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سرمقاله

رونق بازار کار 
با توسعه استارت آپ ها

ظرفیت تولید کاال و خدمات 
در بخش کسب و کارهای 
 نوپــا و اســتارت آپ ها به 
اندازه ای باال اســت که اگر 
حمایت ها جدی باشد، می توان قله های صادراتی 
را فتح کرد. پتانسیل ارزآوری کاالها و خدمات تولید 
شده در بخش استارت آپی کشور بسیار باال است. 
استعدادهایی در این بخش فعالیت می کنند که 
توانایی حضور در شرکتهای بنام خارجی را دارند.  
اشــتغال مهم ترین ظرفیت استارت آپ ها است. 
 در شــرایطی که نرخ بیکاری باال رفته و جوانان و 
فارغ التحصیالن دانشگاهی جویای شغل هستند، 

دولت می تواند با... 

  حمید حاج اســماعیلی، 
کارشناس بازار کار 
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وزیر ارتباطات:

ارتباطات  و فناوری 
اطالعات پیشران 
بهره وری است 

دولت دسترسی به بازارهای جهانی را برای اکوسیستم استارت آپی تسهیل کند 

فتح قله های صادراتی با  استارت آپ ها
صفحه4

صفحه3

پتانسیل صادرات ۵ میلیارد دالری مصنوعات طال  
مردم از خرید طالی دست دوم خودداری کنند

وزیر ارتباطات با اشــاره به نقش و اهمیت فناوری 
اطالعات در ارتقــای بهره وری، گفت: اســتفاده 
از فنــاوری هــای نویــن ارتباطــی و اطالعاتی و 
هوشمندسازی می تواند به ارتقا بهره وری بخش های 
گوناگون بینجامد. به گزارش مرکز روابط عمومی و 
اطالع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، 
جلسه ارتقای بهره وری بخش ارتباطات و فناوری 
اطالعات با حضور عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و 
فناوری اطالعات و میثم لطیفی رییس سازمان امور 
اداری و استخدامی کشور در وزارت ارتباطات برگزار 
شد و در این جلسه گزارشی از اقدامات انجام شده در 
راستای ارتقای بهره وری بخش ارتباطات و فناوری 
اطالعات ارایه شــد. مطابق این گزارش، بر اساس 
برنامه ششم توسعه، رشد کلی عوامل تولید بخش 
 ارتباطات و فنــاوری اطالعات باید بــه 6.5 درصد 
می رسید که بر اساس ارزیابی های صورت گرفته 
تاکنون این شاخص به میزان 13.3 درصد محقق 
شــده که دو برابر میزان تعیین شــده بوده است. 
وزیر ارتباطات در این جلســه با برشمردن اهمیت 

استفاده از فناوری های جدید ارتباطی 
و اطالعاتی همچون اینترنت اشــیا در 
بخشهای گوناگون کشور،  خواستار در 

نظر گرفتن شاخصی برای تعیین 
میزان هوشمندسازی حوزه های 
مختلف چون اقتصاد، کشاورزی 

و آمــوزش در برنامه هفتم 
توسعه شد و توضیح داد: این 
روزها بهترین فرصت است 
تا در برنامه هفتم توسعه 
 بــرای توســعه ICT در 

بخش های مرتبط...

اجتماعی

معاون فنی و بهره برداری ســازمان تاکسیرانی شهر 
تهران شرایط جدید اسقاط تاکســی های فرسوده را 
تشریح کرد. علی محتشمی پور با اعالم شرایط جدید 
اسقاط تاکسی های فرسوده پایتخت، گفت: از ابتدای 
سال جاری بحث اسقاط تاکســی های فرسوده شهر 
تهران در قالب ســاز و کار جدید ایجاد شد به گونه ای 
که نسبت به فراخوان مراکز اسقاط خودرو اقدام کردیم 
تا راننده و مالک تاکسی فرسوده بتواند مرکز اسقاط را 
خودش انتخاب کند. وی با بیان اینکه این فراخوان در 
دو مرحله با موفقیت انجام شد و در هفته گذشته نیز 
سومین مرحله آن انجام شد، اظهار کرد: 1۹ مرکز اسقاط 
پاکات خود را به صورت دربسته به تاکسیرانی دادند و 
چند روز قبل نیز بازگشایی پاکات انجام شد. معاون فنی 
و بهره برداری سازمان تاکسیرانی شهر تهران با اعالم 
یک خبر خوش برای تاکسیرانان، گفت: قیمت اسقاط 
تاکسی فرسوده شهر تهران نســبت به سال گذشته 
3.5 برابر شــده است. یعنی در ســال گذشته قیمت 
اسقاط تاکسی سمند و پژو فرســوده بطور میانگین 
1۷ میلیون تومان بوده اما حاال ارزش اسقاط به سقف 
۷۰ میلیون تومان رســیده است. به گفته محتشمی 
پور، ارزش اســقاط ون های فرسوده نیز سال گذشته 
بطور میانگین 1۲ میلیون تومان بوده است اما بعد از 
فراخوان سوم این ارزش به 11۰ میلیون تومان رسیده 
است و با این ساز و کار شاهد رشد قیمت و ارزش اسقاط 
تاکسی ها هستیم. وی با بیان اینکه مراکز اسقاط متعهد 
می شوند که قیمت های اعالمی را رعایت کنند، افزود: 

یکی از گالیه های رانندگان تاکسی این است که برخی 
مراکز اسقاط به بهانه های مختلف که مثال یک قطعه 
کسر شده در پرداخت ارزش اسقاط به صورت غیر قابل 
توجیهی از مبلغ نهایی اسقاط کم می کنند که در ساز و 
کار جدید مراکز متعهد می شوند که مبلغ معینی بابت 
هر نوع کسورات تاکسی اعالم کنند و اگر بیشتر از مبلغ 
اعالمی از قیمت نهایی اسقاط کسر کنند، تخلف است.

معاون فنی و بهره برداری ســازمان تاکســیرانی شهر 
تهران افزود: نام مرکز اســقاط، تعهدات آنها و میزان 
مبلغ پرداختی قبل از آغاز فرآیند اسقاط بر روی سایت 
تاکسیرانی قرار می گیرد و رانندگان می توانند با آگاهی 
کامل مرکز اسقاط شان را انتخاب کنند. محتشمی پور با 
بیان اینکه در حال حاضر نوسازی تاکسی فرسوده صرفا 
مبتنی بر خودروی سمند سورن است که قیمت نهایی 
آن ۲۷3 میلیون تومان اعالم شده و رشد 1۰۰ میلیونی 
نسبت به قیمت سمند در ســال گذشته داشته است، 
گفت: افزایش ارزش اسقاط تاکسی فرسوده در راستای 
کمک به معیشت رانندگان تاکسی و کم کردن فاصله 
میان قیمت خودروی قدیم و جدید است. وی با بیان 
اینکه بر این اساس عایدی راننده تاکسی از 1۸ میلیون 
تومان به ۷۰ میلیون تومان رسیده و این مسئله می تواند 
نتایج مثبتی در فرآیند نوسازی تاکسی ها داشته باشد، 
تصریح کرد: در این میان برخی رانندگان مایل هستند 
که بعد از اسقاط خودرویشان از شبکه تاکسیرانی خارج 
شوند که این افراد می توانند اسقاط بدون جایگزین انجام 

داده و از پول محل اسقاط تاکسی شان، استفاده کنند.

سرمای شدید زمســتان که در روزهای گذشته 
بسیاری از اداره ها و مراکز تجاری را در شهرهای 
مختلف کشور به تعطیلی کشــانده است، برای 
سالن های سینما هم مشکالتی را به وجود آورد و 
در عین حال تاثیرات مثبت و منفی هم بر فروش 
فیلم ها به جا گذاشــته اســت. اکران فیلم هایی 
که ماه ها بود روی پرده ســینماها نمایش داده 
می شــدند هفته قبل به پایان رســید تا شرایط 
بهتری در اختیار فیلم های جدید باشد؛ فیلم هایی 
همچون »بخارســت«، »مالقات خصوصی« و 
»چپ راست« که در آستانه جشــنواره فجر در 

حال اکران هستند.
این فیلم ها با توجه به ناآرامی های چند ماه گذشته، 
فروش ایده آل خود را ندارند و طبق اذعان دست 
اندرکاران این فیلم ها مشــکالتی همچون نبود 
شرایط مناســب برای پخش تیزرهای تبلیغاتی 
بخصوص از تلویزیون و نیز شدت گرفتن سرمای 
هوا وضعیت را برای آن ها سخت تر کرده است. البته 

تعطیلی  روزهای گذشته در شهرهایی مثل تهران 
فروش گیشه را در روزهای ابتدایی هفته تا حدی با 

افزایش مواجه کرد.  
در ایــن زمینه محمــد قنبری -مدیــر پردیس 
ســینمایی مگامال - درباره تاثیر سرمای هوا بر 
وضعیت گیشه ســینماها و حضور مردم به ایسنا 
گفــت: در پنج شــنبه و جمعه ای که گذشــت 
سرمای هوا تاثیر بسیار زیادی در کاهش مخاطب 
داشت و با این سرما مردم اکثرا ترجیح می دهند 
در خانه بمانند. ضمن اینکه متاســفانه خیلی از 
ســینماها بخاطر صرفه جویی در مصــرف گاز با 
مشکل گرمایشی مواجه هســتند. او افزود: البته 
تعطیلی های اخیر سبب شد برخی کسانی که محل 
کارشان تعطیل است به سینما بیایند تا فیلم های 
مورد عالقه خود را ببینند و روز شنبه همین هفته 
که معمــوال در این روز ســینما مخاطب زیادی 
ندارد، حدود ۲۰ درصد افرایش تماشاگر نسبت به 

روزهای شنبه گذشته داشتیم.

رئیس جمهور با اشاره به لزوم برنامه ریزی برای 
تامین پایدار نیــاز دارویی مردم و پیشــگیری 
از بــروز کمبودهای فصلی بر تالش مســئوالن 
وزارت بهداشــت بــرای کاهــش هزینه های 
درمان تاکید کرد. در جلســه یکشــنبه ستاد 
هماهنگی اقتصــادی دولت، وزیر بهداشــت، 
درمان و آمــوزش پزشــکی و همچنین رئیس 
ســازمان غذا و دارو از روند اجرای طرح دارویار 
 گزارش دادند و نیازهای کشــور در بخش دارو 

را مطرح کردند.
در این جلسه که به ریاست آیت اهلل سید ابراهیم 
رئیسی رئیس جمهور برگزار شد وزیر بهداشت 
اعالم کــرد با همــکاری شــرکت های داخلی 
تولیدکننده و واردکنندگان دارو کمبود برخی 

اقالم دارویی که در آغاز فصل پاییز مشــکالتی 
برای مردم ایجاد کرد تا حد زیادی برطرف شده 
است و ذخایر دارویی کشــور در سطح مناسبی 
قــرار دارد. رئیس جمهــور به وزیر بهداشــت، 
درمان و آموزش پزشــکی و دســت اندرکاران 
بخش دارویی کشــور تاکید کرد بــرای تأمین 
پایدار نیازهــای دارویی مردم و پیشــگیری از 
بروز کمبودهای فصلی و مقطعی اقالم دارویی، 
برنامه ریــزی و تدبیر کنند. رئیســی همچنین 
به وزیر و مســئوالن بخش درمان کشور تاکید 
کرد تمام تالش خود را برای کاهش هزینه های 
درمان و تأمین و پرداخت مابه التفاوت افزایش 
قیمت دارو از طریق بیمه هــا و نظارت و کنترل 

قیمت داروها بکار گیرند.

الیحه بودجه ســال 1۴۰۲ چهارشــنبه هفته 
گذشــته )۲1 دی ماه( از ســوی رئیس جمهور 
تقدیم مجلس شد و بررســی کلیات بودجه در 
کمیسیون تلفیق طی این هفته به اتمام می رسد؛ 
بودجه پیشــنهادی وزارت آموزش و پرورش با 
بیش از یک میلیون کارمند و 16 میلیون دانش 
آموز برای ســال آینده روی ۲۰6 هزار میلیارد 

تومان بسته شده است.
بودجه پیشنهادی برای وزارت آموزش و پرورش 
در الیحه بودجه سال 1۴۰۲، ۲۰6 هزار و 6۸۰ 
میلیــارد و ۹۰۴ میلیــون تومان تعیین شــده 
اســت. در تبصره  6 ماده واحــده الیحه بودجه 
1۴۰۲ که به شفافیت و اصالح سیاست گذاری 
در معافیت های مالیاتی پرداخته، آمده اســت: 
معافیت های مالیاتی تمام موسسات آموزشی از 
جمله موسسات کنکور دانشگاه ها اعم از کنکور 
سراســری و تحصیالت تکمیلی) کارشناســی 
ارشــد و دکتری( و انتشــارات کمک آموزشی 
لغو می شود. همچنین کلیه واحدهای آموزشی 
مدارس دولتی وزارت آموزش و پرورش در صورت 
رعایت الگوی مصرف از پرداخت هزینه های برق، 

گاز و آب معاف هستند. هرگونه اعطای معافیت 
غیر از این بند »ممنوع« است.

در همین بند به اختصاص بخشی از درآمدهای 
مالیاتــی به توســعه ورزش مــدارس و ورزش 
همگانی اشاره و اینگونه ذکر شده است که دولت 
مکلف اســت ۲۷ صدم درصــد از کل ۹ درصد 
مالیات بر ارزش افــزوده را از طریق ردیف های 
درآمدی و هزینه ای مربوطه برای توسعه ورزش 
مــدارس، ورزش همگانی، ورزش روســتایی و 
عشایری، ورزش بانوان و زیرساخت های ورزش 
در حوزه جانبازان و معلــوالن اختصاص دهد. 
این مبلغ از طریق ردیف هــای مربوط به ورزش 
و جوانان 6۰ درصــد و وزارت آموزش و پرورش، 
۴۰ درصد و پــس از مبادلــه موافقتنامه به این 

وزارتخانه ها اختصاص دهد.
امــا جزئیات بودجــه تخصیصی بــرای وزارت 
آموزش و پرورش در جدول شماره ۷ ) اعتبارات 
دستگاه های اجرایی ذیل دستگاه سیاستگذار( 
درج شده که بر اساس آن مجموع بودجه وزارت 
آموزش و پرورش ۲۰6 هزار و 6۸۰ میلیارد و ۹۰۴ 

میلیون تومان تعیین شده است. 

مدیرعامل یک شرکت استارتاپی در مشهد گفت: ورود 
غول های سرمایه گذاری در حوزه کاری استارتاپ ها 
بزرگ ترین تهدید است و در دیگر کشورها قوانینی 
برای ممانعت از چنین وقایعی تصویب شــده است. 
محمدصادق امین شریعتی اظهار کرد: از ۲ سال پیش 
خانه خالق و مرکز نوآوری گردشگری ایران با تفاهم 
با معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست 

جمهوری وقت تاسیس شد.
وی افزود: این مرکز با هدف انتقال تجربیات 1۷ ساله 
من و دوستانم به نسل بعد و جوانان صاحب ایده ایجاد 
شده است. در سال های اول کارم به دلیل اطالعات کم 
سختی های زیادی را متحمل شدم. امین شریعتی بیان 
کرد: در حال حاضر در این مرکز فضای کار اشتراکی 
در اختیار گروه های استارتاپی حوزه گردشگری قرار 
می گیرد و این مرکز برای این گروه ها سرمایه گذار پیدا 
می کند و در روند گرفتن مجوزها و دانش بنیان شدن 

محصول به آن ها کمک می کند.
وی بیان کرد: حوزه گردشگری یکی از صنعت های 
به روز دنیا است که بســیاری از کشورها تمام درآمد 
خود را از همین صنعت کســب می کنند. این حوزه 
محدود نیســت و نمی توان گفت اشباع شده است. 
کشور ما پهناور است و ظرفیت های باالیی در حوزه 
گردشگری دارد. امین شریعتی تصریح کرد: از سویی 
ایرانیان مردمان اهل سفری هستند و طبعی تنوع طلب 
دارند که به دنبال تفریح های جدید است؛ در نتیجه 
در این حوزه بســیار جای کار وجود دارد و گروه های 
استارتاپی می توانند از مسیرهای مختلفی با ایده های 

نو وارد شوند.
وی عنوان کرد: یکی از ایرادات نسل جدید این است که 

به دنبال کپی  می روند. یک برند قدیمی سال ها تجربه 
دارد و توانسته به درستی برندسازی کند در نتیجه کار 
در مقابل این رقیبان سخت می شود. مدیرعامل یک 
شرکت استارتاپی در مشهد ادامه داد: مگر اینکه در 
چنین ایده های استارتاپی، مزیت رقابتی ایجاد شود، 
اما همچنان معتقد هستم بهترین گزینه شروع کار در 
حوزه ای است که برند بزرگی در کشور نداشته باشیم.

وی گفت: اعتقاد شخصی من این است که موفیقت 
نیازمند 3 مولفه است. اولین آن صبوری و سماجت 
اســت. این روزها افراد کم طاقت شدند و زود تسلیم 
می شوند. مولفه بعدی سالمت و درستی اخالق است. 
امین شریعتی ادامه داد: در مسیر پیشرفت نباید به 
ســمت کارهای غیراخالقی و کثیف برویم. سومین 
مولفه که برای من بسیار مهم است توکل و توسل به 
خداوند است؛ به این معنا که با تمام وجود باور کنیم 
رازق همه ما خداوند قادر است. وی با بیان اینکه ورود 
غول های سرمایه گذاری در حوزه کاری استارتاپ ها 
بزرگ ترین تهدید اســت، گفت: در دیگر کشــورها 
قوانینی برای ممانعت از چنین وقایعی تصویب شده 
است اما در ایران قوانین کاملی وجود ندارد یا اگر هست 

به درستی اجرا نمی شود.
مدیرعامل یک شرکت استارتاپی در مشهد با اشاره به 
اینکه این مشکالت در ایران بسیار بیشتر است بیان 
کرد: چند جوان با تالش زیاد تکنولوژی یا ایده ای را 
خلق، آزمون و خطا و فرهنگ سازی می کنند. وی ادامه 
داد: ناگهان یکی از غول های سرمایه گذاری روی پروژه  
مشابه همان پروژه سرمایه گذاری می کند و با سرمایه 
کالن خود از گروه استارتاپی جلو می زند. در نتیجه 

استارتاپ ها نابود می شوند.

معــاون اول رئیس جمهــور با اشــاره به اینکه 
بانک ها در تخصیص تســهیالت بخش مسکن 
از تعهــدات و برنامــه پیش بینی شــده عقب 
هســتند، بر ضرورت اجرای برنامه ای جهشی 
 برای تســریع در پرداخت تسهیالت این بخش 

تأکید کرد. 
در جلســه ای با حضــور محمد مخبــر معاون 
اول رئیس جمهــور و مدیــران عامــل 1۹ 
بانک دولتــی و خصوصی کشــور، مســائل و 
چالش هــای بانک ها برای تأمین تســهیالت و 
حمایت از ســاخت مســکن و تولید دارو مورد 
بررســی قرار گرفــت و تمهیــدات الزم برای 
 حل مشــکالت و تســریع در اجــرای تعهدات 

اتخاذ شد.
معاون اول رئیس جمهور در این جلسه با اشاره 
به اینکه مسکن 3۰ درصد سبد هزینه خانوار را 
شامل می شود، مشارکت بانک های عامل و بانک 
مرکزی برای سرمایه گذاری در بخش مسکن را 
امری بسیار مهم عنوان و تأکید کرد: بانک های 
عامل باید با خالقیــت در روش های بانکداری و 
نوآوری در تأمین منابع مسکن و جذب نقدینگی، 
مشــارکت و نقش جدی تری در تولید مسکن 

ایفا کنند.
مخبر با اشاره به اینکه بانک ها امروز در تخصیص 
تســهیالت بخش مســکن از تعهدات و برنامه 
پیش بینی شــده عقب هســتند، بــر ضرورت 
اجــرای برنامه ای جهشــی برای تســریع در 
پرداخت تسهیالت این بخش تأکید کرد و گفت: 
بانک های عامل بسترســاز اصلی توسعه کشور 
هســتند و باید مطابق آنچــه در تکالیف آن ها 
قید شده، منابع مالی مرتبط با تولید مسکن را 
با اولویت تخصیص دهنــد. در این زمینه دولت 
آمادگی دارد تا مشــکالت و چالش های پیش 

روی بانک ها در مســیر انجام ایــن تعهدات را 
بررسی و رفع کند. وی، از وزیر راه و شهرسازی 
خواســت تا در جلســات جداگانه با هر یک از 
بانک هــای عامل، مشــکالت را احصــا و پس 
 از ارزیابی مــوارد الزم را بــرای تصمیم گیری

 ارائه کند.
در ادامه این جلسه همچنین گزارشی از وضعیت 
تأمین منابع تســهیالت تولیدکننــدگان دارو 
توســط بانک های عامل ارائه شــد کــه مخبر 
بانک های عامــل را مکلف کــرد ضمن تالش 
برای جــذب نقدینگی و هدایت آن به ســمت 
تولید و اعطای تســهیالت تکلیفــی، تا پایان 
ســال تعهدات خود را در بخش تولیدکنندگان 
دارویی نیز به صــورت کامل و صــد درصدی 
انجام دهند. وی با اشــاره به اینکه بخشــی از 
کســری تولید دارو در اثــر تأخیــر در تأمین 
تســهیالت مورد نیاز تولیدکنندگان دارو بوده 
اســت، گفت: تأمین بــه موقع دارو مســأله ای 
است که با ســالمت مردم گره خورده و دولت 
 مصمم اســت کــه این موضــوع را بــا جدیت 

دنبال کند.
در این جلسه که وزرای راه و شهرسازی، بهداشت 
و درمان و رئیس کل بانــک مرکزی نیز حضور 
داشتند، گزارشــی از عملکرد بانک ها نسبت به 
پرداخت تســهیالت تکلیفی در بخش مسکن و 
تولیدکنندگان دارویی ارائه شد. در این نشست 
همچنیــن راهکارهــای هدایــت نقدینگی به 
ســمت تولید و نیز احداث مســکن مورد بحث 
و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شــد بانک های 
عامل برای جذب ســرمایه های ســرگردان به 
ســمت تولید مســکن اهتمام جدی داشــته 
 باشــند و برنامه های عملیاتی خــود را در این 

خصوص ارائه دهند.

