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سرمقاله

مزایای اقتصادی 
دولت الکترونیک

در حوزه دولت الکترونیک 
نیاز بــه یک خط مشــی 
 درست و منطقی وجود دارد. 
عمده ترین مساله نبود خط 
مشی درست اســت. در این زمینه شورای عالی 
فضای مجازی می بایست مسائل مربوط به توسعه 
دولت الکترونیکی را تدوین کــرده و برای قانون 
گذاری روانه مجلس کند. مجلس نیز با بررســی 
خط مشی می تواند قوانینی مناسب با این حوزه 
مصوب کرده و قانون گذاری کند. به عبارتی شورای 
عالی فضای مجازی ریل گذار دولتی شدن خدمات 
حاکمیتی در داخل کشور است. تعامل پذیری در 

دولت الکترونیکی...

  محمدجعفــر نعنــاکار، 
کارشناس اقتصاد دیجیتال

متن کامل  د ر صفحه 4

افزایش سهم 
اقتصاد دیجیتال 

در  درآمد سرانه کشور

از ظرفیت پیام رسان های داخلی برای توسعه دولت الکترونیک استفاده شود 

کاهش هزینه ها با اجرای دولت الکترونیک
صفحه4

صفحه4

رشد ۱۵2 درصدی تسهیالت دانش بنیان ها
بانک  مرکزی  خبر  داد:

وزیر ارتباطات با اشــاره به نقش و اهمیت فناوری 
اطالعات در ارتقــای بهره وری، گفت: اســتفاده از 
فنــاوری هــای نویــن ارتباطــی و اطالعاتــی و 
هوشمندسازی می تواند به ارتقای بهره وری بخش 
های گوناگون بینجامد. 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 شــده 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 ۶.۵ درصد می رسید که بر اساس ارزیابی صورت 
گرفته تاکنون این شــاخص به میزان ۱۳.۳ درصد 

محقق شده که دو برابر میزان تعیین 
شده بوده است. وزیر ارتباطات در این 
جلسه با برشمردن اهمیت استفاده 
از فناوری های جدیــد ارتباطی و 

اطالعاتی همچــون اینترنت 
اشیا در بخشهای گوناگون 

کشور،  خواستار در نظر 
شــاخصی  گرفتن 

برای تعیین میزان 
هوشمندسازی 
حــوزه هــای 
مختلف چـون 
اقتــصـــاد، 
کشــاورزی و 
آمــوزش در 
برنامــه هفتم 

توسعه شد...

اجتماعی

رییس سازمان غذا و دارو با اعالم افزایش قابل توجه 
ذخایر دارویی کشور، شرایط تامین آنتی بیوتیک ها، 
سرم تزریقی و همچنین داروهای بیهوشی را تشریح 
و درعین حال بر لزوم مدیریــت تجویز اقالم دارویی 
تاکید کرد. دکتر سید حیدر محمدی درباره وضعیت 
ذخایر دارویی در کشور، گفت: در حال حاضر میزان 
ذخایر دارویِی باالی شش ماه  کشور ۵۷ درصد است؛ 
به این معنا که داروهایی که در کشور موجودی شان 
باالی شش ماه است،   به ۵۷ درصد رسیده اند. در عین 
حال میزان ذخایر دارویی مان نسبت به دو ماه گذشته، 
افزایش قابل توجهی داشته است؛ بخشی از این اتفاق 
مربوط به این بود که مشکل مربوط به مالیات بر ارزش 
افزوده که ۹ درصد بود، در آبان ماه اصالح شد و به یک 
درصد کاهش یافت و اخیرا هم با ابالغ قانون معافیت 
مالیات بر ارزش افزوده، به صفر رســید. این موضوع 
کمک کرد که هــم قیمت باال نرود و هم مشــکالت 

گمرکی حل شود.
وی افزود: مشکل دیگری که در حوزه دارو وجود داشت 
و مربوط به سود و تعرفه گمرکی بود نیز اصالح شد و 
بر این اساس تعرفه گمرکی از پنج درصد به یک درصد 
کاهش یافت که این کاهش تعرفه اعمال و اجرایی شد. 
باید توجه کرد که کاالهایی کــه از گمرک ترخیص 
می شوند،  به جز مالیات، تعرفه و سود بازرگانی نیز دارند 
که به صورت قانونی باید پرداخت شود. پیش از این، 
این تعرفه پنج درصد با ارز دولتی بود، اما از آنجایی که 
ارز نیمایی شد، پنج درصد ارز نیمایی پنج تا شش برابر 

قبل می شد و بر این اساس در حوزه دارو، درخواست 
کردیم که تعرفه کاهش یابد که گمرک همکاری کرد 
و این تعرفه در حوزه دارو، با کمک نمایندگان مجلس 
اصالح شد و حقوق و عوارض گمرکی به یک درصد ارز 

نیمایی کاهش یافت.
محمدی درباره وضعیت تامیــن آنتی بیوتیک ها نیز 
گفت: یک بخشی از افزایش ذخایر دارویی مان در زمینه 
آنتی بیوتیک ها بود که تولید آنتی بیوتیک ها افزایش 
یافت و چند برابر شــد؛ به طوری که به طور میانگین 
تولید آنتی بیوتیک ها را سه برابر افزایش دادیم. حال 
برخی آنتی بیوتیک ها کم مصرف تر بود و نیاز به افزایش 
تولید نداشــت، در حالی که برخی آنتی بیوتیک های 
پرمصرف تر تا ۲۰ برابر افزایش تولید داشتند که طبیعتا 

این تولید به مصرف هم منتهی می شد.
رییس ســازمان غذا و دارو در این باره افزود: در عین 
حال علی رغم افزایش ســرعت و حجم تولید برخی 
آنتی بیوتیک ها در کشــور، اما باز هــم میزان تولید 
شــده، پاســخگوی نیاز بازار نبود که بر این اساس 
مجبور شــدیم، واردات را انجام دهیم که در حدود 
هفت پارت واردات و ۷.۵ میلیون شیشــه شــربت 
از انــواع آنتی بیوتیک ها، اعم از آموکسی ســیلین، 
کواموکســی کالو، سفکســیم، آزیترومایســین و 
سفالکسین وارد کشور شد. از این تعداد واردات، هنوز 
بیش از چهار میلیونش در شرکت های پخش موجود 
اســت و مابقی آن در داروخانه ها توزیع شده است و 

داروخانه ها به وفور موجودی دارند.

پیش فــروش بلیت های چهل ویکمین جشــنواره 
بین المللی فیلــم فجر در حالی از پایــان هفته اول 
بهمن ماه آغاز می شــود که بلیت ها بــدون درج نام 
فیلم ها به فروش خواهد رسید.  در حالی که کمتر از 
سه هفته دیگر به آغاز بزرگ ترین رویداد سینمایی 
ایران زمان باقی مانده، هنوز فهرست فیلم ها راه یافته 
به این رویداد نهایی و منتشر نشده و هنوز همه چیز 
درباره ترکیــب فیلم ها محدود بــه گمانه زنی های 
رسانه ای است. هر چند به گفته وزیر ارشاد باید منتظر 
غافل گیری هایی در این زمینه هم باشــیم. یکی از 
مهمترین بخش های جشنواره فیلم فجر که هر ساله 
ارتباطی مستقیم با شوروحال میدانی این رویداد دارد، 
وضعیت میزبانی از عالقه مندانی است که خارج از کاخ 
اصلی جشنواره و در سینماهای مردمی به تماشای 

فیلم های راه یافته به این رویداد می نشینند.
پیش تر و درباره فرآیند پیش فروش بلیت های این دوره 
از جشنواره و حذف یکی از سامانه های فروش بلیت، 
نکاتی را مطرح کرده بودیم؛ فرآیندی که بنابر کسب 

اطالع خبرنگار مهر از هشتم بهمن ماه به صورت رسمی 
کلید خواهد خورد. با آغــاز پیش فروش بلیت های 
سینماهای مردمی چهل ویکمین جشنواره بین المللی 
فیلم فجر از هشــتم بهمن ماه مخاطبان می توانند 
براســاس جدول بندی های صورت گرفته اقدام به 
تهیه بسته های مورد نظر خود کنند و به احتمال زیاد 
بلیت هایی که پیش فروش می شود فاقد نام فیلم ها 
خواهد بود و تنها زیرگروه، ســینما و سانس نمایش 
فیلم ها بر روی آن ها قید شده اســت. از نکات دیگر 
اینکه در این دوره از جشنواره جدول اکران فیلم های 
بخش های اصلی در سالن اصحاب رسانه هم بدون 
برگزاری آیین قرعه کشی نهایی می شود و برهمین 
مبنا ترکیب و زمان بندی اکران فیلم ها در سینماهای 
مردمی هم تا زمان پیش فروش بلیت ها معین نخواهد 
بود. مخاطبان عالقه مند به تماشای فیلم ها براساس 
بسته های اعالمی اقدام به تهیه بلیت خواهند کرد اما 
به احتمال زیاد از ترتیب تماشای فیلم ها تا روز آغاز 

رسمی جشنواره بی اطالع خواهند بود.

رئیس سازمان برنامه گفت: ما ارز ترجیحی نداریم یعنی 
آن بحث خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی که 
یکی از عوامل بود، سال آینده نخواهیم داشت بنابراین 
قطعا  موارد از این بابت مدیریت خواهد شــد. مسعود 
میرکاظمی رئیس ســازمان برنامــه و بودجه پس از 
نشست کمیســیون تلفیق درباره کاهش میزان تورم 
در ســال ۱4۰۲ و پیشــبینی های صورت گرفته در 
الیحه بودجه ســال آتی،گفت: تالش ما بر این اساس 
اســت،آن چیزی که به عنوان ریشه های تورم قلمداد 
می شود در بودجه ۱4۰۲ مدیریت و کنترل شود. وی 
افزود: البته یک بخشی از تورم وارداتی است، به مانند به 
هم ریختگی مواد غذایی و یا افزایش قیمت انرژی که 
در سطح جهان رخ داد. رئیس سازمان برنامه و بودجه 
تصریح کرد: اگر شــرایط بیرونی را در نظر نگیریم، ما 

ریشه های نقدینگی را بررسی کرده ایم و موضوعات را در 
بودجه به گونه ای تنظیم کرده ایم که باعث افزایش پایه 
پولی نشود و در منابع و مصارف کشور کسری نداشته 
باشد و به تبع آن نیاز به استقراض شکل نگیرد که امسال 
هم همین گونه رفتار کردیم. میرکاظمی با اشــاره به 
موضوع انضباط بخشی بانک ها، تاکید کرد: درخواست 
ما در این بخش از دولت این بوده که بانک ها به گونه ای 
تکالیف تسهیالتی خود را انجام دهند که منجر به اضافه 
برداشت و ناترازی بانکها نشود و افزایش نقدینگی و تورم 
شکل نگیرد. میرکاظمی تصریح کرد: بنابراین بودجه 
انقباضی نیست، هم حقوق ها افزایش پیدا کرده و هم 
جاری اجتناب ناپذیر را دیده ایم و داریم جبران آن را در 
نظر می گیریم و همچنین ۳۲۷ هزار میلیارد تومان برای 

بخش عمرانی منابع دیده شده است.

شــهردار تهران با بیان اینکه به زودی طرح فروش 
متری مسکن را از طریق بورس آغاز می کنیم، گفت: 
در ۱۶ ماه گذشته حتی یک ســانتی متر تراکم هم 
نفروختیم. علیرضا زاکانی شهردار تهران در برنامه 
تلویزیونی جهان آرا به بارش برف تهران اشاره کرد  و 
گفت: مطلقا در برف غافل گیر نشدیم؛ ترافیک مقطعی 
اتوبان صیاد بخاطر تصــادف و ترافیک اتوبان ارتش 
ناشی از مه گرفتگی بود.بیش از ۱۰هزار نفر از همکاران 
من شبانه روز برای برف روبی کف خیابان بودند. زاکانی 
ادامه داد: آنقدر شن ریخته بودیم که پلیس راهور نیز 
تشکر کرد. شهردار تهران در خصوص فروش متری 
مسکن در تهران گفت: طرح مسکن متری را با هدف 
جذب نقدینگی برای رونق صنعت ساخت و حفظ 

سرمایه شهروندان راه اندازی خواهیم کرد.
زاکانی ادامه داد: مردم بزودی می توانند از بستر بورس 
اقدام به خرید کنند. وی تاکید کرد در ۱۶ ماه گذشته 
حتی یک سانتی متر تراکم هم نفروختیم.پیشنهاد 
بودجه ما برای ســال آینده ۷۰ هزار میلیارد تومان 
است؛ بودجه امسال ۵۰ همت بود؛ این اعتبارات عمدتا 
از طریق مولدســازی و مشارکت تامین خواهد شد. 
زاکانی در خصوص قرارگاه مسکن گفت: دولت سابق 

معتقد بود باید تهران را گران کرد تا جمعیت از آن 
خارج شوند. در حالی که در سال ۹۱ در تهران ساالنه 
حدود ۳۰ هزار پروانه ساختمانی صادر می شد و سال 
گذشته تنها ۵ هزار و 4۰۰ پروانه صادر شد؛ »قرارگاه 
مسکن« سال گذشته با هدف رونق صنعت ساختمان 
ایجاد شد و هدف گذاری ساخت ۱۸۰ هزار واحد در 

تهران انجام شده است.
شــهردار تهران در خصوص برنامه شــهرداری در 
خصوص مسئله بازیافت و زباله گردی گفت: روزانه 
4۸۰۰ تُن زباله برای دفن راهی آرادکوه می شــوند؛ 
درحال توســعه مراکز میانی بازیافت هســتیم تا 
دســت کم ۳۰درصد از این بار کاسته شود. شهردار 
تهران گفت: اواســط اســفندماه اپلیکیشن ویژه 
بازیافت برای شــهروندان رونمایی خواهد شــد؛ با 
 این اقدام بســاط مافیای زباله و کودکان زباله گرد 

جمع خواهد شد.
زاکانی در ادامه گفت: روز اول گفتیم کارهای تهران 
با شهرداری است؛ آن بخشی از مسائل که مستقیم بر 
عهده شهرداری است را می پذیریم و در سایر موارد 
نیز کمک می کنیم که نهادهای دیگر وظیفه خود را 

به درستی انجام دهند.

مدیر صندوق اعتباری هنر با اشاره به تالش وزارت 
فرهنگ و ارشاد برای رفع دغدغه معیشتی اصحاب 
فرهنگ و هنر به ارائه گزارشــی درباره بهره مندی 
۳۷ هزار بانوی هنرمند از تسهیالت این مجموعه 

سخن گفت.
سید مجید پور احمدی مدیرعامل صندوق اعتباری 
هنر یکی از مهمترین مأموریت های وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی در دولت مردمی را برنامه ریزی و 
تالش برای رفع دغدغه معیشتی و آرامش خاطر 
اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه عنوان کرد و گفت: 
بیش از ۳۷ هزار نفر از بانوان رشــته های مختلف 
حوزه تجسمی، ســینمایی، نمایشی، موسیقی، 
نویســندگان، روزنامه نگاران و فعــاالن قرآنی از 
خدمات و تســهیالت صندوق اعتباری هنر بهره 

مند هستند.
وی ضمن گرامیداشــت ایام میالد حضرت زهرا 
)س(، فرا رسیدن روز زن و مقام مادر ، ایثار، گذشت، 
بخشندگی، مهربانی، حیا و عفت، حضور در صحنه، 
اهمیت به خانواده، نمونه کامل حجاب اســالمی 
نیایش مطلــق را از بارزترین ویژگی های حضرت 
زهرا)س( برشمرد و گفت: آن حضرت الگویی کامل 
در تمام عرصه ها برای زنان و مردان جامعه است و 
به خاطر جامع بودن شخصیت ایشان است که لقب 

سیده نساءالعالمین به وی داده اند.
پوراحمدی در ادامه با تشــریح مجموع اقدامات و 
خدمات ارائه شده به بانوان عضو صندوق اعتباری 
هنر اظهار کرد: از تعداد بیــش از ۹۹ هزار اعضای 
این صندوق، بیش از ۳۷ هزار نفــر از آن را بانوان 
گرامی تشــکیل می دهند. رئیس هیئت مدیره 

صندوق اعتباری هنر، با اشاره به برخورداری بیش 
از 4۹ هزار نفر از اعضــای صندوق از خدمات بیمه 
تأمین اجتماعی و بیش از 4۱ هزار نفر از خدمات 
بیمه تکمیلی افزود: از این تعداد بیش از ۱۸ هزار 
نفر را بانوان در بخش تأمیــن اجتماعی و بیش از 
۲۰ هزار نفر را بانوان در بخش بیمه تکمیلی تشکیل 
می دهند. وی در ادامه به طــرح پرداخت کمک 
مستمری و تکریم نامداران به عنوان یکی دیگر از 
خدمات صندوق اعتباری هنر اشــاره کرد و گفت: 
از کل ۲۶۲۰ نفر مشــمول طرح کمک مستمری 
حدود ۹4۸ را بانوان شامل می شوند و از کل ۵۷۱ 
نفر مشمول طرح تکریم، ۵۶ نفر زنان دارای نشان 

درجه یک هستند.
پوراحمــدی همچنیــن بــه دو طرح شــمیم و 
جوانه)طــرح حمایــت از ازدواج و فرزندآوری( به 
عنوان دیگر خدمات صندوق اعتباری هنر اشاره کرد 
و گفت: از ابتدای اجرای این دو طرح )مهرماه ۱4۰۰( 
به بیش از 44۰ نفر از بانوان عضو این صندوق )طرح 
شمیم ۸4۲ نفر و جوانه ۳۰۲ نفر( تسهیالت مربوطه 

پرداخت شده است.
مدیرعامل صندوق اعتباری هنر در بخش دیگری 
از سخنان خود حمایت و محترم شمردن اصحاب 
فرهنگ، هنر، رســانه و فعاالن قرآن و عترت را از 
وظایف مهم وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی و 
صندوق اعتباری هنر عنوان کرد و گفت: بدون تردید 
دولت مردمی با عزم راسخ مصمم است تا تالش همه 
جانبه خود را در جهت حمایت از اصحاب فرهنگ، 
هنر و رسانه به کار بسته و در خدمت به این جامعه 

فرهیخته از هیچ تالشی دریغ نخواهد کرد.

نوابغ و نخبگان غیرایرانی که در راستای آرمان های 
نظام مقدس جمهوری اسالمی و تأمین منافع ملی، 
خدمات و اقدامات شــایانی انجام داده یا می دهند، 
از امتیازات شهروندی به اســتثناء تابعیت و تصدی 
مناصب مذکور در ماده ۹۸۲ قانون مدنی برخوردار 
می شوند. هیات دولت در جلسه ای به ریاست آیت اهلل 
سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در راستای تکلیف 
مقرر در مصوبه دولت در شهریور سال جاری مبنی 
بر تعیین و ارایه معیارهای تشخیص نخبگی توسط 
معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس 
جمهور، پیشــنهاد این معاونت با عنوان »آیین نامه 
حمایت از نوابغ و نخبگان غیر ایرانی« را به تصویب 
رساند. به منظور بهره مندی از دانش و تخصص نوابغ 
و نخبگان غیر ایرانی که در راستای آرمان های نظام 
مقدس جمهوری اسالمی و تأمین منافع ملی، خدمات 
و اقدامات شایانی انجام داده یا می دهند، در صورت دارا 
بودن شرایط نخبگی، از امتیازات شهروندی به استثناء 
تابعیت و تصدی مناصب مذکور در ماده )۹۸۲( قانون 
مدنی برخوردار می شوند. همچنین به موجب آیین 
نامه مصوب هیئت وز یران، شاخص های نخبگان غیر 
ایرانی موضوع این آیین نامه و نحوه امتیازدهی به آن 
شاخص ها در چارچوب سند راهبردی کشور در امور 
نخبگان شورای عالی انقالب فرهنگی، توسط بنیاد ملی 
نخبگان و با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد 
دانش بنیان رییس جمهور حداکثر ظرف یک ماه پس 

از تصویب این آیین نامه تهیه و ابالغ می شود.
سند راهبردی یاد شده مشتمل بر سوابق برجسته 
تحصیلی و آموزشی، فعالیت های پژوهشی با تأکید 
بر فعالیت های مساله محور، برگزیدگی در رویدادهای 
رقابتی معتبر، فعالیت های فناورانه و نوآورانه، فعالیت 
های برجســته فرهنگی، ادبی، هنری، مدیریتی و 
ورزشی همســو با ارزش های ملی ایرانی، اسالمی و 
انقالبی و برخورداری از توصیــه یا معرفی نخبگان 

علم، فناوری، ادب، فرهنگ و هنر هستند. همچنین 
به موجب آیین نامه مذکور، کمیســیون مربوطه در 
وزارت کشــور موظف اســت حداکثر ظرف )۲( ماه 
نسبت به بررسی و تصمیم گیری در خصوص پرونده 
های ارسالی از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش 
بنیان رئیس جمهور اقدام کرده و فرماندهی انتظامی 
جمهوری اسالمی )فراجا( نیز موظف است نسبت به 
صدور دفترچه اقامت ویژه برای متقاضیان مورد تأیید 

کمیسیون مربوطه اقدام کند .
وزارتخانــه هــای کار، تعــاون و رفــاه اجتماعی، 
وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی و سایر 
دستگاه ها و مراجع ذی ربط نیز مکلفند در خصوص 
درخواست های صدور پروانه اشتغال یا جواز کسب 
برای دارندگان دفترچه اقامت ویژه موضوع این آیین 
نامه، مشابه اتباع ایرانی اقدام کند. عالوه بر این، بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران هم مکلف است ساز 
و کار الزم برای بهره مندی دارندگان دفترچه اقامت 
ویژه موضوع این آیین نامه از همــه خدمات بانکی 
همانند اتباع ایرانــی را حداکثر ظرف یک ماه پس از 
ابالغ این آیین نامه ایجاد کند. ادامه تحصیل دارندگان 
دفترچه اقامت ویژه در دانشگاه ها و موسسات آموزش 
عالی و پژوهشی کشور با رعایت ضوابط مشابه اتباع 
ایرانی است. همچنین کلیه دستگاههای اجرایی در 
حیطه وظایف و ماموریت های محوله نسبت به ارایه 
خدمات به دارندگان دفترچه اقامت ویژه اعم از صدور 
گواهینامه، صدور سیم کارت، خدمات بیمه، تاسیس 
شرکت و خروج و مراجعت مشابه اتباع ایرانی اقدام 
کند. وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات هم مکلف 
است ساز و کار الزم برای ارایه خدمات از طریق پنجره 
خدمات دولت هوشمند به دارندگان دفترچه اقامت 
ویژه را بر اساس شناسه اقامت ویژه مشابه شناسه ملی 
اتباع ایرانی حداکثر ظرف یک مــاه پس از ابالغ این 

آیین نامه ایجاد کند.

