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سرمقاله

اثرات مثبت 
عرضه خودرو در بورس 

قیمت گذاری دستوری تولید 
را به نابودی کشانده است. 
این در حالی است که در نبود 
برجام، اقتصاد کشور بایستی 
به تولید گره زده شود. متاسفانه فعال با تصمیمات 
نامناسب در حال غرق کردن خود ناجی، یعنی تولید 
هستیم. در خصوص فوالد و پتروشیمی یک تصمیم 
درست باعث شد حواله فروشــی متوقف و دست 
دالالن از این بازار کوتاه شود. اگر فوالد و پتروشیمی 
از سالها قبل در بورس کاال عرض نمی شد اینک ما 
وارد کننده فوالد و مواد پتروشیمی بودیم. برای سایر 
کاالها همچون خودرو نیز ایجاد بسترهای مناسب 

برای شفافیت و... 

  حســین محمودی اصل، 
کارشناس اقتصادی 
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معاون علمی، فناوری خبر داد:

تسهیالت ۵۰۰۰ میلیون 
ریالی برای بانوان فناور

ترمز قیمت خودرو در بورس کاال کشیده شد

حذف تقاضای داللی  در بازار خودرو
صفحه3

صفحه2

کاهش  آمار  چک های   برگشتی
هفت   میلیون  و  200   هزار   فقره   چک   در آذر ماه   مبادله    شد

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس 
جمهوری در حاشیه نمایشگاه توانمندی های فناوری 
و نوآوری بانوان ایرانی گفت: فعاالن حوزه دانش بنیان 
وطن پرست ترین فرزندان این کشور هستند.روح 
اهلل دهقانی معاون علمی، فنــاوری و اقتصاد دانش 
بنیان رییس جمهوری افزود: اینها افرادی هستند 
که توان و استعداد دارند و می توانند در هر کشوری 
حضور داشته باشند ولی ایستاده اند و به کشورشان 
خدمت می کنند. وی در جواب اینکه دوســتان از 
معاونت علمی تشکر می کنند، بنده نیز تشکر می 
کنم از تک به تک تمام کســانی که در ســال های 
گذشته زحمت معاونت را به دوش کشیدند. دهقانی 
ادامه داد: نمایشگاه توانمدی های فناوری و نوآوری 
بانوان ایرانی واقعا نمایشگاه جذابی است مخصوصاً 
از این جهت که متمرکز بر شــرکت هایی است که 
بانوان آن را تاسیس کرده اند و این موضوع برای ما 
شیرینی خاصی دارد. کاش زمان کمی بیشتر بود و 
اگر خبر برگزاری این رویداد زودتر از پایانش توسط 
رسانه ها برســد، دعوت می کنم تشریف بیاورند و 

از نزدیک دســتاوردها را مشاهده 
کنند. رئیس بنیاد ملی نخبگان 
با اشاره به بانوانی که تحصیل  و 
کار می کنند، ادامــه داد: آنها در 
حوزه  نوآوری تاثیرگذار هستند، 

محصوالتــی را تولید 
کرده اند کــه برخی 
از ایــن محصوالت 
همگام با دانش روز 
دنیا است.  افتخار و 
حس خوبی داریم 
که بتوانیم به این 

حــوزه کمک 
کنیم...

اجتماعی

بیش از ۱۰۰۰ میلیونر انگلیس را ترک کردند
رســانه ها با اســتناد به تحقیق موسســه مشاوره 
 Henley & مهاجرت سرمایه گذاری هنلی و شرکا
Partners گزارش دادند که بیش از ۱۰۰۰ میلیونر 
در ســال ۲۰۲۲ بریتانیا را ترک کردند. رسانه ها با 
استناد به تحقیق موسسه مشاوره مهاجرت سرمایه 
 Henley & Partners گذاری هنلی و شــرکا
گزارش دادند که بیش از ۱۰۰۰ میلیونر در ســال 
۲۰۲۲ بریتانیا را ترک کردند. بر اساس این یافته ها، 
۱4۰۰ نفر با ثروت بیش از یک میلیون دالر در سال 
گذشته از بریتانیا نقل مکان کردند. این رقم به ۲۲۰۰ 
نفر ثبت شده در سال ۲۰۱9، ۲8۰۰ میلیونر در سال 

۲۰۱8 و 4۲۰۰ نفر در سال ۲۰۱7 اضافه می شود.
گفته می شود که آخرین خروج سرمایه ها در ادامه 
روندی اســت که مدت کوتاهی پس از رای گیری 
برگزیت در سال ۲۰۱6 آغاز شد، زمانی که بریتانیا 
روابط خود را با اتحادیه اروپا قطع کرد. مؤسسه هنلی 
و شــرکا تخمین می زند که از آن زمان در مجموع 
حدود ۱۲۰۰۰ میلیونر از بریتانیا نقل مکان کرده اند. 
قبل از رای گیری برگزیت، بریتانیا جریان ورود افراد 

ثروتمند را ثبت می کرد.
استوارت واکلینگ، سرپرست تیم تحقیق از دفتر 
هنلی و شــرکا در لندن، به روزنامــه تایمز گفت: 
اکنون که برگزیت ریشه دوانده است و پیامدهای 

طوالنی مدت واقعی آن احســاس می شود، شاهد 
افزایش حرکت شهروندان ثروتمند بریتانیا هستیم 
که به دنبال پــس گرفتن وضعیــت اتحادیه اروپا 
با اخذ اقامت اتحادیه اروپا یا شــهروندی از طریق 

سرمایه گذاری هستند.
به گفته این شرکت مشاوره، بسیاری از میلیونرها نیز 
خاورمیانه و آسیا را به عنوان مقصدهای بالقوه امیدوار 
کننده برای جابه جایی در نظر دارند. بر اساس این 
گزارش، امارات متحده عربی به عنوان مثال، تخمین 
زده می شود که بیشترین ورود میلیونرها را در سال 
گذشته داشته باشد. یک مطالعه اخیر توسط مرکز 
اصالحات اروپایی نشــان داد که برگزیت در حال 
حاضر حدود 33 میلیارد پونــد )4۰ میلیارد دالر( 

برای اقتصاد بریتانیا هزینه داشته است.
دفتر مسئولیت بودجه بریتانیا اخیراً محاسبه کرده 
اســت که عواقب رفراندوم خــروج از اتحادیه اروپا 
در ســال ۲۰۱6 تولید ناخالص داخلی بریتانیا را 4 
درصد در دوره ۱5 ســاله ۲۰۱6 تا ۲۰3۱ یا حدود 
۱۰۰ میلیارد پوند کاهش می دهد. کنفدراسیون 
صنعت بازرگانی بریتانیا ماه گذشته اعالم کرد که 
اقتصاد بریتانیا در حال حاضــر وارد رکود »کوتاه 
و کم عمق« شــده اســت و به دلیل تــورم باال و 
 سرمایه گذاری کم، در مسیر کاهش ۰.4 درصدی 

در سال ۲۰۲3 قرار دارد.

وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســالمی معتقــد 
اســت حضور در چهــل و یکمین جشــنواره 
بین المللــی تئاتــر فجــر در حافظــه تاریخ، 
ماندگار خواهد شــد. محمدمهدی اسماعیلی 
وزیــر فرهنگ و ارشــاد اســالمی بــه چهل و 
 یکمیــن جشــنواره بین المللــی تئاتــر فجر 

پیام داد.
در متن پیــام آمده اســت: »راز زنــده ماندن 
و پویایــی هنر تئاتــر در بازنمایــی »زندگی« 
است. در دایره نگاه اســالم ناب محمدی )ص(، 
هنر عبارت اســت از تکمیل و تکامــل و تعالی 
هرآنچه قابلیت تجلی دارد و نزدیک ســاختن 
انســان ها به تقوا و خداوند متعــال. خدایی که 
»زیبا« است و »زیبایی« را دوســت دارد. هنر 
در این گیتی، دنیا را صاف و روشــن می کند و 
»جان« را یاری می دهد تا از کثرت و آشفتگی ها 
 قطع عالقه کند و به ســوی وحــدت نامتناهی

 روی آورد.
تئاتر مجموعــه  بی کرانه تصویرهــا در توازی 
با حرکــت پایــدار مــاده، در جهــان همواره 
دستخوش تغییر و تحول اســت، چون هستی 
ایســتا و ثابت نیســت. ماهیت هســتی تئاتر 
همواره پویاســت. جهان تئاتر دنیــای تصاویر 
منجمد و فن و تکنیــک منفعل و معامله گری و 

خودنمایی نیســت، بلکه دنیای تصاویر و تفکر 
و پرسشــگری در حــال صیرورت و »شــدن« 
است. این »شــدن«، ســوار بر موج های کاذب 
اهریمن ســاخته، برای بهتر دیده شدن نیست، 
بلکه »قربانی« شــدن در مسلخ عشق است. فنا 
شــدن در فضای اهورایی اســت. خودکاوی و 
خودیابی و خداجویی است. جشنواره  بین المللی 
تئاتر فجر، مانند ذات همیشــگی تئاتر، فرصتی 
طالیی برای تعامل با جهان اســت. گیتی تئاتر 
 بر بنیان »دیالوگ« و »اندیشــه« بنا نهاده شده

 است.
حضور چشمگیر هنرمندان باورمند به ذات تئاتر 
در این جشنواره از کشــورهای مختلف مغتنم 
است. به ســهم خود از خانواده بزرگ تئاتر که 
در این شرایط گرد نور خداوندی جمع شده اند و 
صحنه سیمین تئاتر را رونق بخشیدند قدردانی 
می کنم و ایمان دارم که این »حضور« در حافظه 
تاریخ، ماندگار خواهد شــد و اجر همه دســت 
 اندرکاران این رویــداد بزرگ با حضرت احدیت 
است که کریم و رحیم و بخشنده و بخشایشگر 
مهربان و دوست دار زیبایی است. پایدار بمانید تا 
همیشه.« چهل ویکمین جشــنواره بین المللی 
تئاتر فجــر از ۲5 دی تا ۱۱ بهمــن به دبیری 

کوروش زارعی در تهران درحال برگزاری است.

رئیس جمهور با اعالم اینکــه وضعیت قیمت طال و 
ارز کاهشی خواهد شد، اظهار کرد: با توجه به منابع 
و ظرفیت های کشــور و همکاری دولت و مجلس، 
در اجرای منویات رهبری و خواسته مردم، آینده را 

روشن می بینم.
سید ابراهیم رییسی در صحن علنی مجلس شورای 
اســالمی در دفاع از الیحه بودجــه۱4۰۲، با بیان 
اینکه باید شکرگزار خداوند باشیم که با وجود همه 
دشــمنی ها، صبر و بردباری مردم موجب شــد که 
دشمن ناکام شود، اظهار کرد: دشمن سعی می کند 
بخش قابل توجهی از حاکمیت ما را مورد سرزنش 
قرار دهد، به خاطر کارهای انقالبی. در حالیکه هیچ 
نیروی مسلحی به میزانی که سپاه با تروریسم مقابله 
کرد ، تالش نکرده اســت. اگر ســپاه قدس و شهید 
سلیمانی نبود، شرایط منطقه ما به گونه دیگری بود. 
کسانی که می خواهند ســپاه را مورد سرزنش قرار 
دهند، تالش مذبوحانه ای کرده و اقدام آنها محکوم 

به شکست است.
وی افزود: تمام تالش دولت این بوده که سال جاری 
را با رشد اقتصادی دنبال کند، چون ما قبل از آغاز این 
دولت، چهار دهم رشد داشتیم، اما االن شاهد قریب 
به چهار درصد رشد اقتصادی هستیم. رشد سرمایه 
گذاری، کاهشی شــدن تورم و رشد تولید را داریم و 
این ها نشانه های خوبی است. پنج درصد رشد تولید 
داشتیم. رشد تولید و اشتغال را هم داشته ایم. با وجود 
همه تحریم ها شــاهد افزایش صادرات نفت خام و 
میعانات گازی هستیم و به منابع ارزی خود دسترسی 

داشته ایم. سعی کردیم استقراض نشود.
رییسی خاطر نشــان کرد: با وجود افزایش پرداخت 
یارانه، سعی کردیم استقراض نکنیم و این موفقیتی 
برای دولت است.تالش بسیاری شد تا زیرساخت ها 
برای کاالبرگ الکترونیکی فراهم شــود که این کار 
انجام شد و در برخی استان ها به اجرا رسید. تالش 
برای تحقق درآمدهای نفتی و مالیاتی انجام شــد. 
نسبت به مقابله با فرار مالیاتی تالش شد. تعرفه گذاری 
خدمات پرســتاری و رتبه بندی معلمان انجام شد. 
در حوزه صنعت، ارزش افزوده آن در شــش ماه اول 
سال پنج درصد است که از ،سال96 بی سابقه است. 
ارزش افزوده معدن االن مثبت شده است. تولید لوازم 
خانگی، خودرو و پتروشیمی رشد داشته است. رتبه 
هفتم تولید فوالد را بدست آورده ایم. در زمینه تولید 
گام های خوبی برداشــته می شود. ۱7 درصد ارزش 
تجارت کشــور و ۱9 درصد ارزش صادرات کاالهای 

غیر نفتی رشد داشته است.
رییس جمهور در ادامه درباره وعده دولت برای ایجاد 
۱ میلیون شغل ، گفت: این وعده محقق شده است 
که این را کافی نمی دانیم و باید تالش بیشتری شود. 
در زمینه کشاورزی رشد ۱7 درصدی تولید غالت را 
داشته ایم. 6۰ درصد خرید تضمینی گندم افزایش 
داده شده است. در زمینه تولید دانش بنیان ، فقط در 

زمینه کشاورزی 7۰ درصد شرکت های دانش بنیان 
بیشتر شده است.

وی ادامه داد: تالش شــده اســت در بودجه۱4۰۲ 
سیاست های برنامه هفتم، سند آمایش سرزمینی و 
سند تحول دولت مورد توجه قرار گیرد. سعی شده 
از درج احکام غیر مرتبط با بودجه جلوگیری شود و 
احکام دایمی جدا شود. شفافیت و درج تمام منابع و 
مصارف گنجانده شود. بهبود معیشت مردم، تعادل در 
پرداخت ها، کاهش تورم، صرفه جویی، حمایت از بازار 
سرمایه، افزایش درآمد مالیاتی، توجه به بهداشت و 
درمان، توجه به رشد اقتصادی و اشتغال و فعال شدن 
صندوق های عدالت و پیشــرفت در همه استان ها 

مدنظر بوده است.
رییسی افزود: تامین یارانه نقدی و کاالبرگ معادل 
36۰ همت دیده شده است. تامین یارانه نان پیش 
بینی شده است. تولید خودرو مد نظر است و کمبودها 
با واردات جبران می شــود.البته اساس کار توجه به 

تولید خودرو با کیفیت است.
وی ادامــه داد: 3۱ هزار میلیارد تومــان برای ایجاد 
اشتغال در نظر گرفته شده است.هزار میلیارد تومان 
برای هر استان در نظر گرفته شده است. درآمد مازاد 
استان در این صندوق اشتغال استان قرار می گیرد. 
کاهش هفت درصدی مالیات شرکت های دولتی در 
نظر گرفته شده است.رشد 43 درصدی بخش سالمت 
در نظر گرفته شده است. تامین زمین برای ساخت 
مسکن و پیش بینی تخفیف های مالیاتی برای پروژه 

نهضت ملی مسکن در نظر گرفته شده است.
رییس جمهور گفت: تالش کردیــم مغایرتی بین 
درآمد و هزینه نباشد تا کسری بودجه ایجاد نشود. 
ریسک منابع به حداقل برسد. تکالیف بانک ها را به 
حداقل رساندیم. از فرار مالیاتی جلوگیری می کنیم و 
مودیان جدید در نظر گرفته ایم. افزایش هزینه ها به 
خاطر افزایش حقوق و دستمزد و همچنین افزایش 

یارانه ها است.
رییســی افزود: دولت در زمینه مســکن، معیشت، 
خودرو و ســالمت برنامه کوتاه مدت دارد که حتما 
وضعیت در آینده نزدیک متفاوت خواهد شد. دشمن 
دنبال ایجاد ناامیدی است، اما تالش دولت باید برای 
ایجاد امید برای مردم باشد. پیام دولت و مجلس باید 
پیام امیدبخشی به مردم باشد. دشمن دنبال ایجاد 
تردید و یاس در دل مردم است و تمام تصمیمات ما 
باید ایجاد امید باشد. دولت در این چهار زمینه، برنامه 

بلند مدت هم دارد.
رییسی با بیان اینکه وضعیت قیمت طال و ارز کاهشی 
خواهد شد، اظهار کرد: با توجه به منابع و ظرفیت های 
کشور و همکاری دولت و مجلس، در اجرای منویات 
رهبری و خواسته مردم، آینده را روشن می بینم. همه 
آمارها بیانگر رشد تولید و سرمایه گذاری و اشتغال 
است. ما این رشد را ارتقاء خواهیم بخشید و دشمن را 

شکست خواهیم داد.

 جانشــین رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران 
بزرگ از اجرای طرح زوج و فرد از در منازل و افزایش 
مبلغ جریمه آن خبر داد. هوای تهران همچنان آلوده 
است. آلودگی که منجر به تشــکیل روزانه جلسات 
کارگروه اضطــرار آلودگی هوای تهران شــده و این 
کارگروه نیز هر روز مصوباتی را در این خصوص اعالم 
می کند؛ مصوباتی که برای امروز یکشنبه دوم بهمن 
ماه، شامل تعطیلی کودکســتان های استان تهران 
شده و فعالیت تمامی مدارس و دانشگاه های دولتی و 
غیردولتی در سطح استان تهران به جز شهرستان های 

فیروزکوه و دماوند را نیز غیرحضوری کرده است. 
این کارگــروه البته مصوباتی در حــوزه راهنمایی و 
رانندگی هم داشــته اســت. موضوعی که سرهنگ 
ابوالفضل موسوی پور، جانشین رئیس پلیس راهنمایی 
و رانندگی تهران بزرگ به تشریح آن پرداخته است. او 
در این باره گفت: پلیس راهنمایی و رانندگی تهران 
بزرگ برابر وظایف قانونی خود اقداماتی را در راستای 
کاهش آلودگــی هوای پایتخت انجــام می دهد. در 
شــرایط اضطرار نیز پلیس آمادگی اجرای مصوبات 
کارگروه اضطرار و دیگر دســتگاه های مربوط در این 
خصوص را دارد.  وی با بیــان اینکه یکی از مصوبات 
کارگروه اضطرار آلودگی هوای شهر تهران اجرای طرح 
زوج و فرد از در منازل است، گفت: براین اساس برای 

امروز؛ یکشنبه دوم بهمن ماه؛ فروش روزانه مجوز طرح 
ترافیک ازسوی شهرداری انجام نمی شود و همزمان با 
آن طرح زوج و فــرد از در منازل نیز برای خودروهای 
سواری اجرایی شده اســت. بر این اساس برای امروز 
تنها آن دسته از خودروهایی که رقم آخر سمت راست 
پالکشان فرد باشد اجازه تردد دارند و تردد پالک های 
زوج با ممنوعیت مواجه است.  جانشین رئیس پلیس 
راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ درباره اینکه برخورد 
پلیس با خودروهای دارای پالک غیر مرتبط با روزهای 
زوج و فرد چگونه خواهد بود، گفت: طبق قانون پلیس 
اجازه اعمال قانون و جریمه این دســته از خودروها 
را خواهد داشت. در گذشــته جریمه طرح زوج و فرد 
۲۰ هزار تومان بود، اما با مصوبه هیــات وزیران این 
رقم به ۱۰5 هزار تومان افزایش پیدا کرده و بنابراین 
خودروهای غیرمجاز ۱۰5 هزار تومان جریمه می شوند. 
وی با تاکید بر اینکه اجرای طرح های ترافیکی پایتخت 
نیز به قوت خود باقی اســت، گفت: شهروندان توجه 
داشته باشند که اجرای طرح ترافیک تهران در همان 
ســاعات و محدوده نیز به قوت خود باقی است و تنها 
خودروهای دارای مجوز طرح ترافیک امکان ورود به 
این محدوده را دارند و زوج و یا فرد بودن پالک معیاری 
برای ورود به این محدوده نیست. طرح زوج یا فرد از در 

منازل برای تردد در تمامی سطح شهر است.

مدیر روابط عمومی چهل و یکمین جشــنواره 
بین المللی فیلم فجر جزئیاتــی را از برپایی این 
دوره جشــنواره اعالم کرد. به گــزارش روابط 
عمومی چهل و یکمین جشنواره بین المللی فیلم 
فجر، مسعود نجفی مدیر روابط عمومی چهل و 
یکمین جشــنواره فیلم فجر با حضور در برنامه 
»صبحانه ایرانی« در شــبکه دو با بیان اینکه در 
این دوره پردیس ملت میزبان اهالی رسانه است، 
افزود: اهالی رسانه امسال استقبال خوبی داشتند 
و ۱5۱۲ نفر شــامل نمایندگان خبرگزاری ها و 
پایگاه های خبری، رسانه های مکتوب، برنامه های 
رادیویی، تلویزیونی و برخط و رسانه های خارجی 
برای حضور در جشنواره ثبت نام کرد ند. بررسی ها 
هم طبق آئین نامه  این بخش انجام شد و صدور 
کارت ها برای افراد حائز شرایط به پایان رسیده 
و از دوشــنبه همین هفته توزیــع کارت ها آغاز 

خواهد شد.
او افزود: عالوه بر فیلم های بخش اصلی جشنواره 
که در چهار سالن به صورت همزمان به نمایش 
گذاشته خواهد شد، فیلم های بخش بین الملل، 
کوتاه و مستند هم در سالن های دیگر به نمایش 

درخواهد آمد. ســالنی را هم به تکرار فیلم های 
سودای ســیمرغ اختصاص داده ایم. همچنین 
نشست های پرســش و پاســخ هم در پردیس 
ســینمایی ملت برگزار می شــود. ضمن اینکه 
امکان حضور خبرنگاران در برج میالد برای گفت 
و گو و تهیه گزارش از بخش بین الملل جشنواره 

فراهم است.
نجفی با بیان اینکه امسال برنامه ریزی وسیعی 
برای نمایش فیلم ها در استان ها شده است، گفت: 
از ۱7 تا ۲3 بهمن ماه فیلم های جشنواره فجر در 
3۱ استان کشور به نمایش درخواهد آمد و فروش 

بلیت ها به صورت آنالین خواهد بود.
مدیر روابط عمومی جشنواره فیلم فجر در پاسخ 
به وحید رونقــی مجری برنامه کــه اعالم کرد 
اطالع رسانی های جشنواره بیشتر از سوی وزیر 
فرهنگ و ارشــاد اســالمی صورت گرفته است 
توضیــح داد: وقتی شــخص اول فرهنگ و هنر 
کشور درباره مهمترین رویداد فرهنگی و هنری 
کشــور مورد ســوال قرار می گیرد و ایشان هم 
پاسخگو هستند، نشــان از اهمیت و اعتبار این 

جشنواره دارد.