تأکید رئیسی بر کاهش هزینه های درمانکاهش فروش گیشه سینما تحت تاثیر سرما قیمت اسقاط تاکسی فرسوده 3.۵ برابر شد

لغو معافیت های مالیاتی موسسات کنکوری

ورود غول های سرمایه گذاری در حوزه استارتاپ ها

مسکن ۳۰ درصد سبد هزینه خانوار را شامل می شود
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رقابت تهران و مشهد در مصرف گاز
درحالی شــاهد رقابت تهران و مشــهد در 
مصرف گاز کشور هستیم که حدود یک سوم 
مصرف گاز کشور در شــبانه روز گذشته در 
۴ استان تهران، خراســان رضوی، اصفهان و 
آذربایجان شــرقی بوده است. روز 25 دی ماه 
از مجمــوع 8۴8 میلیــون مترمکعــب گاز 
تزریق شده به شبکه سراسری، 6۴۴ میلیون 
مترمکعب در بخش خانگی، تجاری و صنایع 

غیرعمده به مصرف رسید،
درواقع بیش از 77 درصد گاز مصرفی کشور 
در بخش خانگی، تجاری و صنایع غیرعمده 
مصرف شــده و حــدود 23 درصــد گاز در 
دسترس، در ســایر بخش ها از جمله صنایع 

عمده و نیروگاه ها به مصرف رسیده است.
در 2۴ ســاعت گذشــته، اســتان تهران با 
جابه جایی رکورد مصرف خود از 125 میلیون 
مترمکعب در 2۴ ســاعت، به 127 میلیون 
مترمکعب مصرف گاز در یک شبانه روز رسید. 
پس از استان تهران، استان خراسان رضوی با 
مصرف 60 میلیون مترمکعب دومین استان 
پرمصرف کشــور در بخش گاز بود. سومین 
و چهارمین اســتان های پرمصــرف گاز در 
شبانه روز اخیر، به ترتیب اســتان اصفهان با 
۴6 میلیون مترمکعب و آذربایجان شرقی با 

۴1 میلیون مترمکعب بود.

کاهش نرخ در بازار ارز
نرخ ارز در بازار با کاهش نســبی همراه شده 
است و مردم بیشــتر از دیروز در این بازار در 
رفت  و آمد بودند.بر اســاس گزارش میدانی 
از بازار ارز، وضعیت امروز بــازار و نرخ دالر و 
یورو نســبت به دیروز با کاهش نسبی همراه 
شــده و دالالن نیز قیمت هایشــان را قدری 

پایین آوردند.
گرچه مــردم بیشــتر در خیابــان و میدان 
فردوسی بین صرافی های مختلف در رفت و 
آمد بودند اما نرخ ارز نســبت به روز گذشته 
کاهش یافته اســت. قیمت هر دالر آمریکا با 
کاهش حــدود 200 تــا ۴00 تومانی همراه 

شده است.
صرافی ها هر دالر آمریکا را 38 هزار و 500 تا 
38 هزار 800 تومــان می خرند و نرخ فروش 
آن ها در حــدود 3۹ هــزار و 200 تومان در 
نوسان است. نرخ یورو در صرافی ها نیز نسبت 

به دیروز مقداری کاهش یافته است.
دالالن هم مانند همیشــه کــه در روزهای 
کاهش قیمت، مقاومت خود را می شکنند تا 
از بازار عقب نمانند امروز نیز نرخ های خود را 
تا حدود 500 تومان نسبت به دیروز کاهش 

داده اند.

موج سبز در بورس تهران
بازار سهام از ابتدا با تقاضای شدیدی روبه رو 
بود و این تقاضا تا ســاعات پایانی بازار ادامه 
یافت و موجب رشد تمامی شاخص های بازار 

سهام شد. 
شاخص کل بورس اوراق بهادار با رشد 2.25 
درصدی ســقف خود در روزهای گذشته را 
شکست و به عدد 1680000 واحدی رسید.  
شاخص کل هم وزن نیز با افزایش 3 درصدی 
به حوالی سقف تاریخی خود در عدد 520000 
رسید .  ارزش معامالت خرد 10300 میلیارد 
تومان بود که این عدد نسبت به روز معامالتی 
قبل با رشد حدودا 2000 میلیارد تومانی روبه 

رو بوده است.
در بین صنایع بازار ســهام بیشــترین ارزش 
معامالت متعلق به گروه بانکها و موسســات 
اعتباری بوده است. این اتفاق در حالی رخ داده 
که در هفته های گذشته گروه خودرو و قطعات 
همواره پرچمدار بیشترین ارزش معامالت در 
بین صنایع بازار سهام بود.  حقیقی ها در بازار 
ســهام کوالک به پا کردند و با تزریق بیش از 
1000 میلیارد پول به بازار یک تنه باعث رشد 

بازار شدند.
همچنین سرانه خرید اشخاص حقیقی 33.5 
میلیون تومان و ســرانه فــروش آن ها 20.6 
میلیون تومان بوده اســت که نشان دهنده 
برتری قدرت خرید حقیقی ها نسبت به فروش 

آنها است. 
در یــک عملکــرد دلچســب 660 نماد در 
بازار ســهام به رنگ ســبز و تنها 5۹ نماد در 
محــدوده منفی معامله شــدند.  شــاخص 
کل اکنــون کامال بــاالی مقاومت 2ســاله 
تثبیت کــرده اســت و ادامه ایــن روند در 
 روزهای آتــی می توانــد کام ســهامداران 

را شیرین تر کند.

خبر

بازار مسکن هر روز با چالش 
جدیدی روبه رو می شود و 
حاال قیمت ها مدام در حال 
افزایش اســت. اما باید دید 
ســاخت واحدهای مسکن 
ملی و اجرای پــروژه نهضت ملی مســکن تاثیری 
بر وضعیت بازار خواهد داشــت یا خیــر. به گزارش 
تجارت نیوز، مدت زمان زیادی است که بازار مسکن 
در شرایط مناسبی به ســر نمی برد و تمام اقدامات 
دولت برای بهبود وضعیت یا اجرایی نشده و یا موثر 

نبود است.
سید محمود فاطمی عقدا، کارشناس ارشد مسکن 
در خصوص پیش بینی خود از بــازار گفت: با توجه 
به سیاســت های دولت به خصوص آغاز ســاخت 
مسکن های ملی ممکن است از شیب تند بازار کاسته 
و تعادل برقرار شود، البته این بستگی به اجرایی شدن 
سیاست های وزرات راه و شهرسازی دارد. او ادامه داد: 
اگر طرح نهضت مســکن ملی چه به صورت تحویل 
زمین و چه به صورت تحویل واحد آپارتمانی شروع 
شــود، مخصوصا در شــهرهای بزرگ ممکن است 
افزایش قیمت متعادل تر شــود و سرعت آن کاهش 
یابد. در غیر این صورت سال آینده سال سختی برای 

بازار مسکن خواهد بود.

رئیــس پیشــین مرکز تحقیقــات راه، مســکن و 
شهرسازی همچنین گفت: اگر روند فعلی ادامه پیدا 
کند و سیاســت های دولت اجرایی نشــود متوسط 
قیمت مسکن بیش از این افزایش پیدا می کند. اگر 
سیاست های دولت اجرایی شود بازار این اقدامات را 

حس می کند و واکنش مثبت نشان می دهد.
آخرین آمارهایی که بانک مرکزی از متوسط قیمت 

مسکن در شهر تهران منتشر کرده متوسط قیمت هر 
متر واحد مسکونی ۴8 میلیون و 70 هزار تومان برآورد 
شده است. تعداد معامالت هم با وجود اینکه در تمام 
مناطق افزایش داشته طبق گفته کارشناسان هنوز به 
مقداری نیست که بتواند وضعیت بازار را بهبود دهد. 
بنابراین خرید و فروش ها نیز در وضعیت مناسبی به 

سر نمی برند.

وام مسکن یکی از راه هایی است که مردم با کمک آن 
می توانند مقداری از هزینه های خرید خانه را تامین 
کنند. اما این وام عالوه بر اینکه بخش زیادی از قیمت 
مسکن را پوشــش نمی هد، هزینه دریافت آن نیز تا 
حد زیادی افزایش یافته اســت. به عنوان مثال برای 
مجردهای ساکن تهران مجموع هزینه خرید اوراق 
به 70 میلیون و ۹52 هزار تومان می رسد. زوج های 
تهرانی نیز باید برای خرید اوراق مسکن 121 میلیون 

و 632 هزار تومان پرداخت کنند.
بیشتر از یک سال پیش بود که صحبت از ساخت چهار 
میلیون مسکن ملی )هر سال یک میلیون( مطرح شد. 
اما هنوز واحدی تحویل داده نشده و رئیس جمهور در 
سفر اخیر خود به یزد عنوان کرد که هر چند تاخیر ایجاد 
شده، اما چهار میلیون مسکن تا پایان دولت سیزدهم 
ساخته می شود. حاال باید دید با وضعیت کسری بودجه 

و کمبود منابع آیا به این وعده عمل خواهد شد؟
طبیعی است که عرضه یکی محرک های بازار مسکن 
است و باعث کاهش قیمت مسکن خواهد شد. اما در 
این بین دالیل دیگری نیز برای وضعیت فعلی مسکن 
وجود دارد که باید برای بهبود آن چاره ای اندیشید. در 
غیر این صورت عامل عرضه و ساخت مسکن های ملی 
نیز تاثیر زیادی بر متوسط قیمت نمی گذارد؛ عواملی 
مانند تورم عمومی، تورم مصالح ساختمانی و افزایش 
قیمت دالر، هر روز از توان مردم برای خرید مسکن و 

قدرت سازندگان برای تولید آن می کاهند.

نهضت ملی مردم را خانه دار خواهد کرد؟

احتمال کاهش شیب تند قیمت مسکن

دناپالس، ۱۸۵ میلیون تومان 
کمتر از بازار در بورس 

10 هزار دستگاه خودروی دنا پالس در بورس 
کاال عرضه و معامله شــد که بررسی معامالت 
نشان می دهد که خریداران دنا پالس توانستند 
این خــودرو را 185 میلیون تومان زیر قیمت 
بازار خریداری کنند. به دنبال حاشــیه های 
ایجاد شده برای عرضه خودرو در بورس و پس 
از دستور وزیر اقتصاد و تصمیم سازمان بورس، 
دوشنبه برای نخســتین بار 10 هزار دستگاه 

خودرو دنا پالس در بورس کاال عرضه شد.
در برابر این عرضه، 16 هزار و ۹76 دســتگاه 
تقاضا شــکل گرفت که در پایــان معامالت 
امروز، هر دســتگاه خودرو دنا پالس دستی 
سفید با قیمت 380 میلیون و 800 هزار تومان 
فروخته شد، کمترین قیمت مچ شده نیز 380 
میلیون و 500 هــزار تومان بود. خودروی دنا 
پالس دستی سفید تحویل درب انبار کارخانه 
و روز 27 اسفند 1۴01 است. قیمت تمام شده 
)نهایی( دنا پالس دستی در بورس کاال، قیمت 
کشف شده در تابلو به عالوه 13 درصد مالیات 
و عوارض قانونی، ۴.371 میلیون تومان هزینه 
پالک، شماره گذاری و بیمه و هزینه مربوط به 
کارمزدهاست. این خودرو در بازار آزاد بیش از 
600 میلیون است، اما بررسی معامالت دنا در 
بورس کاال نشان می دهد که قیمت این خودرو 
185 میلیون تومان زیر قیمت بازار کشــف 
شد، با احتساب معامله 10 هزار خودرو، سود 
مصرف کنندگان 1800 میلیارد تومان و سود 

تولیدکننده 1۹00 میلیارد تومان شد.

بیش ترین فرار مالیاتی از سوی 
اشخاص حقوقی

عضو کمیســیون تلفیق بودجه گفت: بخش 
مالیات ستانی در بودجه 1۴02 با مشکالتی 
رو به رو اســت که باید برطرف شــود. سید 
محمدرضا میرتاج الدینی، عضو کمیســیون 
تلفیق بودجه در خصوص بودجه 1۴02 بخش 
مالیات به خبرنگار مهر گفت: مالیات خانه های 
خالی در سال گذشته محقق نشده است و این 
امر باعث شده تا این بخش مالیاتی عودت داده 

شود تا قیمت ها اصالح شود.
وی در ادامــه بیان کــرد: دریافــت مالیات 
از اشــخاص حقوقی سخت و دشــوار است و 
اینکه تاکنون فرارهای مالیاتی همه از ســوی 
اشخاص حقوقی صورت گرفته است با توجه به 
صحبت های وزیر اقتصاد و رئیس سازمان امور 
مالیاتی در روزهای گذشته گفته شد مالیات 
براساس تورم و رشــد اقتصادی نبوده است و 
مالیات افراد براساس درستی نبوده است فارغ 
از اینکه در بودجه 1۴01 نیز مالیات پیش بینی 
شــده بوده اما محقق نیافته است و در بودجه 
1۴02 نیز مالیات بیش از سال گذشته اعالم 
شده است و دولت باید راه و روش شناسایی و 

مالیات ستانی را مشخص کنند.
میرتاج الدینی در پایان به مهر گفت: ســال 
گذشته 500 هزار خانه خالی معرفی شد که 
نیمی از این خانه های خالی ساکن داشته است 
و در اصل خالی نبوده و این دیتاهای اشــتباه 
باعث شده تا مالیات ســتانی خانه های خالی 
با اشــتباه زیادی رو به رو شود بنابراین دولت 
و وزیر اقتصاد باید توضیح دهد که قرار است 

خانه های خالی چگونه مشخص شود.
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وزیر اقتصاد ضمن اشــاره به ناکارآمدی سیاست 
های دستوری تاکید کرد که این سیاست ها باعث 
تیره و تار شدن چشــم انداز تولید می شود. سید 
احســان خاندوزی وزیر اقتصاد و امــور و دارایی 
در میزگرد تخصصی که با هدف بررســی وجوه و 
جوانب عرضه خودرو در بورس کاال در  داشــنگاه 
عالمه  برگزار شــده بود، ضمن اشــاره به سقوط 
تولید با اعمال سیاست های دستوری گفت: برای 
به ثمر نشستن و انگیزه دادن به تولیدکننده غیر 
از سیاست تحریک تقاضا، نیازمند این هستیم که 
در سمت عرضه به نحوی عمل کنیم که چشم انداز 
ســودآوری برای تولیدکننده مبتنــی بر بهبود 
کیفیت مثبت باشــد و تولیدکننده انگیزه این را 

داشته باشد که با تمام ظرفیت کار کند.
وی افــزود: در ســال تولیــد، دانــش بنیان و 
اشتغال آفرین، تولید کمتر از ظرفیت های موجود، 

محصول سیاســت های کالن و نادرســت است 
و در همین راســتا برای رشــد تولید و اشــتغال 
باید سیاســت های صحیح اتخاذ شود. همچنین 
دسترسی منصفانه و قیمت گذاری منصفانه برای 
مردم و مصرف کننده و تولیدکننده از ضرورتهای 
تحقق این مهم هســت. نکته ی دیگری که باید 
مدنظر قرار گیرد این است که نباید در حق مصرف 
کننده اجحاف شــود، و هم زمان نباید به خاطر 
مصرف کننده، با اعمال سیاســت های دستوری 

چشم انداز تولید را تیره و تار کرد.
خاندوزی گفت: رویکرد دولت ســیزدهم محدود 
کردن ویژه خواری، توسعه دسترسی مردم و بهبود 
چشم انداز تولید و تولیدکننده به صورت هم زمان 
است. سیاست گذار به دنبال انتخاب بهینه است و 

هزینه های احتمالی آن را هم می پذیرد.
اگــر ســازوکارهای کم هزینــه و پــر منفعت تر 

از ســازوکارهایی که ســال های قبل آزموده ایم 
وجود دارد، ما اســتقبال می کنیــم و پذیرای آن 
هستیم. در موضوع عرضه خودرو در بورس کاال، 
منتقدین راهکار بدیل پیشنهاد کنند نه اینکه به 
روش های اشتباه گذشــته رجوع کنیم. بنابراین 
باید  تحلیل های دقیــق را جایگزین تحلیل های 
غلط و ســطحی کنیم و به اتکای آن تصمیمات 

صحیح بگیریم.
وی افزود: متغیر حرکت به ســمت سودآور شدن 
تولید در کشــور باید به قیمت گــذاری منصفانه 
برای مصرف کنندگان و مردم گره بخورد. رویکرد 
دولت ما این است که تا حد امکان ویژه خواری ها 
را محدود کرده، منفعت عامه و دسترســی های 
مردم را افزایش دهد و کاری کند که چشــم انداز 
ســودآوری برای تولیدکنندگان بهتر از گذشته 
باشد. وی گفت: برخی اوقات شاهدیم انصاف در 

قیمت گذاری ها فراموش می شــود یا حتی دولت 
افق های سودآوری در تولید را به نفع مردم می بندد 
و در این زمان لزوم یافتن راهی میانه اهمیت پیدا 

می کند.
خاندوزی خاطرنشــان کرد: در این مسیر مقابله 
کردن با کسب درآمدهای ناشــی از فعالیت های 
تولیدی که نه به ســودآوری تولید کمک کرده و 
نه دسترسی منصفانه و قیمت گذاری منصفانه را 
افزایش می دهد، اهمیــت می یابد و در هر دو این 
اهداف باید با ســازوکارهایی کــه ویژه خواری را 
کشور گسترش می دهد، مقابله کنیم. وزیر اقتصاد 
با اشــاره به عرضه و فروش خودرو در بورس کاال 
اضافه کرد: ممکن اســت نقدهای به این صنعت 
وارد باشد، اما برای سیاســت گذار عاقل این مهم 
اســت که با توجه و نگاه به منفعت ملی انتخاب 

بهینه ای داشته باشد.

مدیرعامل ایران خودرو گفت: با عرضه محصوالت این شــرکت 
در بورس کاال 2800 میلیارد تومان از زیان انباشته این شرکت 
کاسته شــد. »مهدی خطیبی« در نشســت اقتصادی با عنوان 
تبیین مزایای عرضه خودرو در بورس کاال در دانشکده اقتصاد 
دانشگاه عالمه طباطبایی، افزود: با این عرضه ها دولت به عوارض، 
مالیات و درآمدهای خود نیز خواهد رسید و با توجه به اختالف 
قیمت محسوس با بازار، مردم نیز از خریدها راضی هستند. وی 

بیان داشت: ایران خودرو از ابتدای امسال تاکنون 72 درصد از 
هدف تیراژ 750 هزار دستگاهی خود را پوشش داده و تاکنون 

تولید ۴6 درصد نسبت به پارسال بیشتر بوده است.
خطیبی، قیمت گذاری دســتوری را مهم ترین مشکل صنعت 
خودروی کشور برشــمرد و گفت: با وجود 38 درصد سهم بازار 
خودروسازان به جز ایران خودرو و ســایپا و سهم 12 درصدی 
خودروســازان خصوصی تجاری، نمی توان گفــت که این بازار 

انحصاری اســت، اما شــاهدیم به همین بهانه دخالت های در 
قیمت گذاری ها انجام می شود.

مدیرعامل ایران خودرو تصریح کرد: در ســال های اخیر و متاثر 
از موضوع قیمت گذاری دســتوری، حداقل بیش از 350 هزار 
میلیارد تومان منفعت از جیب ایران خودرو و سایپا و سهامداران 
آن خارج شــده اســت. وی ادامه داد: با توجه به برخورداری از 
سهام عدالت و حضور مردم در بورس، دست کم یک چهارم مردم 

کشور سهامدار ایران خودرو هســتند. مدیرعامل ایران خودرو 
همچنین خواســتار تعییــن تکلیف ماده ۹0 اصــل ۴۴ قانون 
اساســی شــد که تاکید کرده در صورتی که بنگاهی محصول 
خود را زیر قیمت بفروشد، باید دولت نسبت به جبران زیان وارد 
اقدام کند؛ در این زمینه ســه مرجع شامل سازمان حسابرسی، 
 ســازمان برنامه و بودجــه و اداره کل تســعیر دیــون دولتی 

باید ورود کنند.

مسئوالن همیشــه مردم را به سرمایه گذاری غیرمســتقیم در بازار 
ســرمایه دعوت می کنند اما اکنون برای سرمایه گذاران غیرمستقیم 
محدودیت های تــازه ای اعمال کرده اند؛ یک نمونــه بارز، محدودیت 
خرید ربع سکه از بورس است. به گزارش تجارت نیوز، بانک مرکزی از 
روز شنبه اقدام به فروش ربع سکه در بورس کاال کرده است و بررسی ها 
نشان می دهد که تا به امروز استقبال چندان خوبی از این سکه نشده 

است.
هفته گذشته بود که بانک مرکزی اعالم کرد از روز شنبه این هفته به 
مدت سه روز کاری عرضه ربع ســکه در بورس کاال انجام می شود. در 
اولین روز عرضه گواهی سپرده ربع سکه طال در بورس کاال، 7۴۴ کد 
حقیقی موفق به خرید 2800 قطعه ربع سکه طال به قیمت 7 میلیون 

و 200 هزار تومان شدند.
تعداد ربع  ســکه های عرضه شــده در بورس 500 هزار قطعه است و 
احتماال عرضه آن چند روزی تمدید شود. نکته اساسی اینجاست که 
مصطفی قمری وفا، روابط عمومی بانــک مرکزی اعالم کرده که علت 
عرضه سکه »به منظور از بین بردن حباب ســکه و تعدیل انتظارات 
تورمی غیرواقعی ادامه می یابد.« این در حالی اســت که ربع ســکه 
حبابی ترین کاالی بازار فلزات گرانبهاست و حباب آن در حدود 35 تا 
۴3 درصد است؛ یعنی خریدار با در نظر گرفتن پایین ترین قیمت نیز 

سود چندانی نخواهد داشت.