میرکاظمی: سال آینده ارز ترجیحی نداریمجزئیاتی از بلیت فروشی مردمی جشنواره فیلم فجرکاهش تعرفه گمرکی دارو به یک درصد

به زودی فروش متری مسکن آغاز می  شود

صندوق اعتباری هنر به چند بانوی هنرمند تسهیالت داد؟

نخبگان غیرایرانی مشمول امتیازات شهروندی می شوند

سياسیفرهنگی 
4



اقتصاد2
ایران

تخلف برخی دســتگاه ها در 
دریافت بی ضابطه خودرو

وزیر صنعت، معدن و تجــارت گفت: برخی 
دســتگاه ها برخــاف ضوابط تعیین  شــده 
خودرو دریافت کرده انــد و وزارت صمت به 
محض کشف تخلف، طی گزارشی موارد را به 

رئیس جمهوری ارائه کرد.
سیدرضا فاطمی امین، وزیر صمت، در مورد 
دســتور رئیس جمهور برای پیگیری فروش 
خودرو به برخی  دســتگاه ها گفــت: برخی 
دستگاهها برخاف ضوابط تعیین شده خودرو 
دریافت کرده اند کــه وزارت صمت به محض 
کشف تخلف طی گزارشی موارد را به رئیس 
جمهور ارائه کرد. وزیر صمت افزود: آیت اهلل 
رئیســی نیز در این زمینه به وزارت صمت و 
بازرس ویژه ریاســت جمهوری ماموریت داد 
تا با بررسی واگذاری خودرو خارج از ضوابط 
فروش به دستگاه ها،  با متخلفان برخورد کند.

فاطمی امین اضافه کرد: از امروز وزارت صمت 
بررســی های جامعی در این زمینه را شروع 
کرده و پس از گردآوری همه اطاعات فروش 
شرکت های خودروســاز،  گزارش کاملی به 

رئیس جمهور ارائه خواهد کرد.
در جلسه یکشــنبه 24 دی ماه هیات دولت،  
رئیس جمهور با اشاره به گزارش هایی درباره 
فروش خودرو به برخی دســتگاه ها، خارج از 
ضوابط تعیین شده، بر ضرورت فروش خودرو 
در چارچوب دســتورالعمل هشت بندی که 
سال گذشــته در جریان بازدید از پارکینگ 
ایران خودرو اعام شد، تاکید و وزارت صمت و 
بازرسی ویژه ریاست جمهوری را مامور بررسی 
واگذاری خــودرو به دســتگاه ها و برخورد با 

متخلفان در این زمینه کرد.

خاندوزی: دولت در کسب درآمد انتظاری 
از بازار ارز ندارد

سیاست جدید بانک مرکزی 
برای آرامش بازار ارز

وزیر اقتصــاد با بیان اینکه دولت در کســب 
درآمد خود هیچ چشــم انداز یــا انتظاری از 
اینکه با افزایش نرخ ارز درآمد بیشتری کسب 
کند، طبق الیحه بودجه نــدارد، گفت: بانک 
مرکزی در حال پیگیری است تا از طریق یک 
کانال داخلی به صورت موثر کار اطاع رسانی 

را انجام دهد.
سید احســان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی 
در جمع خبرنگاران و در پاســخ به سوالی در 
خصوص سیاست ارزی دولت در الیحه بودجه 
گفت: فرضیه سازمان برنامه و بودجه این است 
که براســاس نرخ ارز در بودجه مجموع درآمد 
و هزینه دولت را تامیــن کند. در نتیجه دولت 
در کسب درآمد خود هیچ چشم انداز یا انتظار 
و امیدواری مبنی براینکه بــا افزایش نرخ ارز 
درآمد بیشتری کسب کند، طبق الیحه بودجه 
ندارد. وی در مورد برخی کانال ها که گفته شد 
بر روی نرخ ارز اثر گذار هستند گفت: مثال زده 
شد که کانال هایی هستند که یکی از آنها در 
خارج کشور قرار دارد. این موضوع در دستور کار 
بانک مرکزی است تا از طریق یک کانال داخلی 

به صورت موثر کار اطاع رسانی را انجام دهد.
خاندوزی در مورد حذف شرایط خاص مدیران 
دولتی برای دریافت مجوز حسابداری رسمی 
بدون آزمون گفت: یکی از مســائلی که افراد 
اعام می کردند و به عنوان امضای طایی در 
آیین نامه جامعه حســابداران وجود داشــت، 
مربوط به امکان دریافت مجــوز برای افرادی 
بود که ده سال سابقه کار دولتی داشتند. این 
موضوع حذف شد و قرار است تا این دسته نیز 
در آزمون شرکت کنند. دولت اصاحات را از 
درون خود آغاز کرده اســت. وی در خصوص 
عدم همکاری برخی کانون ها نظیر کانون وکا 
گفت: در حوزه کانون وکا نیز امیدوار هستیم 
با هماهنگی کمیسیون های نظارتی مجلس، 

کانون ها را مجبور به تمکین از قانون کنیم.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه بخشی از مشکات 
مردم مربوط به اســتعام ها اســت چرا که 
گاها یک مجــوز نیاز به چندین اســتعام از 
دستگاه های مختلف دارد، گفت: 168 استعام 
امروز در هیئت مقررات زدایی وارد درگاه ملی 
مجوزها شد. به این ترتیب بخش زیادی از رفت 
و آمدها کاهش پیدا خواهد کرد. استعام هایی 
که پایه قانونی دارند حذف نخواهند شــد اما 
مقرراتی که به عنوان مانع شناســایی شدند 
ظرف روزهای آینده به هیئت دولت ارســال 
خواهد شــد. 20 مورد نیز مربوط به مجلس 
 اســت که ظرف ســه روز آینده بــه مجلس 

ارسال می شود.

خبر

این روزها اصلی ترین دغدغه 
مردم خرید خانه است چرا که 
خرید مسکن نیازمند سرمایه 
مالی کان اســت. نکته این 
است که یکی از روش هایی 
های برطرف کردن کســری بوجه بــرای خرید خانه 
تسهیات است که می توانید خانه دار شوید و به جای 
مبلغی که دریافت می کنید ماهیانه به صورت اقساط 
پرداخت کنید. از سوی دیگر خرید خانه های آپارتمانی 
نوساز شانس گرفتن وام بانکی از سوی سازنده بیشتر 
است. خرید آپارتمان با وام مسکن عاوه بر اینکه برای 
زوجین جوان مناسب است، روشی برای صاحب خانه 
شدن بسیاری از افراد است که توان مالی مناسب برای 

خرید نقدی و کامل خانه ندارند.

راه های دشوار برای دریافت وام مسکن
برای دریافت وام مسکن باید اول اوراق تسه خریداری 
شود که تقریباً یک ســوم وام برای خرید اوراق صرف 
می شــود باز پرداخت این وام 12 ماهه است و اگر وام 

جعاله دریافت کنید بازپرداخت ۵ ساله دارد.
این تســهیات به دو صورت فــردی و زوجین ارائه 
می شود که سقف اعتبار فردی 200 میلیون تومان و 
سقف اعتبار زوجین با ارائه عقدنامه کتبی، 400 میلیون 
تومان اســت. همچنین حداکثر زمان بازپرداخت این 
وام 144 ماه یعنی 12 ســال است. ضمن اینکه به این 
مبلغ اعتبار، 80 میلیون هم وام جعاله یا همان تعمیرات 
مسکن اضافه می شود که شــما می توانید به صورت 
فردی مجموعاً 280 میلیون و به صورت زوجین، 480 
میلیون تومان دریافت کنید. حداکثر زمان بازپرداخت 

وام جعاله که به اقساط وام مسکن اضافه می شود.
هر برگ از تسهیات مسکن نسبت به هفته گذشته، 
روند افزایشی داشته و متأهل های تهرانی برای وام باید 

حدود 121 میلیون تومان پرداخت کنند.
به گزارش مهر، آخرین وضعیت قیمت ارواق مســکن 
)تسه( سال گذشته فروردین ماه به 1.240.000 هزار 

ریال و در اردیبهشت ماه 1.200.۷00 هزار ریال و در 
خرداد ماه 1.240.100 هزار ریال بود و این اوراق در دی 
ماه سال گذشته نیز با قیمت 1.200.000 هزار تومان 
معامله می شد و در سال جاری با قیمت 1٬264٬000 

معامله شده است.
هر برگ اوراق تسهیات مســکن بانک مسکن در تیر 
سال گذشــته 12۵ هزار و 400 تومان، در مرداد سال 
گذشته 12۵ هزار تومان و در شــهریور سال گذشته 
نیز 12۵ هزار تومان داد و ستد می شود. این اوراق در 
ماه مهر سال گذشته 12۵ هزار و ۳00 تومان، در آبان 
ماه 126 هزار و 400 تومان و آذر ماه 12۵ هزار و 400 
تومان قیمت دارد. اوراق تســهیات مسکن در دی و 
بهمن سال گذشته نیز با قیمت های 12۵ هزار و ۳00 
و 12۵ هزار و ۷00 تومان معامله می شود. این اوراق در 
سال جاری 126 هزار و ۷00 تومان قیمت دارد که این 

گزارش بر اساس همین قیمت نوشته شده است.

خرید خانه با وام بانکی و مشکالتی که دارد
در خانه های که وام دارند اگر خانه نوساز باشد شرایط 

متفاوت است و پس از ســند زدن خانه می تواند وام را 
دریافت کنیــد اما در خانه های قدیمــی که وام دارند 
چنین کاری امکان پذیر نیست و این امر باعث می شود 
که خانه را وکالتــی خریداری کنید کــه این کار هم 
درســرهایی دارد در کنار اینکه خانه هــای وام دار به 
نفع خریدار و فروشنده است اما می تواند کاهبرداری 
از سوی کاهبرداران باشــد و می تواند برای خریدار 

ضرر باشد.
مثًا ممکن است فروشنده پیش از آزادسازی سند از 
دنیا برود و وکالت نامه شما باطل شود. یا به هر دلیلی 
فروشنده به مشکل مالی بخورد و سند خانه اش توقیف 
شــود. در این صورت شــما می مانید و یک قولنامه و 
خانه ای که بــرای بازپس گیری اش بایــد مدت ها در 

راهروهای دادگاه باال و پایین بروید.
معامله قولنامه ای خانه هــای وام دار برای کاه برداران 
نیز موقعیت بسیار مناسبی فراهم می کند. از آنجا که 
به صورت رسمی ســند خانه به نام شــما انتقال پیدا 
نمی کند، فروشنده می تواند خانه را به عنوان خانه وام دار 
به صورت قولنامه ای به چند نفر بفروشد و بعد فرار کند. 

به همین دلیل هنگام خرید خانه وام دار باید مطمئن 
شوید که فروشنده آدم درستی است و این خانه قبل 
از شما به شخص دیگری فروخته نشده. کاری که البته 

آسان نیست.

۳ متر خانه با وام مسکن
بیت اهلل ســتاری، کارشــناس مســکن درخصوص 
اینکــه وام مســکن می توانــد زوجیــن را خانه دار 
کند یا خیر به خبرنــگار مهر گفت: وام مســکن هم 
از اول پرداخــت تســهیات که ۳0 میلیــون تومان 
بود 10 متر خانــه در تهران خریداری می شــد حاال 
با این وام ۳ متــر خانه در تهران می شــود خرید چرا 
که قیمت ملک براســاس تورم افزایش چشــمگیری 
داشــته اســت. البته بماند که تورم در مسکن را هر 
ســال یا هرماه نمی توان ارزیابی کــرد و باید رد بلند 
 مدت افزایش یا کاهش قیمت مســکن مرود ارزیابی 

قرارگیرد.
وی در ادامه بیان کرد: در تهران بــا این وام نمی توان 
خانه خرید اما در برخی از شهرستان ها با یان تسهیات 
می توان خانه خرید کرد اما پرداخت تسهیات هم به 
نوعی بازی با مسئله است چرا که قدرت حل مسئله را 
نداریم. موضوع اصلی بازار مسکن کسری است که طی 
سال های اخیر ایجاد شده است و با ساخت 1 میلیون 
۳00 هزار واحد در سال هم نمی توان مشکل را برطرف 
کرد از سوی دیگر دولت بخش خصوصی را در ساخت 
وساز فراموش کرده است و این امر هم باعث شده تا خانه 

سازی صورت نگیرد.
این کارشناس مســکن در پایان بیان کرد: تسهیات 
کمکی بر خانه دار شدن نمی کند بلکه مردم را درگیر 

پرداخت اقساط نیز خواهد کرد.

وام پاک کردن صورت مسئله خانه دار شدن
وزارت راه وشهرسازی باید به جای اینکه نحوه و قیمت 
وام مسکن را تغییر دهد ساخت وساز را تسریع بخشد 
یعنی برای انبوه سازان و سازندگان تسهیات ویژه در 
نظر بگیرد تا ساخت و ســاز در زمین های دولتی آغاز 

شود و این روند ساخت و ساز تسریع شود.

خانه های وام دار به نفع خریدار و فروشنده است

خرید سه متر خانه با وام مسکن 

دامنه نوسان دالر و یورو توافقی 
برداشته شد

طبق اعام بانک مرکزی، دامنه نوسانات دالر 
و یورو توافقی در معامات بازار متشکل ارزی 
برداشته شــد. مصطفی قمری وفا سخنگوی 
بانک مرکــزی اعام کرد: بر اســاس تصمیم 
اتخاذ شــده، از ســاعت یازده صبح روز 2۷ 
دی ماه 1401 تمام معامــات  دالر توافقی و 
 یورو توافقی در بازار متشکل ارزی ایران بدون 
دامنه نوسان انجام می شــود. گفتنی است، 
پیش از این نیز در برخی ایام دامنه نوســان 
معامات دالر و یورو توافقی در بازار متشکل 
ارزی برداشته شــده بود. از اواخر خردادماه 
سال 1401 بانک مرکزی برای ساماندهی بازار 
ارز و در تعامل با کانون صرافی ها، صرافی های 
معتبر و صادرکنندگان، بازار توافقی عرضه و 
تقاضای ارز را راه اندازی کرد و امکان معامات 
توافقی ارز در صرافی ها و بازار متشکل ارزی 
نیز فراهم شــد. این بازار طــی ماه های اخیر 
ســبب تأمین تقاضاهای خرد مردم شده و به 
معیار مهم قیمت گذاری ارز تبدیل شده است.

هجوم سرمایه گذاران به بورس
افزایش ارزش معامات خرد بازار ســرمایه هم 
امیدواری ها را از بهبود وضعیت بازار سرمایه دو 
چندان کرده است. در روزهای سرد زمستان، 
پیشروی شاخص سهام دل سهامداران را گرم 
کرده است ، ارزش معامات خرد بازار سرمایه 
این روزها در نزدیکی ده هــزار میلیارد تومان 
نوسان می کند و در حال تثبیت در این محدوده 
است.  روز قبل اکثریت بازار سهام سبز پوش شد 
و بازار سهام به لطف پول های خوش بین به بازار 
سرمایه رشد کرده اســت.پس از دو سال رکود 
بازار سرمایه و رشــد بازار ارز، معامله گران بازار 
سرمایه را، بازار جامانده از تورم میشناسند و به 
این بازار روی آورده اند. افزایش ارزش معامات 
خرد بازار ســرمایه هم امیدواری ها را از بهبود 

وضعیت بازار سرمایه دو چندان کرده است.

بازارسازی دولت برای صادرات نفت
اعداد نفتی در الیحه بودجه سال 1402 نشان 
می دهد که ایران در ســال آینده 4۳.۵ میلیارد 
دالر درآمد نفتی پیش بینی کرده اســت. اعداد 
نفتی همواره به عنوان یکــی از مهم ترین اعداد 
در الیحه بودجه هر ســال به شــمار می روند. 
اگرچه ایران تاش کرده تا در ســال های اخیر 
از بودجه نفتی فاصله بگیرد و به سمت استفاده 
از درآمدهــای غیرنفتی بــرای تامین هزینه ها 
حرکت کند، با این حال همچنان سهم بزرگی از 
درآمدهای ارزی کشور از طریق صادرات نفت و 

فرآورده های حاصل از آن تامین می شود.
بنابراین توجه به این اعداد می تواند به نشــان 
دادن ســمت و ســوی اقتصاد در ســال آینده 
کمک کنــد. در الیحه بودجه ســال 1402 که 
هفته گذشــته به مجلس رفت، نیز اعداد نفتی 
خودنمایی می کنند. بر اساس این الیحه، دولت 
قیمت هر بشکه نفت در سال بعد را 8۵ دالر در 
نظر گرفته است. با توجه به آنکه شرایط جهان 
به سمت تثبیت قیمت و حتی حرکت به سمت 
کانال 100 دالری برای طای سیاه است، قیمت 
8۵ دالر برای نفت عدد معقولی به نظر می رسد.

همچنیــن برآوردهــای دولت نشــان دهنده 
پیش بینی صادرات 1.4 میلیون بشکه نفت در 
روز در سال 1402 است. این عدد از پیش بینی 
امسال باالتر اســت که نشــان می دهد دولت 
سیزدهم بازارســازی را برای صادرات نفت در 
اولویت خود دارد. توجه به بازارهای ســنتی و 
جذب مشتریان جدید در کنار استفاده از ظرفیت 
پاالیشگاه ها فراسرزمینی از مواردی است که به 
ایران کمک کرده تا با وجود ادامه تحریم ها علیه 
صنعت نفت، صادرات و درآمدهای نفتی خود را 

افزایش دهد.
دولت ســیزدهم از همان ابتدای فعالیت خود 
همواره تاکید کرده که معیشــت مــردم را به 
تحریم ها و برجام گره نمی زند. بررسی کارنامه 
18ماهه این دولت نیز نشان می دهد که در این 
امر موفق بوده اســت. با توجه به اعداد نفتی در 
الیحه بودجه سال 1402، ایران در سال آینده 
روزانه 11۹ میلیون دالر از محل صادرات نفت 

درآمد خواهد داشت.
این عدد نشان می دهد که درآمد کشور در سال 
بعد از صادرات نفت 4۳ میلیارد و 4۳۵ میلیون 
دالر خواهد بود. این در حالی است که درآمدهای 
نفتی در آخرین سال فعالیت دولت قبل به اذعان 
خود آنها ۹ میلیارد دالر بود که نشــان می دهد 
دولت سیزدهم در این مدت توانسته درآمدها از 

محل صادرات نفت را حدود ۵ برابر کند.
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بر اســاس آمــار گمــرک، مجموع صــادرات 
ایــران از فروردین مــاه تا 10 دی مــاه 1401 
بــه 1۹ کشــور از جملــه همســایگان، چین 
و هند بــه ۳8 میلیــارد و 4۵۹ میلیــون دالر 
رســیده اســت کــه رشــد 2۳ درصــدی در 
 ارزش را نســبت به مدت مشــابه سال گذشته 

نشان می دهد.
بر اساس جدول منتشر شــده گمرک، ایران از 
فروردین تا 10 دی ماه امســال به کشــورهای 
عراق، ترکیه، امارات متحده عربی، افغانســتان، 
پاکســتان، عمان، فدراسیون روسیه، جمهوری 
آذربایجان، ارمنســتان، ترکمنســتان، سوریه، 
کویت، قزاقســتان، قطر، قرقیزســتان، لبنان، 
باروس، چیــن و هنــد 8۹ میلیــون و 6۹1 
هزار تــن کاال بــه ارزش ۳8 میلیــارد و 4۵۹ 
میلیون دالر صادر کرده اســت که رشــد 2۳ 
 درصــدی در ارزش و چهار درصــدی در وزن 

را نشان می دهد.
بر اساس این گزارش، از ابتدای امسال تا 10 دی 
مــاه 2۳ میلیون و 4۹6 هزار تــن کاال به ارزش 
هشت میلیارد و 6۳1 میلیون دالر به عراق صادر 
شده که در ارزش 24 درصد رشد را تجربه کرده، 
اما دو درصد کاهش وزنی را به ثبت رسانده است، 
این آمار در صادرات به ترکیه 12 میلیون و 6۷۳ 
هزار تن به ارزش 6 میلیارد و 411 میلیون دالر 
با رشد ۵1 درصدی در ارزش و هفت درصدی در 

وزن را نشان می دهد.
ایران از ابتدای فروردین تــا 10 دی ماه 1401 
بــه امــارات متحده عربــی هشــت میلیون و 
8۳1 هزار تــن کاال به ارزش چهــار میلیارد و 
600 میلیون دالر صادرات داشــته و رشد ۳۷ 
درصــدی در ارزش و هفت درصــدی در وزن 
را تجربه کرده اســت، همچنین ایــن آمار در 
افغانســتان با کاهش 14 درصــدی در ارزش 
و 24 درصــدی در وزن بــه 2 میلیــون و ۵۹6 
 هزار تن به ارزش یک میلیــارد و 2۵1 میلیون 

دالر رسید.
پاکســتان در این مدت دو میلیون و ۵4۳ هزار 
تن کاال به ارزش یک میلیارد و 4۷ میلیون دالر 
از ایران کاال خریداری کرده اســت که نسبت به 
مدت مشابه سال گذشــته 11 درصد در ارزش 
و 1۳ درصد در وزن رشــد را نشان می دهد، در 
صادرات به عمان رشــد ۷۷ درصدی در ارزش 
و 61 درصدی در وزن میزان ارســال کاال را به 
دو میلیون ۵18 هزار تن به ارزش 86۹ میلیون 

دالر رساند.
صادرات به روســیه بــا رشــد 2۷ درصدی در 
ارزش و 26 درصــدی در وزن بــه یک میلیون 
۷۵ هزار تن رســید که ارزش آن ۵6۳ میلیون 
دالر بــود، همچنین فــروش کاال به جمهوری 

آذربایجان با وجــود کاهــش 10 درصدی در 
وزن، 2۳ درصــد رشــد در ارزش را تجربه کرد 
 و به ۵86 هزار تن کاال بــه ارزش ۳۷6 میلیون 

دالر رسید.
میزان صــادرات به ارمنســتان در این مدت به 
۹84 هزار تن به ارزش ۳۵1 میلیون دالر رسید 
که رشد 44 درصدی در ارزش و 1۳ درصدی در 
وزن ثبت شــد و در صادرات به ترکمنستان نیز 
با وجود کاهش یک درصدی وزن، آمارها رشــد 
40 درصدی ارزش را نشــان می دهد که به یک 
میلیون و ۳۵ هزار تن بــه ارزش ۳۵0 میلیون 

دالر رسید.
ایران از فروردین ماه تا 10 دی ماه امسال رشد 
12 درصــدی در ارزش و 18 درصدی در وزن 
صادراتی را با سوریه تجربه کرد و آمارها فروش 
12۳ هزار تن کاال به ارزش 184 میلیون دالر را 
نشان می دهند و با وجود رشد اندک صادرات به 
قزاقســتان که یک درصد در ارزش و سه درصد 
در وزن بوده اســت، ۳۹2 هزار تن کاال به ارزش 
140 میلیون دالر به این کشور کاال صادر شده 
اســت. همچنین در همین زمان صادرات ایران 
به کویت با رشــد 4۵ درصــدی در ارزش و ۷2 
درصدی در وزن، به چهــار میلیون و ۳6۵ هزار 
تن کاال بــه ارزش 16۵ میلیون دالر رســید و 
از ســوی دیگر با وجود کاهــش 6 درصدی در 
ارزش و 14 درصدی در وزن صــادرات به قطر 
 به ۷8۳ هزار تــن کاال و 104 میلیــون دالر به 

ثبت رسید.
آمارهــای گمــرک حاکــی از صــادرات 44 
هــزار تنــی بــه ارزش ۵6 میلیــون دالری به 
قرقیزستان، 14 هزار تنی به ارزش 20 میلیون 
دالری به لبنــان و 1۷ هزار تنی بــه ارزش 12 
میلیون دالر به بــاروس در 10ماهه امســال 
اســت. مجموع صادرات به این 1۷ کشــور 62 
میلیون و ۷۵ هزار تن بــه ارزش 11 میلیارد و 
8۵۵ میلیون دالر رســید که رشد ۳0 درصدی 
 در ارزش و 6 درصــدی در وزن را نشــان 

می دهد.
در این میان از فروردین تــا 10 دی ماه 1401 
صادرات ایران بــه چین با 11 درصد رشــد در 
ارزش و هفت درصد رشد در وزن به 2۳ میلیون 
و ۷۷2 هزار تــن به ارزش 11 میلیــارد و 8۵۵ 
میلیون دالر بود و در رابطه بــا هند نیز با وجود 
کاهش 24 درصدی در وزن، رشــد 6 درصدی 
در ارزش به ثبت رسید که شــامل سه میلیون 
و 844 هــزار تن به ارزش یــک میلیارد و 4۷4 
میلیون دالر می شــود. مجموع صادرات ایران 
به دو کشــور چین و هند به 2۷ میلیون و 616 
 هزار تن به رازش 1۳ میلیــارد و ۳2۹ میلیون 

دالر رسید.