وضعیت قیمت طال و ارز کاهشی خواهد شدفرسودگی ۷۶ درصد موتورهای پالک شده توسط پلیس

افزایش مبلغ جریمه زوج یا فرد
۱۵۱2 نفر از اهالی رسانه متقاضی حضور در فجر ۴۱

سياسیفرهنگی 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:

حضور در جشنواره تئاتر فجر در تاریخ ماندگار می شود

۴



اقتصاد2
ایران

ســقف فروش ارز به مردم در 
صرافی ها ۵ هزار یورو شد

در راســتای مدیریت بــازار ارز و به منظور 
پاســخگویی بــه نیازهــای مــردم، امکان 
فــروش ارز به مردم تا ســقف ۵ هــزار یورو 
یا معادل آن به ســایر ارزها بــرای صرافی ها 
دارای مجــوز معتبــر از بانــک مرکــزی، 
 از محــل منابــع خریــداری شــده مجاز 

شد.
بانک مرکزی اعالم کرد: از هفته آتی صرافی ها 
می توانند نســبت بــه خریــد ارز به صورت 
اسکناس از اشخاص حقیقی و حقوقی تحت 
ســرفصل »تامین نیازهای ضــروری« اقدام 

نمایند.
صرافی هــا همچنیــن مجازند نســبت به 
فــروش منابع تامین شــده از ایــن محل به 
اشــخاص حقیقی ایرانی )باالی 18 ســال( 
و حقوقی مقیــم به صورت یک بار در ســال 
برای هر مشــتری و پس از احراز هویت وی 
تا ســقف ۵ هزار یورو یا معادل آن به ســایر 
 ارزها در سرفصل »تامین نیازهای ضروری«

 اقدام نمایند.

هفت میلیون و 200 هزار فقره چک در آذر 
ماه مبادله  شد

کاهش آمار چک های برگشتی
 در آذر ماه امســال بیش از هفــت میلیون 
و ۲۰۰ هــزار فقــره چــک مبادله  شــد که 
بیــش از ۹۳ درصــد ایــن چک هــا وصول 
 شــده که نســبت به مــاه قبلــش افزایش 

دارد. 
به گزارش ایســنا، طبق اعالم بانک مرکزی، 
طــی آذر مــاه 1۴۰1 در ســامانه چکاوک 
بیــش از ۷.۲ میلیون فقره چک به ارزشــی 
بالغ بر ۳۹۷8 هزار میلیارد ریال مبادله شــد 
که نســبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به 
 ترتیب ۳.۳ درصد و 8.1 درصد افزایش نشان 

می دهد.
از کل تعــداد و مبلغ چک های مبادله شــده 
در آذر ماه بــه ترتیــب ۹۳.1 درصد و ۹1.۵ 
درصد وصول شــده اســت. درصد تعداد و 
مبلغ چک های وصول شــده در مــاه قبل از 
آن )آبان ماه( به ترتیــب معادل ۹۲.۹ درصد 
و ۹۰.۷ درصد بــوده اســت. همچنین این 
نسبت در ماه مشــابه ســال قبل به ترتیب 
 برابــر ۹1.۷ درصــد و ۹۰.1 درصــد بــوده

 است.
شــاخص نســبت چک های برگشــتی به 
چک هــای مبادلــه ای در آذرمــاه 1۴۰1 
به لحاظ تعــدادی ۶.۹ درصد بــوده که این 
شــاخص در ماه قبــل عــدد ۷.1 درصد را 
نمایش می دهــد. همچنین این شــاخص 
بــه لحــاظ مبلغــی 8.۵ درصد بــوده و در 
 مــاه قبــل از آن ۹.۳ درصــد را نمایــش 

می دهد.

توزیع بنزین معمولی و یورو ۲ در 
کالنشهرها ممنوع شد

ســخنگوی اتحادیه جایگاه داران ســوخت 
از ممنوعیــت توزیع بنزیــن معمولی و یورو 
۲ در کالنشــهرها خبــر داد و گفــت: در 
تهــران فقط بنزین یــورو ۴ و ســوپر توزیع 
می شــود. رضا نــواز، ســخنگوی اتحادیه 
جایگاه داران ســوخت گفت: مصرف روزانه 
بنزین در اســتان تهران حــدود ۲۰ میلیون 
 لیتر است که دو برابر کشــوری مثل ترکیه 

است.
وی در پاسخ به این ســوال که از این میزان 
مصرف چقدر بنزین معمولی اســت، چقدر 
یورو۲ و چقــدر یورو ۴ اســت؟ گفت: کالن 
شــهرها که ۹۵ درصد یــورو ۴ دارند یعنی 
در کالن شــهرها الزام محیط زیستی است 
که ســوخت یــورو ۴ توزیع شــود و بنزین 
معمولی هم در تهران نداریم، ولی با شــرایط 
سینوســی در حــال حاضر بیــن ۶۰۰ الی 
 ۷۰۰ هزار لیتر از این میزان به بنزین ســوپر 

اختصاص دارد.
نواز تصریح کــرد: ما االن در تهــران توزیع 
بنزین یــورو ۲ نداریــم، بنزین یــورو ۴ در 
تهران توزیع می شــود و بنزین ســوپر. وی 
افزود: بــر اســاس اســتانداردهای ملی که 
وجود دارد و قانون هــوای پاک و الزاماتی که 
وجود دارد ۵۰ درصد بنزین توزیعی کشــور 
 یورو ۴ اســت و در کالن شــهرها کال یورو ۴ 

توزیع می شود.

خبر

نرخ تورم ســاالنه دی ماه 
1۴۰1 بــرای خانوارهای 
کشــور بــه ۴۶.۳ درصد 
رسیده که نسبت به همین 
اطــالع در ماه قبــل، 1.۳ 
واحد درصد افزایش نشــان می دهــد. به گزارش 
فارس،  مرکز آمــار ایران شــاخص قیمت مصرف 
کننده در دی 1۴۰1 را منتشر کرد. نرخ تورم ساالنه 
دی مــاه 1۴۰1 برای خانوارهای کشــور به ۴۶.۳ 
درصد رسیده که نسبت به همین اطالع در ماه قبل، 

1.۳ واحد درصد افزایش نشان می دهد.

افزایش نرخ تورم نقطه ای خانوارهای کشور
منظور از نرخ تــورم نقطه ای، درصــد تغییر عدد 
شاخص قیمت، نســبت به ماه مشــابه سال قبل 
می باشــد. نرخ تورم نقطه ای در دی ماه 1۴۰1 ، به 
عدد ۵1.۳ درصد رسیده اســت؛ یعنی خانوارهای 
کشــور به طور میانگین ۵1.۳ درصد بیشتر از دی 
1۴۰۰ برای خرید یک »مجموعه کاالها و خدمات 

یکسان« هزینه کرده  اند.
نرخ تورم نقطه ای دی ماه 1۴۰1 ، در مقایسه با ماه 
قبل ۲.8 واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم 
نقطه ای گروه عمده »خوراکی ها، آشــامیدنی  ها و 
دخانیات« با افزایــش ۳.۹ واحد درصدی به ۶۹.۲ 
درصد رســیده و گروه »کاالهــای غیرخوراکی و 
خدمات« با افزایش ۲.۳ واحــد درصدی به ۴1.۲ 

درصد رسیده است.
این در حالی اســت که نرخ تورم نقطــه ای برای 
خانوارهــای شــهری ۵۰.۶ درصــد می باشــد 
کــه نســبت بــه مــاه قبــل ۲.۷ واحــد درصد 

افزایش داشــته اســت. هم چنین این نــرخ برای 
خانوارهــای روســتایی ۵۴.۹ درصــد بــوده که 
 نســبت به ماه قبــل ۳.۵ واحد درصــد افزایش 

داشته است.

افزایش نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور
منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص 
قیمت، نسبت به ماه قبل می باشد. نرخ تورم ماهانه 
دی 1۴۰1 به ۴.۳ درصد رســیده که در مقایسه با 
همین اطالع در ماه قبل، ۲.۴ واحد درصد افزایش 
داشــته اســت. تورم ماهانه برای گروه های عمده 
»خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« ۴.1 درصد و 
برای گروه عمده »کاالهای غیرخوراکی و خدمات« 
۴.۵ درصد بوده اســت. این در حالی است که نرخ 

تورم ماهانه برای خانوارهای شهری و روستایی به 
ترتیب  ۴.۳ درصد و ۴.۳ درصد می باشد که نسبت 
به ماه قبل برای خانوارهای شهری ۲.۲ واحد درصد 
افزایش و بــرای خانوارهای روســتایی ۳.1 واحد 

درصد افزایش داشته است.

افزایش نرخ تورم ساالنه خانوارهای کشور
منظور از نرخ تورم ســاالنه، درصد تغییر میانگین 
اعداد شاخص قیمت در یک ســال منتهی به ماه 
جاری، نسبت به دوره مشــابه قبل از آن می باشد. 
نرخ تورم ســاالنه دی ماه 1۴۰1 ، برای خانوارهای 
کشور به ۴۶.۳ درصد رســیده که نسبت به همین 
اطالع در مــاه قبــل، 1.۳ واحد درصــد افزایش 
نشــان می دهــد. هم چنین نــرخ تورم ســاالنه 

برای خانوارهای شــهری و روســتایی به ترتیب 
۴۵.۵ درصــد و ۵۰.۰ درصد می باشــد که برای 
خانوارهای شهری 1.۲ واحد درصد افزایش و برای 
 خانوارهای روســتایی 1.۴ واحــد درصد افزایش 

داشته است.
در گروه عمــده »خوراکی هــا، آشــامیدنی ها و 
دخانیات« بیشــترین افزایش قیمت نسبت به ماه 
قبل مربوط به گروه »ســبزیجات« )پیاز، بادمجان 
و کاهو( و گروه »انواع گوشت« )گوشت گوسفند، 
گوشت گاو یا گوســاله و انواع ماهی( و گروه »میوه 
و خشــکبار« می باشــد. در گروه عمده »کاالهای 
غیرخوراکی و خدمات«، گروه »حمل و نقل« )انواع 
اتومبیل ســواری(، گروه »هتل و رستوران« )انواع 
غذاهای سرو شده در رستوران( و گروه »بهداشت 
و درمان« )انواع دارو( بیشــترین افزایش قیمت را 
نسبت به ماه قبل داشته اند. دامنه تغییرات نرخ تورم 
ساالنه در دی ماه 1۴۰1 برای دهک های مختلف 
هزینه ای از ۴۳.۷ درصد برای دهک دهم تا ۵۳.۲ 

درصد برای دهک اول است.

تغییرات قیمتها درماه جاری
در گــروه عمــده »خوراکیهــا، آشــامیدنیها و 
دخانیات« بیشــترین افزایش قیمت نسبت به ماه 
قبل مربوطبهگروه »ســبزیجات«)پیاز، بادمجان 
و کاهو( وگروه»انواع گوشت«)گوشــت گوسفند، 
گوشت گاو یا گوســاله و انواع ماهی( و گروه »میوه 
و خشکبار«میباشــد.در گروه عمــده »کاالهای 
غیرخوراکی و خدمات«، گروه »حمل و نقل« )انواع 
اتومبیل ســواری(، گروه »هتل و رستوران) «انواع 
غذاهای سرو شده در رستوران( وگروه »بهداشت 
و درمان) «انواع دارو( بیشــترین افزایش قیمت را 

نسبت به ماه قبل داشته اند.

افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه

تورم ساالنه دیماه به 46.3 درصد رسید

عوارض صادراتی ۷۰ تا ۱۰۰ درصدی 
برای ۷ محصول آب بر

عوارض صادراتی پیاز، سیب زمینی، گوجه فرنگی، 
هندوانه، ملون، خربزه و طالبی در سال 1۴۰۲ از 
سوی وزارت جهاد کشاورزی با ارزش ۷۰ تا 1۰۰ 
درصد پایه صادراتی ابالغ شد. معاونت بازرگانی 
وزارت جهاد کشاورزی در نامه ای به سازمان توسعه 
تجارت ایران، عوارض صادراتی برای محصوالت 
جالیزی پیاز، سیب زمینی، گوجه فرنگی، هندوانه، 

خربزه، ملون و طالبی در سال 1۴۰۲ را ابالغ کرد.
بنا به این گزارش، با عنایت به بند )۶( سیاست های 
کلی برنامه هفتــم و منویات و تاکیــدات مقام 
معظم رهبری مبنی بر کشــت و تولید کاالهای 
اساسی متناســب با ابالغ الگوی کشت با توجه 
به منابع آبی کشور و مطابق بند )ث( ماده )1( و 
ماده )۵( آیین نامــه اجرایی قانون تمرکز وظایف 
و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی، صادرات 
این محصوالت جالیزی از تاریخ اول فروردین ماه 
1۴۰۲ با اخذ عوارض از کلیه مبادی مجاز کشور 
و مشروط به کنترل و تاییدیه سیستمی توسط 
وزارت جهاد کشاورزی در سامانه جامع گمرکی 

)EPL( مجاز است.
بنابر این گزارش وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرده 
است که ارزش پایه صادراتی محصوالت فوق الذکر 
به صورت فصلی مورد بررسی و پایش و در صورت 
لزوم از طرق قانونی مــورد بازنگری و اصالح قرار 

خواهد گرفت.

عرضه ۴۵۰ هزار ربع سکه در 
بورس کاال از سه شنبه

۴۵۰ هزار ربع ســکه طالی بهــار آزادی از روز 
سه شــنبه ۴ بهمن 1۴۰1 به مدت 1۰ روز کاری 
از طریق بورس کاالی ایران عرضه می شود. بانک 
مرکزی اعالم کرده که عرضه ربع سکه طالی بهار 
آزادی در بورس کاال در این مرحله بصورت گواهی 
سپرده ناپیوسته خواهد بود و فرآیند کشف قیمت 
جدید در عرضه مربوطه هم بصورت ثبت سفارش 

دفتری با قیمت های مختلف است.
مطابق شرایط عرضه ربع سکه طال در بورس کاال، 
تمامی اشخاص حقیقی باالی 18 سال دارای کد 
ملی می توانند حداقل یــک قطعه و حداکثر پنج 
قطعه ربع سکه طالی بهار آزادی را خریداری کنند. 
خریداران می توانند پنج روز کاری بعد از خرید سکه 
در بورس کاال، به خزانه بانک رفاه مراجعه کرده و با 
ارائه اسناد مربوط به  بورس، بصورت فیزیکی معادل 

سکه های خریداری شده را تحویل بگیرند.
بانک مرکــزی همچنین در نامه ای به شــرکت 
بورس کاالی ایران تاکیــد کرد، مبلغ ۹٪ مالیات 
بر ارزش افزوده در قیمت کشــف شده معامالت 
گواهی سپرده کاالیی سکه طالی ربع بهارآزادی 
خزانه بانک رفاه، محاسبه شــده 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 انجام 
می شود. جزییات بیشترعرضه ۴۵۰ هزار ربع سکه 
طال بهار آزادی از روز سه شنبه ۴ بهمن 1۴۰1 به 
مدت 1۰ روز کاری، طی اطالعیه ای توسط شرکت 

بورس کاالی ایران اعالم خواهد شد.

ضرورت تامیــن ۸۰ درصد از 
هزینه مسکن توسط دولت

عضو کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر تامین 
8۰ درصد از هزینه تامین مســکن توسط دولت 
گفــت: کار بزرگی که در دولــت مردمی آیت اهلل 
رئیسی شروع شده در موعد خود به سرانجام می 
رســد. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری 
تسنیم، علی نیکزاد با اشاره به راهکارها پیرو تامین 
منابع مالی ساخت مســکن در کشور اظهار کرد: 
مجلس قانون جهش تولید مسکن را مصوب کرد؛ 
در این قانون آمده است که تا ۲۰ درصد تسهیالت 

بانکی باید در اختیار بخش مسکن قرار گیرد.
وی افزود: وقتی برای یک واحد مسکونی تسهیالت 
داده می شود، در واقع ۷۰ درصد این تسهیالت به 
صنعت داده می شود چراکه براساس مولفه های 
تکمیل مسکن از لحاظ ریالی، ۵ درصد آن صرف 
هزینه های خدمات فنی و مهندســی، ۲۵ درصد 
صرف دســتمزد و ۷۰ درصد صرف مصالحی اعم 

از فوالد، سیمان، سنگ و کاشی و غیره می شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: دولت 
باید اهتمام جدی بر تامین منابع ۷۰ تا 8۰ درصدی 
یک واحد مســکونی بدون درنظر گرفتن هزینه 
زمین داشته باشــد تا این کار بزرگی که در دولت 
مردمی آیت اهلل رئیسی شروع شده در موعد خود 

به سرانجام برسد.

اخبار

I N FO@biznews. ir

info@kASBOKARNEWS.irروزنامه كسب و كار| سال هشتم،شماره 2687| دو شنبه 3 بهمن ماه1401

بررســی آخریــن وضعیت صــورت هــای مالی 
خودروسازان مربوط به ۹ ماهه ســال جاری نشان 
می دهد که زیان انباشته ۳ شرکت مادر خودروساز 
به بیش از 8۲ هزار میلیارد تومان رســیده است.به 
گزارش مهر، صنعت خودروسازی کشور با چالش های 
متعددی همچون بهــره وری پایین، تنوع و کیفیت 
پایین محصــوالت، عدم رضایتمندی مشــتریان، 
ساختارهای مالکیتی و مدیریتی معیوب، عدم تفاهم 
و درک مشترک تصمیم گیران و ذی نفعان اصلی بازار 
و صنعت خودرو مواجه است.وضعیت نامطلوب مالی 
و زیان انباشته شرکت های خودروسازی یکی از نتایج 

اخذ تصمیمات نادرست و چالش های مزبور است.
بر همین اساس، بررسی آخرین وضعیت صورت های 
مالی خودروسازان که البته یک گزارش غیر تلفیقی 
بوده و فقط به ســه شــرکت مادر ایــران خودرو، 
ســایپا، پارس خودرو مربوط می شود و شرکت های 
زیرمجموعه را لحاظ نکرده است، نشان می دهد که 
زیان انباشته این صنعت در ۹ ماه نخست امسال بیش 
از 8۲ هزار میلیارد تومان بوده است.این در حالیست 
که مجموع زیان انباشته ۹ ماهه سال 1۴۰۰ معادل 
۶8 هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بوده، بنابراین تا پایان 
آذر ماه امسال حدود 1۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان به 

زیان انباشته خودروسازان افزوده شده است.
به این ترتیب مجموع زیان انباشته نسبت به ۹ ماهه 
سال گذشته حدود ۲۰ درصد رشد را نشان می دهد.

بررسی جزئیات گزارش مذکور نشان می دهد که زیان 
انباشته شــرکت ایران خودرو )بدون در نظر گرفتن 
شرکت های زیرمجموعه( تا پایان آذر امسال به حدود 

۴1 هزار میلیارد تومان رسیده است.
نکته قابل توجه در گزارش ایران خودرو این است که 
این شرکت در بازه زمانی ۹ ماهه امسال، در مجموع 
بیش از 11۴ میلیارد تومان ســود را در صورت های 
مالی خود به ثبت رسانده است. در اینجا باید اشاره 
شود که ایران خودرو مابه التفاوت قیمت دستوری و 
قیمت تمام شده محصوالت را به عنوان سهم دولت، 
از زیان خود تفکیک کرده است بنابراین در این مدت 

برای خود زیانی در نظر نگرفته است.
بررسی جزئیات فروش این شرکت نیز نشان می دهد 
که طی ۹ ماهه ســال جاری بیش از ۴۲1 هزار و ۵۰ 
دستگاه انواع محصول را به تولید رسانده است که برای 

آن بالغ بر 1۳8 هزار میلیارد تومان هزینه کرده و در 
مقابل، ۴۴۰ هزار و ۳۷۹ دستگاه خودرو را به فروش 
رســانده که از این محل بیش از 1۲8 هزار میلیارد 
تومان پول دریافت کرده است؛ بنابراین سود )زیان( 
ناخالص ایران خودرو در ۹ ماه امسال بالغ بر ۹ هزار و 

۷۰۰ میلیارد تومان بوده است.
ایران خودرویی ها از ناحیه فروش بیش از ۲۷۳ هزار 
دستگاه از خانواده پژو، بیش از 11 هزار میلیارد تومان 
زیان دیده اند. همچنین این شرکت در مجموع بالغ بر 
۵۲ هزار دستگاه از اعضای خانواده سمند فروخته و 
از محل فروش این تعداد دستگاه خودرو حدود هزار 
و ۴۰۰ میلیارد تومان ضرر کرده است. ایران خودرو 
بیش از ۵۷ هزار دســتگاه دنا نیز فروخته که از این 
ناحیه ۷۷۰ میلیارد تومان زیان و همچنین با فروش 
بیش از ۲۹ هزار دستگاه رانا، زیانی تقریباً ۲۴۹ میلیارد 
تومان دیده است. این شــرکت اما در بخش »سایر 
محصوالت« و »فروش قطعات و لوازم« سودآور بوده و 
به ترتیب سودی حدوداً یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان 
و دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از این ناحیه سود کرده 
است. همچنین بررسی صورت های مالی شرکت سایپا 
)بدون در نظر گرفتن زیرمجموعه ها( نیز بیانگر زیان 
انباشته بیش از ۲8 هزار میلیارد تومانی تا پایان آذر 
ماه است. این شرکت در ۹ ماهه امسال نیز بیش از سه 

هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان زیان دیده است.
بررسی جزئیات فروش این شرکت نیز نشان می دهد 
که طی ۹ ماهه سال جاری ۲۵۷ هزار و ۴۵۳ دستگاه 
محصول با هزینه ۴۲ هزار میلیارد تومان تولید کرده 
و در مقابل، ۲۹1 هزار و ۴8۳ دستگاه خودرو فروخته 
که از این محل ۴۳ هــزار و ۳۰۰ میلیارد تومان پول 
دریافت کرده اســت. بنابراین ســایپایی ها بیش از 
۹1۵ میلیارد تومان سود ناخالص در بازه زمانی تحت 
بررسی به دست آورده اند. سایپا از ناحیه فروش حدوداً 
۲۳۵ هزار دستگاه تیبا، کوئیک و ساینا بیش از یک 
هزار و 1۲۹ میلیارد تومان زیان دیده است. از سوی 
دیگر این شرکت از محل فروش حدود ۳۳ هزار و ۳۶۲ 
دستگاه وانت پراید ) پراید 1۵1 ( بالغ بر ۹8۰ میلیارد 
تومان سود کسب کرده است. سایپایی ها همچنین 
بیش از ۲۴ هزار دستگاه شاهین در ۹ ماه امسال به 
فروش رسانده اند که از این محل بالغ بر ۹۰۰ میلیارد 

تومان سود به دست آورده اند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه سال 
گذشته صادرات ایران به آفریقا نسبت به سال 
1۳۹۹ حدود دو برابر شــد، از هدفگذاری برای 
تدوین نقشه راه توسعه همکاری بین دو کشور 
ایران و زیمبابــوه خبر داد. ســید رضا فاطمی 
امین در نشست مشترک با »هوی سی اینسزا« 
وزیر صنایع و تجارت زیمبابوه، اظهار کرد: سال 
گذشته صادرات ایران به آفریقا نسبت به سال 
1۳۹۹ میزان 1۰۰ درصد افزایش یافت و امسال 
هم تاکنون نسبت به مدت مشابه سال قبل این 
رقم ۷۰ درصد افزایش داشته است. همچنین در 
تالش هستیم تا آنجا که امکان دارد نیازهایمان 
را از آفریقا تأمین و صادراتمان را به این کشــور 

افزایش دهیم.
وی افزود: ایــران و زیمبابوه مــی توانند روابط 
مکمل بین یکدیگر تعریف کنند، چرا که به لحاظ 
تاریخی ایران روابط گســترده ای با کشورهای 
آفریقایی داشته است. البته در سال های اخیر 
این روابط مقداری افت داشــت که می توان آن 

را جبران کرد.
فاطمی امین با بیان اینکه در پنج سال گذشته 
روابط ایــران با زیمباوه کاهش داشــته، گفت: 
به طوری که تا ۵ سال پیش ســالی ۶۰۰ هزار 
دالر صادرات بــه زیمباوه داشــتیم، اما اکنون 
صادرات ایران به این کشــور بــه 1۰ هزار دالر 
کاهش یافته و تقریبا به صفر رســیده اســت. 
واردات ایران از زیمباوه نیز کاهش یافته است. 
بنابراین اگر چه با کشــورهای آفریقایی روابط 
گسترده ای داشــتیم، اما روابط تجاری ایران با 
این کشــور کاهش یافته و  امیدواریم این دیدار 
 آغازی برای توسعه بیشــتر روابط تجاری ایران

 و زیمباوه باشد.
وی در ادامه با اشــاره به اظهارات وزیر صنایع 
زیمباوه درباره تحریم های این کشــور، اظهار 
کرد: تحریم در دید اول مشــکالتی برای کشور 
ایجاد می کند، امــا اگر هوشــمندانه برخورد 
شــود، یکی از بهترین محرک های پیشــرفت 
کشــور اســت. زیرا موجب می شــود کشورها 
به منابــع داخلی خودشــان متکی شــوند و 
اقتصادشــان را به طور اساسی شــکل دهند. 

