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سرمقاله

نوآوری
ابزار دور زدن تحریم ها

اقتصاد دیجیتال امروز نیاز 
برون رفت از وضعیت تورمی 
است. ابزارهایی که اقتصاد 
دیجیتال در اختیار دارد می 
تواند از پیشــرفت تورم جلوگیری کند. با کنترل 
تورم نیز بسیاری از مشکالت معیشتی و اجتماعی 
کاهش خواهد یافت. بستر فناوری اطالعات می تواند 
راهگشای بسیاری از مشکالت اقتصادی باشد. دولت 
باید با توسعه این بســتر، زمینه پیشرفت فناوری 
اطالعات و اقتصاد دیجیتال را فراهم کند. کنترل 
تورم امروز نیاز ضروری کشور است. اقتصاد دیجیتال 
با ابزارهایی که در اختیار دارد می تواند در این زمینه 

کمک های بسیاری...

  مهدی غیبی، کارشــناس 
اقتصاد دیجیتال

متن کامل  د ر صفحه 3

 وزیر ارتباطات اعالم کرد؛

ارائه ۶ هزار خدمت 
الکترونیکی تا پایان 

دولت سیزدهم

دور زدن تحریم ها با توسعه فناوری اطالعات تسهیل می شود 

کنترل  تورم  با  ابزارهای  اقتصاد  دیجیتال
صفحه3

صفحه4

استقرار دانش بنیان ها در ساختمان های مسکونی
۱۱   آیین نامه   قانون   جهش   تولید   دانش بنیان   تدوین   می شود

وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعات بــا تاکید 
بر رونمایی رســمی از پنجره ملــی خدمات دولت 
هوشــمند در دهه فجر، گفــت: تا پایــان دولت 
 ســیزدهم ۶ هزار خدمــت دولــت، الکترونیکی 
خواهد شد. عیسی زارع پور درباره نقش این وزارتخانه 
در کاهــش آالینده ها، گفت: با هوشمندســازی و 
الکترونیکی کردن خدمات و استفاده حداکثری از 
این فناوری مهم می توانیم در کاهش سفرها نقش 
عمده ای داشته باشیم و این کار، میزان آالینده ها را 
در کشور کاهش می دهد. زارع پور بیان کرد: دولت 
سیزدهم با شناخت فناوری و نقشی که می تواند در 
تمام جوانب کشور داشته باشد، به آن توجه ویژه کرده 
و کارگروه اقتصادی دیجیتال را برای همین موضوع 

تشکیل داده است. وزیر ارتباطات و 
فناوری اطالعات گفت: تالشمان 
این اســت محدودیت هایی که 
قابلیــت برطرف شــدن دارند، 
برداشته شود و ان شااهلل طی دو روز 

آینده، خبرهای خوشی در 
این زمینه خواهید شنید 
اما دو پلت فرم اینستاگرام 
و واتس اپ فعال شامل 
این اتفاق نمی شوند. 
عیســی زارع پــور 
در حاشــیه مراسم 

رونمایی از ناوگان موتوری برقی 
شرکت ملی پســت کشور در 
جمــع خبرنگاران در پاســخ 
به سوال ایســنا درباره دلیل 

اختالل ایجاد شده...

اجتماعی

شــهردار تهران از برنامه چهار ساله شهرداری 
برای برقی کردن ۳۰۰ هزار موتورســیکلت در 
تهران خبر داد. به گزارش ایسنا، علیرضا زاکانی 
در مراســم آئین رونمایی از موتورسیکلت های 
برقی که در شنبه امید و افتخار صورت گرفت، با 
بیان اینکه ۳۰۰ هزار دستگاه موتورسیکلت کار 
داریم و هدف گذاری ما این است که در وهله اول 
این ۳۰۰ هزار موتور ســیکلت در تهران را برقی 
کنیم، گفت: این مهم در برنامه چهار ساله پیش 

رو قرار دارد.
زاکانی بــا بیان اینکه در روز هوای پاک شــاهد 
شروع و همکاری عملی ســازمان های مختلف 
هستیم که با شــروع به کار ۱۰۰ موتورسیکلت 
برقی این همــکاری آغاز می شــود، گفت: این 
تفاهم نامه بین شهرداری، شرکت پست، وزارت 
ارتباطات و ســازمان محیط زیســت است که 
ما قابلیت آن را داریم تا بیش از ۷۰۰ دســتگاه 

موتورسیکلت برقی را وارد ناوگان کنیم.
وی با بیــان اینکه مــا از روز اول بــر مدیریت 
مشارکت پذیر تاکید داشــتیم و امروز نمود این 
نوع مشارکت است، گفت: این یک همکاری بین 
سازمان پست، وزارت ارتباطات، سیستم بانکی 
و سازمان محیط زیست است. شهردار تهران با 
بیان اینکه تا آبان امسال دو میلیون و ۶۰۰ هزار 
موتورسیکلت توسط پلیس راهور پالک شده که 

۷۶ درصد این موتورســیکلت ها فرسوده بودند، 
گفت: این در حالیســت که موتورسیکلت هایی 
که هنوز پالک نشده اند نیز آمار آالیندگی شان 

مشخص نیست.
زاکانی با بیان اینکه هر موتورسیکلت کاربراتوری 
به اندازه ۱۰ موتورسیکلت انژکتوری آالیندگی 
دارد و آالیندگی آن به اندازه ۱۳ ماشین یورو۵ 
اســت، گفت: عمال در تهران ما با وسایلی روبرو 
هســتیم که آالینده زا هســتند. وی بــا بیان 
اینکــه ۱۳ درصد حمل و نقل در ســاعت پیک 
با موتورســیکلت و در حالت عادی شش درصد 
ترددها با موتورسیکلت انجام می شود، گفت: این 
عدد باالیی است و در تصمیم گیری ها باید دقت 
کنیم که ما می خواهیم برای ۱۳ درصد ترددها 

تصمیم بگیریم.
شــهردار تهــران با اشــاره بــه حجــم تردد 
موتورســیکلت ها در تهران گفت: اگر امکاناتی 
فراهم شود که از موتورســیکلت برقی استفاده 
کنیم، عمال صرفــه جویی زیــادی در مصرف 
سوخت می شود و همچنین در حوزه آالیندگی 
شرایط مان بسیار بهتر می شود. وی با بیان اینکه 
خوشبختانه امروز به مناســبت روز هوای پاک 
شاهد ورود موتورســیکلت های برقی در قالب 
شنبه های امید و افتخار هستیم، گفت: امیدوارم 

این همکاری بین بخشی ادامه پیدا کند.

عالقه مندان به تماشــای آثار صحنه ای چهل 
و یکمیــن جشــنواره بین المللــی تئاتر فجر 
می توانند بــا مراجعه به ســامانه فروش بلیت 
این رویــداد برای نمایش های مــورد نظر خود 
برنامه ریزی کنند. ســامانه فــروش بلیت آثار 
صحنه ای و ملــل جشــنواره بین المللی تئاتر 
 فجــر از امــروز ۳۰ دی  بلیــت فروشــی خود

را آغاز کرد.
اداره کل هنرهــای نمایشــی وزارت فرهنگ 
و ارشــاد اســالمی و دبیرخانه چهل و یکمین 
جشــنواره بین المللی تئاتر فجر به منظور ارائه 
تســهیالت ویژه به دانشــجویان رشــته های 
هنــری و بــا رویکــرد حمایــت از جامعــه 
 دانشجویی، تخفیف بلیت ۵۰ درصدی در نظر 

گرفته اند.
دانشــجویان بــرای دریافت بلیت بــا تخفیف 
گفته شــده می توانند بــا مراجعه به ســامانه 
فروش این رویداد در »گیشــه۷« کد تخفیف 

دانشــجویی STUFAJR۱۴۰۱ را وارد و 
از تخفیــف در بهای بلیت، نمایــش های مورد 
نظر خود اســتفاده کنند. قیمــت بلیت های 
در نظــر گرفتــه بــرای نمایش هــای ایرانی 
جشــنواره ۸۰ هزارتومان و برای نمایش های 
 بخــش ملــل ۱۲۰ هزارتومــان تعییــن

 شده است.
دانشجویان بعد از تهیه بلیت و به هنگام مراجعه 
به ســالن های نمایشــی کارت دانشجویی نیز 

همراه داشته باشند. 
عالقه مندان بــرای خرید بلیــت نمایش های 
مورد نظر خود می توانند با مراجعه به ســامانه 
فــروش بلیت ایــن رویــداد در »گیشــه۷« 
ir / .https : / /gisheh۷ نشــانی  بــه 

tfestival اقــدام کننــد. چهــل و یکمین 
جشــنواره بین المللــی تئاتر فجــر از ۲۵ دی 
 تــا ۱۱ بهمن بــه دبیــری کــوروش زارعی 

در تهران برگزار می شود.

رئیس ســازمان برنامه و بودجه کشــور گفت: 
امید اســت تا زمانی که مجلس بررسی بودجه 
را به اتمام برســاند تدوین برنامه هفتم به پایان 
برســد و به قوه مقننه ارســال شــود. مسعود 
میرکاظمی رئیس ســازمان برنامــه و بودجه 
کشــور درباره زمان تدوین برنامه هفتم توسعه 
گفت: در حــال حاضر در کنار ســایر اقدامات 
به صورت همزمان برای تدویــن نهایی برنامه 
هفتم تالش می کنیــم. امید داریــم در آینده 
خیلی نزدیــک بتوانیم برنامه هفتم توســعه را 
 به دولت تحویل دهیم تا دولت آن را به مجلس 

بفرستد.
وی در پاسخ به این سوال که پیش بینی دقیق تر 
درباره ارســال برنامه هفتم توســعه به دولت 
چیســت؟ اظهار کرد: امید اســت تا زمانی که 
مجلس بررسی بودجه کل کشور سال ۱۴۰۲ را 
به اتمام برساند، تدوین برنامه هفتم نیز به پایان 
برســد و ابتدا به دولت و بعد از آن به قوه مقننه 
ارائه شود. میرکاظمی تصریح کرد: پیش بینی ما 

این است تا دو الی سه هفته آینده برنامه هفتم 
توسعه را به دست دولت برسانیم؛ البته این بازه 
زمانی بســتگی به آن دارد وقت ما تا چه میزان 
برای بررســی بودجه ســال آینده در مجلس 

گرفته شود.
رئیس ســازمان برنامه و بودجه کشــور تاکید 
کرد: در حال حاضر با توجه به سایر موضوعات 
همزمان نمی توانیم همه ظرفیت خود را درگیر 
برنامه هفتم توســعه کنیم، همچنین بخشــی 
از این اقــدام باید با همکاری مجلس شــورای 
اســالمی و با شــرکت فعال در کمیسیون های 

مربوطه آماده شود.
وی در پاسخ به این سوال که اگر برنامه بودجه 
توســط مجلس به تصویب نرســد، ارائه برنامه 
هفتم چقدر به تعویق خواهد افتاد؟، بیان کرد: 
بودجه برنخواهد گشــت؛ چراکه الیحه ای که 
دولت تدوین کرده و به مجلس فرستاده است، 
الیحه خوبی است و بودجه سال ۱۴۰۲ مشکلی 

ندارد.

هشت مجوز کسب و کار سازمان حفاظت محیط 
زیســت از طریق درگاه ملی مجوزهای کشــور 
به صورت الکترونیک صادر می شود. مرکز برنامه، 
بودجه، فناوری اطالعات، بازرســی و مدیریت 
عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره 
به صدور الکترونیکی هشــت مجوز کسب و کار 
این سازمان از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور 
به صــورت الکترونیک اعالم کــرد: پس از تایید 
کاربــرگ مجوزهای ســازمان حفاظت محیط 
زیست و تعیین شــرایط، مدارک، زمان و هزینه 
صدور مجوزهــای مربوطه، اتصــال فنی درگاه 
تخصصی سازمان به درگاه ملی مجوزهای کشور 
برقرار شــده اســت و هم اکنون صدور مجوز و 
اخذ شناســه یکتای مجوز از درگاه ملی صورت 
می پذیرد.در همین راستا و به منظور تسریع در 
پاسخگویی به متقاضیان و ایجاد شفافیت، دوره 
آموزشــی برای نمایندگان ادارات کل اســتانی 
برگزار و دستورالعمل نحوه اجرای کار به ادارت 

کل استانی ابالغ شده است.
الزم به ذکر اســت بررســی و تاییــد کاربرگ 
استعالمات ســازمان حفاظت محیط زیست در 
کارگروه فنی، در دســتور کار قرار گرفته است 

و پس از تصویب در هیات مقــررات زدایی وارد 
فاز عملیاتی خواهد شــد. متقاضیــان دریافت 
این هشت مجوز پس از ورود به پایگاه اینترنتی 
mojavez.ir نســبت به تکمیــل مدارک و 
مستندات براساس کاربرگ های تایید شده روی 
پایگاه مذکور اقدام کنند. پس از بررسی مدارک 
در درگاه تخصصــی ســازمان، نتیجه به صورت 
سیســتمی در درگاه ملی مجوزهای کشور قابل 

رویت خواهد بود.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی سازمان حفاظت 
محیط زیست، هشت عنوان مجوز مصوب شده 
ســازمان حفاظت محیط زیســت عبارتند از: 
مجوز احداث کارگاه تاکسیدرمی، مجوز صدور 
گواهینامه آزمایشگاه معتمد، مجوز تاسیس موزه 
و نمایشگاه تاریخ طبیعی، مجوز تاسیس تکثیر و 
پرورش پستانداران و پرندگان وحشی در اسارت، 
پروانه بهره برداری، تکثیر و پرورش پستانداران 
و پرندگان وحشــی در اســارت، مجوز احداث 
مراکز تکثیر و پرورش خزندگان و دوزیســتان،  
پروانه بهره بــرداری از مراکز تکثیــر و پرورش 
 خزندگان و دوزیســتان و مجوز دفع مواد قابل 

تخلیه به دریا.

امسال نیز قرار اســت ۵۰ درصد از فروش بلیت 
فیلم های حاضر در چهل و یکمین دوره جشنواره 
فیلم فجر بــه صاحبان فیلم هــا اختصاص داده 
شــود. تنها ۱۴ روز به برگزاری چهل و یکمین 
دوره جشــنواره فیلم فجر باقی مانــده و هنوز 
نامی از فیلم هایــی که قرار اســت در این دوره 
 از جشــنواره حضور داشــته باشــند، منتشر 

نشده است. 
این درحالی است که دبیرخانه جشنواره تاکید 
کرده فیلم های حاضر در این دوره از جشــنواره 
قرار است در مراکز استان های مختلف کشور به 

نمایش درآید.
البتــه نمایش فیلم هــای حاضر در جشــنواره 
فیلم فجر آن هم به صورت گســترده چندسالی 
اســت که اجرایی می شــود، هرچنــد در ابتدا 
اجرای چنیــن طرحی بــا مخالفــت برخی از 
تهیه کنندگان همراه بود چــرا که معقتد بودند 
نمایش فیلم ها در شــهرهای دیگــر و در طول 
برگزاری جشــنواره فیلم فجــر می تواند باعث 
ریزش مخاطب در زمان اکران عمومی شود. اما 
در نهایت این طرح پذیرفته شد و فیلم ها با تعداد 
 ســئانس های مشخص در سطح کشــور اکران

 شد.
در این دوره از جشنواره فیلم فجر نیز قرار است 
همانند سال های قبل، فیلم ها همچنان در مراکز 
استان ها به نمایش گذاشــته شود، این احتمال 
وجود دارد که مانند دوره های گذشته در مرکز 
هر اســتان ۱۶ فیلم به نمایش گذاشــته شود و 
برای هر فیلم ۳ سئانس در نظر گرفته شده است. 

مساله دیگر پرداخت درصد فروش بلیت فیلم ها 
در طول برگزاری چهل و یکمین دوره جشنواره 
فیلم فجر به صاحبان فیلم اســت که با توجه به 
دوره های گذشته ۵۰ درصد از فروش کل بلیت 
 در سراسر کشــور به تهیه کننده فیلم اختصاص 

داده می شود.
البته این مساله را نیز باید مدنظر داشته باشیم که 
معموال نمایش فیلم ها در شهرستان ها با چند روز 
فاصله از شروع اکران در تهران در طول برگزاری 
جشنواره فیلم فجر خواهد بود. همانطور که سال 
گذشته شاهد چنین اتفاقی بودیم. نکته دیگری 
که مسئوالن برگزاری جشــنواره فیلم فجر باید 
مدنظر قرار دهند، بحث قاچاق فیلم ها در زمان 
نمایش فیلم ها در شهرهای مختلف است که خود 
می تواند تبدیل به یک معضل بــرای دبیرخانه 

جشنواره شود.
سال گذشته هر چند به تعداد کم، اما شاهد آن 
بودیم که نســخه پرده ای تعدادی از فیلم ها در 
فضای مجازی منتشر شــد؛ که این خود صدمه 
زیادی به این فیلم ها زد. البتــه در همان زمان 
مشخص شــد که نســخه قاچاق فیلم که البته 
با گوشــی موبایل، کیفیت پایین و از روی پرده 
ضبط شــده بود برای کدام یک از شــهرها بوده 
است. امیدواریم ســازمان سینمایی با همکاری 
انجمن ســینماداران، شــرایطی را فراهم کنند 
تا دیگر شــاهد قاچاق فیلم های جشــنواره آن 
هم زمانی که مشخص نیســت قرار است فیلم 
 مورد نظر چــه زمانــی راهی اکــران عمومی 

شود، نباشیم.

معاون اول قوه قضاییه گفت: اروپایی ها تصور نکنند که 
با قرار دادن سپاه پاسداران انقالب اسالمی در فهرست 
این گروهک های تروریستی توانسته اند به نتیجه ای که 
مد نظرشان هست برسند. حجت االسالم والمسلمین 
مصدق صبح امروز در اولین جشــنواره آثار حقوقی 
نیروهای مسلح که در مجتمع فرهنگی و هنری الماس 
برگزار شــد، اظهار کرد: از دست اندرکاران و شرکت 
کنندگان در اولین جشــنواره آثار حقوقی نیروهای 
مسلح که سازمان قضایی نیروهای مسلح با همکاری 
دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی این نشست علمی 

را برگزار کردند، تشکر می کنم.
وی خطاب به حاضــران در این همایش گفت: شــما 
فرهیختگان جامعه علمی در رشته حقوق می دانید که 
علم حقوق شاید تنها رشته ای از علوم باشد که در همه 
مراحل زندگی انسان تأثیرگذار است. هیچ رشته ای از 
علوم را نداریم که در همه ابعاد زندگی انســان اینگونه 
تأثیرگذار باشــد. معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: 
نظریه های مکاتب مختلف به  واسطه علم حقوق تجزیه 
و تحلیل می شوند و ارتقا پیدا می کنند. مصدق با اشاره 
به اینکه علم حقوق به معنای عام کلمه با بســیاری از 
علوم انســانی و اجتماعی در ارتباط است، گفت: علم 
حقوق با جامعه  شناســی، روانشناسی، اقتصاد، تاریخ، 
علوم سیاسی، حتی با برخی از رشته های علوم ریاضی و 
طبیعی هم در ارتباط است؛ این اهمیت علم حقوق است.

وی عنوان کزد: انجام پژوهش های حقوقی و قضایی که 
در این جلسه نیز در حال انجام است، یکی از مصادیق 
آن اســت. تعامل با مراکز علمی دانشــگاهی، حوزه 
و پژوهشــگاه ها نیز امروز برای فرهیختگان جامعه 

حقوقی به ویژه نیروهای مسلح یک ضرورت است و 
حتما باید این کار صورت بگیرد.

معاون اول قوه قضاییه با تاکید بر اینکه شناســایی 
ظرفیت نیروهای مســلح در زمینه های حقوقی یک 
ضرورت است، تصریح کرد: امروز افتخار می کنیم که 
سازمان های مختلف نیروهای مسلح در همه رشته ها به 
ویژه رشته علم حقوق ارتقا پیدا کرده اند. پیشرفت هایی 
در رشــته علم حقوق در همه ســازمان های متعدد 
نیروهای مسلح به صورت جهشی مشاهده می شود. 
وی گفت: هدایت رساله های مقطع دکتری، پایان های 
مقطع کارشناسی ارشد و اســتفاده بهینه از آنها در 

رشته های حقوقی امروز یک ضرورت است.
 مصدق بیان کرد: اســاتید در نیروهای مسلح باید 
این رساله ها و این پایان نامه ها را در انتخاب موضوع 
و محتوای رســاله هدایــت کنند تا ســازمان های 
مختلف نیروهای مسلح از محتوای آنها بهره برداری 
کنند. ایجاد انگیزه در پرسنل نیروهای مسلح برای 
تحقیق و پژوهش در ســطح نیروهای مســلح یک 
ضرورت است و این همایشــی که امروز برگزار شد، 
کار مقدسی اســت. معاون اول قوه قضاییه با اشاره 
به اینکه یکی از مهم تریــن راه های تبدیل تهدید به 
فرصت انجام تحقیق و پژوهش است که در نیروهای 
مسلح اتفاق افتاده اســت، افزود: اگر نیم نگاهی به 
کارنامه نیروهای مسلح داشته باشیم، از وزارت دفاع 
گرفته تا ارتش، سپاه، فراجا می بینیم که در طول این 
۴۰ و اندی سال کارنامه شــان حاکی از چیست، چه 
 تهدیدهایی را تبدیل به فرصت کردند امروز این افتخار

 نیروهای مسلح است.

بودجه ۱4۰۲ مشکلی ندارد۱۲۰ هزار تومان بهای بلیت آثار خارجی تئاتر فجرفرسودگی ۷۶ درصد موتورهای پالک شده توسط پلیس

صدور الکترونیکی ۸ مجوز کسب و کار محیط زیست 

سهم ۵۰ درصدی تهیه کنندگان از بلیت های فجر
سپاه بزرگترین نهاد ضد تروریستی عالم است
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اقتصاد2
ایران

هزینه صدور کارت ســوخت 
۱۰۰ هزار تومان شد

درحالــی که تاکنــون هزینه صــدور کارت 
ســوخت که در زمان ثبت درخواست کارت 
ســوخت المثنی، از متقاضیان دریافت می 
شــد، ۱۰ هزار تومان بود، ایــن هزینه اخیرا 
به ۱۰۰ هــزار تومان افزایش یافته اســت. با 
وجود آنکه تاکنــون بیــش از دوبرابر تعداد 
خودروهــا و موتورســیکلت های کشــور 
کارت ســوخت صادر شــده، باز هم روزانه 
درخواســت های جدیــد صــدور کارت 
 ســوخت المثنی در مراکز پلیس ۱۰+ ثبت 

می شود.
افرادی که به هر علت کارت ســوخت وسیله 
نقلیه خود را دراختیار ندارند و یا مفقود شده، 
می تواننــد تقاضای خود را مبنــی بر صدور 
کارت ســوخت المثنی ثبت کنند. درحالی 
که تاکنون هزینه صدور کارت سوخت که در 
زمان ثبت درخواست کارت سوخت المثنی، 
از متقاضیان دریافت می شد، ۱۰ هزار تومان 
بود، این هزینــه اخیرا به ۱۰۰ هــزار تومان 

افزایش یافته است.
در وبسایت رسمی درگاه خدمات الکترونیک 
انتظامی در این خصوص آمــده : "تعرفه این 
خدمت )صدور المثنی کارت سوخت( مبلغ 
۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال )صدهزارتومان( می باشد 
که از طریق دستگاه های کارت خوان موجود 
در دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی دریافت 

می شود."

