفر از طریق این سامانه احراز هویت شده اند و 

تعداد ۹۸ نهاد نیز به سامانه سماوا  متصل هستند.

شکایت از توییتر برای درز اطالعات ۲۰۰ میلیون کاربر
توییتر بر ســر درز داده هایی که احتماال اطالعات شخصی بیش از ۲۰۰ میلیون 
کاربر را در معرض افشــا قرار داده است، هدف یک شــکایت قرار گرفت. استفن 
گربر، ســاکن ایالت نیویورک، مدعی شد اطالعات شــخصی او در میان انبوهی 
 از اطالعاتی بوده اســت که در فاصله ســال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲ به دســت هکرها 

افتاده است.
وی در دادگاه فدرال سانفرانسیسکو شــکایتی تنظیم کرد و خواستار آن شد که 
این شکایت برای همه افرادی که اطالعات شخصی شان درز پیدا کرده است، به 
عنوان یک شکایت گروهی مورد رسیدگی قرار گیرد. این شهروند آمریکایی، ایراد 
رابط کاربری برنامه نویسی اپلیکیشن توییتر را عامل دسترسی هکرها به اطالعات 
شخصی کاربران این پلتفرم شبکه اجتماعی شــامل نام کاربری، نشانی ایمیل و 

شماره تلفن می داند.
یک کاربر ناشناس در ژانویه در سایت هکری بریچ فوروم، دیتابیسی را منتشر کرد 
که مدعی بود حاوی اطالعات شخصی صدها میلیون کاربر توییتر است. توییتر در 
یک پست وبالگ اعالم کرد هیچ شواهدی وجود ندارد که اطالعات فروش رفته 
در اینترنت با بهره برداری از آسیب پذیری سیستمهای توییتر به دست آمده است 
و اطالعات منتشر شده، احتماال مجموعه ای از اطالعاتی است که پیش از این از 

طریق منابع مختلف، قابل دسترس شده بود.
گربر مدعی است که توییتر ظاهرا سرش را زیر خاک کرده است و می گوید ممکن 
است این شرکت تالش کرده باشد وسعت این درز اطالعات را پنهان کند. وی در 
ادامه افزود: توییتر تا به امروز به شکل غیرقابل توضیحی در مطلع کردن قربانیان 
این آســیب پذیری خاص رابط کاربری برنامه نویسی اپلیکیشن، کوتاهی کرده 

است.
بر اساس گزارش بلومبرگ، گربر خواستار صدور حکمی برای توییتر و ملزم کردن 
این شرکت به استخدام حسابرســان امنیتی برای تست و بررسی سیستمهایش 
و پیاده ســازی و داشــتن برنامه امنیتی برای حمایت از محرمانگی کاربرانش و 
همچنین پرداخت خسارت مالی نامشخصی شده که احتماال باالتر از پنج میلیون 

دالر است. توییتر که واحد روابط عمومی ندارد، در این باره اظهارنظر نکرد.

اخبار

معــاون علمــی، فنــاوری و 
اقتصــاد دانش بنیــان رئیس 
جمهوری در آســتانه روز زن 
و گرامیداشت میالد حضرت 
فاطمه زهرا)س( در »نشست 
هم اندیشــی و هم افزایی بانوان کارآفرین شرکت های 
دانش بنیــان، خالق و فناور« حاضر شــد و بــا آنها به 

گفت وگو نشست.
به گــزارش نقل از معاونــت علمی، فنــاوری و اقتصاد 
دانش بنیان ریاســت جمهوری، در نشســت ۳ ساعته 
هم اندیشــی و هم افزایی بانوان کارآفرین شرکت های 
دانش بنیان، خــالق و فناور که ۲۰ نفــر از بانوان فعال 
در زیســت بوم فناوری و نــوآوری در عرصه مختلفی 
چــون هــوش مصنوعــی، زیســت فناوری، صنایع 
خــالق، فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات، تجهیزات 
پزشــکی،  انفورماتیــک، کشــاورزی و غیــره در آن 
حضــور داشــتند؛ دغدغه هــا، چالش ها و مشــکالت 
 پیش روی فعالیــت بانوان و شــرکت های دانش بنیان 

در کشور مطرح شد.
روح اهلل دهقانــی، معاون علمــی، فنــاوری و اقتصاد 
دانش بنیان رئیس جمهوری در این نشست خطاب به این 
بانوان ضمن تبریک روز زن، با بیان اینکه من اعتقادی به 
یکسانی زن و مرد ندارم؛ گفت: به نظر بنده بانوان و زنان 
در قبال آقایان ماموریت ها و مسوولیت های بیشتری در 
جامعه بر عهده دارند و یک زن برای فعالیت در جامعه با 

مشکالت و موانع بیشتری مواجه است.
وی افزود: اگر بــه زنان توجه ویژه تــری داریم به دلیل 
ضعیف بودن آنها نیســت بلکــه معتقدیم کــه بانوان 
ارزشمندترند و در زمینه کارآفرینی موفق تر و بهتر عمل 
می کنند. چون زنان ذاتا آفریننده و زاینده اند به همین 
دلیل و این موهبت خدادادی بهتر می توانند کارآفرینی 
و از آن مراقبت کنند. البته نباید از ارتباطات اجتماعی 
موثرتر، دلسوزی و تیم سازی بهتر بانوان هم غافل بود. به 
همین دلیل معتقدم زنان در عرصه کارآفرینی سرآمدتر 

هستند.
دهقانی ادامــه داد: امروز حــدود ۶۰ درصد جمعیت 

دانشــگاه های برتر کشور را بانوان تشــکیل می دهند 
اما تنهــا ۱۰ درصد آنها بــه کار گرفته می شــوند که 
این یک ضعــف بزرگ اســت و باید بر روی این قشــر 
 ارزشــمند؛ ســرمایه گذاری ویژه  تــری کنیــم و آنها 
را ارج نهیم. معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان 
رئیس جمهوری همچنین بیان کرد: یکی از دغدغه های 
مطرح شده از جانب شما؛ رقابت بخش دولتی با بخش 
خصوصی و شرکت های دانش بنیان است که این نوید 
را به شــما می دهم در دومین جلسه شــورای راهبری 
فناوری ها و تولیدات دانش بنیان مصوب شد که تا زمانیکه 
نیازی در کشور با توان بخش خصوصی قابل رفع است؛ 
بخش دولتی ورود نکند و تامین این نیازها به زیست بوم 

نوآوری و کارآفرینی سپرده شود.
دهقانی افزود: در این جلســه قانون منع رقابت بخش 
خصوصی و دولتی مورد تاکید و تصویب قرار گرفت که 
یک ابزار ارزشــمند برای توسعه کسب و کارهای دانش 
بنیان و فناور محســوب می شود. پس شــما هم برای 
بهره گیری درست از این قانون سعی کنید استانداردها و 

کیفیت محصوالت خود را حفظ کنید.

قانون جهش تولیــد دانش بنیان به اقتصاد 
منجر می شود

وی با اشاره به قانون جهش تولید دانش بنیان، گفت: این 
قانون بسیار مترقی است و نمونه آن در کشورهای بسیار 
کمی وجود دارد. به شما توصیه می کنم حتما این قانون 
را یک بار مطالعه کنید. من اعتقاد دارم که اگر این قانون 
به شــکل کامل اجرایی شــود ما به یک مدل اقتصادی 
خواهیم رســید. رئیس بنیاد ملی نخبگان با بیان اینکه 
قانون جهش تولید دانش بنیان در حوزه اعتبار مالیاتی 
و سرمایه گذاری مالیاتی هم ظرفیت های باالیی دارد، 
بیان کرد: مصوب شده است که شرکت های دانش بنیان 
می توانند هزینه مالیاتی خود را در حوزه تحقیق و توسعه 

هزینه کنند و این یک فرصت ویژه برای شما است.
وی افزود: افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی 
از ۳ هزار میلیارد تومان به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان هم 
نوید دیگری است که در این جلسه به شما می دهم و به 
جرات می توانم بگویم که همه این اتفاقات از نگاه خاص 
و توام با حساســیت مقام معظم رهبری به حوزه علم و 

فناوری نشات می گیرد.

سامانه یکپارچه، شفاف و هدفمند از خدمات 
تعریف می کنیم

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان معتقد است 
که حوزه علم و فناوری یکی از معدود عرصه هایی است 
که همه طیف ها و گروه ها بر آن اتفاق نظر دارند بنابراین 
تالش ها به سمت و ســوی رفع موانع و تسهیل توسعه 
علمی کشور سوق یافته است. دهقانی به فعاالن حوزه 
زیست بوم فناوری و نوآوری ۲ ماموریت داد و گفت: شما 
تالش کنید در دو زمینه خود را توانمند کنید. یکی اینکه 
برای توسعه فعالیت های خود تالش کنید و دوم اینکه 
چون پیش قراول حوزه علمی و فناوری هستید، فضا را 
برای فعالیت نسل آینده در این عرصه فراهم کنید. چون 
شما با تحمل بسیاری از کمبودها و سختی ها؛ مسیر را 
 برای آیندگان هموار می کنید و این نقش بسیار ارزشمند 
و بزرگی است. وی ادامه داد: یکی از گالیه های شما عدم 
یکپارچگی نهادهای ارائه دهنده خدمات به شرکت های 
دانش بنیان بود که معاونت علمی در تالش است تا یک 
سامانه یکپارچه، شفاف و هدفمند از خدمات را طراحی 
کند تا مخاطبــان خود را از این ســردرگمی و دریافت 

خدمات پراکنده رها کند.

باید دنیای جدید بسازیم
دهقانی گفت: ما نیاز داریم که دنیای جدیدی بسازیم. 
وقتی می دانیم و به این باور رسیده ایم که دنیای معمولی 

حرف ما را متوجه نمی شود؛ باید به دنبال ساخت دنیای 
جدیدتری باشــیم. این کار در معاونــت علمی دنبال 

می شود اما برای انجام بهتر آن به کمک شما نیاز داریم.
وی با اشاره به دو مفهوم دانش بنیان و خالق، بیان کرد: 
نمی توان چندان تفاوتی میان آنها قائل شد. من معتقدم 
تا محصولی دانش بنیان نباشد نمی تواند در بازار بماند. 
پس محصول خالق هم به نوعی دانش بنیان است. مگر 
می شود اقتصاد خالق، دانش بنیان نباشد؟ امروز در دنیا 
بزرگ ترین بازارها در اختیار خالق ها اســت. از نظر من 
باال بودن صرف فناوری نمی تواند تقدس ایجاد کند بلکه 
ارزش افزوده است که ارزشمند است و باید مورد توجه 
قرار گیرد. رئیس بنیاد ملی نخبگان ادامه داد: باید کاری 
کنیم که دانش بنیانی یک افتخار باشد نه یک مجوز برای 
فعالیت. بنابراین نیاز داریم که لوکوموتیوهایی که معموال 
ابر شــرکت ها هســتند را در نظر بگیریم تا واگن های 
ایجاد شده در زیســت بوم فناوری و نوآووری که همان 
شرکت های نوپا و استارتاپ ها هستند را راهبری کنند. 
باید تالش کنیم شــرکت های مهارت محور در کشور 

ایجاد شوند.
وی همچنین بیان کرد: یکی دیگر از تالش های معاونت 
علمی ایجاد صندوقی اختصاصی بانوان کارآفرین است 
که از شــرکت های دانش بنیانی که عناصــر کلیدی یا 
درصد باالیی از کارمندان آن را بانوان تشکیل می دهند 

حمایت کند.

سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش می یابد 

تشکیل سامانه یکپارچه خدمات دهی به دانش بنیان ها 
News kasbokar@gmail.com

براساس الیحه بودجه سال ۱۴۰۲، به دولت اجازه داده 
می شــود به منظور شتاب بخشی به توسعه شبکه ملی 
اطالعات، ارتقاء و نوســازی زیرساخت های ارتباطی و 
توسعه فیبرنوری منازل و کسب وکارها، صندوقی تحت 
عنوان »صندوق توسعه شبکه ملی اطالعات«، در سقف 
پست های سازمانی و اعتبارات مصوب وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات ایجاد کند. اساســنامه و منابع این 
صندوق به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات، سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان 
برنامه و بودجه کشور با همکاری بانک مرکزی و وزارت 
امور اقتصادی و دارایی تدوین و به تصویب هیأت وزیران 

خواهد رسید.
به گزارش سیتنا، در الیحه بودجه سال ۱۴۰۲، دولت 
برای وزارت ارتباطات و فنــاوری اطالعات حدود ۱۵ 
هزار و ۶۱۱ میلیارد و ۳۸۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان 
در نظــر گرفته اســت، همچنین برای ســازمان های 
زیرمجموعه وزارت ارتباطات مانند پژوهشگاه ارتباطات 
و فناوری اطالعات، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیویی و شرکت ملی پست، بودجه ای در نظر گرفته 
شده است. به طور مثال برای پژوهشــگاه ارتباطات و 
فناوری اطالعات ۱۶۵ میلیارد و ۵۷۱ میلیون و ۶۰۰ 

هزار تومان، ســازمان تنظیم مقررات ۲۷۳ میلیارد و 
۲۸۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، شرکت ملی پست ۹ 
هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان و برای خود وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعــات ۱۳ هــزار و ۶۰۳ میلیارد و ۶۵۸ 
میلیون و ۶۰۰ هزار تومان پیش بینی شده است که در 
مجموع حدود ۱۵ هزار و ۶۱۱ میلیارد و ۳۸۳ میلیون 
و ۱۰۰ هزار تومان برای این حوزه در نظر گرفته شده 
است. گفتنی است؛ در الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ برای 
شرکت ارتباطات زیرســاخت بودجه ای در نظر گرفته 