در زمینه فــرآوری موادغذایی هم که اشــاره 
داشــتید، ایــران در این حوزه پیشــرفت های 
خوبی داشــته  و در زمینه صنایع غذایی مانند 
تولید گوجه فرنگی و ماکارونی پیشرفت خوبی 
 داشته ایم و می توانیم در این زمینه نیز همکاری 

داشته باشیم.
وزیر صمت در ادامــه با بیان اینکــه در زمینه 
انرژی خورشــیدی نیز چندین شرکت بزرگ 
در ایران شــروع به فعالیت و تولیــد کرده اند و 
ظرفیت خوبی دارند، تصریح کرد: در حوزه های 
دارو و تجهیــزات پزشــکی ایــران از ظرفیت 
بســیار خوبی برخوردار اســت و در این زمینه 
می تواند با زیمباوه همکاری داشــته باشــد و 
در حوزه معدن هم شــرکت های بسیار بزرگی 
مانند مــس، آلومینیوم وجــود دارد و فعالیت 
می کنند، اما در ذخایــر طال محدودیت داریم و 
بنابراین زمینه مشارکت برای حضور شرکت های 
ایرانی در زیمباوه برای اســتخراج و تولید طال 
فراهم اســت. از طرف دیگر ایــران واردکننده 
 پنبه است و می تواند از کشور زیمباوه این کاال 

را وارد کند.
فاطمی امین  از برگزاری کمیســیون مشترک 
بین دو کشور در یک ماه آینده خبر داد و گفت: 
وزیر تعاون ایران و وزیر خارجه زیمباوه رؤسای 
کمیسیون مشترک هســتند. بنابراین در یک 
ماهی که فرصــت داریم می توانیــم ارتباطات 
را داشته باشــیم و نقشه راه توســعه همکاری 
بین دو کشــور را تدوین کنیم. سرمایه گذاران 
کشــور زیمبــاوه می تواننــد به ایران ســفر 
کنند و از شــرکت های ســازنده ماشین آالت 
صنایع غذایــی دیدن کنند و در حــوزه انرژی 
 خورشــیدی و دارویی نیز می تــوان همین کار 

را انجام داد.
وی افزود: ایران می تواند از زیمباوه پنبه و طال 
وارد کند و در مقابل به زیمباوه ماشــین آالت 
از جمله ماشــین آالت صنایع غذایــی را صادر 
کند تــا تراز تجاری دو کشــور دوطرفه رشــد 
کند، بنابراین تا زمان آغاز کمیسیون مشترک 
می توان برنامه ریزی های الزم را برای پیشــبرد 

کارها انجام داد.

جدیدترین آمار منتشره از ســوی وزارت صنعت،  معدن و تجارت )صمت( 
نشان می دهد که در ۹ ماهه امسال از ۲۲ کاالی منتخب صنعتی، تولید 1۶ کاال 
افزایش، شش کاال کاهش یافته و تولید انواع لوازم خانگی بین ۹ تا ۶1 درصد 
افزایش داشته است. به گزارش ایسنا، بر اساس این آمار در ۹ ماهه امسال تولید 
دو کاال بیش از 1۰۰ درصد، دو کاال ۵۰ تا 1۰۰ درصد، شــش کاال 1۰ تا ۵۰ 
درصد و شش کاال کمتر از 1۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش 

داشته و تولید شش کاال کاهش یافته است.
بر اســاس این گزارش تولید الیاف اکریلیک و اتوبوس،  مینی بوس و ون به 
ترتیب ۳۰1 و 1۵۷ درصد در این مدت رشد داشته و به ۶۰۰۰ تن و ۴۲8۰ 
دستگاه رسیده است. وانت و انواع تلویزیون نیز در ۹ ماهه امسال به ترتیب ۵۴ 
و ۶1 درصد افزایش تولید داشتند و تولید آن ها به ترتیب به بیش از 88 هزار 
دستگاه و یک میلیون و ۴۳۰ هزار دستگاه رسیده است. تولید سایر انواع لوازم 
خانگی شامل کولر آبی ۲۹ درصد، یخچال و فریز 18 و ماشین لباسشویی ۹ 

درصد در مدت یاد شده رشد داشته است. تولید این سه محصول در ۹ ماهه 
سال جاری به ترتیب به بیش از یک، 1.۹ و 1.1 میلیون دستگاه رسیده است.

از جمله مهم ترین کاالهای دیگری که تولید آن ها افزایش داشته نیز می توان به 
سموم دفع آفات نباتی، کارتن، انواع سواری و الکتروموتور با افزایش بیش از 1۰ 
درصد و پتروشیمی، نخ، تراکتور، الیاف پلی استر و الستیک خودرو با افزایش 

جزئی زیر 1۰ درصد اشاره کرد.
از بین ۲۲ کاالی منتخب صنعتی که آمار تولید آن ها منتشر شده، تولید شش 
کاال کاهش داشته که بیشترین کاهش مربوط به دوده با ۲۷ درصد، روغن 
ساخته شده نباتی، انواع کاغذ و نئوپان هر کدام با 1۵ درصد و پودر شوینده 1۳ 
درصد کاهش تولید بیشترین کاهش را داشته اند. تولید روغن نباتی و کاغذ 

در ۹ ماهه امسال به یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن و ۶۶۹ هزار تن رسیده است.
گفتنی است بر اساس نامه دبیر ستاد تنظیم بازار در سال گذشته  کارخانه های 
تولیدی در سال جاری باید نسبت به تولید ماهانه 18۰ هزار تن روغن که 1۲۰ 

هزار تن در بخش های خانوار، ۲۵ هزار تن در بخش صنف و ۳۵ هزار تن در 
بخش صنعت خواهد بود، اقدام کنند.

همچنین طبق گفته های رئیس سندیکای کاغذ و مقوا، نیاز ساالنه کشور به 
کاغذ بسته بندی 8۵۰ هزار تن که ساالنه یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن تولید 
می شود که مازاد تولید به کشورهای مختلف از جمله اروپا، آسیا و کشورهای 
حاشیه خلیج فارس صادر می شود. اما نیاز ساالنه کشور به کاغذ تحریر ۳8۰ 
هزار تن است که 18۰ هزار تن ظرفیت تولید کاغذ تحریر در کشور ایجاد شده، 
اما تولید ناچیز است، چرا که به دلیل قوانین موجود تولیدکنندگان توان رقابت 
با واردکننده را ندارند. کمترین کاهــش تولید نیز مربوط به فیبر با افت یک 

درصدی بوده است.
گفتنی است وزارت صمت در ســال جاری آمارهای ماهانه که در سال های 
گذشته به طور مرتب منتشر می شده را به صورت قطره چکانی منتشر کرده 

است.

تدوین نقشه راه توسعه همکاری ایران و زیمبابوهزیان انباشته خودروسازان به ۸۲ همت رسید

افزایش ۹ تا ۶۱ درصدی تولید لوازم خانگی

گروه اقتصاد ایران وجهان
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اثرات مثبت عرضه خودرو در بورس 
حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی 

قیمت گذاری دستوری تولید را به نابودی کشانده است. این در حالی است که در نبود برجام، اقتصاد 
کشور بایستی به تولید گره زده شود. متاسفانه فعال با تصمیمات نامناسب در حال غرق کردن خود ناجی، 
یعنی تولید هستیم. در خصوص فوالد و پتروشیمی یک تصمیم درست باعث شد حواله فروشی متوقف 
و دست دالالن از این بازار کوتاه شود. اگر فوالد و پتروشیمی از سالها قبل در بورس کاال عرض نمی شد 
اینک ما وارد کننده فوالد و مواد پتروشیمی بودیم. برای سایر کاالها همچون خودرو نیز ایجاد بسترهای 

مناسب برای شفافیت و رقابت ضرورت دارد.
پدیده قرعه کشی از یک سو و فروش بر پایه قیمت آبان ماه 1400، از سوی دیگر به تخریب و ناتوانی 
صنعت خودرو منجر شده است. سهام شــرکت های خودروسازی یا متعلق به سهام دار خرد است و یا 
ســهام دار دولتی دارد. در دو حالت نیز به عنوان بیت المال و حق الناس هیچ کس حق فروش خودرو 
به زیان را ندارد. در سال های گذشــته چنین رویکردی چند صد هزار میلیارد تومان به بخش تولید و 

مردم آسیب رساند. 
در این بین عده ای دالل توانســته اند بخش اعظم رانت ایجاد شــده را صاحب شوند. با عرضه خودرو 
در بورس کاال در یک فضای رقابتی قیمت مناســب و پایین تر از بازار کشف می شود. البته بورس کاال 
تولیدکننده نیست و تنها یک بستر مناسب کشف قیمت و شفافیت در عرضه و تقاضا است. کمبود تولید 
از یک سو و نبود واردات مناسب از سوی دیگر باعث شده تقاضای واقعی و مصرفی نیز پوشش داده نشود. 
بنابراین بورس کاال تنها توان حذف تقاضای داللی را دارد. کمبود در عرضه و پوشــش کامل تقاضای 
مصرفی بحث دیگری است که باید از محل افزایش تولید و واردات پوشش داده شود. بی تردید عرضه 
مناسب و پرتعداد در بورس کاال با هدایت منابع به تولید و حذف داللی می تواند ضمن متعادل ساختن 
قیمتها و کاهش آن، در تامین نقدینگی و تبدیل صنعت خودروســازی به صنعت سودآور، موجبات 
افزایش تولید و پوشش تقاضای مصرفی را فراهم آورد. اشتباهی که برخی در مخالفت در عرضه خودرو 
در بورس کاال دارند ناشی از عدم شــناخت کارکرد بازارها، بســتر بورس کاال و عدم دقت در بررسی 

فاکتورهای موثر در افزایش قیمت کاالها است. 
زمانی که رشــد قیمت دالر و سکه در کشــور رخ می دهد امکان کنترل قیمت سایر کاالها بخصوص 
کاالهایی که کمتر از نیاز مصرفی و واقعی تولید می شــوند، وجود ندارد. بنابراین بهترین روش برای 
بررسی اثرات بورس کاال در عرضه خودرو، بررسی قیمت دالری، حجم عرضه در بورس کاال و ارزیابی 

میزان تاثیرگذاری مولفه های مختلف و موثر در قیمتها از جمله انتظارات تورمی است. 
در مجموع می توان نتیجه گرفت عرضه کاالها از جمله خودرو با توجه به تجربه موفق فوالد، پتروشیمی 
و سیمان ضرورت دارد. تا با حذف دالل بخصوص در شرایط التهاب و انتظارات تورمی منافع تولید تامین 
شود. هر زمان دیدید از تولید هر کاالیی تولیدکننده ضرر می کند و در عوض دالل چند ده یا چند صد 

برابر سود می کند، بدانید بر سر قبر ناجی اقتصاد یعنی تولید ایستاده اید.

رئیــس اتحادیــه نانوایان ســنتي تهــران با 
اشــاره به ۹.۵ میلیون تراکنــش بانکي خرید 
روزانه نان گفت: بــا اجراي فــاز دوم مدیریت 
هوشــمند توزیع یارانه آرد، قیمــت نان براي 
مصــرف کننــده تغییــري نخواهــد کــرد و 
 مانند گذشــته بــا کارت هــاي بانکــي قابل 

خریداري است.
بیژن نوروز مقدم، رئیس اتحادیه نانوایان سنتي 
تهران گفــت: فعال میزان ســهمیه آرد نانوایان 
تغییري نداشته و نرخ نان بر اساس قیمت 1400 
به فروش مي رسد در حالي که قیمت همه کاالها 

افزایش زیادي داشته است.
رئیس اتحادیه نانوایان ســنتي تهران در همین 
راستا اظهار داشــت: فاز دوم مدیریت هوشمند 
توزیع هوشمند یارانه آرد قرار بود از ابتداي دي 

ماه سال جاري آغاز شــود؛ اما هنوز اجرا نشده و 
زمان جدیدي نیز براي اجــراي این طرح به ما 

ابالغ نشده است.
نوروزمقدم افزود: در فاز اول مدیریت هوشمند 
توزیــع یارانه آرد، بــدون افزایــش قیمت این 
محصول بــراي مردم، کمک هزینــه پخت نان 
معادل 1۵ درصد قیمت نان فروخته شده هر شب 
به حساب نانوایان واریز مي شود و قرار است در 
فاز دوم مبلغ کمک هزینه پخت نان افزایش یابد 
تا از ضرر و زیان فعاالن این بخش جلوگیري شود.
رئیس اتحادیه نانوایان سنتي تهران ادامه داد: با 
اجراي فاز دوم مدیریت هوشمند توزیع هوشمند 
یارانه آرد قیمت نان براي مصرف کننده تغییري 
نخواهد کرد و مانند گذشته با کارت هاي بانکي 

قابل خریداري است.

وزیر جهاد کشــاورزی با اشــاره به تنظیم بازار 
محصوالت کشاورزی در ماه های منتهی به پایان 
ســال گفت: با برنامه ریزی ها و اقدامات صورت 
گرفته کمبودی در تامین کاال های اساسی مورد 
نیاز مردم وجود ندارد.  ســید جواد ساداتی نژاد 
وزیر جهاد کشاورزی، در جلسه شورای معاونین 
وزارت جهاد کشاورزی ضمن اعالم انزجار از اقدام 
پارلمان اتحادیه اروپا علیه سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی گفت: سپاه پاســداران انقالب اسالمی 
به عنوان شــجره طیبه، همواره نقش مهمی در 
سازندگی کشور و صلح و آرامش منطقه داشته 

است. 
وی ادامــه داد: اگــر ایســتادگی و از خــود 
گذشتگی های سپاه نبود، اروپا باید همکنون در 
صف آرایی با داعش قــرار می گرفت؛ لذا همگان 
باید قدردان این نهاد مردمــی و انقالبی که امام 
خمینی )ره( پایه گذار آن بوده اســت، باشــیم. 
وزیر جهاد کشاورزی در ادامه با اشاره به اهمیت 
دانش بنیان سازی بخش کشــاورزی گفت: در 
سال 1401 به واسطه فرمایشــات مقام معظم 
رهبری دانش بنیان ســازی بخش کشــاورزی 
با جدیت پیگیری شــده و درحال حاضر تعداد 

شرکت های دانش بنیان و فناور بخش کشاورزی 
 نسبت به ســال گذشــته رشــد ۷1 درصدی 

داشته است.
ســاداتی نژاد در ادامه با اشــاره به تنظیم بازار 
محصوالت کشــاورزی در ماه هــای منتهی به 
پایان سال گفت: خوشــبختانه با برنامه ریزی ها 
و اقدامات صورت گرفته هیچگونه کمبودی در 
تامین کاال های اساســی مورد نیاز مردم وجود 
نــدارد.  وی در ادامــه افزود: در همین راســتا 
بازار محصوالت کشــاورزی اعــم از محصوالت 
پروتئینی، لبنی، حبوبات، غالت، سبزی و صیفی 
جات و میوه بــه صورت روزانــه درحال رصد و 

کنترل است.
وزیر جهاد کشــاورزی در پایــان تصریح کرد: 
کشاورزی ایران دارای ظرفیت های بی نظیر است 
به همین دلیل نیازمند تحول و جهش اساســی 
در این بخش هســتیم. اجرای الگوی کشــت 
محصوالت کشــاورزی، کشــاورزی قراردادی، 
صدور ســند برای اراضی کشــاورزی، توسعه 
دیپلماســی غذایی و افزایش سرمایه گذاری در 
بخش کشاورزی و دانش بنیان سازی، زمینه های 

تحول و رشد این بخش را فراهم می کند.

رئیس سازمان ملی اســتاندارد ایران ضمن اشاره به 
اینکه ۹1 درصد از تکالیف این سازمان در قانون هوای 
پاک ظرف سال گذشته محقق شده است گفت: در 
صدد هستیم که اســتاندارد گازوئیل و نفت کوره را 
اجباری کنیم که تاکنون انجام نشــده است. مهدی 
اسالم پناه در یکصد و بیستمین جلسه علنی شورای 
اســالمی شــهر تهران که به عنوان میهمان حاضر 
بود ضمن تبریک ایام دهه فجر در تشــریح اقدامات 
عملیاتی سازمان ملی استاندارد در اجرای قانون هوای 
پاک گفت: این قانون در سال 1۳۹۶ در ۳۹ تبصره به 
تصویب مجلس شورای اســالمی رسید و تعدادی از 
مواد این قانون صراحت مستقیمی بر نقش سازمان 
ملی استاندارد دارند که از جمله آنها می توان به مواد 4، 

۸ و 1۸ این قانون اشاره کرد.
وی با اشــاره به اینکه در ماده 4 به تولید انواع وسایل 
نقلیه موتوری و واردات آنها و الزام رعایت حدود مجاز 
استاندارد تاکید شده است، افزود: مصرف سوخت و 
ورود قطعات استاندارد برای کاهش آالیندگی در این 
ماده مورد توجه قرار گرفته و سازمان ملی استاندارد 
باید تدابیری را اتخاذ کند که در واقع شماره گذاری 
خودروها در بخش مجوز آالیندگی از سوی سازمان 

استاندارد صورت بگیرد.

اسالم پناه ادامه داد: تدوین استاندارد مصرف سوخت 
خودروهای سبک و اجرای اجباری آن عملیاتی شده 
و تدوین استاندارد در خصوص سوخت موتورسیکلت 
نیز باید اجباری باشــد که 100 درصد پیشرفت در 
این حوزه اتفاق افتاده است. وی به استاندارد اجباری 
مصرف سوخت بنزین خودروهای سنگین و اجرای 
کامل این بند از قانون اشــاره کرد و افزود: استاندارد 
اجباری دوام DPF نیز به تصویب رسیده و استاندارد 
کاتالیست ۷0 درصد پیشرفت داشته که امیدواریم 
تا پایان ســال به صورت کامل اجرا شــود. مالکان 
خودروهای سبک و سنگین نیز مکلف هستند وسایل 
نقلیه خود را در سن فرســودگی از رده خارج کنند. 
آئین نامه این ماده نیز در خرداد ماه ســال 1400 در 

هیات وزیران به تصویب رسیده است.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با بیان اینکه وزارت 
نفت باید تا سال 1۳۹۸ طرح کهاب را تکمیل می کرد 
که هنوز انجام نشده افزود: ســازمان استاندارد باید 
پیش نویس ها را تهیه می کرد که این کار انجام شده و 
این پیش نویس ها تحویل داده شده است. شرکت های 
بازرسی تایید صالحیت شده برای کنترل موتورخانه ها 
اقدام می کنند و تنظیم گری را انجام می دهند و در 

سامانه ما این موارد ثبت می شود.

رئیس اتاق اصناف مرکز استان همدان گفت: در حوزه 
کســب و کار اصناف تغییراتی رخ داده است که باید 
آن را بپذیریم و برای حفظ شــغل و کسب و کارمان 
برنامه هــای الزم را تدوین و اجرایــی کنیم. محمد 
ارغوان، رئیس اتاق اصناف مرکز استان همدان گفت: 
مولفه های های گوناگونی شــرایط سخت اقتصادی 
امروز را به وجود آورده است. اگر تحریم ها که از عهده 
بازار خارج است را کنار بگذاریم که قطعا سهم به سزایی 
دارد؛ اما می توان با تدابیری حســاب شده و علمی 

شرایط امروز اقتصادی را بهبود بخشید.
وی افزود: در حال حاضر نخستین مساله پذیرش این 
مورد است که ماهیت کســب و کارها دگرگون شده 
است؛ مســاله ای که اگرچه آن را می دانیم اما شاید 
نپذیرفته باشیم. مشاور اقتصادی استاندار همدان در 
حوزه اصناف و بازار تاکید کرد: سرعت باالی تغییر و 
تحوالت و رشد علم و تکنولوژی به عبارتی ما را غافلگیر 

کرد و از ارتقا کسب و کارها به نوعی غفلت کردیم.
ارغوان افزود: از این رو نخســتین وظیفه ما در اتاق 
اصناف به روزرســانی کســب و کارهــا و حفاظت 
از فعالیت های اقتصادی اســت تا بتوانیم شغل ها و 
ســرمایه ها را حفظ کنیم. وی ادامــه داد: به همین 
منظور باید ابتدا ارتباط خود با مراکز علمی و موسسات 

پژوهشی را برقرار و مشکالت خود را پس از احصا در 
اختیار آنها قرار دهیم و به اتفاق یکدیگر در پی پاسخ 

آنها باشیم.
رئیس اتاق اصناف مرکز اســتان همدان تاکید کرد: 
به این منظور اتاق های اصناف سراســر کشور باید از 
نظر مالی و جایگاهی قدرتمند باشند . لذا الزم است 
ظرفیت های قانونی را در قانون نظام صنفی را فعال 
کنیم، سهم اصناف از شهرداری ها و تعزیرات حکومتی 
که به روشنی در قانون نظام صنفی آمده است، الزمه 

این مهم است.
ارغوان گفت: بدون تردید این مهم نیازمند رسیدن 
به یک اجماع سراسری بین اصناف و مدیران دولتی 
است که باید در سطح کالن کشور و در هر استان رخ 
دهد. وی اظهار کرد: به عبارت دیگر هر یک از روسای 
اتاق های اصناف باید به عنوان مشاور استاندار در هر 
برهه ای منصوب شــوند تا ارتباط آنها با شخص اول 

استان مستقیم باشد.
مشاور اقتصادی استان همدان بیان کرد: همچنین 
نیازمند اجماع حداکثری در اصناف هستیم تا برنامه 
راهبردی و عملی اصناف را تدوین و به منصه ظهور 
برسانیم. وی تاکید کرد: ایجاد همدلی و همراهی میان 

اصناف می تواند مشکالت پیش رو را کاهش دهد. 