فروش فــوق العــاده خودرو 
مشروط شد

اعالم نتایج هــم معموال ۴۸ ســاعت طول 
می کشد تا شــرایط ثبت نام کنندگان مبنی 
بر داشــتن گواهی نامه و پالک فعال بررسی 
شــود و روز شــنبه اول بهمن ماه اســامی 
برندگان اعالم می شــود و پیامــک هم برای 
برندگان ارســال خواهد شــد. قرار است از 
این پس فروش فوق العاده خودرو مشــروط 
شــود تا از این طریق میزان افــراد متقاضی 
تا حدی کنترل شــود. مدیرعملیات فروش 
ایران خودرو با اشــاره به تعداد باالی شرکت 
کننــدگان در طرح فــروش محصوالت این 
شــرکت گفت: تالش می کنیم بــا دریافت 
مجوز های الزم در ثبت نام هــای بعدی تنها 
کسانی بتوانند شرکت کنند که وجه خودرو 
 در حسابهایشان موجود است و از طریق بانک 

مسدود می شود.
کیوان پناهی با بیــان این که در طرح فروش 
فوق العاده ۴ محصول ایران خودرو، ۹ میلیون 
و ۶۰۰ هزار نفــر ثبت نام کردنــد گفت: در 
این مرحله ۲۱ هزار دســتگاه خودرو عرضه 
شــد که ۵۰ درصد به طرح جوانی جمعیت و 
 ۵۰ درصد هم به مشــتریان عادی اختصاص 

یافت.
مدیرعملیات فروش ایــران خودرو افزود: در 
این دوره ۹ میلیــون و ۶۰۰ هزار نفر ثبت نام 
کردند که با توجه به تعداد خودرو های عرضه 
شده درصد برنده شــدن را برای متقاضیان 
پایین می آورد. وی اضافه کرد: تالش می کنیم 
با دریافت مجوز هــای الزم در ثبت نام های 
بعدی تنها کســانی بتوانند شرکت کنند که 
وجه خودرو در حسابهایشان موجود است و 
از طریق بانک مسدود می شود. پناهی ادامه 
داد: در میان خودرو های عرضه شــده نظیر 
پژو پارس، ســورن و رانا، خودروی پژو پارس 
 با بیشترین اســتقبال از ســوی متقاضیان 

مواجه شد.
مدیرعملیات فروش ایران خــودرو گفت: به 
دلیل مشــکالت اینترنت در هفته گذشته و 
مشکالتی که برای متقاضیان پیش امد ما هم 
زمان ثبت نام را تمدید کردیم. وی افزود: اعالم 
نتایج هم معموال ۴۸ ساعت طول می کشد تا 
شــرایط ثبت نام کنندگان مبنی بر داشتن 
گواهی نامه و پالک فعال بررسی شود و امروز 
شنبه اول بهمن ماه اســامی برندگان اعالم 
می شــود و پیامک هم برای برندگان ارسال 

خواهد شد.
پناهــی در پایان گفت: تمامــی خودرو های 
تولیدی ایــران خودرو هــم در بورس عرضه 
می شــود و هــم به صــورت عــادی عرضه 
می شــوند. قرار اســت نتایج قرعه کشــی 
۴ محصول ایــران خودرو در طــرح فروش 
فوق العــاده بعد از تایید اســتعالم نهاد های 
 مرتبط و تایید صحــت اطالعات متقاضیان، 

شنبه اعالم شود.

خبر

هر چهار تا پنج سال قیمت 
مسکن تحت تاثیر تورم و 
رشــد بازارهای موازی به 
یکباره دچــار جهش می 
شود به همین دلیل به نظر 
می رسد باید راهکار اساســی برای خانه دار کردن 

مردم از سوی دولت برنامه ریزی شود.
به گزارش مهر، موضوع ورود مســکن به بورس در 
سال های گذشته نیز مطرح شــده بود اما هیچگاه 
این اتفاق به سرانجام نرسید؛ طبق این طرح افراد 
می توانند به صــورت متراژی که تــوان پرداخت 
دارند مســکن تهیه کنند به طوری که بعد از چند 
سال امکان مالکیت واحد را برای متقاضیان فراهم 
می شود. حاال به تازگی شــهردار تهران خبر داده 
که نرم افزار بورس مسکن آماده شده و باید به بازار 
سرمایه بپیوندد؛ موضوعی که دوباره خرید متری 

خانه را به کانون توجه بازگرداند.
آیا با توجه به رشدهای ادواری بازار مسکن، معموالً 
تعدادی از متقاضیان از خرید خانه جا می مانند. در 
دهه های اخیر معموالً چهار تا پنج سال یک بار این 
اتفاق می افتد که قیمت مسکن تحت تأثیر تورم و 
رشد بازارهای موازی به یکباره دچار جهش می شود 
و ارزش روز دارایی مردم در مقایسه با رشد قیمت 

خانه دچار افت می شود.
طرح بــورس امالک در ســال های اخیــر مدنظر 
سازمان بورس، شــورای عالی بورس، وزارت راه و 
شهرسازی و… بوده است و حتی سازو کار اجرایی 
آن در مقاطعی تهیه شده اســت اما شکل اجرایی 
آن به صورت جدی گرفته نشداســت. این طرخ از 
سال ۱۳۹۹ مطرح شــده است و بورس مسکن نیز 
می تواند ارزش سرمایه مردم را برابر تورم حفظ کند.

با توجه به اینکه بازار مســکن براساس تورم رشد 
می کند از ســوی دیگر برخس افراد سرمایه کافی 

برای خریــد خانه ندارنــد که در بورس مســکن 
می توانند به متراژ مشخصی سهام خریداری کنند و 
سرمایه گذاری در بورس مسکن می تواند با کمترین 
سرمایه انجام شــود. از ســوی دیگر سال ۱۳۹۹ 
موضوع بورس مســکن تحت عنوان صندوق های 
زمین و ساختمان مطرح شد که به دلیل یک مشکل 
آئین نامه ای، ســال ها متوقف بود. اصالح آئین نامه 
در کمیسیون تخصصی دولت وقت انجام شد اما به 

سرانجام نرسید.
دو سال قبل اوراق سلف بازار مسکن طی همکاری 
وزارت راه و شهرسازی و بورس کاال طراحی و اعالم 
شد که به زودی در یک پروژه عملیاتی می شود. بر 
اساس این ایده ارزش تمام شده ساخت یک واحد یا 
یک پروژه تبدیل به ورقه های کوچک بهادار می شود 
و در بازار توسط انبوه ســاز عرضه می شود. بورس 
مســکن یکی از روش های کاهش وابستگی بازار 

مسکن به سیستم بانکی عنوان می شود.

شهرداری تهران موافق فروش متری خانه
به تازگی علیرضا زاکانی شــهردار تهــران مجدداً 
موضوع بورس مسکن را مطرح کرده است. به گفته 
شهردار تهران در شرایط تورمی، سرمایه مردم مثل 
یخ آب می شود اما خرید متری مسکن از طریق بازار 
ســرمایه این امکان را فراهم می کند تا ارزش پول 
حفظ شود. ممکن است یک فرد ۱۰ متر، ۲۰ متر یا 
۵۰ متر از یک واحد را بخرد و طی چند سال بتواند 

مالکیت کامل یک واحد را از آن خود کند.

فروش متری خانــه در بورس می تواند 
مشکالت را برطرف کند

علیرضا مهــدی زاده، کارشــناس بازار مســکن 
درخصوص فروش متری مســکن در بورس گفت: 
خرید اوراق خانه در بازار بورس می تواند راهکاری 
باشد برای خانه دار شدن مردم به طور مثال هر فرد 
در بازه زمانی یک ســال اگر بتواند اوراق خانه ۷۰ 

متری را تهیه کند آن واحد را از شــرکت انبوه ساز 
بگیرد و اگر نتوانســت در ان بازده پرداخت نمایند 
ســود آن را از طریق بازار سرمایه که بازاری شفاف 
اســت دریافت کند اینگونه نه ارزش پول خریدار 
کاهش پیدا می کند نه خریدار از خرید خانه ناامید 

می شود.

اجرایی شدن فروش متری مسکن پس از 
چندین سال

فروش متری مسکن از طریق بورس در چند سال 
اخیر مطرح شــده اما مجال اجرا پیدا نکرده است. 
نرم افزار بورس مسکن آماده شده است و باید مسیر 
پیوستگی آن با بازار سرمایه فراهم شود تا مشکل 
فروش متری خانه برطرف شــود. رئیس سازمان 
نوسازی شهر تهران نیز با بیان اینکه فروش متری 
مسکن از آبان ســال جاری آغاز می شود، گفت: با 
فروش متری مســکن مردم راحت تر خانه دار می 
شوند. این کاال در بورس عرضه می شود سرمایه هایی 
که به ســمت ســکه و دالر رفته به سمت مسکن 
می آیند و در این زمینه ساخت و ساز فعال تر می شود 
و مردم راحت تــر می توانند خانه دار شــوند اما در 
خصوص قیمت مسکن باید بگویم که تا اواخر آبان 

قیمت نهایی مشخص می شود.
تالش کردیم کــه برای افرادی که ســرمایه کمی 
هم دارند شــرایطی فراهم کنیم تا بتوانند خانه دار 
شوند از اواخر آبان سال جاری فروش متری مسکن 
آغاز می شود ما قرار اســت که این کاال را در بورس 
عرضه کنیم. این اقدام در جهت جذب سرمایه های 
خرد است تا بتوانیم ســرمایه ها را به سمت مسکن 
بیاوریم. چند پروژه شــهرداری تهــران در بخش 
فروش متری مسکن اســت که مردم بتوانند خرد 
خرد خرید کنند. بــرای مردم هــم منفعت مالی 
دارد و اینکه می توانند در یک بازه زمانی مشخص 
 خانه دار شوند. هر زمان که پول داشتند می توانند 

چند متر زمین بخرند.

بورس می تواند ترمز قیمت خانه را کنترل کند؟

فروش خانه متری در پایتخت 
اقشار کم درآمد »صاحبخانه« می شوند 

ترمز رشد نقدینگی کشیده شد
میزان رشد نقدینگی که در مهر پارسال بیش از ۴۰ 
درصد بود، با کاهش حدود هفت درصدی، در آذر 
امسال به ۳۳.۴ درصد رسیده است. رشد نقدینگی 
براســاس آمارهای بانک مرکزی در مهرماه سال 
گذشته ۴۰.۱ درصد بود که در پایان آذرماه امسال 
به پایین ترین حد خود در ۱۴ ماه گذشته از دولت 
سیزدهم یعنی ۳۳.۴ درصد رسیده است که کاهش 

حدود هفت درصدی را نشان می دهد.
همچنین طبق اعالم وزیر اقتصاد، در پایان آذرماه 
امسال نرخ رشد نقدینگی ۱۲ ماهه ۳۳.۴ درصد 
بوده که هفت واحد درصد نسبت به زمان آغاز به کار 
دولت و یک درصد نسبت به ماه قبل کاهش داشته 
است. به گفته خاندوزی، این وضعیت نشان دهنده 

اثربخشی برنامه های بانک مرکزی است.
البته جداول رشــد نقدینگی نشان می دهد که از 
مهرماه سال گذشته تا آذرماه امسال غالبا نرخ رشد 
نقدینگی کاهشی بوده است و در برخی ماه ها که با 
افزایش این شاخص اقتصادی مواجه بودیم در ماه 
بعد روند کاهشی ادامه پیدا کرده است تا این که در 
پایان آذرماه سال جاری به پایین ترین نرخ رشد 
نقدینگی از اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ رسیده ایم.

یکی از مهم ترین برنامه هــای دولت و البته بانک 
مرکزی در حوزه اقتصادی مهــار تورم و کنترل 
نقدینگی است که محمدرضا فرزین رئیس جدید 
بانک مرکزی نیز بــه عنوان یکــی از مهم ترین 
ماموریت های این مجموعه به آن تاکید کرده است. 
همچنین طبق آنچه از برنامه های بانک مرکزی 
مشخص شده، قرار است به زودی نرخ های سود 
سپرده بانکی در راستای کنترل نقدینگی اصالح 
شود که به اعتقاد کارشناسان، این امر نیز به خودی 

خود در کاهش رشد نقدینگی موثر است.

بازار مرغ تا پایان سال تامین است
رییس اتحادیه فروشندگان مرغ گوشتی و ماهی 
گفت: بازار گوشــت مرغ بدون کمبود و زیر نرخ 
مصوب دولت تا پایان سال تامین است. در پی تلفات 
برخی مرغداری ها به دلیل قطعی برق مهدی یوسف 
خانی، رئیس اتحادیه فروشندگان مرغ گوشتی و 
ماهی به مهر گفت: بازار گوشت مرغ بدون کمبود 

و زیر نرخ مصوب دولت تا پایان سال تأمین است.
وی افزود: در حال حاضر نرخ گوشت مرغ گرم ۸ تا 
۱۳ هزار تومان کمتــر از قیمت مصوب دولت )۶۳ 
هزار تومان در هر کیلو( بوده و این روند تا پایان سال 
پایدار خواهد ماند. یوسف خانی ادامه داد: کشور با 
مازاد تولید رو به رو است عالوه بر اینکه مرغ های تلف 
شده آمار باالیی ندارند زیرا بسیاری از مرغداری ها 
در زمان برودت هوا و قطعی گاز سوخت گازوییلی را 
جایگزین کرده بودند. رئیس اتحادیه فروشندگان 
مرغ گوشتی و ماهی درباره آمار مرغ های منجمد 
هم گفت: حجم زیادی از مرغ های منجمد داخلی 
و وارداتی در سردخانه ها ذخیره شده اند و مشکلی 
در تأمین بازار گوشت مرغ وجود ندارد. یوسف خانی 
با تاکید بر اینکه باید بخشــی از گوشت مرغ های 
مازاد صادر شــود عنوان کرد: تولیدکنندگان زیر 
قیمت تمام شده مرغ ها را به بازار عرضه می کنند 
و این امر سبب ضرر و زیان بخش تولید شده است. 
وی در پایان گفت: کشور در تولید و تأمین گوشت 
مرغ خودکفا بوده و با کاهش سرانه مصرف کشور از 
حداقل ۳۱ کیلو در سال گذشته به حدود ۱۸ کیلو 
در سال جاری رسیده اســت. بنابراین پیش بینی 
می شود ســال آینده نیازی به واردات گوشت مرغ 

نباشد امری که ابتدای سال رخ داد.

۱۲۰  خودروی وارداتی دیگر به 
ایران رسید

مدیر بنادر و دریانوردی شــهید باهنر و شــرق 
هرمزگان گفت: ۱۲۰ دستگاه خودرو امروز شنبه 
یکم بهمن وارد بندر شهید باهنر بندرعباس شد. 
حمیدرضا محمدحسینی تختی با اعالم واردات 
خودرو به بندر شهید باهنر افزود: با هدف گذاری 
دولت در واردات ۱۰۰ هزار دستگاه تا پایان سال 
جاری، دومین محمولــه خودروها به تعداد ۱۲۰ 
دستگاه به وســیله ۲ فروند لندینگ کرافت وارد 

بندر شهید باهنر شد.
وی ادامه داد: این خودروها ساخت شرکت هیوندا 
محصول کره جنوبی از نوع سواری سدان و مدل 
۲۰۲۳ هستند که پس از پایان رویه گمرکی از بندر 

شهید باهنر خارج خواهند شد.
به گفته مدیر بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق 
هرمزگان؛ تا پایان ســال جاری نیز تعداد دیگری 
از این خودروها وارد بندر شــهید باهنر می شود. 
گفتنی است؛ ســوم دیماه نخســتین محموله 
خودروهای وارداتی شــامل ۲۲ خودرو از ۶ نمونه 
محصوالت کیا ازجمله سراتو، ریو، پیکانتو، پگاس، 
 سونت )شاسی بلند( و اســپورتیج )شاسی بلند( 

وارد بندر لنگه شد.

اخبار
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مهلت برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۴۰۰ تا پایان سال ۱۴۰۱ 
تمدید شد؛ البته این مهلت شامل استفاده از معافیت های مالیاتی برای 
درآمدهای حاصل از صادرات نخواهد بود. سازمان توسعه تجارت ایران 
در بخشــنامه ای اعالم کرد که مهلت رفع تعهد ارزی ۱۴۰۰ تا پایان 
سال ۱۴۰۱ تمدید شده است. در این بخشنامه آمده است: با عنایت به 
تصمیمات اولین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات مورخ 

۱۴/۱۰/۱۴۰۱، اهم تصمیمات اتخاذ شــده در نشست مزبور به شرح 
ذیل جهت استحضار بهره برداری و اطالع رســانی به ذینفعان ایفاد 
می گردد. مهلت برگشت ارز حاصل از صادرات ســال ۱۴۰۰ تا پایان 
سال ۱۴۰۱ تمدید می گردد. این مهلت شامل استفاده از معافیت های 
مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات نخواهد بود. محدودیت های 
تجاری ناشی از عدم ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات کاالهایی که 

جهت نمونه تست ارائه در نمایشگاه، عودتی یا اهدایی از کشور خارج 
می شود با تأیید وزارتخانه / دســتگاه اجرایی مربوطه تا پایان خرداد 
ماه سال ۱۴۰۲ اعمال نخواهد شد. در این راستا گمرک ایران تا پایان 
بهمن ماه سال ۱۴۰۱ نسبت به طبقه بندی اطالعات مزبور و ارسال آن 
 به صورت سیستمی به سامانه جامع تجارت و متعاقباً به بانک مرکزی

 اقدام نماید.

بازرگان ها تا پایان سال دالرها را تحویل دهند
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رئیــس انجمن واردکننــدگان برنج با اشــاره 
به اینکه هنــوز ثبت ســفارش واردات برنج باز 
نشده، گفت: گاهی مشکالت ســامانه و بخش 
توزیــع به پای شــرکت های واردکننــده برنج 
گذاشــته می شــود و وزارت جهادکشــاورزی 
 تصــور می کند کــه شــرکت ها بــه تعهدات 

خود عمل نکرده اند.
اخــوان اکبری در پاســخ بــه اینکــه وزارت 
جهادکشــاورزی مدعی اســت که ممنوعیت 
ثبــت ســفارش برنــج برداشــته شــده و 
شــرکت هایی که به تعهدات خــود عمل کرده 
باشــند قادر به انجــام ثبت ســفارش جدید 
هســتند و آیا ایــن شــرکت ها می توانند ثبت 
ســفارش انجام دهند یا خیر؟ گفت: این گونه 
نیســت که ثبت ســفارش ها باز شــده باشد. 
شــرکت ها را بــه صــورت جداگانه بررســی 
 می کنند و هنــوز هم ســفارش جدیدی ثبت 

نشده است.
وی ادامــه داد: وقتی شــرکتی کاالیــی را به 
گمــرک مــی آورد و اظهــار می کنــد از روز 
اظهار تا رســیدن  آن کاال به دســت مشتری با 
احتســاب طی شــدن مراحل تاییدیه گمرک، 
سازمان اســتاندارد، ســازمان غذا و دارو ۱۵ تا 
۲۰ روز طول می کشــد. مســاله ای که در این 
بین وجود دارد این اســت که گاهی در سامانه 
 مشکالتی پیش می آید که به حساب شرکت ها 

گذاشته می شود.
رئیس انجمن واردکنندگان برنــج اضافه کرد: 
برخی از عمده فروش ها جنس را از شــرکت ها 
خریــداری می کننــد ولــی چــون در بخش 
خروج ســامانه  جامــع تجارت)بخش فروش( 
مشــکالتی دارند نمی توانند تاییدیــه بگیرند 

و این کاال در انبار شــرکت ها دیده می شــود. 
یعنی مشــکل بخش توزیع به پای انبار شرکت 
ها دیــده می شــود و وزارت جهادکشــاورزی 
 تصور می کند که شــرکت ها بــه تعهدات خود 

عمل نکرده اند.
وی با اشــاره به اینکه در ۸ ماهه گذشــته یک 
میلیون و ۲۷۴ هزار و ۲۹۹ تن برنج وارد کشور 
شــده اســت، گفت: به وزارت جهادکشاورزی 
اعــالم کردیــم کــه بایــد ایــن محدودیت 
واردات برنج برداشــته شــود زیرا شــب عید 
و ماه رمضان نزدیک اســت و تقاضــا افزایش 
 می یابد و نیاز اســت تا بــا واردات برنــج بازار 

تنظیم شود.  
اکبری در پایان به ارز واردات برنج اشــاره کرد 
و گفت: مشــکلی که امروز واردکنندگان برنج 
با آن دســت و پنجــه نرم می کنند مشــخص 
نبــودن ارز واردات اســت. بانک مرکــزی ارز 
برنــج را از نیمایی خــارج کــرده و اعالم کرده 
اســت که خودش ایــن ارز را تامیــن می کند 
ولی هنوز نــرخ اعالم نشــده  و مــا نمی دانیم 
که  آیا قرار اســت بــا کاالهای دیگر یکســان 
 باشــد یا خیر و اینکه کارمــزد آن دقیقا چقدر

 است.
در روزهای گذشته با انتشــار خبرهایی مبنی 
بر ممنوعیــت ثبــت ســفارش واردات برنج، 
مدیرکل بازرســی و نظارت بر کاالهای اساسی 
وزارت جهادکشــاورزی اعالم کــرد که انجام 
ثبت ســفارش جدید برای واردات برنج منوط 
به این اســت که شــرکت ها به تعهدات خود 
عمل کرده باشــند و فرآینــد واردات تا توزیع 
 در ســامانه جامع تجــارت به صورت شــفاف 

ثبت شده باشد.