با وجــود این موضــوع همــه افراد حــق خریــد ســکه از بورس 
کاال را ندارنــد و تنها کدهای حقیقــی می توانند به طور مســتقیم 
از بــورس کاال ســکه بخرنــد. بــرای نمونــه اگــر فردی بــه طور 
غیرمســتقیم در صندوق های ســبدگردانی ســرمایه گذاری کرده 
باشــد اکنون نمی تواند در این عرضه درخواســت خریــد دهد؛ چرا 
 کــه از نظــر ســازمان بــورس ســرمایه گذار غیرمســتقیم همان 

سرمایه گذار حقوقی است!
کمی عجیب اســت که ســازمان بورس مردم را به ســرمایه گذاری 
غیرمستقیم در بورس دعوت می کند و پس از آن در عمل به گونه  ای 
قانون تصویب می کند که ســرمایه گذار غیرمســتقیم در بسیاری از 
عرضه ها شرکت  نداشته باشد. اگر ســازمان بورس و مسئوالن دولتی 
کشور مردم را به سرمایه گذاری غیرمستقیم در بورس دعوت می کنند 
باید از آن حمایت کنند و اجرای هرگونه محدودیت یا ممنوعیت باعث 

فرار سرمایه های مردم از بورس می شود.
فردین آقابزرگی در توییتر خود به این موضوع اشــاره کرد و نوشت: » 
محرومیت غیرمنصفانه  کدهای PRX اشخاص حقیقی برای خرید ربع 
سکه در بورس، نقض صریح ماده 2 و بند 11 ماده 7 قانون بازار اوراق 
بهادار است. شکایت از سازمان بورس نزد خود سازمان بورس نیز مسلما 

جواب نمی دهد!«
این کارشناس بازار سرمایه در همین باره به تجارت نیوز گفت: »قانون 

اوراق بهادار می گوید که هدف بازاری منصفانه، کارا و شــفاف است. 
بند 11 ماده 7 قانون اوراق بهادار نیــز همین موضوع را تایید می کند 
که ســازمان بورس باید راهکارهایی داشته باشــد تا عدالت و انصاف 
رعایت شــود.« وی اظهار کرد: »از حدود ۴ ســال پیش که حوادث 
موجب تعطیلی بازار آتی ســکه شــد، یک تصمیم غیرکارشناسی و 
فوری گذاشــتند که اشخاص حقوقی نمی توانند ســکه بخرند. از آن 
زمان کدهای ســبدهای اختصاصی و کدهای PRX را برای برخی از 
معامالت ممنوع کردند و گفتند حقوقی است. در صورتی که این افراد 
حقیقی سرمایه خود را به صورت غیرمستقیم در بورس سرمایه گذاری 

کرده اند.«
این کارشــناس بازارهای مالی توضیح داد: »برای نمونه مثال مشتری 
PRX حدود 300 میلیون تومان نقدینگی در ســبد خود داشــته یا 
مشتری 700 میلیون تومان نقدینگی داشته و به علت محدودیت در 
خرید سکه و امثال این موارد ســرمایه خود را از صندوق خارج کرده 

است.«
آقابزرگی گفت: »در حقیقت این رویه مشخص نیست؛ شخص حقیقی 
نقدینگی خود را به صندوق برای مدیریت دارایی سپرده و به واسطه 
این مدیریت صندوق حقوقی شناخته می شود و برایش محدودیت و 
محرومیت ایجاد می کنند که این رویه منطقی نیست و موجب خروج 

سرمایه می شود.«

عضو شورای رقابت گفت: کسی مخالف بازار سرمایه و عرضه خودرو در بورس نیست و به 
طور قطع از عرضه خودرو در بورس کاال حمایت خواهیم کرد. »بهروز محبی نجم آبادی« 
ضمن اعالم موافقت خود با عرضه خودرو در بورس کاال اظهار داشــت: با توجه به عرضه 
خودرو در بورس کاال و اتفاقات مثبتی که افتاد، باید از این بازار حمایت و به صورت جدی 

از این فرصت استفاده کرد.
وی با تاکید بر اینکه 11 نماینده مجلس به شورای رقابت نامه نوشته و 2 مطالبه از کمیته 
خودرویی شورای رقابت داشتند، گفت: نخستین مطالبه به قیمت پایه خودرو بازمی گردد 
و مطالبه دیگر این اســت که وقتی در بازار شــبه رقابتی معامله ای به نفع خودروساز در 
جریان است، هیچ دولتی در دنیا اجازه نمی دهد که سود کامل را خودروساز ببرد؛ بنابراین 

معتقدیم که باید ردیف مشخصی را تعریف کرد و آن مبلغ را برای عموم مردم خرج کرد.
محبی نجم آبادی با بیان اینکه بعضی تالش می کنند این 2 مطالبه را به عنوان مخالفت با 
بازار سرمایه جا بزنند، گفت: چنین نیست که مخالفتی با بازار سرمایه یا بورس کاال وجود 
داشته باشد. کسی مخالف بازار سرمایه و عرضه خودرو در بورس نیست و به طور قطع از 

عرضه خودرو در بورس کاال حمایت خواهیم کرد.
این عضو شورای رقابت اظهار داشت: تنها مطالبه ما تعیین تکلیف مسائل مذکور است، 
اتفاقاً ما معتقدیم که تنها مسیر شفاف و رقابتی عرضه خودرو در بورس کاالست. وی در 
پایان خاطرنشان کرد: توقف کمیته خودرویی ممکن است به بازار سرمایه آسیب بزند و 

این کمیته باید هر چه سریع تر تصمیم بگیرد.

خاندوزی:

سیاست دستوری بالی جان تولید است

۲۸۰۰ میلیارد تومان از زیان انباشته ایران  خودرو کاسته شد

محرومیت حقیقی ها از خرید سکه بورسی

شورای رقابت مخالف عرضه خودرو در بورس نیست

گروه اقتصاد ایران وجهان
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رئيس اتحاديه نانوايان سنگکي تهران گفت: در حال 
حاضر همه نانوايان در سطح تهران به فعاليت خود 
ادامه مي دهند و مردم نگران تعطيلي نانوايان نباشند؛ 
مشــکلي در بحث توزيع نان در تهران وجود ندارد. 
محمد ســليماني، رئيس اتحاديه نانوايان سنگکي 
تهران با بيــان اينکه قطعي گاز بــه نانوايان تهراني 
نرسيده است، گفت: ساعت کاري مانند روزهاي قبل 

است و کاهش ساعت کاري در نانوايان نداشتيم.
رئيس اتحاديه نانوايان ســنگکي تهران در پاسخ به 
اين پرسش که چرا شاهد صف هاي طوالني نانوايان 
هستيم؟ افزود: همواره در فصل زمستان شاهد ايجاد 
صف هاي طوالني در نانوايان هستيم؛ اما در سال جاري 
متقاضيان خريد نان هاي فانتزي بعد از افزايش نرخ آن 
خريدار نان سنتي شدند؛ همچنين قيمت نان نسبت 
به کاالهاي ديگر ارزان ماند و قيمت آن نسبت به تورم 
افزايش پيدا نکرد از اين رو متقاضي براي خريد نان 

افزايش پيدا کرد. 
به گفته رئيس اتحاديه نانوايان ســنگکي؛ صفهاي 
انتظار براي خريد نان در ايام نوروز و تابستان کمتر از 
زمستان است. سليماني با بيان اينکه نرخ نامه جديد به 
نانوايان داده نشده است، گفت: تا پايان سال جاري دو 
ماه باقي مانده است و برخالف قول هايي که به فعاالن 
اين صنف داده اند تا به امروز موفق به دريافت نرخ نامه 

جديد نشديم.
وي طبخ نان سنگک را دستوري دانست و افزود: اين 
امکان وجود دارد که در طبخ نان سنگکي مشتري به 
نانوا بگويد که چه نان و با چه کيفيتي مي خواهد اگر 
متقاضي خواهان نان بزرگ، خشخاش دار، گنجددار 
باشد قيمت آن با نان معمولي متفاوت است. ممکن 
است يک نانوايي سنگکي در روز ۲۰ تا ۳۰ عدد نان 
۱۵ هزار توماني بپزد و ساير نان ها با نرخ مصوب عرضه 

مي شود.
رئيس اتحاديه نانوايان سنگکي با اشاره به گراني نرخ 
گنجد در بازار، گفت: نرخ کنجد به کيلويي ۹۰ تا ۱۰۰ 
هزار تومان رسيده اســت اين در حالي است که سه 
ماه پيش قيمت آن کيلويي ۵۵ تا ۶۰ هزار تومان بود. 
کنجد يک محصول وارداتي است و از هند، پاکستان و 
مالزي وارد کشور مي شود از اين رو نوسانهاي نرخ ارز 

در قيمت آن تاثير مستقيم مي گذارد.

رئيس اتحاديه نانوايان ســنگکي تهران قيمت هزار 
توماني براي نايلون نان ســنگکي را واقعي ندانست 
و افزود: نايلون ســنگکي، ضخيم و دسته دار است و 
کيلويي ۶۵ هزار تومان خريداري و نانواها در فروش اين 
نايلون ها ضرر مي کنند. من نمي دانم بنا به چه منطقي 
نرخ نايلون در دستگاه هاي هوشمند نان قرار گرفته 
است. نايلون جزو نان نيســت که قيمت آن را دولت 
براي نانوايان مشخص کند؛ اگر قيمت نايلون براي نانوا 
صرفه اقتصادي نداشته باشد نانوا نايلون ضعيف و يکبار 

مصرف تهيه مي کند.
ســليماني در خصوص گزارش هايي مبني بر جمع 
آوري دستگاه هاي هوشمند از سوي برخي نانوايان 
گفت: پشتيباني دستگاه هاي هوشمند واقعا ضعيف 
است و به بهانه ســردي هوا، رول را به نانوايان نمي 
رسانند وقتي نانوا رول نداشــته باشد و دستگاهش 
مشکل پيدا مي کند آن را کنار ميگذارد؛ البته هنوز 
گزارشي مبني کنار گذاشتن دستگاه هاي هوشمند 
به دست ما نرسيده اســت اما اين امکان وجود دارد 
که نانوا بعد از خرابي دســتگاه آن را کنار بگذارد و از 
دستگاه هاي قديمي استفاده کند؛ چراکه نمي تواند 

کار را بخواباند.
وي با انتقاد از اين سخن که مي گويند ۵۰ ميليون نان 
در نانوايي ها گم شده است، گفت: برخي مردم و اتباع 
خارجي براي خريد نان پول نقد مي دهند همچنين 
برخي نانوايان وراثي هستند و در حاليکه نانوايي آنها 
تعطيل است اما نام آنها در ســامانه آرد وجود دارد. 
زماني مي توان گفت ۵۰ ميليون نان گم شده است 
که اين معضالت حل شده باشد. ممکن است برخي 
نانوايان ۱ تا ۲درصد خطا کنند چراکه در هر کااليي که 
يارانه به آن تعلق ميگيرد احتمال خطا وجود دارد. در 
ضمن دولت با نان لواش، نان هاي گم شده را محاسبه 

کرد تا تعداد نان ها را باال ببرند.
رئيس اتحاديه نانوايان سنگکي تهران در پايان بيان 
کرد: مقرر شــده بود يک کارت با کد ملي به نانوايان 
بدهند که اگر شخصي کارت نداشت نانوا از آن کارت 
اســتفاده کند؛ اما اين گزينه عملياتي نشده است و 
نميتوان در شرايط فعلي محاسبه دقيق انجام داد. به 
نظر مي رسد اين طرح خوبي است اما زيرساخت ها و 

پشتيباني آن تکميل نشده است.

نايب رئيس اتحاديه عطار و سقط فروشان تهران 
گفت: هم اکنون بيــش از ۴۰ درصد تنباکوهايی 
که در بازار عرضه می شــود تقلبی است که برای 
سالمتی مصرف کننده هايشان ضررآفرين است.

مجيد نعمتی افزود: امــکان تقلب برای تنباکوی 
توليد داخل به دليل قيمت و حاشيه سود پايين، 
کمتر وجود دارد، اما به دليل ســاده بودن توليد 
تنباکوی تقلبی و قاچــاق آن، تمايل متقلبان به 

تمرکز روی تنباکوی تقلبی بيشتر است.
او گفت: هم اکنون پرينت و هولوگرام درج شده 

روی سيگارها به منزله شناســه آن ها محسوب 
می شــود و ازاين طريق بــا قاچــاق و تقلب آن 
جلوگيری می شود. وی افزود: کد رهگيری روی 
کاال تنها برای رصد زنجيره توليد استفاده می شود 

و در زمينه مقابله با قاچاق کاال کاربردی ندارد.
نعمتی با بيان اينکه هرگونــه تبليغات و فروش 
سيگار در فضای واقعی و مجازی براساس قانون 
ممنوع است، افزود: توزيع کننده های سيگار تنها 
به صورت حضوری و فقط به افراد باالی ۱۸ سال 

می توانند سيگار عرضه کنند.

نايب رئيــس اتحاديه عطار و ســقط فروشــان 
تهران گفــت: از ابتدای مهرماه امســال عاملين 
توزيع اســتانی موظف شدند ســيگار و تنباکو 
را تنها با کد ملــی به فروش برســانند. او درباره 
فعاليت ساير رســته های اين اتحاديه در فضای 
مجازی گفــت: هر رســته صنفی ديگــر به جز 
سيگارفروشــان عضو ايــن اتحاديه کــه دارای 
جواز کســب معتبر هســتند می تواننــد برای 
 فروش محصــوالت خــود در فضــای مجازی 

فعاليت کنند.

رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي تهران از 
افزايش قيمت ۱۰ تا ۱۵ درصدي برخي از شرکت  
هاي لوازم خانگي خبر داد و گفت که پيگيري  ها 
نشــان مي  دهد مجوزي براي اين افزايش قيمت 
صادر نشده اســت. اکبر پازوکي، رئيس اتحاديه 
فروشندگان لوازم خانگي تهران اظهار کرد: شش 
يا هفت شرکت قيمت محصوالت خود را بين ۱۰ 
تا ۱۵ درصد افزايش داده اند، اما بقيه شرکت ها 

هنوز قيمت ها را افزايش نداده اند و منتظر صدور 
مجوز افزايش قيمت از سوي ســازمان حمايت 

مصرف کنندگان و توليدکنندگان هستند.
وي در پاسخ به اينکه آيا قيمت ها با مجوز سازمان 
حمايت باال رفتــه؟ گفت: پيگيري از ســازمان 
حمايت و صمت نشــان مي دهد کــه مجوزي 
براي افزايش قيمت صادر نشــده است؛ بنابراين 
فروشندگان هم منتظر هســتند ببينند تکليف 

چه مي شــود. پازوکي بــا بيان اينکه ســازمان 
حمايت بايد بــه مردم و اتحاديــه اعالم کند که 
مجوزي براي افزايش قيمــت صادر کرده يا خير 
تصريح کــرد: مبناي گران فروشــي در اتحاديه 
ليست سه ســتونه سامانه ۱۲۴ اســت، اما اآلن 
که حداقل شــش کارخانه قيمت هــا را افزايش 
 دادند و بقيه هم منتظر مجوز هســتند، تکليف 

مشخص نيست.

سرپرســت دفتر توســعه صادرات معاونت بازرگانی وزارت جهاد 
کشاورزی گفت طبق توافق نامه ای که با کشور چين منعقد شده 
است؛ قرار است صادرات مرکبات ايران به اين کشور هم انجام شود. 
محرم سلطانی سرپرست دفتر توســعه صادرات معاونت بازرگانی 
وزارت جهاد کشاورزی از توليد 7۰۰ هزار تن مرکبات مازاد بر نياز 
در کشور خبر داد و گفت: برنامه ريزی برای صادرات مرکبات به چين 
انجام شده اســت. وی افزود: طبق توافق نامه ای که با کشور چين 
منعقد شده است؛ قرار است صادرات مرکبات ايران به اين کشور هم 

انجام شود. سلطانی ابراز اميدواری کرد که با توجه به نياز گسترده 
کشور چين به مرکبات، صادرات به اين کشور در سال های آتی مازاد 
بازار را کنترل کند. به گفته سرپرست دفتر توسعه صادرات معاونت 
بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، ميزان صادرات مرکبات امسال در 
آذرماه از نظر وزنی و ارزشی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۳۰ 
درصد رشد دارد و اين رقم نسبت به ۹ ماه سال گذشته ۱۴ درصد 

رشد دارد. سلطانی در پاســخ به اينکه صادرات محصوالت به چه 
کشور هايی بوده است، گفت: مرکبات بيشتر به کشور های همسايه 
و حاشيه خليج فارس صادر شده است. امسال باغداران مرکبات با 
مشکالتی مواجه اند که عمده ترين آن نبود نظارت سازمان تعاون 
روستايی است، امسال تنظيم بازار ميوه های نوروزی به اتحاديه ها 
واگذار شده است، اما اتحاديه ها برای خريد ارزان تر ميوه باغدار تعلل 

می کنند و باغدار مجبور به فــروش ميوه تا يک دهم قيمت بازار به 
دالل است. امسال باغداران شمال کشور  بيش از ۵.۶ ميليون تن انواع 
مرکبات توليد کردند که نسبت به سال گذشته رشد قابل توجهی 
دارد اما اين توليد فراوان برای آنها دردسر شده و با توجه به موضوع 
عرضه و تقاضا قيمت فروش آنها  به اندازه ای پايين آمده که به گفته 
خودشان زيان می بينند. توليد مرکبات امسال به اندازه ای بوده است 

که صادرات به کشورهای ديگر هم که فقط در ماه آذر ۱۳۰ درصد 
 رشد داشته  نتوانسته است قيمت ها را در بازار در راستای حذف زيان 

توليدکننده  تنظيم کند.
امروز باغداران هر کيلو پرتقال را ۳ هزار تومان می فروشند و معتقد 
هستند اين رقم هزينه هايشان را هم در نمی آورد، اما همين محصول 
وقتی پايش به بازار می رســد به چهار تــا ۱۰ برابر قيمت فروخته 
می شود توليدکننده با همه سرمايه و وقتی که گذاشته ضرر می کند 

اما دالل و واسطه ها به اين راحتی سود می برند.

رئيس اتحاديه فروشندگان گل و گياه تهران، ايران را 
صادرکننده گل به عراق، تاجيکستان، ترکمنستان، 
ترکيه و روســيه معرفي کرد و گفت: در توليد گل 
ريشه  اي رشــد قابل توجهي داشتيم. در بازديدي 
که از شمال کشور داشتيم حتي در خانه  ها اقدام به 

توليد گل ريشه  اي مي کنند.
اکبر شاهرخي، رئيس اتحاديه فروشندگان گل و گياه 
تهران کل بازار گل را توليد داخل دانست و اعالم کرد: 

در حال حاضر در پاکدشت تهران، محالت، دزفول، 
اصفهان و يزد توليد گل داريم و عمده گل هاي شاخه 

بريده در پاکدشت تهران توليد مي شود.
وي گفت: گل هاي چند رنگ به صورت طبيعي توليد 
نمي شوند؛ بلکه به صورت مصنوعي رنگ مي شوند. 
امروز در تمام گلخانه هاي توليد گل از دانشجوهاي 
رشته کشاورزي استفاده ميشود و توليد گل رنگ 
و بوي علمي به خود گرفته اســت. رئيس اتحاديه 

فروشــندگان گل و گياه تهران گفت: وزارت جهاد 
کشــاورزي قيمت تک فروشي هر شــاخه گل رز 

هلندي در بازار را ۶۰ هزار تومان تعيين کرد.
رئيس اتحاديه فروشندگان گل و گياه تهران افزايش 
قيمت اخير گل را به دليل سرما و از بين رفتن گل 
هاي توليد شده در بين راه عنوان کرد و گفت: انتظار 
سرماي بيش از حد در محاسبات توزيع کنندگان 

ديده نشده بود. 

معاون صنايع دســتی کشــور گفت: حضور زنــان در توليد 
صنايع دستی ايران چشمگير است و بيش از 7۰ درصد را شامل 
می شود. مريم جاللی دهکردی معاون صنايع دستی و هنر های 
سنتی وزارت ميراث فرهنگی، با اشــاره به برگزاری دور جديد 
جلسات شورای راهبردی بررسی ثبت ملی شهر ها و روستا های 
صنايع دستی، بر برنامه ريزی های نوين اين معاونت در راستای 

تقويت انسجام ملی به واسطه تقويت توجه به صنايع دستی تأکيد 
کرد و از تأمين زيرساخت الزم برای پيشران اقتصاد هويت بنيان 
کشور از طريق ثبت های ملی شهر ها و روستا های صنايع دستی 

خبر داد.
مريم جاللی دهکردی با اشاره به حضور چشم گير زنان در توليد 
صنايع دســتی ايران، که بيش از 7۰ درصد را شــامل می شود 

اظهار کرد: اين ثبت ها بيــش از پيش جايگاه زنان توليدکننده 
را به لحاظ حيثيتی و اقتصادی مســتحکم کرده و تحقق بارز 
 شــعار حمايت از زنان به مثابه پيشــران اقتصاد هويت بنيان

 به شمار می آيد. او افزود: در اين دور »آالشت« به عنوان شهر ملی 
جاجيم بافی، »بهشهر« به عنوان شهر ملی گليچ بافی و »»درزی 
کال« در شهرستان بابل به عنوان روستای ملی حصيربافی پس 

از بررسی های کارشناسی به ثبت رسيدند. معاون صنايع دستی 
کشــور اين ثبت ها را يکی از مهمتريــن عملکرد های معاونت 
متبوعش خوانــد و آن را با توجه به حضور فعاالنه مســئوالن 
ستادی و اســتانی وزارت ميراث فرهنگی، نمايندگان مجلس 
شورای اســالمی، رياست جمهوری، اســتانداری، شهرداری، 
تشــکل ها و فعاالن مرتبط مظهر بارز همگرايی دستگاه های 

اجرايی در راستای خدمتگزاری به جامعه صنايع دستی ايران 
دانست. جاللی در پايان، وضعيت توسعه صنايع دستی کشور را 
قابل قبول ارزيابی کرد و خاطرنشان کرد: با اين وجود تا رسيدن 
به جايگاه هدف گذاری شده فاصله قابل توجهی وجود دارد که 
همدلی، هماهنگی و همکاری تمامی دست اندرکاران دولتی و 

خصوصی را طلب می کند.