مدیر توسعه طرح کاال برگ الکترونیک با تشریح 
جزئیات اجــرای طرح کاال بــرگ الکترونیک در 
استان هرمزگان، گفت: تا کنون یک هزار فروشگاه 
به این طرح پیوسته اند. هادی زمان ثانی در مورد 
جزئیات اجرای طرح کاال برگ الکترونیک اظهار 
داشت: این طرح بر اســاس تکلیف جزء یک بند 
»س« تبصره یک قانون بودجه 1401 که دولت را 
مکلف به اجرای طرح کاال برگ الکترونیک کرده 
بود، ابتدا به صورت آزمایشــی اجرا می شود که از 
سه شنبه 2۷ دی  ســال جاری در هرمزگان آغاز 

شده است.
وی در مــورد کاالهــای مشــمول طــرح کاال 
برگ الکترونیک گفت: شــیر کم چــرب، پنیر، 
ماســت کم چرب، مرغ، تخم مــرغ، روغن مایع،  
ماکارانی، قنــد، شــکر و برنج 10 قلــم کاالی 

اساسی هستند که مشــمول این طرح می شوند 
و هیچ فرقی نمی کند که از کــدام برند و یا مارک 
تجاری باشــد و به انتخــاب خــود یارانه بگیران 
 کاال انتخــاب می شــود و نــوع خاصــی مدنظر 

ما نیست.
مدیر توســعه طرح کاال برگ الکترونیک  با بیان 
اینکه اعتبار اجرای طرح کاال بــرگ الکترونیک 
در کدملی سرپرســت خانوار شــارژ می شــود، 
بیان داشت:  با اســتفاده از همه کارت های بانکی 
که به اســم سرپرست خانوار اســت می توان این 
کاالها را از فروشگاه های طرف قرارداد خریداری 
کرد. وی افــزود: تا کنــون یک هزار فروشــگاه 
متصل به طــرح کاال برگ در اســتان هرمزگان 
شده اند که در این فروشــگاه ها برچسب خاصی 
با این عنوان » این فروشــگاه به شــما پیوست« 

 مشــخص شــده اند کــه کلمــه شــما مخفف 
»شبکه ملی اعتبار« است.

زمان ثانی در مورد اینکــه از چه زمانی این اعتبار 
واریز می شــود،  گفت: یک ماه قبــل از پرداخت 
یارانه نقدی ماهانــه این اعتبار به حســاب فرد 
واریز می شــود که فقط می تواند 10 قلم کاالی 
مدنظر را خریداری کند و امکان برداشــت نقدی 
ندارد و هر سرپرست خانوار به اندازه تعداد اعضای 
خانوار خود تا ســقف یارانه نقدی می تواند از این 
نوع کاالها خریــداری کند و ماننــد خریدهای 
معمولی بــا کارت بانکی انجام می شــود و پول 
خرید کاال ظرف حداکثر 4۸ ســاعت به حساب 
مغازه دار واریز می شــود و این میــزان از اعتبار 
حساب یارانه ای سرپرست خانوار کم می شود و در 
20م هر ماه باقیمانده اعتبار به حساب سرپرست 

خانوار واریز می شــود. وی توضیح داد: مثال یک 
خانوار 4 نفره که هر کدام 400 هزار تومان یارانه 
نقدی می گرفتند می توانند تا سقف یک میلیون 
و ۶00 هزار تومــان از اقالم کاالهای اساســی از 
یک یا چند قلم کاال تا این سقف خریداری کنند. 
مدیر توسعه طرح کاال برگ الکترونیکی در مورد 
اینکه بیشترین تقاضای مردم از چه کاالیی بوده 
و تا کنون چند نفر خریداری کردند؟ گفت: هنوز 
 گزارشی دریافت نکرده ایم البته استقبال مناسب 
بوده و فعاًل فقط در اســتان هرمــزگان در همه 
شهرها و روســتاها و فروشــگاه های زنجیره ای 
اجرا می شــود و طوری برنامه ریزی شــده است 
که در هر دهســتان حداقل یک فروشگاه باشد و 
 پراکندگی فروشــگاه ها به گونه ای است که مردم 

دچار زحمت نشوند.

رئیس اتحادیه نانوایان سنتی با تکذیب گم شدن روزانه ۵ هزار تن آرد، محل 
مصرف این میزان آرد در روز را اعالم کرد. بیژن نوروز مقدم آبکنار رئیس اتحادیه 
نانوایان سنتی گفت: نانوایان از طرح گم شــدن روزانه ۵0 میلیون نان لواش 
)معادل ۵ هزار تن( در نانوایی ها ناراحت هستند و معتقدند که چرا یک صنف به 
این صورت زیر سوال می رود. به گفته او، با وجود توزیع دستگاه های خرید نان 
در نانوایی ها کشور،  هنوز آرد بر اساس آن اختصاص نمی یابد و تنها در انتهای 

هر روز گزارش این دستگاه مالک پرداخت کمک هزینه پخت نان نانوایان قرار 
می گیرد.   رئیس اتحادیه نانوایان سنتی تهران ادامه داد: هنوز در سطح کشور ۳ 
هزار دستگاه خرید نان در نانوایی های کشور نصب نشده است و در صورتی که 
این نانوایی ها روزانه به طور متوسط ۳00 کیلوگرم نان پخت کنند یعنی روزانه 

آمار استفاده از  ۹00 تن آرد در سامانه وجود ندارد.
او می گوید: از طرفی حدود ۶ میلیون نفر مهاجران افغانستانی با سرانه مصرف 

باالی نان در کشــور وجود دارند به طوری که می توان گفت 2 برابر ایرانی ها  
مصرف دارند؛ در صورتی که هر نفر از این جمعیت روزانه ۶00 گرم نان مصرف 

کنند ۳۶00 تن مصرف روزانه آن ها  نیز در سامانه ثبت نمی شود.
نوروز مقدم آبکنار گفت: روزانه افرادی مانند کودکان، افراد ســالخورده یا هر 
فردی که کارت بانکی نداشــته باشند و به عنوان مشــتری برای خرید نان به 
نانوایی مراجعه می کنند، اما آمار آن ها نیز در سامانه دستگاه های خرید نان درج 

نمی شود؛ مصرف آرد این بخش نیز روزانه 400 تا ۵00 تن است. رئیس اتحادیه 
نانوایان گفت: مجموع خرید روزانه نان خارج از دســتگاه این بخش ها معادل 
۵ میلیون کیلوگرم یا ۵ هزار تن آرد اســت، اما بدون اینکه اطالعی از مصرف 
آرد در این بخش ها  وجود داشته باشد یا استعالمی از اتحادیه نانوایان گرفته 
 شود، خبر گم شــدن این آرد مطرح و با آبروی فعالن زحمت کش یک صنف 

بازی می شود.

عرضه خــودرو در بورس 
موافقان و مخالفان بسیاری 
دارد. در عیــن حال عرضه 
خودروهــا در بورس ادامه 
دارد. به عقیــده موافقان، 
عرضه خودرو در بورس توانســت دست دالالن را 
از این بازار کوتاه کند. مخالفان نیــز بر این باورند 
سازوکار عرضه مناسب نیســت و منجر به کاهش 
قیمتها نشده است. به هر ترتیب کارشناسان بازار 
خودرو معتقدند قرعه کشــی خودرو در کشور یک 

فاجعه اســت. اما عرضه خودرو در بورس کاال هم 
نیازمند دقت بیشتری است. 

بورس کاال می تواند سازوکار بسیار خوبی برای عرضه 
خودرو باشد و این یک واقعیت است. در این سازوکار 
نحوه مدیریت تقاضا و عرضه مهم است تا از تشدید 
قیمت ها ممانعت کند. بــورس کاال روش ناصحیح 
قرعه کشــی را حذف کرد و روشی شــفاف و بدون 
واسطه را روی کار آورد. اما عدم تعادل بین تقاضا و 

عرضه باعث تشدید قیمت ها می شود.
وزارت صنعت، معدن و تجارت نیــز در این رابطه 
اعالم کرد: براساس گزارش های رسیده از سازمان 
بورس، تعداد خودروهای عرضه شــده، این بار در 

مقایسه با دفعات گذشته افزایش داشته و مشخص 
شده که قیمت معامله نیز کاهش یافته است.

افزایش عرضه خــودرو در بورس موجب شــد تا 
قیمت نهایی معامالت در بــورس نیز کاهش یابد. 
براساس گزارش های رسیده از سازمان بورس، تعداد 
خودروهای عرضه شده، این بار در مقایسه با دفعات 
گذشته افزایش داشــته و مشخص شده که قیمت 
معامله نیز کاهش یافته است. همچنین آمارها نشان 
می دهد با عرضه خودرو در بورس کاال، قیمت نهایی 

نسبت به بازار کاهش قابل توجهی داشته است.
اگر تعداد عرضه و قیمت ها را بررسی کنیم به این 
نتیجه خواهیم رســید که عرضه خودرو در بورس 

کاال می تواند به نفع مصرف کننده و خودروســاز 
باشد، زیرا سرمایه گذاران یا همان مردم خودرو را به 
قیمت واقعی خریداری می کنند، خودروساز از این 
رقابت زیان خود را کاهش خواهد داد و دست دالالن 
بدون هیچ قید و شــرطی از بازار خودروهای صفر 
کوتاه خواهد شد تا جایی که حتی تاثیر مستقیم بر 

بازار خودرو دست دوم خواهد داشت.
بر اســاس اعالم بورس کاال، ایران خــودرو  2000 
دستگاه هایما S۷ را روز سه شنبه 4 بهمن با قیمت 
پایه ۷4۳ میلیون تومان در بورس کاال عرضه خواهد 
کرد. زمان تحویل این خودروها 20 اردیبهشت سال 
آینده است و ۵0 درصد قیمت محصول نیز به عنوان 

پیش پرداخت تعیین شده است.
نکته مهم اینجاست که این خودروها در رنگ سفید 
عرضه می شوند اما به درخواســت خریدار، امکان 
تغییر رنگ به مشکی متالیک آبنوس و خاکستری 
متالیک وجود دارد. شرکت آرین پارس موتور نیز 
1۵0 دستگاه الماری ایما خاکستری، 200 دستگاه 
الماری ایما مشــکی و 200 دســتگاه الماری ایما 

سفید را روز سه شنبه روی تابلوی معامالت بورس 
کاال خواهد برد.

قیمت پایه این خودروها ۹۸1 میلیون تومان تعیین 
شده و تاریخ تحویل آن ۵ اردیبهشت 1402 است. 
در همین حال پیش پرداخت الزم برای شرکت در 
این عرضه ۵0 درصد خواهد بود. شرکت فرداموتور 
هم 200 دســتگاه خودروی T۵ اتوماتیک سفید و 
۳00 دســتگاه خودروی T۵ اتوماتیک مشکی را با 
قیمت پایه یک میلیــارد و 1۷4میلیون تومان در 
سه شنبه 4 بهمن به بورس کاال خواهد آورد. تاریخ 
تحویل این خودروها 20 اردیبهشت 1402 خواهد 

بود و پیش پرداخت آن ۵0 درصد تعیین شده است.
در همیــن رابطه یــک نماینده مجلــس گفت: 
اگر تعادلی بیــن تولید خــودرو و تقاضــا وجود 
داشــته باشــد عرضه خودرو در بــورس کاال به 
نفــع تولیدکننده و مصرف کننده اســت. روح اهلل 
متفکرآزاد با اشــاره بــه عرضه خــودرو در بورس 
کاال ابراز داشت: اصلی ترین مســاله خودرو تولید 
و تناســب بین عرضــه و تقاضاســت، یعنی اگر 
تعادلی بین تولیــد خودرو و تقاضا وجود داشــته 
 باشد عرضه خودرو در بورس به نفع تولیدکننده و 

مصرف کننده است.

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

ترمز قیمت خودرو در بورس کاال کشیده شد

حذف تقاضای داللی در بازار خودرو 

گم شدن روزانه ۵ هزارتن آرد صحت ندارد

فروش روزانه بيش از ۱۲۰ ميليون قرص نان

کمبودی در تامين کاالهای اساسی وجود ندارد غافلگيری کسب و کارها از سرعت باالی رشد تکنولوژیاجرای استاندارد ملی گاز طبيعی در دستور کار است

پيوستن ۱۰۰۰ فروشگاه به طرح کاالبرگ الکترونيک
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فناوری و 
اطالعات

تصویب سند پیشگیری و مقابله با قمار در فضای مجازی
شورای عالی فضای مجازی سند پیشگیری و مقابله با قمار در فضای مجازی را در 
راستای اجرای سند طرح کالن و معماری شبکه ملی اطالعات به تصویب رساند.

سند پیشگیری و مقابله با قمار در فضای مجازی در زمینه کاهش نرخ رشد جرایم 
فضای مجازی و ارتقا سالم ســازی و کاهش محتوای آسیب رسان و مجرمانه در 
فضای عمومی مصوب شــده که اقدامات آن در این حوزه برای وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی، سازمان صدا و سیما، وزارت آموزش و پرورش، مرکز مدیریت حوزه 
های علمیه، وزارت ارتباطات و فنــاوری اطالعات، بانک مرکزی، وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، وزارت تعاون، کار و رفــاه اجتماعی، مرکز اطالعات مالی وزارت 
امور اقتصادی و دارایی، قوه قضائیه و فرماندهی انتظامی کشــور تقسیم کار ملی 

شده است.
طبق اعالم مرکز ملی فضای مجازی بنابراین گزارش، آشنایی جامعه با تاثیرات 
روانــی، اجتماعی و اقتصادی قمار در فضای مجازی، ســازوکارهای هوشــمند 
پیشگیری از ترویج و گســترش قمار در فضای مجازی و بسترسازی برای مقابله 
با شبکه مرتکبین و عوامل مرتبط با قمار از جمله اهداف و اقدامات این سند می 

باشد.
تدوین سند در طی حدود ۱۰ جلسه تخصصی با حضور نمایندگان دستگاه های 
عضو کارگروه فرهنگی اجتماعی فضای مجازی در سال ۱۴۰۰ انجام و سپس طی 
یک جلسه کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوا و سه جلسه شورای معین تأیید 

شده و در جلسه شورایعالی فضای مجازی سال ۱۴۰۱ به تصویب رسیده است.

افزایش اقبال نخبگان به صنعت گیاهان دارویی
در حال حاضر بیش از 8۰۰ شرکت با ماهیت های مختلف در زنجیره  ارزش صنعت 
گیاهان دارویی و فرآورده های طبیعی فعال هســتند. نقل قولی از مهدی سیف 
سهندی دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری های گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت 
علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری که بر جذب و ورود نخبگان 
به این صنعت تاکید دارد. صنعتی کهن و دارای ارزش افزوده باال که می تواند در دو 

حوزه اشتغالزایی و تولید ثروت در کشور نقش آفرینی کند.
ستاد هم برای افزایش تعداد شرکت ها و تیم های مستعد برای توسعه بازار بومی 
و جهانی گیاهان دارویی تالش می کند تا تسهیالت و خدمات ارائه شده به آنها را 
افزایش دهد و هدفمند کند. کمک به جذب سرمایه و توسعه  بازار این مجموعه ها 

از جمله اقداماتی است که در این زمینه مدنظر قرار دارد.
این تالش ها منجر به تمایل و ترغیب ورود و فعالیت بیشــتر نخبگان در صنعت 
گیاهان دارویی و فرآورده های طبیعی شــده و سهم این صنعت از تولید ناخالص 
ملی را افزایش داده است. ایران به عنوان مهد گیاهان دارویی شناخته می  شود اما 
در رابطه با ترویج و توسعه این صنعت به اندازه کافی کار نشده، احیای صنعت کهن 
طب سنتی و گیاهان دارویی در کشور با تالش شرکت های دانش بنیان و خالق 
ممکن است. به همین دلیل معاونت علمی به دنبال جذب و حمایت از نخبگانی 

است که بتوانند به رونق بازار این صنعت کمک کنند.

معرفی نخبگان به صنایع بزرگ و شرکت های دانش بنیان
قائم مقــام بنیاد نخبگان از رشــد چند برابری جذب نخبــگان در هیئت علمی 
دانشگاه های کشور خبر داد و گفت: با این روند امیدواریم در سال آینده ۱۰۰ تا 
۲۰۰ نخبه با مساعدت وزارت علوم، عضو هیات علمی دانشگاه ها شوند. در نشست 
»گفت وگوی نخبگان«، ناصر باقری مقدم، قائم مقام بنیاد ملی نخبگان با اشاره به 
هم افزایی و تعامل حداکثری این بنیاد با وزارت علوم، گفت: وزیر علوم به عنوان 

فردی نخبه، همواره یکی از حامیان نخبگان در کشور بوده است.
وی با اشاره به موضوع جذب نخبگان در هیئت علمی دانشگاه ها، افزود: بنیاد ملی 
نخبگان پیشتر به دلیل کمبود ظرفیت، مجبور بود استانداردهای بسیار باالیی را 
برای معرفی نخبگان به دانشگاه ها در نظر بگیرد اما در دور جدید بعد از تاکیدات 
مقام معظم رهبری در دیدار نخبگان با ایشــان در زمینه تسهیل گری در جذب 
نخبگان در دانشگاه ها، با مساعدت وزیر علوم و شــورای عالی انقالب فرهنگی، 
سهمیه ۲۰ درصدی برای نخبگان به منظور جذب در دانشگاه ها در نظر گرفته شد.

باقری مقدم، با تاکید بر اینکه با این ســهمیه ظرفیت جذب نخبگان ۲ تا ۳ برابر 
افزایش یافته است، یادآور شد: با این روند امیدواریم در سال آینده ۱۰۰ تا ۲۰۰ 
نخبه با مســاعدت وزارت علوم، عضو هیات علمی دانشگاه ها شوند. باقری مقدم 
ادامه داد: یکی از روش های ابتکاری برای استخدام نخبگان در دانشگاه این است 
که فرد نخبه، ۷ پیشنهاد که حداقل ۳ پیشنهاد آن برای خارج از کالنشهرها باشد، 
به بنیاد ملی نخبگان ارائه می دهد و بنیاد ملی نخبگان نیز فرد را به وزارتین علوم 
و بهداشت و همچنین دانشگاه آزاد معرفی می کند و آن نهادها مکلف هستند فرد 

را در یکی از ۷ پیشنهاد ارائه شده، جانمایی کنند.
قائم مقام بنیاد ملی نخبگان اضافه کرد: پیش از این نخبگان حتی در صورت معرفی 
از ســوی بنیاد ملی نخبگان، در وزارتین علوم و بهداشــت نیز مورد ارزیابی قرار 
می گرفتند اما در روش جدید این ارزیابی وجود ندارد و فرد معرفی شده می تواند 

خارچ از آن بروکراسی، به عضویت هیئت علمی دانشگاه ها در آید.
باقری مقدم در ادامه با بیان اینکه بنیــاد ملی نخبگان در دور جدید، رویکرد حل 
مسئله دارد، اظهار داشــت: این بنیاد تالش دارد مســائل موجود در کشور را با 
اســتفاده از توانمندی نخبگان و در قالب تیم های نخبگانی، حل و فصل کند. به 
همین منظور طبق برنامه ریزی انجام شــده، ۵۰۰ تیم نخبگانی و دانشگاهی که 
هر کدام آنها توسط یک استاد خبره راهبری می شوند، حول ۵۰۰ مسئله کشور 
تشکیل شــده اند تا این تیم ها بتوانند داشــته ها، اندوخته ها و ظرفیت های خود 
را برای حل مسائل مدنظر به کار بگیرند. این مســائل از همه استان های کشور 

شناسایی و احصاء شده و هر استان حداقل ۳ مسئله دارد.
وی بر لزوم رفع مشکالت نخبگان در بخش مسکن نیز تأکید و آن را یکی از عوامل 
ماندگاری نخبگان در چرخۀ خدمت رسانی به جامعه تلقی و تصریح کرد: یکی از 
مهمترین دالیل و عوامل پایداری نخبگان، موضوع مسکن است. بنیاد ملی نخبگان 
برای حل این مسئله اقدامات خوبی را انجام داده است و می توان با همکاری وزارت 
علوم و دانشگاه های کشور در سال آینده، ساخت حداقل ۱۰۰۰ واحد مسکونی 
برای نخبگان کشــور را آغاز کرد. این اقدام گرچه نســبت به جمعیت نخبگانی 
کشور، عدد بزرگی محســوب نمی شــود اما می تواند آغاز یک حرکت انگیزشی 
برای نگهداشت نخبگان باشد. قائم مقام بنیاد ملی نخبگان با بیان اینکه ازدواج و 
فرزندآوری یک ارزش محسوب می شود، یادآور شد: حمایت از مادران نخبه یکی 
از اولویت های بنیاد ملی نخبگان در سال جاری است که تالش بر اینست این مهم 

با تدوین و اجرای شیوه نامۀ مخصوص به خود، محقق شود.
در این دیدار، جمعی از نخبگان نیز به بیان دیدگاه و نظرات خود پرداختند که از 
آن جمله می توان به »لزوم برقراری عدالت آموزشی و افزایش ارتباط بنیاد ملی 
نخبگان و دانشــگاه ها برای جذب نخبگان به عنوان هیئــت علمی«، »ضرورت 
ایجاد تغییر در برخی طرح های بنیاد ملی نخبگان برای تسهیل شرایط استفاده 
دانشجویان مستعد«، »ضرورت تسهیل فرآیند نظام وظیفه تخصصی«، »تعریف 
طرح های مشترک جدید میان بنیاد ملی نخبگان و وزارت علوم«، »افزایش کیفی 
و کّمی تسهیالت بنیاد ملی نخبگان«، »توجه به معیشت نخبگان برای جلوگیری 
از مهاجرت نخبگانی«، »لزوم چاره اندیشی برای بیان آرا و افکار تمامی طیف های 
نخبگانی«، »ضرورت معرفی نخبگان به صنایع بزرگ و شرکت های دانش بنیان«، 
»اصالح آیین نامه های ارتقا اعضای هیئت علمی«، »تأمین مســکن نخبگان« و 

»حمایت از مادران نخبه برای ادامه فعالیت های علمی«، اشاره کرد.