نشده است.
بر اســاس تبصره ۶ الیحه بودجه سال ۱۴۰۲، تا پایان 
امسال کسب وکارهای حقیقی فعال در سکوهای داخلی 
مورد تأیید وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات که فاقد 
پرونده مالیاتی هستند به صورت پلکانی تا سقف مقرر 
مشــمول مالیات با نرخ صفر می شــوند. براساس بند 
»ط« تبصره شش عوارض و مالیات الیحه بودجه سال 
آینده در راستای حمایت از توسعه اقتصاد دیجیتال در 
کشور و تشویق کسب وکارهای اینترنتی به استفاده از 
سکوهای داخلی تا پایان سال ۱۴۰۲ کسب وکارهای 
حقیقی فعال در ســکوهای داخلی مورد تأیید وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات کــه فاقد پرونده مالیاتی 

هستند به صورت پلکانی تا ســقف مقرر در ماده ۱۰۰ 
قانون مالیات های مســتقیم مشــمول مالیات با نرخ 
صفر بوده و جرایم ســال های قبل ناشی از عدم تسلیم 
اظهارنامه شامل بخشودگی می شود. همچنین هرگونه 
کسب درآمد در بستر ســکو ها و شبکه های اجتماعی 
خارجی مشمول اخذ مالیات می شوند. آیین نامه اجرایی 
این بند ظرف دو ماه پس از الزم االجرا شدن این قانون 
به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و وزارت اقتصاد 

به تصویب هیأت وزیران می رسد.
دولت در الیحه بودجه ۱۴۰۲، افزایش ســه درصدی 
نسبت به سال گذشته تعرفه واردات گوشی تلفن همراه 
باالی ۶۰۰ دالر را پیشنهاد کرد. در بند »ط« تبصره۶ 
الیحه بودجه ســال آینده، تعرفه واردات تلفن همراه 
باالی ۶۰۰ دالر در الیحه بودجه سال آینده ۱۵درصد 
تعیین شده است در صورت تصویب مجلس تعرفه این 
نوع از گوشــی  ها نسبت به امسال ســه درصد افزایش 
خواهد یافت. واردات گوشــی در سایر رویه ها به مأخذ 
دوبرابر محاسبه و دریافت خواهد شد. همچنین وزارت 
امور اقتصــادی و دارایی )گمرک جمهوری اســالمی 
ایران( مکلف است منابع حاصل از اجرای این حکم را 
به ردیف درآمد ۱۱۰۴۱۰ واریز کند تا صرف حمایت از 

توسعه زیرساخت های صنعت میکروالکترونیک شود. 
واردات این کاال ها از طریق مناطق آزاد تجاری و صنعتی 
نیز مشمول این حکم می شود. مسؤولیت تقسیم کار 
نهادی وظایف و راهبری تحقق اهداف این بند برعهده 

کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال دولت قرار داد.
براســاس الیحــه بودجه ســال ۱۴۰۲، بــه منظور 
شتاب بخشی به توسعه شبکه ملی اطالعات، صندوقی 
تحت عنوان »صندوق توســعه شــبکه ملی اطالعات 
)شما(« ایجاد می شود. براســاس الیحه بودجه سال 
۱۴۰۲، در تبصره۷ این الیحه گفته شده به دولت اجازه 
داده می شود به منظور شتاب بخشی به توسعه شبکه 
ملی اطالعات، ارتقاء و نوسازی زیرساخت های ارتباطی 
و توسعه فیبرنوری منازل و کســب وکارها، صندوقی 
تحت عنوان »صندوق توســعه شبکه ملی اطالعات«، 
در سقف پست های سازمانی و اعتبارات مصوب وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات ایجاد کند. اساســنامه و 
منابع این صندوق به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات، سازمان اداری و استخدامی کشور و 
سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری بانک مرکزی و 
وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و به تصویب هیأت 

وزیران خواهد رسید.

وزارت خزانــه  داری آمریــکا اعــالم کــرد با مجوز هــای تازه، نــه تنها 
دسترســی کاربران ایرانی به شــبکه های اجتماعی، ابزارهای ارتباطی، 
نرم افزارهــای تمــاس ویدئویــی، خدمات ابــری، نقشــه های آنالین و 
مبتنــی وب،  بازی هــای کامپیوتــری، پلتفرم های آموزشــی، ابزارهای 
ترجمه و احراز هویت، آنتی ویروس ها، تلفن های هوشــمند و سیســتم 

عامل آنها، تلفن هــای ماهــواره ای، گجت های دیجیتال، ســیم کارت، 
روتر، مــودم، کامپیوترهای شــخصی فراهم شــد، بلکه ارائــه خدمات 
شــرکت های بــزرگ ، تاثیرگــذاری ماننــد گــوگل، متا، اپــل و حتی 
 SpaceX )استارلینک( و دیگر شــرکت های مشابه به ایرانیان نیز قانونی 

خواهد بود.

یکــی از کلیدی تریــن تغییــرات در مجــوز  عمومــی شــماره دو 
ایران، حذف شــرط »اســتفاده شــخصی« از ابــزار و امکانات اســت؛ 
بنابرایــن از این پــس، نــه تنها کاربــران، بلکــه شــرکت های ایرانی 
 نیز می توانند به صــورت قانونــی از معافیت های اینترنتی اعالم شــده

 استفاده کنند.

دبیر شبکه فن بازار ملی ایران از راه اندازی فن بازار تخصصی 
حوزه معدن تا پایان سال خبر داد. محمدصالح خالقی دبیر 
شــبکه فن بازار ملی ایران در نشست مشترک مدیران و 
کارگزاران فن بازارهای کشور که با حضور معاون علمی، 
فناوری و اقتصاد دانش بنیان برگزار شد، عنوان کرد: فن 
بازار ملی ایران از سال ۸۱ شــروع به کار کرده و تاکنون 
توانسته در همه اســتان های کشــور یک فن بازار را راه 

اندازی کند.
وی با بیان اینکه بعد از شــروع فعالیت هــای فن بازارها 
نقشه جامع علمی کشور به موضوع توسعه و ساماندهی 
این فن بازارها تاکید داشــته گفت: فن بــازار ملی ایران 
رویکرد جدید خود را بعد از ابالغیه شــورای عالی انقالب 

فرهنگی به معاونت علمی در سال ۹۱ آغاز کرد. به گفته 
خالقی، بعد از آن ســال ها مســئولیت اجرای فن بازارها 
به پارک فناوری پردیس محول شــد و سپس آئین نامه 
تأسیس شبکه فن بازار بر توســعه فن بازارها و آئین نامه 
راهبری کارگزاران تجارت فنــاوری )بروکرهای فناوری( 
به تدوین رسید. وی با اشاره به جزئیات شبکه فن بازارهای 
منطقه ای گفت: ۲۰ دفتر فن بازار در شرکت شهرک های 
 صنعتی و ۱۱ دفتر فن بــازار در پارک های علم و فناوری 

مستقر هستند.
دبیر شــبکه فن بازار ملی ایران با اشاره به جزئیات شبکه 
کارگزاران تجارت فناوری گفت: این شبکه شامل کارگزاران 
فن بازار منطقــه ای، کارگزاران توســعه بازار محصوالت 

فناورانه، کارگزاران شناسایی نیاز و حل مساله، کارگزاران 
فن بازار تخصصی و کارگزاران جذب سرمایه جزو شبکه 

تجارت جهانی فن بازار ملی ایران هستند.
خالقی ادامه داد: به صورت کلی بیش از ۷۰ کارگزار از سراسر 
کشور زیرمجموعه شبکه کارگزاران تجارت فناوری فن بازار 
ملی ایران فعالیت می کننــد. وی با بیان اینکه کارگزاران 
تجارت فناوری بر اساس سه شاخص عمومی، تخصصی 
و آموزشــی مورد ارزیابی قرار می گیرند و گواهینامه های 
تأیید فعالیت را دریافت می کنند. دبیر شبکه فن بازار ملی 
ایران خاطرنشان کرد: مرکز فن بازار ملی ایران ۳۱ هزار و 
۸۱۲ کاربر دارد که بر اساس اطالعات جدید احصاء شده تا 
هزار و ۴۳۷ شرکت، ۱۴ هزار و ۳۱۹ محصول و ۸۹۶ تقاضا 

در مرکز فن بازار ملی ایران وجــود دارد. وی با بیان اینکه 
تاکنون فن بازارهای تخصصی را در حوزه های نفت، گاز و 
پتروشیمی راه اندازی کرده ایم، گفت: همچنین قرار است تا 
آخر سال با همکاری وزارت صمت فن بازار تخصصی حوزه 

معدن راه اندازی شود.
خالقی با بیان اینکه شبکه فن بازار ملی ایران ۱۲۰ رویداد 
تجاری مختلفی را طی این سال ها برگزار کرده، گفت: این 
رویدادها در حوزه تجهیزات پزشکی، شهری، لوازم خانگی، 
مواد غذایی، پالستیک و پلیمر، کاشی و سرامیک، سنگ، 
نفت، تجهیزات پزشکی و تجهیزات ورزشی و توانبخشی، 
رنگ و پوشش های صنعتی شیمیایی و پلیمر، آرایشی و 

بهداشتی، پساب تا آب بوده است.

برای واردات تلفن همراه باالی ۶۰۰ دالر 

تعرفه واردات سال آینده ۱۵درصد تعیین شده است

آمریکا اعالم کرد؛ 

معافیت کاربران ایرانی اینترنت از تحریم ها

انعقاد بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان قرارداد در فن بازارها
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رفتگري مانند همه مشاغل، قانون و 
مقرراتي دارد چه در پرداخت حقوق 
و مزایا براي آن و چه در پاســخگویی 
به خواســته و انتظاري كه یك رفتگر 
از اطرافيانش دارد. بيشتر مواقع این 
شــغل پرزحمت از جانب خيلي ها نادیده انگاشــته مي شود 
به ویژه كساني كه نظافت و بهداشت شهر را به سخره مي گيرند 
یا حداقل با وجود یك رفتگر خود را نســبت به آن مســئول 
نمي دانند. گاهــي هم دیده مي شــود كه حقوق این قشــر 
سختكوش ماه ها و حتي یك سال به تاخير مي افتد. از طرفي 
مزایا و ميزان حقوقي كه براي یك رفتگر در قانون كار تعيين 
مي شود در بســياري موارد با ســختي موجود در این شغل 
هماهنگ نيســت. در برخي موارد هم دیده مي شود از سوي 
برخي افراد جامعه شــان و منزلت اجتماعي این افراد با یك 

سري رفتارها و كارهاي نادرست نادیده انگاشته مي شود. 
در سه سال گذشــته حقوق رفتگران تنها 350 تا 400 هزار 
تومان بود كه در این ســال به 815 تومان افزایش پيدا كرده 
اســت و براي آنها بيمه كامل در نظر گرفته شده است البته 
بنا بر گفته معاون خدمات شهري شــهردار تهران روش هاي 
پرداخت اضافه كار به رفتگران در حال بررسي است تا به این 
ترتيب امكان افزایش خالص دریافتي این قشر زحمت كش به 
یك  ميليون تومان فراهم شود. وي از افزایش حقوق دریافتي 
خالص كارگران فضاي سبز به 610 هزار تومان هم خبر داده 
اســت همچنين به گفته وي افزایش دریافتــي این گروه از 

كارگران شهرداري هم در حقوق دي ماه آنها اعمال مي شود. 

حقوق 2 ميليونی بيمه بيكاري در كشــور هاي 
صنعتي

بيژن عبدي، كارشناس اقتصادي درباره مزایا 
و حقوق رفتگران به »كسب وكار« مي گوید: 
بزرگ ترین اشتباهي كه به صورت عمدي هم 
در كشور صورت گرفت گران شدن قيمت ها 
براي افزایش منابع درآمــدي دولت بود، در 
صورتي كه این كار موجب زیان و ضرر مردم مي شد. بسياري 
از افراد جامعه با حداقل حقوق 700 و 750 هزار تومان زندگي 
خود را مي گذراننــد در حالي این ميزان هرگــز هزینه هاي 
زندگي آنها در شــرایط كنوني را پوشــش نخواهد داد. بيمه 

بيكاري در كشــورهاي صنعتي بيش از هزار دالر )معادل 2 
ميليون و 700 هزار تومان( یعني حقوق یك مهندس عاليرتبه 

در كشور ماست. 

بزرگ ترين ظلم ناهمخواني هزينه ها با درآمد است
 عبــدي مي گوید: بزرگ تریــن ظلمي كه به اقتصاد ما شــد 
ســنجش هزینه هاي زندگي مردم با دالر و ســنجش درآمد 
آن با ریال اســت كه موجب شــد درآمدهاي مردم متناسب 
با هزینه هاي زندگي آنها نباشــد در حالي كه الزم اســت اگر 
هزینه ها یك پنجم اســت درآمدها هم یك پنجم باشد و به 
یكسان سازي توجه شود. بنابراین تنها رفتگر نيست بلكه همه 

مردم از این وضعيت زیان دیده اند. 

منزلت اجتماعي شغل رفتگر
در بسياري از كشورهاي توسعه یافته منزلت اجتماعي یك رفتگر 
مانند همه مشاغل مورد توجه مردم جامعه است. منظره تميز و 
پاك این نوع شهرها نشان از فرهنگ منطقي رفتار با نظافت شهر 
و احترام به رفتگر دارد به طوري كه مردم در كنار رفتگران براي 
آلوده نشدن شهر خود اقدام مي كنند و وقت مي گذارند. همچنين 
ميزان حقوق و دستمزد یك رفتگر متناسب با زحمت و سختي 
كاري وی اســت. رفتگران در معرض تهدیدهاي متعددي قرار 
دارند، آسيب هایي كه اگر از وقوع آنها جلوگيري نشود، باعث بروز 
بيماري هاي خطرناكي بين این دسته از كارگران می شود. به طور 
مثال بسياري از كارگران شهرداري، در حين حمل زباله، به پوست 
دست خود آسيب مي زنند و در نتيجه شرایط بسيار خطرناكي را 
براي ورود بيماري هاي عفوني به بدنشان فراهم مي كنند. بسياري 
از بسته هاي زباله، حاوي مواد برنده اي همچون تيغ هاي بهداشتي 
استفاده شده اســت كه همين تيغ ها مي توانند ناقل بسياري از 
بيماري ها باشند. عالوه بر تيغ ها، سرسوزن هاي سرنگ هاي افتاده 
در كف خيابان ها یا قرارداده شده در كيسه هاي زباله نيز مي توانند 

خطر جدي براي رفتگران ایجاد كنند. 