رییس سازمان هواپیمایی با بیان اینکه شرایط 
و زمان استرداد وجه بلیت هواپیما بسته به نوع 
خرید متفاوت اســت، گفت: بارها تاکید شد که 
مســافران از مراکز معتبر و به طور مســتقیم از 
سایت شــرکت های هواپیمایی بلیت خریداری 
کنند تا هنگام ابطال پروازها در کوتاه ترین زمان 

وجه به آنها بازگردانده شود.
بر اساس آیین نامه حقوق مســافر، ابطال پرواز 
به دلیل بــدی آب و هوا شــرایط »فوق العاده« 
تفسیر می شود و از هیچ شرکت هواپیمایی انتظار 
پرداخت جریمه به مســافر نمی رود؛ اما مطابق 
همین آیین نامه تمامــی ایرالین هایی که موفق 
به انجام پرواز به دلیل بدی آب و هوا نشــده اند، 
موظف هستند وجه کامل بلیت خریداری شده 
را به مســافران بازگردانند. با این حال طی چند 
روز گذشته بسیاری از مردم از عدم پرداخت و یا 
طوالنی شدن روند بازگشت وجه گایه داشتند و 
در تماس با ایرنا اعام کرده اند که هنوز موفق به 

استرداد وجه پرداختی خود نشده اند.
»محمــد محمدی بخــش« رییس ســازمان 
هواپیمایی درباره این موضوع گفت: نوع و نحوه 
خرید بلیت هواپیمــا مهم اســت، اینکه پرواز 
چارتری باشــد و یا بلیت از دفاتر و آژانس های 
مسافری و یا اینکه مســتقیم از سایت شرکت 
هواپیمایی خریداری شده باشد، شرایط استرداد 

وجه را تغییر می دهد.

معاون وزیر راه و شهرســازی توضیح داد: بارها 
ســفارش و توصیه کرده ایم که مسافران بلیت 
را از مراکز معتبر و به طور مســتقیم از ســایت 
شــرکت های هواپیمایــی خریــداری کنند تا 
هنگام ابطال پروازها شــرکت هواپیمایی برای 
بازگرداندن وجه در مدت زمان کوتاه پاســخگو 

باشد.
به گفته محمدی بخش، آیین نامه پروازی درباره 
کنســل شــدن پروازها به دلیل بدی آب و هوا، 
دستور اســترداد بلیت را به طور کامل و بدون 
کســر جریمه در مدت زمان کوتاه می دهد؛ اما 
اگر مســافران بلیت را به صورت پکیــج و تور از 
آژانس های مسافرتی خرید باشد، شرایط و زمان 

پرداخت متفاوت است.
وی ادامه داد: رزرو هتل و خرید بلیت از هرجایی 
انجام شده است وجه نیز از همان مرکز استرداد 
خواهد شد؛ اما بسیاری از مســافرانی که تور و 
پکیج ســفر را از دفاتر غیرمعتبر یا آژانس های 
مسافرتی خریداری کرده اند، بازگرداندن مبلغ 

را از ایرالین تقاضا می کنند.
رییس سازمان هواپیمایی توضیح داد: آژانس ها 
نیز رابطه حقوقی با شــرکت هواپیمایی دارند 
و این گونه نیســت که مشــمول پرداخت وجه 
نشــوند؛ اما مدت زمان پرداخت و استرداد وجه 
 در صــورت خریــد غیرمســتقیم از ایرالین ها 

زمان بر خواهد بود.

رییس ســازمان حج و زیارت با تشــریح جزییات 
تفاهم نامه حج ایران و عربســتان، اعــام کرد: نرخ 
تخصیصی برای ارز حج 1402 از سوی دولت، 28 هزار 
و ۵00 تومان و سهمیه حج ایران 8۷ هزار و ۵00 نفر 
تعیین شد.  سیدصادق حسینی به دنبال توافق ایران و 
عربستان درباره حج 1402 به تشریح آخرین جزییات 
حج پرداخت و با یادآوری این که ســفر اخیرشان به 
دعوت وزارت حج و عمره عربســتان با هدف بازدید 
از اکسپوی حج 202۳ و امضای تفاهم نامه حج انجام 
شده است، افزود: نمایشگاه اکسپوی حج 202۳ به 
خوبی برگزار شــد و ۷00 شــرکت عربستانی تمام 
خدمتی را که به زائران در حج و عمره می توانستند 

ارایه دهند، معرفی کردند.
فرق حج 1402 با گذشته در این است که در گذشته 
یک شرکت مشخص را در مقابل ایران قرار می دادند 
و تمام خدمات را الزاما باید از آن شرکت می گرفتیم، 
اما اکنون تمام شرکت های سعودی خدمات خود را 
در اکسپو عرضه کرده بودند و کشورها حق انتخاب 
داشتند که حداکثر صرفه جویی و کاهش قیمت را 

می توان داشت.

او با اشاره به سهمیه حج ایران در سال 1402 گفت: 
8۷ هزار و ۵۵0 نفر سهمیه حج ایران تعیین شده است 
که البته ما از وزارت حج عربستان درخواست داشتیم 
سهمیه حج ایران را با توجه به رشد جمعیت افزایش 
دهند. به طور طبیعی باید این سهمیه دو تا سه هزار 
نفر اضافه می شــد که آن ها اعام کردند درخواست 
افزایش سهمیه را به یک سال بعد موکول کرده اند و از 

هیچ کشوری درخواست افزایش حج را نپذیرفته اند.
حسینی اظهار کرد: قیمت نهایی هنوز استخراج نشده 
است. کمیته نرخ گذاری تشکیل شده تا آخرین نرخ ها 
را استخراج کند و در روزهای آینده قیمت نهایی حج 
اعام خواهد شد. البته قیمت گروه ها واحد نیست، ما 
در حج امسال پنج گروه داریم که هزینه های هر یک 
متفاوت است. رییس سازمان حج و زیارت درباره نرخ 
ارز تخصیصی برای تبدیــل هزینه های حج گفت: 
نرخ ارز براساس مصوب هیأت دولت 28۵00 تومان 
تخصیص داده شده است که هزینه ارزی حج بر این 
اساس محاسبه می شــود. نرخ ارز تخصیصی به حج 
نزدیک به 1۵ درصد زیر قیمت بازار است که از دولت 

به همین خاطر تشکر می کنیم.

جزییات پرداخت وجه بلیت  پروازهای لغو شده اعالم شدصادرات ۳۸ میلیارد دالر کاالی ایرانی به ۱۹ کشور 

نرخ ارز و سهمیه حج ۱۴۰۲ اعالم شد

گروه اقتصاد ایران وجهان
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رئیس اتاق اصناف مرکز استان مرکزی گفت: بحث تعیین نرخ امالک در شهر 
اراک به این صورت است که همه ســاله در بهمن ماه یک کارگروه متشکل از 
نمایندگان اداره امور مالیات، ثبت اســناد و نماینده شورای شهر تشکیل می 
شود که در این کارگروه قیمت منطقه ای ملک را مشخص می کنند و این مساله 

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

افزایش میزان مالیات واحدهای تجاری بر نرخ اجاره بها اثرگذار می باشــد، به 
عنوان مثال مالیات واحدتجاری که سال گذشته ۵ میلیون تومان بوده امسال می 
گویند بنا به نسبت منطقه ای ملک باید ۱۰ میلیون تومان مالیات بپردازند همین 
افزایش باعث می شود صاحب ملک اجاره را باال ببرد و کاسبی که مشغول کار 
در این واحدصنفی است مجبور به ترک و یا تعطیلی واحدصنفی خود شود. وی 
تصریح کرد: الزم است در زمان تشکیل این کارگروه نماینده ای از اصناف، بویژه 
صنف مشاوران امالک در کارگروه حضور داشته باشند تا قیمت منطقه ای درست 

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

اتاق اصناف اراک افزود: در حال حاضر ضروری ترین کار برای اصناف تعیین سقف 
و حدود صنفی برای فعالیت است و با برداشتن این قانون مشکالت زیادی برای 
اصناف ایجاد شده، به گونه ای که در حال حاضر در شهر اراک به ازای هر ۲۰ نفر 
یک واحدصنفی داریم. این مساله توجیه اقتصادی ندارد و باعث رکود و کاهش 
درآمد اصناف شده و در طوالنی مدت منجر به ورشکستی اصناف خواهد شد. 
رئیس اتاق اصناف مرکز استان اراک گفت: در شهر اراک ۳۰ هزار واحدصنفی و 

در سطح استان مرکزی ۶۰ هزار واحدصنفی فعال دارای پروانه داریم.

رئیس اتحادیه آهنگران و صنعت گران خودرو تهران از 
ورود سازمان بازرسي به موضوع شهرک ثامن خبر داد 
و گفت: خوشبختانه با پیگیري  هاي متعدد و داشتن 
مستندات مهم، سازمان بازرسي در جریان کار و موارد 

مهم پرونده قرار گرفت.
محمدجواد برازنده، رئیس اتحادیه آهنگران و صنعت 
گران خودرو تهران با بیان مطلب فوق بیان کرد: قرار 
بود در شــهرک ثامن -جاده خاوران- کسبه صنف 
لوازم مستعمل مشغول بهکار شوند، اما حاال وضعیت 
نامعلومــي دارد. دو هفته قبل جلســهاي با حضور 
فرماندار شهرري، نماینده وزارت صمت و نماینده جهاد 
کشاورزي تشکیل شد و بازرس ویژه استاد تهران وعده 

رسیدگي به پرونده در سریعترین زمان ممکن را داد.
وي دربــاره شــهرک ثامــن در جــاده خــاوران 
اظهارداشت: ســال ۹۲ بود که اتحادیه وقت وسایل 
مســتعمل)اوراقیها(، اعضا و کسبه این اتحادیه را به 
دلیل اینکه اینگونه مشاغل براي شهر تهران آلودگي 
ایجاد مي کنند، ملزم کرد تا تهران را ترک کنند و به 
شهرکي که هنوز کار ساخت آن آغاز نشده بود بروند؛ 
یعني شهرک ثامن به مســاحت ۲۰ هکتار در جاده 
خاوران. جلســات مختلفي در آن زمان برگزار شد و 
خروجي تمام این جلسات صورتجلسه اي ۲۰ بندي 
شد که سازنده و اتحادیه وقت ملزم به اجراي آن مي 

شوند. برازنده در مورد بندهاي مهم صورتجلسه اي که 
سال ۹۲ نوشته شده بود و قرارداد کسبه که بر مبناي 
آن تدوین شد، گفت: غیر کشاورزي بودن زمین، اخذ 
مجوز ساخت، تحویل سند شــش دانگ با کاربري 
مشخص و داشتن آب، برق، گاز و تلفن از موارد مهم 
آن صورتجلسه ۲۰ بندي بود که قرارداد هاي مابین 
کسبه و سازنده هم بر مبناي آن نوشته شد، اما جاي 
تعجب است که کاربري زمین هنوز مشخص نیست، 
آب و گاز در شهرک ثامن وجود ندارد و تمام مراحل 
براي گرفتن مجوز ساخت از سوي سازنده طي نشده.

رئیس اتحادیه آهنگران و صنعت گران خودرو تهران 
در ادامه به تعداد سوله ها و متراژ آنها و نحوه ساخت و 
ساز شهرک پرداخت و افزود: در ابتدا قرار بود ۱۰۵۳ 
ســوله به مســاحت هاي ۶۰، ۱۰۰ و ۱۵۰ متري به 
اعضاي اتحادیه داده شــود، اما بعدهــا این تعداد به 
۱۴۳۰ رسید که دلیل افزایش سوله ها نامعلوم است. 
همچنین اصال قرار نبود واحد تجاري در شهرک ثامن 
ساخته شــود، اما در خیابان اصلي شهرک ۸۰ واحد 
تجاري دو طبقه وجود دارد که وضعیت آنها هم نامعلوم 
است. وي افزود: در شهرک ثامن شاید ۱۰ درصد از 
سوله اعضاي صنف لوازم مســتعمل باشند و مابقي 
سوله سایر شغل هاست. شغل هایي که شاید حتي 

مجوز کار قانوني هم نداشته باشند. 

رئیس هیأت مدیره انجمن صنایع همگن قطعه سازی 
کشــور گفت: اثرات مثبت عرضه خودرو در بورس 
زمانی پدیدار می شود که این کاال به صورت مستمر 
در بورس عرضه شود. محمدرضا نجفی  منشی  بیان 
کرد: با عرضه خودرو در بورس کاال منافع عده ای به 
خطر افتاده است، بنابراین این افراد با عرضه خودرو در 
بورس کاال مخالفت می کنند. وی اظهار داشت: اثرات 
مثبت عرضه خودرو در بورس زمانی پدیدار می شود 
که این کاال به صورت مستمر در بورس عرضه شود و 
قطعا بعد از گذشت چند ماه، به مرور نتایج مثبت آن 

در حال پدیدار شدن است.
رئیس هیأت مدیره انجمن صنایع همگن قطعه سازی 
کشور با بیان اینکه صنعت خودرو دشمنان داخلی و 
خارجی زیادی دارد، افزود: بسیاری تالش می کنند 
تا این صنعت همواره داری مشکل باشد تا بتوانند به 
اهداف خود برســند و به جای تولید، واردات خودرو 
انجام شود لذا در مقابل اتفاقات مثبت برای این صنعت 
سنگ اندازی می کنند.  وی اظهار داشت: تحریم های 
خارجی علیه ایران نیــز صنعت خودرو و به خصوص 
تولید خودرو را مورد هدف قرار داده اســت بنابراین 
دشمنان خارجی ما نیز سعی می کنند که این صنعت 
آسیب بیند اما با وجود تالش ها و تحریم های بسیار 
علیه این صنعت خوشبختانه صنعت خودرو کشور 

متوقف نشــد و تولید همچنان ادامــه دارد. رئیس 
هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور 
اظهار داشــت: از زمان آغاز عرضه خودرو در بورس 
کاال خودروساز و مصرف کننده هر دو منتفع شده اند 
به طوری که خودروساز خودرو را با قیمتی بیشتر از 
قیمت کارخانه عرضه می کنــد و خریدار نیز خودرو 
عرضه شده در بورس کاال را با قیمتی حدود ۵۰ تا ۱۰۰ 
میلیون تومان کمتر از قیمت بازار خریداری می کند. 

نجفی منشی با اشاره به ثبت تقاضای خرید حدود ۱۰ 
میلیون نفر برای خرید خودرو از طریق قرعه کشــی 
در عرضه اخیر ایران خــودرو، گفت: این تقاضا برای 
خرید ۱۰ تا ۱۲ هزار خودرو است که قطعا همه اینها 
متقاضی خودرو نیستند بلکه هدفشان خرید خودرو 
به قیمت کارخانه به قصد فــروش آن در بازار آزاد و 
کسب سود است.  رئیس هیات مدیره انجمن صنایع 
همگن قطعه سازی کشور بیان داشت: اگر خودرو به 
قیمت واقعی عرضه شود تقاضای کاذب برای آن پیدا 
نمی شود زیرا اغلب متقاضیان به دنبال مابه التفاوت 
قیمت کارخانه و بازار هستند.  وی با اشاره به واقعی 
شــدن قیمت خودرو با عرضه در بورس کاال گفت: 
تعدادی از عرضه خودروهایی که در بورس کاال انجام 
می شود مشتری ندارد زیرا قیمت عرضه خودرو در 

بورس با قیمت بازار اختالف زیادی ندارد. 

مدیر دیســپچینگ شــرکت ملــی گاز گفت: 
میــزان مصــرف گاز بخش خانگــی، تجاری و 
صنایع عمده طــی روز دوشــنبه ۲۶ دی ماه به 
۶۳۶ میلیــون مترمکعب معــادل 7۶ درصد از 
گاز تولیدی کشــور رسیده اســت. محمدرضا 
جوالیی مدیر دیســپچینگ شــرکت ملی گاز 
در گفت وگو با خبرنگار اقتصــادی خبرگزاری 
فارس با اشاره به آخرین وضعیت تولید و مصرف 
گاز در کشــور عنوان کرد: میــزان مصرف گاز 
بخش خانگی، تجاری و صنایــع عمده طی روز 
 دوشنبه ۲۶ دی ماه، به ۶۳۶ میلیون مترمکعب 

رسیده است.
وی افزود: طی روز دوشــنبه، مصــارف بخش 
خانگی، تجاری و صنایــع غیرعمده بیش از 7۶ 
درصد از گاز تحویلی به شبکه انتقال کشور را به 
خود اختصاص داده اســت. مصرف روز دوشنبه 
نسبت به ابتدای ماه جاری، ۱۳ درصد و نسبت 
به روز مشــابه در هفته قبــل، ۲ درصد افزایش 

داشته است.
جوالیی گفت: طی هفته جاری، به دلیل کاهش 
محسوس دما در مناطق شمالی کشور، پیش بینی 
می شود، مصرف گاز در بخش خانگی افزایش یابد. 
در شرایط حال حاضر که وارد مصارف زمستانی 

در بخش خانگی شــده ایم، تقریباً هریک درجه 
کاهش میانگین وزنی دمــا، موجب افزایش ۲۸ 

میلیونی مازاد گاز در کشور می شود.
مدیر دیسپچینگ شــرکت ملی گاز گفت: طی 
روز گذشــته، اســتان تهران بــا ۱۲۹ میلیون 
مترمکعب، باالترین مصرف را داشــته و پس از 
آن هم، خراسان رضوی با ۵7 میلیون مترمکعب، 
اصفهان با ۴۴ میلیــون مترمکعب و آذربایجان 
شرقی با ۴۱ میلیون مترمکعب، رتبه های بعدی 
مصرف گاز در بخش خانگــی، تجاری و صنایع 

غیرعمده را دارا هستند.
وی ادامه داد: باالترین سرانه مصرف بخش خانگی 
روز گذشته در استان های تهران، خراسان رضوی، 
اصفهان و آذربایجان شرقی بوده است. افزایش 
مصرف باالخص در استان های پرمصرف، پایداری 
شبکه گاز را در این استان ها کاهش داده و زمینه 

افت فشار گاز را ایجاد می کند.
جوالیی در پایان گفت: از همه مردم عزیز تقاضا 
دارم با گرم کردن یک اتاق در خانه، پوشــیدن 
لباس گرم و تنظیم دمای اتــاق روی ۱۸ تا ۲۱ 
درجه به خادمان خودشان در شرکت گاز کمک 
کنند تا تمامی مناطق انتهای شــبکه گاز نیز از 

نعمت گاز برخوردار شوند.

دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با بیان اینکه 
نهاده های تولید لوازم خانگی متوسط ۳۰ درصد گران 
شده، گفت: در شــرایطی که نرخ ارز ســاعتی تغییر 
می کند، صدور مجوز افزایش قیمت ماه ها طول می کشد. 
به گزارش ایسنا، اخیرا امید قالیباف، سخنگوی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت گفته بود که از تیرماه تاکنــون مجوزی برای افزایش 
قیمت لوازم خانگی صادر نشده و در حال حاضر نیز مواد اولیه این صنعت افزایش 

نیافته است. 
بیشــتر صنایع تولیدکننده لوازم خانگی، لوازم خط تولیدشان را برای پنج ماه 
آینده با نرخ ارز قبلی خریدند و بنابراین نیازی بــه افزایش قیمت وجود ندارد. 
اما اگر تولیدکننده ای افزایش هزینه داشته باشد، طبق روال قبل می تواند آن را 
به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ارائه کند تا مورد بررسی 
قرار گیرد. اما رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی از افزایش قیمت ۱۰ تا ۱۵ 

درصدی برخی از شرکت های لوازم خانگی خبر داد و گفت که پیگیری ها نشان 
می دهد مجوزی برای این افزایش قیمت صادر نشده است. برای بررسی بیشتر 

این موضوع، نظر تولیدکنندگان را نیز جویا شدیم.
در این رابطه عباس هاشــمی با بیان اینکه در حال حاضر واحدهای تولیدی در 
شرایط فعلی گردش نقدینگی توان اینکه مواد اولیه خود را برای ماه های بعد تهیه 
کنند ندارند، اظهار کرد: در ماه های اخیر تخصیص ارز با تاخیر انجام شده است. 
همچنین جداول مربوط به افزایش قیمت نهاده های تولید موجود است که بر 
اساس آن قیمت مواد اولیه بین چهار تا ۲۹۱ درصد افزایش یافته است. کمترین 

افزایش قیمت مربوط به نایلون و بیشترین مربوط به مواد EPS است.
وی با بیان اینکه در مجموع قیمت مواد اولیه لوازم خانگی به طور متوسط ۳۰ 
درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته، گفت: البته این نرخ بدون در نظر گرفتن 
افزایش نرخ ارز است. نرخ ارز نیمایی ۲۵ و نرخ ارز آزاد حدود ۵۰ درصد افزایش 
داشته است. همچنین برخی واحدها فارغ از افزایش قانونی دستمزد، برای کمک 
به معیشت پرسنل خود، افزایش بیشــتری اعمال کرده اند. اما سازمان حمایت 

این موارد را نمی بیند.

هاشمی در پاسخ به اینکه آیا تولیدکنندگان درخواست افزایش قیمت به سازمان 
حمایت ارائه کرده اند؟ تصریح کرد: گوش شنوایی وجود ندارد. درخواست ها وارد 
سیکل چند ماهه می شود تا از ستاد تنظیم بازار دســتور بگیرد. واحدها وقتی 
می بینند درخواســت افزایش قیمت به نتیجه نمی رسد و از طرف دیگر قیمت 
مواد اولیه و ســایر هزینه ها در حال گران شدن است یا باید کاال را گران کند، یا 
نیروی انسانی تعدیل کند یا شاهد کمبود کاال در بازار باشیم و به تبع آن قاچاق 

افزایش پیدا کند.
وی با بیان اینکه پیشنهاد بخش تولید مکانیزم عرضه و تقاضا است، گفت: اگر 
به دلیل مشکالت معیشــتی امکان اجرای این روش وجود ندارد، حداقل باید 
نظارت پیشینی به پسینی تبدیل شود که یعنی هر زمان واحدها تخلفی داشتند 
به آن رسیدگی شود. اما در شرایط فعلی به تولیدکننده اجازه داده نمی شود که 
 قیمت تمام شده را در نظر بگیرد و مدام به فرآیند قیمت گذاری اضافه می شود.

برای مثال در حال حاضر تولیدکنندگان ابتدا باید درخواســت افزایش قیمت 
خود را به دفاتر تخصصی وزارت صمت ارائه کنند تا بعد از بررســی به سازمان 
حمایت ارسال و دوباره در آنجا بررسی شــود و بعد به ستاد تنظیم بازار ارسال 

و مجددا بررسی و تصمیم گیری شــود. می توان گفت در حال حاضر همه چیز 
متوقف شده است.

دبیر کل انجمن صنایع لوازم خانگی با بیان اینکه این روند چند ماه طول می کشد 
و این در حالی است که نرخ ارز ساعت به ساعت در کشور تغییر می کند، تصریح 
کرد: عالوه بر این روش قیمت گذاری در ســازمان حمایت کاست پالس)روش 
پرداخت درصدی( اســت که یک روش منسوخ اســت، گفت: در شرایطی که 
معیشت مردم دچار مشکل اســت، باید برای رفع این مشکل راه حل ارائه کرد. 
برای مثال با ارائه کارت اعتباری و وام می توان قدرت خرید مردم را افزایش داد، 

اما با سیاست های انقباضی بانک ها این موضوع هم دچار اشکال است.
رئیس  اتحادیه فروشــندگان لوازم خانگی نیــز از افزایش قیمــت ۱۰ تا ۱۵ 
درصدی برخی از شــرکت های لوازم خانگی خبر داد و گفــت که پیگیری ها 
نشان می دهد مجوزی برای این افزایش قیمت صادر نشده است. اکبر پازوکی 
در گفت وگو با ایسنا درباره گرانفروشی چند شــرکت لوازم خانگی اظهار کرد: 
شش یا هفت شــرکت قیمت محصوالت خود را بین ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش 
داده اند. البته پیگیری ها نشــان می دهــد مجوزی برای ایــن افزایش قیمت 
صادر نشده است اما بقیه شــرکت ها هنوز قیمت ها را افزایش نداده اند و منتظر 
 صدور مجوز افزایش قیمت از ســوی ســازمان حمایــت مصرف کنندگان و 

تولیدکنندگان هستند.
وی در پاســخ به اینکه آیا قیمت ها با مجوز ســازمان حمایت باال رفته؟ گفت: 
پیگیری از سازمان حمایت و صمت نشان می دهد که مجوزی برای افزایش قیمت 
صادر نشده است. بنابراین فروشــندگان هم منتظر هستند ببینند تکلیف چه 
می شود.  رئیس  اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با بیان اینکه سازمان حمایت 
باید به مردم و اتحادیه اعالم کند که مجوزی برای افزایش قیمت صادر کرده یا 
خیر تصریح کرد: مبنای گران فروشی در اتحادیه لیست سه ستونه سامانه ۱۲۴ 
است اما االن که حداقل شش کارخانه قیمت ها را افزایش دادند و بقیه هم منتظر 

مجوز هستند، تکلیف مشخص نیست.
این در حالی است که اخیرا امید قالیباف؛ ســخنگوی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت چند روز پیش گفت که از تیرمــاه تاکنون مجوزی برای افزایش قیمت 
لوازم خانگی صادر نشده و در حال حاضر نیز مواد اولیه این صنعت افزایش نیافته 
است. بیشتر صنایع تولیدکننده لوازم خانگی، لوازم خط تولیدشان را برای پنج 
ماه آینده با نرخ ارز قبلی خریدند و بنابراین نیازی به افزایش قیمت وجود ندارد 
اما اگر تولیدکننده ای افزایش هزینه داشته باشد طبق روال قبل می تواند آن را 
به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ارائه کند تا مورد بررسی 
قرار گیرد. گفتنی است اواخر خردادماه امسال سخنگوی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت )صمت( از صدور مجوز افزایش ۱۵ درصدی قیمت برای تلویزیون و ۱۰ 
درصدی برای یخچال، یخچال فریزر و ماشین لباسشویی و ظرفشویی خبر داده 

بود که از اول تیرماه اجرایی شد.
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افزایش ۳۰ درصدی قیمت  نهاده های تولید لوازم خانگی 

مصرف گاز در تهران هم چنان افزايشی استداليل شکل  گیری تقاضای کاذب خودروبه خطر افتادن چند هزار شغل نزديک تهران

برایانتقالصنوفآالینده

ساخت واحدهای صنفی به اصناف سپرده شود

رئیس اتحادیه فروشــندگان لوازم یدکي خودرو و 
ماشــین آالت تهران گفت: در لوازم  یدکي خودرو 
گران  فروشي نداریم و گراني به وجود آمده بر عهده 
کسبه این حوزه نیست؛ بلکه به دلیل بي ثباتي در 
بازار ارز است. سیداحمد حسیني، رئیس اتحادیه 
فروشندگان لوازم یدکي خودرو و ماشین آالت تهران 
در مورد قیمت لوازم یدکي بیان کرد: متأســفانه 
بیثباتي در بازار ارز، موجــب افزایش قیمت ها در 

بازار لوازم یدکي خودرو شده است.
وي افزود: قسمتي از لوازم یدکي وارداتي هستند و 
مواد اولیه تولید داخل نیز از کشورهاي خارجي وارد 
مي شود به همین دلیل افزایش قیمت هاي ارزي بر 
این بخش نیز اثرگذار است. حسیني با بیان اینکه 

حدود ۱۵ درصد از قطعات تولید داخل هســتند 
اظهار کرد: بالغ بر ۸۰ درصــد قطعات خودروهاي 
داخلي تولید داخل هســت؛ اما به طورکلي و با در 
نظرگرفتن کلیه خودروها ۱۵ درصد قطعات تولید 
داخلي است. همچنین مواد اولیه بسیاري از قطعات 
تولید داخل نیز از کشورهاي خارجي وارد مي شود.

رئیس اتحادیه فروشــندگان لوازم یدکي خودرو 
و ماشــینآالت تهران همچنین بیــان کرد: یکي 
از معضالت بخــش خصوصي و اصنــاف در حوزه 
تمــام کاالها، بــي ثباتي قیمــت ارز اســت؛ لذا 
 همین بي ثباتي در مــوج گراني کاالهــا اثرگذار 

خواهد بود.
وي تصریح کرد: دولتمردان باید در به ثبات رساندن 

قیمت ارز کوشا باشند؛ چرا که افزایش ۳۰ درصدي 
قیمــت ارز در مدت کمتر از یک مــاه قابل توجیه 
نیست و کشــور را دچار مشکل و ســفره مردم را 
کوچک مي کند. خودروسازان نیز در افزایش قیمت 
اثرگذارنــد و توزیع خودرو در بــورس نیز موجب 

افزایش قیمت شده است.
حسیني با ابراز تأســف از افزایش قیمت چشمگیر 
لوازم یدکي در شرکت هاي بزرگ و خودروسازي ها 
نسبت به سهم بازار بیان کرد: در بازار لوازم یدکي، 
نظارت وجود دارد و چون بازار رقابتي است، قیمت 
تقاضا و عرضه خودبه خود تعیین مي شود. در لوازم 
یدکي خودرو گرانفروشي نداریم و گراني به وجود 

آمده بر عهده کسبه این حوزه نیست.

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: دولت تا این 
لحظــه برنامه ای برای افزایــش قیمت حامل های 
انرژی و بنزین ندارد  ؛ مجلس هم این موضوع را به 

هیچ وجه نمی پذیرد.
قاسم ساعدی، عضو کمیسیون انرژی مجلس درباره 
احتمال افزایش قیمت حامل های انرژی، گفت: این 
اطمینان را به مردم می دهیم که نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی همواره و به ویژه در جریان بررسی 
الیحه بودجه سال آینده دغدغه های معیشتی مردم 
را مدنظر قرار می دهند و اجــازه نمی دهند به آنان 

فشار اقتصادی وارد شود.
عضو کمیســیون انرژی مجلس شورای اسالمی با 
تاکید مجدد بر اینکه مجلس بــه هیچ وجه اجازه 

نمی دهد فشــار اقتصــادی دیگری بر فشــار ها و 
تنگنا های معیشتی امروز مردم اضافه شود، تصریح 
کرد: ما به خوبی می دانیم افزایش قیمت حامل های 
انرژی و به ویژه بنزین تأثیر مســتقیمی بر قیمت 

سایر کاال ها و خدمات می گذارد.
وی ادامه داد: اگر دولت به دنبــال افزایش قیمت 
حامل های انرژی باشد، از آنجایی که بازار ملتهب 
می شــود و مشــکالت اقتصادی برای مردم ایجاد 
می شــود، حتماً مجلس با آن مخالفــت می کند. 
نماینده مردم دشــت آزادگان در مجلس شورای 
اسالمی با اشاره به اینکه دولت تا این لحظه برنامه ای 
برای افزایش قیمت حامل هــای انرژی ندارد، بیان 
کرد: تاکید مجلس این اســت کــه دولت به هیچ 

وجه نباید قیمت حامل های انرژی را افزایش دهد. 
ساعدی اظهار داشــت: ما باید االن به دنبال بهبود 
وضعیت معیشتی مردم باشــیم و بازار را مدیریت 
کنیم. الزم است راهکار هایی برای بهبود معیشت 
مردم به ویژه اقشــار ضعیف جامعه در نظر گرفته 

شود.
رئیس مجمع نمایندگان اســتان خوزســتان در 
مجلس گفت: مجلس از مردم دفــاع می کند و به 
دنبال بهبود وضعیت معیشتی آنان است. نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی هر گونه برنامه و اقدامی از 
جمله افزایش قیمت حامل های انرژی و بنزین را که 
وضع بازار را ملتهب کند و گرانی ها را تشدید کند، 

نمی پذیرند.

دولت برنامه ای برای افزايش قیمت بنزين ندارددر لوازم  يدکي خودرو گران  فروشي نداريم
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فناوری و 
اطالعات

بانک  مرکزی  خبر  داد:
رشد۱۵۲درصدیتسهیالتدانشبنیانها

طبق اعالم بانک مرکزی، مانده کل تســهیالت اعطایی به شرکت های دانش بنیان در 
پایان آذر ۱۴۰۱ نسبت به آذر ۱۴۰۰ معادل ۱۵۲ درصد افزایش داشته است. مانده کل 
تسهیالت اعطایی از طرف ۳۱ بانک به شرکت های دانش بنیان در پایان آذر ۱۴۰۱ معادل 
۱۴۳۶.۱ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به آذر ۱۴۰۰ معادل ۱۵۲ درصد افزایش داشته 
است. بیشترین مانده کل به بانک های پاسارگاد ) ۳۶۹.۷ هزار میلیارد ریال(، ملت )۱۷۰.۵ 

هزار میلیارد ریال ( و تجارت ) ۱۶۱.۷ هزار میلیارد ریال( تعلق دارد.
طی ۹ ماهه امسال به ۱۷۹۲ شرکت دانش بنیان ) در قالب ۱۲۴۵۷ فقره تسهیالت ( معادل 
۱۱۳۲.۷ هزار میلیارد ریال پرداخت شده که نسبت به ۹ ماهه ۱۴۰۰ معادل ۱۴۳.۵ درصد 
افزایش داشته است. بیشترین تسهیالت طی ۹ ماهه ۱۴۰۱ از سوی بانک های ملت به 
مبلغ ۱۸۳.۶ هزار میلیارد ریال، پاسارگاد به مبلغ ۱۶۴.۷ هزار میلیارد ریال و تجارت به مبلغ 
۱۵۰.۶ هزار میلیارد ریال پرداخت شده است. در آذر ماه ۱۴۰۱ به ۶۳۶ شرکت دانش بنیان 
) در قالب ۱۴۷۳ فقره تسهیالت ( معادل ۱۳۰.۵ هزار میلیارد ریال پرداخت شد که نسبت 
به آذر ماه ۱۴۰۰ معادل۱۰۹.۷ درصد افزایش داشته است. بیشترین تسهیالت طی آذر 
ماه ۱۴۰۱ از سوی بانک های ملت به مبلغ ۲۲.۳ هزار میلیارد ریال، تجارت به مبلغ ۱۵.۲ 

هزار میلیارد ریال و ملی به مبلغ ۱۲.۳  هزار میلیارد ریال پرداخت شده است.

معاون علمی و فناوری: 
صندوقاختصاصیبانوانکارآفرینایجادمیشود

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهوری در آستانه روز زن و گرامیداشت 
میالد حضرت فاطمه زهرا)س( در »نشست هم اندیشــی و هم افزایی بانوان کارآفرین 
شرکت های دانش بنیان، خالق و فناور« حاضر شد و با آنها به گفت وگو نشست. این نشست 
۳ ساعته که ۲۰ نفر از بانوان فعال در زیست بوم فناوری و نوآوری در عرصه مختلفی چون 
هوش مصنوعی، زیست فناوری، صنایع خالق، فناوری اطالعات و ارتباطات، تجهیزات 
پزشــکی،  انفورماتیک، کشاورزی و غیره در آن حضور داشــتند؛ دغدغه ها، چالش ها و 

مشکالت پیش روی فعالیت بانوان و شرکت های دانش بنیان در کشور مطرح شد.
روح اهلل دهقانی معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهوری در این نشست 
خطاب به این بانوان ضمن تبریک روز زن، با بیان اینکه من اعتقادی به یکسانی زن و مرد 
ندارم؛ گفت: به نظر بنده بانوان و زنان در قبال آقایان ماموریت ها و مسوولیت های بیشتری 
در جامعه بر عهده دارند و یک زن برای فعالیت در جامعه با مشــکالت و موانع بیشتری 

مواجه است.
وی افزود: اگر به زنان توجه ویژه تری داریم به دلیل ضعیف بودن آنها نیست بلکه معتقدیم 
که بانوان ارزشمندترند و در زمینه کارآفرینی موفق تر و بهتر عمل می کنند. چون زنان ذاتا 
آفریننده و زاینده اند به همین دلیل و این موهبت خدادادی بهتر می توانند کارآفرینی و از 
آن مراقبت کنند. البته نباید از ارتباطات اجتماعی موثرتر، دلسوزی و تیم سازی بهتر بانوان 

هم غافل بود. به همین دلیل معتقدم زنان در عرصه کارآفرینی سرآمدتر هستند.
دهقانی ادامه داد: امروز حدود ۶۰ درصد جمعیت دانشگاه های برتر کشور را بانوان تشکیل 
می دهند اما تنها ۱۰ درصد آنها در حوزه های کارآفرینی و دانش بنیان فعال هستند که 
این یک ضعف بزرگ است و باید بر روی این قشر ارزشمند؛ سرمایه گذاری ویژه  تری کنیم 

و آنها را ارج نهیم.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهوری همچنین بیان کرد: یکی از 
دغدغه های مطرح شده از جانب شما؛ رقابت بخش دولتی با بخش خصوصی و شرکت های 
دانش بنیان است که این نوید را به شما می دهم در دومین جلسه شورای راهبری فناوری ها 
و تولیدات دانش بنیان مصوب شد که تا زمانیکه نیازی در کشور با توان بخش خصوصی 
قابل رفع است؛ بخش دولتی ورود نکند و تامین این نیازها به زیست بوم نوآوری و کارآفرینی 

سپرده شود.
دهقانی افزود: در این جلسه قانون منع رقابت بخش خصوصی و دولتی مورد تاکید و تصویب 
قرار گرفت که یک ابزار ارزشمند برای توسعه کسب و کارهای دانش بنیان و فناور محسوب 
می شود. پس شما هم برای بهره گیری درست از این قانون سعی کنید استانداردها و کیفیت 

محصوالت خود را حفظ کنید.
وی با اشاره به قانون جهش تولید دانش بنیان، گفت: این قانون بسیار مترقی است و نمونه 
آن در کشورهای بسیار کمی وجود دارد. به شما توصیه می کنم حتما این قانون را یک بار 
مطالعه کنید. من اعتقاد دارم که اگر این قانون به شکل کامل اجرایی شود ما به یک مدل 

اقتصادی خواهیم رسید.
رییس بنیاد ملی نخبگان با بیان اینکه قانون جهش تولیــد دانش بنیان در حوزه اعتبار 
مالیاتی و سرمایه گذاری مالیاتی هم ظرفیت های باالیی دارد، بیان کرد: مصوب شده است 
که شرکت های دانش بنیان می توانند هزینه مالیاتی خود را در حوزه تحقیق و توسعه هزینه 

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

علم و فناوری نشات می گیرد.

سامانه یکپارچه، شفاف و هدفمند از خدمات تعریف می کنیم
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان معتقد است که حوزه علم و فناوری یکی از معدود 
عرصه هایی است که همه طیف ها و گروه ها بر آن اتفاق نظر دارند بنابراین تالش ها به سمت 

و سوی رفع موانع و تسهیل توسعه علمی کشور سوق یافته است.
دهقانی به فعاالن حوزه زیست بوم فناوری و نوآوری ۲ ماموریت داد و گفت: شما تالش کنید 
در دو زمینه خود را توانمند کنید. یکی اینکه برای توسعه فعالیت های خود تالش کنید و 
دوم اینکه چون پیش قراول حوزه علمی و فناوری هستید، فضا را برای فعالیت نسل آینده 
در این عرصه فراهم کنید. چون شما با تحمل بسیاری از کمبودها و سختی ها؛ مسیر را برای 

آیندگان هموار می کنید و این نقش بسیار ارزشمند و بزرگی است.
وی ادامه داد: یکی از گالیه های شــما عدم یکپارچگی نهادهای ارائه دهنده خدمات به 
شــرکت های دانش بنیان بود که معاونت علمی در تالش است تا یک سامانه یکپارچه، 
شفاف و هدفمند از خدمات را طراحی کند تا مخاطبان خود را از این سردرگمی و دریافت 

خدمات پراکنده رها کند.

باید دنیا جدید بسازیم
دهقانی گفت: ما نیاز داریم که دنیای جدیدی بسازیم. وقتی می دانیم و به این باور رسیده ایم 
که دنیای معمولی حرف ما را متوجه نمی شود؛ باید به دنبال ساخت دنیای جدیدتری 
باشیم. این کار در معاونت علمی دنبال می شود اما برای انجام بهتر آن به کمک شما نیاز 
داریم. وی با اشاره به دو مفهوم دانش بنیان و خالق، بیان کرد: نمی توان چندان تفاوتی 
میان آنها قائل شد. من معتقدم تا محصولی دانش بنیان نباشد نمی تواند در بازار بماند. 
پس محصول خالق هم به نوعی دانش بنیان است. مگر می شود اقتصاد خالق، دانش بنیان 
نباشد؟ امروز در دنیا بزرگ ترین بازارها در اختیار خالق ها است. از نظر من باال بودن صرف 
فناوری نمی تواند تقدس ایجاد کند بلکه ارزش افزوده است که ارزشمند است و باید مورد 

توجه قرار گیرد.
رییس بنیاد ملی نخبگان ادامه داد: باید کاری کنیم که دانش بنیانی یک افتخار باشد نه 
یک مجوز برای فعالیت. بنابراین نیاز داریم که لوکوموتیوهایی که معموال ابر شرکت ها 
هستند را در نظر بگیریم تا واگن های ایجاد شده در زیست بوم فناوری و نوآووری که همان 
شرکت های نوپا و استارتاپ ها هستند را راهبری کنند. باید تالش کنیم شرکت های مهارت 
محور در کشور ایجاد شوند. وی همچنین بیان کرد: یکی دیگر از تالش های معاونت علمی 
ایجاد صندوقی اختصاصی بانوان کارآفرین است که از شرکت های دانش بنیانی که عناصر 

کلیدی یا درصد باالیی از کارمندان آن را بانوان تشکیل می دهند حمایت کند.