رييس بنياد مســکن انقالب اســالمی گفت: ۴۸ هزار واحد 
مسکونی تا پايان سال پايان امسال تحويل متقاضيان خواهد 
شــد، ضمن اينکه شــتاب برای اتمام واحدهای مسکونی در 
حال ساخت روز به روز بيشتر و به مناسبت های مختلف واگذار 
می شود. اکبر نيکزاد در مصاحبه ای با راديو اقتصاد با بيان اينکه 
نهضت ملی مســکن يکی از برنامه های اصلی دولت سيزدهم 
است که حمايت مجلس شورای اســالمی را نيز تحت عنوان 
قانون جهش توليد مســکن به همراه دارد، افــزود: طبق اين 

برنامه بايد به طور ميانگين ساالنه يک ميليون واحد مسکونی 
در کشور ساخته شود که از اين تعداد ۸۰۰ هزار واحد مربوط 
به شــهرها و ۲۰۰ هزار واحد مربوط به روســتاها و شهرهای 

کوچک است.
وی با اشاره به اينکه سال نخست از اجرای اين برنامه به تامين 
زيرســاخت ها و تدوين قوانين و مقــررات مربوطه اختصاص 
داشــت؛ ولی اکنون عمليات اجرايی شــتاب بيشتری دارد، 
اظهار داشت: طبق جديدترين آمار ساخت، ۲۰۳ هزار و ۸۹۸ 

واحد مسکونی روســتايی در نقاط مختلف کشور آغاز شده و 
در شهرهای مختلف عمليات ســاخت ۹7 هزار و ۵۶۵ واحد 
مسکونی توسط بنياد مسکن شروع شده و از پيشرفت فيزيکی 

مناسبی برخوردار است.
رييس بنياد مسکن انقالب اســالمی گفت: عالوه بر اين، ۱۱ 
هزار و ۲۳۰ واحد در بافت فرسوده شهر تهران با مشارکت بنياد 
مسکن و شهرداری تهران شروع شده است، يعنی در مجموع 
۳۱۲ هزار ۶۹۳ واحد مسکونی توســط بنياد مسکن در نقاط 

مختلف شهری و روستايی در حال ساخت هستند. نيکزاد ادامه 
داد: همچنين بر اساس تفاهم نامه ای که ماه قبل ميان وزارت 
راه و شهرسازی و بنياد مسکن انقالب اسالمی به امضا رسيد، 
ساخت مسکن در ۱۰۹۱ شهر زير ۲۵ هزار نفر جمعيت نيز به 

اين بنياد واگذار شده است.
وی با بيان اينکه ۲۸ هزار واحد مســکونی در دهه فجر امسال 
در نقاط مختلف روستايی و شهری توسط بنياد مسکن انقالب 
اســالمی افتتاح می شــود، تصريح کرد: عالوه بر اين، تا پايان 

امســال عمليات اجرايی ۲۰ هزار واحد مســکونی ديگر برای 
اقشار کم درآمد به پايان خواهد رسيد و به واجدين شرايط اين 
حوزه واگذار خواهد شد که از اين تعداد ۱۰ هزار واحد روز ۲۹ 
بهمن هم زمان با ســالروز مبعث حضرت رسول اکرم )ص( با 
همکاری بنياد مستضعفان و ۱۰ هزار واحد ديگر هم زمان با ۱۴ 
اسفند سالروز تأسيس کميته امداد حضرت امام خمينی )ره(، 
در اجرای تفاهم نامه مشترک با اين کميته و بسيج سازندگی 

تحويل داده می شود.

رئيس اتاق ســمنان با اشــاره به اينکه واحدهای 
صنعتی به شدت نگران قطعی گاز هستند، گفت: 
قطع گاز صنايع به کارفرمايان، کارگران و معيشت 
خانواده های آنها آسيب می زند و بايد اين معضل را با 
مديريت مصرف برطرف کرد. رئيس اتاق بازرگانی، 
صنايع معادن و کشاورزی سمنان گفت: در کارگروه 
ستاد تسهيل استان ســمنان، با تعامل و همکاری 
دستگاه های اجرايی بسياری از مشکالت واحدهای 
توليدی و صنعتی رفع شده و تاکنون ۶۴ واحد راکد 

به چرخه توليد بازگشته اند.

علی اصغر جمعه ای در مراسم توديع و معارفه مديران 
کل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان، 
افزود: با انسجام و تعامالت به عمل آمده دستگاه های 
نظارتی همراه بخش خصوصی بودند و تا آنجا که 
قانون اجازه می داد از توليد حمايت شــد اين مدل 
همکاری در استان سمنان زبانزد است. اوی خطاب 
به احمدی، مديرکل جديد سازمان صمت استان 
سمنان، تصريح کرد: اظهار شــرايط خوب به اين 
معنی نيست که در وضعيت ايده آل به سر می بريم؛ 
بلکه در تأمين انرژی واحدها با مشــکالت مواجه 

هستيم و موارد مبتالبه گوناگون بر روی ميز وجود 
دارد که بايد با همدلی و اهتمام آنها را به سرانجام 
برسانيم. جمعه ای ادامه داد: از قطع گاز واحدهای 
صنعتی بشدت نگران هستيم و تا آنجا که در توان 
مديران واحدها بودند در مديريت مصرف مشارکت 
داشته اند. جمعه ای افزود: اگر واحد توليدی تعطيل 
شود، کارگر از کار بيکار می شود و خانواده کارگران 
و کارفرمايان دچار مشکل می شوند؛ اما می توانيم 
با اعمال مديريت مصرف بر سازمان ها و نهادهای 

دولتی شرايط را بهتر اداره کنيم.

بذرافشــان، رئيس اتحاديه 
طال و جواهر تهران با تاکيد بر 
اينکه فروش طال با برندهای 
خارجی در بــازار داخلی به 
کمترين حد ممکــن و به ۵ 
درصد رســيده اســت گفت: صادرات مصنوعات طال 
بزودی آغاز می شــود. ايران در صنعت طال و جواهر در 
طی سال های اخير پيشرفت های چشمگيری داشته 
و به يک برند در دنيا تبديل شده است و حتی در بخش 
طراحی و گوهر تراشی نيز نسبت به چند سال گذشته 
قوی تر شده است. اما نکته ای که حائز اهميت است اين 
است که از نظر ارزش صادراتی در سطح پايينی قرار دارد 
و اين نيز به دليل نداشتن اطالعات نسبت به اين هنر و 
ظرفيت های آن است. کارشناسان بر اين باور هستند که 
ايران پتانسيل صادرات بيش از ۵ ميليارد دالری برای 
مصنوعات طال دارد و اگر وزارت صمت حاميت های الزم 
در اين زمينه را انجام دهد چه بسا اين پتانسيل می تواند 
به بيشتر از ۵ ميليارد دالر هم برسد. »نادر بذر افشان« 
رئيس اتحاديه طال و جواهر در گفت و گو با خبرگزاری 

بازار جزئيات بيشتری را ارايه کرده است. 

ممکن است محصوالت و مصنوعات طالی ایرانی 
با برندهای خارجی و ایتالیایی در بازار به فروش 

برسد؟
اينکه برخی از فروشندگان بخواهند طالی ايرانی را با 
نام و برند مثال ايتاليايی به فروش برسانند نداريم. البته 
شايد با طرح ايتاليايی فروش طال انجام شود. يک سری 
از مصنوعات طال است که ايرانی ها دستگاههای آنرا وارد 
کرده اند و يا تکنولوژی آن مدل و شبيه آن را وارد کرده اند 
و می گويند طرح ايتاليايی است. می توانند به اسم طرح 
ايتاليا به فروش برسانند و مشکلی از اين بابت وجود ندارد. 
اين اقدام همانند طرح لباس و يا طرح تُرک وجود دارد اما 
اينکه توليد شده باشد و مستقيم وارد کشور شده باشد 

خير اين موضوع صحت ندارد.

واردات مصنوعات طال به کشور داریم؟ 
واردات طالی ساخته شده خيلی کم شده است. در حال 
حاضر تکنولوژی روز دنيا و دستگاههای روز را وارد کرده 
اند و نمی توانيم بگوييم اصال طالی ساخته شده نداريم 
اما درصد آن شايد در حد ۵ درصد تا حداقل ۱۰ درصد 
باشد. چرا که واردات طالی ساخته شده صرفه اقتصادی 
 ندارد با اين همــه ارزش بــاالی دالر و هزينه ها برای 

وارد کننده صرف اقتصادی ندارد.

به هر حال يک ســری برندهای خاص مشتريان خاص 
هم دارد و برای آنها اُجرت طال مهم نباشد از اين برندها 
استفاده کنند. اما توليدات ايرانی به قدری رشد کرده و 
به واسطه تکنولوژی روز و دستگاههای وارداتی دارای 
رقابت بااليی شده است که برای صادرات طالی ساخته 
شده حرف برای گفتن داريم. شرايط صادرات طال را داريم 
و يک سری مشــکالت و موانع بود که در طی جلساتی 
که در حال برطرف شدن است، صادرات طالی ساخته 
شــده نيز رقم خواهد خورد. بحث های موارد قانونی و 
يک سری موانع و مشکالت در رابطه با صادرات داشتيم 
 که با جلســات متعددی که در حال برگزاری است به 

نتيجه های کلی می رسد.

این جلسات با گمرک یا وزارت صمت است؟
با وزارت صمت جلسات خوبی داشتيم. به هر حال وزارت 
صمت يک سری شرايط خاص را در نظر دارد و يک سری 
مسائل اســتاندارد و بحث های صادرات و برگشت به 
صورت شمش و ارزآوری را دارد. اينها در جلسات مختلف 
انجام شده است و به يک سری نتايج هم رسيده ايم. يک 
سری موانعی بود و يک سری موارد قانونی بوده است که 
اينها با حلسات متعدد در حال برطرف شدن است و کشور 
هم آمادگی اين را دارد که در صنعت طال بتوانيم به راحتی 

صادرات را انجام دهيم. و آن پتانسيل و ظرفيت در صنعت 
طالی کشور هست که بزودی اين صادرات مهيا شود.

صادرات طال به کشورهای همسایه آغاز می شود؟  
اتحاديه طال و جواهر آمادگی و پتانسيل اين را دارد که 
صنعت طال اقدام به صادرات طال و مصنوعات کند. يک 
سری از فرايندها مهيا شده و يک سری موانع و مشکالت 

دارد که در حال برطرف شدن است.

کشورهای عربی فکر می کنید حاضر هستند 
از طالی ایرانی استفاده کنند؟ 

اتفاقا می توانيم بر اساس عيار طالی کشورهای عربی 
اقدام به توليد کنيم. عيار طالی آنها ۲۱ و ۲۲ است. ما 
آمادگی صادرات را داريم و پتانســيل آن وجود دارد و 
تنها دولت و مجلس بايد يک مقدار رويکرد و شرايط و 
تسهيالتی برای توليدکنندگان در نظر بگيرند تا مشکالتی 
که با جلسات مناسب برطرف شده بزودی شاهد صادرات 

طال باشيم.

چرا مردم باید از خرید طالی دســت دوم 
خودداری کنند؟

ابتدا بايد عنوان کنم که مــردم و خانه دارها می توانند 
طالی دست دوم خود را بفروشند اما بنا به داليل مختلف 
از خريد طالی دســت دوم خودداری کنند. به هر حال 
اين اقدام مردم می تواند چرخه توليد مصنوعات طال را با 
مشکل مواجه کند. در خصوص نخريدن طالی دست دوم 
بايد اذعان کنم که اکثر مصنوعات طال قديمی هستند و 
شايد هم يک مقداری از آنها عيار پايينی داشته باشند. 
البته بايد به اين موضوع مشکل نبود کد استاندارد را هم 
بايد اضافه کرد. قطعا خريد و فروش مصنوعات و طالی 
دست دوم چرخه توليد مصنوعات را دچار مشکل می 
کند. در مورد توليد مصنوعات طال نسبت به سال های 
گذشته شايد آمار دقيقی در دست نباشد اما به هر حال به 
داليل عديده ای توليد مصنوعات نيز دچار مشکل شده 
اســت. همانطور که گفتم همين خريد و فروش طالی 
دست دوم می تواند يکی از داليل کاهش توليد مصنوعات 

طال و به هم خوردن چرخه توليد باشد.

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

مردم از خرید طالی دست دوم خودداری کنند

پتانسیل صادرات ۵ میلیارد دالری مصنوعات طال  

۴۰ درصد تنباکوها تقلبی است

مجوزي براي افزایش قیمت لوازم خانگي صادر نشده است

صادرات مرکبات ایران به چین، به زودی

ایران صادرکننده گل به ترکیه و روسیه شد

۷۰ درصد صنایع دستی کشور در دست زنان

۴۸ هزار واحد نهضت ملی مسکن تا پایان سال تحویل می شود

واحدهای صنعتی به شدت نگران قطع گاز هستند

رئيس اتحادیه نانوایان سنگکي:

توزیع نان در تهران بدون هيچ مشکلي ادامه دارد 
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وزیر ارتباطات:
ارتباطات  و فناوری اطالعات پیشران بهره وری است 

وزیر ارتباطات با اشــاره به نقش و اهمیت 
فناوری اطالعات در ارتقای بهره وری، گفت: 
اســتفاده از فناوری های نویــن ارتباطی و 
اطالعاتی و هوشمندسازی می تواند به ارتقا 
بهره وری بخش های گوناگون بینجامد. به 
گزارش مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی 
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، جلسه 
ارتقای بهره وری بخش ارتباطات و فناوری 
اطالعات با حضور عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات و میثم لطیفی 
رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشــور در وزارت ارتباطات برگزار شد و 
در این جلسه گزارشی از اقدامات انجام شده در راستای ارتقای بهره وری بخش 

ارتباطات و فناوری اطالعات ارایه شد.
مطابق این گزارش، بر اساس برنامه ششم توسعه، رشد کلی عوامل تولید بخش 
ارتباطات و فناوری اطالعات باید به 6.5 درصد می رسید که بر اساس ارزیابی های 
صورت گرفته تاکنون این شاخص به میزان 13.3 درصد محقق شده که دو برابر 

میزان تعیین شده بوده است.
وزیر ارتباطات در این جلسه با برشمردن اهمیت استفاده از فناوری های جدید 
ارتباطی و اطالعاتی همچون اینترنت اشیا در بخشهای گوناگون کشور،  خواستار 
در نظر گرفتن شاخصی برای تعیین میزان هوشمندسازی حوزه های مختلف چون 
اقتصاد، کشــاورزی و آموزش در برنامه هفتم توسعه شد و توضیح داد: این روزها 
بهترین فرصت است تا در برنامه هفتم توســعه برای توسعه ICT در بخش های 
مرتبط با دستگاه های اجرایی برای هوشمندسازی شاخصی در نظر گرفته شود. 
چرا که ICT می تواند پیشران توسعه و ارتقای بهره وری در حوزه های مختلف باشد 
که به نظرم باید برای دستگاه های اجرایی تکلیف شود. زارع پور با اشاره به افزایش 
سهم اقتصاد دیجیتال در درآمد سرانه کشور از 6.4 به 7.2 درصد، گفت: این میزان 
تا سال 1404 باید به 10 درصد برسد که به نظرم در افق ده ساله می توان آن را با 

برنامه ریزی به 30 درصد هم رساند.
وی با ارایه پیشنهادی به نقش جدید پژوهشــگاه ارتباطات و فناوری اطالعات 
برای شناسایی فناوری های نوین اشاره کرد و افزود: فناوری های جدید می تواند 
باعث تحول بقیه بخش ها شود بنابراین پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات 
می تواند فناوری های نوین را به ســرفصل و دوره برای مدیران و کارکنان بخش 
های مختلف تبدیل و رویداد آنرا نیز برگزار کند بطوریکه تا سال آینده حداقل 10 
دوره برای مدیران و کارکنان بخش های مختلف برگزار شود.  میثم لطیفی رییس 
سازمان امور اداری و استخدامی کشور نیز در این جلسه با اشاره به تاکید رییس 
جمهوری مبنی بر ضرورت افزایش بهره وری در کشور، گفت: آقای رییس جمهور 
تقریبا در همه جلسات برای افزایش میزان بهره وری تاکید دارند که متاسفانه این 
موضوع در سال های گذشته مورد غفلت قرار گرفته بود. وی با بیان اینکه بهره وری 
رایگان نیست و هر هزینه ای نیز به بهره وری نمی انجامد، افزود: گاهی با محصول 
تصمیمات گذشته عده ای مواجه ایم که االن نقش مطالبه گر به خود گرفته اند 
که به عنوان مثال می توان اشــاره کرد به موضوع تنوع قراردادهای دستگاه های 
اجرایی که باید برای عقد قرارداد در دستگاه های مختلف در حوزه های مختلف، 
آموزش ارایه شود. لطیفی همچنین با انتقاد از تعدد دستگاه های نظارتی تصریح 
کرد: باید نسبت به اصالح فرایندهای متعدد مربوط به اعطای مجوز، عقد قرارداد 
و نظارت اصالح صورت بپذیرد و در این حوزه می توان از ICT به عنوان پیشــران 

توسعه کشور استفاده کرد و باید به سمت هوشمندسازی برویم.

صدور مجوز ثبت و ریجستری ۲۵۰۰ گوشی تلفن همراه
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور از صدور مجوز برای ثبت و 
ریجستری 2500 گوشی تلفن همراه خبر داد. غالمعباس ترکی در این خصوص اظهار کرد: 
یکی از اقدامات مهم در جهت مبارزه با امر قاچاق تلفن همراه، الزام به ثبت و ریجستری تلفن 
همراه و سایر تجهیزات با قابلیت نصب سیم کارت در رویه مسافری از سال 13۹۹ بوده است. 
ترکی گفت: خوشبختانه با این کار شاهد کاهش ورود تلفن همراه قاچاق به کشور بوده ایم و 
البته برای افرادی که قصد وارد کردن تلفن را به صورت مسافری، پستی و … را وفق مقررات 
داشته اند مشکالتی را بوجود آورده است. این مقام قضائی اظهار کرد: در خصوص برخی از 
موانع و مسائل که موجب می گردید برخی از افراد نتوانند بر اساس ضوابط تعیینی نسبت 
به ثبت نام گوشی تلفن همراه در سامانه ذی ربط اقدام کنند می توان به قطعی در سامانه 
گذرنامه، تنوع واردات گوشی ها که بعضاً مشخصات آنها در سامانه ارزش ثبت نشده است، 

ثبت اطالعات ناقص توسط کاربر، عدم آشنایی با مقررات و … اشاره کرد.
معاون حقوق عامه دادستان کل کشور ادامه داد: پس از دریافت گزارشات مردمی و نیز 
گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز، درخواست تسهیل امکان ثبت تلفن های همراه 
دارای ثبت ناقص مورد برررسی قرار گرفت و مقرر گردید جهت احقاق حقوق عامه و ایجاد 
رضایتمندی مسافران درخواست های واصله در کارگروهی با حضور نماینده ستاد مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز، نمایندگان گمرک )معاونت فنی و بازرسی( و فراجا و تا سقف 2500 
دستگاه، حداکثر تا 15 اسفندماه سال جاری مطرح و با تشخیص موجه بودن تقاضا )از جمله 
مشخصات گوشی و مدارک مسافری مورد تأیید در سامانه اداره گذرنامه(، با طی فرایند 
قانونی و اخذ حقوق گمرکی، اطالعات الزم در سامانه مربوطه ثبت و نتیجه به این مرجع 
گزارش گردد. وی در پایان گفت: انتظار ما از دستگاه های مسئول این است به منظور حفظ 
حقوق عامه شهروندان و جلوگیری از بروز زمینه های نارضایتی، ضمن ارتقا سامانه های 

شفافیت و اصالح مقررات و فرایندهای ناقص تدابیر پیشگیرانه الزم را اتخاذ نمایند.

وزیر ارتباطات دغدغه های و مشکالت فضای مجازی را رفع کند
رئیس جمهور با اشاره به فراگیر شدن استفاده از فضای مجازی در زندگی و کسب و کار 
مردم، از وزیر ارتباطات خواست دغدغه های مردم در زمینه کندی سرعت و دیگر مشکالت 
موجود را با فوریت پیگیری و رفع کند. حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی در جلسه یکشنبه 
هیئت دولت با اشاره به افزایش برودت هوا و مصرف گاز در کشور، ضمن قدردانی از اقدامات 
دســتگاه های ذیربط دولت برای تأمین گاز مصرفی خانه های مردم و واحدهای اداری و 
تجاری، بر اهمیت مدیریت مصرف تاکید کرد. رئیس جمهور با بیان اینکه تکمیل فاز 11 
مجتمع پارس جنوبی در سال های گذشته می توانست در رفع ناترازی گازی نقش مؤثری 
داشته باشد، اظهار داشت: بعد از ترک کار توسط شرکت های خارجی، عملیات تکمیل این 

فاز با قوت ادامه یافته و در آینده نزدیک به مراحل نهایی خواهد رسید.
رئیسی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به فراگیر شدن استفاده از فضای مجازی در 
زندگی و کسب و کار مردم، از وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات خواست دغدغه های مردم 

در زمینه کندی سرعت و دیگر مشکالت موجود را با فوریت پیگیری و رفع کند.
رئیس جمهور همچنین با اشاره به گزارش هایی درباره فروش خودرو به برخی دستگاه ها، 
خارج از ضوابط تعیین شده، نظارت بر فرآیند فروش خودرو در چارچوب دستورالعمل 
هشت بندی را که سال گذشته در جریان بازدید از پارکینگ ایران خودرو اعالم شد، مورد 
تاکید قرار داد و با بیان اینکه هیچ دستگاهی حق ندارد برای خود امتیازات ویژه در نظر گیرد، 
وزارت صمت و بازرسی ویژه ریاست جمهوری را مأمور بررسی واگذاری خودرو به دستگاه ها 

و برخورد با متخلفان در این زمینه کرد.
رئیسی همچنین بار دیگر ضرورت تبیین و اطالع رسانی از برنامه ها و اقدامات امیدآفرین 
دولت و دستگاه های اجرایی را مورد تاکید قرار داد و با اشاره به طرح ابهام درباره برگزاری 
جلسات مرتبط با موضوع مسکن از سوی برخی رسانه ها اظهار داشت: موضوع مسکن 

همواره برای دولت مهم بوده و جلسات هفتگی آن بطور مرتب برگزار شده است.