براساس مصوبات تنظیم بازار و شورای قیمت گذاری 
و اتخاذ سیاســت های حمایتی محصوالت اساسی 
کشاورزی برای نخستین بار امور اجرایی تنظیم بازار 
تخم مرغ خوراکی و پولت تخمگذار به بخش خصوصی 

واگذار شد.
به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، در راستای تحقق 
بخشــیدن به اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری 
اسالمی ایران و با عنایت به سیاست های کلی دولت 
در جهت کاهش تصدی گری و با استناد به مواد )۵ 
و ۶ و ۷( قانون افزایش بهره وری بخش کشــاورزی و 
منابع طبیعی مصوب سال ۱۳۸۹ مجلس و همچنین 
مصوبه ستاد تنظیم بازار کشور و نیز مصوبه شورای 
قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصوالت 
اساسی کشــاورزی و واگذاری امور اجرایی به بخش 
خصوصی و استفاده از ظرفیت و توانمندهای اتحادیه ها 
و تشــکل های بخش خصوصی، این تفاهم نامه بین 
وزارت جهاد کشاورزی به نمایندگی محسن شیراوند 
معاون توســعه بازرگانی وزارت جهاد کشــاورزی و 
اتحادیه مرکزی مرغــداران مرغ تخمگذار میهن به 

نمایندگی محمد مرادی منعقد شد.
براســاس این تفاهم نامه، امور اجرایــی مربوط به 
برنامه ریزی تولید، تنظیم بــازار و مدیریت صادرات 
و واردات محصوالت طیور تخمگذار )تخم نطفه دار 
تخمگذار، جوجه یکروزه تخمگذار، پولت تخمگذار، 
تخم مرغ خوراکی، مرغ پایان دوره تخمگذار( براساس 
ضوابط، استانداردها و سیاست های ابالغی به منظور 
تقویت تشکل ها و ایجاد زمینه های مناسب به منظور 
نقش آفرینی تشکل ها در برنامه ریزی تولید و تنظیم 
بازار؛ حمایت توأمان از حقــوق مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان؛ انجام وظایــف غیرحاکمیتی قابل 
واگذاری در زمینه مرغ مادر تخمگذار، جوجه یکروزه 
تخمگذار، پولت تخمگذار، تخم مرغ خوراکی، صادرات 

و واردات محصوالت طیور تخمگذار؛ برنامه ریزی در 
راستای تولید محصوالت طیور تخم گذار بر اساس 
سیاســت های ابالغی؛ و برنامه ریزی جهت تأمین، 
توزیع و تنظیم بازار تخم مرغ خوراکی و انجام صادرات 
و واردات در زمان های مازاد یا کاهش تولید، واگذار 

می شود.
در این تفاهم نامه، تنظیم بازار تخم مرغ خوراکی طبق 
برنامه تأمین نیاز داخل؛ امــور اجرایی میزان تولید 
جوجه یکروزه تخمگذار و صدور مجوز جوجه ریزی 
تخمگذار و پولت ریــزی؛ مدیریت صادرات و واردات 
محصوالت طیــور تخمگذار برای مازاد یا کســری 
تولید و… به اتحادیه واگذار می شود و اتحادیه نیز 
موظف است براساس این تفاهم نامه و در چارچوب 
دستورالعمل ها و سیاست های اجرایی وزارت جهاد 
کشــاورزی نســبت به برنامه ریزی تولید تخم مرغ 
خوراکی با توجه به تقاضای بازار و عرضه براســاس 
قیمت های مصوب؛ اجرای مصوبات و سیاست های 
ابالغی معاونت امور تولیدات دامی؛ تأمین هزینه های 
اجرایی و پشــتیبانی بخش مرغ تخمگذار ســامانه 
ســماصط؛ تنظیم بازار داخلی براساس مصوبات و 
برنامه های ابالغی معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد 
کشاورزی؛ مدیریت صادرات جوجه یکروزه تخمگذار، 
پولت تخمگذار، تخم مــرغ خوراکی و تخم نطفه دار 
تخم گذار و…اقدام کند. در این راستا، معاونت توسعه 
بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با توجه به ضرورت 
اجرای تفاهم نامه مذکور به منظور دستیابی به تعادل 
بازار و حمایت توأمــان از حقوق مصرف کنندگان و 
تولید کنندگان، در نامه ای از رؤسای سازمان جهاد 
کشاورزی استان ها خواسته است؛ ترتیبی اتخاذ شود 
تا ضمن نظارت بر اجرای دقیق تفاهم نامه، نسبت به 
ارزیابی عملکرد اتحادیه مذکور اقدام و گزارش مستمر 

آن را به این معاونت ارسال کنند.

طبق اعالم بانک مرکزی، در زمان دریافت ســکه طالی ربع بهار آزادی عرضه شده 
در بورس، نیازی به پرداخت ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده نیست. به گزارش روابط 
عمومی بانک مرکزی، بانک مرکزی در نامه ای به شرکت بورس کاالی ایران اعالم کرد، 
مبلغ ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده در قیمت کشف شده معامالت گواهی سپرده کاالیی 
سکه طالی ربع بهارآزادی خزانه بانک رفاه، محاسبه شده است؛ لذا مبلغ دیگری با عنوان 

هزینه مالیات بر ارزش افزوده از متقاضیان اخذ نمی شود. گفتنی است، عرضه ربع سکه 
طال در بورس کاال به منظور از بین بردن حباب سکه و تعدیل انتظارات تورمی غیر واقعی 
توسط بانک مرکزی با همکاری بورس کاالی ایران در سه روز انجام شد، طی این سه 
روز حدود ۵۰ هزار سکه ربع بهار آزادی با قیمت های کشف شده در فرآیند ثبت سفارش 
به روش حراج تک قیمتی معامله شد. بدین ترتیب قیمت روز اول، ۷ میلیون و ۲۰۰ 

هزار تومان، روز دوم، ۷ میلیون و ۹۰ هزار تومان و روز سوم ۷ میلیون و ۵۰ هزار تومان 
بود. ضمناً بر اساس برنامه بانک مرکزی، عرضه ربع سکه طال در هفته  جاری نیز انجام 
خواهد شد. روش کشف قیمت و ثبت سفارش در عرضه های آینده بر اساس تفاهمی 
که با سازمان بورس صورت گرفته از طریق سازوکار بورس کاال است که جزییات آن از 

طریق آگهی رسمی بورس کاالی ایران به اطالع عموم خواهد رسید.

زنجیره تخم مرغ به بخش خصوصی واگذار شدارز واردات برنج مشخص نیست

مالیات بر ارزش افزوده ربع سکه های بورسی محاسبه شده است 

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com
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رئيس اتحاديه فروشندگان فرش دستباف تهران 
بيان کرد: بازارهاي ما محدود است و تحريم  ها 
تجار فرش را در يک جنگ نابرابر قرار داده  است و 
امکان تبليغ قالي و پرچم دوم کشور در بازارهاي 
خارجي را نداريم و صادرکنندگان براي حضور در 
نمايشگاه  هاي اروپايي با مشکل مواجه  هستند 
و مجوز شرکت در نمايشــگاه  اخير در آلمان به 

ما داده نشد.
مسعود سپهرزاد، رئيس اتحاديه فروشندگان فرش 
دستباف تهران با اشاره به نوسان نرخ ارز و تاثير آن 
در بازار قالي دســتباف گفت: بازار قالي دستباف 
آشــفته اســت و توليدکنندگان و فروشندگان 
تمايلي براي خريد و فــروش ندارند؛ چراکه نمي 
دانند بعد از فروش محصول توليدي با چه قيمتي 
مي توانند مواد اوليه را تهيه کنند. قيمت ارز بايد 
روي يک عدد ثابت شود که بتوان فروش، توليد و 

صادرات را بر مبناي آن تنظيم کرد.
وي افزود: اقدامات دستوري دولت براي کنترل 
نرخ ارز نيز نتوانست راهگشا باشد در اين شرايط 
خريد فرش در اولويت مردم نيست؛ اما اين نگراني 
وجود دارد که آيا مردم مي توانند در اين شرايط 
اقتصادي نيازها و کاالهاي اساسي را تهيه کنند.

سپهرزاد از حاکم شدن رکود ۸۰ درصدي بر بازار 
فرش دستباف خبر داد و افزود: بيش از ۸۵ درصد 
صادرات فرش دستباف ريزش کرده است و شايد 
هفته اي يک تا دو محموله فرش از کشور خارج 
شود اين در حالي است که در سال هاي گذشته 
صادرکنندگان نوبت مي گرفتند که مجوز ورود 
فرش هاي صادراتي را به انبارها گمرک دريافت 

کنند.
رئيس اتحاديه فروشــندگان فرش دســتباف 
تهران با بيان اينکه جامعه بافنده ايران حدود ۱۰ 
ميليون نفر اســتگفت: رقباي ما هند، پاکستان، 
افغانستان و ترکيه يک مسيري در بازار فرش براي 

خود تعريف کردند و همــان را ادامه مي دهند و 
بازار تمام کشورهاي دنيا روي اين توليدکنندگان 
باز است اين در حالي است که بازارهاي ما محدود 
است و تحريم ها تجار فرش را در يک جنگ نابرابر 
قرار داده اند و امکان تبليغ قالي و پرچم دوم کشور 
در بازارهاي خارجي را نداريم و صادرکنندگان 
براي حضور در نمايشگاه هاي اروپايي با مشکل 
مواجه هستند و مجوز شرکت در نمايشگاه اخير 

در آلمان به ما داده نشد.
وي با تاکيد بر قرار گرفتن سياســت خارجي و 
سياست اقتصادي يک کشور بر يک ريل مشخص 
تصريح کرد: اگر سياســت خارجي يک کشــور 
کارآمد عمل کند مي تواند سيب زميني توليديش 
را در بازارهاي خارجي نيز عرضه کند. مسئوالن 
به صادرکنندگان فرش مي گويند که روي بازار 
اوراسيا و ونزوئال متمرکز شــويم؛ اما اين بازارها 
کشش خريد قالي ايراني را ندارند. خريدار فرش 
ايراني بازار اروپا، آمريکا و کشورهاي عربي است.

رئيس اتحاديه فروشــندگان فرش دســتباف 
تهران ادامه داد: تجار ايراني تمايل دارند که براي 
نمايشــگاه فرش که نوروز امسال در دبي برگزار 
مي شود شــرکت کنند؛ اما نمي دانند که با چه 
ارزي بايد قالي خريداري کنيــم و در آنجا غرفه 

اجاره کنيم.
سپهرزاد با بيان اينکه بازار فرش ماشيني نسبت 
به فرش دستباف رونق بيشتري دارد خاطر نشان 
کرد: به نظر مي رســد که توليدکنندگان فرش 
ماشيني در ايران حمايت مي شود و هر جاي مي 
رويم تبليغات فرش ماشيني را مي بينيم دولت 
از اين توليدکنندگان حمايت مي کنند و به آنها 
ارز پايين تر از نيمايي دريافت مي کنند. به نظر 
بنده از آنجايي که درهاي بازارهاي اروپا و آمريکا 
روي فرش ايراني بسته است و ما نمي توانيم آنها 

را بفروشيم از ما حمايت نمي کنند

رئيس اتحاديه فروشندگان الستيک و روغن موتور 
تهران با اشاره به نوسان  هاي نرخ ارز و تاثير آن در 
قيمت روغن موتور در بازار بيان کرد: کارخانه  هاي 
توليدکننده روغن موتور تغييري در نرخ  هايشان 
اعمال نکردند و هيچگونه افزايش نرخي به  صورت 
رسمي اعالم نشده است اين در حالي است که بعد 
از نوسان  هاي نرخ ارز در بازار برخي فروشندگان 
افزايش چند درصدي براي نــرخ روغن موتور در 

نظر گرفتند.
محمدرضا آل ســارا، رئيس اتحاديه فروشندگان 
الستيک، روغن و پنچرگيران تهران گفت: قيمت 
روغن موتور را دستوري ثابت نگه داشتند و به نظر 
مي رسد توليدکنندگان عرضه را محدود کردند تا 
قيمت روغن موتور در بازار واقعي شود؛ اين در حالي 
است که توليدکنندگان ادعا مي کنند توزيع و عرضه 
روغن موتور نه تنها کاهش پيدا نکرده؛ بلکه افزايشي 
نيز بوده است. وي با بيان اينکه روغن موتور وارداتي 
نيست، افزود: بيش از نياز داخلي روغن موتور توليد 
مي شــود و در حال حاضر نگراني در بحث تامين 
وجود ندارد؛ اينکه گاهي در بازار تنش ايجاد ميشود 
طبيعي است؛ چراکه اين احتمال وجود دارد در يک 

مقطع شاهد افت توليد و عرضه آن در بازار باشيم.
آل سارا در پاسخ به اين پرسش که آيا عرضه روغن 
هاي تقلبي در بازار را تاييد مي کنيد؟ گفت: روغن 
هاي تقلبي در واحدهاي صنفي کــه فاقد پروانه 
کسب هستند عرضه مي شود؛ چراکه در اين واحدها 
نمي توانند روغن موتــور از کارخانه ها خريداري 
کنند از اينرو به ناچار از بازار روغن تهيه مي کنند 
که امکان تقلبي بودن آنها وجود دارد؛ واحدهاي 
صنفي که داراي پروانه کسب هستند از کارخانه 

هاي توليدي سهميه مشخص دريافت مي کنند. به 
گفته رئيس اتحاديه فروشندگان الستيک، روغن و 
پنچرگيران تهران، روغن موتور قيمت مصوب دارد 
و قيمت آنها درب قوطي درج شده است و مصرف 
کنندگان مي توانند به قيمت هاي حک شده در 

قوطي توجه کنند.
وي در پاسخ به اين پرسش که گزارش هاي ميداني 
نشان مي دهد که ميزان عرضه روغن موتور در بازار 
کاهش پيدا کرده است آيا موضوع را تاييد مي کنيد؟ 
خاطر نشان کرد: قيمت روغن موتور را دستوري 
ثابت نگه داشتند و به نظر مي رسد توليدکنندگان 
عرضه را محدود تا قيمت روغن موتور در بازار واقعي 
شود؛ اين در حالي است که توليدکنندگان اين ادعا 
را طرح مي کنند که توزيع و عرضه روغن موتور نه 
تنها کاهش پيدا نکرده بلکه افزايشي نيز بوده است.

آل  سارا ادامه داد: توليدکنندگان براي ايجاد تعادل 
در بازار بايد شبکه توزيع را تقويت کنند و عرضه 
روغن موتور نيز بايد از طريق واحدهاي خدماتي 
داراي پروانه کســب انجام شود که اينگونه امکان 
توزيع روغن موتورهــاي تقلبي کاهش پيدا کند. 
رئيس اتحاديه فروشندگان الســتيک، روغن و 
پنچرگيران تهران در پايــان با بيان اينکه افزايش 
قيمتي در نرخ الستيک اعمال نشده است، خاطر 
نشان کرد: قيمت الســتيک خودرو داخلي مانند 
پرايد، ســمند و پژو در بازار افزايشي است و بقيه 
الستيک ها زير نرخ مصوب عرضه و به فروش مي 
رسد. دليل افزايش نرخ الستيک هاي خودرو داخلي 
اين است که نسبت الستيک هايي که در سبدها مي 
گذارند متناسب با نياز داخلي نيست و عرضه آنها 

محدود است

در چهار سال گذشته ميزان توليد شکر کشور افت داشته و اين عدد در سال 
۱۴۰۰ به کمتر از ۶۰۰ هزار تن رسيد.به گزارش مهر، نياز ساالنه کشور به شکر 
بين يک ميليون و ۹۰۰ هزار تا ۲ ميليون و ۱۰۰ هزار تن بوده که حدود يک 
ميليون و ۶۰۰ هزار تن آن در داخل توليد می شود و باقی از خارج وارد و تأمين 
می شود. در حال حاضر اين کاالی اساســی در کشور دارای کمترين نوسان 
قيمتی بوده و در نيمه دوم سال هر کيلو شکر دولتی به مبلغ ۲۳ هزار تومان به 
فروش می رسد. عليرضا اشرف، عضو هيأت مديره انجمن صنايع قند و شکر 
ايران درباره مشکالت توليد شکر در کشور به مهر گفت: يکی از چالش های 
توليد شکر در کشور ضعف نظارت بوده و بر واردات کنترل جدی وجود ندارد. 
مسئله ديگر نوسان نرخ دالر و ارز نيمايی است اين امر قيمت تمام شده را در 
ايران افزايش داده است. در کشورهای رقيب مانند برزيل بهای تمام شده توليد 
شکر کمتر از ايران بوده زيرا برزيل قيمت توليد را با حجم باالی صادرات جبران 
می کند. البته نرخ توليد شکر در ايران نسبت به کشوری مانند هند پايين تر 

است. اشرف در ادامه سخنان خود تصريح کرد: حذف ارز دولتی بهای تمام شده 
توليد را افزايش داده و اين مبلغ در قيمت تمام شده بخشی از توليدات لحاظ 
نمی شود. تفاوت بهای تمام شده در توليد شکر از چغندر قند لحاظ شده اما در 
حوزه نيشکر هنوز تغييری را شاهد نيستيم. اين امر منجر به ضرر کشاورزان 
فعال در اين بخش شده است. آمار وضعيت توليد شکر در کشور از سال ۱۳۵۰ 
تا ۱۴۰۰ نشان می دهد؛ توليد شکر در سال های ۵۰ تا ۵۷ کمتر از ۱۰۰ هزار 
تن در سال بوده است. اين عدد پس از انقالب در سال های ۵۷ تا ۶۱ به بيش از 
۱۰۰ هزار تن رسيد. روند صعودی توليد شکر در سال های ۶۲، ۶۳ و ۶۴ حاکی 
از توليد بيش از ۲۰۰ هزار تن شکر در سال را نشان می دهد. اما در ادامه با افت 
توليد اين ماده قندی در کشور رو به رو هستيم. سال های ۶۵ تا ۷۵ و در دوران 
سازندگی کشور ميزان شکر توليد شده کشور به کمتر از ۲۰۰ هزار تن در سال 
رسيد. بر اساس آمار منتشر شده در انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر 
ايرانی، اين نوسان آماری ادامه پيدا می کند تا در نهايت سال ۹۶ اوج توليد شکر 

در کشور به ثبت می رسد و در اين سال توليد شــکر به حدود ۹۰۰ هزار تن 
رسيد. اما در ۴ سال اخير دوباره با افت توليد به دليل تحريم و مشکالت کم آبی 
مواجه شديم و توليد شکر ايران در سال ۱۴۰۰ کمتر از ۶۰۰ هزار تن بود. شکر 
به لحاظ قيمتی سال ۲۰۲۲ ميالدی نسبت به ساير اقالم مصرفی دچار تنش 
بيشتری بود. جنگ روسيه و اوکراين شرايطی را در سطح بين الملل به وجود 
آورد که سبب شد تا نرخ نيشکر در جهان افزايش چشمگيری داشته باشد. 
بخشی از اين موضوع، به تأمين سوخت خودروها از گياه نيشکر باز می گشت. 
به گفته دبير انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر ايران، نرخ شکر از ۴۷۰ 
دالر در ابتدای سال ۲۰۲۲ ميالدی به ۵۷۰ دالر در انتهای سال رسيد. اما هنوز 
قيمت اين کاالی اساسی واقعی نشده است. خشکسالی در برخی کشورها از 
جمله هند و برزيل نيز باعث شده آمار توليد جهانی نيشکر و چغندر قند کاهش 
يافته و تعادل بازار از بين برود. به طور قطع هنگامی که ذخاير جهانی کاهشی 

می شود قيمت ها در جهت مخالف افزايش می يابند.

رئيس اتحاديه توليدکنندگان و فروشــندگان 
کاالي کشــباف و جوراب تهران بــا بيان اينکه 
بزرگترين مشکل توليدکنندگان جوراب، قاچاق 
و تامين مواد اوليه است، گفت: در حال حاضر ۴۰ 
درصد ظرفيت ماشين آالت توليدي اين صنف از 

صحنه توليد خارج است.
ســيد علي اصغــر بهبهانــي، رئيــس اتحاديه 
توليدکنندگان و فروشــندگان کاالي کشباف و 
جوراب تهران با بيــان اينکه ظرفيت خالي براي 
توليد در اين صنف زياد اســت، اظهــار کرد: اما 
نميتوان مانع ورود قاچاق جوراب به کشور شد. 
يک دهســتان در همدان هست که ساالنه توان 
توليد يک ميليون جوراب را دارد، بنابراين مشکل 

توليد وجود ندارد، بلکه مشکل نبود بازار است.
وي بــا بيان اينکــه در حال حاضــر ۴۰ درصد 
ظرفيت ماشين آالت توليدي اين صنف از صحنه 

توليد خارج است، تصريح کرد: علت اين وضعيت 
اين است که کســي توليدات آن ها را نمي خرد. 
توليدکنندگان داخلي نمــي توانند با کاالهاي 
قاچاق رقابت کنند. البته مشــکالت تامين مواد 
اوليه نيز روي اين موضوع اثر داشته است. رئيس 
اتحاديه توليدکنندگان و فروشــندگان کاالي 
کشباف و جوراب تهران افزود: البته اين مشکل 
با همکاري دفتــر نســاجي وزارت صمت رو به 

بهبودي است.
بهبهاني با بيان اينکه واردات جوراب مانند ساير 
پوشاک ممنوع اســت، گفت :صادرات جوراب 
هم به داليل مشکالت مربوط به تحريم، خيلي 
جزئي و عموما به مقصد کشــورهاي همســايه 
است. در مجموع به گفته وي بزرگترين مشکل 
توليدکننــدگان جوراب، قاچــاق و تامين مواد 

اوليه است.