اخبار

دولت الکترونیک تحولی نوین 
در نحوه ارائه خدمات به ارباب 
رجوع و شــهروندان است که 
هم در دنیا و هــم در ایران رو 
به توسعه است و نوید مزایای 
متعددی را می دهد. اقدامات خوبی در راستای خدمت 
رســانی الکترونیک به مردم در چند ســال اخیر انجام 

شده است. 
در همین باره عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعــات از دســتگاه ها و وزارتخانه هــای دولتــی و 
ســازمان های زیرمجموعه آنها درخواســت کرده بود 
هرچه سریع تر پنجره ملی خدمات دولت هوشمند خود 
را راه اندازی کنند. زارع پور اولویــت اتصال و راه اندازی 
این پنجره را با دســتگاه های دولتی دانسته و گفته بود 
وزارتخانه های مختلف و سازمان های ذیل این دستگاه ها 

باید در گام نخست پنجره واحد خود را راه اندازی کنند.

امروزه خدمــات دولت الکترونیک در ایران به اشــکال 
مختلفی مانند پلیس +۱۰، دفاتر پیشــخوان خدمات 
دولت و درگاه های ارتباطی اینترنتی در ســازمان های 
مختلف مشاهده می شــود و ابزاری مهم برای کوچک 
کردن و چابک سازی دولت است. یکی دیگر از نمونه های 
آن سازمان تامین اجتماعی به عنوان یکی از سازمان های 
بزرگ دولتی است که بسیاری از خدمات خود را از طریق 
فضای مجازی ارایه می دهد و ارباب رجوع می توانند بدون 
این که نیاز باشد از خانه خارج شوند، ار طریق اینترنت 
و حتی گوشــی تلفن همراه خدمــات موردنیاز خود را 

دریافت کنند.
تحقق دولت الکترونیک، نه تنها باعث افزایش بهره وری 
سازمان های دولتی می شود، بلکه به بهبود تجربه ارباب 
رجوع و تسهیل کارها کمک می کند و ابزاری مهم برای 

توسعه سازمان های دولتی است. 
بر اساس نظرســنجی دولت الکترونیک سازمان ملل، 
کشــورها در همه مناطق به طور فزاینده ای از فناوری 
اطالعات و ارتباطات برای ارائه خدمات و مشارکت مردم 
در فرایندهای تصمیم گیری استفاده می کنند. در عین  

حال، سیاســت گذاران و دســت اندرکاران به اطالعات 
 ICT دقیــق در مورد در دســترس بودن و اســتفاده از
برای تصمیم گیری مناســب نیاز دارند. بنابراین دولت 
الکترونیک می تواند ابزار مؤثری برای مهار فساد در بخش 

عمومی است. البته در صورتی  که سطح باالی چارچوب 
نظارتی، پذیرش فناوری اطالعات و ارتباطات توســط 
ذی نفعان جامعه و ظرفیت زیرساخت فناوری اطالعات 

و ارتباطات کشور، پیش شرط اساسی دولت باشد.

ازظرفیتپیامرسانهایداخلیبرایتوسعهدولتالکترونیکاستفادهشود

کاهش هزینه ها با اجرای دولت الکترونیک
۷۸درصددستگاههابهدولتالکترونیکمتصلشدند

مزایای اقتصادی دولت الکترونیک
محمدجعفر نعناکار، کارشناس اقتصاد دیجیتال

در حوزه دولت الکترونیک نیاز به یک خط مشی درســت و منطقی وجود دارد. عمده ترین مساله نبود خط مشی درست است. در این زمینه شورای عالی فضای مجازی می بایســت مسائل مربوط به توسعه دولت الکترونیکی را تدوین 
کرده و برای قانون گذاری روانه مجلس کند. مجلس نیز با بررســی خط مشی می تواند قوانینی مناســب با این حوزه مصوب کرده و قانون گذاری کند. به عبارتی شــورای عالی فضای مجازی ریل گذار دولتی شدن خدمات حاکمیتی 
 در داخل کشــور اســت. تعامل پذیری در دولت الکترونیکی یکپارچه یکی از الزام های بسیار مهم است. در این روند زیرســاخت ها، معماری، فرایند، ســرویس و همچنین اطالعات باید بتوانند به شــکل یکپارچه  تعامل و همکاری 

داشته باشند. 
امروز ارتباط موثری با کشورهای دیگر و سامانه های دیگری که در این حوزه فعالیت دارند نداریم. باید با ایجاد ارتباطات موثر کمبودها و کاســتی ها در حوزه توسعه دولت الکترونیک برطرف شود. باید ارتباط موثر حقوقی برقرار شود. 
ارتباطات بین المللی باید تقویت شود. توسعه کسب و کارهای داخلی نیز باید مد نظر قرار گیرد. هرچند در این حوزه اقدامات مناسبی انجام شده اما کیفیت کار نیز باید ارتقا پیدا کند. از لحاظ کمی پیشرفت خوبی ایجاد شده اما مسائل 
مختلف اعم از تحریم ها اجازه ارتقای کیفی را نداده است. باید ظرفیت های داخلی تقویت شود و زیرساخت ها از جمله اینترنت پرسرعت ارایه گردد. در سال های اخیر اقدامات بسیار خوبی در خصوص الکترونیکی کردن خدمات انجام 

شده است. بنابراین می توان گفت حکمرانی الکترونیکی به شکل کالن تری از دولت الکترونیکی در سال های اخیر توسعه خوبی پیدا کرده است.
در حوزه پیام رسان ها نیز با وجود اینکه چهار یا پنج پیام رسان داخلی شناخته شده داریم تنها از لحاظ کمی تامین شده اند. این پیام رسان ها باید از نظر کیفی نیز تقویت شوند تا راه را برای اجرای کامل دولت الکترونیکی هموار کنند. از 

سوی دیگر استفاده از ظرفیت های داخلی و خارجی باید مدنظر قرار گیرد. 
ضمن اینکه برای اجرایی شدن دولت الکترونیک باید سیستم پایدار برای بهبود محصول در برابر خطرات امنیتی تعریف شود. مسئوالن نیز بایستی خدمات ایمن با حفظ حریم خصوصی کاربران ایجاد کنند تا افراد با اطمینان کامل از 
خدمات دولتی استفاده کنند. مردم باید این اطمینان را حاصل کنند که داده های ذخیره شده آنها در دیتاسنترها از حداقل های الزم برای تضمین امنیت و پیوستگی خدمات برخوردار است. اگر می خواهیم دولت الکترونیکی را توسعه 

دهیم، باید ابر دولت الکترونیکی را در دستور کار قرار دهیم که اتفاقاً در دستور کار هم قرار گرفته و امیدواریم با ظرفیت هایی که ایجاد می شود، بتوان سرویس مطمئنی را در دولت الکترونیکی به همه مردم ارائه کرد. 

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

استارتاپ نرم افزاری آپوستروفی هفته جاری سیستم 
عامل تلفن هوشــمندی را در داووس رونمایی خواهد 
کرد که حریم خصوصــی را در اولویت اصلی قرار داده 
است. این شرکت سوئیسی که توســط افراد باسابقه 
صنعت موبایل تاسیس شده اســت، همزمان با اقدام 
رگوالتورهای جهان برای کنترل قدرت اپل و گوگل در 
حوزه سیستم عامل موبایل، سیستم عاملی را با وعده 
اولویت قرار دادن حریم خصوصی، ســاخته است. پتر 
نِبی، موسس این اســتارتاپ در مجمع جهانی اقتصاد 
در داووس حضــور پیدا می کند تا نام آپوســتروفی را 
به گوش سرمایه گذاران احتمالی و مقامات دولتی که 

تمایل دارند فضای موبایل را رقابتی تر ببینند، برساند.
این اســتارتاپ وارد حوزه رقابتی می شود که پس از 
تالشهای ناموفق برای چالش کشیدن اکوسیستم های 
اندروید گوگل و آیفون اپل از سوی نامهای بزرگی مانند 
مایکروسافت، سامســونگ الکترونیکس، پالم هیولت 
پاکارد و حتی سیســتم عامل فایرفاکس بنیاد موزیال، 
تقریبا خالی مانده است. تیم نِبی، مهندسان نرم افزار 
شرکت KaiOS که به دنبال عرضه دستگاه های ارزان 
قیمت بــرای بازارهای نوظهور بود را اســتخدام کرده 

است.
رئیس شــرکت آپوســتروفی در این راه، بر تجربیات 

 )Punkt( گذشته تکیه کرده اســت. نِبی برند پانکت
را در سال ۲۰۰۸ تاسیس کرد. این برند گوشیهایی با 
طراحی پیشرفته و ارزان قیمت برای افرادی عرضه می 
کند که عالقه ای به داشتن یک تلفن هوشمند پیچیده 
ندارند. آپوستروفی، استیو سیستولی با ۲۵ سال سابقه 
فعالیت در صنعت موبایل را به عنوان مدیرعامل انتخاب 
کرده است. این شرکت بیش از ۵۰ کارمند در سراسر 
جهان دارد و امسال، ۱۰ میلیون یورو )۱۱ میلیون دالر( 

تامین سرمایه داشته است.
ایــن شــرکت برخالف اپــل و گــوگل، قصــد دارد 
بــرای مجموعــه ای از نــرم افــزار و خدمــات، 

هزینــه اشــتراک از مشــتریانش کــه ســازندگان 
 ســخت افزار هســتند، دریافــت کنــد. پانکت یکی

 از مشتریان آپوستروفی است.
بر اساس گزارش بلومبرگ، سیستم عامل آپوستروفی، 
AphyOS نام دارد و بر روی یک نسخه کد باز اندروید 
به نام GrapheneOS ساخته شده است. این سیستم 
عامل مانع از آن می شــود که اپلیکیشنها، کاربران را 
برای رصد رفتارشــان، دنبال کنند. سیستم عامل اَفی 
)Aphy( می تواند اپلیکیشــنهای اندرویدی را اجرا 
کند اما خدمات موبایل گوگل یا فروشگاه پلی استور به 

صورت پیش فرض در آن وجود ندارند.

وزیر ارتباطات با اشاره به نقش و اهمیت فناوری اطالعات 
در ارتقای بهره وری، گفت: استفاده از فناوری های نوین 
ارتباطی و اطالعاتی و هوشمندسازی می تواند به ارتقای 
بهره وری بخش های گوناگون بینجامد. جلسه ارتقای 
بهره وری بخش ارتباطات و فناوری اطالعات با حضور 
عیســی 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 ۶.۵ درصد می رسید که بر اساس ارزیابی صورت گرفته 
تاکنون این شاخص به میزان ۱۳.۳ درصد محقق شده 

که دو برابر میزان تعیین شده بوده است.
وزیر ارتباطات در این جلسه با برشمردن اهمیت استفاده 

از فناوری هــای جدید ارتباطــی و اطالعاتی همچون 
اینترنت اشیا در بخشهای گوناگون کشور،  خواستار در 
نظر گرفتن شاخصی برای تعیین میزان هوشمندسازی 
حوزه های مختلف چون اقتصاد، کشاورزی و آموزش در 
برنامه هفتم توسعه شد و توضیح داد: این روزها بهترین 
 ICT فرصت است تا در برنامه هفتم توسعه برای توسعه
در بخش های مرتبط با دســتگاه هــای اجرایی برای 
 ICT هوشمندسازی شاخصی در نظر گرفته شود. چراکه
می تواند پیشران توســعه و ارتقای بهره وری در حوزه 
های مختلف باشــد که به نظرم باید برای دستگاه های 

اجرایی تکلیف شود.
زارع پور با اشاره به افزایش ســهم اقتصاد دیجیتال در 
درآمد سرانه کشور از ۶.۴ به ۷.۲ درصد، گفت: این میزان 
تا سال ۱۴۰۴ باید به ۱۰ درصد برسد که به نظرم در افق 

۱۰ ساله می توان آن را با برنامه ریزی به ۳۰ درصد هم 
رساند. وی با ارایه پیشنهادی به نقش جدید پژوهشگاه 
ارتباطات و فناوری اطالعات برای شناســایی فناوری 
های نوین اشــاره 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 سرفصل و دوره برای مدیران و کارکنان بخش های 
مختلف تبدیل و رویداد آنرا نیز برگزار کند بطوریکه تا 
ســال آینده حداقل ۱۰ 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 جلســات بــرای افزایش 

 میزان بهره وری تاکید دارند که متاســفانه این موضوع 
در سال های گذشته مورد غفلت قرار گرفته بود.

طبق اعالم وزارت ارتباطــات و فناوری اطالعات، وی با 
بیان اینکه بهره وری رایگان نیست و هر هزینه ای نیز به 
بهره وری نمی انجامد، افزود: گاهی با محصول تصمیمات 
گذشــته عده ای مواجه ایم که االن نقش مطالبه گر به 
خود گرفته اند که به عنوان مثال می توان اشاره 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 نســبت به اصالح فرایندهای متعدد 
مربوط به اعطای مجوز، عقد قــرارداد و نظارت اصالح 
صورت بپذیرد و در این حوزه می توان از ICT به عنوان 
پیشران توسعه کشــور اســتفاده کرد و باید به سمت 

هوشمندسازی برویم.

صندوق سرمایه گذاری دولتی قطر 
با وجود اغتشاشات و تالطمی که 
از زمان خرید توییتر توسط ایالن 
ماســک به وجود آمده اســت، از 
برنامه او برای این شــرکت شبکه 
اجتماعــی حمایت کــرد. منصور 
المحمــود، مدیر عامل ســازمان 
ســرمایه گذاری قطر در مصاحبه 
با تلویزیون بلومبــرگ در داووس 
گفت: ما با مدیریت توییتر، با ایالن 
ماســک، از نظر برنامه ای که برای 
این شرکت دارد، تعامل داریم و به 
این برنامه باور داریم و به مدیریت 
 او در تغییر و تحول این شــرکت،

 اعتماد داریم.
ایــن مقام قطری گفــت: صندوق 
ســرمایه گذاری دولتــی قطر از 
مدیرعامل توییتر نخواســته است 

توییت کــردن را کاهــش دهد و 
در این خصــوص، دخالتی ندارد. 
صندوق ســرمایه گــذاری دولتی 
قطر به تامین مالــی خرید توییتر 
کمک کرد و در قرارداد خرید ۴۴ 
میلیارد دالری این شرکت شبکه 
 اجتماعــی، ۳۷۵ میلیــون دالر

 مشارکت کرد.
بر اســاس گزارش بلومبــرگ، از 
زمان خرید توییتر توســط ایالن 
ماسک، شمار زیادی از کارمندان 
این شرکت اخراج شــده یا از کار 
استعفا کرده اند. همچنین ماسک 
به دنبال کاهش هزینه اســت که 
نگرانیهایی را نســبت بــه امکان 
تــداوم فعالیــت این ســرویس و 
 وضعیت نظارت بر محتوا، به وجود

 آورده است.

بنیان گذار شــرکت مدیریت دارایی Skybridge، سال ۲۰۲۳ را »سال 
بازیابی« بیت کوین نامید و معتقد اســت که طی دو تا سه سال آینده، ارز 
دیجیتال پیشرو ممکن است بین ۵۰ هزار تا ۱۰۰ هزار دالر معامله شود. 
آنتونی اسکاراموچی گفت: »شما ریسک را می پذیرید و به پذیرش بیت کوین 
نیز اعتقاد دارید بنابراین اگر این مسیر را درست انجام دهیم، معتقدم که 
به راحتی این ارز دیجیتال می تواند ۵۰ تا ۱۰۰ هزار دالر در دو تا سه سال 

آینده باشد«.
نج ُکدریک، مدیر عامل جهانی صرافی بیت اســتمپ نیز نظر مشــابهی 
دارد زیرا هفته گذشــته گفت که روند صعودی بعدی ممکن اســت طی 
دو ســال آینده رخ دهد و به عالقه فزاینده ســرمایه گذاران نهادی اشاره 
کرد. سرمایه گذاران رمزارز در تالش هســتند تا زمان بالقوه صعود بعدی 
بیت کوین را پس از سال آشفته ۲۰۲۲ پیش بینی کنند. کل بازار ارزهای 
دیجیتال در سال ۲۰۲۲ حدود ۱.۴ تریلیون دالر از ارزش خود را در نتیجه 
ورشکستگی، مشکالت نقدینگی و سقوط صرافی اف تی ایکس از دست داد.

کارشناســان بر این باورند که با وجود افزایش اندک دارایی های با ریسک 
مشابه مانند سهام در ابتدای سال، بیت کوین نسبت به باالترین ارزش خود 
به پایین ترین حد خود رسیده اســت و بعید به نظر می رسد که باالترین 
قیمت خود در حدود ۶۹هزار دالر را دوباره آزمایش کند. سرمایه گذاران 

چشــم انداز اقتصاد کالن را زیر نظر دارنــد زیرا بیت کوین به شــدت با 
دارایی های ریسکی مانند سهام - به ویژه نزدک - مرتبط است.

افزایش نرخ بهره فدرال رزرو همچنین ســایر تحوالت کالن اقتصادی، بر 
ارزش سهام و ارزهای دیجیتال تاثیر گذاشته است. فدرال رزرو سال گذشته 
مسیر سختگیرانه افزایش نرخ بهره را برای کنترل تورم آغاز کرد که منجر 
به سقوط قیمت دارایی های ریسکی مانند بیت کوین شد. کارشناسان این 
صنعت ادعا کردند که بیت کوین ممکن اســت از تغییر چشم انداز اقتصاد 

کالن سود ببرد.
مجموع ارزش بــازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حــال حاضر ۹۸۷.۰۵ 
میلیارد دالر برآورد می شود که این رقم نســبت به روز قبل ۰.۵۹ درصد 
کمتر شده است. در حال حاضر ۴۱.۲۹ درصد کل بازار ارزهای دیجیتال 

در اختیار بیت کوین بوده که در یک روز ۰.۳۱ درصد افزایش داشته است.
حجم کل بازار ارزهای دیجیتال در ۲۴ ســاعت گذشته ۴۸.۵۸ میلیارد 
دالر است که ۲.۰۶ درصد کاهش داشته است. حجم کل در امور مالی غیر 
متمرکز در حال حاضر ۳.۹۲ میلیارد دالر است که ۸.۰۷ درصد از کل حجم 
۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است. حجم تمام سکه های پایدار اکنون 
۴۳.۷۸ میلیارد دالر اســت که ۹۰.۱۲ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار 

ارزهای دیجیتال است.

رونمایی رقیب سوئیسی آیفون و اندروید

افزایش سهم اقتصاد دیجیتال در درآمد سرانه کشور

آخرین وضعیت بازار رمزارزها در جهانقطر از مالک میلیاردر توییتر حمایت کرد
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کار و
کارآفرینی 

»مســافر مرا مي دزدد«؛ 
اين جمله بــراي همه ما 
آشناســت زماني كه بين 
چند راننده تاكسي بر سر 
يك مســافر اختــاف به 
وجود مي آيد. بيكاري، فراغــت از تحصيل و پيدا 
نكردن شغلي متناســب با داشته ها ذهن بسياري 
را به سمت مسافركشــي مي برد. اين داليل باعث 
شده است در هر مسير و خياباني تعداد ماشين هاي 
مسافركش از خود مســافران هم بيشــتر باشد. 
رقابتي كه براي پيدا كردن يك مســافر ميان اين 
ماشــين ها به وجود مي آيد گاهي به درگيري بين 
آنها مي انجامد. اين موضوع در شــهرهايي كه آمار 
بيكاري بسياري دارند مشهود تر است. البته برخي 
هم نه مسافركش هســتند و نه مجوز قانوني آن را 
دارند بلكه از ماشيني كه در اختيار دارند به عنوان 
وســيله اي براي درآمدزايي اســتفاده مي كنند و 
باعث مزاحمت براي مسافركشــان و تاكسيرانان 
مي شوند. اين مســافربران كه تعدادشان هم كم 
نيســت، بي توجه به كســاني كه تنها شغل شان 
مسافركشی است، گوي رقابت را از آنها ربوده اند و 

بازار درآمدي آنها را به نحوي خراب كرده اند. 
يك راننده تاكسي مي گويد: مسافركشي هم يك 
شغل است و بايد امنيت شغلي خود را داشته باشد. 
كساني كه در آژانس هاي تاكسيراني عضو هستند 
يا ماشين آنها عامت و نماد قانوني براي اين كار را 
دارد، وقت و عمر خود را صرف اين كار كرده اند اما 
متاسفانه برخي كساني كه با ماشين شخصي به اين 
كار مبادرت مي كنند هم باعث كم شــدن درآمد 
اين رانندگان شــده اند و هم به نوعي مانعي براي 
پيشرفت اين شغل و داشتن چهره اجتماعي خوب 

آن ايجاد كرده اند. 
اين راننده مي گويد: مسافركشــي هم يك شغل 
اســت با مجوزهاي قانوني خود، حضور بسياري از 
افرادي كه غيرمســتقيم و بدون هيچ گونه مدرك 
قانوني مبادرت به اين كار مي كنند و تعداد بسيار 
آنها جايگاه اين شغل را از بين برده و آرامش بازار آن 

را به هم ريخته به طوري كه هر كسي با داشتن يك 
وسيله نقليه، مسافركشي براي درآمدزايي را حق 
خود مي داند با اينكه اين فرد ممكن است كارمند يا 
در جايي مشغول به كار باشد. وي ادامه مي دهد: آيا 
وقت آن نرسيده كه مسافركشي هم به عنوان يك 
شغل تعريف شود و صاحب حقوق خاص خود باشد 

و ديگر افراد فاقد مجوز به آن اقدام نكنند؟ 
اين راننده در جواب اين ســوال »كسب وكار« كه 
آيا رنگ هاي زرد و ســبز تاكســي و ساير نمادهاي 
آن كه در حال حاضر گوياي تمايز اين ماشين ها با 
ماشين هاي شخصي است كمك بخش مساله نبوده، 
مي گويد: بسياري از رانندگان تاكسي شايد ميلي به 
اينكه ماشين شان به رنگ ديگري تغيير كند نداشته 
باشــند، به همين دليل اين رنگ ها فراگير نيست و 
بسياري از تاكســيرانان براي ماشين هايشان از اين 
رنگ استفاده نمي كنند از طرفي خيلي از مسافران 
از همين نمادها سوءاســتفاده مي كنند و كسي هم 
قادر به شناسايي آنها نيست. مساله ديگر اين است 
كه تشخيص اينكه آنها در حال مسافركشي هستند 
يا نه دشوار است و اين كار عما از نظر قانوني كاري 
ممكن نيست. مگر اينكه خود مسافران و مردم پيگير 
اين قضيه شوند و خود را موظف به مسافرت با كساني 
بدانند كه تاكسيران و مسافركش هستند نه مسافربر 

غيرقانوني. 
البته آنچه كه شــايد موجب گرايش خيلي ها به اين 
شغل شده رانندگي اســت. خيلي ها تصور مي كنند 
چون مهارت هاي رانندگي را دارند همين كافي است 
كه مسافركش باشــند در حالي كه مسافركشي هم 
قوانين و مقررات خاص خود را دارد و آن تنها منحصر 
به داشتن مهارت رانندگي نيست. احترام به مسافر 
و توجه به زمان و شــان و حقوق او، دقت در امنيت و 
آرامش مســافر، رعايت نرخ قانوني كرايه متناسب با 
مسير و مســافت ها كه قوانين مسافر كشي است، از 

چشم همين افراد سوءاستفاده گر پوشيده است. 
مسعود مهاجر، كارشناس حمل و نقل در اين مورد 
به »كسب و كار « مي گويد: متاسفانه با اينكه مسافر 
كشي به اين شــيوه در قانون راهنمايي و رانندگي 

ممنوع است هيچ گونه نظارت قانوني و رسيدگي 
به وضع آشفته مسافر كشي وجود ندارد. افرادي كه 
ماشين شــخصي دارند حتي به اندازه تاكسيرانان 
ديگر مســافر حمل مي كنند. آنها آزادانه در كنار 
تاكسي ها به انتظار مسافران مي ايستند و با وجودي 
كه هم پليس و هم نيروي انتظامــي از وجود آنها 
باخبر است هيچ كاري براي جريمه آنها نمي كند. 