خطرات و سختي هاي كار رفتگر
 یك رفتگر جدا از زحمت فراوان جمع كردن زباله هاي شهري 
در فصل هاي مختلف ســال از زمســتان گرفته تا تابستان و 
تحمل سرما و گرماي ســال با خطرات جسمي زیادي مواجه 
است كه در صورت غفلت از آن دچار بيماري هاي خطرناكي 

خواهد شد. بنابراین الزم اســت كه كارگران این شغل حتما 
به برخي موارد ضروري در این شغل توجه داشته باشند مثال 
یك رفتگر باید در حين حمل و جابه جایي بســته هاي زباله 
حتما از دستكش هاي ضخيم استفاده كند تا به بيماري هاي 
ویروسي خطرناك مبتال نشود. از طرفي جنس دستكش هایي 
كه اســتفاده مي كند نباید به حدي نازك باشد كه مواد برنده 
از آن عبور كند، بلكه دســتكش هایي باشــد كه از پالستيك 
ضخيم یا پارچه با ضخامت باال ساخته شده اند. از طرف دیگر 

یك رفتگر باید چكمه هاي استاندارد و مناسبي داشته باشد تا 
این چكمه ها پاهای او را مقابل سرما و زباله ها و مواد بازیافتي 
موجود كف زمين محافظت كند. آنها باید دقت كنند كه بدون 
داشتن چكمه هاي ضخيم و غيرقابل نفوذ روي زباله هاي ریخته 
شــده در كاميون قرار نگيرند یا بدون چكمه روي زباله هاي 
جمع شــده حركت نكنند.  گاهي پيمانكاران نيز از در اختيار 
قرار دادن چكمه ها و دســتكش هاي مرغوب به كارگران شان 
خودداري مي كننــد، در صورتي كه نداشــتن این امكانات و 

تجهيزات براي رفتگران به قيمت از بين رفتن ســالمتي آنها 
تمام مي شود.  مشكل دیگري كه رفتگران با آن مواجه هستند 
قرارگرفتن مداوم در برابر گرد و غبار و استنشاق بوي زباله است 
كه خطر بروز آسم، حمالت قلبي و بيماري هاي ریوي را در این 
گروه از كارگران افزایش مي دهد. بــه همين دليل آنها باید از 
پوشش هاي محافظ دهان استفاده كنند و براي این كار حتما 
 ماسك هاي استاندارد و مناســبي داشته باشند تا امكان عبور 

گرد و غبار از آنها نباشد.

»كسبوكار«گزارشميدهد

سختي هاي شغل رفتگري

کار و
کارآفرینی 

زنان در كشــور ما داراي جایگاه هاي 
قابل توجه علمي، سياسي و اقتصادي 
هستند و اســتفاده از توانمندي هاي 
آنان باعــث پيشــرفت هاي مختلف 
در ســطوح جامعه مي شــود. امروزه 
زنان در مشــاغلي كه نياز بــه دقت و حوصلــه دارد، جایگاه 
ممتاز و قابل توجهــي پيدا كرده اند. تعــداد قابل توجه زنان 
موفق و كارآفرین كشــور خــود گواه این موضوع اســت. اما 
آنچه مهم است، تشــخيص دغدغه هاي شــغلي زنان و رفع 
مشــكالت كاري آنها براي كمك به رشــد و پيشرفت كشور 
است. بر اســاس نتایج طرح آمارگيري از نيروي كار در پایيز 
1393، نرخ بيكاري كشــور 10/5 درصد اعالم شــده است، 
این درحالي اســت كه در همين زمان نرخ بيكاري زنان بيش 
از 20درصد و بيش از دو برابر نرخ بيكاري مردان عنوان شده 
است. اما شــاید مهم تر از همه، »نرخ مشــاركت اقتصادي« 
باشــد كه ارتباط تعيين كننده ای با نرخ بيكاري دارد، به این 
صورت كه هرچه نرخ مشــاركت اقتصادي افزایش یابد، نرخ 
بيكاري كاهش پيدا می كند.نرخ مشــاركت اقتصادي نشان 
مي دهد كه چند درصد از جمعيت در ســن كار، فعال، یعني 
 شاغل یا بيكار هســتند. مطابق نتایج به دست آمده، در فصل 
پایيز نرخ مشاركت اقتصادي در جمعيت 10ساله و بيشتر در 
كل كشور 37/3 درصد بوده است. این شاخص در بين مردان 
62/9 درصد و در بين زنان 11/8 درصد محاسبه شده است. 
در صورتي كه جمعيت 15 ساله و بيشتر جمعيت در سن كار 
فرض شود، نرخ مشــاركت اقتصادي كشور افزایش یافته و به 
بيش از 40درصد مي رســد و طبيعتا نرخ مشاركت اقتصادي 
زنان نيز افزایش می یابد و به حدود 13 درصد مي رسد. مقایسه 
نرخ مشاركت اقتصادي در گروه هاي سني نشان مي دهد كه 
بيشترین نرخ مشاركت اقتصادي در پایيز 93، مربوط به گروه 
سني 30 تا 34 ســاله به ميزان بيش از 56درصد بوده است. 
ضمن اینكه بيشترین نرخ مشاركت اقتصادي در بين زنان در 
گروه سني 25 تا 29 ســاله به ميزان بيش از 20 درصد اعالم 
شده است. باالترین نرخ مشاركت اقتصادي مردان نيز در گروه 
سني 35تا 39 ســاله به ميزان بيش از 94 درصد عنوان شده 
است. نكته نااميد كننده در این زمينه این است كه متاسفانه 
همچنان فاصله معناداري بين نرخ مشاركت اقتصادي مردان 
و زنان وجود دارد، اما نكته اميدواركننده نيز این است كه نرخ 
مشاركت اقتصادي زنان در پایيز 93 به نسبت تابستان همين 

سال، یك درصد افزایش داشته است.
براســاس تعریف مركز آمار كشــور تمامي جمعيت 10 سال 
و بيشتر كشــور كه طبق تعریف كار، در توليد كاال و خدمات 
مشاركت داشــته یا از قابليت مشــاركت برخوردار بوده اند، 
 جمعيــت فعال اقتصــادي محســوب مي شــوند. جمعيت
  10 ســاله و بيشــتر كشــور در پایــان ســال92 بيش از

 63 ميليــون نفر اعالم شــد. در صورتي كه نيمــي از آنان را 
زنان احتســاب كنيــم چيــزي حــدود 31 ميليــون نفر 
از جمعيــت 10ســاله و بيشــتر كشــور را زنان تشــكيل 

 مي دهند كه البته همــه آنها جزو جمعيت فعــال اقتصادي 
محسوب نمي شوند. 

از 63 ميليون جمعيت 10 سال به باالي كشور حدود 62درصد 
غيرفعــال اقتصادي هســتند و تنها حــدود 37 درصد آنان 
فعال اقتصادي محســوب مي شــوند. بنابراین چيزي حدود 
40ميليون نفر از جمعيت 10 ســال به باالي كشور، غيرفعال 
اقتصادي هستند. 87درصد از این جمعيت غيرفعال اقتصادي 
را زنان تشكيل مي دهند كه بخش قابل توجهي از آنان یعني 
64درصدشان زنان خانه دار هســتند. به عبارت دیگر چيزي 
بيش از 34 ميليون نفر از جمعيت غيرفعال اقتصادي كشــور 
را زنان تشــكيل مي دهند. درمجموع اینكه از 23 ميليون نفر 
جمعيت فعال اقتصادي كشــور تنها حدود 12 درصدشان را 
زنان تشــكيل مي دهند كه رقمي در حدود 2 ميليون و 800 
هزار نفر را شــامل مي شــود. از طرف دیگر اما از 40 ميليون 
جمعيت غيرفعال اقتصادي كشــور بيــش از 34 ميليون زن 

هستند. 

سلب آرامش زنان با نگاه انتقادآميز به آنها
زنان بــه لحــاظ تفاوت هایي كه با مــردان دارنــد، نيازها و 
خواسته هاي شــغلي متفاوت تري دارند كه این تفاوت ها در 
مقایســه آنها با مردان در محيط كار خود را نشــان مي دهد. 
مثال بر اســاس یك پژوهش ميداني، استرس و اضطراب زنان 
در محيــط كار دو برابر مردان اســت چراكه تــرس بانوان از 
نگاه هاي انتقادآميز باعث ایجاد اضطراب در آنها شــده و در 
دوران تحصيل در بعضي از دختران این اضطراب باعث از دست 
دادن اعتماد به نفس در آنها مي شــود. در اكثر پژوهش هاي 
مربوط به زنان شاغل، دو مشكل اساسي ناهماهنگي انتظارات 
نقشي و تبعيض جنســيتي مورد اشاره قرار گرفته است. مثال 
موضــوع ناهماهنگي انتظارات نقشــي زنان بــه این صورت 
اســت كه از آنجایي كــه در اغلب موارد زنان شــاغل به طور 
همزمان داراي سه نقش همســري، مادري و شغلي هستند 
تعارض این نقش ها ممكن است براي آنها مشكالتي به همراه 
داشــته باشــد. البته درباره نحوه تعامل ميان این انتظارات 
نقشي چندگانه، نظرات متفاوتي وجود دارد. برخي معتقدند 
داشتن نقش هاي متعدد موجب دسترســي به منابعي مانند 
امنيت، منزلت، ارتقای پایگاه اجتماعي و برخورداري بيشتر 
از حمایت اجتماعي مي شــود. برخالف آن برخي مي گویند 
این انتظارات نقشي موجب اســترس و تنش براي زنان است 
بنابراین براي ســازگار كردن تكاليف و وظایف مربوط به دو 
حوزه مختلف یعني خانواده و محيــط كار باید تعادلي ميان 
آنها ایجاد كرد. به اعتقاد آنها انتظــارات مربوط به نقش هاي 
شغلي و خانوادگي با احساس خستگي، نگراني، تقصير، فشار 
رواني و اضطراب آميخته مي شود و بر سالمت رواني زنان تاثير 
منفي مي گذارد و در این حالت ممكن است كه زنان شاغل با 
محور قرار دادن الزامات یك نقش، برآورده ساختن انتظارات 
 نقش هاي دیگر را در حاشــيه قرار دهند یا به ایفای انتظارات 

ایجابي اكتفا كنند. 

عادي شدن اشتغال زنان در بخش آموزش و درمان 
دكتر ضياء الدین خرمشاهي، استاد دانشگاه 
درباره مشكل اشتغال زنان به »كسب وكار« 
مي گوید: مشكل اشــتغالزایي زنان در ایران 
مشكلي نيســت كه اختصاص به كشور ایران 
داشته باشد بلكه چالشي اســت كه در تمام 
كشور هاي دنيا با شدت و ضعف وجود دارد. در بعضي از كشور ها 
اشتغال زنان از سختي هاي بسيار بيشتري برخوردار است و در 
برخي جوامع امــري پذیرفته شــده اســت و در تعدادي از 
كشورهاي دیگر نيز امري پسندیده تلقي مي شود. آنچه درباره 
كشورها گفته شد با همين تقســيم بندي در مناطق مختلف 
ایران مصداق دارد با این توضيح كه در بعضي از استان ها این 
موضوع امري مطلوب و در گروهي دیگر از استان ها نامطلوب و 
در چند اســتان نيز یك موضوع معمولي تلقي مي شود بدون 
وجود حساسيت. در كنار این تقســيم بندي اشتغال زنان در 
برخي مشاغل پســندیده و ممدوح اســت اما در برابر برخي 

عناوین شــغلي مقاومت جدي وجود دارد. بــه عنوان مثال 
اشتغال زنان در شغل آموزش و مشاغل مرتبط یا امور درماني 
در عموم جامعه ایران پسندیده است و در مشاغلي كه ظاهري 

سخت و خشن دارند با دیدی منفي به آنها نگاه مي شود. 

نُرم اشــتغال زنان در ايران با نُرم جهاني سازگار 
است

این استاد دانشــگاه مي گوید: اما در مجموع وضعيت اشتغال 
زنان در ایران با نُرم جهاني سازگار است و فرهنگ غالب برخي 
از نقاط كشــور را كه زن را ملزم به خانه داري مي داند، نباید 
به كل كشــور تعميم داد. وي توضيح مي دهد: از سوي دیگر 
معضالت شغلي و كمبود درآمد و باال رفتن هزینه ها، ضرورت 
كار خارج از خانه براي زنان را وجاهت بيشتر بخشيده و دست 
كم در شــهرهاي بزرگ این امر نه تنها عــادي بلكه ضروري 
انگاشته مي شود. خرمشاهي ادامه مي دهد: آنچه كه از آن به 
مشكالت اشتغال زنان تعبير مي شود د فارغ از آنكه مختص 

به ایران نيست، در بســياري از كشورهاي پيشرفته اروپایي و 
آمریكایي نيز وجود دارد. 

این كارشــناس اقتصادي مي گوید: نگاه مردانه در بسياري از 
مشاغل و صنوف هنوز پابرجاست و ما شاهد یك اراده جمعي 
و عمومي براي تغيير این نگاه نيســتيم. به نظر مي رسد براي 
شروع كار باید در بسياري از آگهي هاي استخدامي یا پذیرش 
دانشجو یا دعوت از داوطلب قيد جنسيت حذف و خط كشي 
كردن افراد به زن و مرد از پس ذهن افراد برداشــته شــود. 
چنانچه بنا باشد عده اي براي یك شغل یا یك رشته پذیرش 
شــوند، مالك پذیرش اســتعداد و توانایي ها و شایستگي ها 
باشد فارغ از آنكه شــخص واجد این صفات زن باشد یا مرد. 
در هر صورت رفع معضل ممانعت از حضور زنان محتاج تغيير 
دیدگاه هاي جامعه و تمركز بر اســتعداد ها و لياقت هاي فرد 
اســت. در این زمينه قطعا تالش و تحرك خــود زنان در راه 
آگاهي نســبت به حقوق موجود و نيز شناساندن خود بسيار 

موثر است.