اخبار

معاون علمی، فناوری و اقتصاد 
دانش بنیان رییس جمهوری در 
حاشیه نمایشگاه توانمندی های 
فناوری و نوآوری بانوان ایرانی 
گفت: فعاالن حوزه دانش بنیان 
وطن پرست ترین فرزندان این کشــور هستند.روح اهلل 
دهقانی معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس 
جمهوری افزود: اینها افرادی هستند که توان و استعداد 
دارند و می توانند در هر کشوری حضور داشته باشند ولی 
ایستاده اند و به کشورشان خدمت می کنند. وی در جواب 
اینکه دوستان از معاونت علمی تشکر می کنند، بنده نیز 
تشکر می کنم از تک به تک تمام کسانی که در سال های 
گذشته زحمت معاونت را به دوش کشیدند. دهقانی ادامه 
داد: نمایشــگاه توانمدی های فناوری و نــوآوری بانوان 
ایرانی واقعا نمایشگاه جذابی است مخصوصاً از این جهت 
که متمرکز بر شرکت هایی است که بانوان آن را تاسیس 
کرده اند و این موضوع برای ما شیرینی خاصی دارد. کاش 
زمان کمی بیشتر بود و اگر خبر برگزاری این رویداد زودتر 
از پایانش توسط رسانه ها برسد، دعوت می کنم تشریف 

بیاورند و از نزدیک دستاوردها را مشاهده کنند.
رئیس بنیاد ملی نخبگان با اشاره به بانوانی که تحصیل  و کار 
می کنند، ادامه داد: آنها در حوزه  نوآوری تاثیرگذار هستند، 
محصوالتی را تولید کرده اند که برخی از این محصوالت 
همگام با دانش روز دنیا است.  افتخار و حس خوبی داریم 

که بتوانیم به این حوزه کمک کنیم. معاون علمی، فناوری و 
اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور ادامه داد: همه محصوالت 
جالب هســتند ولی بنده شــخصاً به حوزه ماشین آالت 
کشاورزی عالقه دارم. کشــور ما در اقتصاد دانش بنیان 
حوزه کشاورزی کمتر توجه کرده است. کشاورزی یکی 
از مهمترین نیازها و همچنین جدیدترین ســرمایه های 
صنایع کشور است، ولی متاسفانه نفوذ فناوری در آن بسیار 

کم بوده است.
دهقانی در پاسخ به اینکه کدام محصول غرفه های دانش 
بنیان برای شما تعجب آور بود، گفت: ما که در این زیست 
بوم حضور داریــم، از چیزی تعجب نمی کنیم. چیزی که 
برای بنده تعجب آور و بیشتر خوشحال کننده است، این 
هست که این افراد و گروه هایی که خانم هستند و کارهای 
درون خانه را هم بر عهده دارند و ممکن است درگیر مسایل 
دیگری نیز داشته باشند، اینقدر محکم ایستاده اند و کار را 
انجام می دهند. وی ادامه داد: مهمترین چیزی که تعجب 
بینندگان این جمع را برمی انگیزد همت و غیرت این افراد 

است.
دهقانی تاکید کــرد: معاونت علمی ریاســت جمهوری 
تسهیالتی دارد که  در اختیار شرکت ها برای توسعه قرار 
می دهد. برای عزیزان نوآوری و فناوری که در این نمایشگاه 
حضور دارند، از محل تســهیالتی که با همکاری موسسه 
قرض الحسنه مالی و اعتباری مهر در نظر گرفتیم، ۶۷ وام 
قرض الحسنه ۵۰۰۰ میلیون ریالی با بازپرداخت دو ساله 

در نظر گرفته ایم.
وی خبر داد: این آمادگی را داریم که اگر این مبلغ در مسیر 
توسعه و فناوری کشور قرار گیرد، آن را به صورت بالعوض 

به این افراد تقدیم کنیم. نمایشگاه توانمدی های فناوری و 
نوآوری بانوان ایرانی در حوزه های مختلفی همچون برق 
و الکترونیک، تجهیزات پزشــکی، فناوری و تکنولوژی، 
مراکز نوآوری شــتاب دهی و مشاغل خانگی را به نمایش 

گذاشته است.
روح اهلل دهقانی معاون علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان 
ریاست جمهوری، به همراه همسر رئیس جمهوری ضمن 
بازدید از این نمایشگاه، به محصوالت و غرفه های مختلف 
سرزد و سخنان و دیدگاه های زنان تاثیرگذار که محصوالت 
خود را در این نمایشگاه به نمایش گذاشته بودند، را شنید 
و از نزدیک در جریان مشکالت موجود ارایه شده از سوی 
این افراد قرار گرفت. تعداد بسیاری از بانوان راه یافته به این 

نمایشگاه در حیطه اقتصادی و کارآفرینی فعالیت دارند 
و دستاوردهای آنها در تمامی حوزه ها به نمایش گذاشته 
شده است و مراجعه کنندگان از جمله میهمانان خارجی 
و سایرین می توانند در سه بخش از این محصوالت بازدید 

کنند.
الزم به ذکر است که میهمانان ۴۰ کشــور دنیا از جمله 
سریالنکا، استرالیا، ژاپن، چین، تایلند، پاکستان، کامرون و 
صربستان و ...  که به عنوان  شرکت کنندگان در نخستین 
کنگره بین المللی  بانوان تاثیر گذار در ایران حضور دارند نیز 
از این نمایشگاه بازدید کردند و در میان مدعوین خارجی، 
نمایندگان مجلس، روسای دانشگاه ها و روسای انجمن های 

۲8 کشور نیز حضور دارند.

معاون علمی، فناوری خبر داد:

تسهیالت 5000 میلیون ریالی برای بانوان فناور
News kasbokar@gmail.com

مدیرعامل شرکت ملی پست ایران از برنامه این شرکت 
برای برقی کردن تمام موتورهای پست در شهر تهران 
و در ادامه در کل کشور خبر داد و گفت: هر نامه رسان 
می تواند ۲۰۰ سفر شهری را کاهش دهد و بر همین 
اساس روزانه ۳۰۰ هزار نفر سفر با فعالیت نامه رسان 

های پستی کاهش پیدا می کند.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وازرت 
ارتباطات و فناوری اطالعات، محمود لیائی مدیرعامل 
شرکت ملی پست در آیین رونمایی از موتوسیکلت های 
برقی موزعین شبکه پستی کشور در موزه ارتباطات، 
با اشاره به فاز نخست استفاده از ناوگان موتوسیکلت 
های برقی با همکاری شهرداری تهران و سازمان محیط 
زیست، گفت: شرکت ملی پست ۱۲۵۰ موتوسیکلت 
در تهران دارد که در فاز نخســت با جایگزینی ۱۰۰ 
موتوســیکلت برقی و افزایش این تعداد به ۷۰۰ عدد، 
برنامه جایگزینی کامل موتوســیکلت های برقی را به 

جای موتوسیکلت های بنزینی اجرا می کند.
وی با اشاره به اینکه هر نامه رسان می تواند ۲۰۰ سفر 

شــهری را کاهش دهد، افزود: بر همین اساس روزانه 
۳۰۰ هزار نفر ســفر با فعالیت نامه رسان های پستی 
کاهش پیدا می کند. مدیر عامل شرکت ملی پست به 
سرانه باالی پستی کشورهای توسعه یافته اشاره کرد 
و گفت: در این زمینه سرانه پستی ما ۲۰ عدد است که 
نسبت به کشورهای توسعه یافته عدد پایینی است و 
باید به سرانه پستی کشــورهای توسعه یافته نزدیک 
شویم. وی با اشــاره به تاکید اتحادیه جهانی پست به 
پست سبز، افزود: بر همین اساس شرکت ملی پست 
ایران نیز برای رســیدن به شــاخص های پست سبز 

تالش می کند.
لیائی، نوسازی ناوگان ماشینی پست و جایگزین کردن 
آنها با ماشین های برقی را یکی دیگر از برنامه های این 
شرکت در این حوزه عنوان کرد و خبر داد: امیدواریم 
در روز هوای پاک سال آینده فاز نخست تحویل ماشین 

های برقی پست را رونمایی کنیم.
علی سالجقه رییس ســازمان حفاظت محیط زیست 
کشور نیز در این مراسم با اشاره به اهمیت استفاده از 

انرژی پاک، گفت: استفاده شرکت پست از موتوسیکلت 
های برقی یک الگوی مناسب در استفاده از انرژی پاک 
است. وی به کاهش کربن به عنوان یکی از مباحث روز 
دنیا اشاره کرد و افزود: ایران در رتبه تولید برق در دنیا 
مقام شانزدهم را داراست و الزم است ناوگان حمل و 
نقل ما به سمت استفاده از انرژی پاک با پشتوانه برق 

حرکت کند.
 علیرضا زاکانی شهردار تهران نیز در سخنانی به تفاهم 
نامه همکاری بین شهرداری و شرکت ملی پست اشاره 
کرد و گفت: تاکید ما در شهرداری تهران بر مدیریت 
مشارکتی است که نمونه آن در این طرح با مشارکت 
شرکت پســت، ســازمان حفاظت از محیط زیست و 
شهرداری تهران برای رفع آالیندگی های هوا اجرایی 
شده است. وی با اشاره به اینکه در تهران در حدود ۲ 
میلیون و ۶۰۰ هزار موتوسیکلت وجود دارد، افزود: از 
این تعداد ۲ میلیون موتوسیکلت فرسوده هستند که 

مشکالت بسیاری را در تهران ایجاد می کنند.
زاکانی، برقی کردن موتوســیکلت ها را باعث کاهش 

هدر رفت ســوخت و کاهش آالیندگی عنوان کرد و 
با اشاره به وجود بیش از ۳۰۰ هزار موتور کار در شهر 
تهران، خبر داد: در برنامه چهار ساله شهرداری تهران 
مصوب کردیم که این موتور کارها را بتوانیم برقی کنیم 
که امیدواریم این کار بزرگ با همکاری بقیه دستگاه 

ها انجام شود.
 حجت االسالم سید مهدی خاموشی رییس سازمان 
اوقــاف و امور خیریه نیز در این مراســم با اشــاره به 
اینکه رفع آالیندگــی نیاز امروز مردم اســت، تاکید 
کرد: ما مــی توانیم وقف را در ایــن زمینه قرار دهیم. 
وی حمایت از دانش بنیان ها را یکــی از برنامه های 
ســازمان اوقاف عنوان کرد و افزود: تولید موتورهای 
برقی توســط شــرکتی دانش بنیان به طور کامل در 
ایران انجام شده اســت و ۴۰ درصد این شرکت سهم 
وقف است. رییس ســازمان اوقاف و امور خیریه برای 
همکاری در تولید پســت های شــارژ و باطری های 
 وســایل حمل و نقل برقی و دیگر ملزومات آنان اعالم 

آمادگی کرد.

مدیر کارخانه هوشمندسازی و نوآوری امیدینو از ایجاد 
یک صندوق خطرپذیر )VC( فناوری نوظهور دیجیتال 
و اســتقرار شــرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها 
در بیش از ۷ حوزه فناوری در ایــن کارخانه خبر داد. 
امیرحســین بهروز مدیر کارخانه هوشمندســازی و 
نوآوری امیدینو در حاشــیه راه اندازی این کارخانه در 
جمع خبرنگاران گفت: استارت راه اندازی این کارخانه 
هوشمند سازی از نیمه مرداد ماه امسال با امضا تفاهم 
نامه ای بین یکی از بانک ها و معاونت علمی کلید خورد.

وی با بیان اینکه این کارخانه تنها مختص حوزه های 
مالی، بانکی و فین تک ها نیســت، گفت: سبد فعالیت 
اولین کارخانه هوشمند سازی را متنوع دیدیم و بنا را 
بر این گذاشتیم که در حوزه های انرژی، حمل و نقل، 

معدن، فین تک، کشاورزی، سالمت و کاالهای اساسی 
را از حوزه های فعالیتــی فناورانه ایــن کارخانه قرار 
دهیم. به گفته بهروز، در ایــن کارخانه امکان پذیرش 
اســتارت آپ ها و شــرکتهای دانش بنیان این حوزه 

وجود دارد.
مدیر کارخانه هوشمندســازی و نــوآوری امیدینو با 
اشاره به وضعیت کنونی شرکت های دانش بنیان فعال 
این کارخانه خاطر نشان کرد: تاکنون ۶ شرکت دانش 
بنیان در این کارخانه نوآوری مســتقر شدند که بحث 
های مربوط به بازاریابی و مارکتینگ آنها انجام شــده 
است؛ ضمن آنکه گردش مالی این شرکت های جذب 
شده بین۱۰ تا ۵۰۰ میلیارد تومان است. بهروز از جذب 
و استقرار دو شــتابدهنده فعال در زمینه های هوش 

مصنوعی، هوشمند سازی و IOT در این کارخانه خبر 
داد. وی از ایجاد یک صندوق خطرپذیر )VC( فناوری 
نوظهور دیجیتال در این کارخانه نــوآوری خبر داد و 
گفت: ایجاد انجمن شتابدهی ایران و استقرار نمایندگی 
از فن بازار ایران از دیگر اقدامات اجرایی شــده در این 
مجموعه به شمار می رود. مدیر کارخانه هوشمندسازی 
و نوآوری امیدینو عنــوان کرد: بــرای راه اندازی این 
کارخانه سعی شده اســت که کلیه الزامات راه اندازی 
یک اکوسیستم نوآوری را ایجاد کنیم تا شرکت ها به 

راحتی در این کارخانه مستقر شوند.
وی با بیان اینکه مهمترین حمایــت این مجموعه از 
شــرکت های دانش بنیان در زمینه بازار سازی است، 
گفت: اکثر کارخانه های مســتقر در کشور در زمینه 

ترویج و آموزش فعال هستند از این رو تمرکز اصلی ما بر 
ایجاد بستر برای بازار سازی از طریق شرکت های بزرگ، 
بانک همکار و سهامداران است. به گفته بهروز، بسیاری 
از شــرکت هایی که محصول دارند و در این کارخانه 
مستقر هستند، می توانیم تا سقف یک میلیارد تومان 

به صورت گرنت به آنها اعطا کنیم.
وی بــا بیان اینکــه این گرنت در راســتای ســاخت 
پروتوتایپ )نمونه اولیه( اســت، گفت: در صورتی که 
محصول تولیدی به سطح باالتری در بازاریابی برسند، 
حمایت های ویــژه دیگری از آنها خواهد شــد. مدیر 
کارخانه هوشمندســازی و نوآوری امیدینو ادامه داد: 
اکنون 8۵۰۰ متر مربع فضا در اختیار این کارخانه قرار 

گرفته است.

مالک میلیــاردر توییتر اعالم کرد مدل اشــترک گران تری 
معرفی می کند که تحت آن، کاربران این شبکه اجتماعی دیگر 
تبلیغاتی مشاهده نخواهند کرد. ایالن ماسک در توییتر اعالم 
کرد تبلیغات در توییتر بسیار زیاد و بزرگ هستند. اقداماتی 
برای رسیدگی به این مسئله در هفته های آینده انجام خواهد 
شــد اما وی به جزئیات این اقدامات یا قیمت مدل اشتراک 
جدید اشاره نکرد. ماسک از زمانی که توییتر را خریداری کرده 
است، به دنبال تغییر مدل کسب و کار این پلتفرم و کاهش اتکا 
به درآمد تبلیغاتی بوده است و در همین راستا، امیدهای زیادی 
به سرویس اشتراکی "توییتر بلو" بسته است. این شرکت تالش 
می کند کاهش درآمد تبلیغاتی را که از زمان خریداری شدن 
توسط ایالن ماسک و نگرانی برندهای بزرگ از سیاستهای 
مدیریت محتوای ایالن ماسک، به شــدت افت کرده است، 
مهار کند. خود ماسک گفته است نمی خواهد این پلتفرم به 
یک جهنم دره رایگان برای همه تبدیل شود. بر اساس گزارش 
بلومبرگ، توییتر اخیرا ممنوعیت ســه ساله برای تبلیغات 
سیاسی را لغو کرده است. وب سایت اینفورمیشن اوایل ماه 
میالدی جاری گزارش کرد توییتر از آغاز امسال، حدود ۴۰ 
نفر از دانشمندان و مهندسان دیتا که در بخش تبلیغات کار 
می کردند را اخراج کرده است. ایالن ماسک همچنین چند 

روز پیش اعالم کرد توییتر الگوریتم "برای شما" را تغییر داده 
است زیرا حاوی توییتهای زیاد از افرادی بود که کاربران دنبال 
نمی کردند. ماسک اعالم کرد توییتر پس از شکایت کاربران 
درباره مشاهده توییتهای زیادی از افرادی که دنبالشان نکرده 
اند، الگوریتم تب "برای شــما" را تغییر داده است. اظهارات 
ماسک در پاسخ به توییت یک کاربر بود که گفته بود افراد، افت 
شدید نرخ تعامل با پستهایشان را گزارش کرده اند. ماسک 
گفت: به روزرســانی الگوریتم "برای شما"، حاوی توییتهای 
زیاد از افرادی بود که کاربران دنبال نکرده بودند و این تغییر، 
معکوس شده است. یک کاربر توییتر در پاسخ به توییت ماسک، 
نوشت: کاربرانی که پستها را پسند یا بازنشر می کردند، ناپدید 
شده اند. یک کاربر دیگر گفت: ویدئوهای تصادفی به زبانهای 
مختلف در فید برای شما مشاهده می کنند اما همه محتوا و 
مقاالتی که دنبال می کردند، ناپدید شده اند. کاربران دیگر 
هم گزارش کردند توییتهای حسابهایی که دنبال می کنند، 
دیده نمی شود. فیلترهای تب "دنبال کردن"، تنها توییتهای 
حسابهایی را نشان می دهد که کاربر آنها را دنبال می کند. در 
حالی که "تب برای شما"، ترکیبی از توییتهای توصیه شده 
توسط کاربرانی که افراد آنها را دنبال نمی کنند و همچنان از 

سوی حسابهای دنبال شده را نمایش می دهد.

دهقانی در مراســم افتتاحیه امیدبوم، اولین کارخانه 
هوشمندسازی و نوآوری کشــور: در تمام دنیا، اقتصاد 
دانش بنیان ها از کلیدهای توســعه اســت. به گزارش 
معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاســت 
جمهوری، مراســم افتتاحیه امیدبوم، اولین کارخانه 
هوشمندسازی و نوآوری با حضور معاون علمی، فناوری 

و اقتصاد دانش بنیان و مدیر عامل بانک سپه برگزار شد.
روح اهلل دهقانی در این مراسم با بیان اینکه وقتی در مورد 
اقتصاد حرف می زنیم، نمی شود بدون بانک به این مقوله 
فکر کرد، اظهار کرد: اینکه بخواهیم اقتصاد دانش بنیان 
رقم بخورد و بانک حضور نداشته باشد، اشتباه است. در 
دنیا نیز در کنار افکار و ایده ها نظام های مالی حضور دارند.

وی افــزود: متاســفانه فرهنگــی ترویــج شــده که 
دانش بنیان ها باید حمایت شوند، ولی واقعیت این است 
که دانش  بنیان ها باید ما را حمایت کنند. دنیا، اقتصاد 
دانش بنیان ها را از کلید توسعه می داند. چراکه نرم افزارها، 
ســخت افزارها و افکار، همگی ارزش ایجاد می کنند. 
دهقانی با تاکید بر اینکه حــوزه دانش بنیان، حوزه ای 
است که ارزش افزوده بســیار باالیی برای کشور ایجاد 
می کند، خاطرنشان کرد: دنیا، دنیای رقابت در دانش 

است و امروز علم قوت، قدرت، حاکمیت و فرمانروایی را 
رقم می زند. معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان 
رئیس جمهور با بیان اینکه ما، دولت و بانک ها باید ارزش  
واقعی دانش بنیان ها را متوجه شویم، گفت: این شرکت  ها 
می توانند با حرف جدید و ایده نو در اقتصاد ایجاد کنند بر 
همین اساس قسمت عمده ای از اقتصاد کشورهای بزرگ 

دنیا نیز بر مبنای مالکیت فکری است.
رئیس بنیاد ملــی نخبگان در این رابطــه عنوان کرد: 
بانک های کشــور بزرگترین منابع مالــی را مدیریت 
می کنند و باید این فضا را ایجاد کنیم که مشــتریان، 
ســرمایه گذران بانک هــا و مــردم درک کننــد که 
سرمایه گذاری بر دانش، ارزش افزوده های قابل توجهی 

ایجاد می کند.
دهقانی در پایان یادآور شد: وظیفه ما در معاونت علمی 
و فناوری حمایت و پشــتیبانی از ایده های اولیه برای 
رسیدن به محصوالت جدید قابل ارائه است و بانک ها نیز 
باید با شرکت های دانش بنیان عجین شوند و در پتنت ها 
و شرکت ها ســرمایه گذاری کنند. به امید روزی که ابر 
شــرکت های تولیدکننده فناوری و ارزش برای کشور 

داشته باشیم.

کاهش روزانه 300 هزار نفر سفر با فعالیت نامه رسان ها

بازار سازی برای شرکت های دانش بنیان عملیاتی می شود 

ایجاد صندوق خطرپذیر فناوری نوظهور دیجیتال

اقتصاد دانش بنیان با بانک های دانش بنیانپول بدهید، تبلیغات نبینید
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کار و
کارآفرینی 

پيمان فرشــچي، مديرعامل 
آركاويــژن در گفتگــو بــا 
»كســب وكار«، اهميــت 
راه انــدازي فروشــگاه هاي 
زنجيره اي در خارج از كشور 
و نقش آنها در سود و منفعت كشور را تحليل كرد. از جمله 
مزاياي اين فروشگاه ها آشنايي با ساليق گوناگون، رفع 
نيازهاي اوليه و ثانويه مصرف كننــده، امكان بازاريابي و 
بازارســازي، معرفي كاالهاي داخلي به دنيا، قرار دادن 
توليدكنندگان كشــور در محك آزمون بازار خارجي و 
مواجهه آنها با بازار پررقابــت و ترغيت آنها براي كيفي 
كردن و رقابتي كردن كاالهاي شان است. در ادامه با طرح 

سواالتي توضيحات ايشان را مي آوريم. 