اخبار

کسب وکارهای نوپا و استارت 
آپهــا بــه ســرعت در حال 
گسترش و اشتغالزایی هستند. 
امروز بسیاری از کسب وکارها 
در بســتر اینترنــت و بر پایه 

فضای وب در حال شکل گیری و رواج است. 
شاغالن این نوع کســب وکارها به ارزش درآمدزایی از 
فضای مجازی پی برده و استارت آپ ها و کسب و کارهای 
نوین مجازی یکی پس از دیگری در حــال راه اندازی 
است. استرات آپها عالوه بر اشــتغالزایی، ارائه خدمات 
از طریق اینترنــت و فروش محصــوالت، درآمدزایی 
قابل توجهی دارند. امروز به دلیل رونق وب ســایت ها، 
فروشــگاه های آنالین و افزایش تعداد کاربران فضای 
مجازی، کسب و کارهای اینترنتی نیز در سطح وسیعی 

گسترش پیدا کرده است.

هم اکنــون اســتارتاپ ها بــا 8 چالش تامیــن مالی 
و ســرمایه گذاری مخاطــره پذیــر، عــدم وجــود 
نهادهــای پشــتیبان و همــکاری بیــن ســازمانی، 
دسترســی به زیرســاخت فنــی، مســایل فرهنگی 
و اجتماعــی، سیاســت گذاری و حاکمیــت دولت در 
اکوسیســتم اســتارتاپی، مســایل حقوقی و قانونی، 
کمبــود مهــارت و نیــروی انســانی متخصــص و 
دسترســی به بازار مواجه هســتند. البته دالیل بروز 
چالش هــا در محیط اســتارتاپی با توجه به شــرایط 
 اقتصــادی، فرهنگــی و اجتماعــی در هــر جامعــه 

متفاوت است.
دسترســی بازار یکی از مشــکالت اساســی و اصلی 
اکوسیســتم اســتارتاپی است. این مشــکل ها شامل 
جامع و شفاف نبودن، عدم دسترسی به اطالعات بازار 
عرضه و تقاضا هستند. شناخت بازار در چنین شرایطی 
برای استارتاپ ها یا غیرممکن یا به سختی امکان دارد. 
عالوه بر اینها عدم دسترســی گســترده به بازارهای 
بین المللی، مشــکالت اقتصادی و کمبود نقدینگی در 

اقتصاد کشور از مشــکالت دیگری هستند که سد راه 
پیشرفت استارتاپ های ایرانی شده اند. براساس نتایج 
به دســت آمده از پژوهش و پیمایش صورت گرفته در 

الکام استارز ۹6  بیشــتر از ۹0 درصد استارت آپ های 
 ایرانی صرفــا بازارهــای محلــی و داخلــی را هدف 

خود قرار داده اند.

دولت دسترسی به بازارهای جهانی را برای اکوسیستم استارت آپی تسهیل کند 

فتح قله های صادراتی با محصوالت استارتاپی

رونق بازار کار با توسعه استارت آپ ها
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار 

ظرفیت تولید کاال و خدمات در بخش کسب و کارهای نوپا و استارت آپ ها به اندازه ای باال است که اگر حمایت ها جدی باشد، می توان قله های صادراتی را فتح کرد. پتانسیل ارزآوری کاالها و خدمات تولید شده در بخش استارت آپی 
کشور بسیار باال است. استعدادهایی در این بخش فعالیت می کنند که توانایی حضور در شرکتهای بنام خارجی را دارند. 

اشتغال مهم ترین ظرفیت استارت آپ ها است. در شرایطی که نرخ بیکاری باال رفته و جوانان و فارغ التحصیالن دانشگاهی جویای شغل هستند، دولت می تواند با سرمایه گذاری بر روی استارت آپ ها و شرکتهای نوپا بستر ایجاد شغل را 
تقویت کند. البته برای جذب سرمایه و تامین مالی استارت آپ ها نیاز به رشد اقتصادی داریم. سرمایه گذاری خارجی می تواند توان استارت آپ ها را برای فعالیت صد چندان کند. 

کسانی که می خواهند در جهت توسعه اشتغال بر رونق بازار کار گام بردارند و به دنبال اجرای برنامه های اشتغال برای کشور هستند باید بدانند که بدون توسعه بخش کسب و کارهای نوپا و استارت آپ ها، امکان ظرفیت سازی اشتغال 
غیر ممکن است.

همچنین اگر بخش خصوصی قوی و توسعه یافته داشته باشیم، کسب و کارها خود به خود فعال و مردم درگیر بخش های اقتصادی می شوند. شــرکت های دانش بنیان، استارت آپ ها و "اس ام ای ها" شکل می گیرد و به تدریج رشد 
اقتصادی پیدا می کنیم.

با وجود تحریم ها، نگاه ویژه به اکوسیستم استارت آپی می تواند نیاز ارزی کشور را تامین کند. اگر به صورت جدی حمایت مناسب از کسب و کارهای نوپا صورت بگیرد شکی در درآمدزایی باالی آنها وجود ندارد. معافیت های مالیاتی و 
تامین سرمایه می تواند از گام های نخست حمایتی باشد. مشاغل خدماتی با تحریم ها به سرعت موقعیت خود را از دست می دهند و از بین می روند. بخشی از مشاغل کشور به دلیل تحریم ها دچار آسیب شدند. اما در حوزه استارت آپی، 
کمتر به خاطر تحریم ها دچار آسیب می شویم. دولت می بایست با انعقاد قراردادها خدمات و محصوالت تولیدی شرکتهای نوپا را پیش خرید کند تا با این حمایت هسته اولیه فعالیت استارت آپ ها محکم بسته شود. عدم دسترسی به 

زیرساخت های فنی نیز یکی دیگر از مشکالت استارتاپ های ایرانی است. سهم بزرگی هم از مشکالت پیش روی استارتاپ ها را به خود اختصاص داده است. در این زمینه نیز باید اقدامات جدی و با کیفیتی انجام گیرد.

شایلی قرائی 
News kasbokar@gmail.com

جمعی از نخبگان یزدی با معاون علمی و فناوری رییس 
جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبــگان دیدار کردند. روح 
اهلل دهقانــی معاون علمــی، فنــاوری و اقتصاد دانش 
بنیــان رئیس جمهوری، در ادامه ســفرهای اســتانی 
خود امروز به یزد رفت و ضمن بازدید از دســتاوردهای 
شرکت های دانش بنیان و خالق در پارک علم و فناوری 
استان، در نشســت هم اندیشی با نخبگان یزدی حاضر 
شــد و به گفت و گو با آنها پرداخــت. رئیس بنیاد ملی 
 نخبگان در این نشست گفت: هدف از برگزاری چنین 
برنامه هایی، شنیدن سخنان نخبگان فعال و موثر استان 

اســت که دیدار با نخبگان یزدی هم شــیرین بود هم 
کارگشا و نکاتی پیرامون حوزه نخبگان و نیز مسائل کشور 
مطرح شــد. وی افزود: از بدو حضور در معاونت علمی و 
بنیاد ملی نخبگان همواره دیدگاه های موجود در حوزه 
توســعه بنیاد نخبگان و معاونت علمی را بامستعدان و 
نخبگان اســتان مطرح میکنم تا ان شاهلل بتوانیم با هم 
افزایی مسیر نخبگان را اعتال ببخشیم. دهقانی در بخش 
دیگری از ســخنان خود در خصوص تبیین حکمرانی 
نخبگان گفت: بر این باوریم کــه معاونت علمی و بنیاد 
ملی نخبگان دو نهادند که باید توسط نخبگان، مدیریت و 

حکمرانی بشوند و این گونه نشست ها نیز در همین ست 
و در این دیدار نیز از مطالب بیان شــده استفاده و برای 
حل مشکالت نخبگان و شرکت های دانش بنیان تالش 
خواهیم کــرد. معاون علمی و فنــاوری رییس جمهور 
گفت: توجه نخبگان به مسائل گوناگون جامعه نیز برای 
ما دارای اهمیت بسیاری است وامیدواریم بتوانیم از نقطه 

نظرات آنها استفاده کنیم.

استان یزد پیشرو در زمینه نخبگی و پیشرفت
دکتر مفتاحی زاده رییس بنیاد نخبگان استان یزد نیز 

در سخنانش به فعالیت ها و اقدامات این بنیاد در استان 
پرداخت و ابــراز امیدواری کرد با همــکاری و حضور 
نخبــگان و حمایت معاون علمی و رییــس بنیاد ملی 
نخبگان، استان یزد را به استان پیشرو در زمینه نخبگی 

و پیشرفت مبدل خواهیم کرد.
در ادامه این نشســت نخبگان حاضر بخشی از دغدغه 
های خود را مطرح کردند کــه از آن جمله می توان به 
"برگزاری جشنواره منطقه ای اختراعات"، "راهکارهای 
اثرگذاری بیشــتر نخبگان در جامعه"، "تامین شغل و 

مسکن نخبگان" اشاره کرد.

معاون علمی و فناوری رییس جمهور: 

توجه نخبگان به مسائل گوناگون دارای اهمیت بسیاری است

اولین دوره از نمایشــگاه توانمندی های شــرکت های 
دانش بنیان، خالق و اســتارتاپ ها با نــام »تکنوتکس 
2023« بهمن ماه امسال در نمایشگاه شهر آفتاب برگزار 
می شود. با توجه به اهمیت فراوان اقتصاد دانش بنیان و 
مبتنی بر فناوری برای کشور ایران، نیاز است تا حمایت 
ویژه ای از زیست بوم نوآوری و دانش بنیان صورت گیرد 
و یکی از راه هــای حمایت از این زیســت بوم، برگزاری 
نمایشگاه برای ایجاد پلی ارتباطی میان نقش آفرینان و 
فعاالن این حوزه در جهت هم افزایی و ارتقای بهره وری 

کل سیستم است.

از طرفی کسب وکارهای نوآور، دانش بنیان و خالق قادر 
خواهند بود تا دستاوردهای خود را به نمایش گذاشته و 
با دیگر بازیگران این زیست بوم، مشارکت داشته باشند. 
در همین راستا نمایشگاه تکنوتکس به همت »معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری«، »شهرداری تهران« و 

»شرکت ایده پردازان مهرآسا« برگزار خواهد شد.
از اهداف برگزاری این نمایشگاه می توان به ارتباط بین 
شــرکت های فعال زیســت بوم فناوری و دستگاه های 
اجرایی برای رفع موانع رشــد شــرکت ها، دســتیابی 
شــرکت های دانش بنیان و اســتارتاپ ها به بازارهای 

بین المللی، تأمین سرمایه شرکت های فعال زیست بوم، 
آموزش هــای مبتدی و پیشــرفته از طریــق برگزاری 

ورکشاپ های تخصصی اشاره کرد.
شــرکت ها در تکنوتکس 2023 فرصت خواهند داشت 
تا توانمندی ها، خدمات و محصوالت جدید خود را ارائه 
کنند و از فضای نشست های مشترک در جهت راه اندازی 
گردهمایی های مشــترک و شبکه ســازی بــا یکدیگر 

بهره مند شوند.
بخش های نمایشــگاه شــامل پاویون نهادهای دولتی، 
بخش تأمین سرمایه، میز خدمت با حضور مجموعه های 

دولتــی و باالدســتی در جهت رفع موانع و مشــکالت 
زیســت بوم، کریدور بین المللی با حضور تجار خارجی، 
اتاق های بازرگانی ایران در کشــورهای مختلف، برنامه 
پیشرفت و توسعه ملل متحد )UNDP(، کریدور توسعه 
صادرات و تبادل فناوری، رویدادهای اختصاصی روزانه 
از جمله توانمندی هــای زنان در زیســت بوم فناوری، 
مسابقه تکنو استار و جشــنواره برترین های حوزه های 
مختلف اســت. این نمایشــگاه، از 18 تا 21 بهمن ماه 
 1401 در محــل نمایشــگاه بین المللی شــهر آفتاب 

برگزار خواهد شد.

معرفی توانمندی های دانش بنیان، خالق و استارتاپ ها در اولین نمایشگاه »تکنوتکس«

قانون معافیت حق بیمه قرارداد شــرکت های دانش بنیان به 
عنوان متولیان تحقیق و توســعه صنایع، در سال ۹۹ تصویب 
شد اما در اجرا با مشکالتی داشت که مجلس شورای اسالمی را 
مجاب کرد این قوانین را اصالح کند. شرکت های دانش بنیان 
بر مبنای نیاز بخش های مختلف شکل می گیرند و سعی دارند 
که فرآیند تولید یا نحوه ارائه خدمات را به سمت فناوری بهتر 
و باالتر ببرند. به طور مثال در فرآیند تولید، با جانشــینی یک 
تجهیز با قیمت پایین تــر یا بهره وری باالتر نســبت به نمونه 
موجود، ســعی در ارتقاء بازدهی تولید دارند. این شــرکت ها 
عمدتا تولیدکننده صنعتی نیستند؛ بلکه انتقال دهنده فناوری 
به صنایع هستند و به این ترتیب نقش تحقیق و توسعه صنایع 
در اقتصاد ایران، به دوش شرکت های دانش بنیان افتاده است.

این نقــش حیاتی و مهــم، نیازمند عقد قــرارداد و همکاری 
بخش های صنعتــی با این شــرکت های دانش بنیان اســت 
و یکــی از مســائل مهــم در زمینــه مواجهه شــرکت های 
 دانش بنیان با موانع داخلی، مســئله حق بیمه قــرارداد این 

شرکت ها است.
سازمان تأمین اجتماعی با توجه به سازوکار حق بیمه قرارداد، 
اقدام به اخذ هزینه مضاعف و بسیار بیشتر از حق بیمه کارکنان، 
از شرکت های دانش بنیان می کند. این موضوع سبب شده است 
که تا 16.67 درصد از قرارداد توسعه فناوری بین شرکت های 
دانش بنیان و صنعت، تحت عنوان حق بیمه قرارداد از واحدهای 
دانش بنیان )پیمانکار قرارداد( اخذ شــود که موجب تحمیل 

هزینه های بسیار باال به این شرکت ها شده است.
این موضــوع، در عمل بخــش مهمی از همــکاری صنعت با 
شــرکت های دانش بنیان را غیررقابتی کند؛ موضوعی که در 

سطح بزرگ تر، اقتصاد مبتنی بر همکاری را هدف گرفته است 
و نتیجه آن عدم قوی شدن کارهای پیمانکاری در کشور شده 
اســت و همچنین بخش های مهمی از اقتصاد، به غیرشفاف و 

زیرزمینی شدن متمایل می شود.
حاجی دلیگانی، عضو هیئت رئیســه مجلس با اشاره به تأثیر 
حق بیمه قــرارداد و مالیات بر رقابت پذیــری تولیدکنندگان 
بیان کرد: با توجه به مشــکالت فراوان اخذ حق بیمه قرارداد 
از شــرکت های متولی تحقیق و توسعه صنایع کشور، معاونت 
علمی و فنــاوری ریاســت جمهوری در ســال 13۹۹ جهت 
اعطای معافیت پرداخت حق بیمه قــرارداد به دانش بنیان ها 
با ســازمان تأمین اجتماعی به تفاهم رســید که متاســفانه 
در زمینه اجرا با مشــکل روبرو اســت. تداوم اخذ ســلیقه ای 
حق بیمــه قرارداد در ســازمان تأمین اجتماعی بســیاری از 
تولیدکنندگان را به سمت غیرشــفاف شدن هدایت می کند. 
حاجی دلیگانی با تاکید بر رفع موانع در راســتای رونق تولید 
تصریح کرد: نرخ حــق بیمه قرارداد 6.6 تــا 16 6. درصدی و 
نرخ حق مالیــات در بازه 1 تا 15 درصد قــرار دارد که این امر 
 بدان معناست که پرداخت حق بیمه قرارداد، فشار بیشتری بر 

تولیدکننده وارد می کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی با اشاره 
به اقدامــات حمایتی مجلس در جهت رفع مشــکالت بیمه و 
مالیات این شرکت ها، اظهار کرد: قانون اخیر که مجلس مصوب 
کرد، ایراداتی در زمینه بیمه، تسهیالت و مالیات و... داشت که 
اخیرا در شورای نگهبان اصالح شــد، چنانچه به مرحله اجرا 
برسد، حمایت های خوبی از شــرکت های دانش بنیان و رونق 

تولید صورت می گیرد.

مشاور معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم 
گفت: چهار ماه اخیر بیش از 2 هزار دانشجو 
با اجرای طرح دستیار فناور در شرکت های 
دانش بنیان مشــغول به فعالیت شده اند. 
به گــزارش وزارت علــوم، دکتر مصطفی 
صفدری رنجبر گفت: یکی از رسالت های 
اصلی پارک های علــم و فناوری کمک به 
“ایجاد اشتغال دانش بنیان” است. در حال 
حاضر معاونت فناوری و نــوآوری وزارت 
علوم برای تحقق این مهم “طرح دستیار 

فناوری” را اجرا کرده است. 
طبق تفاهمی که اکنــون پارک های علم 
و فناوری با دانشــگاه ها انجــام داده اند، 
دانشــجویان مقاطع مختلــف تحصیلی 
می توانند در واحدهای فناور، شرکت های 
دانش بنیان مســتقر در پارک های علم و 
فناوری به مدت 6 ماه مســتقر شوند و از 
طریق حضور در این فضا، مهارت و تجربه 
کسب کنند. همچنین، برای دانشجویان 
مزایای مالی در نظر گرفته شــده اســت 
که شامل حال آنها می شــود؛ طی چهار 
ماه اخیر بیش از 2 هزار دانشجو با اجرای 
طرح دستیار فناور در شرکت ها مشغول به 

فعالیت شده اند.
وی افــزود: هــم اکنون مشــکل یکی از 
شــرکت های فعال در حوزه تولید نســل 

جدیــد باتری هــای موتورســیکلت به 
واســطه اجرای ایــن طــرح و ورود یک 
فرد به مجموعه آنها برطرف شــده است. 
اجــرای این طــرح یــک آورده دو طرفه 
برای شــرکت و فردی کــه در قالب طرح 
دســتیار فنــاور در آن شــرکت فعالیت 
می کند، به همراه دارد. اغلب بســیاری از 
دانشــجویان پس از اتمام دوره دســتیار 
فناوری، جذب همان شرکت ها می شوند. 
از سوی دیگر مشــکالت شرکت هایی که 
نیروهای خوب و دانشــی خود را از دست 
 می دهند یــا مهاجــرت می کننــد، نیز 

برطرف می شود.
عضو هیات علمی دانشــگاه تهران اظهار 
داش ت: کمک به ترویج گفتمان نوآوری 
و کارآفرینــی در کشــور از دیگر اقدامات 
پارک های علم و فناوری است. این موضوع 
می تواند از طریق ارائه آموزش ها و دوره های 
مهارت آموزی مختلف رخ دهد. به عنوان 
مثال اکنون »طرح ملی ترویج کارآفرینی« 
را در دستور کار خود قرار داده ایم. اگر این 
طرح آغاز شود، ســالیانه حدود 30 هزار 
دانشجو درگیر یک سری دوره های آموزش 
مقدماتی در زمینه کارآفرینی می شوند. در 
این زمینه اعتبار مالی نیز به دانشــجویان 

ارائه خواهد شد.

فعالیت ۲ هزار دانشجو در شرکت های دانش بنیانلزوم اصالح قوانین بیمه و مالیات دانش بنیان ها

فناوری و 
اطالعات
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کار و
کارآفرینی 

مهاجرت بــراي يافتن كار معمــوال در ميان 
همه جوامع حتي در طــول تاريخ، امري عادی 
بوده چنانچه در زمان هاي گذشــته بسياري از 
كشــاورزان كه از پس مخارج خود در روستاها 
برنمي آمدند، به شــهرها مهاجرت مي كردند. 
اين موضوع به صورت برعكس يعني مهاجرت از شــهر به روستا هم 
بوده اســت. در زمان حاضر نيز اين موضوع بيش ازپيش با گسترش 
آمار بيكاري در كشور شايع شده به طوري كه در كالن شهرها به ويژه 
شهرهايي مثل تهران نمود بســياري پيدا كرده است. از آنجايي كه 
حدود 60 درصد جمعيت كشور زير 30 سال است، ساالنه حدود 750 
هزار جوان ايراني وارد بازار كار مي شوند كه از اين تعداد بسياري كاري 
پيدا نمي كنند. به طوري كه نرخ بيكاري كشــور امسال 10/6 درصد و 
در دنيا 5/9 درصد و نسبت مشاغل به جمعيت 40/2 درصد و در دنيا 
60/5 درصد اعالم شده است همچنين نرخ بيكاري جوانان ايراني نيز 
در سن 15تا 24 سال 24 درصد و در دنيا 13/1 درصد بيان شده كه اين 
آمار نشان  دهنده وضعيت اقتصاد و كار كشور  است كه عامل عمده اي 
براي مهاجرت افراد به شهرها و روستا ها چه در داخل و چه در خارج 

از كشور شده است. 
يكي از عوامل عمده مهاجرت در داخل كشور توزيع نامناسب ثروت 
و امكانات در ميان استان هاي مختلف كشــور است. البته بسياري 
علت مهاجرت به خارج از كشور را نيز فقر امكانات در داخل كشور و 

مشكالتي از اين دست مي دانند. توزيع نامناسب فرصت هاي 
شغلي، اختالف ميان درآمد و دستمزد ها در شهرهاي كشور 
و فقر از جمله علل اين مهاجرت هاســت. وجود 10 درصد 

شكاف و فاصله بيكاري ميان شهرهاي كشور نشان از 
اختالف اين موارد ميان شهرهاي كشور دارد. براي 

مثال درحالي كه امكان تحصيل براي اكثر مردم در شهرهاي مختلف 
وجود دارد اما بيشتر مواقع بسياري از اين افراد متعلق به شهرهايي 
هستند كه در آن هيچ گونه امكانات يا فرصت شغلي نيست يا اينكه در 
روستاها زندگي مي كنند. مشخصا اين افراد نمي توانند با تكيه به اين 
امكانات آنچه كه از مهارت هاي شغلي در دوران تحصيل فراگرفته اند، 
در اين مناطق به كار گيرند براي همين به دنبــال يافتن جايي براي 
به كارگيري مهارت هاي خود يا يافتن شغلي متناسب با آن مهاجرت 

مي كنند. 