»كسبوكار«ازوضعیتاشتغالزنانگزارشميدهد

موانع  ارتقای شغلی زنان
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معاون امور باغباني وزارت جهاد كشاورزي گفت: ساالنه 60 ميليون 
اصله نهال گواهي شده استاندارد در كشور توليد مي شود و در واقع 
نهال مهم ترين نهاده توليد در بخش باغباني و سرمايه عمده باغدار 
است. به گزارش ايرنا، محمدعلي طهماسبي اظهار داشت: 5 ميليون 
نهال ديگر در 11 واحد كشت بافت توليد مي شود و تكثير و كاشت 
نهال استاندارد عاري از ويروس و آفت با عملكرد باال ضروري است. 

 به گفتــه وي چنانچــه نهالي بــه ويروس آلــوده شــود، 20 تا 

25 درصد در كاهش توليد محصول تاثير دارد و براي جلوگيري از 
كاهش توليد و مديريت بيماري ها و آفات در باغ هاي كشــور طرح 
ساماندهي نهالســتان ها از سال هاي گذشته در دســتور كار قرار 
 گرفته و نهال هاي گواهي شــده موردنياز باغــداران توليد و تكثير

 مي شود.

 وي افزود:يک هزار واحد نهالســتان در سراسر كشور فعاليت دارند 
كه 322 واحــد داراي مجوز و موردتاييد وزارت جهاد كشــاورزي 
هستند و نهال استاندارد گواهي شــده توليد مي كنند. معاون امور 
باغباني وزارت جهاد كشاورزي گفت: باغداران نهال موردنياز خود 
را از مراكز خدمات حمايتي جهاد كشاورزي تهيه كنند و استفاده از 
نهال استاندارد گواهي شده، عالوه بر افزايش توليد و كيفيت سبب 

كاهش هزينه هاي توليد در باغ خواهد شد. 

توليد نهال استاندارد

در شــرايطي كــه فعاالن 
اقتصــادي بــا تكيــه بر 
توانايي هــاي خــود وارد 
عرصه هاي جديــد توليد 
شــده اند، انتظــار آنان از 
مســئوالن اين اســت كه حداقل با كنترل بازار و 
هدايت درست ســرمايه ها در بخش هاي مختلف 
مانع از تمركز بي رويه بر يک بخش توليدي شوند 
و يک الگــوي صحيح را در كشــور پيــاده كنند. 
پرورش دهنــدگان كبک و بلدرچين در اســتان 
اصفهان معتقدند ســازمان دامپزشكي در صدور 
مجوزهاي خود، كشــش بازار را در نظر نمي گيرد. 
اين فعاالن اقتصادي معتقدند اگــر اين وضعيت 
ادامه يابد، توليد اين نوع گوشــت نيز به سرنوشت 
مرغ دچار خواهد شد. در واقع سازمان دامپزشكي 
بايد براساس نياز هر اســتان مجوز توليد گوشت 
را صادركنــد تا بازاري متوازن داشــته باشــيم و 

توليد كنندگان نيز دچار ركود نشوند. 

با سرمايه اي حدود 25 ميليون مي توان 
شروع كرد

موســي كاظمــي، صاحــب كشــتارگاه كبک و 
بلدرچين در اســتان اصفهان درمورد حرفه خود 
به »كســب وكار« گفت: يک فاز معمولي پرورش 
بلدرچين نيــازي به هزينه بااليي نــدارد و تقريبا 
با ســرمايه اي حدود 25 ميليــون تومان مي توان 
شروع كرد. وي در مورد كشــتارگاه خود گفت:  ما 
با 500 بلدرچين شــروع كرديــم و امروز عالوه بر 
توليد بلدرچين، صاحب خط كشــتار، بسته بندي 

و صادرات گوشت به كشــورهاي اطراف هستيم. 
وي در ادامــه راجع بــه حمايت هــاي دولتي از 
توليدكنندگان گفت: به هيچ وجــه از ما حمايت 
دولتي نشده است و حتي ســازمان دامپزشكي با 
تصويب قوانينــي در راه توليد ســنگ اندازي هم 
مي كند. به طور مثال مهم ترين مشــكل ما درحال 
حاضر مجوز هاي بي رويه اي است كه به واحدهاي 
توليدي داده مي شود و هيچ توجهي به اين مساله 
نمي شــود كه آيا در اين منطقه يا اســتان كشش 
افزايش توليد يک كاال وجود دارد يا نه؟ چرا كساني 
كه مي توانند در زمينه هاي ديگري سرمايه گذاري 
كنند بايد وارد اين عرصه شوند و در طوالني مدت 
هم خودشان دچار ضرر شــوند وهم مجتمع هاي 

قديمي تر را به ورشكستگي بكشانند. مساله ديگر 
اين است كه سازمان دامپزشكي براي حل مشكالت 
خود، ما توليدكننــدگان را قرباني مي كند. به طور 
مثال در يک دســتورالعمل جديد اين ســازمان، 
هر واحد پرورش پرنده بايد يک دامپزشک داشته 
باشد، درحالي كه در واحدهاي پرورش بلدرچين 
اصال نيازي به دامپزشک نيست زيرا هيچ بيماري 
خاصي در اين پرنده وجود ندارد. با اين حال ما بايد 
هر مــاه 2 ميليون تومان بابت حقوق دامپزشــک 

بپردازيم. 

بلدرچين كيلويي 21 هزار تومان
محمدصادق عرب از پرورش دهندگان بلدرچين در 

استان سمنان به »كسب وكار« گفت: من به شخصه 
تا قبل از شروع اين كار گوشت بلدرچين را امتحان 
نكرده بودم اما بايد بگويم بلدرچين يكي از بهترين 
و سالم ترين گوشــت هايي اســت كه خانواده ها 
مي توانند در ســبد غذايي خود داشته باشند. وي 
در مورد شرايط پرورش بلدرچين گفت: اساسا اكثر 
پرندگان پرورشي غير از مرغ، نسبت به بيماري ها 
بســيار مقاوم اند. اين ويژگي باعث شــده است تا 
پرورش اين پرندگان بســيار راحت تر و به صرفه تر 
باشد. در پرورش بلدرچين تلفات خيلي كمي وجود 
دارد. وي در مورد قيمت اين گوشت گفت: گوشت 
بلدرچين به صورت گرم كيلويــي 21 هزار تومان 
اســت. وي در مورد مصرف اين گوشت در كشور 
گفت: در هر اســتان ميزان مصرف مردم متفاوت 
اســت. بيش ترين ميزان مصرف گوشت بلدرچين 
مربوط به شهرهاي تبريز، مشهد و تهران است. وي 
در ادامه بيان كرد: ميزان توليد گوشت بلدرچين 
در كشــور براي مصرف داخل كافي است؛ هرچند 
در ماه هاي سرد ســال كه مصرف آن باال مي رود، 
گاهي با كاهش عرضه روبه رو مي شويم. وي در مورد 
تغذيه اين پرنده گفت: مي توان همان غذاي مرغ را 
به آنها داد اما رشــد موردنظر را نخواهند داشت. 
به همين دليــل براي اين پرنــده تغذيه تخصصي 
در نظر گرفته شــده اســت كه البته از نظر قيمت 
با غذاي مرغداري ها تفاوت چنداني ندارد. امروزه 
مردم به دليل كيفيت نامناســب گوشت مرغ، به 
گوشت پرندگان مختلف از جمله كبک، بلدرچين 
و شتر مرغ راغب شده اند. به همين دليل اين عرصه 
مي تواند براي سرمايه گذاري بسيار مناسب باشد. 

»كسبوكار«ازتوليدپرندگانگوشتيدركشورگزارشميدهد

رشد بي رويه واحدهای توليد بلدرچين 

قاچاقميوهباعثنابوديباغات
ليموترششد

 معــاون باغبانــي وزارت جهادكشــاورزي 
گفت : قاچاق ميوه به كشــور زيان هايي را به 
 بخش باغباني وارد كرده كــه ازجمله آن از

 بين رفتن باغــات ليموتــرش به علت ورود 
ميوه هاي آلــوده به آفت جــاروك جادوگر 

بوده است. 
 به گــزارش مهــر، محمدعلي طهماســبي

 با اشــاره بــه ميــزان واردات محصوالت و 
 فرآورده هاي باغي در 7 ماه ســال گذشــته 
كــه 6۴۸ هزار تــن بــه ارزش ۸12 ميليون 
 دالر بوده اســت، افزود: براســاس آمارهاي

 موجود در 7 ماه نخســت امســال 6۸7 هزار 
تن انــواع محصــوالت و فرآورده هــاي باغي 
بــه ارزش 7۴0 ميليون دالر وارد شــده كه 
 از لحاظ وزنــي 6 درصد افزايــش يافته و از
 لحــاظ ارزشــي ۹ درصــد كاهش داشــته

 است.
 وي نبود كنترل مبــادي ورودي مرزها براي 
جلوگيري از قاچــاق ميوه را يكــي از داليل 
 افزايش 6 درصــدي واردات ميوه دانســت و 
گفــت: محموله هاي ميوه وارداتي به كشــور 
 عمدتــا مــوز و علــت آن نيــز پايين بودن

 تعرفــه گمركــي ايــن محصــول اســت. 
 طهماســبي افزود: بيــش از 50 درصد حجم

 واردات امسال مربوط به موز است كه نسبت 
 به مدت مشــابه ســال گذشــته از افزايش 

60 درصدي برخوردار بوده است.
  معــاون امــور باغبانــي وزارت جهــاد

كشــاورزي گفت: واردات ميوه ممنوع است 
 امــا از مســير قاچــاق انجام مي شــود. وي

 با اشــاره به اينكه اگر نيازي به واردات باشد، 
 بايد از كانال هاي رســمي و پس از گذراندن

 قوانين قرنطينــه اي انجام شــود، افزود: هر 
محصولي پس از تاييد ســازمان حفظ نباتات 
 و درصــورت نيــاز مجــوز واردات دريافــت

 مي كند. 
طهماســبي با اشــاره به عرضه نارنگي هاي 
پاكســتاني در بــازار داخلي گفــت: قاچاق 
 ميوه به كشــور ضرر و زيان هايي را به بخش

 باغباني وارد كــرده كه از جملــه آن از بين 
رفتن باغات ليموترش كشــور به علت قاچاق 
ميوه هاي آلــوده به آفت جــاروك جادوگر 

بوده است. 
معاون امور باغباني وزير جهادكشاورزي افزود: 
واردات ميوه به صورت قاچاق سبب تعطيلي 
توليد داخــل و افزايش بيكاران در كشــور 
مي شود. طهماسبي گفت: ميوه هاي خارجي 

قاچاق است و ما آنها را در بازار مي بينيم. 

تبديل10هــزارهكتارباغبه
مسكندرتهران

رئيس ســازمان امور اراضي كشــور با بيان 
اينكه حفاظــت از اراضي ملي و كشــاورزي 
 و جلوگيري از تغيير كاربــري اراضي امروز

 يک ضرورت اســت، گفت: ســند دار كردن 
زمين هاي كشــاورزي در اولويــت اول اين 

سازمان است. 
به گزارش ايلنا، قباد افشار بر حفاظت از باغات 
در داخل كالن شهرهايي همچون تبريز تاكيد 
كرد و افزود: متاسفانه در تهران حدود 10 هزار 
هكتار باغ داخل شــهري به مسكن تبديل و 

تغيير كاربري يافته است. 
رئيس ســازمان امور اراضي كشــور با بيان 
 اينكــه از ســال 1357 تــا ســال 13۹2
  يک ميليون هكتار از اراضي كشاورزي كشور

 تغيير كاربري يافته است و ديگر امكان توليد 
در آنها وجود ندارد، ادامه داد: رويكرد دولت 
يازدهم مبتني بر عقالنيــت ، آينده نگري و 
توجه به محيط زيســت و منابع پايه كشــور 

است. 
وی با بيــان اينكه طــرح كاداســتر اراضي 
 كشــاورزي در بســياري از نقــاط كشــور

 در حال اجراست، گفت: از مزاياي اين طرح 
حل مســائل حقوقي مــردم بر ســر اراضي 
اســت. طرح كاداســتر اراضي كشــاورزي 
شامل عكســبرداري و تهيه نقشــه جامع از 
اراضي كشاورزي در يک منطقه است و بانک 
اطالعات اراضي با اجــراي اين طرح تكميل 
مي شود. افشار، بخشي از مزاياي تهيه نقشه 
و اطالعات جامع از اراضي را راه حل مســائل 
حقوقي مردم و خرده مالكي ذكر كرد و گفت: 
با سندداركردن اراضي بسياري از تسهيالت 
و امكاناتي كه دولت براي كشــاورزان در نظر 

گرفته است، آسان تر به آنان مي رسد. 

اخبار

پرداختمطالباتكشاورزان
دانههايروغنيتاهفتهآينده

مجري كشــت دانه هاي روغني با بيان اينكه 
پرداخت مطالبات معوق كشاورزان دانه هاي 
روغني توسط بخش خصوصي آغاز شده است، 
گفــت: اميدواريم تا هفته آينــده طبق قول 
بخش خصوصي تمامي مطالبات كشاورزان 

پرداخت شود. 
 عليرضا مهاجر، مشــاور وزير و مجري كشت 
دانه هاي روغني وزارت جهاد ديروز در برنامه 
پيشخوان خبر شبكه خبر با بيان اينكه به دنبال 
افزايش عملكرد توليد دانه هــاي روغني در 
واحد سطح هستيم، گفت: در راستاي تامين 
بذور بهتــر دانه هاي روغني با شــركت هاي 
داخلي و خارجي تفاهمنامه هايي امضا شده 
است. وي افزود: همچنين براي توسعه كشت 
دانه هاي روغني به كشاورزاني كه به كشت اين 
محصول بپردازند، تســهيالت داده مي شود؛ 
ضمن اينكه به آنهــا يارانه بابت تهيه بذر دانه 

روغني هم پرداخت مي شود. 
وی با بيان اينكه كشــت دانه هاي روغني در 
تناوب با كشت گندم منجر به پايداري توليد 
گندم مي شــود، گفت: عالوه بر اين كنجاله 
حاصل از توليد دانه هاي روغني براي تامين 
خوراك دام و طيور بسيار حائز اهميت است. 