راه اندازي فروشگاه هاي زنجيره اي خارج از كشور 
چه منفعتي براي اقتصاد به همراه خواهد داشت؟

در دنياي امروز سرعت عمليات تجاري مالي به شدت رو 
به افزايش است. اين رويكرد در صنايع مختلف با الزاماتي 
همراه خواهد بود. همــه توليد كنندگان صنايع مختلف 
درصدد فروش كاالهاي خود هستند. بيانيه هاي ماموريت 
و چشم اندازهاي آنها در يك موضوع اشتراك دارند. توزيع 
و فروش كاال با كمترين هزينه و بيشتر كارايي و اثربخشي، 
يكي از روش هاي متداول و اثربخش در فروش كاالهاي 
مصرفي توزيع كاال در فروشگاه هاي زنجيره اي است. اين 
فروشگاه ها امكانات بسيار وسيعي در اختيار تامين كنندگان 
قرار مي دهند تا توليدكننده بتواند با مخاطب خود ارتباط 
مســتقيم برقرار كرده  و با ســاليق مختلف آشنا شود و 
نيازهاي اوليه و ثانويه مصرف كننــده را برطرف و روش 
انتخاب كاالها را مطالعه كند؛ رنج سني ای كه از يك نوع 
كاال استفاده مي كنند را شناسايي و براي آن برنامه هاي 
تشويقي و ترغيبي ارائه كند. جنسيت و مكان جغرافيايي 
و زمان خريد را مورد مطالعــه قرار دهد، كيفيت و قيمت 
را دائما رســد كند و نتيجه را براي باالي بردن سهم بازار 
خود از ساير رقبا مورد تجزيه و تحليل قرار دهد. امكانات 
بازاريابي و بازارســازي ای كه يك فروشــگاه  زنجيره اي 
اســتاندارد مي تواند در اختيار توليد كننــده قرار دهد، 
بي نهايت است. پس ضرورت توسعه اين فرآيند پيش روي 

 بازارهاي هدف فروش كاالهاي كم دوام و متوســط دوام 
خواهــد بــود. منفعت حضــور كشــور ما در توســعه 
فروشگاه هاي زنجيره اي خارج از كشــور، همه مواردي 
اســت كه در باال به آن اشاره شده اســت. عالوه بر موارد 
مطروحه فــوق هويت حضــور كاالهاي توليــد داخلي 
در فروشــگاه هاي زنجيره اي كه با نام كشــور عزيزمان 
ايران در آنجــا حضــور دارد، قطعا در توســعه كيفيت 
 و رقابت با ســاير توليد كنندگان خارجي تاثير بســزايي 

خواهد داشت. 

رونق و گسترش فروشــگاه هاي زنجيره اي چه 
كمكي به بازاريابي كاالهاي داخلي مي كند؟

وقتــي توليد كننــده داخلــي كاالهاي خــود را در 
يك شــعبه فروشــگاه زنجيره اي ايراني در خارج از 
كشــور در معرض فــروش قــرار مي دهــد، درواقع 
كيفيــت و قيمــت خــود را در مقايســه با ســاير 
 تامين كننــدگان در مقــام مقايســه مصرف كننده 
قرار داده اســت. مصرف كننده خارجي وقتي كاالي 
توليد ايــران را در فروشــگاه ايرانــي مي بيند، قطعا 
اين فرآيند را از دو جنبه مورد مداقــه قرار مي دهد؛ 
1 – به اين مي انديشــد كه اعتبــار و ارزش و كيفيت 
و قيمــت ايــن كاال به نســبت ســاير رقبــا در چه 
جايگاهــي قــرار دارد؟ 2- فرهنگ تجــارت جهاني 
كه ايــن كاال را توليــد و عرضه كرده و در فروشــگاه 
 خــود آن را به فــروش مي رســاند، در پي دســت 
يافتن به چيســت؟ اين اطالعــات از درصد فروش و 
خروج كاالها از شلفينگ اين نوع فروشگاه ها كامال قابل 
ارزيابي است. توليد كننده داخلي با اين نوع بازخوردها 
دائما در پي اصالح ســاختار توليد و توزيع خود قرار 
گرفته و درنتيجــه كاالهاي توليد داخــل كم كم به 
 سمت رقابت با كاالهاي توليد شده مشابه خارجي خود

 خواهند رفت. 

كاالهاي داخلي چگونه مي توانند با برندهاي معتبر 
در اين فروشگاه ها به دنيا عرضه شوند؟

وقتــي فروشــگاه هاي زنجيــره اي ايراني شــروع 
بــه عمليــات توزيــع فــروش در ســطح جهاني 

كننــد، فضــاي قفســه هاي خــود را به صــورت 
 مديريت شــده در اختيار توليد كننــدگان داخلي

 قــرار مي دهنــد. ايــن فضــا امــكان نمايــش و 
حضور و چيدمــان در دســترس و ديد مناســب 
 كاالهــاي توليــد داخلــي را بــراي توليد كننده 

به وجود مي آورد.
 در اينجا كيفيت مناســب با قيمت مناســب است 

 كه شــرط خــروج كاال از شــلف اين فروشــگاه ها 
خواهد بود. اين رقابت ســالم و توجه به نياز حقيقي 
مصرف كننده اســت كه توليد كننــده داخلي را در 
بازار پررقابت امروز در محك آزمــون بازار خارجي 
قرار خواهــد داد.  قطعا گزارش  از فروش يا رســوب 
كاالهاي عرضه شده، توليد كننده را وادار مي كند تا 
دائما در حال بازسازي فرآيندهاي توليد خود باشد 

 تا بتوانــد در بازارهاي جهاني حضور پــردوام و مانا
 داشته باشد. 

تاكنون چه كار و اقدامي براي افتتاح فروشگاه هاي 
زنجيره اي در خارج از كشور صورت گرفته و درباره 

آن توضيح دهيد؟
طبق آخرين اطالعاتي كه به دســت آمــده، فعال ايران 

به صورت محدود در بازار كاالهاي مصرفي عراق و افغانستان 
 حضور دارد و اين مهم توسط بازرگانان ايراني يا پيله وري

 انجــام شــده اســت. بعضــي از شــركت هاي داخلي 
نيز اقــدام بــه افتتاح چند فروشــگاه نه چنــدان بزرگ 
در ايــن دو كشــور كرده انــد امــا بــه علت مســائل 
 خــاص منطقــه اي هنــوز موفقيــت چندانــي را 

شاهد نبوده ايم. 

پيمان فرشچي در گفتگو با »كسب وكار« از مزيت های فروشگاه هاي زنجيره اي مي گويد 

توزیع فروش در سطح جهاني

كوچكــي  اتفاق هــاي 
هستند كه بسياري مواقع 
منجر به شــروع يك كار 
بزرگ مي شــوند. خديجه 
امانــي، كارآفرين رشــته 
زنبورداري با يك اتفاق ســاده در زندگي خود به 
سمت زنبورداري رفته و به تدريج دامنه كار خود را 
گسترش داده است. وي در گفتگو با »كسب وكار« 
مهم ترين مزيت هــاي كارآفريني را رســيدن به 
استقالل، نوآوري و اشــتغالزايي دانسته و غيرت 
كارآفرينــي را مهم ترين ويژگي يــك كارآفرين 
معرفي مي كند. در ادامه ضمن ســواالتي، فعاليت 

وي را تشريح مي كنيم. 

مختصري  در مورد كار خود توضيح دهيد و  
اينكه چگونه با اين كار آشنا  شديد؟

شروع كار زنبورداري من از اتفاقي كه در خانواده ام 
افتاد، شروع شــد كه پس از پشت سر گذاشتن آن 
اتفاق زمينه فراهم شــد و تصميــم گرفتيم داخل 
حياط خانه پدري چند كندو بگذاريم، چون درخت 
و گل و بوته زيادي داشــتيم. كم كم دنياي زيباي 
زنبورها مرا تشــويق به ازدياد آنها كرد. برادرهايم 
كمك كردند و همسرم هم مشــوقم شد و بنابراين 
تعدادكندوها را زيادتر از قبل كرديم. پس از مدتي 
براي بهتر شدن آنها، گلخانه اي خريديم و اقدام به 
كشت گياهاني داخل گلخانه كرديم. همچنين در 
آنجا استخري براي آبياري آن گياهان احداث كرديم 
و داخل اســتخر را براي پرورش ماهي مهيا كرديم 
تا هم از آن اســتفاده كنيم و هــم آب از نظر امالح 
 و... غني تر شــود. در حال حاضر هم در فكر توسعه 

بيشتر آن هستيم. 

به نظر شــما مزيت اين حرفه كه شما دنبال 
كرديــد، از لحاظ درآمدزايــي و اقتصادي 

چيست؟
به نظرم بيشترين كمكي كه با زنبورداري مي توان 
به اقتصاد كرد، اين است كه با عسل هاي خوب و با 
كيفيتي كه توليد مي كنيم، مانع ورود عســل هاي 
تقلبي به بازار شويم و اقتصاد سالمي داشته باشيم. 
من براي خــودم اهداف و چشــم اندازهاي بلند و 
زيادي تدوين كــرده ام و هنوز تا رســيدن به آنها 
فاصله زيادي دارم. يكي از اهدافم تبديل زنبورداري 

من به قطب زنبورداري در منطقه است. 

به نظر شما مشكالت عمده كارآفريني زنان 
در كشور ما چيست؟

مشكالت زنان در اين راه هنوز پابرجاست و باوجود تمام 

فرهنگ سازي هايي كه شده اما راه زيادي تا پذيرفتن 
موضوع كارآفريني زنان داريم؛ مشكالتي اجتماعي از 
قبيل عدم حضور فعال زنان در كارهاي اقتصادي در كنار 
مردان و ... ، يا عدم گسترش سفرهاي برون شهري براي 
اهداف اقتصادي و كارآفريني زنان، مشكالت فرهنگي 
و اعتقــادات و باورهاي غلطي كه زنــان را فقط براي 
خانه داري، مادر شدن و همسر خوب بودن مي دانند نه 
چيز ديگري و دست كم گرفتن توانايي هاي زنان و باور به 
ضعيف بودن او از نظر قواي جسماني به طرزي كه زنان را 

بدون اتكا به مردان محكوم به شكست مي دانند، از ديگر 
مشكالت كارآفريني زنان است. از طرفي ما مشكالت 
قانوني هم داريم كه باعث شــده فعاليت هاي زنان يا 

قدرت رقابتي آنها در مقايسه با مردها كاهش پيدا كند.

آيا اين كار متناسب با رشته دانشگاهي شما 
بوده؟ اگر بوده تا چه اندازه رشته تحصيلي 
شما به موفقيت تان در شــغلي كه انتخاب 

كرده ايد، منجر شده است؟

هنگامی كه شروع به ادامه تحصيل كردم، در كنار 
آن زنبورداري را نيز ادامــه دادم. درواقع كار من 
محركي شــد براي ادامه تحصيل در رشته اي كه 
به گونه اي با آن هم مرتبط بود و بدين گونه توانستم 
از تمامي قابليت هاي خودم در رشته دانشگاهي و 
استعداد و مهارت هايم با توجه به عالقه ام استفاده 

كنم.
آنچه در كارآفريني مهم اســت، بيــش از هر چيز 
غيرت كارآفريني اســت. اگر در اين كار مثل همه 

كارهاي ديگر غيرت داشته باشيم، مطمئنا موفق 
خواهيم شــد. در كارآفريني مشــكالت بسياري 
وجود دارد كه تنها راه مقابله با آنها عشــق، عالقه 

و غيرت است. 

در پايان چه صحبتي دربــاره كارآفريني 
داريد؟

جذابيت هاي كارآفريني خيلي زياد اســت و تنها 
زماني مي توان از اين ها لــذت يا بهره برد كه اقدام 

به كارآفريني كنيم. كارآفريني با همه خصوصيات 
و ويژگي هــاي مثبتي كه دارد، موجب احســاس 
رضايت و خوشــايندي در انســان مي شود. نمونه 
اين ويژگي هــاي كارآفريني اســتقالل، نوآوري، 
اشــتغالزايي و... اســت، البته آنچه كــه به  نظرم 
از همــه مهم تر اســت، همــان حــس رضايت و 
آرامشــي اســت كه در انســان ايجاد مي شــود؛ 
 حســي كه بــه آدم مي گويــد من بــراي جامعه 

مفيد هستم. 

گفتگوي »كسب وكار« با خديجه اماني، كارآفرين رشته زنبورداري 

غيرت کارآفریني داشته باشيم



6

I N FO@biznews. ir

info@kASBOKARNEWS.irروزنامه كسب و كار| سال هشتم،شماره 2687| دو شنبه 3 بهمن ماه1401

رئيس سازمان حفظ نباتات كشور از حذف 19 سم پرخطر از چرخه 
مصرف بخش كشاورزي در سال گذشته و اصالح 25 سم مصرفي اين 
بخش خبر داد و گفت: اميدواريم تا دو ماه آينده، فروشگاه غيرمجاز 

سموم در كشور نداشته باشيم. 
به گزارش تســنيم، محمدعلي باغســتاني با اعــالم اين مطلب در 

سي وششــمين ســمينار ســاالنه حفظ نباتات افزود: در راستاي 
ساماندهي و نظارت بر توليد، واردات و توزيع سموم در فروشگاه ها، 

انجمن توزيع كنندگان سموم تشكيل مي شود. 
باغستاني اظهار داشــت: با اجراي طرح ســاماندهي سموم، تعداد 

فروشگاه هاي مجاز به 4500 باب افزايش يافته است. 

وي ابراز اميدواري كرد تا دو ماه آينده، فروشگاه غيرمجاز سموم در 
كشور نداشته باشيم. 

رئيس سازمان حفظ نباتات كشور گفت: در پي اقدامات اين سازمان 
در زمينه رفع موانع صادرات محصوالت باغي طي 2 سال اخير، موانع 

صادرات انار ايران به كشور كره رفع شده است. 

استفاده از 19 سم پر خطر ممنوع شد

در كشــور مــا بــه دليل 
قيمت باالي گوشت قرمز، 
سرانه مصرف آن پايين تر 
از كشــورهاي ديگر است 
با اين وجود جالب اســت 
بدانيد توليد كنندگان اين گوشت هاي گران قيمتي 
كه همه از گراني آن مي نالنــد، تقريبا در معرض 
ورشكستگي قرار دارند. پرواربندي در كشور ما در 
شرايطي قرار دارد كه از نظر اقتصادي اصال براي اين 
توليد كنندگان صرفه اقتصادي ندارد و سود اصلي 
گراني گوشت را واسطه ها مي برند. به همين دليل 
برخي توليد كنندگان معتقدند اگر روال پرواربندي 
به همين گونه ادامه يابد و توليد كنندگان گوشت 
قرمز در كشور از نظر مالي در همين وضع باشند تا 
10 سال ديگر كسي به صورت صنعتي در كشور ما 

به اين حرفه نخواهد پرداخت. 

تفاوت 3 برابري قيمت از پرواربندي تا 
قصابي

تفاوت فاحشي بين قيمت گوشت 
خريداري شــده از پرواربندان و 
قيمت عرضه به مردم وجود دارد. 
حاصل دســترنج ماه هــا تالش و 
زحمت دامداران با قيمتي بسيار 
نازل از آنها خريداري شده و در بازار تقريبا به 3 برابر 
قيمت به مردم فروخته مي شــود. منصور خلج از 
دامداراني كه توليد كننده گوشــت قرمز در كشور 
هستند، در گفتگو با »كسب وكار« گفت: در حال 
حاضر در تهران و شهرستان هاي آن قيمت گوشت 

دام زنده كه از پرواربندها خريده مي شود، چيزي 
حدود 9هزار و 500 تا 10هزار تومان است. درحالي 
كه گوشــتي كه در ســطح شــهر به مردم عرضه 
مي شود،  كيلويي 28 هزار تومان است. وي در ادامه 
گفت: متاســفانه همه ترجيــح مي دهند به جاي 
فعاليت اقتصادي توليدي در كشور به كار داللي و 
واسطه گري بپردازند و اين مساله در اين حرفه بيداد 
مي كند. وي عامل اصلــي جوالن دالالن را كمبود 
نقدينگي توليد كننده ها و دامداران دانست و افزود: 
هرچند امسال به ســبب فراواني و قيمت مناسب 
نهاده هاي دامي، ما در وضعيت بهتري نســبت به 
سال قبل قرار داريم و قيمت هاي تمام شده براي ما 
كمتر شده است اما در كل در اين حرفه دامدار بايد 

هزينه هايي را صرف علوفه و واكســن ونگهداري 
دام ها كند كه بســيار باال هســتند ولي در پايان، 
 واسطه ها به راحتي و بدون هيچ زحمتي دام ها را با 
قيمت پايين مي خرند. دامداران هم به دليل كمبود 
نقدينگي ونياز مالي ناچارند عمال به عنوان كارگران 
اين واسطه ها در آيند و هرســاله بدون هيچ چون 

وچرايي دام ها ي شان را به آنها بفروشند.

واحد هاي صنعتــي پرواربندي در حال 
تعطيلي

وي درادامه گفت به دليل هميــن ضرر و زيان ها 
كســي به غيــر از روســتاييان و عشــايري كه 
به صورت كامال ســنتي دامداري مي كنند، به اين 

حرفه راغب نيســتند. در حالي كه كشــور ما به 
دليل نياز باال به گوشــت وارداتــي، مي تواند بازار 
خوبي براي گوشــت باشــد. وي درباره حمايت و 
برنامه دولت گفت: مــا به طور كامل ازدولت نااميد 
هستيم و حتي ترجيح مي دهيم با وجود مشكالت 
زيادمان دولت اصال وارد نشــود زيرا تجربه نشان 
داده اســت كه در هر محصولي دولــت ورود پيدا 
كرده، شــرايط براي توليد كننده ها بدتر شد. وي 
علت اين مســاله را ناآگاهي و بي تجربگي كساني 
دانست كه در اين زمينه ها مشــغول برنامه ريزي 
هستند. وي افزود: ما در اســتان تهران به مراتب 
 شرايط بهتري نسبت به پرواربندان در استان هاي 

ديگر داريم. 
خلج بيان كرد: در كشــور ژاپن ســود تسهيالتي 
كه به كشــاورزان و دامداران داده مي شود چيزي 
حدود 0/2 درصد اســت. چيزي كه ما خواب آن 

را مي بينيم.
 عالوه بــر اين وام هــاي 5تا 15 ســاله بــه آنها 
كمــك مي كنــد تــا توليد خــود را بــه صورت 
كامــال صنعتي و حرفــه اي دنبال كننــد و با باال 
 رفتن توان مالي شــان ديگر وابســته به دالل ها 

نباشند. 
عليرضا عزيز اللهــي، مديرعامل 
اتحاديه دامداران نيز با بيان اينكه 
شــرايط توليدكنندگان گوشت 
قرمز از توليد كنندگان شــير خام 
بدتر اســت، ميزان توليد گوشت 
قرمز را 900 هزار تن اعالم كرد. چيزي كه در مقابل 

زحمات و هزينه آنان واقعا ناچيز است. 

»كسبوكار«وضعيتتوليدگوشتقرمزدركشوررابررسيميكند

پرواربندي صنعتي در گرداب كمبود  نقدينگي

روسيهبهجايتركيهموادغذايي
راازايرانميخرد

با ايجاد تنش در روابط بين روســيه وتركيه، 
كشور روسيه اجازه ورود بسياري از تجار تركيه 
را به اين كشــور نداد و در اقدامــي از واردات 
مواد غذايي اين كشــور جلو گيري كرد. يك 
مقام شهر كراسنودار روســيه گفت: روسيه 
مي تواند توقف واردات مــواد غذايي از تركيه 
را با كاالهــاي وارداتي از ايــران، آذربايجان، 
آبخازيا و ديگر كشورها جبران كند. به گزارش 
تســنيم، دپارتمان مصرف كنندگان شــهر 
كراسنودار روســيه اعالم كرد: منطقه كوبان 
روســيه مي تواند كمبود وجود مــواد غذايي 
ترك را با كاالهاي وارداتي از ايران، آذربايجان، 
آبخازيا و ديگر كشورها تامين كند. بر اساس 
گفته يك منبع آگاه در اين دپارتمان، در 6 ماه 
گذشــته تركيه حدود 90 هزار تن مركبات، 
150 تن سيب زميني، 30 تن پياز و سير و 10 
تن خيار به منطقه كوبان روسيه صادر كرده 
اســت. اين منبع آگاه گفت: »ما نمي توانيم 
بگوييم كه تحريم كاالهاي ترك تاثيري منفي 
بر وضعيت اقتصادي منطقه خواهد گذاشت. 
حداقل نمايندگان تجاري و به ويژه بنگاه هاي 
اقتصادي بزرگ عمده فروشــي كــه ميوه و 
سبزيجات را از خارج وارد مي كنند، تامين كاال 

از ديگر كشورها را آغاز كرده اند.«
وي افزود، به ويــژه در كوتاه مدت اين منطقه 
مي توانــد محصوالت ضــروري مــورد نياز 
مصرف كنندگان خود را از ايران، آذربايجان، 
آبخازيا، ازبكستان، مراكش، آفريقاي جنوبي، 
آرژانتين، مصر و چين تامين كند. كوبان داراي 

روابط تجاري با اين كشورهاست. 

خبر

قاچاق5تنپياززعفران
مديركل دفتر مبارزه با قاچاق كاالهاي هدف 
ســتاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز، از 
قاچاق بيش از 5 تن پياز زعفران در نيمه اول 
سال به ويژه به كشور افغانســتان خبر داد و 
اعالم كرد: با توجه به قاچاق شــير خشك، به 
مردم هشدار مي دهيم از خريد اين محصول 
از بقالي ها و دستفروشــي ها خودداري كنند 
و شماره بهداشــتي محصول مورد توجه قرار 

گيرد. 
به گزارش ايســنا، عباس نخعي در نشستي 
خبري با بيان اينكه كشفيات محصوالت باغي 
به ويژه مركبات در سه ماهه ابتدايي سال باال 
بود، اظهار كرد: اين كشفيات در سه ماهه دوم 
ســال كاهش يافت و همزمان طرح هايي كه 
ستاد مبارزه با قاچاق كاال در استان هاي هدف 
انجام داد منجر به كاهش قاچاق مركبات به 
ويژه در مرزهاي جنوبي شد. وي با بيان اينكه 
در محصوالت زراعي شاهد رشد قاچاق بوديم، 
افزود: محصوالتي مثــل برنج، انواع حبوبات، 
بادام زميني، ســير، كنجد و انــواع گياهان 
دارويي مجموعا حدود 5ميليون و 210 هزار 
كيلوگرم در نيمه اول سال جاري كشف شد 
و بيشترين ميزان را برنج با 3ميليون و 507 
كيلوگرم به خود اختصاص داد. نخعي با بيان 
اينكه در نيمه ابتداي سال 320 هزار كيلوگرم 
پرتقال، 147 هــزار كيلوگرم ليموترش و 56 
هزار و 400كيلوگرم نارنگي كشــف شد، از 
معدوم شــدن 100 درصد اين اقالم خبر داد 
و بيان كرد: با توجه به مــاده 12 قانون حفظ 
نباتات و با اعــالم نظر مراجــع مربوطه اين 
مركبات معدوم شــدند، چون مطابق قانون 
هرگونه مركباتي كه وارد كشور مي شود بايد 
مبدا توليــدي آن مورد تاييد قــرار گرفته و 
شرايط حمل آن نيز مهم است و ساير فاكتورها 
نيز از نظر آلوده نبودن بايــد مورد تاييد قرار 
گيرد. ضمن اينكه بــا مركبات معموال مگس 
مديترانه اي نيز وارد مي شــود؛ بنابراين از دو 
منظر كه يكي براي مــردم و ديگري امكان 
آلودگي  باغات است مجبوريم كه اين مركبات 

را معدوم كنيم. 