نياوران، ديباجی، آيت اله کاشــانی و شهرک غرب 
از لحاظ اسکان و استقرار مشترکان بدمصرف آب، 
در رده های اول تا چهارم نواحی تهران قرار دارند. 
سيد رسول باقری، معاون درآمد و امور مشترکين 
شرکت آب و فاضالب استان تهران اظهار داشت: 
۱۳۳ هــزار و ۶۸۲ خانوار در شــهر تهران بيش از 
دو برابر الگو و حد مجــاز آب مصرف می کنند که 
ناحيه نياوران با ۱۸ هزار و ۲۰۰ مشترک بدمصرف 
بيش ترين تعداد بدمصــرف را در خود جای داده 
است. وی افزود: ســه درصد از مشترکان پايتخت 
بدمصرف هستند که هشت درصد آب شرب خانگی 

اين کالن شهر را مصرف می کنند.
باقری با بيان اينکه "نواحی ديباجی، آيت اله کاشانی 
و شهرک غرب از لحاظ اسکان و استقرار مشترک 
بدمصــرف در رده های بعدی قــرار دارند"، گفت: 
الگوی مصرف آب در تهران ۱۴ مترمکعب برای هر 
خانوار در ماه است؛ مشترکانی که ماهانه بيش از دو 
برابر الگوی مصرف يعنی بيش از ۲۸ مترمکعب آب 

مصرف می کنند، »بدمصرف« محسوب می شوند.
به گفتــه معاون امور مشــترکين شــرکت آب و 
فاضالب استان تهران گروه »بدمصرف ها« معادل 
۴۲ ميليون و ۴۹۲ هــزار و ۸۰۶  مترمکعب آب را 
در ۹ ماه نخست امسال مصرف کرده اند. وی ادامه 
داد: از ابتدای طرح برخورد با مشترکان بدمصرف 
)۱۸مهرماه( تاکنون، آب حــدود ۲۷ هزار خانوار 
بدمصرف تهرانی )شامل ۲۰هزار خانوار خانگی و 
۷۰۰۰ خانوار غيرخانگی( به صورت موقت از ساعت 

۹ تا ۱۶ قطع شده است.
معاون امور مشترکين شرکت آب و فاضالب استان 
تهران تصريح کرد: ۴۰درصد از مشترکان تهرانی 
خوش مصرف هســتند و مطابق بــرآورد ۹ ماهه 
شــرکت آب و فاضالب اســتان تهران ۲۷ درصد 

حجم آب شــرب خانگی پايتخت به اين دسته از 
مشــترکان اختصاص يافته اســت. باقری با بيان 
اينکه "مشترکانی که ماهانه ۱۴ مترمکعب و کم تر 
آب مصرف کنند »خوش مصرف« هستند"، گفت: 
پرمصرف ها ۶۵ درصد از حجم آب شرب پايتخت را 

مصرف می کنند.
معاون درآمد و امور مشترکين آبفای استان تهران با 
بيان اين که دو ميليون و ۳۷۵۵ مشترک پرمصرف 
آب در تهــران وجود دارد، گفــت: پرمصرف های 
تهرانی ۵۷ درصد هستند که ۶۵ درصد از حجم آب 
شرب خانگی را مصرف می کنند. او افزود: مطابق 
قانون مشترکانی که ماهانه تا دو برابر الگوی مصرف 
يعنی ۱۴ تا ۲۸ مترمکعــب آب مصرف می کنند، 

مشترک »پرمصرف« هستند. 
وی افــزود: از ابتدای طرح برخورد با مشــترکان 
بدمصرف تهرانــی، ۷۰۰۰ اشــتراک غيرخانگی 
بدمصرف با ارسال اخطار و اطالع قبلی با محدوديت 
موقت قطع آب مواجه شــدند. باقری تاکيد کرد: 
مشــترکان غيرخانگی چنان چه بيش از ظرفيت 
قراردادی خود آب مصرف کنند، مشترک بدمصرف 
هستند. وی با بيان اين که تاکنون اين محدوديت 
از ۹ تا ۱۱ صبح اعمال می شــد، افــزود: به دليل 
بازدارنده و اثربخش نبودن ساعات قطع، از اين پس 
اين محدوديت از ساعت ۹ تا ۱۵ و به صورت موقت 

اعمال شده است.
معاون امور مشترکين شرکت آب و فاضالب استان 
تهران خاطرنشان کرد: مشترکان غيرخانگی آب 
شامل واحدهای تجاری، صنعتی، اداری، عمومی، 
نيروهای مسلح، اماکن مذهبی، بيمارستان ها و... 
هستند که بر اساس نوع کاربری، فعاليت و تعداد 
افراد به ميزان مشخصی مجاز به مصرف آب هستند 

که به آن ظرفيت قراردادی می گويند.

شــکوری گفت: توليد حدود ۹۰ هزار تن غذا در 
کارخانجات داخلی در زمينه نياز به خوراک ميگو 
در کشور به خودکفايی ۹۸ درصدی دست يافته 
ايم. مهدی شکوری، معاون توسعه آبزی پروری 
سازمان شيالت از توليد ۶۱ هزار تن ميگو خبرداد 
و گفت: آمار نشــان می دهد که ميــزان توليد 
ميگو از رشــد ۵ درصدی نسبت به سال گذشته 

برخوردار است.
او از خودکفايــی در توليد الرو ميگــو به ميزان 
بيش از ۵.۵ ميليارد قطعــه، پيگيری و حمايت 
از ايجاد دو مرکز توليد مولدين با ســالمت باال و 
عاری از بيماری در استان هرمزگان )يک مورد 
بيش از ۵۰ درصد پيشرفت فيزيکی دارد( خبر 
داد. شکوری ادامه داد:  توليد حدود ۹۰ هزار تن 
غذا در کارخانجات داخلی نشان از خودکفايی ۹۸ 

درصدی در نياز به خوراک ميگو در کشور است.
او گفت: پنج مرکز جديد تکثير ميگو در استان 
های هرمزگان و بوشهر افتتاح شده است و برنامه 
ريزی برای توسعه توليد متراکم ميگو و تدوين 
دستورالعمل های فنی و بهداشتی در حال انجام 
است. شکوری تاکيد کرد: با ايميدرو جهت اجرای 
طرح توسعه گوهر سنگ از طريق اجرای مزرعه 
آزمايشــی پرورش صدف های مرواريدساز در 

هرمزگان همکاری های مشــترک داشته ايم. 
معاون توسعه آبزی پروری شيالت ازتدوين فاز 
دوم طرح توسعه ماهيان خاوياری کشور خبر داد 
و گفت: با اجرای اين طرح، ۲۰ هزار تن گوشت 
و ۱۴۰ تن خاويار توليد می شــود و تمرکز اين 
طرح بر صيدگاه های ماهيــان خاوياری بوده و 
از پتانسيل های استانهای لرستان و خوزستان 

محسوب می شود.
او از آغاز توليد تجاری تخم تريپلوييد ماهی قزل 
آال در کشور با هدف توليد ماهی سايز بزرگ برای 
صادرات خبر داد و تاکيد کــرد: با افزايش توليد 
تخم تمام ماده قــزل اال، تامين ۷۰ درصد از نياز 
مزارع از محل توليد داخلی محقق می شود. اين 
مقام مسئول می گويد: بسته حمايت از توسعه 
پرورش گونه هــای بومی برای برخــورداری از 

حمايت های دانش بنيان تهيه شده است.
او گفت: چهار محصول جديد )هواده، پرو بيوتيک 
و ضدعفونی کننده( برای قرار گرفتن در فهرست 
مرکز توسعه مکانيزاسيون کشــاورزی بررسی 
و معرفی می شــود. شــکوری در پايان از توليد 
آزمايشی نوعی پروبيوتيک برای مقابله با بيماری 
ahpnd با همکاری شــرکت دانش بنيان خبر 

داد.

کاهش تورم در دســتور کار 
دولت قرار دارد. کارشناســان 
فناوری بر ايــن باورند اقتصاد 
ديجيتال مجهــز به ابزارهايی 
اســت که می تواند به دولت 
در تســريع روند کاهش تورم کمک کند. توسعه اقتصاد 
ديجيتال در تمامی کشــورهای جهان به اولويتی جهت 
توسعه اقتصادی تبديل شده اســت. اقداماتی خوبی هم 
در کشور ما انجام شده اما بايد تمرکز بر توسعه ديجيتال 
در دســتور کار قرار گيرد.  وزير ارتباطــات در اين رابطه 
گفته است: ابزار دور زدن تحريم ها برای برنامه نويس ها و 
شــرکت های دانش بنيان به زودی ارائه می شود. زارع پور 
همچنين اعالم کرد شــرکت های دانش بنيان در اولويت 
واگذاری پورت های فيبر نوری قرار دارند. وزير ارتباطات 
اعالم کرد به زودی ابزارهايی برای فراهم کردن دسترسی 
برنامه نويس ها و شــرکت های دانش بنيان به سايت هايی 

که ايران را تحريم کرده اند، ارائه خواهد شــد. به گفته وی 
دسترســی به ســايت هايی که ايران را تحريم کرده اند، 
مورد نياز شــرکت های دانش بنيان و برنامه نويس هاست. 
درحال فراهم کردن ابزارهايی برای اين موضوع هستيم که 
در روزهای آينده معرفی خواهد شد؛ دقيقاً همچون کاری 

که برای گيمرها کرديم.
به هر ترتيب حوزه فناوری اطالعات می تواند به رشد توليد 
ناخالص ملی کشــور هم کمک کند. اقتصاد ديجيتال در 
محورهای هوشمندسازی، صرفه جويی در انرژی و حتی 
توســعه گردشــگری با معرفی محصوالت و جاذبه های 
گردشگری به ديگر شهروندان ديگر کشورها می تواند نقش 

مهمی در رشد توليد ناخالص ملی داشته باشد.
اقتصاد ديجيتالی مفهوم نسبتا جديدی است که با گسترش 
فناوری اطالعات و بکارگيری آن در جوامع در حال تکامل 
است. اقتصاد ديجيتالی که در مواردی اقتصاد اينترنتی، 
اقتصاد نوينی يا اقتصاد شــبکه ای هم ناميده می شود، 
اقتصادی است که بر پايه فناوری های ديجيتال شامل شبکه 
های ارتباط ديجيتالی )اينترنت و ديگر شبکه های ارزشی 

افزوده( رايانه ها، نرم افــزار و ديگر فناوری های اطالعاتی 
مرتبط استوار است.

اقتصاد ديجيتال، هسته ای به نام بخش ICT دارد که به طور 
مستقيم به اين بخش از اقتصاد متصل اند. مثال ارزشی که 
اپراتورهای مخابراتی يا شرکت های توليدکننده  سخت افزار 
ايجاد می کنند در اين بخش محاسبه می شود. به عبارت 
ديگر ICT بخش زيرساختی اقتصاد ديجيتال است. اما اين، 
همه اقتصاد ديجيتال را شامل نمی شود. وقتی شما کاال يا 
خدمتی را اينترنتی می خريد از اين بسترها استفاده کرده ايد 
و ارزش خريداری شــده در آمار و ارقام اقتصاد ديجيتال 

آورده می شود.
دنيا به سرعت به سمت ديجيتالی شدن در حرکت است. 
هيچ  بعدی از زندگی بشر نيســت که تحت تأثير دنيای 
ديجيتال قرار نگرفته باشد و طبيعتا اقتصاد نيز از اين قاعده 
مستثنا نيست. در جهان امروز، ما با شکلی متفاوت از اقتصاد 
به نام اقتصاد ديجيتال رو به رو هستيم. اينترنت و شبکه های 
مجازی به شکل حيرت آوری اقتصاد را تحت تأثير خود قرار 
داده اند؛ به گونه ای که امروزه می توان گفت هيچ کشوری 

نيست که بتواند بدون اينترنت اقتصاد خود را اداره کند. حتی 
کشورهای بسيار فقير در آفريقا يا کشورهايی جنگ زده 
مانند افغانستان نيز برای انجام بسياری از عمليات تجاری 

خود ملزم به استفاده از ابزار الکترونيک هستند.

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

دور زدن تحریم ها با توسعه فناوری اطالعات تسهیل می شود 

کنترل تورم با ابزارهای اقتصاد دیجیتال

روند کاهشی تولید شکر

قاچاق بالي جان تولیدکنندگان جوراب

قطع آب ۲۷ هزار خانوار بدمصرف تهرانی

خودکفایی ۹۸ درصدی در حوزه تولید میگو

رکود ۸۰ درصدي بازار و صادرات فرش دستباف

توزیع و عرضه روغن موتور افزایشي بوده است

نوآوری، ابزار دور زدن تحریم ها
مهدی غیبی، کارشناس اقتصاد دیجیتال

اقتصاد ديجيتال امروز نياز برون رفت از وضعيت 
تورمی اســت. ابزارهايی که اقتصاد ديجيتال در 
اختيار دارد می تواند از پيشرفت تورم جلوگيری 
کند. با کنترل تورم نيز بســياری از مشــکالت 
معيشتی و اجتماعی کاهش خواهد يافت. بستر 
فناوری اطالعات می تواند راهگشای بسياری از 
مشکالت اقتصادی باشد. دولت بايد با توسعه اين 
بستر، زمينه پيشرفت فناوری اطالعات و اقتصاد 
ديجيتال را فراهم کند. کنترل تــورم امروز نياز 
ضروری کشور است. اقتصاد ديجيتال با ابزارهايی 
که در اختيار دارد مــی تواند در اين زمينه کمک 

های بسياری داشته باشد. 
اقتصاد ديجيتال عاملی برای اشتغال زايی است. با 
افزايش اشغال زايی کنترل تورم آسان تر خواهد 
شد. زمانی که شغل بر اساس نياز جامعه ايجاد شود 
تورم می تواند روند کاهشی در پيش بگيرد. نرخ 
بيکاری يکی از عوامل اصلی رشــد تورم است. در 
شرايطی قرار داريم که بسياری از جويندگان کار از 
پيدا کردن شغل نااميد هستند. به عبارتی اقتصاد 
ديجيتال يکی از عوامل تغيير دهنده مفهوم اشتغال 
در اقتصاد اســت. در نهايت هم می تواند موجب 
افزايش رشد توليد ناخالص داخلی در کشور شود.

الزم به ذکر اســت نقش اقتصاد ديجيتال به ويژه 
فناوری در توسعه کشور بايد پررنگ تر شود. برای 
بقا در اقتصــاد ديجيتال بايد نــوآور بود. فناوری 
اطالعات و اقتصاد ديجيتال يــک موضوع ميان 
بخشی است. بنابراين محيطی مناسب برای خلق 
ثروت و ارزش است. پيشرفت در اين عرصه نياز به 
زيرســاخت دارد. فناوری اطالعات در اين عرصه 
خدماتی را ارائه می دهد و صنعت روبه رشدی است.
امروزه حتی برخی کشورها برای فرار از مشکالت 
اقتصادی به فناوری هــای ارتباطاتی و اطالعاتی 
از جمله پول هــای الکترونيکــی روی آورده اند. 
بسياری از کشورها از بيت کوين به عنوان ابزاری به 
عنوان کنترل تورم استفاده می کنند. ضمن اينکه 
همين بيت کوين ها می توانند عاملی برای دور زدن 

تحريم ها در کشور ما هم باشند.

معاون نظارت بر اماکن عمومي پليس اطالعات تهران بزرگ بيان کرد: 
ساعات کاري مجاز صنوف در پايتخت تا پايان امسال، ساعت ۲۴ بوده 
و فعاليت پس از اين ساعت غيرمجاز است. سرهنگ نادر مرادي، معاون 
نظارت بر اماکن عمومي پليس اطالعات تهران بزرگ درباره ســاعت 
فعاليت صنوف در نيمه دوم سال گفت: ساعت کاري اصناف در نيمه 
دوم سال با با يک ساعت کاهش نســبت به نيمه اول سال، ساعت ۲۴ 

است و پس از آن صنوف اجازه فعاليت ندارد.
وي با بيان اينکه اين تصميم با هدف رفاه حال شهروندان و تامين امنيت 

صنوف اتخاذ شده است، گفت: شمار گشت هاي پليس در شب هاي 
زمستان افزايش پيدا کرده است و ماموران در صورت رويت تخلفات 

صنوف با آن برخورد خواهند کرد.
سرهنگ مرادي درباره اينکه آيا طالفروشي ها و صنوفي مانند صرافي 
ها و ... نيز مي توانند تا ساعت ۲۴ فعال باشند، گفت :برخي از اصناف از 
جمله طالفروشي ها و صرافي ها و ... ساعت کاري مشخصي دارند که 
به آنها اعالم شده است. ساعت ۲۴ براي صنوف عمومي تر مانند اغذيه 
فروشي ها، فروشگاه ها و ... است. صنوفي مانند آهنگري ها، صافکاري 

ها، نجاري ها و ... نيز بايد توجه داشته باشند که ساعات فعاليت شان 
نبايد مزاحم شهروندان شده و آســايش آنان را سلب کند. متاسفانه 
بيشترين ميزان شکايت نيز از اين صنوف به پليس اعالم شده و آنها هم 

بايد ساعت خاموشي را رعايت کنند.
معاون نظارت بر اماکن عمومي پليس اطالعــات تهران بزرگ با بيان 
اينکه در مرحله اول به اين صنوف تذکر داده خواهد شــد، گفـــت: 
در صورت عدم توجه صنــوف به تذکرات پليس، نســبت به پلمب و 

جلوگيري از فعاليت آنان با دستور قضايي اقدام خواهد شد

فعالیت صنوف پایتخت پس از ساعت ۲۴ غیرمجاز است
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رییس سازمان فناوری اطالعات:
توسعه دولت الکترونیکی؛ راهکار مناسبی برای کاهش آلودگی 

رییس سازمان فناوری اطالعات با بیان اینکه بر اساس تکلیف قانونی ماده ۱۹۰ 
قانون برنامه پنجم توسعه و آیین  نامه اجرایی مربوطه، تمام دستگاه های اجرایی، 
موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موظف هستند برای اعمال سیاست های 
مصرف بهینه منابع پایه و محیط زیست نسبت به کاهش مصرف انرژی، آب، برق، 
گاز، مواد اولیه و تجهیزات مانند کاغذ، اقدام کنند، گفت: در این راســتا سازمان 
فناوری اطالعات ایران اقدامات موثری در زمینه توسعه دولت الکترونیک انجام 
داده است که می توان به ایجاد و توسعه پنجره ملی خدمات دولت هوشمند اشاره 
کرد. به گزارش مرکز روابط عمومی و اطالع رســانی وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات، محمد خوانســاری معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات و رییس 
سازمان فناوری اطالعات به مناسبت 2۹ دی ماه روز هوای پاک، یادداشتی نوشت 

که به قرار زیر است:
 این روزها که آلودگی هوا بصورت یک مشکل بزرگ خودنمایی می کند و سالمتی 
شــهروندان را به مخاطره انداخته؛ برای برون رفت از ایــن وضعیت راهکارهای 
اجرایی متعددی مورد توجه عموم قرار گرفته اســت. یکی از مهمترین و در عین 
حال عملیاتی ترین این راهکارها برای کاهش آلودگی هوای کالنشهرها این است 

که باید تردد در سطح شهر از طریق مدیریت ترافیک کاهش یابد.
در چنین شرایطی به نظر می رسد توســعه دولت الکترونیکی و هوشمندسازی 
خدمات شــهری، بانکی، اداری و ســایر خدمات عمومی مورد نیاز مردم یکی از 
بهترین راهکارها برای مقابله با آلودگی هواست. از همین رو، تغییر رویکردهای 
مدیریتی و در پیش گرفتن شیوه های مدیریت هوشــمند، به مراتب به صرفه تر و 
موثرتر از اجرای راهکارهای هزینه بر برای حل این معضل اســت. آلودگی هوا در 
کالن شهرها بطور عمده ناشی از سوخت خودروهاست که با توسعه خدمات دولت 
الکترونیکی و استفاده گسترده مردم از این خدمات، کاهش محسوسی در میزان 
تردد خودروها به واسطه کاهش مسیرهای پیموده شده و کاهش میزان مصرف 

سوخت بوجود خواهد آمد.
ایجاد و توسعه دولت الکترونیکی موجب کاهش حرکت جمعیت در شهرها و در 
نهایت موجب کاهش آلودگی هوا خواهد شد. کاهش زمان اتالف شده شهروندان 
در ترافیک، عرضه بهتر خدمات، کاهش آلودگی محیط زیست و بهبود مدیریت 

پایدار شهری از ویژگی های استقرار دولت الکترونیکی است.
از سوی دیگر بر اساس تکلیف قانونی ماده ۱۹۰ قانون برنامه پنجم توسعه و آیین 
 نامه اجرایی مربوطه، تمام دســتگاه های اجرایی، موسسات و نهادهای عمومی 
غیردولتی موظف هستند برای اعمال سیاســت های مصرف بهینه منابع پایه و 
محیط زیست نسبت به کاهش مصرف انرژی، آب، برق، گاز، مواد اولیه و تجهیزات 

مانند کاغذ، اقدام کنند.
در این راستا سازمان فناوری اطالعات ایران اقدامات موثری در زمینه توسعه دولت 
الکترونیک انجام داده است که از آن جمله می توان به ایجاد و توسعه پنجره ملی 
خدمات دولت هوشــمند با هدف ارائه خدمات الکترونیکی دولتی به شهروندان 
اشاره کرد. ایجاد این سامانه که از ابتکارات دولت سیزدهم است می تواند یکی از 
عوامل موثر در کاهش ترددهای شهروندان جهت انجام امور اداری روزمره باشد. 
مهم ترین ویژگی این سامانه تسهیل در دریافت خدمات دولتی و افزایش سرعت 
دسترســی به خدمات بدون نیاز به مراجعه حضوری به ادارات دولتی از ســوی 

شهروندان است.
تاکید رئیس جمهور محترم بر مشارکت همه دستگاه های اجرایی در ارائه خدمات 
خود از طریق این پنجره واحد و نیز مطالبه گری مجلس شورای اسالمی و رسانه ها 
بویژه صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران باعث شــده که این پروژه با شتاب 
بیشتری به جلو حرکت کند؛ به طوری که ۹۰ درصد دستگاه های مشمول تاکنون 

با این پنجره متصل و اقدام به ارائه خدمات به عموم مردم کرده اند.
این آمارها نشان می دهد تا پایان آذرماه سال جاری تعداد ۱۱۹ دستگاه  اجرایی 
به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل شده اند و تعداد کاربران پنجره ملی 
خدمات دولت هوشمند به ۹ میلیون کاربر رسیده است. همچنین تاکنون بیش از 
۴2 میلیون کاربر جهت استفاده از خدمات سامانه های ملی و استانی دستگاه های 
اجرایی از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند اقدام کرده اند و حدود 2۶۵ 
میلیون خدمت مستقیم استعالمی دســتگاه های اجرایی توسط کاربران مورد 

استفاده قرار گرفته است.
در این بیــن، گذرگاه خدمات دولــت الکترونیکی )GSB( که بــه ارائه خدمات 
استعالمی میان دســتگاه های دولتی می پردازد، از ابتدای فعالیت خود در سال 
۱۳۹۵ تا کنون دارای حدود ۷ میلیارد تراکنش بوده است. این گذرگاه دارای ۳۱۹ 
دستگاه سرویس گیرنده و ۷۳ دستگاه سرویس دهنده است که در مجموع باعث 

شکل گیری و تبادل استعالم های دولتی شده اند.
از سوی دیگر، گذرگاه عمومی خدمات دولت الکترونیکی )PGSB( که وظیفه  آن 
ارائه خدمات سازمان های دولتی و بخش  خصوصی است؛ از آغاز فعالیت در سال 
۱۳۹۸ تا آذر ۱۴۰۱، بیش از ۳ میلیارد و ۶۰۴ میلیون تراکنش ثبت کرده است 
که با مجموع تراکنش های ثبت شده در گذرگاه خدمات دولت الکترونیکی این 
عدد به بیش از ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تراکنش رسیده است. گذرگاه عمومی 
خدمات دولت الکترونیک دارای ۳۵۷ سرویس است و در حال حاضر تعداد ۶۶۵ 
کسب و کار ســرویس گیرنده و ۴۴ دستگاه ســرویس دهنده در این گذرگاه به 

فعالیت می پردازند.