اين كارشــناس مي گويد: عدم نظارت هاي قانوني 
و طوالني در اين مورد باعث شده كه كار اين افراد 
عادي شده و از نظر فرهنگي ميان همه جا بيفتند. 
اگر دولت تنها چند مورد از اين ماشين ها را جريمه 

كند شايد ما شاهد اين موضوع در كشور نباشيم. 
وي اين موضوع كه امــكان كنترل اين افراد وجود 
ندارد را به شــدت رد مي كنــد و مي گويد: كاما 
مشخص است و مي توان كسي را كه خانواده خود 
را سوار كرده از آن كه مسافر سوار مي كند تشخيص 
داد. اين ماشــين ها جلوي هر كسي ترمز مي كنند 
و در مكان هاي عمومي حضــور دارند و همه هم از 
حضور آنها باخبر هســتند، بنابراين اين موضوعي 
نيست كه بشود گفت از چشم ديگران پوشيده است 

و كنترل آن ممكن نيست. 
مســعود مهاجر مي گويــد: در همه كشــورهاي 

پيشــرفته و حتي متوســط هــم قانون بــا اين 
مسافركشــي هاي غيرقانوني برخورد می كند اما 
در كشــور ما نه تنها اقدامي صــورت نگرفته بلكه 
مشكل آفريني اجتماعي و اقتصادي آنها هم براي 
مردم و هم براي تاكســيرانان روز به روز بيشــتر 

مي شود. 
وي در ادامه توضيــح مي دهد: شــايد مهم ترين 
موضوعي كه باعث شــده خيلي ها به شــهرهاي 
بزرگ مهاجرت كند هم همين باشــد كه با وجود 
عدم قانوني براي منع مسافركشي هاي بدون مجوز، 
اين مهاجران خيالشــان راحت است كه اگر در آن 

شهر هيچ شغلي پيدا نكردند حداقل اين است كه 
مسافركشي مي كنند. 

احترام به قوانين و ضوابط شغلي براي هر جامعه اي 
تضمين كننده امنيت و درآمد و موقعيت آن شغل 
اســت. مسافركشــي به صورت غيرقانوني امنيت 
تاكسيرانان و آنها كه به صورت قانوني وارد اين شغل 
شده اند را از بين برده است. آيا زمان آن نرسيده كه 
به فكر جمع آوري انبوه مزاحمان و دردسرســازان 
اين شغل باشيم تا هر كس در قالب مسافركش به 
خود اجازه سوءاستفاده مالي، اجتماعي و فرهنگي 

از شغل ما را ندهد؟ 

»كسبوكار«ازبازارانبوهمسافركشيگزارشميدهد

آشفته بازار مسافرکشي

چهارمين جشــنواره هنر 
دســت بافته هاي ميــل و 
قاب در راستاي حمايت 
از ميراث ملــي و اقتصاد 
مقاومتي 22 تا 25 آذرماه 

در دانشگاه الزهرا برگزار شد. 
اين جشــنواره با محورهاي توجه بــه هنر بافت 
به عنوان صنايع دستي و ميراث ملي، سبك زندگي 
ايراني و اســامي، زمينه ايجاد اشتغال و كمك به 
اقتصاد خانواده، اقتصاد مقاومتي و ارزش نهادن به 

توليد ملي و نوآوري مدرن در ارائه مد برگزار شد. 
اين جشنواره با استقبال كارمندان، دانشجويان و 
ديگر بازديدكنندگان در دانشگاه الزهرا همراه شد. 
به مناسبت برگزاري اين جشنواره گفتگويي با دكتر 
فاطمه رضازاده، دبير جشنواره و عضو هيات علمي 
دانشكده روان شناسي و علوم تربيتي دانشگاه الزهرا 
داشتيم. دكتر رضا زاده با اشاره به كيفيت برتر كار 
بافندگان داخلي خواستار حمايت از آنان و ايجاد 

رشته آموزش بافت در سطح دانشگاه شد. 
 رضــازاده دربــاره چگونگــي شــكل گيري ايده 
برگــزاري ايــن جشــنواره گفــت: ســال 91 
نخستين جشــنواره هنرهاي بافتني در دانشگاه 
الزهرا برگزار شــد كه ســال هاي بعد يعني 92، 
 93 و امســال نيز اين جشــنواره به طــور مرتب

 برگزار شده است. 
وي دربــاره انگيزه برگــزاري اين نمايشــگاه به 
»كسب وكار« گفت: انگيزه من شخص مادرم بود 
كه از زماني كه يادم مي آيد، بافتني مي بافت و در 
حال حاضر كه 78 سال ســن دارد نيز همچنان به 
اين هنر مشغول اســت و آن را برطرف كننده آالم 
روحي و تسكيني براي تنهايي ها و مشكات زندگي 
مي داند. درنتيجه اين انگيزه اي براي گردهم آوردن 
دوستاني شــد كه به اين هنر اشــتغال دارند و با 
دست هاي هنرمند خود كاالهايي باكيفيت و زيبا 

توليد مي كنند. 
اين استاد دانشگاه در ادامه گفت: سال اول برگزاري 
اين جشنواره توانستيم حدود 12 نفر را با خودمان 
همراه كنيم كه خودم و مادرم در نخستين جشنواره 
به عنوان غرفــه دار فعال بوديم. ســال دوم تعداد 
غرفه ها به 60 عدد رسيد و سال سوم 120 غرفه در 

نمايشگاه فعاليت كردند. 
وي درباره كيفيت كار داخلــي گفت: وقتي لباس 
بافتني چيني را خريداري و حــدود چند وقت از 
آن اســتفاده مي كنيم، از شست وشوي اين بافت 
مي ترسيم چراكه با نخستين شست وشو ديگر قابل 
استفاده نيســت و بايد دور انداخته شود درحالي 
كه بافت هايي مربوط به20 سال پيش را مشاهده 

مي كنيم كه كار دست بانوان هنرمند ما بوده و هنوز 
قابل استفاده هستند. 

وي ادامــه داد: ســال 91 همزمان بــا برگزاري 
نخستين جشنواره و با توجه به نامگذاري آن سال 
از طرف مقــام معظم رهبري به نام ســال اقتصاد 
مقاومتي همراه با كسب وكار ايراني، به فكر افتاديم 
كه با برگزاري اين نمايشــگاه قدمي در همراهي با 
اين موضوع برداريم. با توجه به اســتقبال به عمل 
آمده از اين جشنواره، برگزاري اين نمايشگاه طي 
سال هاي بعدي در برنامه قرار گرفت كه مكان آن 
در محوطه دانشگاه پيش بيني شده بود. امسال با 
توجه به ايام سوگواري و نيز سرماي هوا، از برگزاري 
جشنواره منصرف شده بوديم ولي خوشبختانه با 
افتتاح مسجد دانشــگاه الزهرا )س( و استفاده از 
پتانســيل اين مكان براي برگزاري اين نمايشگاه، 
تصميم خود را عوض كرديم و اين نمايشــگاه در 

حال برگزاري است. 
دكتر رضــازاده درباره مشــكات برگــزاري اين 
جشنواره گفت: متاســفانه به دليل كمبود وقت و 
عدم هماهنگي هاي الزم امســال نتوانستيم اين 
جشــنواره را همراه با همايش كه در ســال 92 و 
 93 شــيوه كار ما بــود، آنگونه كه مي خواســتيم

 برگزار كنيم.
 ايشــان در ادامه به همايش ســال گذشته اشاره 
كردند و با اعام شــركت 20 مقالــه برتر در اين 
همايش گفتند آثار و پژوهش هايي در زمينه اثرات 
هنر دستباف بر ســامت رواني و درمان استرس، 
افسردگي و اضطراب از طرف گروه روان شناسي و 
نيز مقاالتي در زمينه برند سازي و صادرات از طرف 
گروه مديريت بازرگاني به دبيرخانه همايش ارسال 

شد كه در همايش سال قبل ارائه شد. 
دبير اين جشــنواره ادامه داد: با توجه به كارهاي 
پژوهشــي و مقاالت ارائه شــده و نيز پتانســيل 
موجود در ايــن كار و بــا همكاري و مشــاركت 
دوســتان اين ايده مطرح شــد كه آمــوزش اين 
 هنر در دانشــگاه و به عنوان يك رشــته آموزشي 

پيگيري شود. 
وي در پاسخ به ســوال » كسب وكار« درباره اينكه 
آموزش اين رشته در دانشگاه به كجا رسيده است، 
گفت: ارائه يك رشته دانشگاهي يا هر برنامه جديد 
آموزشــي بايد با ارائه طرح به گــروه مربوط و در 
مراحل بعدي به دانشكده مربوطه و دانشگاه باشد، 
اين طرح آموزشي در دانشگاه الزهرا پيگيري شد 
و متاســفانه با اقبال چنداني همراه نبــود، با اين 
وجود خانم پاشــايي، مدرس اين رشــته آموزش 
اين هنر را در دانشــگاه فني و حرفــه اي پيگيري 
كرد و دفترچــه ابتدايي براي اين رشــته تدوين 

شــده اســت ولي به طور رســمي اين طرح هنوز 
به ســرانجام مناسب نرسيده اســت و متاسفانه با 
 بعضي بدبيني ها به جهــت ناآگاهي در اين زمينه

 مواجه هستيم. 
دكتر رضازاده با انتقاد از خودمحوري در بعضي افراد 
گفت: جاي تاســف دارد كه افرادي كه مي توانند 
به پيشــبرد اين هدف كمك كنند، با ما همكاري 
نمي كنند و تنها به دنبال منفعت شخصي هستند 
درحالي كه هدف مــا از برگزاري اين نمايشــگاه 
آشنايي غرفه    داران با شركت هاي صاحب برند براي 
تعامل بيشــتر اين دو بخش با يكديگر است. وي 
همچنين به همايشــي كه روز سه شنبه در همين 

راستا برگزار شد، اشاره كرد. 

تحول در شيوه هاي سنتي با تكنيك ها و 
روش هاي جديد

در همين راستا با راحله پاشــايي، مدرس و مربي 
اين حوزه در صداوسيما و دانشگاه الزهرا گفتگويي 
داشتيم. اين مدرس بافتني كه 51 سال سن دارد 
و از ســن 8 ســالگي به فراگيري اين هنر مشغول 
بوده، به » كسب وكار «گفت: اكثر غرفه داران اين 
مجموعه از شاگردان من هستند و كارشان در حد 

صادرات است. 
وي با اشاره به شيوه هاي سنتي بافندگي در ايران 
ادامه داد: مــا با تكنيك ها و روش های آموزشــي 
جديد سعي در به روزرساني اين رشته كرده ايم كه 
خوشبختانه تا حدود زيادي موفق بوديم. پاشايي 

با بيان اين مطلب كه بخشي از نيروي انساني فعال 
در اين حوزه زنان بدسرپرســت و بي سرپرســت 
 هســتند، حمايت بيشتر ســازمان هاي مرتبط را 

خواستار شد. 

گاليه از بيمه نشدن بافندگان
منصوره ياوري 44 ساله يكي از غرفه داران حاضر 
در اين نمايشــگاه كه از 15 ســالگي به اين هنر 
پرداخته اســت نيز در گفتگو با » كسب وكار«، با 
اشاره به اينكه صاحب آموزشــگاه است و توانسته 
براي 8نفر اشــتغال ايجاد كند، گفــت: بافندگان 
حرفه اي مــا از هنرجويان ســابق مــا و در فصل 
كار خوشــبختانه به صــورت تمام وقت مشــغول 

 هســتند. وي نيز از عدم بيمه فعاالن اين رشــته 
گايه كرد. 

ياوري دليل ايــن موضوع را عدم انســجام و ارائه 
تعريف دقيــق از اين هنــر در ســازمان آموزش 
فنــي و حرفــه اي دانســت و خواهــان حمايت 
 مسئوالن اين ســازمان و آموزش و پرورش از اين

 حرفه شدند. 
برگزاري اين نمايشــگاه كه از 22 تــا 25 آذرماه 
پيش بيني شــده بود، امروز به پايان مي رســد و 
به نظــر مي رســد مســئوالن برگــزاري ايــن 
جشــنواره با اطاع رساني مناســب تر و تبليغات 
 بيشــتر مي تواننــد اســتقبال از اين جشــنواره

 را افزايش دهند. 

»كسبوكار«گزارشميدهد

ارتقاي هنر بافت با روش های جدید
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کشاورزي

پرداخــت ماليــات امري 
پذیرفته شده و قابل قبول  
اســت. هر واحــد تجاري 
موظف اســت بخشــي از 
درآمدهاي خود را به دولت 
بپردازد. ماليات در واقع بخشي از سود فعاليت هاي 
اقتصادي اســت كه نصيب دولت مي شود. درباره 
كشــتارگاه های مرغ به دليل شــرایط خاصي كه 
توليد مرغ در كشور ما دارد موضوع ماليات اندكي 
مشكل ساز شده اســت. ماليات هاي بي حساب و 
كتابي كه بــدون درنظر گرفتن شــرایط فروش و 
بازار مرغ براي آنها وضع مي شــود گاهي منجر به 
تعطيلي یا تغيير كاربري آنها مي شود. كشتارگاه ها 
در هنگام خرید مرغ باید به صورت نقدي هزینه ها 
را حساب كنند در حالي كه پس از كشتار مجبورند 
مرغ هاي خود را بــه صورت مدت دار بفروشــند. 
عالوه بر ایــن قيمت فروش مرغ نــرخ ثابتي دارد 
و گاهي پایين تــر از هزینه هاي كلي اســت. اكثر 
كشــتارگاه هاي كشــور معتقدنــد ماليات هایي 
كه براي آنها تعيين مي شــود عادالنه نيســت و 
 در شــرایط فعلي قيمت مرغ، موجــب زیان این 

مراكز مي شود. 

قيمت مرغ جوابگوي هزينه ها نيست
نجمه احمدي از مسئوالن كشــتارگاه كردان در 
گفتگو با »كســب وكار« گفت: همــه از ما ماليات 
مي خواهنــد. حتي آمــوزش و پــرورش نيز در 
شــركت ما حق ماليات دارد! وي درباره نقدینگي 
كشــتارگاه ها گفت: به طور كلي كشــتارگاه ها به 
دو صورت عمــل مي كنند. برخــي از این واحدها 
مرغ ها را از مرغداري خریداري مي كنند و پس از 
بسته بندي، خودشــان محصوالتشان را به فروش 
مي رسانند. برخي واحدها نيز صرفا خدماتي هستند 
و براي مرغداري ها و دیگر دامداران كار كشــتار را 
انجام مي دهند. متاسفانه بسياري از كشتارگاه ها به 
دليل مشكالت مالي كه یكي از آنها ماليات بر ارزش 
افزوده است، یا تعطيل شدند یا از حالت توليدي به 

حالت خدماتي درآمدند و ایــن به معناي بيكاري 
تعداد زیادي از كارگران در شرایط سخت اقتصادي 
فعلي اســت. وي در ادامه گفت: متاسفانه ما عالوه 
برپرداخت ماليات هاي رسمي كه براساس ميزان 
درآمد ساالنه و عملكرد ماســت، باید هزینه هاي 
دیگري را نيز به نام هاي مختلفي بپردازیم. به طور 
مثال بر اســاس قانون به ازای كشتار هر مرغ باید 
5تومان به عنوان حق نظارت دامپزشكي و سهمي 
را به محيط زیست و حتي ســهمي را به آموزش و 
پرورش نيز بپردازیم. همين هزینه ها گاهي ماليات 
بر ارزش افزوده را تا 12درصد باال مي برد. همه اینها 
در حالي است كه ما اجازه نداریم مرغ ها را به قيمت 
تمام شــده خودمان بفروشيم. به طور مثال اگر هر 
كيلو مرغ 3500 تومان براي ما تمام شود، ما اجازه 
نداریم به این قيمت بفروشيم. بلكه باید به قيمتي 
كه تعزیرات اعالم مي كند، بفروشــيم و این یعني 

ضرردهي یك واحد توليدي. 

بازار به دليل توليد زياد اشباع شده است
محســن مهاجــرت، مدیرعامل 
كشتارگاه شيرازمرغ نيز در گفتگو 
با »كسب وكار« مهم ترین چالش 
كشتارگاه ها را مشكالت نقدینگي 
و ضرردهي عنوان كــرد و گفت: 
بخشي از این مشــكالت به بازار مرغ برمي گردد. 
وقتي در حال حاضر بازار به دليل توليد زیاد اشباع 
شده است، مسلما قيمت ها پایين مي آید. شاید در 
ظاهر به ســود مردم و طبقات متوسط باشد اما در 
كنار آن منجر به تعطيلي و ضرردهي مرغداري ها و 
كشتارگاه ها مي شود. زیرا این قيمت ها پایين تر از 
هزینه هاي كلي واحدهاست. محمدرضا اجاقي از 
مسئوالن كشتارگاه ميثم كه كار كشتار دام را انجام 
مي دهند به »كسب وكار« گفت: طي چند سال اخير 
كشتار دام بسيار كاهش یافته است. وي علت این 
مســاله را افزایش هزینه هــاي دامداري ها براي 
دامداران دانست و افزود: عالوه بر این هزینه از نظر 
اقتصادي نيز براي آنها مقرون به صرفه نيست كه 

سرمایه خود را طي مدت پرورش دام ها در حالت 
خواب نگه دارند. به همين دليل كسي در این زمينه 
سرمایه گذاري نمي كند. وي در ادامه گفت: اگر از 
توليد دام در كشور حمایت شود، زنجيره طوالني از 
 نيــروي انســاني، مشــغول بــه كار خواهنــد 

شد. 

۱۲ هزار تن مرغ از مرغداران خريداري 
شده است

عليرضا ولي، مدیرعامل شــركت 
پشــتيباني امور دام با بيان اینكه 
تاكنون حدود 12هزار تن مرغ از 
توليدكنندگان خریداري شــده 

است، گفت: به دنبال این هستيم كه بخشي از مرغ 
خریداري شده را صادر كنيم. عليرضا ولي با بيان 
اینكه تاكنون حــدود 11 تا 12 هزارتــن مرغ از 
مرغداران خریداري شده است، اظهارداشت: در پي 
این اقدام، قيمت مرغ در بازار نسبتا بهبود یافته و رو 
به افزایش است اما به نظر مي رســد این اقدامات 

مقطعي راه حل مناسبي براي كنترل بازار مرغ در 
ایران نيســت. در حال حاضر توليد بسيار باالست 
وصادرات هم در شرایط مطلوبي نيست. به همين 
دليل به نظر مي رســد باید این مشكل به صورت 
ریشه اي حل شود. زیرا فعال در كشور ما هر فعاليتي 
كه به نوعي با مرغ مرتبط باشد دچار نوسان است.  

»كسبوكار«مشكالتماليواحدهايكشتارمرغرابررسيميكند
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بــاورش مشــكل اســت 
امــا دومين قطــب توليد 
انار كشــور پایانه اي براي 
صــادرات ایــن محصول 
ندارد و زميني كه سال هاي 
پيش براي ایــن منظور اختصاص داده شــده، در 
نبود ســردخانه و تجهيزات ســورت بندي و دیگر 
امكانات مورد نياز اكنون فقــط یك چهاردیواري 
متروك است. باغداران ســاوه از كمبود سردخانه 
گله دارند و درحالي كه افق پساتحریم مشتریاني را 
از خارج از مرزها براي محصول شان نوید مي دهد، 
 بــدون پایانه در حســرت صادرات یاقوت ســرخ 

باغ هاي شان مي مانند. 