آزادســازيقيمتنــانبراي
ارتقايكيفيت

مديرعامل شركت بازرگاني دولتي ايران گفت: 
پيشنهاد آزادســازي قيمت نان براي ارتقاي 
كيفيت و حمايت از توليدكنندگان زنجيره توليد 
گندم تا نان است. علي قنبري افزود: هم اكنون 
به دليل »دوگانگي قيمت ها بين گندم، آرد و 
نان« همه توليدكنندگان اين زنجيره از جمله 
گندمكاران، كارخانجات آرد و نانوايي ها ناراضي 
هستند و انتظار دارند در ازاي افزايش كيفيت 
نان، قيمت اين محصوالت نيــز افزايش يابد 
درحالي كه مصرف كنندگان نيز از كيفيت بد 
نان گله مندند. به گزارش ايرنا، وي اظهار داشت: 
بنابراين هركيلوگرم گندم با قيمت يك هزار و 
155 تومان از كشاورزان خريداري و با توجه به 
فرآوري و هزينه هاي جانبي كيلويي يك هزار 
و250 تومان تمام مي شود؛ درنهايت هركيلوگرم 
آرد با نرخ 665 تومان در اختيار نانوايي ها قرار 
مي گيرد كه بيانگر مابه التفاوت قابل توجهي 
اســت. وي اضافه كرد: همچنين قيمت تمام 
شده گندم وارداتي نسبت به گندم توليد داخل 
پايين تر است بنابراين زمينه براي سوءاستفاده 
برخي فراهم مي شود تا گندم وارداتي را به جاي 
گندم توليد داخل به عنوان خريد تضميني به 
فروش برســانند. وي ادامه داد: از سوي ديگر 
باوجود نظارت هاي شديد و برگزاري دوره هاي 
آموزشي و بهداشتي، همچنان نان بي كيفيت 
به دســت مصرف كنندگان مي رســد؛ آن هم 
درحالي كه دولت ساالنه بيش از 5 هزار ميليارد 
تومان يارانه براي نان مي پــردازد. وي تصريح 
كرد: بنابراين براي اين روش بايد يارانه 5 هزار 
ميليارد توماني دولت حذف شود و از محل اين 
صرفه جويي حدود 3 هــزار ميليارد تومان به 
شكل مستقيم در يارانه نان اقشار آسيب پذير 

تزريق شود. 

اخبار

كشاورزي

در نظر بســياري از ما اســب يك حيوان لوكس و 
اشرافي اســت كه افراد ثروتمند براي تفريح خود، 
نگهداري مي كننــد و عده معــدودي به پرورش 
و مســابقات اســب عالقه مند هســتند، درحالي 
كه چنين نيســت و در بســياري از اســتان هاي 
كشور،خريد و فروش اسب امری مرسوم است. در 
كشور ما قيمت اســب از يك ميليون تومان شروع 
می شود و در برخی از موارد به  2 ميليارد تومان نيز 
می رسد. يعني شما مي توانيد با يك ميليون تومان 
صاحب اسب شــويد و اين ورزش را دنبال كنيد. 
ورزشي كه به قول اسب سواران، از لذت بخش ترين 
ورزش هاي دنياســت. به گفته پرورش دهندگان 
اســب پرورش و معامالت اين حيوان دركشور ما 
ســود خوبي دارد. به ويژه در اســتان هايي كه از 
ديربازبا اسب و اسب سواري آشنايي داشته اند و به 

اين ورزش عالقه فراواني دارند. 

رونق فروش اسب با برگزاري مسابقات 
بيشتر

استان خراسان شمالي از جمله استان هايي است 
كه به سبب عالقه مردم به اسب سواري و مسابقات 
آن، در آن عده زيادي به كار پرورش اسب مشغول 
هستند. آنا نفس انفاس از پرورش دهندگان اسب 
در اين استان در مورد اين حرفه به »كسب وكار« 
گفت: درآمد خريد و فروش اسب به نژادي بستگي 
دارد كه ما پرورش مي دهيم. بهترين نژاد اســب، 
اســب تركمن اســت كه در ايران پــرورش داده 
مي شود. وي با اشاره به اينكه اين شغل در خانواده 
او به صورت آبا و اجدادي بوده است، گفت: بيشتر 
پرورش دهندگان در تعداد كم به اين كار مشغول 
هســتند. يعني حدود 10 تا 12 اســب. اما بعضي 
به صورت گســترده و در تعداد 150 تا 200 اسب 
نيز پرورش مي دهنــد. وي درباره هزينه نگهداري 
اســب ها گفت: در حال حاضر از 7 اسب نگهداري 
مي كنم كــه روزانه چيزي حــدود 20 تا 30 هزار 
تومان هزينه علوفه آنها مي شود. وي درباره وضعيت 
مسابقات اسب سواري در كشور گفت: سود اصلي 
اسب در همين مسابقات و جوايز تعيين شده براي 
آن است. در شــهر گنبد كاووس هر هفته كورس 
اسب دواني برگزار مي شود و استقبال خوبي نيز از 
آن مي شود. وي در ادامه گفت: البته اين مسابقات 
فعال در حد اســتاني اســت و برا ي همه شناخته 
شده نيســت. به همين دليل بايد با حمايت دولت 
مســابقاتي در حد وســيع تر برگزار شود تا ضمن 
شناخته شــدن اين ورزش و اســتقبال بيشتر از 
آن، پرورش دهندگان نيز بيشــتر شناخته شوند و 

اسب هاي ما در سطح رقابت باالتري قرار بگيرد. 

اسب هاي تركمن؛ ظرفيت باالي جذب 
توريست 

اين توليدكننده در ادامه گفت: به دليل نژاد خوب 
اسب هاي تركمن در ايران، ما ظرفيت بااليي براي 
جذب توريســت داريم و در حال حاضر دوستان 
ما بعضي گردشــگران خارجي را بــراي ديدن از 
اسب اصيل تركمن به شهرهاي ما مي آورند وآنها 
عالقه زيادي نشــان مي دهند. حيــدري كه خود 
از عالقه مندان و فروشــندگان اســب در استان 
خوزستان است، درباره ظرفيت هاي باال و سود هاي 

سرشــاري كه برگزاري مســابقات اسب سواري 
می تواند براي كشور داشته باشد، به »كسب وكار« 
گفت: كشور كوچك امارات ساالنه ميلياردها دالر 
بابت برگزاري اين مســابقات در اين كشــور سود 
مي كند. كشــور آمريكا نيز با اصــالح نژاد و توليد 
اسب هاي قوي براي مســابقات سود هاي بااليي را 
كســب مي كند. به همين دليل به نظر مي رسد در 
كشور ما با توجه به نژاد اصيل اسب هاي داخلي و 
عالقه مردم به اين ورزش دولت بايد توجه بيشتري 
به اين ورزش نشــان دهد. وي افزود: متاسفانه در 

حال حاضر مســابقاتي كه دولت متولي آن است 
بيشتر جنبه فاكتور سازي و رفع مسئوليت است و 
كيفيت بااليي نــدارد. وي در ادامه گفت: براي باال 
بردن كيفيت اين مسابقات بايد زيرساخت ها فراهم 
شود تا بتوان از كشورهاي خارجي نيز براي شركت 

در اين مسابقات دعوت كرد. 

300 باشگاه سواركاري در كشور
ايران به عنــوان ميزبان مســابقات انتخابي جام 
جهاني اســب ســواري در ســال 2017انتخاب 

شده اســت. رامين شــفيعي، رئيس كميته پرش 
كنفدراسيون ســواركاري آسيا گفت: اين ميزباني 
با پيشنهاد ايران در نشست مجمع اخير فدراسيون 
جهاني سواركاري تصويب شد. وي همچنين درباره 
اينكه سواركاران ايراني در آسيا برترين سواركاران 
 به شمار مي روند، اظهار داشت: در حال حاضر ايران 
300 باشــگاه ســواركاري دارد كه در مقايسه با 
كشورهاي آســيايي در اين امر جلو تر است و اين 
نشان مي دهد كه ايران نگاهی حرفه اي نسبت به 

اين رشته ورزشي دارد. 

»كسبوكار«ازبازارخريدوفروشيكحيوانلوكسگزارشميدهد

جذب توريست با  اسب تركمن
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اصناف

مي گويند هنوز هم فرش ايراني حرف 
اول را در بازارهاي دنيــا مي زند اما اين 
روزها حال و روز فرش دستباف ايراني 
چندان خوش نيســت. زياده خواهي 
واسطه ها و رنج معيشت قاليبافان با هر 
گره فرش گره خورده و بايد فكري به حال اين هنر صنعت كرد تا 

اصالتش را حفظ كند. 
هر بار سخن از صادرات غيرنفتي به ميان مي آيد، فرش دستباف 
ايراني جزو نخستين اقالم صادراتي است كه خيال مسئوالن راحت 
است حداقل چندصد ميليون دالري براي كشور ارزآوري دارد. 
اما نبايد فراموش كرد كه براي رونق ، حفظ بازارهاي دنيا و حفظ 
كيفيت بايد حمايت و برنامه ريزي كرد و ديگر بازاريابي سنتي چند 
تاجر كه شايد با ارتباط شخصي مشتري يابي مي كنند، پاسخگوي 

نياز كشور نيست. 
در اين بين با شــدت گرفتن تحريم ها نيز، حجم صادرات فرش 

ايراني به شدت كاهش يافت. 
توليد فرش دستباف ايراني اكنون با فراز و نشيب هايي روبه روست 
كه شايد حل اين مشكالت با اندكي برنامه ريزي قابل حل باشد. 
يكي از اين مشكالت، كيفيت رنگ هاي مورد استفاده در توليد 
فرش دســتباف ايراني و ديگري، گراني مواد اوليه است. دولت 
بايد شرايطي را فراهم كند كه پشم در فصل مناسب از دامداران 
خريداري شده و در سيستمي مناســب، رنگرزي و شستشوي 

استانداردي روي اين پشم ها صورت گيرد. 
رئيس اتحاديه صنف فروشندگان فرش دستباف، اجرايي شدن برجام را 
در صورت عدم حمايت دولت از فعاالن فرش دستباف بي نتيجه دانست 
و در عين حال تاكيد كرد طبيعي است با برطرف شدن مشكالت دولت و 
اجراي برجام، بودجه دولت افزايش و به دنبال آن بسياري از هزينه هاي 
ما نيز كاهش  يابد و همين موضوع موجب رونق در بازار و از جمله حوزه 
فرش دستباف مي شود. سيد مجتبي عراقچي به »كسب وكار« گفت: 
برداشته  شدن تحريم هاي بانكي، باز شدن ال سي ها و از طرفي 
كاهش هزينه حمل ونقل، از ديگر گزينه هايي است كه مي تواند 

كمك زيادي به ما كند. 

صادرات 90 درصدي فرش هاي دستباف
رئيس اتحاديه صنف فروشندگان فرش دستباف با بيان اينكه فروش 
داخلي فرش دستباف با ركود مواجه شده است، اظهار كرد: حدود 
۹۰ درصد فرش هاي دستباف صادر مي شــود ولي با توجه به راكد 

بودن صادرات در اين بخش، فروشــندگان فرش داخلي نمي توانند 
فرش كهنه را با نو معاوضه كنند و به دليل اينكه فرش كهنه را كسي 
خريداري نكرده و صادر نمي شود، بازار داخلي آن با ركود مواجه شده 
است. عراقچي، علت كاهش صادرات را تورم داخلي و باال بودن قيمت 
تمام شده كاالها و از طرفي عدم توانايي رقابت با فرش هاي هندوستان 
و پاكستان دانست چون به گفته وي قيمت كارگر در آن كشورها نصف 
ايران است. وي با بيان اينكه ۸۰ درصد هزينه يك فرش مزد كارگر 
بوده و ۲۰ درصد آن براي هزينه هاي ديگر مصرف مي شود، اظهار 
كرد: افزايش حقوق كارگران روي قيمت فرش تاثيرگذار است، 
بنابراين صادر كنندگان نمي توانند در اين حوزه فعاليت كنند، چون 

به هيچ وجه صادرات فرش دستباف به صرفه نيست. 

اميدي به بازار فرش دستباف حتي بعد از تحريم ها 
نداريم

وي در عين حــال بيــان كــرد: حتي اگر بــازار آمريــكا به روي 

فرش هاي ما باز شــود ولي دولت از ما حمايــت نكند، نمي توانيم 
در اين حــوزه به خوبي فعاليت كنيم و صرفــه اي براي ما نخواهد 
داشــت چون در حــال حاضر بــازار آمريــكا را نيــز فرش هاي 
هندوســتان قبضه كرده كه نصــف فرش هاي ما قيمــت دارند، 
 بنابرايــن اميــدي بــه بــازار فــرش دســتباف حتي بعــد از 

تحريم ها نداريم. 
رئيس اتحاديه صنف فروشــندگان فرش دستباف با بيان اينكه 
دولت تا 5 سال قبل مشوق هاي صادراتي پرداخت مي كرد، گفت: 
به نظر من بهتر اســت در مقابل صادراتي كه صادركننده انجام 
مي دهد، اجازه واردات برخي كاالهاي مجاز نيز به آنها داده شود كه 
اين موضوع به نوعي مشوق براي صادركنندگان محسوب مي شود. 
وي اظهار كرد: اجرايي شدن برجام و افزايش درآمدهاي دولت از 
طرفي منجر به كاهش ماليات هاي دريافتي دولت از صنوف نيز 
مي شــود چون موضوع ماليات از مهم ترين چالش هاي اصناف 

محسوب مي شود. 

عراقچــي ادامــه داد: توليد كننــدگان و صادر كننــدگان از 
پرداخت ماليات معاف هســتند ولي فروشــندگان كه فرش را 
از توليد كننــدگان خريــداري كــرده و بــه صادر كننــدگان 
مي دهنــد، از ماليــات معــاف نيســتند و اين ســوال مطرح 
مي شــود كه چه شــكوفايي اقتصادي در حوزه فرش دستباف 
 شــاهديم كه ماليات آنها نســبت به ســال گذشــته 5 تا ۱۰ 

برابر شده است؟

هندي ها فرش هاي شان را با پشم ايران صادر مي كنند
به گفتــه عراقچــي، فــرش ايرانــي اگــر 5۰ درصــد هم از 
نمونه هــاي مشــابه خارجــي آن گران تــر باشــد، به دليــل 
مشــهور بودن برنــد فــرش ايراني، مــردم تمايل بيشــتري 
 به خريــد دارنــد چون كيفيــت پشــم و طرح فــرش ايراني

 بهتر است.
 البتــه مــا در حــال حاضــر بــا مشــكل ديگــري مواجه 

 شــده ايم و آن صادرات پشــم بــه عنــوان مــواد اوليه فرش
 به خارج است. 

پشم هاي ايران از كردستان، فارس و خوزستان به هندوستان صادر 
مي شود. االن هندي ها فرش هاي شان را با پشم ايران و به نام فرش 

ايران صادر مي كنند. 
حتي پشم به افغانســتان هم قاچاق مي شود و كسي جلوي اين 

قاچاق را نمي گيرد. 
امسال در نمايشگاه دموتكس آلمان به عنوان مشتري به غرفه 
هندي رفتم. قيمت گبه آنها را پرســيدم كه غرفــه دار گفت: با 
پشم ايراني مي خواهي يا پشــم هندي؟ گفتم فرقش چيست؟ 
گفت: با پشم ايراني متري ۱۲۰ دالر است و با پشم هندي متري 
۸۰ دالر. درصورتي كه همان گبــه در غرفه ايراني با متري ۲۲۰ 
دالر كســي عرضه مي شد و كســي نمي خريد. گبه اي كه پشم 
 و بافت آن ايراني اســت، متري ۱۰۰ دالر كمتر از توليدات ما به 

فروش مي رسيد. 

رئيس اتحاديه صنف فروشندگان فرش دستباف در گفتگو با »كسب وكار«: 

صادرات فرش دستباف مقرون به صرفه نيست

قبول كنيم يا نكنيم اين باور قديمي بين 
مردم ما رواج دارد كه رانندگي تاكسي، 
شــغل تخصصي نيســت و تنها شرط 
تاكسيران شــدن اين است كه رانندگي 
بلد باشــي. اين باور قديمــي مي گويد 
هركس از شــغل ديگري رانده و مانده شود، مي تواند پشت فرمان 
تاكسي بنشيند اما اين وضعيت در كشــور ما هم مثل كشورهاي 
پيشرفته جهان در حال تغيير است. ســازمان مديريت و نظارت 
بر تاكسيراني شهر تهران براي هويت بخشي به حرفه تاكسيراني 
و ارتقای اين حرفه با مشــاركت دانشــگاه جامع علمي كاربردي، 
مركز آموزشــي مخصوصي براي تاكســيران ها راه اندازي كرده 
است كه نه تنها نخســتين دانشكده تاكســيراني در كشور است 
بلكه اين مركز در خاورميانه هم همتايي ندارد. مصاحبه با حسن 
اشتري رئيس اين دانشكده، فرصتي اســت كه هم عموم مردم و 
 هم رانندگان تاكســي با اهداف و فعاليت هاي اين مركز آموزشي 

بيشتر آشنا شوند. 

شايد بسياري از مردم تصور مي كنند راننده تاكسي شدن 
نياز به تخصص و تحصيالت خاصي نــدارد. آيا اين تصور 

درست است؟
اين درست است كه بســياري از مردم و حتي تعداد زيادي از خود 
تاكسيران ها تصور مي كنند رانندگي تاكســي، شغلي نيست كه 
تخصص چنداني بخواهد اما بســياري از تصورات ما و از جمله اين 
تصور كه رانندگي تاكسي يك حرفه غيرتخصصي است، بايد متحول 
شود. رانندگي تاكسي شغلي است كه تاثير غيرقابل انكاري در حمل 
و نقل عمومي خصوصا در كالن شهرها دارد به نحوي كه در تهران، ما 
۸۰ هزار تاكسي و ۱۰4 هزار تاكسيران داريم كه روزانه 4/5 ميليون 
نفر را در اين شهر جابه جا مي كنند. سهم تاكسيراني در حمل و نقل 
شهري ۲4 درصد است كه سهم قابل توجهي به شمار مي رود. اگر 
تاكسيران ها مباني و قواعد حرفه اي اين شغل را به صورت اصولي و 
آكادميك بياموزند بي ترديد اتفاقات مثبتي در بهبود حمل و نقل 
شهري، روان سازي ترافيك، ايمن سازي ترددهاي شهري، كاهش 
تصادفات و خسارت، بهينه سازي مصرف انرژي و كاهش هزينه هاي 
مرتبط با اين مقوله ها صورت خواهد گرفت. اين روندي اســت كه 
در كشــورهاي توسعه يافته اجرا شــده و رانندگي تاكسي در اين 
 كشــورها يك حرفه مرتبط با علم تعريف شده است. طبعا، ما هم

 در ايران براي ارتقاي عملكرد حمل و نقل شــهري خود بايد اين 
 روند را طي كنيم. به عالوه رانندگان تاكســي به نوعي ســفيران

 فرهنگي جامعه هستند. 

دانشــجويان رشــته كارداني حرفه اي تاكسيراني، چه 
درس هايي مي آموزند و مشخصا چه تفاوتي با راننده هاي 

تحصيل نكرده در اين رشته دارند؟
 درباره رشته كارداني حرفه اي تاكســيراني كه شايد براي مردم 
بيشتر جالب توجه باشد دانشجويان در 4 ترم )نيم سال( تحصيلي 
و با گذراندن 73 واحد درســي مهارت و دانــش مرتبط با حرفه 
تاكسيراني اعم از نقشــه خواني، شهرشناسي، مكانيك خودرو، 

آيين نامه ها و مقررات راهنمايي و رانندگي و تاكسيراني، زبان هاي 
خارجه )انگليسي و عربي(، اصول حمل و نقل شهري و ترافيك، 
سرويس نگهداري خودرو، اخالق حرفه اي، مشتري مداري و ديگر 
علوم و مهارت هاي تخصصــي و عمومي را فرا مي گيرند و مدرك 
كارداني )فوق ديپلم( حرفه اي تاكسيراني دريافت مي كنند. تفاوت 
تاكسيران هاي تحصيل كرده در اين رشته با تاكسيران هاي سنتي 
رامي توان در 3 مورد خالصه كرد: ۱. دانش مرتبط آنها به حرفه 
شان به مراتب از تاكسيران هاي ســنتي بيشتر است. ۲. با توجه 
به اينكه 7۰ درصد آموزش ها عملي اســت مهارت هاي مختلفي 
ياد مي گيرند كه عملكرد آنها را در مقايســه با همتايان ســنتي 
شان به شدت افزايش مي دهد. 3. در نگرش آنها نسبت به حرفه 
تاكسيراني تغييراتي ايجاد مي شــود كه موجب ارتقای جايگاه 

حرفه اي و اجتماعي اين شغل خواهد شد. 

تحصيل در اين رشته براي كساني كه مي خواهند راننده 
تاكسي شوند، امتيازي هم ايجاد مي كند؟ 

طبيعتا عالقه منداني كه در اين رشته تحصيل مي كنند با توجه به 
مهارت و دانشي كه كسب مي كنند نسبت به كساني كه اين دانش 

و مهارت را ندارند در تصدي حرفه تاكسيراني صالحيت بيشتري 
دارند و سازمان تاكسيراني هم براي ايجاد انگيزه بيشتر و تشويق 

عالقه مندان مزيت هايي را درنظر گرفته است. 
اول اينكــه تاكســيران هاي تحصيــل كــرده در ايــن 
دانشــكده، بــراي تعييــن خطــوط و كاربــري تاكســي در 
اولويــت هســتند بــه ايــن معنــي كــه وقتــي متقاضيان 
 براي مســير خــاص يــا تاكســي خاصــي درخواســت ارائه 
مي دهنــد، اولويت واگذاري مســير يا تاكســي بــا متقاضيان 
فارغ التحصيل مركز است. دوم اينكه تاكسيران هاي فارغ التحصيل 
اين مركز در برخورداري از تسهيالت حرفه اي و رفاهي سازمان 
تاكســيراني اولويت دارند. ســوم اينكه در امر نوسازي و تبديل 
 به احســن تاكســي هاي فرســوده، اولويت با تاكســيران هاي 
آمــوزش ديده اســت. همچنيــن دربــاره جذب و اســتخدام 
در ســازمان تاكســيراني يــا شــركت هاي تحــت پوشــش 
و گرفتــن تســهيالت بــراي خريــد تاكســي هــم اولويــت 
 بــا عالقه مندانــي اســت كــه مســير رانندگــي تاكســي

ايــن  در  آمــوزش  بــا  و  علمــي  صــورت  بــه  را    
مركز طي كرده باشند. 