مهاجر گفت: روغني كــه از دانه هاي روغني 
توليد داخــل تهيه مي شــود، داراي كيفيت 
بسيار بااليي اســت. مجري كشت دانه هاي 
روغني وزارت جهاد كشــاورزي بيان داشت: 
دانه روغني كلزا بيش از ۴0 درصد روغن دارد 
و در همه مناطق كشــور به صورت ديم و آبي 
قابل كشت اســت. وي اظهار داشت: عالوه بر 
كشت كلزا كشت ســاير دانه هاي روغني از 
جمله ســويا، آفتابگردان و گلرنگ در دستور 

كار وزارت جهاد قرار قرار دارد. 
مهاجر بيان داشت: پرداخت مطالبات معوق 
كشــاورزان دانه هــاي روغنــي در اردبيل و 
مازندران آغاز شــده و اميدواريم طبق قول 
بخش خصوصي تا هفته آينده تمام مطالبات 

كشاورزان در اين بخش پرداخت شود. 

شيرفلهایبهداشتينيست

دانشيار دانشگاه هاي علوم پزشكي مدعي شد، 
عرضه شير فله اي در بســته هاي پالستيكي 

مورد تاييد نيست. 
به گزارش تسنيم، خانم دكتر شيخ االسالمي 
گفت: شــير توليــدي دامــداران وقتي به 
كارخانه ها عرضه مي شــود، از لحاظ كيفيت 
كنترل مي شود و شــيري كه كيفيت الزم را 
براي پاستوريزه كردن نداشته باشد، برگشت 
داده مي شود.  وي افزود: بخشي از اين شير در 
خارج از كارخانه هاي توليد شير پاستوريزه و 
در بسته هاي پالســتيكي عرضه مي شود كه 
از نظر ما كيفيــت الزم را ندارد و به هيچ وجه 

مصرف آن را توصيه نمي كنيم. 
دكتر شيخ االســالمي همچنيــن بيان كرد: 
متاســفانه قانوني هم وجود نــدارد كه اين 

شيرهاي بي كيفيت نابودسازي شود. 
وي افزود: با توجه به اينكه پاستوريزه كردن 
شير در كارخانه ها هزينه دارد، اين شيرها با 
قيمت باالتر از شير فله اي فروخته مي شود اما 

كيفيت و ارزش غذايي آن مورد تاييد است. 
خانم شيخ االسالمي گفت: با توجه به كاهش 
سرانه مصرف شير در كشور و بيماري هاي پوكي 
استخوان و ضرورت ترويج فرهنگ مصرف شير 
پيشنهاد مي كنيم دولت براي مصرف شيرهاي 
فله اي و همچنين نوشابه ها و برخي محصوالت 
پرچربي ماليات قرار داده و درمقابل براي مصرف 
شير پاســتوريزه يارانه تخصيص دهد، تا اين 
شــيرها كه در پاكت هاي بهداشتي هم عرضه 
مي شود، با قيمت مناسبي در اختيار شهروندان 
قرار گيرد. وي درباره مصرف قرص كلسيم هم 
افزود: مصرف آن نمي تواند جاي شير را بگيرد؛ 
براي اينكه شير شامل ويتامين هاي متعددي 
است كه قرص كلسيم ندارد. وي در ادامه بيان 
كرد: بايد مصرف سرانه شير در كشور افزايش 
يابد و اين نيازمند تبليغات و تغيير عادات غذايي 

مردم است. 

اخبار

کشاورزي

بهمن دانايي، دبير انجمن صنفي كارخانه هاي قند و شــكر با بيان 
اينكه صنايع قند و شــكر ۹00 ميليارد تومان به كشاورزان بدهي 
دارند، گفت: دولت اعالم كرده بخشي از شكر داخلي توسط شركت 
 بازرگاني خريداري شــود تا كارخانه ها بخشــي از طلب كشاورزان 

را بپردازند. 
 وی گفت: كارخانه هاي قند و شكر از آغاز خريد تضميني چغندرقند 
در سال جاري )از مهرماه تاكنون( در مجموع يک هزار و ۴27 ميليارد 

تومان چغندر از كشاورزان خريداري كرده اند. 
به گزارش فارس، وي با بيان اينكه بخشــي از مطالبات كشاورزان 
توسط صنايع قند و شكر بابت خريد تضميني چغندرقند پرداخت 
شده است، گفت: كارخانه ها هنوز ۹00 ميليارد تومان به كشاورزان 

بابت خريد تضميني چغندرقند در سال جاري بدهكار هستند. 

دبيــر انجمــن صنفــي كارخانه هــاي قنــد و شــكر اظهــار 
داشــت: بــازار شــكر امســال دچار ركــود شــده و بخشــي از 
 شــكر توليــدي كارخانه هــا در انبارهــا مانــده و به فــروش 

نرفته است. 
دانايي تصريح كرد: خوشبختانه با بررسي شرايط توسط وزارت جهاد 
كشاورزي اين وزارتخانه به شركت بازرگاني دولتي ايران اعالم كرده تا 
بخشي از شكر موجود در انبار كارخانه هاي قند و شكر خريداري شود. 
وي افزود: اين تصميم دولت موجب مي شود تا بدهي كارخانه هاي 
قند و شكر بابت خريد تضميني چغندر قند هر چه زودتر به كشاورزان 

پرداخت شود. 
دبيــر انجمن صنفــي كارخانه هــاي قند و شــكر بيان داشــت: 
شــركت بازرگاني دولتي ايران هرســاله مقداري شــكر به عنوان 

ذخاير اســتراتژيک خريــداري و در انبارهايش ذخيــره مي كند 
كه با اين تصميم دولت مبني بر خريد شــكر توليــدي كارخانه ها 
 ذخايــر اســتراتژيک شــكر به جــاي واردات از توليــد داخلــي 

تامين مي شود. 
وي از ميــزان و مقــدار خريد شــكر توســط شــركت بازرگاني 
دولتي اظهــار بي اطالعي كــرد و افزود: هر مقدار شــكر توســط 
دولت خريــداري شــود، مي توانــد پرداخت بخشــي از مطالبات 
 كشاورزان را تســريع بخشــد. وی همچنين اظهار داشت: امسال

 5 ميليون و 600 هزار تن چغندر از كشاورزان خريداري شده و اين 
مقدار طي سال هاي اخير بي نظير بوده است. 

دانايي بيان داشــت: با توجه به ميزان خريد چغندرقند پيش بيني 
مي شود يک ميليون و ۴00 هزار تن شكر توليد شود. 

توليد يك ميليون و 400 هزار تن شكر 

 كشــور مــا بــا توليــد
 5/5 درصد چــرم جهان 
تاثيرگــذاري  جايــگاه 
در ســطح جهانــي اين 
صنعــت دارد. از كل چرم 
استحصال شــده در كشــور تقريبا ۹0 درصد آن 
به صورت فرآوري نشده صادر مي شود. اين مساله 
اگرچه به عنوان يک فرصت براي كشور ما محسوب 
مي شود اما در يک نگاه كالن، نشــان دهنده اين 
اســت كه ما در اين حوزه با مساله ای شبيه حوزه 
نفت روبه رو هســتيم و آن خام فروشــي اســت. 
محصوالت چرم درحالي با قيمت هاي گزاف وارد 
كشــور مي شــوند كه چرم آنها از ايران خريداري 
شــده اســت. به همين دليل فعاالن در اين زمينه 
معتقدند بــا ايجاد زيــر ســاخت هاي الزم براي 
فرآوري چرم در كشــور مي تــوان ارزش افزوده 
بيشــتري به دســت آورد. عالوه بر اين مشــكل، 
صادركننــدگان چــرم معتقدند دولــت به جاي 
انجام تكاليف خود و ايجاد بســترهاي مناســب 
فرآوري چرم در كشور، به صادركنندگان نگاه هاي 
تنبيهي دارد و با وضع عوارض باال بيشتر به دنبال 
 نوعي درآمدزايي براي خود اســت تا شــكوفايي 

اقتصادی كشور. 

ايران 5/5 درصد كل چرم جهان را توليد 
مي كند

محمد الهوتي، نايب رئيس اتحاديه 
توليد كننــدگان و صادركنندگان 
ساالمبور و چرم ايران درگفتگوبا 
»كسب وكار« درباره جايگاه ايران 
در توليد چــرم جهان گفت: ايران 
5/5 درصد كل چرم جهــان را توليد مي كند كه از 

اين ميزان تنها 10 درصــد آن در بازارهاي داخلي 
مصرف مي شود و بقيه به صورت ساالمبور يا همان 
چرم فرآوري نشده به خارج از كشور صادر مي شود. 
وي در ادامه گفت: اين وضعيت بيانگر فرصت هاي 
اقتصادي بااليي از طريق صادرات است. وي درباره 
شرايط فرآوري و توليد محصوالت چرم در كشور 
گفت: متاسفانه در 30 ساله اخير در جهت بهبود 
صنعت چرم كشور هيچ اقدامي صورت نگرفته است 
و اگر درجايي به ندرت واحد هــاي فرآوري ايجاد 
شــده، كامال خصوصي بوده اســت. وي بيان كرد 
بسياري از كارخانه هاي چرم طي سال هاي اخير از 

چرخه توليد خارج شده اند. 

كاهش صادرات چــرم به دليل عوارض 
باالي دولتي

اين صادركننده چرم در ادامه بيان كرد: مهم ترين 
مشــكالت صنعت چرم ايران كمبود و پايين بودن 
تكنولوژي فرآوري در كشــور و ديگري فرســوده 

و قديمي بــودن همين واحدهاي موجود اســت. 
در كنار اين مســائل عدم حمايت دولــت نيز به 
اين مشــكالت دامن زده اســت. وي درباره حجم 
صادرات چرم ايران گفت: ما در بهترين شــرايط 
200 ميليــون دالر صادرات داشــتيم اما به دليل 
وضع عوارض باال اين روند كاهش پيدا كرده است 
و در ســال ۹3 به 1۴0 ميليــون دالر كاهش پيدا 
كرد. در ســال جاري نيز حجم صادرات ما تقريبا 
100 ميليون دالر است. وي درباره ميزان عوارض 
صادرات براي چرم گفت: طي 2 سال گذشته 50 
ميليارد تومان از طريق عــوارض بر صادرات چرم 
نصيب دولت شد. اين رقم باال اين سوال رادر ذهن 
ايجاد مي كند كه آيا قصد دولت تســهيل صادرات 
است يا درآمدزايي براي خود؟ چرا بايد در شرايطي 
كه دولت هيچ تســهيالتي بــراي توليد كنندگان 
و صادركننــدگان در نظــر نگرفته، شــريک آنها 
در صادرات شان باشــد و ســود خود را به راحتي 
در مرز دريافــت كند؟ دولت بايد سياســت هاي 

تشــويقي را جايگزين نگاه هــاي تنبيهي خود به 
صادركنندگان كند. وي در ادامه درباره شــهرك 
صنعتي چرم گفت: سازمان محيط زيست به دليل 
مشــكالتي كه در اين شــهرك وجود دارد، مرتبا 
نامه هاي شديداللحني را براي واحدهاي توليدي 
مي فرستد. مسئوليت مشكالت بهداشتي ناشي از 
پسماندهاي توليد چرم شهرك هاست نه واحدهاي 
توليدي. اگر مشكالتي در اين زمينه وجود دارد بايد 
تسويه خانه ها پاسخگو باشند. وي در ادامه گفت: 
ميزان آب و چاه هايي كه در شهرك چرم وجود دارد 
جوابگوي ما نيست، با اين حال وزارت نيرو اقدام به 
پركردن برخي چاه هاي اين شــهرك كرده است. 
بنابر آمار جهاني، بازارهاي عمده خريدار چرم در 
اروپا، آمريكا و شرق آســيا قرار دارند. اين كشورها 
كه خود نيز بعضا در شمار كشورهاي صادركننده 
چرم هستند، با واردات و تبديل و فرآوري چرم به 
درآمد بيشتري دست يافته و ضمن ايجاد اشتغال 
ارزش افزوده ناشــي از فرآوري پوســت را جذب 
مي كنند. به طور مثال ايتاليــا، كره جنوبي، تركيه 
و چين كه در رديف كشــورهاي صادر كننده چرم 
 قرار دارند، عمده ترين وارد كنندگان پوســت خام 

نيز هستند. 
براســاس گزارش مركــز تجــارت جهاني ارزش 
صادرات چرم ايتاليا در ســال 2001 به بيش از 3 
ميليارد دالر، كره جنوبي بيش از يک ميليارد دالر و 

آمريكا يک ميليارد دالر است. 
در ايــران نيــز حــدود 150واحد چرم ســازي 
در كشــور وجــود دارد و۸0 واحد نيــز در حال 
تكميــل اســت. ظرفيــت اســمي ايــن صنايع 
به گونه اي اســت كه مي تواند تمام پوســت خام 
 توليدي در كشــور را به محصوالت فرآوري شده 

تبديل كند. 

»كسبوكار«ازمشكالتفرآوريچرمدركشورگزارشميدهد

تکنولوژی پايين سد راه  صادرات چرم 
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اصناف

ايرانيان براي نخســتين بار در دوران 
قاجار عينك را روي چشــم اروپاييان 
ديدند. آشنايي ايرانيان با اين صنعت 
باعث واردات عينــك و پس از مدتي 
واردشــدن اين صنعت به ايران شد و 
درحال حاضر قديمي ترين عينك ايراني در موزه علوم پزشكي 

نگهداري مي شود. 
اين صنعت به صورت پراكنده در كشــور وجود داشت تا سال 
۱۳۴۱ افرادي به نام هراتــي، ياوريان و براتي، اتحاديه صنعت 
سازندگان و فروشــندگان تهران را تاسيس كردند و بعد از آن 
شهرستان هاي ديگر كشور به فكر تاسيس چنين اتحاديه ای 
افتادند و به نوعي توانستند كار عينك سازي و عينك فروشي در 

كشور را قانونمند كنند. 
 بيــش از يــك هــزار عينك ســازي و يــك هــزار و

 ۵۰۰ عينك فروشــي در تهران مشــغول به فعاليت هستند و 
همچنين در كشور بيش از ۵ هزار عينك سازي وجود دارد. 