حل مشــكل پايانه صادراتي در حوزه 
مسئوليت وزارت كشاورزي نيست

ابوالقاســم حســن پور، مدیركل 
و  گرمســيري  ميوه هــاي 
نيمه گرمســيري وزارت جهــاد 
كشــاورزي، درباره ظرفيت هاي 
توليد انار در كشور به »كسب وكار« 
مي گوید: ایران با توليد ساالنه یك ميليون تن انار در 
ســال، داراي رتبه اول توليد انار در جهان اســت. 
حسن پور بيان داشت: كشورهاي هند، چين، تركيه 
و آمریكا به ترتيب رتبه هاي دوم تا پنجم توليد انار 
در جهــان را دارا هســتند. مدیــركل ميوه هاي 
گرمسيري و نيمه گرمســيري وزارت جهاد بيان 
داشت: ساالنه حدود یك ميليون تن انار در كشور 
توليد مي شود و برآورد ميزان توليد انار در سال 94 

بيش از یك ميليون تن است. 
وي درباره مشــكل نبود پایانه صادرات انار گفت: 
حل این مشكل به بخش هاي زیرمجموعه وزارت 
صنعت، معــدن و تجارت برمي گــردد با این حال 
وزارت جهاد كشاورزي آمادگي دارد در صورتي كه 
مسئوالن تعاوني هاي باغداران ساوه طرحي براي 
راه اندازي سردخانه و تجهيزات الزم براي صادرات 
در زمين پایانه دارند، در بخش بازرگاني وزارتخانه 
آن را بررســي و در صورت تایيد براي حل مشكل 

مساعدت كند. 
رونق اقتصادي باغداران ساوه و ارزآوري 

در گرو راه اندازي پايانه صادرات
حســن شــریفي، مدیــر جهاد 
كشــاورزي ســاوه در این باره به 
»كســب وكار« گفــت: قبــل از 
تحریم ها ســاالنه 20 هــزار تن 
صادرات انار از این شهرســتان به 
20كشور جهان انجام مي شد. وي افزود: در دولت 

نهم مصوبه اي براي تاســيس پایانه صادراتي انار 
ساوه به مبلغ 500 ميليون تومان تصویب شد كه 
تاكنون خبري از آن نشده اســت. شریفي با بيان 
اینكه امكان صادرات بيش از 40 هزار تن انار از این 
شهرستان وجود دارد، گفت: این در حاليست كه 
به دليل عــدم زیرســاخت هاي الزم و همچنين 
تحریم های سال گذشته فقط 5 هزار تن انار از این 
شهرستان صادر شده است. مدیر جهاد كشاورزي 
ساوه با اشاره به اینكه براي ساخت پایانه صادراتي 
انار 20 هكتار زمين بــا پيگيري هاي وزارت جهاد 
پــس از مصوبــه دولــت در اختيــار اتحادیــه 
صادركنندگان این شهرســتان قرار گرفته است، 
بيان داشت: ساخت چنين پایانه اي به اعتبار قابل 
توجهي نيازمند اســت، بنابراین در حال حاضر ما 
خواســتار آن هســتيم تا با تامين اعتبــار، یك 
ســردخانه و یك واحد ســورتينگ و گریدینگ 
)درجه بندي( در این زمين تاسيس شود. وي بيان 
داشت: با تاسيس چنين واحدي بخشي از مشكالت 
باغداران براي صادرات حل مي شــود و قطعا رونق 
اقتصادي به منطقه خواهد بخشــيد، ضمن اینكه 
ارزآوري خوبي هم براي كشور خواهد داشت. مدیر 
جهاد كشاورزي ساوه بيان داشت: تعاوني باغداران 
شهرستان ساوه 2 هزار عضو دارد كه اگر تسهيالت 
و حمایت نباشد، قادر به تاسيس پایانه صادراتي یا 
ساخت سردخانه براي فراهم كردن امكانات اوليه 

صادرات نخواهيم بود. 

كمبود ظرفيت سردخانه موجب فروش 
انار به دالالن مي شود

فرشاد بهشتي، مدیرعامل شركت 
تعاوني روستایي ساوه نيز در جمع 
خبرنگاران اعزامي به این استان، 
درباره سردخانه نگهداري انار این 
منطقه، گفت: واحد سردخانه اي 
به ظرفيــت 3 هزار تــن براي خدمت رســاني به 
كشاورزان ساوه موجود است. وي افزود: ظرفيت 2 
هزار تني از این ســردخانه قابليت نگهداري انار را 
باالي صفر درجه و هزار تــن از ظرفيت آن قابليت 
نگهداري زیر صفر درجه را دارد. بهشــتي با بيان 
اینكه این  ســردخانه جوابگوي نگهــداري انار در 
منطقه نيست، گفت: براي پوشش دهي و نگهداري 
انار در سردخانه یك ظرفيت 10 هزار تني دیگر نيز 

مورد نياز است. 
مدیرعامل شــركت تعاون روستایي ســاوه بيان 
داشت: مشــكل كمبود ســردخانه باعث مي شود 
كشــاورزان محصوالت را به شيوه سنتي نگهداري 
كنند یا به صورت ســردرختي با قيمــت ارزان به 

عامالن و دالالن بفروشــند. بهشتي بيان داشت: با 
توجه به تعهداتي كه نســبت به كشاورزان منطقه 
داریم، اگرچه امكان نگهداري محصوالت دیگر در 
سردخانه وجود دارد، اما در این سردخانه فقط انار 
نگهداري مي شود و 3 ماه از سال انار را در سردخانه 
نگهداری مي كنيم و بقيه ســال ســردخانه تقریبا 
خاليست. وي تصریح كرد: به ازاي نگهداري هر كيلو 

انار از كشاورزان مبلغ 150 تومان اخذ مي شود. 

تكنولوژي سايز بندي و جداسازي انار در 
ايران وجود ندارد

عليرضا گوهربــاري، مدیرعامل 
تعاوني باغداران و صادركنندگان 
شهرستان ساوه نيز گفت: انار پس 
از برداشــت بایــد در 6 ســطح 
درجه بندي شود به نحوي كه وزن 
70 گرمي براي آبگيري و وزن 300 تا 500 گرمي 

براي صادرات انتخاب شود. گوهرباري اظهار داشت: 
در همين راستا باید در كنار سردخانه، واحدهاي 
ســورتينگ و گریدینگ وجود داشــته باشــد تا 
محصول انار براســاس ســایز و وزن و همچنين 

كيفيت جداسازي و بسته بندي شود. 
وي بيان داشــت: درحال حاضر طبق ارزیابي هاي 
انجام شــده براي ایجــاد یك واحد ســورتينگ و 
گریدینگ انار با ظرفيت 10 هزار تن به 2 ميليارد 

تومان اعتبار نياز داریــم. گوهرباري تصریح كرد: 
انتظار مي رود بخش دولتــي از توليدكنندگان و 
صادركنندگان حمایت كرده و اعتبــار مورد نياز 
به این امر را تخصيــص دهد. وي افزود: تكنولوژي 
ســایز بندي و جداســازي انار درحــال حاضر در 
ایران وجــود نــدارد و آنچه كه هم اكنــون براي 
 صادرات انار انجام مي شــود، براساس روش هاي 

سنتي است. 

»كسبوكار«گزارشميدهد

انارساوهدرحسرتپايانهصادرات
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اصناف

فلزات غيرآهني يا فلزات رنگي، فلزاتي 
هســتند كه فاقد آهن يــا آلياژهاي 
آن باشــند، مانند مس، برنــج، برنز، 
آلومينيوم، منگنز، روي و سرب. تمام 
فلزات رنگين را با كمي دقت و مهارت 
و آشــنايي با اصول جوشــكاري مي توان جــوش داد و براي 
جوشكاري اين نوع فلزات بايستي خواص فلز را درنظر گرفت. 
رئيس اتحاديه ســازندگان مصنوعات و فروشــندگان فلزات 
رنگين، در گفتگو با »كســب وكار«، دربــاره اهميت توليد و 
ساخت در اصناف گفت: توليد يا به عبارتي فرآوري و ساخت، 
نام صنعت بسيار مهمي است كه شــايد بتوان آن را نخستين 
صنعت دست بشــر دانست كه شامل سلســله اقداماتي براي 
تبديل منابع به كاالهاي مورد نياز اســت. عبدا... اقبالي افزود: 
در دنياي ما خلق اشــيا به وسيله انســان و هرگونه فعاليت و 
مصرف انرژي كــه موجب تبديل عناصر و مــواد اوليه با عبور 
از يك فرايند ســاخت، به يك محصول يا كاالي ساخته شده 
شــود را توليد مي نامند. توليــد تنها كاالهــا و محصوالت را 
 شــامل نمي شــود؛ بلكه فعاليت هاي خدماتي نيــز توليدي 

محسوب مي شوند. 
به گفته وي، نياز بــه توليد جهت ارضاي خواســته هاي افراد 
جامعه و ايجاد فايده و مطلوبيت در عرصه هاي مختلف صنعت و 
خدمات است و در بسياري مواقع كاالي ساخته شده يك فرايند 
توليد مواد اوليه جهت ساخت كاالهاي ديگر محسوب مي شود. 
به عنوان مثال الكترود جوشــكاري كه يك محصول توليدي 
است، جهت ساخت كاالهاي ديگر مورد استفاده قرار مي گيرد 
و اين نياز روز جامعه و افراد اســت كه باعث مي شود اشخاص 
خالق در عرصه هاي مختلف توليدي، فعال باشند و از ابتكارات و 
روش هاي نوين استفاده كنند كه توليدكننده ناميده مي شوند. 
هر كاالي توليدي، مصرف كننده خاص خود را دارد

توليد و ساخت كاال زماني معنا پيدا مي كند كه در سطح انبوه 
باشد و محدود و بسته باقي نماند. در كشور ما هر زمان افراد پس 
از بررسي و مطالعه آنچه كه به عنوان كاال و محصول مي توانند 
توليد كنند، وارد عمل مي شــوند، از آنجا كه همه افراد خالق 
داراي امكانات مناسب نيستند، با ارائه برنامه و چشم انداز كار 
دست نياز به ســوي دولت دراز مي كنند لذا چنانچه همكاري 
اين دو بخش مطلوب واقع شود، نتيجه كار را مي توان يك توليد 

ناب ناميد. 
رئيس اتحاديه سازندگان مصنوعات و فروشندگان فلزات رنگين 
در ادامه اظهار داشت: هر كاالي توليدي، مصرف كننده خاص 
خود را دارد؛ بنابراين مصرف كننده بــا بينش و درك صحيح 
خود از توليدات، پس از مقايســه اقالم مشابه توليد شده آنچه 
كه از كيفيت و مطلوبيت باالتري برخوردار باشــد را انتخاب 
 مي كند كه اين خود باعث ايجاد عرصه رقابتي در ميدان توليد و 

توليد كنندگان مي شود. 

قيمت كاالها بسيار گران است
اقبالي در ادامه با اشــاره به مشكالت اين صنف عنوان كرد: در 

بخش فلزات رنگين قيمت كاالها بســيار گران است به طوري 
كه خريد يك تن قلع ۶۰ ميليون تومان هزينه دارد اما اين رقم 
تنها مصرف چند روز يك كارخانــه را تامين مي كند بنابراين 
اگر در يك ماه كارخانه اي بخواهد ۴ تن قلع مصرف كند، بايد 
۲۵۰ ميليون تومان ســرمايه در گردش براي اين كار داشته 
باشــد درحالي كه اين رقم تنها براي تامين ماده اوليه است و 
هزينه هاي ديگري هم براي تبديل شــدن مواد به محصوالت 

گوناگون وجود دارد. 
اين فعال صنفي با اشاره به اينكه در بازار فلزات رنگين بيشتر 
معامالت به صــورت اعتباري اســت، تاكيد كرد: مشــتريان 
اين حــوزه تمايل چندانــي بــراي پرداخت يكجــاي پول 
 محصول خريداري شــده ندارند زيرا آنها چنين سرمايه هاي 

هنگفتي ندارند. 

ميزان خريد و فروش ها كتمان مي شود
به گفته وي، وقتــي اداره ماليات ميــزان ماليات ها را افزايش 
مي دهد، بسياري از موديان مالياتي، ميزان خريدوفروش هاي 

خود را كتمان مي كنند درحالي كــه خريدوفروش مواد اوليه 
ابزار دست توليدكنندگان است و اگر سرمايه الزم وجود نداشته 

باشد، نمي توانند به فعاليت هاي خود ادامه دهند. 

توليدكنندگان با ريزش ســود ســرمايه منتفع 
مي شوند

 رئيــس اتحاديــه ســازندگان مصنوعــات و فروشــندگان 
فلــزات رنگيــن افــزود: بســياري از توليدكننــدگان بــا 
ريزش ســود ســرمايه منتفع مي شــوند نه با اصل سرمايه، 
بنابرايــن اداره ماليــات هــم بايــد همين گونــه ماليــات 
 تعيين كند تــا توليدكننــدگان در خوداظهــاري مجبور به 

پنهان كاري نشوند. 
وي بيــان كــرد: كارخانه هــاي زيادي در سراســر كشــور 
وجــود دارند كــه از فلــزات رنگيــن در مصنوعــات خود 
اســتفاده مي كننــد بنابراين آن هايــي كه عضــو اتحاديه 
هســتند، شــامل كارگاه هــاي ريخته گــري، آبــكاري و 
كارخانه هاي ســازنده لوازم خانگي هســتند كــه تمام اين 

 اعضــا در محصوالت خــود از انــواع فلزات رنگي اســتفاده 
مي كنند. 

اقبالي افزود: در بخش ريخته گري از شــمش آلومينيوم، مس 
و برنج استفاده مي شــود به ويژه شيرآالتي كه در ساختمان ها 
مورد اســتفاده قرار مي گيــرد، از اين موارد اســت. در توليد 
قطعات الكترونيكي هم از شــمش و قلع و در ساخت كابل از 
 مس استفاده مي شود و اين فلزات به اين ترتيب كاربرد وسيعي 

پيدا مي كنند. 
وي گفت: درواقــع۹۰ درصد اعضــاي اتحاديه ســازندگان 
مصنوعات و فروشــندگان فلزات رنگين با بخش هاي مختلف 
صنعتي در ارتباط هستند. همچنين بخش هاي ديگري مانند 
صنايع دكوري و نرده هاي استيل كه در منازل يا بانك ها به كار 
مي روند و جنس آنها از لوله هاي استيل و پروفيل هاي استيل 

است نيز شامل همين موارد هستند. 

نيكل و قلع از خارج وارد مي شوند
به گفته اقبالي، بخشــي از اين محصوالت اســتيل به صورت 

ساخته شده از ساير كشــورها وارد ايران شده و مورد استفاده 
قرار مي گيرند و بخشي ديگر هم به صورت ورق وارد شده و در 
كارخانه ها تبديل به محصوالت گوناگوني مانند لوله، پروفيل 
 و اتصاالت صنعتي اســتيل مي شــود كه مصــارف صنعتي و 

ساختماني دارد. 
رئيس اتحاديه ســازندگان مصنوعات و فروشــندگان فلزات 
رنگين تصريح كرد: درحال حاضر در داخل كشور به جز مس، 
سرب، روي و بخشي هم آلومينيوم، بقيه فلزات رنگي مورد نياز 
به ويژه نيكل و قلع از خارج وارد مي شوند زيرا در ايران معادن 
قلع و نيكل وجود ندارد و استيل هم كااليي ساخته شده از فوالد 
 و نيكل و فلزات ديگر است. البته بخشي از منابع سرب و روي 

هم وارداتي است. 
به گفته اقبالــي، با توجه بــه تحريم هايي كه در ســال هاي 
اخير درگير آن بوده ايــم و ركود حاكم بــر آن، كارخانه هاي 
ايران بــا يك ســوم ظرفيت خــود كار مي كنند، بــه همين 
 دليل افق كار روشــن نيســت تا تكليف صنعــت مصنوعات 

فلزي رنگي مشخص شود. 

رئيس سابق اتحاديه سازندگان مصنوعات و فروشندگان فلزات رنگين در گفتگو با »کسب وکار« مطرح کرد

رشد معامالت اعتباري در بازار فلزات رنگين

طی دهه ۸۰، گوشي هاي تلفن همراه  
در ايــران به ثبــت مي رســيدند  اما 
به دليل برخي از مشكالت در مخابرات 

اين طرح متوقف شد. 
ثبت شماره سريال گوشي تلفن همراه 
به اين معني اســت كه شــركت هاي وارد كننده تلفن همراه 
سريال كاالهاي وارد شــده را به مخابرات ارائه مي كنند و در 
ادامه مخابرات براي هر گوشــي تلفن همراه كد داخل كشور 
صادر مي كند كه از اين طريق گوشي تلفن همراه قابل پيگيري 
است و درصورت سرقت يا مفقود شــدن، گوشي تلفن همراه 
به طور كامل از كار مي افتد. از اين طريق حجم قاچاق گوشي 
تلفن همراه به ميزان قابل توجهي كاهش خواهد يافت. ريسك 
قاچاق براي گوشي هاي تلفن همراه بسيار كم است و با توجه 
به اينكه امروزه گوشي تلفن همراه جزئي از سبد كاالست، بايد 
از منظر ديگري به آن نگاه كنيم اما بــا توجه به لغو تحريم ها 
مي توان چشم انداز روشــني را براي اين بازار پيش بيني كرد. 
نمايندگي ها موظف به ارائه خدمات پس از فروش هســتند 
اما درباره قاچاق در بســياري از مواقــع ضمانتنامه ها مورد 
قبول نيســتند زيرا شركتي براي پاســخگويي وجود ندارد و 
گوشــي تلفن همراه از مجاري غيرقانوني وارد كشــور شده، 
به همين دليل خدمات پس از فروش براي ارائه به مشــتري 
وجود ندارد. بنابراين مي توان گفت براساس اين طرح نه تنها 
مي توان جلوي قاچاق ايــن كاال را به كشــور گرفت و آن را 
كنترل كرد بلكه تلفن هايي كه به ســرقت رفته اند نيز با اين 
روش راحت تر رديابي مي شــوند. اين طرح اين روزها منتظر 
اجرايي شدن اســت. رئيس اتحاديه تجهيزات مخابراتي در 
اين باره و در گفتگو با »كســب وكار« گفت: براي جلوگيري از 
قاچاق بي رويه گوشي تلفن همراه، عمل ثبت شناسه و سريال 
)رجيستر( گوشي هاي تلفن همراه قطعا عملياتي خواهد شد. 
غالمحسين كريمي ادامه داد: متاسفانه درصد بااليي از موبايل 
موجود در بازار قاچاق است و تصميم داريم اين رقم را به صفر 
برسانيم و تا پايان ســال اين بازار ساماندهي مي شود و شاهد 
كاهش قيمت ها به صورت مناسب و منطقي خواهيم بود. وي 
گفت: در قاچاق كاال به ويژه گوشــي تلفن همراه بحث قيمت 
مطرح نيســت و قيمت، وضع قاچاق را مشــخص نمي كند. 
كريمي افزود: برخي دســتگاه هاي موبايل با قيمت زير 3۰۰ 

هزار تومان با سيســتم اندرويد به صورت قاچاق وارد كشــور 
مي شوند. رئيس اتحاديه تجهيزات مخابراتي ادامه داد: قاچاق 
كاال به كشور و با هر قيمتي نادرست است و بايد با آن برخورد 
شــود اما قيمت كاالي قاچاق وارداتي اصــال وضعيت قاچاق 
را مشــخص نمي كند. كريمي درباره رجيستر )ثبت سريال( 
گوشي هاي قاچاق كه هنوز به نتيجه مطلوبي نرسيده است، 
گفت: متاســفانه وزارتخانه هاي اقتصاد، ارتباطات، صنعت و 
معدن و ســتاد قاچاق كاال به اين موضوع وارد شده اند و اين 
امر باعث شــده اســت در اين زمينه هنوز به نتيجه مطلوبي 
نرســيده ايم. كريمي افزود: تصميم گيرنده نهايي در اين باره 
بايد خود اتحاديه باشــد و درصورتي كه كار به كاردان سپرده 
شود، اين اقدام حتما به نتيجه مطلوب خواهد رسيد. اين فعال 
صنفي با تاكيد بر اهميت رسيدگي به بازار قاچاق موبايل از نظر 
اتحاديه تجهيزات مخابراتي اظهار كرد: اكنون اين مســاله به 
شكل بسيار دقيق مورد توجه قرار گرفته و قرار بر آن است كه 
با مديريت اســتراتژيك به گونه اي عمل شود كه با اجراي اين 
طرح مشكلي براي افراد به وجود نيايد و حتي براي آنهايي كه 
پيش از اين اقدام به خريد موبايل هــاي قاچاق كرده اند، اين 
امكان وجود داشته باشــد كه ظرف مدتي نسبت به رجيستر 
كردن دستگاه هاي خود اقدام كنند تا شوكي به بازار وارد نشود. 

رجيسترينگ امري صددرصد قطعي است
رئيس اتحاديه تجهيزات مخابراتي با اشــاره به اينكه اجراي 
رجيســترينگ امري صددرصد قطعي اســت، افــزود: تمام 
زيرســاخت ها براي اجراي اين طرح مهيا شده است. به گفته 
كريمي در اين ميان بايــد به اين نكته نيز توجه داشــت كه 
گوشي هاي قاچاق عالوه بر زيان هاي اقتصادي، ناهنجاري ها 
و بي اعتمادي هايي در زمينه هاي مختلف ايجاد مي كنند كه 
اين موضوع به مراتب مهلك تر از اثــرات اقتصادي اين بحث 
اســت. كريمي در صحبت هاي خود اظهار كرد: با اجراي اين 
طرح عالوه بر اينكه قيمت تلفن همراه در كشور كاهش پيدا 
مي كند، از نظر خدمات نيز شــرايط بهتري براي مردم فراهم 
مي شود. درنهايت نيز اميدواريم شرايط به گونه اي پيش برود 
كه به سال ۱3۸۵ كه نه تنها قاچاق موبايل وجود نداشت بلكه 
خدمات و سرويسي كه ارائه مي شد هم داراي كيفيت مناسب 
بود، نزديك شويم. به گفته كريمي، آمارها نشان مي دهد ۸۵ 

درصد واردات گوشــي هاي موبايل قاچاق اســت. ساالنه ۱۰ 
ميليون گوشــي تلفن همراه نياز كشور است كه يك ونيم تا ۲ 
ميليون گوشي به صورت قانوني وارد مي شود و بقيه به صورت 
قاچاق وارد می شوند. قاچاق گوشي تلفن همراه ساالنه ۶۰۰ 
ميليارد تومان از عايدات دولت را از بين مي برد. دولت چند سال 
پيش طرح رجيستر يا همان ثبت سريال گوشي هاي قانوني 
و جلوگيري از فعال شدن گوشي هاي قاچاق را عملياتي كرد. 
غالمحسين كريمي، درباره چگونگي توان داخلي متخصصان 
در ايران نيز اظهار داشت: به خاطر دارم كه در دهه ۶۰ و درست 
در زماني كه جنگ بين ايران و عراق جريان داشت، تجهيزات 

مخابراتي و بيش از همه توليد ســوئيچ هاي مخابراتي با توان 
باالي متخصصان ساخته و آماده كار بود. اين توان چنان باال 
بود كه نه تنها نياز داخلي را برطرف مي كرد، بلكه كشورهاي 
همجوار و برخي كشــورهاي آفريقايي و آمريكاي التين نيز 
از آن بهره مي گرفتند اما در حال حاضر تنها ۵ يا ۶ شــركت 
هستند كه در زمينه صنايع تجهيزاتي به طور مشخص فعالند.  
رئيس اتحاديه تجهيزات مخابراتي ادامــه داد: به دليل اينكه 
در اين ســال ها حمايتي از نيروهاي متخصص و فرهيخته در 
كشــور صورت نگرفت، اين متخصصان كم كم در رشته هاي 
ديگري مشغول به كار شــدند و در برخي مواقع هم براي كار 

در رشته هاي تخصصي از كشور خارج شدند؛ درحالي كه آنها 
نيروهايي بودند كه تمام تالش خــود را براي خودكفا كردن 
كشور به خرج داده بودند اما همان زمان مسئوالن بدون توجه 
به اين تخصص با كشــورهايي همچون آلمان و شركت هايی 
چون آلكاتل و زيمنس درحال بستن قرارداد بودند. به گفته اين 
فعال صنفي، اگرچه توان تكنولوژيكي اين كشورها در مقايسه 
با وضعيت ما قابل رقابت نبود اما حداقل اينكه متخصصان ما 
در راه اندازي و اســتفاده از سوئيچ هاي مخابراتي داخلي براي 
كالن شهرهاي ايران با كيفيت نسبتا خوبي قادر به كار بودند. 
در حال حاضر هم متاسفانه سوئيچ درحال منسوخ شدن است. 