معاون علمی و فناوری: 
گیاهان دارویی مساله ای پراهمیت در سطح کشور است

نخستین شورای ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی با حضور 
دکتر روح اهلل دهقانی، رئیس و جمعی از مسئولین شورای ستاد برگزار شد. روح 
اهلل دهقانی معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهوری با اشاره 
به اهمیت ویژه ی گیاهان دارویی و طب سنتی گفت: این موضوع سال هاست به 
صورت خاص توسط شخص رهبر انقالب  پی گیری شده و به عنوان یک موضوع 

فرهنگی، درمانی و اقتصادی شامل ابعاد مختلفی است.
وی افزود: ما بــرای جبران عقب ماندگــی های موجود در مــورد اجرای قانون 
در بازه  زمانی سه ســاله ای که داریم کامال جدی هســتیم و از همه ی ابزار ها و 
توانمندی های مادی و معنوی برای پیگیری های جدی در این حوزه اســتفاده 

می کنیم.
رئیس ستاد با اشاره به اهداف بلند مدت صنعت گیاهان دارویی که نیازمند برنامه 
ریزی بلند مدت است با ارائه ی پیشنهادی ادامه داد: تولید گیاهان دارویی و ارزش 
اقتصادی آن ها باید تبدیل به یک چارچوب با بعد عملیاتی مشخص و هر کدام از 
کار ها توسط دستگاه مربوطه پی گیری شود . لذا جلسات بعدی باید در سه ماه 
آینده به سرعت شکل بگیرد،  تا برنامه های مورد نظر مصوب و به عنوان برنامه های 

مصوب شورای ملی پی گیری شود .
رئیس بنیاد ملی نخبگان با اشــاره به یک سری برنامه های کالن بین دستگاهی 
گفت: چند اقدام دارای اهمیت از جمله تاسیس پاالیشگاه گیاهان دارویی باید برای 
اجرا از سوی معاونت علمی با همکاری دستگاه های اجرایی ارائه گردد. همچنین 
در این نشست سیف سهندی دبیر ستاد توســعه علوم و فناوری گیاهان دارویی 
و طب سنتی به معرفی فعالیت های ســتاد پرداخت و اعضای شورا نیز نظرات و 
پیشنهاداتی خود را برای بهبود و توســعه حوزه گیاهان دارویی و طب سنتی به 

معاون رئیس جمهور اراده دادند.

اخبار

وزیــر ارتباطــات و فناوری 
اطالعات با تاکید بر رونمایی 
رســمی از پنجــره ملــی 
خدمــات دولت هوشــمند 
در دهه فجر، گفــت: تا پایان 
 دولت ســیزدهم ۶ هزار خدمت دولــت، الکترونیکی 
خواهد شد. عیسی زارع پور درباره نقش این وزارتخانه در 
کاهش آالینده ها، گفت: با هوشمندسازی و الکترونیکی 
کردن خدمات و استفاده حداکثری از این فناوری مهم 
می توانیم در کاهش سفرها نقش عمده ای داشته باشیم 
و این کار، میزان آالینده ها را در کشور کاهش می دهد. 
زارع پور بیان کرد: دولت سیزدهم با شناخت فناوری و 
نقشی که می تواند در تمام جوانب کشور داشته باشد، به 
آن توجه ویژه کرده و کارگروه اقتصادی دیجیتال را برای 

همین موضوع تشکیل داده است.
وزیر ارتباطات و فنــاوری اطالعات گفت: تالشــمان 
این اســت محدودیت هایی که قابلیت برطرف شــدن 
دارند، برداشــته شــود و ان شــااهلل طی دو روز آینده، 
خبرهای خوشــی در این زمینه خواهید شــنید اما دو 
پلت فرم اینســتاگرام و واتس اپ فعال شامل این اتفاق 
نمی شوند. عیسی زارع پور در حاشیه مراسم رونمایی از 
ناوگان موتوری برقی شرکت ملی پست کشور در جمع 
خبرنگاران در پاسخ به سوال ایسنا درباره دلیل اختالل 
ایجاد شده در زمینه اینترنت طی چند روز اخیر اظهار 
کرد: روز چهارشنبه و پنج شنبه در مرکز تبادل ترافیک 
تهران مشــکلی را طی یک الی دو ساعت داشتیم که با 
همت دوستان برطرف شد و االن هیچ مشکلی در مرکز 

تبادل ترافیک وجود ندارد.
او درباره رفع فیلتر بعضــی از پلت فرم های خارجی به 
صورت کامل اظهار کــرد: من قباًل اعــالم کرده ام که 
کمیتــه تعیین مصادیــق محتوای مجرمانــه، متولی 
فیلترینگ اســت و حدود ۱۳عضو دارد که دولت یکی 
از اعضای آن است . تالشمان این است محدودیت هایی 
که قابلیت برطرف شــدن دارند، برداریم و ان شــااهلل 

 طــی دو روز آینده خبرهای خوشــی در ایــن زمینه 
خواهید شنید.

وی ادامه داد: البته دو پلت فرم اینستاگرام و واتس اپ که 
با مصوبه نهادهای امنیتی مسدود شدند، فعال مشمول 
این اتفاق نیســتند و در این زمینــه نهادهای امنیتی 
تصمیم گرفتند اما سرویس ها و خدماتی هستند که از 
نظر ما قابلیت بازنگری دارند و اکنون مسیری را دنبال 
می کنیم که این اتفاق رخ دهد. مشخصا کالب هوس طی 

روزهای آینده رفع فیلتر می شود.

نقش وزارت ارتباطات در کاهش آالیندگی هوا
عیســی زارع پور همچنین در آییــن رونمایی از موتور 
سیکلت های برقی موزعین شرکت ملی پست کشور  که 
با حضور رییس سازمان محیط زیست و شهردار تهران 
برگزار شد، اظهار کرد: پیش از هر چیزی تشکر می کنم 
از همه عزیزانی که برای به ثمر رسیدن این پروژه تالش 
کردند. اتفاقی که امروز رخ داد نزدیک به یک دهه برای 
آن زحمت کشیده شده و حاصل تالش نخبگان کشور 
است تا این محصول داخلی را در کشور داشته باشیم و 
امروز به یک سرمایه برای کاهش آالیندگی کشور تبدیل 
شد. ان شــااهلل در همه حوزه هایی که کشور به آن نیاز 
دارد، شاهد واقفان باشــیم و منابع خود را به این سمت 
هدایت کنند و این اقدام الگویی برای شــهرداران سایر 

کالن شهرها باشد.
وی درباره نقش وزارت ارتباطــات و فناوری اطالعات 
در کاهش آالیندگی هوا اظهار کرد: حرکت به ســمت 
هوشمندسازی و الکترونیکی کردن خدمات در راستای 
کاهش آالیندگی در ســفرها در این دولت آغاز شده و 
هدفشان این است که با هوشمندسازی همه بخش های 

کشور آالیندگی را کاهش دهیم و این شدنی است.

موضوع ورشکستگی اپراتور ها مبنای قانونی 
ندارد

وزیر ارتباطات همچنین با بیان اینکــه مطالبی که در 
مورد ورشکسته شدن اپراتور ها مطرح می شود، مبنای 
قانونی ندارد، گفت: مدل جدید اقتصادی به شورای عالی 
فضای مجازی پیشــنهاد کردیم که در دستور کار شورا 

برای بررسی است که اگر مصوب شود وضعیت اپراتورها 
بهتر خواهد شد. 

عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در مورد 
نامه برخی شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنتی و 
این ادعا که در ماه های اخیر به دلیل فیلترینگ متحمل 
ضرر و خسارت شده اند، گفت: در حال بررسی و ارزیابی 
fcp این مسائل هستیم چون منابع درآمد اپراتورها غیر از

ها )که فقط اینترنت ارائه می دهند(، اپراتورهای ارتباطی 
منابع درآمدی متعددی دارنــد و فقط از راه اینترنت به 

کسب درآمد نمی پردازند.
وی افزود: نامه ای که این شرکت ها نوشته اند را بررسی 
می کنیم و برای جبــران ضرری که به آنها وارد شــده 
است تدابیری را پیش بینی می کنیم با همه این مسائل 
ارزیابی ما این است که بین ده تا پانزده یا حداکثر ۱۷،۱۸ 
درصد شرکت هایی که از نظر درآمدی به اینترنت وابسته 

هستند درآمدشان کمتر شده است.
زارع پور با بیان اینکه مطالبی که در مورد ورشکســته 
شدن اپراتور ها مطرح می شــود، مبنای قانونی ندارد، 
تصریح کرد: مدل جدید اقتصادی برای شبکه به شورای 
عالی فضای مجازی پیشــنهاد کردیم که در دستور کار 
شورا برای بررسی است که اگر مصوب شود وضعیتشان 

بهتر خواهد شد.

انحصاری در اینترنت ثابت وجود ندارد
وزیر ارتباطــات و فناوری اطالعات گفــت: به تصمیم 
شورای رقابت در خصوص انحصاری بودن بازار اینترنت 
ثابت در کشور اعتراض خواهیم کرد، چرا که انحصاری در 
این بخش وجود ندارد؛ خصوصاً با آغاز پروژه فیبرنوری 

منازل و کسب و کارها، دیگر انحصار معنایی ندارد. 
هفته گذشــته شــورای رقابت بــازار اینترنــت ثابت 
را مصداق بــازار انحصاری تشــخیص داد و مرکز ملی 
رقابت را به تهیه دســتورالعمل قیمــت مکلف کرد تا 
دستورالعملی با مشــارکت وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات، ســازمان نظام صنفی رایانه ای و نظرخواهی 
 از ســایر ذی نفعان، تهیه و جهت تصویب به شــورای 

رقابت ارائه کند.
»عیسی زارع پور« وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در 
جمع خبرنگاران درباره تصمیم شــورای رقابت، گفت: 
به عقیده ما نظر شورای رقابت، کارشناسی نیست و در 
سازمان تنظیم مقررات گروهی را مامور کردم تا پاسخ 
الزم را برای این مصوبه تهیــه کنند. وی افزود: حتماً به 
این مصوبه اعتراض خواهیم کــرد چرا که انحصاری در 
این بخش وجود ندارد. خصوصاً با آغاز پروژه فیبرنوری 
منازل و کسب و کارها، دیگر انحصار معنایی ندارد. این 

مسیر را دنبال خواهیم کرد. 

وزیر ارتباطات خبر داد:

رفع فیلتر برخی سرویس های محدود شده 
News kasbokar@gmail.com

شرکت آمازون با وجود کاهش ۱۵ درصدی ارزش خود 
در سال جاری میالدی، جایگاه خود را به عنوان با ارزش 
ترین برند جهان پس گرفت. بر اساس گزارش ساالنه 
 Brand رتبه بندی برندهای برتر جهان موســوم به
Finance Global ۵۰۰  که شــامل ۴۸ شــرکت 
فناوری می شود، آمازون با وجود کاهش ۱۵ درصدی 
ارزش خود در سال جاری میالدی، جایگاه خود را به 

عنوان با ارزش ترین برند جهان بازیافته است.

بر اســاس این ارزیابی، اگرچه آمازون رتبه اول را پس 
گرفت، ارزش برند آن در ســال جــاری بیش از ۵۰ 
میلیارد دالر کاهش یافــت و از ۳۵۰.۳ میلیارد دالر 
به 2۹۹.۳ میلیارد دالر رسید. نتایج این تحقیق نشان 
می دهد که با طوالنی تر شــدن زمان تحویل کاالها و 
کاهش احتمال اینکه مصرف کننــدگان آمازون را به 
دیگران توصیه کنند، احساسات مثبت درباره خدمات 

این شرکت به مشتریان کاهش یافت.

در ایــن گــزارش آمــده اســت: همزمان بــا پایان 
محدودیت های همه گیری، مــردم به خرید حضوری 
بازمی گردند، که این امر کمی نیاز به خرده فروشــی 
آنالین را کاهش می دهد. بر اســاس این گزارش، اپل 
با کاهش ۱۶ درصــدی ارزش برند خــود از ۳۵۵.۱ 
میلیارد دالر به 2۹۷.۹ میلیــارد دالر به جایگاه دوم 
ســقوط کرد. به گفته برند فاینانس، ســقوط امسال 
این شــرکت به دلیل پیش بینی درآمد کمتر بود چرا 

که انتظار می رود اختــالالت زنجیره تامیــن و بازار 
 کار محــدود، تأمیــن محصوالت ســخت افزاری آن 

را محدود کند.
با این حــال، اپل همچنــان با ارزش ترین شــرکت 
جهان باقی مانده اســت چــرا که ارزش بــازار آن تا 
۱۸ ژانویه به 2.۱۶۳ تریلیون دالر رســیده است، در 
 حالی که ارزش بــازار آمــازون ۹۷۹.۸ میلیارد دالر

 بوده است.

معاون اداره کل سیاست گذاری و توسعه علم و فناوری معاونت 
علمی، فناوری و دانش بنیان رییس جمهور از تصویب یازده 
آیین نامه ذیل قانون جهش تولید از اوایل خرداد ماه تاکنون 
خبر داد و گفت: سه آیین نامه دیگر نیز در دست تهیه است که 

به زودی اعالم می شود.
قانون جهش تولیــد دانش بنیان  در 2۰ مــاده و ۱۰ تبصره 
تدوین شده است. این قانون زمینه  ساز تحقق شعار »تولید، 
دانش بنیان، اشتغال آفرین« اســت و قرار است شرکت های 
دانش بنیان و خالق را که امروز به عضوی مهم در اقتصاد کشور 

بدل شده اند، در توسعه کسب وکارشان یاری دهد.
این قانون پس از ســه ســال تالش معاونت علمی و فناوری 
ریاســت جمهوری در تعامل با مجلس شــورای اسالمی به 
نتیجه رسید و مصوب شد. قانونی که به دنبال رفع نواقص و 
مشکالت قانونی پیش روی کســب وکارهای دانش بنیان و 
خالق و تضمین کننده 2۰ سال آینده کشور در حوزه اقتصاد 
دانش بنیان است. تصویب و ابالغ قانون حمایت از شرکت های 
دانش بنیان و خالق، تحول بزرگی در زیســت بوم فناوری و 
نوآوری کشور به شمار می رود. مفادی که در این قانون تصویب 
شده، به توسعه بخش های مختلف زیست بوم فناوری و نوآوری 
از بخش های سرمایه گذاری و زیرساختی تا تولید محصول 
دانش بنیان و خالق با اســتفاده از اختیارات معاونت علمی و 

فناوری کمک می کند.
مهدی کرامتی معاون اداره کل سیاست گذاری علم و فناوری 
معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری در گفت وگو با 
خبرنگار گروه علم و آموزش ایرنا در خصوص این قانون اظهار 
داشت: قانون جهش تولید دانش بنیان بعد از حدود دو سال 
انجام اقدامات اجرایی، مطالعاتی و فکری متعدد در 2۰ ماده 
تدوین شده است. در این قانون تالش شده است مسیرهای 
مختلفی را که شرکت های دانش بنیان و دست اندرکاران حوزه 
اقتصاد دانش بنیان برای تکمیل کار خود به آنها نیاز دارند، در 

نظر گرفته شود و به لحاظ قانونی این نیازها را پوشش دهد.

محورهای قانون جهش تولید دانش بنیان
معاون اداره کل سیاست گذاری علم و فناوری معاونت علمی، 
فناوری و دانش بنیان رییس جمهوری، قانون جهش دانش 
بنیان را دارای چهار محور اساسی دانست و هدف گیری های 
قانونی، تامین مالی، بازارسازی برای محصوالت شرکت های 
دانش بنیان و تکالیف زیرســاخت  نیازهای شــرکت های 
دانش بنیان به ویژه زیرساخت های استقراری دستگاه های 
 مختلف در حوزه دانش بنیان را عناوین این چهار محور اصلی 

عنوان کرد.

کرامتی درباره محورهای دیگر این قانون نیز گفت: تسهیل 
فضای کســب و کار و درواقع حمایت های مالیاتی در غالب 
جهت دهی منابع مالیاتی به سمت حوزه دانش بنیان ها محور 
دیگر این قانون است؛ بر این اساس منابع مالیاتی شرکت های 

غیردانش بنیان باید به سمت دانش بنیان ها هدایت شود.
وی با بیان اینکه در این قانون جهش تولید در چند حوزه مانند 
حوزه های فناوری تجدیدپذیر، حوزه طراحی مهندسی، حوزه 
ماشین سازی و حوزه تولید بارِ اول برنامه خاصی از جمله توسعه 
فناوری تعریف شده است، افزود: بر اساس آسیب شناسی که 
از حوزه اقتصاد دانش بنیان احصاشده، این محورها انتخاب 
شده است. در این محورها به دنبال رفع خألها بودیم و البته 
نباید فراموش کرد که همه مسائل با قانون درست نمی شوند.

معاون اداره کل سیاست گذاری علم و فناوری معاونت علمی 
و فناوری رییس جمهور با بیان اینکه این قانون در تاریخ سوم 
خرداد ماه امسال ابالغ شده اســت و طی این هفت ماه با کار 
بسیار فشرده و سنگین، تدوین آیین نامه ها را انجام داده ایم، 
گفت: یازده آیین نامه تکلیفی را که در قانون تصریح شــده 
است، به سرانجام رســاندیم. عمده آیین نامه ها نوشته شده 
و تنها سه مورد باقی مانده است که آنها هم در فرایند تکمیل 
شدن هستند. کرامتی اظهار داشت: موارد باقی مانده در فرایند 
تصویب قرار دارند؛ باید پیشــنهادات دولت به کمیسیون ها 
ارســال و نظرات مختلف جمع آوری شود. سپس مرحله به 
مرحله معاونان وزرا و بعد وزرا و در نهایت هیات وزیران باید 
این موضوع را بررسی کنند. در واقع زمانی که تعداد آیین نامه 
ها زیاد می شوند، در صف انتظار قرار می گیرند؛ البته باید این 
نکته را هم اعالم کرد که آیین نامه های زیادی در دولت است 

و تنها آیین نامه جهش تولید نیست.
معاون اداره کل سیاست گذاری علم و فناوری معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری بیان کرد: برخی از این آیین نامه 
ها هم اکنون نیز قابل اجرا هستند و نیاز به اقدام بعدی ندارند. 
دسته دوم این آیین نامه ها نیازمند زیرساخت های اجرایی 
هستند و در پی آن هســتیم که برای حمایت های مالیاتی 
یک سامانه تعاملی طراحی کنیم تا اگر کسی خواست پروژه 
ای را طراحی کند، آنجا معرفی شــود. بــرای این منظور به 
مکانیزم های ارزیابی، تهیه فهرست های مصادیق مورد قبول 
و همچنین دســتورالعمل های ریزتر اجرایی نیاز داریم؛ در 
واقع زیرساخت هایی برای اجرای این آیین نامه ها مورد نیاز 

 است که ما آنها را با تاخیری اطالع رسانی کرده و اجرای آنها 
را شروع خواهیم کرد.

رفع مشکل شرکت های دانش بنیان ذیل مفاد 
قانون جهش تولید

کرامتی در مورد کاربرد آیین نامه ها در رفع مشکالت موجود 
گفت: آیین نامه های اجرایی در زمینه رفع مشکالت شرکت 
های دانش بنیان می توانند موارد متعددی را برطرف کنند؛ 
به طور مثال یکی از بندهای آیین نامه مربوط به امالک مازاد 
دولتی است؛ یکی از مشکالت شرکت های دانش بنیان، بحث 
استقرار آنها است. بند )د( ماده یک قانون جهش تولید، به بحث 
تکالیف دستگاه های مختلف در این حوزه می پردازد. بر این 
اساس، دستگاه ها باید در این حوزه اقدامات خود را معرفی 
کنند. وی ادامه داد: همچنین تبصره سه ماده چهارده ناظر 
بر سرمایه گذاری دانشگاه ها در حلقه های بعدی است؛ یعنی 
علمی که تولید می شود چگونه تجاری سازی شود. بند )ب( و 
بند )ت( ماده یازده نیز ناظر بر معافیت های مالیاتی و استقرار 
مالیاتی است این بند کمک می کند که مثال اگر شرکتی در 
حوزه فناوری پروژه ای داشت، به جای اینکه دولت کاری انجام 

دهد، شرکت مذکور راسا سرمایه گذاری کند.
معاون اداره کل سیاست گذاری علم و فناوری معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری در رابطه با مواد دیگر قانون جهش 
تولید دانش بنیان توضیح داد: ماده شــانزده مربوط به حوزه 
انرژی های تجدیدپذیر، بنــد )الف( ماده هفده قانون جهش 
تولید دانش بنیان تامین مالی از طریق بورس و بند )د( ماده 
هفده قانون نیز بحث سوق دادن کمک های فنی و اعتباری 
جمهوری اســالمی به خارج از کشــور در قالب محصوالت 
دانش بنیان اســت. همچنین بند )ت( ماده چهار مربوط به 
بحث مطالبات شرکت ها به عنوان ضمانت است. ماده پنج نیز 
واگذاری دارایی های فکری دانشگاه ها به شرکت های دانش 

بنیان و سایر ذی نفعان را تبیین می کند.
وی اظهار داشت: به جز این، ماده هشت قانون جهش تولید، 
اساس نامه صندوق نوآوری و شــکوفایی و آیین نامه شرکت 
های دانش بنیان را اصالح کرده است. همچنین بخشی از ماده 
هشت مربوط به معافیت های مالیاتی کارکنان مستقر در پارک 
های علم و فناوری و کارگروهی است که برای هدایت نهادهای 
مالی حوزه فناوری تحت عنوان صندوق های پژوهش و فناوری 

غیردولتی تشکیل شده اســت. کرامتی در خصوص استقرار 
شرکت ها در سایر اســتان ها هم گفت: مشکل استقرار را در 
قانون جهش تولید به چند روش حل کردیم؛ ما از دولت خواسته 
ایم اگر امالک مازادی دارد، در اختیار شرکت های دانش بنیان 
قرار دهد. همچنین طبق قانون جهش تولید شــهرداری ها 
می توانند در ساختمان های دارای کاربری مسکونی اجازه دایر 
کردن دفاتر شرکت های دانش بنیان را بدهند تا شرکت ها در 
این مکان ها مستقر شوند. وی ادامه داد: تاکنون دفاتر شرکت 
های دانش بنیان در ساختمان های مسکونی اجازه دایر شدن 
نداشتند اما دفاتر وکال و پزشکان و ســایر اصناف در اینگونه 
ساختمان ها مستقر می شدند. ما این اجازه را گرفتیم که دفاتر 
شــرکت های دانش بنیان بتوانند در کاربری های مسکونی 
نیز مستقر شــوند. این اقدام قبال در تهران طبق توافقی که با 
شهرداری تهران صورت گرفته بود، انجام می شد و اکنون در 

قانون دانش بنیان به کل کشور تسری یافته است.