اين درحاليست كه امروزه واردات بي رويه، قاچاق عينك هاي 
بي كيفيت، عدم فرهنگ سازي در استفاده از عينك هاي تقلبي 
و عدم توجه به بخش توليد از جمله مواردي هســتند كه بازار 

عينك ايران با آن مواجه است. 
چشم، عضو بارز نخستين حس از حواس ۵ گانه يعني بينايي 
اســت و از مهم ترين اندام هاي بدن به شمار مي رود كه با تمام 
اهميتي كه دارد كمتر موردتوجه مردم قرار مي گيرد و از سويي 
قيمت باالي عينك باعث شده مردم به عينك هاي »هاي كپي« 

و تقلبي روي بياورند. 
براساس گزارش هاي منتشر شده از بازار عينك، قيمت عينك 
در چنـــد ســال اخير برخالف كاالهاي ديگر تغيير چنداني 

نداشته و با درصد رشد پايين تري روبه رو بوده است. 
پيش بيني ها در جريان توافق ايران و ۱+۵ نيز هنوز به واقعيت 
تبديل نشــده و فعال تاثيري مشــاهده نمي شــود اما اگر در 
بلندمدت قيمت ارز كاهش يابد به طبــع عينك ها را با قيمت 
پايين تري وارد خواهيم كرد و تحت تاثير آن قيمت تمام شده 

براي مشتري نيز كاهش مي يابد. 
رئيــس اتحاديــه ســازندگان و فروشــندگان عينــك در 
گفتگــو بــا »كســب وكار« با اشــاره بــه تفــاوت فاحش 
قيمت  عينك هــاي آفتابــي در مراكز خريد رســمي و آنچه 
كه دستفروشــان مي فروشــند، گفت: اين تفــاوت قيمت ها 

 طبيعــي و به دليــل كيفيت عدســي، فريم و ســاير قطعات 
عينك است. 

حميد ثابت قدم با بيان اينكه عينك هاي دستفروشان به دليل 
كيفيت پايين و تقلبي بودن به چشم آسيب مي رسانند، تاكيد 
كرد كه قيمت پايين اين عينك ها نبايد خريداران را گول بزند. 

هزينه خريد يك عينك آفتابي درمقابل مخارج 
روزانه قابل توجه نيست

وي ادامه داد: مارك هاي اصلي عينك كه توليد كشــورهاي 
اروپايي از قبيل ايتاليا و آلمان هستند، باالي ۵۰۰ هزار تومان 
قيمت گذاري شــده و مارك هايي كه از تركيــه و چين وارد 

مي شوند، بين ۱۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان به فروش مي رسند. 
او در پاسخ به اين سوال كه با توجه به ضرورت استفاده از عينك 
آفتابي، آيا تدابيري براي استفاده از خدمات بيمه هاي درماني 
براي خريد عينك در نظر گرفته شــده اســت، گفت: درصدد 
هســتيم براي تحت پوشــش قراردادن عينك هاي آفتابي با 
بيمه ها وارد مذاكره شــويم ولي بايد پذيرفت كه هزينه خريد 
يك عينك آفتابي درمقابل مخــارج روزانه اكثر مردم چندان 

قابل توجه نيست. 
ثابت قدم اين اطمينان را داد كساني كه از فروشگاه هاي داراي 
پروانه كسب از اتحاديه سازندگان و فروشندگان عينك خريد 
كرده و فاكتور دريافت كننــد، مي توانند از صحت خريد خود 

مطمئن باشند. 
رئيس اتحاديه عينك ســازان و عينك فروشــان همچنين با 
اشــاره به اينكه در بخش عينك صادرات نداريــم، گفت: در 
 بخش عينك طبي و آفتابي توليد چنداني نداريم و فقط تعداد
 محدودي از كارخانه ها يكسري عينك ايمني توليد مي كنند. 

وي با ابــراز تاســف از عدم حمايــت از توليــد داخل گفت: 
متاســفانه از توليد عينــك حمايت نمي شــود، به طوري كه 
همان عــده محــدود شــركت هاي توليد كننــده هم چون 
نتوانستند دستگاه هاي خودشــان را به روز كنند و از سويي با 
 قيمت باالي ارز روبه رو بودند، توليدات خودشــان را متوقف

 كردند. 
ثابت قدم گفت: درحال حاضر ما ۱۰ الي ۱۲ واحد توليدكننده 
لنز در كشور داريم كه اين گروه سازنده عدسي عينك هستند 
و ۳ كارخانه ســاخت عينك، ۲ كارخانه فلزي و يك كارخانه 

كائوچو در رابطه با ساخت عينك در كشور داريم. 

به دليــل حمايت نشــدن ادامــه داد: متاســفانه   وي 
 ايــن صنعــت از ســوي دولــت ايــن كارخانه هــا 
 درصــد كمــي از توليــد را بــه خودشــان اختصــاص

 داده اند و رقمي معادل ۱۰ الي ۱۵ درصد سهم توليد را برعهده 
داشته اند و اين در حاليست كه ۸۰ تا ۸۵ درصد اين محصول از 

كشورهاي ديگر وارد مي شود. 
 وی در پايــان دربــاره امكاناتــي كــه اتحاديــه در 
 اختيــار اعضــا قــرار مي دهــد، گفــت: بــراي افــرادي

  كــه عضــو اتحاديــه هســتند در رابطــه بــا واردات 
كالس اتحاديــه  مي شــود،  بنكــداري  شــامل   كــه 
  آموزشــي گذاشــته و بــراي واردكننــدگان لنــز و

  عينــك هــم آموزش هايــي را برگــزار كرديــم كــه 
 كااليــي را كــه وارد مي كننــد، بهتريــن نــوع كاال 
باشــد و كاالهــاي اســتوك را وارد كشــور نكننــد. در 
رابطــه بــا ارز متاســفانه مــا كمكــي نمي توانيــم بكنيم 

 چــون مــا زيرنظــر مجمــع امــور صنفــي و وزارت 
بازرگاني هستيم. 

وي ادامه داد: مــا از دولــت مي خواهيم كه بــه اين صنعت 
توجه بيشــتري كند و ايــن صنعت را به عنــوان يك صنعت 
توليدكننده بشناسد تا اينكه توليدكنندگان بتوانند از مزايايي 
كه توليدكنندگان از دولت دريافت مي كنند، اســتفاده كرده 
و همچنين از توليدات داخلي حمايت بشــود و واردات كاالي 
 خارجي به كشــور را محدود كنند كه ما بتوانيم اين صنعت را 

رشد دهيم. 

اقدام اتحاديه براي فرهنگ سازي استفاده مردم از 
عينك

رئيس اتحاديه عينك ســازان و عينك فروشان درباره اختالف 
قيمت عينك هــا در بازار اظهــار كرد: كاالهــاي خارجي كه 
وارد مي شــوند، با نرخ خاصي به فروش مي رسند اما متاسفانه 

كاالهايي كه به شكل غيرقانوني و قاچاق وارد بازار مي شوند، با 
قيمت و كيفيت پايين به مردم عرضه مي شوند. 

وي با اشاره به اينكه مردم بايد از خطر عينك هاي قالبي آگاه 
باشند، گفت: چون عينك آفتابي اورجينال چشم را از اشعه »يو 
 وي« مصون نگه مي دارد، مردم ملزم به استفاده از آنها هستند 
اما متاسفانه به خاطر عدم اطالع رساني و آگاهي بخشي مردم به 

عينك هاي قالبي روي آورده اند. 
رئيس اتحاديه عينك ســازان و عينك فروشــان با بيان اينكه 
بيماري چشمي در چند ســال اخير افزايش پيدا كرده است، 
افزود: اتحاديه عينك به كمك صداوسيما و فروشندگان عينك، 
اقداماتي براي فرهنگ سازي و استفاده مناسب از عينك هاي 

آفتابي و طبي انجام داده است و اميدواريم به نتيجه برسد. 
وی در پايان با بيان اينكه از توليد عينك حمايت نمي شــود، 
خاطرنشان كرد: واردات بي رويه و قاچاق عينك هاي بي كيفيت 

آسيب زيادي به بخش عينك وارد كرده است. 

رئيساتحاديهسازندگانوفروشندگانعينكدرگفتگوبا»كسبوكار«:

ازتوليدعينکحمايتنميشود

امروزه با واردات كاالهاي چيني به ويژه 
انواع چراغ هاي سقفي، ديواري و آويز، 
توليدكنندگان داخلي اين نوع كاالها 
يكي پس از ديگري تعطيل يا به انباري 
براي واردات اين قبيل اجناس تبديل 

شده اند. 
اين در حاليست كه زمزمه ورود كاالهاي آمريكايي در آستانه 
اجرايي شدن برجام نيز موضوعي اســت كه فكر مسئوالن و 

اصناف را به خود مشغول كرده است. 
رئيس اتحاديه توليد كنندگان و فروشــندگان لوازم الكتريك 
درباره واردات كاالها به ويژه كاالهاي آمريكايي به كشــور به 
»كسب وكار« گفت: توليد نيازمند نگاه حمايتي دولت است. 
كاالهاي بي كيفيــت و قاچاق به توليد داخلي و اشــتغالزايي 
آســيب هاي بســياري زده اســت. چنانچه اين مهم در نظر 
مسئوالن بي اهميت جلوه داده شود، بقيه كارگاه هاي توليدي 
هم تعطيل يا تبديل به انبار خواهند شد؛ لذا از دولت محترم 
تقاضا داريم براي جلوگيــري از ورود بعضــي از اقالم كه در 
داخل توليد مي شــود، اقدامات قانونــي الزم را انجام دهد تا 
دچار ورشكســتگي توليد نشويم. متاســفانه بخشنامه  صادر 
شــده از طرف دولت در رابطه با توليد يا عملياتي نيســت يا 
اينكه پيگيري نمي شود كه در هر دو صورت توليدكننده ضرر 
مي كند. از نظر تسهيالت دولتي هم متاسفانه چند سالي است 

كه به توليدكنندگان بي مهري مي شود. 
در صنف ما لوازم روشــنايي اكثرا توليدات داخل هستند و بر 
آنيم تا از مقدار كمي هم كه وارد مي شود، جلوگيري كنيم اما 
در بخش لوازم الكتريكي مقداري واردات داريم كه آن هم به 
دليل نبود تكنولوژي ســاخت ، از كشورهاي چين و كره وارد 

مي شود. 
حسين دروديان ادامه داد: ورود كاالهاي مصرفي از آمـــريكـا 
مطمئنا ضررهاي فراواني براي اقتصاد كشور خواهد داشت و 
همانطور كه رهبر معظم انقالب نيــز روي اين موضوع تاكيد 
داشــتند و صالح نظام دانســتند، ما موظف به عمل به اين 

موضوع هستيم. 
رئيس اتحاديه توليد كنندگان و فروشــندگان لوازم الكتريك 
همچنين با تاكيد بر اينكه مرز پاكســتان مرز ورود كاالهاي 
حوزه لوازم الكتريك به صورت غيرمجاز به داخل كشور است، 
گفت: حجم باالي واردات به توليد داخلي ضربه وارد مي كند 
و تعداد زيادي از كارخانجات توليد لــوازم الكتريك تعطيل 

شده اند. 
دروديان با بيان اينكه اتحاديــه فروش و توليد لوازم الكتريك 
در كشور همانند ساير اصناف كشور از درد مشترك و معضلي 
بزرگ با عنوان ركود اقتصادي رنج مي برد، اظهار كرد: اين خال 
گريبان بازار لوازم الكتريك را هم گرفته اســت و فعاالن اين 

اتحاديه از نظر اقتصادي وضعيت خوبی ندارند. 

بازار لوازم الكتريك خوابيده است
وي با بيان اينكه بازار لوازم الكتريك خوابيده اســت و رونق 

اقتصادي در آن ديده نمي شود، افزود: در اين راستا بازار عرضه 
و تقاضا ساختار ساماندهي شده مناسبي ندارد. 

رئيس اتحاديه توليدكنندگان و فروشــندگان لوازم الكتريك 
با تاكيد بر اينكه واردات از جملــه محورهاي اصلي در بحث 
ركود در بازار لوازم الكتريك است، اضافه كرد: به طور طبيعي 
واردات لوازم الكتريك بازار اين صنف را در كشور با مشكالت و 

خالهاي بسياري مواجه ساخته است. 
دروديان با اشاره به اينكه واردات منجر به سايه سنگين ركود 
در بازار لوازم الكتريك مي شود، ابراز كرد: واردات كاالهايي از 
جنس لوازم الكتريك بازار را دچار آسيب هاي جدي كرده است 

و متاسفانه به اين امر توجهي نمي شود. 
وي با بيان اينكه تعداد زيــادي از كارخانجات فعال در عرصه 
توليد لوازم الكتريك تعطيل شــده اند و تعدادي از آنها نيز در 
آســتانه تعطيلي قرار دارند، اظهار كرد: متاسفانه حجم باالي 
واردات كاال در حوزه لوازم الكتريك به توليد داخلي ضربه وارد 
كرده و كارخانجات توليد لوازم الكتريك را با اين سرنوشــت 

مواجه كرده است. 
رئيس اتحاديه توليد كنندگان و فروشندگان لوازم الكتريك، 
با تاكيد بر اينكه بازار لوازم الكتريك در كشور به بستر فروش 
كاالهاي چيني تبديل شده اســت، تصريح كرد: در اين راستا 
توليد كنندگان داخلي با آســيب هاي بســيار جدي مواجه 
هستند.  دروديان با انتقاد از سياســت واردات كاال به داخل 
كشــور، اضافه كرد: حتي المپ در جريان سياســت واردات 
كاالهاي الكتريك به كشور وارد مي شود و اين سيستم معضلي 

بزرگ بر سر راه توليد داخلي و ملي است. 
رئيس اتحاديه توليد كنندگان و فروشــندگان لوازم الكتريك 
پاكســتان را محور اصلي ورود كاالي غيرمجاز در حوزه لوازم 
الكتريك معرفي كــرد و با تاكيد بر اينكه مرز پاكســتان مرز 
ورود كاالهاي حوزه لــوازم الكتريك به صــورت غيرمجاز به 
داخل كشور است، ابراز كرد: ورود اين اجناس با قيمت ناچيز 
پاكستاني به اقتصاد بازار لوازم الكتريك و جريان توليد داخلي 

در اين حوزه صدمه وارد كرده است. 
دروديان با بيان اينكه بي نظمي در جريان واردات كاال در حوزه 
لوازم الكتريك از زيرساخت هاي معضل بيكاري در كشور تلقي 
مي شود، خاطرنشان كرد: هم اكنون كارخانه ها در حوزه توليد 
لوازم الكتريك با حداقل نيرو كار مي كنند و بايد مســئوالن 

فكري براي رفع اين معضل بزرگ در كشور بكنند.