رانندگــي در تهران يك كار فوق العاده مهارتي اســت و 
رانندگان تاكسي بايد جزو ماهرترين رانندگان باشند. آيا 
دانشــجويان اين مركز براي افزايش مهارت رانندگي هم 

آموزش مي بينند؟ 
به نكته بسيار مهمي اشــاره كرديد. رانندگي در تهران يك كار 
مهارتي اســت كه نياز بــه توانمندي بدني، ذهنــي و رواني باال 
دارد و اگر قرار باشــد ايــن كار به صورت حرفــه اي و تخصصي 
انجام شــود ضرورت كســب مهارت هاي الزم به مراتب بيشتر 
مي شــود. براي پاســخگويي به اين ضرورت در اين مركز عالوه 
بر آموزش هاي متناســب روانشناســانه، براي باال بردن ضريب 
مهارتي تاكسيرانان از شبيه ســاز)SIMULATOR( تاكسي 
بهره مي بريم. اين شبيه سازتاكسي براي نخستين بار در كشور به 
 سفارش سازمان تاكســيراني طراحي و توليد شده و دانشجويان

 در مســير بازســازي شــده )به صــورت مجــازي( از ميدان 
فردوســي تا برج ميالد با گره هاي ترافيكي، عالئــم و تابلوهاي 
راهنمايي و رانندگــي و ازدحام و ديگــر چالش هاي پيش روي 
يك راننــده روبــه رو مي شــوند و مهارتشــان را در مواجهه با 
اين چالش ها بــا تمرينات مســتمر افزايــش مي دهند. تالش 

ما اين اســت كــه فارغ التحصيــالن ايــن مركز بــه درجه اي 
 از مهارت رانندگي برســند كــه اطمينان و آرامش مســافران

 را هنگام رانندگي كامال تامين كنند. 

خود شما در چه مسيرهايي ســوار تاكسي مي شويد؟ آيا 
خاطره جالبي داريد؟

من به عنوان يك شهروند معموال مسافر مســير انقالب – كارگر 
شــمالي و همچنين مســير ميدان صادقيه - باغ فيض هســتم. 
شــيرين ترين خاطره من شايد اين باشــد كه مي بينم دانشجوي 
۱۸ ساله در كنار دانشجوي 6۰ ســاله در اين مركز اصول و مباني 

تخصصي حرفه تاكسيراني را مي آموزند. 
همچنين لحظاتي كه مســئوالن آمــوزش و پــرورش و پليس 
راهور در جشــن تولد يك ســالگي اين دانشــكده اعالم كردند 
بــا آمــوزش ۱۰ هزارنفــر از رانندگان ســرويس مــدارس در 
اين مركــز، درصــد آســيب دانش آمــوزان در ســوانح مرتبط 
با ســرويس هاي مدارس به صفر رســيده اســت نيز از احساس 
 شــيرين خدمتگــزاري بــه مــردم و سپاســگزاري از خداوند 

براي اين توفيق، سرشار شدم. 

 »كسب وكار«در گفتگو با رئيس نخستين دانشكده تاكسيراني در تهران و خاورميانه بررسي مي كند

تفاوت تاکسيران تحصيلکرده و سنتي



8

info@kASBOKARNEWS.irروزنامه كسب و كار| سال هشتم،شماره 2687| دو شنبه 3 بهمن ماه1401
ی

www.kASBOkARNEwS.iR

I N FO@biznews. ir

بز
ه س

شاخ
پ:  

چا
30

00
48

00
ك:

يام
پ

w
w

w
.k

A
S

B
O

k
A

R
N

E
w

S
.iR

ت: 
ساي

ب 
و

ne
w

sk
as

bo
ka

r@
gm

ai
l.c

om
ي: 

يك
رون

كت
س ال

در
آ

كار
ب و 

كس
ي 

صاد
 اقت

ي و
هنگ

 فر
مه

ز نا
رو

    2
68

ه  7
مار

 | ش
تم

هش
ل 

 سا
|1

40
ه 1

ن ما
هم

 3  ب
ه| 

شنب
دو 

ش
رنو

 مه
ينا

ر م
دكت

ل: 
سئو

رم
دي

 و م
ياز

امت
ب 

اح
 ص

ش
رنو

  مه
ينا

ر م
دكت

ر: 
ردبي

س
انه

رس
ن 

یرا
مد

 و 
تی

دول
ير

  غ
ای

ه ه
نام

وز
ی ر

صنف
ن 

جم
و ان

عض

ش،
مای

 آز
 پل

د از
، بع

مد
ل اح

ل آ
جال

راه 
زرگ

ن ب
يابا

ن، خ
هرا

ي:ت
شان

ن
م  

هار
ه چ

طبق
ع(،

ضا )
م ر

 اما
ان

ختم
 سا

ی،
نوب

ز ج
سب

سر
ن 

يابا
ی خ

رو
روب

 1
55

79
17

11
3 :

تي
پس

كد
 

كار
ب و 

كس
ع:  

وزي
ت

w
w

w
.k

A
S

B
O

k
A

R
N

E
w

S
.iR

ی :  
ه ا

رف
ق ح

خال
ه ا

 نام
ين

آي

w
w

w.
ka

sb
ok

ar
ne

w
s.i

r :ر
 كا

ب و
كس

ی 
خبر

اه 
ايگ

پ
44

29
94

06
ر : 

 كا
ب و

كس
مه 

زنا
رو

44
29

94
06

س: 
فاك

آخر
 کسب و کار
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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

تنها تضمين يك مشاور مديريت
صبح با مديرعامل شركتي جلسه داشتم كه 
درخواست تدوين استراتژي براي شركتش 
را داشــت. كلي با هم صحبــت كرديم و 
باالخره رسيديم به مذاكرات مالي. من يك 
مبلغ متعارف را براي انجام پروژه پيشنهاد 
كردم. در مقابل آقــاي مديرعامل به من 
گفت: »اوال كه اين خيلي زياده. ثانيا فرض 
كنيم كه زياد هم نيست؛ شما چطور به ما تضمين مي دي كه خروجي كارت 

اگر درست اجرا بشه، چند برابر پولي كه بهت داديم رو برامون برگردونه؟«
تا به آن روز با چنين سوالي برخورد نكرده بودم. هرچند مي دانستم اين سوال 
خيلي از مديران مشابه ايشان اســت. پاسخم به سوال ايشان اين بود: »من 
به عنوان مشــاور مديريت درباره نتيجه نهايي كه شما مي گيريد تضميني 
نمي دهم؛ چراكه نتيجه متاثر از تعداد عوامل زيادي اســت كه دست من 
نيستند. من تنها مي توانم تضمين بدهم كه با داشتن پيش فرض هاي درست 
و معتبر، كارم را شروع كنم، فرايند تدوين استراتژي براي شما را منطبق بر 
رويكردهاي معمول اين حوزه پيش ببرم و به درستي هم آن را انجام بدهم. 
نتيجه منطقي درست طي كردن فرايند تدوين استراتژي، همان خروجي 

مورد انتظار است.«
مشاوره مديريت در واقع چيزي نيست جز حل مساله. براي حل مساله هم 
بايد روش درستي را انتخاب كرد. بنابراين تنها تضميني كه مشاور مي تواند 
به كارفرما بدهد اين است: تضمين مي دهم كه روش حل مساله من درست 

و معتبر است.
جناب مديرعامل طرف مذاكره من تا آخر جلسه هم قبول نداشت كه اگر 
روش حل مساله درســت باشد، منطقا بايد مســاله هم درست حل شود. 
بنابراين همچنان معتقد بود كه من بايد تضميــن بدهم كارم منافع مالي 
محسوسي براي شركت دربر دارد. طبيعتا من نمي توانستم چنين تضميني 

بدهم و با هم به  توافق نرسيديم. 

اجراي ايده قبل از اجرا
احتماال اين را شنيده ايد كه مي گويند: هيچ 
ايده اي بدون اجرا بــه درد نمي خورد. بديهي 
به نظر مي رسد: بهترين ايده را هم كه داشته 
باشي، تا زماني كه آن ايده گوشه ذهنت خاك 
بخورد، از آن پولي درنمي آيد  اما اين فقط يك 
جنبه ماجراســت. تا ايده اجرا نشود، معلوم 
نيست كه چقدر خوش بينانه و خيالي است و 

چقدر عملياتي خواهد بود. 
اما چطور بفهميم ايده مان قابل اجراست؟ يكي از راه هاي مناسب براي اين كارـ  
به ويژه براي كسب وكارهاي خدماتيـ  تحقيق و گرفتن مشاوره از افراد خبره در 
زمينه كاري تان است. مثال فرض كنيد مي خواهيد در مغازه پدرتان يك كافي شاپ 
بزنيد. از پرسيدن از پدرتان و اهل محل و البته يك كافه دار باتجربه شروع كنيد: 
آيا فضاي داخلي مغازه اصال قابليت تبديل شدن به كافي شاپ را دارد؟ آن منطقه 
به اندازه كافي جوان اهل كافه رفتن دارد؟ آيا خودتان بلديد كافه داري كنيد و اگر 
نه، مي توانيد فرد مناسب را بيابيد؟ و سواالتي شبيه اين ها. يك راه ديگر كه بيشتر 
مناسب كسب وكارهاي توليدي است، نمونه سازي است. در نمونه سازي، تالش 
مي كنيم تا يك ماكت اوليه از محصول نهايي را خيلي سريع و ساده بسازيم تا آن را 
در دنياي واقعي با چشم مان ببينيم و با دست مان لمس كنيم و حتي آن را ببوييم و 
بچشيم. اين نمونه ممكن است براي كل محصول يا تنها بخشي از محصول ساخته 
شود. در ساخت نمونه اوليه خيلي دنبال خرج تراشيدن نيستيم. يك كار ساده و 
كم هزينه اغلب اوقات براي ارزيابي ابعاد موضوع كامال كافي است. الزم نيست لزوما 
از همان موادي استفاده كنيم كه محصول نهايي با آن ساخته مي شود؛ مثال اگر قرار 
است يك ميز چوبي با چوب هاي گران قيمت بسازيد، مي توانيد اول طرح آن را با 

يونوليت بسازيد تا خوب برانداز و نقايص احتمالي اش را برطرف كنيد. 

يادداشت مدير

ايده هاي كسب و كار

 ۱. موانع وقت شناسي تان را شناسايي كنيد
نخستين و مهم ترين اقدام اين است كه بفهميد چرا هميشه دير مي رسيد. آيا 
تا ديروقت بيدار مي مانيد و بيدار شدن براي تان سخت است؟آيا براي صبح تان 
برنامه بسيار شلوغي را تنظيم كرده ايد؟آيا رفت وآمدتان خيلي طول مي كشد؟بعد 

از اينكــه مشــكالت تان را تشــخيص داديد، 
راه هايي پيدا كنيد كه بتوانيد اين موانع را 

 برطرف كنيــد. در ادامه چند توصيه 
براي تان دارم. 

 ۲. برنامه روزمره صبح هاي تان 
را تغيير دهيد

اگــر هــر روز دير بــه محل 
كارتان برســيد، شــايد براي 

رئيس تــان اين ســوال پيش 
بيايد كه صبح ها چه كار مي كنيد 

و اين سوالي اســت كه شما هم بايد از 
خودتان بپرســيد. اگر از آن دسته آدم ها 

 هســتيد كه واقعا مجبور هستند ۱۰ دقيقه 
تصميم بگيرند چه لباســي بپوشند، 

۲۰ دقيقه دوش بگيرنــد، ۳۰ دقيقه 
صبحانــه بخورند، قهوه بنوشــند، 
ايميل هاي شــان را ببينند و بعد هم 

زماني براي سشوار كشيدن، انتخاب 
كفــش و چيزهــاي ديگــر بگذارند، 

 وقــت آن اســت برنامــه روزمره تان را
 تغيير دهيد. 

 ۳. نه گفتن را ياد بگيريد
آدم ها اغلب به خاطــر ديگران دير مي رســند. اگر 
مادرتان هر صبح با شــما تماس مي گيرد تا حال تان 
را بپرســد، مودبانه از او خواهش كنيدزمان ديگري 
تماس بگيرد. يادبگيريد به پيام هاي متني، تماس هاي 

تلفني، گفتگوها، ايميل ها يــا ديدارهاي حضوري كه 
 ممكن اســت باعث دير رســيدن تان به محل كار شود، 

نه بگوييد. 

 ۴. با ساعت زنگ دارتان دوست باشيد
آيا ساعت زنگ دارتان بدترين دشمن تان است و شما بدترين دشمن آن هستيد؟ آدم ها 
مي گويند اگر با دوربين دوست باشيد، دوربين هم با شما دوست مي شود. اين درباره 
ساعت هاي زنگ دار هم درست است. آن را پرتاب نكنيد، يا هر دفعه كليد »برو گم شو« را 
فشار ندهيد. به زمان بندي اش احترام بگذاريد تا او هم احترام را براي تان به ارمغان بياورد. 

. ساعت تان را چند دقيقه جلوتر تنظيم كنيد
اين براي جلســه ها خيلي خوب جواب مي دهد. اگر همه ساعت هاي خانه تان را 
۱۰ دقيقه جلوتر تنظيم كنيد، شانس تان براي اينكه سر وقت برسيد و شيك و 
به روز باشيد، بيشتر است. همچنين ياد بگيريد آن را به عنوان ساعت درست 

بپذيريد؛ تقلب نكنيد.

 ۶. زود بخوابيد
بسياري از آدم ها به دليل عادت هاي خواب شان نمي توانند 
از خواب بيدار شــوند يا به موقع برســند. 
همانطور كه قبال گفتــم، ياد بگيريد به 
همه چيزهايي كــه حواس تان را پرت 
مي كنند نه بگوييد. اين شامل چيزهايي 
 مي شــود كه نمي گذارنــد به موقع به 

بستر برويد. 

 ۷. سرسخت باشيد
مهم است به خودتان يادآوري كنيد چرا 
نبايد دير برســيد. گاهي تاخير نتيجه 
نگرش بي قيدي و نترسي است. به طور 
مداوم به خودتان يادآوري كنيد چرا نياز 
داريد به موقع برسيد و اگر به موقع نرسيد، 

بدترين پيامد آن چه خواهد بود. 

 ۸. برآوردهاي تان را دست باال بگيريد و حاشيه احتياط 
تعيين كنيد

بســياري از آدم هــاي »وقت نشــناس« عادت دارنــد زمان 
الزم بــراي آماده شــدن، طــي كردن مســافت و رســيدن 
 به محل كار را كــم درنظر بگيرند. عادت كنيــد دقيقا برعكس آن 

عمل كنيد. 

۸ روش كه هميشه سر وقت برسيد

كنترل شكست
هر فــردي در زندگي حرفه اي و شــخصي 
با شكســت و ناكامي هاي متعــددي روبه رو 

مي شود. 
لحظات ســخت شكســت، درســت در اوج 
موفقيت به ســراغ آدم مي آيند. در لحظات 
اول با هجوم افكار مواجه مي شويم. اينكه چه 
شد؟ چرا اينگونه شد؟ حاال چه كنم؟ تكليف 
آن همه انرژي، زمان و هزينه صرف شده، چه 
مي شود؟ مهم تر از همه اينكه آيا من مي توانم 

دوباره سرپا بايستم؟ 
تمام اين ســواالت به بحراني تر شدن اوضاع 
كمــك مي كننــد. ناگهــان فرد بــه جايي 
 مي رســد كه خود را در آخر زندگي حرفه اي 

مي بيند. 
تاثير اين شكســت، به زودي نمــود خود را 
در زندگي شــخصي و عاطفي فرد نيز نشان 
مي دهد. شكست مديريت نشــده، به زودي 
زمينه شكست هاي پيش بيني نشده بعدي را 

فراهم مي كند. 
مهم ترين بخش هر شكست، مديريت لحظات 
نخست آن است. يك دوره گذار از بحران كه 
اگر فرد بتواند خود را به ســالمت از آن عبور 
دهد، به راحتي مي تواند با شناسايي و ترميم 
نقاط ضعف و داليل شكست خود، دوباره از نو 
شروع كند. فرد هر لحظه به خاطرات و داليل 
موفقيت و شكســت رجوع مي كند، تا شايد 
راهي براي ترميم مشــكل پيدا كند و هر بار 
سرخورده تر از قبل، نسبت به آينده بدبين و 
نااميد مي شود. همين چند روز پيش بود كه 
با بزرگ ترين فاجعه زندگي ام مواجه شــدم. 
زندگــي تحصيلي و حرفه اي كــه بعد از يك 
سال برنامه ريزي و تالش، در آستانه شروعش 
بودم به دليل محدوديتي كه متوجه آن نشده 
بودم، با بن بســت روبه رو شــد. در نخستين 
لحظات برخورد با حقيقت شكست، با شوك 
سنگيني مواجه و درست پس از درك ماهيت 
شكست، با انبوهي از چراها روبه رو شدم: چرا 
هيچ يك از افرادي كه از آنها مشاوره گرفتم، 
در اين مورد به من تذكــر ندادند؟ چرا هيچ 
جا اطالعيه مكتوبي در اين باره اعالم نشــده 
بود؟مسلما به نخستين نتيجه اي كه رسيدم 
اين بود كه ايــن پايان راه اســت و همه چيز 
تمام شده است. حتي فكر شــروع دوباره نيز 
ســخت بود. به اين نتيجه رســيدم كه راهم 
را عوض كنم. اما بــه مرور و با گــذر از دوره 
 بحران، تصوير آينده روزبه روز در حال شفاف 

شدن است. 

حرفه اي ها نقد تبليغات

اســتفاده از عناصر متنوع تبليغاتى در آگهى ها مى تواند به اعتماد مخاطبان 
اما بايد در نظر داشت جامعه  هدف به پيام تبليغاتى موردنظر شما كمك كند 

كه گاهــى طراحى يك پيــام تبليغاتى 
با عناصرى كه به قشــر يا قوم يا 

شغل خاصى اشاره مى كند، 
مى تواند دردسرســاز باشد. 
در روزهايى به سر مى بريم 
كه نــام فاميلــى انتخاب 

شده براى يك خانواده 
باشخصيت و نقش 

منفى در يك سريال پربيننده، باعث سوءتفاهم و عصبانيت يك قوميت بزرگ 
در كشورمان شده و اعتراض هاي جدى ايجاد كرده است. 

نقد اين اتفاق، به نظام نظارتى توليد و پخش در سازمان صداوسيما برمى گردد 
اما به عنوان درس تبليغاتى بايد از آن عبــرت گرفت و متوجه بود كه گاهى 
حتى انتخاب )ظاهــرا( تصادفى يك نام مى تواند چه بلوايــى برپاكند. ما در 
كشــورى زندگى مى كنيم كه تنوع عجيب قوميت ها و فرهنگ هاى آن، 
تهديدها و فرصت هاى فراوانى براى كارزارهاى رســانه اى و تبليغاتى 

پديد آورده است. 
در بسيارى از آگهى ها، براى تاكيد بر گستردگى فراگيرى خدمتى 
كه عرضه مى شود، از لباس ها و زبان همه اقوام اصلى ايرانى استفاده 
مى كنند. موضوعى كه گرچه ساده و حتى كليشه اى است اما اگر در 
آن دقت نشود، مى تواند دردسرساز باشد. در رسانه ها نظرياتى رايج 
درباره انگاره سازى يا ساخت تصاوير كليشــه اى از پديده ها و شغل ها 
و موضوعات مختلف وجــود دارد؛ مطابق اين نظريات، اين رســانه ها 
هستند كه تصور ذهنى ما از بســيارى از افراد و اقشار را مى سازند. براى 
همين، گاه تغيير يا زدودن يك تصوير كليشــه اى حتى منفى از يك قشــر، 
ممكن اســت خود جنجال آفرين باشــد. نكته عجيب اين اســت كه گاهى 
حتى بســيارى از اقشــار، همان تصوير نه چندان مثبت را درباره خود باور 
 دارند. مراقب باشــيد طراحى پيامى كه به قشرى خاص برمى گردد، به جاى 

اعتمادسازى، بحران نسازد. 

تبليغ يا بحران؟

و چنين گفت كاتلر
اين كتاب در واقع چكيــده تجارب، نظرات تخصصي و كارشناســي نابغه علم 
بازاريابي، فيليپ كاتلر اســت. چارچوب اين كتاب به صورت سوال مطرح شده 
است و جواب هاي مشخص كاتلر را در تمام زمينه هاي بازاريابي دربر مي گيرد. 
اين سواالت از بين هزاران پرسشي استخراج شده اند كه در طي ساليان از سوي 
مشتريان، مديران، دانشجويان، روزنامه نگاران و شركت كنندگان در سمينارها، 
از كاتلر پرسيده شده اند. خواندن اين كتاب به چند گروه به شدت توصيه مي شود: 
عالقه منداني كه در بين موضوعات گوناگون بازاريابي هنوز سواالت بي پاسخي 
دارند و تاكنون موفق به يافتن پاسخي مشــخص براي آنها نشده اند؛ افرادي كه 
تازه زمينه بازاريابي را كشف كرده اند و براي ده ها سوال خود به دنبال پاسخ هاي 
سريع و مشخصي هستند تا بعدها موضوعات مربوطه را به دقت و كامل تر مطالعه 
كنند؛ مديران، كارشناسان و متخصصان بازاريابي كه احساس مي كنند الزم است 

هرازچندگاهي يك بار مروري سريع در موضوعات بازاريابي داشته باشند. 
برخي ايده هاي كاتلر در اين كتاب عبارتند از: 

بازاريابي تركيبي از هنر، مهارت و علم است. در دوران ركود نقش و كاركرد بازاريابي 
كم نمي شود، فقط بازارياباني كه دچار كمبود قوه تخيل هستند، كم مي آورند و 
شكست مي خورند. دوران ريخت وپاش هاي تبليغات تلويزيوني به سرعت در حال 
سپري شدن است. من به شركت ها توصيه مي كنم تا بودجه تلويزيوني را كم كنند. 
تعداد بينندگان تلويزيون در حال كاهش است. بازاريابي، موتور محركه استراتژي 
هر شركت است. معتقدم شركت هاي پيرو اخالقيات، در بلندمدت از شركت هايي 

كه پايبند اخالقيات نيستند جلوتر خواهند بود. 
بازارياب خالق بايد بتواند گوشه هاي مخفي تقاضاهاي خفته را گرفته و به آنها 
پاسخ مثبت دهد. كساني جذب حرفه بازاريابي مي شوند كه به چالش كشيدن، 
سروكارداشتن با انسان ها، جنگ و رقابت، نوآور و خالق بودن برايشان جذاب باشد. 

معرفي كتاب