جلوگيری از مهاجرت های غير اصولی
عباس وطن پرور، عضو اتاق بازرگاني در همين رابطه به 
»كسب وكار« مي گويد: سال هاي سال است كه در تمام 
دنيا بحث جلوگيري از مهاجرت هاي غيراصولي مطرح 
است و كشورهاي مختلف بر مبناي سياست هايي كه به 
نفع آنهــا بوده برنامه ريــزي كرده اند امــا تمام اين 
برنامه ريزي ها حول يك محور حركت كرده و آن توزيع عادالنه امكانات 
بوده است آنها به هيچ عنوان  حق مهاجرت به مكانی بهتر را از مردم 
نگرفته اند و مردم را با اجبار نظامی و امنيتی مجبور نكرده اند كه در 
منطقه محروم كــه محدوديت هايی دارد،بماننــد. اين موضوع در 

كشورهاي كمونيستي پياده شده است. 
وي مي گويد: چين نخستين كشــور كمونيستي بود كه 

دو نوع شناسنامه صادر 

كرد؛ يك شناسنامه شهري و يك شناسنامه غيرشهري. كساني كه 
داراي شناسنامه غيرشهري بودند، حق آمدن به شهر، حق تحصيل 
يا خانه خريدن در شهر را نداشــتند اما درعوض نمونه عيني همان 
امكانات كه شهر از آن برخوردار بود را در شــهر و روستا براي آنها 
فراهم مي كردند. عين همان دانشــگاه، بيمارستان و مراكزي كه در 
پكن وجود داشت، در ساير مناطق نيز بود. بنابراين گرچه يك چيني 
شهرستاني حق آمدن به پكن را نداشت اما در عوض نيازي هم به اين 
آمدن نداشت. اين كارشناس توضيح مي دهد: در همين زمينه چين 
با توزيع دانش، تجهيزات و امكانات تمام روســتاهاي خود را فعال 
كرد و براي همه آنها امكانات توليد بــرد و ضامن خريد محصوالت 
 آنها شــد. نمونه بارز اين قضيه در تكنولــوژي جونكائو چين قابل 

مشاهده است. 
دانشگاه بين المللي كشــاورزي و جنگلداري فوجو كه باالي 60هزار 
دانشــجو دارد، مركزي به نام تكنولوژي جونكائو دارد كه تجهيزات 
الزم توليد را براي كشور چين فراهم می كند به طوري كه اين كشور 
باوجود يك ونيم ميليارد جمعيت نه تنها گرســنه اي ندارد بلكه در 
بســياري توليدات صادر كننده اســت. براي مثال همين دانشگاه 
روش توليد و امكانات آن را به روســتاييان داد به اين صورت كه به 
هر دانشجوي فارغ التحصيل زميني براي كشــاورزي و در كنار آن 
زمين محلي براي سكونت دادند تا دانشــجو بتواند آنچه به صورت 
تئوري در دانشگاه فراگرفته است را به مرحله عمل درآورد. 
درنهايت هم توليــدات اين فــرد را از او مي خريدند. براي 
توضيح بيشــتر چين به عنوان نخستين صادركننده قارچ 
دنيا در بازار قارچ خود در پكن، حدودا از ساعت 3 بامداد 
تا 7 صبح غالب بر 3 هزار تن قــارچ وارد و خارج مي كند. 

جالب است بدانيم كه اين مقدار را نه يك پكني و نه يك شهري بلكه 
 همان روســتايي اي مي آورد كه قبال به او تجهيزات و امكانات توليد 

را داده اند. 
وطن پرور مي گويد: جامعه ما در حال حاضر سرمايه عظيم و گرانبهايي 
از نيروي انساني دارد كه اگر اين ســرمايه را به سمت توليد و توسعه 
كشور هدايت نكنيم، بيكاري آن معضل بســيار بزرگي براي كشور 
خواهد داشــت و تبعــات آن دامنگير همه بخش هــاي اجتماعي، 
فرهنگي، سياسي و ... خواهد شــد. وطن پرور در ادامه مي گويد: اگر 
دولت پشتيباني و حمايت كند، من از طرف خود اين برنامه را دارم كه 
از همين روش چيني ها بتوانيم 15 هزار دانشجوي ايراني را مشغول 
به كاركرده  و به توليد ملي كشور اضافه كنيم.  براساس گزارش بانك 
جهاني ســاالنه 150ميليون نفر در جهان براي يافتن شغل مهاجرت 
مي كنند كه از اين تعداد 150 هزار نفر ايراني هســتند. البته اين آمار 
به مهاجرت هاي خارج از كشــور مربوط مي شــود، در داخل كشور 
نيز به گزارش مركز آمار در فاصله ســال هاي 90 - 1385، مجموعا 
5/534/666  نفر محل ســكونت خود را ترك كرده و در محلي غير 
از محل اقامت قبلي خود ساكن شــده اند. از اين افراد نيز در آخرين 
جابه جايي انجام شده از محل اقامت قبلي92/0 درصد در داخل كشور 
و 1/9 درصد به خارج از كشــور مهاجرت كرده اند. 77/73 درصد از 
 اين مهاجران در شــهر و 22/27 درصد از آنها در مناطق روستايي 

ساكن شده اند. 

»كسبوكار«ازداليلمهاجرتهايگستردهبرايكاريابيگزارشميدهد

 اشتغالزایي به شيوه چيني ها

 27 تــا   22
به  آذرمــاه 

هفته  عنــوان 
پژوهش نام گذاري شده 

است. با توجه به اهميت پژوهش و دستاوردهاي 
آن در بخش هاي مختلف كشور خصوصا بخش هاي 

اقتصادي مانند توليد و صنايع، بايد ديد چگونه مي توان 
فعاليت هاي پژوهشي را به سمت مقاصد اين بخش ها سوق 
داد. مهم ترين مشكل پژوهشي كشور اين است كه بسياري 
از آنها همگام با مشــكالت اقتصادي جامعه و در راستاي 
تالش براي حل آن نيستند اين درحاليست كه بايد بين 
دانشگاه و اقتصاد كشــور پيوندي ناگسستني برقرار و 
پژوهش هاي كشور در فضاي متناســب با فضاي بازار و 

صنعت انجام شود. 
فرهاد بشيري، عضو كميســيون آموزش و 
تحقيقات مجلس در رابطه بــا اين بحث به 
»كســب وكار« مي گويد: آنچه كه در رابطه با 
پژوهش مســاله آميز شــده، اين است كه 
پژوهش هاي ما هنوز نتوانســته در راستاي مشكالت و 
مســائل جامعه قدم بردارد. آنها هنوز در رفع مشكالت 
جامعه به كار نمي آيند يعني اينكه وضعيت موجود كشور و 
نيازهاي آن با موضوع نگارشي اين پژوهش ها متفاوت است 
و عمال گره اي از مشكالت كشور را نمي گشايد درصورتي 
كه هر پژوهش زماني مي تواند كارايي داشته باشد كه در 
عرصه عمل به واسطه آن تحولي در جامعه ايجاد شود. وي 
مي گويد: اين موضوع حتي بيش از مساله سطح كيفيتي 
پژوهش ها بايد بررسي شود. مسئوالن و كساني كه براي 
چارچوب مسائل پژوهشــي برنامه ريزي مي كنند، نبايد 

غافل از اين موضوع باشند. 
دكتراحمد روستا، استاد دانشگاه نيز در در 
گفتگو با »كسب و كار« به اهميت پژوهش در 
حل مشكالت اقتصادي اشاره كرده و مي گويد: 
تا زمانــي كه يــك پيوند منطقــي ميان 
كارشناسان اقتصادي، فعاالن اقتصادي و پژوهشگران با 
بخش هاي مختلف توليد و صنعت ايجاد نشود، بسياري از 
پژوهش هايي كه در حوزه هاي گوناگون اقتصادي صورت 
مي گيرد، نمي تواند جوابگــوي نيازها و انتظارات اقتصاد 

جامعه باشد. وي توضيح مي دهد: بسياري از پروژه هاي 
پژوهشــي در فضايي متفاوت با بازار و صنعت انجام 
مي شود و به همين دليل يافته هاي مربوط به 
اين پژوهش ها مورد استفاده فعاالن 
اقتصادي قرار نمي گيرد. از 
ديگر ضعف  طرفي 

فعاليت هــاي 
پژوهشي كه ناشي 
پژوهــش  از 

نادرســت پژوهشگران 
غيرحرفه اي و بي توجهي به 
اهميــت ارزش پژوهش 
اســت، عامل ديگري در 

ناباروري پژوهش در بخش هاي 
اقتصادي شده است. اين استاد 
دانشــگاه مي گويد: هدف ما 

پژوهش هاي مفيــد و موثر و قابل 
استفاده در حوزه اقتصاد و بازار است 
بنابراين الزم است ضمن آگاهي و احاطه 

داشتن بر شرايط جامعه و قوه اقتصادي 
كشور، درباره شيوه هاي گوناگون تحقيقاتي و 
مطالعاتي و استفاده از ديدگاه هاي گوناگون 
جهت انجام يك تحقيــق حرفه اي و از همه 

مهم تر تحليل و تغيير درســت داده ها اطالع 
داشته باشيم؛ همين نقش موثري در باال بردن 

كيفيت پژوهش ها خواهد داشت. 

كمبود بودجه، مشكل هميشگي
البته عالوه بر آنچه گفته شــد همواره امكانات و 

زيرساخت هاي كشور متناسب با پژوهش هاي دانشگاهي 
درنظر گرفته نشده و بخش پژوهشــي كشور همواره از 
مشكالتي چون كمبود بودجه، توزيع ناعادالنه آن و بدتر 

از همه عدم تخصيص بودجه به آن در رنج است. از طرفي 
بسياري از اين پژوهش ها فاقد خالقيت يا 

نوآوري است و مي بينيم كه آنچه در 
يك پژوهش وجود دارد، دوباره كاري 
يا تكرار پژوهش هــاي پيش از خود 
است. بنابراين باال بردن سطح كيفيت 

و ارزش علمي يك پژوهش بسيار 
مهم است. براساس آمارهاي 

بين المللــي 

ايران به لحــاظ توليد مقاالت علمــي در رتبه 17 پايگاه 
اســكوپوس و 22 پايگاه ISI قرار دارد و رشد توليدات 
علمي كشــور ما با 682 درصد در طول يك دهه گذشته 
مقام اول دنيا را به خود اختصاص داده است. رتبه كشور 
ما در ترويج دانش نيز 139 و در جذب دانش 136 اســت. 
گرچه اين آمارها از رشــد مثبت آثار علمي مي گويد اما 
ما هنوز به لحــاظ فناوري و تكنولوژي نتوانســته ايم 
براســاس يافته هــاي علمي خود صنعــت خود را 
تجهيز  ســازيم. درواقع ميزان كارايي بخش هاي 
پژوهشــي براي صنعــت يا برعكــس معرفي 
 نيازهاي صنعتي به دانشگاه هنوز به طور روشني
 تعريف نشده اســت. وجود 420 هزار دانشجوي 
كارشناسي ارشــد و 80 هزار دانشجوي دكترا 
در كشــور به عنــوان ســرمايه هاي عظيم و 
گرانبهاي فكري در حال تحصيل، كمك موثري به 
پيشــبرد اهداف توليد و بخش صنعت در كشور می 
كند. در شــرايط كنوني باوجود ركود، تورم و مشكالت 
اقتصادي موجود بايد در كل بتوانيم اين ســيل عظيم 
دانش را در خدمت اقتصاد كشــور قرار دهيم 
تا شــاهد حل مشــكالت اقتصادي كشور از 
 روش پژوهــش و فعاليت هــاي 

آن باشيم. 

»كسبوكار«گزارشميدهد

دالیل بارور نشدن پژوهش در ایران
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کشاورزي

برخالف تصور ما، محصوالت ارگانيك 
فقــط شــامل محصــوالت غذايي و 
كشاورزي نيســت. اگرچه پايه همه 
آنها به طبيعت برمي گــردد اما تنوع 
زيادي دارد. در واقع بــراي توليد هر 
محصول و كااليي اگر از مــواد اوليه قابــل تجزيه و بي خطر 
استفاده شود، به آن محصول، ارگانيك گفته مي شود. جشنواره 
ارگانيك تهران با شعار آســمان آبي، زمين پاك در بوستان 
گفتگو از شــنبه 28آذرماه آغاز شد و به مدت يك هفته ادامه 
خواهد داشت. محصوالتي كه در اين جشنواره ارائه شده است 
تنوع جالبي دارد. از انواع ميوه هــا گرفته تا عرقيات مختلف، 
كودهاي كشاورزي و حتي ظروف يك بار مصرف و باتري هاي 
ارگانيكي كه دوستدار محيط زيست اند و به راحتي در طبيعت 
تجزيه مي شوند. هرچند در كشور ما مردم هنوز به استفاده از 
محصوالت ارگانيك، آنچنان كه بايد اهميت نمي دهند اما اين 
جشــنواره مي تواند تا حدودي موجب آگاهي مردم نسبت به 

خطرات محصوالت شيميايي و غير طبيعي شود. 

بدون كود شيميايي هم مي توان ميوه توليد كرد
محمد رئوفيان، مديرعامل شــركت كشت و 
صنعت شهيد رجايي دزفول كه به كار توليد 
ميوه به صــورت ارگانيك اشــتغال دارد، در 
گفتگو با »كســب وكار« گفت: محصوالت ما 
كامال ارگانيك هســتند و به صورت قطره اي 
آبياري مي شوند. وي درباره اســتفاده از كودهاي شيميايي 
گفت: ما از هيچ گونه كود شيميايي استفاده نمي كنيم و آنچه 
باعث كيفيت محصوالت ماست، عدم استفاده از آفت كش ها و 
سموم شيميايي است. وي در ادامه افزود: در استان خوزستان 
آفت ســفيد بالك معموال موجب خســاراتي به كشــاورزان 
مي شود. ما به جاي استفاده از سموم شيميايي از روش ديگري 
استفاده مي كنيم و با شستن پي در پي و با فاصله ميوه ها، اين 

آفت را مهار مي كنيم. 
وي درباره اين جشنواره گفت: غرفه ها رايگان نبوده اما هزينه 
زيادي هم براي ما نداشته اســت. وي در ادامه گفت:  از جمله 
ويژگي هاي بسيار خوب اين نمايشــگاه اين است كه در طول 
برگزاري مي تــوان فروش محصــوالت را نيز انجــام داد. اين 
توليد كننده محصوالت ارگانيك درباره اســتقبال مردم از اين 

محصوالت گفت: هنوز استقبال زيادي نشده است اما اميدواريم 
طي چند روز آينده عده بيشتري بازديد كنند. هدف اصلي ما از 
شركت در اين جشنواره آشنا كردن مردم با ميوه هاي ارگانيك و 

تشويق آنها براي استفاده از اين محصوالت سالم است. 

كره زمين مملو از مواد تجزيه ناپذير شده است
سعيد آقايي، كارشــناس فروش در گفتگو با 
»كسب وكار« درباره محصوالت اين شركت 
گفت: شركت ما چند سالي است كه مشغول 
توليد موادي بر پايه نشاســته ذرت است. در 
حال حاضر در كشور ما مصرف ظروف يك بار 

مصرف و پالســتيكي به شدت باالســت. اين مواد پس از دور 
ريختن عمال غير قابل تجزيه اند. شركت ما همين محصوالت 
را با استفاده از موادي توليد مي كند كه 70 درصد گياهي است. 
وي در ادامه افزود:  ما عالوه بر اين كيسه هاي خريد، كيسه هاي 
زباله و سفره هاي گياهي نيز توليد مي كنيم. اين مواد پس از 9 
تا 12 ماه در طبيعت تجزيه و تبديل به خاك مي شوند. آقايي 
در ادامه بيان كرد: حتي ظروفي كه با اســتفاده از كاغذ توليد 
مي شــوند نيز به دليل قطع درختان براي تهيه چوب شان به 
گونه اي به محيط زيست آسيب مي رسانند. وي درباره تفاوت 
قيمت اين محصوالت نسبت به محصوالت غيرارگانيك گفت: 
قيمت ها تقريبا مســاوي هســتند و حتــي در برخي موارد 

ارزان ترند اما چون مردم اطالعاتي درباره اين محصوالت ندارند 
استقبال شان نيز كم است. شركت در اين نمايشگاه ها فرصت 
خوبي است تا مردم با اين واقعيت روبه رو شوند كه اگر به همين 
رويه در توليد زباله هاي تجزيه ناپذيــر ادامه دهيم، وضعيت 
بسيار اســفباري در انتظار ما خواهد بود. مديرعامل سازمان 
مديريت ميادين ميوه و تره بار شهرداري تهران نيز با اشاره به 
برپايي هشتمين جشــنواره بين المللي هفته ارگانيك تهران 
گفت: در سال گذشته غرفه ارگانيك ميادين و بازارها از ۵ غرفه 

به 22 غرفه افزايش پيدا كرده است. 
عبدالحســين رحيمي با بيان اينكه هشــتمين جشــنواره 
بين المللي هفتــه ارگانيك تهران كــه از 28 آذرماه تا 4 دي 

ماه در بوســتان گفتگو برگزار مي شــود، گفت: غذاي سالم، 
شهروند ســالم و شهر سالم شــعار شــهرداري تهران است. 
برپايي جشــنواره ارگانيك يعني توجه به ســالمت مردم از 
طريق مصرف مواد غذايي ســالم كه با حمايت شوراي شهر 
اين اقدام صورت مي پذيرد. وي بيان كرد: از ســال گذشــته 
انجمن ارگانيك با حضور در جشــنواره باعث شــد تا كار به 
متصديان اصلي خودش واگذار شود. در كشور ما مشكل كمبود 
محصوالت غذايــي وجود ندارد به همين منظور شــهرداري 
تهران طي هشت سال گذشــته براساس مصوبه شوراي شهر 
 در اين حوزه وارد شــد كــه تنها دليل آن اهميت ســالمت 

شهروندان است. 

»كسبوكار«گزارشميدهد

حذف کود شیمیایی از چرخه کشاورزی

وقتي گفته مي شــود در 
كشــور مــا كســي براي 
كشــاورز و دامــدار دل 
نمي ســوزاند، شــايد اين 
سوال پيش بيايد كه پس 
مســئوالن و متوليان امر كجا هستند؟ پاسخ اين 
ســوال را ســازمان حمايت از مصرف كنندگان و 
توليدكنندگان به صورت كامال واضح به ما مي دهد. 
اين سازمان جديدا ابالغيه اي را صادر كرده است 
كه قيمت خريد شــير و قيمت بعضي محصوالت 
لبني افزايش يابد اما اين اقدام كه به نظر مي رسد 
براي بهتر شدن اوضاع دامداران بوده است و اتفاقا 
برخي از مســئوالن نيز اظهــار قدرداني كرده اند، 
رضايت دامداران را در پي نداشته است. دامداران 
و اتحاديه هاي اســتاني معتقدند اين اقدام بيشتر 
به سود كارخانه هاي لبني اســت تا دامداران و به 
هيچ وجه گره اي از مشكالت دامداران باز نمي كند. 

حقوق دامداران در هاله اي از ابهام 
براساس ابالغيه سازمان حمايت از 
مصرف كنندگان و توليد كنندگان، 
كليه كارخانجات لبني موظفند از 
تاريــخ اول دي ماه 94 نســبت به 
افزايش يك هزار ريــال به قيمت 
خريد فعلي هر كيلوگرم شيرخام از دامداران اقدام و 
متقابال قيمت فرآورده هاي لبني پرمصرف )شــير، 
ماست و پنير( را با افزايش حداكثر 6 درصد نسبت 
به قيمت مصوب سال 1۳9۳ اعمال كنند. سيروس 
روستا، رئيس اتحاديه دامپروران استان فارس، در 
گفتگو با »كســب وكار« درباره اين اقــدام جديد 
ســازمان حمايت گفت: متاســفانه دامداران براي 
هيچ كس در اولويت نيستند. حدود 2 سال است كه 
قيمت خريد شير 1440 توماني مصوب شده است و 
كارخانه ها موظف شــده اند با اين قيمت، شير را از 
دامداران بخرند اما اين تصميم هيچ  وقت عملي نشد 
چون كسي صنايع را تحت فشار نگذاشت. در متن 
نامه سازمان حمايت آمده است كه صنايع مي توانند 
6 درصد به قيمت ماست، شير و پنير اضافه كنند. ما 
مي دانيم كه قيمت اين محصوالت كامال مشخص 
است لذا معلوم اســت از چه قيمتي به چه قيمتي 
خواهند رســيد اما درباره شــير خام چنين چيزي 
ممكن نيست زيرا شــير خام در حال حاضر قيمت 
ثابتي ندارد. يك كارخانه 900 تومان، يكي 1000 و 
ديگري 1100 تومان مي خرد. متن اين ابالغيه مبهم 
است. اگر دقت شود در متن آمده است افزايش »يك 
هزار ريال به قيمت خريد فعلي شير خام« و قيمت 
فعلي يعني عمال دست كارخانه ها را باز گذاشتن. در 

اين ابالغيه هيچ قيمت مشــخصي براي شير خام 
اعالم نشــده اســت. كارخانه ها از فردا اين افزايش 
قيمت ها را روي محصــوالت خود اجرا مي كنند اما 
اينكه چه زماني شــير را از دامدار بــا قيمت باالتر 
بخرند، معلوم نيست. طبق تجربه اي كه ما داشته ايم 
مدت طوالني زمان مي بــرد تا صنايع به اين كار تن 

دهند و هر كدام به نهانه اي سر باز خواهند زد. 
 