فروش المپ هاي كم مصرف و چراغ هاي ســقفي 
فاقد استاندارد

رئيس اتحاديه توليد كنندگان و فروشــندگان لوازم الكتريك 
همچنين از فروش المپ هاي كم مصرف و چراغ هاي ســقفي 
فاقد اســتاندارد و كيفيت الزم از كشور پاكستان انتقاد كرد و 

خواستار رسيدگي سازمان استاندارد در اين زمينه شد. 
حسين دروديان تاكيد كرد: المپ هاي كم مصرف و چراغ هاي 
سقفي كه از كشور پاكستان وارد مي شود، كيفيت و استاندارد 
الزم را نداشته ولي به دليل قيمت پايين، مردم تمايل به خريد 

اين نوع اجناس دارند.  وي با بيان اينكه در اين حوزه پاكستان 
بازار ما را قرق كرده است، افزود: بعد از بررسي و پيگيري هاي 
الزم متوجه شديم كه آنها حتي آرم و استاندارد الزم را دارند 
و داراي برگ ســبز نيز هســتند؛ بنابراين به صــورت قانوني 
وارد شده اند ولي سوال اينجاســت كه درصورت داشتن آرم 

استاندارد، چرا كيفيت الزم را ندارند؟
دروديــان ادامــه داد: بايــد از مراكــز مربوطــه و از جمله 
ســازمان اســتاندارد در اين زمينه سوال شــود كه چرا اين 
كاالهــا باوجود داشــتن تاييديه اســتاندارد فاقــد كيفيت 
هســتند؛ البته ما از اداره استاندارد، ســتاد مبارزه با قاچاق 

كاال و ارز و مراكــز مربوطه نيــز پيگيري هــاي الزم را انجام 
 داديم ولي همچنان شــاهد ورود اين كاالهــاي بي كيفيت 

به كشور هستيم. 
رئيــس اتحاديــه توليد كننــدگان و فروشــندگان لــوازم 
الكتريك در عيــن حال تاكيد كــرد: اين در حاليســت كه 
واردكنندگاني كــه ما بر عملكــرد آنها نظــارت مي كنيم و 
اجناس باكيفيت از كشــورهايي مثل چيــن وارد مي كنند، 
 توان رقابت با آنهــا را ندارند چون مردم هميشــه به قيمت

 كاال نگاه مي كنند. 
وي ادامه داد: المپ هايي كه از كشــور چين وارد مي شــود، 

داراي كيفيت بهتري نســبت به پاكســتاني ها هســتند كه 
البته اين موضوع شــامل كاالهايي نمي شــود كه از كشــور 
 چين و توســط افــراد ســودجو و منفعت طلب به كشــور 

وارد مي شود. 
دروديــان همچنيــن بــا بيــان اينكــه كشــورهايي 
مثــل فرانســه، آلمــان يــا كــره در رابطــه بــا توليدات 
 الكتريكي رتبــه خوبــي دارند، گفــت: بارها تاكيد شــده

 كــه ايــن كاالهــا بايــد از بــازار جمــع آوري شــوند 
اقدامــي زمينــه  ايــن  در  مربوطــه  مراكــز   ولــي 

 انجام نمي دهند. 

رئيساتحاديهتوليدكنندگانوفروشندگانلوازمالكتريكدرگفتگوبا»كسبوكار«مطرحكرد

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

خود را به گوش مسئوالن برسانيد. 

نامه به سردبير

4 نكته كاربردي براي مديريت پروژه
براي حرفه اي شدن در مديريت پروژه، شما بايد 
نكاتي را كه در اين متن به آنها اشاره شده است، 
در كار خود انجام دهيد. حرفه مديريت پروژه 
كار سختي است اما اگر بتوانيد موارد موجود در 
اين متن را به كار بگيريد، احتمال موفقيت تان 

بيشتر خواهد شد: 
1- تنظيم نقشه راه: هر مدير پروژه اي وظيفه 
تنظيم نقشه  راه روشني براي اعضاي تيم خود را دارد. اين نقشه راه بايد شامل يك 

طرح شفاف از پروژه، اهداف، زمان بندي و اقالم تحويل دادني باشد. 
درابتدا بايد با مديران سازمان يا حاميان پروژه به تفصيل صحبت كرده و اهداف خود 
را روشن كنيد. در گام بعدي بايد در جلساتي كه با اعضاي تيم پروژه برگزار مي كنيد، 

آن اهداف را به تمامي اعضا نيز منتقل كنيد. 
2- زمان همه چيز است: شما به عنوان مدير پروژه، وظيفه زمان بندي اجراي پروژه را 
برعهده داريد. شما بايد بدانيد كه كدام كار در چه مقطع زماني بايد تحويل شود، چه 
وظايفي به چه كساني واگذار شده و آنها چه زماني بايد تعهدات خود را عملي كنند. 
3- قوي و حامي باشيد: شــما به عنوان يك مدير پروژه بايد از تيم خود در برابر 
مشكالت پروژه حمايت كنيد، درمقابله با مشــكالت قوي باشيد و درعين حال 

هشدارهاي الزم براي بهبود يا اصالح وضعيت را مرتب به تيم خود منتقل كنيد. 
4- بازنگري مداوم: شــما وظيفه مديريت اجراي يك پروژه را برعهده داريد. پس بايد 
هميشــه عملكرد خود و تيم اجرايي پروژه تان را موردبررسي قرار دهيد. همواره زمان 
تحويل، تطابق اجراي پروژه با برنامه زمان بندي شده، كيفيت اجراي كار، بودجه مصروف، 
منابع انساني درگير در پروژه، حاميان و ذي نفعان پروژه را موردبررسي قرار دهيد تا دچار 
خطاي كاري نشويد. رعايت اين نكات مي تواند فعاليت شما را به طور قابل مالحظه اي 

بهبود بخشيده و مسير پيشرفت حرفه اي شدن را براي شما همراه داشته باشد. 

راه ولش
كتاب »راه ولش« )24 درس از بزرگ ترين مديرعامل دنيا( دست نامه اي براي تقويت 
عملكرد شركت ها و راهنماي كارمندان به منظور افزايش اثربخشي كار گروهي براساس 
راهنمايي هاي جك ولش است. جك ولش، رئيس و مديرعامل شركت جنرال الكتريك 
بود. او در ارائه استراتژي هاي مهم تجاري در 2 دهه اخير پيشگام بوده است. وقتي او در 
سال 1۹81 مسئوليت را در جنرال الكتريك به عهده گرفت، شركت تنها 25 ميليارد 
دالر فروش ساالنه داشت. درحالي كه در سال 1۹۹۹ فروش جنرال الكتريك به مرز 
112 ميليارد دالر رســيد. سود شركت در ســال 1۹81 حدود 1/5 ميليارد دالر بود 
و ولش اين ميزان را در ســال 1۹۹۹ به 11 ميليارد دالر افزايش داد. رســيدن به اين 
موفقيت امري تصادفي نبود. ولش براي رسيدن به اين ارقام كارهاي زيادي را به نحو 
شايسته اي انجام داد و اكنون اين كتاب، كمك حال مديران و كاركنان است تا بتوانند 
ايده ها و استراتژي هاي موفق اين اسطوره مديريت را به كار گيرند. اين كتاب كوچك 
شرح مي دهد كه كاركنان چگونه مي توانند از الگوهاي اثبات شده ولش براي دستيابي 

به نكات زير استفاده كنند: 
ـ رويارويي با واقعيت

ـ استفاده از دگرگوني همچون سالحي براي رقابت
ـ مقابله با سنت ها

ـ نبرد با ترس

به كارگيري محصوالت و خدمات راهبردي بومي
 برات قنبري

طرح جويشگر بومي به  صورت ملي و در سطح كل كشور با هدف توليد محتوا و برخورداري 
از سامانه قوي اجرا مي شود. برنامه ريزي شوراي راهبري طرح جويشگر بومي به گونه اي 
است كه نه موجب ايجاد ســود براي گروهي و نه زيان گروه ديگري مي شود و مشاركت 
تمامي بازيگران در اين حوزه را تقويت مي كند. طرح جويشگر بومي به صورت ملي و در 
سطح كل كشور با هدف توليد محتوا و برخورداري از سامانه قوي اجرا مي شود.  در اين راستا، 
هيچ محدوديتي برای به كارگيري و حضور شركت هايي كه از توان الزم براي مشاركت در 
اجراي طرح جويشگر بومي برخوردار هستند، وجود ندارد. البته ترجيح وزارت ارتباطات 
و فناوري اطالعات اين است كه تا حد امكان در اجراي اين طرح ورود نداشته باشد مگر 
جايي كه بخش خصوصي به دليل عدم صرفه اقتصادي ورود نكند و در مواردي كه بخش 
خصوصي سرمايه گذاري كرده است، بايد از سرمايه گذاري جديد پرهيز شود. در اينجا 
استفاده از خرد جمعي، تقويت نقاط قوت و حذف نقاط ضعف در اجراي طرح جويشگر 
بومي ضرورت دارد. ممكن است در مباحث فني اختالف نظر وجود داشته باشد اما بايد با 
همفكري براي حل مشكالت گام برداريم و همه با هم به اصالح ساختار بپردازيم. در حال 
حاضر به كارگيري محصوالت و خدمات راهبردي بومي و ملي در حوزه فناوري اطالعات 
و ارتباطات در دستور كار قرار گرفته اســت. تا پيش از اين به دليل عدم حمايت، فعاالن 
بخش فناوري اطالعات و ارتباطات قابليت رقابت با توليدكنندگان محصوالت خارجي را 
نداشتند. هم اكنون با اقدامات اجرايي و برنامه ريزي الزم در جهت اقتصاد مقاومتي، زمينه 
فعاليت براي بخش خصوصي فعال در حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات فراهم شده است. 
پياده سازي جويشگرها يكي از موارد اقتصاد مقاومتي است كه بدون آن نهضت توليد محتوا 
و نهضت نرم افزاري، شدني نخواهد بود.  در اين راستا حمايت از ايجاد »جويشگر بومي« از 
طريق بخش خصوصي با اعتباري بالغ بر 1۷۰۰ ميليارد ريال به اجرا در مي آيد و متقاضيان 
مي توانند از اين تمهيدات بهره الزم را ببرند. يكي از داليل ضرورت تخصيص بودجه براي 
ايجاد موتورهاي جستجوي بومي اين است كه جويشگر بومي زيرساخت الزم براي شاهراه 
اطالعاتي را فراهم مي كند. طرح جويشگر بومي به نوعي شــكل گيري اين زيرساخت 
اطالعاتي را در كشور فراهم مي كند و قصد دارد زيرساخت شاهراه اطالعات را در كشور 
طوري برنامه ريزي و پياده سازي كند كه شركت ها در كنار هم قرار گيرند، يكپارچه شوند و 
در نهايت بستر محتواي داخلي نيز فراهم شود. اگر موتور جستجوي بومي ايجاد كنيم كه 
محتواي بومي را پشتيباني كند و محتوا توسعه يابد، ترافيك در داخل شبكه بومي ايجاد 
مي شود و در شبكه اپراتور داخلي باعث چرخش درخواست ها مي شود كه سبب درآمدزايي 
براي موتورهاي جستجو و اپراتورها مي شود؛ حتي اگر هيچ كس به طور مستقيم به موتور 
جســتجو پول ندهد مانند گوگل درآمد اين موتورهاي جستجو از گردش اطالعات نيز 
حاصل مي شود. شركت هاي دانش بنيان تازه تاسيس مي توانند ايده هاي نو در حال گردش 

در شبكه داخلي را بر بستر اين موتورهاي جستجو رصد كنند.

يادداشت مدير 

معرفي كتاب 

يادداشت

در اينجا 5 ويژگي كارمندان باكيفيت كه هنگام استخدام بايد درنظر بگيريد، بيان می شود:

۱. عميقا كنجكاو باشند
چرا؟آنها با پرسيدن اين سوال نشان مي دهند مي خواهند بيشتر بدانند، بنابراين مي توانند براساس اين 
اطالعات در آينده تصميم هاي درستی بگيرند. بسياري اوقات كساني كه اذهان درخشاني دارند، لزوما 
نابغه و داراي IQ بااليی نيستند، بلكه كساني هستند كه مدام در چراهاي جهان كاوش مي كنند؛ كسي 
كه عالقه مند به درك داليل و نحوه انجام كارهاست و كســي كه نيازي ندارد مدام بگوييد چه كارهايي 
بايد انجام دهد. آنها مي توانند دانش شان را از راه پرسيدن سوال و به كارگيري منطق در طرح هاي جديد 

كسب كنند.