مشکالت مالی، مالیاتی، بانکی، بیمه ای، گمرکی و 
زیرساختی دانش بنیان ها 

کرامتی همچنین درباره ستاد تســهیل و رفع موانع تولید و 
اقدامات صورت گرفته در این ستاد توضیح داد: این ستاد از 
سال ها پیش تشکیل شده بود و در واقع در قانون جهش تولید 
برخی امور شرکت های دانش بنیان به این ستاد محول شد. 
این ستاد در یازده حوزه مشکالت شرکت های دانش بنیان را 
بررسی و رسیدگی می کند. معاون اداره کل سیاست گذاری 
علم و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری افزود: 
عمده مشکالتی که شرکت های دانش بنیان با دستگاه های 
دولتی دارند، مشکالت مالی، مالیاتی، بانکی، بیمه ای، گمرکی 
و زیرساختی است. ما فراخوانی برای شرکت های دانش بنیان 
درنظرگرفتیم تا آنها بتوانند از این ظرفیت اســتفاده کنند و 
خودمان به عنوان نماینده دولت در مواجهه با مسائل پشتیبان 
آنها باشیم. وی با بیان اینکه این ستاد در تهران و سایر استان 
ها فعالیت دارد و نماینده معاونت علمی ریاست جمهوری در 
این ستاد مشخص شده است، ادامه داد: شرکت های دانش 
بنیان می توانند برای پیگیری مســائل و مشکالت خود به 
این ستاد رجوع کنند. کرامتی در خصوص راه اندازی دادگاه 
هایی برای پیگیری شکایات شرکت های دانش بنیان ذیل 
قانون جهش تولید نیز توضیح داد: در قانون دانش بنیان آمده 
است که دادگاه ها و شــوراهای حل اختالف برای رسیدگی 
به اینگونه موارد به وجود آیند و تاکنون در استان تهران این 
 بخش از قانون تحقــق یافته و دادگاه هایی بــه این منظور 

اختصاص یافته اند.

آمازون از اپل پیشی گرفت

فناوری و 
اطالعات

۱۱ آیین نامه قانون جهش تولید دانش بنیان تدوین می شود

استقرار دانش بنیان ها در ساختمان های مسکونی
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کار و
کارآفرینی 

فروشــگاه هاي زنجيره اي در مطرح 
كردن نام برندهاي داخلي كشــور و 
همچنين بازاريابي و معرفي برندهاي 
صاحب نام و مطرح و ارائه محصوالت 
متنوع و همچنين ايجاد اشــتغال در 
كشور نقش بسزايي دارند. در همين رابطه دكتر احمد صفار، 
مدير فروش در گفتگو با »كســب وكار« به تشــريح اهميت 
فروشگاه هاي زنجيره اي داخلي و خارجي در معرفي توليدات و 

برندهاي ملي به دنيا مي پردازد. 
وي درباره صنعت خرده فروشي مي گويد: در حال حاضر صنعت 
خرده فروشي دچار تغيير و تحوالت اساسي شده است. از سال 
1388تعداد واحد هاي صنفي در ايران از نظر عددي بسيار رشد 
كرده و به حدود يك ميليون رسيده است. در حالي كه مصرف 
مردم به ميزان تعريف شده اي است و اين ميزان امكان افزوده 
شدن ندارد، به همين دليل عده بسياري از اين خرده فروشي ها 
مخصوصا كســاني كه از واحد هاي اجاره اي استفاده مي كنند، 
نمي توانند درآمد خود را تامين  كنند و به همين دليل يا مجبور 
به جابه جايي شغل خود يا تعطيلي آن مي شوند. تعداد زيادی 
از خرازي ها، ميوه فروشــي ها، خواروبار فروشي ها و... در فاصله 
نزديك به هم مشغول به كار هستند و همين خود عامل مهمي در 
كاهش درآمد آنهاست. آنها به جاي توليد بيشتر به ارائه خدمات 
روي مي آورند. شايد به اين علت كه آن را راحت تر مي پندارند. 
اين مساله خود نشان از كاهش رونق كسب و كارها و ضعف آنها 

دارد كه در نهايت هم به تعطيلي يا ركود آنها منجر مي شود. 
وي در پاسخ به اينكه فروشــگاه هاي زنجيره اي چه نقشي در 
فروش و بازاريابي كشور دارند، مي گويد: فروشگاه هاي بزرگ 
قطعا كمك بهتري به فروش كاالهاي مصرفي در كشور خواهند 
كرد چرا كه از زمان قبل از انقــاب نيز مردم ما فرهنگ خريد 
زير يك سقف را داشته اند. اين فروشگاه ها با داشتن پاركينگ، 
اســتقبال خريداران براي خريد را دو چندان مي كنند. مزيت 
مهم اين فروشگاه ها ارائه محصوالت متنوع است. از طرفي مردم 
مي توانند با محصوالت جديد در اين فروشگاه ها آشنا شوند و 
در زير يك ســقف تمام ملزومات خود را تهيه كنند. اين نحوه 
خريد كمك مي كند به اينكه مردم با سبك ها و شيوه هاي خريد 
همديگر آشنا شــوند. همچنين گردش مالي اين فروشگاه ها 

بسيار باال و بهتر از ساير مراكز فروش است. 
صنعــت  مي دهــد:  ادامــه  فــروش  مديــر   ايــن 

خرده فروشي در واقع نخســتين صنعت دنياست. بزرگ ترين 
شركت هاي پردرآمد همين شركت هاي خرده فروشي هستند 
كه در دنيا هم صاحب برندهاي مطرح هستند. تعداد 2/5 ميليون 
جمعيت كارمند در اين شركت ها و سهم بيش از10/2درصدی 
آنها از كل درآمدهاي كشور ما كه بالغ بر 480ميليارد دالر در 
سال است، نشان از اهميت خرده فروشي دارد كه حتي درآمد 
آنها باالتر از درامد شركت هاي نفتي است. خوشبختانه در داخل 
كشور فرهنگ اين شركت ها در ميان مردم وجود دارد اما هنوز 
تا رسيدن به شكوفايي آنها در داخل كشور نياز به زمان بيشتر و 
تاش بيشتري است. اين شركت ها مهم تر از هر چيز زمينه رقابت 

براي كاالهاي خارجي و داخلي را فراهم مي سازند.  

اعطاي تسهيالت به اين فروشگاه هاي زنجيره اي
احمد صفار مي گويد: مفهوم بازاريابي درفروشگاه هاي زنجيره اي 
يعني اينكه محصوالت من را انتخاب كنيد. با وجود كاالهاي 
متنوع در اين فروشــگاه ها توليدكنند گان مجبور مي شــوند 
كاالهاي خود را از نظر كيفيت و قيمت به ســطح متناســبي 
برسانند. مسلما كسي در بازار يابي و فروش موفق خواهد بود كه 
كاالي بهتري توليد كند. همين امر عاملي مي شود براي پويايي 

توليد در كشور. 
وي ادامه مي دهد: ما قبل از انقاب با مفهوم برند آشنا بوده ايم و 
با وجود برندهاي مطرح در دنيا پيشتاز فروش نسبت به خيلي 
از كشورها خصوصا كشورهاي همسايه بوده ايم. برندهايي مثل 

كفش ملي، آزمايش، ارج و... بوده كه به مدد اين فروشــگاه ها 
وارد عرصه بين المللي شده و كاالهاي ايراني را به دنيا ومعرفي 
كرده اند. بنابراين نقش فروشــگاه هاي داخلــي و خارجي در 

بين المللي كردن برندهاي كشور بسيار مهم است. 
اين مدير فروش در پايان مي گويد ما با اينكه سابقه بااليي در 
صنعت خرده فروشي داريم اما متاسفانه هنوز كم تجربه ايم ،با 
اينكه فروشگاه هايي مثل فروشــگاه شهر و روستا، يا فروشگاه 
فردوسي را در دهه سي داشتيم كه از باالترين سطح تكنولوژي 
در زمان خود برخوردار و بســيار هم مدرن بودند. ما اين پيش 
زمينه را داريم كه در خارج از كشور هم صاحب فروشگاه هاي 
زنجيره اي باشــيم و با اين كار ســرمايه گذاري كنيم. البته به 

دليل اينكه اقتصاد ما يك اقتصاد دولتي است نياز به حمايت 
دولت داريــم كه مهم تريــن بخش اين حمايت هــا مي تواند 
اعطاي تسهيات به اين فروشگاه ها، تخفيف مالياتي و كاهش 
هزينه هاي ثابت آنها از قبيل برق، آب و... باشد. اين فروشگاه ها 
مي توانند معرف برندهاي ما به ساير مردم دنيا باشند. مثا ما در 
زمينه كاالي مصرفي بسيار توانمنديم در حالي كه نتوانسته ايم 
برند بين المللي داشته باشيم. در نقطه مقابل ما كشوري مثل 
هندوســتان قرار دارد كه داراي برند در كاالي مصرفي است. 
بنابراين توجــه به توليدات داخل و حمايت از فروشــگاه هاي 
 زنجيره اي، مي تواند توليدات ما را با برندهاي خاص و صاحب نام 

به دنيا عرضه كند. 

احمدصفاردرگفتگوبا»كسبوكار«ازنقشفروشگاههايزنجيرهايدربازاريابيوبرندسازيميگويد

مفهوم بازاریابي در فروشگاه هاي زنجيره  اي

تحليلگــران بــازار كار بر 
فراگيــري آموزش هــاي 
مهارتي به عنــوان يكي از 
پيش نيازهاي اساسي ورود 
فارغ التحصيان به بازار كار 
تاكيد كردند و معتقدند براي گســترش اشتغال و 
ايجاد كسب وكار پايدار، آموزش هاي مهارتي بايد 

جدي گرفته شود. 
به گزارش ايسنا، اهميت اين موضوع تا به آنجاست 
كه در برنامه ششــم توســعه، افزايش مهارت در 
بين فارغ التحصيان پيش بيني شــده و گسترش 
مهارت  افزايي در كنار مراكز دانشگاهي مورد توجه 

قرار گرفته است. 
بيــش از 60 درصد افــرادي كه جذب بــازار كار 
شده و كســب وكاري براي خود راه انداخته اند، از 

مهارت هاي تخصصي برخوردار بودند.
كارشناســان موفقيت در بــازار كار را مســتلزم 
پيش نيازهايي مي دانند كه جوانان با داشــتن اين 
پيش نيازها مســير راه اندازي يك كســب وكار را 
با موفقيت طــي مي كنند. كورش پرنــد، معاون 
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعــي، از اين راز پرده 
برمي دارد و مي گويد: بيش از 60 درصد كارآموزاني 
كه دوره هاي مهارتي تخصصي را گذرانده اند، جذب 

بازار كار شده اند. 
او با اشــاره به آمار بــاالي دانش آموختگان بيكار 
در كشــور مي گويد: از هر 100 دانش آموخته در 
كشور 19 نفر بيكارند و بيش از 30 درصد جمعيت 
بيكاران نيز تحصيات عاليه دارنــد. البته معاون 
وزير كار از تدوين پيش نويس آيين نامه اي با عنوان 
»طرح كارورزي دانش آموختگان دانشــگاهي«، 
در شوراي عالي اشــتغال خبر داده كه در مرحله 

تصويب نهايي است. 
آنطور كه پرند گفته، اين پيش نويس براي حمايت 
از توانمندســازي فارغ التحصيان دانشــگاهي و 
افزايش قابليت جذب و اشــتغال دانش آموختگان 
از طريق انتقال مهارت با هــدف رفع نياز بازار كار 
كشــور به نيروي متخصص به عنــوان يك برنامه 
راهبردي، تدوين و پيشنهاد شــده كه در شوراي 
عالي اشتغال به تصويب رســيده است. به گزارش 
ايسنا، بيشتر كارشناسان بازار كار موثرترين دليل 
عدم جذب فارغ التحصيان به بازار كار را ضعف و 
نبود ارتباط تنگاتنگ ميان دانشــگاه ها و بازار كار 
عنوان مي كنند. آنها مي گوينــد: ضعف جدي كه 
از ديرباز تا به امروز ميان مراكز دانشــگاهي و بازار 
كار وجود داشته، موجب شده تا فارغ التحصيان و 
دانش آموختگان پس از خروج از دانشگاه ها، توانايي 
و مهارت الزم بــراي ورود به بازار كار را به دســت 

نياورند به همين دليل كارفرمايــان از جذب آنها 
امتناع مي كنند.  مسعود شفيعي، رئيس دانشگاه 
فني  و حرفه اي كشور، مدعي است رشته هايي كه 
در اين دانشگاه تدريس مي شود مبتني بر نياز بازار 
است به همين دليل 70 درصد فارغ التحصيان آن 

جذب بازار كار مي شوند. 
وي مي افزايد: در دنيا تمام دانشگاه ها به دو دسته 
عرضه محور و تقاضامحور تقسيم بندي مي شوند اما 

بيشتر دانشگاه هاي ايران عرضه محور و تئوري محور 
هستند درحالي كه دانشگاه هاي تقاضامحور بيشتر 
به فكر جامعه، صنعت و بازار هستند و براساس نياز 
صنعت برنامه ريزي مي كنند. بيشتر دانشگاه هاي 
ايران تئوري محور هستند درحالي كه دانشگاه هاي 
تقاضامحور با صنعت و بازار هماهنگي بيشــتري 
دارند. به گفته رئيس دانشــگاه فنــي و حرفه اي 
كشور، ارتباط صنعت و دانشگاه بايد حفظ و تقويت 

شود و علم به ثروت و فناوري تبديل شود تا اقتصاد 
دانش بنيان شكل بگيرد. 

در حال حاضر رشــته هايي همچون جواهرسازي، 
تراش ســنگ هاي قيمتي، قاليبافي، ســفالگري، 
پرورش ماهيــان زينتي، پرورش قــارچ، پرورش 
زنبورعســل، صنايــع چــرم، منبــت و معرق، 
شــيريني پزي و آشــپزي و فنــاوري اطاعات از 
جمله رشــته هاي بازارمحوري هستند كه جوانان 

درصورت اشتغال به اين حرفه ها به سرعت جذب 
بازار كار مي شوند. به گزارش ايســنا، برابر آمارها 
بيــش از 60 درصد كســاني كه جذب بــازار كار 
شــده  و كســب وكاري براي خود راه انداخته اند، 
از مهارت هــاي تخصصي كافي برخــوردار بودند. 
امروز آموزش هاي فنــي و حرفه اي در بخش هاي 
مختلف صنعت، كشــاورزي، خدمات و فرهنگ و 
هنر براساس نياز بازار در جهت دستيابي به اشتغال 

مولد و پايدار در 700 مركز دولتي به صورت رايگان 
و بيش از 17 هزار موسسه كارآموزي آزاد با كمترين 
هزينه ممكن ارائه مي شود. اين امر بيانگر آن است 
كه تنها به صرف داشتن دانش تئوريك نمي توان به 
شكل موثر و كارآمد در بازار كار عرض اندام كرد بلكه 
عبور از نامايمات و دشواري هاي فضاي كسب وكار 
مستلزم ديدن دوره هاي فني و حرفه اي تخصصي و 

كسب توانايي ها و مهارت هاي الزم است. 

تحليلگرانرازموفقيتدربازاركاررابررسیكردند

افزایش مهارت فارغ التحصيالن دانشگاهی
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کشاورزي

وضعيــت كيفيــت چاي 
در كشــور ما بــه گونه اي 
شده اســت كه بعضی ها 
براي ســامتي خــود و 
خانواده شــان، تصميــم 
مي گيرند كا چاي را از سبد خانواده كنار بگذارند. 
بعضی كارشناســان به صراحت می گويند تقريبا 
تمام آنچه ما بــه عنوان چاي مي نوشــيم چيزي 
جز رنگ و عطر مصنوعی نيســت. كارشناســان 
معتقدند وقتي با افزودن يك قاشق چاي در عرض 
دو دقيقه، چاي شــما رنگ مي گيــرد و مي توانيد 
آن را بنوشيد، نشــان دهنده غيرطبيعي بودن آن 
 است؛ همان چاي هاي خارجي گران قيمتي كه با 
6 برابر قيمت واردات در كشور به فروش مي رسند 
و ســود هاي سرشــاري را نصيــب وارد كنندگان 
مي كنند. اما در چند سال اخير مردم نسبت به اين 
قضيه حساسيت بيشتري پيدا كرده اند به طوري كه 
ميزان استقبال مردم از چاي سبز يا چاي طبيعي 
شمال ايران افزايش يافته اســت. به نظر مي رسد 
مي توان با افزايش آگاهي مردم و تشــويق آنان به 
اســتفاده از چاي هاي طبيعي از جمله چاي سبز، 
از مصرف چاي  غيرطبيعي و مضر جلو گيري كرد. 

ايراني هــا چاي خارجــی می خورند، 
اروپايی ها چای ايرانی! 

پيمان محســن خواه، كارشناس 
صنعــت چــای، در گفتگــو بــا 
»كسب وكار« گفت: چاي سبز به 
دليل فرآوري متفاوت نســبت به 
چاي سياه، آنتي اكسيدان باالتري 
دارد و به همين دليل براي بدن مفيد تر است. اما از 
آنجايي كه ذائقه مردم ايــران به چاي هاي عطري 
عادت كرده است، هنوز مصرف چاي سبز بين مردم 
رايج نشــده اســت. وي درباره چاي ايراني گفت: 
متاســفانه در حال حاضر چاي ايرانــي در داخل 
مصرف نمي شــود و اكثرا خارج صادر مي شود. به 

طوري كه مشتري اصلي چاي ممتاز بهاره شمال 
كشور، كشــورهاي اروپايي هستند. يعني چاي ما 
براي آنها شناخته شده است. در حالي كمتر ايراني 

ای تا به حال از اين چاي مصرف كرده است. 

تبديل مزارع چاي به ويال
 وي يكي از عوامل مهم در استقبال مردم را تبليغات و 
آگاهي بخشي به مردم درباره فوايد مصرف چاي هاي 
طبيعي از جمله چاي سبز دانست و افزود: به دليل 
منافعي كه وارد كننده هاي چاي خارجي دارند، روي 

چاي ايراني سرمايه گذاري نمي شود. وي ادامه داد: 
به جرات مي توان گفت ما اصا به واردات چاي نيازي 
نداريم. زيرا با برنامه ريزي مناسب مي توانيم به ميزان 
مصرف داخل توليد داشته باشيم. اما متاسفانه شاهد 
اين هستيم كه كشاورزان چاي كارمزارع چاي خود 
را يكي پس از ديگري به ويا تبديل مي كنند. زيرا 
سودي كه از اين راه به دست مي آورند به مراتب بهتر 
از ســودی اســت كه به خاطر توليد چاي به دست 
می آورند. وي در ادامه گفــت: در حال حاضر آنچه 
به عنوان چاي ايراني در بازار فروخته مي شــود نيز 

100درصد خالص نيست و برخي كارخانه ها براي 
ســود خود اين چاي را با چاي هــاي درجه پايين 
تر تركيب مي كنند. به همين دليل ممكن اســت 
برخي از مردم تمايلي به چاي ايراني نشــان ندهند 
و بگويند بي كيفيت اســت يا بوي نامناســب دارد. 
وي درباره قيمت چاي ايرانــي نيز گفت: يك كيلو 
چاي خارجي نسبتا خوب از 30 هزار تومان شروع 
مي شــود. در حالي كه چاي ايراني با كيفيت نيز با 
 همين قيمت و شــايد ارزان تر در اختيار مردم قرار 

داده مي شود. 

سود تجاري باالي واردات چاي
نعمــت يــاور زاده، كارشــناس و 
صادركننــده چــاي ايرانــي، به 
»كسب وكار« گفت: به طور كلي در 
همه محصوالت خوراكي اگر ميزان 
فلزات سنگين و آلودگي هاي قارچي 
در سطح مجازي باشند، مي توان از آنها استفاده كرد. 
چاي داخلي به دليل استفاده نكردن از سموم اضافي 
و نبود فلزات سنگين از اين نظر قابل اطمينان است. 
اما به دليــل اينكه مصرف آن در داخل كم اســت، 

فرآوري و بسته بندي بازارپسندي پيدا نكرده است. 
وي بيان كرد: به دليل اينكه سيستم تجاري هميشه 
به سمت سود بيشتراست و سود بيشتر هم در واردات 
چاي اســت، چاي داخلي روي دســت كشاورزان 
مي ماند. وي درباره واردات چاي گفت: متاسفانه در 
اين بخش سود هاي كنترل نشده زيادي وجود دارد. 
واردكننده مي تواند چــاي را كيلويي 1/5 دالر وارد 
كند و همان چاي را كيلويي 30هزار تومان در كشور 
به فــروش برســاند. ايــن وضعيــت نيازمند يك 

برنامه ريزي ملي و حمايت دولتي است. 

»كسب وكار« بازار چاي كشور را بررسي مي كند 

اروپایی ها بیشتر از ما چای ایرانی می نوشند
فروش چاي وارداتي 1/5 دالري با 6 برابر قيمت

محصــول  به نــدرت 
يافــت  كشــاورزي ای 
مي شود كه هم كشاورزان، 
هــم فروشــندگان و هم 
دالل هــا از وضعش راضي 

باشند. 
اما درباره زيتون وضعيت اينگونه اســت. باوجود 
مشــكات و كمبودهايي كه در زمينه كشــت و 
فرآوري اين محصول وجــود دارد، ولي اوضاع به 
نظر روبه راه مي رسد و هنگام صحبت با كشاورزان 
لحن شان نســبت به بقيه اندكي متفاوت است و 
خبر از اوضاع نســبتا خوب آنــان مي دهد. با همه 
اين تفاصيل، فعاالن فرآوري و روغن كشي زيتون 
معتقدند كشور ما پتانســيل بااليي براي پرورش 
زيتون هايي با كيفيت عالي دارد اما نوع كشتي كه 
در استان هاي ما رايج اســت، باعث كاهش ميزان 

برداشت زيتون مي شود. 

برداشت 2 تن زيتون در هكتار
يك كارشــناس صنايع روغن از شركت خزر زيتون 
گرگان در گفتگو با »كسب وكار« گفت: باوجود اينكه 
كيفيت زيتون شمال ايران بسيار باالست اما ما توان 
رقابت با رقباي خارجي خود را نداريم. در اين مساله 
چندين عامل تاثير دارند. مهم ترين عامل اين است 
كه در كشورهاي رقيب مثل يونان و اسپانيا به گونه ای 
باغ هاي خود را داير مي كنند كه در هنگام برداشت، 
ميزان بازده مجصول شان بســيار باال مي رود. وي در 
ادامه گفت: درحالي كه در ايران در هر هكتار از باغ هاي 
زيتون 2 تن محصول برداشــت مي شود، در اسپانيا 
اين رقم به 6 تن مي رسد. يعني در هر هكتار 3 برابر 
ما برداشت مي كنند. عاوه بر اين نوع درخت زيتوني 
كه كشت مي شود نيز مهم است و با اصاح گونه هاي 
 نهال زيتون مي توان به ميــزان باالتري از محصول

 دست پيدا كرد. 