شير هيچ قيمت پايه اي در كشور ندارد
وي در ادامــه گفــت: متاســفانه متوليــان امر 

نتوانسته اند از حقوق دامداران دفاع كنند و شايد 
هم نخواسته اند. اين ابالغيه در عمل براي دامداران 
ســودي نخواهد داشــت زيرا قيمت پايه اي براي 
شير مشخص نشده است و تا قيمت پايه مشخص 
نشود مشكالت حل نمي شود. وي افزود: چه كسي 
كارخانه را موظــف به رعايت ايــن افزايش 100 
توماني شير خواهد كرد؟ دامداران هيچ فريادرسي 
ندارند. وقتي سازمان حمايت چنين نامه مبهمي 
را منتشــر مي كند، چه انتظاري از ساير مسئوالن 

مي توان داشت؟ 

اميدواريم صنايع لبني زير بار بروند
همه اين گاليه ها در حاليست كه 
رئيس هيات  مديره انجمن صنفي 
گاوداران از اين اقدام حمايت كرد 
و با بيان اينكه ســرانجام پس از 
18ماه دولت اقدامي انجام داد تا 
قيمت شير خام به نرخ مصوب شده 1440 تومان 
نزديك شــود، گفت: اميدوار هستيم صنايع لبني 
اين دستور را اجرايي كنند. سيد احمد مقدسي با 
بيان اينكه صنعت دامپروري در 18 ماه گذشــته 

آســيب هاي زيادي ديده اســت، گفت: اميدوار 
هستيم صنايع لبني دستور جديد دولت را اجرايي 
كنند تا توليد شــير خام كه 70 درصد ماده اوليه 
فرآورده هاي لبني را تشكيل مي دهد، بيش از اين 
به خطر نيفتد. وي با اشاره به اينكه ما در حدود يك 
ماه قبل جلسه اي با صنايع لبني و سازمان حمايت 
درباره تعيين تكليف قيمت شــير خام داشــتيم، 
افزود: در آن جلسه پيشنهاد شــد دامداران براي 
اينكه مصوبه قيمت 1440 توماني شير خام اجرايي 
شــود، با دولت و كارخانجات همكاري كنند و اين 

افزايش نرخ پلكاني رخ دهد، ضمن اينكه قرار شد 
در گام نخست 100 تومان به قيمت پايه شير خام 
افزوده شــود و در مقابل كارخانجــات نيز اجازه 
افزايش قيمــت ۳ فرآورده پرمصــرف خود را تا 6 
درصد داشته باشند و نهايتا در مرحله دوم قيمت 
شير خام به 1440 تومان برسد. وي با بيان اينكه در 
حال حاضر گام اول اين توافق اجرايي شده است، 
اظهار اميدواري كــرد كه گام دوم نيــز به زودي 
اجرايي و قيمت شــير خام 1440 تومان شــود تا 

صنعت دامپروري بيش از اين متضرر نشود. 

»كسبوكار«گزارشميدهد

به نام دامداران، به کام صنایع لبني 



7

I N FO@biznews. ir

www.kASBOKARNEWS. ir1401روزنامه كسب و كار| سال هشتم،شماره 2682| سه شنبه 27 دی ماه

اصناف

از زمان های گذشــته همه خانواده ها 
در طوالنی ترین شــب ســال دور هم 
جمع می شدند و معموال همه اقوام در 
این شب به دیدار بزرگ ترها مي روند و 
درواقع بزرگ ترهاي فاميل در این شب 

ميزباني براي فاميل و فرزندان خود هستند. 
زماني سادگي شب یلدا زیبایي این شــب را دو چندان مي كرد 
به      طوري كه صفاي خاصي در منــزل بزرگ ترها آن هم در كنار 
كرسي هاي قدیمي كه روي آن ســيني بزرگي از خوراكي هاي 

خوشمزه اما ساده بود به چشم مي خورد. 
یك روز تا رسيدن بلندترین شب ســال )شب یلدا( باقي مانده و 
بيشتر خانواده ها خود را براي رسيدن این شب آماده مي كنند اما 
در این ميان گراني اجناس شب یلدا بيشتر در بازار دیده مي شود. 
تهيه اجناس و خوراكي ها مخصوص این شب بلند است،اما  انگار 
هر مناسبتي كه در طول سال وجود دارد، قيمت اجناس ویژه این 

مراسم هم به طور ویژه گران مي شود. 
در این روزها سایه گراني بر سر بسياري از مواد غذایي شب یلدا 
سایه افكنده و با گشت و گذاري در بازار به خوبي مي توان فهميد كه 

گراني خوراكی های شب یلدا خودنمایي مي كند. 
رئيس اتحادیه بنكداران مواد غذایي در این بــاره و در گفتگو با 
»كسب وكار« با بيان اینكه بانك اطالعاتي گسترده اي از اقالم مواد 
غذایي در سراسر كشور داریم، گفت: نه فقط براي شب یلدا بلكه تا 

پایان سال هم افزایش قيمت نخواهيم داشت. 

امروزه مردم تعيين كننده قيمت هستند
محمد آقاطاهر، بــا بيان اینكه همچنان عرضــه كاالها مازاد بر 
تقاضاست، گفت: شهروندان هم دنبال خریدهاي فله اي و انبوه 

نيستند و امروزه مردم تعيين كننده قيمت هستند. 
وي گفت: مردم از خریدهاي فله اي و انبوه خودداري مي كنند چون 
عرضه كافي وجود دارد بنابراین خریدهاي خرد و تازه را در اولویت 
قرار مي دهند و دیگر خانه ها انبار كاالها نيست، چون عرضه كاالها 
فراوان است و در حال حاضر مشكل توليدكنندگان و وارد كنندگان، 
یافتن مشتري است. رئيس اتحادیه بنكداران مواد غذایي با بيان 
اینكه براي دوره شب یلدا هم عرضه كافي داریم، گفت: كاالهاي 
پرتقاضاي مردم یعني برنج، روغن، شكر و حبوبات به ميزان زیاد 
تامين و عرضه شده اســت. آقاطاهر با بيان اینكه ظرفيت عرضه 
مواد غذایي خيلي زیاد است، گفت: ذخایر ما در انبارها زیاد است 

و مردم اصال نگران نباشند چون ظرفيت افزایش قيمت هم اصال 
وجود ندارد. 

همچنين در این روزها، با گشت و گذاري در فروشگاه هاي سطح 
شهر و به ویژه فروشگاه هاي بزرگ و زنجيره اي، نوشته ها و بنرهاي 
»تخفيف« آن هم با رنگ و لعابي خاص نخستين چيزي است كه 
نظر هر مراجعه كننده اي را بــه خود جلب مي كند كه حكایت از 
آن دارد كه فروشندگان تالش مي كنند در بازار بدون مشتري، 

كاالهاي شان را هر طوري شده به فروش برسانند. 

تخفيف هايي بعضا غيرواقعي براي كسب سود بيشتر
این فعال صنفي در این باره نيز گفت: در ایام مختلف شاهد ارائه 
تخفيف هایي بعضا غيرواقعي براي كســب سود بيشتر از سوي 
برخي فروشگاه ها یا مراكز عرضه كاال هستيم كه معموال فروش 

اجناس بي كيفيت هم در صدر تخفيف ها قرار دارد اما موضوع مهم 
این است كه قيمت درج شده روي برخي كاالها تا چه ميزان باال و 
غيرواقعي است كه عرضه كنندگان مي توانند تا این ميزان تخفيف، 
براي یك كاال اعمال كنند و از طرفي جوایز ميليوني هم درنظر 
بگيرند.  آقاطاهر افزود: این در حاليست كه برخي عرضه كنندگان 
كاال به دور از نظارت دستگاه هاي ذیربط ســودهاي زیادي را از 
طریق تبليغات كاذب براي این كاالها به جيب مي زنند و چندي 
پيش شاهد تبليغات گسترده یكي از فروشگاه ها یا مراكز عرضه 
بودیم كه با تبليغات گسترده تخفيف 10 تا 90 درصدي اقدام به 
فروش برخي محصوالت خود كرد و این در حاليست كه در زمان 
مراجعه به محل عرضه، متقاضيان با كاالهاي بي كيفيتي روبه رو 
شدند كه با تخفيف90 درصدي عرضه مي شدند. این روزها نبود 
رقابت سالم و انحصار در واردات محصوالت باعث شده كه هرگز 

شاهد قيمت گذاري شفاف در بسياري از محصوالت وارداتي و از 
جمله مواد غذایي نباشيم. 

دوچرخه ساز يا وارد كننده دوچرخه اقدام به واردات 
عدس از كانادا مي كند

به عنوان مثال چندي پيش درباره یكي از اقالم حبوبات –عدس 
- كه از كانادا وارد مي شد، انتشار شایعه اي مبني بر خشكسالي 
و عدم كشــت آن در كانــادا باعث افزایش 30 تــا 40 درصدي 
قيمت آن محصول در ایران شــد؛ حال آنكه اصال این شــایعه 
صحت نداشــت و اتفاقا برعكس، كشــور توليد  كننده مشغول 
ارائه مشوق هاي قابل توجهي به خریدارانش براي فروش بيشتر 
محصوالت به  دليل كاهش قيمت بود. بنابراین این یعني انحصار 
كه مي تواند اینگونه جو بازار را تحت تاثير آنچه مي خواهد قرار دهد. 

آقاطاهر در ادامه با اشاره به این مطلب تصریح كرد: همان شرایط 
غيرشفاف باعث شده تا برخي واردكنندگان با تشكيل انجمن هایي 
غيراصولي همراه با یكدیگر براي تعيين قيمت ها گام بردارند و 
جلوي كاهش قيمت ها یا حتي شناور شدن قيمت ها متناسب با 
 بازارهاي بين المللي را بگيرند و تنها به منافع شخصي خود توجه 
داشته باشــند.  به عقيده این مقام صنفي تنها راه انتقال كاهش 
قيمت هاي بين المللــي مواد غذایي به بازار ایران این اســت كه 
واردات مواد غذایي كامال تخصصي باشد درحالي كه امروز یك 
دوچرخه ساز یا واردكننده دوچرخه اقدام به واردات عدس از كانادا 
مي كند. این روند باعث مي شود كه همواره بازار ایران خارج از عرف 
مســائل بين المللي حركت كند و به جاي تاثير پذیري از كاهش 
قيمت هاي جهاني در برخي محصوالت تقاضاي افزایش قيمت 

را تجربه كنيم. 

رئيس اتحاديه بنكداران مواد غذايي در گفتگو با »كسب وكار« هشدار داد 

فروشاجناسبيكيفيتدرصدرتخفيفها

روز عروسي یكي از به یادماندني ترین 
روزهاي زندگي همه است. برگزاري 
جشــن ها و مراسم جشــن و سرور 
برای تمام ایراني ها اهميت بســياري 
دارد. همه براي برگزاري هرچه بهتر 
مراســم ها اســترس زیادي دارند. البته كه این مساله كامال 
طبيعي است چراكه آماده شدن براي این روز بزرگ و با شكوه 

نياز به برنامه ریزي و هماهنگي هاي زیادي دارد. 
یكي از اصلي ترین امور، اجاره تاالر هاي پذیرایي و عروسي براي 
برگزاري مراسم است. این روزها شــاهد ارائه پيشرفته ترین 
خدمات در بهترین تاالرهاي پذیرایي در تمام كشور هستيم. 
با شروع فصل جدید و پایان ایام محرم و صفر، انتظار مي رود 
برگزاري مراسم هاي عقد و عروسي از سر گرفته شود. رئيس 
اتحادیه تاالر هاي پذیرایي و تجهيــز مجالس در این باره و در 
گفتگو با »كسب وكار« گفت: امســال با بي رونقي خاصي در 
برگزاري مراسم ها روبه رو هستيم و باوجود آغاز ماه ربيع االول، 
بيش از ۶0 درصد واحدهاي صنفي در مقایســه با سال هاي 
گذشته از وضعيت كاري مناسبي برخوردار نيستند و تقاضاي 
كمتري نسبت به سال گذشته داریم كه شاید یكي از دالیل آن 
سرماي زمستان باشد. خسرو ابراهيمي نيا، اظهار كرد: هر ساله 
با آغاز ماه ربيع االول فعاليت تاالرهــا رونق مي گرفت چون با 
توجه به اتمام ایام سوگواري محرم و صفر، معموال اكثر تاالرها 
براي برگزاري مراسم ها رزرو شــده بودند ولي امسال چنين 
اتفاقي نيفتاده است. وي افزود: تاالرهاي پذیرایي براي داشتن 
مشــتري و فعاليت در حوزه رقابتي در بعضي مواقع مجبورند 

حتي نرخ هاي خود را نيز كاهش دهند. 

ضرورت مراجعه به واحدهاي صنفي داراي پروانه 
كسب 

ابراهيمي نيــا بــا بيان اینكــه تيم هــاي بازرســي اتحادیه 
بازدیدهاي ميدانــي را از واحدهاي صنفــي انجام مي دهند، 
به مردم هشــدار داد كه براي برگزاري مراســم هاي عروسي 
به واحدهاي صنفــي مراجعه كنند كه حتما پروانه كســب 
داشــته باشــند. رئيس اتحادیه تاالر هاي پذیرایي و تجهيز 
مجالس ادامه داد: مراجعه كنندگان باید پروانه كســب تاالر 
مربوطه و نرخ نامه آنهــا را در زمان مراجعــه رویت و در این 
زمينه اطمينان حاصل كنند تا مشــكلي بــراي آنها به وجود 
نياید. وي یادآور شــد: چنانچه با واحدهاي غيرمجاز مواجه 
 شــویم، با همكاري اداره اماكن، برخوردهــاي قانوني الزم را 

انجام مي دهيم. 

تاالر غيرمجاز در شهر تهران نداريم
رئيس اتحادیه تاالر هاي پذیرایي و تجهيز مجالس در عين حال 
تاكيد كرد: تاالر غيرمجاز در شهر تهران نداریم و آن هایي كه 
به صورت غيرقانوني فعاليت مي كنند، تاالر نيســتند؛ درواقع 
مراكزي هســتند كه در قالب ســالن اجتماعات یا برج ها كه 
معموال در اطراف تهران هســتند، ميزبان برگزاري مراسم ها 

هســتند. ابراهيمي نيا از افزایش قارچ گونه مراكز غيرقانوني 
برگزاري مراسم هاي عروسي با توجه به آغاز ماه ربيع االول خبر 
داد و گفت: با هجمه فرهنگي غرب مواجه هستيم و تبليغات 
منفي كه از طریق رســانه هاي مجازي عنوان مي شود، تفكر 
جوانان ما را به برگزاري مجالسي كه در شأن و شخصيت آنها 
نيست، سوق مي دهد و متاسفانه برخي مراسم ها در زیرزمين 
یا برج هاي مسكوني خارج از شهر به صورت غيرقانوني برگزار 
مي شود. وي همچنين به هزینه هاي باالي حامل هاي انرژي و 
دیگر هزینه هاي تاالرها با توجه به ركود بازار اشاره كرد. رئيس 
اتحادیه تاالرهاي پذیرایي و تجهيز مجالس همچنين گفت: 
تمامي نرخ ها در كميســيون فني اتحادیه مورد بررسي قرار 

مي گيرد و پس آن تصميم گيري شده و نهایي مي شود. 
خســرو ابراهيمي نيا درباره متفاوت بودن حق ســرویس در 
تاالرهاي مختلف توضيح داد: این نرخ به تصميم كميســيون 
فني اتحادیه بعد از بازرســي از واحد صنفي مربوطه بستگي 
دارد كه در بعضي تاالرها حق ســرویس صفر درصد است و تا 
ســقف 10 درصد این نرخ متفاوت است. وي با بيان اینكه هر 
تاالر پذیرایي ورودیه اي دارد و تمام این موارد در كميسيون  
فني اتحادیه مورد بررسي قرار مي گيرد، افزود: همچنين همه 

تاالرها 9 درصد به عنوان ماليات بر ارزش افزوده از مشتریان 
خود دریافت مي كنند. 

برخورد با تاالرهاي غيرمجاز مطابق با قانون
وي با بيان اینكه در شهر تهران هيچ تاالري بدون مجوز فعاليت 
نمي كند، تاكيد كرد: البته در اطراف تهران تاالرهایي به صورت 
غيرمجاز فعاليــت مي كنند كه با آنها مطابــق قانون برخورد 

مي شود. 
ابراهيمي نيا بــا بيان اینكــه پركارترین تاالرهــا درمجموع 
120 روز در ســال فعاليت مي كننــد، اظهار كــرد: با توجه 
به اینكــه در دهه هــاي محرم و صفــر یا فصــل امتحانات 
مراســمي برگــزار نمي شــود، تاالرهــا خالي هســتند و 
متاســفانه با توجه به اینكــه تعداد تاالرها در تهران اشــباع 
 شــده و به دليــل ركود موجــود در بــازار، شــاهد تعطيلي 

آنها هستيم. 
عضو هيات رئيســه اتاق اصناف تهران دربــاره مبلغ ورودیه 
تاالرهاي پذیرایــي نيز توضيح داد: معمــوال ورودیه هر تاالر 
در روزهاي عــادي 200 هــزار تومــان و در تعطيالت آخر 
هفته 300 هزار تومان اســت كه البته بعضــي از تاالرها این 

ورودیــه را نمي گيرند، همچنيــن در بحث متــراژ و تعداد 
 صندلــي نيــز اســتاندارد نانوشــته اي وجــود دارد كه هر 

1/5 مترمربع، ظرفيت یك نفر را دارد. 
وي در عين حال تاكيد كرد: در رابطه با اختالف قيمتي كه بين 
تاالرهاي پذیرایي وجود دارد، باید به این موضوع اشاره شود 
كه بعضا مشــتریان از تاالرهاي پذیرایي انتظارات و امكاناتي 
مثل آتش بازي یا تنوع غذایي را درخواست مي كنند كه همه 
این موارد در رابطه با قيمت تاثير گذارهستند. رئيس اتحادیه 
تاالرهاي پذیرایــي و تجهيز مجالس ادامــه داد: این موضوع 
براســاس فضا، منوي غذا و امكاناتي كه تــاالر مي تواند براي 
مشتریان خود درنظر بگيرد، متفاوت است و هر تاالر به تناسب 

توانایي هاي خود مي تواند پاسخگوي مشتریان باشد. 
عضو هيات رئيسه و مســئول آموزش اتاق اصناف تهران در 
پایان اظهار داشــت: تغيير و تحوالت اقتصادي در چند سال 
گذشته نشــان مي دهد چرخه اقتصادي كشور در حال گذر 
از فرهنگ مصرفي به سوي اقتصاد مقاومتي است لذا این نياز 
احساس مي شــود كه با اذعان به این موضوع كه اصناف پایه 
و بازوي انقالب هســتند، این نقش باید در جامعه به صورت 
فعال تري ظاهر شــود تا بتوان به سمت وســوي ایده آل ها و 

آرمان ها رفت. طي ســاليان متمادي اقتصاد كشــور وابسته 
به نفت و درآمدهاي حاصــل از آن بود كه دخالت بيگانگان را 
در امور كشور رقم مي زد اما درحال حاضر تغيير نوع فرهنگ 
و به تبع آن اقتــدار فرهنگي حاصل از اقتصــاد مقاومتي و با 
عنایت به نگاه ویژه مقــام رهبري و الگوهاي فكري ایشــان 
كه نقش اصناف را با توجه به وجود پتانســيل هایي كه هم در 
 بخش توليد و توزیع وجود دارد، به ما آموخت كه خود را باور 
داشته باشــيم. ابراهيمي نيا ادامه داد: اكنون كه این موهبت 
الهي نصيب ما شده است كه مدیران و مسئوالن جامعه اصناف 
باشيم، باید ســعي كنيم روش هاي ســنتي را با حفظ شعائر 
مذهبي و فرهنگ صنفي استاد شاگردي به عنوان یك سنت 
حسنه نگاه داریم. هنوز هم هستند بازاري هایي كه با آیاتي از 
كالم ا... مجيد كركره مغازه خود را بــاال مي دهند و با نام و یاد 
خدا آن را پایين مي آورند، با رزق حالل امرار معاش مي كنند، 
با اجراي مراســم گلریزان ســعي در رفع مشكالت همكاران 
خود دارند و با جمع آوري پول در بين همكاران به ســاختن 
بيمارستان، مدرســه و مسجد مشــغولند. اميد مي رود این 
سنت ها روز به روز پررنگ تر شود و تفكر سنتي بازار همچنان 

در جریان باشد. 

رئيس اتحاديه تاالر هاي پذيرايي و تجهيز مجالس در گفتگو با »كسب وكار« مطرح كرد 

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

برسانيد. 