۲. شبيه شرلوك هولمز باشند
آنها تحليل گران قدرتمندي هستند. حتي نكته مهم تر درباره آنها اين است كه راه حلي را كه با استفاده 
از اين قدرت تحليلي به دست مي آورند و با استفاده از نحوه استفاده آن، در راه غلبه بر مشكالت موقتي 
با ديگران به اشتراك مي گذارند. درست مثل شــرلوك هولمز بزرگ، اگر بتوانيد مشكالت را حل كنيد، 
هميشــه مورد تقاضاي ديگران خواهيد بود. در مقام كارفرما هميشــه دنبال كارمنداني هســتيم كه 
مشكالت را حل كنند، نه اينكه مشــكل ايجاد كنند. در دنياي ما، هميشه چيزهايي هستند كه مشكل 
ايجاد مي كنند يا به شكل مورد انتظارمان عمل نمي كنند. كسي كه عاشق حل مشكالت باشد، كاوش 
 مي كند و هنگام بروز مشــكالت، راهي براي حل آنها مي يابد. كارمندان خوب بايد براي حل مشكالت 

شور و اشتياق داشته باشند. 

۳. شور و اشتياق براي شان صرفا يك عبارت كليشه اي نباشد  
وقتي يك كارمند مشتاق استخدام مي كنيد، گروه تان شگفت انگيزتر مي شود.البته  من كارمنداني 

مي خواهم كه مشــتاق كار با اكســل و فهرست مخاطبان فيســبوك باشند يا 
حتي براي خلق هنرمندانــه يك عنوان 25 واژه اي يك ســاعت وقت بگذارند.
اگر كارمندان به كاري كه انجام مي دهند، اشــتياق داشته باشند، آن را با دقت 

بيشتري انجام مي دهند. خود را بيشــتر درگير كار مي كنند، كنجكاوتر 
مي شوند و براي حل مشكالت، بيشتر كاوش مي كنند. آدم هاي مشتاق، 

عاشق يادگيري مسائلي هستند كه به آنها عالقه دارند. 

۴. يادگيري براي شان به اندازه زندگي اهميت دارد
كارمندان فوق العاده فقط نبايد كنجكاو، مشتاق، يا حالل مشكالت 

باشند. بلكه، همچنين اين افراد كساني هستند كه »زندگي 
مي كنند تا چيزهاي بيشتري بياموزند.« بهترين كارمندان 
مي دانند اگر مي خواهند همواره در بازي بمانند، بايد هميشه 
در حال يادگيري مهارت هاي جديد باشــند يا مهارت هاي 

قبلي شــان را تكميل كنند. به دنبال فرصت هايي هستند كه 
هميشــه درباره اخبار و تغييرات اين صنعت خود را به روز نگه 

دارند. استخدام فردي كه مشتاق يادگيري است، مي تواند به 
رشد همه اعضاي گروه كمك كند. مهارت هاي جديدي كه 

آنها مي آموزند – نظير چگونگي استفاده از پاور اديتوِر فيسبوك 

براي تبليغات اينستاگرام –مشتريان را هميشه راضي و روسا را درباره عملكردشان اميدوار نگه مي دارند. 
همين طور باعث مي شوند هميشه برنده رقابت هاي تبليغاتي باشيد. ما در صنعتي زندگي مي كنيم كه 
مدام در حال تغيير و تكامل است. اگر مي خواهيد بيش از يك سال در اين حرفه بمانيد، بايد مدام در حال 
يادگيري باشيد. هيچ مديري از اينكه كارمندانش را هميشه مجبور به يادگيري بيشتر كند، لذت نمي برد، 

بنابراين آدم هايي را استخدام كنيد كه همواره عاشق رشد و يادگيري باشند. 

۵. حرف شان با عمل شان يكي است
اينكه اين خصوصيت را به عنوان آخرين مورد معرفي مي كنم، به اين دليل نيست كه نسبت به بقيه موارد 
اهميت كمتري دارد. اين خصوصيت را در آخر عنوان كرده ام زيرا در نقطه مركزي همه خصوصيت هاي 
ديگر قرار دارد. اگر فردي صادق و درستكار نباشد، داشتن اشتياق و قدرت حل مشكالت هيچ اهميتي 

نخواهد داشت. 
هنگام استخدام، دنبال آدم هايي مي گردم كه بتوانم به آنها اعتماد كنم. كارمنداني را استخدام مي كنم 
كه نبايد براي اينكه مطمئن باشم كارشان را درست انجام مي دهند، مدام باالي سرشان باشم. در مقام 
يك مدير، شما كسي را مي خواهيد كه بتوانيد رويش حساب كنيد. كسي كه مي گويد كاري را براي يك 
مشتري انجام مي دهد، يا پيش از آغاز جلسه گزارشي را تحويل تان مي دهد ولي هرگز اين كارها را انجام 

ندهد، به دردتان نمي خورد. 
هنگام دريافت رزومه ها عادت دارم يك سوال از متقاضيان بپرسم. سوالم اين است كه »چگونه مي توان 
شركاي خاص را در جستجوي ادوردز حذف كرد؟«قطعا اين سوال پاسخ درستي دارد، يا حتي بيش از 
يك پاسخ دارد ولي اگر هم پاسخ اين سوال را بدانند، برايم اهميتي ندارد. چيزي كه برايم مهم است، اين 
است كه آيا آنها به اين سوال صادقانه پاسخ مي دهند يا خير. انتظارم اين است كه هيچ كدام شان پاسخ 
اين سوال را ندانند ولي اگر با پاسخ هاي اشتباه و عجيب و غريب سعي كنند من را متقاعد كنند كه در اين 
مورد اطالعاتي دارند، در آينده درباره كارهاي ديگر هم همين كار را انجام خواهند داد. اگر شخصي بگويد 
»نمي دانم«، حتما به مرحله بعد مي رود زيرا از يكي از مهم ترين مهارت ها برخوردار است. 

در اين ميان، مهارت هاي فني چه جايگاهي دارند؟
باوجود اينكه استخدام فردي كه حداقل دانش فني در استفاده از رايانه، اينترنت، 
رايانامه و اكسل داشــته باشــد، اهميت زيادي دارد ولي نيازي هم نيست كه 
همه چيز را هم بداند. اگر در گروه تان آدم هايي را داشته باشيد كه بتوانند 
مجموعه مهارت هاي خاصي را به ديگــران آموزش دهند، ديگر نياز به 

فردي نداريد كه اين مجموعه را از قبل بلد باشد. 
با انتخاب فردي كه از ويژگي هاي بســيار مهم باال برخوردار باشــد، 
قطعا فرد فوق العاده اي را استخدام كرده ايد. حاال مي توانيد به آنها 
بياموزيد چگونه يك واژه كليدي يا انواع مختلف مطالب فيسبوك 
را جستجو و چه زمان از هر كدام به شكل مناسب استفاده كنند. 
البته همچنان دنبال راهي هستم كه بتوانم به آنها صداقت و قدرت 
حل مشكالت را نيز آموزش دهم. اگر آنها دانش زيادي درباره اين 
صنعت ندارند، مي توانيد به عنوان يك مشوق، مسائل اوليه اين حرفه 
را به آنها آموزش دهيد و به اين ترتيــب نيازي به پرداخت هزينه 

براي آموزش اين مسائل در خارج از محل كار نداشته باشند. 
بازده

ويژگي كارمندان باكيفيت

از سيگاري ها خانه نخريد
خبر

سيستم هاي ناتني
در رازورمز موفقيت بســياري از سيستم ها و 
اقدامات ابتكاري شــركت هاي موفق ايراني 
كه مي نگريم، متوجه مي شــويم كه رهبري 
و مديريت ارشــد، آنها را همچون فرزند خود 
دوست داشــته و پروبال داده است. اما هرگاه 
قضيه برعكس شده و از پايين به باال مي شود، 
هر سيستم يا برنامه و اقدام نويني منزوي شده 
و بعد از مدتي فراموش مي شود. سازمان هاي 

مقلد چنين هستند. 
كارشناسان توانايي در اين سازمان ها هستند 
كه رنج زيادي در طراحي هــاي پايين به باال 
مي كشــند اما اغلب شــاهد مرگ تدريجي 
روياهاي شــان مي شــوند. در اين ســال ها، 
مميزي هــا و ارزيابي هــاي رنگارنــگ هم 
موجب پيچيدگي بيشــتر اين درد شده اند. 
مثال به دليل انتظــار مدل تعالي ســازماني 
از ســازمان ها بــراي فراهــم آوردن زمينه 
پيشرفت و توســعه كاركنان، رويكرد ارتقاي 
افقي توســط يك تيم حل مســاله طراحي 
مي شــود اما به دليل عدم درك آن توســط 
رهبري ســازمان، موضــوع به تدريج تبديل 
 به يك نظام ســنواتي و بي خاصيت آموزش 

غيراثربخش مي شود. 
غم انگيز است و نسخه عالج درد، آسان نيست. 
يك راه كه حاصل توصيه مثبت انديشان است، 
تالش براي اثرگذاري در نگاه رهبر و مديران 
ارشد است. اما فارغ از ياس و نوميدي، تجربه 
نشــان داده حتي اين راه نيز فرجامي ندارد و 
هرگز برنامه و اقدام ابتكاري در ذهن ايشــان 

جايگاه مناسبي نخواهد يافت. 
چنگ در زلف پريشان تو بردن نتوان / مي توان 

گفت كه آه از دل چون آهن تو
درواقع ســعي اين فرزندان ناتني براي اثبات 
و جاي دادن خــود در ســراچه دل »آن ها«، 
فرايندي طوالني و مالل آور خواهد بود. همين 
راز، تفاوت سازمان هاي پيش رو و مقلد است. 
مقلدها، اداي پيش رو بودن را درمي آورند و در 
خيال و وهم به سر مي برند. رهبران و مديران 
اين سازمان ها، سوداي ديگري در سردارند و 

به فكر اوالد تني خود هستند. 

رقابت پذيري      كالبدشكافي كسب وكار«

چرا دوام آوردن در كسب وكارهاي اينترنتي دشوار 
است؟ چرا بسياري از استارتاپ ها با وجود داشتن 
ايده ها ي واقعا عالي به جايي نمي رسند؟ پاسخ در 

مدل كسب وكار نهفته است. 
مدل كسب وكار مجموعه عناصري است كه تركيب 
آنها ارزشــي را خلق و به مشتري عرضه مي كند و 
2نوع كلي دارد: خطي و شبكه اي. كسب وكارهاي 
ســنتي با مدل خطي كار مي كننــد. مثال همه 
شــركت هاي صنعتي با اين مــدل كار مي كنند. 
پيش از ظهــور اينترنت عمده كســب وكارهاي 

خدماتي هم براساس مدل خطي كار مي كردند. 
اگــر اينترنت به وجود نمي آمد مدل كســب وكار 
شبكه اي هم ابداع نمي شــد. در كسب وكارهاي 

شــبكه اي، كاربران هم مي تواننــد كاربردهاي 
جديدي به كسب وكار اضافه كنند و هم براي ديگر 
كاربــران )مصرف كننــدگان( ارزش خلق كنند. 
مثال هاي متعددي از اين تغيير مدل وجود دارد 
مثال كانال هاي تلويزيوني براســاس مدل خطي 
كار مي كنند اما يوتيوب براســاس مدل شبكه اي 
كار مي كند. دائره المعارف بريتانيكا براساس مدل 
خطي كار مي كرد ولي ويكي پديا براســاس مدل 

شبكه اي كار مي كند. 
 تفاوت هاي مدل شــبكه اي كســب وكار با مدل 
خطي در 3 مورد مهم اســت: اولين مورد، تفاوت 
در شيوه جلب كاربر است. شــيوه جلب كاربران 
در مدل خطي نسبتا سرراست است مثل هدايت 

پاخور يك فروشــگاه و رســاندن مشتري به پاي 
صندوق. ولي در كسب وكارهاي شبكه اي كاربران 
)به عنــوان توليدكننــده( براي ديگــر كاربران 
)مصرف كنندگان( ارزش، توليــد مي كنند مثال 
توليدكنندگان روي فليكر عكس آپلود مي كنند و 
روي اي بي اجناس شان را براي فروش مي گذارند و 
همان جا هم مصرف كنندگان به سراغ شان مي آيند. 
تفاوت دوم، تفاوت در طراحي و مديريت محصول 
است. براي ابداع كسب وكار خطي  بايد مشتري را 
در ذهن داشت. مثل يك آژانس مسافرتي آنالين 
كه به كاربران امــكان خريد بليــت مي دهد. در 
مقابل كسب وكار شبكه اي را بايد با درنظر گرفتن 

همزمان توليدكننده و مصرف كننده ابداع كرد. 

مدلكسبوكارشبكهاي

محققان هشدار دادند، سموم حاصل از دود سيگار 
كــه روي ديوارها واثاثيه منازل مي نشــيند )دود 
دست سوم( حذف شدني نيســت، ازاين رو خريد 
خانه از افراد ســيگاري احتمال ابتال به سرطان را 

افزايش مي دهد.  
به گــزارش ايرنا، محققــان دريافته انــد كه قرار 

گرفتن در معرض مواد شــيميايي ســمي به ويژه 
براي كودكان خطرناك اســت. بقاياي به اصطالح 
دود دست سوم سيگار در تمامي سطوح متخلخل 
جا مي گيرد و به مرور زمان به ســطح مي آيند. دود 
دست سوم سيگار و دخانيات، سمومي هستند كه 
در دود سيگار موجود است و قابل رويت نيستند. 

اين سموم به لباس، پوســت و مو، وسايل، ديوار، 
 مبلمان و ســطوح مي چســبند و تا ماه ها پابرجا 

باقي مي مانند.
اين سموم به افراد عادي كه با لباس و وسايل افراد 
سيگاري تماس برقرار مي كنند، منتقل مي شود. 
مثال كودكي كه در آغوش يك فرد سيگاري كشيده 

مي شود يا كودكي كه چهاردست پا روي زمين راه 
مي رود، در معرض اين سموم قرار دارد. دكتر جورج 
مت از دانشگاه ايالتي سن ديه گو آمريكا كه به مدت 
2۰ ســال تاثيرات دود دست سوم را بررسي كرده 
است، مي گويد: خانه هاي افراد سيگاري به مخازن 

آالينده هاي حاصل از دود سيگار تبديل مي شود.