رئيس سابق اتحاديه تجهيزات مخابراتي در گفتگو با »کسب وکار«:

85 درصد  واردات گوشی موبایل قاچاق است



8

info@kASBOKARNEWS.irروزنامه كسب و كار| سال هشتم،شماره 2683| چهار شنبه 28 دی ماه1401
ی

www.kASBOkARNEwS.iR

I N FO@biznews. ir

بز
ه س

شاخ
پ:  

چا
30

00
48

00
ك:

يام
پ

w
w

w
.k

A
S

B
O

k
A

R
N

E
w

S
.iR

ت: 
ساي

ب 
و

ne
w

sk
as

bo
ka

r@
gm

ai
l.c

om
ي: 

يك
رون

كت
س ال

در
آ

كار
ب و 

كس
ي 

صاد
 اقت

ي و
هنگ

 فر
مه

ز نا
رو

    2
68

ه  3
مار

 | ش
تم

هش
ل 

 سا
|1

40
ه 1

ی ما
2  د

8  |
به

 شن
هار

چ
ش

رنو
 مه

ينا
ر م

دكت
ل: 

سئو
رم

دي
 و م

ياز
امت

ب 
اح

 ص
ش

رنو
  مه

ينا
ر م

دكت
ر: 

ردبي
س

انه
رس

ن 
یرا

مد
 و 

تی
دول

ير
  غ

ای
ه ه

نام
وز

ی ر
صنف

ن 
جم

و ان
عض

ش،
مای

 آز
 پل

د از
، بع

مد
ل اح

ل آ
جال

راه 
زرگ

ن ب
يابا

ن، خ
هرا

ي:ت
شان

ن
م  

هار
ه چ

طبق
ع(،

ضا )
م ر

 اما
ان

ختم
 سا

ی،
نوب

ز ج
سب

سر
ن 

يابا
ی خ

رو
روب

 1
55

79
17

11
3 :

تي
پس

كد
 

كار
ب و 

كس
ع:  

وزي
ت

w
w

w
.k

A
S

B
O

k
A

R
N

E
w

S
.iR

ی :  
ه ا

رف
ق ح

خال
ه ا

 نام
ين

آي

w
w

w.
ka

sb
ok

ar
ne

w
s.i

r :ر
 كا

ب و
كس

ی 
خبر

اه 
ايگ

پ
44

29
94

06
ر : 

 كا
ب و

كس
مه 

زنا
رو

44
29

94
06

س: 
فاك

آخر
 کسب و کار

تبليغات 
خالق

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

برسانيد. 

نامه به سردبير

معرفي ۱0 زن قدرتمند آي تي 
قدرتمندترين و برترين زنان حوزه  آي تي و فناوري  ميالدي معرفي شدند. 

* سوزان وجيسكي
مديرعامل كمپاني يوتيوب كه يكي از بزرگ ترين كمپاني  هاي جهان 
محسوب مي شود در سال ۱۹۹۹ به گوگل پيوست. در پس تمام 
تبليغات شــركت گوگل از جمله Analytics، Adsense و... 
مي توان ردپايي از وجيســكي يافت. وي همان شخصي است كه 
گاراژش را به سرگي برين و لري پيج اجاره داد تا بتوانند فعاليت هاي 
خود را انجام دهند. وي درحالي به عنوان سومين زن برتر حوزه  آي تي در سال ۲۰۱۴ 
ميالدي معرفي شد كه عنوان دوازدهمين زن ثروتمند دنيا را نيز از آن خود كرده بود. 

* شريل سندبرگ
خالق »لين-اين« )Lean-In(، مدير اجرايي فيسبوك و يكي از 
ثروتمندترين زنان سيليكن ولي است. سندبرگ، فارغ التحصيل 
دانشــگاه هاروارد بوده و نخستين زني اســت كه به هيات مديره 
فيسبوك پيوست. بسياري از موفقيت هاي فيسبوك را مي توان به 
درك روشن او از اقتصاد نسبت داد. اين سندبرگ بود كه به فيسبوك 
كمك كرد همگاني شود و جريان نقدينگي ديجيتال اين كمپاني را نيز بسيار توسعه داد. 
سندبرگ از سال ۲۰۰۸ ميالدي به عنوان مدير بخش عمليات وارد شركت فيسبوك 

شد. وي در سال ۲۰۱۴ ميالدي نيز به عنوان برترين زن حوزه آي تي نام گرفته بود. 

* ماريسا ماير
ماير ۴۰ ساله حدودا 3 سال است كه به عنوان مديرعامل ياهو 
منصوب شده است. وي درحالي به عنوان يكي از 5 زن برتر 
سال ۲۰۱۴ ميالدي معرفي شده بود كه در رتبه بندي مجله 
فوربز نيز هجدهمين زن مشهور و ثروتمند دنيا لقب گرفته 
بود. وي يكي از جوان ترين مديران تكنولوژي است. ماريسا 
ماير در سال ۲۰۱5 ميالدي نيز به عنوان يكي از برترين هاي اين حوزه معرفي 

شده است. 

* اورسوال برنز
رئيس و مديرعامل شركت زيراكس )Xerox(، نخستين مديرعامل 
زن آمريكايــي - آفريقايي   تباري اســت كه به رياســت يكي از 
شركت  هاي منتخب مجله ساالنه فورچون )Fortune( منصوب 
شده كه 5۰۰ شركت بزرگ آمريكا را رده  بندي مي كند. زيراكس از 
شركت  هاي پيشرو جهان در بخش مديريت اسناد است كه در زمينه 
توليد و فروش پرينترهاي رنگي و سياه  و سفيد، سيستم  هاي چندمنظوره، دستگاه هاي 
فتوكپي، توليد دستگاه هاي چاپ ديجيتال و ساير خدمات مربوط به اين حوزه فعاليت 

دارد. 

* شر وانگ
شر وانگ، رئيس هيات مديره و مديرعامل HTC سابقه درخشاني 
در صنعت الكترونيك داشته است. ذكاوت و نگرش استراتژيك او در 
زمينه تكنولوژي و كارآفريني باعث شــد تا وي نقش مهمي را در 
تاســيس تعداد زيادي از شــركت هاي تجاري در زمينه فناوري 

اطالعات داشته باشد. 

* ويرجينيا رومتي
ويرجينيا كه اغلب با اسم جيني رومتي خطاب مي شود، نخستين 
مديرعامل زني است كه در شــركت IBM منصوب شد. رومتي 
توانست رتبه دوم موفق ترين زن حوزه  آي تي در سال ۲۰۱۴ را به 
خود اختصاص دهد و اين موضوع در حاليست كه وي مقام دهمين 
زن ثروتمند دنيا را نيز از آن خود كرده بود. اختصاص دوباره برترين 
زن حوزه آي تي  نشان از تالش ها و كوشش هاي ويرجيني براي ارتقای رتبه  آي.بي. ام 

دارد. 

* مگ وايتمن
 HP وايتمن حدودا ۴ سال اســت كه به عنوان مديرعامل شركت
منصوب و معرفي شده است. وي درحالي به عنوان پنجمين زن برتر 
حوزه آي تي در سال ۲۰۱۴ ميالدي معرفي شده بود كه پيش از آن 
نيز عنوان بيستمين زن ثروتمند دنيا را از آن خود كرده بود. وي در 
زماني كه مديريت اچ پي را پذيرفت، سهام اين شركت سير نزولي را 
طي مي كرد اما اين كمپاني با ورود وايتمن توانســت دوران متفاوتي را تجربه كرده و 

شاخص سهام آن نيز روزبه روز افزايش پيدا كرد. 

* سفرا كاتز
سفرا كاتز به مدت ۱۶ سال در كنار موســس و مديرعامل اوراكل 
)Oracle( الري اليسون )Larry Ellison( به فعاليت پرداخته و 
در سال ۲۰۱۴ ميالدي تبديل به يكي از كمك موسسان اين كمپاني 
شد. او قبل از مديرعامل شدنش در منصب هاي رياست و مدير مالي 

اوراكل نيز فعاليت كرده بود. 

* سندي كارتر
مدير اجرايي و يكي از مهره هاي كليدي كمپاني IBM است كه نقش 

مهمي را در فعاليت هاي اين كمپاني ايفا مي كند. 

* آنجال آهرنس
بعد از مديرعامل شدن تيم كوك در كمپاني اپل، او نخستين 
زني بود كه به تيم رهبري اين كمپاني پيوست. او در طول 
دوران كاري خود در كمپاني هاي مشــهور و بزرگي مانند 
 Donna( دانا كران اينترنشــنال ،)Burberry( بربري
 Liz Karan Internationa(، ليــز كليبــورن )
Henri Bendel( فعاليــت   Claiborne( و هنــري بنــدل )

داشته است.

معرفی

اصطالح »دوركاري« بيش از ۴۰ ســال قدمــت دارد اما 
فراگير شدن آن در ميان تعداد زيادي از افرادي كه از منزل 
به صورت تمام وقت كار مي كنند تا همين اواخر ميسر نشده 
بود. امروزه با تغيير ديدگاه ها نسبت به دوركاري و همچنين 
پيشرفت فناوري هاي مختلف، به نظر مي رسد خيلي ها 
سعي دارند خود را با چنين موقعيتي تطبيق دهند. جفري 
جيمز درحال حاضر بيش از ۱۰ سال است كه فقط از اتاق كار 
خود واقع در منزلش كار كرده است. او براي كساني كه قصد 
دارند اين شيوه را براي كار كردن انتخاب كنند، ۱۰توصيه 

دارد كه مي توانيد آنها را در ادامه مطلب از نظر بگذرانيد. 

۱- سعي كنيد از سكوت لذت ببريد
كار كردن در يك دفتر كار در كنار همكاران احســاس 
همبستگي خاصي به شما مي دهد كه هنگام كار كردن در 
منزل از آن بي بهره خواهيد بود. دوركاري يا كار از منزل 
يعني بايد ساعت هاي متمادي از روز خود را تنها مشغول 
كار باشيد. از اين رو شــايد بهتر باشد سعي كنيد از اين 

سكوت و آرامش حداكثر لذت را ببريد. 

۲- ساعات كاري خود را كاهش دهيد
كارمندان دفاتر معمــوال براي رفت وآمــد، گپ وگفت با 
همكاران، جلســات بي نتيجه و دركل »مشــغول به نظر 
رسيدن« وقت زيادي صرف مي كنند. شما با كار در منزل، از 
اين وقت هاي تلف شده نخواهيد داشت. بنابراين مي توانيد در 
نصف زمان صرف شده در محل كار، دو برابر كار انجام دهيد و 

به اين ترتيب از تعداد ساعات كاري خود بكاهيد. 

۳- بيرون از منزل كار نكنيد
افرادي كه تصميم مي گيرند خارج از محل كار مشغول 
باشــند، گاهي از مكان ديگري مثل كافه يا هر جايي با 
واي فاي مجاني ســر درمي آورند. علت آن مي تواند اين 
باشد كه دلشان براي هياهوي محيط كار تنگ مي شود اما 
بهترين كار اين است كه ياد بگيريد تنهايي و سكوت كار در 

منزل را دوست داشته باشيد و از آن لذت ببريد. 

۴- از آشپزخانه دور بمانيد  
باوجود وسوسه اي كه براي رفتن به آشپزخانه و خوردن 
ميان وعده هاي مختلف به سراغ تان مي آيد، بهتر است در 
اتاق خود باقي بمانيد. براي اجتناب از اضافه وزن هم كه 

شده بر اين ميل خود چيره شويد و در عوض وعده هاي 
غذايي معمول خود را از دست ندهيد. 

۵- حساب زنگ تفريح هاي خود را داشته 
باشيد

از آنجايي كه در منزل كسي باالي سر شما حضور ندارد 
تا زيرچشــمي حركات تان را زيرنظر بگيرد و كارتان را 
چك كند، شايد دلتان بخواهد چند ساعتي را در روز به 
بازي هاي رايانه اي، گردش روي اينترنت، تماشاي فيلم 
يا كارهايي از اين دســت اختصاص دهيد. فقط توصيه 
مي شود براي اينكه زمان كلي تفريح از دست تان درنرود، 

تايمري به اين كار اختصاص دهيد. 

۶- از كار كردن در اتاق خواب اجتناب كنيد
اگر دفتر كار خود را در اتاق خواب تان ايجاد كنيد، درنهايت به 

بي خوابي دچار خواهيد شد. در عوض محل خواب شبانه خود 
را كامال از محل كار كردن تان دور نگه داريد. از پاسخ دادن به 

ايميل ها و پيام هاي كاري در رختخواب نيز بپرهيزيد. 

۷- تماس هاي تلفني تان را محدود كنيد
احتمال زيادي وجود دارد كه در ابتداي اين راه، براي دررفتن از زير 
كار سعي كنيد از طريق تلفن با خانواده و دوستان خود پرحرفي 
كنيد.  اما بعد از مدتي درخواهيد يافت كه برقراري تماس هاي 
تلفني با مدت زمان محدود و در ساعات معين به مراتب نتيجه 
بهتري خواهد داشــت. به اين ترتيب بهــره وري خود را حفظ 

خواهيد كرد و وقت ديگران را نيز كمتر خواهيد گرفت. 

۸- اتاق كارتان را مرتب نگه داريد
از آنجا كه حفظ ظاهر در محل كار خانگي چندان اهميتي 
ندارد، اتاق كار شما ممكن است به راحتي تبديل به يك 

زباله دان بزرگ و نامرتب شود. اين آشفتگي درنهايت جلوي 
كار كردن شما را خواهد گرفت. بنابراين پيش از آنكه كار به 

جاهاي باريك بكشد، همه چيز را مرتب نگه داريد. 

۹- اسباب راحتي خود را فراهم كنيد
استفاده از ميز و صندلي مناسب و راحت، تنظيم نور نمايشگر و 
برخورداري از چند فضاي كاري مختلف بنا به اقتضاي شخص 

شما مي تواند كار كردن را براي تان بسيار آرامش بخش كند. 

۱۰- به اين شرايط عادت نكنيد
شرايط كاري و موقعيت شغلي فعلي شما ممكن است براي 
اين نوع كار كردن مناسب باشد اما هيچ كس نمي تواند باقي 
ماندن شــرايط به همين منوال را تضمين كند. بنابراين 
هميشه به ياد داشته باشيد ممكن اســت روزي دوباره 

حضور شما در محل كار به يك الزام تبديل شود. 

۱۰ توصيه بسيار مفيد براي»  دوركاري«

هفت ماهه ها عجول ترند 
خبر

كشف نيازهاي مشتري، 
نخستين گام در فروش

شرايط خوب پيش مي رود. مي دانيم در كجا قرار 
داريم و اينكه سرمربي از ما مي خواهد چطور بازي 
كنيم. ما در مسير خوبي قرار داريم و از اين مساله 
راضي هســتيم. مديران معموال برنامه ريزي براي 
كسب و كار را از دفتر خودشان  آغاز مي كنند. اين كار 
في نفسه چندان هم بد نيست و اتفاقا مي تواند گام 
موثري براي توسعه شايستگي هاي كسب و كار براي 
رقابت پذيري در بازار و در برابر رقبا باشد اما مشكل از 
جايي شروع مي شود كه اين برنامه ها در همان اتاق 

مديريت باقي مي مانند و از آن جا بيرون نمي روند.
جو هارت در صحبت هايش درباره سرمربي تيم، به 
نكات بسيار مهمي اشاره كرده است. چه يك مدير 
قديمي هستيد و چه تازه به عنوان مدير كارتان را 
شروع كرده ايد، آيا كاركنان تان جواب سوال هايي 
كه جو هارت به آنها اشاره كرده را مي دانند؟ ماجرا 
وقتي جالب مي شود كه به اين فكر كنيم اين سواالت 
در هر جايي كه تعاملي ميان ما و ديگران مطرح باشد 
)حتي در زندگي عادي و روزمره در كنار خانواده و 
دوستانمان( معنا دارند. به اين سه سوال توجه كنيد: 
۱- ما كه هستيم؟ ماموريت كسب و كار ما چيست؟ 
قرار است چه ارزشي ايجاد كنيم و به چه مشتري اي 
بفروشيم؟ ماموريت كسب و كار قرار است توسط 

كاركنان شما اجرا شود.
۲- كجا قرار داريم و به كجا مي خواهيم برســيم؟ 
هر مديري براي كسب و كار خودش چشم انداز و 
هدف هايي را ترسيم مي كند اما آيا كاركنان تان از 
وضعيت فعلي كسب و كار و البته از مقصد نهايي 

خبر دارند؟
3- چطور مي خواهيم به  جايــي كه مي خواهيم 
برسيم؟ امروزه مشخص شده براي موفقيت، اجراي 
درست برنامه ها اهميتي كمتر از برنامه ريزي درست 
ندارد. بهترين استراتژي دنيا هم در نهايت بايد براي 
اجرا شدن به دست كاركنان مان سپرده شود. اما آيا 

آنها مي دانند چه كار مي كنند و چرا؟
۴- از همه مهم تر: آيا واقعا مي دانيد و مي خواهيد 
كه به آنجا برسيد؟ رويابيني يك چيز است و تالش 
براي رسيدن به رويا چيز ديگر. تالش كردن نياز به 
انگيزه دروني دارد. آيا به انگيزش كاركنان تان فكر 

مي كنيد؟ 

درس هاي فوتبال مهارت

همه دنبال اين هستيم كه بهترين بهره را از زمان 
ببريم و دنبال تكنيك ها و روش هايي مي گرديم 
كه زمــان و كارهــا را به خوبــي مديريت كنيم. 
حداقل كاري هم كــه مي توانيم انجام دهيم اين 
اســت كارهايي كه بايد انجام شوند را بنويسيم، 

اولويت بندي كنيم و انجام دهيم. 
در بهترين حالت در پايــان روز حجم زيادي كار 
انجام داده ايــم و در حالي كه حتي توان ســرپا 
ايســتادن نداريم به خانه برمي گرديم. با توجه 
بــه اينكه نــوع كار در حال حاضــر تغيير كرده 
و نيازهــا در زمينه هاي مختلــف افزايش پيدا 
كرده و رو به افزايش هم است، رشد حجم كاري 
اتفاق عجيبي نيســت اما هرچقدر بيشتر درگير 

كار مي شويم، بيشتر خســته مي شويم و بيشتر 
خودمــان و خانواده مان را فرامــوش مي كنيم 
و بيشــتر نگران زمان مي شــويم. چراكه زمان 
منبع محدودي اســت و هرچقدر بيشتر خسته 
مي شويم و انرژي صرف مي كنيم، كارايي كمتري 
خواهيم داشــت اما كمــاكان اصــرار مي كنيم 
 كه كار را ادامــه دهيم و حــس مي كنيم زمان 

كمي داريم. 
رويكرد ديگر براي انجام كارها مي تواند اين باشد 
كه انرژي خودمان را مديريت كنيم. با داشــتن 
انرژي در طول روز مي توانيم بهره بيشتري حتي 
از زمان ببريم و در زمان خستگي مي توانيم دوباره 

انرژي خودمان را برگردانيم. 

انرژي هر كس از ۴ منبع جسم، ذهن، احساسات 
و روح )روان( تاميــن مي شــود. بــا تمرين ها و 
كارهاي مشخصي مي توان سطح انرژي را باال برد 

و آن را بازيابي كرد.
 كارهاي به ظاهر ســاده اما در باطن مشــكلي 
مثل زود خوابيدن، تغذيه ســالم، ورزش و انجام 
فعاليت هاي معنوي مي تواند اين ســطح انرژي 
را افزايش دهــد. در اين شــرايط مي توان زمان 
طوالني را كار كرد اما دچار خستگي مفرط نشد. 
يادتــان باشــد توجــه به ســالمت جســمي 
قبــل از اينكــه وظيفــه ســازمان در قبــال 
 كاركنانــش باشــد، وظيفه خود شــما در قبال 

خودتان است. 

مديريت انرژي به  جاي زمان

 طبق مطالعه اخير محققان، با انجام تست كشمش، 
مشخص شــد كودكاني كه 7 ماهه به دنيا آمدند، 
عجول تر و داراي مهارت هــاي تمركزي پايين تر 

هستند. 
به گزارش مهر، محققان دانشگاه وارويك انگلستان 
تستي را طراحي كرده اند كه مبتني بر مدت صبر 

و انتظار كودك ۲۰ ماهه در برداشــتن كشمش از 
ظرف مقابلش است. 

در اين مطالعه، محققان داده هاي مربوط به بيش 
از 5۰۰ كودك به دنيا آمده بعد از گذشت ۲5 تا ۴۱ 
هفته از بارداري را جمــع آوري و آناليز و در زمان 
۲۰ ماهگي آنها، ميزان خودكنترلي آنها را ارزيابي 

كردند. نتايج مطالعات نوزادان به دنيا آمده قبل از 
پايان دوران بارداري با نوزاداني كه 3۹ تا ۴۱هفته 
بارداري را به طور كامل سپري كرده بودند، مقايسه 
شد. در ســن ۲۰ ماهگي ظرف كشمش در مقابل 
كودك گذاشته شد. بعد از 3 بار آموزش، از كودك 
خواسته شــد تا منتظر بماند و هر وقت كه گفته 

شد )بعد از ۶۰ ثانيه( كشمش را از ظرف برداشته 
و بخورد. 

در طول اين مطالعه مشخص شــد كودكاني كه 
بســيار زودتر از موعد مقرر به دنيــا آمده بودند، 
زودتر از زمان تعيين شده كشــمش را برداشته و 

مي خوردند. 