نامه به سردبير

باشگاه 99
پادشــاه يك كشــور بزرگ از زندگي خود 
راضي نبود اما علت  آن را نمي دانست. روزي 
پادشــاه در كاخ خود گــردش مي كرد كه 
صداي آوازي را شنيد. پادشاه به دنبال صدا 
رفت و آشــپزي را ديد كه در صورتش برق 

سعادت و شادي ديده مي شد. 
پادشاه بسيار تعجب كرد و از آشپز پرسيد: 
چرا اينقدر شاد هستي؟ آشپز جواب داد: قربان، من فقط يك آشپز هستم اما 
تالش مي كنم تا همسر و بچه ام را شاد كنم. ما خانه اي حصيري تهيه كرديم 
و به اندازه كافي خوراك و پوشاك داريم. من خوشبختم. شاه متعجب شد و 

دراين زمينه با وزيرش گفتگو كرد. 
وزير به پادشــاه گفت: براي امتحان اينكه او چقدر واقعا خوش بين است و از 
زندگي اش لذت مي برد، يك كيسه با 99 سكه طال مقابل در خانه آشپز بگذاريد 

تا بفهميد كه گروه 99 چيست؟ پادشاه دستور داد حرف وزير را اجرا كنند. 
آشپز پس از انجام كارها به خانه بازگشــت و مقابل در خانه كيسه را ديد. با 
تعجب كيســه را به اتاق برد و باز كرد. با ديدن ســكه هاي طال متعجب شد 
و سريع شروع به شمردن ســكه هاي طال كرد: چرا 99 سكه؟ حتما اشتباه 

شمردم. 
چند بار ديگر هم شمرد اما باز همان 99 سكه داخل كيسه بود. فكر كرد كه 
يك سكه ديگر كجاست و شروع به جستجوي سكه صدم كرد اما سكه پيدا 
نشد. آشپز بسيار دلشكسته شد. تصميم گرفت از فردا بسيار تالش كند تا يك 
سكه طالي ديگر به دست بياورد. فردا تا ديروقت كار و با همسر و كودكش دعوا 
كرد. آشپز ديگر مانند گذشته خوشحال نبود و آواز هم نمي خواند. او فقط تا 
حد توانش كار مي كرد. پادشاه نمي دانست كه چرا اين كيسه چنين باليي بر 
سر آشپز آورده است. وزير براي او توضيح داد: ديديد كه او هم عضو گروه 99 

بود: افرادي كه زياد دارند اما راضي نيستند. 

چرا همه ما نمي توانيم جابز، گيتس و زاكربرگ شويم؟
دســت  برداريم از اين مقايســه خودمان 
با زاكربرگ، جابز مرحــوم و گيتس كنار 
كشيده از مايكروسافت. در عالم مهندسي، 
مهندســان نرم افزار عالمــي ديگر دارند. 
يك مهندس مكانيك كمتر پيش مي آيد 
كه خــودش را با هنري فورد و پورشــه و 
المبورگيني مقايســه كند. يك مهندس 
مكانيك معموال توانايي ها و محدوديت هاي خود را مي شناسد اما در عالم 
نرم افزار معموال هيچ محدوديتي تصور نمي شود. در عالم نرم افزار همه به 
نوك قله نگاه مي كنند. بيشتر فعاالن خودشان را استعدادهايي مي دانند 
كه در روزهــاي آينده پای خــود را جاي بزرگان خواهند گذاشــت. آنها 
 خودشان را با بزرگان مقايسه مي كنند و مي خواهند شركتي براي خودشان 
دســت و پا كنند و كارآفريني ای به راه بيندازند. غافل از اينكه آنچه جابز، 
گيتس، زاكربرگ و امثال آنها را آني كه هستند، كرد صرفا توانايي نرم افزاري 
آنها نبود. آنها توانايي ها، مهارت ها و اســتعدادهاي ديگري هم داشتند: از 
جمله نگاه راهبردي، توان بازاريابي، درك مالي و بســياري از توانايي هاي 
ديگر. متاسفانه ما وقتي به بزرگان دنياي فناوري اطالعات نگاه مي كنيم 
صرفا جنبه نرم افزاري آنها را مي بينيم. يــك مهندس مكانيك هرگز فكر 

نمي كند كه هنري فورد فقط يك مهندس مكانيك بود.  

5 پيشنهاد براي شادتر زيستن
خـوشحالي يك وضعيت خاص ذهـنـي 
اســـت. خودتان مي توانـيـــد مـيزان 
خوشحالي خود را كنترل كنيد و افزايش 
دهيد؛ بنابراين بـــه خـوشـحال بـودن 
فـكر كنيد تا احساس بهتري پيدا كنيد. 
اين جا چند پيشــنهاد براي شما در اين 

زمينه داريم: 
۱- خوش بين باشيد: بـه زنـدگي با ديـدي مثـبـت نگـاه كـنـيد تا خـود را 
بـه دليل احساس انرژي و خوشحالي بسيار زيادي كـه نصيب تان خواهـد 
شد، متعجب  سازيد. بـه ياد داشته باشيد كه افراد شاد و مثبت انديش، بيشتر 

مي توانند ديگران را مجذوب خود كنند. 
۲- ديد وسيعي داشته باشيد: اجازه ندهيد مسائل كوچك شما را آشفته 
كند. بـراي رسيـدن بـه هـدف خـود پـــايدار و مـقاوم باشيد؛ خـواه آن 
هـدف رياست، پرداخت رهن يا يك ازدواج پايدار و موفق باشد. در ايـن راه 
بـا موانـعي مواجه خواهيد شد. به سرانجام و پـاداش تالش تان فكر كـرده 

و از ناخرسندي ناشي از مسائل كم اهميت دوري كنيد. 
3- از زندگي لذت ببريد: به كارهايي مبــادرت كنيد كه از انجام دادن آنها 
لذت مي بريد: خودروي تان را بـشوييـد، بـه برخي تعميرات جزئي در منزل 
بپردازيد، تلويزيون تماشا كنـيـد، خريد برويد و... براي خودتان اولويتي 

قائل شويد و آنچه را كه دوست داريد، انجام دهيد. 
4- از جسم خود مراقبت كنيد: خوب بخوريد و ورزش كنيد. كمي بدويد 
يـا در يـك بازي ورزشي شركت كنيد. هـمراهي يـك تـيم به عنـوان يـك 
عضـو و بيرون رفتن با هم تيمي ها بعد از بازي، براي جسم و فكر شما مفيد 

خواهد بود. 
5- با مردم در تماس باشيد: آيا به ياد مي آوريد زمانـي كـه دوستي قديمي 
به طور غيرمنتظره با شما تماس گرفت چه احساسي داشتيد؟ همين حاال 
براي يكي از آشنايان ايميلي ارسال كنيد يا با افراد فاميل يا دوستان قديمي 

خود تماس بگيريد و از حال آنها باخبر شويد. 
منبع: سالمت نيوز

حكايت مديريتي 

يادداشت مدير 

 تندرستي شغلي 

ابتكار و اختراع در دنياي امروز فناوري حرف اول 
را مي زند. برخي با سليقه شخصي خود به موضوع 
نگاه مي كنند اما بايد ديد كدام شركت ها از نظر آمار 

ثبت اختراع در رتبه بهتري قرار دارند. 
پايگاه اينترنتي اســكوپ كــه گواهي هاي ثبت 
اختراع و دعاوي قضايي شركت ها را دنبال مي كند، 
به تازگي فهرســت مبتكرترين شركت هاي سال 
۲0۱5 ميالدي را منتشــر كرده است. اين آمار با 
توجه به ابتكارهاي موفق هر شــركت ارائه شــده 

است. 
مطابق انتظار مي توان اسامي غول هاي آمريكايي 
و شرق آسيايي را در فهرست مشاهده كرد. البته 
چند نام ديگر نيز در اين رتبه بندي جاي گرفته اند. 

 ۱. سامسونگ
تعداد گواهي هاي ثبت اختراع: ۷50۶ عدد

رتبه اول فهرست مبتكرترين شركت هاي سال به 
شركت سامسونگ رسيد. اين شركت كره اي تقريبا 
در تمام صنايع الكترونيكــي فعاليت مي كند و در 
هر يك از آنها حرف هاي زيــادي براي گفتن دارد. 
درآمد ساالنه سامســونگ نزديك به 305 ميليارد 
دالر است. تعداد كاركنان اين شــركت نيز حدود 
4۸9 هزار نفر است كه رقم قابل توجهي است. گروه 
سامسونگ در سال ۱93۸ توسط لي بيونگ چول 
در قالب يك شركت بازرگاني تاسيس شد. اين گروه 
در طول 3 دهه نخست در حوزه هاي فناوري هوافضا، 
نســاجي، ارائه خدمات بيمه، مبادالت اوراق بهادار 
و خرده فروشي فعاليت داشــت و در اواخر دهه ۶0 

ميالدي وارد عرصه الكترونيك شد. 

IBM ۲. شركت
تعداد گواهي هاي ثبت اختراع: ۶۸۶۸ عدد

شــركت ماشــين آالت بين المللي كسب وكار كه 
با نام اختصاري  اي.بي. ام شــناخته مي شــود، در 
ســال ۱9۱۱ ميالدي تاسيس شــد. اين شركت 
توليد كننده و فروشــنده نرم افزار و ســخت افزار، 
ارائه دهنــده خدماتي چون زيرســاخت، ميزباني 
وب، فناوري نانو و رايانه بزرگ است. درآمد ساالنه 
شركت IBM نزديك به 9۲ ميليارد دالر در سال و 

تعداد كاركنان آن نيز 3۷9 هزار نفر است. 

۳. كانن
تعداد گواهي هاي ثبت اختراع: 3۸۸۶ عدد

 كانن شركت الكترونيكي ژاپني و چندمليتي است 
كه در توليد دوربين ها و تجهيزات جانبي عكاسي و 
تصويربرداري تخصص ويژه اي دارد. اين شركت در 
سال ۱93۷ تاسيس شد و حدود ۲9 ميليارد دالر در 
سال درآمد دارد. شركت كانن حرف اول را در دنياي 
شگفت انگيز عكاسي مي زند و حدود ۱9۸ هزار نفر در 

آن مشغول به كار هستند. 

۴. ال جي
تعداد گواهي هاي ثبت اختراع: 3539 عدد

ال جي در ســال ۱94۷ تاســيس شــد و عمده 
فعاليت آن توليد محصوالت الكترونيكي خانگي 
نظير تلويزيون، وســايل برقي آشپزخانه و گوشي 
هوشمند است. ال جي از مشــهورترين برندهاي 
دنياي الكترونيك اســت كه درآمد آن ســاالنه 
نزديك به ۱43 ميليارد دالر اســت. حدود ۲۲0 
هزار نفر در شركت ال جي مشغول به كار هستند. 

۵. گوگل
تعداد گواهي هاي ثبت اختراع: 303۱ عدد

گوگل يكي از جديدترين اســامي اين فهرســت 
است كه رسما از سال ۱99۸ 

ميالدي شروع به كار كرد. 
گــوگل در زمينه هــاي 

ي  جســتجو
اينترنتي، رايانش 
ابــري و تبليغات 

سرمايه گذاري 
مي كند و در اين 

مــدت به خوبي 
پيشــرفت كــرده 
است. درآمد ساالنه 
گوگل به بيش از ۶۶ 

ميليارد دالرد  در سال 
رسيده و حدود ۶0 هزار كارمند 

دارد.

۷. توشيبا
تعداد گواهي هاي ثبت اختراع : ۲450 عدد

توشيبا پيش از جنگ جهاني دوم و در سال 

۱939 ميالدي تاسيس شــد. از جمله محصوالت 
اين شركت مي توان به تجهيزات فناوري اطالعات 
و ارتباطات، قطعات الكترونيكي، سيستم هاي برقي، 
زيرســاخت هاي شــهري و صنعتي، لوازم خانگي، 
تجهيزات پزشــكي، لوازم اداري و دفتري، ابزارهاي 
روشــنايي، تجهيزات نورپردازي و نيز ارائه خدمات 
لجستيكي اشاره كرد. درآمد ساالنه توشيبا بيش از 
54 ميليارد دالر در سال و تعداد كاركنان آن نيز حدود 

۲00 هزار نفر است. 

 ۸. سوني
تعداد گواهي هاي ثبت اختراع :۲۲۸۷ عدد

 ســوني در ســال ۱94۶ تاســيس شــد و در 
زمينــه توليــد وســايل الكترونيكــي خانگــي 
نظيــر تلويزيــون و گوشــي هوشــمند فعاليت 
 دارد. درآمد ســاالنه شــركت ســوني بــه حدود

از  بيــش  و  رســيده  دالر  ميليــارد   ۶۷  
۱3۱ هــزار كارمنــد دارد. ســوني از جملــه 
 برندهايــي اســت كه مي تــوان بــه محصوالتش 

اعتماد كرد. 

 ۹. مايكروسافت
تعــداد گواهي هــاي ثبت 

اختراع : ۲۲۲5 عدد
مايكروســافت در سال 
۱9۷5 ميالدي توسط 
بيل گيتس و دوست 
دوران كودكي اش 
شــد.  تاســيس 
درآمد ســاالنه اين 
شــركت بيــش از 
93 ميليــارد دالر 
در ســال بوده و حدود 
۱۱۸ هزار كارمند نيز دارد. 
پرفروش تريــن محصــوالت 
شركت مايكروسافت، سيستم عــــامل »ويندوز« 
و نرم افزار »آفيس« است. شعار اصلي اين شركت نيز 
جالب است: »يك رايانه روي هر ميز و در هر خانه كه 
نرم افزارهاي مايكروســافت را اجرا كند.« اين دو 
محصول با سهمي حدود 90درصد در سال 

۲003 براي مايكروســافت آفيس و در سال ۲00۶ 
براي ويندوز جايگاه مهمي در بازار فروش محصوالت 
كامپيوترهاي شخصي و كامپيوترهاي روميزي پيدا 

كردند. 
۱۰. پاناسونيك

تعداد گواهي هاي ثبت اختراع : ۲۲۱3 عدد
پاناسونيك يكي ديگر از برندهاي مشهور دنيا و يكي 
از غول هاي صنايع الكترونيكي جهان اســت. شركت 
الكـــترونيكي ژاپني پانــاسونيك در ســـال ۱9۱۸ 
توسط كونوسوكه ماتسوشيتا تحت نام »ماتسوشيتا« 
تاسيس شــد و در طول ســال هاي متمادي فعاليت 
در صنايــع الكترونيك و مخابرات، امــروزه در رديف 
شــركت هاي بزرگ ژاپني قرار دارد. اين شــركت در 
زمينه توليد انواع محصوالت الكترونيكي نظير دوربين 
و تلويزيون فعاليت مي كند و درآمد آن ساالنه به بيش از 
۶۸ ميليارد دالر مي رسد. گفتني است تعداد كاركنان 

اين غول صنعتي به حدود ۲54 هزار نفر مي رسد.

 ۱۱. اينتل
تعداد گواهي هاي ثبت اختراع: ۱۸4۸ عدد اينتل در 
سال ۱9۶۸ تاسيس شد و در زمينه توليد پردازشگر 
فعاليت مي كند. درآمد ساالنه اينتل بيش از 55 ميليارد 
 دالر و تعداد كاركنــان آن نيز حــدود ۱0۶ هزار نفر 

است. 

 ۱۲. اپل
تعداد گواهي هاي ثبت اختراع: ۱۷95 عدد

كسي نيســت كه با يادگار اســتيو جابز آشنايي 
نداشته باشــد. اپل در ســال ۱9۷۶ تاسيس شد 
و حــدود ۲33 ميليــارد دالر در ســال درآمــد 
 دارد. تعــداد كاركنــان اپــل ۱۱5 هــزار نفــر

 است. اين شركت در زمينه توليد گوشي هوشمند 
و انواع تبلــت فعاليــت مي كند و همــواره جزو 

بهترين هاي بازار بوده است. 

۱۳. جنرال الكتريك
تعداد گواهي هاي ثبت اختراع :۱۶43 عدد

تعداد گواهي هاي ثبت اختراع  جنــرال الكتريك، 
شركت خوشه اي آمريكايي است كه در سال ۱۸9۲ 
ميالدي تاسيس شد و در زمينه انرژي فعاليت دارد. 
درآمد ساالنه اين شركت حدود ۱4۸ ميليارد دالر و 

تعداد كاركنان آن 305 هزار نفر است. 
منبع: فراديد

مبتكرترين شركت های  جهان در ۲۰۱۵

چرا بعضي چهره ها زود فراموش مي شوند؟
نکته

بهترين تجارب براي موفقيت 
كسب وكارهاي كوچك

بسيار ديده شده كه كارآفرينان كسب وكارشان را 
خوب شــروع مي كنند و به موفقيت هاي بسياري 
هم دســت مي يابند امــا در ادامه دچار مشــكل 
 مي شوند و شكست مي خورند. به عنوان مثال از بين 
۱00 شركت اول آمريكا در اوايل دهه ۱990 امروز 
حدود ۲0 شركت همچنان در فهرست شركت اول 
باقي مانده اند. چرا اين اتفاق مي افتد؟ مهم ترين دليل 
وقوع مشكل اين است كه اين افراد تنها به راه اندازي 

كسب وكارشان فكر كرده اند و نه به بعد از آن. 
اكنون فرض كنيم كه براي كسب وكار اين مشكالت 
هم پيش نيايد و كسب وكار موفق باشد. اين موفقيت 
نســبي، به تدريج باعــث پيش آمدن آفــت ديگري 
 مي شــود. در ادبيات علمي كارآفرينــي بحثي به نام 
»تله بنيان گذار« وجود دارد. ماجرا از اين قرار اســت 
كه بعد از راه اندازي و موفقيت يك كسب وكار جديد، 
بنيان گذار به كسب وكار خود دلبستگي عاطفي پيدا 
مي كند. از طرف ديگر چون اقدامات قبلي او منجر به 
موفقيت كسب وكارش شده است، تصور مي كند با ادامه 
همان كارهاي قبلــی مي تواند موفقيت خود را حفظ 
كند. اين را هم در نظر بگيريد كه اهميت »مديريت« 
كسب وكار بعد از راه اندازي دست كم گرفته مي شود؛ 
بنابراين پس از راه اندازي موفق كسب وكار، براي حفظ 
موفقيت، رشد و توسعه بيشــتر كسب وكارمان، بايد 
به عنوان يك كارآفرين اصول مديريت را بياموزيم. براي 
موفقيت كسب وكارها نمي شود نسخه جامعي پيچيد. 
هر كسب وكار برحسب شرايط داخلي و محيط بيروني 
خودش بايد عوامل موفقيت خاص خود را كشف كند. 
با اين حال مي توان گفت رعايت اصول زير در موفقيت 

يك كسب وكار كوچك تاثير اساسي دارند: 
• تالش كنيد براي آينده حتما برنامه ريزي كنيد 

• دقيقا براساس برنامه ها پيش برويد
• اجراي برنامه ها را كنترل كنيد. هرجا در اجرا از 
برنامه ها منحرف شديد ســريعا دست به اقدامات 

اصالحي بزنيد
• در انجام كارها سازماندهي و نظم داشته باشيد 

• انعطاف پذير باشيد و با تغيير شرايط برنامه ها و 
اقدامات اجرايي خودتان را هم اصالح كنيد

• دائما دســت بــه نــوآوري بزنيد، محصــوالت و 
خدمات تان را بهبود ببخشيد يا محصوالت و خدمات 
جديدي را براساس نياز مشتريان به بازار عرضه كنيد 

اورژانس كسب وكار«  تبليغات 

هر كسب وكاری كه داشته باشيد، نياز 
به تبليغات دارد و به صورت گسترده تر 
بازاريابي جزو جدانشــدني كار شما 
خواهد بود. خيلي از ما وقتي به فكر تبليغ 
مي افتيم، نخستين چيزهايي كه به ذهنمان 
مي  رســد، مواردي از اين قبيل هستند: 
بروشور، تراكت، بيلبورد، پيامك، كوپن 
تخفيف، آگهي تلويزيوني و ... اين موارد 
مي توانند در برنامه بازاريابي شما در نظر گفته 
شوند. به شرطي كه درســت و به جا به كار گرفته 

شوند. به عنوان مثال يك موسسه دوره هاي آموزشي رايانه را در نظر بگيريد. مدير 
اين موسســه كامال قبول دارد كه بايد براي رونق كارش به بازاريابي روي بياورد و 
البته تصور مي كند كه هرچه تبليغاتش بيشتر و گسترده تر باشد، نتيجه بهتري 
خواهد گرفت. پس چاپ و پخش تراكت )كه البته هزينه زيادي برايش ندارد( را 
شروع مي كند و همزمان سفارش يك تابلوي تبليغاتي درون شهري را هم مي دهد. 
از آنجايي كه اين روزها فرستادن پيامك تبليغاتي بسيار مد شده است، او هم از اين 
غافله عقب نمي ماند و اين شيوه را هم امتحان مي كند و ...اينكه بخواهيم روش هاي 
بازاريابي مدير مفروض را بررسي كنيم، فرصت و اطالعات بيشتري مي طلبد اما بايد 

بدانيم هميشه الزم نيست چندين روش بدون برنامه و با هم انتخاب شوند. 

روش تبليغ مديران هوشمند

افراد بعضي از چهره ها را در زندگي هيچ وقت فراموش 
نمي كنند ولي برخي از چهره ها از ذهن پاك شده و به 

ياد نمي آيند، اين ميزان فراموشي چه اندازه است؟
محققــان الگوريتمــي طراحي كرده انــد كه ميزان 
فراموشي چهره افراد را مشــخص مي كند. محققان 

در مطالعات اخير، الگوريتم ميزان فراموشــي چهره 
فرد را ارائه داده اند تا دريابند چهــره افراد چه اندازه 

فراموش مي شود. 
گروهي از محققان دانشگاه MIT نرم افزاري طراحي 
كرده اند كه پيش بينــي مي كند چهره فرد چه ميزان 

فراموش مي شــود. برخي چهره ها ماندگارتر از ساير 
چهره ها هســتند. دراين تحقيــق، محققان 5000 
شــركت كننده را مورد بررســي قرار دادند و نتايجي 
به دست آوردند. از شــركت كنندگان درخواست شد 
تا تصاويري را ببينند و چهره هاي آشــنا را شناسايي 

كنند. محققان دراين پژوهش، ساختار مغز افراد را نيز 
شبيه ســازي كردند تا ميزان ذخيره شدن تصاوير در 
مغز شناسايي شود. الگوريتم تشخيص چهره افراد ارائه 
شده توســط محققان، MemNet نام دارد و ميزان 

فراموشي چهره فرد را مشخص مي كند. 