اعالم نام 7 برند روغن زيتون كه روغن 
پوميس بوده اند

وي درباره قيمت محصوالت توليد شــده از زيتون در 
كشــور گفت: اين قيمت ها تا حدودي باالست و علت 
آن باال بودن هزينه هاي توليد در كشور است. البته اين 
مشكل هم تا حدودي به همان كم بودن ميزان برداشت 
در واحد سطح برمي گردد كه باعث مي شود قيمت تمام 
شده بيشتر شود. وي درباره روغن هاي وارداتي از خارج 
گفت: متاســفانه بســياري از اين روغن ها بي كيفيت 
هستند به گونه اي كه حتي اخيرا نام 7 برند معروف كه 
روغن هاي آنها روغن پوميس )روغن تفاله زيتون( بوده 
است، معرفي شد. اين كارشناس گفت: يكي از ساده ترين 

علت ها براي بي كيفيت بودن اين روغن ها بسته بندي آنها 
در شيشه هايي است كه بسيار شفاف هستند و هيچ گونه 
حفاظتي در برابر نور خورشيد از آنها صورت نمي گيرد.  
درواقع نور خورشيد- حتي اگر روغن باكيفيتي داشته 
باشيم- كيفيت آن را پايين مي آورد. وي افزود: باوجود 
تصور همه كه به دنبال مجوزهاي خارجي و ايزو هستند، 
بايد بگويم كه گرفتن مجوز از وزارت بهداشــت ايران 

به شدت سخت تر است به همين دليل محصولي كه در 
داخل توليد مي شود، از نظر سامت و كيفيت در سطح 

بااليي قرار دارد. 

طرح طوبي؛ باعث ترغيب كشاورزان به 
كشت زيتون

اكبر آروين، از كشــاورزان زيتون در شمال كشور 

به »كسب وكار« گفت: كاشــت و فرآوري زيتون 
كار سودآوري است و از نظر فعاليت واسطه ها نيز 
آسيب پذير نيســت و قيمت ها از خريد تا فرآوري 
تا حدودي منطقي هســتند. وي درباره سطح زير 
كشت زيتون در كشــور گفت: 103 هزار هكتار از 
اراضي كشور به كشــت زيتون اختصاص دارد كه 

اين مقدار در حال افزايش نيز است.

 دولت در قالــب طرح هايي مانند طــرح طوبي، 
زمين هاي منابع طبيعي را به كشاورزان به صورت 
99 ســاله اجاره مي دهد و وام هايــي نيز در ادامه 
به آنها اختصاص مي يابد كه توانســته بســياري 
از افراد را به كاشــت زيتون ترغيــب كند. حتي 
عده اي از طريق همين طرح توانسته اند 300 الي 
400 تن زيتون برداشــت كنند و به ســود خوبي 

دســت يابند. وي درباره كارخانه هاي روغن كشي 
و فرآوري زيتون در كشــور گفت: تعداد كارخانه 
نسبت به ميزان داخلي متناسب است و جوابگوي 
محصوالت زيتون مي شــود. هرچند ممكن است 
در بعضي نقاط مثل ساري به دليل فاصله داشتن 
 كارخانه هــا با باغ هــاي زيتون براي كشــاورزان 

مشكاتي پيش بيايد. 

»كسب و كار« كشت و كار زیتون را بررسی می كند

اصالح باغات زیتون براي افزایش بهره برداري
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اصناف

صنايع الكترونيك، پايه صنايع كشور در 
توليد قطعات الكترونيكي و نيز تجهيزات 
صنعتي هستند اما توليدات اين صنعت 
براســاس آمار وزارت صنعت، معدن و 
تجارت در حجم توليدات صنعتي كشور 

تنها ۳ درصد سهم داشته است. 
توليدات صنعت الكترونيك از حجــم ۴۴۰ هزار ميليارد توماني 
توليدات صنعتي كشور تنها ۱۳هزار ميليارد تومان ارزش داشته 
است. پيش بيني وزارت صنعت، معدن و تجارت از حجم توليدات 
صنعتي كشور ۷۰۰ هزار ميليارد تومان است و مديرعامل صندوق 
حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، معتقد است با توجه به تحصيل بهترين نيروي 
انساني كشور در رشته هاي برق و الكترونيك بايد سهم اين حوزه 

در اقتصاد كشور افزايش يابد. 
استفاده از سيستم هاي حفاظتي و دوربين هاي مداربسته نيز در 
دنياي امروز براي هر سازمان، اداره و هر خانه و آپارتماني ضرورت 
دارد. از اين رو و با فراگير شدن استفاده از دوربين هاي مداربسته و 
سيستم هاي حفاظتي در بين مراكز، پاركينگ ها،مغازه ها و... تعداد 
فعاالن اين صنف نيز رو به افزايش است و مي طلبد كه اين افراد 
داراي شناسنامه و قانونمند شوند و چه بسا افرادي غيرمسئول و 
بي مسئوليت اقدام به نصب و سوءاستفاده از اين ابزار براي كارهاي 

خالف خود مي كنند. 
رئيس اتحاديه توليد كنندگان و تعميركاران تجهيزات الكترونيك 
و حفاظتي در گفتگو با »كسب وكار«، گفت: با توجه به الحاق رسته 
توليد نصب و خدمات فني پس از فروش سيستم هاي حفاظتي 
و امنيتي و دوربين هاي مداربســته در سال ۱۳88 به رسته هاي 
زيرمجموعه اتحاديه و همچنين ايراد گرفتن فرهگســتان زبان 
فارســي از كلمه »تكنيك« كه در عنــوان اتحاديه بود، فرصتي 
به دســت آمد تا اتحاديه به جاي واژه تكنيك كلمه ديگري را كه 
با ذات فعاليت اعضا مرتبط باشــد، در دســتور كار قرار دهد كه 
پس از پيگيري هــاي فراوان عنوان اتحاديه بــه »اتحاديه صنف 
توليد كنندگان و تعميركاران تجهيزات الكترونيك و حفاظتي« 
به تصويب اتاق اصناف و درنهايت به تاييد وزارت صنعت، معدن 
تجارت و كميسيون نظارت شهرستان تهران و ضوابط خاص صدور 

پروانه كسب رسيد. 
صادق فيض آبادي افزود: اتحاديه الكترونيك به عنوان تنها مرجع 
قانوني صدور پروانه كســب در رسته توليد، نصب و خدمات فني 

پس از فروش دوربين هاي مداربسته و سيستم هاي حفاظتي نيز 
براساس وظايفي كه قانون نظام صنفي براي ما تعيين كرده، است، 
در اين خصوص مشغول پيگيري است و هيچ  راهكاري را بهتر از 
شناسنامه دار و قانونمند كردن كساني كه در اين زمينه مشغول به 

فعاليت هستند، نمي داند. 
فيض آبادي ادامه داد: از فعاليت هاي ايــن اتحاديه صدور كارت 
شناسايي براي دارندگان پروانه كسب از اين اتحاديه و افراد شاغل 
در مجموعه آنهاست كه شامل ۱2 رسته زيرمجموعه اتحاديه است. 
به دليل حساسيت هاي موجود در رسته سيستم هاي حفاظتي و 
دوربين هاي مداربسته نخستين اقدام شناسنامه دار كردن نصابان 

دوربين هاي مداربسته و سيستم هاي حفاظتي است. 
به گفته ايــن فعال صنفي، پروســه كار بدين صورت اســت كه 
مدير مســئول واحد صنفي )صاحب پروانه كسب( نفراتي را كه 
مي خواهد براي آنان كارت شناسايي نصاب يا تكنسين صادر كند 
را به اتحاديه معرفي كرده و اتحاديه نيز از طريق هماهنگي هايي 
كه با مقام محترم پليس اماكن انجام داده، مدارك گرفته شده را 
به اداره اماكن فرستاده )نياز به مراجعه حضور متقاضي نيست و 
اين كار را اتحاديه انجام مي دهد( و پس از استعالم از آنان مبني 
بر نداشتن سوءپيشينه و پس از تست آزمون فني اقدام به صدور 

كارت شناسايي مي كند. 
فيض آبادي گفت: اين كارت ها داراي هولوگرام امنيتي مخصوص 
و از نوع پي وي سي بوده كه امكان جعل آن را به حداقل مي رساند. 
وي همچنين با اشــاره به حجــم باالي واردات سيســتم هاي 
حفاظتــي و دوربين هــاي مداربســته گفت: 2۰ درصــد نياز 
كشــور در اين حوزه از توليد داخل تامين شــده و 8۰ درصد آن 
 وارداتي است كه چين در اين ميان بيشترين سهم را در واردات 

به كشورمان دارد. 

صنعت الكترونيك پايه صنعت كشور است
صادق فيض آبادي، همچنين با اشاره به اهميت صنايع الكترونيك 
و نقش آن در توسعه اقتصاد اظهار داشت: صنعت الكترونيك پايه 
صنعت كشور است و با ماشين آالت و دستگاه هاي الكتريكي مورد 
استفاده در صنايع ارتباط مستقيم دارد اما متاسفانه حمايت الزم 

براي توسعه صنايع الكترونيك در كشور انجام نمي شود. 
او با بيــان اينكه اكنون توليــدات صنعتي از نشــان )برند(هاي 
معتبر و مطرح دنيا در واحدهاي صنعتي داخلي مونتاژ مي شود 
و اين امر نشانه توانمندي صنايع داخلي اســت، ادامه مي دهد: 

نيروي انســاني متخصص براي اشــتغال در صنايع الكترونيك 
 كشــور وجود دارد امــا ارتباط دانشــگاه و صنعــت در اين باره 

ضعيف است. 
به گفته وي، اتحاديه توليدكنندگان و تعميركاران الكترونيك و 
الكتروتكنيك سعي دارد تا اين خال را پر كند اما باوجود گرايش 
صنايع به سمت اســتفاده از فناوري ها و حتي تجارت به سمت 
خدمات الكترونيك بايد توجه بــه بهبود فعاليت اين صنعتگران 
افزايش يابد. اين در حاليست كه حوزه صنايع الكترونيك ظرفيت 
الزم را براي يــك جهش بــزرگ در اقتصاد كشــور دارد چون 
محصوالت اين حوزه داراي ارزش افزوده باال بوده و قابليت صادرات 
دارند و نيز ظرفيت اشــتغالزايي امروز برای تحصيل كردگان و 

متخصصان را دارد. 

هميشه كار را به كاردان بسپاريد
رئيس اتحاديه توليد كنندگان و تعميركاران تجهيزات الكترونيك 
و حفاظتي در ادامه گفت: براي شــما پيش آمده كه دســتگاه 
الكترونيكي يا صوتي تصويري خود را بــراي تعمير به مغازه اي 
برده ايد و درنهايت متوجه شديد كه شخص تعميركار مهارت الزم 

را در اين كار نداشته و باعث ضرر و زيان به شما شده است. 
پيشنهاد ما به شما اين است كه براي جلوگيري از اينگونه مسائل 
و براي اينكه شما از صالحيت و مهارت آن شخص مطمئن شويد، 
حتما اطمينان حاصل كنيد كه آن شخص داراي پروانه كسب در 
آن رسته مورد نياز شما هســت يا خير، اگر پروانه كسب را رويت 
كرديد، دستگاه خود را با خيالي آسوده براي تعمير به آن شخص 
بدهيد چراكه شخصي كه داراي پروانه كسب است، فردي قانونمند 

و داراي هويت است و صالحيت او نيز براي تعمير دستگاه شما از 
 طرف اتحاديه صنفي مربوطه مــورد آزمايش قرار گرفته و تاييد 

شده است. 
فيض آبادي افزود: شــخص داراي پروانه كسب در مورد كار خود 
پاسخگو است و تعهد كاري دارد پس چرا بايد دستگاه تعميري 
خود را به دســت كســاني ســپرد كه از طريق روزنامه ها آگهي 
مي كنند يا با پخش تراكت فقط از خود يك شماره تلفن مي دهند؟ 

واقعا با چه اطميناني اين افراد را به منازل خود راه مي دهيد؟ 
تمام همكاران ما كه داراي پروانه كسب هســتند، داراي كارت 
شناســايي از اتحاديه هستند. 9۰ درصد از شــكايات رسيده به 
اتحاديه ها از كسانيست كه بدون پروانه كسب هستند؛ توصيه اين 

است كه همواره كار را به كاردان بسپاريد. 

رئيس اتحاديه توليد كنندگان و تعميركاران تجهيزات الكترونيك و حفاظتي در گفتگو با »كسب وكار«: 

نصابانسيستمهايحفاظتيشناسنامهدارميشوند

بررســي ها حاكــي از آن اســت كه 
معامــالت بــازار آهــن طــي هفته 
و  هفته هــا  همچــون  گذشــته 
ماه هاي اخيــر كم  رمق بوده  اســت 
توافــق ايــران بــا ۱+5 و اجرايــي 
شــدن برجــام تاثيــري در قيمــت محصوالت فــوالدي و 
 رونق بــازار آهن نگذاشــت و همچنان اين بــازار در ركود به 

سر مي برد. 
قيمت محصــوالت فــوالدي مثل شــمش آهــن، تيرآهن 
و ميلگرد به كف رســيده اســت و فعاالن بازار براي رسيدن 
بــه نقدينگي محصــوالت خــود را قســطي يــا زيرقيمت 
مي فروشــند. كارشناســان معتقدند كه اگر دولت طرح هاي 
 عمراني و ساخت و ســاز را افزايش ندهد، بــازار آهن از ركود 

خارج نمي شود. 
 رئيــس اتحاديــه آهن فروشــان در اين بــاره و در گفتگو با 
»كســب وكار«، با بيان اينكــه بازار آهــن ايران نيــازي به 
واردات ندارد، گفت: شــركت هايي كــه از بنگاه هاي خارجي 
 پــول طلبكارنــد، بــا واردات آهن طلــب خــود را وصول 

مي كنند. 
محمد آزاد با اشــاره بــه وضعيت بــازار آهن، اظهــار كرد: 
به دليــل نبود تقاضــا، آهن در ركــود كامل به ســر مي برد و 
كارخانه هــاي توليــدي يا درحــال تعطيلــي كارخانه هاي 
خــود هســتند يــا كارخانه هايــي كه قبال ســه شــيفت 
 كار مي كردنــد، در حال حاضر يك شــيفت را هــم به اجبار 

توليد مي كنند. 
وي با اشاره به علت اين ركود در بازار آهن، بيان كرد: عالوه بر 
اينكه ركود بازار مسكن در اين بخش تاثير گذاشته است، صنايع 
ما هم در ركود به سر مي برند و تقاضاي شان براي ورق هاي فوالد 

و پروفيل بسيار كاهش يافته است. 
رئيس اتحاديه آهن فروشــان با بيان اينكه در بازار آهن ايران 
نيازي به واردات ندارد اما واردات انجام مي شــود، به كيفيت 
نامرغــوب آهن هــاي وارداتي از چين اشــاره كــرد و افزود: 
شــركت هايي كه از بنگاه هــاي خارجي پول طلــب دارند و 
به طور نقدي نمي توانند طلب خود را وصول كنند، از آن كشور 
 آهن مي خرند و به كشــور وارد و اين طور سرمايه خود را زنده 

مي كنند. 
آزاد با تاكيد بر اينكه ذخاير ايران در توليد معادن سنگ  آهن 
قوي اســت و صادرات هم در اين زمينه داريــم، گفت: اين در 
حاليست كه محصوالتي كه به كشــور وارد مي شود مقداري 
شمش آهن و ورق فوالد است كه هر دو جزو مواد اوليه محسوب 

مي شوند. 

محصوالتي با كيفيت بسيار باالتر در كشور توليد 
مي شود

وي افزود: مقــدار جزئي هم ميلگرد و تيرآهن به كشــور وارد 
مي شــود، باوجودي كه تمام اين محصوالت با كيفيت بسيار 

باالتر در كشور خودمان توليد مي شود. 

رئيس اتحاديه آهن فروشان افزود: اين افرادي كه واردات آهن 
انجام مي دهند، از فعاالن بازار آهن نيســتند بلكه افراد عادي 
هستند كه براي وصول طلب شان تنها مي توانند كاال وارد كنند 
و جاي تعجب است كه چرا آهن وارد مي كنند با اينكه با حجم 

كمتر ميزان پول بيشتري نصيب شان مي شود. 
رئيس اتحاديه آهن فروشــان درباره بسته هاي خروج از ركود 
دولت، عنوان كرد: اين بســته ها همانند هندوانه هاي دربسته 
مي مانند و تا زمان اجرايي شدن نمي توان راجع به نتايج آن نظر 
داد اما همين بسته خروج از ركودي كه اخيرا توسط دولت براي 
فروش محصوالت خودروسازان اجرايي شد، تاثير چنداني در 

بازار ما و حتي خروج از ركود بازار خودرو نداشت. 

توليــدات كارخانجــات آهــن روي دســت  
توليدكنندگان داخلي ماند

رئيس اتحاديه آهن فروشــان همچنين گفــت: درحالي كه 
توليــدات كارخانجــات آهــن روي دســت  توليدكنندگان 
داخلي مانــده و قيمت آهــن داخلــي از وارداتــي ارزان تر 

اســت، فروش اجباري و تهاتر آهن از كشــورهايي همچون 
چين بــه ضــرر توليــد شــده اســت، چــون كارخانجات 
 آهــن در كشــور نيمه فعــال شــده اند و با نصــف ظرفيت 

كار مي كنند. 
محمد آزاد اظهار كرد: اگرچه از برنامه پيش بيني شــده عقب 
هســتيم ولي توليدات رشــد كرده و در حال حاضر كيفيت 
محصوالت توليدي ما در مقابل كشــورهاي ديگر حرف اول را 

مي زند. 
وي با بيان اينكه استاندارد هاي ملي ما باالتر از اروپا و آسياست، 
تاكيد كرد: اگر مرزها باز شود، واردات به ضرر اين بخش است. 

آزاد با بيان اينكه توليدات كارخانجات آهن روي دست شــان 
مانده است، در پاسخ به اين سوال كه با توجه به طرح اعتباري 
خريد خودرو آيا مي توان گشايشي را در بازار آهن شاهد بود؟ 
گفت: خودروســازان ورقي را كه براي بدنه خودرو اســتفاده 
مي كنند، مستقيما از كارخانه مجتمع فوالد مباركه خريداري 
مي كنند و با توجه به اينكه خودروسازان از اين كارخانه سهميه 
داشتند، قبل از آغاز طرح اعتباري خريد خودرو با توجه به ركود 

بازار خودرو از اين سهميه استفاده نمي كردند ولي بعد از آغاز 
اين طرح از سهميه خود اســتفاده مي كنند و نياز به توليدات 

جديد دارند. 
رئيــس اتحاديــه آهن فروشــان ادامــه داد: كارخانه هــاي 
ذوب آهن يا فوالد خوزستان مستقيما سنگ آهن را از معادن 
گرفتــه و ذوب مي كننــد و آن را به صورت ورق بــه كارخانه 
 فــوالد مباركه مي دهنــد و ايــن كارخانه به خودروســازان 

تحويل مي دهد. 
آزاد در عين حــال تصريــح كــرد: كارخانه هــاي مــا بايد 
توليدات شــان را صادر كنند و با توجه به ركــودي كه در بازار 
 وجود دارد، چه بســا قيمت صادراتي ما نســبت بــه واردات 

ارزان تر باشد. 

صادرات 3 ميليون تن آهن و فوالد
وي دربــاره ميزان صــادرات آهن نيز توضيح داد: بخشــي از 
صادرات به كشــورهايي مانند عراق، پاكســتان و كشورهاي 
شيخ نشين خليج فارس صورت مي گيرد و بخشي از ورق هاي 

حساس نيز كه در داخل كشور اســتفاده نمي شود، به آلمان 
صادر مي شــود.  وي در بخشي از ســخنان خود با بيان اينكه 
در شش ماهه ابتداي ســال ۳ ميليون تن آهن و فوالد صادر 
كرديم كه اگــر اين ميزان صادرات انجام نمي شــد بايد نصف 
كارخانجات آهن و فوالد ما تعطيل مي شــدند، گفت: در نيمه 
اول ســال جاري حدود 8/5 ميليون تن آهــن و فوالد توليد 
 كرديم كه 5/5 ميليون تن آن براي مصرف داخل كشور بود و 

بقيه صادر شد. 
رئيس اتحاديه آهن فروشان با بيان اينكه در كشورمان بازاري 
براي آهن وجود نــدارد، تاكيد كرد: به طور كلــي با توجه به 
ركود در بازار مســكن و توقف فعاليت انبوه ســازان، شــاهد 
ركود در بازار آهن هســتيم و اين در حاليســت كــه با فعال 
شدن ساخت وســاز حدود 8۰ شغل فعال مي شــود كه از آن 
جمله مي تــوان به بازار آهن، ســيمان، ســنگ، در و پنجره، 
پارچــه، فرش يــا لــوازم خانگي اشــاره كرد ولــي در حال 
 حاضر با توجه به ركود مســكن، شــاهد ركود بــازار آهن نيز

 هستيم. 

رئيس سابق اتحاديه آهن فروشان در گفتگو با »كسب وكار«: 

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

برسانيد. 

نامه به سردبير

بريتانيايي هــا، با پيش بينــي ميانگيــن 800/1 دالر 
خريد اينترنتي بــه ازاي هر نفــر در ۲01۵، بزرگ ترين 

هزينه كنندگان برخط در اروپا هستند. 
به سبب افزايش 1۶ درصدي سال به سال است كه ميزان 
خرده فروشــي هاي برخط در بريتانيا به 80 ميليارد دالر 
رسيده است. بازارهاي اياالت متحده و كانادا نيز مي توانند 
انتظار افزايش مشابهي را داشته باشند. ولي آيا احساس 
مي كنيد سايت تجارت الكترونيك تان، به خاطر عملكرد 
ضعيف، به شما اين اجازه را نمي دهد كه از اين بازار سهمي 
داشته باشيد؟اين كه به مشتريان تان شانس خريد برخط 
محصوالت تان را بدهيد، براي خودش حرفي است ولي آيا 
وقتي زمان تبديل بازديدها به فروش مي رسد، سايت تان 
شما را نااميد مي كند؟در اين جا ۵ روش حصول اطمينان از 
اينكه سايت تجارت الكترونيكي تان استانداردهاي الزم را 

دارد و رضايت بخش است، به شما ارائه مي شود: 

۱. آيا از سرعت كافي برخوردار است؟ 
مشتريان دوست ندارند منتظر بمانند. اگر يك مشتري 
براي بــاال آمدن يك صفحــه بيشــتر از 7 ثانيه معطل 
شود، ممكن اســت صبر و طاقت خود را از دست بدهد. 
بنابراين بررسي ســرعت باال آمدن صفحه تان بايد جزو 
اولويت هاي تان باشد، وگرنه زنبيل ها يا سبدهاي خريدتان 
به خطر خواهد افتاد و ايــن يعني تبادالت صورت گرفته 
كمتر می شود. اگر اخيرا گســتره انتخاب محصوالت در 
دسترس برخط تان را گســترش داده ايد، اين كار ممكن 
است ســرعت كل ســايت را پايين بياورد. گوگل براي 
رتبه بندي شركت ها به ســرعت سايت هاي شان توجه 
مي كند و به شركت هايي كه بهترين و سريع ترين تجربه 
كاربري را فراهم مي آورند، پاداش مي دهد، پس مطمئن 
شويد تمام مشكالت را شناســايي و حل مي كنيد. شما 
مي خواهيد از محصوالتي كه ارئه مي كنيد، به مشتريان 
جديد يك ِشــماي كلي بدهيد ولي پركردن ســايت با 
گرافيك ها، متون و تصاوير احتماال ســرعت آن را پايين 
خواهد آورد. به ياد داشته باشيد اگر صفحه نخست درست 

و اصولي نباشد، مشتري بالقوه ممكن است هرگز سراغ 
باقي قسمت هاي سايت شما نرود. مطمئن شويد سيستم 
تحليل گوگل )گوگل آنالتيكس( به طور منظم توســط 
يكي از اعضاي تيم تان بررســي مي شود چون اين روش 
خوبي براي درك زمان بارگذاري مناسب هر صفحه روي 
سايت تان است. ســرعت هاي پايين ممكن است بيشتر 
به علت چندين عامل تاثيرگذار بر كل سايت باشد نه بر 
يك صفحه تكي. ممكن است مشــكل از شيوه ساخت 
سايت تان باشد، يا ســرعت ِســرورتان يا اينكه تصاوير 
خاصي به فشرده سازي نياز داشته باشند. گوگل مي تواند 
از مشــكالت بالقوه اي كه احتماال از مسائل تاثيرگذار بر 
سرعت صفحه ها هستند، به ما چشم اندازي بدهد. اين كار 
را به توسعه گران تان يا هركسي كه سايت تان را ساخته 
است، واگذار كنيد و اجازه دهيد آنها بگويند مشكل كار 

از كجاست. 

۲. آيا قابل استفاده هست؟ 
خودتان را جــاي بازديدكنندگان قرار دهيــد. آيا آنها 
مي توانند تمام اطالعاتي را كه نياز دارند به دست آورند؟ 
مثال اطالعات تماس و تحويل و سياست عودت، بدون آنكه 
براي جستجو دچار زحمت بشوند.همچنين الزم است 
اطالعات به روشني ارائه شده باشند طوري كه دريافت و 
درك سريع آنها آسان باشد. به جاي داشتن صفحه هايي با 
متون انبوه، موضوعات را با رسم جداول يا گرافيك هايي كه 
خواندن شان راحت تر است، به تكه هاي كوچك تري تقسيم 

كنيد. در شيوه كاركرد فرم سفارشات تان 
تجديدنظر كنيد چــه اطالعاتي نياز 

اســت در آن گنجانده شود و 
اگــر بخشــي از آن اصال يا 
به درستي كامل نشده باشد، 

چه اتفاقي مي افتد؟ اگر همه 
اطالعات حذف شــود و كاربر 
مجبور شود از اول شروع كند، 

احتمال دوباره پــر كردن فرم و 

كامل شدن فرآيند  فروش كمتر مي شود. وضعيت ايده آل 
اين است كه اطالعات مفقوده را برجسته كنيم تا مشتري 
تقريبا بدون نياز به فكر كردن آنها را پر كند. اين بخش از 
فرآيند براي مشتريان تان مثل انجام كارهاي خانه است، 
پس آن را سخت تر يا طوالني تر از حد الزم نكنيد، وگرنه 
مشتريان را از دست خواهيد داد. توسعه گران اغلب موقع 
درست كردن چيزهايي مثل فرم ها، از فكر كردن به قابليت 
استفاده آنها غفلت مي كنند، پس اگر اين حوزه اي است كه 
در آن مشتريان تان را از دست مي دهيد، از آزمايش مجدد 
فرآيند اطمينان حاصل كنيد و به روزرســاني آن را جزو 

اولويت هاي خود قرار دهيد. 

۳. آيا به شما اعتماد مي شود؟
درحالي كه مشــتريان براي يك سياست عودت روشن 
ارزش قائل مي شوند، ويژگي هايي مثل گفتگوهاي زنده 
را نيز كه به آنها نشان مي دهد شما هميشه براي هر نوع 
پرسشي آماده برقراري ارتباط هســتيد، دوست دارند 
ولي تاييد شــخص ثالث روش نهايي براي اعتمادسازي 

در مشتريان است. 
خدماتي مانند تراست پايلت )Trustpilot ( از يك طرف 
روشــي كارآمد براي بازخورد گرفتن از مشتريان است 
و به طور برجســته اي در نتايج جستجوي گوگل ظاهر 
مي شود و از طرفي ديگر به شــما تصويرها و نشان هايي 
مي دهد تا به عنوان نمود ديگري از جلب رضايت مشتريان 

در وب گاه تان از آنها استفاده كنيد. 
مشتريان پيش از خريِد برخط تحقيقات شان را 
انجام مي دهند و در اين مرحله گشت وگذار 
است كه به دنبال نظراتي جهت راهنمايي 
گرفتن مي گردند. عبارت پيشرفته 
آن اين است كه آنها به دنبال 
»تاييديــه اجتماعي« اعتبار 
كسب وكار شما مي گردند. اين 
به شما بســتگي دارد كه مطمئن 
شــويد آن چــه درباره شــما 

مي يابند مثبت باشد.  حركت جديد ما مي تواند پيوستن 
به يكي از فروشــگاه هاي معتبر گوگل باشد. مهم ترين 
مزيت اين كار آن است كه گوگل به كسب وكاري كه در 
 فهرست نتايج جستجويش ثبت  شده باشد كمك مي كند

 پيشرفت كند. 
ولي اين براي همه جواب نمي دهد اگر كسب وكارتان نوپاي 
نوپاست يا فرآيند توسعه را طي مي كند، خدمات رايگاني 
وجود دارد كه مي تواند همان تاييديــه اجتماعي مورد 
نيازتان را براي شما فراهم كنند. مطمئن شويد از برنامه اي 
استفاده مي كنيد كه در فهرست نتايج جستجوي گوگل 

شناخته شده است. 
يكي از خدماتي كه نســخه آزمايشــي ارائــه مي دهد، 
تراستدشــاپس )Trusted Shops( اســت؛ جزئيات 
اطالعات مشتري را وارد مي كنيد و برنامه براي دريافت نظر 
مشتري با وي ارتباط برقرار مي كند. براي آنكه در ميزان 
رويت سايت تان، وقتي مردم برند شما را جستجو مي كنند، 

تفاوت حاصل شود به نظرات زيادي احتياج نداريد. 

۴. آيا مشتريان تان حق انتخاب دارند؟
آيا براي مشتريان تان فرآيند پرداخت را تا حدممكن ساده 
كرده ايد؟ هيچ كس دوست ندارد مجبور شود كسب وكاري 
را عوض كند، پــس فراهم آوردن طيف گســترده اي از 
شيوه هاي پرداخت به بازديدكنندگان همان چيزي را كه 

دنبالش هستند، ارائه خواهد داد. 
كســب وكار ما از همــان اول پذيراي همــه كارت هاي 
اعتباري بوده است، از جمله امريكن اكسپرس، كه اغلب 
بيش ازحد گران به نظر مي رســد. هرچنــد هزينه اش از 
مستركارت يا ويزاكارت بيشتر اســت، هنوز هم كارت 
شركتي عامه پسندي است، پس اگر بازديدكنندگان تان 
شامل كسب وكارها هم مي شود، بايد به اين نكته هم توجه 
داشته باشيد. به نحو مشابه، بسياري از مشتريان كسب وكار 
ترجيح مي دهند وام بگيرند كه اگر ارائه آن براي تان مقدور 
باشد، ايده خوبي است. كسب وكارمان گزينه هاي پرداخت 

بيشتري هم ارائه مي دهد، مثال پي پل و آمازون. 

۴ روش پول درآوردن از تجارت الكترونيك

زنان باردار از ظروف تفلون استفاده نكنندگران ترين پاسپورت هاي جهان را بشناسيد
خبرخبر

مديران ما با مديران خارجي 
متفاوتند؟

گاهي با دوســتاني برخورد مي كنم كه باور دارند 
مديران خارجي با مديران داخلي فرق دارند. نظر 

شما چيست؟
پاســخ: به نظرم اين باور در وجود دسته بزرگي از 
هموطنان ما نهادينه شــده است. من موافقم كه 
سيستم هاي مديريت در كشورهاي غربي، بازدهي 
بهتري از سيستم هاي مديريت در كشور ما داشته  
اما اين لزوما به دليل برتري نــژادي و موي بور و 
چشمان آبي آنها نيست. من فكر مي كنم با چند 
راه حل ساده اما تاثيرگذار مي توانيم اين فاصله را 

كمتر كنيم: 
عمل كنيم: به نظرم اصلي ترين تفاوت اين اســت 
كه آنها براي هر كاري كــه نمي كنند يا هر كاري 
كه انجام مي دهند، دليــل دارند و كارهاي مهم را 
حتما يا انجام مي دهند يا براي انجام آن زمانيـ  ولو 
خيلي دورـ  در نظر مي گيرند. اما ما خيلي شجاعانه 
اعتراف مي كنيم كه براي يك مساله فكر و برنامه اي 
نداريم. آيا اين شجاعت است؟ شجاعت اين است 
كه به جنگ اين مساله برويم و معضل مان را حل 
كنيم. شناخت و استفاده درست از ابزارها: آنها اول 
به اين سوال پاســخ مي دهند كه چه مي خواهند، 
سپس مي روند و ابزار آن را مي يابند و در نهايت از 
بين گزينه ها  يكي را انتخاب كرده، روي آن هزينه 
و از نتايج آن اســتفاده مي كنند. ما معموال سعي 
مي كنيم تمام اصول تئوري را ناكافي ارزيابي كنيم، 
بعد از ارائه كنندگان خدمات،  ضمانت بخواهيم، بعد 
هم به جاي مشاهده نيمه پر ليوان، كسي را بيابيم كه 
گناه ناكارآمدي آن ابزار را به گردنش بيندازيم. حاال 
با خيال راحت مي توانيم زندگي مان را ادامه دهيم. 
نقش شايسته ساالري: در سيستم هاي مديريتي 
آنها افراد براساس شايسته ساالري و جانشين پروري 
در سمت هاي خود قرار مي گيرند. يعني در انتخاب 
افراد از ابتدا به اين نكات توجه مي شود و واقعا هم 
توجه مي شود. يعني از اول به دنبال افراد سوپرمن 
كه وجود ندارند،  نمي روند. با بهترين وسايل شان، 
بهترين افراد ممكن را مي يابند، بين آنها بهترين را 
انتخاب مي كنند، با او كار مي كنند و بهترين كارايي 
را از او مي خواهنــد. ما تقريبا فقط خود شــخص 

سوپرمن را قبول داريم و بس.

اورژانس كسب وكار مهارت

براي توســعه مهارت هاي ارتباطي، دو گروه از مهارت هــا خودنمايي مي كنند: 
مهارت هاي فكر كردن و مهارت هاي گفتگــو. كار گروهي مجموعه اي بي پايان از 

گفتگوهايي است كه درباره كار و چگونگي انجام آن انجام مي شود. اگر 
اعضاي گروه شما صحبت نمي كنند، ممكن است دليل اصلي آن خود 
شما باشيد. اگر فكر مي كنيد كه افراد گروه تان از ترس شما صحبت 
نمي كنند، از كنار اين مساله ساده نگذريد: شايد شما باعث مي شويد تا 

ديگران تمايلي براي كار كردن با شما از خود نشان ندهند، شايد گفتمان 
و طرز برخورد شما نوعي دلسردي را در اعضاي تيم ايجاد كرده و آنها 
را به  جايي رسانده كه بي ميلي كار كردن با شما را با سكوت يا احتماال 
دلسردي و بي اعتنايي بروز مي دهند. ارزش فكر كردن قبل از گفتگو 

مي تواند ما را در مقابل اين ويروس خطرناك واكســينه كند. پيشنهاد 
مي شود زماني را براي فكر كردن قبل از عمل به ويژه در شرايط خشم لحاظ 
كنيد. اين همان مديريت استرس و موثرترين استراتژي براي حفظ جايگاه 

شغلي مان است. تكنيك هايي براي شروع گفتگوهاي دشوار وجود دارد. بهترين و 
پربارترين گفتگوها با يك طرح كلي آغاز مي شود. 

شناســايي مســاله و تشــريح آن بــدون پيــش داوري 
نخســتين مهارت مورد نيــاز جهت كاهــش دلخوري 
و جبهه گيري هاســت. وقتي شما مســاله را واقع بينانه و 
حرفه اي تعريف كرديد، بايد براي خود روشن كنيد كه مساله 
نگران كننده كدام است و بايد بدون احساسات شخصي تاثير 
آن را بر خود و ديگران بررسي كنيد. گفتگوهاي مساله داري 
را كه برايش راه حلي نداريد، شروع نكنيد؛ زيرا هيچ كس گله 
كردن را دوست ندارد. بنابراين سعي كنيد راهكار مناسب 
براي آن ارائه دهيد. مطمئن باشيد اگر موضوعي مهم باشد 
بحث درباره آن مستلزم توجه بيشتري است. فراموش نكنيم 

كار فرصتي را براي پيوند انسان ها فراهم مي سازد. 

مهارت هاي ارتباطي

چطور مصاحبه استخدامي نكنيم؟
در جلسه مصاحبه استخدام نشسته بودم 
و قرار بود با ســه نفر مصاحبه تخصصي 
انجــام دهم. مصاحبه كننــدگان همگي 
از حوزه منابع انســاني بودند و داوطلبان 
هم قرار بود براي مشــاغل منابع انساني 
ارزيابي و انتخــاب شــوند. جالب ترين 
بخش هاي مصاحبه براي من پاسخ هاي 
مصاحبه شوندگان نبود، بلكه سوال هاي عجيب و غريب مصاحبه كنندگان 
بود كه به هر چيزي شــباهت داشــت جز مصاحبه تخصصي. ســواالت 
شبه روان شناســي كه افراد بــا منطق و پيش فرض هاي خود به دســت 
آورده اند، در حالي كه برخي از آنها حتي مغايــر تئوري ها و فرضيه هاي 
مديريتي اســت. مثال مصاحبه كننده محترم اول در جلسه مي گفت كه 
من چهار كلمه مي گويم و شــما هرچه به نظرت مي رسد بگو. خالقيت، 
نوآوري، كار گروهي و خود شناسي )به سبك برنامه قديمي صندلي داغ(. 
مصاحبه كننده محترم ديگري پرســيد كه من مي خواهم وارد حوزه هاي 
فردي و شخصي شما بشوم. آيا شما ســينما هم مي رويد؟ چه فيلم هايي 
مي بينيد؟ و دســت آخر هم گفت ســوال ديگري ندارم.مصاحبه كننده 
ديگري پرسيد نظر شما درباره كار تيمي چيست؟ پاسخ مصاحبه كننده 
هم كامال مشــخص بود كه مثال كار تيمي خيلي خوب است و بايد خيلي 

به آن توجه كرد و... . 
يكي از مشــكالت رايج منابع انساني در ســازمان ها، استخدام نادرست 
اســت و من هرقدر كه اين روزها بيشــتر دقت مي كنــم، درمي يابم كه 
خيلي از مديــران مصاحبه كردن را بلد نيســتند و در عيــن حال آن را 
بســيار ســهل و ممتنع مي دانند و فكر مي كنند كه خيلي بلد هستند. 
ولي متاســفانه شــواهدي كه مي بينم مشــخص مي كند كــه چيزي 
نمي داننــد و نكاتــي را مطــرح مي كنند كــه فقط باعث ســردرگمي 
مصاحبه شــوندگان مي شــود. مصاحبه كننــدگان قبــل از هر چيزي 
 بايد بدانند كه چه نوع ســواالتي را نبايد بپرســند. شــما به اين سوال 

چه پاسخي مي دهيد؟

يادداشت مدير

به گزارش اينديپندنت، بعد از حمله تروريســتي 
در پاريس كه به كشته شدن 1۲9 نفر منجر شد، 
پاسپورت در اخبار اهميت زيادي پيدا كرده است. 
ترازا مي، وزير كشور انگلستان، مي گويد: »اتحاديه 
اروپا بايد به سرعت تدابير امنيتي قوي را در پي اين 

حمله تروريستي تدارك ببيند.«
براســاس رتبه بنــدي ای كــه توســط پايگاه 
داد ه پردازي استاتيســتيا تهيه شده، گران ترين 
پاسپورت جهان مربوط به تركيه است. با قيمتي 
۲۵1 دالري كه حدود 880 هزار تومان مي شود. 
به گزارش اينديپندنت، اين رقم برابر با 9۵ساعت 

كار با احتســاب حداقل دســتمزد در اين كشور 
مي شود. جالب آنكه قيمت پاسپورت كشور آسيايي 
تركيه، باالتر از كشورهاي اروپايي و آمريكايي قرار 

گرفته اند. 
در مكزيك نيز پاســپورت يكــي از بزرگ ترين 
ســرمايه گذاري ها به حســاب مي آيــد. هزينه 
پاسپورت در اين كشــور 1۵۵ دالر است كه برابر 
با دستمزد ۲۶۶ ساعت كاري مكزيكي ها مي شود. 
ارزان ترين پاسپورت جهان نيز متعلق به امارات 
متحده عربي اســت كه با 14 دالر قيمت، برابر با 

دستمزد ۲ ساعت كار است. 

مطالعات محققان دانشــگاه براون آمريكا نشــان 
مي دهد، استفاده از ظروف تفلون در دوران بارداري، 
احتمال افزايش چربي و اضافه وزن كودكان را افزايش 

مي دهد. 
به گزارش ايرنا از ســاينس، يكي از مواد شيميايي 
اصلي استفاده شده در ظروف تفلون، AOFP  نام 
دارد، تحقيقات نشان مي دهد اســتفاده از ظروف 
تفلون در دوران بارداري، بدن را در معرض اين ماده 
شيميايي قرار مي دهد كه با افزايش احتمال اضافه 

وزن و چربي بدن كودكان مرتبط است. 
در اين پژوهش كودكان ۲ تا 8 ســاله مورد بررسي 

قرار گرفتند، نتايج نشان مي دهد وزن كودكاني كه 
مادرشان در دوران بارداري در معرض مقادير باالي 
AOFP  قرار داشــته، در 8 سالگي 1/31كيلوگرم 
)۲/۵ پوند( بيش از كودكاني است كه مادرشان در 
دوران بارداري از ظروف تفلون اســتفاده نكرده اند. 
محققان معتقدند گرچه اين مقدار زياد نيست ولي 

مي تواند جاي نگراني باشد. 
AOFP  جــزو مجموعــه اي از مواد شــيميايي 
صنعتي است كه snegosebO  نام دارند. اين مواد 
سوخت و ساز طبيعي بدن را تحت تاثير قرار مي دهند 

و سبب اضافه وزن مي شوند. 

نقش رهبر در كار گروهي
باران به شدت مي باريد و مرد ماشين خود را در جاده پيش مي راند.، ناگهان 
تعادل اتومبيل به هم خورد و از نرده هاي كنار جاده به سمت خارج منحرف 
شد. خوشبختانه ماشين صدمه اي نديد اما الستيك هاي آن داخل گل والي 
گير كرد و راننده هر چه سعي كرد نتوانســت آن را از گل بيرون بكشد. به 
ناچار زير باران از ماشين پياده شد و به ســمت مزرعه مجاور دويد و در زد. 
كشاورز پير كه داشت كنار اجاق استراحت مي كرد به آرامي آمد و در را باز 
كرد. راننده ماجرا را شرح داد و از او درخواست كمك كرد. پيرمرد گفت كه 
ممكن است كاري از دستش برنياد اما اضافه كرد كه: »بذار ببينم فردريك 

چيكار مي تونه برات بكنه.« 
با هم به سمت طويله رفتند و كشاورز افسار يك قاطر پير را گرفت و با زور آن 
را بيرون كشيد. راننده شكل و قيافه قاطر را ديد و باورش نشد كه اين حيوان 
پير و نحيف بتواند كمكش كند، اما چه مي شد كرد، در آن شرايط سخت به 
امتحانش مي ارزيد. با هم به كنار جاده رفتند. كشاورز يك سر طناب را به 
اتومبيل و يك سر ديگر آن را محكم دور شانه هاي فردريك يا همان قاطر 
بست و سپس با زدن ضربه به پشت قاطر داد زد: »ياال، پل، فردريك، هري، 
تام، فردريك، تام، هري، پل... ياال سعي تون رو بكنين... آهان فقط يك كم 

ديگه، يه كم ديگه... خوبه تونستين.« 
راننده با ناباوري ديد كه قاطر پير موفق شد اتوميبل را از گل بيرون بكشد. با 
خوشحالي و تعجب از كشاورز تشكر كرد و هنگام خداحافظي از او پرسيد چه 

جادويي در كار بوده است؟
كشاورز پاسخ داد: »جادويي در كار نيست. اون كار رو كردم كه اين حيوون 
باور كنه عضو يه گروهه و داره يــك كار تيمي مي كنه، آخه مي دوني قاطر 

من كوره.«

حکايت مديريتی

هوش مالي
هوش مالي تنها بخشي از هوش ذهني اســت كه براي حل مشكالت مالي از آن 
استفاده مي شود. ممكن است شخصي داراي هوش ذهني بااليي باشد ولي هوش 
مالي پاييني داشته باشد و برعكس.  رابرت كيوساكي نويسنده كتاب »هوش مالي« 
معتقد است تفكر انسان ها درباره پول داراي طبقه بندي خاص خود به شرح زير است:  
كسب درآمد بيشتر: اكثر آدم ها درآمد دارند ولي كسي كه درآمد بيشتري داشته 
باشد هوش مالي باالتري دارد.  محافظت از پول: محافظت از پول در برابر آدم هايي 
كه ممكن است با ترفند پول شما را بدزدند يا پرداخت هزينه هايي مانند ماليات كه 
در صورت دانستن قوانين مربوطه ممكن است بتوانيد كمتر پرداخت كنيد، بيانگر 
هوش مالي است.  بودجه بندي پول: بودجه بندي پول مثل يك ثروتمند نيازمند 
هوش مالي بااليي است. اگر كسي بتواند مانند ثروتمندان بودجه بندي براي پول 
خود داشته باشد، مي تواند ثروتمند شود. تقويت پول خود: بسياري از افراد نمي دانند 
پس اندازهاي خود را چگونه سرمايه گذاري كنند تا بتوانند پول خود را تقويت كنند. 
برخي افراد پول خود را در بانك مي گذارند و از حداقل ســودي كه بانك مي دهد 
استفاده مي كنند كه خيلي هم زياد نيست ولي سرمايه گذاري به گونه اي كه شما 
بتوانيد با نرخ سودي بيشتر از نرخ تورم و حتي باالتر پول خود را تقويت كنيد نيازمند 
هوش مالي بااليي است. افزايش اطالعات مالي خود: واگذاري كار سرمايه گذاري به 
ديگران مانع افزايش دانش مالي خودتان مي شود. به عبارت ديگر اگر شخص ديگري 
پول تان را مديريت كند، نمي توانيد هوش مالي خود را افزايش دهيد.  اگر اين پنج 
هوش مالي را در خود ايجاد كنيد، بهتر مي توانيد مشكالت خود را حل كرده و هوش 
مالي خود را افزايش دهيد. راهكارهاي كيوساكي در اين زمينه را در اين كتاب كه 

توسط انتشارات ساحل انديشه منتشر شده است، بخوانيد.

معرفي كتاب


